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 ؤلفينتراجم الم
 

 (ArshinAdib-Moghaddam)آرشين أديب ُمقدم د  
متخصص يف السياسات امُلقارنة والعالقات الدولية، ورئيس مركز الدراساات  
اإليرانية يف معهد لندن لدراسات الشرق األوسط. تلقى تعليمه يف جامعة هاامورر،،  

واشنطن العاصمة، وجامعة كامربيدج، حيا  حصاع ىلاى    يف واجلامعة األمريكية 
ه ناقًدا وكاتًوا وباحًثا، بأىماله الا   اشُتهر أديب مقدم، باىتوار. املاجستري والدكترراه

تتمركز حرل إيران، والعالقات بني الغرب والعامل اإلسالمي، والسياساات الدولياة   
لغرب آسيا ومشال إفريقيا. تتمحرر مؤلفاته حرل السياسات والثقافات املعاصرة، وقد 

 ري مان كاث ىالم. حارر أديب ُمقدم يف اإلوسائع ىدد كوري من ُنشرت تعليقاته يف 
العديد من املراريع ما باني السياساات اإلساالمية واإليرانياة،      حرلأرجاء العامل 

 واإلسالمرفربيا، والنظرية ما بعد االستعمارية النقدية، وأسطررة ِصدام احلضارات.

 (Seyed Hossein Mousavian)سيد حسين موسويان د  
امعاة  جبسارن  باح  يف برنامج العلم واألمن العاملي يف كلياة وودرو ويل 

دبلرماسي سابق شغع منصب سفري إيران لدى أملانيا، ورئيس  األمريكية. برينسترن
جلنة العالقات اخلارجية يف جملس األمن القرمي اإليراين، واملتحدث باسم إيران يف 

بشأن براجمها النروياة. در  يف جامعاة آداد   باي مفاوراهتا مع االحتاد األورو
منصب نائب رئيس مركز إيران الرمساي للوحارث   اإلسالمية )طهران(، وشغع 

رئيس حترير صحيفة طهران تاميز. حيمع مرسريان درجاة  منصب و ،االستراتيجية
حع األدمة النامجة  تتمحرر أحباثه حرل خياراتالدكترراه يف العالقات الدولية، و
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مذكرات" ىن الربنامج النروي اإليراين. من أبرد مؤلفاته: "األدمة النروية اإليرانية: 
و"إيران والراليات املتحدة: نظرة من الداخع ىلى املاري الفاشاع والطرياق إ    

 .السالم"

 (Mark N Katz)مارك ن  كاتز د  
صع ىلى درجة الدكترراه يف العلرم السياسية من معهد ماساتشرساتس  اح

يف معهد كينان للدراساات   اباحثو ،يف معهد بروكينغز اباحث ىمعللتكنرلرجيا. 
 ، وباحثاا دمياًل باحًثا يف العالقات الدولية يف مؤسسة روكفيلرو ،الروسية املتقدمة

 ُىني حملاال  .يف مركز األحباث السالفية يف جامعة هركايدو ويف معهد كينان ادائر
مناها:   ؤلفاات العديد من امل له للشؤون السرفيتية يف ودارة اخلارجية األمريكية.

"السياسة اخلارجية السرفيتية جتااه   "،مل الثال  يف الفكر العسكري السرفي "العا
ررباتشرف العسكرية يف العامل الثال "، "الثررات غشوه اجلزيرة العربية"، "سياسة 

  .واملرجات الثررية"، و"االحتاد السرفي  والثررات املاركسية يف العاامل الثالا "  
ية الروسية، والعالقات الدولية يف الشارق  تتمحرر كتاباته حرل السياسة اخلارج
 .قرميةاألوسط، واحلركات الثررية العابرة لل

 (Sebastien Peyrouse) سيباستيان بايروسد  
                                                            يف معهد العالقات الدولية واالستراتيجية يف باريس، ومؤسسة العالقات      باح  

باحًثاا يف املعهاد   كان دمياًل  .                                           الدولية واحلرار اخلاص بالشؤون اخلارجية يف مدريد
ودمياًل باحًثاا يف مركاز الوحارث     ،الفرنسي لدراسات آسيا الرسطى يف طشقند

جامعة هركايدو، ودمياًل باحًثا يف مركز وودرو ويلسارن الادويف يف   يف السالفية 
ّ                         ّلف كتااب "تركمانساتان:    أ   .، ويف ىدد من املؤسسات الوحثية األخرىواشنطن

                     كتاب "املسألة الصينية       تأليف         وشارك يف    ،   رر"                              استراتيجيات السلطة ومعضالت التط
                                                                        يف آسيا الرسطى: النظام احمللي، والتغيريات االجتماىية، والعامع الصيين" وكتااب  
                                                                           "ىرملة آسيا الرسطى: اجلغرافيا السياسية والتحديات ال  تراجه التطرر االقتصادي". 

 .                             ودوريات ىاملية وإقليمية متخصصةُ                  ُنشرت مقاالته يف جمالت 



9 

 اطمة الصماديفد  
يف مركز اجلزيرة للدراسات تعمع حاليا الشأن اإليراين يف باحثة أردنية خمتصة 

 .وتشرف ىلى األحباث املتعلقة بإيران، وتركيا، واهلند، وباكستان، ووسط آسايا 
دكترراه من إيران ىن رسالتها حرل املضامني النسارية يف ساينما   الحاصلة ىلى 

 ،امعة الزرقااء جب ا مساىًدا يف قسم الصحافة واإلىالمأستاذاملرأة اإليرانية. ىملت 
لديها ىدد من الكتاب   امعة الشرق األوسط.جبوأستاًذا مساىًدا يف كلية اإلىالم 

. "نسااء يف معتارك السياساة"   و التيارات السياسية يف إيران"،" :هامن واألحباث
"إيران واملقاومة: حترالت السياسة  شاركت بفصرل يف ىدد من الكتب من بينها:

"إيران ووثائق  ؛كتاب "العرب وإيران: مراجعة يف التاريخ والسياسة"يف واجملتمع"، 
ويكيليكس: اجلريان القلقرن، والدولة الطاحمة"، يف كتاب، "ظاهرة ويكيلايكس:  

 جدل اإلىالم والسياسة بني االفتراري والراقعي".

 محمد جابر ثلجيد  
حمارر  .باح  وأكادميي متخصص يف الدراسات اإلسالمية والشؤون التركية

يف جامعة الريمرك يف األردن، وقد ىمع قوع ذلك مدرًسا يف أكثر من جامعاة يف  
الادكترراه يف   حصع ىلى .القصيم الدمام تااململكة العربية السعردية، منها: جامع

الدراسات اإلسالمية من جامعة مرمرة يف إسطنورل. له جممرىة من الوحرث الا   
تتناول ىالقة الدين بالدولة وأنظمة التعلايم يف العاامل اإلساالمي واحلركاات     

 -تارجم   .السياسة اخلارجية التركياة  إ  جانب واالجتاهات اإلسالمية يف تركيا
ركيا أمحد داود أوغلر "العمق االستراتيجي" من كتاب ودير خارجية ت -ة بالشراك

تتمحرر أحباثه حارل   مركز اجلزيرة للدراسات.والذي نشره التركية إ  العربية 
 .دراسات العامل اإلسالمي مع االهتمام بالشؤون التركية
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 (KARINA FAYZULLINA)كارينا فايزولينا 
حصلت ىلاى املاجساتري يف    .باحثة روسية متخصصة يف العالقات الدولية

اململكة املتحدة. وتلقات دورة يف اللغاة    يف جامعة إكستر من العالقات الدولية
 حارل تعليماي  برنامج  شاركت يف فلسطني.بالعربية يف جامعة النجاح الرطنية 

 ملناطق الناطقة باللغة التركياة. ايف الولدان وني صصخاقتصاد تركيا وسياستها للمت
مهررية تتارستان )االحتاد الروساي(،  جبىملت سابًقا يف ودارة الصناىة والتجارة 

إىداد التحلايالت واملراجاع، وإدارة املاؤترات، واملنتاديات،     ب حي  قامت
أحباًثا حارل   تنشر .فعاليات ال  تقرم بتنظيمهاواالجتماىات وورع امليزانيات لل

 يف الشرق األوسط وآسيا الرسطى، الدولية ارجية الروسية، والسياسةالسياسة اخل
ونشرت ىدًدا من األوراق الوحثية حرل روسيا ووسط آسيا يف مركاز اجلزيارة   

 للدراسات.

 فرح الزمان شو ي أبو شعير
تلقت  .باحثة فلسطينية متخصصة بالشأن اإليراين والعالقات اإليرانية الدولية

كلية الدراسات واألحباث الدولية. تتقن اللغة يف تعليمها يف جامعة طهران الدولية 
إيران واإلخران املسالمني يف   ىنالفارسية وحتّضر لنيع درجة املاجستري يف رسالة 

بينها مركز اجلزيارة   مع ىدد من مراكز األحباث منىملت أبر شعري باحثة  مصر.
ىملت مراسلة ميدانياة ملراقاع    الوحثية.من األوراق  للدراسات ونشرت العديد

إلكترونية منها مرقع اجلزيرة نت، ومراسلة تليفزيرنياة لعادة قنارات، غطات     
، وىدة دورات مان انتخاباات جملاس    2013االنتخابات الرئاسية اإليرانية ىام 
 التدريوات واملناورات احلربية داخع إيران.الشررى اإلسالمي فضاًل ىن بعض 
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 دمةمق

 

شّكلت إيران ىلى الدوام معضلة للراليات املتحدة األمريكية، لكن واشنطن 
الطرف ىن األمهية ال  تتمتع هبا إيران كدولة ونظام سياساي.   ال تستطيع غّض

شهدت السياسة اخلارجية األمريكية غياب سياسة وارحة رد إيران يف بداية ىهد 
برش االبن، لكنها فيما بعد جلأت إ  املقاطعة والعقربات والتهديد والضغط لاثين  

 طهران ىن إدامة برناجمها النروي.
رش الرئاسية مع تعاظم الدور والنفرذ اإليراين يف املنطقاة  تزامن انتهاء فترة ب

وتراجع احلضرر األمريكي يف املقابع، ومحلت سياسة أوباما جتاه إيران تنريعاات  
سياسية وأمناط تعامع جديدة لكنها مل تغادر إطار "العصا واجلزرة"، ورافق ذلاك  

 .سعي لترظيف الضغط والتأييد الدوليني بصررة أكرب من السابق
من جانوها بقيت إيران تنظر بعني الشك إ  سالرك اإلدارات األمريكياة   

. وبقيت (1)املتعاقوة حنر اجلمهررية اإلسالمية، حىت ذاك الذي محع دىرات للحرار
                                                 

لفهم السلرك اإليراين جتاه الراليات املتحدة األمريكية، يترجب فهم بناء السلطة وصاناىة   (1)
القرار يف اجلمهررية اإلسالمية، وهر بناء معقد ومتعدد من حي  مراكز النفرذ؛ ولاذلك ال  
ي يستقيم القرل بأن إقامة ىالقات بني الولدين سيكرن أمًرا ممكًنا إذا ما ترافرت رغوة لاد 

الرئيس اإليراين بذلك سراء أكان يتوع التيار األصريف أو التيار اإلصالحي؛ فعند احلدي  ىن 
إيران نتحدث ىن املرشد األىلى للجمهررية اإلسالمية والذي تعرد إليه كع القرارات املتعلقة 
ه بالسياسة العليا، وهناك جملس الشررى، الذي يضم ىدًدا كورًيا من النراب األصرليني، وهذ
املراقف مجيعها تتم صياغتها رمن اإلطار الكلي لفكر اخلميين الذي ما دال مؤثًرا يف إيران. 
ويضاف إ  مراكز القرى، رجال الدين املعممرن واملرجعيات صاحوة النفارذ يف قام. يف   
اجملمرع ال ميكن احلدي  ىن بناء هرمي للنظام السياسي يف إيران وإمنا هناك هيكع يشاوه  

ذلك فقرار تطويع العالقات مع واشنطن ليس منرًطا جبهة دون غريها وإن كاان  اخليمة؛ ول
 جيب أن يأيت بضرء أخضر من املرشد األىلى للثررة إذا أريد منه أن يكرن مثمًرا.
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إيران اإلسالمية جتعع من ملفها النروي واملرقف منه حمًكا حتاكم من خالله سلرك 
ختصيب اليررانيرم ىلى أراريها" هر واشنطن، وكانت تؤكد أن "اإلقرار حبقها يف 

الدليع الذي تريده كعالمة ىلى صدق النرايا، ولذلك ما دالت أصرات إيرانية هلا 
ودهنا يف الساحة السياسية تصف السلرك األمريكي باملرائي، الذي يهدف بصررة 

 .(1)فعلية إ  ىزل إيران والضغط ىليها
األمريكية يرتكز ىلى حمااور   طالوت إيران بإحداث تغيري فعلي يف السياسية

ىدة، أمهها: أن تترقف اإلدارة األمريكية ىن القيام بأي فعع يكرن هدفه إساقاط  
النظام يف إيران، وأن حتترم وحدة األراري اإليرانية، وأن تقوع مبشروىية دور إيران 
يف املنطقة. ويف هذا السياق وّظفت اجلمهررياة اإلساالمية ملفاات العاراق     

 كوالرنات اختوار ملا ميكن أن يقرد إليه التعاون مع الراليات املتحدة.وأفغانستان 

 العال ا : مفاصل تاريبية
والعالقاة باني إياران     1252منذ انتصار الثررة اإلسالمية يف إيران ىاام  

والراليات املتحدة األمريكية حمكرمة بالقطيعة. وىلى الرغم من هذه القطيعة إال أن 
ربت الطرفني ىلى استخدام مجيع أساليب التراصع، مع منافع ومصاحل مشتركة أج

احلفاظ ىلى اهليئة املتجهمة والعابسة لكع منهما، واملراظوة ىلى إيصاال رساالة   
لآلخرين بأن أيًّا منهما لن يقدم التنادل املطلرب. وطرال ىقرد من القطيعة كاان  

والنصايحة   هناك مراقف مشتركة، وجلسات حرار، وتوادل رسائع التهنئة أحياًنا
 .(2)أحياًنا أخرى والدىرة إ  مناظرة

األمريكية يف خطاب آية اهلل اخلميين حبًثاا  -ما دالت مسألة العالقات اإليرانية
مفترًحا؛ ذلك أن فكر الرجع ما دال صاحب الكلمة األو  يف إيران، ومادال هذا 
الفكر ُيعاد إنتاجه وتونيه والدفاع ىنه يف اجلمهررية اإلسالمية إ  اليرم. ويف هاذه  

                                                 
برقراري روابط بني إيران وأمريكا: نگاه هتران )إقامة ىالقات بني إيران وأمريكا: النظرة  (1)

 2009 حزيران/يرنير 9، 92ولية لألدمات، تقرير الشرق األوسط، العدد اإليرانية(، اجملمرىة الد
http://www.crisisgroup.org/ar/Other%20Languages/Farsi%20Translations

/US-Iranian%20Engagement%20The%20View%20from%20Tehran.aspx 
، العالقات اإليرانية األمريكية: قطيعة ال تناع الصافقات، منتادى    فاطمة الصمادي (2)

 http://fairforum.org/?p=1489: 25/11/2013العالقات العربية والدولية، 
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 القضية ميكن طرح جممرىة من األسئلة: طوًقا ملرقف اخلميين: هع هناك إمكانياة 
إلقامة ىالقات مع الراليات املتحدة؟ وإذا كان االحتمال وارًدا فضمن أية ظروف 

 ووفق أّية شروط جيب أن تكرن؟
وىند إجراء قراءة يف خطب ورسائع وأحادي  مؤسس الثاررة اإلساالمية   
نستطيع القرل: إن إمكانية إقامة العالقات أمر وارد ولكن رمن شروط خاصاة.  

طاب اخلميين جتاه الراليات املتحدة األمريكية من الناحية وميكن القرل أيًضا: إن خ
ش(  1439خرداد ىام  17)منذ حرادث ما ُىرف با  1211الزمنية بدأ منذ العام 

 ومّر بثالث مراحع: 1222وحىت العام 
 17)وااي  ختتص املرحلة األو  بالفترة ال  ظهر فيها اخلمايين كازىيم شع  

اه. وتودأ املرحلة الثانية من ساقرط حكام   إ  سقرط حكم الش1211خرداد( ىام 
الشاه وتستمر حىت تأسيس اجلمهررية اإلسالمية. أما املرحلة الثالثة فتودأ منذ تأسيس 

 .1222اجلمهررية اإلسالمية واستقرار النظام وحىت رحيع اخلميين ىام 
واتسمت كع مرحلة من هذه املراحع بسامات خاصاة؛ فاملرحلاة األو     

ورفض العالقة إ  مرحلة االنتظار وصراًل إ  تارتر العالقاات    اتسمت باملقاومة
. واتضحت مالمح املرحلة األو  ىقب رحياع آياة اهلل بروجاردي    (1)وقطعها

وتصدي اخلميين للقيادة؛ حي  أبدى رفضه الشديد للنفرذ األمريكي يف إياران،  
وررورة احليلرلة ، (2)وأدخع إ  املسألة ُبعًدا فقهًيا ىندما حتدث ىن "قطع السويع"

، واىترب أن العالقة باني إياران   (3)دون وقرع املسلمني حتت سلطة غري املسلمني
                                                 

ىقاب  ، وذلك 1241األمريكية أول قطيعة دبلرماسية ىام -شهدت العالقات اإليرانية (1)
حادث سري تسوب به الردير اإليراين جالل السلطنة الذي اىُتقع لفترة قصرية بساوب  
خمالفته لقرانني السري مث ما لو  أن ُأفرج ىنه، لكن ررا شاه طالب باىتذار ىن ذلاك  

بإرساال موعارث    1242وىّطع السفارة اإليرانية يف واشنطن، لكن رودفلت قام ىام 
ا رمسًيا ىما حدث مع جالل السلطنة، وبعدها ُفتحات  خاص إ  طهران وقّدم اىتذاًر
 السفارة جمدًدا يف نفس العام.

)سررة  ... َوَلْن َيْجَعَع اللَُّه ِلْلَكاِفِريَن َىَلى اْلُمْؤِمِننَي َسِوياًلوذلك استناًدا لآلية القرآنية  (2)
 (.131النساء، اآلية 

ران، مرسسه تنظيم ونشر آثار آمام، ، هت9مرسري مخيين، روح اهلل: صحيفه نرر، جلد  (3)
 .142ص
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وأمريكا تدخع رمن هذا الوح  وأن مصائب إيران واألمة اإلسالمية تاأيت مان   
 .(1)تدخع األجانب يف شؤوهنا

وتأيت مرحلة االنتظار، وهي مرحلة العورر احلساسة من النظاام الساابق إ    
م اجلديد، واتسمت برصد وتفحص من قوع اخلميين لردود الفعع األمريكية جتاه النظا

االحتجاجات الشعوية ىلى نظام الشاه وإسقاطه، وقد ُسئع اخلميين من طرف أحاد  
الصحفيني األجانب: مبا أن احلكرمة األمريكية تقدم دىمها الكامع للشااه، فهاع   

ان جراب اخلميين: إن "هاذه  ستكرن العالقات مع واشنطن جيدة بعد رحيله؟ وك
، ويف مرقع آخار يقارل   (2)مسألة سيتم حبثها بعد رحيع الشاه وتشكيع احلكرمة"

اخلميين: "العداوة جتاه أمريكا ستزول ىندما تكف واشنطن ىن دىم الشاه وحكرمة 
. ويف سؤال آخر حرل املرقف من الرئيس األمريكي جيمي كارتر يقارل  (3)خبتيار"

رره ما دامت سياسته تعارض إيران وحتمي الشاه لكن ال خالف اخلميين: "حنن نعا
. لكن املرحلة الثالثة ما لوثت أن بدأت فمرحلة االنتظار (4)لنا مع الشعب األمريكي"

مل تْؤِت مثارها، وجاء القرار األمريكي بقطع العالقات بعد أدمة الرهائن. أّيد اخلميين 
د الرهائن هي املطالوة باستعادة الشااه  ىملية االحتجاد وكانت الدوافع وراء احتجا

، واستمر احتجاد الرهاائن  1221رد ت/يرلير، لكن الشاه تريف يف إيرانحملاكمته يف 
 .1221كانرن الثاين /ينايربعد وفاته ألشهر إ  أن مت اإلفراج ىنهم يف 

                                                 

، هتران، مرسسه تنظيم ونشر آثاار  99مرسري مخيين، روح اهلل: صحيفه نرر، جلد  (1)
 .131-142ص  ،آمام

داود غراياق دندی، رابطه ايران وامريکا اد ديدگاه امام مخينی )ىالقات إيران وأمريكا  (2)
پااييز   حضارر،  ب إسالمي ودفاع مقد ،من وجهة نظر اإلمام اخلميين(، جملة انقال

 :92، مشاره )العدد(1452)خريف( 
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/130/3628/17651 

داود غراياق دندی، رابطه ايران وامريکا اد ديدگاه امام مخينی )ىالقات إيران وأمريكا  (3)
 من وجهة نظر اإلمام اخلميين(:

http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/130/3628/17651 
داود غراياق دندی، رابطه ايران وامريکا اد ديدگاه امام مخينی )ىالقات إيران وأمريكا  (4)

 من وجهة نظر اإلمام اخلميين(:
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/130/3628/17651 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1980
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1981
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خالل أدمة الرهائن وّجه اخلميين رسالة إ  مرسري خرئيين ها والطلوة الذين 
سيطروا ىلى السفارة اىترب فيها أن ىملية االحتجاد هي رد فعع طويعاي ىلاى   
ط الضربات ال  تلقاها الشعب اإليراين ىلى أيدي األمريكيني وحدد فيهاا شارو  

التعامع مع واشنطن، وهي: إىادة مجيع أمرال الشاه، وإلغاء مجيع االدىاءات حباق  
إيران، وتقدمي رمانات بعدم التادخع يف الشاؤون اإليرانياة واإلفاراج ىان      

 .(1)األرصدة
كان اخلميين يرى أن العالقات القائمة بني واشنطن وطهران، هي ىالقاات  

، واذا مل يكان  (2)لتصوح ىالقات سليمة""السادة بالعويد ولذلك البد من تغيريها 
تغيريها متاًحا فال حاجة هلا "ماذا نفعع بالعالقة مع أمريكا؟! حنن ال حنتاجها، هام  

 .(3)الذين حيتاجرن إ  العالقات معنا"
ويف خالصة نستطيع القرل: إن خطاب اخلميين جتااه الرالياات املتحادة    

لكنها كانت مشاروطة باأن ال    األمريكية مل يكن يرفض العالقة بصررة مطلقة،
 .(5)والتوعية (4)تكرن قائمة ىلى التوعية وورع حدود وارحة وحادة بني العالقة

، واحتجاد الرهاائن،  1221شّكع اقتحام السفارة األمريكية يف طهران ىام 
حادثة مؤثرة يف مسرية الثررة اإلسالمية، ونقطة حساساة بالنساوة لاردارات    

 األمريكية املتعاقوة.
النسوة إ  اإليرانيني فحادثة االقتحام باتت تقارب األسطررة الا  يعااد   وب

ىش اجلراسيس" وفق قراءة للخطاب السياسي  (6)إنتاجها يف كع مناسوة. "تسخري
                                                 

مام مخينی )ىالقات إيران وأمريكا داود غراياق دندی، رابطه ايران وامريکا اد ديدگاه ا (1)
 من وجهة نظر اإلمام اخلميين(:

http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/130/3628/17651 
 .931 ، ص3فة النرر، اجمللد يصح (2)
حسن خداوردي، روابط إيران وأمريكا اد پريودي انقالب اسالمي تا تساخري الناه    (3)

بعد انتصار الثررة وحىت اقتحام ىش اجلراسيس(، )ىالقات إيران وأمريكا  جاسرسي،
 .1422مركز إسناد انقالب إسالمي، 

(4) Relationship. 
(5) dependency. 

