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 النشر شروط

تنشر اجمللة األحباث العلمية األصيلة اليت تلتزم مبنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا، وعلى  -

أن تكون مكتوبة بإحدى اللغات العربية أو اإلنكليزية او الفارسية، اليت مل يسبق نشرها، وتستقبل 

 .وحتليالت اسرتاتيجية اجمللة ايضاً مقاالت الرأي، وتقدير موقف،

كلمة، على ان  (10.000–5.000)بنسخة واحدة حبدود  (A4) يقد َّم األصل مطبوعا على ورق -

 :يراعي الباحث اآلتي

 يكون امللف مطبوعاً على برنامج Microsoft office word . 

 نوع اخلط Simpelied Arabic . 

  للعناوين الفرعية (16)رئيسية، وللعناوين ال (18)للهوامش، و (12)للمنت، و (14)حجم اخلط. 

 تطبع اهلوامش اسفل كل صفحة، وان تكون مطبوعة بالطريقة االلكرتونية. 

  للهوامش (1.0)للمنت، و (1.15)يكون تباعد االسطر والفقرات. 

جيب تطبيق الشروط العلمية املتعارف عليها يف كتاب البحث العلمي، من ناحية صياغة االشكالية ووضع  -

طبيق املناهج البحثية، وجيب ان حيتوي البحث على مقدمة وخامتة وابرز االستنتاجات الفرضية وت

 .والتوصيات اليت توصل اليها البحث

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كلَّ يف حدود صفحة مستقلة على أن حيتوي  -

 .كلمة (350)ذلك عنوان البحث، ويكون امللخَّص حبدود 

حتتوي الصفحة األوىل من البحث اسم الباحث وعنوانه، جهة العمل )باللغتني العربية واإلنكليزية( ، أن  -

 .الربيد اإللكرتوني، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك

 .ات مفتاحيةجيب ان توضع كلمات مفتاحية باللغتني العربية واالنكليزية، على ان ال تقل عن مخس كلم -

يُشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش اليت تنشر يف أواخر البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة  -

 .يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمّن: اسم الكتاب، ورقم الصفحة
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 عن منفصلة هبا قائمة تضاف أجنبية مصادر وجود حالة ويف اهلوامش، عن منفصلة املصادر بقائمة البحث زو َّدي -

 أمساء أو اجملالت، يف األحباث أو الكتب ألمساء األلفبائي الرتتيب إعدادها يف ويراعى العربية، املصادر قائمة

 .املؤلفني

 مع مصادره، أو مصدره، إىل الشكل أسفل يف ويُشار مستقلة، أوراق على واللوحات والصور اجلداول تطبع -

 .املنت يف ظهورها أماكن حتديد

 البحث كان إذا فيما يُشري أن وعليه األوىل، للمرة اجمللة مع يتعاون الباحث كان إذا العلمية السرية من نسخة إرفاق -

 قامت علمية غري أو علمية، جهة أية اسم إىل يُشار كما أعماهلما، ضمن ينشر مل وأنه ندوة، أو مؤمتر إىل قدّم قد

 .إعداده يف املساعدة أو البحث، بتمويل

 مستقلَّ تعهّد تقديم الباحث وعلى أخرى، نشر وسيلة أية إىل مقدما وليس سابقاً، نشر قد ثالبح يكون ال أن -

 .بذلك

 وخيضع اإلصدار، جهة نظر وجهة عن بالضرورة تعبّر وال كاتبيها، آراء عن اجمللة يف املنشورة األفكار مجيع تعرب -

 .فنية ملوجبات املنشورة األحباث ترتيب

 Turnitin. العلمي اإلستالل امجلربن املستلمة األحباث ختضع -

 أن على التحرير، هيأة هبا تقتنع ألسباب إال التحرير، هيأة على عرضه بعد حبثه نشر عدم يطلب أن للباحث جيوز ال -

 .حبثه تسلَّم تاريخ من أسبوعني مدة خالل يكون

 .الباحث اىل جوعالر غري من األخرى، اللغات اىل اجمللة أعداد يف املنشورة البحوث ترمجة للمجلة حيق -

 orbits@democraticac.de: االمييل على البحوث ترسل -

 تقبل، مل أم للنشر أقبِلت سواء أصحاهبا إىل البحوث تعاد وال للنشر، صالحيتَّها لبيان سرّي لتقويم االحباث ختضع -

 :اآلتية اآللية وفق وعلى

 .التسلَّم تاريخ من أسبوعان أقصاها مدّة خالل للنشر املرس لة املادة بتسلَّم الباحث يبلَّغ - أ

 .املتوقَّع نشرها وموعد نشرها على التحرير هيأة موافقة للنشر املقبولة األحباث أصحاب خيطر - ب

 مع أصحاهبا، إىل تعاد نشرها قبل عليها إضافات أو تعديالت إجراء وجوب املقوّمون يرى اليت األحباث - ت

 .للنشر ائياهن إعدادها على يعملوا كي احملددة، املالحظات

 .الرفض أسباب إبداء ضرورة دون من أصحاهبا يبلَّغ املرفوضة األحباث - ث
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 تقدير موقف
 على وانعكاساته القوقاز، جنوب منطقةيف  "زاجنيزور" ممر إنشاء تداعيات

اجلوار دول مع اإليرانية قاتالعال  
 

  حممود حممد سيد محدي.د                 
 السياسية الشؤون يف أكادميي باحث 

  المستخلص:

في إطار سعى النظام اإليراني لفك الحصار المفروض عليها بسبب العقوبات األمريكية واألوربية، من 
الشمالية أرمنيا، نجد أن  خالل توطيد عالقاتها مع روسيا والصين باإلضافة لعالقات قوية مع جارتها

" على الحدود اإليرانية زانجيزورطهران تقع في أزمة نتيجة لسعى كل من تركيا وأذربيجان إلنشاء ممر "
يران أذربيجان الجارتين، مما زاد من حدة التوتر بين ألرمينيةا ، حيث تعلن طهران عن معارضاتها وا 

 النقل اإليرانية، باإلضافة  لزيادة المخاوف لدى طهرانالشديدة لهذا المشروع، لما يمثله من تهديد لطرق 
، وفي ذات السياق تنظر األذرية القومية لدى االنفصالية ، وكذلك إثارة النعراتالتركي النفوذ تصاعد من

 مخاطر إيران حصرت وقد الجمهورية اإلسالمية بقلق شديد من تنامي العالقات األذربيجانية اإلسرائيلية.
 بالجان إلى باإلضافة الطاقة، ومجال والعبور، بالنقل تتعلق مستويات أربع على لحدوديا الممر إنشاء

 على بناء .ألهدافه جديدا مرمى الوسطى وأسيا القوقاز منطقة جعل في الناتو حلف رغبة وزيادة العرقي،
 في ئرها،خسا تقليص ومحاولة وسط بحل والقبول التهدئة إلى إيران تسعى أنأن  المرجح منف تقدم؛ ما

 الكردية لفتاةا مقتل عقب تفجرت التي االحتجاجات نتيجة منها تعاني التي الحالية الداخلية أزماتها ظل
 .2022 سبتمبر 16 في ”األخالق شرطة“ يد على" أميني مهسا"

، ةاإلسرائيلي األذربيجينية العالقات ،القوقاز منطقة، التركي النفوذ، "زانجيزور" ممر :المفتاحية الكلمات
 .الناتو حلف
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The repercussions of establishing the "Zangezur" corridor in the South 

Caucasus, and its repercussions on Iranian relations with neighboring 

countries 
Dr. Hamdy S. M. Mahmoud 

Academic researcher in political affairs 

Abstract: 
Within the framework of the Iranian regime’s endeavor to lift the blockade 

imposed on it due to the US and European sanctions, by consolidating its 

relations with Russia and China in addition to strong relations with its northern 

neighbor Armenia, we find that Tehran is in a crisis as a result of the endeavor 

of both Turkey and Azerbaijan to establish the “Zangezur” corridor on the 

Iranian-Armenian border. , which increased the tension between the two 

neighbors, Azerbaijan and Iran, as Tehran announces its strong opposition to 

this project, because of the threat it poses to Iranian transport routes, in addition 

to increasing Tehran's fears of the escalation of Turkish influence, as well as 

provoking separatist strife among the Azeri nationalism, and in the same context 

it considers The Islamic Republic is very concerned about the growing 

Azerbaijani-Israeli relations. Iran has limited the risks of establishing the border 

corridor to four levels related to transportation and transit, the field of energy, in 

addition to the ethnic aspect, and the increase in NATO's desire to make the 

Caucasus and Central Asia a new target for its goals. Based on the above; It is 

likely that Iran will seek calm, accept a compromise, and try to reduce its losses, 

in light of its current internal crises as a result of the protests that erupted 

following the killing of the Kurdish girl, “Mahsa Amini,” at the hands of the 

“morality police” on September 16, 2022. 

Keywords: "Zangezur" corridor, Turkish influence, the Caucasus region, 

Azerbaijani-Israeli relations, NATO. 
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 مقدمة:

كيلومتًرا على طول حدود أرمينيا مع إيران ويربط بين المناطق الغربية  43زانجيزور" بطول "يمتد ممر 
لجمهورية أذربيجان وجمهورية ناختشيفان األذربيجانية المتمتعة بالحكم الذاتي وهي منطقة أذربيجانية غير 

يران من الش  "زانجيزور"مال ولها حدود قصيرة مع تركيا من الجنوب، يفتح ممر ساحلية بين أرمينيا وا 
طرق التجارة من المحيط الهادئ إلى تركيا، ويربط آسيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين األوسع وأذربيجان 
يران          وأرمينيا، بينما يوفر فرصة لتوسيع شبكة السكك الحديدية بين روسيا وأذربيجان وتركيا وأرمينيا وا 

  ) ويوجد بالممر خط للسكك الحديدية بين ناختشيفان وأذربيجان منذ العهد السوفياتى( .

 لروسيا استراتيجية أهمية ذو وهو وآسيا، أوروبا بين يربط نقل ممر بتشغيل سيسمح" زانجيزور" ممر
 في بيجانأذر  موقع" زانجيزور" ممر سيعزز ، المنطقة دول لجميع محتملة اقتصادية بفوائد ويعد والصين،
 تصبح أن إلى وتسعى التاريخي الحرير طريق على أذربيجان تقع حيث والجنوب، والشمال والغرب الشرق
 وخاصة والغرب الشرق بين للتجارة كبيرة أهمية ذو الممر يعتبر إذ .وآسيا أوروبا بين لوجستًيا مركًزا

 عام في يورو مليار 560 المجمعة ريةالتجا تبادالتهما حجم بلغ وقد ، األوروبي واالتحاد للصين بالنسبة
 باإلضافة الوسطى وآسيا تركيا بين للتجارة األهمية بالغ أمًرا والغرب الشرق بين الممر ويعتبر ، 2019

 .1(2019 عام في ين مليار 21 بلغ)  والصين تركيا بين التجارة حجم إلى

 

 االستراتيجية المشاريع تنفيذ على يجابيإ تأثير له سيكون 2”زنغازور ممر“ افتتاح إن دوليون خبراء يقول
 من وفعالة آمنة تواصل قنوات فتح خالل من مالءمة، أكثر إقليمية عبور فرص خلق وسيتم المنطقة، في

 في والبضائع الركاب نقل تعزيز في كبير بشكل سيساهم مما وآسيا، أوروبا بين االقتصادية الناحية
 .األوراس الفضاء

 إنشاء على وسيعمل القوقاز، جنوب منطقة تنمية في خاًصا دوًرا شيء كل قبل "زانجيزور" ممر سيلعب
 ال التي األجنبية الدوائر بعض هناك بالطبع ، والتقدم السالم لضمان المنطقة، في للتعاون جديد تنسيق
 .أرمينيا على والتأثير العملية عرقلة وتحاول ذلك تريد

                                                           
1
 https://hi-in.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4961463250571590&id=826103987440891 

2
 https://alharir.info/مم-سيفتح-هل-القوقاز-جنوب-في-جديد-واقع/ 
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على منطقة جنوب القوقاز،  زانجيزور ممر إنشاء تداعيات ما سؤال على الموقف تقدير  ويجيب
 اإليرانية مع دول الجوار؟ العالقات على وانعكاساته

 :توتر العالقات بين إيران وأذربيجان

، 2022نوفمبر  2عاد التوتر مجددًا في العالقات بين إيران وأذربيجان، حيث أجرت قوات أذربيجانية، يوم 
ن، ردًا على إطالق الحرس الثوري اإليراني في منتصف أكتوبر مناورات عسكرية قرب الحدود مع إيرا

الماضي مناورات عسكرية واسعة النطاق على طول حدود البالد مع أذربيجان. وكانت أذربيجان قد شنت 
، في محاولة للسيطرة على ممر 2022سبتمبر  13هجمات على أهداف في جنوب أرمينيا، في 

قليم ناخيتشيفان ، الذي يقع على الحدود "زانجيزور" بين إيران وأرمينيا، ويربط بين جمهورية أذربيجان وا 
التابع لها والمتمتع بالحكم الذاتي داخل أرمينيا، األمر الذي تنظر إليه طهران على أنه مؤامرة دولية 

 1لتطويقها جغرافيًا، متعهدة بمنع أي محاولة لتغيير الجغرافيا السياسية في هذه المنطقة.

 :التركي العالم لتوحيد " كوسيلة" رزانجيزو  ممر

 يبلغ مشترك محلي ناتج بإجمالي بالتركية الناطقة الدول ببقية تركيا يربط أن شأنه من" زانجيزور" ممر
 العالم لتوحيد" كوسيلة" زانجيزور ممر" لـ الرؤية وتركيا أذربيجان تتشارك وبالتالي دوالر، تريليون1.1 نحو

 مع ترتبط أذربيجان حاليا و أوروبا، مع وصل حلقة التركية للدول لنسبةبا سيصبح الممر و ،" التركي
 2. جورجيا عبرقارص – تبليسي - باكو حديد سكة خط عبر برا بالفعل تركيا
 اإلقليمية الربط مشاريع ضمن أساسية محطة إلى تركيا بتحويل "زانجيزور" ممر يقوم أن المتوقع ومن

 بين العبور زمن يقصر ما «ناختشيفان-قارص» حديد سكة خط تركيا ئتنش له وكامتداد والطريق، والحزام
 ،2023 عام بحلول دوالر مليار 15 إلى بينهما التجاري التبادل حجم لزيادة الطامحتَين وتركيا أذربيجان

 «التفضيلية التجارة اتفاقية» البلَدين توقيع   ذلك على ويساعد ،2019 عام دوالر مليار 4.5 سّجل قد وكان
 سكة بخط «ناختشيفان-قارص» خط ربط ويمكن كما. تركيا في تفضيلية ميزة أذرية سلعة 30 منح ذيال

. المستقبل في التجاري المستوى على حيوية أكثر دوراً  المشروع يعطي مما ،«قارص-تبليسي-باكو» حديد
. دوالر تريليون 1.1 يبلغ إجمالية محلية نواتج بمجموع بالتركية الناطقة الدول زانجيزور ممر يربط كما

 سيجعل إذ ألنقرة، وجيوستراتيجية اقتصادية مكاسب تركيا داخل وامتداده الممر يحمل ذلك، على عالوة
                                                           

1
 https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/7780/ بين-زانجيزور-ممر-أزمة-تتجه-أين-إلى-والتهدئة-التصعيد-بين-

 وأذربيجان-إيران
2
 https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/70675-2021-10-11-12-20-20 
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 «والغرب الشرق بين» النقل ممر ذلك في بما قزوين بحر في النقل شبكة من جزءاً  – وأذربيجان – منها
  .وأوروبا آسيا بين الربط نقاط إحدى تصبح بحيث ،«والجنوب الشمال بين» الدولي النقل وممر

 
 ؟زانجيزور ممر إنشاءلماذا تعارض إيران 

اتسمت العالقة بين إيران وأذربيجان بالتوتر تاريخيًا، ولعبت الصراعات الجيوسياسية بين القوى اإلقليمية 
يادة هذا والدولية المعنية بترتيب المشهد االقتصادي واألمني والسياسي في منطقة القوقاز، دورًا في ز 

 1:التوتر، الذي تتمثل أبرز دوافعه في اآلتي
قليم  :"زانجيزور"التخطيط إلنشاء ممر  -1 أثارت مسألة إنشاء ممر يربط بين جمهورية أذربيجان وا 

األرمينية، حفيظة طهران، على أساس أن  -ناخيتشيفان التابع لها في أرمينيا، على طول الحدود اإليرانية 
ن يعزلها جغرافيًا عن أرمينيا، ومن ثم عن المحيط األوراسي المجاور، بما يتضمنه ذلك األمر من شأنه أ

ذلك من حرمانها من مزايا اقتصادية وجيوسياسية عديدة، في الوقت الذي تواجه فيه إيران عقوبات أمريكية 
شرق األوسط، وأوروبية على خلفية ملفها النووي والصاروخي، ودورها اإلقليمي المزعزع الستقرار منطقة ال

باإلضافة إلى ما أسفرت عنه االحتجاجات الراهنة في إيران من فرض ضغوط وعقوبات متتالية على 
النظام الحاكم بسبب القمع الذي تمارسه السلطات بحق المتظاهرين. فضاًل عن سعي إيران ألن تصبح 

الروسية، على خلفية الحرب  بدياًل إلمدادات الطاقة إلى أوروبا، في ظل الحظر األوروبي على اإلمدادات
 األوكرانية.

                                                           
1
 https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/7780/ إيران-بين-زانجيزور-ممر-أزمة-تتجه-أين-إلى-والتهدئة-التصعيد-بين-

 وأذربيجان
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وعليه، فقدت أبدت طهران اعتراضًا واضحًا تجاه مخطط هذا الممر، إذ شدد المرشد األعلى، علي 
خامنئي، على رفض بالده إغالق الحدود مع أرمينيا، وذلك خالل لقائه كاًل من الرئيس الروسي، فالديمير 

ن، أثناء زيارتهما طهران، لحضور اجتماع قمة أستانا، في بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغا
، وهو األمر ذاته الذي كرره الرئيس اإليراني، إبراهيم رئيسي، خالل اتصاله برئيس الوزراء 2022يوليو 

 األرميني، نيكول باشينيان.

الحديث عن  وفي مسعى من جانبهما لتفادي االعتراض اإليراني، َعمدت كل من باكو وحليفتها أنقرة، إلى
"تنازل أرميني" عن الممر لجارتيها، مقابل الحصول على مزايا اقتصادية، فضاًل عن السماح لها بالوصول 
إلى إقليم ناجورني كاراباخ. بيد أن هذا األمر واجه الرفض اإليراني نفسه، وأكد وزير الخارجية حسين أمير 

رموف، في سبتمبر الماضي، ضرورة عدم تغيير عبداللهيان، في اتصال مع نظيره األذربيجاني، جيهون بي
 الحدود المعترف بها دوليًا بين إيران وأذربيجان وأرمينيا.

تنظر إيران إلى ممر زانجيزور على أنه محاولة لحرمانها من عوائد  تهديد طرق النقل اإليرانية: -2
لشاحنات األذربيجانية مرور الصادرات التركية إلى دول آسيا الوسطى، كما سيحرمها من رسوم عبور ا

إلى إقليم ناخيتشيفان التابع لها في أراضي أرمينيا، وذلك في ضوء االتفاق الذي وّقعته إيران مع أذربيجان 
، للعبور إلى اإلقليم المتمتع بالحكم الذاتي، بعد تقاعس أرمينيا عن تنفيذ بند في اتفاق 2021في مارس 

، بأن تسمح يريفيان بوصول أذربيجان إلى 2020نوفمبر  9في  الهدنة الموقع مع أذربيجان، برعاية روسية
اإلقليم. أي أنه في حال إتمام هذا الممر، فإن ذلك يعني أنه ال حاجة الستخدام األراضي اإليرانية، 
للعبور، بل إن إيران ستضطر لدفع رسوم، ربما مضاعفة، للسماح بمرور شاحناتها سواء إلى األراضي 

 الممر الواقع على الحدود مع أرمينيا. األذربيجانية أو عبر

تتحسب طهران لتصاعد النفوذ التركي في منطقة  التخوف اإليراني من تصاعد النفوذ التركي: -3
القوقاز، وذلك في ضوء عالقات أنقرة الوثيقة مع أذربيجان، فضاًل عن طموحاتها القومية الكبرى في هذه 

ل منتظم بمشاركة باكو، كان آخرها التي حملت اسم "النسر المنطقة. وتجري أنقرة مناورات عسكرية بشك
سبتمبر الماضي. كما أجرت  5" وأ جريت في مدينة كنجه بأذربيجان، في 2022التركي األذربيجاني 

اإليرانية، في يونيو الماضي،  -الدولتان مناورات في إقليم ناخيتشيفان، بالقرب من الحدود األذربيجانية 
وتنظر إيران إلى ممر زانجيزور، على أنه  أنقرة إليصال رسائل تهديد إلى طهران.في محاولة من جانب 

تركي باألساس، يحظى بدعم من جانب الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، ويسعى لربط  -مشروع أذري
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وسط تركيا بحليفتها أذربيجان، وصواًل إلى بحر قزوين، األمر الذي يسهم أيضًا في وصول تركيا إلى دول 
آسيا، باإلضافة إلى كونه الطريق األسرع للوصول إلى الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، وهو أمر 

 يخصم من النفوذ اإليراني في هذه المنطقة.

تتخوف إيران من أن يؤدي زيادة نفوذ أذربيجان وتركيا على  هواجس إثارة النزعة القومية األذرية: -4
فيذ مشروع ممر زانجيزور، إلى إثارة النعرات االنفصالية لدى القومية حدودها الشمالية، في حال تم تن

مليون نسمة، وبنسبة ت قدر بنحو  20األذرية، والتي تمثل ثاني أكبر القوميات في إيران بعدد سكان يتجاوز 
% من إجمالي السكان، وهي تقطن المحافظات الشمالية الغربية من إيران. ويتهم النظام اإليراني، 22
 ربيجان بدعم الحركات االنفصالية في هذه المحافظات التي يقطنها األذريون.أذ

وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى الغضب اإليراني من إلقاء الرئيس التركي، أردوغان، خالل زيارته باكو 
 ، قصيدة تحمل معنى تقسيم القومية األذرية على ضفتي نهر آراس، وهو النهر الفاصل2020في ديسمبر 

بين إيران وأذربيجان، حيث استدعت حينها طهران السفير التركي لديها إلبالغه االعتراض على هذا 
األمر، ما ي شير إلى حساسية النظام اإليراني تجاه المساس بالنزعات القومية لألذريين، السيما من جانب 

 تركيا وأذربيجان.

سرائي -5 ت تهم إسرائيل بدعم أذربيجان باألسلحة  ل:قلق إيراني من تنامي العالقات بين أذربيجان وا 
والمعدات العسكرية، وأن األخيرة تمتلك مخزونًا ضخمًا من األسلحة المتطورة التي اشترتها من إسرائيل 
على مدار سنوات، وأنها زودتها في حربها األخيرة مع أرمينيا بالطائرات الم سّيرة الهجومية، وتكنولوجيات 

وفي ضوء العالقة المتنامية بين  التركي، في تحقيق انتصار كبير على أرمينيا. متقدمة أسهمت، مع الدعم
الجانبين، ت لقي طهران باالتهامات على الجانب األذربيجاني في استضافة قوات وعناصر استخبارات 

ووي إسرائيلية داخل أراضيها، أسهمت في تنفيذ عدة عمليات تخريبية في الداخل اإليراني، نال البرنامج الن
 اإليراني النصيب األكبر منها.

، س ميت بمناورة 2021أكتوبر  1وقد أجرى الجيش اإليراني مناورة عسكرية قرب حدود أذربيجان، في 
"فاتحو خيبر"، في رسالة تهديد لباكو الستضافتها عناصر إسرائيلية على أراضيها. وفي السياق ذاته، انتقد 

إلهام علييف، إلطاعته إسرائيل، وذلك خالل لقائهما على هامش الرئيس اإليراني، نظيره األذربيجاني، 
 .2022أكتوبر  13مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا في العاصمة الكازاخية آستانا في 
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 من وجهة النظر اإليرانية  زانجيزور ممر إنشاء مخاطر
ها في عزلة عن محيطها يضع زانجيزور ممر إلنشاء التخطيطبحسب وجهة النظر اإليرانية فإن 

قليم أذربيجان جمهورية بين يربط ممر إنشاء مسألة أثارت حيث ،1اإلقليمي  في لها التابع ناخيتشيفان وا 
 أن شأنه من األمر ذلك أن أساس على طهران، حفيظة األرمينية، اإليرانية الحدود طول على أرمينيا،
 من حرمانها من ذلك يتضمنه بما المجاور، اسياألور  المحيط عن ثم ومن أرمينيا، عن جغرافيا يعزلها
 خلفية على وأوروبية أميركية عقوبات إيران فيه تواجه الذي الوقت في عديدة، وجيوسياسية اقتصادية مزايا
 ما إلى باإلضافة األوسط، الشرق منطقة الستقرار المزعزع اإلقليمي ودورها والصاروخي، النووي ملفها

 بسبب الحاكم النظام على متتالية وعقوبات ضغوط فرض من إيران في اهنةالر  االحتجاجات عنه أسفرت
 الطاقة إلمدادات بديال تصبح ألن إيران سعي عن فضال. المتظاهرين بحق السلطات تمارسه الذي القمع
وقد  ،األوكرانية الحرب خلفية على الروسية، اإلمدادات على األوروبي الحظر ظل في أوروبا، إلى

 خاطر إنشاء الممر الحدودي على أربع مستويات على النحو اآلتي:حصرت إيران م

: ممرات العبور والنقل  أوالا

من تركيا إلى القوقاز وأسيا ” ممر الالزورد“في إطار الممر الطوراني الحدودي ستقوم أنقرة بإنشاء 
العبور األربعة: الوسطى وأفغانستان وصواًل إلى ميناء جوادر بباكستان في مقابل إضعاف وتهميش ممرات 

الجنوب، الممر الواصل بين الخليج العربي إلى البحر األسود، ممر إيكو  –)الحزام والطريق، ممر الشمال 
وألن أفغانستان كانت ضمن األهداف التركية أصرت األخيرة مع أذربيجان على  ”.الغربي –الشرقي 

 تعاون للدول الناطقة بالتركية.عضوية مراقب ألفغانستان باللغتين الدرية والبشتو في مجلس ال

ما يزيد خطر الممر هو الدعم األمريكي وحلف الناتو له، نظًرا لكونه وسيلة فعالة إلفشال المشروع 
الصيني ــ الروسي في تطوير خطوط السكك الحديدية والتي تربط روسيا بأوكرانيا وبيالروسيا وبولندا وبين 

ولعل هذا أحد األسباب التي أزعجت  بين قارتي أسيا وأوروبا.الدول الواقعة على طول الحزام والطريق و 
أمريكا ودفعتها إلى استفزاز روسيا وتوريطها في حرب باإلنابة مع أوكرانيا هذا من ناحية، من ناحية أخرى 
منع إيران من استغالل مشروع الممر الشمالي ــ الجنوبي عبر الموانئ الجنوبية لها في الخليج العربي 

 مان؛ لتصبح أقرب ممر عبور لدول أسيا الوسطى إلى المحيط الهندي والمياه الدولية.وخليج ع  

 ثانياا: مجال الطاقة
                                                           

1
 https://nabd.com/s/111475435-91a306/والمآالت-المؤشرات-..-زانجيزور-ممر-بسبب-أذربيجاني-إيراني-تصعيد 
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من المقرر أن ينقل الممر الحدودي الجديد الغاز من أوزباكستان وكازاخستان وتركمانستان إلى باكو عبر 
قاز وتاناب وتاب مًعا إلى بحر قزوين بما في ذلك ربطها مع خطوط أنابيب نقل الغاز من جنوب القو 

 باكو، أي إعادة تفعيل مشروع نابوكو ولكن بصورة جديدة.

بذلك لن يكون ألوروبا حاجة جادة للغاز الروسي عبر خطوط نورد ستريم االستراتيجية وخطوط إيران، ما 
يران في مجال الطاقة، فضاًل عن مواجهة الصين لمشاكل ت وفير سيضعف القدرات الجيوسياسية لروسيا وا 

مصادر الطاقة التي تحتاجها من أسيا الوسطى والسيما من دولة تركمانستان؛ لهذا يسعى مؤيدو المشروع 
إلى إقرار النظام القانوني لبحر قزوين في البرلمان اإليراني، لي سمح من خالله ببناء أنابيب للطاقة في قاع 

 بحر قزوين.

 ثالثاا: الجانب العرقي

جة عرقية واسعة قائمة على الترويج للبانتركيزم ضد القومية األذرية والتركمانية سيخلق الممر الطوراني مو 
في إيران ومناطق األويغور في الصين والمناطق التتارية في روسيا باالعتماد على الفكر األيدولوجي 
القومي للبانتركيزم التي تقوم على اتحاد جميع األشخاص المنحدرين من أصل تركي أو من يتحدثون 
التركية، في أمة واحدة وتحت جناح حكومة واحدة ومستقلة في مناطق األذريين والتركمان والتتار 

 واألويغور.

 رابعاا: توسيع الناتو
مع تزايد رغبة الناتو في توسيع منطقة نفوذه إلى الشرق، جعل من منطقة القوقاز وأسيا الوسطى مرمى 

حدود شينجيانغ الصينية وتطويق الحدود الشمالية  جديدا ألهدافه؛ ليتمكن من خالله من الوصول إلى
إليران وجنوبي روسيا، وغربي الصين، عالوة على أنه فرصة لتعزيز نشاط منظمة مجلس تعاون الدول 

نشاء ما يسمى بالناتو التركي لتكون امتدادا غير مباشر ألذرع الناتو في وسط أسيا.  الناطقة بالتركية وا 

 العلماني النموذج يتعارض حيث ،إيران وأذربيجان الجارتين بين الواسع ارقالف من الرغم وعلى وختاماا
 من كل أذربيجان اختارت حين وفي إيران، في اإلسالمي الثوري النموذج مع حاد بشكل ألذربيجان
 يسعيان أنهما ترى حيث عداء، نظرة اليهما تنظر طهران فإن لها، إقليميين حليفين كأكبر وتركيا إسرائيل

 في محصوراً  بات التناقض هذا أن إال مباشر، بشكل القوقاز جنوب في لهما قدم موطئ أمينت إلى
 مرّجح غير سيناريو وهو عسكري، صدام إلى يتطور أن دون من ،يةالكالمالمناوشات و  السياسي التصعيد
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 رمم إنشاء بسبب طائلتها تحت تقع التي التهديدات خطورة طهران تستشعر كما .القريب المدى في
 االقتصادية تداعياتها إلى إضافة ، بالمنطقة السياسي نفوذها من لذلك تبًعا سيحد والتي ،" زانجيزور"

 أزماتها ظل في الملف هذا في اإلسالمية للجمهورية التالية بالخطوة التكهن ويصعب عليها، السلبية
 تقليص ومحاولة وسط بحل لوالقبو  التهدئة إلى تدفعها قد والتي منها، تعاني التي الحالية الداخلية

 االحتجاجات عن االنتباه لصرف كبير خارجي تصعيد نحو تتجه أن المرجح غير من أنه إال خسائرها،
 وسياًسا إيران وتهميش لمحاصرةحثيثة  غربية مساعي في وجود الشك ومن ناحية أخرى فإنه .الداخلية
 أي عن لتطويق إيران و ردعها" زانجيزور" ممر إنشاء مشروع ؛ من خالل سعيها لتأييد وجيوسياسًيا وأمنًيا

وبخاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة من إذربيجان  القوقاز منطقة في الغربية المصالح تهدد قد ممارسات
 حولها االلتفاف جاهدة إيران تحاول التي العقوبات فاعلية زيادة على عالوة ،الغنية بالنفط والغاز الطبيعي

 ةالدولي ةبالعزل تهديد أيًضا هذا ولعل وأوروبا، أمريكا من لها منقذتين لتكونا الصينو  روسيا صداقة بكسب
مؤثرة  أدوارأو القيام ب إلقليميعلى المستوى  التوسع ومحاوالت النووي مشروعها توسيع في استمرت ما إذا

 .الدولي المستوى على

 المراجع:

1- https://hi-in.facebook.com/permalink.php? 

story_fbid=4961463250571590&id=826103987440891 

2- https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/7780 -أين-إلى-والتهدئة-التصعيد-/ بين
وأذربيجان-إيران-بين-زانجيزور-ممر-أزمة-تتجه  

3- https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/70675-2021-10-11-12-20-20 

4- https://nabd.com/s/111475435-91a306 -ممر-بسبب-أذربيجاني-إيراني-/تصعيد
والمآالت-المؤشرات-..-زانجيزور  

 
  

https://hi-in.facebook.com/permalink.php
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 م1962 عام ايران يف االصالحية الداخلية التطورات
 

 القصري علي حسن خدجية. د .م    
 الكوفة جامعة/ واالقتصاد اإلدارة كلية

 

  الملخص

 تسلم عند وتحديداً  م1962 عام في تمت والتي إيران في الداخلية السياسية التطورات دراسة البحث يتناول 
 من عدد وضع وحكومته بهلوي رضا محمد الشاه أخذ الدولة، في االمور زمام بهلوي رضا محمد الشاه

 ذات هذه وكانت واالجتماعية واالقتصادية اسيةالسي الحياة نواحي مختلف في لتطبيقها والقوانين المشاريع
 الذين الدين رجال مقدمتها وفي الفئات من البعض قبل من فعل ردة إلى أدى مما غربية علمانية صبغة
 .ايران في وتطبيقه الغربي النموذج نقل ومحاولته الشاه اتبعها التي السياسة تلك من استياءهم عن اعربوا

 هذا ويقضي ،1962عام الزراعي اإلصالح قانون بتطبيق الحكومة بدأت اعندم السياسة هذه ابتدأت 
 اإلصالح قانون الدينية المرجعية عارضت الفالحين، على وتوزيعها اإلقطاعيين من األراضي بأخذ القانون
 .المشروع تنفيذ من تمكنت الحكومة ولكن الزراعي

 الواليات، مجالس بقانون تمثلت االيراني المجتمع في تطبيقها الى الشاه عمد اخرى قوانين عن فضالً 
 .البالد في االمريكان للمستشارين الحصانة وقوانين

 الطبقة -البيضاء الثورة -م1962 -الزراعية الثورة -بهلوي رضا محمد الشاه/ المفتاحية الكلمات
 البرجوازية.
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The reformist internal developments in Iran in 1962 
 

M.D. Khadija Hassan Ali Al-Qusayr 

College of Administration and Economics - University of Kufa 

Abstract  

The research deals with the study of the internal political developments in Iran, 

which took place in 1962 AD, specifically when Shah Muhammad Reza Pahlavi 

assumed power in the state. Shah Muhammad Reza Pahlavi and his government 

took a number of projects and laws to be applied in various aspects of political, 

economic and social life. This led to a reaction by some groups, especially the 

clergy, who expressed their dissatisfaction with the policy pursued by the Shah 

and his attempt to transfer the Western model and apply it in Iran. 

 This policy began when the government began implementing the Agrarian 

Reform Law in 1962. This law stipulates taking land from feudal lords and 

distributing it to farmers. The religious authority opposed the Agrarian Reform 

Law, but the government was able to implement the project. 

In addition to other laws that the Shah sought to implement in Iranian society, 

represented by the state councils law, and the immunity laws for American 

advisors in the country. 

Keywords/ Shah Mohammad Reza Pahlavi - the agricultural revolution - 

1962 AD - the White Revolution - the bourgeois class 

 

 :المقدمة

 هذه مثلت بهلوي، رضا محمد الشاه قبل من ايران في االمور زمام بتسلم المرحلة هذه تمثلت      
 الموقف على كبيرة آثارا تركت داخلية وتطورات أحداثا شهدت كونها إيران، تاريخ في كبيرة أهمية المرحلة
نما فحسب، الداخلية السياسة على فقط ليس إيران في السياسي  . كذلك الخارجية السياسة إلى تعداه وا 

 السياسية الحياة نواحي مختلف في لتطبيقها والقوانين مشاريعال من عدد وضع وحكومته الشاه أخذ
 الى بعد فيما ادت غربية علمانية صبغة ذات المشاريع هذه اغلب وكانت واالجتماعية واالقتصادية
 . المطاف نهاية في اغلبها وتعطيل معارضتها
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" البيضاء الثورة" اتسميته جرت اجتماعية اصالحات خطة م1963 عام الشاه بوضع المرحلة هذه تمثلت
 جديدة برجوازية واحداث التقليدي المجتمع ضرب الى االساس بالدرجة موجه االصالحات تلك وكانت
 ونالت آنذاك الدين رجال من العديد حفيظة اثارت والتي  الدولة بناء في الغربي النموذج تطبيق الى تدعو
 إلطالق بتدابير وطالبوا القمع على هتهم،ج من احتجوا، الذين والطالب المثقفين من كبير عدد تأييد

 .السياسية الحريات

 عندما السياسة هذه ابتدأت الحكومة، طرحتها التي المشاريع من عدد تنفيذ على المرحلة هذه اعتمدت
 من األراضي بأخذ القانون هذا ويقضي ،1962عام الزراعي اإلصالح قانون بتطبيق الحكومة بدأت

 الفالحين، على وتوزيعها اإلقطاعيين

 مما األساسية، بنوده من كثير في اإلسالمية، الشريعة يناقض بشكل كتب الذي الواليات، مجالس وقانون
 التي القوانين من عدد عن فضالً  الشعب، استفتاء على عرض عندما له الدين علماء معارضة إلى

 األمر إيران، في العاملين ركييناألمي والعسكريين للمستشارين الحصانة قانون ومنها الشاه حكومة أصدرتها
 . تركيا إلى ونفيه الشاه حكومة قبل من إبعاده إلى أدى مما بشدة الخميني واجهه الذي

 رشا محمد للشاه الشخصية السيرة: األول المبحث تناول وخاتمة، مقدمة مع مبحثين من البحث يتألف
 الداخلية االصالحات: الثاني لمبحثا وتناول ونشأته، الشاه حياة عن التفاصيل بعض وتضمن بهلوي،
 في وتأتي الشاه اعتمدها التي االصالحات اهم المبحث هذا وتضمن م،1962 عام ايران في للشاه

 .االمريكان للمستشارين الحصانة وقانون الواليات، مجالس وقانون الزراعي، االصالح قانون مقدمتها

 ويبهل رشا محمد للشاه الشخصية السيرة: االول المبحث

 رضا ولدة طهران، في سنغلج حي في م،1919 االول تشرين 27 في التؤام وأخته بهلوي رضا محمد ولد
 ) (.آيرملو تيمورخان ميربنج ابنة الملك تاج وامه ،(مابعد في شاه رضا الملك الجيش، قائد) ميربنج خان

 بهلوي رضا والدة ونصب ةالبهلوي الساللة الى الملك انتقل القاجاري الحكم سقوط وبعد م1925 عام في
 في للدراسة االمر اول في ارسل رضا، محمد حياة في جديدة مرحلة بدأت الفترة تلك ومنذ العهد على ولياً 

 . االصل الفرنسية ارفع السيدة تعهدته حيث االبتدائية نظام مدرسة
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 وسيراس الى ومهربور فردوست وحسين رضا علي اخيه مع رضا محمد سافر م1931 عام         
 الضباط، كلية في شاه رضا بأمر العليا دراسته وانجز 1936 عام ايران الى بعدها عاد الدراسة، لمتابعة

 الرقابة جهاز رئيس وعينه عقيد رتبه الى الشاه رفعه ثان مالزم برتبة رضا محمد تخرج 1938 عام في ثم
 ) (.الجيش على العامة

 فوزية رضا محمد تزوج فقد العالمية المالكة العائالت احدى مصاهرة في بهلوي رضا الشاه ولرغبة       
 بكر شهناز االميرة الزواج هذا نتيجة وكانت الحين ذلك في مصر ملك فاروق الملك واخت فؤاد الملك ابنة

 ) (.م1940 عام اوالده

 الةواستق اليران الحلفاء احتالل أثر على ايران على ملكاً  رضا محمد نصب م1941 عام في        
 على والمحافظة بالقوانين، االلتزام متعهداً  القسم بيان مجلس في القى وقد منصبه، من شاه رضا

 .()الدستور

 حكمه من االولى المرحلة تمثلت حياته، من مميزتين بمرحلتين بهلوي رضا محمد حكم فترة تميزت
 عن فضالً  االيراني قعالوا في لها المثيل وحرية سياسي بإنفتاح م 1953-1941 عامي بين وخصوصاً 
 فوزية عن انفصاله عنها وتمخض الشخصية الشاه حياة على اثرت والتي البالد في الداخلية الصراعات
 ) (.م1948 عام ايران ومغادرتها

 الحزب ومشاكل الذربيجان السوفيتي االتحاد احتالل استمرار هو المرحلة هذه في الرئيسية والميزة        
 النصر تحقيق من السياسة رجال وبعض السلطنة بقوام الملقب القوام احمد بتدبير انتهت والتي الديمقراطي

 . بهلوي رضا لمحمد فخراً  عد والذي البالد من السوفيت واخراج

 الشاه حكم فترة في الحوادث اهم احدى النفطية الصناعات تأميم حركة بدأت م1953 عام وفي      
 مثل قوية قيات دعم بفضل ناله الذي الشعبي التأييد من وقليل سلطته تدريجيا يخسر هنا الشاه بدأ حيث

 الى آب في بفراره امره وانتهى مصدق مواجهة بسبب انجزها اليت االصالحات وبعض له، وعالء فروغي
 بمساندة م1953 آب 19 انقالب نجاح انباء وصلته ان بعد ايران الى عاد ومنها ايطاليا ثم العراق

 ) (.االمريكان
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 عام بهلوي رضا ابنة ووالدة االنقالب هذا نجاح بعد خاصة ديكتاتورية شخصية الى الشاه تحول          
 .بهلوي رضا البنه العهد والية على فيه نص العام نفس في مرسوم الشاه اصدر م،1960

 في مثلتت والتي م1962 عام في تمثلت بهلوي رضا محمد الشاه حياة في المتميزة الثانية المرحلة     
 تطبيق الى االمريكية المتحدة الواليات في الحكم الديمقراطيين استالم بعد وخصوصا الشاه مساعي
 وضعت التي البرامج هذه واالمة، للشاه البيضا الثورة عنوان حمل والذي االقتصادي االجتماعي برنامجه
 ألحكام مخالفة مواد ىعل اشتملت وتخطيطهم، االجانب والمستشارين البالط رجال من عدد بمشورة
 االجنبية للقوى والتبعية ناحية، من االسالم من التخلص الى وحاشيته الشاه ميول فيها واضتحت االسالم

 ) (.التقليد ومراجع والمتدينيين العلماء قبل من كبيرة بمعارضة جوبهت لذلك اخرى ناحية من

 م1962 عام ايران في للشاه الداخلية االصالحات: الثاني المبحث

 هذه من البعض نورد وسوف المختلفة المجتمعية االصعدة على للشاه الداخلية االصالحات تمثلت
 -:االصالحات

 :التعليمي المستوى على: اوال

 بناء هو والتعليم التربية قطاع تطوير مجال في االيرانية الحكومة وضعتها التي المشاريع من        
 ومعاهد جامعات انشاء عن فضالً  والثانوية، االبتدائية المدارس السيماو  منها القديمة وترميم جديدة مدارس
 بناء خالل من التعليمية المالكات وتطوير السكان، عدد وزيادة العلمي والتطور يتناسب بما جديدة تقنية
 حملة البالد شهدت ان بعد والسيما اليها الحاجة بامس البالد كانت علمية كوادر لتخريج للمعلمين كلية
 .واالرياف القرى في االمية محو

 اكثر من المعلمين فئة وكانت االمر، بادئ في االهمال من كثيراً  عانى قد التعليم قطاع كان         
 في الحكومة ضد منظمة تظاهرات في الشوارع الى للنزول دفعهم الذي االمر تضررا االجتماعية الفئات
 ) (. رواتبهم وقلة الصعبة المعيشية لضروفهم نتيجة بطهران م1961 عام

 بنود من السادسة الفقرة اكدت فقد البيضاء الثورة قيام بعد به البأس اهتماما ايران في التعليم قطاع شهد
 الثانوية والمدارس الجامعات خريجي من كبيرة اعداد من تتالف التي التعليم كتائب انشاء على الثورة تلك
 من بدال واالرياف القرى ابناء صفوف بين االمية لمحو كوادر بحواليص اشهر اربعة لمدة تدريبهم يجري اذ
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" مقدساً  قومياً  جهاداً " الكتائب هذه به ماتقوم الشاه عد وقد سنوات، ثالث البالغة االلزامية العسكرية الخدمة
 ) (.راق متعلم لمجتمع االسس ويضعون واالمية الجهل يحاربون صفوفها في الشباب الن

 في واجباتهم باداء التعليم كتائب افراد من( 32000) قرابة قام م1968-1963 تالسنوا غضون في
 امي رجل( 240000)و بنت( 120000)و ولد( 450000) فان الشاه مايدعي وبحسب ارتال تسعة

 .القروية صفوفهم في هؤالء ايدي على والكتابة القراءة المدة تلك خالل تعلموا قد امية امرأة( 11000)و

 من يتألف الذي والحرف الفنون جيش النشاء الالزمة الخطط الحكومة وضعت بل الكتائب بهذه يكتف ولم
 التعليم بكتائب االلتحاق من بدالً  الريفية المناطق في للعمل والمهنية الفنية التدريب مراكز مختلف خريجي
 والتاسيسات البسيطة ةالميكانيكي واالعمال والحدادة النجارة اعمال على الريفيين تدريب مهمتهم وتكون

 ثالث فيها الدراسة امد المعلمات العداد دور افتتاح تقرر كما وغيرها، االنشاءات واعمال الكهربائية
 ) (.واالرياف القرى الى التخرج بعد الرسالهم االبتدائي السادس خريجات فيها تقبل سنوت

. البالد تطوير في العلمية الكفاءات اهمية اوالدراكه االيرانية، الحكومة بها قامت التي االمور اهم بين من
 المتحدة والواليات اوربا في للدراسة االيرانيين الطلبة ارسال عن فضالً  كثيرة، علمية بعثات للخارج ارسلت

 وزيادة البالد تطوير في خبراتهم من لالستفادة الدول تلك من عليا شهادات على الحصول بغية االمريكية
 .الدول تلك وجامعات االيرانية الجامعات بين علميوال الثقافي التبادل

 :الزراعي المستوى على: ثانيا

 بهلوي رضا ممد الشاه أراد اختباريه خطوة( أألراضي إصالح)أو الزراعي اإلصالح مشروع يعد        
 اإلصالح مشروع طرح رافقت إذ مدروسة، خطوة وكانت البيضاء، الثورة على للمصادقة األرضية إعداد

قطاعيين، الباشاوات بوجه كالوقوف وشعار مكثفة دعائية حملة لزراعيا  الفالحين بين األراضي وتقسيم وا 
 لإلقطاعيين دعم بمثابة تعد الزراعي، اإلصالح لمشروع معارضة أي فكانت.اإلنتاج وزيادة والمحرومين،

 ) (.بقسوة تقمع وكانت الكبار األراضي ومالك

 طبقة إزالة إلى تهدف( األميركية المتحدة الواليات نصائح على بناء) يةاإليران الحكومة هدف كان     
قامة األراضي مالكي كبار  يرمي اإلصالح هذا كان عمليا، المالكين الفالحين صغار من مكانها طبقة وا 
 كان ثانية جهة ومن الشاه، استبداد إلى الموجهة االنتقادات عن األنظار يبعد جهة من غايتين، إلى
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 ثمانية على تحتوي الئحة من الزراعي اإلصالح مشروع ويتكون ،) (الزراعة تحديث لمطلب يستجيب
 .()بالعمل المباشرة تعليمات بتنظيم والداخلية والعدل الزراعة وزارة وكلفت مستعجلة، بصورة أعدت فصول،

 لخبرة جان،أذربي محافظة من الغربي الشمال في مزاغة منطقة قرى من الزراعي اإلصالح مشروع أنطلق
 على انتصر إن انه جاني أرسن ويعتقد ومستنفذين، مالكين من فيها وما المنطقة بهذه الزراعة وزير

 مهمته مارس البالد، إنحاء كافة في المشروع تنفيذ السهل من عليه يكون فسوف مزاغة، في المالكين
 في الحاكمة النخبة وسائر راءالوز  رئيس حتى بل فحسب، وحدهم المالكين يفاجئ لم إذ السرعة، وجه على
 إيران في تحول أي له ينسب ألن يسعى كان الذي الشاه لدى القلق اثأر الذي األمر والمعارضة البالد
 ) (.وبسيطا سطحيا كان مهما

 االقتصادية، الجوانب كافة لتطوير بل فحسب، الزراعة قطاع على االقتصادية االصالحات تقتصر ولم
 العلمي التخطيط على واالعتماد االيرانية، الحكومة لدى العامة المصلحة طلباتمت وفق لبنائها والعمل

 وتحقيق االيراني االقتصاد انماط بتغير لحشدها المتاحة االمكانات كافة استغالل يمكن اذ المدروس،
 رؤيا في متباينة سياسية بتيارات اطارها مر والتي النامية الدول من ايران كون الثابت من المجتمع، رفاهية
 .افكارها

 منها والبعض االقتصادي، الواقع لتغير االصالحات وراء من طموحات عدة االيرانية الحكومة لدى كانت
 عن فضالً  والتسليف، والتسويق التمويل عالقات خالل من بالدولة الريفي المجتمع ربط في تمثلت ثانوية
 واالرض الفالح بين العالقات لتوثيق المستحدثة للصناعات الخام المواد توفير نحو الزراعي االنتاج توجه
 ) (.المدن الى الريف من الهجرة تفاقمت ان بعد

 توفرت ان بعد االقتصادي الواقع في اساسي تغير إحداث الى ايضاً  االيرانية الرسمية الجهات سعت
 والتي التحتية بنىال وتهيئة االقتصاد نمو عملية في توظيفها وحاولت النفط عائدات من المالية الموارد
 ) (.المختلفة االقتصاد جوانب وتطوير الثابت النمو والضمان حديثن اقتصادي بناء لكل االساس تعتبر

 اعتبر المشروع إن: أولهما جوهريين لسببين االيراني للشعب بالنسبة الكبيرة النتائج المشروع يحقق لم
 يكن لم الفالحين هؤالء مثل عدد إن إال لمجتمع،ا في فاعلة اجتماعية قوة الفالحين من المتوسطة الطبقة
 لم بينما صغيرة، ارض على سوى ليحصلون كان الفقراء فالفالحون إيران، في الطبقة هذه عشر يتجاوز
 إلى الفقيرة الفالحة الطبقة أغلبية اضطر الذي األمر األراضي، تلك من شيء على اآلخر البعض يحصل
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 كان الذي البلد هذا فأصبح البالد، في الزراعي القطاع اضمحل حتى عمل، عن بحثا المدن إلى الهجرة
 وأبسط والعلف الغالة يستورد-الزراعية المحاصيل لمختلف بالنسبة األقل على-اكتفاء حالة يعيش

 ) (. الزراعية المنتجات

 ثماراتاالست على أساسا والصناعي التجاري المجالين في إيران في الزراعي اإلصالح اعتمد: وثانيهما
 من سنوات خالل إيران فتحولت اإليرانية، بالزراعة كبيرة إضرارا ذلك والحق األميركية، السيما األجنبية

 المدن إلى القرى أهالي هجرة إلى أدت كما له، أساسي مستورد بلد إلى للقمح مصدر بلد من الخطة تنفيذ
 من عاما عشر احد خالل وأدت ت،والخدما التجميع صناعات لخدمة األجرة رخيصي كعمال واستخدامهم

 ) (. سكانها من قرية إلف عشرين تفريغ إلى السياسة هذه

  الواليات مجالس انتخابات قانون وتعديل الداخلي المستوى في: ثالثا

 على صادقت الحكومة أن إيران في الصحف الحكومة أعلنت م،1962عام األول تشرين 8 في    
 الدستور من بمقتضاها وحذف نصها، الصحافة نشرت وقد الواليات، مجالس النتخاب الجديدة الالئحة
 كما آخر، سماوي كتاب بأي بالقسم بالقرآن القسم عن وأستعيض شرطا، مسلما والناخب المرشح كون

 : منها أمور عدة التغيير هذا من الشاه استهدف وقد ،) (والترشيح االنتخاب حق المرأة منحت

ضعاف لعزلهم والمتدينين ةالحوز  على ضغط ممارسة: اوآل  التحفظ على مجبرة الحكومة تكون لئال قوتهم وا 
 .لذلك مناسبا الوقت الحكومة وجدت وقد والمراجع، العلماء حيال

 واليهود كالزرادشتية) باإلسالم المعتقدة غير والمجموعات لألحزاب مصراعيه على الباب فتح: ثانيا
 . القانون غطاء وتحت علني بشكل دورها لممارسة البالد يف األمور بزمام عمليا تمسك التي(والمسيح

 اإلنتخاب حق إعطائها خالل من السابق والدستور اإلسالم على وتخلفها المرأة حرمان تبعة إلقاء: ثالثا
 . الشكلية الحريات وبعض والترشح

 . للغرب الكاملة التبعية طريق في عقبة آخر على القضاء: رابعا

 بهلوي رضا محمد لسياسة معارضتها ابدت التي الدينية المؤسسة حفيظة راءاتاالج هذه اثارت وقد
 على ونصت المحلية المجالس بانتخابات الخاصة م1963 أيلول/ 8 في صدرت والتي االنتخابية الالئحة
 واالنتخاب، الترشيح حق المرأة منح والمعاصر الحديث ايران تاريخ في مرة وألول االيرانية المرأة مشاركة
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 مغبة من وحذروا الالئحة الغاء وحكومته الشاه من الدين علماء وطالب وبشدة الدينية المؤسسة وعارضتها
 العمل رفضهم عن للتعبير ايران في التقليد مراجع من البرقيات ضدها وتوالت والدستور االسالم مخالفة
 ) (. بموجبها

 وباألخص االيراني المجتمع في مختلفة اباقط حفيظة اثارت والتي الشاه قدمها التي االمتيازات ومن
 واإلدارّيين الفّنّيين وموّظفيهم وعوائلهم األميركّيين العسكرّيين المستشارين الحصانة منح هي الدين رجال

 ) (.إيران في جناية أّية ارتكبوا إذا محاكمِتهم دون تحول حصانةً  وخدِمهم،

 بعد االيرانية الوطنية القوى المعارضة في ايضاً  وشاركها القانون هذا بشدة الدينية المؤسسة عارضت
 رئيس سنه والذي، االمريكان العسكريين للمستشارين الحصانة قانون على االيراني البرلمان مصادقة
 االمريكيين للجنود القضائية الحصانة القانون ويعطي، م1962 عام تموز في منصور علي حسين الوزراء

 القانون هذا ان الخميني االمام واعلن وقضائيا، سياسيا السيادة ناقضي وهو ،(السيون كابيتو قانون)
 .القانون لهذا واسعة معارضة فنظم البالد، استقالل مع يتعارض

 ان حتى آخر، بشكل االجنبية االمتيازات الى العودة بمثابة االمريكان للمستشارين الحصانة قانون عدّ 
 لضمان ايران الى بتقديمها واشنطن تلكأت االيرانية الحكومة الى المقدمة االمريكية والمساعدات القروض
 )(.1963 االول تشرين من الخامس في البرلمان الى علم اهلل أسد حكومة وقدمته القانون، على المصادقة

 اال للدستور، مخالفة كونها المواد اغلب على اعترضوا البرلمان في القانونية اللجنة اعضاء مناقشات وبعد
 االجتماع وفي النواب، مجلس الى تقديمه عند فينا معاهدة الى كملحق اضافته اقترح الوزراء رئيس ان

 يطرح ولم فينا معاهدة مررت 1964 حزيران من عشر الخامس في االيراني الشيوخ مجلس عقده الذي
 ثم الشيوخ مجلس في عليها صادق نفسه الشهر من والعشرين الخامس وفي للمناقشة، الحصانة ملحق
 1964 االول تشرين من عشر الثالث في الشيوخ مجلس عليها وصادق الشورى مجلس الى ارسلت

 ) (.مبهم بشكل القانون ومرر الجلسة في حاضراً  نائباً  70 بين من نائباً  62 صّوت إذ المطلقة، باألكثرية
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  :الخالصة

 : يأتي ما إلى توصلنا ايران في الداخلية بهلوي رضا محمد الشاه الصالحات دراستنا خالل من 

 مشاريعه مثلت التي القوانين من بعدد بهلوي رضا محمد للشاه الداخلية السياسة تمثلت -1
 .اإلصالحية

 تبناه الذي األوروبي النمط وفق على التحديث سياسة من جزء جوهرها في االصالحات هذه كانت -2
 واالجتماعية واالقتصادية ةالسياسي الجوانب في إيران في تطبيقه على يعمل وأخذ الشاه

 الدينية والمرجعية جانب من الحكومة بين العالقة على بهلوي رضا محمد الشاه سياسة اثرت -3
 اإلسالمية، الشريعة يناقض بشكل كتب الذي الواليات، مجالس قانون وباالخص آخر، جانب من والشعب

 . له لدينيةا المرجعية معارضة إلى أدى مما األساسية، بنوده من كثير في

 صراعات في ودخولها ايران تدهور في سبب ايران في الدينية القوى وبين بينه الخالفات كانت -4
 .الشاه حكومة بسقوط بعد فيما انتهت

 المصادر قائمة

 .م1991 طهران، مط،.بال مذكراته، فردوست، حسين -1

 .م1974 طهران، وطني، اجل من مهمة بهلوي، رضا محمد -2

 .1988 طهران، غني، سيروس مطبعة  مذكراته، ،غني قاسم -3

 .2008 ايران، قم، الحمراني، الرحيم عبد: ترجمة البهلوي، العهد في ايران نجاتي، رضا غالم -4

 غير دكتوراه اطروحة م،1979-1925 البهلوي العهد في االيراني الفالح الرحمن، عبد محمد كامل محمد  -5
 .م1991 د،بغدا جامعة االداب، كلية منشوره،

 .م2008 بيروت، الفارابي، دار خليل، احمد خليل: ترجمة الخفية، الثورة إيران: كوفيل تييري -6

 .م2008 المقدسة، قم ستار، مطبعة الحمراني، الرحيم عبد: ترجمة المعاصر، إيران التاريخ:  نجاتي رضا غالم -7

 .م2005 طهران، الخميني، إلماما تراث ونشر تنظيم مؤسسة االنطالق، حديث األنصاري، حميد -8



                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 28   م2022كانون أول  -ديسمبر ،(5(، املجلد)18العدد)  -  ارات إيرانيةدة ممجل 

 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

( اإلسالمي للفكر العالي المعهد في ألقيت محاضرات سلسلة)التجربة في دروس: إيران في اإلسالمية الثورة -9
 .1991 واشنطن،

 .2012،بيروت، القيادية الشخصية في دراسة: القائد الخميني، الدين نور عباس -10

 .1986 بيروت، ،1979 ،1500 البهلوي العهد الى الصفوي العهد من ايران علماء االنصاري، سعد -11

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 29   م2022كانون أول  -ديسمبر ،(5(، املجلد)18العدد)  -  ارات إيرانيةدة ممجل 

 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

 

 األزمة السوريةواخلارجية ايران سياسة 
 

 الدكتور خيام حممد الزعبي
 كلية االقتصاد -جامعة الفرات

 
 

 الملخص:
لتنسيق ، وا1979تعززت العالقات السورية اإليرانية بشكل كبير بعد قيام الثورة اإلسالمية اإليرانية في عام 

بين قيادتي البلدين يتم على أعلى المستويات إلى أن وصلت العالقات  السورية اإليرانية إلى درجة العالقات 
االستراتيجية. ومع بداية األزمة في سورية وصلت عالقات البلدين إلى حالة من العمق االستراتيجي نتيجة 

 ية في حربها ضد التنظيمات اإلرهابية المسلحة.الدعم السياسي والعسكري والمالي اإليراني للحكومة السور 
في هذا السياق تمثل سورية قاعدة استراتيجية بالغة األهمية للنفوذ اإليراني في الجوار العربي المشرقي، حيث 
تبذل إيران كل جهد ممكن للحفاظ على أمن واستقرار سورية. وهو موقف لم يتغير، ولم يتبدل منذ بداية 

   .األزمة السورية
طار منهجي، ومحاور رئيسية تتناول، محددات العالقات السورية اإليرانية، وأسس  يتألف البحث من مقدمة وا 

باإلضافة إلى الموقف االيراني من االزمة السورية، والمبادرات التي قّدمتها إيران  ،العالقات السورية اإليرانية
 اليرانية، وأخيرًا الخاتمة.لحل األزمة السورية فضاًل عن مستقبل العالقات السورية ا

 

 .األزمة السورية -السياسة الخارجية -سورية -ايران الكلمات المفتاحية:
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Iran's foreign policy and the Syrian crisis 

 

Khiam Al-Zoubi 

Al-Furat University 

Faculty of Economics 

 

Summary 

The Syrian-Iranian relations were greatly strengthened after the Iranian Islamic 

Revolution in 1979, and coordination between the leaderships of the two 

countries took place at the highest levels until the Syrian- With the beginning of 

the crisis in Syria, the relations of the two countries reached a state of strategic 

depth as a result of Iranian political, military and financial support for the Syrian 

government in its war against armed  terrorist organizations. 

In this context, Syria represents a very important strategic base for Iranian 

influence in the Levantine Arab neighborhood, where Iran makes every effort to 

maintain the security and stability of Syria. It is a position that has not changed, 

and has not changed since the beginning of the Syrian crisis. 

. The research consists of an introduction, a methodological framework, and 

main axes dealing with the determinants of Syrian-Iranian relations, and the 

foundations of Syrian-Iranian relations In addition to the Iranian position on the 

Syrian crisis, and the initiatives that Iran presented to solve the Syrian crisis, as 

well as the future of the Syrian-Iranian relations, and finally the conclusion. 

 

Keywords: Iran - Syria - foreign policy - the Syrian crisis- 
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 :مقدمة
ليس هناك صداقة وال عداوة بل  إذ تعد السياسة الخارجية ألية دولة تعبيرًا عن مصالح دائمة لهذه الدولة، 

مصالح دائمة، وبما أن إيران لديها العديد من المصالح التي تسعي إلى تحقيقها بإستخدام جميع هناك 
الوسائل سواء كانت الدبلوماسية أو اإلقتصادية أو العسكرية، والتي من خاللها إستطاعت العودة بقوة إلى 

 . منطقة الشرق األوسط
كثب بالمستجدات في الشرق األوسط، ومعظم الدول العربية سواء بسبب الروابط  لذلك تهتم إيران عن

التاريخية والثقافية واإلجتماعية التي تمتلكها مع شعوب المنطقة، أو بسبب تأثرها المباشر أو غير المباشر 
 .من هذه المستجدات

األمن لجهود المبذولة لتحقيق ا من حيث دعمهافي هذا اإلطار تتبع إيران سياسة خارجية متعددة األبعاد 
منذ و ، وتقوم بمبادرات لتجاوز األزمات وحل المشاكل في كافة المجاالت والمستويات، واالستقرار في المنطقة

م، وبخالف باقي دول التحوالت العربية كانت هذه األزمة األسرع في 2011قيام االزمة السورية في عام 
، ومحاربة القوى المتطرفة لحكومة السوريةدرت إيران بإعالن دعمها لتحديد الموقف اإليراني حيالها ،حيث با

لعبت الخارجية اإليرانية دور بذلك و ، والمجموعات المسلحة، ورفضت التدخل الخارجي في الشأن السوري
 .االرهاب  ىإال بعد القضاء عل ةكبير في القول بأنه ال حل سياسي في سوري

انية محط اهتمام ومتابعة من القيادتين السورية واإليرانية لجهة تقويتها لذلك كانت العالقات السورية اإلير 
وتطويرها وصواًل إلى إنجاز متطلبات ما تقتضيه عملية الوصول إلى عالقات استراتيجية بين الدولتين، فإنها 

ن وحجج بالمقابل برزت كهدف للتآمر والتخريب في دائرة اهتمام القوى غير المؤيدة والمعادية تحت عناوي
مختلفة يغلب عليها الزيف والتضليل، وبذلك أثبتت التطورات التي حصلت في المنطقة أن إيران تدافع 
بصالبة عن مواقفها المبدئية، وأنها على إستعداد ألن تتحمل من أجل ذلك كل أصناف المؤامرات والضغوط، 

 .ا هو نتيجة لصمودهاوهي تؤمن حقيقة بأن تحّولها إلى إحدى أهم دول المنطقة والعالم انم
 أهمية الدراسة:-

العالقات الدولية وهو مجال السياسة  ركز على مجال مهم لدى باحثي ودارسيت اتكمن أهمية الدراسة كونه
لهذه الدول يساعدنا على فهم وتفسير مجريات  الخارجية للدول الكبرى، حيث أن تتبع السلوكيات الخارجية

كانت إليران أحد القوى المهيمنة في النظام الدولي فإنه وال شك سيساعدنا  األحداث في الساحة الدولية، ولما
 تجاه األزمة السورية في فهم حقيقة دوافع هذا التوجه واألهداف المرجوة منه، كما تحديد سياساتها الخارجية

على خلفياتها  سيساعدنا أيضا على فهم واقع األحداث التي تمر بها منطقتنا حاليا، ومحاولة تحليلها والتعرف
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وآفاقها، وبالتالي تعتمد هذه الدراسة على السلوك الخارجي إليران، وتوضيح السياسة الخارجية اإليرانية تجاه 
 المنطقة ،وكذلك مختلف القضايا في المنطقة وطريقة التعامل اإليراني معها.