التسخري، كلمة مأخرذة من اللغة العربية وحتمع معاين كثرية أبردها القهر والتاذليع،   (6)
 .ويقال: سّخرته أي قهرته، واملصطلح يف أساسه مستقى من القرآن الكرمي



06 

 اإليراين هر "ثررة ثانية وأكرب من الثررة األو " كما يقارل اخلمايين، ونقطاة    
 احلكرماة اإلساالمية،    حترل مّكنت من إقامة "ركن أساسي وأويف من أركاان 

وأول بيان استقالل سياسي" و"رمز شجاىة وجرأة الشواب الثرري يف مراجهاة  
. (1)جربوت الراليات املتحدة، ألن احتالل وكر اجلراسيس أذل الراليات املتحدة"

وفق تعابري املرشد األىلى للثررة اإلسالمية آية اهلل ىلي خامنئي. ويودو أن مصطلح 
أخذ امسه من خطاب اخلميين نفسه؛ إذ يقرل: "القضية هنا،  "ىش اجلراسيس" قد

أنكم تسمرهنا سفارة وحنن نسميها بيت التجسس الذي بنيتماره لايس فقاط    
 .(2)للتجسس ىلى إيران بع وىلى كع املنطقة"

لقامرسه اخلاص بدأ اخلميين يستخدم تعابري هلا أبعاد دينية يف وصف واستناًدا 
فتلك احلكرمات هي "حكرمات شيطانية"، مساتودة،  الراليات املتحدة والغرب، 

كاذبة وظاملة. ويالحظ فيما يتعلق بالتعابري واملصطلحات ال  كان ينحتها اخلميين 
ويستخدمها ىند احلدي  ىن الراليات املتحدة األمريكية أهنا كانت حتتري ُبعدين: 

 للخصام.  أحدمها ديين إسالمي واآلخر وطين، كما كانت تعورية مليئة بالتحقري
ومنذ ذلك التاريخ وإ  اليرم والشعار الشهري "املرت ألمريكا" باىتوارها "الشيطان 
األكرب" يتردد صداه يف املساجد واخلطب الرمسية السياسية، حاماًل داللة ىلى ىمق 

 بني الطرفني. اع األيديرلرجينازال
ن، فهاذه  وما دالت حادثة اقتحام السفارة، مناسوة لتنافس األجنحة يف إيرا
هلاذه   41 معصرمة ابتكار من التيار اإلصالحي اإليراين تقرل يف الذكرى الاا 

احلادثة: "مل نندم، ولر ىدنا إ  الرراء سنقرم بذلك مرة ثانية فقد حققنا لوالدناا  
مكاسب أكثر مما تكودنا من خسائر". وتقارن ابتكار بني تعامع حكرمة خاتي مع 

اتي تسلم الكثري منهم ودارات ومناصب مهمة، من نفذوا االقتحام؛ "ففي ىهد خ
                                                 

الحتالل السفارة األمريكية  41من كلمة وجهها خامنئي للمتظاهرين مبناسوة الذكرى  (1)
 يف طهران.

داود غراياق دندی، رابطه ايران وامريکا اد ديدگاه امام مخينی )ىالقات إيران وأمريكا  (2)
 من وجهة نظر اإلمام اخلميين(:

http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/130/3628/17651 
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 .(1)ويف ىهد أمحدي جناد مت الزج هبم يف السجرن"
ىند احلدي  ىن الرؤية ال  باتت سائدة داخع األوساط السياسية اإليرانياة  
جتاه الراليات املتحدة األمريكية، جيدر هنا الترقف ىند تصرحيات صدرت قوياع  

ة بني اجلانوني؛ ففي إجابة ىلى سؤال حرل العالقة مع اإلىالن ىن احملادثات املواشر
الراليات املتحدة األمريكية، جييب رئيس جممع تشخيص مصلحة النظام هاامشي  
رفسنجاين مستعرًيا ىوارة من ونسترن تشرتشع: "بالنسوة لنا، ال يرجد ىدو دائام  

املقابلة ال  أو صديق دائم، الدائم لدينا هر مصاحلنا الرطنية". يقرل رفسنجاين يف 
نشرهتا فصلية الدراسات الدولية، إنه قام يف السنرات األخرية من ىمار اإلماام   
اخلميين مبخاطوته من خالل رسالة خطية، طرح خالهلا سوعة مرررىات، نصاح  
اخلميين بأهنا جيب أن ُتحع يف حياته، ألهنا بغري ذلك ستتحرل إ  معضلة، وكاان  

ع أمريكا. ويعتقد رفسنجاين أن هذا الشكع مان  يف مقدمة هذه القضايا العالقة م
العالقة ال ميكن أن يستمر، فأمريكا هي القرة األو  يف العامل، وما دامت لادول  

 مثع الصني وروسيا حرارات وىالقات مع أمريكا، فلماذا ال يكرن لنا كذلك؟
وتأيت تصرحيات رفسنجاين يف هذا الرقت، منسجمة مع حالة نقاش ىاام يف  

رمي إ  القورل باحلرار مع أمريكا مبعىن أن املفاورات ال تعاين االستساالم   إيران ت
لررادة األمريكية. وإذا كانت فكرة الرالء والرباء املستمدة من القرآن هاي الا    
حكمت جزًءا كورًيا من الترجه اإليراين حنر العالقة مع واشنطن؛ فااآلراء املرحواة   

 يأمرنا بقطع العالقة مع من تختلفارن ىّناا يف   بالتفاوض اليرم تقرل: إن "اإلسالم مل
العقيدة". مع تلك الدىرات ما دالت إيران تنظر بالشك إ  سلرك أمريكا السياسي 
حنرها حىت ذاك الذي حيمع دىرات للحرار، وتضع من ملفها النروي )خاصة ماع  

                                                 

ابتكار: فاحتان النه جاسرسی در دندان، )ابتكار: فاحتر ىش اجلراسيس يف السجن(،  (1)
 :1422آبان  19سايت ىصر إيران، 

http://www.asriran.com/fa/news/89363/%D8%A7%D8%A8%D8%AA

%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%A

D%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-

%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-

%D8%AF%D8%B1-

%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86 
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حتاكم التأكيد ىلى سلميته ونفيها السعي المتالك سالح نروي( واملرقف منه حمكًّا 
من خالله سلرك واشنطن حنرها. ولذلك ما دالت وهي تتجه إ  طاولة التفااوض  
 تصف السلرك باملرائي، الذي يهدف بصررة فعلية إ  ىزل إيران والضغط ىليها.

يرى اخلطاب اإليراين يف أغلوه أن مسألته مع الراليات املتحدة األمريكية هي 
ان أهنا تقف يف جوهة املستضعفني يف مسألة "االستكوار واالستضعاف"، وترى إير

مراجهة اجلوهة األخرى "املستكربين"، مع مالحظة أن إيران وإن كانات تاّدىي   
محاية املستضعفني إال أهنا تتحدث ىن نفسها دائما كمستضعف. واليارم جياري   
بشكع كوري إىادة "تأويع" خلطاب اخلميين ىلى هذا الصاعيد، وبادأت تنتشار    

  مل يكن مرافًقا ىلى اقتحام السفارة األمريكية.أحادي  ىن أن اخلميين
ينظر آية اهلل ىلي خامنئي إ  التصرحيات األمريكية واملتضامنة الرغواة يف   

. ويسخر من اىتقاد الوعض باأن  (1)التفاوض ىلى أهنا ال تعدو أن "تكرن خدىة"
"التفاوض سيزيع العداء"؛ فاخلصرمة من وجهة نظره ال تازول بالتفااوض. ويف   

رع آخر يشرح أسواب رفض احملادثات ألكثر من مرة وتخلاص إ  أن إياران   مر
وصلت إ  نتيجة بعد تفحص جتارب الادول األخارى ومشاررة أصاحاب     
االختصاص، وهي أن التفاوض مع الراليات املتحدة األمريكية يتناىف مع املصااحل  

فاملستكرب ىندما . والسوب برأيه هر االستكوار؛ "(2)الرطنية اإليرانية ويتعارض معها
ولايس   جيري حمادثات مع دولة أخرى فذلك ال يعين أنه سيقوع وجهة نظرهاا"  

االستكوار وحده هر السوب فخامنئي يرى يف العالقات واملفاورات مع "دولاة  
لكان   .(3)تعمع وختصص ميزانية لرطاحة بنظام احلكم يف إيران محاقة وخياناة" 

                                                 
مذاكره ورابطه با أمريكا اد ديگاه رهرب معظم انقالب، )العالقة مع أمريكا من وجهة نظار   (1)

 قائد الثررة(، ُنشر رمن مقال بعنران: آدمرن بصريت )امتحان الوصرية(، بدون تاريخ:
http://edalatkhahi.ir/main/img/2012/11/azmune-basirat.pdf 

آيت اهلل خامنه اي رهرب انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفار اد داناش آماردان     (2)
 (:1422آبان  19ودانشجريان )آية اهلل خامنئي يلتقي آالف الطلوة( )سه شنوه، 

http://rajanews.com/Detail.asp?id=39103 
رورة الرصرل إ  قرار بإىادة العالقات؛ فقد ىقدت الراليات املفاورات ال تعين بالض (3)

املتحدة وإيران ثالث دورات من احملادثات بشأن العراق، وجرت مفاورات أيًضا بشأن 
 أفغانستان وقضايا أخرى.
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ية وإمنا أبقى الواب مرارًبا جاىاًل املسألة خامنئي مل ينف قيام ىالقات بصررة قطع
حمكرمة مبصلحة إيران، وسوق أن قال خامنئي يف حدي  للنخب الثقافية يف مدينة 

: العالقة مع أمريكا يف الرقت احلارر ال حتمع أي نفاع إلياران.   9115يزد ىام 
ويقرل: يف اليرم الذي ستكرن فيه العالقات ذات نفع للشعب اإليراين ساأكرن  

 .(1)ول شخص يؤيد ذلكأ
 األمريكية يف أربع فترات:-وميكن تقسيم سري العالقات اإليرانية

بداية احلرب العاملية الثانية، -: وتتد منذ هناية القرن التاسع ىشرالفترة األوىل
مل تشهد هذه الفترة نفرًذا أمريكًيا وارًحا يف إياران، وذلاك بساوب سياساة     

 ت املتحدة األمريكية يف تلك الفترة.واء ال  مارستها الراليانازاال
: وهي الفترة ال  بدأت مع احتالل احللفاء إلياران يف فتارة   الفترة الثانية

، وشاهدت هاذه   1252احلرب العاملية الثانية واستمرت حىت انتصار الثررة ىام 
الفترة تنامًيا تدرجيًيا للنفرذ األمريكي، ورافق ذلك نرع من احلضارر العساكري   

ري اإليرانية، وهذه الفترة أيًضا ميكن تقسيمها إ  مارحلتني، ختاتص   ىلى األرا
األو  بالفترة ال  شهدت دخرل احللفاء وحىت االنقالب ىلى حكرماة الازىيم   

1274آب ىاام  /الرطين حممد مصدق يرم التاسع ىشر من أغسطس
. يف هاذه  (2)
ة وإحلاقهاا  الفترة استغلت واشنطن إيران للقيام بدور مهم يف مراجهة الشايرىي 

باملعسكر الرأمسايف، وشّكلت سياسات مصدق ىقوة أمام النفرذ األمريكي فتمات  
اإلطاحة به يف انقالب مل تنكر واشنطن دورها املؤثر فيه. بعد اإلطاحة مبصادق  

"شارطي   وإىادة الشاه إ  احلكم، دخلت إيران مرحلة جديدة ُلقوت فيها باا 
 أمريكا يف املنطقة".
ىة نازوتودأ من انتصار الثررة اإلسالمية وجاءت مصحربة ب الفترة الثالثة:

األمريكياة  -استقاللية ومعادية للنفرذ األمريكي، ومعها كانت العالقات اإليرانية
                                                 

رهرب معظم انقالب در مجع خنوگان دانشگاهی يزد )قائد الثررة يف لقاء مع النخاب   (1)
 21 دي 17الثقافية يف يزد(، 

http://www.adlroom.ir/vdch.inzt23nziftd2.html 
 تاريخ مشسای نشار   - مجهرری اسالمی ،1449مرداد  92نقش أمريكا در كردتاي  (2)

92/17/1422. 
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تدخع مرحلة القطيعة، وسامهت قضايا مثع: احتجاد الرهائن، وجتميد األرصادة  
العالقات وتعزياز  اإليرانية، يف ختريب -اإليرانية، وحادثة طوس، واحلرب العراقية

حالة القطيعة. بصررة ىامة فقد جاء التعامع اإليراين مع الغرب حمكرًماا بثالثاة   
 اجتاهات فكرية سياسية:

وهر الترجه الذي حكم أداء الساساة يف   بـي:اسة التوازن اإلجيايس -
إيران منذ الدولة القاجارية وحىت احلرب العاملية الثانية؛ حيا  كاانرا   

طريقة للحد من التهديد الروسي والربيطااين هار   يعتقدون أن أفضع 
 تقدمي االمتيادات هلما.

رأى كثري من الساسة اإليرانيني أن إجياد ىالقاة   اسة القوة الثالثة:يس -
قرية مع الراليات املتحدة األمريكية من شأنه أن حيد مان النفارذين   
يف الروسي واإلجنليزي وهر ما قّدم دىًما كورًيا للتراجاد األمريكاي   

 إيران.
وهر مصطلح جرى إطالقه للمارة األو  يف   اسة التوازن العدمي:يس -

دمن سيد حسن مدر  الذي ُأىدم يف دمن ررا شاه، وحادت هاذه  
ختالف هذه السياسة أي نارع مان    .(1)السياسة دىم ومرافقة اخلميين
 النفرذ اخلارجي يف إيران.

؛ 1225رسي الرئاساة ىاام   وبدأت مع جميء حممد خاتي إ  ك الفترة الرابعة:
حي  دىا إ  "حرار مع األمريكيني" يف مقابلة بثتها حمطة ساي إن إن التليفزيرنياة   
األمريكية. ورافق تلك الفترة ترقعات متفائلة بكسر اجلمارد يف العالقاات، دون أن   

وجه اهتام الرئيس األمريكاي بارش،    9119يتحقق إجناد ىلى هذا الصعيد. ويف العام 
هنا تدىم اإلرهاب، وتصنيفها رمن "حمرر الشر"، لطمة إ  مساىي خااتي  إليران بأ

 جرى اهتام إيران بأهنا تطرر سالًحا نروًيا. 9119لتحسني العالقات. ويف العام 
صدقت األمم املتحدة ىلى أربع دفعات من العقربات ىلى إيران بني ىاامي  

تحادة واالحتااد   بشأن القضية النروية. كما فررت الراليات امل 9111و 9111
                                                 

حسين ردجمر، مدر  واصع ترادن ىدمی او در سياست، )مدر  وقاىدة التارادن   (1)
 .21 - 29، ص 1451العدمي يف السياسة( مشکره هبار 
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طالت القطااع   9119ىقربات ىلى إيران وىزدت إجراءات يف ىام باي األورو
 املايف، كما انتهجت دول ىدة نفس هنج العقربات.

وصع الرئيس اإليراين السابق حممرد أمحدي جنااد، إ    9117حزيران /ويف يرنير
يكه يف سدة الرئاسة. وصدرت ىنه تصرحيات أثارت الكثري من اجلدل مثاع تشاك  

احملرقة النادية )اهلرلركرست(، وقادت سياسته يف فترته الرئاساية الثانياة إ  سارء    
العالقات بني إيران والغرب. يف فترته الرئاسية األو  وّجه الرئيس األمريكاي بااراك   

بداية »"نررود"، وبعد ىام من إىالنه  أوباما رسالة هتنئة إ  اإليرانيني مبناسوة ىيد الا
ع طهران، جدد الرئيس األمريكي ىرض إدارته بإجراء حرار ماع طهاران   م« جديدة

بعد فشع ىرره األول. وبينما اقتوس أوباما يف ىرره األول مقتطفات مان شاعر   
، الشاىر اإليراين املعروف، فإنه استخدم ىوارات مل تكن ختلر من (1)سعدي الشريادي
ع إيران مان احلصارل   واشنطن ستسعى لفرض ىقربات قرية ملن»الرىيد حي  أكد 
، لكن خامنئي انتقد الرئيس األمريكي واصًفا إياه بأنه "يقارل  (2)«ىلى سالح نروي

كلمات ظاهرها ودي لكنها ليست يف الراقع سرى يد من حدياد يف قفااد مان    
ويف مقال ُنشر يف صحيفة كريستني ساينس مرنيتارر، قاال ساكرت     .(3)خممع"

رته إ  أوباما، وإن وثائق ويكي ليكس كشفت بيترسرن: إن خامنئي كان حمًقا يف نظ
أنه يف حمادثاته اخلاصة مع األوروبيني يدفع باجتاه تشديد العقربات ىلاى إياران. وأن   

أحادمها   ؛(4)درجاة  121السياسة األمريكية جتاه إيران هلا خطان متناقضان بنساوة  
                                                 

 داإ  ىنصر واحد ىائ  داآدم جسد واح راناب (1)
 امافسائر أىضائه ال تن  اماإذا مس ىضًرا أليُم السق 
 فكيف تسميت باآلدمي؟!  مام تألاا  لاإذا أنت للن 
 ميكن مطالعة نص رسالة أوباما ىلى الرابط التايف: (2)

http://aawsat.com/details.asp?section=4&article=561873&issueno=11436 

الحتالل السفارة األمريكية  41من كلمة وجهها خامنئي للمتظاهرين مبناسوة الذكرى  (3)
 يف طهران.

(4) For Iran, WikiLeaks cables validate its skepticism of Obama's 

sincerity, November 30, 2010  
 http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2010/1130/For-Iran-

WikiLeaks-cables-validate-its-skepticism-of-Obama-s-sincerity 
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لة هتنئة جديدة وّجه أوباما رسا 9114ويف العام  .(1)ظاهري معلن واآلخر خفي يناقضه
مبناسوة ىيد النررود، محلت شعًرا فارسًيا يتحدث ىن الصداقة، وغابت ىناها هلجاة   

 .(2)التهديد
ورغم تصرحياته املعادية للراليات املتحدة األمريكية إال أن أمحدي جناد سعى 
للتقارب مع واشنطن، وحتسني العالقات خاصة يف الفترة الرئاسية الثانية، وشهدت 

ا حمادثات سرية مواشرة مع الراليات املتحادة األمريكياة، برسااطة    يف أواخره
ُىمانية. أخذت هذه احملادثات دمًخا كورًيا مع فرد حسن روحاين بالرئاسة اإليرانية 

 .9114ىام 
وخالل ديارته للمشاركة يف اجتماىات اجلمعية العامة يف األمم املتحادة يف  

لرئيس األمريكي باراك أوباما، وكانت نيريررك، أجرى روحاين مكاملة هاتفية مع ا
ىاًما. وقاادت احملادثاات إ     41األو  بني رئيسي الراليات املتحدة وإيران منذ 

تشارين  /نارفمرب  93إجناح ترقيع اتفاق جنيف بشأن الربنامج النروي اإليراين يف 
-اع، وىالمة ىلى تقاارب إياراين  ناز، والذي اىُترب تقدًما حلع ال9114الثاين، 
 كي.أمري

يطرح منّظرو التقارب اليرم فكرة تقرل: حنن ال نقرل إن الراليات املتحادة  
األمريكية واجلمهررية اإلسالمية جيب أن تكرنا دولتني صديقتني، لكن الطارفني  
جيب أن ينظرا إ  هذه القضية بشكع منطقي؛ فالراليات املتحدة واالحتاد السرفي  

ارة لروسيا كانت يف واشانطن وأكارب   قامت بينهما حرب باردة، لكن أكرب سف
 سفارة أمريكية كانت يف مرسكر.

                                                 
 92وجهة النظر هذه أيدهتا مقالة أخرى ُنشرت يف صحيفة نيرياررك تااميز بتااريخ     (1)

 .9111تشرين الثاين /نرفمرب
درخت دوس  بنشان که کام دل به بار آرد، هنال دمشين برکن "جاء يف رسالة أوباما:  (2)

آرد". بيت من الشعر حلافظ الشريادي استعان به الرئيس األمريكي  که رنج باي مشار
وال ميكن التغاري ىن  باراك أوباما مهنًئا إيران بعيد السنة الفارسية اجلديدة "نررود".

املعاين السياسية ال  حيملها هذا االقتوا  األدباي الذي يعين بالعربية: "ُدّلين ىلى شجرة 
القلَب، واقتلْع غْرسَة العداوة ال  ال ُترِرث إال األمل. انظر: پيام الصداقة إذ ُتفرح مثاُرها 

 :9114آذار، /مار  12(، 1429)رسالة أوباما لا"نررود"  1429نررودي اوباما 
http://www.youtube.com/watch?v=QZaUZuAuahI 
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بشاأن برناامج    1+7ىكس اإلىالن ىن اتفاق جنيف بني طهران وجممرىة 
إيران النروي؛ يف واحد من جرانوه جناح السياسة اإليرانية يف ورع إيران يف مكاناة  

أن "العالقاات  إقليمية باردة، ومنذ أن حتدث الرئيس اإليراين حسن روحاين ىان  
الدولية مل تعد لعوة صفرية؛ بع جمااًل متعدد األبعاد يتزامن فيه التناافس والتعااون"،   

"االخناراط   والعالقة بني الراليات املتحدة وإيران تأخذ أبعاًدا جديدة. ومل يكن لا
أن يأيت بعيًدا ىان   -الذي دخع أدبيات السياسة اخلارجية اإليرانية مؤخًَّرا-الونَّاء" 
ي مرحلة "التدبري واألمع" إ  إصالح االقتصاد والرفااء باحتياجاات اجملتماع    سع

اإليراين وتعزيز مكانة إيران الدولية؛ ومن الرارح أن حتقيق هذه األهاداف يارتوط   
بشكع مفصلي بتهدئة الترتر مع الراليات املتحدة األمريكية والغرب، كما أنه مرتوط 

 فرذ" كرسيط أو طرف ال ميكن إنكار دوره.بقدرة إيران ىلى استثمار "ملفات الن
وبالتزامن مع "اتفاق جنيف" احملفرف مبحاذير وىقوات كثرية، بدأ احلادي   

األمريكي، وما ميكن أن يتركه من توعات ىلى ميزان القرى -ىن التقارب اإليراين
اإلقليمي، وتواينت التحليالت والترقعات بشأن ذلك؛ بني أصرات ترى أن هاذا  

يعيد رسم خارطة املنطقة، ويؤثر ىلى مستقولها، وبني َمْن ُيَقلِّاع مان   التقارب س
توعات هذا التقارب وُيَشكِّك يف إمكانيات جناحه؛ وذلك لرجرد ىقوات كاثرية  

 حترل دون إتامه.
األمريكي، وتنامي -يسعى هذا الكتاب إ  رصد وحب  مستقوع التقارب اإليراين

اته املستقولية من خالل ىدد من األوراق ال  قادمها  الدور اإليراين وامتداداته، وتأثري
 باحثرن وخمتصرن يف الشؤون اإليرانية والعالقات الدولية؛ وجاءت كالتايف:

الترجهات املستقولية؛ هع حنان أماام    السياسة اخلارجية اإليرانية:: أواًل -
لازىم  متغيِّرات جديدة يف السياسة اخلارجية اإليرانية؟ وما مدى واقعية وصدق ا

القائع: إن السياسة اخلارجية اإليرانية انتقلت من املراجهاة السالوية إ  الرؤياة    
 اإلجيابية والتفاىع مع العامل؟

رئيس مركز الدراسات -ويف هذا السياق يقدم الدكترر آرشني أديب مقدم 
، "إيران يف السياسة العاملية بعد روحاين"ورقة بعنران:  -اإليرانية يف جامعة لندن

جرى فيها تقييًما للتعديالت ال  أحدثتها رئاسة روحاين يف السياسة اخلارجياة  وُي
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اإليرانية؛ وذلك مع التركيز برجه خاص ىلى التفضيالت االساتراتيجية الدائماة   
 للدولة اإليرانية.

: اقترحت إيران مان  األمريكي-شكل ومستقبل التقارب اإليراين: ثانًيا -
وتعاوًنا مع الراليات املتحدة األمريكية خبصرص  خالل تصرحيات مسؤوليها تنسيًقا

"اإلرهاب"، ومت حب  هاذا   ىدد من امللفات؛ ويف مقدمتها مراجهة ما يسمى با
 احملرر يف ثالثة مسارات:

األمريكي؟ وهع توقاى العالقاات يف   -ما هر مستقوع التقارب اإليراين .1
ُتزاوج باني   حدود توادل املصاحل وما أطلق ىليه روحاين: السياسة ال 

"التنافس والتعاون"، أم تشهد حتسًنا يف املستقوع؟ وما تاأثريات هاذا   
التقارب ىلى جريان إيران العرب؛ خاصة العربية السعردية؟ ولرجاباة  

ىضر الرفاد املفااوض يف   -ىلى ذلك قدم السفري: حسني مرسريان 
ورقاة   -امللف النروي سابًقا، والواح  الزائر يف جامعاة برنساترن  

. وتناول مرساريان  اإليرانية"-"مستقبل العالقات األمريكيةران: بعن
بالتفصيع الترجهات السائدة يف الساحة السياسية اإليرانية فيما يتعلاق  
بالعالقة مع واشنطن، رمن مدار  فكرية تقسمها هاذه الررقاة إ    

 ثالث مدار .
 -يف طهاران الواحثة واإلىالمية املقيمة -وُتَسلِّط فرح الزمان أبر شعري  .9

-: "التقـارب اإليـراين  الضرء ىلى الداخع اإلياراين يف مساامهتها  
. وترصد وجهات نظار  األمريكي: موقف األطراف اإليرانية الفاعلة"

-خمتلف األطراف ىلى الساحة اإليرانية من قضية التقاارب اإلياراين  
األمريكي، وأسواب رفض بعضها هلذا التقارب، ودوافع الوعض اآلخار  

والدفاع ىنه؛ ويف مقدمة هذه األطاراف مؤسساة املرشاد    إ  قورله 
األىلى، الذي ال مينع التفاوض مع واشنطن يف إطار امللاف الناروي؛   

 ولكنه يقف حذًرا أمام أي تقارب ىملي.
أستاذ العالقات الدولية يف جامعاة جاررج   -وحياول د. مارك كاتز  .4

-يـراين "مآالت التقـارب اإل  من خالل مسامهته: -ميسن األمريكية
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استشراف فرص جناح هذا التقاارب،   األمريكي: دروس من املاضي"،
اإليراين، والنمرذج غري الناجح -فُيجري مقارنة بني التقارب األمريكي

للتقارب األمريكي مع االحتاد السرفي ، والنمرذج النااجح للتقاارب   
 الصيين.-األمريكي

حملرر، التأثريات احملتملاة  ، ويرصد هذا االتقارب: العالقات والنفوذ ثالًثا: -
األمريكي ىلى ىالقات إيران املؤثرة ودورها اإلقليمي والادويف  -للتقارب اإليراين
 يف األوراق التالية:

-التقارب والقضية الفلسطينية؛ حي  تناقش د. فاطماة الصامادي    .1
"التقـارب  يف ورقاة ىنراهناا:    -الواحثة يف مركز اجلزيرة للدراسات

" تأثريات التقارب ي: من أين متر الطريق إىل القدس؟األمريك-اإليراين
األمريكي ىلى الترجهات اإليرانية من القضاية الفلساطينية،   -اإليراين

وترصد املؤشرات الداخلية االجتماىية واالقتصادية؛ ال  تنذر حبدوث 
 حترل يف السياسة واخلطاب اإليراين ىلى هذا الصعيد.

ني التنسيق والتنافس: من املعروف أن ماا  الروسية ب-العالقات اإليرانية .9
ُيطلق ىليه: "التعاون الذكي" مع روسيا، مكَّن إيران من تغيري اللعواة؛  
سراء يف العراق أو يف سرريا، فهع سيستمر ذلك، أم سترّجح إياران  
التعاون مع الراليات املتحدة األمريكية ىلى حساب روسيا يف ملفاات  

 أخرى؟
احثة الروسية املتخصصة يف العالقات الدولية كارينا جتيب ىن هذه األسئلة الو
اإليرانية يف ظل التقـارب مـ    -: العالقات الروسيةفايزولينا، يف ورقتها بعنران
 واشنطن: وجهات نظر.

التركية: حدود التعاون والتنافس: تتزايد العالقاات  -العالقات اإليرانية .1
الا  يشاهدها العاامل    التركية أمهية وتأثرًيا يف التحارالت  -اإليرانية
خاصة أن النفرذ اإلقليمي إليران يتراجه ماع التحالفاات    باي؛العر

الدولية لتركيا، فما هي حدود التقارب والتواىد بني اجلانوني؟ يف هاذا  
الصدد يقدم الواح  املختص يف الشؤون التركية د. حممد جابر ثلجي، 
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-التركيـة  اإليراين والعالقـات -التقارب األمريكيورقة بعنران: "
 اإليرانية: الفرص والتهديدات احملتملة".

-تنامي الدور اإليراين يف آسيا الرسطى: ويدخع د. ِسواستني َبايرو   .9
يف صلب  -الواح  بربنامج آسيا الرسطى، يف جامعة جررج واشنطن

"هل يتنامى دور إيران يف آسـيا  هذه القضية من خالل ورقة بعنران: 
خلسـارة اييوسياسـية واالقتدـادية    الوسطى؟ حسابات الربح وا

ويناقش فيها أسئلة كثرية حرل الدور املتزايد الذي ميكن  والسياسية".
أن تؤديه إيران يف أفغانستان وآسيا الرسطى )كاداخستان، قريغيزستان، 

 وطاجكستان، وتركمنستان، وأودبكستان(.

جمموعـة مـن   ومن خالل هذه املسامهات جمتمعة نضع بني يدي القاار   
 .اخلالصات والنتائج
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 األول الفصل

 اإليرانية اخلارجية السياسة
 





92 

  العالمية السياسة في إيران

 روحاني بعد
 مقدم أديب آرشين. د

 لندن جامعة في اإليرانية الدراسات مركز رئيس
 ترجمة: أمجد بكر

، تأرجحت السياسة اخلارجية اإليرانيةة  9191منذ قيام الثورة اإلسالمية عام 
حول مخس أفضليات استراتيجية وضعت اخلطوط العريضة العامة لعالقات إيةرا   
الدولية. واالستراتيجية احلالية إلدارة روحاين تقوم بإعادة ترتيب هذه التفضيالت؛ 
ولكن دو  اخلروج عنها بشكل جذري، والدولة اإليرانية شأهنا كأية دولة أخرى 

النظام الدويل لديها مصاحلها الوطنية اليت تسعى إليها، وكا  من أخطاء التحليل يف 
افتراض أ  هذه األفضليات هي جمرد تكتيكات قصرية األجل، وأ  إيةرا  بعةد   

ومما ال شك فيه أ  هنةا  وةوالت   الثورة تتصرف بشكل "غري عقالين" وآين. 
خطرية يف مسار مواقف إيرا  نفسها يف الشؤو  الدولية، وكما أ  روحاين لةيس  

؛ لكةن أفضةليات   (1)أمحدي جناد؛ فإ  بارا  أوباما ليس جورج دبليةو بةو   
االستراتيجية ألية دولة ال تتحول فجأة مبجموعها تبًعا لتغري احلكومات، ولكنةها  

سي ممنهجة وثقافية، وهلا أبعاد عميقة وعريضة تتجاوز السياسات تأيت بشكل مؤس
اليومية؛ فروحاين هو التأثري السطحي للتغيريات التدرجيية يف السياسةة الداخليةة   
إليرا  ما بعد الثورة، وهو منتج جليل ما بعد الثورة الذي يتوق لإلصالحات؛ لكنه 

                                                 
(1) For a comprehensive analysis of the foreign policy under President 

Ahmadinejad see Anoush Ehteshami (2007) Iran and the Rise of its 

Neoconservatives: The Politics of Tehran’s Silent Revolution. 
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يراصع العمع رمن اخلطرط العريضة العامة لألفضليات االستراتيجية للجمهررية 
. يف الفقرات التالية سأقرم بتقيايم  1252م اإلسالمية كما ظهرت بعد الثررة يف ىا

التعديالت ال  أحدثتها رئاسة روحاين؛ وذلك مع التركيز برجه خااص ىلاى   
 التفضيالت االستراتيجية الدائمة للدولة اإليرانية.

 ما هي أفضليا  االستراتيجية اإليرانية؟
 تعظيم االستقاللية اال تصاديةأوال: 

يجية ال  ورعتها الطوقة احلاكمة يف إياران  كانت أو  األفضليات االسترات
، ومت إدراج هاذه األفضالية يف   (1)تدفع حنر فكرة تعظيم االستقاللية االقتصادية

الدسترر اإليراين من قوع الليرباليني الذين درسرا يف السرربرن، وأحاطرا بآياة اهلل  
ل رئايس  اخلميين يف بداية الثررة، خاصة أول رئيس ودراء: مهدي بادركان، وأو

ىلاى غارار   -، ويف صلب ذلك تكمن القناىاة  (2)للدولة: أبر احلسن بين صدر
النظريات االقتصادية اإلسالمية، ال  أّلفها آية اهلل مطهري يف إيران، وآية اهلل باقر 

أن دولة الرفاه "العادل" جيب أن تكارن يف صالب النظاام     -الصدر يف العراق
ر االقتصاد يف السنرات األخارية، وبينماا   االقتصادي؛ وبينما حاولت إيران حتري

حاولت االنضمام إ  منظمة التجارة العاملية يف املاري، بقيت الوالد حتافظ ىلاى  
مسافة قريوة من املؤسسات متعددة األطراف واإلصاالحات اجلذرياة الليربالياة    

 اجلديدة.
ل  واستمرت الطوقات احلاكمة مبتابعة شكع من أشكال القرمية االقتصادية ا

جتلت يف السياسات املذكررة أىاله، وأيًضا يف التركيز ىلى إتقاان دورة الرقارد   
النروي الكاملة ىلى األراري اإليرانية. وحياول روحاين تقدمي إيران بقرة أكرب يف 

                                                 
(1) Iran in World Politics (London: IB Tauris) and more recently: Maaike 

Warnaar (2013) Iranian Foreign Policy During Ahmadinejad: Ideology 

and Actions (London: Palgrave Macmillan). 

(2) Mehdi Bazargan resigned amidst the US hostage crisis. Abol-Hassan 

Bani Sadr fled the country into exile in Paris where he continues to live 

until today. 
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احملافع االقتصادية الدولية، ويف خطابه األخري يف دافر  أورح أن إيران مفترحاة  
تأكيد تركيز تكنرقراطي يف سياساته ال  ينفذها كادر لألىمال التجارية، وهناك بال

كفؤ جدًّا من اخلرباء االقتصاديني، الذين قام بترديعهم يف مناصب داخع الردارات 
خاصة التكتالت القرية -الرئيسية؛ لكن من املستوعد جدًّا أن تقرم الدولة اإليرانية 

إ  درجة تؤدي إ  أن تفقد باملرافقة ىلى حترير االقتصاد  -التابعة للحر  الثرري
مركزها املتميز؛ ولن يكرن هناك سياسة انفتاح ليربالية جديدة مقارناة ماع ماا    
حدث يف مصر يف ىهد السادات، أو يف ترنس يف ظع حكم بن ىلي؛ بع سيستمر 
االقتصاد اإليراين بالوقاء خمتلًطا، وسرف تضمن الدولة أن ال حيدث تنادل كوري ىن 

 اع اخلاص، وال حىت بأقع من ذلك لصاحل املستثمرين األجانب.األرض لصاحل القط

 القضية الفلسطينيةثانيا: 
وحي  خصصت إيران الثررة مرارد أيديرلرجية ومادية راخمة للقضاية   
الفلسطينية مع حتقيق نتائج متواينة؛ سراء بالنسوة إ  الفلسطينيني أو ملصلحة إيران 

سي كوري يزور إيران بعد قيام اجلمهررية الرطنية، كان ياسر ىرفات أول دىيم سيا
، استقوله الثرار حبفاوة كاورية، وسالمره مفااتيح اجملماع     1252اإلسالمية ىام 

لة مركز رئيسي للعمليات اإلسارائيلية يف  نازاإلسرائيلي يف طهران، الذي كان مب
ىهد الشاه، وىالوة ىلى ذلك ويف حماولة إلرفاء الطابع املؤسسي ىلى املشااىر  

يدة للفلسطينيني بني أتواىه من اإلسالميني ومن اليسار اإليراين خصص آية اهلل املؤ
اخلميين اجلمعة األخرية من رمضان يرًما لتحرير القد  فيما يسمى: )يرم القد (، 

  مير ىرب بغداد" شعاًرا بارًدا ملاليني املتطارىني يف  "الطريق إ  القدوكان شعار 
"بسايج"   تنظيم الثررة اإلسالمية اجلديد؛ متمثاًل يف احلر  الثرري وميليشيا الا

فت املرارد املادياة والوشارية   نازأثناء احلرب املدمرة بني إيران والعراق، ال  است
بأحقااد أيديرلرجياة    لكال الولدين لعقرد قادمة، وبالتحديد ألن احلرب ُشحنت

 .(1)هائلة
                                                 

(1) See further Arshin Adib-Moghaddam (2006) The International Politics 

of the Persian Gulf: A Cultural Genealogy (London: Routledge). 
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وقد اختريت فلسطني من قوع الدولة اإليرانية ىلى األقع من أجاع مقرلاة:   
"القيادة اإلقليمية والدور املركزي هلا" كمدافع ىن حقرق املسلمني؛ فعلى ساويع  
املثال َيْعَتِور الزىماُء الدينيرن يف الوالد األماكن املقدسة مثع املسجد األقصى أوقاًفا 
إسالمية، جيب أن تكرن السيادة ىليها مشتركة جلميع املسلمني، ولايس فقاط   
للفلسطينيني؛ وهناك أيًضا دىم حقيقي للقضية الفلسطينية داخع اجملتماع املادين   
اإليراين، ويشارك العديد من املنظمات غري احلكرمية يف جهرد مجع األمرال، وقدم 

لطوية اجملانية للجرحى الفلساطينيني يف  العديد من املستشفيات اإليرانية املساىدة ا
االنتفارات املتعاقوة يف األراري احملتلة، ومل ينفصع روحاين ىن هذه السياساات،  
ويف اآلونة األخرية فقط استضافت إيران وفًدا رفيع املسترى من حركاة اجلهااد   
اإلسالمي، وهناك استئناف للمحادثات مع منظمة التحرير الفلسطينية، واستمرت 

 والد يف إقامة ىالقات ودية مع محا ، ىلى الرغم من االختالف حرل سرريا.ال
يف الرقت نفسه هناك حترالت دقيقة حادثت؛ فقاد أحجام املساؤولرن     

-1225اإليرانيرن تاًما كما كان بفترة حكم الرئيس اإلصالحي حممد خااتي ) 
هدف ( ىن استخدام مصطلح "الكيان الصهيرين" لرصف إسرائيع، ومل يست9117

روحاين هذا الولد ىلى طريقة ما فعله سلفه أمحدي جناد؛ وبتراٍد آخر مع سانرات  
حكم خاتي أشار ودير اخلارجية احلايف ظريف مؤخًَّرا إ  أن احلكرمة اإليرانياة  
تقوع أية تسرية هنائية يرافق ىليها الفلسطينيرن، وُسئع ىماا إذا كانات إياران    

 لقضية الفلسطينية، فأجاب ظريف:ستعترف بدولة إسرائيع إذا مت حع ا
"تعرفرن أن هذا قرار سيادي ستأخذه إيران؛ ولكن ليس من شأنه أن ياؤثر  
ىلى الررع ىلى أرض الراقع يف الشرق األوسط، وإذا كان الفلسطينيرن ساعداء  
هبذا احلع فال أحد خارج فلسطني ميكنه منع ذلك من احلدوث، املشاكلة ىلاى   

ومل ياتم  ة هي أن الفلسطينيني مل يكرنرا ساعداء،  املاري 11 مدى السنرات الا
إرراء الفلسطينيني، وهلم كع احلق أال يكرنرا رارني؛ ألن حقرقهم األساساية ال  

 .(1)تزال ُتنتهك، والنا  ليسرا ىلى استعداد ملراجهة تلك احلقرق"
                                                 

(1) Fars News Agency (FNA) (2014), 5 February, 
 http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13921116001667 

(accessed 12 February 2014). 



11 

 شعور العظمة والوعي التاريبيثالثا: 
دىمت الثررة شعرر العظمة يف الرىي التارتخي اإليراين، الذي كان واراًحا  
بالقدر نفسه يف الفكر الذي ساد أيام الشاه؛ ولكن يف مقابع توعية الشاه للغارب،  

حرلت ال  مل تسمح له بالتصرف وفًقا لعقليته اإلمرباطررية، فإن الثررة اإلسالمية 
إيران إ  ندٍّ هليمنة الراليات املتحدة )إسرائيع( يف غرب آسيا ومشال إفريقيا والعامل 
اإلسالمي األوسع؛ وذلك يف سعي كوري لررع الوالد كقرة رئيساية يف النظاام   
الدويف؛ وىلى هذا النحر ترى إيران نفسها منافًسا رئيًسا لقرة الراليات املتحدة يف 

ا وما وراءها، وهذا يتضح من املعاررة الصارمة لتراجاد  غرب آسيا ومشال إفريقي
قراىد قرات حلف مشال األطلسي والقراىد العساكرية األمريكياة يف "اخللايج    
الفارسي" وآسيا الرسطى، وأماكن أخرى تقع يف اجلرار اجلغارايف االساتراتيجي   

 إليران.
اخلارجياة،   بدأت إيران حتراًل تدرجييًّا يف سياستها -أيًضا-ويف هذا الصدد 

وبالنسوة إ  روحاين وإدارته فإن التنافس مع الراليات املتحدة ال يساتوعد إقاماة   
ىالقات دبلرماسية كاملة بني الولدين، ويف حمادثايت مع إيرانيني مقربني من اإلدارة 
كثرًيا ما يثريون النمرذج الصيين؛ فالصني والراليات املتحدة لاديهما خالفاات   

ليس فقط بسوب قضية تايران املثرية للجدل؛ لكن الولادين   خطرية يف شرق آسيا،
تربطهما ىالقات اقتصادية وثيقة، وتكنتا من التراصع دبلرماسيًّا كذلك. وميكان  

األمريكية مماثاًل، فحرل قضايا االتفاق هناك -أن يكرن مستقوع العالقات اإليرانية
وجممرىات القاىدة  وحدة أراري العراق، ومعاررة حركة طالوان يف أفغانستان،

يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي، فاحلقيقة أن إيران والراليات املتحدة لديهما الكثري 
من األسواب لتعزيز الروابط األمنية دائًماا، وحارل قضاايا اخلاالف هنااك      

إسرائيع، وسرريا وحزب اهلل؛ حي  إن كال الولدين يودو أنه يوعد أصابعه /فلسطني
ه الرطنية دون ىقلية حمصلة الصفر، ال  من شاأهنا أن تاثري   وحياول حتقيق مصاحل

اجلانب اآلخر، ومثع هذا "السالم الوارد" املخفف ميكن أن يكرن ىاماًل رئيًسا يف 
حتقيق االستقرار للمنطقة، وقد بىن كع من روحاين وأوباما محلته االنتخابية ىلاى  

ن بالرفاء هبذا الرىد، وأنا أسا  أنه سيتحدث إ  اجلانب اآلخر، ويف الراقع يقرما
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ال أىترب هذه خطرة تكتيكية، وأىتقد أهنا اساتراتيجية؛ وماا دامات العملياة     
الدبلرماسية احلالية بشأن برنامج الطاقة النروية اإليراين تعطي نتائج ميكن تروجيها 
من ِقَوع كال اإلدارتني كنجاحات أمام الدوائر احمللية املتشاككة؛ فاإن املصااحل    

 ة تلزم إيران والراليات املتحدة مًعا بتحفيز وترثيق العالقات بينهما.املشترك

 تمكين العالم الثالثرابعا: 
دىت خنب السياسة اخلارجية اإليرانية إ  تكني "العامل الثال "؛  1252منذ ثررة 

وهلذه الغاية أوقفت اجلمهررية اإلسالمية فرًرا ىضريتها يف معاهدة منظمة )السانتر(،  
مدافًعا قريًّا ىن حركة ىدم االحنياد، وحترلت هاذه السياساة يف طويعاة    وأصوحت 

اخلطاب؛ الذي يربد احلاجة إ  نظام ىاملي متعدد األقطاب، ال هتيمن ىليه قرة ىظمى 
واحدة مبفردها، وبالطوع َتعترب إيراُن نفسها واحًدا من أقطاب مثع هذا النظام الادويف  

والرالياات   باي،والصني، وروسيا، واالحتاد األوروجنًوا إ  جنب الرباديع، واهلند، 
املتحدة. وسياسة ىدم االحنياد املغلفة بشعارات مثع: "ال شرقية وال غربية"، "إسالمية 
إسالمية" )فقط اجلمهررية اإلسالمية(، جتلت بعالقات إيران الرثيقة مع احلكرماات  

ويال، نازلطليعة "الورليفارية" يف فذات العقلية املشاهبة يف أمريكا الالتينية، والسيما مع ا
وبرليفيا، والرباديع، وكربا، واإلكرادور، ونيكاراغرا. وقد ىزدت إياران العالقاات   
السياسية واالقتصادية الرثيقة مع هذه الدول يف العقرد املارية. واختذ الرئيس الساابق  

غان القتاراح  للرباديع "لرال" خطرة جريئة جنًوا إ  جنب رئيس الردراء التركي أردو
حع للمأدق النروي خالل فترة رئاسة أمحدي جناد؛ ولكن مت رفضه من قواع الويات   

يعترب روحاين من أولريات إدارته إصالح العالقات مع الغرب، وإجياد األبيض؛ وبينما 
ة النروية؛ فقد أشار روحاين بالفعع إ  أنه سيسعى إ  تعميق ىالقات حع هنائي لألدم

. ونظًرا إ  أن هذا الترجه اكتسب أبعاًدا استراتيجية؛ (1)إيران احلالية مع أمريكا الالتينية
 فإن لدى إدارته الكثري من الفرص لتحقيق هذه الغاية.

                                                 
(1) IRIB World Service (2014) ‘Iran firm to boost ties with Latin America: 

President Rouhani’ 10 February, 
 http://english.irib.ir/news/iran1/item/178359-iran-firm-to-boost-ties-

with-latin-america-president-rouhani (accessed 12 February 2014). 
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 الوحدأ اإلسالميةوأبيرا: 
ركز خطاب النخب احلاكمة يف إيران ىلى  1252منذ الثررة اإلسالمية ىام 

امُلُثع العليا اإلسالمية غري الطائفية، ال  تنتهجها الدولة اإليرانية يف املقاام األول؛  
وذلك من خالل منظمة التعاون اإلسالمي وشوكة "بنياد" )األسس( ال  تعمع يف 

ررة يف التقالياد  "الفاتيكان" املقر الديين للوالد؛ بينما تغرق رمرد وصرر الثا /قم
اإليرانية والشيعية، وكان آية اهلل اخلميين يصر ىلى تصرير الثررة باىتوارها إسالمية 
شاملة؛ بع باىتوارها ثررة مجيع املستضعفني رد مضطهديهم، وال يعين ذلك فقط 
ترسيع نطاق املطالوة بالقيادة خارج احلدود احملصررة باألقلية الشيعية يف اإلسالم؛ 

لذلك ورع الثرار "أسورع الرحدة"، وهي سياسة تعتمد ثقافاة إرافاء   وحتقيًقا 
الطابع املؤسسي للرحدة بني السنة والشيعة، ويف الرقت نفسه مل تضحِّ إيران قاط  
باملصلحة الرطنية للوالد لصاحل املدينة اإلسالمية الفارلة، وبقيت الطوقة احلاكمة يف 

الصني بسوب سياساهتما الرحشية رد الوالد حريصة جدًّا ىلى ىدم انتقاد روسيا و
أقلياهتا اإلسالمية يف الشيشان وإقليم شينجيانغ ىلى الترايف؛ لكي ال تعرض للخطر 
ىالقات إيران الردية مع الولدين، وباملثع تيع إيران إ  دىم أرمينياا املسايحية   

اىها اإلقليمي مع أذربيجان ذات األغلوية الشايعية، ولايس   نازاألرثرذكسية يف 
هناك تضامن إسالمي تستطيع الدولة اإليرانية متابعته يف كع مناسوة، وبينما تسعي 
إ  ترثيق التعاون بني الولدان ذات الغالوية اإلسالمية مان خاالل املؤسساات    
املختلفة، فإن الطمرحات اإلسالمية الكورية للثررة املفرورة ىلى الدولة القرمياة  

ال تسمح لدولة مرتكزة ىلى العقالنية بأن  -اال  تتطلب مربًرا ىسكريًّ-اإليرانية 
 خترض بنفسها يف مغامرات اخلالفة اإلسالمية.

 المحددا  الدابلية لشؤون  يران الدولية
مما توني توقى األفضليات االستراتيجية اخلمسة للدولة اإليرانية باردة خاالل  

ياران  فترة رئاسة روحاين، ىلى الرغم من التحرالت الراراحة يف تصارفات إ  
الدولية، ويودو أن املرقف التفاوري للرئيس اإليراين صار قريًّا بشكع خاص؛ ألنه 
ال -تلقى الدىم من املرشد األىلى آية اهلل ىلي خامنئي، الذي أبادى بررارح   
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أن الرئيس لديه الضرء األخضر ملراصلة سياسااته يف املشااركة    -حيتمع الشك
 تاريخ إيران ما بعاد الثاررة تتفاق أقارى     الوّناءة، وبالتايف فإنه للمرة األو  يف

مؤسستني يف الدولة اإليرانية بالتأكيد ىلى االنفراج والدبلرماساية يف الشاؤون   
الدولية كرسيلة لتحقيق أقصى قدر من املصلحة الرطنية اإليرانية. ويتمثاع هاذا   
ة التحرل يف الصررة الثقافية للجمهررية اإلسالمية، ويف اخلطاب احلايف للجمهرري

الذي يتميز ىن خطاب السياسة املركزية آلية اهلل خامنئي، الذي يقرم -اإلسالمية 
تاربد   -ىلى إبراد "املرونة الوطرلية" يف تعامالت إيران ماع اخلصارم الادوليني   

. ففي خطابه (1)حممد واإلمام الثال  للشيعةواي براغماتية اإلمام احلسن حفيد الن
ر  الثرري قال خامنئي: إن "املصارع احملتارف  أمام قدامى كوار احملاربني من احل

مرونة أحياًنا ألسواب فنية؛ لكنه ال ينسى من هر منافسه، وما هار   -أيًضا-ُيظهر 
. وبالتايف فإن ما ركز ىليه ثرار األمس من "الوطرلة" والتضاحية  (2)هدفه الرئيس"

لته من قوع من جانب اإلمام احلسني األخ األصغر لرمام احلسن، الذي ُقتع مع ىائ
جيرش يزيد يف القرن السابع امليالدي؛ جند الطوقات احلاكمة اليرم يف إيران تكرر 
اإلشارة إ  أخيه األكرب اإلمام احلسن، الذي اشُتهر بالرباغماتياة واساتراتيجيات   
الصالبة والتكيف مع السياسات؛ وبالتايف بينما يؤكد منرذج احلسني ىلى التغايري  

غيفارا، يتجلى بتضحية احلسني بنفسه يف معركة كربالء؛  الثرري ىلى غرار تشي
فإن "منرذج احلسن" يرمز إ  الرباغماتية، ويتمثع يف معاهدة السالم الا  وّقعهاا   

 احلسن مع معاوية ىندما سّلم له طرًىا بقيادة األمة يف القرن السابع امليالدي.
القرار يف السياسة  هناك تغيريات مؤسسية ملمرسة ِبْتَنا جندها يف ىملية صنع

اخلارجية للجمهررية اإلسالمية؛ فعلى سويع املثال أصاوح امللاف الناروي اآلن    
مستقًرا يف يد ودارة اخلارجية من دون أي تدخع ملمر  من قوع جملاس األمان   

                                                 
(1) Amir Dabiri Mehr‘ http://iranpulse.al-monitor.com/index.php/ 

2013/09/2854/khameneis-heroic-flexibilty. 
(2) Iranian Diplomacy (2013) ‘Supreme Leader underlines belief in 

insightful “heroic flexibility”’, 17 September, 
 http://www.irdiplomacy.ir/en/page/1921549/Supreme+Leader+Underli

nes+Belief+in+Insightful+quot%3BHeroic+Flexibilityquot%3B.html 

(accessed 12 February 2014). 
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القرمي احملافظ، وقد ورع يف ودارة اخلارجية نفسها مرظفني من أفضاع وأملاع   
بعد الثررة، ويف إشارة أخارى ىلاى السياساات    الكرادر الدبلرماسية اإليرانية 

الترافقية بني الرئيس واملرشد األىلى آية اهلل ىلي خامنئي كرر ماراًرا وتكاراًرا   
للحر  الثرري املتنفذ أنه ينوغي هلم أال يتدخلرا يف العملية الدبلرماساية احلالياة؛   

سياساة  وىلى الرغم من أن روحاين مل حيدث إ  اليرم أي إصالح جاذري يف ال 
احمللية؛ إال أن هناك حترالت تدرجيية بعيدة ىن األجراء املقلقة للغاية، ال  كانات  
مسة رئاسة أمحدي جناد، خاصة بعد املظاهرات احلاشدة رد إىادة انتخابه يف ىام 

، ومت ختفيف نظام الرقابة قلياًل، وبدأ اجملتمع املدين اإليراين يف العمع ثانياة  9112
 برجرد قيرد أقع.