 وتساؤالتها: مشكلة الدراسة-
اسة الخارجية اإليرانية تجاه منطقة الشرق األوسط والعوامل تكمن مشكلة الدراسة في التحوالت الجديدة للسي

ماهي توجهات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه األزمة السورية :التساؤل التالي وهنا يثارالتي أثرت فيها 
 م؟ ويتفرع عن هذا التساؤل العديد من التساؤالت الفرعية التالية:2011عام منذ 
 يرانية تجاه األزمة السورية؟ما هي مرتكزات السياسة اإل -
 م؟2011ما هي توجهات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه األزمة السورية منذ عام -
 ما هو مستقبل العالقات السورية االيرانية.-
 فرضيات الدراسة:-

 :من خالل اإلشكالية المطروحة تم وضع الفرضيات التالية
الشرق األوسط كلما تزايد دعم السياسة الخارجية اإليرانية كلما تعاظمت المصالح اإليرانية في منطقة  -

 .لقضايا المنطقة
هذا إلى تمسكها  بقدر ما اعتبرت إيران األزمة السورية ذات بعد استراتيجي ألمنها القومي بقدر ما أدى -

 بالحل السلمي لهذه األزمة.
 مفاهيم الدراسة:-
 : مفهوم السياسة الخارجية-1 

ن لم تصدر عن الدولة كحقيقة نظامية، إن يعرفها حامد ربيع  بأنها " جميع صور النشاط الخارجي حتى وا 
التغييرات الذاتية كصور فردية للحركة الخارجية تنطوي وتندرج تحت هذا  نشاط الجماعة كوجود حضاري أو

 .(1)الباب الواسع اسم السياسة الخارجية"
ل المعلن الذي يختاره الممثلون الرسميون للوحدة الدولية من بينما يعرفها محمد السيد سليم بأنها "برنامج العم

 .(2)بين مجموعة من البدائل البرنامجية المتاحة من أجل تحقيق أهداف محددة في المحيط الخارجي"
 
 مفهوم الشرق األوسط:-2

                                                           
1 - Andrej Kreutz, “Russia In The Middle East : Friend Or Foe? ( Westport (conn) ,London 

:praeger  security international,200),  in4/4/2016 

 .9ص،1998تحليل السياسة الخارجية،القاهرة: مكتبة النهضة المصرية ،الطبعة الثانية، محمد السيد سليم، - 2
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لممتدة من يتردد إسم الشرق األوسط في الكثير من الدراسات لإلشارة إلى اإلقليم الذي يشتمل على الدول ا
إيران إلى مصر ومن تركيا إلى اليمن، وقد يضاف إليها ليبيا أو السودان أو إحداهما أو برقة وشمال 
السودان فقط، فمجلد الشرق األوسط وشمال إفريقيا الذي يصدر سنويًا في لندن أطلق هذه التسمية على 

ران وقبرص ومنطقة الهالل الخصيب وشب ي  ه الجزيرة العربية ومصر والسودان المنطقة التي تشمل تركيا وا 
وليبيا وتونس والمغرب والجزائر وأفغانستان، في حين يطابق المعهد العالمي للشرق األوسط في واشنطن 
جغرافيًا بين الشرق األوسط والعالم اإلسالمي، حيث يجعله يمتد من المغرب إلى أندونيسيا ومن السودان إلى 

كما تذكر "موسوعة السياسة اللبنانية" مفهوم  (،1) نطقة للدين اإلسالميأوزبكستان، وهذا إلعتناق شعوب الم
الشرق األوسط بأنه مصطلح غربي استعماري، كثر استخدامه إبان الحرب العالمية الثانية وهو يشمل منطقة 
  جغرافية تضم سوريا، لبنان،  فلسطين، األردن، العراق والخليج ومصرو تركيا، وتتوسع التشمل أفغانستان

 (.2)وقبرص وليبيا أحياناً 
 مفهوم األزمة:-3

تعبر عن موقف وحالة يواجهها متخذ القرار في أحد الكيانات اإلدارية )دولة، مؤسسة، مشروع، أسرة( 
تتالحق فيها األحداث وتتشابك معها األسباب بالنتائج، ويفقد معها متخذ القرار قدرته على السيطرة عليها، أو 

وعلى هذا فإن األزمة إنما تعبر عن لحظة حرجة وخطيرة تتسم بالحسم تواجه  بلية،على اتجاهاتها المستق
الكيان اإلداري فتحدد مصيره. وتمثل في الوقت ذاته صعوبة حادة أمام متخذي القرار تضعه في مأزق 

الط االختيار بين ما يمكن أن يتخذه من قرارات في ظل الشعور السائد بعدم التأكد، وقصور المعارف، واخت
األمور بعضها مع البعض اآلخر بحيث تتداعى أمامه األحداث، ويلوح أمامه المجهول لما يمكن أن تؤول 

 .(3)إليه أمور األزمة فيما بعد وما تتمخض عنه النتائج
 الدور :-4

حًا: ، أما الـــدور إصــطالالفرد بها يقوم التي المناوبة أو النوبة وهالدور لغة: يأتي من دار يدور دوارا،  
 (.4)شــارك بنصــيب كبيــر، شـــارك فــي عمــل مـــا أو أثر في شيء ما 

 
  

                                                           
 146،145صص  ،1986،لبنان دارالنهضة العربية ،الطبعة األولي   ، الشرق األوسط والصراع الدولي، يحي أحمد الكعكي - 1

 .261ص ،2010: والتوزيع للنشر الجيوبوليتيكا، الجندارية و السياسية افياالجغر خاطر، ذياب نصري - 2

 .2011-6-18مشعان الشاطري، مفهوم األزمة.. خصائصها ومراحل نشوئها، المنتدى  العربي إلدارة الموارد البشرية، - 3

ومحمد الصادق العبيدي، الجزء السابع، دار بن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد،  لسان العرب، تصحيح أمين محمد عبدالوهاب  - 4

 418،ص2005أحياء التراث العربي، الطبعة األولى،بيروت، لبنان ، 
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 منهجية الدراسة:-
محل  للوحدة الدول بين العالقات ظاهرة دراسة خاللها من يمكن التي اإلقترابات تعدد من الرغم على

 من األهمية تجعل عنها لإلجابة تسعى التي والتساؤالت وأهميتها الدراسة مشكلة طبيعة أن إال ،(1)الدراسة
 لتعدد الدراسة، وذلك لهذه مالئمة االقترابات أكثر أنه اعتبار على النظم تحليل اقتراب استخدام بمكان

 بها يتمتع التي ناحية، والمزايا من مستوياتها وتعدد البحث، محل الظاهرة على المؤثرة والعوامل المتغيرات
 :أهمها أخرى ومن ناحية من الدول بين العالقات اهرةبظ تحليله في النظم تحليل إقتراب

 البيئة الداخلية متغيرات من العديد لتفاعل نتاج هي نظامية كظاهرة السياسي النظام ظاهرة إلى النظر-١
 التفاعل المدخالت وعملية هي مهمة عناصر ثالثة الخارجية السياسة نظام ويتضمن والخارجية،
 .والمخرجات

 عن يعني بالكشف فهو جامداً  وليس تحليالً  ديناميكي حركي تحليل السياسي، للنظام النظمي التحليل-٢
 .(2)الخارجية البيئة ومتغيرات الداخلية البيئة بين متغيرات التفاعل كيفية

 .لها البعد التراكمي الخارجية ويحدد السياسة ظاهرة بها تمر التي المختلفة التطورية المستويات يتناول-٣
 من يمكن كما الخارجية، الدول بين العالقات لظاهرة المعقدة الطبيعة مع المناهج تناسباً  ثرأك يعتبر-٤

وتحديد  المستويات تلك بين واإلنتقال الدولي" اإلقليمي، للتحليل"القطري، المختلفة إستخدام المستويات خالله
 .بينها المتبادلة العالقات

 السياسية بين النظم العالقات لظاهرة تحليله في النظم تحليل قترابإ عليها يقوم التي األساسية للمفاهيم ووفقاً 
 :3التالي النحو المصرية اإليرانية على العالقات دراسة يمكن

 العالقات بين على المؤثرة والدولية" واإلقليمية المتغيرات "المحددات الداخلية وتتضمن :أواًل: المدخالت
 الدولتين.

 حيث األجهزة من البلدين بين العالقات في القرار واتخاذ صنع آلية تحديد منالتفاعل: وتتض ثانيًا: عملية
 .وتنفيذها صنعها عملية في المشاركة

                                                           
 العربي، االستراتيجي مقترح،الفكر وإطار، لألدبيات مسح منظور عربي، من الخارجية السياسة تحليل قرني، بهجت هالل، الدين على- 1

 .166-153، ص ص1992، ٤٠ العدد العربي، اإلنماء معهد :ت بيرو

2- Michael Clarke, Brian White, Understanding Foreign Policy: the Foreign Policy Systems Approach, 

England: Edward Elga, Publishing Limited, 1989 p.37.                                   

3 - David Easton, A Framework For Political Analysis,New Jersey: Prentice-Hal 1965, PP. 122-123 
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 تلك السياسة سلوك وأنماط قرارات وكذلك بينهما العالقات وأهداف توجهات تتضمن وهي المخرجات: ثالثًًا:
 على للمخرجات اإلسترجاعي التأثير إطار في جديد من الدولتين بين العالقات في تؤثر سوف والتي بدورها
 .(1) المدخالت
ضافة  أن إعتبار القرار على صنع بمنهج الدراسة إستعانت النظم تحليل إقتراب استخدام على تركيزها إلى وا 
 القرار أن صنع على المنهج ينظر وكما السياسي، التحليل في األساسية الوحدة  هم السياسة صانعي
نما فراغ، في يعمل ال السياسي  تؤثر التي وهي العوامل خاللها، القرارات تتخذ ومواقف معينة بيئة ضمن وا 

 األخرى المصرية اإليرانية والقرارات العالقات عودة قرار المثال سبيل على منها والتي القرار صنع عملية في
 ، المكتبات في تتمثل  الباحث عليها سيعتمد التي البيانات جمع وسائل ، أما(2)الدراسة بموضوع المتصلة
  البلدين. لكال الخارجية وزارة لدى والمتوفرة بالبلدين الخاصة الوثائق الرسمية وتحليل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 -James E.Dougherty & Robertl . Pfaltzgraff , Contending Teories of Internatioal Relations ,     Philadelphia : 
Addisson Wesley ,1971 , p : 314. 

2 علي- ياساتالس عوض، سعيد جابر تعريب ، محرران، قرني بهجت و هالل الدين  .٤٣ ص ، ذ . س . م ، للدول العربية الخارجية   



                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 36   م2022كانون أول  -ديسمبر ،(5(، املجلد)18العدد)  -  ارات إيرانيةدة ممجل 

 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

 مقدمة:أوالا: 
لم تشهد المنطقة وربما العالم كذلك تحالفًا بثبات العالقة السورية اإليرانية وبقدرتها على التطور والتحرك في 

، لذلك فإن خصوصية ((1على الرغم من اإلختالفات واإليديولوجية والسياسية ظروف عاصفة ومتغيرة
العالقات السورية اإليرانية ، والتي تحولت الى تحالف استراتيجي بين البلدين لفتت انتباه المتخصصين 

 .( 2)والمتابعين لقضايا الشرق االوسط 
يجية مع سورية لما يربط بين البلدين من روابط في هذا السياق تؤكد إيران باستمرار على عالقاتها اإلسترات

وهي تقف دائما مع سورية لمواجهة ما تتعرض له من حرب كونية إلدراكها التام  ،تاريخية ومصالح مشتركة
بأن ما يجري هو مؤامرة ترمي من ورائها الدول الداعمة لإلرهاب إلعادة تقسيم المنطقة من جديد وفقا 

 .(3)لمصالحها االستعمارية
قوة فاعلة في معادالت المنطقة والعالم وهو يشهد على أرض سورية تجربة كواليوم يقف محور المقاومة  

عادة صياغة المعادالت الكبرى وهي تجربة تتعزز بنسق من التحالفات الدولية  تاريخية في تكامل القدرات وا 
ستراتيجيًا، و حسب نظرية  العالقات الدولية تنشأ التحالفات بين المهمة العابرة للحدود القارية إقتصاديًا وا 

 .( 4)الدول لردع األعداء، والتحالف السوري اإليراني ال يخرج عن هذا اإلطار النظري للتحالفات الدولية
 آلية صنع القرار في إيران :ثانياا: 

ارسة أن معظم الباحثين بالشأن اإليراني يتفقون على أن إيران دولة مؤسسات تقوم كل مؤسسة فيها بمم 
صالحياتها واختصاصاتها بينما يتبوأ مرشد الثورة اإلسالمية موقع رأس الهرم من خالل موقعه الذي يتيح له 
إمكانية التوجيه والتصويب واإلرشاد، كما يتفقون على أن آلية صنع القرار هي آلية معقدة وتبدو أحيانًا بطيئة 

ونوه إلى أن هذه اآلليات تشكل نوعًا من الضمانة وتمر بمسار طويل حتى يصل القرار إلى مرحلة التنفيذ، 
 .(5).الستمرار النهج والخيارات التي تحددها وترسمها قيادات البلد

 :أهم المؤسسات األساسية التي تسهم في صنع القرار في إيران-
 .القائد أو مجلس القيادة

                                                           
 2015شباط  16، 69230عاماً من التحالف السوري اإليراني، صحيفة الوفاق، العدد  36غالب قنديل، ،  - 1

، 106لعدد، خيام محمد الزعبي، المصالح المشتركة و الغير مشتركة بين سورية و إيران من منظور استراتيجي ، مختارات إيرانية ، ا - 2

 112، ص2009

 2013-6-12جريدة الثورة السورية، سورية وإيران عالقة إستراتيجية،  - 3

 عماد البنطجي ، العالقات السورية اإليرانية و مستقبل المفاوضات اإلسرائيلية : - 4

Http://alhewar.org/debat/show.artasp?aid=138591. 

 .2015نوفمبر 14، مركز بيروت لدراسات الشرق األوسط، سياسي في إيرانأبعاد ُصنع القرار ال، رعد خالد تغوج - 5
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ب لمدة أربع سنوات وهو الذي يرأس السلطة التنفيذية، ويرأسها رئيس الجمهورية الذي ينتخب مباشرة من الشع
 .الحكومة

 .السلطة التشريعية، ويمثلها مجلس الشورى اإلسالمي
 .السلطة القضائية، وهي سلطة مستقلة تمامًا بما يكرس فصل السلطات

 .مجلس صيانة الدستور
 .مجلس خبراء القيادة

 .مجمع تشخيص مصلحة النظام
 .المجلس األعلى لألمن القومي

 .ات االستراتيجيةمراكز الدراس
 .(1)مركز الدراسات التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام

 توجهات السياسة الخارجية االيرانية:ثالثاا: 
 :التي يمكن تلخيصها بالنقاط التالية 

ــ رفض الهيمنة: وهو أحد أهم مبادئ السياسة الخارجية االيرانية، إذ تعتقد إيران أن العالقات بين الدول يجب 
من أي هيمنة وتسلط لطرف على اآلخر، وعليه فإن ايران ترفض الخضوع ألي هيمنة من أي دولة  ان تخلو

 أتت، كما ترفض بدورها الهيمنة على أي دولة في المنطقة. 
ــ طلب الحق ورفض الظلم والغطرسة: وتحت هذا العنوان يندرج التصدي لمخططات االستكبار العالمي 

 .لمة وغير المسلمة في أنحاء العالموالظلم الذي يطاول الشعوب المس
ــ الدفاع عن المستضعفين: وذلك يكون من خالل اسلوبين، عبر المواجهة المباشرة مع المستكبرين الذين 

 تسببوا باستضعاف الشعوب، أو عبر الدفاع عن المستضعفين في األروقة السياسية والديبلوماسية.
ن الخارجية التي تعتمد على االصول االسالمية ملزمة باإلهتمام ــ الدفاع عن المسلمين ودعمهم: فسياسة إيرا

 . )2) بشؤون مسلمي العالم والدفاع عن حقوقهم
ــ التعايش السلمي: لقد بنت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية سياساتها الخارجية على مبدأ السالم والتعايش مع 

 الدول المجاورة إنطالقًا من المبادئ االسالمية.

                                                           
معن عبد الحكيم،صناعة القرار السياسي اإليراني: المحددات والمؤسسات المؤثرة، مجلة الوحدة اإلسالمية، السنة الثاثة عشر،  - 1

 .2014، 148العدد،

 .2016شباط  11، 2810، جريدة األخبار، العدد،ازاتالسياسة الخارجية اإليرانية... مبادئ وإنج،محمد حرشي  - 2
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رساء العالقات الثنائية على اساس اإلحترام المتبادل، فالجمهورية ــ عد م التدخل في الشؤون الداخلية للدول وا 
اإلسالمية تعتقد بأن التدخل في الشؤون الداخلية للدول االخرى يتسبب بحالة من التوتر قد تؤدي الحقًا الى 

 حروب بين الدول. 
فالجمهورية االسالمية اإليرانية عضو فعال وأساسي في المجتمع  ــ اإللتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية:

 . (1)الدولي يلتزم القوانين والمعاهدات واإلتفاقيات الدولية
 محددات العالقات السورية اإليرانية :رابعاا: 

، يوجد بين سورية و ايران عالقة  قوية جعلتها تختلف عن غيرها من عالقات ايران بالدول العربية األخرى 
وكانت العالقات ضرورية بين البلدين  ،حيث يوجد بين البلدين تحالف استراتيجي منذ الحرب اإليرانية العراقية

 .(2)و ذلك نظرا للعدو المشترك تجاه إسرائيل  ،من الناحية السياسية 
 و هنا يمكننا أن نحدد خصوصية العالقات كما يلي:

تشكل إليران مدخال  ةفسوري ،لها االتصاالت مع العالم العربي كونها تسهل  ،ايران تقدر العالقة مع سورية -
 هاما للمنطقة .

 .تلعب سورية دورا مهما في العالقات اإليرانية مع حزب اهلل-
مريكية اإلسرائيلية وهو السياسة األ ،يرانا  هناك عامل مشترك في غاية األهمية يجمع كل من سورية و -

 المعادية لكال البلدين في المنطقة .
وهذا يشكل عامال مهما إليران من اجل إيجاد  ،بقاء سورية الجبهة الوحيدة الممانعة إلسرائيل في المنطقة-

 منفذ لها في الصراع العربي اإلسرائيلي.
اتفق البلدان  ،و ايران من جهة الواليات المتحدة االمريكية  ،وسط الضغوط على سورية من طرف إسرائيل -

 .(3)الشعبية و في مقدمتها حزب اهلل في لبنان على دعم حركات المقاومة 
 .اال سيما في ضوء الظروف الدولية التي تتعرض له ،ترى سورية في ايران حليفا استراتيجيا-
، لذلك مكن الدعم االيراني و العمق الذي منحته ،التحالف السوري االيراني أعطى السوريين قوة إقليمية-

كما دفع باإلسرائيليين الى التخوف من  ،رة بخيار عسكري ضد إسرائيلايران لدمشق من التلويح أكثر من م

                                                           
 المرجع السابق- 1

 113خيام محمد الزعبي، المصالح المشتركة و الغير مشتركة بين سورية و إيران من منظور استراتيجي، مرجع سابق ،ص  - 2

 أشواق عباس ، العالقات السورية اإليرانية:-- 3

Http://alhewar.org/debat/show.artasp?aid=156442 

http://alhewar.org/debat/show.artasp?aid=156442
http://alhewar.org/debat/show.artasp?aid=156442
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، و 2006القدرة العسكرية المتنامية خصوصا بعد التجربة اإلسرائيلية في جنوب لبنان مع حزب اهلل عام 
 . 2009العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

اللبناني السابق رفيق الحريري في عام  ففي حصار سورية دبلوماسيا و خاصة بعد اغتيال رئيس الوزراء-
 حيث أكدت ايران دعمها لدمشق في وجه كل الضغوط التي مورست ضد سورية .م، 2005

بعد الحرب اإلسرائيلية على لبنان و استهداف حزب اهلل و العدوان على غزة لم يقم بزيارة دمشق سوى -
قاومة ضد االحتالل و التأكيد على الرؤى مسئولون إيرانيين و ذلك لتأييد دمشق على مواقفها من الم
 . (1) المشتركة بين البلدين فيما يتصل بالقضية اللبنانية و الفلسطينية

أثناء األحداث التي رافقت ما سمي بالربيع العربي كان للبلدين فهم مشترك ونظرة متقاربة حول خطورة هذه -
 .األحداث وارتباطها بالخارج

شهدت أساليب ووسائل وأدوات إرهابية جديدة لضرب شعوب المنطقة ودولها من في السنوات األخيرة التي -
خالل استخدام الفكر التكفيري المتطرف وتركيز جهود األجهزة السرية اإلسرائيلية واألمريكية وبعض الدول 

الوطنية، أثبتت  الغربية  لتجنيد المرتزقة والمأجورين من كافة أنحاء العالم لقتل شعوبها وتهديم دولها وكياناتها
هذه العالقات من جديد قدرتها على مواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن سورية وأمن المنطقة 

 .برمتها والعالم بأسره في مواجهة اإلرهاب الذي يهدد الجميع
ا و استمرارا على إنها أكثر ثبات ،وبذلك فان الكثير من األحداث و الوقائع برهنت على هذه العالقة الى حد ما

 و بالتالي نجد: ،من أي عالقة أخرى بين دول المنطقة
انه في ظل غياب السلطة المركزية في النظام الدولي فان الدول تعمل على زيادة قوتها و التحالف  -

 للوصول الى تحقيق نوع من توازن القوى مع غيرها في الدول الموجودة في المنطقة.
يراني كأحد العوامل المؤدية لتحقيق التوازن في المنطقة و بدا هذا األمر فيبرز هنا التحالف السوري اال 

واضحا عندما أكدت سورية دعمها إليران أثناء الحرب العراقية اإليرانية محققة توازنا في المنطقة مع إسرائيل 
ول العربية ، ، و اليوم يظهر هذا التحالف توازنا بالمنطقة خاصة في ضوء تحسن العالقات بين ايران و الد

و بالتالي ترى كل من سورية و ايران إن توازن القوى ليس فقط في إيجاد تحالف مع  وجود تواضع في 
مقدراتها العسكرية ،بل  في العمل على زيادة القوة الذاتية للدولة مقارنة مع غيرها من الدول و هذا ما تم 

 . (2)و حتى يومنا هذا 1981منذ عام فعال من خالل المعاهدات و االتفاقيات المتبادلة بينهما 
                                                           

، ورقة مقدمة الى المؤتمر الدولي حول غزة عبر  2009خيام محمد الزعبي ، ، الرؤية السورية للحرب اإلسرائيلية على غزة عام -- 1

 .2009ابريل  29– 28لمنعقد في الفترة العصور ، المنعقد في كلية اآلداب، قسم التاريخ ،جامعة القاهرة ،ا
 .2009،  184ديمي محمد محمود ، الواقعية في العالقات السورية اإليرانية ، جريدة سورية الغد ، العدد ، -- 2
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إن الدول تجند كافة طاقاتها و قواها لتحقيق مصالحها الوطنية و في مقدمتها حماية األمن القومي ، حيث  -
إن التهديدات االمريكية اإلسرائيلية لضرب امن كل من سورية و ايران كانت دائما بسبب تصدي كل منهما 

في المنطقة التي تهدف الى السيطرة على المنطقة العربية و ثرواتها و  للمخططات االمريكية اإلسرائيلية
مقدراتها الطبيعية عالوة على تجزئتها و تفتيتها ، لذلك جاء اإلعالن عن تشكيل جبهة مشتركة بين دمشق و 

و ذلك إلدراك القيادتين بضرورة و أهمية تعزيز العالقات بينهما ، وكذلك في  2005شباط  17طهران في 
تم التوقيع على مذكرة التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين لتحقيق المصلحة المشتركة بحماية  2006عام 

 أمنهما القومي و مواجهة كل الضغوط االمريكية و اإلسرائيلية ضد كل من سورية و ايران .
و بذلك نجد إن طبيعة  ،إن البيئة الدولية تفرض على الدول سياسات عليها إتباعها تجاه غيرها في الدول -

النظام الدولي الحالية المتمثلة بأحادية القطبية للواليات المتحدة االمريكية و التي وضعت كل من سورية و 
هذا مما  ،ايران في قائمة الدول المعادية لها و اتهامها باإلرهاب و خاصة في أعقاب الغزو األمريكي للعراق

لسوري االيراني تأكيدا على أهمية التعاون للوقوف بحزم ضد التحديات أدى الى تعزيز العالقات بين البلدين ا
 .(1)الدولية 

و ، و بذلك تتميز العالقات السورية اإليرانية بخصوصية فريدة من نوعها في زمن تتشابك فيه المصالح
 فقد استطاعت كل من دمشق و طهران بناء تحالف دائم على أساس ،تغيرها تبعا لالحتياجات الوطنية

المصالح في منطقة الشرق االوسط و معارضتهما لسياسة الواليات المتحدة االمريكية و اإلسرائيلية التي 
 .(2)تسعى الى السيطرة على المنطقة العربية بأكملها و نهب ثرواتها 

 أسس العالقات السورية اإليرانية :خامساا: 
سواء من جهة العراق الذي  ،أمنهما المهددإن مرتكزات التحالف السوري االيراني يقوم على أساس حماية 

 2005ترابط فيه القوات االمريكية أو من جهة لبنان الذي أجبرت سورية على إخراج جيشها في مارس عام 
(3). 

فضال عن ذلك فان ايران الطامحة نوويا و المهددة أكثر من أي وقت مضى إلمكانية تعرضها لضربة 
الدولة حيث تحتاج الى الحفاظ على  ،أو من قبل الواليات المتحدة االمريكيةإسرائيلية خاطفة لبنيتها النووية 

االيجابي اتجاه حزب اهلل اللبناني و حقه في مقاومة االحتالل  االتزامه تمعها و الذي أعلن ةالمتحالف السورية
 .اإلسرائيلي

                                                           
 المرجع السابق . - 1
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، لهجوم إسرائيلي أو أمريكيكما إن سورية لن تجد بلدا أكثر من ايران للوقوف الى جانبها في حال تعرضها 
مع األخذ بعين االعتبار التصريحات اإليرانية التي صدرت في أكثر من مناسبة و على لسان أكثر من 

" إن امن سورية  2007احمدي نجاد قال في احدها في يناير عام السابق مسئول حتى إن الرئيس االيراني 
 .( 1)من ايران "

اإليرانية عموما شمل كل الجوانب االقتصادية و الثقافية و تترجمت من  ان تطور العالقات السورية وال شك
 ( .2)خالل مجموعة من االتفاقيات التجارية والثقافية بين البلدين 

 التحالف السوري االيراني :لموقف األمريكي من اسادساا:  
مي وتطور العالقات بدأت تظهر على السطح األمريكي بوادر اإلنزعاج من تنا ،بعد إنتهاء حرب الخليج

و شيئا فشيئا  ،ومعها بدأت تتوالى التصريحات األمريكية الناقدة لهذه العالقة المتميزة ،السورية اإليرانية
وكانت ايران  ،حددت الواليات المتحدة االمريكية قضايا بعينها إعتبرتها أساسا لتوتير عالقاتها مع سورية

أخذ واشنطن على كل من دمشق و طهران دعمهما لحزب اهلل حيث ت ،باإلضافة الى حزب اهلل ،طرفا فيها
و طالبت الواليات المتحدة سورية صراحة بوقف دعمها لحزب اهلل  ،الذي تعتبره منظمة إرهابية يجب تفكيكها

الذي يتماشى  1559فاستصدرت من مجلس األمن بالتعاون مع فرنسا القرار رقم  ،وسعت الى ذلك دبلوماسيا
ولكن قد يكون  ،ووقف التحالف السوري االيراني له ليست جديدة ،ائيلية لنزع سالح حزب اهللمع الرغبة اإلسر 

خاصة بعد فشل ، الجديد هو اتساع دائرة الفهم ألسباب المخاوف األميركية من دعم البلدين لهذا الحزب
 .(3)المشروع الغربي وأهدافه  في المنطقة

يران وبتأثير دوافعهما  ةإن سوريال شك و  حول معاداة إسرائيل والهموم اإلستراتيجية والتهديدات األمريكية وا 
واالختالل في النظام العربي والهجوم الشرس من قبل النظام الدولي على منطقة الشرق األوسط، وتحويل هذا 
األخير إلى سلعة بيد القوى العظمى،هذه المعطيات ولدت شعورا لكال البلدين بأنهما مستهدفتان، وهذا ما 

يران سوف تجدان  ةعهما للبحث عن وسائل مناسبة لتحقيق أهدافهما وحماية ذواتهما. ومن هنا فإن سوريدف وا 
منفعة مشتركة في تنمية العالقات بين البلدين. فالتحالف السوري اإليراني إذن هو استجابة لمثير عدواني 

 (.4)وكرد فعل على نية عدوانية مفترضة من جانب قوى إقليمية أو دولية 
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فال مجال للشك إذن أنه طالما بقيت الدوافع التي تعزز العالقات السورية اإليرانية على حالها ال يمكن فك 
عبر تحالفها مع إيران، في ظل  ة، بمعنى آخر إن المكاسب التي تجنيها سوري(1)عرى التحالف بين البلدين

عبر فك تحالفها مع إيران، والنتيجة هي  ةيالواقع اإلقليمي والدولي الراهن، تفوق العائدات التي تجنيها سور 
يران وليس العكس ةاستمرار التحالف بين سوري  (.2) وا 

نطالقًا مما سبق  درك البلدين بأن الشائعات اإلعالمية التي يخوضها الغرب ضدهما ما هي إال محاولة أوا 
دائما هدفا للتخريب والتآمر، مشبوهة للنيل من صالبة العالقات اإليرانية السورية، وأن هذه العالقات كانت 

وأن هناك دومًا من يتعمد تناولها من زاوية ضيقة متجاهاًل حقيقة أن هذه العالقات هي عالقات متجذرة 
ستراتيجية وتستمد عوامل استمراريتها من وقوف القيادتين والشعبين في وجه المخططات الرجعية  وا 

 .(3)ع طائفية وعرقية ذات أهداف تقسيمية وتفتيتيةواإلستعمارية التي تستهدف المنطقة من خالل مشاري
وبالتالي فإن إيران ومن خالل معرفتها بالمخاطر التي يمثلها اإلرهاب ومشغلوه في المنطقة والعالم ضد 
الدولة السورية وضد نهجها المقاوم وضد المنطقة برمتها أكدت من جديد على لسان السيد علي الخامنئي 

اإليرانية دعمها ومساندتها للصمود البطولي للشعب السوري وجيشه والوقوف إلى  مرشد الثورة اإلسالمية
جانبه لقناعتها بأن انتصار سورية على اإلرهاب هو انتصار لشعوب المنطقة برمتها وانتصار للعالم بأسره، 

قق أية نتائج السيما وأن التحالفات االستعراضية التي أعلن عن تأسيسها لمواجهة اإلرهاب في الحقيقة لم تح
 .حقيقية في هذا المجال، بل شكلت ببعض مواقفها وممارساتها سندًا ودعمًا لإلرهابيين

 األزمة السورية:سابعاا: إيران و 
تسعى إيران الى الحفاظ على دورها كطرف أساسي في حل األزمة السورية، إذ تعتبر من أكثر الدول الداعمة 

لسياسية واإلقتصادية والعسكرية، وكان من أهم الدالالت التي دفعت للحكومة السورية على كافة المستويات ا
 المجتمع الدولي الى إشراك إيران في الجهود الساعية الى حل سياسي في سورية تتمثل بـ:

عادة صياغة الدستور، فضاًل عن التنسيق في - حرص إيران على طرح مبادرة لتسوية األزمة السورية، وا 
إجراء حوار سوري سوري بهدف التوصل الى توافق سياسي  متمهيد الطريق أمامجال مكافحة اإلرهاب، و 
 وتحقيق المصالحة الوطنية.

                                                           
ح و األهداف االستراتيجي للصهيو أمريكية في فلسطين و السودان ، مختارات إسرائيلية ، العدد ، خيام محمد الزعبي ، جدلية المصال - 1

 . 137، ص 2009،  177

 113خيام محمد الزعبي، المصالح المشتركة و الغير مشتركة بين سورية و إيران من منظور استراتيجي ، مرجع سابق ، ص - 2
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قليمي يرى بضرورة إشراك األطراف الداعمة - في الجهود المبذولة  ةالسوري للحكومةبروز اتجاه دولي وا 
 .للوصول الى تسوية سياسية

ة تنظيم داعش بكل قوة والتعاون مع كافة الدول في سعي إيران الى القضاء على اإلرهاب وخاصة محارب -
مختلف المستويات للقضاء على هذا الوباء، فضاًل عن المشاركة في التحالف دولي جديد للحرب ضد تنظيم 
داعش ومنح األولوية لمحاربة اإلرهاب، وربما محاولة إقناع الدول الغربية بإمكانية التعاون بين الطرفين في 

 لومات االستخبارية عن المقاتلين االجانب في سورية.مجال تبادل المع
وبالمقابل يمكن تفسير االهتمام باالنخراط في الجهود السياسية الخاصة باألزمة السورية في ضوء عدة 

 عوامل وأهمها:
" 1+5تبني دبلوماسية إقليمية لتعزيز مكانة إيران وال سيما بعد الوصول الى اإلتفاق النووي مع مجموعة" -
فة، مقابل تحقيق لظهار مدى إستعداد طهران للمشاركة في الوصول الى تسويات لألزمات اإلقليمية المختوا  

 مكاسب أخرى، على غرار كسر العزلة التي فرضت عليها لعقود طويلة.
ظهور إتجاهات عديدة تشير الى ضرورة الحذر من تداعيات داعش والمجموعات المسلحة على اإلقليم، -

 (.1)رض تداعيات غير جيدة على مصالح إيران في المنطقةوالذي ربما يف

الموقف السياسي الحاسم والمؤيد الذي تقفه إيران إلى جانب سورية، وهو موقف لم يتغير، ولم ال شك إن 
يتبدل منذ بداية األزمة السورية، وقد وظفت إيران مجمل عالقاتها في كل الميادين السياسية واالقتصادية وفي 

سنادهالمستويات   ة، وفي هذا اإلطار تنظر إيران إلى الحرب الدائرة في سوري(2)كافة لتدعيم هذا الموقف وا 
سرائيل وكذلك  للحكومة السوريةودعمها  على أساس أنها حرب بالوكالة ضد الواليات المتحدة األمريكية وا 

 وفي هذا السياق نذكر أهم أسباب تعزيز إيران هذا التحالف:الدول الغربية، 
 ور المقاومة:مح-

ترى طهران أنها قائدة محور المقاومة في منطقة الشرق األوسط، حيث تقف كعقبة أمام توسع النفوذ الغربي 
هو العمود الفقرى لهذا المحور، والذي متى فقدته سينفرط عقد  للحكومة اإلسرائيلي، كما ترى أن دعمها –

مالي والعسكري إلى الفصائل التابعة لها في لبنان " قناة إيران في تمرير الدعم ال ةوتعتبر سوري .المقاومة
 .(3)حزب اهلل "، والذي يمثل أوراق ضغط في وجه إسرائيل

                                                           
، 402وحدة العالقات السياسية اإلقليمية، احتواء الخالفات: كيف تتعامل إيران مع جهود تسوية األزمة السورية؟، السنة الرابعة، العدد  - 1
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 :الوضع التفاوضي مع الغرب-
إلى تقوية وضعها على طاولة المفاوضات حول ملفها النووي، وهو األمر  ةتسعى إيران في دعمها لسوري

حياد تجاه األزمة السورية، حيث أن سيطرة الغرب على ما الذي من شأنه تحقيق مكاسب تفوق سياسة ال
جبارها على شروط االتفاق  ةيحدث في سوري ستكون نتيجته إحاطة إيران على المستوى الجيوسياسي، وا 

  1).)النووي
 في المنطقة: إسرائيل وتنظيم داعش وأدواته-
رهاب الذي يستهدف قدرات البالد، في إن ما تتعرض له إيران ال يقل خطورة عن ما تواجهه سورية، إنه اإل 

يران، وقد عكست تصريحات  إطار ذلك فإن  ظهور "داعش" أحيا روح إتفاقية الدفاع المشترك بين سورية وا 
على إرتباط األمن القومى اإليراني بوحدة الدولة السورية، ودعا إلى  بوضوح الرئيس اإليراني التى أكد فيها

سيمها أو تفتيتها، ألن تقسيم سورية وبجوارها العراق المقسم لن تعيش إيران إحترام  وحدة أراضيها، وعدم تق
 ولن تستقر األوضاع بأي شكل من األشكال. ،في أمان

اليوم أكثر من دولة تخوض حربا على داعش، نتيجة عدم اقتصار ارهاب هذه الجماعة على منطقة دون 
دول التي تشهد العمليات اإلرهابية لهذه الجماعة أخرى بل وصل إرهابها الى مختلف دول العالم، فأغلب ال

نرى أنها توجه ضربتها ثم تعود إلى جحورها وبالتالي ليس لديها مراكز ومقرات علنية، كما هو الحال في 
 .(2)بل أصبح لديها كيانا وتتحرك بحرية مطلقة وتشكل تهديدا حقيقيا للدولتين ةالعراق وسوري

لمنطقة العربية هو مسار جديد من مشروع الواليات المتحدة، ويتم تنفيذه إن ما يجري اليوم في ابالتالي 
بواسطة إسرائيل والجماعات التكفيرية، وذلك لرسم خريطة جديدة في هذه المنطقة، فالذي يسلح ويدرب ويوجه 
ع عبر األقمار الصناعية اإلرهابيين لتدمير سورية والعراق وقتل شعبيهما هو نفسه الذي يسلح ويحارب م

الجيش الصهيوني ويقتل الفلسطينيين، وأمريكا تنفذ هذا المخطط اإلستراتيجي عن طريق صنيعتها داعش 
التي ترى أن السنة في العراق وسورية كانوا دائما هم القوة المعادية لها خاصة بعد غزو العراق، فأرادت 

مخططهم للشرق األوسط، وهناك الواليات المتحدة إحداث إنقسام في صفوف السنة كونهم العقبة في تنفيذ 
أيضًا مخطط التقسيم على األرض حيث أن الكرد موجودون في الشمال، والشيعة في الجنوب ويتم إنشاء 
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دولة سنية من شرق حلب إلى شمال بغداد، وهذه الحالة تعد فرصة لألمريكيين للتدخل بزعم مواجهة داعش 
  .ةالسوريحكومة المسلحة بأسلحتهم لضرب ال

ابل تبدو طهران وكأنها في طور إعادة ترتيب أوراقها واستعادة المبادرة، على أساس ثوابت ليست قابلة وبالمق
للمساومة، ويمكن تلخيصها بأن سورية خط أحمر، ولن تسقط في قبضة المشاريع المعادية، ومن يحاول 

يمكنني القول إن  وهنا يمكننية، العبث بهذه المعادلة ال يدرك األهمية الحيوية لهذا البلد في الحسابات اإليرا
داعش بالنسبة ألمريكا هي فزاعة تخوف بها دول المنطقة، كما أن أمريكا تأخذ داعش ذريعة لدخول دول 

 .)1)ثانية، فهي تريد أن تقضي على محور المقاومة لتحقيق أمن إسرائيل
 : قتصاديعلى المستوى اإل-

، غير أن المصالح ةرك الرئيسي لسياسة إيران تجاه سوريعلى الرغم من أن االعتبارات السياسية هي المح
  .االقتصادية باتت تلعب دورا أكبر من أي وقت مضى

بالنفط. هذا باإلضافة إلى ما  ةالسوري لحكومةتشير بعض التحليالت إلى أن إيران منذ فترة طويلة تدعم او 
مليارات دوالر على  4سوريا أكثر من أكدته وسائل اإلعالم الرسمية في كال البلدين أن إيران قدمت إلى 

 .(2)شكل ائتمان "ظاهريا" لتمويل شراء البنزين والمنتجات المرتبطة به 
يران وت ترجم هذه العالقة الوثيقة إلى سياسات  ومع تصاعد األزمة السورية توطدت الشراكة بين حزب اهلل وا 

ير إلى أن حجم المساعدات يتراوح بين دعم على المستوى العسكري والمالي أيضا، حيث تفيد يعض التقار 
مليون دوالر  350مليون سنويا خالل العقد الماضي، وأخرى تبين أن الدعم السنوي يصل إلى  200و 60

 (.3)سنويا
بعد أن دمرت الحرب قسمًا كبيرًا من البنية التحتية والقطاعات اإلنتاجية السورية، قامت إيران، وبخالف بقية 

الكثير من اتفاقيات التعاون والعقود االقتصادية مع الحكومة السورية من اجل إعادة  دول المنطقة، بإبرام
تشييد تلك القطاعات. شمل ذلك مجاالت الخدمات والبنية التحتية والكهرباء والصحة والمطاحن والمواد 

بشرط أن لتمويل المستوردات  2013الغذائية والقطاع المالي. فضاًل عن القروض التي أبرمت في العام 
شركة  2013تأتي نسبة كبيرة منها من إيران وعبر شركات إيرانية. وقد أعفت دمشق في تموز من العام 
 .ةإيرانية مختصة بتصدير المواد الغذائية من كل الرسوم والضرائب لدى دخول بضائعها إلى سوري

                                                           
 مرجع سابق. لماذا ال يزال آيات هللا يدعمون األسد؟،شهرم أكبرزاده،  - 1

 2014كريم سجادبور، إيران حليف سورية اإلقليمي الوحيد، مركز كارنيجي لدراسات الشرق األوسط، يونيو  - 2

 :.2015فبراير  22فاطمة الصمادي، لماذا تواصل إيران المأزومة اقتصادي ًا دعم حلفائها؟، مركز الجزيرة للدراسات،  - 3

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/02/2015218999779800.htm 
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يران  ة، شرعت كل من سوري2012في العام  باتت السلع والمنتجات التي بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة و  وا 
يجري تبادلها بين البلدين غير خاضعة للضريبة و التعرفة الجمركية. ساهم ذلك بارتفاع حجم التبادل 

، بنسبة نمو 2014، إلى مليار دوالر في العام 2010في العام  مليون دوالر 280 التجاري بين البلدين من
في الرقي بحجم المبادالت  يخفي الجانبين رغبتهما الكبيرة في المئة في غضون أربعة أعوام،وال  260تقارب 

 (.1) ةمن خالل تسيير خطين بحريين مباشرين بين إيران وسوري 2015التجارية إلى ملياري دوالر في العام 
تحكم العالقات االقتصادية السورية اإليرانية اتفاقية التعاون االقتصادي المشترك الموقعة بتاريخ 

 ، وهي: 16/8/2016موجبها تم التوقيع على عقود لمشاريع استثمارية خاصة بتاريخ ، وب16/3/2015
 عقد اتفاق خاص لحق االستفادة من إنتاج الفوسفات السوري وتطوير االستثمار في منجم الشرقية. 

 مذكرة تفاهم المشغل الخليوي الثالث.
 قة بها. عقد استثمار منشأة أبقار زاهد في محافظة طرطوس واألراضي الملح

معالجة مستحقات وكفاالت الشركات اإليرانية العاملة في سورية )الشركات المتعثرة( منذ ما قبل األزمة، وفقًا 
 من اتفاقية التعاون االقتصادي المشترك(. 8للعقود الموقعة )المادة 

 / آالف هكتار.  5استثمار أراضي زراعية بمساحة /
أّن بالده ستقف إلى جانب  2018د ترك أبادي في العاشر من شباط كما أكد السفير اإليراني في دمشق جوا

سورية في مرحلة إعادة اإلعمار وستكون شريكة لها وتقدم كل إمكاناتها إلعادة البناء حتى تعود سورية 
أفضل مما كانت عليه قبل األزمة، وأن كل ما في بالده سيكون مسخرًا لألشقاء في سورية الذين امتزجت 

نا بدماء أبنائهم، نظرًا لوجود رغبة مشتركة بين شعبي وقيادتي البلدين في تمتين العالقات التجارية دماء ابنائ
 .(2)واالقتصادية والثقافية

 أهمية سورية االقتصادية إليران:-
 تعود أهمية سورية االقتصادية إليران إلى ثالثة عوامل أساسية:

 منع انهيار الدولة. إنقاذ االقتصاد السوري لمنع انهياره وبالتالي -
 تعزيز ايران لوجودها في سوق يمكن له أن يمتص صادراتها النفطية. -

                                                           
  2015حزيران 2سالم السعدي، مصالح إيران تترسخ في سوريا، صدى، مركز الشرق األوسط،  - 1
 https://googl/SUkutR، على الرابط: أبادي: إيران إلى جانب سورية في مرحلة إعادة اإلعمار -تشرين  - 2
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ما تمثله الجغرافية السورية من أهمية لخطط تصدير الغاز اإليراني الى منطقة الشرق األوسط وأوروبا  -
 (.1)مستقبال

 على المستوى اإلستراتيجي:-
نهاء خطر أهمية الحل السلمي لألزمة  علىإيران  أكدت في سورية بما يضمن حمايتها وسالمة أراضيها وا 

 عويرى مراقبون  إن إيران بالتعاون م المتطرفين محذرًا من اآلثار السلبية إلستمرار هذه األزمة على المنطقة،
أطراف عربية ودولية وفي مقدمتهم روسيا تسعي إلى إنهاء األزمة في إطار سلمي من أجل الحفاظ على 

ي، وعدم تحول سورية إلى صومال آخر، أو تكرار تجربة العراق المأساوية عقب االحتالل الجيش السور 
كون بقاء الدولة السورية  ومؤسساتها متماسكة، هو دعم لألمن القومي اإليراني،  ،2003األمريكي في 

في وسقوطها يمثل أبرز الخسائر على الصعيد السياسي والعسكري إيران، لذلك يسعي الغرب وحلفاؤه 
المنطقة إلسقاط "دمشق" بذريعة دعم الديمقراطية والمطالب الشعبية، عبر الحل العسكري وربط محاربة 

، وهو المخطط الذي تتصدي له إيرن، لذلك يقع على  عاتق إيران اليوم أمام الدولة السوريةداعش بإسقاط 
قن الدماء، ألنها المؤهلة للقيام الوضع المؤلم في سورية أن تلعب دورها السياسي للتوصل الى حل حقيقي لح

 (.2)بهذا الدور
يران :  تداعيات وآثار العقوبات االقتصادية الدولية على سورية وا 

تشير التوقعات إلى انخفاض الناتج المحلي السوري،  مما يعني دخول سورية مرحلة الكساد وزيادة األسعار 
بات االقتصادية  الدولية ، واألزمة التي تمر بها ، وتراجع فرص العمل وانتشار البطالة، كلها نتيجة العقو 

 (.3)م ، فاألزمات االقتصادية دائمًا تترافق مع أزمات اجتماعية وسياسية 2011سورية منذ عام 
أما اآلثار المحتملة لألزمة السورية: ستطال الدول العربية واإلقليمية وربما الدولية ، ألن سورية تمثل مركز 

ور السياّسة الدوّلية والتي خاللها يمكن صياغة النظام االقتصادي الدولي الجديد ، وقيام القوه في العالم ومح
عالم متعدد األقطاب، و لن تكون هذه اآلثار بالتأكيد متماثلةّ على كل الدول فمدى شده هذه األزمات وآثارها 

نما سيرتبط بمدى تشابك واندماج االقتصادي ات اإلقليمية والدولية لن يكون متماثل على كل البلدان وا 
نما ستطال  يران فحسب وا  باالقتصاد السوري واإليراني ، فالعقوبات المفروضة  لن تأثر على سورية وا 

                                                           
يران..عالقات اقتصادية متنامية، مو  - 1  .2019قع قناة المنار، سورية وا 

www.almanar.com.lb/4810071 

 صحيفة الحياة، تركيا وإيران في سباق إليجاد حل لألزمة في سوريا. - 2

http://www.al-akhbar.com/node/173850 

 200- 196،ص    2005مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،سعيد النجار،  التحديات الشرق أوسطية الجديدة والوطن العربي ،   - 3
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اقتصاديات دول الجوار الجغرافي وربما الجوار الدولي. يعتقد الباحث : أنه لن يكون لهذه العقوبات 
 ادي السوري إال بهوامش محدودة لألسباب اآلتّية :االقتصادية تأثيرًا مباشرًا وسلبيًا على الوضع االقتص

 اعتماد  سورية على مبدأ األمن الغذائي الذاتي. - 1 
دعم إيران لالقتصاد السوري لتعزيز صمود االقتصاد السوري جراء الحرب االقتصادية الشاملة على  -2 

 م2011سورية منذ عام 
ني باألسواق األوربية، و يمكن أن يؤثر بشكل بسيط ضيق قنوات االتصال االقتصاديين السوري واإليرا -3

 على حركة الصادرات السورية إلى أوروبا التي يمكن تعويضها بالسوق اإليرانية. 
قوة  وقدره دور الدولة السوري االقتصادي من خالل المراقبة والتنظيم واإلشراف ، فاألسواق القوية تولد  -4

 في أحضان الدولة القوية
 على الدراسات االقتصادية الموضوعية. االعتماد  -5
 ضرورة التنبه إلى األزمات المالية قبل حصولها. -6
سورية بلد منتج زراعيًا وليس بلد مستورد وعلينا أن نعيد صياغة اقتصادنا بما يتناسب مع األزمة،  –7

ا مع إيران ومع هذا فسورية تدفع ثمن مواقفها المبدئية المرتبطة بحقوقها وموقفها من المقاومة وعالقاته
 المحور المناقض للغرب فسورية  تخوض معركة إقليمية وعالمية .

بسبب القرار السياسي واالقتصادي المستقل بسبب عدم ارتباط  وضعف المديونية الخارجية السورية، -8
 سورية بالدول العظمى المهيمنة على القرار االقتصادي الدولي.

يران جراء الملف النووية في إيران واألزمة بالتالي لن تؤثر العقوبات االقت صادية المفروضة على سورية وا 
م، بل على العكس أن إيران  تتقدم وتتطور أكثر في ظل التحديات االقتصادية الدولية و 2011السورية  منذ

ادية ألن الحريق السوري سيمتد إلى اقتصاديات دول الجوار الجغرافي، كما  يمكن أن تكون العقوبات االقتص
الدولية أحد أهم  مبررات قيام الشراكة  االقتصادية العربية اإليرانية في ظل النظام االقتصادي الدولي 
المعاصر، و الذي يتصف ببروز التكتالت االقتصادية الدولية، والشراكة االقتصادية ، كأحد مفرزات العولمة 

 االقتصادية.
 زمة السورية:إيران لحل األ المبادرات التي قّدمتها  ثامناا: 

اليوم تملك إيران الدور المحوري في كل القضايا واألمور التي تحدث في المنطقة والبد من وجودها ليكون 
هناك حل للمشاكل واألزمات التي تشهدها المنطقة، وخاصة فيما يتعلق باألزمة السورية التي تعتبر اساس 

د حل لألزمة السورية، إذ ترى إيران أن األزمة ومحرك الواقع المعاصر، فموقف إيران هو األساس في ايجا
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، (1)زمةالسورية ال يمكن حلها عسكريًا وتجد بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من هذه األ

نطالقًا من ذلك قدمت ايران مبادرة من ستة بنود لحل األزمة ونصحت دول المنطقة بإتخاذ الحلول  ،وا 
لسوري هو من يقرر مصيره بنفسه عبر اإلنتخابات وصناديق االقتراع، في المناسبة من خالل ترك الشعب ا

حيث باتت إسرائيل وحلفاؤها تتحدث  ،إطار ذلك فقد أعطى التحالف السوري اإليراني السوريين قوة إقليمية
علنًا على إنها تريد فك التحالف السوري اإليراني عبر مفاوضات مع دمشق بعد أن كان قادة إسرائيل 

وال تستحق النظر إليها وانه ليس لديها ما تقدمه، لذلك مكن الدعم  ،ون الى سورية بأنها دولة ضعيفةينظر 
اإليراني والعمق الذي منحته ايران لدمشق من التلويح أكثر من مرة بخيار عسكري ضد إسرائيل ، كما دفع 

ربة اإلسرائيلية في جنوب لبنان مع باإلسرائيليين الى التخوف من القدرة العسكرية المتنامية خصوصا بعد التج
 . 2009والعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  م،2006حزب اهلل عام 

في هذا اإلطار حذرت الخارجية اإليرانية من مغبة القيام بعمل عسكري ضد دمشق مؤكدة ان عواقبه لن 
نما ستبلغ ارتداد على لسان المتحدث باسم الخارجية  ، جاء ذلك(2) ته كل المنطقةاتقف عند الحدود السورية وا 

ندالع حرب جديدة، إظروف المنطقة حساسة للغاية وال تسمح ب نأعلى  يرانية عباس عراقجي، حيث شدداإل
ي تدخل عسكري في أن إعتبر أزمة بالمنطقة، و تخاذ خطوات تسهم في تصعيد األإمله في عدم أمعربا عن 

يران تجري محادثات مكثفة إلعادة األمور الى نصابها إ نأع بسيخدم مصالح الكيان االسرائيلي، وتاب ةسوري
 . عبر الحوار وعقد مؤتمر جنيفإالزمة السورية ال تتم ن حلحلة األأو  ،واحتواء األزمة بالمنطقة

في نفس السياق إن حضور إيران على الساحة اإلقليمية والدولية يشكل عنصر االستقرار واألمن لذلك يقر 
من في المنطقة نه ال يمكن إرساء وتعزيز األأويؤكدون  ،(3) إيران اإليجابي في المنطقة الجميع بتأثير دور
يران في جميع الملفات العالقة، وأن دور ايران أساسي في حل كل الملفات الدولية إمن دون مشاركة 

يرانية، لحل أزمة سورية، فيم ا شهدت المنطقة واإلقليمية، كما شهدت الفترة الماضية عدة مبادرات، روسية وا 
يران، فيما زار وزير خارجية  حراكًا دبلوماسيًا تمثل في زيارة وزير الخارجية وليد المعلم إلى كل من عمان، وا 

ايران ظريف دول على عالقة باألزمة السورية أيضًا، تلك الجوالت والمباحثات، قد تسهم في حلحلة األزمة 
 .السورية

                                                           
 2013-6-12، جريدة الثورة السورية،  ضرورة الحل السياسي - 1

 .2013أغسطس 27كيف ترى طهران األمثل لحل األزمة السورية؟، قناة العالم،  - 2

http://www.alalam.ir/news/1510129 

 2016شباط  11ار واألمن في المنطقة،وكالة أنباء فارس، الريجاني: ايران تشكل عنصر االستقر - 3

http://ar.farsnews.com/iran/news/13941122000936 
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وم هو المطلب الوحيد في األزمة السورية، فروسيا تسعى الى جمع أن الحوار السياسي أصبح اليوال شك 
من خالل عقد جلسة حوارية مع المعارضة والحكومة السورية، وبنفس الوقت هناك   شمل األقطاب السورية

الحراك اإليراني تجاه القضية السورية، هذا مما سيوسع من دائرة الحوار وربما سيغير المواقف الرافضة لهذا 
يرانية فربما تلتف كل منها حول قضايا معنية حتى تلتقي في الحوا ر وهنا سيكون للحوار جبهتين روسية وا 

جبهة واحدة يخرج منها حل سياسي ينهي الصراع السوري وبنفس الوقت يوحد جميع األطراف لمحاربة 
 .(1)اإلرهاب في سورية

ستنزاف التي تستهدفها، قادرة أن تبرهن في إطار ذلك ما زالت الدولة السورية بكل أركانها ورغم حرب اإل
للجميع إنها حتى اآلن مازالت قادرة على الصمود، والدليل على ذلك اإلنتصارات التي يحققها الجيش العربي 
السوري، والتي إنعكست مؤخرآ بظهور حالة واسعة من التشرذم لقوى المعارضة المسلحة مما إنعكس على 

تشرذم لهذه للقوى المسلحة، والتي يقابلها حالة صمود وصعود دراماتيكي لقوة تشظيها، ومن هنا نقرأ  حالة ال
الجيش العربي السوري على األرض، فهذا التطور الملفت إن إستمر من شأنه أن يضعف الجبهة الدولية 

 . (2)الساعية الى إسقاط الدولة السورية
سرت رهانها على إسقاط  النظام السياسي في  هنا ال بد من القول بأن القوى الغربية وبعض الدول العربية خ

نهاك جيشها  وتقسيمه على النحو الذي جرى في جيوش العراق وليبيا واليمن بفعل ثوراتها، بل على  سورية وا 
العكس فقد استمر تماسك الجيش السوري، و تطورت قدراته القتالية، وكانت صفقة األسلحة اإليرانية األخيرة 

يرانير، حيث دخلت سورية إحدى مظاهر هذا التطو  مرحلة بناء إستراتيجية جديدة في المنطقة كون كل  وا 
ا يعطي ألمريكا وحلفاؤها رسالة قوية بأن سورية لديها منهما يحتاج لآلخر، فضاًل عن أن قوة العالقة بينهم

 .(3)عالقة متنوعة مع الدول الكبرى
وبالتالي إن سورية تحتاج الى سواعد أبنائها خصوصًا في هذا الوقت الذي نرى العالم من حولنا ينتشر فيه 

ة الجلوس على طاولة الصراع والقتل والخراب والتدمير، لذلك يجب على جميع األطراف المتنازعة في سوري
المفاوضات إليجاد حل سلمي لألزمة، وال بد من إنهاء األزمة بالتشاور والتعاون مع األطراف المعنية كافة، 
وال بد من دعوة كافة أطراف النزاع ليس على المستوى الداخلي فقط، بل على المستوى اإلقليمي، خصوصًا 

ئيسي في األزمة ووجودهم وموافقتهم على المبادرة شرط وأن دول كبرى مثل إيران وروسيا متحكمان بشكل ر 

                                                           
 2016-1-16( بين الفشل والتأجيل، مركز الشرق العربي للدراسات اإلستراتيجية والحضارية، لندن،3جنيف ) إعداد المركز العربي، - 1

 مام غزوة واشنطن وحلفائها أالخيرة ؟، هل ستصمد سورية أ هشام الهبيشان - 2

http://www.aliraqtimes.com/ar/print/47723.html 

 .2013-10-13قناة المنار، من يدفع ثمن فشل إسقاط األسد ،  - 3

http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=618319 

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1493&ifr=1&kwn=%u0648%u0631%u0648%u0633%u064A%u0627&exp=686142
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يجاد المخارج المناسبة لها، ويبقى  لنجاحها، إليجاد أرض مشتركة يلتقون عليها في إدارة أزماتهم والحد منها وا 
أمام الغرب وحلفائه فرصة أخيرة قد يلجأ إليها لتحقيق مكسب إيجابي يتمثل في إمكانية تغيير سياسته في 

العربية من خالل إيجاد قنوات إتصال مع النظام السوري والتعاون للقضاء على داعش ومساعدة  المنطقة
 . (1)دمشق في إعادة ترميم ما دمرته الحرب وترميم العالقة بين دول المنطقة

 األزمة السورية: انتهاءالبوادر التي تدل على قرب عاشراا: 
العالم، وتشهد عواصم دولية مختلفة حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا تهيمن األزمة السورية على المشهد السياسي في  

في محاولة للتوصل إلى حل لألزمة السورية، ومحاوالت ال تنفي وجود خالفات جوهرية وأساسية حول العديد 
ن ساهمت هذه الخالفات بإطالة أمد األزمة إال أن الحراك المكثف مؤشر على اتفاق دولي  من القضايا، وا 

التوصل إلى حل لهذه األزمة، في إطار ذلك سأحاول الربط بين األحداث المختلفة لنتتبع من  على ضرورة
، وتتمثل تلك البوادر في السعي الحثيث الذي (2)خاللها البوادر التي تدل على قرب إنفراج األزمة السورية

ويمكن ترتيبها على النحو  تبديه أطراف خارجية وداخلية للذهاب باألزمة السورية تجاه خيارات الحل السلمي،
 :التالي

تصال الذي حصل بين الرئيسين الروسي واألمريكي وتأكيدهما على ايجاد حل سياسي لألزمة أواًل: اإل
السورية بعد أن أدركت األطراف المعادية لسورية صمود جبهة سورية بعد الدعم الذي حصلت عليه من قبل 

يران  .روسيا وا 
هجمات التي نفذها تنظيم تنظيم داعش، بدءًا من قتل عشرات السائحين ثانيًا: الغضب الناتج عن ال

سقاط الطائرة الروسية فوق  البريطانيين في تونس ، واالنفجارات المميتة التي وقعت في أنقرة وبيروت، وا 
سيناء بواسطة قنبلة تم تهريبها على متن الطائرة، وصواًل إلى مذبحة باريس في الثالث عشر من تشرين 

ني، وهذا يؤكد أن خطر اإلرهاب قد يصل الى الجميع بال استثناء وبالتالي على الدول ان تتعاون فيما الثا
  .بينها من أجل إفشال مشروع داعش وتحقيق األمن واإلستقرار في سورية

ثالثًا: إن التقدم بشأن القضية النووية اإليرانية سيكون لها أثر إيجابي على الوضع في كل أنحاء الشرق 
الخطير الذي ساد خالل السنوات الماضية بمحاوالت حل عدد من  االتجاهألوسط وسيساعد في التغلب على ا

                                                           
 .2015-12-18خيام الزعبي، مؤتمر نيويورك ومراهنات  الفشل، صحيفة المنار،  - 1

http://www.manar.com/page-28026-ar.html 

 2015أغسطس  bbc ،17األزمة السورية: ما الذي يقف وراء الجهود الدبلوماسية الجديدة؟، -2

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/08/150816_syria_conflist_diplomatic_push 
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األزمات عن طريق إستخدام القوة، لذلك على جميع األطراف تسوية الخالفات بشكل مالئم مما يفتح اآلفاق 
  .لجميع األطراف إلنهاء األزمة السورية

ة بأن تركيا مستعدة للعب دور فعال إليقاف الحرب والخروج من األزمة رابعًا: تصريحات الخارجية التركي
  المسئولين التركيين الى إيران.قام بها  ات التيزيار الالسورية، وتتمثل أهمية تلك التصريحات كونها تأتي إثر 

في سورية، خامسًا: الموقف األمريكي رغم إعالنه تقديم الدعم اللوجستي واالستخباراتي للمجموعات المسلحة 
لكن طبيعة عالقته الجديدة مع الجانب اإليراني ستجعله يميل إلى بلورة حل سلمي لألزمة السورية بداًل من 
تشجيع السير في خيار الحسم العسكري حتى النهاية، ويعتقد بأن الموقف األوروبي سوف يسير في نفس 

 .(1)االتجاه، مدعومًا بالضغوطات الروسية والصينية
نتصارات التي تحققت على يد الجيش العربي السوري في بعض المناطق أفشلت جزءًا كبيرًا من سادسًا: اإل

المشروع الذي أريد لهذه المنطقة، والخطوة األخيرة من التعاون األمني بين ايران والعراق وسورية أربكت 
المدمر ولن  مخططات من أراد تدمير سورية وأعطت رسالة واضحة بأن هناك من يتصدى لهذا المشروع

يسمح باستمراره،هنا أدركت األطراف األخرى إن الهدف من إسقاط سورية قد فشل بفضل الدعم اإليراني 
 (.2)والروسي وحلفاؤهم في المنطقة

 مستقبل العالقات اإليرانية السورية:حادي عشر: 
تيجة الدعم السياسي مع بداية األزمة في سورية وصلت عالقات البلدين إلى حالة من العمق االستراتيجي ن

دعت طهران والعسكري والمالي اإليراني للحكومة السورية في حربها ضد التنظيمات اإلرهابية المسلحة. و 
القطاع اإليراني إلى دخول السوق السورية، كما أن إعادة إعمار سورية ستشكل فرصة ثمينة للمستثمرين 

زير اإلشغال واإلسكان السوري أن هناك اتفاقيات اإليرانيين، في هذا السياق أكد المهندس حسين عرنوس و 
عادة اإلعمار، مؤكدًا إلى أن  يران في المجاالت االقتصادية والنفطية وا  تعاون وتنسيق كبيرة بين سورية وا 

 عشرات الشركات اإليرانية أبدت استعدادها للمشاركة في إعادة اعمار سورية.
أّن بالده ستقف إلى جانب  2018ادي في العاشر من شباط كما أكد السفير اإليراني في دمشق جواد ترك أب

سورية في مرحلة إعادة اإلعمار وستكون شريكة لها وتقدم كل إمكاناتها إلعادة البناء حتى تعود سورية 
أفضل مما كانت عليه قبل األزمة، وأن كل ما في بالده سيكون مسخرًا لألشقاء في سورية الذين امتزجت 

                                                           
 .2016-2-23األمريكي لوقف إطالق النار في سوريا،  -اق المشترك الروسي قناة روسيا اليوم، النص الكامل لالتف - 1

https://arabic.rt.com/news/812238 

 حوار مع الخبير العسكري واالستراتيجي الدكتور حسن حسن،المزيد: - 2

 http://arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/2014_04_17/271343905/ 

http://arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/2014_04_17/271343905/
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أبنائهم، نظرًا لوجود رغبة مشتركة بين شعبي وقيادتي البلدين في تمتين العالقات التجارية  دماء أبنائنا بدماء
 (.1)واالقتصادية والثقافية

وفي الجانب اآلخر لم يتوقف دعم إيران للشعب السوري عند الحدود االقتصادية والمساعدات اإلنسانية 
ط عسكرية. لوال ايران ودعمها غير المحدود فحسب بل قدمت ايران خطط اقتصادية ترافقها على األرض خط

لالقتصاد السوري لتفاقمت األوضاع وأصبحت متردية، بل لتحققت أهداف أمريكا وأدواتها بتركيع االقتصاد 
السوري ومن ثم تحقيق هدفهم األساسي بتدمير وتفتيت سورية، ولكن ايران الثابتة على الموقف وقفت ضد 

قتصاد السوري عبر ضخ األموال إلى تزويد مختلف المحافظات السورية محور األعداء وساندت ودعمت اال
 .(2)بالنفط إلى إعادة تأهيل المنشآت االقتصادية في مختلف المناطق السورية

يمكن استخالص مستقبل العالقات بين الطرفين بأنه قابل للتطور والوصول إلى أعلى  على ضوء ما سبق
بهدف الوقوف في وجه التحديات التي تشهدها منطقة الشرق األوسط والتي درجات التكامل والتفاهم والتنسيق 

أمام تحديات النظام االقتصادي الدولي الجديد ، كتحديات العولمة  م2001أيلول  11برزت خالل أحداث 
واالنفتاح االقتصادي العالمي ،إضافة لبروز التكتالت االقتصادية والشراكة االقتصادية، وتحديات التنمية 

 .(3)القتصادية، وتحدي المشروع األمريكي)الشرق األوسط الجديد( ا
يرى الباحث في أن التعاون االقتصادي بين ايران وسورية بخطى تبدو األسرع على صعيد العالقات الثنائية 
لألخيرة في الوقت الحالي بما يخدم مصالح الجانبين على حد سواء ويساعد في تقاطع األشعة على محرق 

العدو الصهيوني والعمل على تحقيق أهداف األمة العربية بمساندة جميع الدول الصديقة والحليفة واحد هو 
 وعدم التحالف مع العدو الصهيوني تقليص عالقاتها معه إلى الحدود الدنيا.

 
 

 
  

                                                           
 .10/2/2018تاريخ: أبادي: إيران إلى جانب سورية في مرحلة إعادة اإلعمار،  ،تشرينصحيفة  - 1
2
 .2016خيام الزعبي، حلب ...عاصمة االقتصاد السوري، صحيفة المنار،  - 

ar.html-33094-http://www.manar.com/page 
 2012 ،1829قم دراسة عن العالقات  السورية اإليرانية ، سورية ، وزارة الخارجية ، إدارة آسيا ، وثيقة ر  -3

http://www.manar.com/page-33094-ar.html
http://www.manar.com/page-33094-ar.html
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 الخاتمة :
ية اإليرانية عام بعالقات سياسية وثيقة و إستراتيجية منذ قيام الثورة اإلسالم سورية وايران يرتبط البلدان

قتصادية والثقافية والعلمية كي تواكب مسار العالقات ويواصالن العمل بدأب لترقية العالقات اإل ، 1979
 السياسية القائمة بينهما .