هنا، فإن من جرهر التحليع اإلشارة إ  أن روحاين )ومجيع الرؤساء قولاه  و
يف هذا الشأن( هم نتاج وليسرا قادة لتلك التغيريات، ال  تتحدد براسطة أوراع 

ت هذه النظرية ىلى أهنا "دخم التعددية"، ال  وقد صيغوأولريات اجملتمع اإليراين، 
ُتفرض بشكع مستمر ىلى نطاق الدولة؛ وذلك من خالل ىملية من القاىادة إ   

. السمة املركزية هلاذا الازخم   (1)القمة، من اجملتمع اإليراين إ  الطوقات احلاكمة
التعددي يف إيران هي أن كسب رجال الادين لارالء أتوااىهم يف الطوقاات     

 تماىية مل يعد أمًرا مفروًغا منه.االج
إن التعددية ترلد املنافسة، وسياسات الدولة جيب أن "يتم تروجيها" جلمهرر 
مل يعد مضطرًّا "إ  الشراء" من مصدر واحد، ويف "ورع السرق" هاذا ينتاهي   
احتكار شرحية معينة للسلطة السياسية؛ ونتيجة لذلك فإن املؤسساات والنخاب   

لدولة ىليها أن تنظم نفسها بطريقة احلشد لدوائرها االنتخابياة،  العاملة يف نطاق ا
وتدخع يف ورع تنافسي مع اجلماىات األخرى، ال  تتوع املنطق السياسي نفسه، 
وباملقارنة مع احلمالت االنتخابية يف طهران وشرياد واألهراد وتربياز وأصافهان   

حد أكثر اجلرانب ، فإين أىترب أن أ9117وبروجرد ومدن أخرى خالل صيف ىام 
                                                 

(1) See further Arshin Adib-Moghaddam (2008) Iran in World Politics: 

the Question of the Islamic Republic (London, New York: Hurst and 

Oxford University Press), part 4. 
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مالحظة هي أن املرشحني للرئاسة مبن فيهم حممرد أمحادي جنااد، ناادًرا ماا     
استخدمرا صرًرا أو مراجع إسالمية لرشارة لررادة السياسية آلية اهلل اخلميين من 
أجع تعزيز أجنداهتم، وكانت محلة روحاين مشاهبة لذلك، ومرجهاة إ  قضاايا   

؛ وباختصار: َفِهَم القادة اإليرانيرن أن الرأي العاام  حمددة بداًل من شعارات جمردة
 هر الذي يهم.

وىلى صعيد آخر تتعرض كافة املؤسسات التابعة للدولة لضاغرط لتحقياق   
نتائج؛ خاصة يف اجملال االقتصادي، ويف املقابع فإن الضاغط لتحقياق نتاائج يف    

نَّاى كاع مان    الررع التنافسي يستلزم ترشيًدا للسياسات، وهذا يفسر ملاذا تو
اإلصالحيني واحملافظني الدىرة إ  النمر االقتصادي واملشاركة الشعوية يف العملياة  
السياسية والثقافية؛ ويف ورع التعددية حي  تصوح األحزاب السياسية وكااالت  
تسريق للدولة ال ينحصر احتكار اإلصالح ىلى األحزاب الا  تعلان نفساها    

اإلصالح هي جرهرية بالضارورة للعملياة    إصالحية، وبعوارة أخرى: فإن أجندة
السياسية ال  تضم كافة مؤسسات الدولة؛ بع تتجاود الفجرة السووية بني احملافظني 
واإلصالحيني؛ ألن أداء جهاد الدولة ككع يعتمد ىلاى مشااركة اجلمهارر.    
والعالقات العامة مع األتواع والطوقات االجتماىية وكسب التأييد ومجع األمارال  

اركة يف االقتصاد العلماين؛ يف مجيع هذه اجلرانب الرتيوة لشؤون الدولة، فإن واملش
اجلمهررية اإلسالمية تعتمد ىلى اجملتمع املدين يف الوالد، ويف مثع هاذا الرراع   
التفاىلي ليس من املستحيع )ىلى احملافظني واإلصالحيني ىلى حد سراء( تارويج  

األخذ يف االىتوار رغوااهتم بشاأن   سياسات لعدد من السكان املستهلكني، دون 
مضمرن تلك السياسات، وبالتايف فإن روحاين هر أثر سطحي هلذه الاديناميات  
وسياساته اخلارجية الترافقية، خاصة حنر الغرب، ال  تعكس الررع الذي يفضاله  

 التيار الرئيسي يف اجملتمع اإليراين.
 ىلى دفع هذا الازخم  وهناك ىرامع اجتماىية تؤثر يف قدرة اجملتمع اإليراين

 17.111طالب فقاط و  157.111كان هناك  1221التعددي: يف بداية الثررة ىام 
كان هنااك   9119مدينة يف إيران، ويف ىام  91أستاذ حمارر ينتشرون يف حرايف 

 مديناة،  191حمارر يف  111.111أربعة ماليني من طلوة التعليم العايف، وأكثر من 
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جاءت إيران يف مؤشر التنمية الوشرية لألمم املتحدة مبرتوة أىلى من  9111ويف ىام 
، وطوًقا للجمعية امللكية الربيطانية داد ىدد املنشررات العلمية يف (1)الرباديع وتركيا

، وهر أسرع منار مماثاع يف   9112 يف 14.942إ   1221يف ىام  541إيران من 
 9119. يف ىاام  (3)٪14.111. وارتفع ىدد مستخدمي اإلنترنت مبقدار (2)العامل

٪ من النااتج  3أىلنت إيران أهنا ستقرم بإنشاء مركز تكنرلرجيا النانر، وختصيص 
احمللي اإلمجايف للوح  والتطرير كجزء من خطة ىلمية شاملة، وهر مان أىلاى   

العامل، ويف الراقع ترسعت الثررة اإلسالمية جبغرافيا املعرفة  خمصصات الوحرث يف
 يف إيران؛ مما كان له تأثري ىلى إىداد أفضليات اجملتمع املدين اإليراين.

 االستنتاجا 
لقد تغريت إيران يف ظع حكم روحاين؛ خاصة فيما يتعلق بالشؤون الدولية، 

لتغايريات الدقيقاة تعرقهاا    ومراقف املصاحلة مع الراليات املتحدة؛ ولكن هذه ا
األفضليات االستراتيجية الدائمة للدولة، ال  ستستمر بترجيه الشاؤون الدولياة   
للجمهررية اإلسالمية، وهذه التفضيالت للدولة اإليرانية ال حتارل دون ترثياق   
العالقات مع الراليات املتحدة، حىت تكيًفا رمنيًّا مع قضية إسرائيع؛ ولكنها جتعع 

ع إليران أن تظهر رهينة تابعة. ويف النهاية فإنه بالنسوة إ  الرالياات  من املستحي
املتحدة والغرب فإن إيران املستقوع لن تكرن إيران الشاه، وكعُّ رئيس إيراين بعد 

                                                 
(1) See further Arshin Adib-Moghaddam (2013) On the Arab Revolts and 

the Iranian revolution: Power and Resistance Today (London: 

Bloomsbury), p. 145. 
(2) See further ‘Iran and Global Scientific Collaboration in the 21st 

Century’ (2011) Association of Professors and Scholars of Iranian 

Heritage, 3 September, http://www.apsih.org/index.php/news/english-

news/275-iran-and-global-scientific-collaboration-in-the-21st-century 

(accessed 12 January 2012). On the growth of the science sectors see 

also The Royal Society (2011) Knowledge, Networks and Nations: 

Global Scientific Collaboration in the 21st Century, London, March, 

http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/policy/p

ublications/2011/4294976134.pdf (accessed 12 June 2011), p. 21. 

(3) The Royal Society, Knowledge, Networks and Nations, p. 65. 
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جاء ليتر  تقدمي املصلحة الرطنية اإليرانية، ونقع الدولة حنر املزيد  1252ثررة ىام 
تعزدت أوراع تفضيالت اجملتمع املادين اإلياراين   من الدميقراطية واملساءلة، وقد 

براسطة الثررات العربية، ال  أثوتت أن املعيار اجلديد للسياسة يف املنطقة مل يعد هر 
األيديرلرجيا بعد اآلن؛ بع الدميقراطية واحتارام حقارق اإلنساان واملسااواة     

تمع اإليراين االجتماىية، والرئيس روحاين هر جمرد مظهر أخري من مظاهر واقع اجمل
 املعاصر، والسياق اإلقليمي الذي تقوع إيران فيه.
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 اإليرانية-مستقبل العالقات األميركية
 السفير سيد حسين موسويان

  ويلسون وودرو كلية في باحث
  برينستون بجامعة والدولية العامة للشؤون

 المنعم عوض أحمدعبد ترجمة: 

كانت إيران تواجهه   3102حزيران /مع تويل حسن روحاين منصبه يف يونيو
العديد من املشاكل؛ كان أمهها عالقات إيران املتوترة مهع الرهر ؛ وصوا ها    

ة إىل الواليات املتحدة األمريكية؛ وذلك بسبب برنامج إيهران النهوو إ إفها    
والعديد مهن االقتصهادييف يف   -يعتقد روحاين  االقتصاد الذ  تدهورت حالته.

أن سوء اإلدارة من قبل الفريق الذ  عمل مع الرئيس أمحد  جناد كهان   -إيران
مسؤواًل جزئيًّا عن حالة تدهور االقتصاد اإليراينإ كما كان للعقوبات املفروفهة  

 تأثريها العميق. -أيض ا-على إيران 
ناد ا إىل هذا الرأ   قد قام روحاين بشكل اتسم بالبساطة؛ ولكن بشكل است

 عال بشرح برنامج محلته االنتخابية جلماهري الشعبإ اليت نادت بالتريري بعد مثاين 
سنوات مضطربة من رئاسة أمحد  جنادإ وقال روحاين معلًقا يف سهيا  محلتهه   

لطهرد املركهز  صيصهيب    االنتخابية: "إنه ألمر جيد أن تدور عجالت جهاز ا
 .(1صاليورانيوم(؛ ولكن عجالت املصانع اإليرانية جيب أن تدور كذلك"

                                                 
(1) Great Expectations: Iran’s New President and the Nuclear Talks, 

Middle East Briefing N°36. 
 Washington/Brussels, 13 August 2013: 

 http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%

20Africa/Iran%20Gulf/Iran/b036-great-expectations-irans-new-

president-and-the-nuclear-talks.pdf. 
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إلساالمية يف  ويف أىقاب فرد روحاين الساحق أيَّد املرشد األىلى للثاررة ا 
إيران آية اهلل ىلى خامنئي مفهرم "املرونة الشجاىة" يف العالقات ماع الرالياات   
املتحدة األمريكية؛ وذلك بعد سنرات من املعاررة إلجراء حمادثات مواشرة ماع  

تزامن ىزم املعتدل حسن روحاين ىلاى   وقد .9114األمريكيني خصرًصا منذ ىام 
يرانية اخلارجية من املراجهة إ  التعاون مع دىام  إجراء تغيري يف مسار السياسة اإل

آية اهلل خامنئي احلذر يف التعامع مع الراليات املتحدة؛ األمر الذي مهد الطرياق  
 لعقد اجتماع غري مسورق بني الولدين ىلى مسترى ودراء اخلارجية.

 المدارس الفكرية اإليرانية تجاه الواليا  المتحدأ:
يف النظام السياسي اإليراين فيما يتعلق بالعالقاات   هناك ثالث مدار  فكرية

 مع الراليات املتحدة.
ال  ينتمي إليها آية -تعتقد املدرسة الفكرية األو   املدرسة الفكرية األوىل:

اهلل خامنئي أن الراليات املتحدة األمريكية ال ميكن أن تتخلى ىن سياساهتا القائمة 
ررية إيران اإلسالمية تارفض هاذه اهليمناة    ىلى اهليمنة؛ ونتيجة لذلك فإن مجه

األمريكية، وتعتقد أن اهلدف االستراتيجي للراليات املتحدة هر إساقاط النظاام   
القائم يف إيران وإقامة نظام جديد؛ مثع نظام الشاه الذي كان يقوع العالقة باني  

 "الراىي والعميع".
ة؛ فإن دىاة هاذه  وبسوب ىدم الثقة العميق جتاه الراليات املتحدة األمريكي

املدرسة ينظرون مبنتهى الريوة إ  أية جهرد مصاحلة ترىاها الرالياات املتحادة   
ال ترفض رفًضا قاطًعا انفراج العالقات بني  -أيًضا-األمريكية؛ ولكن هذه املدرسة 

بأنه ال يعاارض إجاراء    9114آذار /وقد صّرح آية اهلل خامنئي يف مار  الولدين.
 .(1)ىّور ىن ىدم تفاؤله -أيًضا-الراليات املتحدة؛ ولكنه حمادثات مواشرة مع 

                                                 
(1) Iran's leader says he is not opposed to direct talks with US, but not 

optimistic, Published March 21, 2013, Associated Press: 
 http://www.foxnews.com/world/2013/03/21/iran-leader-says-is-not-

opposed-to-direct-talks-with-iran-but-not-optimistic. 
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أىاد التأكيد قائاًل: "كنا قاد أىلناا يف    9113كانرن الثاين /من يناير 2ويف 
وقت سابق أننا إذا شعرنا أن ذلك مناسب، فإننا سنتفاوض مع الشايطان لاردع   

تحدة، فإن آية اهلل ما يتعلق باستعادة العالقات بني إيران والراليات امل يف .(1)شره"
خامنئي قد قال ىلًنا: "حنن مل نقع: إن العالقات ستظع مقطرىة إ  األباد. وال  
شك فإن اليرم الذي تكرن فيه العالقات مع الراليات املتحدة األمريكياة مفيادة   
لألمة اإليرانية، سرف أكرن أول َمْن يرافق ىلى ذلك". وقد أكد ذلك يف ىادة  

ررح بشكع حاسم أنه مل يغلق الواب أمام احلرار، حاىت  تصرحيات مماثلة، وهذا ي
 أمام استعادة العالقات مع الراليات املتحدة.

إن تشاؤم آية اهلل خامنئي بشأن نتائج احملادثات والتعاون مع الراليات املتحدة 
 مل يأت من فرا،، ويرجع بشكع أساسي إ  جتربته يف تاريخ العالقة بني الولدين.

 اث سبتمبر/أيلول المأساويةما  بل وبعد أحد
"، أجرت إيران حمادثات مواشارة ماع الرالياات    9111أيلرل /يف "سوتمرب

املتحدة، وىلى الرغم من أن احملادثات تركزت حرل الررع يف أفغانستان ساعت  
إيران إ  فتح حرار وتعاون مع الراليات املتحدة، وقد مت ترجيه حمرر احملادثاات  

اه التعاون بني احلكرمتني، هبدف اإلطاحاة حبكرماة   أيلرل جت/من سوتمرب 11بعد 
طالوان؛ وذلك من خالل حلف مشال األطلسي يف أفغانستان، واجلماىة املسالحة  

 املعاررة لطالوان، ال  مت جتهيزها وتريلها براسطة إيران.
تعاونت إيران بشكع فعَّال مع القرات ال  تقردها الراليات املتحدة من أجع 

الوان، ويف جهرد الحقة إلقامة حكرمة جديدة يف أفغانستان كان إسقاط حركة ط
 ملسامهة إيران الدور احلاسم يف هذا األمر.

ىن الدور  -رئيس وفد الراليات املتحدة- نازوقد حتدث السفري جيمس وبي
الذي قام به نائب ودير اخلارجية اإليراين وقتها وودير اخلارجية احلايف جراد ظريف: 

                                                 
(1) Saeed Kamali Dehghan, Nuclear talks showed US hostility towards 

Iran, says supreme leader, theguardian.com, Thursday 9 January 2014: 
 http://www.theguardian.com/world/2014/jan/09/nuclear-talks-us-

hostility-iran-khamenei. 
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حتقيق االنفراج النهائي، الذي من دونه مل يكن ممكنًناا حلكرماة    "تكن ظريف من
ولكن بعد بضعة أسابيع فقط أدرج الرئيس األمريكاي بارش    كرداي أن تتشّكع".

أحملت إيران بشكع غري رمسي حلكرماة   9114إيران يف قائمة "حمرر الشر"، ويف ىام 
أخرى؛ وذلك مان   الراليات املتحدة بإمكانية إحداث صفقة كربى يف سياق جهرد

أجع التقارب كهدف حلع مجيع القضايا املتنادع ىليها بني الدولتني، وقد مت رفاض  
برد اخلالف  9114من قوع اإلدارة األمريكية، ويف وقت الحق يف ىام  -أيًضا-ذلك 

 الكوري بني الولدين بسوب برنامج إيران النروي كخالف مركزي.
تري جملس األمن اإليراين وقتها حسن كان كاتب هذا املقال يعمع نائًوا لسكر

إرافة إ  أنه كان املتحدث باسم فريق التفاوض النروي اإليراين ما بني -روحاين 
الثالثياة  بااي  يف املفاورات مع جممرىة االحتااد األورو  9117و 9114ىامي 

وكانت العقوة الرئيسية أمام الترصع إ  اتفااق هار    -)بريطانيا، فرنسا، أملانيا(
الراليات املتحدة ىلى فكرة ىدم ختصيب اليررانيرم داخع إيران، وقد شرح إصرار 

الررع جيًدا ودير اخلارجية الربيطاين وقتها جاك سترو، الذي قال معّلًقا يف جلسة 
: "لقد وصلنا لنقطة ما 9114ترد /سي يف يرليرباي باي نقاشية ىلى تليفزيرن 

كيرن الوساط فعاًل من حتت أقادام  باحترام، وبعدها تعقدت املسألة؛ سحب األمري
 .(1)الرئيس حممد خاتي، وحصع األمريكيرن ىلى ما مل يكرنرا يريدونه"

أدت هذه التجارب إ  اىتقاد آية اهلل خامنئي بأن األمريكيني ليسارا ىلاى   
استعداد لتقدمي أية تنادالت؛ أقعَّ من "تغيري النظام"؛ فيما كان لديه مراًرا وتكراًرا 

 فتح األبراب للمصاحلة؛ ولكن دون جدوى. الرغوة يف
ال  ينادي هبا الراديكاليرن؛ ويؤكد هؤالء أن هناك  املدرسة الفكرية الثانية:

ىداًء متأصاًل بني نظام إيران اإلسالمي والغرب، ويقرلرن: إن الطريق إ  النجاح 
ترم هريتها الكوري هر املقاومة؛ حىت تعترف الراليات املتحدة األمريكية بإيران، وحت

كما هي، ومن وجهة نظرهم فإن التفاوض مع الراليات املتحدة األمريكية يعاين  
 قورل اهلزمية؛ وهلذا جيب اىتوار ذلك خطًّا أمحر.

                                                 
(1) Straw: US stalls accord on Iran nuclear program, Friday, July 05, 

2013 : http://en.alalam.ir/news/1491728. 
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بقرله: تصر الراليات  -أحد أنصار هذه املدرسة-وجيادل حسني شريعتمداري 
ا باىتوارهاا  املتحدة ىلى جلب إيران إ  طاولة املفاورات من أجع تادمري مكانتاه  

ويقرل شريعتمداري: إن املقاومة اإليرانياة   .(1)"حامع لراء النضال رد اهليمنة العاملية"
للراليات املتحدة أصوحت تثِّع منرذًجا جلميع املقاتلني من أجاع احلرياة يف العاامل    

ويتابع قائاًل: "إن الراليات املتحدة األمريكية تنري كسار شاركة هاذا     اإلسالمي.
إىطاء انطواع للحركات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي؛ من خالل التفاوض النمرذج ب

مع إيران؛ بأن مجهررية إيران اإلسالمية حليفكم االستراتيجي واأليديرلرجي تتحااور  
مع الراليات املتحدة األمريكية )بعد سنرات طريلة من املقاومة(، وأنه ليس هناك خيار 

 .(2)حدة األمريكية والتحدث معها"آخر غري اجللر  إ  الراليات املت
وميثلها املعسكر املعتدل؛ ومن أبرد رمردها الرئيس  املدرسة الفكرية الثالثة:

اإليراين األسوق ىلي أكرب هامشي رفسنجاين، والرئيس احلايف حسان روحااين،   
ورواد هذه املدرسة يتفقرن مع فكرة أن الراليات املتحدة األمريكياة تساعى إ    

م إذا استطاىت إ  ذلك سوياًل؛ ومع ذلك فإهنم يعتقدون وجرد مصاحل تغيري النظا
مشتركة كثرية، اقتصاديًّا وسياسيًّا، وأن هذه املصاحل املتوادلة تعاين مان العراقياع   
نتيجة للعالقات العدائية بني الولدين؛ وىلى سويع املثال فهم يرون أن اجلهااديني  

ا لكع من إياران والرالياات املتحادة    واملتطرفني ميثلرن ىدوًّا مشترًكا وخطرًي
األمريكية وحلفائها يف املنطقة؛ لذا ينوغي أن يتم التعاون من أجع استئصااهلم، أو  

 ىلى األقع احترائهم.
ويعتقد أنصار هذه املدرسة أنه من خالل املفاورات اجلادة واملشاركة؛ فمن 

تشكيع مرقف الراليات  املمكن بالفعع االستفادة بتفعيع املصاحل املشتركة، وإىادة
 املتحدة جتاه النظام اإليراين.

                                                 

شريعتمداري: آمريکا مذاکره را برای مذاکره مي خراهد، شريعتمداري، أمريكا تريد  (1)
 :142۶ارديوهشت  94لف، يکشنوه التفاوض ألجع التفاوض، سايت أ

http://alef.ir/vdcg.w97rak9ynpr4a.html?8935. 

شريعتمداری: آمريکا مذاکره را برای مذاکره مي خراهد، شريعتمداري، أمريكا تريد  (2)
 :142۶ارديوهشت  94التفاوض ألجع التفاوض، سايت ألف، يکشنوه 

http://alef.ir/vdcg.w97rak9ynpr4a.html?8935. 
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يف مقابلة معه أثناء محلته االنتخابية، قال روحاين: "قوع مثاين أو ىشر سنرات 
كان ميكن أن نتحدث ىن ختفيف حدة الترتر مع الراليات املتحدة... واآلن وحنن 

ء إ  حالة التارتر؛  يف مرحلة العداء... جيب ىلينا أواًل أن نقلع من حدة هذا العدا
 .(1)ع فتيع األدمة"نازومن مث حماولة 

املارية( أي منذ وفااة آياة اهلل اخلمايين،     97) وىلى مدى السنرات الا
تأرجحت مراقف املدرستني األو  والثالثة بني التعاون والرفض، يف حاني بقاي   

قات بني املعسكر الثاين يسعى دون كلع ملنع أي حمادثات، وأية فكرة لتحسني العال
 إيران والراليات املتحدة.

 مو ف روحاني في السياسة اإليرانية:
يعترب روحاين من السياسيني القالئع الذين ميتلكرن املؤهالت واخللفية ىان  
حقيقة األوراع فيما يتعلق بالسياسة اإليرانية؛ فخالل احلرب اإليرانية مع العراق 

القات وثيقة مع قاادة اجلايش   يف مثانينات القرن املاري كانت لدى روحاين ى
اإليراين وحر  الثررة اإلسالمية )الفيلق الثرري(؛ حي  كان يشغع منصب نائب 
القائد العام للقرات املسلحة، وخدم ملدة مثاين سنرات رئيًساا للجناة السياساة    

ىاًما أميًنا ىامًّا جمللس األمان القارمي،    11اخلارجية يف الربملان اإليراين، وخدم 
؛ 9117و 9114ن كوري املفاورني للربنامج النروي اإليراين بني ىاامي  وكذلك كا

األمر الذي جعله رمن جممرىة حمدودة للغاية من الشخصيات السياسية ال  تتلك 
الفهم العميق لسياسة إيران اخلارجية، واإلملام بأدق التفاصيع حرل أدماة امللاف   

ىاًما دون انقطاع ممثاًل آلياة   94 النروي اإليراين، هذا إرافة إ  أنه قد خدم ملدة
حزيران املاري كاان  /اهلل خامنئي يف جملس األمن القرمي، وحىت انتخابه يف يرنير

 روحاين ىلى اتصال مع كع مفاصع السلطة يف إيران.
                                                 

احترام را به پاساوررت  /روابط با آمريکا بايد اد ختاصم به ورعيت تنش توديع شرد (1)
گردامن، )العالقات مع أمريكا يجب أن تنتقع من الصراع إ  التارتر....   إيرانی برمی

 ، مهرنيرد:1392/4/1۰البد من إىادة االحترام جلراد السفر اإليراين( 
http://www.mehrnews.com/detail/News/2066682. 
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هذه الصفات جعلت روحاين يف ورع يتيح له فرصة التفاوض ماع النخواة   
مع القارى   -أيًضا-كان يتفاوض  احلاكمة؛ مبا يف ذلك املرشد األىلى، كما أنه

 العاملية بشأن األدمة النروية اإليرانية.
ونتيجة جلهرد روحاين ومهاراته التفاورية؛ فقد مت التعليق املؤقت والطرىي 

؛ وذلك ىلى الرغم من أن آياة اهلل  9117و 9114لتخصيب اليررانيرم بني ىامي 
فإنه من احلكمة قارل: إن   وهلذا خامنئي كان متردًدا يف ىملية تعليق التخصيب.

روحاين اليرم كشخصية معتدلة ىادم ىلى إهناء القضية النروية، والتحارك حنار   
انفراج العالقات مع الراليات املتحدة األمريكية، بدىم من املرشد األىلى للثاررة  
اإلسالمية، وبدىم كوري من الشعب اإليراين، فضاًل ىن مكانته اخلاصة يف السياسة 

وىلى الراليات املتحدة أن تضع يف حساباهتا مرقف روحاين وجهارده   اإليرانية.
املخلصة، إذا كان ىزمها احلقيقي هر فك العقد املستعصية فيما يتعلاق بربناامج   

 إيران النروي من خالل العملية السياسية.

 اإليرانية:-التحديا  التي تواجه العال ا  األميركية
دين وخصرًصا من اجلاناب اإلياراين،   ونظًرا إ  ىمق فقدان الثقة بني الول

فسيتم بال شك حتديد مصري ومسار مستقوع العالقات باني الرالياات املتحادة    
 وإيران؛ وفًقا لنتائج اتفاق جنيف املعروف باسم "خطة العمع املشترك".

ونظًرا إ  مراقف الولدين فلن يكرن هناك تنشيط ألية مشاركة ثنائية ماا مل  
شامع بشأن القضية النروية، والسوب بسيط؛ هر أن روحاين يتم الترصع إ  اتفاق 

ال ميكنهم إقناع املرشد األىلى  -مبن يف ذلك ودير خارجيته جراد ظريف-وفريقه 
وأتواع املعسكر األول، بأنه حىت لر كانت نية الراليات املتحدة يف هناية املطااف  

الل حمادثاات  هي إسقاط النظام؛ فإنه ميكن إىادة تشكيع هذه النرايا مان خا  
 ومفاورات صادقة وجادة، وتدابري إلىادة بناء الثقة بني الطرفني.

وتأكيًدا لرجهة النظر هذه فإن االجتماع الذي ُىقد بني وديار اخلارجياة   
األمريكية جرن كريي، ونظريه اإليراين جراد ظريف ىلى هامش مؤتر األمان يف  

طن مشابه تاًما للرراع يف  يؤكد أن الررع يف واشن 9113شواط /ميرنخ يف فرباير
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طهران؛ ألن أوباما ال يستطيع إقناع الكرنغر  ومجاىات الضغط بإجراء مساومة 
 مع إيران.

الذي أثاار  -ووفًقا للتقارير وردًّا ىلى ودير اخلارجية األمريكي جرن كريي 
مرررع سرريا حاثًّا إيران ىلى إظهار استعدادها لتأدية دور بنَّاء وفعال يف وراع  

قال ظريف: إنه "ليس لديه تفريض ملناقشاة الرراع يف    -للصراع يف سرريا حدٍّ
. وميثاع ذلاك ردًّا   (1)سرريا، وإن التركيز يف االجتماع ىلى املفاورات النروية"

وارًحا ىلى سياسة الراليات املتحدة ملنع إيران من املشاركة يف مؤتر جنيف الثاين 
مستعدة للمشااركة يف احملادثاات   ؛ ولكن إيران كانت (2)حرل األدمة السررية

 متعددة األطراف دون شرط من أجع إجياد حلرل إلهناء املأساة يف سرريا.
أكد املرشد األىلى دىمه لفرياق التفااوض    9114تشرين الثاين /ويف نرفمرب

اإليراين؛ مستخدًما هلجة قرية؛ حي  قال: "ال ينوغي ألحد أن يقلع من شأن فريق 
وىلاى   .(3)ناء الثررة... حنن نؤيد بقرة فريق دبلرماسيتنا"التفاوض؛ فهؤالء هم أب

الرغم من هذا الدىم القري، ال تزال هناك انتقادات متفرقة من املتشددين للطريقة 
ولكن يوقاى التحادي    ال  ينتهجها ظريف وروحاين يف معاجلة القضية النروية.

                                                 

شهري شهيد ثال ، مسئله هسته ای سرنرشت روحانی وجهت آينده إياران را رقام    (1)
 :1429، 91خراهد دد، القضية النروية ستحدد مصري روحاين ومستقوع إيران، هبمن، 

http://www.al-monitor.com/pulse/fa/contents/articles/originals/ 

2014/02/iran-geneva-us-policy-rouhani.html##ixzz2v07IcZkC. 
(2) Samira Said, Nick Paton Walsh and Matt Smith, Iran out of peace 

conference on Syria, so Geneva talks still on, January 20, 2014: 
http://edition.cnn.com/2014/01/19/world/meast/syria-geneva-talks. 

اد ايان  /مذاکره کنندگان ما را سادشکار بداندآيت اهلل خامنه أي: هيچکس نوايد  (3)
لان  /کنيم، )آية اهلل خامنئي: ليس ألحد احلق يف اهتام مفاوراينا  مذاکرات ررر منی

 :Mar 04 2014نتضرر من هذه املفاورات(، وكالة إيسنا 
http://isna.ir/fa/news/92081207161/%D9%87%DB%8C%DA%86%D

A%A9%D8%B3-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-

%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%DA% 

A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9 

%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2% 

D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1. 
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لسالمي لألدماة   الرئيسي التفاق جنيف املؤقت يف هناية املطاف؛ هر أن احلاع ا 
 النروية اإليرانية يأيت من اخلارج، خصرًصا من الراليات املتحدة.

املؤيد إلسرائيع وبعض أىضاء الكارنغر  ىلاى أن فارض    باي يصر اللر
الضغرط ىلى إيران هر السويع الرحيد إلحداث التغايري يف سالركها؛ ويعتارب    

عروف باسم: "قاانرن  السيناترر منديز الراىي الرئيس ملشروع قانرن العقربات امل
إيران اخلالية من األسلحة النروية"، وهر من الناحية العملية احلظر النفطي الكاماع  

 ىلى إيران.
ويقرل منديز: "العقربات احلالية جلوت إياران إ  طاولاة املفاوراات،    
والتهديدات بفرض العقربات يف املستقوع يسترجب من إيران التعااون والعماع   

املفاورات". ولكن هذه الرؤية املعيوة ارتكازت ىلاى أن    حبسن نية ىلى طاولة
العقربات كانت السوب الرحيد يف إقناع اإليرانيني بالترقيع ىلى اتفااق جنياف   
املؤقت، وقد اىترف الرئيس األمريكي أوباما بأن اإلصرار ىلى ىادم ختصايب   

 اليررانيرم داخع إيران أمر غري واقعي، وغري قابع للتحقيق.
برجرد دالئع تشري إ  أن اإلدارة األمريكية ال تزال ختطا  يف  ميكن القرل 

 قراءة الررع، وتسعى لفرض املطالب ال  قد هتدد بفشع اتفاقية جنيف.
قالت ويندي  9113شواط /من فرباير 3يف جلسة استماع يف جملس الشيرخ يرم 

لم أن إياران  رئيسة الرفد األمريكي املفاوض يف املواحثات مع إيران: "حنن نع-شريمان 
ال حتتاج أن يكرن هلا منشأة ختصيب حمصنة حتت األرض؛ مثع فرادو، أو مفاىع املااء  

 .(1)الثقيع يف أراك؛ من أجع أن يكرن هلا برنامج نروي سلمي"
تعترب هذه املطالب الضمنية من املهددات لفشع االتفااق؛ فاإغالق هاذه    

الية الضخمة ال  ُبذل فيهاا  املنشآت من شأنه أن يعّطع االستثمارات الوشرية وامل
الكثري من اجلهد لعدة سنرات؛ حتقيًقا لرغوة قرى أجنوية، ويعد هذا مناقًضا تاًماا  

 ألحد أىمدة الثررة ومقاومة النظام اإليراين للهيمنة األجنوية.
                                                 

(1) Iran MPs blast remarks by US Geneva representative, Press TV, 

Wednesday Mar 05, 2014: 
 http://www.presstv.ir/detail/2014/02/06/349492/iran-mps-slam-

remarks-by-us-envoy. 
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فإن مقاومة إيران للتخلي ىن ختصيب اليررانيرم ينوع مان النظارة    ،يف الراقع
ة إ  ذلك فإن اخلضرع ملثع هذه املطالب سيتسوب يف تكواد  العاملية نفسها؛ إراف

تكاليف سياسية ىالية لصّناع القرار يف إيران، الذين يرتوط ىندهم استمرار الربنامج 
 النروي مبفهرم االىتزاد الرطين، وسيجعلهم ىررة الهتامات بيع كرامة الوالد.
  أكد أن كان رد جراد ظريف سريًعا ىلى تصرحيات ويندي شريمان؛ حي

إن " :وقاال  .(1)إغالق املنشآت النروية اإليرانية يعترب من "األمارر املساتحيلة"  
التكنرلرجيا النروية اإليرانية غري قابلة للتفاوض، وإن التعليقات حارل املنشاآت   
النروية اإليرانية ال قيمة هلا". وجيب ىلى السيدة شريمان التمسك بالراقع، وىادم  

ة؛ حىت لر كانت لالستهالك احمللي؛ ألن مثاع هاذه   احلدي  ىن أشياء مستحيل
 الكلمات ال ختدم إمكانية الترصع إ  حع.

مثع مسترى ومدى تلك األنشطة، -والراقع أن تفاصيع أنشطة إيران النروية 
وتنفيذ املراقوة والتدابري الالدمة للتأكد من أن إيران قد ال تعمع ىلى حتريع برناجمها 

قابع للتفاوض؛ ولكن لألسواب املذكررة ساابًقا لايس    أمر -النروي حنر التسلح
 ذلك بإغالق منشآهتا.

ويف الرقت ذاته فإن األسا  املنطقي وراء طلب الراليات املتحادة إغاالق   
تلك املنشآت يودو رعيًفا؛ ألنه ليس هناك دولة قامت بتطرير القنولة النروية وهي 

إشرافها. حىت إن مجهررية  وحتت IAEAالوكالة الدولية للطاقة الذرية ىضر يف 
كرريا الشعوية )كرريا الدميقراطية( قد انسحوت من معاهدة حظر االنتشار النروي 

 قوع اختوار أول قنولة نروية هلا بعد ثالث سنرات. 9114يف ىام 
اختارت احلكرمة اإليرانية الوقاء بصفتها دولة مرقِّعة ىلى معاهدة االنتشاار  

تطرير أسلحة نروية كان بإمكاهنا االنسحاب مان   النروي، وإذا كانت تسعى إ 
املعاهدة قانرًنا بعد إىطاء إشعار ملدة ثالثة أشهر للركالة؛ ومن مث إىادة تكارين  

 برناجمها إلنتاج األسلحة النروية، ىلى األقع دون ىراقب قانرنية.
                                                 

(1) Iran MPs blast remarks by US Geneva representative, Press TV, 

Wednesday Mar 05, 2014: 
 http://www.presstv.ir/detail/2014/02/06/349492/iran-mps-slam-

remarks-by-us-envoy. 
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إذا كانت إيران تعتزم احلصرل ىلى أسلحة نروية سرًّا؛ فلماذا كانت توح  
م بذلك يف املنشآت املعروفة بأهنا حتت هتديد اإلغالق؟ وملاذا الدىرة إ  فرض القيا

ىقربات شديدة القسرة باإلصرار ىلى استمرار األنشطة النروية العلنياة؟ ولار   
كانت إيران ال ترغب حقًّا يف النشاط النروي السلمي، لكان بإمكاهناا إغاالق   

الب األجنوياة، والعماع سارًّا ويف    املنشآت املعترف هبا؛ لُتظهر االستسالم للمط
 اخلفاء.

 آفاق نجاح وفشل االتفا ية:
يعترب االتفاق النروي ىاماًل حمرريًّا يف حتديد مستقوع العالقات بني الراليات 

يتاأثر   1+7املتحدة وإيران، واحلقيقة أن الرصرل إ  اتفاق بني إيران وجممرىاة  
 9114أيلرل /حدة؛ وألنه منذ سوتمرببشكع كوري باالتفاق بني إيران والراليات املت

، قامت الرالياات  9114أيلرل /تاريخ بداية األدمة النروية اإليرانية وحىت سوتمرب
املتحدة بإغالق الطريق أمام أية صفقة واقعية، وإذا فشع اجلانوان يف التغلب ىلاى  
خالفاهتما فلن يكرن هناك اتفاق، وإذا جنح الطرفان يف الغالب فسيلقى ذلاك يف  

 الغالب ترحيب اآلخرين.
إن النجاح يف الترصع إ  اتفاق بشأن القضية النروية من شأنه إغالق صفحة 
مريرة يف العالقات املضطربة بني إيران والراليات املتحدة األمريكياة، وسايفتح   

اىات األخرى؛ ورمبا األهم أن يتم التعاون بني نازاألبراب أمام التقدم يف مناطق ال
ع ىلى حتقيق االستقرار يف منطقة الشرق األوسط، الاذي يعااين   الولدين، والعم

األدمات من لونان يف الغرب إ  أفغانستان يف الشارق، جنًواا إ  جناب ماع     
حلفائهما يف املنطقة؛ وبتعاون الراليات املتحدة مع إيران ميكن تشكيع نظام أماىن  

 مجياع األطاراف   إقليمي حملاربة التهديد األمين الكوري والرشيك ملصااحل وأمان   

 املعنية.
إن صعرد التطرف واجلماىات اجلهادية يف ظع الظروف الراهنة حيتم ىلاى  
الراليات املتحدة وإيران أال يكرنا يف حالة ىداء؛ ألن املستفيد من هذا الررع هر 

 اجلماىات اإلرهابية، ويصب يف مصلحة صعردها، وامتدادها من بلد إ  آخر.
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 ف المؤ  ؟ثم ما ا لو فشل اتفاق جني
يف مثع هذا االحتمال، فإن الراليات املتحدة ىلى األرجح سارف تقارم   
بفرض ىقربات أكثر صرامة ىلى إيران؛ ونتيجة لذلك فإن التراصع واحلرار باني  
إيران والراليات املتحدة األمريكية سيترقف، ويعردان إ  توادل مناط السانرات   

مرة أخرى إ  ذروة العادائيات؛   املارية، أي: توادل ىوارات التهديد، والرصرل
وهذا الررع يدفع حتًما السياسات املعتدلة احلالية من قوع إياران إ  اهلاامش،   

 ويؤدي إ  ىردة السياسات الراديكالية.
إن السياسات غري املترافقة واملتصارىة من اجلانوني ال ميكان أن تساتمر إ    

كرمات يف التغلاب ىلاى   أجع غري مسمى، ويررح التاريخ أنه ىندما تفشع احل
إذا  خالفاهتا من خالل احلرار؛ يكرن الوديع الرحيد هر السعي إ  حع ىسكري.

كان هدف الراليات املتحدة هر التأكد من سلمية أنشطة إيران النروية، فإن ذلك 
ميكن حتقيقه من خالل رمان أقصى مسترى من الشفافية، ومراقوة التدابري يف إطار 

 ر النروي.معاهدة حظر االنتشا
ونظًرا إ  احلالة غري املستقرة يف الشرق األوسط؛ فإن املنطق يفرض اىتمااد  
هنج واقعي جتاه األدمة بشأن الربنامج النروي اإليراين؛ األمر الذي سرف حيارل  
دون أي اهنيار مؤسف التفاق جنيف املؤقت، الذي يرى كثريون أناه الفرصاة   

 األخرية للترصع إ  تسرية دبلرماسية.

 األميركي على الدول العربية المجاورأ إليران:-تأثير التقارب اإليراني
هناك حاليًّا مدرستان فكريتان يف الدول اجملاورة فيما تخص ىالقاهتا مع إياران؛  
معسكر بقيادة الصقرر يف امللكة العربية السعردية وبعض الدول العربياة األخارى،   

قات بني إيران والراليات املتحدة، ويارون  وهؤالء ينتاهبم القلق من أي حتسن يف العال
أن ذلك من شأنه أن ُيَقرِّض ودهنم يف املنطقة لصاحل إيران؛ ولذلك يرون أنفساهم يف  

وهناك املعتدلرن يف الدول العربية؛ بقيادة سالطنة ىماان،    منافسة مستدمية مع إيران.
لراليات املتحدة مان  وتعترب هذه املدرسة الفكرية الثانية أن ىالقات أفضع بني إيران ا

 شأهنا أن ختدم املصاحل املشتركة جلميع الولدان يف املنطقة.
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وهم يرون أن السالم بني إيران والراليات املتحدة األمريكية قد يفتح الطريق 
أمام تكرين تعاون إقليمي؛ مما يؤدي إ  حتقيق االستقرار والساالم باني إياران    

ية السعردية؛ وهذا من شأنه أن يعمع ىلى وجرياهنا، وبشكع أهم مع اململكة العرب
رمان تدفق مستقر للنفط، الذي هر يف مصلحة الراليات املتحادة وأصادقائها   

أن يعمع ىلى خلاق   -ورمبا األهم-وحلفائها؛ فضاًل ىن إيران، إرافة إ  ذلك 
 قرة مرحدة للقضاء ىلى ىدو مشترك هر اإلرهاب والتطرف.

ة بدىم من املرشد األىلى ماع وجهاة النظار    تتسق العقلية اإليرانية املعتدل
العمانية، ال  تنادي بتشكيع ىالقات إيران اخلارجية مع مجيع الدول، والسايما  

 الدول اجملاورة إليران يف املنطقة مبا حيقق املصاحل املشتركة.

فإذا حتسنت ىالقات إيران مع الراليات املتحدة فمن العقالنية أن نترقاع أن  
ملتحدة حب ِّ اململكة العربية السعردية والدول العربياة األخارى   تقرم الراليات ا

احلليفة ىلى التخلي ىن سياسات املراجهة مع إيران، وهذا مهم جدًّا؛ لايس ألن  
الررع املتفجر يف الشرق األوسط فقط هر الذي حيتم ررورة التعاون بني إياران  

ا ألن الراليات املتحدة ال واململكة العربية السعردية كقرتني إقليميتني؛ ولكن أيًض
ميكن أن تنتهج سياسة خارجية متماسكة إذا كانت اململكة العربياة الساعردية   
حليفتها االستراتيجية يف صراع مستمر مع إيران؛ بينما تسعى الراليات املتحادة  

 للتعاون مع إيران يف التعامع مع أدمات املنطقة املمتدة من لونان إ  أفغانستان.
ن األسلم أن نفترض أن حتسني العالقات بني إياران والرالياات   وبالتايف فم

قد جيعع الرالياات   -ىلى الرغم من أن ذلك مل يكن يف التصرر سابًقا-املتحدة 
املتحدة تلعب دور الرسيط الفعال بني إيران واململكة العربية السعردية وغريها من 

شرهبا الترتر لسنرات حلفائها العرب؛ لفتح صفحة جديدة يف العالقات ال  ظع ي
إذا كان بإمكان الراليات املتحدة وإيران إحداث حترالت اساتراتيجية يف   ىديدة.

ىالقاهتما، ملاذا ال ميكن إليران واململكة العربية السعردية أن تقرما باملثع؟ إن مثع 
 هذا التحرل من شأنه أن يسّهع إنشاء نظام للتعاون اإلقليمي يف املنطقة وخارجها.
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 األميركي:-لتقارب اإليرانيا
 األطراف اإليرانية الفاعلةموا ف 

 فرح الزمان أبو شعير
 باحثة متخصصة في الشأن اإليراني

بني اجلمهررية اإلسالمية اإليرانية والراليات املتحدة األمريكية تاريخ طرياع  
 اع واملشاحنات، وقطيعة دبلرماسية بدأت مع انتصار الثررة اإلسالمية يفنازمن ال

إيران قوع مخسة وثالثني ىاًما، إال أن طهران وواشنطن جلستا مرات ىدة ىلاى  
كما  .طاولة ثنائية ملناقشة قضايا إقليمية هتم الولدين، كأحداث العراق وأفغانستان

اجتمعت القيادات اإليرانية واألمريكية يف غرفة واحدة ىلى هاامش احملادثاات   
فأو  إرهاصاات التغايري    .غريها باألمس إال أن إيران اليرم، النروية ملرات ىدة

بدأت تلرح يف األفق مع وصرل الرئيس املعتدل حسان روحااين إ  كرساي    
الرئاسة، وتونيه خلطاب منفتح ىلى الغرب، وترجيهه مع بعض األطراف اإليرانياة  
إشارات إجيابية للراليات املتحدة بعد تشدد حمافظ دام لثماين سنرات، وىقرباات  

لى الوالد بسوب برناجمها النروي، مشلت حظر اساترياد الانفط   مشددة فررت ى
ومقاطعة الونرك اإليرانية، وقد خلفت العقربات خالل األىرام املارية توعات سلوية 
ىلى معيشة اإليرانيني وجممع الررع االقتصادي؛ فودأ الشعب يتطلع حنار تاوين   

أواًل، واالنفتاح ىلى الساسة لشعارات جديدة تنهي تلك املرحلة بإنعاش االقتصاد 
 العامل ثانًيا.

وباملقابع، فإن العديد من الساسة اإليرانيني توّنرا خطاًبا معتداًل هبذه الدرجاة  
أو تلك، يدىم احلرار مع الغرب، بعد أن بات رفع العقربات االقتصاادية مطلًواا   
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سة ىزل شعويًّا له األولرية ىلى سراه. إال أن مسألة التفاوض مع ىدو قدمي اتوع سيا
إيران دوليًّا، وكان املسّوب األسا  للحظر املفروض ىليها؛ لطاملا أثار جداًل باني  
التيارات السياسية اإليرانية، ال  تختلف خطاهبا السياسي ونظرهتا إ  الغرب ىمرًما 

 وإ  الراليات املتحدة األمريكية ىلى وجه اخلصرص.

 امراكز القرار بين مؤيد وح ر رير واثق بأميرك

تتردع مراكز صنع القرار فيه ىلى سلطات متعددة، وتتنرع فياه التياارات   
األمريكاي،  /السياسية؛ ولذلك من الطويعي أن ختتلف اآلراء حرل التقارب اإليراين

الذي بدأ مع الدىرة األمريكية العلنية إليران إ  طاولة احلرار؛ تزامًنا ماع تاريف   
ع األطراف الرئيسية الفاىلة يف الساحة وميكن تردي روحاين سدة احلكم يف إيران.

 اإليرانية ىلى ىدة مستريات؛ نفصع مرقفها يف النقاط التالية:

 أواًل: مؤسسة المرشد

للمرشد األىلى للجمهررية اإلسالمية السيد ىلي خامنئي الكلمة الفصاع يف  
ات امللفات االستراتيجية يف الوالد؛ وامللف النروي اإليراين والعالقات مع الراليا 

اختار املرشد خالل هاذه املرحلاة   وقد  املتحدة األمريكية من أهم هذه امللفات.
العمع حتت شعار: "ليرنة الشجعان"؛ فظروف إيران اليرم باتت خمتلفة، وامللفاات  
تتزاحم يف املنطقة ال  يعاد فيها خلط األوراق، وباتت طهران حباجة إ  ليرنة دون 

 .(1)تقدمي تنادالت مصريية
ستدىت املعطيات اإلقليمية والداخلية أن يفتح املرشد جمااًل أكرب أماام  لقد ا

احلكرمة للترصع إ  اتفاق نروي مع الغرب؛ جيعاع إياران تتانفس الصاعداء     
اقتصاديًّا، وهذا يعين بالتايف انتعاش كع مؤسساهتا؛ فتعرد الفائدة ىلاى اجلمياع؛   

                                                 

يت اهلل خامنه أي: امرود دمان نرمش قهرمانانه است، )آية اهلل خامنئي: اليرم دمان  ا (1)
أيلارل  /من سوتمرب 15، 1429من شهريرر  91مرونة الشجعان(، مرقع خرد نريس، 

9113: 
https://khodnevis.org/article/52658#.UwzzCaxWHIU. 
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قاد تختلاف املرقاف     ولكن ىندما يصع املرررع إ  تطويع مواشر مع واشنطن
الشخصي للمرشد وللدائرة املقربة والضيقة من مستشااريه؛ كارحيم صافري    

 مستشار الشؤون العسكرية، وممثله يف احلر  الثرري ىلي سعيدي وغريهم.