، ال زال للغرب وحلفاءه بصيص أمل بإبعاد إيران عن من األزمة السورية فبعد مرور أكثر من خمس سنوات
ذلك جليًا خالل الحملة اإلعالمية األخيرة التي شنتها وسائل اإلعالم الغربية دعمها للشعب السوري، ظهر 

حول تغّير في الموقف اإليراني والنية بسحب الدعم عن دمشق، لذلك كان خطاب الرئيس اإليراني األخير 
أقلق  هو ماوالمجموعات المسلحة،  المتطرفة  قوىبأن إيران ستقدم دعمًا عسكريًا لسورية في مواجهتها ال

هذه الغرب، إذ حمل هذا التقرير رسالة واضحة  من أن موقف إيران حازم وغير قابل للطرح بخصوص 
الجماعات، وأن  إيران تقدم الدعم الالزم لسورية بما تقتضيه المرحلة، وهذا الدعم يحدد بناًء على طبيعة 

رعية السورية ثابت ولن يشهد تراجعًا، التحديات والتطورات في المنطقة، وبالتالي فإن خيار إيران بحماية الش
لم تتغير منذ بداية األزمة، بل ازدادت وضوحًا في  للحكومة السوريةبذلك فإن إستمرار إيران في دعمها 

 خطًا أحمر بالنسبة إليران. الدولة السوريةمراحل متعددة، وأبلغت واشنطن ان إستهداف 
يران قائم على قاعدة القضاء على التهديد األمني المشترك ا  ستراتيجي بين سورية و و بالتالي فان التحالف اإل

، و طالما إن هذا التهديد وأخواتهامن جانب إسرائيل و الواليات المتحدة االمريكية وأدواتها مثل تنظيم داعش 
قتصادي ا  مني و أسياسي و  قائم سيظل هذا التحالف قائما و قويا، و بناءا على ذلك فان ايران مصدر دعم

أثبتت وقائع األزمة  من هذا المنطلقو  وسط الحساسة.لسورية في قضايا منطقة الشرق األ ولوجستي
ومساراتها، أن إيران حليف استراتيجي حقيقي لسورية وصاحبة وزن ودور إقليمي كبير ومؤثر في المنطقة 

فائها وفي وفي مسارات األزمة السورية، كما أثبتت تماسك الحلف االستراتيجي بين الدولة السورية وحل
سناد كبير للدولة السورية أستطاع  المقدمة إيران، كما أثبتت أن هذا التحالف ومن خالل ما وفره من دعم وا 
قليميًا وال عالقة له بمطالب  أن يفتح أمامها دروب إنهاء األزمة وتراجع المشروع األخر المدعوم غربيًا وا 

 الشعب السوري.
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 اإليرانية والربامجاتية األمريكية العقوبات
 

 إعداد : دكتور. صريح صاحل صاحل القاز 
 صنعاء -مركز الدراسات االسرتاتيجية 

 
 :  الملخص

يـران األمريكيـة، المتحـدة الواليات بين العالقات صيرورة يهدف البحث إلى معالجة  -التحديـد وجـه علـى -وا 
 دولـــة مــن إيــران حولــت التـــي (،الخمينــي اهلل آيــة) بقيــادةم 1979 عــام اإليرانيـــة اإلســالمية منــذ قيــام الثــورة

 .لها عدًوة إسالمية دولة إلى  - المنطقة في -األمريكية  المتحدة للواليات صديقة علمانية
 وتطــوير الجديــد، الثــوري النظــام قبــل مــن يوًمــا 444 لمــدة أمريكًيــا دبلوماســًيا  52احتجــاز مســألة كانــت لقــد

 إيــران وضــعت األمريكــي، التــي القــرار صــنع مؤسســات لــدى والقلــق للريبــة، مــدعاةً  النــووي البرنامجهــ إيــران
 . دورها وتحجيم إلضعافها،َسعًيا  واآلخر، الحين بين االقتصادية للعقوبات رهينة

 فـرض فـي لالسـتمرار األمريكيـة المتحـدة الواليـات دوافـع مـاهي:التـاليين السؤالين في البحث إشكالية تمثلت 
 !. ال؟ أم المرجوة األهداف العقوبات  هذه حققت وهل إيران؟، على االقتصادية وباتالعق

ـــاريخي المـــنهج بواســـطة البحـــث معالجـــة موضـــوع وتمـــت ـــى الت ـــرار، صـــنع منهجـــي جانـــب إل ـــي الق  والتحليل
 نيةاإليرا الخطوات الثاني تناول فيما االقتصادية، العقوبات تناول األول: اثنين مبحثين: خالل من الوصفي
 . والخاتمة المقدمة، إلى باإلضافة العقوبات، على للتغلب
 تـتمكن لـم -سـلبي تـأثير مـن لهـا بمـا - إيـران علـى األمريكيـة االقتصـادية العقوبات أن إلى البحث وتوصل

 الــدول بمســاعدة شــتى بأســاليب عليهــا التغلــب فــي إيــران قــدرة إلــى ذلــك ومــرد المرجــوة، الغايــة تحقيــق مــن
 . وروسيا الصين صدارتها وفي األمريكية، المتحدة ياتللوال المناهضة

 

 :  المفتاحية الكلمات
 . شنغهاي منظمة البراجماتية، إيران، األمريكية، المتحدة الواليات اقتصادية، عقوبات
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US sanctions and Iranian pragmatism 
 

 Dr.Sorih Saleh Saleh Al - Qaz, 

 center of strategic studies Sana'a.  

 

Abstract 

This research discusses the process of the relationship between the United States 

of America and Iran, specifically since the Iranian Islamic Revolution in 1979, 

led by (Ayatollah Khomeini), which transformed Iran from a secular state that is 

friendly to the United States of America in the region to an Islamic state that is 

its enemy. 

The detention crisis of 52 American diplomats for 444 days by the new 

revolutionary regime, and Iran's development of its nuclear program, were a 

cause for suspicion and concern among the American decision - making 

institutions, which placed Iran under economic sanctions from time to time to 

weaken it and limit its role. 

The research problem centers around the following two questions: What are the 

motives of the United States of America in continuing to impose economic 

sanctions on Iran? Did these sanctions achieve the desired goals or not؟ 

The research adopted the historical, decision - making, and descriptive - 

analytical approaches. The first dealt with economic sanctions, while the second 

dealt with Iranian steps to overcome sanctions, in addition to the introduction 

and conclusion. The research concluded that the US economic sanctions on Iran, 

with their negative impact, were unable to achieve the desired goal due to Iran's 

ability to circumvent it in various ways with the help of anti - US countries, led 

by China and Russia. 

 

Keywords: Economic sanctions, the United States of America, Iran, pragmatism, 

organization. 
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 :  المقدمة
 أهــم مــن واحــدة هائلــة، وبشــرية اقتصــادية، ومقومــات ،(جيواســتراتيجي)موقــع مــن بــه تتمتــع بمــا إيــران َبقيــت
 مــن والصــراع األحـداث، صــيرورة فــيِمْحَوِريًّـا  دوًرا -ومازالــت -لعبـت إذ األوســط، الشــرق منطقـة فــي الـدول
  بقيـادة الشـرقي: المعسـكرين بـين البـاردة الحرب إبان سواءً  العظمى العالمية القوى بين والنفوذ الهيمنة، أجل

 األمريكيــــة، المتحــــدة، الواليــــات بــــين أو  األمريكيــــة، المتحــــدة الواليــــات بقيــــادة والغربــــي الســــوفيتي، االتحــــاد
 . الراهن الوقت في والصين، وروسيا،

 في أمريكا شرطي)مريكيةاأل المتحدة للواليات موثوًقا حليًفا (،الشاهنشاهي)الملكي العهد في كانت أنها وبما
 تبنــى الــذيم، 1979 عــام اإلســالمية (الخمينــي اهلل آيــة)ثــورة بقيــام األخيــرة مــع ارتباطهــا فــك فــإن(، المنطقــة

 قـد(، األكبـر الشـيطان أمريكـا)و(، غربيـة وال الشـرقية إسـالمية جمهوريـة)شـعاري تحـت تحررًيـاِإْسـاَلِميًّا  فكًرا
 عقوبـــات عليهـــا وفرضـــت عدائيـــة، بنزعـــة اإلســـالمية إيـــران مـــع اطىتتعـــ األمريكيـــة المتحـــدة الواليـــات جعـــل

حتـــى اليـــوم بذريعـــة اقترابهـــا مـــن طهـــران  فـــي األمـــريكيين الدبلوماســـيين حتجـــزواا   أن منـــذ متـــواترة اقتصـــادية
 امتالك)السالح النووي(.

 اإليرانية. -العراقية  الحرب خالل للعراق، األمريكي ِعالوًة على الدعم  
 فــي أو التفــاوض، جــوالت فــي أكــان براجماتيــة خطــوات إيــران اســتخدمت األمريكــي الســلوك اهــذ مقابــل فــي 

 .العقوبات هذه على التغلب مراحل

 :البحث إشكالية
 فـرض مواصـلة في األمريكية المتحدة الواليات دوافع ماهي:  التاليين السؤالين في البحثية اإلشكالية تكمن 

  ال؟. أم  المرجوة األهداف العقوبات  هذه حققت وهل إيران؟ على االقتصادية العقوبات
 :  البحث افتراضات

 فـي علـى السـالح النـووي تسـبب للحصـول تسـعى إسـالمية دولـة إلـى علمانيـة دولـة مـن إيـران تحولن إ -1
، وأن التــورط العســكري األمريكــي فـــي أفغانســتان والعــراق جنبهــا مــن التــدابير العســـكرية ِاْقِتَصــاِديًّا معاقبتهــا

 مريكية.األ
االقتصـادية، لكنهـا إذا مـا  العقوبـات علـى التغلـب مـن مكنهـا إيـران، جانب إلى الصين، وروسيا وقوف  -2

 . النووي برنامجها عن استمرت العقوبات على المدى البعيد سوف تتخلى
 

من األفضل 

دمج 

االفتراضات 

في فرضيتين 

 فقط
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 :  البحث منهجية
 الباحث:  استخدم

 اإليرانية منذ عقود. -ات األمريكيةالتاريخي، لدراسة المسار التاريخي، والسياسي للعالق المنهج -
 القرار، لدراسة األبعاد، والعوامل، والمراكز، المؤثرة في صنع القرار األمريكي، واإليراني. صنع منهج -
اإليرانيـــــة كظـــــاهرة سياســـــية لهـــــا  -المـــــنهج التحليلـــــي الوصـــــفي، لتحليـــــل، ووصـــــف العالقـــــات األمريكيـــــة -

طارها، واستن   تاجاتها.إشكاليتها، وافتراضاتها وا 
 

 :البحث أهداف
 .وسياقاتها إيران، على األمريكية االقتصادية العقوبات أسباب معرفة  - 1
 .إيران مع النووي االتفاق من األمريكي االنسحاب دوافع توضيح  - 2
 . األمريكية االقتصادية العقوبات على للتغلب إيران اتبعتها التي الوسائل عن الكشف  - 3

 

 :البحث هيكل
 الثـاني تنـاول فيمـا االقتصـادية، العقوبـات تنـاول األول: اثنـين مبحثـين خـالل مـن البحـث موضـوع تنـاول تـم

 .  والخاتمة المقدمة، إلى إضافة العقوبات، على للتغلب اإليرانية الخطوات
 

 :  البحث أهمية
جديــدة مــن  معلومــات مــن أضــافه بإيجـاز ومــا حداثتــه، حيــث  مـنالعلميــة، والعمليــة  أهميتــه البحــث يكتسـب

َقبيــل: تــاريخ، وأنــواع العقوبــات االقتصــادية األمريكيــة التــي ف رضــت علــى إيــران، وكــذا الخطــوات واألســاليب 
المختلفــة التــي اتبعتهــا إيــران مــن أجــل كســر هــذه  العقوبــات، وقــدرتها العاليــة علــى المنــاورة السياســية فــي 

ن َتَمكُّن الواليات المتحدة األمريكية من استخدام عالقاتها مع الواليات المتحدة األمريكية  منذ عقود، دون أ
 القوة العسكرية ضدها على غرار ما جرى مع جارتيها أفغانستان والعراق. 
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 األول المبحث
 االقتصادية العقوبات 

إن سياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية، إن على المستوى الدبلوماسي أو العسـكري تجـاه إيـران أو  
يتأثر صانع قرارها بعوامل وأبعاد عديدة بحيـث تظـل طبيعـة القـرار السياسـي األمريكـي غالًبـا مرهونـة غيرها 

بتصوارت عدد من المراكز والمؤسسات الرسمية)رئيس الجمهورية، وزارة الخارجية، وكالة المخابرات،مجلس 
ـــدفاع،  الكـــونجرس، األحـــزاب(، التـــي تغـــذيها معطيـــات ومخ رجـــات البيئـــة الداخليـــة األمـــن القـــومي، وزارة ال

ــــــوبي الصــــــهيوني ــــــدلوجيا البروتســــــتانتية، الل ــــــوبي الصــــــهيوني -األمريكية)األي المســــــيحي،   -الليهــــــودي، الل
مؤسســات ومراكــز الفكــر،  جماعــات الضــغط المختلفــة(. وبــال شــك إن رؤســاء الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

لرؤسـاء الجمهوريـون أكثـر واقعًيـة، وحزًمـا، ومـياًل الديمقراطيون يتصفون بالمثالية  إلـى حـدم مـا بينمـا يكـون ا
الستخدام القوة العسكرية في سبيل ضمان تفوق الواليات المتحدة وريادتهـا عالمًيـا. وتأسيًسـا علـى ذلـك فـإن 
سياســة الواليــات المتحــدة األمريكيــة نحــو إيــران تنطلــق مــن نظريتــي الهيمنــة، والمصــلحة بهــدف تهميشــها، 

 وردعها في المنطقة.
يسـت العقوبـات االقتصـادية ظــاهرة حديثـة الظهـور فــي العالقـات الدوليـة، إنمـا يعــود اسـتخدامها إلـى ماقبــل ل

متفاوتــة اقتصـادية  لعقوبــات إيـران لقـد تعرضــتالقـرن العشـرين، كــأداة مـن أدوات سياســة الـدول الخارجيــة. و 
مريكيـة، علـى خلفيـة مواقـف سياســية الكـم، والنـوع، والتـأثير بـين فتـرة، وأخـرى  مـن ِقبــل الواليـات المتحـدة األ

م ومــــن هــــذه 1979وعســــكرية تبنتهــــا األولــــى ضــــد الثانيــــة منــــذ قيــــام الجمهوريــــة اإلســــالمية اإليرانيــــة عــــام 
م، وعقوبات شاملة حتـى وقتنـا 2010العقوبات:ما ت سمى بالعقوبات الِمستهدفة  التي بدأ تطبيقها حتى عام 

 الحالي. وهو ماسنوضحه كما يلي: 

 بات اقتصادية ِمستهدفة: عقو   -أ 

(، الشاهنشاني) بهلوي عائلة حكم إبان جيدة بصورة األمريكية المتحدة والواليات إيران، بين العالقات مرت 
 منهـا تتخـذ كـي إيـران، فـي النوويـة لألبحـاث الـرئيس الـداعم هـي األمريكية المتحدة الواليات وكانت الملكي،
 التعــاون هــذا خــالل ومــن ،(البــاردة الحــرب) مرحلــة فــي الســوفيتي حــاداالت لمواجهــة المنطقــة فــي قوًيــا حليًفــا
 مـن ذرة) برنـامج إطـار فـي المنصـرم القـرن سـتينات فـي اإليرانـي، النـووي النشـاط انطلق البلدين بين الوثيق
 والواليــات إيــران وقعمــت حيــثم، 1953 عــام(، آيزنهــاور)األمريكــي الــرئيس شــعاره رفــع الــذي ،(الســالم أجــل

 ولم أ 1967عام بموجبه إيران وتسلمت بينهما، األول النووي االتفاق علىم 1957 عام األمريكية المتحدة
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 إيـــران لبرنـــامج الزاويـــة حجـــر بمثابـــة وكـــان ،(ميغـــاوات5) بقـــوة" TRR"طهـــران جامعـــة فـــي لألبحـــاث مفاعـــل
 .بعد فيما النووي
 التنفيـذ حيـز دخلـت التي النووية، األسلحة وتجربة انتشار، من الحد معاهدة على م1968 عام إيران وقعت
1970 عام

(1) . 
 جديـدة بقيـادة اإليرانيـة اإلسـالمية الجمهوريـة األمريكية، وقيام المتحدة للواليات الموالي(، الشاه)نظام بسقوط

 تحــريم بســبب النــووي إيــران نشــاط تعثــر األمريكيــة المتحــدة للواليــات معاديــة وبشــعارات ،(الخمينــي اهلل آيــة)
 النووي(،بوشــهر)مفاعــل تــدمير وبســبب الشــامل، الــدمار أســلحة اســتخدام(، الخمينــي اهلل آيــة) جديــدال القائــد

 أمريكـــا)معاديـــة إيرانيـــة سياســـية عقيـــدة ب نيـــت الحـــين ذلـــك ومنـــذ اإليرانيـــة، - العراقيـــة الحـــرب أثنـــاء بالكامـــل
 (. األكبر الشيطان

 الــذي بــالحليف(بهلــوي رضــا محمــد)َملكهــا ،(كــارتر جيمــي) األمريكــي الــرئيس وصــف التــي إيــران َتحــول إن
 المتحـدة الواليـات مع مرير سياسي صراع في بها زج قد -بعدها عدو إلى الثورة قبل صديق من -به يوثق

 المتحــدة الواليــاتعــنهم إرجــاع  الرهــائن الــذين اشــترطت إيــران مقابــل االفــراج احتجــاز خلفيــة علــى األمريكيــة
 خلفيــة وعلــى جهــة، مــن إيــران إلــى ثــروة مــن مابحوزتــه مــع(، بهلــوي رضــا محمــد) المخلــوع الملــك األمريكيــة

-األمريكـي الصـراع ذلـك علـى زد أخـرى، جهـة مـن إيـران مـع حربها في للعراق األمريكي اللوجستي  الدعم
 .(2)النووي إيران بملف يتعلق فيما اإليراني

 لتحقيـــق إيـــران تجـــاه تصـــاديةاق ضـــغط وســـيلة العقوبـــات مـــن األمريكيـــة المتحـــدة الواليـــات اتخـــذت ذلـــك إزاء
 الــــرئيس ي عتبــــر. العســــكرية والوســــائل الدبلوماســــية، الوســــائل بــــين وســــطي ردع وكســــالح سياســــية، أهــــداف

دارتـــه ،(1981-1977(،)كـــارتر جيمـــي)األميركـــي  فـــي إيـــران، علـــى اقتصـــادية عقوبـــات فـــرض مـــن أول وا 
 العاصــمة فـي األمريكيــة السـفارة مبنـى  علــى المتشـددين الطــالب مـن مجموعـة ســيطرة إثـرم 1979 نـوفمبر
 قضــى تنفيــذًيا أمًرا(،كــارتر جيمــي)يوًمــا ليصــدر 444 لمــدة كرهــائن  أمريكًيــا 52واحتجــاز ،(طهــران)اإليرانيـة
 إيــران، مــع األمريكيــة المتحــدة الواليــات تجــارة كــل وحظــر اإليرانيــة، األصــول مــن دوالر مليــار 8.1 بتجميــد

                                                           

  (1)   يوليــو  8 عاألطــال تــاريخ ،2018 أغســطس 6 منهــا، التركــي والموقــف إيــران، علــى األمريكيــة العقوبــات تــاريخ ســليمان، عــامر
 https://www.dailysabah.com › arabic                          :التالي الرابط على ،2022

 (2)  وكوريـــا إيــران،) المقارنــة دراســة: األمريكيــة الخارجيــة السياســة أدوات كإحــدى االقتصــادية العقوبــات حجــازين، غطــاس عيــد زيــاد
. 109  - 105 ص( 2021 مارس ،1ط ي،العرب الديمقراطي المركز برلين،)،(الشمالية  
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ـــــل إليهـــــا والســـــفر ـــــاءت لـــــذينا (1)الرهـــــائن إطـــــالق قب  العمليـــــة فـــــي بالفشـــــل ســـــراحهم إلطـــــالق محاولتـــــه ب
ـب اليـوم فـي إال سـراحهم ي طلق ولم ،(النسر مخلب)العسكرية خلفًـا (، ريجـان رونالـد) الـرئيس  فيـه الـذي ن صب
 المتحــدة والواليــات إيــران، بــين الجزائــر اتفــاق علــى بنــاًءا ،م1981 ينــاير 20 فــى لــه)جيمــي كــارتر( للرئيس

 . (2)سراحهم إطالق مقابل المفروضة العقوبات من خفف يالذ األمريكية
ـــة المشـــاة قـــوات ثكنـــات اســـتهداف  ـــة العاصـــمة فـــي األمريكيـــة البحري ـــع(بيـــروت)اللبناني  رونالـــد) الـــرئيس دف

 راعيـة دولـة" -ك  إيـران األمريكيـة الخارجيـة وزارة  وصـنمفت اإليرانيـة، والخدمات، حظرالسلع، إلى(، ريجان

1984ناير ي في -لإلرهاب" 
(3) . 

 اإلرهـاب بـدعم إياهـا متهمـةً م 1995 عـام إيـران، علـى عقوباتهـا مـن األمريكيـة المتحـدة الواليـات كثفـت لقد 
 الشـامل، الـدمار أسـلحة علـى للحصـول والسـعي األوسـط، الشرق منطقة في السالم جهود وتقويض الدولي،
 الــنفط، فــي االســتثمار مــن األمريكيــة اتالشــرك منــع أهمهــا: عقوبــات(، كلنتــون بيــل)الــرئيس إدارة واتخــذت
 األمريكــي(، الكــونجرس)أقــر العــام نفــس وفــي إيــران، مــع تجاريــة صــفقات أي عقــد ومنــع اإليــرانيين، والغــاز
ل قانوًنا  اإليرانـي الطاقـة قطـاع فـي تسـتثمر أجنبيـة شـركة أي علـى عقوبـات بفـرض األمريكية الحكومة يخوب
 قـــانون علـــى(، كلينتـــون بيـــل) الـــرئيس وَقـــعم 1996 عـــام وخـــالل الســـنة، فـــي دوالر مليـــون 20 مـــن بـــأكثر

(، الكــونجرس)مــن أقــراره بعــد وليبيــا إيــران، فــي الطاقــة قطــاع اســتهدف الــذي" ILSA" أو ،"دامــاتو" العقوبــات
  بذريعة ،(داماتو الفوتسي) السيناتور الجمهوري الحزب في العضو قدمه قانون مشروع على بناًءا األمريكي
 . (4)"اإلرهاب" دعم رمصاد تجفيف

 شـــــهدت فقــــد ،(2009 –2001 بـــــوش دبليــــو جـــــورج)الــــرئيس رئاســـــة فتــــرة مـــــن األولــــى الســـــنوات فــــي أمــــا
 الواليـات تخطـط التـي الـدول من واحدة إيران كانت أن بعد التحسن من حالة(، اإليرانية األمريكية)العالقات

                                                           

 (1)  5  االطــالع تــاريخ ،2022 أغســطس 20 إيــران، علــى األميركيــة العقوبــات محطــات أبــرز.. واألرقــام بالحقــائق األنصــاري، الزبيــر
 .https://asharq.com › 3T1nWnVRlfS                  :التالي الرابط على ،2022 سبتمبر

 (2)  9 االطـالع تـاريخ ،2022 يونيـو 15 االطـالع، تـاريخ ،2019  يونيـو 27بـارود، بـال قتل.. األمريكى يةاالقتصاد العقوبات سالح
:التالي الرابط على ،2022 يوليو https://economyplusme.com                                    . 

 (3)  ،(2021 مارس 17 صوفان، مركز نيويورك،) األمريكية، ةالجديد اإلدارة أمام المتاحة الخيارات... إيران مع النووي االتفاق مآالت
. 9 - 8 ص  

 (4)   ،2018 ديسـمبر 5  اليـوم حتـى ،1980 امـالعـ نـمـ ةـاإلسالميـ الجمهوريـة على األمريكية العقوبات تاريخ إيران، مرتضى، حسين
:التالي الرابط على  ،2022 يوليو 10 االطالع تاريخ  

                                                                            https://www.hoseinmortad.com 
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 علــىم 2001 ســبتمبر 11 هجمــات قــبع اإلرهــاب علــى فــي حربهــا  عســكرًيا لضــربها األمريكيــة  المتحــدة
 التــي ،(فرجينيــا) بواليــة(، البنتــاغون)األمريكيــة الـدفاع وزارة ومبنــى، ،(نيويــوك)بمدينــة العــالمي التجــارة مركـز
 للواليـات ومسـاعدتها منشـآتها، فـي(، اليورانيـوم)لتخصـيب إيـران تعليـق أن إال قتيل، 3000 من أكثر خلمفت

 األمريكي العسكري التدخل إنجاح في اإليراني الثوري الحرس قوات دديمتش بعض عبر األمريكية المتحدة
 تأسســتا اللتــين األمريكيــة، المتحــدة للواليــات الحليفتــين الحكــومتين جانــب إلــى والوقــوف البلــدين، هــذين فــي

 لحكومــــــة خلفًـــــا(، أفغانســــــتان) فـــــي(، كــــــرازي حامـــــد)حكومــــــة: وهمـــــا األمريكــــــي، االحـــــتالل قــــــوات  بـــــدعم
 العراقــي الــرئيس لنظــام خلًفــا العــراق فــي(، بريمــر بــول)األمريكــي العســكري الحــاكم وحكومــة ،(طالبــان)حركــة

 األمريكيــة المتحــدة الواليــات أن علــىعــالوة  إيــران، ضــد األمريكــي العســكري القــرارتأجــل  ،(حســين صــدام)
 لبــــاحتال تورطهــــا مــــع ضــــد إيــــران بــــالتزامن عســــكري إجــــراء بــــأي  تقــــوم أن مصــــلحتها فــــي لــــيس أنــــه رأت

 . (1)والعراق أفغانستان،
 فـي الشـرق مـن إليـران األمريكـي العسـكري التطويـق مـن اإليرانـي المحـافظ التيار مخاوف تعززت ذلك إثر 

 في واالستحواذية التوسعية، إيران نزعة عن فضالً  مسمى غير أجل إلى في العراق الغرب ومن أفغانستان،
 -العســكري للتواجــد الرافضــة والسياســية العســكرية، اومــةالمق دعــم علــى هــؤالء حفمــز الــذي األمــر المنطقــة،
 . (2)العراق في وبخاصة المنطقة، في األمريكي،

 مســتوى حقيقــة عــن تفصــح لــمم 2003 لعــام(، الذريــة للطاقــة الدوليــة الوكالــة)تقريــر ذكــر كمــا إيــران أن بمــا 
 فــي الــدولي التــأخر أو ،الســكوت يجعــل قــد الــذي األمــر الســلمية، ألغراضــها النــووي والتخصــيب المعالجــة
 .(3)عسكرية ألغراض اليورانيوم تخصيب في لسيرها سبًبا محاسبتها

 األجنبيــة والكيانــات والشــركات، الشخصــيات، أصــول تجميــد إلــى ســارعت األمريكيــة المتحــدة الواليــات فــإن 
 التحــويالت) ظــرح إلــى باإلضــافة العــراق  اســتقرار وزعزعــة مناوأتهــا، علــى إيــران تســاعد أنهــا َتبــيمن  التــي

                                                           

 (1)  مركـز بيـروت،) إيـران؟ تجـاه األمريكيـة االنتشـار عـدم سياسـة المتنافسـة الكبـرى االستراتيجية المدارس تشكل كيف رافا، بنليفي ييل
.12  - 11 ص ،(2022 صيف والتطوير، لألبحاث، االتحاد  

 (2) يـران المتحـدة الواليات كاتزمان، كينيث  11 االطـالع تـاريخ ،2020 مـارس 2 والمواجهـة، االنخـراط بـين التـأرجح مـن عامـا 41: وا 
 .https://gulfif.org                                   : التالي الرابط على ،2022 يوليو

 (3) .54 ص ،(2014 يناير ،343 العدد، ني،اللبنا الجيش مجلة بيروت،) اإليراني، النووي الملف علو، أحمد  
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ـــة ـــة كونهـــا. (1)إيـــران تشـــمل التـــى(، المالي ـــر فـــي دائـــم بشـــكل المدرجـــة الوحيـــدة الدول  لـــوزارة  الســـنوي التقري
 الــدولي، لإلرهـاب  داعمـة -األمريكيـة المتحـدة الواليـات -حسـب وهـي ،(اإلرهـاب)حـول األمريكيـة الخارجيـة

عمليـــات  لتنفيـــذ وســـورية اهلل، وحـــزب مـــاس،ح حركـــة مثـــل المنطقـــة، فـــي الراديكاليـــة أذرعهـــا بالســـالح وتمـــد

 . (2)إسرائيل ضد عسكرية
 : شاملة اقتصادية عقوبات  - ب

 والســـجاد الغذائيـــة، الـــوارداتم بعـــض  2010عـــام فـــي َمنـــع الســلطة، إلـــى(، أوبامـــا اراك)بـــالرئيس بوصــول
 الشـامل، عقوبـاتال قـانون بموجـب إيـران علـى  العقوبـات لتشـديد الصالحيات(، الكونجرس)ومنحه اإليراني،

 بيـــع وقــف علــى األمريكيـــة غيــر الــنفط شـــركات  تشــجيع يســتطيع بحيـــث(CISADA)واإلغــالق والمحاســبة،
 . لديها التكرير مصافي  لتردي نظًرا  منه حاجاتها ثلث حوالي تستورد التي إليران البنزين
 التعامــل فــي ألمريكيــةا البنــوك اســتخدام األجنبيــة الكيانــات مــن عــدد علــى أيًضــا حظــر(، CISADA)القــانون

 مـع تتعامـل التـي الفنزويليـة-لمؤممـةا-الـنفط شـركةم 2011 مـايو فـي(، أوباما باراك)إدارة وعاقبت.إيران مع
 اإليرانيـة، القـانون إنفـاذ كيانـات:ضـد عقوبـاتم 2011يونيـو  فـي األمريكية الخزانة وزارة فرضت كما إيران،

 العــام نهايــة(، أوبامــا بــاراك)الــرئيس وَقــع بــل -فحســب -لــكذ ،لــيس(الباســيج)وقــوة اإليرانــي، الثــوري والحــرس
 التـي الماليـة المؤسسـات مـع التعامـل  بقطـع األمريكيـة المتحـدة للواليـات قانون يسمح مشروع علىم 2011
2012  يونيو - فبراير بين الفترة في التنفيذ حيز ودخل المركزي، إيران  بنك مع تتعامل

(3) . 
 الواليـات إلـى(، ألمانيـا الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا،(:)1+5)عالمية قوى خمسم 2013 عام انضمت 

 عـــن إيـــران توقفـــت حـــال فـــي العقوبـــات بعـــض بتخفيـــف وطالبـــت إيـــران، مـــع األمريكيـــة للتفـــاوض المتحـــدة
 العمـــل خطـــة) اتفـــاق إلـــىم 2015 عـــام فـــي التوصـــل تـــم المفاوضـــات مـــن سلســـلة وبعـــد النوويـــة، خطواتهـــا
يران الدول، هذه بين (،المشتركة الشاملة  . (4) وا 
 حيـــث األســـرى، تبـــادل علـــى وافقـــت قـــد -عنهــا العقوبـــات رفـــع مقابـــل -م، 2015 أبريـــل 2فـــي إيـــران كانــت
 خمســة عــن إيــران إفــراج مقابــل إيــرانيين ســبعة عــنم 2016 عــام فــي األمريكيــة المتحــدة الواليــات  أفرجــت

                                                           

 (1)  على  ،2022 يوليو 12 االطالع تاريخ ،2019 يونيو 27 إليران االقتصادي االستهداف من تاريخ.. أمريكا رؤساء ، البناء ربيع
‹   https://alborsaanews.com                                         :التالي الرابط  

 (2)  دار للدراسات، الخليج مركز الشارقة،)،(2008 – 2001) الخليجي اإلقليمي النظام تجاه األمريكية السياسة ي،العيسو  سعد أشرف
.241  -  239ص ،(2010 والنشر، والطباعة، للصحافة، الخليج  

 (3) : التالي الرابط على ،2022 يوليو 13 االطالع  تاريخ إيران، ضد األمريكية العقوبات تاريخ https://eferrit.com  
 (4)  يوليـو 15 االطـالع تـاريخ ،2016 يوليـو 12 إيـران، في الداخلية الفصائل ومعارك «الشاملة المشتركة العمل خطة خلجي، مهدي

  https://www.washingtoninstitute.org                  :التالي الرابط على 2022
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 ،-األقـل علـى -الـزمن مـن عقـد لمدة النووي نامجهابر  على المفروضة القيود بتنفيذ التزمت وكذا أمريكيين،
ـب(، اليورانيــوم)مخزونهــا مـن وتخفـيض  المركزيــة طارداتهــا عـدد ثلثــي نحـو وتخفــيض ،%98 بنســبة المخصم

 بعـــدم  إيـــران التزمـــت القادمـــة، ســـنة عشـــر الخمـــس  فتـــرة وفـــي ،-األقـــل علـــى -ســـنة عشـــرة خمـــس لمـــدة
. الثقيلـة المياه أو اليورانيوم، لتخصيب مرافق أي استحداث وأ ،%3.67 عن يزيد بما(، اليورانيوم)تخصيب
 األول، الجيـل مـن طـاردات يسـتخدم سـنوات لعشـر واحـد مرفـق على(، اليورانيوم) تخصيب أنشطة وتقتصر
 بـإجراء(، IAEA)الذريـة للطاقـة الدوليـة للوكالـة والسـماح االنتشـار، مخـاطر لتجنـب األخـرى المرافق وتحويل
 إيـران فشـل حالـة فـي أنـه علـى تـنص التـي االتفاقيـة، تنفيـذ لمراقبـة النوويـة المرافـق لجميـع منتظمـة تفتيشات

م 2016 عـام خـالل األمريكيـة المتحـدة الواليـات عنهـا رفعتهـا التي العقوبات ست فرض بالتزاماتها، الوفاء في
 .(1) تلقائًيا
ـــاين نظـــًرا ـــين األمريكـــي القـــرار صـــنع مؤسســـات داخـــل للتب ـــار ب ـــار ،(الجمهـــوري الحـــزب)ينالمحـــافظ تي  وتي

 صـــعود فـــإن إيـــران، مـــع األمريكيـــة المتحـــدة الواليـــات سياســـة شـــأن فـــي(، الـــديمقراطي الحـــزب)اإلصـــالحيين
 الحــــزب صــــقور مــــن كواحــــد األمريكيــــة المتحــــدة الواليــــات رئاســــة إلــــى(، ترمــــب دونالــــد)األمريكــــي الــــرئيس

 بإعالنــهم 2015 عــام إيــران مــع(، أوبامــا راكبــا)الــديمقراطي ســلفه أبرمــه الــذي االتفــاق أفشــل قــد الجمهــوري
 آليــــة مســــتخدًمام، 2018 مــــايو 8 بتــــاريخ( Jcpoa المشــــتركة) الشــــاملة العمــــل خطــــة مــــن دولتــــه انســـحاب

 على تؤكد والتيم، 2015 في  إيران مع المبرم النووي االتفاق بنود من كبند الواردة" snapback/سناّباك"
 عـدم بـدعوى االتفـاق فـي طـرف  دولـة أي ذلـك طلبـت مـا إذا إيـران على األممية العقوبات كل فرض إعادة
 .بتعهداتها إيران  التزام
 تكرار من إيران يمكن الذي األمرم، 2030 عام ينتهي االتفاق: أن بحجة تراجعه(، ترمب دونالد) َبرر وقد

 المتحــدة يــاتالوال ولــيس االتفــاق هــذا مــن اســتفاد مــن هــي والروســية األوروبيــة، الشــركات وأن التخصــيب،
ن األمريكيـة،  المنطقــة، فـي مليشـياتها لتمويـل  دوالر مليـار100 عـن مايزيــد لجنـي االتفـاق اسـتغلت إيـران وا 

ــم االتفــاق وألن  للطاقــة الدوليــة للوكالــة اليتــيح و البالســتي، الصــاروخي برنامجهــا تطــوير مــن إيــران يمنــع ل
  إعـادة(، ترمـب دونالـد) قـرر ثم ومن نووي، خصيبت فيها أن يشك التي العسكرية المواقع كل تفتيش الذرية
 مراجعــة قــانون مســتغالً م، 2016 نــوفمبر 15 بتــاريخ الكــونجرس أقرهــا التــي إيــران، علــى العقوبــات فــرض
 إيـران بـأن يوًمـا 90 كـل علًنـا بالشهادة األمريكي الرئيس ألزمم الذي  2015   لعام اإليراني النووي االتفاق

                                                           

 (1)   :التالي الرابط على ،2022 يوليو 17 االطالع تاريخ المشتركة، الشاملة العمل خطة

https://m.marefa.org › simplified - Joint Comprehensive Plan of Action 
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  القــــومي األمـــن يخــــدم ال االتفـــاق بــــأن شـــهد الـــذي(، ترامــــب دونالـــد)مارفضــــه وهـــو االتفــــاق. ببنـــود ملتزمـــة
 .(1)األمريكي

 الســـفن، وبنـــاء الشـــحن قطاعـــات االتفـــاق مـــن االنســـحاب بعـــد إيـــران علـــى األمريكيـــة العقوبـــات اســـتهدفت 
 عــامالتالم وكــل لهــا، التابعــة والشــركات(، اليــن شــيبينغ ســاوث)وشــركة اإليرانيــة، المــوانئ تشــغيل وشــركات
 اإليرانيـــة النـــاقالت وشـــركة التجـــاري، للتبـــادل إيـــران نفـــط وشـــركة اإليرانيـــة، النفطيـــة الشـــركات مـــع البتروليـــة
  ومعــامالت إيــران، مــن البتروكيماويــة أوالمنتجــات النفطيــة، والمنتجــات الــنفط، شــراء ذلــك فــي بمــا الوطنيــة،

 نـص مـا بموجب المجددة المالية  إيران ؤسساتوم اإليراني، المركزي البنك مع األجنبية المالية المؤسسات
 . (2) (1245)رقم مادته فيم 2012 لعام الوطني الدفاع تخويل قانون عليه

 اإليرانـــي، المركـــزي للبنـــك المتخصصـــة الماليـــة الرســـائل خـــدمات تـــوفير علـــى عقوبـــات فـــرض علـــى زيـــادة 
 م. 2010 لعام اإليرانية االستثمارات وسحب الشامل، العقوبات قانون في المحددة المالية إيران ومؤسسات
 األمريكيــة، المتحــدة الواليــات عليهــا تســيطر التــي تلــك أو المملوكــة، األجنبيــة للكيانــات الممنــوح والتفــويض

 .إيران حكومة لوالية الخاضعين األشخاص مع أو اإليرانية، الحكومة مع النشاطات بعض إنهاء بغية
 :إيران على األمريكية العقوبات وشملت

 .األمريكي الدوالر على الحصول من إيران حكومة منع - 1
 . السجاد وصناعات غيارها، وقطع السيارات، صناعة حظر - 2
 .النفيسة والمعادن الذهب، تجارة قطاع في تعامل أي حظر - 3
 .(3)واأللمنيوم كالفوالذ المعادن قطاع في التعامل حظر - 4

 غيــر أو مباشــر، بشــكل إنهــم األمريكيــة اإلدارة َتــزعم وكيــان فــرد،  900ألكثــر مــن: اســتهدافها جانــب إلــى
 اإليرانيـة، الذريـة الطاقـة ومنظمة اإليراني، المرشد ومكتب اإليراني، الثوري كالحرس إيران، يدعمون مباشر
ســناد الــدفاع، ووزارة الــنفط، ووزارة  األمــن وشــرطة الــوطني، واألمــن االســتخبارات، ووزارة المســلحة، القــوات وا 

ـــة،اإل ـــة وصـــندوق يراني ـــي، الوطنيـــة التنمي ـــًرا وعـــدًدا المركـــزي، والبنـــك اإليران  الســـابقين، المســـؤولين مـــن كبي
                                                           

 (1) أغسـطس  27، تـاريخ االطـالع 2020اغسـطس  25، ترامب دونالد عهد في األمريكية  -  اإليرانية العالقات عالي، جبار ستار
 .https://afaip.com                        م، على الرابط التالي:                      2022

 (2)  18 االطالع تاريخ ،2019 يونيو 2 األوسط، الشرق في اإلقليمي النظام على الدولية العقوبات تأثير فهمي، الرزاق عبد نانيس
 http://ncmes.org › publications › sp                   :التالي الرابط على ،2022 يوليو

 (3)  - 4 ص ،2020 والتخطـيط، للدراسـات، البيـان مركـز بغـداد، اإليرانـي، االقتصاد على وتداعياتها العقوبات إبراهيمي، رضا حميد
5.  
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 األعلــى المجلــس أمــين شــمخاني، وعلــي الباســيج، قــوات قائــد ســليماني، رضــا غــالم: فــيهم بمــن والحــاليين
 اإليرانـي الـرئيس إن بـل ي،صالح أكبر علي اإليرانية الذرية الطاقة لمنظمة السابق والرئيس القومي، لألمن

 .(1) - أمريكية لعقوبات خضع أن سبق -(رئيسي إبراهيم) الحالي
  

                                                           

 (1) إيران؟ ضد األمريكية العقوبات تاريخ ما... نووي التفاق التوصل اقتراب مع  
https://alelm.net              :التالي الرابط على ،2022 أغسطس 30 االطالع تاريخ ،2022 أغسطس 21    ›  



                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 71   م2022كانون أول  -ديسمبر ،(5(، املجلد)18العدد)  -  ارات إيرانيةدة ممجل 

 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

 الثاني المبحث
 العقوبات على للتغلب إيران خطوات

 -إن النزعة التحررية لدى القيادات اإليرانية الحالية، والسابقة لم تأت بالصدفة بل تعود إلى الهوية الدينيـة 
لى نصوص الدستور اإليراني  التي أكدت َصَراَحة على رفض الهيمنة، وطرد اإلسالمية للنظام اإلي راني، وا 

االســتعمار، ودعــم المستضــعفين، ومقاومــة النفــوذ األجنبــي. ومــن ثَــّم فــإن القــرار السياســي يخضــع لعمليــة 
لشـورى، معقدة تشترك فيها عدد من القوى، والمراكـز الفاعلـة مثـل: المرشـد األعلى)الـولي الفقيـه(، ومجلـس ا

ومجلس صيانة الدستور، والسلطة التنفيذية)رئاسة الجمهوريـة ومجلـس الـوزراء(، ووزارة الخارجيـة. وجميعهـا 
تتفاعــل، وتتضــافر لتكــريس مكانــة إيــران علــى الصــعيدين اإلقليمــي والــدولي مــن خــالل حيــازة أســباب القــوة، 

 عليهـا المفروضـة العقوبـات فاف، علـىااللت من إيران ومصادرها وعلى رأسها السالح النووي، ولقد  تمكنت
 المتحــــدة للواليــــات المناهضــــة والــــدولوبعــــض الــــدول المجــــاورة لهــــا، االقتصــــادية،  التكــــتالت بعــــض عبــــر:

 : التالي النحو على المختلفة، األساليب من األمريكية، وبعدد
 :  الدولية االقتصادية التكتالت  - أ
 (: للتعاون شنغهاي) منظمة  - 1
ـــ 2021ســـبتمبر 17 - 16 الفتـــرة فـــي(، للتعـــاون شـــنغهاي) منظمـــة فـــي العضـــوية رانإيـــ مـــنح ي عـــد   ىم إل

 والهنــد، وطاجيكســتان وأوزبكســتان، وقزاغيزســتان، وكازاخســتان، الشــعبية، الصــين روســيا، وجمهوريــة)جانــب
 مــن مرحليًّـا وتحريرهـا الدوليـة، عزلتهـا لكسـر اســتراتيجيًّا مكسـًبا عاًمـا 17 قرابـة دام انتظـار بعـد(، وباكسـتان

 األحاديــة الهيمنــة مواجهــة مــن الناشــئة والشــرقية اآلســيوية، القــوى مــع وتمكينهــا األمريكيــة، العقوبــات وطــأة
 أن يمكــن التــي الواســعة الحديديــة والســكك البريــة، والممــرات باألســواق،  ويربطهــا أكثــر، بفاعليــة األمريكيــة

 العربــي، الخلــيج) إيــران جنــوب فــي بــالموانئ نللتعــاو  شــنغهاي ومنظمــة األوروبــي، االتحــاد أعضــاء تــربط
 المتحــدة للواليــات المعاديــة إيــران عضــوية قبــول  الغــرب. وي عتبــر فــي والعــراق تركيــا، وكــذلك ،(عمــان وبحـر

 انســـحابها جـــراء األمريكيـــة المتحـــدة بالواليـــات  نكايـــة  - تحديـــًدا -  وروســـيا الصـــين، قبـــل مـــن األمريكيـــة
ــــه يموتســــل أفغانســــتان، مــــن المفــــاجئ ــــان لحركــــة قيادت ــــة طالب ــــق اإلرهابي ــــي  واالضــــطراب الفوضــــى، لخل  ف

 .(1)وروسيا الصين، تخوم على(، أوراسيا)
 يطـور الـذي األمـر تنظيًمـا، أكثـر بصـورة اآلسـيوية الـدول مـع األمنـي التنسـيق فـي إليـران العضوية ستسمح

 طشــقند فــي يقــع الـذي ،"اإلرهــاب لمكافحــة اإلقليمـي الهيكــل" إطــار فــي واألمنـي االســتخباراتي، مســتواها مـن

                                                           

 (1)  16 والتطــوير، لألبحــاث، االتحــاد مركــز بيــروت،) الغربّيــة، األحادّيــة كســر: وبــريكس شــنغهاي منظمتــي فــي إيــران صــعب، حســن
. 9 - 7 ص ،(2022 أغسطس  
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 العضــوية مــنح(. كمــا تطالبــان) حركــة عهــد فــي بأفغانســتان يتعلــق فيمــا اآلن مهــم أمــر وهــو ،( أوزبكســتان)
 . (1)للمنظمة لالنضمام مؤخًرا تسعى التي إسرائيل، مثل أخرى، دول قبول على(، الفيتو) النقض حق إيران

 ( :األوراسي) االقتصادي االتحاد  - 2
 مايو في(، EAEU) األوراسي االقتصادي االتحاد مع التفضيلية التجارة  اتفاقية على بتوقيعها إيران تبرتع 

 .(2)االتحاد في الكامل لالنضمام طريقها في م  ماضية 2018
 والتجــاري االقتصــادي، التعــاون مــن تســتفيد ســوف فإنهــا(، للتعــاون شــنغهاي منظمــة)فــي عضــًوا وبصــفتها

 التجـارة اتفاقيـة بموجـب. موسكو تقوده الذي(، األوراسي) االقتصادي االتحاد مع  رجهاوخا المنظمة، داخل
 27 فــي التنفيــذ حيــز دخلــت التــي  ،(األوراســي) االقتصــادي االتحــاد ودول إيــران، بــين(، PTA) التفضــيلية

لغــاء األوراســي، االتحــاد إلــى اإليرانيــة الصــادرات زيــادة إلــى وأفضــت ،2019 أكتــوبر  الجمركيــة التعــاريف وا 
ـــين البضـــائع مـــن%  80 عـــن ـــى الجـــانبين، ب ـــرة 390 عـــن التعرفـــة خفـــض جانـــب إل  الجانـــب مـــن ســـلع فق

 إيرانيـة صـادرات 502 منهـا األساسـية، السـلع مـن نوًعـا  862  علـى و االتحـاد، مـن فقـرة 504و اإليراني،
 إيران إليها لجأت التي اتالوجهإحدى  الشمالي(، القوقاز) منطقة بجانب يعد الذي ،(األوراسي)االتحاد إلى
 آفــاق  ونــدوة وروســيا، بينهــا، والتجــاري االقتصــادي، للتعــاون المشــتركة للجنــة 15 -ال المــؤتمر خــالل مــن

 . روسيا في الشمالي القوقاز منطقة وبين بينها، والثقافي التجاري، التعاون
 يبلــغ ســكاني وتعــداد متر،كيلــو  مليــون 20 مســاحة علــى يقــع الــذي(، األوراســي) االقتصــادي االتحــاد وهــذا
 للعقوبــات نتيجــة بــه الكــائن العجــز لتعــويض اإليرانــي، االقتصــاد إلنعــاش فرصــة ي عتبــر نســمة، مليــون 180

 .(3)األمريكية
 التجـاري الممـر إنجـاز ومنهـا كثيـرة، لمـآرب األوراسـي االقتصـادي االتحـاد داخـل إليران روسيا مساندة تأتي

 فـي( أنزلـي) فمينـاء ،(قـزوين) ببحـر مـروراً  الروسـي(، أستراخان) ناءمي من ينطلق الذي(، جنوب - شمال)
 البــري،( ســوفالكي) وممــر ،(الغربــي  -  الشــرقي)  للممــر كبــديل الهنــدي،(، شــيفا نهافــا)مينــاء حتــى إيــران،

                                                           

 (1)  والدراسـات، للبحـوث بـيالعر  المركـز شنغهاي؟ منظمة في ايران عضوية تعني ماذا الفتاح، عبد سامي أحمد: ترجمة كالجي، فالي
:التالي الرابط على ،2022 يوليو 27 االطالع تاريخ ،2021 ديسمبر 8  

 http://www.acrseg.org   
 (2) يران، روسيا يتش،ڤسيبانو  يانكو  الـرابط علـى ،2022 يوليـو  28 االطـالع تـاريخ ،2021 مـايو 7 األوراسي االقتصادي واالتحاد وا 

‹   https://eurasiaar.org                                                      :التالي  
 (3)  ،2022 يوليـو 26 االطـالع تـاريخ ،2019 يونيـو 19 واشـنطن، عقوبـات لمواجهة األسرع إيران مالذ.. أوراسيا اتحاد عنان، عماد

       https://www.noonpost.com                                   : التالي الرابط على
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 إيران أن كما األوكرانية، -الروسية الحرب أثناء أكبر وبشكل الغربية، الدول باستمرار عليهما تهمين اللذان
 منطقـة بتشـكيل يقضـي االتحـاد، مـع اتفـاق  بـإبرامم 2022 أغسطس 28 في نجحت قد  المضمار هذا في

 فــي واإليرانــي الروســي البلــدين رغبــة مــع تســاًقام ا 2022 أكتــوبر بنهايــة  التنفيــذ حيــز ويــدخل حــرة، تجاريــة
2023 مارس  بحلول ونصف عام خالل دوالر مليار 40 يصل حتى التجاري، تعاونهما تطوير

(1) . 
 : األوروبي االتحاد  -  3

 وألمانيـا، فرنسـا، ِمـْن: ك ـل أصـدرتم  2018 عـام إيـران مـع النـووي االتفـاق مـن األمريكـي االنسـحاب عقب
 حماية هو الهدف: »البيان وقال إيران، مع المالية بالروابط تمسكها، على فيه أكدت مشترًكا بياًنا وبريطانيا
 التشـريع مـع يتماشـى بمـا إيـران مـع مشـروعة تجارية تعامالت لهم الذين وبيين،األور  االقتصاديين الالعبين

 .(2)"الدولي األمن مجلس وقرار األوروبي،
 مــع التجاريــة الــروابط توطيــد علــى األوروبيــة الشــركات(، بروكســل)مــن حــث األوروبــي مــن جهتــه االتحــاد 

 مالًيـا المتعاملـة األوروبيـة للشركات(، Blocking Statute)العقوبات قيود من الحماية آليات وطومر إيران،
 التـابع الخـارجي اإلقراض معايير أيًضا وحّدث فرضها، أعادت التي الخارجية أمريكا عقوبات من إيران مع

 فيـه حافظـت الـذي الوقـت فـي اسـتثمارية، أنشـطة لمزاولة مؤهلة إيران تصبح لكي األوروبي االستثمار لبنك
يران ألمانيا،  بـين إيـران علـى المفروضـة واألمميـة األمريكيـة، العقوبـات ذروة فـي التجاريـة همـاعالقات على وا 
 م. 2015م و 2012 عامي

 .سنوًيا يورو ملياري بحوالي وسلع خدمات(، ألمانيا) صّدرت إذ
 اختصــاًرا وتعنــي ،" Spv"  -ال مجموعــة إليــران الحليفــة الــدول وبعــض األوروبــي، االتحــاد  مــادفع ولعــل 
ة آليمة عن لإلعالن"،  Special Purpose" -ل  األمريكية، العقوبات على االلتفاف من إيران تمكن خاصم

 برميـل ألـف 700 حـوالي منـه أوروبـا دول تسـتورد الـذي اإليراني الخام للنفط الشديد الدول هذه احتياج وهو
 االتفـــاق عقــب يـــران،إ مــع االتحـــاد دول أبرمتهــا التـــي والتجاريــة  االســـتثمارية الصــفقات عـــن فضــال يوميًّــا،
 .النووي

                                                           

 (1)  :التالي الرابط على  ،2022 سبتمبر 24 األطالع تاريخ ؟، األوراسي االقتصادي االتحاد في إيران روسيا تدعم لماذا مكرم، رانيا
                                              https://acpss.ahram.org.eg › News . 

 (2)  الرابط على ،2022 يوليو 23 االطالع  تاريخ ،2018 نوفمبر 9 إيران؟، «عتركي» في دائًما األمريكية العقوبات تفشل لماذا
https://www.sasapost.com                                                       :التالي   ›  
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ـــــي االتحـــــاد وعمـــــل ـــــى األوروب ـــــر عل ـــــران، مـــــع صـــــفقة تمري ـــــة خـــــالل مـــــن إي ـــــادل دعـــــم آلي التجـــــاري،"  التب
م 2019ينـــاير   31فـــي وبريطانيـــا وفرنســـا، ألمانيـــا، أسســـتها خاصـــة ماليـــة آليـــة وهـــي ،"INSTEXإنســـتكس
 أغســـــطس فـــــي إيـــــران االتحـــــاد حوَمـــــن الـــــدوالر، غيـــــر بعملـــــة إيـــــران مـــــع التجـــــاري التبـــــادل عمليـــــة لتســـــهيل
 المنحـــة وهـــذه األمريكيـــة، العقوبـــات تـــداعيات لمواجهـــة(، دوالر مليـــون 20.6(، )يـــورو مليـــون18م،)2018
 بهـدف  إليـران موازنتـه فـي االتحـاد رصـدها التي(، يورو مليون 50) اإلجمالية المنحة من جزء هي المالية
يــران تحــاد،اال دول بــين التجاريــة العمليــات ديمومــة علــى الحفــاظ  عــن الحصــار فــك منهــا ي ــراد خطــوة فــي وا 
 .(1)منه أمريكا انسحاب ب عيد النووي، االتفاق واستمرارية  إيران

 األمريكية المتحدة للواليات المناهضة الدول بعض  -ب 
 : الصين  - 1

 ينيةالص الخارجية وزارة وأكدت إيران، ضد  واحد جانب من أمريكية عقوبات فرض على الصين اعترضت
يــران الصــين، بــين يوجــد: "بــالقول م2018 أغســطس 10 بتــاريخ صــدر الــذي البيــان فــي  صــريح، تعــاون وا 

 الدوليـة التعهـدات أو الـدولي، األمـن مجلـس لقـرارات خرقـا هـذا يشكل وال طويلة، فترة منذ وطبيعي وشفاف،
 الـرئيس أقحمها التي صينفال ،"أخرى دولة أي بمصالح الضرر يلحق وال بها، بااللتزام الصين وعدت التي

 مليــار 200 قيمتــه مــا علــى% 10 فرضــه عقــب  أمريكــا مــع تجاريــة حــرب فــي(، ترامــب دونالــد) األمريكــي
 ألـف 600 بنحـو اإليرانـي الـنفط اسـتيراد فـي األول وزبونهـا إيـران، حليفة هي الصينية، المنتجات من دوالر
 .(2)يومًيا برميل

يـــرانو   الصـــين، قعـــتم و  2021 مـــارس  27 فـــي  "  عاًمـــا 25 لمـــدة االســـتراتيجي التعـــاون اتفاقيـــة" علـــى ا 

 . (3)العربي الخليج على الحرة التجارة جزر وفي ،(جاسك) لميناء التحتية البنى في الصين بموجبها تستثمر
 شـبكة بواسـطة مصـرفية خـدمات یتتلقـ  إيـران بـأن سـابق وقـت فـي ذكـرت"  جورنـال ستريت وول" صحيفة 

 واضـــح تحـــد   فـــي عـــام، كـــل  الـــدوالرات مـــن المليـــارات بعشـــرات للمتـــاجرة الصـــين يفـــ البنـــوك وســـطاء مـــن

                                                           

 (1)  ،2022 ليويو  24 االطالع تاريخ ،2020 أبريل 6 إيران؟ ضد أمريكا عقوبات تخطي في أوروبا نجحت كيف الوصيف، عواطف
 https://www.altreeq.com                                         :التالي الرابط على

 (2)  ،2022 يوليو 3 االطالع تاريخ ،2018 سبتمبر 6 األمريكية، العقوبات بعد إيران شركاء: تكتيكي تحالف غيث، الشافعي رمضان
https://afaip.com                                                  التالي:  الرابط،  على   ›  

 (3)  ودراســـة لألبحـــاث یالعربـــ المرکـــز الدوحـــة،) الجغرافيـــة، االســـتراتيجيات تضـــافر: والصـــين إيـــران بـــين الـــروابط ساراســـوات، ديبيكـــا
. 6ص ،(2022  يوليو  7 حالة، تقييم ،السياسات  



                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 75   م2022كانون أول  -ديسمبر ،(5(، املجلد)18العدد)  -  ارات إيرانيةدة ممجل 

 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

 الغــربيين، الدبلوماســيين بعــض وأقــوال الشــركات، ووثــائق المصــرفية، البيانــات وأكــدت األميركيــة، للعقوبــات
 دوليـــة خـــدمات یتتلقـــ الصـــرافة، ومكاتـــب الـــوكالء مـــن شـــبكة عبـــر إيـــران أن االســـتخباراتيين، والمســـؤولين

 مـن الشـبكة هـذه إيـران وأنشـأت األمريكيـة، للعقوبات يخضعان اللذين والطاقة، الصناعة لقطاعي  صرفيةم
 للعقوبــات، التصــدي بغــرض" تشــارترد ســتاندرد"و ،"ســي بــي إس إتــش"بنكــان: المثــلم،  2011 عــام البنــوك

 .(1) رانإي لصالح" فيها تعمل لشركات" كونغ هونغ" في  الحسابات من عدًدا البنكان فتح وقد
 حسـن) اإليرانـي الرئيس إعالن نستحضر االقتصادية العقوبات على التحايل في إيران قدرة على  وللتأكيد 

 عائـدات مـن ومثلهـا أميركي، دوالر مليار 43 بلغت النفط غير من إيران إيرادات إن:" قال الذي(، روحاني
 تشـاركان اللتين   وروسيا الصين، مع اقتصادي حلف تشكيل من وتمكنت العقوبات، من الرغم على النفط
 تعزيــز فــي الرغبــة إيــران تشــاطر التــي اإلقليميــة الــدول مــن وغيرهمــا األمريكيــة، مناهضــة الهيمنــة فــي إيــران

 .(2)والعراق وتركيا، وأفغانستان، باكستان،: مثل الجمركية الرسوم تخفيض بآلية التجاري التبادل
 جهــة، مــن عليهــا المفروضــة  العقوبــات علــى والتغلــب لســياحية،ا إيراداتهــا لتعزيــز إيــران مــن مســعى فــي و

 ختمهـــا وضـــع األخيـــرة ألغـــت أخـــرى جهـــة مـــن إيـــران، زار لـــو فيمـــا األمريكـــي العقـــاب يخشـــى مـــن ولطمأنـــة
(passport visa )(3)الصينيين وبالذات األجانب، السياح جوازات على. 
 : روسيا  -  2

 والقاسـم األمريكيـة، المتحـدة الواليـات مـع صراعها في صفها ىإل إيران استمالة على روسيا حرصت لطالما
 -األحاديــــة  الهيمنــــة رفــــض هــــو(، العقوبــــات نــــادي أصــــدقاء) واإليرانــــي الروســــي، البلــــدين بــــين المشــــترك
 مصــالح ويراعــي الــدول، ســيادة يحتــرم األقطــاب متعــدد عــالمي نظــام نحــو والســير العــالم، علــى األمريكيــة
 الترى. النووي السالح امتالك من إيران منع على األمريكية المتحدة الواليات تصر فحين جميعها الشعوب
 أبريـل  فـي(، ميرسـكي جـورج) األوسـط الشـرق شـؤون فـي الروسـي الخبيـر  روايـة حسـب لـذلك مانًعـا روسيا

 .(4)"نووية إيران من أسوأ هي ألمريكا الموالية إيران إنّ  لنا، بالنسبةم، " 2015

                                                           

 (1)  6 االطـالع تـاريخ ،2022  يونيـو  23 وسيطة، شركات شبكة بإنشاء صرفيةالم الودائع على تتحايل إيران": جورنال ستريت وول
    https://www.iranintl.com                         :التالي الرابط على ،2022 يوليو

 (2)  ،2022 أغسطس 1 العـاالط تاريخ ،2020 ايوـم 7األمريكية؟،  العقوبات أمام إيران صمود أسرار ماهي  ساعود، جمال ساعود
 https://katehon.com                                               :التالي الرابط على

 (3)  3 االطــالع تــاريخ ،2019 يوليــو 4 الحــدود، بفــتح األمريكيــة العقوبــات علــى تتحايــل إيــران.. الــدخول تأشــيرات إلغــاء عنــان، عمــاد
  https://www.noonpost.com                         : التالي الرابط  على ،2022 أغسطس

 (4)  أغسـطس 5 االطـالع تـاريخ ،2016 يوليـو 7 واشـنطن، مصـلحة فـي اليصـب النـووي االتفـاق بشأن روسيا تعاون بورشفسكايا، آنا
  https://www.washingtoninstitute.org                        :التالي الرابط على ،2022
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 تعاونهمـا إطـار فـي النوويـة للتكنولوجيـا ومصـدرها النـووي، برنامجهـا فـي األساسـي إيـران شريك روسيا ت عد 
 مـن وكانـت  إيـران، عـن الدوليـة والمحافـل األمـن، مجلس في روسيا دافعت ولطالما ،"المنطقة أمن“ لتعزيز
2015 عام االيراني النووي لالتفاق الداعمين أبرز

(1) . 
 ومبــادئ المتبادلــة، العالقــات أســاس علــى المعاهــدة قــانون" علــى(، موســكو) فــي إيــران مــع وقعــت أن وســبق
 البلـدين بـين التعـاون بنودها عاًما، ومن عشرين لمدةم  2001 مارس  12 في" وروسيا إيران، بين التعاون

 التجاري التبادل حجم وبلغ والزراعة، والتكنولوجيا، والعلوم، الصناعة، وتطوير النووية، لطاقة:امجاالت في
2021 خالل دوالر مليارات 4 نحو البلدين نبي

(2) . 
 خاللهـا الغربيـة الـدول فرضت التي -م 2022 عام مطلع منذ - األوكرانية -الروسية  الحرب مرحلة في  

 أن شـك فـي وال العقوبـات، لمواجهـة واحـد خنـدق فـي روسـيا مـع إيـران تقف روسيا، على اقتصادية عقوبات
 الحركـــة، حريـــة فـــي -أيًضـــا-وتســـتفيد الحـــرب، هـــذه عـــن النـــاتج الـــنفط، أســـعار ارتفـــاع مـــن ستســـتفيد إيـــران

 يفرزهـا التـي واالحتـواء االستقطاب سياسة بسبب العقوبات، على والتحايل العسكرية، قوتها وبناء والمناورة،
 . العظمى القوى صراع

 
 
 : الالتينية أمريكا دول بعض  -  3

ز ( نجـاد أحمـدي محمود)اإليراني الرئيس عهد فيم، 2005 عام منذ الالتينية أمريكا في اإليراني النفوذ تعزم
، "المتحــدة للواليــات الخلفــي الفنــاء إلــى ذهبنــا إيــران، عــزل الغربيــة الــدول حاولــت متــى:"بقولــه صــرح الــذي

 مــــن التحـــرر مشــــروع: فـــي وبوليفيـــا فنــــزويال، وبـــاألخص الالتينيــــة، أمريكـــا دول بعـــض مــــع إيـــران وتلتقـــي
 األمريكـي التهديـد على ردًّا عمقها االستراتيجي في األمريكية المتحدة الواليات وتهديد يكية،األمر  اإلمبريالية

 فـي الخـامس األسـطول قاعـدة العربي، والخليج وأذربيجان، وأفغانستان، العراق،)الجغرافي جوارها في إليران

                                                           

 (1)  18 االطـالع تـاريخ ،2022 أغسـطس 16 للمصـالح؟، هـش تـوازن أم اسـتراتيجية شـراكة: اإليرانيـة وسـيةالر  العالقـات جلـو، عمار
https://7al.net                                    :التالي الرابط على ،2022 أغسطس   ›  

 (2)  يوليـو 21 االطـالع تـاريخ ،2022 ونيـوي 4 وقلـق، اسـتراتيجي، تعـاون.. العقوبات مواجهة في إيرانية روسية شراكة فتوني، فاطمة
https://www.almayadeen.net                         :التالي الرابط على ،2022   ›  
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 فـــي بتروكيمـــاوي مصـــنع فـــي دوالر مليـــون 700 بحـــوالي  إيـــران ســـتثمرتم، ا 2007 عـــام وفـــي ،(البحـــرين
 . (1) (اإلكوادور) في دوالر مليون 280 وحوالي ،(بوليفيا)
 لتمكــين عاًمــا 20 لمــدة اســتراتيجي تعــاون اتفــاق لــىم ع 2022 يونيــو 11 فــي إيــران وقعــت فنــزويال مــع و

ــدين ــنفط نــاقالت إرســال فــي بمقتضــاه إيــران وشــرعت الطاقــة، مجــال فــي البل  خطــوة فــي(، كراكــاس) إلــى ال
 .(2)اإليراني االقتصاد لرفد يةاستراتيج

 خصــبة بيئــة( وكوبــا فنــزويال،)إلــى إضــافة(، ونيكــاراغوا واإلكــوادور، بوليفيــا،)فــي اليســارية الحكومــات ت مثــل 
 الماضــي، القــرن ثمانينيــات منــذ" اهلل حــزب"والعسـكري السياســي، حليفهــا بواســطة أيــديولوجيتها، لنشــر إليـران

 بــين: الحــدودي المثلــث فــي األمنــي  األداء مســتوى وتــدني هشــة،ال الحكومــات  بعــض وجــود مــن مســتفيدة
 فـــــي مقـــــاتلين وتـــــدريب األمـــــوال، لغســـــل واســـــعة  شـــــبكة تأســـــيس فـــــي واألرجنتـــــين، والبرازيـــــل، بـــــاراغواي،

 أميركــا فــي تواجــدها مــن إيــران وتتحصــل(، فنــزويال) فــي(، الكــاريبي) البحــر ســاحل قبالــة(، مارغريتــا)جزيــرة
 اسـتخدام  خـالل مـن عليها المفروضة االقتصادية الضغوط تخفيف أهمها قتصاديةا مكاسب على الالتينية
 . (3)المهرب اإليراني للنفط جديدة أسواق فتح و الفنزويلية، البنوك وخاصة المصرفي، القطاع

 الـنفط نـاقالت مقابـل الـذهب مـن أطناًنـا تـدفع فنزويال نأ األمريكية: المتحدة الواليات تزعم السياق هذا في 
 المختلفــة لــدولم: ا 2020 أبريــل  29 فــي(، بومبيــو مايــك) األمريكــي الخارجيــة وزيــر دعــا حيــث اإليرانيــة،

 إلـــى الفنزويلـــي الشـــعب ذهـــب َتهـــرب  ألنهـــا إليـــران؛ التابعـــة الجويـــة(، ماهـــان)شـــركة طـــائرات مـــرور لمنـــع
 .(4)إيران

 فـي تسـتثمر إيـران إلـى:أن أشـار، (دهقـاني وردي)اإليرانـي البرلمـان  فـي والمناجم الصناعات، لجنة عضو 
 أخـرى، ومشـتقات وبنـزين، ديـزل، إلـى الـنفط بتحويـل  تقـوم حيـث إيـران، خارج النفط تكرير مصافي  مجال
 .(5)األمريكية العقوبات تطاله أن دون تبيعه ثم ومن

                                                           

 (1)  أغســطس 9 االطــالع تــاريخ ،2009 مــايو 22 الالتينيــة، أمريكــا فــي إيــران ترســخ وجودهــا السياســي واالقتصــادي، عميــت، مئيــر
 https://www.terrorism - info.org.il                             :التالي الرابط على ،2022

 (2)  االطالع تاريخ ،2022 يونيو 28 للغرب، م عادية دول مع المدى طويلة إيران اتفاقيات دوافع :فنزويال إلى الصين من مكرم، رانيا
 .https://futureuae.com                      :التالي الرابط على ،2022 أغسطس 11

 (3)  14 االطــالع تــاريخ ،2019 أغســطس 12  والتــداعيات، األهــداف،... الالتينيــة أميركــا فــي اإليرانــي الــدور محمــود، محمــد صــدفة
 https://arb.majalla.com                               :التالي الرابط على ،2025 أغسطس

 (4)  17 االطـــالع تـــاريخ ،2021 ينـــاير 1 ،2020 خـــالل الالتينيـــة يكـــاأمر  فـــي اإليرانـــي النفـــوذ اســـتقطابات خريطـــة عبـــدالمنعم، نهلـــة
:التالي الرابط على ،2022 أغسطس https://www.almarjie - paris.com                            

 (5)  سطسأغ 28 االطالع تاريخ ،2022 أغسطس 16 واشنطن، عقوبات على للتحايل الالتينية بأميركا النفط مصافي إلى تلجأ إيران
https://attaqa.net                                        :التالي الرابط على ،2022    ›  



                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 78   م2022كانون أول  -ديسمبر ،(5(، املجلد)18العدد)  -  ارات إيرانيةدة ممجل 

 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

 : إيران مع الجوار دول بعض  - ج
 : العراق  -  1
 الــــرئيس نظــــام ســــقوط إثــــر العــــراق مــــع -مختلفــــة تمجــــاال فــــي -عالقاتهــــا تمتــــين علــــى إيــــران حرصــــت 

 العـراق من إيران،وجعلت بها أهتمت التي المجاالت  أهم من التجاري المجال ،وكان(حسين صدام)العراقي
 لمنتجاتها.  سوًقا آمناً 

 فــي الصــين بعــد الثانيــة المرتبــة فــي العــراق وجــاءت األمريكيــة، العقوبــات عــن بمنــأى بيعهــا مــن مكنهــا مــا 
لــى البلــدين، بــين الجغرافــي التــداخل إلــى ذلــك ويعــود الخارجيــة، إيــران تجــارة ميــزان  فــي القــوي إيــران نفــوذ وا 
 لهـــا قـــدم الـــذي ،(المـــالكي نـــوري)الســـابق الـــوزراء رئـــيس: مثـــل لهـــا، حليفـــة عراقيـــة شخصـــيات عبـــر العـــراق
(، اإلسالمي إيالف بنك)نبتعاو  وبيعهما العراق، إلى اإليرانيين والغاز النفط دخول كتسهيل: كثيرة، خدمات

 واليـورو األمريكـي الدوالر عملتي  إلى العراقية الدنانير من كبيرة مبالغ تحويل عملية تولى الذي العراق في
. العراقـــي المركــزي البنـــك فــي العملتـــين بهــاتين اإليرانـــي المركــزي البنـــك حســابي إلـــى تحويلهــا األوروبــي،ثم

 .(1)عراقي نفط أنه على العالمية قاألسوا في نفطها تبيع إيران بقيت وهكذا
 : سورية  -  2
 ،(تركـرز وتـانكر كلبـر،: )مثـل الطاقـة، ومعلومـات الـنفط، نـاقالت تتبع شركات إحصائيات بيمنت سوريا في
 حــزب)مــن عناصــر بواســطة إيــران ســهلتم 2019  عــام أشــدها علــى األميركيــة العقوبــات كانــت بينمــا  أنــه
 إلــى اإليرانــي الــنفط مــن البراميــل ماليــين شــحن المركــزي ســوريا ومصــرف ة،روســي وشــركات اللبنــاني،(، اهلل

 التابع القدس فيلق إلى الدوالرات من  الماليين مئات بتحويل  ذلك بعد)الحكومة السورية(،  وقامت سورية.
 .(2)فلسطين في حماس وحركة اهلل، حزب إلى ومنه اإليراني، الثوري للحرس

 : تحدةالم العربية اإلمارات  -  3
 معهـا سياسـًيا،وتتفق إيران مع تختلف المتحدة، التي العربية اإلمارات دولة مثلت مضت، عقود ثالثة خالل

 العديـد تجـرى وعبرهـا آسـيا، شـرق حتـى الشـمالية، أميركـا مـن كثيـرة بـدول إيـران تـربط ماليـة قناة  اقتصادًيا،
 إعــادة: طـرق ثـالث خـالل مـن  إليـران  خاصــةوال الحكوميـة، الماليـة والتحـويالت التجاريـة، المعـامالت مـن

                                                           

 (1)    :التالي الرابط على ،2022 أغسطس 6 العـاالط تاريخ ،2019  يوليو 16 العقوبات؟، على إيران تتحايل كيف البصري، قاسم
                                             https://aljumhuriya.net   ›  
 (2) سرائيل إيران حرب ليفيت، ماثيو  6 اهلل، وحزب اإليراني، الثوري الحرس تمويل مخططات(: األول الجزء) البحر في المعلنة غير وا 

: التالي الرابط ،على2022 أغسطس 7 االطالع تاريخ ،2021 أبريل  
https://www.washingtoninstitute.org   ›  



                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 79   م2022كانون أول  -ديسمبر ،(5(، املجلد)18العدد)  -  ارات إيرانيةدة ممجل 

 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

 خـالل مـن اإليرانـي الـنفط شـحنات ونقـل وشـراء لهـا، األجنبيـة العمـالت وتوفير إيران، عن بالنيابة التصدير
 . والصورية الوهمية الشركات

ـــنفط تهريـــب فـــي المتبعـــة التكتيكـــات مـــن ـــنفط، نـــاقالت ملكيـــة تبـــديل اإلماراتيـــة المـــوانئ عبـــر اإليرانـــي ال  ال
 تزويــر علـى عـالًوة المـالي، المـردود طمـع تحــت للمخـاطرة مسـتعدة أخـرى بنـاقالت  اسـتبدالها أو أعالمهـا،و 

ـــنفط، ش ـــحنات منشـــأ ـــع وقـــال ال ـــانكر)شـــركة موق ـــة إنم: "2019 يوليـــو 18 فـــي(، تريكـــرز ت  علـــم ترفـــع ناقل
(، ”Gulf Active DMCC)تسـمى دبـي فـي مؤسسـة وتمتلـك ،(GULF ACTIVE)أكتـف جولـف بنما،تـدعى

 فــي الـنفط تخـزين محطــة إلـى وسـلمته المكــرر، اإليرانـي الـنفط مــن برميـل ألـف 500 إلــى 400 نحـو جلبـت
 علـى عقوبـات فرضـت قـدم، 2020 مـارس 19 في األميركية، الخزانة وزارة وكانت باإلمارات، الفجيرة إمارة

ـــنفط بيـــع تســـهيل فـــي متورطـــة اإلمـــارات فـــي تقـــيم  شـــركات 5  ألفابـــت:)وهـــي قـــيعرا أنـــه علـــى اإليرانـــي ال
 للتجـارة الثـروة علـم سـي، سي أم دي تريد سويسول إي، زي أف غراند بيترو سي، سي أم دي إنترناشيونال

 (.ألوانيو العامة،
 مـن برميـل مليـون 9.1 يعـادل مـام، 2020 عـام مـن األولى الخمسة األشهر خالل صدمرت قد إيران كانت 

 .(1)الماليزي يومًيا برميل ألف 60النفط، و حوالي

 : أخرى إيرانية ومقومات أساليب  - ج
 : اآلتي عليها المفروضة العقوبات مقاومة على إيران ساعدت التي األشياء ضمن من
 . األطراف المترامية وحدودها الواسعة، الدولة مساحة  - 1
 فرضت التي األمريكية العقوبات مع التعامل بعد(، تايوان:)مثل ، آسيوية دول مع المصرفي التعامل  - 2

 .أوروبا بنوك على
 الدرجــة رحـالت فـي الطــائرات، طريـق عـن ونقلهــا ماليـة، شـركات بواســطة األمريكيـة الـدوالرات شـراء   - 3

  أفراًدا يحملها نقدية مبالغ شكل على البرية، الحدود عبر أو األعمال، رجال أو األولى،
العقوبـات،  التشـملها محليـة الداخلية،لشـركات صـةالبور  فـي بالتقسيط المحلية بالعملة الخام النفط بيع  - 4

 متواطئـة األسـاس فـي هـي دول إلـى بتصـديره الشـركات هـذه لتقـوم -العـالمي السعر من بأقل -أو مجهولة 
 .العقوبات مسألة في إيران مع

                                                           

 (1)  24 االطـالع تـاريخ ،2022 أغسـطس 19 المعاصـرة، للدراسـات حرمـون مركـز النفطـي، للتحايـل اإليرانية التكتيكات قدور، ضياء
https://www.harmoon.org                      :التالي الرابط على ،2022 أغسطس   ›  
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 إلـــى العـــراق كردســـتان  أو وأفغانســـتان، باكســـتان، مـــع الـــوعرة البريـــة الحـــدود عبـــر بـــًرا الـــنفط تهريـــب  - 5
 علـى  األمريكيـة  -التركيـة العالقـات تـوتر أثنـاء - خاصـة -تركيـا بتواطئ لتصديره التركي(، جيهان)ميناء
 . الروسية(، 400 إس)  صواريخ منظومة صفقة تركيا شراء  ذمة

 جهــــة   مــــن النفطيــــة غيــــر والمنتجــــات الســــلع، حضــــور وتعزيــــز جهــــة، مــــن اإليرانيــــة التقشــــف  خطـــة  - 6
 .(1)أخرى

 قيـام بعد -( بهلوي) السابقة الحاكمة العائلة أموال من أمريكي، دوالر باليين لثالثة  الثوار توظيف   - 7
 . اقتصادية مشاريع في - اإلسالمية الثورة

 القوة واستعراض والعسكري، المدني، الصناعي والتطوير التكنولوجيا، مجال في النظير منقطع تقدم   - 8
 .  العسكرية المناورات أثناء منها الجوية وخاصة العسكرية،

دخال للنفط، االقتصاد تبعية تقليص  - 9  . اقتصادية إصالحات وا 
 . المالي السقوط لتحاشي(، التومان) إلى اإليراني اللاير م من 2020 مايو 5 في العملة تغيير  - 10
 قــال إذ عبــره، آخــر نفــط أي بتصــدير اإليرانــي الــنفط تصــدير وربــط هرمــز، مضــيق بــإغالق التهديـد  - 11

 ".المنطقة نفط تصدير يتم حين في اإليراني النفط تصدير يتوقف أن معنى ال" روحاني: حسن الرئيس
 الخلــيج فـي المالحـة تهديـد و بالصــواريخ، ولبنـان وسـورية، العـراق، فــي  العسـكرية القواعـد مهاجمـة  - 12

 . (2)والقرصنة بالصواريخ العربي
 . أخرى بسلع النفط مقايضة  - 13
 مـن ليتمكنـوا اإليـرانيين األعمـال رجـال مـن لعـدد(، القمـر جزر)مثل صغيرة  دول من جوازات شراء  - 14

 . (3)اإليرانية الحكومة لصالح بالنفط للمتاجرة مصرفية حسابات وفتح شركات، إنشاء
 المميــز الرمــز قيمــة علــى للحفــاظ بالــذهب مدعومــة(، مشــفرة رقميــة عملــة" )كــوين ســتيبل" إصــدار  - 15
 ملــت، بنــك: )وهـي بنــوك، أربعـة مــع ذلـك أجــل مــن والتحـالف األخــرى، العمـالت مقابــل للعملـة ثابــت كلبشـ
 . (4)( فارس وبنك پاساگرد، بنك ايران، ملى بنك

                                                           

 (1) . سابق مرجع ،2019  يوليو 16 العقوبات؟ على إيران تتحايل كيف البصري، قاسم  
 (2) .سابق مرجع األمريكية؟ العقوبات أمام إيران صمود أسرار هي ما ساعود، جمال ساعود  
 (3)  ،2022 أغســطس 14 االطــالع تـاريخ ،2018 نــوفمبر 10 األمريكيــة، العقوبـات لمواجهــة إيـران خيــارات هــي مـا اهلل، عطــا حسـام

  https://hadfnews.ps › post                                        :التالي الرابط على
 (4)  3 االطــالع تــاريخ ،2019 يوليــو 18 األمريكيــة، العقوبــات علــى لاللتفــاف الجديــدة إيــران طريقــة البيتكــوين تعــدين ،یالمرســ شــيماء

 https://afaip.com                                         :التالي الرابط على ،2022 سبتمبر
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 حــين( فضــلي رحمــاني الرضــا عبــد) اإليرانــي الداخليــة وزيــر  حســب  بــالالجئين األوروبيــين تهديــد  - 16
 خــالل مــن الغربيــة حــدودنا عبــر أوروبــا إلــى الجــئ مليــون يذهبســ ســاعة، 24 عيوننــا أغمضــنا إذا: "قــال

 . (1)"الغرب إلى المخدرات من طن 5000 نحو تهريب إمكانية إلى باإلضافة تركيا،
 فـي العـائم للتخـزين تسـتخدمها برميـل، مليـون 20 لحـوالى تتسـع ناقلـة، 16 مـن ألكثر إيران امتالك  - 17

 .البحر
 أو وروسـيا، ، وعمـان،(داليـان خلـيح مينـاء)كالصـين الـدول بعض أراضي على والغاز النفط تخزين  - 18
 .عائمة مخازن في إيران حتى

 .(2)اإلنسانية الضروريات لتمرير المختلفة، اإلنسانية المنظمات مع التعامل  - 19

2021 ديسمبر 21 بتاريخ الدولي النقد صندوق من دوالر مليون 90 اقتراض  - 20
(3). 

 

  

                                                           

 (1)  علـى ،2022 سـبتمبر 6 االطـالع تـاريخ ،2018 نـوفمبر 10  المخـدرات، بتهريب األمريكية عقوباتال على تلتف إيران ست،كيوو 
  https://www.qposts.com                                                    :التالي الرابط

 (2)  ،2022 سـبتمبر 14 االطـالع تـاريخ ،2019  يونيـو 17 والعقبـات، الس ـبل: عقوبـاتال إيـران تواجـه كيف عمليا قاسم، حسن محمد
 https://www.almayadeen.net                                      :التالي الرابط على

 (3)  10 االطــالع تــاريخ ،2022 ينــاير 8" كورونــا مواجهــة" فــي لــدعمها دوالر مليــون 90 إيــران يقــرض الــدولي البنــك مجادلــة، محمــود
https://www.arab48.com                           : التالي الرابط على ،2022 سبتمبر   ›  

https://www.qposts.com/
https://www.qposts.com/
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 الخاتمة
 منـذ عديـدة ومحطـات صـوًرا، أخـذ قـد األمريكيـة المتحـدة الواليـات مـع إيـران صـراع أنالبحـث إلـى:  خلص 

 م. 1979 اإلسالمية إيران ثورة قيام
 فـــي األمريكيـــة المتحـــدة للواليـــات اســـتراتيجًيا حليًفـــا(بهلـــوي)عائلـــة حكـــم تحـــت الثـــورة قبـــل كانـــت التـــي فـــإيران

 محــور(، بــوش دبليــو جــورج) األمريكــي الــرئيس  -حســب  -الثــورة بعــد أصــبحت(، أمريكــا شــرطي)المنطقــة
 اهلل آيــــة) الثــــورة قائــــد وصــــف   -حســــب  -األمريكيــــة المتحــــدة الواليــــات وأصــــبحت مارقــــة، ودولــــة الشــــر،

 (. األكبر الشيطان) ،(الخميني
 عليهــا لتفــرض ادتم عــ1967 عــام نــووي مفاعــل بــأول إيــران  زودت التــي األمريكيــة المتحــدة الواليــات إن
 فرضــها تــيم ال 2018  منــذ ،(القصــوى الضــغط حملــة)أقســاها وكانــت االقتصــادية، العقوبــات مــن لســلةس

 إيـران، دخل من% 60 ت مثل التي اإليراني النفط صادرات تصفير بهدف ،(ترمب دونالد) الرئيس األمريكي
 .المنطقة في األمريكية السياسة مناهضة عن وردعها النووي، السالح امتالك عن لثنيها
(، بايـدن جـو) حتـى(،  كـارتر جيمـي)عهـد منـذ آخـر إلـى أمريكـي رئـيس مـن العقوبـات هـذه شـدة تفاوتت لقد

 مــدى وعلــى مثاليــة، أم كانــت، واقعيــة ذاك أو الــرئيس، هــذا إليهــا ينتمــي التــي المدرســة طبيعــة علــى بنــاءاً 
 الواليـــات توجهـــات مـــع يالتعـــاط فـــي أصـــالحيًّا أو كـــان، محافًظـــا وطبيعتـــه اإليرانـــي الحـــاكم،التيـــار  ســـلوك
 . وظروفها األمريكية، المتحدة

 معتدلــة، ديمقراطيــة أكانــت ســواًء، أمريكيــة إدارة كــلتوجهــات وفلســفة   مــع التكيــف مــن لقــد تمكنــت إيــران 
 -الـدولي النظـام بقيـادة األمريكيـة فـي أوج قوتهـا، ومتفـردة المتحـدة الواليات كانت فحين.محافظة أوجمهورية
 عالقتهـا تـوتر مـن الـرغم علـى إيـران اسـتطاعت(، بـوش دبليـو جـورج)الجمهـوري لـرئيسا عهد في -خاصة 

 تحــت  الحتاللهــا األمريكيــة المتحــدة الواليــات خططــت التــي الــدول ضــمن تكــون أن مــن نفســها إبعــاد  معــه
 لهـــا مقدمـــة معهـــا تأقلمـــت بـــل ،م(2003  العـــراق -م  2001 أفغانســـتان: )اإلرهـــاب، مثـــل محاربـــة غطـــاء

 .لوجستية تسهيالت
 علــى  ،(روســيا الصــين،)لهــا الــداعم القطبــي التعــدد اتجــاه فــي يســير العــالمي النظــام أن إيــران تيقنــت ولمــا

 التـــدخل فـــي ورغبتهـــا تتراجـــع، هيمنتهـــا باتـــت األمريكيـــة(، التـــي المتحـــدة الواليـــات) األوحـــد القطـــب حســـاب
 يحـل لكـي المنطقـة، فـي األمريكـي للوجـود المناهضـة المقاومـة دعـم فـي شرعت! تتالشى المباشر العسكري
 العــراق،: مثــل  الصــراع،التــي خلفهــا الرحيــل األمريكــي فــي منــاطق   الفراغــات ســدوانــدفعت ل محلــه، نفوذهــا

   وسورية، وأفغانستان.
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متخـذة  النووي، ملفها بشأنببراجماتية، ونفس طويل  األمريكية المتحدة الواليات مع تتفاوض إيراناستمرت 
الـدول،  بعـض بمسـاندة عليهـا المفروضـة العقوبـات على والتغلب لاللتفاف، واألساليب ت،الخطوا من جملة
 إيـران سياسة أن أي الالتينية. أمريكا دول وبعض وروسيا، كالصين، العقوبات هذه كسر في تتردد ال التي

 .لخسارةوا الربح، وحسابات والدولية، اإلقليمية، البيئتين في السياسي المناخ حسب وتنكمش تتمدد،
 دول أن شـفكَ  النـووي إيـران ببرنـامج يتعلـق فيمـا والمفاوضـات العقوبـات،(، مـاراثون) أن إلـى اإلشـارة يجب

اإليــرانيين كبــديل عــن الــنفط والغــاز الروســي  والغــاز للــنفط، الحاجــة أمــس فــي هــي التــي األوروبــي، االتحــاد
مقابــل  األمريكيــة المتحــدة الواليــات مــع بعالقاتهــا التضــحية علــى الــراهن الوقــت فــي تقــوى المحاصــرين، ال

 األمريكيـــة للعقوبـــات تخضـــعو  األمريكــي، الـــدوالر هيمنـــة تحــت مازالـــت الـــدول هــذه ألن إيـــران،التقــرب مـــن 
.ولكونها أيًضا ترى في الواليـات المتحـدة األمريكيـة المَخلـص، والمنقـذ لهـا مـن قـوة روسـيا، إيران شأن شأنها

عقوبـات اقتصـادية علـى إيـران بذريعـة أنهـا زودت روسـيا أثنـاء حربهـا واألنكى من ذلك إنها مازالـت تفـرض 
 الجارية مع أوكرانيا بطائرات من دون طيار من نوع )شاهد(. 

 النظـر بصـرف مشـروًعا ي عتبـر النـووي لألغـراض السـلمية، أو العسـكرية  إيـران طمـوح  إن بالقول الجدير  
األمريكيـة، وحلفائهـا   المتحـدة الواليـات تحلـل أن نطقـيالم غيـر مـن ألنـه سلوكها السياسي في المنطقة. عن

 مـــن ولـــيس إيـــران، علـــى وَتحرمـــه  -مـــثالً  -األوســـط الشـــرق منطقـــة امـــتالك الســـالح النـــووي إلســـرائيل فـــي
أي  غيـر مـن غيرهـا، دون وشـعوب دول، تحـوزه أن - الـدول بـين الـدولي القـانون أمام - والمساواة العدالة،
 . العالمية والديموغرافية ية،الجغراف للمعاييرمراعاة 
ــــين إ ــــات نتب ــــة المتحــــدة الوالي ــــدولي األمــــن مجلــــس دور تمــــارس األمريكي ــــث: مــــن ال العقوبــــات  فــــرض حي

 المواثيق، كل وتنتهك(النخبة)القلة بذريعة ،(األكثرية)الشعوب وتعاقب فرضها، عدم أو الشاملة، االقتصادية
 .الكريمة لحياةا في اإلنسان لحق الضامنة الدولية واالتفاقيات
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 اإليرانية -تداعيات احلرب األوكرانية على العالقات االقتصادية الروسية
  

 قصي أمحد احملمد
 اجستري يف العالقات االقتصادية الدوليةم

 جـامعة دمـشق        
 الملخص

 دراسة ماهية العالقات االقتصادية الروسية اإليرانية، بهدف معرفة مدى تأثير الحربإلى يسعى البحث 
ب كونه يتطرق لدراسة وتحليل أسبابين البلدين. وتتأّتي أهمية البحث  على العالقات االقتصاديةاألوكرانية 

يران العالقات االقتصادية طبيعة تأثير الحرب على وسيركز على الحرب األوكرانية.  خاصة بين روسيا وا 
  للصادرات اإليرانية. ةهام اً وتعد السوق الروسية سوق ،تتسم بعالقات اقتصادية جيدة مع روسياإيران أّن 
ث على "المنهج الوصفي التحليلي"، معالجة اإلشكالية المطروحة واإلجابة على تساؤالتها، اعتمد الباحول

ًا على العالقات االقتصادية يفرضية رئيسة وهي: "أثرت الحرب الروسية األوكرانية إيجابوانطلق من 
في كبيرين االقتصادين الروسي واألوكراني لهما أهمية وثقل وخلص البحث أّن   ."الروسية اإليرانية

، وأّن العالميو تأثير على المستوى اإلقليمي بالتأكيد يكون لها سلديهما االقتصاد العالمي، وأي أزمة داخلية 
حاجة كل  تمراحل مختلفة ما بين الصراع والمنافسة والتعاون، لكن شكلمرت بالعالقات الروسية اإليرانية 

الحرب إيجابًا أثرت . كما و رغم تعارض مصالحهما االقتصادية همالآلخر ركيزة أساسية للتعاون بين همامن
زيادة لعلى العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي المشترك  اعقّ االقتصادية بين البلدين، إذ و لعالقات على ا

(.  وأوصت الدراسة شمال جنوب)ممر تم االتفاق على إنشاء خط النقل الجديد و حجم التبادل التجاري 
قتصادية، وتسخير كافة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المستويات السياسية واالضرورة 

الجهود المشتركة بينهما إليجاد حلول للعقوبات االقتصادية الغربية المفروضة عليهما، وتسهيل حركة 
وتكثيف االتصاالت الثنائية والمباشرة بين ممثلي القطاع الخاص في روسيا البلدين مواطني دخول بين ال

يران.  وا 

 القات االقتصادية الدولية، روسيا، إيران، التبادل التجاري.: الحرب األوكرانية، العالكلمات المفتاحية
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Abstract 

The research seeks to examine what Russian-Iranian economic relations are, 

with a view to finding out the impact of the Ukrainian war on the economic 

relations between the two countries. The importance of research is that it 

addresses the study and analysis of the causes of Ukraine's war. It will focus on 

the impact of the war on the nature of economic relations between Russia and 

Iran, especially since Iran has good economic relations with Russia, and the 

Russian market is an important market for Iranian exports. To address the 

problem raised and answer its questions, the researcher relied on the "analytical 

descriptive approach", and proceeded from a key hypothesis: "The Russian-

Ukrainian war has had a positive impact on Russian-Iranian economic 

relations". The research concluded that the Russian and Ukrainian economies 

are of great importance and weight in the global economy, and any internal 

crisis they have will certainly have an impact at the regional and global level, 

and that Russia-Iran relations have gone through different stages between 

conflict, competition and cooperation, but each other's need for cooperation has 

been a fundamental pillar of their economic interests. The war has also had a 

positive impact on the economic relations between the two countries, signing 

several bilateral joint cooperation agreements to increase the volume of trade 

and agreeing to establish the new transport line (North South corridor). The 

study recommended the need to strengthen bilateral cooperation between the 

two countries at various political and economic levels, harness all joint efforts to 

find solutions to Western economic sanctions, facilitate the movement of entry 

between the two countries' citizens and intensify bilateral and direct contacts 

between representatives of the private sector in Russia and Iran. 

Key words: Ukrainian War, International Economic Relations, Russia, Iran, 

Trade. 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 89   م2022كانون أول  -ديسمبر ،(5(، املجلد)18العدد)  -  ارات إيرانيةدة ممجل 

 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

 :مقدمة

الدولية تأثيرًا على العالقات االقتصادية الدولية، األوكرانية من أكثر األزمات  -أصبحت الحرب الروسية
خاصة أّن روسيا وأوكرانيا تمتلكان اقتصادان مؤثران في إقليميًا وعالميًا. إذ تعد روسيا من الدول الكبرى 
المصدرة للغاز لدول االتحاد األوروبي والنفط الروسي له سوقًا هامة في القارة اآلسيوية. كما ت عد أوكرانيا 

 رئيسي وهام للمواد الغذائية للعديد من بلدان العالم. مصّدر

وبرزت فيه  ،أصبح المجتمع العالمي أكثر هشاشة، 2022شباط  24في مع بداية الحرب األوكرانية 
والدول الغربية، وقيام األخيرة بين روسيا السياسية واالقتصادية تدهور العالقات االنقسامات بوضوح نتيجة 
على روسيا وجميع الدول والمنظمات والجهات االعتبارية التي ستتعامل معها  ةبفرض عقوبات اقتصادي

خالل الحرب، إضافة لفرض عقوبات على شخصيات روسية عّدة. هذه والحرب واإلجراءات التي لحقت 
 كـ "القمح أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائيةبها، أثرت على أسعار العديد من السلع العالمية إذ ارتفعت 

وزيت الزيتون.. وغيرها"، وازادت معدالت التضخم خاصة أّن االقتصاد العالمي لم يكاد أن يخرج من 
(. إذ ترك الواقع االقتصادي المفروض على روسيا نتيجة للحرب، تداعيات 19 –تداعيات أزمة )كوفئيد 

كاالتحاد األوروبي  مباشرة على اقتصادها من جهة، وعلى عالقاتها االقتصادية مع الدول المجاورة لها
يران من جهة أخرى.  وتركيا وا 

اإليرانية بالتعاون والتنافس في آن معًا. وخالل السنوات العشرة -وتتسم العالقات االقتصادية الروسية
الماضية شهدت هذه العالقات تطورًا واضحًا في مجال التبادل التجاري وتعزيز العالقات بينمها باتفاقيات 

، 2022تشرين األول  6في  بين البلدين "ممر جمركي أخضر"نشاء توقيع اتفاق إمختلفة وكان آخرها 
، خاصة أّن إيران تركز في سياستها الخارجية على بحر قزويندول المنتدى االقتصادي لعلى خلفية 

، التي تمثلت في توقيع سياسة التوجه شرقاً ضمن سياق انتهاج التجارية مع دول الجوار  هاعالقاتتعزيز 
 .الصينوكذلك مع  مع روسيا ىقيات طويلة المداتفا

إذ  ،على االقتصاد العالميتأثيرًا األوكرانية الحدث األكثر  تمثل الحرب إشكالية البحث وتساؤالته: -أوالا 
، وكانت االقتصاديات األكثر العالقات االقتصادية بين الوحدات الدوليةواقع على تركت انعكاسات ظاهرة 

عد ت  ترتبط بعالقات متينة مع االقتصادين الروسي أو األوكراني أو اإلثنين معًا. و  تضررًا بها تلك التي
وتعكس الروابط التجارية  دول الجوار الروسي،الشركاء التجاريين لروسيا في أبرز واحدة من إيران 
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ية الغربية الروسية أهّمية السوق الروسية للمنتجات اإليرانية، خاصة في ظل العقوبات االقتصاد -اإليرانية
المفروضة من قبل الدول الغربية على إيران. فيما تمثل إيران بموقعها الجغرافي، نقطة ارتكاز جغرافية 
للتجارة الخارجية الروسية في األسواق اآلسيوية خاصة الصين والهند. ومن جهة أثانية، رغم توّتر 

لم تقطع التي واحدة من الدول  أوكرانياّن األوكرانية خالل العامين الماضيين، إاّل أ -العالقات اإليرانية
 العقوبات الغربية المفروضة على إيران قبل األزمة.مع إيران رغم  ها االقتصاديتعاونعالقاتها و 

األوكرانية على العالقات االقتصادية  -الروسيةالحرب بناء على ما سابق؛ يحاول هذه البحث دراسة تأثير 
األوكرانية على  ما هي تداعيات الحرباآلتي:  يفي التساؤل الرئيس تهليالروسية. وتتمثل إشكا -اإليرانية

 ، التساؤالت الفرعية األتية:يع عن هذا السؤال الرئيسويتفرّ  ،الروسية؟ -اإليرانيةالعالقات االقتصادية 

 وما أهدافها؟ األوكرانية؟ -الروسية الحربما أسباب  .1
 تصاد العالمي؟ما حجم االقتصادين الروسي واألوكراني في االق .2
 الروسية"؟ -اإليرانيةما طبيعة العالقات االقتصادية " .3
 ؟اإليرانية -األوكرانية على العالقات االقتصادية الروسيةالحرب رت كيف أثّ  .4
األوكرانية على  الحربتأثير  تبيانوهو: " ييسعى البحث إلى تحقيق هدف رئيس أهداف البحث: -ثانياا 

 ويتفرع عن هذا الهدف، األهداف الفرعية األتية:. "الروسية -اإليرانيةالعالقات االقتصادية 

 .وأهدافها األوكرانية -الروسية الحربتبيان أسباب  .1
  التعرف على حجم االقتصادين الروسي واألوكراني في االقتصاد العالمي. .2
 الروسية. -اإليرانيةالتعرف على طبيعة العالقات االقتصادية  .3
 .اإليرانية -على العالقات االقتصادية الروسية األوكرانية الحربمعرفة تأثير  .4
 من، ينطلق البحث ابهدف معالجة اإلشكالية المطروحة واإلجابة على تساؤالته فرضيات البحث: -ثالثاا 

الروسية".  -اإليرانيةاألوكرانية إيجاباا على العالقات االقتصادية  الحربأثرت ة وهي: "يفرضية رئيس
 فرضيات الفرعية األتية:ويتفرع عن هذه الفرضية، ال

 تتعلق بالبعد األمني القومي الروسي. وأهداف األوكرانية أسباب تاريخية  -الروسية للحرب .1
 ي عد االقتصادين الروسي واألوكراني من االقتصاديات المؤثرة في االقتصاد العالمي. .2
 اإليرانية الروسية بالتنافس والتعاون في آن معًا. ةقتصاديتتسم العالقات اال .3
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 الروسية. -اإليرانيةاألوكرانية إيجابًا على العالقات االقتصادية  الحربأثرّت  .4
 تتأتى أهمية البحث باآلتي: أهمية البحث: -رابعاا 

األوكرانية كونها من األزمات  كونه يتطرق لدراسة وتحليل األسباب التي تكمن وراء الحرب .1
ين. كما وأنه يتوقف عند تأثير هذه الحديثة والتي باتت محط أنظار لجميع الباحثين والدارس

اإليرانية، خاصة أّن إيران من الدول التي تتسم  -الحرب على العالقات االقتصادية الروسية
 بعالقات اقتصادية جيدة مع روسيا، كما وتعد السوق الروسية سوقًا هامًا للصادرات اإليرانية.

تطرق لدولتين لهما أهمية في العالقات كونها تنة تضاف الى المكتبة العربية لبِ البحث هذه يعد  .2
فروسيا من الدول الكبرى على مستوى العالم، وهي قوة صاعدة ومؤثرة في . االقتصادية الدولية

يران هي أيضًا قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وهي من الدول النووية وتحتل  النظام الدولي، كما وا 
  .موقع جغرافي هام في منطقة الشرق األوسط

 حدود البحث:  -خامساا 

 : تتمثل في روسيا االتحادية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية.الحدود المكانية .1
وحتى نهاية تشرين األول  2000حدد الباحث الفترة الزمنية لهذا البحث منذ عام  الحدود الزمانية: .2

 .2022من عام 
، وذلك من "التحليليلوصفي االمنهج في هذه الدراسة على "الباحث اعتمد  :البحثمنهجية  -سادساا 

العالقات االقتصادية بين روسيا إيران، خاصة على األوكرانية وتحليل انعكاساتها  الحربخالل توصيف 
أّن االقتصادين الروسي واإليراني من االقتصاديات المترابطة والمتنافسة في آن معًا، كون البلدين من 

 الدول المصدرة للنفط.

 سابقة )مراجعة التراث العلمي(:بعض الدراسات ال -سابعاا 

 1".انعكاسات الحرب الروسية األوكرانية على مسارات االتفاق للبرنامج النووي اإليراني" -

البحثية انعكاسات الحرب األوكرانية على العالقات الروسية اإليرانية من منظور تناولت هذه الورقة 
النفط اإليراني كبديل للنفط أهمية لفت األنظار إلى ا محاولتهتأثيراتها على االتفاق النووي، باإلضافة إلى 

                                                           
1
"، مجلة مدارات إيرانية، العدد انعكاسات الحرب الروسية األوكرانية على مسارات االتفاق للبرنامج النووي اإليرانيحمدي سيد محمد محمود، " 

 (.19 -13ص: )-، ص2022يمقراطي العربي، ألمانيا: برلين، أيلول (، المركز الد5(، المجلد )17)
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كما  ،"1+5مجموعة "بين إيران و 2015الروسي في حالة إحياء االتفاق النووي الذي تم إبرامه في عام 
 يمكن التي المكاسب وتطرقت إلى اإليرانية. الروسية العالقات في األمريكي الدور على الضوء وسلطت

 لعنصر افتقادها من موسكو مخاوف مقابل النووي" بـ"االتفاق العمل إعادة من إيران عليها تحصل أن
. كما استعرضت ا مصالح متعددة أبرزها حاجة إيران الدائمة لهاروسي منحت والتي اإليرانية"، "الع زلة
يران. وخلصت الورقة البحثيةتوطيد العالقات بين مسألة بي المتزايد نحو و لقلق األور الورقة ا إلى  روسيا وا 

أن طهران سوف تنتهز الفرصة لرفع العقوبات األمريكية المفروضة عليها في حالة إعادة العمل من جديد 
في مفاوضات فيينا، لكن من دون أن يؤثر ذلك على عالقاتها القوية مع روسيا،  "االتفاق النووي" بـ

ة للجمهورية اإلسالمية في خاصة أن تلك العالقات تساعد في توسيع هامش الحركة ورفع القدرات المتاح
 المناورة على كافة المستويات اإلقليمية والدولية.

 1".تحليل جغرافي سياسي لواقع العالقات الروسية اإليرانية" -

تناولت هذه الدراسة ماهية العالقات الروسية اإليرانية من خالل أبعاد رئيسة وهي البعد التاريخي من جهة 
اني بالنسبة لروسيا، وبحثت في مسار العالقات السياسية بين البلدين، أهمية الموقع الجغرافي اإلير 

وتطرقت إلى ماهية العالقات االقتصادية بينهما، وحللت طبيعة ومجاالت التعاون االقتصادي بين روسيا 
يران خاصة فيما يتعلق بقطاعة الطاقة والمجال النووي، وأخيرًا تناولت العالقات العسكرية بين روسيا  وا 

 يران. وا  

وخلصت الدراسة إلى أّن الموقع الجغرافي إليران وقربها من االتحاد السوفييتي السابق، أعطاها أهّمية 
بالغة فضاًل عن استراتيجية والتوجه الروسي بعد تفكك االتحاد السوفييتي، وظهور روسيا االتحادية لتعيد 

في  1979يراني بشكل واضح بعد ثورة أمجادها بعد الوهن الذي مرت به. كما وبرز التقارب الروسي اإل
إيران، وشهد البلدين تعاون أمني واقتصادي، ونما ذلك التعاون بعد ظهور روسيا االتحادية بعد عام 

 أمريكي في منطقة الشرق األوسط.-، كما وأّن البلدان يتفقان بالرؤى حول خطورة التوجه الصهيو1991

لبلدين في مختلف المجاالت ال سيما منها االقتصادية وزيادة وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التعاون بين ا
 حجم التبادل التجاري وكذلك التعاون العسكري كون روسيا من أبرز موردي األسلحة في المنطقة.

                                                           
1
(، 14(، المجلد )2"، مجلة أوروك، العدد )تحليل جغرافي سياسي لواقع العالقات الروسية اإليرانيةعبد المنعم هادي علي، وزهير داخل عبود، " 

 (.929 -911ص: ) -ص ،2021كلية التربية للعلوم اإلنسانية، المثنى: العراق،  -جامعة المثنى



                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 93   م2022كانون أول  -ديسمبر ،(5(، املجلد)18العدد)  -  ارات إيرانيةدة ممجل 

 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

-"Russo-Ukrainian war: causes and aftermaths".1 

تها المستقبلية على النظام العالمي، األوكرانية وتداعيا -تناولت هذه الورقة البحثية أسباب األزمة الروسية
. وخلصت إلى أّن وسلطت الضوء على الوضع العام الذي كان سائدًا في العالم بعد الحرب الباردة مباشرة

نما تعود إلى خالفات عديدة -األزمة الروسية ترتبط و قديمة وهي  بين البلدين، األوكرانية ليست بجديدة وا 
أّن األزمة لها مجموعة ورأت  تعود إلى أيام االتحاد السوفييتي.أوكرانيا روسيا و الكثير من القضايا بين ب

أّن تقييم األزمة بين البلدين يكشف مصالح و  ،من األسباب الكامنة المعقدة التي تجعلها غير واضحة أحياناً 
وأن تعيد  روسيا من إعالن العملية العسكرية في أوكرانيا، فروسيا تأمل أن تقدم أوكرانيا والغرب تنازالت

 أوكرانيا االنضمام إلى روسيا.

- "How Much Inflation and Unemployment Worldwide Can Generate the 
Russo-Ukrainian War Crisis".2 

حاولت في . و األوكرانية على اقتصاديات العالم -اآلثار المترتبة للحرب الروسيةهذه الورقة البحثية تناولت 
 WEDLلفجوة من خالل إدخال محاكاة مستوى التدمير االقتصادي للحرب )المقام األول سد هذه ا

Simulator وهي طريقة اقتصادية جديدة تم استخدامها لتقييم تأثير الصراع المسلح على التضخم ،)
مؤشرات رئيسية، يستمد المؤشر تقييمه من مجاالت تركيز مختلفة ( 5)والبطالة في وقت واحد استناًدا إلى 

من ألزمة باالقتصاد العالمي مدى تأّثر اتطرقت ل، و تقييم الضرر االقتصادي الروسي األوكرانيللتحليل ل
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها إظهار النموذج . و التضخم والبطالةجهة زيادة معدالت 

ميات كبيرة من الخاص بالدراسة بأن األزمة الروسية األوكرانية لها تأثير غير مباشر يمكن أن يولد ك
وأّن هناك حاجة إلى وقف هذه األزمة بالطرق الدبلوماسية  التضخم والبطالة في جميع أنحاء العالم.

المتعددة األطراف لتوفير الحلول الممكنة التفاق سالم إلعادة بناء االقتصاد األوكراني في أقرب وقت 
 ممكن. 

  
                                                           
1
 Albert, A., & Baitei, F. (July 2022). "Russo-Ukrainian War: Cause and aftermaths". the Royal Gondwana 

Research Journal of History: History, science, economic, political and social sciences. Vol. 3. No. 6. Pp: 1- 9. 
Maharashtra State: India. Gondwana University. 
2
 Ruiz, Estrada. M. A. (June 2022). "How Much Inflation and Unemployment Worldwide Can Generate the 

Russo-Ukrainian War Crisis?". working paper. P: 14. Kuala Lumpur: Malaysia. University of Malaya. 
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 موقع البحث بين الدراسات السابقة:

"، اإليرانية -األوكرانية على العالقات االقتصادية الروسية الحربتداعيات والمعنون بـ" يتميز هذا البحث
عن الدراسات السابقة بأّنه يتناول في جزء منه، حقبة زمنية حديثة ترتبط بانعكاسات الحرب األوكرانية 

  الروسية. -على العالقات االقتصادية اإليرانية
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 اسةاإلطار النظري للدر  -المبحث األول 

ق سم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب، تم في المطلب األول منه الحديث عن مفهوم الحرب وأسبابها 
وأنواعها، ومفهوم العالقات االقتصادية الدولية. وفي المطلب الثاني تم الحديث عن أسباب الحرب 

خصص المطلب  األوكرانية وتبيان األهداف الروسية وأهداف الدول الغربية منها. في حين -الروسية
 .حجم االقتصادين الروسي واألوكراني في االقتصاد العالميالثالث لدراسة 

 مفهومي الحرب والعالقات االقتصادية الدولية: -المطلب األول

د رس في هذا المطلب طبيعة مفهومي الحرب والعالقات االقتصادية الدولية، حيث تم تعريف مفهم الحرب 
 ن ثم تم الحديث عن ماهية مفهوم العالقات االقتصادية الدولية.وتبيان أسبابها وأنواعها، وم

تعد الحرب من الظواهر القديمة التي الزمت البشرية منذ الحرب )تعريفها وأسبابها وأنواعها(:  -أوالا 
الخليقة األولى، وسببها األساسي تعارض المصالح بين األطراف المتحاربة، وهي بالعموم مفهوم يناقض 

 .مفهوم السلم

في اللغة؛ الحرب هي كلمة عندما تحرك تعني أن يسلب الرجل ماله، تعريف الحرب وأسبابها:  –أ 
وينهب اإلنسان ويترك ال شيء له، وفي الحديث: الحارب المشلح أي الغاصب، الناهب، الذي يعري 

  1الناس ثيابهم، والحرب بالتسكين )حرب( وتعني النزاع.

ديد من التعريفات التي حاولت تفسير مفهوم الحرب، إذ عرف د. محمد : فقد ظهرت العاالصطالحأّما في 
غانم الحرب بأّنها: "صراح مسلح بين دولتين أو بين فريقين ويكون الغرض منها الدفاع عن حقوق أو 
مصالح الدولة المحاربة، وهي ظاهرة اجتماعية قديمة ترتبط بالكيان االقتصادي، واالجتماعي للدول 

المجتمع الدولي ولم يستطيع العالم أن يستأصل أسباب الحروب أو أن يمنع قيامها على وبطريقة تكوين 
أّن  "توماس بالسبينما يرى " 2الرغم من تقرير مبدأ عدم مشروعية الحروب في عدد من الوثائق الدولية".

 العنف لها خاصية أساسية، صراع مسلح ودموي بين جماعات ومنظمة وهي صورة من صورالحرب "
 هاالتي يديرونها بها، وقواعد بالنسبة للطرقو  ها منهجية ومنظمة بالنسبة للجماعات التي تقوم بها،ي أنّ هو 

تؤدي  إذ أنه عندما ال يرة في كونها داميةخوتكون خاصيتها األ ،تتغير وتتبدل تبعا لألماكن والعصور

                                                           
1
 .  304"، طبعة دار المعارف، القاهرة، د. ت. ن، ص: تحقيق كتاب لسان العرب البن منظور، وهاشم الشاذلي، "عبد هللا الكبير، محمد حبيب هللا 
2
 . 701، ص: 1972"، دار النهضة العربية، القاهرة: مصر، د. ط، مبادئ القانون الدولي العاممحمد غانم، " 
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كما ميزت بعض التعريفات  1".أو تبادل تهديدات تعدو أن تكون نزاعاً  الحرب إلى تدمير حياة البشر ال
بين مفهوم "الحرب" و"النضال المسلح" وفق ورودها في القانون الدولي العام، فالحرب وفقًا لما ذكره محمد 

 صراع مسلح بين فريقين متنازعين يستعمل فيها كل فريق جميع ما لديه من وسائل الدمارالمجذوب هي: "
 تكون إال بين في القانون الدولي، ال على الغير والحرب،لفرض إرادته  للدفاع عن مصالحه وحقوقه أو

 أو النضال المسلح الذي يقوم به ا النضال المسلح بين بعض الجماعات في داخل دولة معينة،أمّ  الدول.
 أو النضال المسلح الذي يعلنه فريق من المواطنين بقصد قلب إقليم ثائر ضد حكومة الدولة التابعة لها،

ويتفق الدكتور علي صادق مع المجذوب في تعريف، إذ يعرف  2."دولية يعتبر حرباً  نظام الحكم، فال
الحرب بأنها: "صراع بين القوات المسلحة لكل من الفريقين المتنازعين، يرمي به كل منهما إلى صيانة 

   3حقوقه ومصالحه في مواجهة الطرف اآلخر".

الحرب وفق ما هو مقصود بهذا البحث )إجرائيًا(  بعد استعراض التعريفات السابقة، يعرف الباحث مفهوم
بأّنها: "لجوء دولة أو عّدة دول، إلى استخدام القوة العسكرية المباشرة وشن هجوم مسلح على دولة أخرى 
أو أكثر سواء أكانت تلك الهجمات على مواقع برية أو بحرية، بهدف السيطرة واحتالل إقليم الدولة التي 

 تدمير بنيتها التحتية واالقتصادية وارضاخها عسكريًا وسياسيًا إلرادتها".      قامت عليها الحرب أو 

: تقف وراء أّية الحرب أسباب عّدة ترتبط بالدول المتحاربة، وقد تكون هذه األسباب أسباب الحرب -ب 
لفكرية وحتى سياسية أو اقتصادية أو نفسية واجتماعية أو دينية وايديولوجية. فحاولت العديد من الدراسات ا

الفلسفية تبيان أسباب الحروب عبر التاريخ، حيث يعتقد أنصار نظرية أّن "الحرب أساس كل شيء" أّن 
قبل  480-544منشأ الحرب هو كل الحوادث، وفي هذا االتجاه يعتقد الفيلسوف اليوناني )هراكليت / 

أحرارًا، وهذه النظرية قريبة إلى ( أن الحرب تجعل بعض الناس آلهة ومن بعضهم اآلخر عبيدًا أو الميالد
من   4وجهة نظر علماء االجتماع السياسيين ومبينة لدور الحرب الكبير في حياة اإلنسان االجتماعية.

 5وجهة نظر المواثيق الدولية تتمثل أسباب الحرب في العوامل اآلتية:

 ن الدوليين.االختالفات الدولية والظروف المؤدية إلى العدوان واإلخالل بالسلم واألم -
 عدم احترام حق السيادة للشعوب، والتنكر لمبدأ التسوية في الحقوق بين الدول. -

                                                           
1
 .174، ص: 2008، 2، الجزائر، الطبعة لطباعة والنشر والتوزيعدار هومه ل"، القانون الدولي لحل النزاعاتعمر عبد هللا، " 
2
 . 723، ص: 2004، 5"، منشورات الحبلي الحقوقية، الطبعة القانون الدولي العاممحمد المجذوب، " 
3
 . 679، ص: 1975، منشأة المعارف، اإلسكندرية: مصر، 11"، الطبعة الدولي العامالقانون علي صادق، " 
4
 .49(، )د. ت. ن(، ص: 12"، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد )أسباب ظاهرة الحربالزنجاني، " عباس علي عميد 
5
 .52المرجع السابق، ص:  
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 عدم احترام حقوق األنسان والحريات األساسية للمجتمع، والتمييز بسبب الجنس واللغة والدين. -
 .إنفاق أكثر الثروات اإلنسانية واالقتصادية للتسلح، ورفع مستوى إنتاج األسلحة وميزانياتها -
عدم وجود مرجع دولي يستطيع اتخاذ القرارات الضرورية وحل الخالفات في حال تعرض السلم  -

 واألمن الدوليين للخطر.
 حق الدفاع عن النفس إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم المتحدة. -
 نقض االتفاقيات من جانب واحد.   -

رب ولعل أبرزها يتمثل في العامل االقتصادي، إضافة إلى ما سبق يرى الباحث أّن هناك أسباب أخرى للح
والحصول على مصادر الطاقة والثروات الطبيعية، وتظهر مسببات الحرب مع بروز أطماع دولة ما 
بخيرات دولة أخرى يكون سبب أساسي لشن الحرب عليها خاصة إذا كانت الدولة الطامعة لديها قوة 

ة األخرى. إضافة إلى ذلك، مسألة توسع الدولة ليست دولعلى العسكرية كبيرة تساعدها على شن العدوان 
بجديدة، فكل دولة ترغب بالتوسع على حساب جيرانها من الدول األخرى األضعف منها، خاصة أذا كانت 
هناك حجج وذرائع يمكن االستناد عليها سواء فيما يتعلق باإلرث التاريخي بإقليم أو جزء من إقليم تلك 

عرقي فيها، أو حتى أّية أسباب أخرى قد تراها الدولة التي تشن الحرب مبررًا لها.  الدولة، أو وجود مكون
أّما بالنسبة آلثار الحروب فهي كثيرة، فكل حرب تخلف ورائها خسائر بشرية كبير وتراجع كبيرة في الحياة 

جاعات واألمراض االقتصادية وتلوث البيئية وتدمير في البنى التحتية وتردي الوضع اإلنساني وانتشار الم
 واألوبئة وتراجع التعليم وتشرد األفراد وبروز ظاهرة اللجوء.. وغيرها.  

ظهرت العديد من التقسيمات التي حاولت تبيان أنواع الحروب، فبعضها قسمت الحرب  أنواع الحروب: -
بين أنواع  وفقًا لمشروعيتها وعدالتها: )عادلة، دفاعية، شاملة، عدوانية(. وثمة تقسيمات أخرى ميزت

أخرى للحرب حسب شموليتها وعدد الدول المشاركة فيها، وهي: )حرب إقليمية، وحرب عالمية(. أّما 
فقد قسمت الحرب إلى: )حرب برية، وبحرية، وجوية(. إضافة  1949بالنسبة التفاقيات جنيف األربع لعام 

حرب الوقائية، الحرب األهلية، إلى ذلك هناك العديد من التقسيمات األخرى ألنواع الحروب ومنها: )ال
  وسنكتفي بهذا البحث ذكر بعض هذه األنواع وهي: 1حرب العصابات، الحرب األثنية... األخ(.

                                                           
1
 .27، ص: 2007، الجزائر، 1"، منشورات خير جليس، الطبعة دراسة وتحليل النزاعات الدوليةحسين قادري، "" 
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: هي الحرب التي تشترك فيها أكثر من دولة، وقد تمتد أثارها إلى أراضي دول الحرب الشاملة -
قاتلين وغيرهم على حد غير مشاركة فيها، وتستخدم فيها أسلحة ومعدات عسكرية تصيب والم

 1سواء، وهي الحرب التي تتعدد أهداف من السياسية إلى االقتصادية واأليديولوجية وغيرها.
: تنشب بين أهالي إقليم واحد وعلى أرض واحدة، ضمن دولة واحدة، ويكون الحرب األهلية -

ما تسمى  الهدف منها محصور في تغيير نظام الحكم القائم دون إنشاء دولة جديدة، وغالباً 
 2 باالضطرابات أو التوترات الداخلية.

: هي حرب تستخدم فيها القوة اضطراريًا من طرف دولة تجد نفسها في موقع الحرب الدفاعية -
المدافع عن نفسها نتيجة الهجوم الموجه ضدها، أو نتيجة التهديد التي الذي تشعر أنه يهدد 

 مصالحها، وهي وفقًا للقانون الدولي مشروعة.
هي التي تشترك فيها أكثر من دولة، بشرط أال يكون أحد أطرافها كيان ال يتمتع  ب الدولية:الحر  -

بالشخصية القانونية الدولية، وهي صراع بين دولتين أو أكثر ينظمه القانون الدولي ويكون وراءه 
محاولة من جانب أطرافه للسعي للمحافظة على مصالحه الوطنية من خالل الحرب، وهي تختلف 

 3االضطرابات الداخلية أو الثورات أو الحرب األهلية. عن
 شروًطا من شأنها التقليل من، 1919عام  عصبة األمموضعت  بالنسبة للموقف الدولي من الحروب، فقد

فسح المجال للطرائق السلمية ( من ميثاق العصبة حينها، ضرورة 10حيث ورد في المادة )الحروب، 
 كّل دولة من الدول األطراف احتراَم إقليم البلدان األخرى األعضاء في لتسوية المنازعات؛ لذلك ألزم

؛ قبل"، العصبة واستقاللها عرض النزاع على التحكيم، أو القضاء، أو  كما عدم إعالن الحرب غيَر مشروع 
ثالثة أشهر من تاريخ صدور قرار التحكيم، أو القضاء، أو مجلس  مجلس العصبة، أو قبل انقضاء

وحدد ميثاق األمم  4.العصبة باإلجماع ضّد دولة قبلت قرار التحكيم، أو القضاء، أو مجلس أو العصبة
الهيئة العامة لألمم المتحدة، إذ ورد في الفقرة األولى من المادة مقاصـد المتحدة في المادة األولى منه 

قا لهذه الغاية تتخذ الهيئة حفظ السلم واألمن الدولي، وتحقياألولى من الميثاق أّن أولى مقاصد الهيئة هو "
التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تهدد السلم وإلزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه 
اإلخالل بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي 
                                                           

1
، القاهرة: مصر، 1"، إيتراك للنشر والتوزيع، الطبعة ية واألمنية الدولية الخاصةمستقبل الحروب والشركات العسكرمصطفى أبو الخير، " 

 .21، ص: 2008
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 .29 -28-27حسين قادري مرجع السابق، ص ص:  
3
، 1961 ،2"، دار النهضة العربية، القاهرة: مصر، الطبعة مبادئ القانون الدولي العام دراسة لضوابطه األصولية وألحكامه العامةمحمد غانم، " 

 .624ص: 
4
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( من الميثاق الهيئة كل أشكال 2من المادة ) 4وحّرمت الفقرة  1م أو لتسويتها.قد تؤدي إلى اإلخالل بالسل
يمتنع أعضاء الهيئة جميعا الحرب ما عدا ما كان منها دفاعيًا، حيث ورد في نص الفقرة المذكورة: أنه: "

ل السياسي في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقال
 ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم المتحدة".

 مفهوم العالقات االقتصادية الدولية: -ثانياا 

أ سست فكرة العالقات االقتصادية الدولية بالمعنى العام لها على وجود حجم تبادل تجاري وتعاون 
التعاون من خالل وجود العديد من السلع  اقتصادي بين اقتصادين لدولتين أو أكثر، وتنجم أساسيات ذلك

والخدمات التي يتم تبادلها بين الدول األطراف في مجال التعاون. وتعرف العالقات االقتصادية الدولية 
من خالل وظيفتها األساسية المتمثلة بارتباط دول العالم بشبكة معقدة من العالقات المتعددة ومنها 

 2المحددة بمجموعة من الوسائل، وهي:العالقات االقتصادية المتبادلة و 

 تدفق كميات كبيرة من السلع الخدمات المنتجة من إحدى الدول تجاه الدول األخرى. .1
 تصدير أصول مالية لبلد، وابتياعها من قبل مواطني البلد اآلخر. .2
 تأسيس مركز رئيسي للشركات في إحدى الدول يكون لها فروع في األقطار األخرى. .3
الدول، بالسياسات االقتصادية المحلية المتبعة في الدول األخرى بشكل مباشر تأثر اقتصاديات  .4

 أو غير مباشر.   
تشير بعض الدراسات االقتصادية إلى أّن العالقات االقتصادية الدولية على اختالف أشكالها وصورها 

لدولي، الثاني فهي تتألف من محورين رئيسين، األول: عالقات تقوم على أساس حركة األشخاص والنقل ا
عالقات تقوم على أساس حركة السلع والخدمات ورؤوس األموال. ويقصد بها هنا المعامالت االقتصادية 

فالعالقات االقتصادية الدولية تعتبر حالة متطورة ومتشعبة حيث تسعى أغلبية الدول إلى بناء   3الدولية.
ن األسواق الخارجية سواء من جهة زيادة عالقات اقتصادية دولية مع أطراف خارجية بهدف االستفادة م

ّنه غالبًا ما تنعكس التطورات الفعلية  صادراتها إلى الخارج أو من جهة تأمين وارداتها من تلك األسواق، وا 
في مجال التعاون االقتصادي الدولي بين دولتين أو أكثر على مختلف القضايا السياسية األخرى التي 

 ون. ترتبط بالدول أطراف ذلك التعا

 واألهداف( : )المفهوم واألسباباألوكرانيةالحرب  -المطلب الثاني
                                                           

1
 ( من ميثاق األمم المتحدة.1( الفقرة )1المادة ) 
2
 . 22، ص: 1998توحة، طرابلس: ليبيا، "، إصدارات الجامعة المفالعالقات االقتصادية الدوليةفوزي عبد الخالق فائق، "  
3
 . 23المرجع السابق، ص:   
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نما : أسباب الحرب الروسية األوكرانية -أوالا  ليست الحرب الروسية األوكرانية وليدة لحظة بدايتها، وا 
ة؛ انطلقت الثورة البرتغاليعندما  2004تقف ورائها أسباب عّدة. ولعّل الشرارة األولى لها تعود إلى عام 

فيكتور "مرشحه إليصال  حينها، قام بها "ليونيد كوتشما"نتيجة عملية تزوير انتخابي ذ ِكَر أن نظام الرئيس 
 الموالي لروسيا االتحادية إلى منصب الرئاسة في أوكرانيا ليعلن فوزه على مرشح المعارضة "يانكوفيتش

فكانت  ،لتي دعت إلى التظاهرالمدعوم من الغرب، ما أدى إلى غضب المعارضة ا "فيكتور يوشنكو"
 منها األولأطراف مّثل كييف مركز تحركات المتظاهرين؛ بسبب الصراع على السلطة، وتجاذبات بين 

، والطرف "بوليا تيموشنكو"والتي تمثل األقلية  وخليفته زعيم كتلة المعارضة البرلمانية "يوشنكو"رئيس ال
وجاءت  1ؤه الذين يمثلون زعماء الكتلة األغلبية البرلمانية.وحلفا "يانوكوفيتش"رئيس الوزراء مثله الثاني 

بموجبه موسكو تمنح بعد توقيعه التفاق مع  "يانكوفيتش"ضد بعد ذلك االحتجاجات التي حصلت بأوكرانيا 
 .الث لثلها إلى خفض سعر الغاز الذي تسلمه تمليار دوالر و  15أوكرانيا 

حينها اعتبرت و ، بداية فعلية لحربها مع أوكرانيا 2014عام  ضم شبه جزيرة القرمكما شّكل قرار روسيا ب
وسعت إلى إرسال عّدة رسائل إلى روسيا حلف الناتو، مستقبل الدول الغربية قرار الضم خطرًا على 

مجاالت التعاون العسكري تتضمن موقفها الرافض لقرار الضم، إذ عمدت الدول الغربية إلى توسيع 
أوكرانيا خالل الفترة من  تحصلكما و  خاصة الواليات المتحدة األمريكية. انياوأوكر وبين  هاواألمني بين

مليارات دوالر من الواليات المتحدة، تشمل أسلحة ومعدات تدريب  5.6على نحو  2021إلى  2014
المساعدة األمنية "دعم استخباراتي عبر مبادرة إضافة ل ،للجيش، ودعم مكافحة التهديدات السيبرانية

أقرم الناتو حزمة من المساعدات الشاملة لتعزيز االستراتيجية الدفاعية واألمنية في أوكرانيا. و  ،نية"األوكرا
، التي أجريت داخل أوكرانيا، تنامي (2021 – 2015)أظهرت استطالعات الرأي خالل السنوات إذ 

كانون األول  17كشف استطالع، في و االتجاهات المؤيدة لالنضمام إلى االتحاد األوروبي والناتو، 
منهم االنضمام إلى % 54من األوكرانيين االنضمام إلى االتحاد األوروبي، وتأييد % 58، تأييد 2021

ويعد الموقع االستراتيجي ألوكرانيا  فقط االنضمام إلى االتحاد الجمركي األوراسي.% 21الناتو، بينما أيمد 
رانيا بالنسبة لروسيا جزءًا من أمنها القومي، وتمثل من أبرز األسباب التي دفعت بتجاه الحرب، إذ تعد أوك

حزامًا يفصلها عن دول حلف الناتو غربًا، وهي طريق بري يؤمن وصول إمدادات الغاز الروسي لدول 

                                                           
 محمد السيد، "تداعيات األزمة األوكرانية على العالقات الروسية الغربية )فبراير-2014 إبريل2022 م("، المركز الديمقراطي العربي، برلين: 1

(، الرابط: 2022ن األول تشري 20(، تاريخ االسترجاع: )2022نيسان  27ألمانيا، تاريخ النشر: ) https://democraticac.de/?p=81795  

https://democraticac.de/?p=81795
https://democraticac.de/?p=81795
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أوروبا الغربية، كما وكانت أوكرانيا جزءًا من االتحاد السوفييتي السابق، وأّن انضمامها للناتو يعني مساس 
  1وسي والمجال الجيوسياسي واالقتصادي لروسيا في القارة األسيوية.باألمن القومي الر 

كما ت عد أوكرانيا بالنسبة لدول حلف الناتو، مجااًل حيويًا ضامن لتمدده شرقًا كونها ثاني أكبر دولة أوروبية 
من  وتتخوف روسيا بشكل كبير من محاولة الدول الغربية انتزاع أوكرانيا 2بعد روسيا من حيث المساحة.

قبضتها األمر الذي قد يؤدي إلى تقييد النفوذ الروسي في مناطق  جديدة مثل القوقاز ووسط آسيا خاصة 
 3كازخستان الغنية بالنفط والغاز الطبيعي.

إضافة إلى ما سبق، أحد أهم األسباب التي دفعت روسيا إلى إعالن حربها على أوكرانيا هو الصراع 
ت روسيا إلى وضع حد للنفوذ األمريكي في أوكرانيا والذي يحاول الروسي األمريكي القديم، حيث سع

االقتراب من الحيز الروسي، لذا رأت روسيا أّن األراضي األوكرانية هي المالذ الوحيد للحد من التقارب 
األوروبي" وبنفس الوقت يوفر ذلك لروسيا ورقة ضغط إلبعاد أوكرانيا من فكرة  -األوكراني -"األمريكي
األمريكي حول أوكرانيا طويل، فالواليات  -إذ أّن الصراع الروسي 4لحلف الناتو مستقباًل. االنضمام

المتحدة األمريكية ترى في أوكرانيا منطقة نفوذ استراتيجية هامة ووصول روسيا إلى أوكرانيا يعد بالنسبة 
 5للواليات المتحدة األمريكية زيادة فاعلية الدور الروسي على الساحة العالمية.

إّن الوضع في أوكرانيا وتنامي اتجاهات األوكرانيين لالنضمام إلى الغرب، دفع الرئيس الروسي فالديمير 
، إلى اتخاذ قرار االعتراف الروسي باستقالل جمهوريتين "لوغانسك" 2022شباط  20بوتين في 

على أوكرانيا الروسي بإعالن الحرب الجيش ، قام 2022شباط عام  24في و و"دونيتسك" عن أوكرانيا. 
روسيا حينها بأن العملية العسكرية رأت تحت مسمى )العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا(، ألسباب 

جاءت بناء على دعوة وجهتها الجمهوريتان االنفصاليتان للجيش الروسي للدفاع عنهما، في مواجهة ما 
كرانيا ضد األقليات من أصل روسي في : "حرب اإلبادة التي يشنُّها النازيون الجدد في أو ياروس تهأسم

. وتمثل الدعوة هذه جزء من األسباب األخرى التي دفعت روسيا إلى إعالن الحرب على "الجمهوريتين
 .أوكرانيا

                                                           
1
"، آفاق سياسية، المرز العربي للبحوث الصراع األمريكي الروسي وفتيل األزمة األوكرانية.. كيف سينتهي الصراع؟أحمد بابا أهل عبيد هللا، " 

 .12، ص: 2022 (،13-12(، ص ص: )84والدراسات، العدد: )
2
 .46(، ص: 421(، العدد: )47 -42، ص ص: )2022"، المنتدى اإلسالمي، البيان، نيسان الدور األمريكي في حرب أوكرانياحسن الرشدي، " 
3
عربي للبحوث والدراسات، العدد: "، آفاق سياسية، المركز الاألوكرانية على األمن األوروبي -تداعيات الحرب الروسيةأحمد سامي عبد الفتاح، " 

 .26، ص: 2022(، 27 -26(، ص ص: )84)
4
 .13أحمد بابا أهل عبيد هللا، مرجع سابق، ص:  
5
"، آفاق سياسية، المركز العربي للبحوث الوساطة الدولية لحل األزمة األوكرانية والسيناريوهات المحتملةحبيبة هاني الدسوقي باشا، " 

 .14، ص: 2022(، 17 -14، ص ص: )(84والدراسات، العدد: )
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: تهدف روسيا من حربها في أوكرانيا إلى تحقيق غايات عّدة، أهداف الحرب الروسية األوكرانية –ثانياا 
اتت الدول الغربية تسعى إلى تحقيقها من خالل إطالة أمد هذه الحرب. وبنفس الوقت يوجد غايات أخرى ب

 1يأتي:فبالنسبة ألهداف روسيا يمكن إيجازها بما 

في خطاباته ذلك الرئيس بوتين وذكر دولة محايدة منزوعة السالح، لأوكرانيا تسعى إلى تحويل  - أ
قال: "أوكرانيا لديها و  .سيواعتبر أن الوضع في أوكرانيا قبل الحرب، يهدد األمن القومي الرو 

 قدرات لتصنيع وتطوير أسلحة نووية".
األوكرانيين الذي يميلون إلى الفكر الغربي أو حسب ما أسماهم الروس )النازيون الجدد( اقصاء  - ب

بعادهم عن مراكز صناعة القرار، و  في أوكرانيا، تشير بعض الدراسات التي رصدت خطابات وا 
مرات في خطابات للشعب  7كرر كلمة "النازيون الجدد أو النازية"  هبوتين قبل الحرب، أنّ الرئيس 

 .عادة إشعال فتيل الحرب في شبه جزيرة القرمإلهؤالء يسعون ه الروسي، وبرأي
زالة األسلحة النووية األمريكية من باتجاه آسيا ع حلف الناتوتوسّ رغبة روسيا بوضع حد ل - ت ، وا 

ن أن )بيالروسيا وأوكرانيا وجورجيا( لن تنتمي إلى ، وضماجديد أوروبا، ووضع مجال نفوذ روسي
، وأن روسيا ستكون الحكم النهائي روسياكتلة عسكرية أو اقتصادية غير تلك التي تسيطر عليها 

بما يتوافق ومصالحها األمنية والقومية  لدول الثالثلهذه اللسياسة الخارجية واألمنية 
  2.واالقتصادية

لسيطرة األخيرة لتسعى إذ دولة حبيسة، لتسعى إلى تحويل روسيا  يقاف األهداف الغربية التيإ - ث
على األراضي األوكرانية حتى نهر "دنيبر" والسيطرة على حزام من األرض )يشمل أوديسا( ويربط 

ويفصل أوكرانيا عن أي منفذ إلى البحر  ،االنفصالي "ترانسدنيستريا" بإقليماألراضي الروسية 
ن روسيا من السيطرة ذلك يمكّ و تسمى )روسيا الجديدة(، و في روسيا هذه األراضي لدمج األسود، 

 على أهم الموانئ البحرية على البحر األسود. 
السيطرة على المناطق الصناعية الهامة في أوكرانيا والتي تأتي ضمن المشروع الروسي الجديد  - ج

 .، ما يضمن بقاء أوكرانيا دولة غير قابلة للحياة اقتصادياً "نوفو روسيا"

                                                           
1
 .7-6-5(، ص ص: د. ت. ن، )2022"، جامعة أسيوط، الجهاد الروسي ضد النازيةعلي، محمود محمد، " 
2
"، المركز الديمقراطي العربي، نشر الحرب بين روسيا واوكرانيا: قراءة في المشهد السياسي والجيوستراتيجيمحمد ابراهيم عامر، عمرو، " 

     https://democraticac.de/?p=80678(، الرابط: 2022تشرين األول  19(، تاريخ االسترجاع: )2022شباط  25بتاريخ: )

https://democraticac.de/?p=80678
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والتي ، روسياطورها الغرب لتهديد التي  اأوكرانيمنها في هجومية خاصة التدمير البنية العسكرية  - ح
انسك التي يقطنها أغلبية من غدونباس وتحديدًا جمهوريتي دونيتسك ولو منها قصف إقليم التم 

 1.الروس الذين يرتبطون مع روسيا، وتعتبرهما روسيا امتداد أثنيًا وبشريًا وثقافيًا لها
على البنية النووية األوكرانية، فقد أثار تصريح الرئيس األوكراني زيلنيسكى في روسيا سيطرة  - خ

حول إمكانية استعادة الوضع النووي ألوكرانيا مخاوف وقلق روسيا، وكانت  "مؤتمر ميونيخ لألمن"
سوفييتي تم ها أسلحة نووية، وعقب تفكك االتحاد الفيأوكرانيا واحدة من أربع جمهوريات سوفييتية 

 2.نقل كل األسلحة النووية من الجمهوريات الثالث إلى روسيا
بخطواتها التصعيدية لتحديد مالمح جديدة  على صعيد األهداف متوسطة المدى، تدفع روسيا - د

وتعمل لالنتقال من مرحلة تقليص األمريكية المتحدة  وأوروبا والواليات الناتوحلف مع  للعالقات
فرض توازنات جديدة من  بها ما بعد انهيار االتحاد السوفييتي، إلى مرحلةألممت  الخسائر التي

 3قوة.الموقع 
أّما بالنسبة ألهداف الدول الغربية، يتركز بشكل رئيسي في محاولة تحييد روسيا وحرمانها من حصرية 

ة ومالية سيطرتها على أسواق الطاقة األوروبية، من خالل إطالة أمد الحرب عبر تقديم مساعدات عسكري
وفي المقابل وعلى  4ألوكرانيا وغيرها من الدول السوفييتية السابقة لتتمكن من استقاللها عن روسيا نهائيًا.