املرشد األىلى الذي أىرب سلًفا ىن ىدم تفاؤله بأية نتائج إجيابية مستقولية مان  
، ىرَّف يف وقات ساابق   (1)مع الدول الكربىاملفاورات النروية ال  ختررها بالده 

معىن احلرار مع أمريكا بقرله: إن "احلرار يف العرف السياسي يعين التعااطي، ويعاين   
احلصرل ىلى شيء مقابع مثن، فماذا ميكننا أن مننح أمريكا؟ وما الاذي ترياده مّناا    

حيح، ويريدون باملقابع؟ املشكلة بالنسوة إليهم تكمن يف تسك إيران خبط اإلسالم الص
 .(2)منكم أن ترفعرا يدكم ىن هذا اخلط؛ فهع أنتم مستعدون لتقدمي هذا الثمن؟"

ويف خطاب آخر أصر خامنئي ىلى أن "إيران ال تثق بالرالياات املتحادة؛   
فاحلكرمة األمريكية غري منطقية وتار  الفرقية ىلى اآلخرين، وال تفي برىردها، 

ختدم الشوكة الصهيرنية ىرب العاامل؛ ولكنناا   وال ميكن إليران أن تاشي حكرمة 
ندىم التحركات الدبلرماسية حلكرمتنا؛ ىلى الرغم من ىدم تفاؤلنا مبا سايعطيه  

. ويعرد ليؤكد املرقف ذاته خالل الذكرى اخلامسة والثالثني (3)الطرف األمريكي"
                                                 

وهنم هبمن ماه تربيز، )خطاب  بيانات در ديدار مردم اذرباجيان به مناسوت قيام بيست (1)
للمرشد األىلى خالل لقائه املراطنني يف إقليم أذربيجان مبناساوة انتفاراة التاساع    

من هبمن  92والعشرين من هبمن يف تربيز(، املرقع الرمسي للمرشد األىلى ىلي خامنئي، 
 :9113شواط /من فرباير 15، 1429

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25363. 

چرا مذاكره با آمريكا نه ورابطه هرگز؟، )مل ال للمحادثات مع أمريكا؟ وال بااملطلق   (2)
 :9114نيسان /من إبريع 5، 1421من فروردين  12للعالقات(، مرقع حزب مؤتلفة، 

http://motalefe-party.com/Detaill_news.asp. 
ط با آمريکا، )خطااب آياة اهلل   سخنان امرود آيت اهلل خامنه ای درباره مسئله ارتوا (3)

 7، 1429من مهر  14خامنئي اليرم حرل مسألة العالقات مع أمريكا(، مرقع ظهرر، 
 :9114تشرين األول /من أكتربر

http://zohur.net/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB% 

8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE% 

D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8% 

AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8% 

B3.htm 
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النتصار الثررة اإلسالمية اإليرانية؛ حي  ىاد وقدم دىماه حلكرماة الارئيس    
وحاين، مرجًها خطابه ملن ينتقدون سياسات االنفتاح وطريقة احلرار مع الادول  ر

قاائاًل:  ، الكربى حرل برنامج الوالد النروي؛ طالًوا منهم منح احلكرمة وقًتا أطرل
"إن املسؤولني السياسيني الذين ينتقدون املفاورات مع الدول الكاربى حارل   

ء قدر من التساهع حيال احلكرمة، الا   الربنامج النروي اإليراين مدىرون إ  إبدا
مل تترل السلطة إال قوع بضعة أشهر، وجيب إىطاؤها مزيًدا من الرقت لتتقدم بقرة 

ليهاجم بعدها الراليات املتحدة معترًبا أهنا ستطيح باحلكرمة مث يعرد  يف خططها".
يمناة  اإليرانية إن سنحت هلا الفرصة، ومضيًفا أن واشنطن تتوىن هنًجا يتسام باهل 

 .(1)والتدخع يف شؤون الوالد الداخلية
، مع التركيز ىلى مرقف خامنئي مان املفاوراات   طابوبتحليع هذا اخل

النروية، ومبالحظة أن املرشد مل يعترض ىلى املكاملة اهلاتفية بني الرئيس روحااين  
ونظريه األمريكي باراك أوباما ىلى هامش اجتماع اجلمعية العمرمية لألمم املتحدة 

رد االجتماىات الثنائية بني ودير اخلارجية حممد  -أيًضا- نيريررك، ومل يقف يف
جراد ظريف ونظريه جرن كريي ىلى هامش احملادثات بني إيران وجممرىة الدول 
الست، كما أىلن دىمه للفريق اإليراين املفاوض الذي شّكله روحاين، داىًيا كع 

م أبناء الثررة، نرى أن املرشاد إذن  األطراف يف الداخع إ  إىطائهم الفرصة كرهن
يتوىن مرقًفا حذًرا، يفسر ىلى أنه يقف رد أية اندفاىة متسارىة حنار تطوياع    
العالقات الثنائية بني طهران وواشنطن؛ ولكنه ال يسد الواب أمام احتمال حتساني  
الروابط مع الغرب ىمرًما، لععَّ ذلك يصب يف صاحل حتسني الرراع اإلياراين يف   

وصررة إيران أمام اخلارج، وهذا ىلى األقع سيثوت حسن النرايا اإليرانية الداخع، 
 بعد ىزل هذا الولد دوليًّا خالل السنرات األخرية.

يودو املرشد األىلى كمن يريد القرل؛ إن إيران قررت حماورة الشيطان لدرء 
هذه  مصائوه ىنها. كما يفسر هذا املرقف احلِذر غري املتفائع ىلى أن املرشد خالل

                                                 
بيانات در ديدار فرماندهان وكاركنان نربوى هرايي ارتش، )خطاب املرشاد أماام    (1)

 12رواط وقادة القرى اجلرية يف اجليش(، املرقع الرمسي للمرشد األىلى ىلي خامنئي، 
 :9113شواط /من فرباير 2، 1429من من هب

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25260. 
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املرحلة ميسك بالعصا من الرسط؛ بني احلكرمة ال  ال ترفض مودأ التقارب ماع  
واشنطن، ومنتقدي ورافضي هذا التقارب كمؤسسة احلر  الثارري، أو حاىت   

وميكن تلخيص مرقف املرشد ودوافعه وفق النقااط   املتشددين من التيار احملافظ.
 التالية:

غم من ىدم تفاؤله بالنتائج ىلاى  املرشد األىلى ىلي خامنئي، ىلى الر .1
املدى الوعيد، مرافق رمنيًّا ىلى تقارب حمدود مع الراليات املتحادة؛  
وذلك من باب السعي حللحلة امللفات العالقة يف برنامج الوالد النروي، 
وختفيف العقربات االقتصادية، ويف الرقت ذاته يودو املرشد حذًرا للغاية 

نب املتعددة للعالقات الثنائية بني طهران من فتح باب احلرار ىلى اجلرا
وواشنطن، مكتفًيا يف هذه املرحلة ىلى األقع، مبنح الضارء األخضار   

 .للتفاوض املواشر بني الولدين رمن ىنران امللف النروي وحسب
مصاحل إيران اآلن تقتضي توين خطاب: "مرونة الشاجعان"؛ فالادور    .9

 قتضيان خطرة من هذا النرع.اإلقليمي اإليراين وحىت األمن القرمي ي
وراء حذر املرشد من االندفاع حنر تطويع العالقات مع أمريكا أساواب   .4

تارتخية؛ فالرجع الذي كان رمًزا من كوار رمرد الثررة اإلساالمية، ال  
ميكنه أن يتغارى ىن شعار: "املرت ألمريكا"، الذي يسااوي ىماره   

ان أن تتناسى هذا الشعار، ىمر الثررة، وال ميكن لتيارات كثرية يف إير
 أو تتجاهله بعد سنرات من العداء.

املرشد حياول أن يظلع مجيع التيارات يف إيران حتت ىواءته؛ فهر ميناع   .3
مصادرة جهرد احلكرمة، ويتوىن مرقف املعاادين ألمريكاا تارتخيًّاا،    
وحياول أن يقلص اهلرة بني الشعب والسلطة السياسية بعاد أن دفاع   

 غالًيا مثن احلظر االقتصادي.اإليرانيرن 
 هذه املراقف من أىلى سلطة يف إيران تعين بشكع أو باآخر جمااراة    .7

إيران للررع اإلقليمي والدويف، وحماولة خروجها من ىزلتها، ورفاع  
احلظر ىنها، وخفض الضغط ىليها، ويف الرقت ذاته احلفاظ ىلى أمنها 

 القرمي.
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 ثانًيا: رفسنجاني والمعتدلون

مرىة تتوىن مرقًفا يؤيد التقارب املشروط بزوال أسواب العاداء ماع   هذه اجمل
الراليات املتحدة؛ انطالًقا من مودأ بناء الثقة. وتودو وجهة النظر هذه هي األقرى 
بني كع األطراف خالل هذه املرحلة؛ ما دام أن املرشد األىلى يتوىن ما مت صاكه  

ر الرأي الذي يستحرذ ىلاى  يف التداول كمصطلح؛ أي: "مرونة الشجعان"، وه
 تأييد اجلمهرر األكرب بني كع األطياف.

لطاملا مثَّع خط االىتدال هذا اخلط الثال  بني اليمني واليسار يف إيران، وىمار  
هذا اخلط من ىمر الثررة اإلسالمية، وأبرد رمرده التارتخية أكرب هاامشي رفسانجاين   

د األىلاى يف اجلمهررياة اإلساالمية؛    رفيق اإلمام اخلميين، والرجع الثاين بعد املرش
ورفسنجاين واحد من أىمدة النظام يف إيران، وهر يف الرقت ذاته وجه إيران املعتادل  

هذا الرجع يتوىن منذ مدة مرقًفا ماثرًيا   إقليميًّا ودوليًّا، والداىم القري للرئيس روحاين.
ا يف القارآن وال  للجدل يف إيران، فهر من قال: إن شعار املرت ألمريكا ليس مذكرًر

، وهذا ما (1)يف اإلسالم. ومل ميانع اإلمام اخلميين من حذف شعار املرت ألمريكا أيًضا
 .(2)أثار بلولة كورية يف األوساط اإليرانية، والسيما بني املتشددين من رجال الدين

                                                 

هامشی رفسنجانی: امام با حذف شعار مرگ بر آمريکا مرافاق بردناد، )هاامشي     (1)
رفسنجاين: اإلمام اخلميين كان مرافقا ىلى حذف شعار املرت ألمريكا(، مرقع برلنت 

 :9114أيلرل /سوتمربمن  92، 1429من مهر  5نيرد، 
http://www.bultannews.com/fa/news/170689/%D9%87%D8%A7%D8

%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8 

%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7% 

D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8% 

B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8 

%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9% 

D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8% 

D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF 

رد حذف شعار"مرگ بر امريکا"، )انتقااد صاحيفة   نقد کيهان به هامشی رفسنجانی در مر (2)
هلامشي رفسنجاين فيما تخص حذف شعار "املرت  -احملسربة ىلى احملافظني املتشددين-كيهان 

 :9114تشرين األول /من أكتربر 1، 1429من مهر  13ألمريكا"(، مرقع خرب أون الين، 
http://khabaronline.ir/detail/316267/Politics/parties. 

http://www.bultannews.com/fa/news/170689/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8
http://www.bultannews.com/fa/news/170689/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8
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ويرى رفسنجاين أن من الطويعي استئناف العالقات بني إياران وأمريكاا؛   
حاله حال غالوية قادة النظاام يف  -أسواب األدمة، كما يعتقد  ولكن بشرط تسرية

برجرد ىداء تارتخي من قوع الطرف األمريكي إليران منذ انتصار الثاررة   -إيران
اإلسالمية، وأن واشنطن تتوىن وتغذي سياسات ىدائية، هتدف إ  ىزل إيران دوليًّا 

 وشيطنتها ىرب العامل.
بناء إيران من الاداخع أواًل، وحتساني    باملقابع، يؤمن رفسنجاين بضرورة

-ىالقاهتا إقليميًّا ودوليًّا؛ وهر ما يعين حتسني صررهتا أمام العامل، وهاذا يعاين   
القدرة ىلى مراجهة السياسة األمريكية؛ األمر الذي سيفرض ىلاى   -حسب رأيه

الراليات املتحدة أن تراجع مرقفها سابق اإلشارة، وأن تتفاهم مع طهران، ويشدد 
رفسنجاين ىلى "مراجهة أمريكا بسياسة اىتدال وانفتاح"؛ ألن ذلك سيعين تراجع 

 .(1)سياستها ال  ترمي إ  شيطنة إيران
خالل دورتيه الرئاسيتني توىن رفسنجاين سياسة إىادة بناء إيران بعد انتاهاء  
حرب السنرات الثماين مع العراق، وحّسن ىالقات بالده مع دول املنطقة والدول 

وربية أيًضا، وبات يقرل: إن أمريكا هي القرة األو  يف العامل. سائاًل اجلمياع  األ
ىن "الفرق بني أوروبا والصني وأمريكا، فإذا ما كانت إيران حتاور هذه الادول؛  

إن رفسنجاين ومن معه ليسرا مع  بالتايف ميكن القرل .(2)فلماذا ال حتاور أمريكا؟"
ة؛ كرهنم يعتربون العداء مع القياادة األمريكياة   تقدمي أية تنادل للراليات املتحد

ىداءات سياسّية، وليست أيديرلرجّية؛ لكنهم يؤيدون التقارب ماع الرالياات   
املتحدة يف هذه املرحلة؛ ألنه يرفر إليران خمرًجا من احلصار االقتصادي املفاروض  

                                                 
رفسنجانی حمرم اسرار اماام ونفار دوم   /آيا هامشی طرفدار مذاکره با آمريکا است؟ (1)

رفسنجاين خمزن أسرار /کشرر است، )هع هامشي رفسنجاين يؤيد التفاوض مع أمريكا؟
مان   11، 1429من أرديوهشات   91اإلمام والرجع الثاين يف الوالد(، مرقع انتخاب، 

 :9114أيار /ماير
http://www.entekhab.ir/fa/news/111553. 

اظهارات ىجيب هامشی رفسنجانی در باره مذاکره ورابطه با امريکا، )التصارحيات   (2)
الغريوة هلامشي رفسنجاين حرل املفاورات والعالقات مع أمريكا(، مرقع وكالة أنوااء  

 :9119نيسان /من إبريع 4، 1421من فروردين  17فار ، 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910115000406. 
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مريكاي،  ىليها، وهذا الرأي يتعارض قلياًل مع وجهة النظر ال  ال تثق بالطرف األ
 وتؤمن بأهنا تريد ىرقلة حركة إيران.

 ثالثًا: الحكومة اإليرانية برئاسة حسن روحاني

يعد الرئيس حسن روحاين مقرًبا من رئيس جممع تشخيص مصلحة النظاام  
هامشي رفسنجاين، ويتوىن ذات سياسات تياره، إال أن حكرمة روحاين اليرم تعترب 

د يف اخلارج، وىلى الرغم من أن احلكرماة  األداة التنفيذية لتطويق سياسات الوال
حتاول تطويق سياسات رفسنجاين ال  ترفع شعار االىتدال، فإهنا توقاى رامن   
احلدود ال  يرمسها املرشد واحلر  الثرري أيًضا، كما أهنا حتاول الترفياق باني   

يتمتع الرئيس حسن روحاين بعالقات جيادة  و وجهات النظر األساسية يف الوالد.
رشد األىلى، وهر ابن احلردة العلمية؛ لكنه حيمع مفتاح الدبلرماسية يف يده، مع امل

ويرى أن حع معضلة الربنامج النروي اإليراين تكرن بتخفيف العداء مع اآلخرين، 
 ويشدد ىلى أن لديه السلطة الكاملة للتفاوض ىلى الربنامج النروي مع الغرب.

يته، الذي كان جياري اتصااالت   ىّين روحاين حممد جراد ظريف وديًرا خلارج
مكثفة مع األمريكيني خالل الفترات الرئاسية لكع من هاامشي رفسانجاين وحمماد    
خاتي، كما نقع امللف النروي من جملس األمان القارمي إ  اخلارجياة، وساّلمه     
ألشخاص معتدلني؛ األمر الذي أىطى احلكرمة شكاًل دبلرماسيًّا، يقرم ىلى ختفياف  

ة اخلارجية جتاه الراليات املتحدة والغرب؛ وذلك مع التأكيد ىلى حدة خطاب السياس
 الثرابت.

ومنذ فترة احلمالت االنتخابية رأى روحاين أن حع مشاكع الوالد يكمن يف 
جمالني؛ السياسة اخلارجية أواًل، ومعاجلة مشكالت االقتصاد ثانًيا، وإحدى هاذه  

برنامج روحاين ىلى ررورة  ويشدد .(1)يتصع بالعقربات -بع أبردها-املشكالت 
                                                 

خراهيم تا قيامت با آمريکا قهر باشيم، )روحاين: ال نريد أن نوقاى يف   روحانی: منی (1)
، األول 1429من أرديوهشت  11حالة ىداء مع أمريكا حىت آخر الدهر(، مرقع فرارو، 

 :9114أيار /من ماير
http://fararu.com/fa/news/148286/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8

%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C 

http://fararu.com/fa/news/148286/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C
http://fararu.com/fa/news/148286/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C
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تفاىع إيران مع دول العامل؛ بع واندماج نظامها الثرري يف اجملتمع الدويف، رمن 
"املشاركة الوّناءة". وتكثيف اجلهرد لتطرير ىالقات إيران ماع   مقاربة أمساها با

اآلخرين، وإىطاء دور أكرب للدبلرماسية لتريف امللفات الصعوة؛ مثاع: الربناامج   
والعالقات مع الراليات املتحدة األمريكية ودول اجلارار؛ خاصاة دول   النروي، 

 جملس التعاون اخلليجي.

وقد كتب روحاين يف مقال له بصحيفة الراشنطن برست األمريكية مقاااًل  
بعنران: "ملاذا تسعى إيران للمشاركة الوّناءة؟" وأسهب فيها بالشرح حرل الناهج  

بداية حقوة جديدة من التفاىع اإليراين مع العامل؛  اإليراين اجلديد حنر العامل، معلًنا
 وذلك وفق أجندة قرامها احلرار واملصاحلة واملشاركة الوّناءة.

إن العامل قد تغري، ومل تعد السياسة الدولية مكسب طارف  "كتب روحاين 
ىلى حساب خسارة الطرف اآلخر الكاملة؛ بع أصاوحت متعاددة املكاساب    

لى التعاون والشراكة املتوادلة". مؤكًدا أنه يعتزم اتواع واألطراف، وجيب أن تقرم ى
سياسة املصاحلة واحلرار واللقاءات الوّناءة، ووجه كالماه إ  اجملتماع الادويف    
والراليات املتحدة األمريكية؛ مشرًيا إ  أن التقارب الدبلرماسي الوّنااء ال يعاين   

واة واالحترام املتوادل؛ لتودياد  تقدمي تنادالت مصريية؛ بع يعين االلتزام مبودأ املسا
 .(1)املخاوف ال  تعرقع العالقات بني الطرفني، وحتقق األهداف املشتركة بيناهما 

وال ُيقرأ من مرقف روحاين وحكرمته ىدم رفض مودأ التفااوض املواشار ماع    
                                                                                                                  
%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8% 

AA%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA-% 

D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA% 

A9%D8%A7-%D9%82%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7% 

D8%B4%DB%8C%D9%85. 
مان   91مقال الرئيس حسن روحاين الذي نشر يف صحيفة واشنطن برست بتااريخ   (1)

 ،9114أيلرل /سوتمرب
President Hasan rouhani, Why Iran seeks constructive engagement, 20 

September 2013 

http://www.washingtonpost.com/opinions/president-of-iran-hassan-

rouhani-time-to-engage/2013/09/19/4d2da564-213e-11e3-966c-

9c4293c47ebe_story.html 
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 .(1)الراليات املتحدة وحسب؛ بع الرغوة يف استئناف العالقات معها
املتحدة الذي جياب أن حيقاق شارط "ليرناة     إن التقارب مع الراليات 

 الشجعان"، الذي يضعه املرشد األىلى، سيحقق وفق روحاين التايف:

االقتصاد أولرية بالنسوة إ  حكرمة روحاين، والتقارب مع الراليات املتحدة  .1
سيسمح برفع احلظر االقتصادي األمريكي ىن إيران، واإلفراج ىن األرصدة 

 الونرك األمريكية؛ بع وإلغاء معظم العقربات الغربية. اإليرانية اجملمدة يف

يف الرقت ذاته سيؤّمن التقارب االىتراف حبق إيران بامتالك برناامج   .9
نروي؛ وذلك بالتزامها أيًضا مستقواًل بتنفيذ ما ىليها يف اتفاق جنيف، 
أو ما جاء يف االتفاق املرقع مع الركالة الدولية للطاقة الذرياة، وقاد   

روحاين املرشد بعد اتفاق جنيف ليؤكد التزامه بالرالء، وىلى خاطب 
؛ ىساه حيصع ىلى ررء أخضر الساتمرار  (2)جناح خطته الدبلرماسية

 هذه اجلهرد، ما دام أهنا حتقق الشروط.
االىتراف بدور إقليمي إليران؛ كرن التقارب مع أمريكا سايؤدي إ    .4

ة بعض أدمات املنطقاة  تعاون ثنائي يف قضايا الشرق األوسط، وحلحل
 كاألدمة السررية.

                                                 

دهه دمشنی با آمريکا را به دوستی توديع کرد، )روحاين: مان   4تران  روحانی: می (1)
من  4اء مع أمريكا إ  صداقة(، مرقع خرب أن الين، املمكن استودال ثالثة ىقرد من العد

 :9113كانرن الثاين /من يناير 94، 1429هبمن 
http://khabaronline.ir/detail/334181/Politics/diplomacy 

نامه روحانی درباره دستاوردهای مذاکرات ژنر وپاسخ رهرب انقالب، )رسالة روحاين  (2)
، 1429من آذر  4مرشد الثررة(، مرقع تابناك، حرل إجنادات حمادثات جنيف وجراب 

 :9114تشرين الثاين /من نرفمرب 93
http://www.tabnak.ir/fa/news/359789/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9

%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-

%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A 

F%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87

%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8% 

B1%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D9%86%D9%88-%D9%88-% 

D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B1%D9%87%D8%A8% 

D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 

http://www.tabnak.ir/fa/news/359789/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%25A
http://www.tabnak.ir/fa/news/359789/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%25A
http://www.tabnak.ir/fa/news/359789/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%25A
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احلكرمة معنية بتنفيذ آراء املراطنني ممن انتخورها، وهر ماا ياذكره    .3
روحاين يف خطاباته مراًرا ىندما يتحدث ىن نيته ىدم خاذالن مان   
انتخوره يف االقتصاد والسياسة، وهذا األمر يتطلب تقارًبا ماع القارة   

 .(1)األكثر تأثرًيا يف العامل
 بًعا: اإلصالحيونرا

هذا التيار بزىامة الرئيس السابق حممد خاتي ومؤيديه، الذين ال يزالرن حتت 
ىواءة اجلمهررية اإلسالمية، ىاد وانتعش بعد وصرل روحاين إ  سدة الرئاساة؛  

، 9112وذلك بعد أن غاب ىن الساحة منذ أدمة االنتخاباات الرئاساية ىاام    
للمرة الثانية، وتشكيك اإلصالحيني الداىمني  وانتخاب حممرد أمحدي جناد رئيًسا

 ملرشحهم مري حسني مرسري بالنتائج.

رؤية هذا التيار وارحة وصرحية، ومؤيدة للتقارب مع الراليات املتحدة  تودو
 ؛ وذلك انطالًقا مما يلي:(2)األمريكية، وللحرار املواشر معها

                                                 
أيلارل العاام   /يف ذات مقال الرئيس روحاين الذي نشر يف الراشنطن برست سوتمرب (1)

روحاين أن "الشعب اإليراين اختارين رئيًسا قوع ثالثة أشهر بنااء ىلاى   الفائت كتب 
برناجمي االنتخاباي احمللي والدويف، وأنا ملتزم بتحقيق ما وىدت به". وميكن مراجعة 

 املقال ىلى املرقع:
President Hasan rouhani, Why Iran seeks constructive engagement, 20 

September 2013 

http://www.washingtonpost.com/opinions/president-of-iran-hassan-

rouhani-time-to-engage/2013/09/19/4d2da564-213e-11e3-966c-

9c4293c47ebe_story.html 

رابطاه باا   »طلوان دربااره   گرايان واصالح مصطفى داننده، چرخش بزرگ اصرل (2)
حيني حرل العالقة مع أمريكا(، ، )التحرل الكوري لرجهة نظر احملافظني واإلصال«آمريکا

 :9113كانرن الثاين /من يناير 97، 1429من هبمن  7مرقع نامه نيرد، 
http://namehnews.ir/News/Item/103825/2/%DA%86%D8%B1%D8%

AE%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7% 

D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB% 

8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84% 

D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-- 

%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87--%D8% 

B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7% 

D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7---%D9% 
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 يني؛ الاذي  التقارب مع أمريكا ينسجم مع اخلطاب السياسي لرصالح
طاملا تساءل ىن سوب استمرار العداء مع الراليات املتحدة؛ يف وقات  

 قد حيقق فيه التقارب إليران الكثري.