وإلشغالها بأزمة  الواليات المتحدة لتقليص ما حققته روسيا في أوكرانيا المدى المتوسط أيضًا، تسعى
 . كما تسعى الواليات المتحدة إلى فصلدوليةفي الساحة الودورها  إقليمية في محيطها تؤثر على قدرتها

 كما .المسارين الروسي واألوروبي وتعميق الصراع وتقليص التواصل والتعاون بينهما بشكل تصاعدي
عطاب الحركة األوروبية المتصاعدة  ة األمريكية، أو إلجهاضللخروج من تحت المظلّ  تسعى لتعطيل وا 
حلف شمال األطلس أن ورأت بعض الدراسات   5االتجاهات االستقاللية ألوروبا عن النفوذ األمريكي.

 6يهدف من الحرب في أوكرانيا إلى تحقيق غايات عّدة وهي:

                                                           
1
المركز الديمقراطي م(،  2022إبريل 2014-محمد السيد، محمد السيد، "تداعيات األزمة األوكرانية على العالقات الروسية الغربية )فبراير 

  https://democraticac.de/?p=81795، الرابط: 2022 تشرين األول 19)(، تاريخ االسترجاع: 2022نيسان  27العربي، نشر بتاريخ: )
2
 المرجع السابق نفسه. 
3
"، المنتدى اإلسالمي، البيان، العدد ا االستراتيجية وما مخاطرها وسيناريوهاتها المتوقعة؟أوكرانيا.. من صنع األزمة وما أبعادهطلعت رميح، " 

 .27، ص: 2022(، كانون الثاني 28 -24(، ص ص: 418)
4
 .57، ص: 2022(، آذار 57 -56(، ص ص: )420، المنتدى اإلسالمي، البيان، العدد: )المصيدة األوكرانية"هيئة التحرير، " 
5
 .27مرجع سابق، ص: طلعت رميح،  
6
(، 45"، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، المجلد: )مشاهد الحرب في أوكرانيا.. قراءة استشرافيةمحمد حسب الرسول، " 

 .132، ص: 2022(، مقاالت وآراء، حزيران 136 -129(، ص ص: )520العدد: )

https://democraticac.de/?p=81795
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 جّر روسيا إلى مواجهة عسكرية في أوكرانيا وهو نجاح تكتيكي الطابع ألمريكا وحلفائها، ستكون -
 .عليها له تداعيات استراتيجية سلبية

 ، عبر تجميد"األلماني -الروسي"بوجه عام، ومنع التقارب  "الروسي –األوروبي "ضرب التقارب  -
 .(2نورد ستريم )خط سيل الغاز الشمالي الثاني 

 مالقائم واستال فرض حصار مالي واقتصادي على روسيا لعزلها عن العالم بغية قلب النظام -
 .روسيا ت االقتصادية الضخمة الموجودة فيلسلب الثروا حكومة تابعة للغرب، تمهيداً 

يتضح مما سبق، أّن ألوكرانيا أهمية جيوسياسية واقتصادية وأمنية كبيرة بالنسبة لروسيا، وأّن تركيز اهتمام 
روسيا عليها لم يتراجع بالرغم من تفكك االتحاد السوفييتي، حيث كانت دائمًا تسعى إلى تأمين أوكرانيا 

كونها الجدار الذي يفصلها عن االتحاد األوروبي وحلف الناتو. وبنفس الوقت  بنظام سياسي حليف لها
تركيزها على تعزيز نفوذها داخل أوكرانيا ينبع من إدراكها خطورة المطامع األمريكية فيها. ورغم محاوالت 

لغربي الدول الغربية استغالل االتجاهات التي ظهرت لدى األوكرانيين والتي تؤيد االنتماء للنموذج ا
واالبتعاد عن النموذج الروسي، إال أّن موسكو لم تترك أي فرصة لكبح االتجاهات التي نمت لدى 
األوكرانيين المّيالين للفكر الغربي. وبرزت أهداف روسيا في محاولتها حسم موقفها علنًا بدعمها 

ت ضم شبه جزيرة القرم، عندما أعلن 2014لألوكرانيين المحافظين على االنتماء للقومية الروسية في عام 
وتأييدها للجمهوريات االنفصالية التي استقلت مؤخرًا عن أوكرانيا في إقليم الدونباس. وهذا ما يؤكد أّن 
نما تعود إلى منتصف العقد األول من القرن الحادي  مسألة النزاع بين روسيا وأوكرانيا ليست جديدة وا 

بهدف إضعاف  2022شباط  24لحرب عليها في والعشرين، وتجلت بشكل مباشر وعلني في إعالن ا
أوكرانيا وتأمين وصول روسيا إلى مياه البحر األسود وتحويل أوكرانيا إلى دولة حبيسة والسيطرة على 

ضعاف قوتها العسكرية.   مقدراتها الصناعية وا 
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 حجم االقتصادين الروسي واألوكراني في االقتصاد العالمي -المطلب الثالث

كرانية منذ اندالعها تداعيات مباشرة على االقتصادين الروسي واألوكراني من جهة، تركت الحرب األو 
واالقتصاد العالمي من جهة أخرة، كما وتركت تداعيات غير مباشرة على اقتصاديات العديد من الدول 

لسلع كون االقتصادين الروسي واألوكراني يشكالن نسبة كبيرة من الصادرات العالمية للعديد من ا األخرى
االستراتيجية وخاصة النفط والغاز وزيت الزيتون والقمح والذرة الصفراء. إضافة إلى وجود العديد من 
احتياطيات المواد الخام. لذا من األهمية التطرق لمكانة االقتصادين الروسي واألوكراني في االقتصاد 

 .العالمي ومدى تأثير الحرب في أوكرانيا على مؤشرات األسعار العالمية

يكتسب االقتصاد الروسي أهّمية كبيرة على المستوى العالمي إمكانيات ومقّدرات االقتصاد الروسي:  -أوالا 
، وتصّنف السابعة عالميًا من 2مليون كم 17إذ تعد روسيا أكبر دولة من حيث المساحة، وتبلغ مساحتها 

عّدة وأقاليم حكم ذاتي وما  مليون نسمة. وتتكون إداريًا من جمهوريات 144حيث عدد السكان بمقدار 
كما وتمتلك روسيا  1قومية أو مجموعة عرقية وتمتد على مساحة في قارتي آسيا وأوروبا. 125يزيد عن 

% من احتياطي الفحم الحجري العالمي، احتياطي من 30أكبر احتياطي من المعادن، إذ يوجد فيها 
 2% من االحتياطي العالمي.36% حتى 13 خامات الحديد والفسفور والبوتاسيوم بنسب تتراوح ما بين

االحتياطات المؤكدة  2016النشرة اإلحصائية لألوبك عام  رتقدّ إذ النفط والغاز، بموارد دولًة غنيًة  وهي
% من إجمالي 24.3، بما يمثل 2015عام  3ميون لتري 49.5من الغاز الطبيعي في روسيا بنحو 

يار برميل في العام لم 80في روسيا نحو  النفطي المؤكدغ االحتياطي لاالحتياطي العالمي. في حين ب
" النفطية Bpر تقرير شركة "هأظكما و % من إجمالي االحتياطي النفطي العالمي. 5.3، وبما يمثل هذات

ت برميل ايار لم 10أضافت نحو و ، 2015ت أكبر زيادة في احتياطيات النفط والغاز عام لأن روسيا سج
 3يار برميل.لم 103 تياطيات المؤكدة إلىمن االحتياطيات، لتصل االح

بتراجع كبيرة، وأثرت حركة اإلصالح االقتصادي التي  -مّر االقتصاد الروسي بعد تفكك االتحاد السوفييتي
قادها الرئيس الروسي "بوريس يلتسن" التي تمحورت حول فكرة التحول إلى دفعة واحدة أو ما يسمى 

تلك المرحلة لم تكن إيجابية بل انعكست بشكل سلبي على واقع  "المعالجة بالصدمة"، إاّل أّن نتائج

                                                           
1
 .432، ص: 209"، مجلة واسط للعلوم اإلنسانية، العدد )تصادي في اقتصاد روسيا االتحاديةأثر اإلصالح االقستار شدهان شياع الزهيري، " 
2
 المرجع السابق نفسه. 
3
"، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات )الواقع والتحديات( قطاع الطاقة في االقتصاد الروسييوسف جزان، أحمد دعاس، غاندي هندي، "" 

 .258، ص: 2017(، 5(، العدد )39ادية والقانونية، المجلد )العلمية، سلسلة العلوم االقتص
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االقتصاد الروسي، ما أدى إلى تدهور األوضاع االقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة آنذاك وزيادة 
. وتراجع سعر صرف 1995مليون عام  2.1معدالت البطالة ووصل عدد العاطلين عن العمل بروسيا 

 1998.1بنوك الروسية، ما تسبب باألزمة االقتصادية الروسية عام الروبل وانهارت العديد من ال

حركة إصالحية  2000شهد االقتصاد الروسي بعد وصول الرئيس فالديمير بوتين إلى السلطة عام 
استطاعت إنقاذه من التراجع الذي قد مّر فيه، حيث اتخذ بوتين نهجًا يقترب من النهج الليبرالي 

دارية واسعة هدفت إلى تعزيز مفهوم الدولة االقتصادي واقتصاد السوق ، وتضّمن ذلك إصالحات مالية وا 
الوطنية والقومية بما يخدم مصالح روسيا العليا، ما مّكن روسيا من إعادة دورها كقّوة عظمى على الساحة 

 واستمر النهج اإلصالحي االقتصادي في روسيا بعد استالم الرئيس "ديمتري ميدفيدف" عام 2العالمية.
صالح قوى األمن الداخلي 2008 ، وتم التركيز حينها على مكافحة الفساد وتحسين النظام القانوني وا 

والتركيز على سياسة استقطاب االستثمارات األجنبية وتشجيع االستثمارات الروسية في الخارج. وخالل 
ويين الداخلي العامين األوليين من حكم ميدفيدف، حققت روسيا مكاسب اقتصادية هامة على المست

 700والعالمي، فاحتلت المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم االحتياطي في البنك المركزي وقدر حينها بـ 
ما انعكس على مختلف جوانب االقتصاد الروسي كزيادة الناتج القومي  3مليار دوالر بعد الصين واليابان.

والبطالة وزيادة حجم االستثمارات األجنبية اإلجمالي وزيادة حصة الفرد منه وتراجع معدالت التضخم 
 والتحسن في نوعية السلع االستهالكية.

تأتي يحتل االقتصاد الروسي مكانة متقدمة في االقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، و 
يطاليا على رأس الدول المستوردة من رول أغلب ويشكل الغاز الطبيعي والبته ألمانيا والواليات المتحدة وا 

من أهم موردي القمح لألسواق العالمية، وتشكل صادراتها  2002منذ عام أصبحت من روسيا. و  هاواردات
، كما وشكلت أصبحت أكبر مصدر للقمح في العالم 2016وفي عام  ،من الصادرات العالمية% 6نحو 

ويأتي أكثر ، 2020 من إجمالي الناتج المحلي الروسي حتى عام% 46نحو الروسية التجارة الخارجية 
من نصف عائدات الصادرات الروسية من البترول والغاز الطبيعي، بينما تبلغ حصة المعادن من 

                                                           
1
، 1998، 1"، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان: بيروت، طصناعة القرار في روسيا االتحادية والعالقات العربية الروسيةنورهان الشيخ، " 

 .25ص:
2
 .441ستار شدهان شياع الزهيري، مرجع سابق، ص:  
3
، الطبعة 2009"، الدار العربية للعلوم والنشر، لبنان: بيروت، أزمة الفترة االنتقاليةواستعادة روسيا مكانة القطب الدولي عاطف عبد الحميد، " 

 . 38األولى، ص: 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 107   م2022كانون أول  -ديسمبر ،(5(، املجلد)18العدد)  -  ارات إيرانيةدة ممجل 

 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

من إجمالي % 7حصة األغذية  ت، في حين بلغ%8، والمواد الكيماوية %11الصادرات الروسية 
 1الصادرات.

حجم الصادرات العالمية،  % من14تعتبر روسيا أكبر مصدري األسمدة في العالم وتمثل صادراتها 
وبالتالي فإّن أي تراجع في حجم هذه الصادرات من الطبيعي أن يكون له تأثير على احتياجات العالم من 
األسمدة خاصة دول الشرق األوسط التي تعتمد على روسيا في تأمين وارداتها من األسمدة ما سيؤثر 

ّن حصول  2حتمًا على الوضع الزراعي في تلك الدول. ّأي تغّير في أسعار األسمدة سينعكس على وا 
أسعار المواد الغذائية التي غالبًا ما تتأثر بشكل كبير باألزمات والحروب نتيجة زيادة الطلب عليها ما 
يمكن أن يؤدي إلى أزمة غذاء عالمية. كما ويؤّكد خبراء البنك الدولي أّن الحرب في أوكرانيا سوف تزيد 

  3السائدة بالفعل في الكثير من دول العالم.الضغوط وتضخم أزمة الغذاء 

ّن صادراتها الخارجية  يتضح مما سابق، أّن روسيا تتصدر عالميًا في العديد من السلع االستراتيجية، وا 
تعد مصدرًا لواردات العديد من الدول، وأّية تراجع في إنتاج روسيا لتلك السلع، سيؤثر حتمًا على االقتصاد 

ل فعاًل بعد الحرب األوكرانية، حيث ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا، وكذلك تأثر العالمي، وهذا ما حص
العديد من الدول غير األوروبية التي ترتبط بعالقات اقتصادية قوية مع روسيا خاصة دول الشرق 
األوسط، ما دفع حكومات العديد من الدول العربية على سبيل المثال، وضع خطط استجابة سريعة آلثار 

 حرب التي من المحتمل أن تطول مع تعدد سيناريوهاتها التي لم تجزم المصير النهائي لها. ال

أوكرانيا في أوروبا الشرقية، عاصمتها كييف، تقع لمحة عن إمكانيات االقتصاد األوكراني:  -ثانياا 
ساحة، من حيث الم عالمياً  44ألف كم مربع، ما يجعلها في المرتبة  603ومساحة أراضيها تزيد عن 

تحدها من الشمال روسيا البيضاء وروسيا ومن ، ثاني أكبر بلد فيهاهي القارة األوروبية، و شرق تقع في و 
. وتعد األوكرانية الشرق روسيا ومن الجنوب البحر األسود ومن الغرب رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا

، ونظام الحكم فيها جمهوري 1991ب آ 24استقلت عن االتحاد السوفييتي في ها، و اللغة الرسمية فيهي 
مليون نسمة، وتبلغ  42.45نحو  هايبلغ عدد سكان، و "منطقة أو "إقليماً  24إلى  م إدارياً برلماني، وتقسّ 
تتميز بالطبيعة الخضراء، و  .2017وفق إحصائيات عام  تقريباً  2في كمنسمة  77 فيها الكثافة السكانية

                                                           
1
 25"، وكالة األناضول، نشر بتاريخ: )إقصاء روسيا من االقتصاد العالمي يسبب فجوة تجارية دولية ، "ديالرا زنغينو ،هاء الدين غونولتاش 

   https://2u.pw/bGIQSh(، الرابط: 2022، تشرين الثاني، 14(، تاريخ االسترجاع: )2022آذار 
2
، "التداعيات االقتصادية واالجتماعية للحرب الروسية األوكرانية على اليمن" ،لتخطيط والتعاون الدولي في اليمندراسة صادرة عن وزارة ا 

 .7. ص: 2022، ع الدراسات والتوقعات االقتصادية(، قطا3قة تحليلية )ور
3
 المرجع السابق نفسه. 

https://2u.pw/bGIQSh
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يوجد فيها بعض المرتفعات الشاهقة مثل مرتفعات جبل و هار وفيها السهول والجبال والوديان واألن
 1"هوفيرلو".

وكراني على إنتاج وتصدير المواد الخام واآلليات، والمركبات الفضائّية، والمواد األقتصاد يعتمد اال
 رائدة في مجال تصدير الحبوبوتحتل أوكرانيا دورًا أساسيًا في أسوق الغذاء العالمية، إذ تعد  الغذائية.

. وتأتي السوق األوروبية واللحوم والزيوت ومشتقات األلبان، إضافة إلى الحديد والصلب والفحم الحجري
أوكرانية  % من صادرات40نحو دول االتحاد األوروبي ستورد حيث توكرانية، رئيسي للصادرات األكسوق 

، معالجة المواد الحديدية، و يةصناعة المواد الكيماو ، و صناعة السفن والطائرات والسياراتالخارجية. وتمثل 
تركيب السكك ، و صناعة محركات الطائرات، و صناعة اآلليات الثقيلة، و صناعة المواد المستخدمة للبناء

 2.أبرز الصناعات األوكرانية، الصناعات الغذائية بمختلف أنواعها، و الحديدية

 :وهي تنقسم أوكرانيا اقتصاديًا إلى ثالثة أقاليم أو مناطقو 
، الذي يعد من أبرز األقاليم الصناعية في أوكرانيا الدونباس حتى منطقة دنيبروبيتروفسك،إقليم  .1

من اإلنتاج الصناعي فيها، ال سيما الصناعات الثقيلة والتعدينية، إلى جانب  4/5فهو يقدم نحو 
 غناه بمصادر الطاقة الحرارية والكهربائية، وثرواته الزراعية.

مع بين التربة الغنية )السوداء( والمناخ الحار الرطب، وهذا ما يساعد يج :اإلقليم الجنوبي الغربي .2
يتصف اإلقليم بتخصصه الصناعي، خاصة صناعة اآلالت و  على نشوء الزراعات الكثيفة.

 والمعدات واألجهزة والصناعات الخفيفة والصناعات الغذائية.
زراعية، ال سيما زراعة الذي يتصف بأهميته ال :اإلقليم السهبي على مشارف البحر األسود .3

الحبوب، إلى جانب أهمية اإلقليم من الناحية الصناعية، في مجال صناعة السفن والمعدات 
  واآلالت الزراعية، والصناعات الكيمياوية والخفيفة.

 155حيث الناتج المحلي اإلجمالي والذي بلغ تقريبا  عالمياً  56، المرتبة 2019احتلت أوكرانيا في عام 
كما ، على صعيد الواردات 48على صعيد الصادرات، والمركز  51بينما احتلت المركز ، الرمليار دو 

واحتلت  (.ECIمؤشر التعقيد االقتصادي )بحسب كأكثر االقتصادات تعقيًدا  43وجاءت وفي المركز 
 .نفسهمليار دوالر( في عام  3.75أكبر مصدر لزيوت البذور في العالم بقيمة )مرتبة 

                                                           
1
"، رسالة دكتوره، طور الثالث علوم سياسية، 2016 -2006األوروبي في الفترة  –األزمة األوكرانية واألمن الطاوي الروسي رسول محفوظ، " 

 .179 -178، ص: 2017، 3العالقات الدولية، جامعة الجزائرقسم الدراسات الدولية، كلية العلوم السياسية و
2
  https://2u.pw/ZlBulK(،  على الرابط: 2022تشرين األول  15عن االقتصاد األوكراني، تاريخ الزيارة: ) تمعلوما 

https://2u.pw/ZlBulK
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، 2021عام تشرين الثاني مليار دوالر أمريكي في  6.795لقد ارتفعت إلى ة، وكرانياألدرات صابالنسبة لل
من نفس العام، أي أن الصادرات ارتفعت بمقدار آب مليار دوالر أمريكي في  6.261مثلت الصادرات و 

لكيماويات وتصدر أوكرانيا الصلب والفحم والوقود والمنتجات البترولية وا نصف مليار دوالر خالل شهر.
إلى دول  ها٪ من صادرات60يذهب أكثر من إذ  واآلالت ومعدات النقل والحبوب مثل الشعير والقمح.

تركيا ، إضافة إلى أخرى من جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق )روسيا وكازاخستان وبيالروسيا(
مليار  4.77)وكراني في أوكرانيا وفقًا لمركز رصد االقتصاد األ الذرةكما وبلغت صادرات  والصين.
القمح ، و مليار دوالر( 3.36خام الحديد )، و مليار دوالر( 3.75زيوت البذور )، و 2021عام  دوالر(

لمركز وبالنسبة لوجهة الصادرات وفقًا ل مليار دوالر(. 2.55الحديد شبه النهائي )، و مليار دوالر( 3.11)
 3.94)بقيمة الصين ، و مليار دوالر( 4.69) همن صادرات أوكرانيا ما قيمت روسيا، فقد استقبلت نفسه

يطاليا )، و مليار دوالر( 2.75بولندا )، و مليار دوالر( 3.08) ا بقيمةألماني، و مليار دوالر( مليار  2.57ا 
  1دوالر(.

أة، األدوية المعبو السيارات و البترول المكرر أّما بالنسبة للواردات التي يحتاجها االقتصاد األوكراني، هي 
هم أ بيالروسياو بولندا و ألمانيا و روسيا و  الصينتعد  ،OECمركز وبحسب الغاز البترولي ، و الفحم قوالبو 

 2.التي تعتمد أوكرانيا عليها في وارداتهاالدول 

يتضح مما سبق، أّن االقتصادين الروسي واألوكراني لهما ثقل واضح في االقتصاد العالمي وذلك في أهم 
لغاز بالنسبة لروسيا، واألغذية والصناعات الثقيلة بالنسبة ألوكرانيا. لذا فإّن القطاعات االقتصادية النفط وا

تأثير الحرب إن طالت سيكون بالتأكيد له تداعيات قد تتزايد سلبياتها أكثر على االقتصاد العالمي، وبنفس 
 اف بالحرب. الوقت بالتأكيد سيكون هناك إيجابيات لدول أخرى ترتبط بعالقات اقتصادية مع الدول األطر 

   

 

 العالقات االقتصادية الروسيةانعكاسات الحرب األوكرانية على  -المبحث الثاني
 اإليرانية

                                                           
1
 13"، موقع كواليس المال، نشر بتاريخ: )سمعها للمرة األولى واسم عملتها الغريب: معلومات قد تترتيب اقتصاد أوكرانيا عالميا  تقرير بعنوان: " 

  https://2u.pw/VKg4wo(، الرابط: 2022تشرين األول  14(، تاريخ االسترجاع: )2022شباط 
2
 المرجع السابق نفسه. 

https://2u.pw/VKg4wo
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تم في هذا المبحث دراسة ماهية العالقات االقتصادية اإليرانية الروسية، وتبيان أبرز التطورات وأهم 
رحلة ما قبل الحرب. ومن ثم دراسة مجاالت التعاون االقتصادي وحركة التبادل التجاري بين البلدين في م

 التطورات على حصلت على طبيعة العالقات االقتصادية بين البلدين بعد الحرب األوكرانية.

 الروسية اإليرانيةالعالقات االقتصادية المطلب األول: طبيعة 

فاالقتصادين  عمومًا بطابع التعاون والتنافس في آن معًا، تتسم العالقات االقتصادية الروسية اإليرانية
الروسي واإليراني يتسمان بأّنهما اقتصاديان نفطيان وهما اقتصادان متنافسان يبحثان عن أسواق خارجية 

 مستقرة لصادرات كل منهما.

 ماهية التعاون االقتصادي الروسي اإليراني: –أوالا 

على المستوى هام ي استراتيججغرافي تحادية بموقع وروسيا اإل يةيرانتتمتع الجمهورية اإلسالمية اإل
وتحّدها من الجهة ، "يق هرمزضم"يق استراتيجي في العالم ضأهم مبإيران إذ تتحكم اإلقليمي والدولي، 

االقتصادية لتقاطع مصالحهما أهمية دراسة العالقات ويبرز موقع البلدين  ة.تحاديروسيا اإلالشمالية 
يران دولتان تتمتعان المتبادلة على مختلف المستويات السياسية واالقتصادية و  حتى األمنية. فروسيا وا 

 ، فضالً المتالكهما ثروات كبيرة سواء من جهة الموارد الطبيعية أو عدد السكانستراتيجية -أهمية جيوب
إاّل أّن المتغيرات الدولية  لكل منهما.عاماًل مساعدًا والثقافي الذي يمثل البعد التاريخي والحضاري عن 

االتحاد السوفييتي في بداية تسعينيات القرن العشرين، أثرت على الوضع التي حصلت بعد انهيار 
الجيوسياسي في المنطقة األوراسية، ما ترك انعكاسات على طبيعة العالقات االقتصادية بين دول المنطقة 

 عمومًا، وعلى العالقات االقتصادية الروسية اإليرانية على وجه الخصوص. 

يرانية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة بالتقارب، نتيجة إدراك روسيا اإل -اتسمت العالقات الروسية
االتحادية أهمية الموقع الجغرافي اإليراني بالنسبة لها، خاصة أّن إيران تعتبر فعليًا هي حلقة الربط بين 

كانت روسيا ودول جنوب وجنوب شرق آسيا، خاصة الهند التي تعتبرها روسيا سوقًا تجاريًا هامًا لها. لذا 
العالقات بين البلدين أكثر قربًا، خاصة أّن روسيا مرت بمرحلة ضعف وتراجع أّثرا على موقعها في بنية 
النظام العالمي، وكذلك على الوضع االقتصادي المحلي لها، األمر الذي دفع صّناع القرار في روسيا 

سوقًا اقتصاديًا لروسيا"، كون روسيا بتوجيه السياسة الخارجية الروسية نحو أوراسيا، ولتحويل المنطقة كـ "
تعد من الدول المصنعة لألسلحة والتي بدأت تبيعها بمختلف الطرق الرسمية أو غير الرسمية. وهذا ما 
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شجع إيران على التعامل معها على نحو مختلف عن السنوات السابقة رغم أن روسيا لم تكن في البداية 
سة الخارجية اإليرانية تجد في روسيا القوة المستقبلية البديلة أو تلبي ما تطمح إليه إيران لكن كانت السيا

ومن ناحية أخرى، هناك العديد من االتفاقيات التجارية الموقعة بين  1المكافأة للواليات المتحدة األمريكية.
نشاء لجنة اقتصادية مشتركة لدفع وتنشيط التعا ون البلدين تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بينهما، وا 

كما شهدت العالقات التجارية بين البلدين  1994.2مليون دوالر عام  199االقتصادي الذي بلغت قيمته 
نموًا ملحوظًا وذلك من خالل تواجد عدد كبير من الشركات الروسية والمصانع التجارية واالقتصادية 

لتجاري بين البلدين من ( ارتفع حجم التبادل ا1999-1994الروسية العاملة في إيران، وخالل الفترة )
( مليارات دوالر، كما تم توقيع عدد من اإلتفاقيات التجارية في مجاالت 4( مليون دوالر إلى )700)

التنقيب على النفط والغاز ومشاركة روسيا في مشروع تطوير حقل كبير للغاز مقابل الساحل على الخليج، 
تي رسمت الطريق للتعاون الواسع بين الجانبين ووقعت إيران عقدًا مع شركة "غاز بروم" الروسية، وال

وتشير بيانات الرسم البياني رقم:  2001.3والتي مهدت لعقد اتفاقية أخرى للتعاون االقتصادي في عام 
 -2000(، إلى التغيرات التي حصلت في قيمة التبادل التجاري بين إيران وروسيا خالل الفترة )1)

2021.) 

 (2021 -2000م التبادل التجاري بين إيران وروسيا خالل الفترة )(: حج1الرسم البياني رقم )

 
  (1المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الجدول رقم )     

                                                           
1
 .689(، "دون تاريخ نشر"، ص: 39/1"، مجلة الجامعة العراقية، العدد )(2011 -1991روسية )العالقات اإليرانية السالم داود غزيل، " 
2
 .46(، ص: 9-8"، مجلة دراسات إيرانية، العدد )الروسية: التطورات الراهنة وآفاق المستقبل -العالقات اإليرانيةفهد مزبان خزار الخزر، " 
3
 .918مرجع سابق، ص:  علي، وعبود، 
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 (2021 -2000(: حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا خالل الفترة )1الجدول رقم )

 حجم التبادل التجاري العام
 مليون دوالر 660 2000
 مليون دوالر 2000 2005
 مليون دوالر 2000 2006
 مليون دوالر 2800 2007
 مليون دوالر 3001 2008
 مليون دوالر 1900 2009
 مليون دوالر 3650 2010
 مليون دوالر 3700 2011
 مليون دوالر 1680 2014
 مليون دوالر 2100 2015
 مليون دوالر 45000 2017
 مليون دوالر 1741 2018
 مليون دوالر 1488 2019
 مليون دوالر 4035 2021

أسماء حسن خولي، "المصالح االقتصادية الروسية في إيران بين الشراكة والعقوبات"، مجلة الدراسات المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على 
افة إلى ذلك، إجراء تقاطعات لعدد من التصريحات إض .165، ص: 2017(، مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية، حزيران 3اإليرانية، العدد )

 اإلعالمية الرسمية من وسائل إعالم مختلفة. 

( أّن العالقات التجارية بين البلدين بدأت تأخذ مالمح أكثر وضوحًا بعد 1يتضح من خالل الجدول رقم )
ة تدفع بالتقارب ، وبات هناك عوامل عدّ 2000وصول الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى الحكم في عام 

االقتصادي بينهما أبرزها العقوبات االقتصادية الغربية ضد إيران من جهة، كما وأّن تعزيز هذا التعاون؛ 
يندرج ضمن إطار التوجه الروسي الجديد ضمن سياق النظرية "األوراسية الجديدة" من جهة ثانية. حيث 

ادالت الثنائية وأخذت هذه العالقات تتفاوت نسبيًا ازدادت مجاالت التعاون بين البلدين وارتفعت قيمة التب
(، إذ وصلت ما بين 2005 -2000بقيمة التبادل التجاري الثنائي في أكثر من مجال خالل الفترة )
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( مليار دوالر صادرات روسية إلى إيران، 1.9( مليار دوالر، منها )2( مليون دوالر، إلى أكثر من )660)
 2006.1ي بينهما إلى ملياري دوالر في عام كما وصل حجم التبادل التجار 

( مليار دوالر، ثم ارتفعت حجم التبادل 2.8، بلغت حصة الصادرات الروسية إلى إيران )2007في عام 
. وبالرغم من تضاعف حجم 2007مقارنة بعام  2008%( عام 15.1التجاري بين البلدين بنسبة )

%( 1.8ير نسبيًا، إذ يمثل حجم التجارة الخارجية الروسية )التجارة الثنائية بين البلدين إال أن حجمها صغ
إلى  2009من حجم التجارة الخارجية اإليرانية. ومن ثم انخفض حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 

( مليار دوالر، وشكلت حينها الصادرات الروسية إليران 3.65إلى ) 2010( مليار دوالر. وزاد عام 1.9)
ر وتمثلت بالمعادن والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة والسفن ووسائل النقل والماكنات، ( مليار دوال3.4)

أما الواردات الروسية من إيران كانت سلع استهالكية ومواد غذائية في غالبيتها. وصل حجم التبادل 
لروسيا ( مليار دوالر، وبلغت حصت الصادرات اإليرانية 3.7إلى ) 2011التجاري بين البلدين عام 

وتم  مليار دوالر، (1.5هما نحو )حجم التبادل التجاري بينبلغ  2015( مليون دوالر، وفي عام 300)
( مليار دوالر بين البلدين، من خالله تقوم إيران بشراء أقمار صناعية 21حينها توقيع عقد بقيمة )

ى وصول حجم التبادل وكانت التوقعات حينها تتجه إل 2وطائرات ركاب "سوخوي سوبر غت" من روسيا.
يقضي على المشاكل المرتبطة بالقيود على نشاط مليار دوالر كون االتفاق  10التجاري بين البلدين إلى 
 . وعلى تصدير البضائع اإليرانية الرئيسية والنفط الخام والمنتجات المكررة القطاع المصرفي في إيران

( مليار دوالر، بعد االتفاق الموقع بين 45إلى ) 2017ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين عام 
بشكل  ثمن السلع المتبادلةمن  %(50البلدين "اتفاق النفط مقابل البضائع"، والذي ينص على أن يكون )

الروسية، وقد حدد االتفاق  سيكون عن طريق الحصول على النفط مقابل البضائعمنها  %(50)نقدي و
تجهيزات و بالشاحنات الثقيلة ولوازم السكك الحديدية والباصات ا إليران نوعية البضائع التي سيتم تسليمه

 مليار دوالر 1.741نحو  2018بينهما عام حجم التبادل التجاري . وبلغ المطارات الصغيرة والطائرات
نمو بنسبة مليار دوالر،  (4.035نحو )حجم التبادل التجاري ، بلغ 2021في  3%.2بنسبة ارتفاع 

قيمتها وبلغت  ضعفاً  (2.2)إلى إيران  ةروسيالصادرات الزادت ، و 2020نة بعام مقار  (81.7%)

                                                           
1
(، مركز الخليج 3"، مجلة الدراسات اإليرانية، العدد )المصالح االقتصادية الروسية في إيران بين الشراكة والعقوباتخولي، " أسماء حسن 

 .165، ص: 2017العربي للدراسات اإليرانية، حزيران 
2
 .919، مرجع سابق، ص: عبودوعلي،  
3
 -19(، تاريخ االسترجاع: )2019شباط  -7"، )تاريخ النشر: 2018ي عام نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران فموقع سبوتنيك، " 

  https://2u.pw/dsFxj(. متاح على الرابط: 2022 -تشرين األول

https://2u.pw/dsFxj
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مليون  (967.3) ىلإووصلت  (%21.4)ادت وارداتها من إيران بنسبة دز امليار دوالر، فيما  (3.068)
 1دوالر.

 مجاالت التعاون االقتصادي بين إيران وروسيا: -ثانياا 

ن وروسيا بعالقات تعاون مشتركة في مجال الطاقة والذي يعد من : ترتبط إيرافي مجال الغاز والنفط -1
أهم المرتكزات التي تخدم روسيا في مجال توسيع نفوذها السياسي على المستويين اإلقليمي والدولي، 
وكذلك إيران التي تسعى إلى كسب مؤيدين أكثر لها في المنطقة لمواجهة الدول الغربية. إذ وّقع البلدين 

تمت بين شركة "روسفنت" الروسية العاملة في مجال النفط وشركة النفط الوطنية اإليرانية،  على اتفاقية
( مليار دوالر، إضافة إلى توقيع اتفاقيات أخرى في مشاريع عّدة تهدف إلى تطوير 30وبلغت قيمة العقد )

  2مجاالت الغاز والنفط في إيران.

لشبه جزيرة القرم، إذ اتجهت روسيا إلى إيران لتعزيز تراجعت العالقات الروسية الغربية بعد ضم روسيا 
، أكبر معرض ومؤتمر 2015 في كانون األولعالقاتها التعاونية االقتصادية معها بشكل أكبر، فنظمت 

وحضر المؤتمر الذي ع قد في إيران ممثلون من أكثر  ،لألعمال في تاريخ العالقات الثنائية بين البلدين
المؤتمر وزير  هحضر ، و ئدة في مجاالت الدفاع، والطاقة، والصناعات األخرىشركة روسية را (80)من 

أن طهران تمثل الشريك االقتصادي والتجاري األكثر أهمية لموسكو، اعتبر حينها الطاقة الروسي، الذي 
  3مليار دوالر. 40 -35أن البلدين قد وضعا حزمة تجارية جديدة تتراوح قيمتها من و 

: تعود بدايات التوجه اإليرانية نحو روسيا للحصول على مكاسب في مجال النوويةفي مجال الطاقة  -2
الطاقة النووية إلى منتصف ثمانينيات القرن العشرين، واستمرت التحركات اإليرانية باتجاه العديد من 

الحكومة البلدان والتي كان في مقدمتها االتحاد السوفييتي وبعد تفكك روسيا االتحادية، كان تركيز جهود 
اإليرانية على التعاون مع روسيا كونها الوريث الشرعي لالتحاد السوفييتي وبذلت جهودًا كثيرة لعقد 

لتعزيز تعاون البلدين في مجال البحث  1992اتفاقيات تعاون مشترك معها، وكان أهمها اتفاقيات عام 

                                                           
1
(، تاريخ االسترجاع: 2022تموز  -18: "، )تاريخ النشرقفزة في حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيرانموقع قناة روسيا اليوم، تقرير بعنوان " 

  https://2u.pw/NR1fk(. متاح على الرابط: 2022 -تشرين األول -19)
2
 .919علي، وزهرة، مرجع سابق، ص:  
3
(، تاريخ االسترجاع: 2016شباط  19تاريخ: )، نشر بمعهد واشنطن"، التوقعات الروسية من إيران في مرحلة ما بعد العقوبات حسين باناهوف، " 

mn-alrwsyt-wqatanalysis/alt-https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-(، متاح على الرابط: 2022تشرين األول  18)

alqwbat-bd-ma-mrhlt-fy-ayran  

https://2u.pw/NR1fk
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altwqat-alrwsyt-mn-ayran-fy-mrhlt-ma-bd-alqwbat
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altwqat-alrwsyt-mn-ayran-fy-mrhlt-ma-bd-alqwbat
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altwqat-alrwsyt-mn-ayran-fy-mrhlt-ma-bd-alqwbat
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ية الروسية تطورًا ملحوظًا تمثل ، شهدت العالقات اإليران2009في منتصف  1األساسي والعلوم التطبيقية.
في لقاء الرئيس االيراني األسبق محمود أحمدي نجاد مع نظيره الروسي ديميتري ميدفيديف على هامش 

الروسية  -في أذربيجان، وذلك بعد تراجع سبق للعالقات اإليرانية 2009قمة بحر قزوين في حزيران 
 2008( في أيار عام 1835إيران في القرار )نتيجة موقف روسيا المؤيد لعقوبات مجلس األمن ضد 

وقيام روسيا بتحذير إيران حينها بضرورة توقفها عن تخصيب اليورانيوم. وقد اتفق الرئيسان على ضرورة 
 2عمل مفاعل "بوشهر" وناقشا الخطط المستقبلية للتعاون في الملف النووي بينهما في ذلك الوقت.

يران:تداعيات الحرب األوك -المطلب الثاني  رانية على التعاون االقتصادي بين روسيا وا 

 حركة التبادل التجاري بين البلدين:  -أوالا 

الروسية، وتشير التطورات  -تركت الحرب األوكرانية انعكاسات إيجابية على العالقات االقتصادية اإليرانية
يران على أهمية  التعاون المشترك حيال األخيرة التي حصلت بين البلدين إلى تركيز كل  من روسيا وا 

المسائل االقتصادية. خاصة أّن إيران تعتبر بوابة روسيا البرية لألسواق األسيوية كالهند، كما وبنفس 
الوقت باتت الحكومة اإليرانية تدرك المكاسب التي ستحققها نتيجة التوجه الروسي إليها بعد العقوبات 

لذي من شأنه أن يعزز حركة التبادل التجاري بين الغربية التي فرضت على االقتصاد الروسي، األمر ا
البلدين والتي قد ال تحقق الطموحات المرجوة، ولكن يمكن أن تكون بوابة لزيادة الصادرات اإليرانية إلى 

ارتفاع حجم التبادل التجاري مع روسيا  2022حزيران  6األسواق الروسية. وتوقعت الحكومة اإليرانية في 
الحكومة اإليرانية المجاالت ذات األولوية وحددت  2023.3ر حتى نهاية عام ( مليار دوال40إلى )

مواد البناء واألدوية والمعدات " :وهيبعد الحرب، للصادرات إلى روسيا في ظل تطور العالقات الثنائية 
من و ، "الطبية والمنتجات البتروكيماوية والمالبس واألحذية وكذلك مكونات السيارات ومعدات الطاقة

يران في العديد من القطاعات إلى زيادة ا لمتوقع أن يؤدي ذلك التوسع المستمر في التعاون بين روسيا وا 
 2022.4% بحلول نهاية عام 60التجارة بين البلدين بنسبة 

                                                           
1
(، 30"، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد )الموقف األوروبي من البرنامج النووي اإليرانيأمجد زين العابدين طعمة، " 

 .165، بغداد، العراق، ص: 2010
2
"، مجلة الرك دراسة تاريخية –م 2015 -2009تطورات الملف النووي اإليراني  سياسة روسيا االتحادية تجاهمحمد سالم أحمد الكواز، " 

 .163، ص: 2018(، تموز 30للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية، العدد )
3
(، 2022حزيران  7سانا، نشر بتاريخ: ) –، الوكالة العربية السورية لألنباء "مليار دوالر 40إيران: التبادل التجاري مع روسيا سيرتفع إلى " 

   https://www.sana.sy/?p=1667265(، الرابط: 2022تشرين األول  3تاريخ االسترجاع: )
4
، تاريخ 2022ل أيلو 8"، موقع قناة روسيا اليوم، تاريخ النشر: تعزيز التعاون الروسي اإليراني على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا" 

  https://2u.pw/KhyNS، الرابط: 2022تشرين الثاني  3االسترجاع: 

https://www.sana.sy/?p=1667265
https://2u.pw/KhyNS
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 (: INSTCجنوب ) -إنشاء ممر شمال -1

(، والذي يربط جنوب -شمال)ممر من التطورات الالفتة في سياق العالقات اإليرانية الروسية هو إنشاء 
روسيا بالهند عبر إيران وهو من أكبر مشاريع النقل التجارية في العالم، والذي تعود الفكرة األولى إلنشائه 

يران والهند على الوثيقة األولى إلنشاء الممر الدولي للنقل  عندما ،2000عام إلى  وقعت كل من روسيا وا 
سانت بطرسبرغ  ، في مؤتمر عقد بمدينة2002ام وتم توسيعه ع 1(،INSTCبين الشمال والجنوب )

يربط العاصمة التجارية الهندية فالممر  .(والهند رانيوا   ايروس)بمشاركة وزراء النقل لدول  يةالروس
كيلومتر، من  7200ويتألف من شبكة متعددة الطرق، تبلغ  ،مترامي األطرافالبإقليم أوراسيا  "مومباي"

يران السفن، والسكك الحديدية، والط رق البرية، ويهدف إلى نقل البضائع، والمرور عبر أراضي الهند وا 
حول نقل المشروع تتمحور فكرة و  وأفغانستان وأرمينيا وأذربيجان وروسيا وآسيا الوسطى ثم أوروبا الشرقية.

لى ، في جنوب شرق إيران وهو الميناء اإليراني الوحيد الذي يطل ع"جابهار"البضائع من الهند إلى ميناء 
على ساحل بحر قزوين،  "بندر إنزلي"المحيط الهندي، ومن ثم شحن البضائع بواسطة البر إلى ميناء 

بروسيا، ومنها إلى شمال روسيا أو أوروبا بالسكك  "أستراخان"ومن ثم نقل البضائع عن طريق البحر إلى 
 2الحديدية.

 جنوب(:  -أهمية ممر )شمال –2

شمال أوروبا نحو  يإل ايالبضائع من جنوب آس ريلتصد ةيافة الزمنالمس قللتبرز أهمية الممر كونه ي
. وتكتسب إيران موقعًا %30كلفة الصادرات بنسبة  خفضيومًا(، وي 16يومًا إلى  38)أي من % 40

استراتيجيًا في المشروع على اعتبارها المحور الجغرافي الرئيسي له، وال يمكن أن ينفذ دون المرور 
والبحرية في قلب منطقة الشرق  ةيالممرات البر  عيلها بأن تكون نقطة التقاء جم سمحي مابأراضيها، 

الوصول  مكني ج،يالخل ىفي الجنوب وتمتد من بحر عمان إل ةيفهي تملك أطول الحدود البحر  ،األوسط
تتواصل  لذي( وتشابهار )ارةيرجائي خالل السنوات األخ ديبالشه عرفيعباس )ما  نائييمن خالل م هايإل
  3بنائه(. ةيملع

جنوب يعد بابًا لتوسيع أطر العالقات الروسية اإليرانية بمختلف المسائل  -يرى الباحث أّن ممر شمال
السياسية واألمنية وليس االقتصادية فحسب، ما من شأنه أن يجعل البلدين حليفين استراتيجيين في 
                                                           

1
تشرين الثاني  4(، تاريخ االسترجاع: )2022تموز  8"، الميادين نت، تاريخ النشر: )تفعيل الممر الجديد للتجارة بين الهند وروسيا عبر إيران 

  https://2u.pw/ZuqW2: (، الرابط2022
2
 4(، تاريخ االسترجاع: 2022تموز  9"، وكالة إرنا اإليرانية، نشر بتاريخ: )الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب.. بديل آمن لقناة السويس" 

  https://2u.pw/Jb81v(، الرابط: 2022تشرين الثاني 
3
، تاريخ (2022تموز  20)تاريخ النشر: موقع جاده إيران،  "،اسة؟يما أفسدته الس ايهل تصلح الجغراف”.. جنوب -شمال“ممر حسين كشاورز، " 

    iran.com/archives/36764https://jadeh، الرابط: (2022تشرين الثاني  5)االسترجاع: 

https://2u.pw/ZuqW2
https://2u.pw/Jb81v
https://jadehiran.com/archives/36764
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لنظر حيال العديد من المسائل المنطقة، وذلك سيساعد في حل الكثير من الخالفات ويقرب وجهات ا
اإليرانية، خاصة أّن الممر سيكون  -اإلقليمية، وهو مدخل أساسي لتطوير العالقات االقتصادية الهندية

الروسية. وسيؤمن المصالح الهندية في منطقة أوراسيا حيث يبعدها  -شريان العالقات االقتصادية الهندية
يراني وسيزيد من حجم االستثمارات األجنبية في إيران، عن باكستان، وسيسهم في إنعاش االقتصاد اإل

وسيسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل اإليراني ألن تنفيذ خطوط السكك الحديدية سيشارك فيها 
خبراء من دول عّدة. إضافة إلى ذلك، سيوفر غطاء أمني في المنطقة وستكون إيران الرابح األكبر منه 

 الغربي منها.خاصة في ظل الموقف 

اإليرانية وشركة "غازبروم" الروسية مذكرة تفاهم في الوطنية شركة النفط وقعت قطاع النفط والغاز:  -ثانياا 
االتفاقية تشمل ، و 2022بعد زيارة الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى إيران في تموز مجال الطاقة، 

، (كيش وفارس الشمالي)حقلي إيرانية وهي حقول غاز  مليار دوالر في تطوير 40نحو  روسيااستثمار 
وذلك على خلفية انسحاب الشركات  حقول نفطية إيرانية. 6، وتطوير (بارس الجنوبي)وزيادة إنتاج حقل 

الغربية وخاصة شركة "توتال" نتيجة العقوبات الغربية على إيران وبضغط من الواليات المتحدة األمريكية، 
ذه العقود ألسباب سياسية بالدرجة األولى ولتعزيز عالقاتها مع ومنحت طهران الشركات الروسية ه

  1روسيا.

 4.5عقود لتطوير حقول نفط وغاز في إيران إلى  7استثمارات الشركات الروسية في إطار وصلت 
ن نسبة اإلنجاز ، و 2022نهاية تشرين األول مليارات دوالر حتى  ، %35بعض المشاريع تصل إلى في ا 

هيئة تنفيذ إيعازات اإلمام "مشترك لتصنيع المضخات الداخلية لآلبار بين روسيا وإنشاء مصنع ويتم 
يستهدف إنتاج و واحد من المشاريع المهمة بين البلدين، حيث يعد المشروع في مدينة أهواز  "اإليرانية
 2مضخة سنويًا مزودة بتقنيات خاصة تضاعف إنتاج الحقول بنحو الضعفين. 150

ت الروسية من النفط والغاز إلى السوق األوروبية على سوق النفط اإليرانية في القارة أثر انقطاع االمدادا
األسيوية، خاصة أّن إيران كانت تعد السوق األسيوية سوقًا هامة لها خاصة الصين والهند، إال أنه وبسبب 

اني للصين إذ صادرات النفط الخام اإلير  تتراجعالحرب ومقاطعة الغرب لروسيا وفرض العقوبات عليها، 
الخام اإليراني النفط مليون برميل من  40رغم وجود قرابة الخام الروسي منخفض السعر  الصينفضلت 

، ومثل وصول النفط الروسي إلى أسيا فرصة مخزنة في ناقالت في البحر في آسيا تبحث عن مشترين
                                                           

1
(، 2022تموز  -24"، برنامج الحوار االقتصادي، قناة الميادين، تاريخ البث: )االتفاقيات االقتصادية الجديدة بين روسيا وإيرانعماد إيشناس، " 

      https://www.youtube.com/watch?v=LB7bMO1HW08(، متاح على الرابط:  2022تشرين األول  19تاريخ المشاهدة: )
2
تشرين  1"، الوكالة السورية لألنباء سانا، تاريخ النشر: مليارات دوالر في حقول النفط والغاز اإليرانية 4.5شركات روسية تستثمر بقيمة " 

  http://sana.sy/?p=1774738ابط: ، الر2022تشرين الثاني  4، تاريخ االسترجاع: 2022الثاني 

https://www.youtube.com/watch?v=LB7bMO1HW08
http://sana.sy/?p=1774738
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علمًا أّن  1ي.فنزويلالو  يانير اإلطلبها لنفط للصين كونه أرخص وأقل تكلفة لها، ما دفعها إلى تخفيض 
مليون برميل  1.3برميل )من أصل  700,000يعد أكبر سوق للنفط اإليراني بنحو  يالصينالسوق 

 2% من احتياجاتها من النفط.7وتزود إيران الصين  ،يوميًا( تتوجه للصين

اتيجية لهما، ومنذ أّن يمثل التعاون اإليراني الروسي في المجال النووي شراكة استر  الملف النووي: -ثالثاا 
الم برم في  "االتفاق النووي"مباحثات بدأت الحرب األوكرانية، سعت العديد من الدول الغربية إلى إعادة 

، وحاولت روسيا عرقلة االتفاق كونه قد يضر بمصالحها (1+5)الـ ، بين إيران ومجموعة 2015عام 
روضة عليها نتيجة حرب بأوكرانيا، إذ طلبت التجارية مع إيران خاصة في ظل العقوبات الغربية المف

ضمانات خطية من واشنطن بأن العقوبات الغربية األخيرة على موسكو، لن تؤثر على حينها روسيا 
لم تتوصل القوى الغربية بعد إلى اتفاق نهائي . لكن تعاونها مع طهران في مجاالت اقتصادية وعسكرية

أبرزها موضوع سحب الحرس الثوري من القائمة األمريكية  مع استمرار الخالفات في عدد من الملفات،
لإلرهاب، إذ اعتبر مستشار الوفد اإليراني المفاوض في فيينا، محمد مرندي، أن الصراع الداخلي في 

ق التوصل إلى اتفاق في فيينا، إال أنه رأى أن تداعيات الصراع الروسي األوكراني ستجبر يواشنطن يع
  3.هاية المطاف على التوصل إلى اتفاق مع بالدهالواليات المتحدة في ن

وهذا ما يمكن أن فرص حدوث تقارب بين إيران والواليات المتحدة األميركية، قد يعزز االتفاق النووي إّن 
؛ مما يؤدي إلى تحقيق عالقات جيدة بين بين البلدين فتح الطريق أمام تكوين تعاون إقليمييسهم في 

، ومن جانب آخر فإن اإليراني ألوروبا تدفق مستقر للنفطيضمن شأنه أن  إيران وجيرانها، وهذا من
لقي ت  جعلتها فحسب، بل أبعادها وآثارها الجيوستراتيجية  ثنائياً  العالقات بين روسيا وايران لم تكن شأناً 

في إدارة  اً بين إيران وروسيا ت عد نموذج على كافة الدول المجاورة، فالعالقات الممتدة تاريخياً  هابتداعيات
بعوامل متعددة ومتناقضة تحكمها األيدولوجيا والمصلحة والجغرافيا وهي محكومة العالقات الدولية، 
 4.السياسية والتاريخ

يرى الباحث أّن الحرب األوكرانية قد تطيل التفاهمات حول الملف النووي اإليراني، إال أّن استمرار النزاع 
ل االتحاد األوروبي التي تعتمد على واردات الغاز الروسي، سيدفع بين روسيا والدول الغربية، خاصة دو 

                                                           
1
 .15حمدي سيد محمد، مرجع سابق، ص:  
2
 3"، موقع ميدل ايست نيوز، تاريخ النشر: )؟أم ُمبالَغة سياسية« تاريخية»الشراكة االستراتيجية بين إيران وروسيا في مجال الطاقة: صفقة " 

   https://2u.pw/uMM99(، الرابط: 2022تشرين الثاني  4يخ االسترجاع: )(، تار2022أيلول 
3
 . 14، مرجع سابق. ص: حمدي سيد محمد محمود 
4
لخليج للدراسات مركز ا مجلة الدراسات اإليرانية، ،"الضرورة بين إيران وروسيا جدل التفاعل بين الفرص والتحديات تحالف" ،محمد إدريس 

 .36، ص:2017حزيران ، (3)، العدد (1)السنة  ،اإليرانية

https://2u.pw/uMM99
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زاحة  بها إلى تسريع التفاهمات الدولية حول الملف النووي والذي من مصلحة إيران أن يتم انهائه وا 
العقوبات الغربية عنها، ما سيمكنها من إعادة تنشيط صادراتها من النفط الخام إلى الخارج بشكل أكبر 

ألسواق األوروبية التي خرجت منها الصادرات الروسية. وبنفس الوقت، إلى جانب تفاهمات وخاصة في ا
إيران مع روسيا، يمكن لها أن تعّوض الخسائر التي لحقت بها في األسواق األسيوية نتيجة وصول 

نووي إمدادات النفط الروسي إليها، وخاصة األسواق الصينية والهندية. أي أّن االنتهاء من االتفاق ال
يران وستكون األسواق األوروبية سوقًا رئيسية إليران بينما تصبح  سيقلب األسواق المستهدفة بين روسيا وا 
األسواق األسيوية جهة رئيسة للصادرات النفطية الروسية وتبقى إيران الممر الرئيس للصادرات الروسية 

 نحو الصين والهند.

د التعاون الروسي اإليراني في المجال العسكري والتقني من : يعوالتقني والفضاء المجال العسكري -رابعاا 
المجاالت المهمة التي شهدتها أوجه التعاون بين البلدين منذ تفكك االتحاد السوفييتي. فالعالقات الروسية 
اإليرانية هلي عالقات استراتيجية بنيت على تحالفات استراتيجية قديمة. رغم أّن ثمارها ظهرت في التعاون 

كري المشترك بينهما في محاربة اإلرهاب في سورية. لذا فإّن تعزيز العالقات العسكرية بين البلدين العس
هو هدف رئيس إليران خاصة أنها ومنذ نجاح الثورة اإلسالمية عانت من الضغوطات الغربية وسياسة 

يا إلى الساحة ، إذ شكلت عودة روس1991القطب الواحد التي سادت بعد تفكك االتحاد السوفييتي عام 
الدولية بعد وصول الرئيس بوتين فرصة كبيرة وهدف رئيسي إليران لتعزيز عالقاتها معها، ما يمكن أن 
يضع حدًا لألهداف الغربية في المنطقة. وبعد اندالع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لم تتخذ إيران موقفا  

أشهر من  10النووي، إال أّنه وبعد مرور قرابة مباشرًا لها، وذلك حرصًا على مصالحها في توقيع االتفاق 
بداية الحرب، باتت مسألة التعاون العسكري والتقني وفي مجال الفضاء بين البلدين ظاهرة من خالل 
العديد من الصور التي تجسدت بها تلك العالقات سواء بصيغة مباشرة أو غير مباشرة. إذ تمثلت صور 

 1 عسكري والتقني والفضاء من خالل ما يلي:التعاون بين البلدين في المجال ال

 9يوم  بكازاخستان، (بايكونور)الفضائية  تهامن قاعدت روسيا أطلقء: الفضافي مجال التعاون  .1
 زيادة) مثل المدنية لألغراض المخصص ،(1خيام)القمر الصناعي اإليراني  ،2022 آب

دارة المائية الموارد ومراقبة الزراعية، اإلنتاجية  شراء اتفاق وتحويل روسيا ،(الطبيعية طرالمخا وا 
نقل التكنولوجيا الفضائية، وسيتم بناء على ذلك تصنيع  اتفاق إلى روسيا من الصناعية األقمار

                                                           
1
تشرين  4(، تاريخ االسترجاع: 2022آب  21"، موقع انترريجونال، تاريخ النشر: )أبعاد التعاون العسكري بين روسيا وإيرانمنى سليمان، " 

   :2u.pw/VfhIjhttps//(، الرابط: 2022الثاني 

https://2u.pw/VfhIj
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( ليسجل بداية لتعاون جديد بينهما في مجال 4و 3و 2روسي إيراني مشترك ألقمار )خيام 
 الفضاء.

، تدريبات بحرية بين 2022في شهر آب ، : استضافت فنزويالمشتركةعسكرية بحرية مناورات  .2
علمًا أّن القوات الروسية والصينية واإليرانية، وتعد أحدث تدريبات مشتركة بين موسكو وطهران؛ 

، واتفق الجانبان آنذاك على إجراء 2020أيلول في مناورات )القوقاز الروسية( في إيران شاركت 
 2022حزيران عام وفي  ،عربي ومضيق هرمزمناورات بحرية منتظمة في بحر قزوين والخليج ال

يران في خليج عمان.ن    فذت تدريبات عسكرية بحرية مشتركة بين روسيا والصين وا 
استمرار التعاون العسكري الروسي اإليراني والتنسيق السياسي في معظم الملفات ترى بعض الدراسات، أّن 

ة في الشرق األوسط والقوقاز وآسيا الوسطى، بينهما سيؤدي إلى تهديد متواصل حقيقي للمصالح األمريكي
بل في الفناء الخلفي لواشنطن أيضًا؛ حيث تتمتع طهران وموسكو بعالقات وثيقة مع فنزويال والدول 

إيران إلى روسيا فضاًل عن إمكانية نقل التكنولوجيا النووية والفضائية من ، اليسارية بأمريكا الالتينية
 إيران.الروسية أو الصواريخ البالستية البعيدة المدى في ” 300إس “ريخ خاصة إمكانية نشر منظومة صوا

1  

                                                           
1
 المرجع السابق نفسه.  
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 الخاتمة

على طبيعة العالقات السياسية واالقتصادية لكل من  2022أثرت الحرب الروسية األوكرانية منذ اندالعها 
ومن بين روسيا وأوكرانيا مع دول العالم األخرى وخاصة دول االتحاد األوروبي ودول الشرق األوسط. 

أبرز الدول التي تأثرت بالصراع في أوكرانيا الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والتي باتت في مرحلة تحكمها 
مقدرة صناع القرار في طهران على اختيار الطريق الذي يسهم في دعم الواقع االقتصادي المحلي خاصة 

األزمة نتيجة للعقوبات الغربية التي أّن إيران تعاني من عقوبات اقتصادية غربية قاسية. كما وغيرت 
فرضت على روسيا أيضًا، وجهة الصادرات النفطية الروسية التي باتت بعد القطيعة الغربية لها، تتجه إلى 

الروسية" تتسم  -األسواق التي تعتبرها إيران وجهة لصادراتها النفطية. فالعالقات االقتصادية "اإليرانية
فس في آن معًا، فاالقتصادين الروسي واإليراني يشتركان بأّنهما اقتصادان عمومًا بطابع التعاون والتنا

نفطيان من جهة وهما اقتصادين متنافسين يبحثان عن أسواق خارجية مستقرة لصادرات النفط لكل منهما، 
ن فترى كل من الدولتين في تركيا سوقًا هامًا لهما، ومن جهة أخرى، تتسم التبادالت التجارية بين البلدي

بالتعاون فهناك منتجات روسية تحتاجها األسواق اإليرانية خاصة فيما يتعلق بقطع غيار المعامل 
والمصانع وغيرها، وهناك منتجات إيرانية تحتاجها األسوق الروسية كاألدوية وقطع غيار السيارات والسلع 

ز العوامل التي أسهمت في الغذائية واألعشاب الطبية.. وغيرها. لذا فإّن العامل االقتصادي هو من أبر 
تعزيز التقارب السياسي بين إيران وروسيا. فكل من البلدين يتمتعان بقدرات اقتصادية كبيرة وخاصة النفط 

 والغاز والمعادن، إضافة إلى العديد من السلع التجارية األخرى.

 النتائج والتوصيات:  

األوكرانية وما بعدها، توصلت الدراسة إلى النتائج بعد دراسة طبيعة العالقات الروسية اإليرانية قبل األزمة 
 اآلتية:

نما وقفت ورائها العديد من األسباب خاصة ما يرتبط األوكرانية لم تكن الحرب  .1 وليدة الالحظة وا 
، وتمثل حزامًا الروسي من القومياألعد جزءًا من ، فأوكرانيا تبالبعد األمني القومي الروسيمنها 

وهي طريق بري يؤمن وصول إمدادات الغاز الروسي لدول أوروبا  يفصلها عن حلف الناتو،
األوروبي" وبنفس  -األوكراني -للحد من التقارب "األمريكيلروسيا الوحيد  ذالمال، وهي الغربية

  .الوقت يوفر ذلك لروسيا ورقة ضغط إلبعاد أوكرانيا من فكرة االنضمام إلى حلف الناتو مستقبالً 
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أوكرانيا إلى إضعاف األخيرة وتأمين الوصول الروسي لمياه البحر تهدف روسيا من حربها ب .2
ضعاف قوتها  األسود وتحويل أوكرانيا إلى دولة حبيسة والسيطرة على مقدراتها الصناعية وا 

 العسكرية.
يحتل االقتصادين الروسي واألوكراني أهمية كبيرة في االقتصاد العالمي، إذ تعد روسيا من الدول  .3

للقمح، كما وشكلت التجارة هام مصدر للغاز والنفط في السوق العالمية، وكذلك  الكبرى الموّردة
، ويأتي أكثر 2020% من إجمالي الناتج المحلي الروسي حتى عام 46الخارجية الروسية نحو 

من نصف عائدات الصادرات الروسية من البترول والغاز الطبيعي، بينما تبلغ حصة المعادن من 
حصة األغذية من إجمالي  ت%، في حين بلغ8%، والمواد الكيماوية 11الصادرات الروسية 

. أّما أوكرانيا فهي من الدول ذات اإلنتاج الغذائي والصناعي العالي، فهي %7الصادرات نحو 
في هامًا وتصدر المواد الخام واآلليات، والمركبات الفضائّية، والمواد الغذائية. وتحتل دورًا تنتج 

. تعد رائدة في مجال تصدير الحبوب واللحوم والزيوت ومشتقات األلبانو مية، أسوق الغذاء العال
لذلك نجد أّن االقتصادين الروسية واألوكراني لهما أهمية وثقل في االقتصاد العالمي، وأي أزمة 

 داخلية تحصل لديهما سيكون حمًا لها تأثير على االقتصاديات اإلقليمية والعالمية.  
سية اإليرانية بمراحل مختلفة ما بين الصراع والمنافسة والتعاون، لكن تشكل مّرت العالقات الرو  .4

حاجة كل من البلدين لآلخر ركيزة أساسية للتعاون بينهما رغم تعارض مصالحهما االقتصادية، 
حيث روسيا ترى في إيران مرتكزًا لصادراتها الخارجية إلى األسواق األسيوية وظهر ذلك جليًا بعد 

رانية، وتجسد ذلك من خالل االتفاق على انشاء ممر شمال جنوب. أّما بالنسبة الحرب األوك
إليران فهي تهدف من التقارب مع روسيا خالل الفترة األخيرة لتكون حليفًا لها ضد التحالف 
الغربي ضدها وكما وتسعى لتستفيد من السوق الروسية في مجاالت معينة، وتبادل الخبرات 

 ارات الروسية.واالستفادة من االستثم
رغم السلبيات التي تركتها الحرب األوكرانية، إال أنها أثرت من الناحية اإليجابية بشكل واضح  .5

على العالقات الروسية اإليرانية حيث وقع البلدين على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي 
ء خط النقل الجديد المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وكذلك تم االتفاق على إنشا

شمال جنوب والذي تم تجريبه مؤخرًا وهو اإلنجاز األكثر بروزًا كونه سيسهم في توفير الكثير من 
 الوقت والتكلفة المادية على السلع المصدرة من روسيا باتجاه بلدان القارة األسيوية وبالعكس.

 يأتي:بعد عرض أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فهي توصي بما و
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يران على مختلف المستويات السياسية واالقتصادية،  .1 تعزيز التعاون الثنائي بين روسيا وا 
وتسخير كافة الجهود المشتركة بين الدولتين إليجاد حلول للعقوبات االقتصادية الغربية 
المفروضة على اقتصاديهما، وتعزيز التعاون المشترك لتطوير البنى التحتية في كل من 

 أمين ما يمكن أن يحقق حالة تكامل اقتصادي لهما.البلدين لت
واستكمال مراحل إلغاء تأشيرة الدخول التي طالبت بها إيران دخول بين البلدين تسهيل حركة ال .2

إلغاء تأشيرة ومن الضروري للمجموعات السياحية، مسبقًا وبدأت فعليًا بإلغاء تأشيرة الدخول 
  .في الفترة المقبلة لعموم السكانو الدخول ألغراض التجارة واألمور العلمية 

تكثيف االتصاالت الثنائية بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بزيادة عدد اللقاءات الدورية بين  .3
المسؤولين الروس واإليرانيين، وذلك ليكون بوابة أساسية لتعزيز االتصاالت المباشرة بين 

التبادالت التجارية مستقباًل ألن القطاعين الخاص في كل من البلدين ما يسهم في زيادة حجم 
تعزيز دور القطاع الخاص ضروري على اعتبار أّن ميول أغلبية التجار اإليرانيين خالل 

 السنوات الماضية هي غربية ولم يكن لها اهتمام كبير تجاه األسواق الروسية.
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 احملكمة االحتادية العليا يف العراق وجملس صيانة الدستور االيراني
 مقارنة دراسة

 لقمان حممد عيسى كريف
 مدرس القانون العام املساعد

  جامعة املصطفى االمني | العراق 
 Introductionاملقدمة | 

ْدُه َمعَ  َراَدَة َوالتهْدَبرَي، َاْْحَ
ِ
َ َواْْل َ َالَْمَِلُ َالَْعَظمُي َالَْكَبرُي، َالُْمْنفَرََد َِبلَْعز  ََ َم  أعَْ َن َالَْحْمد ّلَِله ُكْرُه َْ ْْ رَي، َوا َِ ْْ َز َوالته ْْ َِ  ٍّ َِبلَْع ا َ َِ  َاْْ

د ٍّ َويُْْس َمْن َعَسري، ِْ َبنَي َالطه َهرَيَن َوَصْ  َمْن قَ ي َ ََ أ َِلَ َالطه اجَ َالُْمَنرَي َوَْ َ ْد َالْس َ َدََن ُمَحمه ي َ ََ س َ ََلُم َْ ََلُة َوالسه ِه َبَ  َالَْرره َوال

يَن. َ ََل يَْوَم َال 
ِ
ْحَس ن ٍّ ا

ِ
 َالَْمَي َمنَي َوَمْن تََبَعهُْم َِب

لااااااادان العرألياااااااة و اى قيياااااااة اساااااااد  ا ااااااا   ياااااااام ن اااااااام  يا ااااااا   م ااااااا ن اماااااااا العاااااااد نن ال ظااااااارو  اااااااا  ان االن ماااااااة  ااااااا   ميااااااا  ال 

يحااااااااالن  ااااااااا  الق ااااااااام العااااااااام امعاوماااااااال املةلاااااااا  والاااااااا   ي اااااااام  ) االماااااااا  العااااااااام، ال اااااااا ة العامااااااااة، الساااااااا يقة العامااااااااة( 

ولعااااااا  الاااااااقتل الااااااا    سااااااال ل الااااااال الااااااادول يي لاااااااه مااااااا  ن اااااااام ا ااااااا  ا ااااااار، وا عااااااا  اظلااااااا  الااااااادول اق اااااااي  الااااااال املقت ياااااااة 

عية امل مثلاااااااااااااااة االبرملاااااااااااااااان او ا ااااااااااااااا  السااااااااااااااالةة ال قعي ياااااااااااااااة امل مثلاااااااااااااااة امجااااااااااااااا  الاااااااااااااااو را  او ر ااااااااااااااا   ا ااااااااااااااا  السااااااااااااااالةة ال  ااااااااااااااار 

 ال ماورية، وذلل حس  نتل الق ام السيا ية املس يدم    الل الدولن

ول ااااااااا  ي ااااااااادوا ان العااااااااا  الااااااااادول  اااااااااد اااااااااا    اااجاااااااااا  ا ااااااااار  اال و  اااااااااو ا  اااااااااا  م  ساااااااااات د ااااااااا ورية ا اااااااااون  ملااااااااااا  ااااااااا  

الق ااااااااااام السيا ااااااااااية و وتاااااااااا  اال اااااااااا راايجية ال اااااااااا  ا عاااااااااا  ال عااااااااااا   ااااااااااا  الق ااااااااااام اظلاااااااااا  االحيااااااااااان ا اااااااااا  ر اااااااااا   ي ليااااااااااة 

 مااااااااااا ا ااااااااااون الاااااااااال امل  سااااااااااات مق ي ااااااااااة ال اااااااااا   ا ااااااااااو   او مي ااااااااااار ، وماااااااااا   اااااااااا   االن مااااااااااة  ااااااااااو ن ااااااااااام 
ت
العااااااااااام، وظال ااااااااااا

ال ماورياااااااة اال ااااااا مية  ااااااا  اياااااااران، اذ يقعااااااارد ذلااااااال الق اااااااام العرياااااااد  سي لياااااااة نو ياااااااة ام ااااااا    ااااااا  ظ ااااااار ، ل ا تاااااااالة ا ااااااا  

  ااااااااااالةة املر اااااااااااد اال اااااااااااا  وذلااااااااااال م  ساااااااااااات الساااااااااال
ت
ةات العاماااااااااااة )ال  ااااااااااار عية، ال قعي ياااااااااااة، اللىاااااااااااا ية( او اااااااااااد ايىاااااااااااا

ا ااااااارج مثااااااا  مجلااااااا   ااااااايانة الد ااااااا ور او متاااااااب ة  مااااااا ي  الق اااااااامن ولعااااااا  درا ااااااا قا   ل تااااااار  اااااااا  اياااااااان مجلااااااا  

    ال  ر   و الر ااة و اال را ن
ت
 اار ا

ت
  يانة الد  ور ال   يمارس دورا

 keywordsية | الكلمات املفتاح

الد ااااااااا ور  –السااااااااالةة ال  ااااااااار عية  –الق اااااااااام السيا ااااااااا    –مجلااااااااا   ااااااااايانة الد ااااااااا ور  –املح ماااااااااة االاحادياااااااااة العلياااااااااا 

 د  ور ال ماورية اال  مية االيرانيةن –العراق  
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Abstract 

There is no doubt that the application of constitutional justice is not an easy issue. Constitutional judicial 

oversight faces many obstacles, whether those factors are political, social or economic. The view of the 

constitutional judiciary is different from the ordinary judiciary, and therefore the jurists’ side went to 

consider that the constitutional judiciary is a developed being, so you see today’s rulings They differ at 

tomorrow, and this does not mean the loss of objectivity in the constitutional judiciary, but this judiciary 

goes to the study of social, political and economic factors, as well as taking into account the rights and 

interests of individuals, and from this point of view, the study appears to be of great importance, especially 

in light of the development of political systems that we are witnessing At the present timeن 

Sometimes you see that this oversight is directly from the Constitutional Court, or sometimes other 

countries go to establish a council or institutions that exercise that role, whether it is oversight, legislation 

or supervision in accordance with the constitutional system followed in those countries. 

 The importance of the studyاهمية الدراسة | 

ال  اااااااااال ان اة ياااااااااا  م اااااااااادأ العدالاااااااااااة الد اااااااااا ور  لاااااااااا   ااملوتااااااااااو  الاااااااااااا ن، لالر ااااااااااااة اللىااااااااااا ية الد اااااااااا ورية اوا ااااااااااال 

  ال ث اااااااااااااار ماااااااااااااا  العرا ياااااااااااااا   ااااااااااااااوا  اكاناااااااااااااا  الاااااااااااااال العواماااااااااااااا   يا ااااااااااااااية او ا  ما يااااااااااااااة او ا  تااااااااااااااادية، لق اااااااااااااار  اللىااااااااااااااا

الد ااااااااااا ور  اي لاااااااااااه  ااااااااااا  اللىاااااااااااا  العااااااااااااد ، ولااااااااااا لل ذ ااااااااااا   انااااااااااا  العلااااااااااااا  ا ااااااااااا  ا   اااااااااااار ان اللىاااااااااااا  الد ااااااااااا ور  

كااااااااااااا   م ةااااااااااااور، ل اااااااااااارج اح ااااااااااااام اليااااااااااااوم اي لااااااااااااه  قااااااااااااد ال ااااااااااااد، و اااااااااااا ا ال يع اااااااااااا  للاااااااااااادان املوتااااااااااااو ية لاااااااااااادج اللىااااااااااااا  

ة وكاااااااااا لل الد اااااااااا ور ، وانمااااااااااا ياااااااااا     اااااااااا ا اللىااااااااااا  ا اااااااااا  درا ااااااااااة العواماااااااااا  اال  ما يااااااااااة و السيا ااااااااااية و اال  تااااااااااادي

 
ت
يراعااااااا  حلاااااااول االلاااااااراد و متاااااااال ا ، ومااااااا   ااااااا ا املقةلااااااا  ا ااااااادو الدرا اااااااة  ااااااا  ال انااااااا    ااااااا   ا مياااااااة ااااااااار    تو اااااااا

    ظ  اةور االن مة السيا ية ال     اد ا    و  قا ال ا  ن

 اااااااااا    دول ا ااااااااارج ا ااااااااا  ا  اااااااااا  
ت
 ان الااااااااال الر اااااااااااة ا اااااااااون م ا ااااااااار  مااااااااا  املح ماااااااااة الد ااااااااا ور  او احياناااااااااا

ت
ل ااااااااارج احياناااااااااا

 للق اااااااااااام الد ااااااااااا ور  مجلااااااااااا
ت
  او م  ساااااااااااات اماااااااااااارس ذلااااااااااال الااااااااااادور  اااااااااااوا  اكاااااااااااان ر اااااااااااااة او   ااااااااااار   او ا ااااااااااارا  وللاااااااااااا

امل  اااااااااا   اااااااااا  الاااااااااال الاااااااااادولن وال ظاااااااااارو ان كاااااااااا  الاااااااااال امل  سااااااااااات اسااااااااااد  ا اااااااااا  حمايااااااااااة الق ااااااااااام العااااااااااام وحمايااااااااااة االلااااااااااراد و 

 متال ا ن

 Study gapفجوة الدراسة | 

 اااااااا  ايااااااااان و  اااااااارع دور املح مااااااااة االاحاديااااااااة العليااااااااا  اااااااا  العاااااااارال ال اااااااااال  ان  لاااااااا  اااااااااخن الدرا ااااااااات الساااااااااالة و ال ا ااااااااة 

كث ااااااار ، ا قمااااااااا  اااااااا  ال اناااااااا  اال ااااااار ناااااااارج  لاااااااة الدرا ااااااااات العرألياااااااة ال ا ااااااااة اااااااادور مجلاااااااا   ااااااايانة الد اااااااا ور االيرا اااااااا  

 اااااااا ا ماااااااا   اااااااااة، وماااااااا   اااااااااة ا اااااااارج ناااااااادر  الدرا ااااااااات ال ا ااااااااة  اااااااا  ايااااااااان الع  ااااااااة ااااااااا ن املح مااااااااة االاحاديااااااااة العليااااااااا و 
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 ماااااااا  امل  ساااااااا  ن مجلاااااااا   اااااااايانة الد اااااااا
ت
 ورن لاااااااا ا مااااااااا يقعاااااااارد ااااااااال احثقااااااااا  اااااااا ا  ااااااااو ايااااااااان الع  ااااااااة او ال قااااااااالر ااااااااا ن كاااااااا 

 ا   ن

 

  Obstacles Study البحث | معوقات

املتاااااااااااادر العرألياااااااااااة ال ااااااااااا  ا ااااااااااا ن لللاااااااااااار  او ال احاااااااااااا  دور   اااااااااااا  ال تاااااااااااول  اىااااااااااامق  معو اااااااااااات الدرا اااااااااااة  ااااااااااا   اااااااااااعوألة

 مجل   يانة الد  ور و   خالن

 Study Methodologyمنهج الدراسة | 

للااااااااد ا اااااااا يدمقا  اااااااا  درا اااااااا قا  اااااااا   ا اااااااا  ا اااااااا يدام املااااااااقتل الو ااااااااع  ال حليااااااااا  للمعااااااااا ي  اال ا ااااااااية  اااااااا  ا ااااااااوي  الاااااااال 

امل  سااااااااا  ن اللىاااااااااا    ن املام ااااااااا ن  ااااااااا  العااااااااارال و ال ماورياااااااااة اال ااااااااا مية  ااااااااا  اياااااااااران، مااااااااا  ا ااااااااا يدام املاااااااااقتل امللاااااااااارن 

 اينسمان

 Study Planخطة الدراسة | 

درا اااااا قا  اااااا   ا اااااا  ا اااااااة مةالاااااا ، اقاولقااااااا  اااااا  املةلاااااا  االول ا اااااا  ايااااااان ما يااااااة املح مااااااة االاحاديااااااة اراخيقااااااا ا اااااا  السااااااي  

العلياااااااا و دور اااااااا و  تا تااااااااا و ا وينساااااااا، و  ااااااا  املةلااااااا  الثاااااااا   اةر قاااااااا ا ااااااا  اياااااااان ما ياااااااة مجلااااااا   ااااااايانة الد ااااااا ور  ااااااا  

لااااااااااا  الثالااااااااااا  ا ااااااااااا  اياااااااااااان الع  اااااااااااة او ال ماورياااااااااااة اال ااااااااااا مية االيرانياااااااااااة و  وا  ااااااااااااال و  ااااااااااا حياال و ا ويقااااااااااال، و  ااااااااااا  املة

  د ا ا ن ك  مان
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 املطلب االول 

 ماهية املحكمة االتحادية العليا في العراق

  ىاااااااااااااا ية  يئاااااااااااااة أ اااااااااااااا  هااااااااااااا  العلياااااااااااااا االاحادياااااااااااااة املح ماااااااااااااة أن  اااااااااااااا  2005 لعاااااااااااااام العااااااااااااارال  ماورياااااااااااااة د ااااااااااااا ور  نااااااااااااا 

 مااااااااا  وظ ر اااااااااا الد اااااااا ور  أح اااااااااام راعساااااااا  وأ مياااااااااة واىن مااااااااة اللاااااااااوان ن د ااااااااا ورية  ااااااااا  ا  ااااااااارا   اااااااالةة لااااااااااا ااحاديااااااااة

 الاااااااادول  ظااااااارار  ااااااااا  م يتااااااا  د اااااااا ور   ىاااااااا  أ  ااااااااخ  اااااااد العاااااااارال ان اللاااااااول  يم اااااااا  لااااااا لل ، امل يتتااااااااة املجااااااااالت

ا العاااااااااااا  العليااااااااااااا االاحاديااااااااااااة املح مااااااااااااة أن  اااااااااااال التاااااااااااادد، ال  اااااااااااا ا  اااااااااااا  امل لدمااااااااااااة ا دورت  الد اااااااااااا ور  حمايااااااااااااة  اااااااااااا  ر  ساااااااااااايت

 ي علااااااااااااا ال ااااااااااا  وال رياااااااااااات ال لاااااااااااول  وحماياااااااااااة   ااااااااااالنزا  اااااااااااا  ال عاااااااااااا   ااااااااااا ل مااااااااااا  االاحااااااااااااد  الق اااااااااااام  ااااااااااا  االاحااااااااااااد 

 العلياااااااااااا االاحادياااااااااااة املح ماااااااااااة إ  اااااااااااا  ، العااااااااااارال  ماورياااااااااااة مااااااااااا  دولاااااااااااة  ااااااااااا   ، االاحااااااااااااد  االاحااااااااااااد  ااااااااااارر ن الد ااااااااااا ور 

 أ ااااااااااااااالي  اإ  ااااااااااااااا  ، 2005 لسااااااااااااااقة( 30) ر اااااااااااااا  العليااااااااااااااا االاحاديااااااااااااااة املح مااااااااااااااة  ااااااااااااااانون  امو اااااااااااااا  ا  تا اااااااااااااااا واحديااااااااااااااد

 حااااااااار  ، و اااااااااد(44) املااااااااااد   ااااااااا   ليااااااااال املقتاااااااااو  السااااااااالةات اااااااااا ن تااااااااا الع م ااااااااادأ وإد اااااااااال كورد ااااااااا ان إ لاااااااااي  وإ ااااااااارار

 و( 93) مواد اااااااااا  ااااااااا  ا  تا ااااااااااا وحااااااااادد املح ماااااااااة  ااااااااا   و اااااااااود اخكياااااااااد  اااااااااا  2005 لعاااااااااام العااااااااارال  ماورياااااااااة د ااااااااا ور 

(52  / 
ت
 /  61) و( اانيااااااااااااا

ت
 ال  اااااااااااار عية الساااااااااااالةات ماااااااااااا  االاحاديااااااااااااة الساااااااااااالةات ا  ااااااااااااون  -: أن  ااااااااااااا  اااااااااااااق (ن ب/   اد ااااااااااااا

)ننن  اخنساااااااااااا االاحادياااااااااااة اللىاااااااااااا ية السااااااااااالةات الد ااااااااااا ور   ااااااااااا ا مااااااااااا ( 89) املااااااااااااد  واحااااااااااادد ،ننن(  واللىاااااااااااا ية وال قعي ياااااااااااة

 والر ااااااااااااااة العاماااااااااااة والقياااااااااااااة العلياااااااااااا االاحاديااااااااااااة واملح ماااااااااااةن العلياااااااااااا االاحادياااااااااااة املح مااااااااااااة ، لللىاااااااااااا  اى اااااااااااا  املجلااااااااااا 

 رأ اااااااااال و ااااااااااا  ،  اااااااااارم أ اااااااااااس  ااااااااااا  العراقاااااااااا  اللىااااااااااا  اقااااااااااا  ااااااااااا  ،(  انونااااااااااا املق مااااااااااة العيدراليااااااااااة واملحاااااااااااك  اللىااااااااااا ية

 ناللانون  امو   اللىائ  اال  تا  امارس ال   ، العليا االاحادية املح مة

 

 الفرع االول 

 اختصاص املحكمة االتحادية العليا في العراق

 2005لساااااااااقة  30للااااااااانون املح ماااااااااة االاحاديااااااااة العلياااااااااا ر اااااااا   2021لسااااااااقة  25للااااااااد ناااااااا   اااااااااانون ال عاااااااادي  االول ر ااااااااا  

  ات ال   ا م    سا املح مة االاحادية، ويم   ايجا  ا اما يا : ا  مجمو ة م  اال  تا

 :الرقابة على دستورية القوانين و االنظمة النافذة :
ً
 اوال

ان الر ااااااااااااااة  ااااااااااااا  د اااااااااااا ورية اللااااااااااااوان ن امااااااااااااا ان ا ااااااااااااون ر ااااااااااااااة  يا ااااااااااااية او ا ااااااااااااون ر ااااااااااااااة  ىااااااااااااا ية، و عااااااااااااد الر ااااااااااااااة 

ل الر ااااااااااااة ماااااااااا  ا  تااااااااااا  اللا اااااااااا   للاااااااااا    اااااااااا  الاااااااااال اللىااااااااااا ية ااااااااااادور ا امااااااااااا ا ااااااااااون  اااااااااااالة او الحلااااااااااة، و عااااااااااد الاااااااااا
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ن ولعاااااااا  ا اااااااا  مااااااااا ام اااااااا ت 1الر ااااااااااة ا  ا  اااااااادا   ااااااااا  الساااااااالةة ال  اااااااار عية و ال  ع اااااااار  م اااااااادأ العتاااااااا  ياااااااابن الساااااااالةات

 ن2ال الل الر ااة الد  ورية  ا  م رو ية اللوان ن انسا ر ااة مركزية

 :تفسير نصوص الدستور :
ً
 ثانيا

  تااااااااااااا  الثااااااااااااا   املقااااااااااااو  للمح مااااااااااااة االاحاديااااااااااااة العليااااااااااااا، ان القتااااااااااااو  يع باااااااااااار اعساااااااااااا ر نتااااااااااااو  الد اااااااااااا ور  ااااااااااااو اال 

الد ااااااااا ور   اااااااااد يتاااااااااياسا العااااااااا  ال ماااااااااو ، ويلتاااااااااد اااااااااا لل ال ماااااااااو   اااااااااو  ااااااااادم ام انياااااااااة ا ااااااااا ي   اراد  واتااااااااا  

الااااااااق  الد ااااااااا ور ، او  ااااااااادم ام انياااااااااة اة يااااااااا  الاااااااااق  الد ااااااااا ور   اااااااااا  ال الاااااااااة املعروتاااااااااة مماااااااااا ي عااااااااا ن ال حااااااااا   ااااااااا  

 ن3للو و   ا  اراد  امل ر  الد  ور  الق  م    ل العاظل او روحل

ياااااااا     انااااااااا  مااااااااا  العلاااااااال ا ااااااااا  اوكيااااااااا  مامااااااااة ال عسااااااااا ر للمح ماااااااااة االاحاديااااااااة العلياااااااااا مااااااااا  دون  ااااااااوا ا  اااااااااي د  ا ااااااااا  

 ن4اوحيد الرأ  الد  ور  ويمق  اىارب اآلرا  اذا ما  عدد ال اات املال ة ال  تا  ال عس ر

 الفصــــــــل فــــــــي القضــــــــايا ال ــــــــي تنشــــــــأ عــــــــن تطبيــــــــق ا :
ً
لقــــــــوانين االتحاديــــــــة، و القــــــــرارات و االنظمــــــــة و ثالثــــــــا

 التعليمات و االجراءات الصادرة عن السلطة االتحادية:

وياااااااراد االعتااااااا   ااااااا  حالاااااااة ال عاااااااار  اااااااا ن اللاااااااانون االاحااااااااد  و اللاااااااانون املحاااااااا  ا اااااااون ال ل اااااااة لااااااا ول  اااااااا  الثاااااااا   اذا 

  ااااااااااااار مااااااااااااا    يعاااااااااااااة الااااااااااااادول كاااااااااااااان  ااااااااااااا  مجاااااااااااااال اال  تاااااااااااااا  ال تااااااااااااار  للسااااااااااااالةة االاحادياااااااااااااة، واللاااااااااااااول ال  ااااااااااااار ذلااااااااااااال ي

 ن5االاحادية

  ااااااااا  انا  ااااااااال اال  تاااااااااا  املااااااااا كور 
ت
ا قماااااااااا ذ ااااااااا   انااااااااا  ا ااااااااار مااااااااا  العلااااااااال الد ااااااااا ور  ان الد ااااااااا ور لااااااااا  ي ااااااااا  موللاااااااااا

للمح مااااااااااة االاحادياااااااااااة العليااااااااااا ىنااااااااااال  اااااااااايد   مااااااااااا  ا  تا ااااااااااات محااااااااااااك  الدر ااااااااااة االو ااااااااااا   اااااااااا  اللىاااااااااااا ي  العااااااااااااد  و 

 ن6االدار  

  الفصــــــــــــل فــــــــــــي املنازعــــــــــــات ال ــــــــــــي تحصــــــــــــل :
ً
بــــــــــــين اليكومــــــــــــة االتحاديــــــــــــة و حكومــــــــــــات االقــــــــــــاليم و رابعــــــــــــا

 املحافظات و البلديات و االدارات املحلية:

ان الد ااااااا ور العراقااااااا  مااااااااقي املح ماااااااة االاحادياااااااة العليااااااااا  ااااااا حية العتااااااا   اااااااا  املقا  اااااااات ال ااااااا  احتاااااااا  اااااااا ن ال  ومااااااااة 

ااااااااااق  الد اااااااااا ر العامليااااااااةن  االاحادياااااااة و ا اااااااارا  االاحاااااااااد او ماااااااا ااااااااا ن الاااااااال ا اااااااارا  االاحااااااااد، ولعلاااااااال ااااااااا لل اراد مسااااااااير 

 ن7لالع  ة ا ن ا را  االاحاد يح ماا اللانون العام الدا ا ، ول   اللانون العام الدو  

                                                           
1
ص  –م 2008 – 1ط –بغداد  –موسوعة الثقافة العراقية  –المحكمة االتحادية و دورها ضمان مبدأ رقابة المشروعية  –د. غازي فيصل مهدي  

28. 
2
 .40ص  –م 2005 –المانيا، المملكة المتحدة، فرنسا  –تقرير مقارن لدستور العراق  –البروفسور يورك فيدك  
3
 – 8العدد  –مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين  –النظام القانوني لتفسير النصوص الدستورية في االنظمة الدستورية  –د. عيد احمد الحسبان  

 .87ص  –م 2007 –العدد الثاني  – 4المجلد 
4
 .328ص  –م 1978 –مطبعة القاهرة الجديدة  –ة مقارنة دراس –النظام االتحادي في االمارات العربية المتحدة  –د. عادل الطباطبائي  
5
م 1980 –السنة الرابعة  – 1العدد  –جامعة الكويت  –مجلة الحقوق و الشريعة  –االستقالل الذاتي لواليات الدولة االتحادية  –د عادل الطباطبائي  

 .96ص  –
6
 .34ص  –مصدر سابق ذكره  – المشروعية بةرقا مبدأ ضمان دورها و االتحادية المحكمة -د. غازي فيصل مهدي  
7
 .48ص  –م 1997 –االسكندرية  –دار المطبوعات الجامعية  –النظرية العامة للدولة  –د. مصطفى او زيد فهمي  
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 :الفصل في املنازعات ال ي تحصل بين حكومات االقاليم او املحافظات :
ً
 خامسا

 ظ ااااااار مس ساااااااا ، ىناااااااال اذا كااااااا
ت
 ان اق اااااااار ذ ااااااا   انااااااا  مااااااا  العلاااااااال ا ااااااا  ا   اااااااار  ان  ااااااا ا اال  تااااااااا  او اااااااعا

ت
ان   يعياااااااا

املح ماااااااااة االاحادياااااااااة العلياااااااااا  ااااااااا  املقا  اااااااااات ال ااااااااا  ا  اااااااااخ اااااااااا ن ال  وماااااااااة االاحادياااااااااة و ح وماااااااااات اال اااااااااالي ، لاااااااااخن االمااااااااار 

لاااااااااا   كاااااااااا لل  اااااااااا  املقا  ااااااااااات ال اااااااااا  احتاااااااااا  ااااااااااا ن ال  ومااااااااااة االاحاديااااااااااة و املحال ااااااااااات وال لااااااااااديات و االدارات املحليااااااااااةن 

ة السيا اااااااااية، والثانياااااااااة  عمااااااااا  ولااااااااا  مركاااااااااز ال مركزياااااااااة االدارياااااااااة ذلااااااااال ىن االو ااااااااا   عمااااااااا   اااااااااا  ولااااااااا  م ااااااااادأ ال مركزيااااااااا

( مااااااااا  الد ااااااااا ور العراقااااااااا  لااااااااا لل لخنسااااااااااا مااااااااا  حااااااااا  امل ااااااااادأ ايىااااااااا  لر ااااااااااااة -122كماااااااااا نتااااااااا   اااااااااا  ذلااااااااال املااااااااااد  )
ت
اانيااااااااااا

 ال  ومة املركزيةن

دارات وان املقا  اااااااااااااات ال ااااااااااااا  ا  اااااااااااااخ اااااااااااااا ن ال  وماااااااااااااة املركزياااااااااااااة و املحال اااااااااااااات ظ ااااااااااااار املرا ةاااااااااااااة ااااااااااااااا لي  و ال لاااااااااااااديات و اال 

املحلياااااااااة و املجاااااااااال  املحلياااااااااة ال ااااااااا   عمااااااااا  ولااااااااا  م ااااااااادأ ال مركزياااااااااة االدارياااااااااة ايااااااااا    ساااااااااا  ااااااااااات اللىاااااااااا  العااااااااااد  او 

 ن1االدار ، وألال ا   ال مسو  ل    املح مة االاحادية العليا  سا

 :الفصل في االتهامات املوجه الى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و الوزراء :
ً
 سادسا

ن املح مااااااااااااة االاحاديااااااااااااة العليااااااااااااا اياااااااااااا   االعتاااااااااااا  ااالاسامااااااااااااات املو اااااااااااال ا اااااااااااا  ر اااااااااااا   ال ماوريااااااااااااة او ر اااااااااااا   ي حاااااااااااان ا

  اااااااااا  االاسامااااااااااات املو اااااااااال ا اااااااااا  نااااااااااوا س  وماااااااااا   اااااااااا  ادر ااااااااااة و ياااااااااار و ر  ااااااااااا  
ت
مجلاااااااااا  الااااااااااو را  او الااااااااااو را  و اعتاااااااااا  ايىااااااااااا

لااااااااون  اااااااا  الااااااااو ير الايااااااااات املساااااااا للة ولااااااااو ان الد اااااااا ور لاااااااا  يااااااااق   ااااااااا  ذلاااااااال  ااااااااراحة، ول اااااااا  ياااااااارج العلاااااااال انساااااااا  ال يل

 ن2در ة    السل  االدار  للدولة

 :املصادقة على النتائج النهائية لالنتخابات العامة لعضوية مجلس النوب :
ً
 سابعا

ياااااااااا كر الاااااااااا ع  ان ا  تااااااااااا  املح مااااااااااة االاحاديااااااااااة العليااااااااااا ااملتاااااااااااد ة  ااااااااااا  الق ااااااااااا   النسا يااااااااااة ل ن يااااااااااااات يل تاااااااااار 

 ااااااااااا ن  نساااااااااااا الااااااااااا   يعاااااااااااد مااااااااااا  ا  تا اااااااااااات و  ااااااااااا حيات مجلااااااااااا   اااااااااااا  املتااااااااااااد ة  اااااااااااا  الق اااااااااااا   النسا ياااااااااااة ودون اال 

 ن3املعوت ن    مجل  املعوتية العليا املس للة ل ن يااات

  النظـــــــر بـــــــالطعن فـــــــي قـــــــرار مجلـــــــس النـــــــواب الصـــــــادر علـــــــى وفـــــــق صـــــــالحياتها املنصـــــــوص عل هـــــــا فـــــــي :
ً
ثامنـــــــا

 :4( من دستور جمهورية العراق52املادة )

، 1ل الةعاااااااااون اثاااااااااار العاااااااااد ال خكياااااااااد مااااااااا  ا اااااااااوت  ىاااااااااوية القا ااااااااا  املر ااااااااا ذ ااااااااا   انااااااااا  مااااااااا  العلااااااااال ا ااااااااا  ا   اااااااااار ان الااااااااا

  اااااااااا   اااااااا ة  ىاااااااااوية القا اااااااا  او و اااااااااود الةعاااااااا   ااااااااا  الااااااااال 
ت
 اخكياااااااااديا

ت
وألال ااااااااا   لاااااااااخن  اااااااارار املجلااااااااا  امااااااااا ان ي اااااااااون  اااااااارارا

    حالة ا وت   ة الةعونن
ت
 و  عدي 

ت
 العىوية او ان ي ون ذلل اللرار ا  يحا

                                                           
1
 .38ص  –مصدر سابق ذكره  – المشروعية رقابة مبدأ ضمان دورها و االتحادية المحكمة -د. غازي فيصل مهدي  
2
 .40 ص – ذكره سابق مصدر – المشروعية رقابة مبدأ ضمان دورها و االتحادية المحكمة - يمهد فيصل غازي. د 
3
 .2007لسنة  11| سابعاً( من قانون المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات رقم  4انظر المادة ) 
4
 على ما يلي: 2005من الدستور العراقي لعام  52 مادةتنص المادة  

 . أعضائه ثلثي بأغلبية االعتراض، تسجيل تاريخ من يوماا  ثالثين خالل أعضائه، عضوية صحة في ابالنو مجلس يبت –:  أوالا 
 . صدور تاريخ من يوماا  ثالثين خالل العليا، االتحادية المحكمة أمام المجلس قرار في الطعن يجوز –:  ثانياا 
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االاحادياااااااااااة العلياااااااااااا  ااااااااااالةة الر اااااااااااااة  اااااااااااا  اللااااااااااارار الااااااااااا   ي يااااااااااا   مجلااااااااااا  و اااااااااااد  عااااااااااا  الد ااااااااااا ور العراقااااااااااا  للمح ماااااااااااة 

القااااااااااواب اتاااااااااادد  ىاااااااااااوية اال ىااااااااااا ،  ااااااااااوا  اىااااااااااام  ا اااااااااالا   اااااااااااعة العىااااااااااوية او اىاااااااااام  رلااااااااااا  الةعاااااااااا  ا ااااااااااا ة 

العىاااااااااااوية ليااااااااااال، حيااااااااااا  يجاااااااااااو  الةعااااااااااا   ااااااااااا   ااااااااااارار مجلااااااااااا  القاااااااااااواب  ااااااااااا ا اماااااااااااام املح ماااااااااااة االاحادياااااااااااة  ااااااااااا ل املاااااااااااد  

 م  ااري
ت
 ن2خ  دور ذلل اللراراللانونية و ه  ا ا ن يوما

 ملاااااااااا نااااااااا   ليااااااااال 
ت
 ااااااااا ا و ع بااااااااار  ميااااااااا  ماااااااااا ذكااااااااار  اااااااااو مااااااااا  ا  تاااااااااا  املح ماااااااااة االاحادياااااااااة العلياااااااااا املمقوحاااااااااة لااااااااااا وللاااااااااا

، اتاااااااااالة ا ااااااااا  مجمو اااااااااة مااااااااا  اال  تا اااااااااات ال ااااااااا  مقحااااااااا  لاااااااااقع  املح ماااااااااة امو ااااااااا  2005الد ااااااااا ور العراقااااااااا  لعاااااااااام 

وال اااااااا  نتاااااااا   ااااااااا  مااااااااا يااااااااا   2006لسااااااااقة  26  ( ماااااااا   ااااااااانون ال  سااااااااية العرا يااااااااة ر اااااااا20 اااااااوان ن ا اااااااارج، مثاااااااا  املاااااااااد  )

"يحاااااا  ل اااااا  ماااااا   ااااااال   ال جاااااا   و الااااااو ير املياااااا   الةعاااااا   اااااا  اللاااااارار التااااااادر ماااااا  املحاااااااك  االداريااااااة لاااااادج املح مااااااة 

 ن3االاحادية"

ومااااااااا   انااااااااا  ا اااااااااار ا اااااااااار العاااااااااا  العلااااااااال الد اااااااااا ور  ان اال  تا اااااااااات ال اااااااااا  انا ااااااااااا امل اااااااااار  الد ااااااااا ور  ااملح مااااااااااة 

تا اااااااااااات وا اااااااااااعة م عااااااااااادد   اااااااااااد ال الاااااااااااوج املح ماااااااااااة االاحادياااااااااااة  اااااااااااا  اللياااااااااااام  ساااااااااااا ولااااااااااا  االاحادياااااااااااة العلياااااااااااا هااااااااااا  ا  

 ن4ال   ي  ال ا  

 

 الفرع الثاني

 تكوين املحكمة االتحادية العليا في العراق

  اااااااااااا  ماااااااااااا ياااااااااااا  "ا  اااااااااااون  2005( لساااااااااااقة 30نااااااااااا   اااااااااااانون ال عااااااااااادي  االول للاااااااااااانون املح ماااااااااااة االاحادياااااااااااة العلياااااااااااا ر ااااااااااا  )

  ىاااااااااا  اااااااااا ن مااااااااا  ا  ياااااااااار   يااااااااا   ا ااااااااالي ن و ااااااااا عة ا ىاااااااااا  للااااااااار    ونا ااااااااا  ر ااااااااا   مااااااااا  العلياااااااااا االاحادياااااااااة املح ماااااااااة

ن  اااااااااقة (  مااااااااا    ااااااااار ١٥)  ااااااااا  اللىاااااااااا   ااااااااا  الععلياااااااااة  ااااااااادم س  الااااااااا  ال ممااااااااا  املسااااااااا مري  اال دماااااااااة االول  التاااااااااقه

 االول  التاااااااااااااقه اااااااااااااا ن  ىاااااااااااااا  مااااااااااااا  ا  ياااااااااااااار   يااااااااااااا   م عااااااااااااارظ ن ظ ااااااااااااار اح ياااااااااااااا  ا ىاااااااااااااا  اربعاااااااااااااة وكااااااااااااا لل للمح ماااااااااااااة

 ن5 قة"   ر  (  م ١٥)    اللىا  الععلية     دم س  ال  ال مم  اال دمة املس مري 

  اااااااااا  ماااااااااا الااااااااادم ي  ااااااااا ن لقاااااااااا ااااااااااخن املح ماااااااااة االاحادياااااااااة العلياااااااااا ا  اااااااااون مااااااااا  )
ت
(  ساااااااااعة ا ىاااااااااا  ا ااااااااالي ن، و 9واخ  ساااااااااا

 ( اربعة ا ىا  اح يا ن4ك لل )

 

                                                                                                                                                                                     
1
ص  –م 2001 –دار النهضتتتتة العربيتتتتة  –طعتتتتون االنتخابيتتتتة دراستتتتة تحليليتتتتة لقتتتتاء مجلتتتتس الدولتتتتة المصتتتتري فتتتتي مجتتتتال ال –د. رأفتتتتت فتتتتوده  

162. 
2
 .99ص  –م 2011 –كلية القانون جامعة النهرين  –رسالة ماجستير  –المحكمة االتحادية العليا في العراق  –صالح خلف عبد  
3
 .2006 لسنة 26 رقم العراقية الجنسية قانون من( 20) المادةانظر  
4
 .380ص  –مصدر سابق ذكره  –نون الدستوري القا –د. حميد حنون خالد  
5
 .2005( لسنة 30قانون التعديل االول لقانون المحكمة االتحادية العليا رقم ) – 2011( لسنة 25قانون رقم ) –أ  –( اوالً 3انظر المادة ) 
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 املطلب الثاني

 ماهية مجلس صيانة الدستور 

 اى ااااااااااااا  املر اااااااااااد  ااااااااااالةة إ اااااااااااا  اا تاااااااااااالة ، السااااااااااالةة وم  سااااااااااااات مراكاااااااااااز ا قاااااااااااو  ا يرا اااااااااااا  السيا ااااااااااا   الق اااااااااااام ي م ااااااااااا 

ااااااااااااا و قااااااااااااا  ، الااااااااااااث   واللىااااااااااااا ية وال  اااااااااااار عية ال قعي يااااااااااااة والساااااااااااالةات  مق ي ااااااااااااة أو معيقااااااااااااة ل ااااااااااااان او مجااااااااااااال  أيىت

 مجلااااااا  أن مااااااا  ااااااااالرظ ن الق اااااااام  مااااااا ي  متاااااااب ة ومجلااااااا  مجلااااااا   ااااااايانة الد ااااااا ور  مثااااااا  م ا ااااااار ظ ااااااار ال ااااااا  

 مااااااااا  مسااااااااا ل  ال ااااااااا   يعمااااااااا  أنااااااااال إال ، ال  ااااااااار عية السااااااااالةة  ااااااااا  للسااااااااالةة د اماااااااااة أكبااااااااار ااااااااااا    اااااااااو الد ااااااااا ور   ااااااااايانة

  ااااااااا  ا  اااااااارا  إ اااااااا  اا تااااااااالة اال اااااااا م ، ال ااااااااورج أ اااااااادر ا مجلاااااااا  ال اااااااا  وال  اااااااار عات اللااااااااوان ن د اااااااا ورية  اااااااا ل

ملجلااااااااا   بااااااااارا  الليااااااااااد ،  أو والر ا اااااااااية ال  ااااااااار عية االن يااااااااااااتن ال اااااااااد ي   ااااااااالةة ولااااااااال ، واال ااااااااا ع ا ات االن ياااااااااااات

  ال ااااااااا   لااااااااخن  رارااااااااااال لع اااااااا وأل
ت
 و  اماااااااااا

ت
ا اااااااااار ا   اااااااا  ال ماورياااااااااة اال اااااااالمية االيرانياااااااااة العامااااااااة السيا اااااااااة  ااااااااياظة  اااااااا  دورت

 واقعي  ان

ياااااارج  اناااااا  ماااااا  العلاااااال اااااااخن ل اااااار  اخ اااااا   مجلاااااا   اااااايانة الد اااااا ور مااااااخ وذ  ماااااا  ل اااااار  الد اااااا ور العر  اااااا   الاااااا   

 ن1ا  خ املجل  الد  ور  ااان ال ماورية ال امسة

الدار ااااااااات ا ااااااااارت ا اااااااا  ان مجلاااااااا   اااااااايانة الد اااااااا ور يم لاااااااال  سااااااااميات ا اااااااارج ومنسااااااااا مجلاااااااا  امقااااااااا  ظ اااااااار ان العاااااااا  

الد ااااااااااااااا ور، مجلااااااااااااااا  حاااااااااااااااراس الد ااااااااااااااا ور وكااااااااااااااا لل مجلااااااااااااااا  الر اااااااااااااااااة  اااااااااااااااا  اللاااااااااااااااوان ن او مجلااااااااااااااا  املحال اااااااااااااااة  اااااااااااااااا  

 ن2الد  ور 

 الفرع االول 

 اختصاصات مجلس صيانة الدستور 

 هللا روع الساااااااايد الع ماااااااا  هللا ايااااااااة م الياااااااااد   ااااااااماحة1979مقاااااااا  ان تااااااااار الثااااااااور  اال اااااااا مية امل اركااااااااة  اااااااا  ايااااااااران  ااااااااام 

اح ااااااااا  الق اااااااااام السيا ااااااااا   ا مياااااااااة ااااااااااار    ااااااااا  ماااااااااا اااااااااا ن  (ن ااااااااار   ااااااااادس) ال مي ااااااااا  املو اااااااااو   أحماااااااااد اااااااااا  متاااااااااةع  اااااااااا 

االن ماااااااااة السيا اااااااااية، حيااااااااا   ماااااااااد الق اااااااااام ال دياااااااااد  اااااااااا  اقاااااااااا  ن اااااااااام م  ساااااااااا   ياااااااااولر حماياااااااااة للدولاااااااااة و االلاااااااااراد و 

الق ااااااااام  ااااااااو اخ اااااااا   مجلاااااااا   اااااااايانة الد اااااااا ور الاااااااا   نحاااااااااول ايااااااااان دور  و  متااااااااالا ، ولعاااااااا  العاااااااا  انجااااااااا ات  اااااااا ا

 وظا عل الش    م  االيجا ن

                                                           
1
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يع بااااااااار مجلااااااااا   ااااااااايانة الد ااااااااا ور رظااااااااا  انااااااااال  اااااااااا  احااااااااا   قاااااااااوان السااااااااالةة ال  ااااااااار عية االن ان الد ااااااااا ور و اللاااااااااوان ن 

جلااااااااااا  العادياااااااااااة  اااااااااااد  ول ااااااااااال وظاااااااااااا ه و  ااااااااااا حيات اعاااااااااااول ا اااااااااااار  ااااااااااا حيات السااااااااااالةة ال  ااااااااااار عية، حيااااااااااا  يع بااااااااااار امل

م  سااااااااة  ديااااااااد   اااااااا  الد اااااااا ور االيرا اااااااا  تاااااااام  ا ااااااااار الق ااااااااام االدار  لب ماوريااااااااة اال اااااااا مية االيرانيااااااااة رظاااااااا  و ااااااااود 

 ن1 واا  للم  سة ال ديد   وا     ايران ام    ظ ر ا م  الدول 

ياااااارج  اناااااا  مااااااا  العلاااااال ان مجلاااااا   ااااااايانة الد اااااا ور ي اااااا ل ا ااااااا  حااااااد مااااااا املجلااااااا  الد اااااا ور  املة اااااا   ااااااا  لر سااااااا  ااااااا  

اورياااااااة ال امساااااااة االن انااااااال  ااااااا  ال ماورياااااااة اال ااااااا مية االيرانياااااااة ياااااااق  ار اااااااال  ميااااااا  اللاااااااوا ي ال ااااااا  يتاااااااادل  ااااااااد ال م

 ليسااااااااااا مجلااااااااااا  ال اااااااااااور  اال اااااااااا م  ا ااااااااااا  مجلااااااااااا  التاااااااااايانة ل ااااااااااار  مةاال ساااااااااااا دون ا اااااااااا  قا  ودون ان ا اااااااااااون  قاااااااااااا  

عااااااااااد ا  ماد ااااااااااا و تااااااااارور  ل لاااااااااادي   لاااااااااا  ماااااااااا  ا  مااااااااا  املساااااااااا ول ن، وان  اااااااااا   اللااااااااااوا ي ال اخ ااااااااا   ااااااااااعة اللااااااااااانون اال ال

اخييااااااااااد ا ماااااااااا    اااااااااا  مجلاااااااااا   اااااااااايانة الد اااااااااا ورن ول اااااااااا   اااااااااا  لر سااااااااااا لااااااااااان العاااااااااا  اللااااااااااوان ن وألقااااااااااا ت  ااااااااااا   لاااااااااا  العاااااااااا  

 ن2املس ول ن الر مي ن ي   ار الاا ا   املجل  اال ا  للد  ور 

 اما يا : 3ويم   ايجا  ا     حيات و وا  ات مجل   يانة الد  ور 

  اللاااااااااوا ي ال ااااااااا  يتاااااااااادل  ليساااااااااا مجلااااااااا  ال اااااااااورج اال ااااااااا م ، حرا اااااااااة االح اااااااااام الد ااااااااا ورية و اة يلااااااااااا  اااااااااا -أ 

 ن91و املاد   72و املاد   4كما ن   ليل 

 ماااااا ي  اللااااااوا ي اللانونيااااااة ال اااااا  يو ااااااد ليسااااااا مااااااا ي قااااااا   ماااااا  املااااااوا ي  اال اااااا مية  قااااااد الاااااادي   لاااااا  ماااااا   -ب 

اال ااااااا مية  مااااااا  د ااااااا ور ال ماورياااااااة 71و املااااااااد   4  ااااااا  دياااااااوان العدالاااااااة االدارياااااااة، كماااااااا نتااااااا   ليااااااال املااااااااد  

 م   انون ديوان العدالة االداريةن 25االيرانية، واملاد  ر   

ا اااااااداد ال حاااااااة  انونياااااااة ا علااااااا  العااااااادد اال ىاااااااا   ااااااا  مجلااااااا  ال بااااااارا  ) بااااااارا  الليااااااااد ( وال ااااااارو  ال ااااااا  يجااااااا   -ج 

ان ا ااااااااااااولر لاااااااااااايس  و ريلااااااااااااة ان يااااااااااااا س  وا ااااااااااااداد الق ااااااااااااام الاااااااااااادا ا  ل لسااااااااااااااس  و املتاااااااااااااد ة  ااااااااااااا  ال  حااااااااااااة و 

 ن108لا د ل ر  املتاد ة النسا ية، حس ما نت   لية املاد  رلعاا ا   ال

حرا ااااااااة مااااااااواد و  وا ااااااااد الد اااااااا ور ماااااااا  ناحيااااااااة  اااااااادم ا اااااااااي  اللااااااااوا ي ال اااااااا  يتااااااااادل  ليسااااااااا مجلاااااااا  ال ااااااااورج  -د 

 ن96و  94و  91اال  م  م  مواد الد  ور، حس ما نت   ليل املاد  

رو  اللانونياااااااااااة لااااااااااايس ، حسااااااااااا ما اخيياااااااااااد  ااااااااااا حية املر ااااااااااا  ن لر ا اااااااااااة ال ماورياااااااااااة مااااااااااا  حيااااااااااا  ااااااااااااوالر ال ااااااااااا -ه 

 ن115و املاد   110نت   ليل املاد  

 ن98اعس ر الد  ور، حس ما نت   ليل املاد   -و 

 ن118اال را   ا  االن يااات الر ا ية، حس ما نت   ليل املاد   -  

 ن99و املاد   95اال را   ا  ا را  اال  ع ا ، حس ما نت   ليل املاد   -ع 

                                                           
1
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ر  اااااااااااا  مجلاااااااااااا  ال ااااااااااااورج اال اااااااااااا م   قااااااااااااد  لسااااااااااااات مقا  اااااااااااا ل حىااااااااااااور ا ىااااااااااااا  مجلاااااااااااا   اااااااااااايانة الد اااااااااااا و  -  

 ن97للوا ي اللانونية العورية و قد ان ياال اللرار ليسا، حس ما نت   ليل املاد  

 ن99اال را   ا  ان يااات مجل  ال ورج اال  م ، حس ما نت   ليل املاد   -  

اال ااااااااااااا م  حىاااااااااااااور ا ىاااااااااااااا  مجلااااااااااااا   ااااااااااااايانة الد ااااااااااااا ور  ااااااااااااا  ال لساااااااااااااات ظ ااااااااااااار العلقياااااااااااااة ملجلااااااااااااا  ال اااااااااااااورج  -  

، حس ما نت   ليل املاد  
ت
 ن69ال  ماد ما يتادل  ليل املجل  اتور   رية اح ماال

حىااااااااااااور ا ىااااااااااااا  مجلاااااااااااا   اااااااااااايانة الد اااااااااااا ور  قااااااااااااد ادا  ر اااااااااااا   ال ماوريااااااااااااة اليماااااااااااا ن الد اااااااااااا ورية، وذلاااااااااااال  -ل 

 ن121حس ما نت   ليل املاد  

اتاااااااور  م   اااااااة و االلتااااااااع  ااااااا  و ااااااااة الق ااااااار حياااااااال ماااااااا اتاااااااادل  ليااااااال ل اااااااان مجلااااااا  ال اااااااورج اال ااااااا م   -م 

 ن98و  85و  72اجرييية، وذلل حس ما نت   ليل املاد  

تاااااااااااارور  حتااااااااااااول اخييااااااااااااد ماااااااااااا  مجلاااااااااااا   اااااااااااايانة الد ااااااااااااا ور  ااااااااااااا  و ااااااااااااه االن يااااااااااااااات  اااااااااااا  حالااااااااااااة ال ااااااااااااارب و  -ن 

االحاااااااا  ل العساااااااا ر   اااااااا   مياااااااا  انحااااااااا  الاااااااا  د او  اااااااا  املقااااااااا   املح لااااااااة وملااااااااد  معيقااااااااة ون يجااااااااة لاااااااا لل ا اااااااا ن 

ورج اال ااااااااا م  العاااااااااد انلىاااااااااا  الع ااااااااار ، وذلااااااااال حسااااااااا ما نتااااااااا   ليااااااااال رايااااااااال  ااااااااا  ا ااااااااا مرار  مااااااااا  مجلااااااااا  ال ااااااااا

 ن68املاد  

 ن111امل اركة    مجل   ياد  م   ، حس ما نت   ليل املاد   -س 

 اال را   ا  ان يااات مجل   برا  اللياد  واحرا    حية املر   ن م  حي  اوالر ال رو ن -  

ية ال اااااااااا  ياااااااااا   اخ  ساااااااااااا امو اااااااااا   ماااااااااا ي   اااااااااادم ا اااااااااا    اللاااااااااارارات ال  وميااااااااااة ماااااااااا  االن مااااااااااة ال خ  ساااااااااا -  

 ن85متاد ة ح ومية، حس ما نت   ليل املاد  

 مااااااااااااا ي   ااااااااااااادم ا ااااااااااااا    اللااااااااااااارارات الدا ماااااااااااااة لب اااااااااااااان الدا لياااااااااااااة للمجلااااااااااااا  مااااااااااااا  االن ماااااااااااااة ال خ  ساااااااااااااية  -  

 ن85للم  سات و ال ركات ال  ومية او ال االعة لب  ومة، حس ما نت   ليل املاد  

 ن177املجل ، حس ما نت   ليل املاد   ىوية مجل   عدي  الد  ور    حال    ي   -ل 

 ن112امل اركة    مجم   م ي  متب ة الق ام، وذلل حس ما نت   ليل املاد   -ر 

ويجااااااادر اال اااااااار  ا ااااااا  ان العاااااااا  ال ااااااااحث ن ذكاااااااروا اااااااااخن ا  تاااااااا  مجلااااااا   ااااااايانة الد اااااااا ور ااى ااااااارا   اااااااا  مجلاااااااا  

لااااااااااااا ا ال و اااااااااااا  ايتااااااااااااو  ممااااااااااااا  سااااااااااااي  او اة ياااااااااااا   مااااااااااااا   1989ال باااااااااااارا  اتاااااااااااايه  اااااااااااا   عاااااااااااادي ت الد اااااااااااا ور  ااااااااااااام 

 لل ر ااااااااا   1990ان ياااااااااااات مجلااااااااا  ال بااااااااارا   ااااااااا   اااااااااام 
ت
 ااااااااا  اااااااااااار  ا ماااااااااة دا لياااااااااة وذلااااااااال العااااااااادما وتااااااااا  املجلااااااااا   ااااااااارو ا

  ع   ية و ظ ر مقةلية
ت
 ن1ا  بر ا ال ع   رو ا

واخ  سااااااااااااا  ااااااااااااا  مااااااااااااا الاااااااااااادم ي  اااااااااااا ن اوتااااااااااااوع ان مجلاااااااااااا   اااااااااااايانة الد اااااااااااا ور ي م اااااااااااا  ا اااااااااااا   ا اااااااااااا  ماااااااااااا  الوا  اااااااااااااات و 

 مو   د  ور ال ماورية اال  مية االيرانيةنالت حيات و املاام ا

 

                                                           
1
 Ray Takeyh And Nikolas K. Gvosdey, pragmatic in the midst of Iranian turmoil, the Washington quarterly, vol. 

4, no. 27, Washington, center for strategic and international studies, 2004, p36. 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 139   م2022كانون أول  -ديسمبر ،(5(، املجلد)18العدد)  -  ارات إيرانيةدة ممجل 

 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

 الفرع الثاني

 تكوين مجلس صيانة الدستور 

 والد ااااااا ور، ا  ااااااا مية اىح اااااااام تااااااامان  اااااااا  ماااااااا ياااااااا  " ساااااااد  1مااااااا  د ااااااا ور ال ماورياااااااة اال ااااااا مية 91 نتااااااا  املااااااااد 

 مااااااااااا  ا  ااااااااااا م  ال اااااااااااورج مجلااااااااااا   ااااااااااارارات اةااااااااااااا  مااااااااااا  لل خكاااااااااااد الد ااااااااااا ور   ااااااااااايانة مجلااااااااااا  اا ااااااااااا  مجلااااااااااا  ُي ااااااااااا  

 و ىااااااااايا العتاااااااار امل ىاااااااايات العااااااااارل ن العاااااااادول  العلاااااااااا  ماااااااا  أ ىااااااااا   اااااااا ة :ال ااااااااا   القحااااااااو  ااااااااا  وي  ااااااااون ن ا  اااااااا م

 لااااااااااارو  مي لاااااااااااه  ااااااااااا  اال  تااااااااااا  ذو   مااااااااااا  املسااااااااااالم ن العلاااااااااااا  مااااااااااا  أ ىاااااااااااا  و اااااااااا ة اللا اااااااااااد، ويي اااااااااااار   السااااااااااا ة،

 نا   م  ال ورج مجل  وي  ياس  اللىا ية، السلةة ر    ير  ا  اللانون،

، )12  الااااااق  ا اااااا   اااااااخن  اااااادد ا ىااااااا  مجلاااااا   اااااايانة الد اااااا ور  اااااا  )ي  اااااا ن ماااااا
ت
( ا ىااااااا  ماااااا  6( ااقااااااا   اااااار  ىااااااوا

(  اااااااااا ة ا ىااااااااااا  ماااااااااا  العلاااااااااااا   اااااااااا  ال اااااااااار عة اال اااااااااا مية و املي تاااااااااا ن  اااااااااا  6العلاااااااااااا   اااااااااا  ال اااااااااار عة اال اااااااااا مية، ماااااااااا  )

 مجال اللانون و لرو ةن

 

 املطلب الثالث

 يانة الدستور في ايراناملحكمة االتحادية العليا في العراق و مجلس ص

ايااااااران، ي  ااااااا  اااااااخن  قاااااااا    ااااااا  الد اااااا ور   ااااااايانة مجلاااااا  و العااااااارال  اااااا  العلياااااااا االاحاديااااااة  قااااااد امللارناااااااة ااااااا ن املح ماااااااة

 مجمو ة م  امللارألات ا ن االاق ن، ومجمو ة ا رج اال   لات ليما ي عل  االت حيات و الوا  اتن

 :من حيت التشكيل 

، ا قماااااااااااا ا اااااااااااخله املح ماااااااااااة 12ا الاااااااااااد  ذكااااااااااار  مااااااااااا  )ي اااااااااااخله مجلااااااااااا   ااااااااااايانة الد ااااااااااا ور ولااااااااااا  مااااااااااا
ت
( ااقاااااااااااا   ااااااااااار  ىاااااااااااوا

 (  سعة ا ىا (9االاحادية العليا م  )

 :من حيث املضمون 

لعااااااا  ك  ماااااااا  ساااااااد  ا ااااااا  اعسااااااا ر الد ااااااا ور، ول ااااااا  يي لعاااااااان  ااااااا   سااااااا ة ذلااااااال اال ااااااا   ، لمجلااااااا   ااااااايانة الد اااااااا ور 

ة، ا قماااااااا اااااااا    املح ماااااااة االاحادياااااااة العلياااااااا يااااااا    ا ااااااا  مااااااادج انة اااااااال اللاااااااوان ن الد ااااااا ورية مااااااا  ال ااااااار عة اال ااااااا مي

ا ااااااااااااا  اياااااااااااااان مااااااااااااادج ا  ااااااااااااا ام اللاااااااااااااوان ن الد ااااااااااااا ور  مااااااااااااا  الد ااااااااااااا ور ذااااااااااااااال، ولعااااااااااااا  املجلااااااااااااا  ي عاااااااااااااول  اااااااااااااا  املح ماااااااااااااة 

 االاحادية      ا ال ان ن

                                                           
1
 .1989المعدل في عام  1979( وما بعدها من دستور الجمهورية االسالمية االيرانية لعام 91انظر المادة ) 
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ان اح اااااااام او  ااااااارارات ك  ماااااااا ال اح اااااااو   اااااااا   ااااااازا  مااااااااد ، مثلماااااااا مقتاااااااو   ليااااااال  ااااااا   اااااااانون العلوألاااااااات، وذلااااااال ال 

 ر اايا  ا  ال  ر عاتنيع   ان اح ام
ُ
 اما ظ ر ملزمةن و ان ك  ما يمارس دورا

يع بااااااااار مجلااااااااا   ااااااااايانة الد ااااااااا ور  اااااااااو ال اااااااااام  للد ااااااااا ور، وكااااااااا لل  ع بااااااااار املح ماااااااااة االاحادياااااااااة العلياااااااااا هااااااااا  ال اميااااااااااة 

 للد  ورن

ا قمااااااااا ي اااااااار  مجلاااااااا   اااااااايانة الد اااااااا ور  ااااااااا  االن يااااااااااات، ياااااااا    امل اااااااار  العراقاااااااا  ا اااااااا  ايااااااااان ا  تااااااااا  املح مااااااااة 

حاديااااااااااة العليااااااااااا ااملتاااااااااااد ة دون ظ ر ااااااااااا، ممااااااااااا ياااااااااادل ان دور مجلاااااااااا   اااااااااايانة الد اااااااااا ور او اااااااااا  ماااااااااا  دور املح مااااااااااة االا

 االاحادية العليان

ناااااااااا  الد ااااااااااا ور العراقااااااااااا   اااااااااااا  ان ي اااااااااااون ا ىاااااااااااا  املح ماااااااااااة االاحادياااااااااااة مااااااااااا   ىاااااااااااا  التاااااااااااقه االول  اااااااااااا  ان ا اااااااااااون 

ن ا ىاااااااا  مجلاااااااا   ااااااايانة الد اااااااا ور (  اااااااقة، ا قمااااااااا نااااااا  الد ااااااا ور االيرا اااااااا  ان ي اااااااو 15لاااااااد س   دماااااااة ال الاااااااا   ااااااا  )

ماااااا  للاااااااا  ال ااااااار عة اال اااااا مية و ا اااااارون مااااااا  العلاااااااا  و مي تاااااا ن  ااااااا  مجااااااال اللااااااانون، و ااااااا ا االماااااار يع اااااا  ال اياااااااة 

 ال   اخ   منسا ك  التقع نن

يي ااااااااااار ا ىااااااااااا  املح مااااااااااة االاحاديااااااااااة العليااااااااااا ل قااااااااااة م ونااااااااااة ماااااااااا  ر اااااااااا   مجلاااااااااا  اللىااااااااااا  اال ااااااااااا  و ر اااااااااا   املح مااااااااااة 

 يئااااااااة االد ااااااااا  العااااااااام و ر اااااااا    اااااااااا  اال اااااااارا  اللىااااااااائ ، ا قمااااااااا يي ااااااااار ا ىااااااااا  مجلاااااااا   اااااااايانة  االاحاديااااااااة و ر اااااااا  

الد ااااااااااا ور ماااااااااااا    اااااااااااا  اللا ااااااااااااد، ا قماااااااااااا ير اااااااااااا  اال ىااااااااااااا  الساااااااااااا ة اال اااااااااااارون مااااااااااا    اااااااااااا  ر اااااااااااا   الساااااااااااالةة اللىااااااااااااا ية و 

 ي  ياس  مجل  ال ورج اال  م ن

 :من حيث مدة العضوية 

وال ااااااا   92   ىاااااااوية ا ىاااااااا  مجلااااااا   ااااااايانة الد ااااااا ور  ااااااا  املااااااااد  حااااااادد د ااااااا ور ال ماورياااااااة اال ااااااا مية االيرانياااااااة ماااااااد

نتااااااا   اااااااا  ماااااااا ياااااااا  "ماااااااد  والياااااااة مجلااااااا   ااااااايانة الد ااااااا ور  ااااااا   اااااااقوات، وبعاااااااد مااااااارور ا ااااااااة  اااااااقوات مااااااا  الوالياااااااة 

االو اااااا  ياااااا      اااااار نتااااااه ا ىااااااا  كاااااا  العااااااريل ن  اااااا   رياااااا  اللر ااااااة وان ياااااااب ا ىااااااا   اااااادد م ااااااانس ن ا قمااااااا ناااااارج ماااااا  

 ة االاحادية ل  يحدد مد   ىوية ا ىا  املح مةنال ري  اخن  انون املح م

ونااااااارج ااااااااخن ماااااااا الااااااادم  اااااااو ايجاااااااا  ى ااااااا  املعار اااااااات اااااااا ن مجلااااااا   ااااااايانة الد ااااااا ور واملح ماااااااة االاحادياااااااة العلياااااااا، ولعااااااا  

 للدرس وال ح  اليةن
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 Conclusionالخاتمة | 

الااااااا   ا  بااااااار  متااااااادر يلااااااا ن و الاااااااة  ااقاااااااا   ياااااااار   لب ماورياااااااة اال ااااااا مية االيرانياااااااة  االااااااا  احاااااااد  لماااااااا  الااااااادي  اال ااااااا  

وا لمقاااااااااا  ااااااااا  دور والياااااااااة العليااااااااال  ااااااااا  اق اااااااااي  ال ااااااااا ون اال  ما ياااااااااة و السيا اااااااااية و اال  تاااااااااادية، و ااااااااا   ىااااااااا  ذلااااااااال 

  ااااااااا  السااااااااايد ال اااااااااايد محماااااااااد ااااااااااا ر التااااااااادر ) ااااااااادس 
ت
ال اااااااااوار امل اااااااااول الااااااااا    اااااااااال لساااااااااا ات   مااااااااال  ااااااااا  الع اااااااااار  نلااااااااا 

" ولعاااااااا  الاااااااال الع ااااااااار  ااااااااادت ه( كــــــــان حلــــــــم االنبيــــــــاءان مــــــــا وصــــــــل اليــــــــه االمــــــــام الخمي ــــــــي )قــــــــدس ســــــــر  اااااااار ( وهاااااااا  "

اراود ااااااااا  كااااااااا  ياااااااااوم وااااااااااارن مساااااااااامر ، وال ان ااااااااار ان معلومااااااااااا    ااااااااا  الق اااااااااام السيا ااااااااا   االيرا اااااااااا   ااااااااا يحة، الساااااااااي   لااااااااااة 

املتااااااااادر و املرا اااااااا  ذات التاااااااالة، ل اااااااا  الاااااااال الع ااااااااار  ا ا اااااااا   قااااااااد  العىااااااااول العمااااااااا  ملعرلااااااااة ال عا ااااااااي  الد يلااااااااة 

 ع اااااااااز  نساااااااااا  ميااااااااا  ال لااااااااادان اال ااااااااا مية، لاااااااااا ا الق اااااااااام العرياااااااااد مااااااااا  نو ااااااااال و  لااااااااا لل الق اااااااااام الااااااااا   ا ااااااااا ي ايلوناااااااااة

املم اااااااا  امىاااااااامونل  اااااااا  اليااااااااة ان مااااااااة العااااااااال  اال اااااااارج الاااااااا   ي حاااااااا  ماااااااادج اوالاااااااا   مياااااااا  ال  اااااااار عات الوتااااااااعية ماااااااا  

 ال  ر عات السماويةن

 الااااااال ال ليلاااااااة ال ااااااا  ي  اااااااد ا  ميااااااا  االولياااااااا   ااااااا  ا  اااااااا  ن اااااااام ا  مااااااااع  و  يا ااااااا   يلااااااا
ت
وم  اااااااا  احلاااااااال ولعلااااااااا لعااااااا 

 ال   و العدالة و املساوا  ا ن االلراد، وي ع  ا لل ر اية و حماية حلول اال سانن

 وهللا ولي التوفيق
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1979فرح بهلوي و دورها الثقايف يف ايران حىت عام   
 

 مريم جاسم نعمةالباحثة:                       نعيم جاسم حممد       أ . د .   

 الملخص:

وقد  ،م1979تتناول هذه الدراسة الدور الثقافي الذي ادته فرح بهلوي منذ زواجها بالشاه حتى عام     
 في الجانب الثقافي والعمران .ورؤيتها الشاه في تنفيذ افكارها  فرصة كونها عقيلةاستغلت 

ن جانب اخر تأثرت فرح بهلوي بدراستها في الجامعات الفرنسية بحكم تخصصها في الهندسة م   
المعمارية الى حبها للفن والعمران، واستغلت دورها الثقافي للحصول على مكانة مهمة في المعترك 

 السياسي .

يرا في المجتمع االيراني ساهمت فرح بهلوي في العديد من االنجازات العمرانية والثقافية التي ادت دورا كب  
ال سيما رفع المستوى الثقافي للشعب ، ومن تلك المؤسسات ) مؤسسة االمانة العامة، متحف نجارستان ، 
  متحف طهران الحديث ومكتبة فرح بهلوي( ، فضال عن  انها كانت احد المبادرين لتأسيس جامعة بهلوي.

 ايران. الكلمات المفتاحية : فرح بهلوي ، الدور الثقافي ،

Abstract 

This study has been used to implement its ideas and vision in the cultural and 

urban aspects. 

   On the other hand, Farah Pahlavi was influenced by architecture to the 

architecture of art and urbanism, and she used her cultural role to gain a place in 

the political arena. 

  Farah Pahlavi contributed to other Pahlavi releases. 

Keywords: Farah Pahlavi, cultural role, Iran. 
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 المقدمة

ادت المرأة االيرانية دورا مهما في ايران في جميع النواحي ابان العهد البهلوي ، وان دراسة المرأة  
إليرانية بشكل خاص يعطينا رؤية واضحة عن الدور الذي ادته في حياتها سواء كانت بشكل عام والمرأة ا

سياسية او اقتصادية او اجتماعية ، ال سيما وان الدراسات المتعلقة بالمرأة تكاد تكون قليلة في الدراسات 
ءت هذه الدراسة االكاديمية ، وما يتعلق بالدور الثقافي لم نجد دراسات سابقة كتبت عن هذا الجانب ، فجا

لتكون البدايات األولى التي تسلط الضوء على دور المرأة الثقافي ، وبحثنا هذا يتحدث عن الدور الثقافي 
لفرح بهلوي زوجة الشاه محمد رضا البهلوي ، وعلى الرغم من جود دراستين اكاديميتين عن دور المرأة 

خاضت في الدور السياسي ولم تتطرق الى الجانب  االيرانية في العهد البهلوي ، اال ان تلك الدراستين قد
 الثقافي ، وتعد هذه الدراسة موضوعا جديدا اعتمد في معلوماته على مصادر فارسية  وانكليزية مهمة .

 اهمية البحث :

تأتي اهمية البحث لتوضح الدور الثقافي لإلمبراطورة فرج بهلوي والمساعي التي بذلتها في هذا المجال ،   
ن كونها عقيلة الشاه محمد رضا بهلوي قد ساعدها على القيام بأدوار مهمة في الجانب الثقافي ، سيما وا

 وسيتم تسليط الضوء على ابرز انجازاتها في هذا المجال .

 مشكلة البحث :

تأتي مشكلة البحث كون ان الدور الثقافي لالمبراطورة فرح بهلوي يحتاج الى دراسة البرز االنجازات   
، وانعكاس  1979مت بها خالل المدة التي عاشت فيها مع الشاه حتى نهاية الحكم البهلوي عام التي قا

 انجازاتها الثقافية على الجانب السياسي واالقتصادي للدولة .

 اهداف البحث :

يهدف البحث الى التعرف عن ابرز الطرق التي قامت بها االمبراطورة فرح بهلوي لتطوير الجانب    
ايران خالل مدة وجودها في ايران بصفتها عقيلة الشاه محمد رضا بهلوي ، والتعرف على  الثقافي في

 انجازاتها الثقافية واهم الخطوات المهمة التي قامت بها خالل تلك المدة.

 فرضية البحث :

تأتي فرضية البحث من خالل توجيه عدد من الفرضيات للتعرف على ابرز انجازات فرح بهلوي في   
الثقافي منها : ماهي الخطوات التي قامت بها االمبراطورة فرح بهلوي في الجانب الثقافي ؟ وكيف الجانب 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 145   م2022كانون أول  -ديسمبر ،(5(، املجلد)18العدد)  -  ارات إيرانيةدة ممجل 

 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

تمكنت من تطوير الجانب الثقافي ؟ وماهي ابرز انجازاتها في الجانب الثقافي ؟ وهل نجحت في تطوير 
 الواقع االجتماعي للمجتمع االيراني بعد تلك االصالحات ؟ 

 منهج البحث : 

من خالل وصف المشكلة ومن ثم اعتماد المصادر  تمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي،اع     
الكافية للخوض في تفاصيلها مع تحليل االحداث التاريخية الخاصة بالمراحل التي قامت بها االمبراطورة 

 فرح بهلوي وابرز االنجازات متبعين طريقة تسلسل االحداث التاريخية. 