   أي تقارب مع واشنطن يعين ىردة وجره اإلصالح إ  ساحة العماع
السياسي يف إيران، وإنعاش حضرر هذا التيار بعد سنرات من الغياب، 

فتح اجملال أكثر أماام اإلصاالحيني    ويالحظ أنه بعد انتخاب روحاين
وصحفهم وكّتاهبم، وبدأ احلدي  يتردد ىن اقتراب مرىد رفع اإلقامة 

 باي.اجلربية ىن كع من مري حسني مرسري ومهدي كرو
    كان اإلصالحيرن قد اتوعرا خالل الدورتني الرئاسيتني حملماد خااتي

فياف مان   سياسة تعليق ختصيب اليررانيرم، واختاروا التهدئاة للتخ 
الضغرطات، وهم يتخرفرن من أي ىمع ىسكري رد إياران؛ لاذا   

 يشجعرن ىلى الدبلرماسية واحلرار املواشر مع الراليات املتحدة.
وكان اإلصالحيرن قد أشاروا مراًرا إ  أن أية ىالقات مع الطرف األمريكي 

بتعااد  ال تعين بالضرورة اخلروج ىن نظام اجلمهررية اإلسالمية؛ حماولني بذلك اال
 .(1)واهتام بعضهم بالتآمر ىلى نظام احلكم 9112ىما حدث ىام 

                                                                                                                  
88%D9%82%D8%AA%DB%8C--%D8%B1%D8%A7%D8%B3% 

D8%AA-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%BE-%D9%85%DB%8C-

%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%BE-

%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html 

ماه برقرار کارد، )مصاطفى    1تران رابطه با آمريکا را در  مصطفى کراکويان: می (1)
: مان املمكان صاياغة    -املرشح اإلصالحي لالنتخابات الرئاسية السابقة-كراكويان

، 1429من أرديوهشت  3أمريكا خالل ستة أشهر(، مرقع إيران ديولماسي، ىالقات مع 
 :9114نيسان /من إبريع 93

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1915361/%DA%A9%D9%88%D8

%A7%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%85%

DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8

%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%

D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7+%D8%B1

%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+6+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D

8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%

D8%B1%D8%AF+.html 
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وىلى الرغم من دىرهتم الصرحية إلصالح ماا أفساده الادهر والساساة     
املتشددون مع واشنطن؛ فإن قلق اإلصالحيني يتزايد من أن تركيز حكرمة روحاين 

سايكرن   ىلى إصالح العالقات اخلارجية إليران، وحتسني العالقات مع الغرب،
ىلى حساب اإلصالحات الداخلية، ودىام احلرياات السياساية والثقافياة يف     

 .(1)الداخع

 بامًسا: مو ف المؤسسة الدينية في  يران )الحوزأ العلمية(

بطويعة احلال يرجد داخع املؤسسة الدينية يف إيران رجاال ديان منتمارن    
ىن متحادثني  للطيف األصريف وآخرون معتدلرن، ووفق التصرحيات ال  صدرت 

 .(2)يف احلردة العلمية تقترب وجهة نظر ىلماء احلردة كثرًيا من وجهة نظر املرشد
ولكن ال تخفى ىلى اجلميع أن بعض ىلماء احلردة يتحفظرن ىلى تصارفات  
املتشددين وانتقاداهتم الالذىة للسياسات احلكرمية، ال  تقترب من الغرب، وتفتح 

والد تر بظروف تتطلب وحدة داخلية أكثار مماا   حراًرا معه، ويعترب هؤالء أن ال
سوق، ويركزون ىلى ررورة احلفاظ ىلى وحدة النسيج الداخلي اإليراين، وأناه  
الُبدَّ من جتنيب الوالد أية مشاكع إرافية بني الفرقاء السياسيني، قد تنع التركياز  

 .ىلى حع األدمة االقتصادية، الذي بات املطلب األساسي لكافة اإليرانيني
ويرى هؤالء أن التقارب إذا كان مفتاًحا لرفع األىواء ىن كاهع املاراطنني  
فال رري منه، كما يرى العديد من ىلماء احلردة الدينية أنه ال ررر من التفااوض  
مع الغرب حلع مسائع امللف النروي، وال ررر كذلك من فتح نقاش مع أمريكا؛ 

                                                 

باريسا حافظي، تركيز الرئيس حسن روحاين ىلى العالقات الدولية ياثري جتاذباات    (1)
 :9113كانرن الثاين /من يناير 99فة اإلندبندنت، وانتقادات داخلية، صحي

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iranian-

president-hassan-rouhanis-focus-on-foreign-affairs-attracts-criticism-

at-home-9078370.html 

وهار أحاد ىلمااء    - نظر أمحد خاتی درباره مذاکره با آمريکا، )رأي أمحد خاتي (2)
مان   91، 1429من مارداد   3يف العالقات مع أمريكا(، مرقع رويش نيرد،  -احلردة
 :9114ترد /يرلير

http://rooyeshnews.com/others/political/47336-3920504170209.html 
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هررية اإلسالمية، وأن التفااوض  ولكن دون جتاود اخلطرط احلمراء ومواد  اجلم
يستطيع أن حيافظ ىلى ىزة اإليرانيني، ويف املقابع يرقف دفع الوالد مثان احلظار   

 .(1)االقتصادي املفروض ىليها

 "لشيطان األكبر" ـمعارضون يرفضون مد اليد بالمطلق ل

 أواًل: مؤسسة الحرس الثوري

كية باملطلق، وقاد  هذه املؤسسة رد أي تقارب مع الراليات املتحدة األمري
وّجه ىدد من كوار مسؤوليها انتقادات الذىة التفاق جنيف النروي األخري ماع  
الغرب، وللسياسات اخلارجية للرئيس حسن روحاين وودير خارجيته حممد جراد 
ظريف؛ معتربين أهنا تيع إ  السياسة الليربالية الغربية؛ بع إن قائد احلر  الثارري  

أيلرل الفائت املكاملة اهلاتفياة  /د ىلي جعفري انتقد يف سوتمرباإليراين اجلنرال حمم
                                                 

نگاه مراجع تقليد وحرده به مذاکره دولت با آمريکا مهان ديدگاه رهاربی اسات،    (1)
التقليد وىلماء احلردة إ  العالقات مع أمريكا تترافق ورأي املرشاد(،  )نظرة مراجع 
 :9114تشرين األول /من أكتربر 12، 1429من مهر  14مرقع نامه نيرد،

http://namehnews.ir/News/Item/71972/2/%D8%BA%D8%B1%D9%8

8%DB%8C%D8%A7%D9%86--%D9%86%DA%AF%D8%A7% 

D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8% 

AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D9 

%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B0% 

D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9% 

84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB 

%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-% 

D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8% 

B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3% 

D8%AA--%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA% 

AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE% 

D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8% 

AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B1% 

D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8% 

A7-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-% 

DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.html 
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، إال أن الدىم الذي وفاره  (1)بني روحاين وأوباما، واصًفا إياها بأهنا سابقة ألواهنا
املرشد األىلى لروحاين ولالتفاق النروي أبقى العناصر احملافظة داخاع صافرف   

عفري الذي قال فياه: إن  احلر  حتت السيطرة، وُيستنوط هذا من تصريح أخري جل
"مؤسسة احلر  ستسكت أمام هذا األمر؛ ألننا ال نريد أن نعطي اجملال أو الفرصة 

 .(2)ألي أحد للعو  بالداخع اإليراين"

 أسباب اعتراض الحرس على التقارب:
  ينظر احلر  الثرري إ  الراليات املتحدة ىلى أهنا من قرى االستكوار

هررية اإلسالمية، وال ميكن إلياران أن تضاع   العاملي، ال  تعادي اجلم
 .(3)يدها يف يد قرة تقرم ىلى التسلط واهليمنة يف العامل

   تعترب مؤسسة احلر  أن أي اتفاق بني إيران وأمريكا قد يهدد )األسا
األيديرلرجي( لقرة احلر  الثرري اإليراين؛ كقرة مسؤولة ىن احلفاظ 

ة اإلسالمية اإليرانية وأمنها القارمي  ىلى والية الفقيه، ومحاية اجلمهرري
أمريكي جدي -ومكتسوات الثررة اإلسالمية، كما أن أي تقارب إيراين

قد يعين تراجع دور مؤسسة احلر  العسكرية، ال  تارى يف أمريكاا   
 الشيطان األكرب.

                                                 

نظر سردار جعفري درباره مكاملة روحاين وأوباما، )رأي اجلنرال جعفاري باملكاملاة    (1)
مان   41، 1429مان مهار    2اهلاتفية بني روحاين وأوباما(، مرقع فرهنگ نيارد،  

 :9114أيلرل /سوتمرب
http://www.farhangnews.ir/content/49682 

بار   22سرلشکر جعفری در مجع مسؤوالن بسيج دانشجريی: دىرای خيابانی سال  (2)
کنيم، )اللراء جعفري أمام جممرىة  درباره مذاکرات فعاًل سکرت می/سر انقالب برد

هر صراع استهدف الثررة؛  9112من مسؤويف قرات التعوئة للطالب: ما جرى يف ىام 
مان   41رررع احملادثات(. مرقع وكالة أنواء فار ،حالًيا سرف نلتزم الصمت إداء م

 :9113شواط /من فرباير 12، 1429هبمن 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921130000357 

ار جعفري براي رابطه با آمريكا، )شرط اجلنرال جعفري لصياغة ىالقات  شرط سرد (3)
 :9114كانرن األول /ن ديسمربم 19، 1429من آذر  91مع أمريكا(، صحيفة قانرن، 

http://vista.ir/news/12095208 
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   احلر  هر القرة اإليرانية احلامية حملرر املقاومة، فهر من يدىم حازب
ومة الفلسطينية، كما أهنا املؤسسة العسكرية ال  تقرم اهلل وفصائع املقا

بتأمني مصاحل اجلمهررية اإلسالمية ىرب العامل، وهر القرة املتراجادة يف  
املياه اخلليجية لتراجه التراجد العسكري األمريكي هناك؛ بالتايف فإن أية 

 ىالقة مع أمريكا ستعين بالضرورة تراجع هذا الدور.

 أمام احلر  خيارات بديلة للسياسة اخلارجية ال  تتوعها  فعليًّا، ال ترجد
حكرمة روحاين؛ نظًرا إ  الررع االقتصادي املتأدم يف الوالد؛ ولكان  
احلر  يقرد كذلك قطاىات اقتصادية إيرانية مهمَّة جدًّا داخع إياران  
وخارجها، وقد بدأ هذا الدور يف دمن الرئيس السابق أمحادي جنااد   

احمللي، وااللتفاف ىلى احلظار، وال شاك أن جنااح     إلنقاذ االقتصاد
سايقلص   -وحتديًدا التقارب مع الغرب-السياسات اخلارجية لروحاين 

هذا الدور مستقواًل، خاصة إذا ما ُرفع جزء كاوري مان العقرباات،    
ووارح أن روحاين يعي هذه املسألة أيًضا، وقد وجه دىرة للحار   

االقتصاد؛ متسالًحا بكاالم    لتقليص دور هذه املؤسسة العسكرية يف
، (1)املرشد بضرورة ابتعاد هذه املؤسسة قلياًل ىن الساحة السياسية أواًل

 املؤيد للترافق النروي مع الغرب ثانًيا.واي وبالزخم الشع
 ثانًيا: األصوليون المتشددون

هذا التيار يقرل ىلًنا: ال تفاوض وال تقارب وال ىالقات مع أمريكا. وقاد  
ضاء الربملان اإليراين من هذا الطيف املتشدد انتقاداتاه لسياساات   وّجه بعض أى

احلكرمة وللرئيس ولردير خارجيته، ويرى هؤالء أن االتفاق املرحلي بني طهاران  
شواط املاري، وينتظر مزياًدا  /الذي بدأ يف فرباير-وجممرىة الدول الست الكربى 

ونه يصب يف مصالحة  ير -من جرالت التفاوض لتحريله إ  اتفاق شامع وهنائي
                                                 

ررورتی ندارد سواه در ىرصه سياسی فعاليت کند، )ال يرجد دواٍع لتدخع احلار    (1)
مان   15، 1429من شاهريرر   91الثرري يف اجملال السياسي(، مرقع ملي مذهواي، 

 :9114أيلرل /سوتمرب
http://melimazhabi.com/?p=51699 
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الدول الغربية؛ فيما أن مزاياه إليران باملقابع مترارعة، وُيَعرِّض استمرار الربناامج  
 النروي اإليراين للخطر.

يعترب هذا الطيف أن احلكرمة قدمت تنادالت مهمَّة مبرافقتها ىلى خفاض  
يارون  جزء من األنشطة النروية اإليرانية مقابع ختفيف جزئي للعقربات الدولية، و

شاخص مان    111كما انتظر حرايف  .(1)أن االتفاق املرحلي مل يضمن هذا احلق
املرالني لألصرليني املتشددين ىردة روحاين قادًما من اجتماع اجلمعية العمرمياة  
لألمم املتحدة يف مطار مهر أباد يف العاصمة اإليرانية؛ ليرصلرا إليه غضوهم بشاأن  

"املرت ألمريكا"، فهذا التيار ال يثق يف الراليات مكاملته مع أوباما؛ مرددين شعار: 
، واألساواب  (2)املتحدة ىلى اإلطالق، ويرفض اجللر  معها ىلى طاولة واحادة 

 حسب هؤالء:

  ،أمريكا ىدو تارتخي أدت دوًرا يف حماولة إجهاض ثررة إيران اإلسالمية
 ي.كما حاولت درع الفتنة يف الداخع اإليراين إلسقاط النظام اإلسالم

   العداء مع الراليات املتحدة األمريكية كان السوب األسا  يف حتقياق
 إيران لكع إجناداهتا خالل العقرد الثالثة املارية.

    ال ميكن إقامة أية ىالقات يف سياقها السياسي الطويعاي دون تقادمي
 تنادالت؛ واملتشددون ليسرا مع أي نرع من التنادالت.

 أن أي تقارب بني إيران وواشنطن يعين تغايري   األصرليرن املتشددون يرون
 تركيب السياسة الداخلية؛ وهر ما يعين هتميش دورهم يف الداخع.

  وهناك بعض احملافظني يرددون تصرحيات معادية للتقارب مع الراليات
املتحدة، أو احلرار معها؛ هبدف ورع حادود للسياساة اخلارجياة    

 ملتحدة سلركها جتاه إيران أواًل.لروحاين، مشترطني أن تغري الراليات ا

                                                 

ادامه انتقاد برخی اد اصرلگرايان اد ترافق اتی ژنر در آستانه اجرا، )استمرار بعاض   (1)
من دي  92احملافظني بانتقاد ترافق جنيف النروي حىت بعد أن بدأ تنفيذه(، مرقع فردا، 

 :9113كانرن الثاين /من يناير 12، 1429
http://www.radiofarda.com/content/f14_iran_parliament_member_says

_geneva_deal_was_entry_minefield/25234131.html 

 (.17انظر املصدر ) (2)
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وىلى الرغم من ىدم وقرف املرشد األىلى رد إجراءات احلكرمة، فإناه ال  
ورمبا -ميكن االستهانة بقدرة احملافظني املتشددين، الذين ميلكرن القدرة ىلى كوح 

سياسة روحاين للتقارب مع الرالياات املتحادة مساتقواًل؛ فهاؤالء      -إجهاض
ى الوالد، ولديهم أدوات قرة بالفعع، منها تراجدهم بقرة يف ُيحكمرن قوضتهم ىل

جملس الشررى اإلسالمي، فهم يستطيعرن سحب الثقة من ودير اخلارجياة أو أي  
ودير يف حكرمة روحاين، كما أهنم يستطيعرن إقرار قرانني جديدة تلزم احلكرمة 

شروع قرار يقضي بتنفيذها، وىلى سويع املثال بدأ بعض نراب الربملان بالتحضري مل
بتخصيب اليررانيرم يف الوالد بنسوة ستني باملائة، وإذا ما مت التصريت ىليه فهاذا  
 يعين نسف اتفاق جنيف، وأي ترجه إيراين تصاحلي مترقع حنر الراليات املتحدة.
إال أن هؤالء مجيًعا وىلى الرغم من أهنم ما دالرا مظلَّلني حتت ىواءة املرشد، فاإن  

شهدون دائًما بقرله: إنه ال مكان للثقة بأمريكا. وبأنه غري متفائاع  املتشددين يست
فيما أن املعتدلني من احملافظني ال يرون يف  من مسار املفاورات النروية مع الغرب.

التقارب مع واشنطن خطًّا أمحر جيب ىدم جتاوده؛ ولكنهم أيًضا غري متفائلني ىلى 
 اإلطالق بصريورة هذا التقارب.

 يراني بين هم المعيشة واالنفتاحالمجتمع اإل

أهنى انتخاب الرئيس حسن روحاين أدمة يف الشارع اإليراين واجهتها الوالد 
، وتزايدت مع رئاسته ترقعات املراطنني اإليرانيني برفع 9112بعد احتجاجات ىام 

اهلم االقتصادي ىن كاهلهم، ولعع هذا األمر هر املطلب األساسي لكع إياراين؛  
 ىن طريقة حتقيقه.بغض النظر 

وبعد ىردة الرئيس روحاين من اجتماع اجلمعية العمرمية لألمام املتحادة،   
وتعرُّره النتقادات شديدة، حتدَّث ىن استطالع للرأي سيتم إجراؤه ملعرفاة رأي  
املراطنني اإليرانيني بإىادة صياغة شكع ىالقات بالدهم مع الرالياات املتحادة   

دث الرمسي باسم الرئاسة أن نتيجة اساتطالع رأي  لينقع بعدها املتح، األمريكية
ممن أجروا االستفتاء يرافقارن   % 21-21الشارع حرل التقارب اإليراين األمريكي

األمريكية، ال  تقرم ىلى العداء، وكان هناك -ىلى تغيري مسار العالقات اإليرانية
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كانات   تخالفرن تطرير العالقات؛ والالفت أن نسوة من هذه الفئة %91 -11من 
ترافق ىلى حذف شعار )املرت ألمريكا( من املناسوات الرمسية، ومن خطب صالة 
اجلمعة يف املساجد اإليرانية؛ بينما صّرت آخرون ىلى رفض تطارير العالقاات   

، وىلى الرغم من ىدم اىتراف (1)الثنائية مع إصرارهم ىلى شعار "املرت ألمريكا"
فإنه باإلمكان ىلاى األقاع تصانيف     ،يةالوعض هبذه النتائج، واىتوارها غري رمس

الشارع اإليراين إ  مؤيد ومعارض بكع األحرال، ىلى الرغم من أن كع ما يهم 
هر ورع اقتصادي سليم بعد أن أثقلات   -كما جرت اإلشارة مراًرا-اإليرانيني 

سراء أولئك الذين يعارررن التقارب مع الراليات املتحدة، ، (2)العقربات كاهلهم
لذين يدىمرن فكرة االقتصاد املقاوم ودىم الصناىات احمللية واالنكفااء  وهؤالء ا

الذايت، أو ممن يؤيدون التقارب ويرون يف االنفتاح حنر العاامل وحلحلاة أهام    
املشكالت مع الراليات املتحدة ىلى وجه اخلصرص أنه حيمع مستقواًل اقتصااديًّا  

 أفضع للوالد وينهي العقربات.

هر ما يهم املراطن اإلياراين،   -هر بيت قصيد اجلميعالذي -ملف االقتصاد 
الذي يتمتع كذلك بتعصب قرمي، ولن يررى بتنادل مصريي ميس سيادته، واملهم 
من ملف السياسات اخلارجية لوالده بالنسوة إليه يأيت من مقدار تأثرها وتأثريهاا  

 ىلى ملفاته املعيشية.
خر ىلى أن سياسات الراليات املراطن يف إيران يرافق السياسيني بشكع أو بآ

املتحدة كانت السوب يف فرض احلظر ىلى إيران، وىزهلا دوليًّا، وشيطنتها أماام  
اجملتمع الدويف؛ لكنه تختلف بني فئة وأخرى حرل صارابية أو خطاأ أسالرب    

 املراجهة، وبالتايف حرل أسلرب مراجعة السياسة اخلارجية.
                                                 

درصد مردم با برقراری رابطه با آمريکا وحذف شعار مرگ بر آمريکا،  2۰مرافقت  (1)
من اإليرانيني ىلى إىادة العالقات مع أمريكا وحذف شاعار املارت    %21)مرافقة 

 :9114تشرين األول /من أكتربر 12، 1429من مهر  91ألمريكا(، مرقع بيست، 
http://20ist.com/archives/29029 

خراهند يا رابطه با آمريکا؟، )هع يريد الشعب خفاض األساعار أم    مردم اردانی می (2)
تشارين  /من أكتربر 91، 1429من مهر  92ىالقات مع أمريكا؟(، مرقع جهان نيرد، 

 :9114األول 
http://jahannews.com/vdcb5gbfgrhb5zp.uiur.html 
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 بعضهم يرى أناه جياب أن   من يؤيدون التقارب يف الشارع اإليراين ،
يكرن ىلى قاىدة الند، ومجيعهم يرافقرن ىلى أنه سيساىد إيران ىلى 
االنفتاح حنر اخلارج، وتسرية الكثري من ملفات الوالد، فاإن دالات   
األسواب فما الداىي للعداء، ومن هؤالء فئات من الشواب يف املادن  

الاذين أّثارت    الرئيسية الكربى، ورجال األىمال والصناىيني والتجار
 العقربات واخنفاض قيمة الريال ىلى مصاحلهم.

  أما من يرفضرن التقارب وحىت حذف شعار: "املرت ألمريكا"، فهؤالء
يعيشرن غالًوا يف األرياف والقرى، ال  تتد ىلى مساحة واسعة مان  
األراري اإليرانية؛ فضاًل ىن أهنم يشّكلرن القاىدة األساسية لقارات  

بسيج"؛ إرافة إ  طالب احلردات العلمية، وكاع هاؤالء   التعوئة أو "
يتمسكرن بالرأي القائع: إن أمريكا ىدو تارتخي إليران؛ كرهنا كانت 
داىًما للشاه اإليراين الذي أسقطته الثررة اإلسالمية، وحليفة إلسرائيع 

 وكع خصرم إيران.

 بالصة

يرانياة ىلاى أن   جتتمع األطراف املختلفة الفاىلة ىلى الساحة السياسية اإل
الراليات املتحدة األمريكية اتوعت سياسات معادية لطهران، وكانت الساوب يف  
حشد رغط دويف ىليها خالل العقرد املارية، وما حيدث اليرم من اختالف للرأي 
حرل التقارب اإليراين األمريكي بني الفرقاء السياسيني يف إيران يودو كأنه تردياع  

سالمية اإليرانية؛ لتوقى الوالد ىلى قادر مان التارادن    لألدوار يف اجلمهررية اإل
 السياسي من قضية استراتيجية ومودئية بالنسوة إ  مجهرر الثررة اإلسالمية.