 عينة البحث : 

اعتمد البحث على دراسات مهمة قريبة الى حد ما من موضوع البحث ، ومن تلك المصادر او   
الدراسات القريبة على سبيل المثال هو اطروحة الدكتوراه للباحثة  مروة سليم حبيب المؤمن المعنونة " دور 

دوار التي قامت بها " التي اشارت فيها الى ابرز اال 1979 -1963المرأة اإليرانية  في الحياة السياسية 
االمبراطورة فرح بهلوي ومنها الجانب االجتماعي، وكتاب مذكرات فرح بهلوي ، اذ اشارت فيه الى اهم 
انجازاتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، واعتمادا على تلك المصادر سيتم توضيح الدور الثقافي 

در فارسية مهمة النها اعطت صورة واضحة لفرح بهلوي سيما وان البحث اعتمد بشكل كبير على مصا
 .   1979عن الدور الثقافي لفرح بهلوي حتى عام 

 هيكلية البحث :

قسم البحث الى ثالث محاور رئيسية تناول المحور االول حياة فرح بهلوي ، اما المحور الثاني فقد    
ازات فرح بهلوي في الجانب اشار الى الدور الثقافي لفرح بهلوي ، وتحدث المحور الثالث عن اهم انج

 الثقافي  . 

اعتمد هذا البحث على مصادر مختلفة منها الكتب الفارسية واإلنكليزية ، كما تم االعتماد على كتب   
ورسائل جامعية وكتب مذكرات باللغة العربية ، التي اغنت البحث بمعلومات مهمة عن الدور الثقافي لفرح 

 بهلوي خالل مدة الدراسة .

 :حياة فرح بهلوي اوالا 

 الوالدة والنشأة: -1
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، في مدينة تبريز من ابوين ايرانيين ـ 1938ولدت فرح ديبا في الرابع عشر من تشرين االول عام      
والدها )سهراب ديبا( ضابط في الجيش االيراني ومن مالكي األراضي  في مقاطعة أذربيجان،  اما والدتها 

ينة كيالن الواقعة على بحر قزوين ، وهي حفيدة ) قطب الدين محمد فهي السيدة ) فريدة قطبي ( من مد
، وجدها دبلوماسي اذ شغل  منصب سفير ايران في موسكو  1جيالن (  احد الشيوخ المعروفة في جيالن 

، في أواخر القرن التاسع عشر ، تم إرسال سهراب ديبا إلى روسيا والتحق بالتدريب العسكري في مدرسة 
بعد عودته إلى طهران ، قررت  اسرة ديبا أن يستأنف سهراب دراسته العسكرية في  ,، سانت بطرسبرغ

 San،  اذ تم إرساله إلى فرنسا كطالب في  مدرسة سان سير ) (2)ظل حكم وموافقة  رضا شاه بهلوي
Sir د ، و بعد تدريبه  التحق في كلية الحقوق بجامعة باريس اذ درس القانون  بع١٩٢٥(  العسكرية عام

التخرج برتبة  مالزم ، وتم تعيينه كواحد من العديد من المدربين األجانب في كلية األركان في أكاديمية 
، وبعد  (4)،  اذ اصبح الحقا مدربا لولي العهد الشاه المستقبلي )محمد رضا بهلوي (  (3)طهران العسكرية

لعاصمة و بالتحديد  في مقاطعة بضع سنوات  اصبحت  اسرة قطبي من  طبقة النبالء و انتقلت  إلى ا
كيالن ،  و عندما كانت  فريدة قطبي  تلميذة في مدرسة جان دارك التي كانت تديرها راهبات فرنسيات ، 

 .(5) 1937قابلت المالزم االول سهراب  ديبا و تم الزواج  في عام 

شيعيين، وتذكر اما عن  نشأتها فقد نشأت فرح في كنف اسرة ميسورة الحال من والدين مسلمين  
في مذكراتها بانها كانت الطفلة المدللة لألسرة ، وقد اثرت احداث الحرب العالمية الثانية على تفكير  
والديها في انجاب اطفال اخرين ال سيما بعد احتالل ايران من قبل بريطانيا واالتحاد السوفيتي في اب 

تي تمر بها البالد مما ادى الى ان تكون ، وخشي الوالدان على مستقبل االسرة من الظروف ال 19416

                                                           
1
 التربية، كلية دكتوراه، أطروحة ،1979 -1963 السياسية الحياة في  اإليرانية المرأة دور المؤمن، حبيب سليم مروة(  

 .٩٧ ص ،2017 بابل، جامعة
2
، قتل والده في 1941-1921( : مؤسس الدولة البهلوية ، حكم ايران خالل المدة 1944-1878رضا شاه بهلوي )  ( 

حملة مهران في عهد ناصر الدين شاه فتولت رعايته والدته القفقاسية . للمزيد من التفاصيل ينظر : احمد محمود الساداتي ، 

 .36-32، ص  ، ص  1939تبة النهضة المصرية ، رضا شاه بهلوي ونهضة ايران الحديثة ،د . ط ، مك
3
،ص ١٣٩٥م/ ٢٠١٦( هوشنك نهاوندى، زندًكى سياسى سيهبد فضل هللا زاهدى،  جاب: اول،  شركت كتاب، تهران،  

١٣٠. 
4
م ، خلف الى والده وضل في 1941( : تولى حكم ايران في السادس عشر من اب 1980-1919محمد رضا بهلوي ) (  

، بعدها لجأ الى مصر وتوفي في القاهرة . للمزيد من التفاصيل ينظر :  1979قيام الثورة االسالمية عام  حكم ايران حتى

م ، ص  ٢٠٠٠ش/ ١٣٧٩احمد بيرانى، زندًكى خصوصى محمد رضا شاه بهلوى،  بى جاب،  مؤؤسة مطالعات، تهران،  

١٢١. 
5
 ( Baharak Tabibi, ProPagatibg Modrmtities: Art and archtectural Patronage  Of  

Shahbanu Farah Pahlavi, The Graduat  School OF Social Sciences OF Middle  East  
Technical University, 2014, p 41. 

6
 .98، المصدر السابق ، ص المؤمن حبيب سليم مروة ( 
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فرح هي طفلة الوحيدة لألسرة التي حظيت بعناية واهتمام فائقين ، فقد كانت ممنوعة من الخروج من 
 . 1البيت واالختالط بباقي االطفال خشية من اصابتها بمرض ما 

اذربيجان والصراع من االحداث التي اثرت في نشأة فرح وبلورت تفكيرها الحقا هو احداث مدينة  
، اذ كان لتلك االحداث تأثير على فرح بسبب الحزن الكبير  1946- 1945الشيوعي فيها بين عامي 

الذي كانت تعيشه اسرتها، بسبب نزوح اعمامها وعماتها من مدينة اذربيجان ، واشارت فرح في مذكراتها 
ه الشيوعيون ، واضافت بان اسرتها عن هذه االحداث على انها اثرت في تفكيرها الحقا مما جعلها تكر 

 .2كانت موالية للشاه محمد رضا بهلوي 

 تعليمها :  -2

في سن السادسة من  1944بدأت فرح ديبا تعليمها في المدرسة اإليطالية  في طهران  عام      
عمرها  بناًء على رغبة والدها ، وفي السن العاشرة من عمرها توجهت فرح الى مدرسة )جان دارك( 

، وفي مراحل الدراسة االعدادية توجهت فرح الى مدرسة )  3لفرنسية وهي مؤسسة فرنسية تديرها راهبات ا
ليسيه رازي ( ، وهي مدرسة حكومية تبعد ما يقارب خمسين متر عن منزل فرح ، وقد انهت فرح اختبارها 

أ دراستها الجامعية في كلية للبكالوريا في هذه المدرسة ، وبعد حصولها على شهادة البكلوريا قررت فرح بد
: " كان عمي قطبي مهندسا معماريا ، وكان شيئا فشيئا يثير الهندسة ، وكتبت في هذه المناسبة قائلة  

اهتمام جميع أفراد األسرة ، كان ابن عمي ديبا كمران أيضا يخطط لمهنة معمارية ، كنت أعلم أنها  
كنت دائما أشعر بمثل هذا الرضا و  السرور  مهمة صعبة  لكن الهندسة  استحوذت على نفسي ، و 

 .(4)عندما أرى البيوت تبُنى و تكبر"

 Spéciale)التحقت فرح ديبا بكلية الهندسة المعمارية الخاصة                  1957في عام 
d'Architecture)    بعد ان حصلت على منحة دراسية إلكمال دراستها الجامعية في باريس كونها

فصلها الدراسي ، وبعد وصولها استقرت في الحي الالتيني وهو احد ألحياء المعروفة في  االولى على
 . 5باريس ، وهناك بدأت بزيارة دور الفن والمتاحف ودور السينما والمسارح وحضور الحفالت الموسيقية

                                                           
1
 .٤٤ ص م،١٩٧٦/ش١٣٥٤ تهران، مخصوص، دفتر انتشارات شاهبانو، محمد، فرمان(  
2
 .101( مروة حبيب سايم المؤمن ، المصدر السابق ، ص 
3
 .100المصدر نفسه ، ص (  
4
 . 27-26، ص 2010( مقتبس من : فرح بهلوي ، مذكرات فرح بهلوي، تر: اكرام يوسف، دار الشروق ، القاهرة،  
 .١٠م، ص ٢٠١٠ش/١٣٨٨، بى جاب، ايبكس، ميرالند، ١أردشير زاهدى، خاطرات اردشير زاهدى،جلد:  ( 5
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في  كان  العام الثاني من دراسات فرح ديبا في الهندسة المعمارية في باريس بمثابة نقطة تحول
،   اذ 1958حياتها ،  اذ وجهت لها دعوة لحضور حفل استقبال في السفارة اإليرانية في فرنسا عام 

تعرفت على  الشاه محمد رضا بهلوي وتم ترتيب الزيارة الرسمية من قبل الدبلوماسي االيراني  )أردشير 
، اذ خطط لعقد اجتماع للشاه   (2)، والذي كان آنذاك مسؤوال عن الطالب االيرانيين في الخارج(1)زاهدي( 

مع مجموعة مختارة من الطالب المتفوقين في باريس من بينهم فرح ديبا ، وبعد مقابلتهم االولى نظمت 
التي   -،  (3))شهناز بهلوي( وهي االبنة الوحيدة  للشاه محمد رضا بهلوي من زوجته االولى )فوزية (

،  اجتماعا اوليا غير رسمي لتقديم فرح ديبا  الى   1957تزوجها اردشير زاهدي في العاشر من نيسان 
، ومن هنا  ادركت فرح  انه سيتم التخلي عن الدراسات  ١٩٥٩الشاه في قصرها في طهران في عام 

المعمارية  لشؤون أكثر إلحاحا و هي شؤون الدولة ،  و في مقابلة  معها بعد بضع سنوات من تتويجها 
" كنت أرغب دائما أن العمارة هي عمل من أعمال اإلبداع ، واكدت قائلة امبراطورة  ، أشارت  فرح إلى 

 . (4)في ان اصبح مهندسة ، وان عاد بي الزمن مره اخرى إلى الوراء لرغبت في هذه المهنة " 

 زواجها: -3

تزوج الشاه محمد رضا بهلوي من  فرح ديبا وكان  1959في العشرين من كانون االول عام    
احدى وعشرون  عاًما، وحظي حفل زفافها باهتمام الصحافة العالمية،  بعد األبهة  عمرها آنذاك 

واالحتفاالت المرتبطة بالزفاف اإلمبراطوري ، أصبح نجاح هذا  الزواج مرهوًنا بقدرة الملكة على إنجاب 
لم تنجب وريثا للعرش ، وعلى الرغم من أنه كان قد تزوج مرتين من قبل ، إال أن زوجة الشاه السابقة 

،و كان الشاه نفسه حريصا جدا  على أن يكون له وريث ذكر (5)سوى ابنة لن تستطع ان ترث العرش 
وفي  ،(1)كان بسبب عقمها (6)وكان معروفا أن فسخ زواج الشاه من زوجته الثانية )ثريا اسفندياري (

                                                           
1
 أطاح الذي ١٩٥٣ أنقالب في البارز الدور له كان إيراني، ودبلوماسي سياسي(/ 2021_1928) زاهدي أردشير(  

 ،١٩٥٣ عام الوزراء رئيس لوالده الخاص منها،المستشار عدة سياسية مناصب تولى مصدق، محمد الوزراء برئيس
 في ذاته والمنصب ١٩٦٢ عام األمريكية المتحدة الواليات يف إيران ،سفير١٩٥٤ عام بهلوي رضا محمد للشاه مرافقاا 

 من للمزيد. ١٩٧٣ عام األمريكية المتحدة الواليات في إيران ،سفير١٩٦٧ عام األيراني الخارجية وزير بريطانيا،
 تير،ماجس رسالة ،١٩٧٩ عام حتى إيران في السياسي ودوره زاهدي أردشير الحسيني، نعمة جاسم مريم: ينظر التفاصيل

 . .٤٣_ ٦ ص-ص ،٢٠٢١بابل، جامعة التربية، كلية
2
 .٣م ، ص  ٢٠١٠ش/ ١٣٨٨، بى جاب، ايبكس،  ميرالند،  ١( اردشير زاهدى ،، خاطرات اردشير زاهدى،  جلد :  
3
، 1939( : ابنة الملك فؤاد وشقيقة الملك فاروق ، تزوجها الشاه محمد رضا بهلوي 2013-1921الملكة فوزية )  (  

مرض في الجهاز العصبي ادى الى وفاتها . للمزيد من التفاصيل ينظر :فرودين هويدا ، سقوط الشاه ، تر : احمد  اصيبت

 .18-14عبد القادر الشاذلي ، د. ط ، القاهرة ، د. ت ، ص ص 
4
 ( Baharak Tabibi, op .cit, p 42 

5
 .٢٢م ، ص ١٩٩٤ش/ ١٣٧٣تهران،  ( ابراهيم صفائى، زندًكينامه سيهبد زاهدى، جاب: اول،  نشر علمى،  
6
 الزواج وأنتهى ١٩٥١ عام الشاه منها تزوج بهلوي، رضا محمد للشاه الثانية الزوجة(/2001_1932) ثريا الملكة ( 

: ينظر التفاصيل من للمزيد.  وفاتها حتى التمثيل في عملت طالقها للعرش،بعد وريث أنجابها لعدم ١٩٥٨ عام بالطالق
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حت بين عشية وضحاها غضون أيام غطت الصحافة العالمية تتويج فرح بهلوي إمبراطورة إليران ، وأصب
 من المشاهير العالميين ، وانجبت ديبا فيما بعد  أربعة ابناء وهم:

 (1960رضا بهلوي )تولد عام -1
 ( 1963فرحناز بهلوي ) تولد  عام   -2
 (  1966علي رضا بهلوي ) تولد عام  -3
 .(2)(  1970ليلى بهلوي ) تولد عام  -4

 ثانيا : الدور الثقافي لفرح بهلوي:

ح ديبا مسؤوليات الدولة االجتماعية والثقافية ، تجلت التحديات التي تواجهها منذ أن  تولت فر 
غالبا في االهتمامات الفنية والمعمارية، لكن كانت هنالك مشكلة اكبر واجهت فرح ديبا  في عملها تمثلت 

هدئة في انه لم يحصل في تاريخ إيران منذ تأسيسها ان يتم تدخل النساء في الحكم  ، و في محاولة لت
ردود األفعال ضدها ، استغلت  فرح ديبا قوتها الواضحة للفن والعمارة  أليجاد سلطة سياسة لها ، اذ 
كانت تعتقد بأن الهندسة المعمارية يمكن ان تؤدي الى ثورة نخبوية ناجحة وبالنهاية ستؤدي الى تثقيف 

يمنحني فرصة ألقول الكثير عن "دوري في  إنشاء دولة جديدة ، فقد كتبت قائلة :  (3)الشعب االيراني
 .  (4)المباني الجديدة ، وتخطيط المدن والمستشفيات ، والمدارس ، وتطوير السكن وما إلى ذلك" 

و بمشاركة مجموعة من أنصار الشاه أمرت فرح ديبا بتأسيس األمانة الخاصة لفرح بهلوي في 
ية االجتماعية ،  و أصبحت األمانة هي  أوائل الستينيات  كمؤسسة خيرية  كرست في المقام األول للرعا

المركز الرئيسي المسؤول عن  المنظمات واألنشطة االجتماعية والفنية والثقافية على المستويين الوطني 
والدولي تحت رعايتها ،  لقد ساهمت فرح بهلوي بشكل فعلي في رفع مستوى الثقافة في إيران.. و قد 

                                                                                                                                                                                     

 ،الدار(وفاته زوجاته، حياته،) بهلوي رضا محمد ايران شاه مذكرات البصرة، جامعة في العربي جالخلي دراسات مركز
 .١٨ -١٧ ص_ ص ،٢٠١٦ ، لبنان للموسوعات، العربية

1
(لقد غادرت الملكة ثريا برفقة الشاه واردشير زاهدي ايران الى الواليات المتحدة االمريكية عام الخامس والعشرين من  

للمزيد من  ألجراء فحوصات طبية لها وقد اثبتت تلك الفحوصات عدم قدرتها على انجاب وريث للعرش   . 1954اب عام 

اقاى دكتر اردشير التفاصيل ينظر : حسين دهباشى ومجيد التفرشى، ، تاريخ شفاهى وتصويرى ايران معاصر) كفتويا 

 . ٦م ، ص  ٢٠٠٣ش/ ١٣٨٧، سويسرا،   زاهدى ( 
2
بي في جامعة البصرة، مذكرات شاه ايران محمد رضا بهلوي ) زوجاته و اوالده و وفاته( ، الدار ( مركز الخليج العر 

 .21، ص 2016العربية للموسوعات، لبنان، 
3

 (-  Lesley Blanch, 1978, Farah, Shahbanu of Iran (London: Collins), p. 37. 
4
 .١٦م ، ص  ٢٠٠٣ش/ ١٣٨٢جاب ، به آخرين، تهران، اقتباس آز: دخترم فرح، خاطرات بانو فريدة ديبا،  بي   ) 
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السنين ، اتسع نطاق أنشطتي بشكل كبير لهذا يتألف مكتبي "مع مرور كتبت في مذكراتها قائله : 
 .(1)الشخصي اليوم من أكثر من مائة وخمسين شخصا وأتلقى  ما يقرب من ستين ألف رسالة سنويا " 

تم إنشاء األمانة العامة بالتعاون مع "النخبة العاملة" ذات التعليم األوروبي والتي 1967وفي عام 
نانين والمصممين والمهندسين المعماريين وعلماء اآلثار ومخططي المدن كانت تضم  مجموعة من الف

والمؤرخين والعلماء واألطباء ، وشغل كاًل منهم مناصب رئيسة في تلك المنظمات التي عدتها أكثر أهمية 
، و في غضون عشرين عاما من وصايتها أخذت  فرح ديبا جميع المسؤوليات الثقافية  ( 2)لتنمية البالد

 .( 3)بشكل تدريجي ، و تم تكليف  النخبة بتأسيس هوية ثقافية جديدة لألمة االيرانية   بحزم

خالل  تلك المدة أصبحت فرح راعيا للعديد من المؤسسات التعليمية والطبية والثقافية 
" لست مقتنعة واالجتماعية، و في اشاره إلى طبيعة رعايتها أشارت فرح ديبا  لتلك المؤسسات قائله:  

لرئاسة بصفة فخرية لبعض المؤسسات أو المنظمات أو اللجان العليا، أنا أشارك بنشاط فيها، كان با
علينا إنشاء عدد معين من اللجان العليا لتنسيق أنشطة القطاعين العام والخاص ، بحيث يتم استخدام 

لد ككل ، في إطار الميزانيات التي يتم إنفاقها والموظفين المشتركين لتحقيق أفضل فائدة ولصالح الب
 .(4)العمل من خطط التنمية التي تم وضعها بعناية وكان من المقرر تطبيقها في جميع أنحاء ايران" 

بلغت سلطة  فرح ذروتها في  اواخر سبعينات القرن العشرين  ، اذ  انفصل  الشاه عن القضايا 
حت   فرح ديبا هي الحاكم االجتماعية والسياسية في البالد بسبب اصابته بمرض السرطان ، و أصب

الفعلي لتشكيل أجندة الدولة الفنية والثقافية  ، ومع ذلك  كان تسمية امرأة بصفتها وصية على العرش أمرأ 
شائعا للغاية بالنسبة لملكية الشرق األوسط ، وفقًا  لفرح ديبا فقد كان التتويج عمال رائعا يؤكد بشكل رمزي 

"عندما وضع التاج على رأسي شعرت أنه قد تم تكريم  د كتبت قائلة : المساواة بين الرجل والمرأة ، فق
" قبل أربع سنوات فقط  كان الرجال  ينظرون إلينا و ، واضافت قائله :    (5)جميع النساء في إيران"

واكدت على أن هذا   ، (6)كأننا معاقين عقليا ، لم يكن لدينا حتى الحق األساسي في اختيار ممثلينا "

                                                           
1
(نقل آز : هوشنك مير هاشم ، رازهاى ناكفته )اردشير زاهدي ( ، بى جاب ، انتشارات به آخرين ، تهران ،  

 . .                45، ص2003\ش1318
2
 ) Lawrence Callander, Herbet hoover 1914_ 1923,n. edt , University of lowa prees,  

United  State , 1979, p .232. 
3
 ) Lbid , P.p 233-234. 

4
 (According :to Lesley Blanch ,  op.cit, p 144. 

5
 

 )
 .67دخترم فرح، منبع قبلى ، ص نقل آز  : 

6
 .٣٥م ، ص ٢٠١٢ش/ ١٣٩١، شركت كتاب، تهران، ٢( نقل آز : آيرج يزشكزاد،  به ياد يار وديار   ، جاب  
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قضى على قرون من الذل، وبالتأكيد  فانه اكثر من أي قانون  أكد رسميا المساواة بين الرجل التاج 
 .(1)والمرأة 

يبدو ان الدور الذي مارسته فرح ديبا في ايران قد جعلها تؤدي دورا في مرحلة مهمة  في تاريخ 
نيابة عن الشاه في كثير ايران و السيما في سبعينيات القرن العشرين واصبحت هي من يدير أمور الدولة 

 من الجوانب .

وبالتوازي مع السياسة الثقافية الدولية في السبعينيات   فقد برز دور فرح بهلوي بشكل كبير جدا    
خالل تلك المدة ، اذ شهدت  إيران تحواًل اجتماعيا كبيرًا في  الفنون والثقافة عبر سلسلة من المهرجانات 

ل  االنشطة المختلفة  كان مهرجان )شيراز للفنون( هو الحدث الفني األكثر الوطنية والدولية ، ومن بين ك
أهمية ، اذ  وسع آفاق الثقافة التقليدية إلى مناطق جديدة و هذا المهرجان يعقد سنويا تحت رعاية فرح 

، و على  الرغم من أن المهرجان يهدف إلى المساهمة في  (2)بهلوي شخصيا  ألكثر من عشر سنوات
تثقيف األمة االيرانية  ، إال أنه تعرض لالنتقاد باعتباره جهدا  مهدورا ال يقدم اي جديد  في  محاولة

السياق السياسي واالجتماعي والثقافي اإليراني ، و قد جاءت فكره المهرجان  عندما  تم طرح فكرة تنظيم 
، وكان ينظر إليه  ١٩٦٧ام حدث دولي للفنون والثقافة ألول مرة كجزء من السياسة الثقافية للدولة في ع

في البداية من قبل الشعب على أنه) فكرة رأسمالية في الترويج إليران (  بوصفها مركزا للفنون والثقافة ، 
 (3)وكان التحديث هدفا رئيسيا للحكم السياسي للشاه لمحمد رضا  بهلوي  والمهرجان كان تعبيرا ثقافيا عنه

. 

كان نتاجا ثقافيا لبرنامج بهلوي الثوري لرعاية الفنون واإلشادة  أشارت فرح ديبا إلى أن المهرجان  
بالفنون التقليدية لألمة ورفع المعايير الثقافية في إيران، وذلك لضمان تقدير أوسع لعمل الفنانين اإليرانيين 

ية في و تقديم الفنانين األجانب إلى إيران ،  فضال عن تعريف الجمهور اإليراني بآخر التطورات اإلبداع
 . (4)البلدان األخرى

كانت مهمة مهرجان الفنون كما اشارت لها فرح ديبا هي بدء حركة ثقافية وفنية  نشطة في إيران 
من خالل تقديم أحدث التطورات الفنية في فنون األداء المعاصرة للجمهور والمحترفين اإليرانيين ، لجعل 

                                                           
1
 .٤١دهباشى ومجيد التفرشى،  منبع قبلى،  ص  حسين ( 
2
م، ٢٠١٠ش/ ١٣٨٩، شركت كتاب ، تهران،  ١، جاب :  ١( على رضا عروضى،  خاطرات ابو الحسن ابتهاج، جلد:  

 .٣١ص 
3
، بى جا، ٣هوشنك نهاوندى، آخرين روز هابايان سلطنت ودركزشت شاه،  تر: بهروز صور ومريم سيجون ، جاب :  ( 

 .٧٢م، ص ٢٠٠٣ش/ ١٣٨٢
4

 .74( همان منبع ، ص
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فة في جميع أنحاء العالم ، ومن أجل تنظيم الحدث ،فقد الثقافة الوطنية والفنون المسرحية التقليدية معرو 
" إن اللجنة ستبدأ أنشطتها من خالل دراسة الفنون التقليدية في جميع أنحاء العالم ، ذكرت فرح قائلة  

فريقيا والغرب ، ويجب أن يكون الدافع وراء  والثقافات ذات الصلة في الشرق  والغرب وبقية آسيا ، وا 
الهدف وهو االتصال الثقافي بين األكثر طليعية واألكثر تقليدية مع تجنب الجانب ذلك إحساس واضح ب

، وبعد  (1)الشعبي والسياحي والفولكلوري من النوع ولتشجيع لقاء الحضارات الشرقية والغربية " 
كان الفن قد    ١٩٧٩عام   المهرجان الثاني عشر توقفت العروض فجأة ، ومع اقتراب الثورة اإليرانية

تمت ترقيته وممارسته من قبل المؤسسات العامة والخاصة وبعد أكثر من عقد من نشاطها  اصبحت 
الموسيقى المحلية واألجنبية  والمسرح والرقص والسينما جزءًا ال يتجزأ من الحياة العامة في إيران  ، وكان 

 .(2)المهرجان نوعا من الصحوة الثقافية لألمة اإليرانية 

 زات فرح بهلوي في الجانب الثقافي :ثالثا : اهم انجا

 :انشاء المراكز الثقافية -1

أمرت فرح بهلوي بإنشاء مراكز ثقافية حديثة في طهران وعدد من المدن اإلقليمية،   بهدف    
اطالع الجمهور على  المسرح واالستمتاع بالموسيقى الحديثة والفنون االخرى  ، وبذلك تم انشاء  مركز  

على يد فرح بهلوي عام -) وبرسيبوليس تعني مدينة الفرس يقع في مدينة شيراز ( -برسيبوليس للفنون  
العام نفسه ) مركز الفنون األوراسي(  في ايران ،وجاءت فكرة انشاء هذا المركز كما تأسس في ،  1968

ا المركز ذ، وتم تطوير ه 1968من قبل منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة )اليونسكو( في عام 
( المؤلف الموسيقي ورائد  الموسيقى والمهندس المعماري Slaney Zinaxسالني زيناكس) بمشاركة 
 .(3)الغربي 

شارك زيناكس  في المهرجان ثالث مرات ، و قد نال اعجاب  فرح بهلوي حتى عينته مستشارا 
كان المركز عبارة عن )مقر هندسيا  مسؤوال عن عمارة الفنون في  مدينة شيراز بمنطقة برسيبوليس ، و 

بحث علمي( متعدد التخصصات للفنانين في الموسيقى والفنون البصرية والسينما والمسرح والباليه والشعر 
واألدب ، لقد أشار زيناكس إلى مركز  شيراز ، جنبا إلى جنب مع ورش العمل الخاصة باإلبداع الفني 
                                                           
1
 ) According: Alexander andnaes, The lran and malixzia,  edt:3, Documentay history, 

UsA, 1980, p.88. 
2
 )Gluck, Robert. 2007. “The International Arts Festival: Western Avant-Garde Arts in 

1970s Iran: Founding of the Shiraz Arts Festival” Leonardo, VOL 40 (1). 
3
م،ص ٢٠١٦ش/١٣٩٤، انتشارات كوير، بى جا، ١، جاب: ١صبورى وشكورى،  خاطرات دكتر ابراهيم يزدى ، جلد: ( 

٣٣. 
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ما ستوفر النقطة المحورية الوحيدة للمسعى الفني " ستكون فريدة من نوعها في العالم بقدر قائال: 
 .(1)الثوري حقا "

، تم االتصال بـ زيناكس من أجل مشروعين مشابهين احدهما من قبل الرابطة  ١٩٧٠في عام 
( وهو رائد من رواد الفن في سويسرا ،  والثاني من قبل فرح  Corbusierالدولية ألصدقاء لو كوربوزييه )

يس في إيران القتراح برنامج كامل لمراكز الفنون الدائمة،  على الرغم من عدم وجود بهلوي  في برسيبول
مشروع معماري أو رسومات تخطيطية فعلية ألي من هذه المراكز ، و على الرغم من  مساعي فرح 

هيمنة بهلوي وراء إنشاء مركز الفنون ، إال أن المشروع لم يتحقق أبدأ ، بسبب معارضة النقاد اإليرانيين لل
الغربية في البالد ، بينما اكد بعض النقاد بأن اداء زيناكس  يرمز الى الحضارة الزرادشتية والنار الذي 

"كل ما أنا هنا من أجله هو يمثل الخير والحياة األبدية في جوهرها، وردا على كل ذلك قال زيناكس : 
 .(2)تقديم المشورة وشرح فلسفة الفنون الحديثة

مهرجان تعكس الميول الغربية لفرح بهلوي وطوال احد عشر عاما من أنشطته  بين إن برامج ال    
، قدم المهرجان أربعة مجاالت رئيسية هي الموسيقى والرقص والمسرح والسينما  ١٩٧٧و  ١٩٦٧عامي 

لية تحت رعاية اإلذاعة والتلفزيون اإليراني الوطني  لتعزيز الميول األيديولوجية بوصفها أكثر الجهود الدو 
 .(3)تطلعا للمستقبل ، وتقديم إيران للعالم على أنها رائدة من خالل مجموعة واسعة من الفنون والثقافة 

كانت عملية التخطيط واالختيار عمال تعاونيا بين رضا قطبي مدير المهرجان و شهرزاد أفشار   
ي مجال المسرح وفروخ المديرة الفنية في مجال الموسيقى والرقص ، و بيجان سفاري المدير الفني ف

الغفاري المدير الفني في مجال السينما ، و في برامجه السنوية ، ركز المهرجان على موضوع فرعي 
مركزي في أحد المجاالت الرئيسية للموسيقى أو الرقص أو المسرح أو السينما ، تضمن البرنامج موسيقى 

العالم ليتم تأديتها جنبا إلى جنب مع الموسيقيين تقليدية عالمية لمؤلفين موسيقيين رائدين  من جميع أنحاء 
والكتاب المسرحيين  االيرانيين الكالسيكيين ، و تم اختيار العازفين المشهورين بالتعاون مع وزارة الثقافة 
والفنون وراديو إيران   فضال عن العديد من أساتذة الموسيقى ، وفي غضون سنوات قليلة ساهمت 

باب في المهرجان في إنشاء مركز )الحفاظ على الموسيقى ونشرها( ، كما قدم مجموعة من األساتذة الش
المهرجان أبحاثا جديدة وتدريبا وبرامج لتوسيع آفاق الموسيقى التقليدية واإلقليمية في إيران، مع بحث و 

                                                           
1
(  According:  -  Dixon, John Morris, May 1978. “News Report: Modern Museum 

Opens in Tehran.” Progressive Architecture 59. pp. 68-71. 
2

  (- According: Gluck, Robert, op.cit. 
3 )http://www.farahpahlavi.org       –  
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لبرامج ساهمت الموسيقى اإلقليمية اإليرانية في المزيد من ا  ١٩٧٣جمع الموسيقى اإلقليمية ،  وفي عام 
 .(1)المتنوعة للمهرجان

إن استيعاب إيران المتسارع للغرب بلغ ذروته في تعزيز الشوفينية )الوطنية او القومية المفرطة (  
وكراهية األجانب في بعض األحيان والتي تفاقمت بسبب محاكاة البهلويين للفنون والثقافة الغربية  السيما 

يراني ، في حين تم انتقاد الثقافة والهوية اإليرانية  بوصفها على خالل السنوات األخيرة للنظام الملكي اإل
وشك التدمير من قبل الثقافة الغربية الغازية ، وتم االحتفاء بها على أنها السمة المحددة لروح التحديث 

 .( 2)وعصر مليء باألحداث ونداءات  العودة للثقافة الوطنية 

لوي فقد ظهرت معارضة شديده ضدها وضد  ما يسمى وعلى الرغم منن النشاط الثقافي لفرح به
بانتشار الهيمنة الغربية من قبل المدافعين عن المذهب والوطن  ، والسعي إلزالة الشذوذ و التشويه و 
المرض من العدوى من قبل  األفكار الغربية الغير مألوفة ، و مع تزايد المعارضة للنشاطات الثقافية  

مع استشعار االخيرة  للخطر ،  تم الشديد على التوازن بين الثقافة التقليدية  و ١٩٧٨لفرح بهلوي في عام 
الوطنية والتطورات الغربية ، سيما وان إيران كانت تواجه التوتر بين  القيم التقليدية والمطالب من العلم 

ر المنطقي والتكنولوجيا الغربية ، في ذلك اليأس من جهة واإليمان األعمى بشكل متناقض في النمو غي
من جهة أخرى ،  وكات ايران ترغب في جلب  التكنولوجيا الحديثة من الغرب دون تقليده بشكل أعمى  ، 
وبكلمات بسيطة  كانت فرح بهلوي تريد ان توصل رسالة الى الشعب مفادها انه يجب تثقيف األمة 

 . (3)بالثقافة الغربية مع االبقاء على التقاليد و الهوية  اإليرانية 

وجدت  فرح بهلوي فرصة لمتابعة الرؤية الفنية التي كانت تمتلكها لوطنها،   ١٩٧٤ي عام ف
"طلبت من زوجي ومن الحكومة تحقيق طموحنا الثقافي و تعزيز التعليم الثقافي لألمة وكتبت   قائلة : 

القطع  ، و بذلك  شرعت فرح بهلوي  في استعادة بعض(4) وكشف كنوز إيران الفنية للعالم األوسع "
األثرية لألمة االيرانية التي تمت سرقتها من قبل او بيعها   للخارج ،  وكجزء من عملية  إعادة شراء هذه 
الشعارات من تاريخ إيران الثقافي ، شاركت في إنشاء العديد من المتاحف الوطنية في جميع أنحاء 

                                                           
1
 (  Devos, Bianca & Cristoph Werner (ed.). Culture and Cultural Politics under Reza 

Shah: The Pahlavi State, New Bourgeoisie and the Creation of a Modern 
Society in Iran. London: Routledge. 
2
 ) Ali rahnema, Behind in the 1953 Copa in Iran,  n.edt,Library congress, United 

States, 2015,p 33. 
3
 .70( مذكرات فرح بهلوي، المصدر السابق، ص  
4
، 1روز، جاب :  ( نقل آز : عبد الرضا هوشنك مهدوى، اردشير زاهدى واشاراتى به رازهاى ناًكفته به انضمام بنج 

 .٣٣م،ص ٢٠٠٢م/ ١٣٨١بحرانى  ،تهران، 
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ي حصلت عليها ومولتها من هواة العاصمة وتبرعت لهم بمجموعة واسعة من الكنوز الفنية الوطنية الت
 .(1)جمع التحف المحليين واألجانب

 انشاء متحف نجارستان:    -2

يقع المتحف  في مبنى تاريخي يعود إلى حقبة القاجار يبلغ عمره قرابة مائة وعشرين عاما ، وقد 
حف من قبل ،وتم  التصميم الكامل للمت(2)ارتبط المبنى برئيس الوزراء السابق )أحمد قوام  السلطنة( 

( في مؤتمر برسيبوليس ، و قد  تم تقديم Hans Hollenالمهندس المعماري األلماني  )هانز هولين( )
" قررنا االحتفاظ به قدر  هولين لرئيس األمانة الخاصة لفرح وناقش تحويل المبنى إلى متحف، وقال :

ية جيدة جدا للحفاظ عليه و اإلمكان كما كان ، ألننا اعتقدنا أن استخدامه كمبنى عام يوفر إمكان
، سيكون مشروع التجديد بناء من خالل سياسات الحفظ الشاملة"  إلظهاره للناس باعتباره معلما ثقافيا

كان المفهوم الكامن وراء متحف طهران للزجاج والسيراميك عالقة متناغمة بين القديم الذي كان ، و( 3)
حين أن له هوية وشخصية خاصة به  من شأنه أن  يجب الحفاظ عليه والجديد الذي تم تقديمه ، في

 .(4)يجسد حضور التقاليد في محتوياتها وفي محيطها القاجاري

يقع المبنى  شمال قصر كلستان في العاصمة طهران ، داخل حديقة شاسعة تبلغ مساحتها سبعة 
البوابة  آالف متر مربع و يوجد حوض سباحة مرتفع في منتصف الطريق على المحور الرئيسي بين

والمدخل ، مما يشير إلى الشكل الفرنسي الفخم من حيث المفهوم، المدخل عبارة عن باب خشبي مؤطر 
بعمودين متداخلين على كل جانب ، تتكون الواجهة الغربية من جسم مركزي تتخلله أربع نوافذ متناظرة ، 

ت مجموعات من النوافذ والمدخل ونافذة الشرفة المحاطة بشكل بارز نصف سداسي الشكل تؤکدها س
المقوسة على كل جانب ، و تم تصميم الواجهتين الشمالية والجنوبية للمبنى بشكل متناظر من خالل 
صفين من خمس نوافذ و تم تزيين الجزء الخارجي من المبنى بأعمال الطوب الجميلة ذات الزخارف 

صر المحتوى على مجموعة من الزجاج الهندسية والزهرية التي تذكر بالتفصيل اآلثار السلجوقية ، واقت
" كانت هناك سياسة والسيراميك تم شراؤها أو التبرع بها ألمانة فرح بهلوي ،وقال المهندس المعماري  

                                                           
1
 .405، ص2008( محمود طلوعى ، بازيكران عصر بهلوي او  فروغي تا فردوست ، جلد دوم ، جاب ششم ، تهران،  
2
 منها ،١٩١٨-١٩٠٦ المدة خالل عدة سياسية مناصب تولى إيراني سياسي( / 1955_ 1877) السلطنة قوام أحمد(  

 ،١٩٢٣_ ١٩٢١ للوزراء رئيساا  ،١٩٢١_ ١٩١٨ خراسان ألقليم حاكماا  الحربية، وزير نائب ،  الداخلية وزير نائب
 السياسي ودوره السلطنة قوام أحمد المجتومي، سلمان هادي أحمد:ينظر التفاصيل من للمزيد.١٩٤٦ عام ذاته والمنصب

 .٢١٦_ ٣٢ ص ص ،٢٠١٦بل،با جامعة التربية، كلية ماجستير، رسالة ،١٩٥٢ عام حتى إيران في
3
 .٣ش، ص ١٣٩٤،تابستان/٣٥( نقل از : ايرانشهر، ) مجلة(،تهران، شمارة:  
 

4
 (  Andrew Scott Coooer, The Fall OF Heaven ( The Pahlavis and the Final Days of 

Imperial Iran ), p 111. 
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و ، (1)إلعادة شراء األشياء ، ألن العديد من القطع الجميلة تم إحضارها من البالد في العقود األخيرة " 
تان ، بأن الغالبية العظمى من مجموعة متحف جاءت من إبراج اكدت ليلى ديبا  أمينة متحف نجارس

هدايت  وهناك مجموعة متنوعة من القطع الفنية التي تعود تاريخها إلى ما قبل التاريخ إلى القرن العشرين 
 . (2)محفوظة في األمانة الخاصة  ،و كانت كل هذه القطع الزجاجية الجميلة  محفوظة في صناديق 

من المشاريع المميزة التي قامت بأنشائه فرح بهلوي ،وقد انشأ متحف نجارستان يعد هذا المتحف 
، و يعود مكان  المتحف منذ القرن التاسع عشر السابق للملكة األم في 1975للفنون القاجارية عام 

منطقة مجمع قصر مرمر و  الذي تم وضعه تحت الوالية القضائية المباشرة لألمانة الخاصة لفرح بهلوي 
ستمر مشروع التجديد ألكثر من عامين ،وامرت فرح  بتخصيص القطع الفنية النادرة من القرن الثامن وا

 . (3)عشر والتاسع عشر و التي تعود بمعظمها للعهد القاجاري لكي تكون في المتحف

أدت مساعي  فرح بهلوي للحصول على مجموعة واسعة من القطع األثرية اإليرانية التاريخية إلى 
مجموعة مكونة من أربعة وستين قطعة من لوحات  تعود الى العهد القاجاري في القرنين الثامن شراء 

( Harold Emeryعشر والتاسع عشر ، و تم شراء المجموعة من قبل الضابط  البريطاني هارولد أمري)
بهلوي (، وتم نقل المجموعة إلى بريطانيا ، و لقد أنقذ تدخل فرح Leopold Emeryوليوبولد أمري )

الكنز الفني اإليراني من التشتت عبر استعادة المجموعة الكاملة إليران ، اذ تم شراؤها تحت رعاية فرح  
 .( 4)بهلوي شخصيا  وقامت بإحضارها إلى إيران 

" يجب أن نحصل عليها بأي ثمن ، ومما تجدر االشارة اليه ان فرح بهلوي قالت لمساعديها  :    
و بعد استعادة  . ، (5)ه المجموعة  ، و يجب أن تعود كامله  إلى إيران  " ويجب أال  يتم تفريق هذ

تحت إدارة ليلى سودافار ديبا  الباحثة اإليرانية األمريكية في  ١٩٧٥المجموعة تم افتتاح المتحف في عام 
هلوي منذ الفن اإلسالمي اإليراني والتي عملت كمستشار فني في القسم الثقافي في األمانة الخاصة  لفرح ب

، و كان  من اعظم االضافات لهذا المتحف هي مجموعة  )مهدي محبوبيان(  و هو  تاجرا  ١٩٧٤عام 
آخر،  قامت فرح بهلوي بشراء مجموعته من اللوحات والمطبوعات الحجرية والمخطوطات والمنسوجات 

في نيجاريستان ، و التي ترجع  إلى القرن التاسع عشر مقابل مليوني دوالر كجزء من مقتنيات جديدة 
                                                           

1
 .٨ش، ص  ١٣٧٦،  ٩، شمارة:٢جلد:  ( نقل آز: برويز ذكائى،  قراكوز لوهاى همدان،  )مجلة آيندة(، 
2
، بى جاب، مطالعات بزوهاشى سياسى،  تهران ١حسن فراهانى، روزشمار تاريخ معاصر ايران،  جلد: (

 .٦٥م، ص ٢٠١٦ش/١٣٨٥
3
 .67-66( همان منبع ، ص ص 

4
 ) James bill,The plasticity of in for wall polities middle east journal,Vol:26, spring, 

1973,p. 22.  
5
 .٢٢، ص ١٣٨٢، تابستان، 32( نقل آز: تاريخ معاصر ايران،  ) مجلة( ،تهران، شمارة:  
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  (Rothschildكانت المجموعة األخيرة التي اشترتها األمانة هي مجموعة أسطورية من روتشيلد )
، بينما تم تخزين هذه المجموعات كمجموعة فنية لفرح ١٩٧٦عرضت في مهرجان اإلسالم في لندن عام 

ي في القرنين الثامن عشر والتاسع بهلوي في األمانة و  تم إحضار فقط تلك التي تتوافق مع الفن اإليران
عشر إلى نجارستان كجزء من المجموعة الدائمة أو المؤقتة من قبل المنسقة  ليلى ديبا ، خالل  المدة ما 

، ازداد حجم المجموعة بشكل هائل من بضع مئات إلى  1979و حتى قيام  الثورة االيرانية  ١٩٧٥بين 
 .(1)ثالثة آالف قطعة 

الفني والمعماري الذي تم تجاهله والحفاظ عليه أحد خطوات فرح الرئيسية نحو كان ترميم التراث 
" لم يكن اهتمامنا بالهندسة المعمارية فقط من ناحية التصميم التحديث، و لقد اوضحت ذلك قائله:  

ولكن أيضا في السياق االجتماعي والثقافي، كنت أؤمن بشدة بالحفاظ على تراثنا المعماري والعمراني 
خالل دمج التأثيرات واإللهام من الماضي ، مع مراعاة كل شيء آخر مثل المناخ والجغرافيا  من

،  و مع ذلك قوبلت جهود  فرح بمعارضة  في الدائرة السياسية ،  وكان ينظر ( 2)والجوانب االجتماعية "
والثقافية اإليرانية ، إلى جهودها على أنها مجرد فن ، وقد ركزت فرح سلطتها السياسية على الشؤون الفنية 

و عندما ذهبت  فرح إلى أصفهان لتفقد العديد من المعالم األثرية  تم إهمالها بشدة ، و كتب رئيس 
"أفترض أننا يجب أن نكون  شاكرين ألن مع تلميح  بالسخرية قائال :  (3)الوزراء امير عباس هويدا

م تلتفت  لمثل هذا االحباط ،  وكانت تعد ما ، لكن فرح بهلوي ل(4)سعادة فرح مهتمة بمثل هذه األمور" 
تفعله هو واحد من أهدافها المركزية للثقافة اإليرانية ، لقد تحدت فرح التطور الحضري المتسارع من خالل 

: "كانت لدي آمال كبيرة في اإلصرار على ضرورة الحفاظ على التراث المعماري الوطني اإليراني و قالت
، وكجزء من نفس الجهد قامت دائرتها (5)هور إيران كقوة ثقافية معاصرة" الحفاظ على تراث بلدي وظ

بإغالق مبنى فندق في أصفهان ألنه بحاجه الى الترميم  ،وهذا العمل  رفضه رئيس الوزراء  على الفور 
ية ووصفه بأنه )هراء(  اال ان تدخل  فرح بهلوي المبكر ودمجه مع وزارة اآلثار اإليرانية  قد ادى الى حما

                                                           
1
 .210، ص 2008( عبدهللا سهبازي، ظهور وسقوط  سلطنت بهلوي، جلد روم. جاب بيست وهفتم، تهران ،  

2
 )According: Andrew Scott coyer,American lranian relations 1966_ 1977, Victoria 

University, USA, 2012,p 43. 
3
 نهاية حتى األيراني الجيش في ضابطاا  منها عدة مناصب تولى إيراني سياسي( / 1979_ 1919) هويدا عباس أمير(  

 عام الغربية ألمانيا في اإليرانية القنصلية في ،قنصالا ١٩٥٤ عام باريس في إيران وسفير الثانية، العالمية الحرب
 المالية وزير ،١٩٥٧ عام اإليرانية الوطنية النفط شركة مدير معاون ،١٩٥١ عام الخارجية وزير ر،سكرتي١٩٤٩
 حكومة عهد في إيران محمد، جاسم نعيم: ينظر التفاصيل من للمزيد. ١٩٧٧ عام حتى ١٩٦٥ عام للوزراء رئيسا ،١٩٦٤

 ص ،٢٠١٦ لبنان، العربية، العلوم دار ،( الداخلية السياسية التطورات في دراسة)  ١٩٧٧_ ١٩٦٥ هويدا عباس أمير
 .١١١_١٠٦ ص،

4
 .٦٦م،ص ٢٠٠٩ش/١٣٨٧،تهران ،١اقتباس شده آز: مرتضى مشير ،محاضرات ويا داشت اردشير، جاب: (  
5
 .68( اقتباس شده از ، مرتضى مشير ، منبع قبلى ، ص 
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قرابة ستمائة موقع بناء من الهدم بينما تم ترميم ثالثمائة منها ،و لم تقتصر مساهمة فرح في الحفاظ على 
هذه اآلثار فحسب  ، بل سعت إلى وضعها في بعض االستخدامات العملية مثل  مقر للندوات أو 

اصبح من اشهرها المكتبات أو المحاضرات أو قاعات الحفالت الموسيقية، وحولت بعضها إلى متاحف 
 .(1)متحف أبغينه للزجاج والسيراميك

 انشاء متحف طهران للفن الحديث: -3

ترجع فكرة إنشاء هذا المتحف الى فرح بهلوي عندما بدأت مجموعتها الخاصة ألول مرة كطالبة   
أن معماريه في باريس ، و استغرقت الفكرة التي تم تأجيلها في منتصف الستينيات عقدا من التخطيط قبل 

لماذا ال يمكن أن يكون إليران ،  فقد  كتبت ذات مره قائلة  : " ١٩٧٧تؤتي ثمارها تحت رعايتها في عام 
"اعتقدت أنه يجب علينا تضمينه في الفن الغربي ،  لم ،  وكتبت ايضا:   (2)" متحف للفن الحديث ؟

 .(3)لى الفن  الحديث "يكن بإمكاننا تحمل العودة إلى الفن من قرون سابقة ، لذلك ركزنا أكثر ع

لم يسبق  لهذا المتحف مثيل في إيران الحتوائه على أكبر مجموعة قيمة من الفن الغربي الحديث ، 
كما شارك بنشاط في عمليات االستحواذ الخاصة، ويقال إن مجموعة الفن الحديث التي حصلت عليها  

"لقد اخترنا األفضل  ني، و كتبت فرح قائلة :  فرح بهلوي تبلغ قيمتها ثالثة مليارات دوالر ألربعمائة عمل ف
للمتحف ، و تضم األعمال الفنية المعاصرة للرسامين والنحاتين والمصورين من أواخر القرن التاسع 

" لم يكن ،و عند اختيار المجموعة قالت فرح بهلوي :  (4)عشر وحتى النصف األول من القرن العشرين"
بعد ، لقد زرت صاالت العرض ، والمؤسسات الثقافية ، والمتاحف لدي مستشار في مجال الفن الحديث 

، واستوديوهات الفنانين عندما سافرت إلى الخارج والداخل ، لم أدرس الفن بشكل رسمي ولكني أحبه 
 .(5)وكنت في وضع يسمح لي بتحقيق بعض األحالم" 

ه أن يكون مركزا لهذا تم تأسيس المتحف من قبل مجموعه صغيرة  من األشخاص ، وكان الهدف من
النشاط ، وتعزيز المشاركة المستمرة من خالل توفير مجموعات دولية ووطنية قيمة بما في ذلك ما بعد 
االنطباعية والحداثة والمعاصرة و اللوحات والمنحوتات ، فضال عن مجموعة من صور القرن العشرين 

                                                           
1
 ) James bill,  op.cit, p 34. 

2
 .٤٤ ص ى،قبل منبع هاشم، مير هوشنك: آز نقل(  

3) According: Parsa Parsi, “Culture Centers Planned,” December 1968, Kayhan 
International Edition, p. 3.  

4
م،ص ١٩٩٤ش/ ١٣٧٣، نشر علمى،  تهران،  ١اقتباس شده آز : ابراهيم صفائى، زندًكينامه سيهبد زاهدى،  جاب :  ( 

٥٣. 
5
 .١٨ ص قبلى، منبع رشى،التف ومجيد دهباشى حسين: آز نقل ( 
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 شراء المصدر الرئيسي لهذه المجموعة من والمطبوعات ومجموعة من الرسومات المعمارية المعاصرة، وتم
)غاليري ميت(  ،وكانت هذه المعارض  وسيلة لجلب القطع المعارض الفنية الدولية ومنها معارض 

األثرية الغربية إلى إيران،  و جديرا بالذكر انه تم شراء مجموعة كبيرة قبل سنوات قليلة من إنشاء المتحف 
( ، و أستاذ األدب األمريكي ديفيد غاالوي Pascal Sernitسيرنيت)، عن طريق التاجر الفرنسي باسكال 

(David Galloway( ودونا شتاين ، )Donna Stein  المستشارة األمريكية  في األمانة الخاصة لفرح )
و التي كانت مسؤولة عن جمع الرسومات والرسم الحديث ، وكما شارك ابن عم فرح بهلوي ) کامران ديبا 

 Tonyعات فنية معاصرة من واشنطن بواسطة  صانع المعارض توني شفرازي )( في شراء مجمو 
Shafrazi)(1). 

كان متحف طهران للفن الحديث هو المؤسسة األولى والوحيدة التي تم إنشاؤها كجزء من مؤسسة 
، عندما تم إخراج سياسة المتحف وسياسة الفنون من سياسات المحاكم ووضعها  ١٩٧٦في عام   فرح

ستوى الوطني كمؤسسة حديثة،  و كان االنتقال إلى مؤسسة تعمل مع جميع المتاحف بمثابة على الم
تغيير كبير لهذه المؤسسات على المستوى الحكومي تحت رعاية رضا قطبي  ابن عم فرح بهلوي ورئيس 

 .(2)اإلذاعة والتلفزيون الوطني اإليراني

فية التي أقامتها األمانة العامة  لفرح بهلوي شاركت المؤسسة في العديد من المراكز واألنشطة الثقا
،وفي الواقع أتاح تطبيق مؤسسة فرح  نوعا من الشبكة لجميع أنواع المشاريع الحكومية في مشهد فني 
تحول مع السياق السياسي اإليراني ، فعلى الرغم من أن المؤسسة كانت جزءا من مشروع سياسي وكيان 

 .(3)ةسياسي ، إال أنها كانت غير سياسي

تم تطوير المشروع باالشتراك مع المهندس المعماري اإليراني نادر اردالن وعدد من جانب اخر 
من المهندسين االجانب في عمليات التنفيذ المختلفة على مدار أربع سنوات، و  كان المبنى أول متحف 

طالقه وبرمجته وترويجه كمفهوم متحف كامل في العاصمة ،و تبلغ مسا حته ثمانية آالف تم تصميمه وا 
وخمسمائة متر مربع ، وقد تم  وصفه مثاال للطراز الحديث الذي تم انشائه بواسطة العمارة اإليرانية التي 
هيمنت على العمارة االيرانية الحديثة  خالل النصف الثاني من القرن العشرين ، يقع المبنى في حديقة 

السجاد في طهران ، وهو تمثيل للثقافة اإليرانية شاسعة مجاورة لمتنزه فرح ويشترك في موقعه مع متحف 
                                                           
1

  ( Marvin Majestic Failure The Fall of the Shah  ،Chicago: University of Chicago 
Press  ،199,p 138. 
2

  (- lbid , p 166. 
3
 ) Interview with the Head of Art Festival Foundation Dr. Mehdi Bushehri: Shiraz Art 

Festival achieved an international identity today,” June 1966, Tamasha., p. 3. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 160   م2022كانون أول  -ديسمبر ،(5(، املجلد)18العدد)  -  ارات إيرانيةدة ممجل 

 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

الوطنية والتقليدية كدليل على حداثة إيران و تم دمج المبنى مع حديقة النحت والهندسة المعمارية المتكاملة 
مع األعمال الفنية لعدد من الفنانين االجانب ،باإلضافة إلى أعمال النحاتين اإليرانيين   مثل جازه 

 . (1)ز تانافوليطباطبائی وبارفي

يتكون الحجم الخارجي للمبنى بشكل أساسي من قاعدة عادية وواسعة يوجد عليها العديد من  
المناور بأحجام وترتيبات واتجاهات مختلفة، استنادا إلى الكتل الحجرية ذات اللون البرتقالي والخرسانة 

عيا بالداخل من خالل زجاج داكن الكريمية ، وتوفر العناصر األسطوانية المكسوة بالنحاس ضوءَا طبي
: اللون ، هذه العناصر مستوحاة من فتحات التبريد التقليدية للعمارة اإليرانية،  و اوضحت فرح ديبا قائلة 

" كان أحد األشياء التي  ابهرتنا خالل عملية التصميم هو الجودة الغنية والمرحة للمناظر العامة 
، وواضح المهندس كمران  (2) والمدن الصحراوية األخرى" المتموجة لألسطح في كل من يزد وكاشان

" كان المشروع عبارة عن تكامل بين العمارة الحديثة والعمارة اإليرانية التقليدية من حيث ديبا  قائال : 
، والهندسة المعمارية للمتحف مأخوذة من الصور اإليرانية دون إجبارها على أن تكون إيرانية  (3)المفهوم "
استخدمنا فتحات التبريد اإليرانية التقليدية وجميع التقنيات الحديثة من المتاحف األوروبية ، لقد 

 . (4)واألمريكية

انخرطت فرح بهلوي في تنظيم مؤتمر مخصص للمعماريات بوصفها النموذج النهائي للمرأة   
ون مراعاة التغيير "التحول االجتماعي لبلدي ال يمكن فهمه دالبهلوية ، و اكدت على ذلك بالقول : 
، و في هذا الصدد  يمكن النظر إلى مؤتمر المهندسين  (5)الذي شهده دور المرأة في مجتمعنا "

المعماريين على أنه محاولة إلضفاء الشرعية على اإلصالحات االجتماعية ودمج المرأة في بناء إيران 
 .(6)الحديثة وهندستها المعمارية

بهلوي تم تنظيم أول مؤتمر دولي مخصص للمهندسين و تحت رعاية فرح   ١٩٧٦في عام 
المعماريين في إيران في مدينة رامسار، كان المؤتمر هو الحدث الدولي الثالث حول الهندسة المعمارية ، 

، كان تفاعل التقاليد ١٩٧٠وهو جزء من سلسلة كان من المقرر عقدها كل أربع سنوات بعد عام 
                                                           

1
 .٦٦( مرتضى مشير ، منبع قبلى،  ص  
2
م،ص ٢٠٠٧ش/ ١٣٨٥، سازمان بروهش، تهران، ١( اقتباس شده آز: حبيب هللا اسماعيلى، بسر خوب واشنًكتن، جاب: 

٤٤. 
3
 .٤٢م، ص ٢٠٠٣ش/١٣٨٢، مهتاب،تهران، اقتباس شده آز: بهرام افراسيابى ، اسرار شاه حكايت هويدا،بى جاب ( 

4 ) Kanach, “Arts Center Projects 1968- 1973Anderw  Scott Cooper, The Fall OF 
Heaven ( The Pahlavis and the Final Days of Imperial Iran ), p171. 

5
م، ص ١٩٩٨ش/١٣٧٧ران، اقتباس شده آز: جان دي استمبل، دوران انقالب ايران، تر: منوجهر شجاعى، رسا،ته (

٣٣. 
6
 ) Gluck, Robert, op.cit , p 26. 
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ي لالجتماع األول لهذه السلسلة الذي تم تنظيمه تحت رعاية  فرح بهلوي والتكنولوجيا  هو الموضوع الرئيس
بمشاركة المهندسين المعماريين والعمرانيين الرائدين في العالم  ، و اتبع ذلك  ثالث ندوات سنوية حول 
مشاكل الزراعة والتنمية الحضرية والتخطيط البيئي على المنصة الوطنية ، و بعد ذلك بثالث سنوات في 

ترأست فرح بهلوي المؤتمر الدولي اإليراني الثاني للهندسة المعمارية والتخطيط العمراني   ١٩٧٤ام ع
تحت العنوان الرئيسي )دور العمارة والتخطيط العمراني في الدول الصناعية( بمشاركة مهندسين معماريين 

 .(1)إيرانيين وأجانب متميزين في برسيبوليس 

ات في اجتماع فرح بهلوي  والسيدة سوالنج دي هيربيز دي ال نشأت فكرة حدث دولي للمعماري
(، مؤسسة ورئيسة االتحاد الدولي للمهندسات المعمارية في Solange de Herbes de la Tourتور )

، وكان من المفترض أن يتم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع وزارة اإلسكان والتنمية  ١٩٧٥باريس في عام 
ة اإليرانية كراِع للمنظمة  ، و بعد ذلك تمت دعوة عدد من المعماريات اإليرانيات الحضرية التابعة للحكوم

لحضور اجتماع في وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية منهم )عازار فريدي ونوشين احسان وغيتی افروز 
مل کردان وليلی سردار افخمی( ،  و تم انتخاب نسرين فقيه وشهال مالك كلجنة تنفيذية لتأسيس إطار ع

الحدث، و باشر أعضاء اللجنة بمهمة تنظيم اللجان الفرعية وأنشطتها فيما يتعلق بـالبحث والنتيجة من 
حيث محتوى وقائع المؤتمر ، وتاريخه ومكان انعقاده ، والموضوع ، والمنظمات التي يشارك وأولئك الذين 

 .( 2)يجب االتصال بهم 

وتهم والمعلومات المطلوبة لجعل إقامتهم فضال عن البحث في عدد الضيوف الذين ستتم دع 
في رامسار  ، وتم التخطيط للمؤتمر  ١٩٧٦مريحة ،تم افتتاح المؤتمر في  الثالث عشر من تشرين االول 

لمدة أربعة أيام ، مع ثالثة أيام من المحاضرات والندوات والمناقشات واالجتماعات تدور حول ثالثة 
ة و دور المرأة في األزمة والبحث عن الهوية ( ، ويوم أخير لسلسلة مواضيع فرعية هي  ) الهوية و األزم

من القرارات والنتائج ليتم مراجعتها من قبل المشاركين ، وقد تمت مناقشة الموضوع من قبل مجموعة من 
يلي Indira Raiاألجانب الحاضرين من ثالث وعشرين دولة حول العالم ،  وهم كل من  إنديرا راي) ( وا 

( و مونيكا Alison Smithson(من الهند ، أليسون سميثسون)and Elie Choudhuryتشودري )
 Dennis(من إنجلترا ، دينيس سکوت )Jane Drew( و جين درو )Monica Pidgeonبيدجون )

Scott( براون وجويس )Brown and Joyce( لين بيري بيركلي  Wheatley and Ellen( ويتلي وا 
Perry Berkeley(و آن تينغ )An Ting(من الواليات المتحدة األمريكية ، نوبوكو تاكاهارا )Nobuko 

                                                           
1
 )https://stringfixer.com 

 
 .١٢ش،ص ١٣٩٤، تابستان/٣٠،٢٩،شمارة :٢فصلنامة ذخائر انقالب، ) مجلة(، جلد:( (2

https://stringfixer.com/
https://stringfixer.com/
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Takahara( من اليابان ، ماری کريستين جانچنو )Marie Christine Gangnon و )
 . (1)(من أسبانيا و غيرهم الكثيرAnna Bovel( من فرنسا ، آنا بوفيل )dilatorديالتور)

ولى تدخالتها  المعمارية األولى يتعلق عند وصول فرح بهلوي  إلى السلطة ، كان من ا
" فضلت بمساهمتها في تحديد مكان اإلقامة المستقبلي ألسرتها في نيافاران ، اذ صرحت ذات مرة قائلة : 

 ،(2)نيافاران على سعد آباد ، الذي كان مظلما وكئيبا و كان نيافاران حديثا وخفيفا كان عمليا ومريحا "
اية السياسية  لفرح بهلوي في إدارة شؤون الدولة ، اذ ال توجد األمانة ولن يكون نيافاران مركز الرع

الخاصة فحسب ، بل يجب أن يكون مركز حياتها المنزلية والتعبير المادي عن أذواقها الفنية في 
"  عندما كنت ضيفا ألول مرة في قصور بهلوي ، تأثرت المجاالت الخاصة ألسرتها،   اذ كتبت قائلة : 

حجمها رغم أنها في الواقع كانت متواضعة للغاية ، كما هو الحال في باقي القصور، ولكن بفخامتها و 
لجعله منزلي   لكن في ذلك الوقت   -عندما أتيت للعيش  فيها ، سرعان ما كنت أتوق لتغير كل شيء 

 لم أكن متأكدة من ذوقي ، ولم أرغب في إيذاء مشاعر أي شخص ،والسيما  أولئك الذين رتبوا كل
اسرة زوجي ، اال ولكن قبل سنوات شعرت بأنني قادرة على تنظيم األشياء  وهم  شيء في القصر ، 

 .(3)بالطريقة التي أريدها "

يمكن مالحظة اهتمام  فرح بهلوي بالعمارة الحديثة في المساحات التي عاشت فيها قبل زواجها 
عائلة ديبا خالل الخمسينيات من القرن  " إن  القصر الذي عاشت فيهمن الشاه، اذ قالت بهذا الصدد : 

الماضي كان مبنى حديثا، وكانوا يتشاركون في السكن مع  اسرة قطبي: وهم كل من محمد علي قطبي 
،و زوجته لويز قطبي وابنهما رضا قطبي، الذي كان شخصية مؤثرة في تجسيد أنشطة  فرح الثقافية 

قائلة :  "انتقلنا إلى شقة في الجزء العلوي من  بعد وصولها إلى السلطة ، و قد كتبت   فرح بهلوي
المبنى على الفور لشرفة كبيرة مع إطاللة رائعة على جزء كبير من طهران وخاصة أعمال البناء 
الجارية في الجامعة، ال يمكنني حساب الساعات التي أمضيتها على تلك الشرفة في مشاهدة الرافعات 

ينة من القرن التاسع عشر إلى عاصمة كبيرة وحديثة مليئة وهي تدور ، وكنت اراقب كيف تحولت مد
 .(4)بالمباني الشاهقة و طرق واسعة لتلبية العدد المتزايد من السيارات 

                                                           
1)Baharak Tabibi, 0p.cit, p 85.  

2
 .٣٣اسماعيلى،  منبع قبلى، ص  ( نقل آز: حبيب هللا 
3
 ..٤٤ ص قبلى، منبع صفائى، ابراهيم:  آز نقل ( 
4
 . .٤٦_ ٤٥ ص ص منبع، همان:  آز نقل(  
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يبدو ان االهتمام الكبير من قبل فرح ديبا في اقامة متحف طهران للفن الحديث قد اكسبها سمعة  
يام بتلك النشاطات الفنية ، التي كانت جزء من فنية كبيرة وكان الشاه محمد رضا بهلوي يشجعها للق

 التاريخ الفني االيراني .

 انشاء المكتبة: -4

تكمن اهمية مكتبه فرح ديبا بأنها تم االعتراف بها  كمركز للفن المعاصر ،  اذ تقدم للمشاهد 
ام مجموعة من الرموز التي تشير إلى خيارات فرح الشخصية ، و قد  تأسست  هذه المكتبة  في ع

، وكانت هي المساحة الوحيدة داخل المجمع التي تعكس بيئة معمارية حديثة ، خالية من التقاليد  ١٩٧٦
والقواعد التي كانت تهيمن على قصور بهلوي ، وأكدت فرح  أنه على الرغم من العدد الهائل من 

ساحة شخصية ،  اذ التدخالت المعمارية التي شاركت فيها خالل حكم الشاه  ،اال ان المكتبة  وفرت م
 .(1)كانت  اكتشافا جديدا وتحقيقا في عمارة القصر والزخرفة المعمارية 

تصور فرح لمكتبتها تجسيدًا للحداثة من خالل طبيعة األشكال والمواد واألشياء والمساحات ،  ان
ن ، و على الرغم من أن مساهمة فرح بهلوي ظلت جزئية في إصالح مشروع القصر الرئيسي في نيافارا

إال أن المكتبة الخاصة كانت من إبداعها ، كما  اكدت  في نهجها المعاصر للغاية باختيار بناء مقرها 
الخاص ، و في المكتبة  يتم تحديث رفاهية العمارة القديمة للقصر بوسائل الراحة الحديثة، و اعتمدت فرح 

تعبيرًا ماديًا عن عقلية  فرح بهلوي على األثاث الجاهز الذي صنعته للعمارة الداخلية لمكتبتها، وكان 
 Ludwigاإلصالحية عندما اختارت كرسي برشلونة الذي صممه المهندس المعماري البارز لودفيغ روز)

Rose(2)( ووضعته في مكتبتها. 

كانت  فرح بهلوي من محبي الكتب،  و قد غطت مكتبتها  مجموعة واسعة من  الكتب المنشورة 
لف مجلد من الكتب  واإلصدارات النادرة ، والكالسيكيات ، واألغلفة الورقية ، ما يقارب ثالثة وعشرين أ

واألطروحات حول تخطيط المدن ، واألدب ، والتاريخ ، والفنون الجميلة والعمارة المنشورة بشكل رئيسي 
نون بالفارسية والفرنسية ، وفي مجموعتها ، قصدت  فرح بهلوي الحفاظ على سجل شامل بقدر اإلمكان للف

يران (، وهي مجموعة كاملة من  والثقافة العالمية ) اإلصدار األول من حسابات سفر األجانب إلى آسيا وا 
المنشورات من جامعة طهران والمؤسسة الثقافية اإليرانية ، وكتب األعمال الكاملة لرسامين ونحاتين 

                                                           
1
 ) Hussein bashireh, The state and the revolution in lran 1962- 1982,New York, 

1984,p.44.  
2
 )Alberto Manguel, 2006, “The Library As Shadow,” The Library at Night (New Haven 

& London:Yale University Press), p. 123. 
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الثامن عشر والتاسع عشر الذين  مشهورين في القرن العشرين وعدد كبير من الكتاب الفرنسيين في القرنين
 . (1)نشروا عندما كانوا على قيد الحياة

، وكان  1906من بين مجموعتها الشخصية ،  توجد اعمال فنية صادرة في باريس منذ عام  
كتاب )تاريخ اليهود( أقدم منشور غير فارسي في المكتبة ، كما كانت األعمال الشعرية هي أقدم مادة 

، وكانت إحدى أكثر مجموعات المكتبة قيمة هي ١٨٧٣في عام  (2)ر الدين شاه (فارسية منحت )لناص
جمع مائة وثالثة وستين مخطوطة في أغلفة كتب جلدية وخشبية والمالحظات الموجودة في الكتب إما 
من قبل  فرح بهلوي أو كتبها المتبرعون ، والتي  أضافت فيها قيما روحية إلى المجموعة كمستودعات 

 . (3)او مصادر للمستقبل  للتاريخ

بناًء على ذلك ، كانت المكتبة الخاصة بانوراما شاملة للفنون والثقافة ، واكدت المالحظات  
الشخصية لفرح بهلوي على ولعها بين السياسيين والفالسفة ورؤساء الجامعات والمؤرخين والفنانين 

جديدة لهذه المجموعة ،  اذ تم دمج والمهندسين المعماريين ، و جلبت المخطوطات معاني وتعريفات 
المالحظات الشخصية والتوقيعات واإلهداءات مع المواد المنشورة ، لذلك أعيد بناء الصفحات واكتسبت 

 .(4)هويات جديدة

 تأسيس جامعة بهلوي- 5 

كانت إحدى المبادرات الرئيسية لفرح تأسيس جامعة بهلوي ، وترجع جذور هذه الجامعة الى عام 
تأسست في بادئ االمر ككلية طب متواضعة ثم اضيف لها كليات باختصاصات اخرى  ، اذ1946

، اذ امرت فرح بهلوي بتحويلها الى جامعة ، فظهرت الى الوجود جامعة بهلوي ،  1965حتى عام  
وتعرف االن بجامعة شيراز ، والتي كان الهدف منها تحسين تعليم النساء اإليرانيات ، وكانت أول 

الطراز األمريكي في إيران ، اذ كانت الجامعات اإليرانية التي سبقتها على غرار الطراز جامعة على 
 .(5)الفرنسي

                                                           
1
 .١٢ش، ص ١٣٤٥،تهران، آذر/٢،١، شمارة ١٤ايران شناسى، ) مجلة(، جلد:  ( 
2
 تسنمه قبل أذربيجان اقليم على وحاكماا  للعهد ولياا  عين ، شاه محمد ابن( / 1896_ 1831) شاه الدين ناصر ( 

 في إيران المشايخي، عباس خضير علي: ينظر التفاصيل من للمزيد. ١٨٤٨ عام فارس بالد على اهاا ش للعرش،اصبح
 .٨_ ٥ ص ص ،١٩٨٧ بغداد، جامعة اآلداب، كلية ماجستير، رسالة ، ١٨٩٦_ ١٨٤٨ شاه الدين ناصر عهد

3
 ) Hussein bashireh , op cit, p .45. 

4
 )Umberto Eco Jean-Claude Carriere, 2011, “Bugün yayımlanan her kitap bir post-

incunabula’dır,” Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın (Can yayınları), p. 95.   
5
 ) James bill, op.cit, p 34. 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 165   م2022كانون أول  -ديسمبر ،(5(، املجلد)18العدد)  -  ارات إيرانيةدة ممجل 

 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

 اعمالها االخرى :-6

ان من بين اعمال فرح بهلوي في الجانب الثقافي ، فضال عن االعمال السابقة هو انشاء منظمة  
النساء والفتيات القراءة ، والتدريب  رعاية األسرة و دور حضانة ألطفال األمهات العامالت ، وتعليم

المهني ، وتنظيم األسرة ، منظمة نقل الدم، منظمة مكافحة السرطان ، منظمة مساعدة المحتاجين ، 
منظمة الصحة  ،مركز الطفل، مركز التنمية الفكرية لألطفال ، المعهد اإلمبراطوري للفلسفة ،مؤسسة 

ن طهران السينمائي، منظمة الفولكلور اإليراني، المعهد الثقافة اإليرانية ، مهرجان شيراز ، مهرجا
 ( 1)اآلسيوي، مركز مناقشة الحضارات

 9صباًحا حتى الساعة   9عملت فرح لساعات طويلة في أنشطتها الخيرية ،  قرابة من الساعة  
ن فرًدا تعاملوا مساًء  في كل يوم من أيام األسبوع، و في النهاية  جاءت فرح لتترأس فريًقا مكوًنا من اربعي

و أصبحت واحدة من أكثر الشخصيات  المهمة  مع طلبات مختلفة للمساعدة في مجموعة من القضايا،
في ايران وراعية ألربعة وعشرين منظمة تعليمية وصحية وثقافية، مما أكسبها دور انساني ، ال سيما في 

 ( .2)أوائل السبعينيات 

وزارت بعض المناطق النائية من البالد والتقت بالمواطنين وخالل تلك المدة سافرت فرح  كثيًرا ،  
،  اذ توجت كأول إمبراطورة  1967المحليين، تجلت أهميتها من خالل دورها في احتفاالت التتويج عام 

إليران الحديثة ، وتم التأكيد على هذا االمر مرة أخرى في العام نفسه  عندما وجد الشاه ضرورة منح فرح 
لوصي الرسمي( ،  وذلك   في حال ان اصبح الوصي عاجًزا عن تولي امور البالد  فان بهلوي  لقب )ا

 . (3)فرح تتولى زمام الحكم حتى يبلغ ولي العهد الحادي والعشرون من العمر ومن ثم تسلمه ادارة البالد 

وسط  ، كان تسمية امرأة بصفتها وصية على العرش أمًرا غير معتاد للغاية بالنسبة لملكية الشرق أ
وشجعت الثروة الهائلة الناتجة عن النفط اإليراني الشعور بالقومية اإليرانية في البالط اإلمبراطوري ، 
وتذكرت اإلمبراطورة فرح أيامها عندما كانت طالبة جامعية في فرنسا في الخمسينيات من القرن  العشرين 

ينظرون الى ايرانيين في حالة من الرعب : "... كان األوروبيون  عندما س ئلت من أين هي فأجابت قالة 

                                                           
1
 .٣٢م،ص ٢٠٠٩ش/١٣٨٧( منصوره بيرنا،  ساالرزنان ايران،  بى جاب،واشنًكتن ، 
2
 .٤٤ص   ( بهرام افراسيابى،  منبع قبلى، 
3
 .٢٣،ص ١٣٥٢، بهار/٢٢، شمارة: ٢بهار، ) مجلة (،جلد: ( 
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وكأنهم بربريون ، ولكن بعد أن أصبحت إيران ثرية في عهد الشاه في السبعينيات ، تم التودد إلى 
 .(1) اإليرانيين في كل مكان"

ساهمت عدد من العوامل في زيادة حدة االستياء الداخلي من الحكومة   1978في أوائل عام و
" الحق من العام المذكور فرضت تظاهرات ضد النظام الملكي، وكتبت فرح قائلة:  االيرانية ، و في وقت

،  في ظل هذه الظروف  تم (2) خالل ذلك الوقت كان هناك شعور واضح بشكل متزايد بعدم االرتياح"
 .(3)إلغاء معظم األنشطة الرسمية لفرح بهلوي بسبب  خوفها على سالمتها

دهور الوضع السياسي  وازدادت أعمال الشغب واالضطرابات مع اقتراب العام من نهايته ، ت
، واعلنت الحكومة األحكام العرفية في معظم المدن 1979بشكل متكرر وبلغت ذروتها في كانون الثاني 

اإليرانية الكبرى وكانت البالد على وشك ثورة مفتوحة في هذا الوقت ، وردًا على االحتجاجات العنيفة ، 
مغادرة البالد  وهو ما تم فعال في السادس عشر من كانون الثاني من العام نفسه   قرر محمد رضا وفرح

(4). 

 

 

  

                                                           

1   ( According:  Farah Pahlavi, An Enduring Love, Translated  From The French  
by Patrci a cjancy , Miramax Books,p54. 

2
ب ، بى جا، ( اقتباس شده آز: ناصر نجمى، بازيًكران سياسى عصر رضا شاه ومحمد رضا شاه،بى جا 

 .٥٥م، ص ١٩٩٤ش/١٣٧٣
3
 .152ص  ، 1972، القاهرة ، 27 العدد لية،الدو السياسة( مجلة  
4
( امير عباس فخراور، رفيق ايت هللا  نقش سازمان امنيت شوروی در انقالب اسالمی و به قدرت رسيدن سيد علی  

 .2012خامنه ای در ايران، شركت كتاب، 
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 الخاتمة

من خالل دراسة الدور الثقافي لفرح بهلوي زوجة الشاه محمد رضا بهلوي ابان مدة معاصرتها  
 تم التوصل الى االتي :  1979و حتى عام  1959للشاه منذ زواجها منه عام 

لوي في االساس قد درست الهندسة المعمارية وهذا التخصص قد اكسبها ميزة مهمة كانت فرح به -
تمثلت باالهتمام بفن العمارة واالهتمام بكل الجوانب الثقافية في ايران ، ال سيما وانها زوجة الشاه 

 ، االمر الذي ساعدها على دعم الحركة الثقافية ورصد المبالغ المخصصة لهذا الجانب .
، اهتمت كثيرا بالجانب الثقافي من خالل انشاء  1967ا امبراطورة من قبل الشاه عام بعد تتويجه -

مؤسسات ثقافية كثيرة مثل مؤسسة بهلوي الثقافية فضال عن االهتمام بتزيين القصور واالهتمام 
 بترميم القديم منها واضافة صفة جمالية لها .

ت بجلب الكتب واللوحات الفنية من وبصفتها زوجة الشاه اهتمت فرح بهلوي بالمكتبات وقام -
مختلف دول العالم ، إلدراكها اهمية المكتبات في زيادة الوعي الثقافي بين ابناء المجتمع االيراني 
، كما استدعت الرسامين والنحاتين من فرنسا والواليات المتحدة االمريكية ودول اخرى من اجل 

 مية الفن والثقافة في البالد .تطوير المناطق في ايران ، االمر الذي زاد من اه
يمكن القول ان فرح بهلوي قد اهتمت بالجانب الثقافي فضال عن دورها في الجوانب االخرى  -

السياسية واالقتصادية ، وكان الشاه من الداعمين لتطلعاتها تلك ، مما خلق لها دافع نحو تطوير 
  كل ما يتعلق بالجانب الثقافي في البالد. 
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 شاهر إسماعيل الشاهر د.

 جامعة صن يات سين كلية الدراسات الدولية 

 .جمهورية الصين الشعبية

 

  ذو الفقار علي عبود د.

جامعةةةة الشةةةام الخاصةةةة  -العلةةةوم اإلداريةةةة كليةةةة 

(ASPU)  السورية الجمهورية العربية. 

 

 آفاق عضوية إيران يف منظمة شنغهاي للتعاون
 

 

 
 

 الملخص:

عامـا مـن  16توقيع إيران على مذكرة تعهدات العضوية الدائمة بالتكّتل اآلسيوي وبعد مضي نحو 

انضمام طهران إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو مراقب، يثير عدة تساؤالت عن جدوى الخطوة، وأثرهـا 

لــة أمــام النهــوض باالقتصــاد اإليرانــي فــي الفتــرة المقبلــة. علــى تخفيــف العقوبــات األميركيــة، والتحــديات الماث

، إلى عضو كامل، لتصـبح 2005وبذلك التوقيع تكون إيران قد تحولت من كونها عضو مراقب، منذ عام 

 بذلك العضو التاسع في منظمة شنغهاي للتعاون.

تحــّد مــن قــدرة المنظمــة علــى ” منظمــة شــنغهاي للتعــاون“فالسياســات المتباينــة للــدول األعضــاء فــي 

علـى الـرغم مـن أن جميـع الـدول األعضـاء  النهوض بدور فاعل في أفغانستان ما بعد االنسـحاب األميركـي

ن متناقضتين مع يتشاطرون القلق بشأن االستقرار في أفغانستان؛ فقد تبنت طاجيكستان وأوزبكستان مقاربتي

، حيث عارضت األولى علنًا الحكومة الجديدة، بينما تبنت طشقند لهجة أكثر تحفظًا وتوافقًا، كمـا ”طالبان“

يـران على طرفي نقـيض فـي بعـض المناسـبات مثـل صـراع طالبـان مـع المعارضـة  وقف كال من باكستان وا 

)مثل الهند وباكستان، والصـين والهنـد( في بانجشير، وتحكم سياسة بعض الدول األعضاء تجاه أفغانستان 

 .منطق التنافس والصراع وليس منطق الشراكة والسعي لتحقيق أجندة متفق عليها
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أمــا المكاســب التــي قــد تنالهــا إيـــران مــن العضــوية فتبــدو أكثــر أهميــة؛ حيــث كــان االنضــمام إلــى 

ور طهــــران فــــي إدارة األمــــن هــــدفًا طويــــل األمــــد لطهــــران باعتبــــاره يزيــــد مــــن د” منظمــــة شــــنغهاي للتعــــاون“

وبينمـا تتطلـع إيــران  .اإلقليمـي، ويتكامـل مـع جهـود تعزيـز حضـور الجمهوريـة اإلسـالمية الـدولي واإلقليمـي

إلى الهروب من مساعي الواليـات المتحـدة إلـى عزلهـا دبلوماسـيا واقتصـاديا، فـإن عضـوية منظمـة شـنغهاي 

ادي والتجـاري فـي مجـال الطاقـة مـع الصـين وروسـيا للتعاون ستمنح طهران فرصـا إضـافية للتعـاون االقتصـ

 .ودول آسيا الوسطى

Abstract  

 Iran's signing of a memorandum of pledges of permanent membership 
in the Asian bloc, nearly 16 years after Tehran's accession to the Shanghai 
Cooperation Organization as an observer member, raises several questions 
about the feasibility of the move, its impact on easing US sanctions, and the 
challenges facing the advancement of the Iranian economy in the coming 
period. With this signature, Iran has transformed from being an observer 
member, since 2005, to a full member, thus becoming the ninth member of the 
Shanghai Cooperation Organization. 
 The divergent policies of the “Shanghai Cooperation Organization” 
member states limit the organization’s ability to play an effective role in 
Afghanistan after the US withdrawal, although all member states share concern 
about stability in Afghanistan. Tajikistan and Uzbekistan adopted two 
contradictory approaches to the “Taliban”, as the first publicly opposed the new 
government, while Tashkent adopted a more conservative and compatible tone, 
and Pakistan and Iran stood on opposite sides on some occasions, such as 
the Taliban’s conflict with the opposition in Panjshir, and the policy of some 
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countries governed Members towards Afghanistan (such as India, Pakistan, 
China and India) are the logic of competition and conflict, not the logic of 
partnership and the pursuit of an agreed agenda. 
 As for the gains that Iran might obtain from membership, they seem 
more important. Joining the Shanghai Cooperation Organization has been a 
long-term goal for Tehran, as it increases Tehran's role in managing regional 
security, and integrates with efforts to strengthen the Islamic Republic's 
international and regional presence. While Iran is looking to escape from US 
efforts to isolate it diplomatically and economically, membership in the 
Shanghai Cooperation Organization will give Tehran additional opportunities for 
economic and trade cooperation in the field of energy with China, Russia and 
Central Asian countries. 
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 تمهيد:

مجموعـــة "شـــنغهاي الخماســـية" التـــي عقـــدت سلســـلة  منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون عـــن صـــيغة انبثقـــت

مــا بعــد  والــدول المجــاورة لهــا بــين الصــين القضــايا الحدوديــة حــول 1997و 1996اجتماعــات بــين عــامي 

، انضـمت إليهـا 2001وفـي عـام االتحاد السوفييتي، وهي روسيا وكازاخسـتان وقيرغيزسـتان وطاجيكسـتان. 

وّســـع نطـــاق عمـــل التكتـــل ليشـــمل  ممـــا ،"أوزبكســـتان لتشـــّكل معـــًا بشـــكل رســـمي "منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون

ـــي التعـــاون االقتصـــادي ـــافي واألمن ـــة: اإلرهـــاب  والثق ـــة مـــا تصـــفه بكـــين بمحـــاور الشـــر الثالث بهـــدف محارب

، والحقـــًا أصـــبحت أفغانســـتان وبيالروســـيا إليهـــا الهنـــد وباكســـتان 2017وفـــي عـــام  .واالنفصـــالية والتطـــرف

ومنغوليا تشغل صفة مراقب في المنظمة، في حين تعتبر كل من تركيا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال 

وقــد تأسســت  .وســريالنكا والســعودية ومصــر واإلمــارات والكويــت والبحــرين وقطــر، شــركاء الحــوار للمنظمــة

 .ة القضايا السياسية واالقتصادية واألمنية عبر أوراسياكمنظمة حكومية دولية مكّرسة لمعالج

بعــد عــام مــن موافقــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة شــنغهاي للتعــاون علــى االنضــمام الــدائم إليــران، 

 14فـي وّقع وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيـان وجـانغ مينـغ األمـين العـام لمنظمـة شـنغهاي، 

وذلك على وزبكية، على مذكرة تعهدات العضوية الدائمة إليران في المنظمة، في سمرقند األ، 2022أيلول 

هامش مشـاركة الـرئيس اإليرانـي، إبـراهيم رئيسـي، فـي فعاليـات القمـة األخيـرة لمنظمـة شـنغهاي للتعـاون فـي 

  مدينة سمرقند بأوزباكستان.

عامـا مـن  16توقيع إيران على مذكرة تعهدات العضوية الدائمة بالتكّتل اآلسيوي وبعد مضي نحو 

انضمام طهران إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو مراقب، يثير عدة تساؤالت عن جدوى الخطوة، وأثرهـا 

ي الفتــرة المقبلــة. علــى تخفيــف العقوبــات األميركيــة، والتحــديات الماثلــة أمــام النهــوض باالقتصــاد اإليرانــي فــ
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، إلى عضو كامل، لتصـبح 2005وبذلك التوقيع تكون إيران قد تحولت من كونها عضو مراقب، منذ عام 

 1.بذلك العضو التاسع في منظمة شنغهاي للتعاون

أوالا: سعي إيران للحصول على عضوية كاملة في منظمة شنغهاي: ماذا يعني االنضمام الكامل بالنسبة 

 إليران؟

ــة فــي منظمــة شــنغهاي للتعــاون تــرى  بوابــة  -باعتبارهــا منظمــة شــرقية-إيــران فــي العضــوية الكامل

لكسر األحادية الغربية وموازنة عالقتها مع الدول الغربيـة التـي تـأثرت بفعـل ملفهـا النـووي، فقـد بـذلت إيـران 

مـن مـرة بجـدار إال أنهـا اصـطدمت أكثـر  2005جهودًا جبارة لالنضمام إلـى منظمـة شـنغهاي للتعـاون منـذ 

 .2015العقوبات األممية حتى تم رفعها بموجب االتفاق النووي عام 

كعضو مراقب وأوشكت على االنضمام إليها بشكل كامـل بعـد  2005إيران التحقت بالمنظمة عام 

رفع العقوبات األممية عنها، لكن تأجل انضمامها بسبب معارضة بعض الدول األعضاء في شـنغهاي مـع 

مــن االتفــاق  2018ة لعقوبــات أميركيــة واســعة، ال ســيما بعــد االنســحاب األميركــي عــام ضــم دولــة خاضــع

 .النووي

وتمكنــت الخارجيــة اإليرانيــة فــي نهايــة المطــاف مــن تــذليل العقبــات وكســب موافقــة أعضــاء منظمــة 

، حيث عكفت إيران منذ العـام الماضـي 2021شنغهاي للتعاون على قبول عضويتها في قمة دوشنبه عام 

عـداد الوثـائق الالزمـة إلـى جانـب مصـادقة الحكومـة علـى الئحـة 2021 ، على إنجـاز إجـراءات العضـوية وا 

رسالها إلى البرلمان لتأخذ مجراها القانوني  .االنضمام إلى شنغهاي وا 

                                                           
1 -Ministry of foreign Affairs of the Republic of Armenia. 2022 
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ولعــل الحــافز الرئيســي النضــمام إيــران إلــى شــنغهاي للتعــاون، هــو وجــود أقــوى ثــالث دول شــرقية 

في المنظمة، وما تتمتع به هذه الدول من مكانة رفيعة على شتی الصعد السياسية )روسيا والصين والهند( 

واالقتصــادية والعســكرية علــى مســتوى العــالم، كمــا أن إيــران قــادرة علــى لعــب دور بــارز بــين هــذه الــدول ال 

  .1سيما في مجال ترانزيت السلع والتعاون األمني والعسكري واالقتصادي

 ثانياا: تبعات التوقيع على مذكرة تعهدات العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون: 

مرحلة التوقيع على مذكرة اإللزامات، بمثابة البوابة لالنضـمام الـدائم إلـى منظمـة شـنغهاي لكنهـا ال 

ن يـــتم تســاوي االنضــمام الرســمي كعضـــو دائــم فيهــا، بــل هـــي بمثابــة المرحلــة مــا قبـــل األخيــرة، ويفتــرض أ

 .اإلعالن عن قبول إيران عضوًا دائما في المنظمة في القمة المقبلة المزمع عقدها في الهند

عملية انضمام إيران كعضـو دائـم فـي منظمـة شـنغهاي قـد بـدأت منـذ موافقـة جميـع أعضـاء التكتـل 

اهم الستكمال ، وأن التوقيع على مذكرة تعهدات العضوية الدائمة فيها بمثابة تف2021في قمة دوشنبه عام 

 .العملية، وقد قربها خطوة أخرى لإلعالن الرسمي عن ذلك

 ثالثاا: المكاسب المحتملة جراء قبول جميع دول منظمة شنغهاي عضوية إيران الدائمة في المنظمة:

تســعى إيــران لجنــي مكاســب عديــدة علــى شــتى الصــعد السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصــادية، 

 .ية على إيران فإنها تولي أهمية قصوى للجانب التجاري مع دول شنغهايوفي ظل الضغوط الغرب

                                                           

1
 - Saify, Moushawer (2017). Russia, China and the Shanghai Cooperation Organization: What Strategic 

Partnership? 
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بــالنظر إلــى حصــة دول شــنغهاي فــي االقتصــاد العــالمي، فــإن عضــوية إيــران الدائمــة فــي شــنغهاي 

سوف تفتح أسواقها، إلى جانب تعزيز مكانتها على المستوى الـدولي وتقـويض الضـغوط الغربيـة المتواصـلة 

 .عليها

ت إيران في مجال الترانزيت والطاقة كبيرة جدًا، وسوف تحظى باهتمام دول شنغهاي، كما أن طاقا

كما أن الممرات الدولية في إيران سوف تسـّهل التجـارة بـين دول شـنغهاي مـن جهـة، وبـين الـدول األعضـاء 

مــع القــارة األفريقيــة ودول جنــوب غــرب آســيا مــن جهــة أخــرى، ناهيــك عــن أنهــا ســوف تــربط أســواق الــدول 

 .لشرقية مثل الصين والهند باألسواق األوروبيةا

% 20إضافًة إلى أن نحو نصف سكان العالم يقطنون دول منظمة شنغهاي التي تشكل أكثر من 

من ناتج االقتصاد العالمي، وحضور إيران رسميًا إلى جانب القوى الشرقية سـيعزز اقتصـادها ويغنيهـا عـن 

  .1أجل تخفيف الضغوط االقتصادية المفروضة عليهاتقديم تنازالت في المفاوضات النووية من 

 رابعاا: واقع التجارة بين إيران والدول األعضاء في منظمة شنغهاي حتى عشية قمة سمرقند:

(، بلغــت تجــارة إيــران 2021آذار  21خــالل األشــهر الخمســة األولــى مــن العــام اإليرانــي )بــدأ فــي 

مليارًا  17ألف طن بقيمة  415مليونًا و 21ي للتعاون غير النفطية مع الدول األعضاء في منظمة شنغها

% خالل األشهر الخمسة الماضية 31مليون دوالر. وقد شهدت تجارة إيران غير النفطية نموًا بنسبة  56و

 17مقارنــة مــع الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الفائــت، كمــا أن صــادرات الســلع اإليرانيــة إلــى دول شــنغهاي بلغــت 

% مقارنــة بــالفترة 10مليــون دوالر، مســجلًة ارتفاعــًا بنســبة  78مليــارات و 9بقيمــة ألــف طــن  381مليونــًا و

 .ذاتها من العام الماضي

                                                           
1
 - Bozo, Yazan (2020). An international organization holds a new meeting. https://kassioun.org/world-

news/item/66189-2020-11-15-23-11-28 

https://kassioun.org/world-news/item/66189-2020-11-15-23-11-28
https://kassioun.org/world-news/item/66189-2020-11-15-23-11-28
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مليــون دوالر( وأفغانســتان  729مليــون دوالر( والهنــد ) 722مليــارات و 6إضــافًة إلــى أن الصــين )

در سـلم مسـتوردي مليـون دوالر(، تتصـ 291مليون دوالر( وروسـيا ) 475مليون دوالر( وباكستان ) 641)

 .البضائع اإليرانية خالل األشهر الخمسة الماضية

ـــار و 518مليـــارات و 5كمـــا أن كـــل مـــن الصـــين ) ـــد )ملي مليـــون دوالر(  159مليـــون دوالر( والهن

مليـــون دوالر(،  78مليـــون دوالر( وكازاخســـتان )أكثـــر مـــن  430مليـــون دوالر( وباكســـتان ) 715وروســـيا )

  .1بين من مصدري السلع إلى إيراناحتلت الدول الخمس األوائل 

 خامساا: انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي وأثره على التخفيف من آثار العقوبات الغربية:

يمكــن قــراءة انضــمام إيــران إلــى المنظمــة اآلســيوية فــي إطــار دبلوماســية الجــوار والتوجــه شــرقًا مــن 

الـدول الغربيـة، فالحكومـة اإليرانيـة الحاليـة أجل عدم ربـط االقتصـاد الـوطني ومعيشـة المـواطن بالعالقـة مـع 

تبــذل اهتمامــًا بالغــًا بتطــوير عالقاتهــا مــع قطبــي منظمــة شــنغهاي الصــين وروســيا، وقــد وّقعــت العديــد مــن 

 .2021المعاهدات معهما خالل العام الماضي 

هـذه فالضغوط الغربية واألميركية على كل من إيران وروسيا والصين شـكلت عـاماًل مشـتركًا يقـرب 

الدول ويحثها على تطوير عالقاتها التجارية والمالية؛ ما يساهم في التفافها علـى العقوبـات وتخفيـف آثارهـا 

 .على الدول المنضوية في المنظمة

كمــا أن انضــمام إيــران إلــى شــنغهاي للتعــاون ســوف يفــتح أمامهــا آفاقــا اقتصــادية وتجاريــة كبيــرة، 

ة إلـــى عـــزل إيـــران والضـــغط عليهـــا، فأســـواق فـــائض الطاقـــة فضـــال عـــن إفشـــال المخططـــات الغربيـــة الراميـــ

                                                           

1
 - Amin, Mohammad Saed (2022). Shanghai Cooperation Organization. a security bloc that seeks a new world 

order. https://asharq.com/ar/5SAwk11ah6sTzhoVLusEJx. 

 

https://asharq.com/ar/5SAwk11ah6sTzhoVLusEJx
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اإليرانية وعودة عائداتها إلى طهران من األمور التي ستكون مضمونة فـي منظمـة شـنغهاي، وسـوف تفشـل 

 .العقوبات المفروضة على صادرات النفط اإليراني ومبادالتها المالية

القتصـادية مهـدي صـفري، قـد أعلـن فـي وكان مساعد وزير الخارجية اإليراني لشؤون الدبلوماسية ا

أن بــالده اقترحــت رســميا علــى منظمــة شــنغهاي للتعــاون، اعتمــاد عملــة موحــدة للمبــادالت  2021حزيــران 

الماليــة بــين الــدول األعضــاء، مضــيفًا أنــه فــي حــال تنفيــذ المقتــرح فبإمكــان ذلــك تســهيل التجــارة بــين الــدول 

  .1األعضاء

 إيران لالنضمام الدائم إلى منظمة شنغهاي للتعاون: سادساا: االلتزامات المطلوبة من

أعدت الخارجية اإليرانية من أجل المشاركة في قمة شنغهاي للتعاون في سمرقند األوزبكية ما بين 

عقـــد ووثيقـــة فـــي ســـياق التعهـــدات واإللزامـــات التـــي ينبغـــي تنفيـــذها للعضـــوية الدائمـــة فـــي  500إلـــى  400

وال توجد معلومات إضـافية عـن الوثـائق واإللزامـات المطلـوب مـن إيـران تنفيـذها، لكـن ال شـك أن  .المنظمة

جلها تشمل أمورًا بروتوكولية، فـي حـين تبقـى ضـرورة رفـع العقوبـات األمميـة أمـرًا مطروحـًا للنقـاش، إضـافًة 

وال وتمويـــل اإلرهـــاب، إلـــى المصـــادقة علـــى القـــوانين الدوليـــة مثـــل القـــوانين المتعلقـــة بمكافحـــة غســـيل األمـــ

لزامات أخرى كاالنضمام إلى المنتدى االقتصادي األوراسي، والدخول في التجارة الحرة مع الدول الخمس  وا 

 .األعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون

 سابعاا: التحديات الحقيقية أمام ازدهار التعاون االقتصادي اإليراني مع دول شنغهاي للتعاون:

                                                           

1
  - Saify, Moushawer (2017). Russia, China and the Shanghai Cooperation Organization: What Strategic 

Partnership? 
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الغربيــة المفروضــة علــى إيــران علــى خلفيــة ملفهــا النــووي الســلمي ومــا تســميه الــدول تعــّد العقوبــات 

الغربية ببرنامجها الصاروخي وسياساتها اإلقليمية، تحديًا أمام التعـاون التجـاري بـين إيـران والـدول األخـرى، 

ل األمـوال كما أن عدم مصادقة طهران علـى قـوانين مجموعـة العمـل المـالي "فـاتف" المتعلقـة بمكافحـة غسـي

 .وتمويل اإلرهاب سوف تجعل من االستثمار في إيران والتبادل التجاري والمالي معها أمرًا قاباًل للنقاش

كمــا أن أغلــب الــدول األعضــاء فــي منظمــة شــنغهاي للتعــاون لــديها عالقــات مــع الواليــات المتحــدة 

رى؛ مـــا يعنـــي أن عـــدم رفـــع واالتحـــاد األوروبـــي وتريـــد عالقـــات اقتصـــادية ســـليمة وهادئـــة مـــع الـــدول األخـــ

العقوبات عن إيران وعـدم مصـادقتها علـى قـوانين )فـاتف( سـوف يـؤثر سـلبا علـى عالقاتهـا االقتصـادية مـع 

  .1الدول األخرى ومنها أعضاء شنغهاي للتعاون

 ثامناا: ردود أفعال الدول الغربية على انضمام إيران للمنظمة:

ي، يعـزز الـدخول اإليرانـي فـي منظمـة شـنغهاي للتعـاون وفقا لمعهد الدفاع عن الديمقراطية األميرك

عالقات طهران مع الصين وروسـيا، ويظهـر الحاجـة إلـى مزيـد مـن الوحـدة بـين الواليـات المتحـدة وشـركائها 

بشــأن التحــديات القادمــة مــن الصــين، وفــرض مزيــد مــن القيــود علــى تلــك التحــديات، وعلــى الــرغم مــن هــذه 

نظمـة شـنغهاي للتعـاون علـى رغبـة طهـران فـي بنـاء شـراكة عميقـة وشـاملة القيود تؤكد عضـوية إيـران فـي م

مع جمهورية الصين الشعبية. وفي ظل سياسة إيران الخارجية "التطّلع إلى الشرق" تـرى طهـران أن الصـين 

، وقعـت إيـران والصـين شـراكة اسـتراتيجية 2022هي الشريك الرئيسـي لهـا علـى المـدى الطويـل. وفـي آذار 

                                                           

1
 - Wool, David (2016). Shanghai Cooperation Organization. Challenges in a difficult arena. 

https://www.albayan.ae/our-homes/2016-06-14-1.928443. 
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ًما ستشهد استثمار الصين عدة مئات من ماليين الـدوالرات فـي مشـاريع إيرانيـة، بمـا فـي ذلـك عا 25مدتها 

  .1الطاقة النووية، وتطوير الطاقة والبنية التحتية

وحسب المعهد األميركي نفسه، دعت مسودة مسربة التفاقية الشراكة إلى تدريبات عسكرية صـينية 

المعلومــات االســتخباراتية لكــن تظــل البنــود النهائيــة لالتفاقيــة  إيرانيــة مشــتركة، وتطــوير األســلحة وتبــادل -

 .سرية

وبحسب التقرير تعمل إيران على تحسين عالقتها مع القوى الرئيسـية األخـرى فـي منظمـة شـنغهاي 

للتعاون، بما فيها روسيا. وقد وافقت إيران على إجراء مناورات عسـكرية مشـتركة مـع موسـكو وبكـين أواخـر 

بناًء على مناورات بحرية ثالثية في المحيط الهندي وخليج عمـان أواخـر  2022وائل عام أو أ 2021عام 

 .2019عام 

وعلى الرغم من أن األمر قد يستغرق ما يقرب من عامين لالنتهـاء مـن العمليـة القانونيـة النضـمام 

ية تعزيز التعاون إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، إال أن قبول إيران من قبل أعضاء المنظمة يعزز أهم

وعلـــى وجـــه الخصـــوص ي حتمـــل أن تـــدق  .بـــين الواليـــات المتحـــدة وحلفائهـــا وشـــركائها فـــي الشـــرق األوســـط

العالقات السياسية والعسكرية واالقتصادية المتنامية بين طهران وبكين أجراس الخطر المتعدد في واشـنطن 

 .والشرق األوسط

لـى مواسـاة أنفسـهم بـالفكرة الغامضـة القائلـة وعمد بعض األميركيين عـن قصـد أو عـن غيـر قصـد إ

بأن منافسة القوى العظمى تحدث فقط في أوروبا وشرق آسيا، مما يسمح للواليـات المتحـدة بتجاهـل الشـرق 

                                                           

1
 - Kalji, Valey (2021). What does Iran's membership in the Shanghai Organization mean? Translate by Ahmed 

Sami Abdel Fattah, http://www.acrseg.com/41963. 

 

http://www.acrseg.com/41963
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األوسط. كما تظهر عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون تنـافس الصـين وروسـيا فـي الشـرق األوسـط 

 .أيًضا

ب أن يوجـه تفكيـر واشـنطن عنـدما يتعلـق األمـر بـالموقف العسـكري وبحسب التقرير هـذا الواقـع يجـ

األميركي في المنطقة. وقد يكون األمر مجرد مسألة وقـت حتـى تبنـي إيـران أو تحصـل )بمسـاعدة بكـين أو 

موسـكو( علــى بعــض األسـلحة المتقدمــة والتــي تسـتخدمها الصــين وروســيا بالفعـل. ويمكــن للشــراكة أن تــزود 

ـــى ســـبيل الم ـــدًما وصـــواريخ وأنظمـــة ســـيبرانية وقـــدرات حـــرب طهـــران عل ـــر تق ـــال، بقـــدرات دفـــاع جـــوي أكث ث

كمــا أن التكامــل العســكري واالقتصــادي المتزايــد بــين بكــين وطهــران يجبــر دول الشــرق األوســط  .إلكترونيــة

 .وآخرين على افتراض أن التكنولوجيا المشتركة مع الصين قد تجد طريقها إلى طهران

ات المتحدة ودول المنطقة من التحالف الصيني اإليراني، وأضاف أنه يجب أن وحّذر التقرير الوالي

يـران فـي ترسـيخ اإلجمـاع المتزايـد  تساعد الروابط االقتصادية والعسكرية الوثيقة بشـكل متزايـد بـين الصـين وا 

جـة إلـى بين واشـنطن وحلفائهـا فيمـا يتعلـق بالتهديـد الـذي يمثلـه االنـدماج العسـكري الصـيني مـع إيـران والحا

 .1حماية التكنولوجيا المشتركة التي قد يكون لها تطبيقات عسكرية

  تاسعاا: األهداف اإليرانية من االنضمام لمنظمة شنغهاي:

تتعدد األهـداف التـي تسـعى إيـران لتحقيقهـا مـن جـراء االنضـمام لمنظمـة شـنغهاي للتعـاون، ويمكـن 

 تسليط الضوء على أبرزها على النحو اآلتي:

تسـعى إيـران مـن االنضـمام إلـى منظمـة شـنغهاي للتعـاون إلـى كسـر العزلـة  :الضغوط الغربيةة مواجهة -1

السياسية واالقتصادية المفروضة عليها بسبب العقوبات األميركية، وذلك من خالل توسيع عالقاتها الثنائية 

                                                           

 منظمة شنغهاي للتعاون. معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى.  (.2021) نيكول غرايجيوسكي - 1

https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/nykwl-ghrayjywsky
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وط والعقوبـات ومتعددة األطراف مع الدول أعضاء المنظمة، وهو ما قد ي سهم في التخفيـف مـن حـدة الضـغ

 الغربية التي تتعرض لها طهران.

وتسعى إيران كذلك إلى نيـل العضـوية الدائمـة فـي االتحـاد االقتصـادي األوراسـي، الـذي يضـم عـّدة 

حـــالل اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة بـــداًل مـــن اتفاقيـــة  دول علـــى رأســـها روســـيا وبيالروســـيا وكازاخســـتان وغيرهـــا، وا 

ًا بــين إيــران ودول االتحــاد، فــي مســعى مــن جانــب طهــران لتعظــيم تجارتهــا التجاريــة التفضــيلية الســارية حاليــ

الخارجيـــة، بمـــا يســـمح لهـــا بإيجـــاد بـــدائل عـــن عالقاتهـــا االقتصـــادية بـــالغرب فـــي حالـــة اإلعـــالن عـــن فشـــل 

 المفاوضات.

وتتوقف فرص نجاح إيران في تحقيق مسعاها هذا على تصاعد الصراع بين الواليات المتحـدة مـن 

سيا والصين من جانب آخر، على نحو يدفعهما إلى تحدي العقوبات األميركية المفروضة على جانب، ورو 

الصـــينية، ســـواء بســـبب ســـعي واشـــنطن  –طهـــران. ويالحـــظ أن تنـــامي الصـــراع فـــي العالقـــات األميركيـــة 

لمحاصرة الصين عبر تشـكيل تحالفـات عسـكرية، مثـل "أوكـوس"، أو تصـعيد التـوتر معهـا حـول تـايوان، قـد 

 .1اهم مستقباًل في تحدي الصين لواشنطن ودخولها في عالقات تجارية مع إيرانيس

سـعت روســيا للـدفع باتجــاه العضـوية الكاملــة إليـران فــي منظمــة  :تعزيةز العالقةةات مةةع روسةةيا والصةةين -2

شنغهاي للتعاون. وصّرح الرئيس بوتين، على هامش اجتماع القمـة، بـأن موسـكو تـدعم انضـمام إيـران إلـى 

  التكتل بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هذا سيكون له أثر إيجابي في عمل المنظمة.
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كمـــا اتفـــق الرئيســـان الروســـي واإليرانـــي، خـــالل القمـــة علـــى المضـــي قـــدمًا إلتمـــام اتفاقيـــة التعـــاون 

شــركة إلــى  80االســتراتيجي بينهمــا، باإلضــافة لإلشــارة إلــى زيــارة مرتقبــة لوفــد روســي مكــون مــن أكثــر مــن 

 ن، بما يعزز من العالقات التجارية واالستثمارية بين الجانبين.إيرا

وتســعى روســيا، جــراء تعاونهــا مــع إيــران، إلــى تفعيــل ممــر النقــل الــدولي بــين الشــمال والجنــوب، إذ 

يران وأذربيجان، في  ، في باكو، لمناقشة هذا 2022أيلول  9دعت إلى اجتماع ضم مسؤولين من روسيا وا 

لممــر أهميــة خاصــة فــي أعقــاب الحــرب األوكرانيــة ورغبــة موســكو فــي إيجــاد ممــر األمــر، ويكتســب هــذا ا

 لوجستي إضافي للتجارة الروسية مع جنوب آسيا.

ومن جانب آخر، ت شير عضوية إيران في منظمـة شـنغهاي إلـى رغبـة طهـران فـي تعميـق عالقاتهـا 

، تشـــمل مجـــاالت 2021ر عامـــًا، فـــي آذا 25مـــع الصـــين، والتـــي وقعـــت معهـــا شـــراكة اســـتراتيجية مـــدتها 

اقتصادية وتقنية وسياسية وعسكرية. كما تمثل الصين المصدر الرئيسي للـنفط اإليرانـي، إضـافًة إلـى الـنفط 

  الروسي.

تسـعى إيـران مـن االنضـمام إلـى المنظمـة لتكـون مـن األطـراف  :التوافق حول األوضاع في أفغانسةتان -3

اهتمامــــًا بملــــف أفغانســــتان، الســــيما فــــي ضــــوء تصــــاعد  الفاعلــــة فــــي الشــــأن األفغــــاني، إذ تبــــدي المنظمــــة

  التهديدات التي تواجهها دول المنظمة، بعد االنسحاب األميركي، وعودة طالبان إلى الحكم.

وقــد دعــا البيــان الختــامي للقمــة، إلــى تشــكيل حكومــة تشــاركية فــي أفغانســتان، وهــو مــا يتالقــى مــع 

ان إلشــراك عناصــر مــن طائفــة الهــزارة الشــيعية فــي موقــف طهــران، والتــي تســعى إلــى الضــغط علــى طالبــ

ـــات إعـــادة  ـــدء فـــي عملي حكومتهـــا. كمـــا تســـعى المنظمـــة إلـــى إعـــادة االســـتقرار فـــي أفغانســـتان، تمهيـــدًا للب

  األعمار، وهو ما قد يتالقى أيضًا من رغبة طهران للمشاركة في تلك العمليات.
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اإليرانيــة للتعامــل مــع االحتجاجــات الداخليــة  تســعى الحكومــة :تحسةةين األوضةةاع االقتصةةادية داخليةةاا  -4

المــدارة مــن الخــارج، علــى خلفيــة العقوبــات األميركيــة، وصــعوبات تحســين الوضــع االقتصــادي، وذلــك مــن 

خالل االنضمام لمنظمـة شـنغهاي للتعـاون، باعتبـاره أمـرًا سـوف يسـهم فـي تحسـين أوضـاع االقتصـادية فـي 

فاق النووي مـع واشـنطن، والـذي كـان سـيتم بموجبـه رفـع جانـب مهـم البالد، حتى في حالة إخفاق إحياء االت

  من العقوبات األمريكية على إيران.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن تلــك العضــوية تثبــت الــنهج الــذي أعلنتــه الحكومــة اإليرانيــة منــذ توليهــا وهــو 

قتصـــاد اإليرانـــي "التوجـــه شـــرقًا"، فضـــاًل عـــن أنـــه تأكيـــد علـــى مـــا كـــرره المســـؤولون اإليرانيـــون بعـــدم ربـــط اال

 .1باالتفاق النووي، من خالل إيجاد مسارات أخرى بديلة من الشراكات مع القوى الدولية غير الغربية

    عاشراا: حدود استفادة إيران من االنضمام للمنظمة:

على الرغم من اهتمام إيران باالنضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون، فإن الواقع ي شير إلى وجود عـدد 

العقبــات التــي تعيــق االســتفادة الفوريــة إليــران مــن تلــك العضــوية، وهــو مــا يمكــن توضــيحه مــن خــالل مــن 

 النقاط اآلتية:

: هنـــاك تـــاريخ مـــن الثقـــة المحـــدودة بـــين الجـــانبين الروســـي بنةةةاء الثقةةةة المطلقةةةة بةةةين إيةةةران وروسةةةيا -1

اإلقليميــة، أبرزهــا ســورية، وهــو مــا قــد واإليرانــي، خاصــة فــي ظــل تنافســهما الشــديد حيــال عــدد مــن الملفــات 

يعــّرض التفــاهم القــائم بــين الجــانبين لالنتكاســة فــي أي وقــت، علــى الــرغم مــن توافقهمــا علــى مواجهــة النفــوذ 

األميركي، السيما بعد اندالع الحرب األوكرانيـة. وعلـى سـبيل المثـال، فإنـه إذا اتجهـت إيـران إلبـرام االتفـاق 

  تستجيب للعقوبات األميركية ضد روسيا؟النووي مع واشنطن، فهل سوف 
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ومن جهة أخرى، فإن موسكو وبكين تتحفظان على السياسات اإليرانية في منطقة الشرق األوسط، 

ــذا فإنــه مــن غيــر المــرجح أن تعــزز  وخاصــًة لجهــة ضــمان األمــن البحــري وحريــة المالحــة فــي المنطقــة، ل

رانية في المنطقة، بل على العكـس، ربمـا تمـارس عضوية إيران في منظمة شنغهاي من تلك السياسات اإلي

 دول المنظمة ضغوط على إيران للعدول عن تلك السياسات.

وتحــرص روســيا والصــين علـــى الحفــاظ علــى عالقــات جيـــدة مــع دول الخلــيج العربيــة، وأال تـــؤدي 

اشــنطن فــي عالقتهمــا بــإيران، إلــى فقــدانهما لتلــك العالقــات معهــم، خاصــة أنهــم تبنــوا مواقــف مختلفــة عــن و 

  1.األزمتين، وهو ما يفرض سقفًا على عالقة موسكو وبكين بطهران

انضـمت عـدد مـن الـدول العربيـة إلـى منظمـة شـنغهاي للتعـاون، بصـفة  :انضمام دول عربية للمنظمةة -2

"شـــريك حـــوار"، خـــالل العـــامين الماضـــي والحـــالي، وهـــي الســـعودية ومصـــر واإلمـــارات والكويـــت والبحـــرين 

قــد يعنــي مســتقباًل تطــور هــذا االنضــمام إلــى صــفة مراقــب ومــن ثــم العضــوية الكاملــة فــي وقطــر، وهــو مــا 

 المنظمة.

ـــبعض دول المنظمـــة كروســـيا والصـــين  ـــي تـــربط الـــدول العربيـــة ب وفـــي ضـــوء العالقـــات الجيـــدة الت

وباكســتان وطاجيكســـتان، فضـــاًل عـــن اعتـــراض تلـــك األطــراف علـــى بعـــض السياســـات اإليرانيـــة، فـــإن ذلـــك 

 دًا على سياسات إيران داخل المنظمة.سيضع قيو 

تتخــذ المنظمــة قراراتهــا بإجمــاع أعضــائها، وهــو مــا ي عــد أحــد  هيمنةةة روسةةيا والصةةين علةةى المنظمةةة: -3

العراقيــل أمــام تطــوير أدائهــا، الســيما فــي ضــوء اســتمرار الخالفــات بــين تلــك الــدول حــول بعــض القضــايا، 

 يا والصين.فضاًل عن تركز القرار عمليًا داخلها بيد روس
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ومـــن جانـــب آخـــر، فـــإن عالقـــات إيـــران االقتصـــادية بـــدول المنظمـــة، باســـتثناء الصـــين، مـــا زالـــت 

محــدودة، بــل وتشــارك عــدد مــن تلــك دول المنظمــة فــي العقوبــات التــي توقعهــا واشــنطن علــى طهــران، مثــل 

"فـاتف"، المتعلقـة الهند وباكستان، كما أن إحجام إيـران عـن المصـادقة علـى قـوانين مجموعـة العمـل المـالي 

بمكافحة غسيل األموال وتمويـل اإلرهـاب، يحـد مـن االسـتثمار والتبـادل التجـاري والمـالي بـين دول المنظمـة 

 وطهران.

: طغــت التــوترات بــين عضــوي المنظمــة الهنــد وباكســتان فــي عــام وجةةود تبةةاين فةةي األولويةةات األمنيةةة -4

 .بلوماسي أكثر من كونها كتلة أمنية موحدةعلى المنظمة، لدرجة بات ي نظر إليها كمنتدى د 2017

 حادي عشر: المحفزات والتداعيات لعضوية إيران الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون: 

 طريق إيران الطويل األمد إلى العضوية: -1

، وفي قمة المنظمـة التـي 2004المنظمة عام  في تقدمت إيران بطلب للحصول على صفة مراقب

، وافقــت المنظمــة علــى الطلــب، وَعينــت إيــران مراقبــًا إلــى جانــب الهنــد 2005تمــوز  انعقــدت فــي أســتانا فــي

، تقدمت طهران بطلب العضوية الكاملة، لكن الصين وأوزبكستان وكازاخستان 2008وباكستان. وفي عام 

ــًا إلــى الضــغوطات الغربيــة بشــأن  كانــت تخشــى الــذهاب إلــى هــذا الحــد فــي ذلــك الوقــت، ويرجــع ذلــك جزئي

منظمة " تبنت ،2010في  ها النووي والضغط الدولي الناتج عن ذلك، وفي قمة طشقند )أوزبكستان(برنامج

على أن أي دولة ترغب في أن تصبح عضوًا فـي المنظمـة ال يجـب  معايير جديدة تنص "شنغهاي للتعاون

 .1مجلس األمن الدولي أن تكون خاضعة ألي عقوبات مفروضة من قبل
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خطـــة العمـــل المشـــتركة  لمفروضـــة مـــن قبـــل األمـــم المتحـــدة فـــي أعقـــابوحالمـــا ر فعـــت العقوبـــات ا

ــــأخير اســــتمر لســــنوات  أ جريــــت ،2015 لعــــام مناقشــــات مكثفــــة بشــــأن قبــــول عضــــوية إيــــران. غيــــر أن الت

العالقـــــات مـــــع  عـــــدة عوامـــــل، مـــــن بينهـــــا انضـــــمام أعضـــــاء آخـــــرين )الهنـــــد وباكســـــتان(، وتراجـــــع بســـــبب

صــل طهــران مــع المعارضــة فــي تلــك الــبالد، وتــردد بكــين المســتمر اتهامــات األخيــرة بتوا بســبب طاجيكســتان

 .خوفًا مما تسميه استغالل إيران للمنظمة للترويج ضد السياسات األميركية

فقـد شـارك  -التفـاعالت األساسـية  لـم يعرقـل بشـأن انضـمام إيـران فـإن عـدم إحـراز تقـدم ومع ذلـك،

المنظمــة، واالجتماعــات الوزاريــة والمــؤتمرات وتــدريبات  اجتماعــات قمــة موظفــون إيرانيــون مــرارًا وتكــرارًا فــي

تشــكل  لــم تعــد الســابقة التطــورات األخيــرة إلــى أن االعتراضــات تشــير مكافحــة اإلرهــاب. فضــاًل عــن ذلــك،

األمـين العـام لــ "المجلـس األعلـى لألمـن القـومي اإليرانـي" علـي  وهـذا مـا أكـده .أمـام العضـوية الكاملـة عقبة

العقبات السياسية" أمام انضمام بالده بعد حديثه مع " أنه تم حل الذي أعلن ،2022آب  11في  شمخاني

الخالفات مع طاجيكستان، يبدو أن إيران أقنعـت  تسوية نظيره الروسي نيكوالي باتروشيف. وباإلضافة إلى

 .1الصين أيضًا بدعم انضمامها إلى المنظمة

 التداعيات السياسية النضمام إيران: -2

ــًا مــا منظمــة شــنغهاي للتعــاون علــى أنهــا تكتــل معــاد  للغــرب بطبيعتــه، حتــى أن  يــتم تصــوير غالب

بــين الــدول األعضــاء  ومــع ذلــك، أدت االختالفــات الــبعض يصــفها بأنهــا مناهضــة لحلــف شــمال األطلســي،

لـى تقييـد التنسـيق فـي سياسـة التكتـل واندماجـه اإلقليمـي منـذ قيـام المنظمـة. وي عـزى ذلـك جزئيـًا إ إلى الفردية

تعمـل بنظـام اإلجمـاع الـذي يحـّد مـن إمكانيـة إقامـة التعـاون  تصميمها المؤسسي، فمنظمة شنغهاي للتعاون

                                                           

I. 1 المقالة
 - Albert Eleanor  (2015). The Shanghai Cooperation Organization. Council of Foreign 

Relations. https://www.cfr.org/backgrounder/shanghai-cooperation-organization.  

https://www.cfr.org/bio/eleanor-albert
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اإلقليمــي لمكافحــة  الهيئتــين الــدائمتين فيهــا )األمانــة العامــة فــي بكــين والجهــاز بينمــا تفتقــر الشــامل والكبيــر،

التالي، تعمل منظمة شنغهاي للتعاون كمنتدى اإلرهاب في طشقند( إلى األهلية القانونية إلنفاذ القرارات، وب

 للنقاش والمشاركة أكثر من كونها تحالفًا إقليميًا رسميًا شبيهًا بـاالتحاد األوروبي أو حلف الناتو.

فسيصـبح  .تـداعيات متواضـعة وبالتالي من الناحية العملية، لن يكـون لمـنح العضـوية إليـران سـوى

ومــع  .القــرار فــي المنظمــة، والــذي يشــمل إعــداد وتوقيــع الوثــائقبإمكــان طهــران اآلن المشــاركة فــي صــنع 

مـنح إيـران صـوتًا  فمـن غيـر المـرجح أن يترتـب علـى علـى اإلجمـاع، اعتمـاد المنظمـة على الرغم من ذلك،

أي تغييـــرات جوهريـــة فـــي موقـــف المنظمـــة، نظـــرًا ألن الصـــين وروســـيا تبقيـــان حاســـمتين بالنســـبة للسياســـة 

 .المفترض أنهما ستؤثران على أصواتها في األمور المهمةالخارجية لطهران، ومن 

المنظمـة  االنضـمام إلـى فقـد كـان .مـن العضـوية فهـي أكثـر أهميـة المكانة التي قـد تنالهـا إيـران أما

هــدفًا طويــل األمــد إليــران ، لكنــه لــيس بأهميــة تعزيــز الشــرعية الدوليــة للجمهوريــة اإلســالمية وعالقاتهــا مــع 

كقوة يفرضها الوضع الراهن في آسيا الوسطى، ودعمت وحدة أراضي دول  إيران ّرفتوعمومًا تص الشرق، 

"منظمة شنغهاي للتعاون". وي نظر إلى الحصول على العضوية الكاملة على أنه وسـيلة إليـران لتعزيـز هـذه 

"محــاور  العالقــات اإلقليميــة. كمــا وضــعت إيــران نفســها كشــريك مرغــوب فيــه مــن خــالل التزامهــا بمكافحــة

الثالثــة" لبكــين )علـى ســبيل المثــال، مــن خـالل التأكيــد بشــكل متكــرر علـى اإلجــراءات اإليرانيــة لوقــف  الشـر

 .تهريب المخدرات وتدفقات الالجئين(

ضوء صراع إيران المسـتمر مـع الواليـات المتحـدة.  إضافية في وقد اكتست مثل هذه الجهود أهمية

ويميل المسؤولون اإليرانيون إلى وصف "منظمة شنغهاي للتعاون" على أّنها رمز لتحويل ديناميكيـات القـوة 

كانـت الصـين ودول آسـيا  السابق، وفي ونحو المجموعة غير الغربية،  العالمية بعيدًا عن الواليات المتحدة

السماح إليران بـأن تصـبح أكثـر انخراطـًا  بشأن الوسطى أكثر استعدادًا الستيعاب مخاوف الواليات المتحدة
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في المنظمة، خاصة خالل عهـد الـرئيس أحمـدي نجـاد، عنـدما سـعت إيـران إلـى اسـتخدام المنظمـة كمنصـة 

هـــذه الضـــمانات  أو ترغـــب فـــي إدارة بايـــدن مّكنقـــد ال تـــت ومـــع ذلـــك، لتعزيـــز سياســـاتها النوويـــة الســـلمية، 

األمنيــة، نظــرًا لعالقاتهــا المتــوترة مــع موســكو وبكــين، وتحديــدًا بعــد الحــرب فــي أوكرانيــا، ناهيــك عــن نقــص 

 .االهتمام العام الذي أولته واشنطن آلسيا الوسطى في السنوات األخيرة

المشــاركة بصــفة  للــدول فــي الســماح مــة، بــدأت المنظ2007منــذ عــام  .أفغانسةةتان واألمةةن اإلقليمةةي -3

فــي االجتماعــات الوزاريــة، ومجموعــات العمــل، والهيكــل  بشــكل أكثــر انتظامــًا وانخراطــاً  مراقــب بالمســاهمة

وهـــو تحـــول أتـــاح إليـــران الوصـــول إلـــى مشـــاركة محـــدودة للمعلومـــات حـــول  -اإلقليمـــي لمكافحـــة اإلرهـــاب 

، قـــررت المنظمـــة إحيـــاء "مجموعـــة االتصـــال 2017عـــام  وفـــي .اإلرهـــاب والتطـــرف وتهريـــب المخـــدرات

وأفغانســتان، ممــا يشــير إلــى رغبتهــا فــي االضــطالع بــدور جمــاعي فــي ذلــك  منظمــة شــنغهاي للتعــاون بــين

فقــد عــزز االنســحاب األميركــي واالســتقرار غيـــر  -واآلن أصــبحت إيــران جــزءًا مــن تلــك الحســـابات  .البلــد

يــران عضــوًا كامــل العضــوية، وكانــت موســكو تشــدد علــى الجديــدة موضــوع جعــل إ المؤكــد لحكومــة طالبــان

األميركيـة  -الباكستانية  -الصينية  -ضرورة إشراك المسؤولين اإليرانيين في المحادثات الرباعية الروسية 

 .حول أفغانستان

ومع ذلك، وكما حدث في الماضي، مـن المـرجح أن تحـد السياسـات المتباينـة للـدول األعضـاء فـي 

 .أفغانستان ما بعد االنسحاب من قدرة المنظمة على النهوض بحوار هادف بشأن لتعاونمنظمة شنغهاي ل

ــــــث عارضــــــت  ــــــاربتين متناقضــــــتين مــــــع "طالبــــــان"، حي ــــــت طاجيكســــــتان وأوزبكســــــتان المجاورتــــــان مق وتبن

علنًا الحكومة الجديـدة، بينمـا تبنـت أوزباكسـتان لهجـة أكثـر تحفظـًا وتوافقـًا. ومـن جانبهـا نـددت  طاجيكستان

ضد حركة المقاومة في والية بنجشير ودعـت إلـى قيـام حكومـة شـاملة  إيران بدعم باكستان لهجوم "طالبان"

https://url.emailprotection.link/?bo-mDal3c8dbS8hL-U9C_HmOT6jQwOSBQ2RPXqKtr9O0GfP83rl_dTn-WAS_ntCTgOaMl0SJQt0Io942AamsUhC2DC9dqm2gUNEl1aMp6VZPYLDDvUFLWpxMHnHhWs0a_WLO2f8dVFoK9YtZ41xlqOhD9-N8wJs0jCIfcnNKOPr4~
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في كـابول. وعلـى الـرغم مـن هـذه االختالفـات، إال أن أعضـاء "منظمـة شـنغهاي للتعـاون" يتشـاطرون القلـق 

 .الشامل بشأن االستقرار في أفغانستان بسبب مصالحهم المتشابكة بشدة في شؤون األمن اإلقليمي

التـرويج للديمقراطيـة  مـن "منظمـة شـنغهاي للتعـاون" نفـور لطالمـا القـىسي فةي إيةران: االستقرار السيا -4

سياسـاتها الداخليـة. وردًا علـى "الحركـة  والتدخل الخارجي صدى لدى الحكومة اإليرانيـة، وغالبـًا مـا أثـر فـي

نيــات ، عــززت إيــران ســيطرتها علــى تق2009 عــام الخضــراء" المعارضــة التــي بــرزت خــالل دورة انتخابــات

ممارســـات الرقابـــة علـــى اإلنترنـــت والتكنولوجيـــا الســـيبرانية الصـــينية، وبالمثـــل بـــدأت  باســـتخدام المعلومـــات

ـــة ـــائق محاكـــاة المصـــطلحات المســـتخدمة فـــي فـــي أمـــن المعلومـــات بشـــأن التشـــريعات اإليراني الروســـية  الوث

الدولــة بالســيطرة علــى  منظمــة شــنغهاي للتعــاون"، ال ســيما فــي ربــط ســيادة" والصــينية وتلــك الصــادرة عــن

 .اإلنترنت

وكعضــو كامــل فــي "منظمــة شــنغهاي للتعــاون"، ســتتمكن إيــران مــن دعــوة مــراقبين لالنتخابــات مــن 

المنظمـة إلضـفاء الشـرعية علـى عمليـات االقتـراع التـي سـتنظمها فـي المسـتقبل. كمـا سـتتمّكن مـن تصـنيف 

ر فعــت  أو انفصــالية" ضــمن القائمــة التــي بعــض الجماعــات رســميًا علــى أنهــا منظمــات "إرهابيــة أو متطرفــة

وهـي ممارسـة تسـتخدمها العديـد مـن  - "اإلقليمـي لمكافحـة اإلرهـاب الجهـاز" عنها السـرية والتـي يحـتفظ بهـا

دول "منظمــــة شــــنغهاي للتعــــاون" الحتــــواء فصــــائل المعارضــــة المحليــــة. باختصــــار، إن تــــرويج المنظمــــة 

 .1ى السياسة الداخلية والخارجية بالنسبة إليرانلممارسات االستقرار السياسي له تداعيات عل

 ثاني عشر: منظمة شنغهاي بين التحالف والخالف:

                                                           

 منظمة شنغهاي للتعاون. معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى.  (.2021) نيكول غرايجيوسكي - 1

https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/nykwl-ghrayjywsky
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علــى أنهــا تكتــل معـــاد  للغــرب بطبيعتــه، بـــل ” منظمــة شــنغهاي للتعـــاون“غالبــًا مــا يــتم النظـــر إلــى 

ليست قريبة  -اليومحتى  –لكنم المنظمة  ويغالي البعض في اعتبارها مكافئًا شرقيًا لحلف شمال األطلسي،

” األمانـة العامـة“-بأي شكل من األشكال من التطور المؤسسي للناتو، حيث تفتقر الهيئتين الـدائمتين فيهـا 

 .إلى األهلية القانونية إلنفاذ القرارات -في بكين والجهاز اإلقليمي لمكافحة اإلرهاب في طشقند

ومن المـرجح أن تسـتمر محدوديـة قـدرة المنظمـة علـى تعميـق التعـاون األمنـي بـالنظر إلـى التنـافس 

بين الصين والهند وبين الهند وباكستان، بل وبين الصين وروسيا أيضـا، وقـد أدت بالفعـل االختالفـات بـين 

اع الــذي يحــّد مــن الــدول األعضــاء إلــى تقييــد التنســيق فــي سياســة التكتــل، خاصــة وأنهــا تعمــل بنظــام اإلجمــ

كمنتـدى للحـوار أبعـد مـا يكـون تحالفـًا ” منظمة شنغهاي للتعـاون“فرص بناء توافقات كبيرة، وبالتالي؛ تعمل 

إقليميًا رسميًا شبيهًا بــاالتحاد األوروبـي أو النـاتو، وهـو الواقـع الـذي ال يتوقـع أن يغيـر منـه بصـورة جوهريـة 

 .1انضمام إيـران للمنظمة

 

 

 

 

 

 

                                                           

II. 1 المقالة
 - Albert Eleanor  (2015). The Shanghai Cooperation Organization. Council of Foreign 

Relations. https://www.cfr.org/backgrounder/shanghai-cooperation-organization.  

 

https://www.cfr.org/bio/eleanor-albert
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 ةالخاتم

فــي التقــدير، يعكــس اهتمــام إيــران باالنضــمام لمنظمــة شــنغهاي للتعــاون رغبتهــا فــي التغلــب علــى 

الحصار االقتصادي والسياسي المفروض عليها من جانب واشنطن والغرب، ومحاولة توظيف ذلك لتعزيـز 

راء ذلـــك موقفهـــا فـــي المفاوضـــات النوويـــة المتعثـــرة، إال أن ذلـــك ال يمنـــع مـــن القـــول بـــأن مكاســـب إيـــران جـــ

االنضمام سيكون رمزيًا، وذلك بالنظر إلى أن منظمة شنغهاي ليست مؤسسة معنية بالتعـاون االقتصـادي، 

أمنـي يسـعى لحـل المشـكالت األمنيـة المتعلقـة بشـكل أساسـي بالصـين وروسـيا  –بل هي منتـدى دبلوماسـي 

تمتــع بعالقــات قويــة مــع ومنطقـة آســيا الوســطى، كمــا أن الــدول أعضــاء المنظمــة، خاصــة الصــين، التــزال ت

واشنطن والغرب، وليست على استعداد لتحدي العقوبات األمريكية ضد إيـران طالمـا أن الخالفـات الصـينية 

 األمريكية لم تخرج عن السيطرة. –

وهـي  - انضـمام إيـران بعضـوية كاملـة إلـى "منظمـة شـنغهاي للتعـاون ومن غير المـرجح أن يـؤدي

تغييـــرات ملحوظـــة علـــى  إلـــى إحـــداث -عمليـــة قـــد تســـتغرق مـــا يصـــل إلـــى عـــامين بمجـــرد إطالقهـــا رســـميًا 

للتخفيـــف  إيـــرانجهـــود  ســـياق يجـــدر النظـــر إلـــى هـــذه الخطـــوة فـــي المنظمـــة بحـــد ذاتهـــا. وبـــداًل مـــن ذلـــك،

صــين ودول آســيا عزلتهــا الدوليــة مــن خــالل توســيع عالقاتهــا الثنائيــة والمتعــددة األطــراف مــع روســيا وال مــن

الوسطى. كما ستؤدي العضوية إلى تعزيز دور طهران في إدارة األمـن اإلقليمـي وتزيـد مـن سـعيها إلضـافة 

 ."موّجه شرقي" لسياستها الخارجية

ستعزز العضوية الكاملة إليران مـن عالقاتهـا مـع الشـرق، وهـو توجـه يسـجل تصـاعدًا فـي السياسـة 

رع الصراع الدولي بين الغرب من ناحية والصـين وروسـيا مـن ناحيـة خاصة في ظل تسا الخارجية اإليـرانية

هذه الدول المناهضة للغرب ستكون أكثـر جديـة فـي التصـدي للنفـوذ الغربـي فـي مناطقهـا الحيويـة،   أخرى،

وســتعمل علــى تطــوير آليــات وشــراكات تجاريــة اقتصــادية وأمنيــة، باإلضــافة إلــى العمــل علــى خلــق بــدائل 
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علــى منظمــة شــنغهاي فــي  رمزيــاً  فقــد يكــون النضــمام إيـــران أثــراً  ؛غربيــة االقتصــادية، لــذاألدوات الهيمنــة ال

بات محتماًل بصورة متزايـدة أن تـزداد عمقـًا علـى وقـع  والصين روسيا مع إيران شراكة المدى القصير، لكنّ 

 .تنامي الصراع الدولي
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