وىلى الرغم من إميان كع طرف مبرقفه، فإن هذا الترديع وىادم التحارك   
العملي باجتاه واشنطن، أو الشروع بتقليم أظافر احلكرمة يعطي املشاهد احلاايف   
انطواًىا بأن إيران تقف منتظرة يف مرحلة ختترب فيها نرايا الغرب، وإداحة الضواب 
ىن صررة بعض التجاذبات اإلقليمية والرقائع والتطررات املرتقوة ىلى مساترى  

 املنطقة.
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من املؤكد أنه وألول مرة، مثة شوه إمجاع داخلي إياراين، حارل مراجعاة    
يات املتحدة، غري أن حذر كافة األطراف العالقات مع دول اجلرار والغرب والرال

اإليرانية يف مقاربة ملفات احلرار والتقارب مع أمريكا سيوقى خالل الفترة املقولاة  
الا   -سيد املرقف، ومن الرارح أيًضا أن مقاربة إمساك العصا مان الرساط   

مرحية للجميع للتعامع مع معطيات هذا امللاف خاالل    -اىتمدها مرشد الثررة
 الراهنة؛ ألنه ال مصلحة ألي طرف برفع وديادة حدة الترتر الداخلي.املرحلة 

ويف االنتظار ما ستؤول إليه املفاورات حرل االتفاق النروي النهائي باني  
إيران والدول الكربى، الذي سيكرن الكلمة الفصع يف املعادلة الداخلية اإليرانياة،  

وتكنات مان ختفياف     فإذا ما حققت احلكرمة النجاح وحلت القضية النروية،
العقربات بشكع ملمر ، فسيتعزد النهج التصاحلي املعتدل، وسيحظى مبزيد مان  

 دىم الرأي العام اإليراين.
أما إذا مل تستجب واشنطن بسرىة النفتاح حكرمة روحاين؛ فاإن ذلاك   
سيؤثر سلًوا ىلى شرىيته يف الشارع، وسيقري منطق خصرمه، وقد يرفع املرشاد  

يف حال ذهب  -أيًضا-ة، هذا االحتمال األخري قد يكرن وارًدا غطاءه ىن احلكرم
روحاين بعيًدا يف مقاربة االنفتاح ىلى أمريكا والغرب، دون ررا املرشد؛ لكان  
غالوية احملللني اإليرانيني يستوعدون مثع هذا السينارير الصراىي؛ فالرئيس روحاين 

ص ىلى إجياد صيغ ترافقياة  هر ابن النظام اإليراين، ومن املؤكد أن اجلميع سيحر
داخلية، ومنع أي صراىات غري جمدية حرل مرررع التقاارب ماع الرالياات    

 املتحدة، إ  أن يتضح اخليط األبيض من األسرد.
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 مآالت التقارب اإليراني األميركي:
 دروس من الماضي

 مارك كاتز
  ماسون جورج في جامعة السياسية العلوم أستاذ

 األميركية المتحدة بالواليات
 محمود الحرثانيترجمة: 

متت عدةة ادات ل لسني دل الات دال      9191منذ الثورة اإليرانية عام 
األمريكية، باءل كلها بالفشل؛ غري أن اجلهة الذي ُيبدذ    الو دت   -اإليرانية

الراهن هلذا الغرض يبةت أكثر جةية، تحتةيًةا منذ أن أصبح ح ن رتحاين رئيً ا 
لرئيس أتباما تالرئيس رتحاين كدةاع   ، تتربز إرادة ا3192إليران   أتاخر عام 

مهم   عملية السقارب؛ تلكن على الرغم من تجود باد  السقدةم اجليدة      
املوضوع النوتي، يبقى هناك الكثري من اخلتعال املهمة الاالقة بدل الو يدال   
املسنيةة تاجلمهورية اإلستمية، كما يوجة تاريخ طويل من الاةاء املسباد ؛ تبنداء  

يربز الكثري من الس اؤ ل حو  احسما ل جندا  أت عشدل جهدود    على ذلك 
 السقارب احلالية بل إيران تالو يال املسنيةة.

تاجلواب عن هذه الس اؤ ل ليس تاضنًيا حىت اآلن، ت ة يأخدذ باد    
الو ت  بل أن يسَّضح؛ لقة كانت هناك جتارب سابقة من أجدل السقدارب مد     

ةة عت ال عةائية لفسرة طويلة؛ اثنسان مدن  حكومال كان هلا م  الو يال املسني
هذه احملات ل اجلةيرة با هسمام متت   سباينال القرن املاضي، بل الو يدال  
املسنيةة تا حتاد ال وعييت، تبل الو يال املسنيةة تالصل مدن جهدة أخدر ؛    

ب تاحلاصل أن كتًّ من ااتليت السقارب كان هلا نسائج خمسلفة؛ عكان عمر السقدار 
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الراليات املتحدة واالحتاد السرفي  قصرًيا، وأدَّى إ  مرحلة مان العالقاات    بني
شديدة العدائية بني واشنطن ومرسكر؛ يف املقابع حققت حماولة التقاارب باني   
الراليات املتحدة والصني جناًحا كورًيا يف تأسيس ىالقات طيوة نسويًّا من الناحياة  

 إ  حتالف محيم( بني واشنطن وبيجني.العملية )ىلى الرغم من أهنا مل تؤدِّ 
تناقش هذه الررقة األسس ال  قامت ىليها جهرد التقاارب باني االحتااد    
السرفي  والراليات املتحدة، وكذلك جهرد التقارب باني الصاني والرالياات    
املتحدة يف السوعينات، كما حتاول الررقة أن توني العرامع ال  أدت إ  الفشع يف 

ح يف الثانية، كما تعرض الررقة بإجياد مسألة ترافر هذه العراماع يف  األو  والنجا
حماوالت تقارب أخرى يف ررء ذلك كله، وتوح  الررقة الدرو  املستفادة من 
هذه احملاوالت، وكيف ميكن أن تستثمر جلهرد التقارب بني الرالياات املتحادة   

 وإيران.

 متحدأ جلود التقارب بين االتحاد السوفيتي والواليا  ال

 في سبعينا  القرن الماضي
لقد كانت الرغوة املتوادلة يف احلدِّ من السواق النروي، وتقلياع احتمااالت   
نشرب حرب نروية ماحقة هي األسا  الذي ُبين ىليه التحسن يف العالقات باني  
الراليات املتحدة واالحتاد السرفي  يف بداية السوعينات من القرن املاري؛ فوينماا  

لراليات املتحدة ترسانة أسلحة نروية أكرب من تلك ال  كانت لادى  كان لدى ا
االحتاد السرفي  منذ بداية احلرب الواردة حىت هناية الستينات، وأدَّى تررط أمريكا 
ىسكريًّا يف اهلند الصينية، ومشاكع جانوية يف حينه إ  جناح االحتاد السارفي  يف  

ن يتفرق ىلاى الرالياات املتحادة    ترتيب أوراىه )حسب بعض املعايري(؛ بع أ
األمريكية فيما يتعلق بالتسليح النروي؛ وبالتايف فقد كان لدى واشنطن حافز قري 
للترصع التفاق حيد من ترسانة مرسكر النروية املتنامية؛ أما بالنسوة إ  السرفيت 
فقد كانرا ُيدركرن أن الراليات املتحدة كانت تتفارق ىلايهم مان الناحياة     

ية؛ وىليه فقد حتفزت مرسكر لرقف واشنطن ىن االستفادة من هاذه  التكنرلرج
 امليزة؛ وذلك من خالل الترصع إ  اتفاق ُيحد من برنامج أمريكا النروي.
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دخاع املفاورارن    1259أيار /وحىت ماير 1212تشرين الثاين /ومنذ نرفمرب
ويف  األمريكان والسرفيت يف حمادثات احلد من األسلحة االستراتيجية )صارلت(، 

(، ال  1تخض ىن هذه املفاورات ترقيع اتفاقيات )صرلت  1259أيار /ماير 91
ورعت قيرًدا ىلى كع من األسلحة اهلجرمية االستراتيجية ساراء األمريكياة أو   
السرفيتية؛ خاصة ترسانات الصراريخ الوالساتية اهلجرمياة العاابرة للقاارات،     

لغراصات، والصراريخ االساتراتيجية  والصراريخ الوالستية ال  ميكن إطالقها من ا
الدفاىية املضادة للصراريخ الوالستية؛ وقد أدى ذلك التفاهم إ  ارتفاع مساترى  
اآلمال يف حصرل ىالقة أقع ىدائية، وأكثر تعاونية بني القرتني العظميني؛ لايس  

 فقط يف اجملال النروي ولكن فيما هر أىم وأكثر من ذلك.
ع تربد؛ إذ كان كثري من أىضاء الكارنغر   ولكن سرىان ما بدأت املشاك

( مسحت لالحتاد السرفي  أن ميتلك صراريخ 1ىجني من أن اتفاقية )صرلت نازم
هجرمية نروية بكميات أكرب مما تتلكه الراليات املتحادة؛ فاتفقات واشانطن    

؛ 1259ومرسكر ىلى تعديع ذلك، ودخع الطرفان يف حمادثات فيما بعد يف ىاام  
( القارية باتفاقهما ىلى 9هذه احملادثات هر إجناد اتفاقية )صرلت  كان اهلدف من

أن يكرن لدى كع منهما كميات متساوية من األسلحة النروية، كما اتفقرا ىلى 
احلد من تلك األسلحة؛ ولكن سرىان ما توني أن حالة الرفاق مل تتد إ  ما كان 

لعسكري األمريكي من اهلند ُيعرف حينها بالعامل الثال ؛ فوينما كان االنسحاب ا
يؤِذن بنهاية التدخع األمريكي واسع النطاق يف العاامل   1254الصينية يف بداية ىام 

الثال  أثناء احلرب الواردة، فإن تلك املرحلة قد شهدت بادء مرحلاة "فلسافة    
(، والقرن اإلفريقي 1257التدخع السرفي " وحلفائه هناك؛ كما حصع يف أنغرال )

 (.1252(، وأفغانستان )بدًءا من 1252، وكمورديا )بدًءا من (1252، 1255)
-يف أنغارال والتادخع السارفي    باي أدى الدىم السرفي  للتدخع الكر

يف القرن اإلفريقي والدىم السرفي  للغزو الفيتنامي لكمورديا إ  تارتر يف  باي الكر
داث حمادثاات  األمريكية، وقد ىطََّع كع واحد من هذه األحا -العالقات السرفيتية

( املرساعة؛  9)صرلت(؛ وىلى الرغم من ذلك فقد مت الترصع إ  اتفاقية )صرلت 
وذلك من خالل حمادثات تت بني الرئيس كارتر والقائد السرفي  برجيينيف؛ وذلك 

؛ ولقد سامهت الترترات املستمرة باني الرالياات   1252حزيران /من يرنير 12يف 
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يف ذلك ترترات سووتها فلسفة التدخع املاركسية( إ   املتحدة واالحتاد السرفي  )مبا
، وىنادما غازا   9أن يقرم جملس الشيرخ األمريكي بتأجيع تعديع اتفاقية صرلت 

، اددادت وتارية التارتر   1252كانرن األول /االحتاد السرفي  أفغانستان يف ديسمرب
مان   9األمريكي بشكع درامي؛ فسحب الرئيس كارتر اتفاقية صارلت  -السرفي 

 جملس الشيرخ، وماتت فكرة التقارب ومت استئناف احلرب الواردة بال هرادة.
سوًوا لفشاع   -بشأن النتائج-كانت الترقعات املختلفة لكع واحد من الطرفني 

حماولة السرفيت واألمريكان يف التقارب؛ فقد ترقع اجلاناب األمريكاي أن التقادم    
التحكم فيها قد يؤدي إ  ىالقة أكثار  األمريكي بشأن األسلحة النروية، و-السرفي 

تعاونية؛ تتد إ  تفاهم الطرفني بشأن العامل الثال ، يف املقابع رأى االحتاد السرفي  أن 
التحسن يف العالقات يقتصر ىلى جمال التحكم يف األسلحة النروياة )األمار الاذي    

الطارفني مساتمرة؛   استفاد منه الطرفان(؛ بينما كانت املنافسة يف بقية اجملاالت بني 
السيما يف العامل الثال ؛ ورأى االحتاد السرفي  أن االنسحاب األمريكي مان اهلناد   
الصينية والتردد يف التدخع يف مناطق أخرى يف العامل الثال  يرفر فرصة له كي ُيَرسِّاع  
نفرَذه، وتلك فرصة مل تكن واشنطن تظن أن مرسكر ستضيعها؛ وجاء الغزو السرفي  

األمريكي تاًما؛ والذي حصع أن االحتااد  -تان لينهي فكرة التقارب السرفي ألفغانس
السرفي  اىترب أن ما قام به ليس فعاًل هجرميًّا؛ ولكنه حماولة دفاىية هبادف احلفااظ   
ىلى نظام ماركسي حليف للسرفيت، وكان ذلك النظام قد جاء للحكم قوع ذلاك  

ب، شعرت مرسكر باحلرية مان رد الفعاع   بعام، وكان جميئه فيما يودو مقوراًل للغر
( مان جملاس   9األمريكي، الذي كان من رمنه سحب كارتر التفاقية )صارلت  

الشيرخ؛ حي  إن هذه االتفاقية كانت )من وجهاة نظار مرساكر( ذات فائادة     
 .(1)لألمريكيني كما كانت مفيدة للسرفيت

                                                 
(1) For a detailed account of the rise and fall of the 1970s-era Soviet-

American rapprochement effort, see R.L. Garthoff (1994) Détente and 

Confrontation: American-Soviet Relations from Nixon to Reagan, rev. 

ed. (Washington, DC: Brookings Institution). For an account of the 

Soviet-American competition in the Third World during this period, 

see P.W. Rodman (1994) More Precious than Peace: The Cold War 

and the Struggle for the Third World (New York: Charles Scribner’s 

Sons), pp. 113-256. 
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 األميركي-سبعينا  القرن الماضي وجلود التقارب الصيني
مان  -وما تااله   1213رغم من أن أول اختوار نروي صيين يف ىام ىلى ال

كان مثرًيا لقلق الراليات املتحدة وحكرمات أخرى؛ فاإن   -حيادة أسلحة نروية
التقارب الصيين األمريكي الذي مت يف بداية السوعينات من القرن املاري مل يشمع 

بالفعع فلم يكن هنااك  اتفاقية للتحكم يف األسلحة النروية الصينية واألمريكية، و
 شأن للتقارب بني واشنطن وبيجني بقضية األسلحة النروية، وباداًل مان ذلاك    

 فقد قام التقارب ىلى أسا  اخلرف مما بدا أناه التهدياد السارفي  املتناامي     

 للطرفني.
وظهرت تصررات متزايدة بني القادة األمريكايني والصاينيني أن الدولاة    

ظنرا يف السابق؛ وقاد سااهم االنساحاب     األخرى مل تكن مصدر هتديد كما
األمريكي من اهلند الصينية يف طمأنة بيجني بشأن النرايا األمريكية؛ وباملثاع فاإن   
التحرل الصيين من دىم القرى املناهضة ألمريكا يف العامل الثال  إ  دىم القارى  

صاني؛  املناهضة لالحتاد السرفي  ساىد ىلى ختفيف القلق األمريكي جتاه نراياا ال 
ومبجرد أن رأت الصني أهنا حتتاج أمريكا كحليف مقابع االحتاد السارفي ، وأن  
التأثري السرفي  يف العامل الثال  كان يتمدد، فإن القرار الصيين بعدم دىم الثاررة  

 املناهضة ألمريكا كان ذا مغزى استراتيجي كوري.
ترتر املستمر ىلى الرغم من بقاء خالفات مهمة حرل املرقف من تايران، وال

بني الصني وبني بعض حلفاء أمريكا اآلسيريني؛ فقد وافقت واشنطن وبيجني مان  
األمريكاي  -حي  املودأ ىلى احتراء تلك القضايا؛ وقد مت تتني التعاون الصايين 

بشكع أكرب اىتواًرا من منتصف السوعينات من القرن املاري؛ وذلك من خاالل  
او بينج بتوين اقتصاد السرق العاملي، ومن خالل قرار الزىيم الصيين اجلديد دينج شي

منر سريع يف التوادل التجاري بني الصني من جهة، وبني أمريكا وبني الكثري مان  
 .(1)حلفائها )مبن فيهم أولئك اآلسيريرن الذين كان للصني معهم خالفات(

                                                 
(1) Garthoff, Détente and Confrontation, pp. 758-96. See also S.M. Walt 

(1996) Revolution and War (Ithaca, NY: Cornell University Press), pp. 

310-27. 
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تطرر التعاون الصيين مع الراليات املتحدة األمريكياة   1221-1222وحبلرل 
حيا  تكان    -خاصة يف جمال التجاارة -ائها؛ فأصوح قريًّا بدرجة كورية وحلف

األمريكي يف النهاية من جتاود فكرة التهديد السرفي  املشاترك،  -التقارب الصيين
الذي ُبين ذلك التقارب ىلى أساسه؛ واستمرت هذه العملية بشكع أساسي خالل 

لق الراليات املتحدة وآخرين كثر العقدين التاليني؛ غري أنه يف السنني األخرية بدأ ق
يزداد بسوب النرايا الصينية جتاه بعض الدول اجملاورة، وبسوب دىارى الصاني   
الوحرية يف مياه تعتربها أمريكا وآخرون مياًها دولية، وبسوب صعرد الصني ىلاى  

؛ غري أن واشنطن وبيجني استطاىتا حىت اآلن احتاراء خالفاهتماا   (1)وجه العمرم
-تعاوهنما االقتصادي؛ يف احملصلة حىت إن تدهررت العالقات الصينيةواستمرتا يف 

األمريكية ىلى حنر خطر، فإن التقارب بني الولدين الذي بدأ يف بداية الساوعينات  
 كان أمًرا رائًعا؛ وذلك بالنظر إ  أنه دام أكثر من أربعني سنة حىت اآلن.

 تأمال  في محاوال  التقارب
حصع يف مرحلة السوعينات من القرن املاري بني  تدل دراسة التقارب الذي

االحتاد السرفي  والراليات املتحدة وبني الراليات املتحدة والصني ىلى أناه لان   
ُيكتب النجاح للتقارب القائم مودئيًّا ىلى اتفاق للتحكم يف السالح الناروي أو  

ري والنفارذ يف  غريه من أسلحة الدمار الشامع، دون إهناء للتنافس الدائم ىلى التأث
دول أخرى؛ بينما ميكن للتقارب أن ينجح يف حاال إذا قاام ملراجهاة هتدياد     
جيرسياسي مشترك، واحلد من التنافس ىلى النفارذ يف دول أخارى، ودياادة    
العالقات التجارية؛ ولكن هع بإمكان حماول  تقارب ّتتا قوع أربعاة ىقارد أن   

إذا كان أي جهاد مماثاع قاباع    تنهضا كدليع إرشادي مفيد من أجع فهم فيما 
 للنجاح يف الرقت الراهن؟

تنص الكتب اإلرشادية للتمريع املتوادل ىلى أن األداء السابق ليس مؤشاًرا  
ىلى األداء الالحق؛ ولكن يوقى أن احلاالت الالحقة تشري إ  أن العرامع الا  مت  

                                                 
(1) H. De Santis (2012) ‘The China Threat and the “Pivot” to Asia’, 

Current History, Vol. 111 (746), pp. 209-15. 
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يف إقرارها كمحددات للنجاح أو الفشع لكع من جهرد التقاارب الا  تات    
السوعينات من القرن املاري ما دالت حاررة يف معظم احلااالت الا  تكارن    
الراليات املتحدة األمريكية طرًفا فيها؛ لقد كان األسا  الذي ُبين ىليه التقاارب  

األمريكي بعد هناية احلرب الواردة )أواخر الثمانينات وبداية التسعينات( -السرفي 
الح النروي؛ فلقاد ساامهت مرساكر يف    أوسع بكثري من فكرة التحكم يف الس

تسهيع ذلك التقارب، ليس فقط بانسحاهبا من دول يف العامل الثال ؛ حي  كانت 
تنافس الراليات املتحدة من أجع النفرذ؛ بع ومن أوروبا الشرقية واجلمهررياات  
غري الروسية ال  كانت تابعة لالحتاد السرفي  السابق، ال  مل تكن تترقع واشنطن 

؛ من جهة أخرى فإن الترصاع إ  اتفاقياات   (1)تنسحب روسيا منها بوساطةأن 
إرافية بني األمريكيني والرو  بشأن التحكم يف الساالح مل ميناع التادهرر يف    

األمريكية؛ وذلك منذ صعرد برتني، الذي استأنفت مرساكر  -العالقات الروسية
ىلى الرغم من أن ىدد حتت قيادته التنافس ىلى النفرذ مع واشنطن يف ىدة بلدان )

الولدان حمع التنافس ليس بعدد الولدان نفسه الذي كان يتم التنافس ىليهاا أثنااء   
احلرب الواردة(، وقلصت كذلك من االنادماج الروساي يف اقتصااد السارق     

 .(2)العاملي
يف املقابع فإن التقارب الناجح بني األمريكاان والفيتنااميني يف منتصاف    

القة بالسالح النروي، أو أسلحة الدمار الشامع األخرى؛ التسعينات مل يكن له ى
ولكنه قام بداًل من ذلك ىلى االنسحاب العسكري الفيتنامي من كمورديا يف هناية 

األمريكي املشترك مان صاعرد   -احلرب الواردة، كما كان موعثه القلق الفيتنامي
 .(3)الصني، وتنامي اندماج فيتنام يف اقتصاد السرق العاملي

                                                 
(1) Rodman, More Precious than Peace, pp. 259-548; and R.L. Garthoff 

(1994) The Great Transition: American-Soviet Relations and the End 

of the Cold War (Washington, DC: Brookings Institution). See also 

M.N. Katz (1989) ‘Evolving Soviet Perceptions of U.S. Strategy’, The 

Washington Quarterly, Vol. 12 (3), pp. 157-67. 

(2) A.E. Stent (2014) The Limits of Partnership: U.S.-Russian Relations in 

the Twenty-First Century (Princeton: Princeton University Press). 
(3) F.Z. Brown (2010) ‘Rapprochement between Vietnam and the United 

States’, Contemporary Southeast Asia, Vol. 32 (3), pp. 317-42. 
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ت فكرة الترصع إ  اتفاقية بشأن السالح النروي سوًوا رئيًسا يف إحدى وكان
حماوالت حتسني العالقات األمريكية مع كرريا الشمالية؛ ولكن هذه احملاولة فشلت 
أساًسا كنتيجة ملضي بيرنغ يانغ يف برناجمها النروي، ولسلركها الذي ينطري ىلى 

جلنربية واليابان، وخلشية بيرنغ يانغ من هتديد حلليفني مهمني ألمريكا؛ ومها كرريا ا
أن انفتاحها ىلى السرق العاملي سرف يؤثر سلًوا ىلى النظام احلاكم املنطري ىلى 

 .(1)نفسه
األمريكي يف بداية العقد األول من القارن احلاادي   -اقتضى التقارب اللييب

والعشرين أن تنوذ ليويا أسلحة الدمار الشامع، كماا اقتضاى أن ترقاف دىام     
اإلرهاب يف الولدان األخرى؛ ولقد انتهى التقارب بني واشنطن والقذايف ىنادما  

لدىم معاررايه   -إ  جانب بعض حلفائها من العرب والغربيني-تدخلت أمريكا 
9111يف 

األمريكي مع نسق النجاح أو الفشع -وال تقا  جتربة التقارب اللييب .(2)
خارج اإلطاار فيماا تخاص     الظاهر يف جهرد تقارب أخرى؛ فقد كان القذايف

 سلركه، وال يفترض أن يكرن ذلك مفاجًئا.
ميكننا اآلن حي  نضع يف االىتوار كع هذه التجارب أن نتحرل إ  مناقشة 

 األمريكي احلالية.-جهرد التقارب اإليراين

 األميركي الحالية-جلود التقارب اإليراني
كثر شوًها جبهرد حىت وقت قريب كانت جهرد التقارب بني إيران وأمريكا أ

األمريكي، ومماا مساح   -التقارب السرفي  األمريكي منها جبهرد التقارب الصيين
لدرجة من التقدم الذي حصع يف التقارب احلاصع حاليًّا بني إياران والرالياات   
املتحدة األمريكية هر اإلرادة اإليرانية املتزايدة للترصع إ  اتفااق بشاأن اجملاال    

                                                 
(1) E. Chanlett-Avery and I.E. Rinehart (2014) ‘North Korea: U.S. 

Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation’, Congressional 

Research Service, 15 January 15, http://www.fas.org/sgp/crs/nuke/ 

R41259.pdf (accessed 13 February 2014). 

(2) D.G. Kimball (2013) ‘Assessing the First-Phase Deal to Guard Against a 

Nuclear-Armed Iran’, Arms Control Association, 2 December, 

https://www.armscontrol.org/issuebriefs/Assessing-the-First-Phase-Deal-

to-Guard-Against-a-Nuclear-Armed-Iran (accessed 13 February 2014). 
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خلف حسن روحاين أمحدي جنااد كارئيس إلياران يف    النروي؛ وذلك منذ أن 
، ولقد أدت موادرة دبلرماسية سرية بني إيران وأمريكاا إ   9114آب /أغسطس

)وهي الدول دائماة العضارية يف    1اتفاق مرحلي بني إيران وجممرىة اخلمسة +
األمم املتحدة باإلرافة إ  أملانيا(، يف هذه املوادرة تعهدت طهران بتعليق ختصيب 
اليررانيرم فرق املسترى التجاري، وأن تتخذ إجراءات أخرى مقابع ختفيف بعض 

. وجتري اآلن مفاورات (1)العقربات االقتصادية الدولية، ال  ُفررت ىليها سابًقا
بشأن اتفاق يساهم يف حع القضية النروية، كماا   1بني إيران والدول اخلمسة +

 ية ىلى إيران.يساهم يف ختفيف العقربات الدولية االقتصاد
كان احلافز الرئيس جلهرد التقارب بني إيران والراليات املتحدة هار إمياان   
إدارة أوباما بأن إيران ميكن إقناىها بعدم السعي إ  احلصرل ىلى أسلحة نروياة  
من جهة، ورغوة إيران يف إهناء الرجع االقتصادي الذي تعانيه بسوب األثر املرّكب 

سياسات االقتصادية اخلاطئة ال  اتوعها الرئيس جناد؛ ولكن للعقربات املتزايدة، وال
مثلما حدث يف جهرد التقارب السابقة بني االحتاد السرفي  وأمريكا، فإن واشنطن 
وطهران بعيدتان ىن حع خالفاهتما بشكع كامع فيما تخص القضية النروية، وكما 

يران وأمريكاا رؤى  الحظ فريد دكريا بعد أن قابع الرئيس روحاين، فإن: "بني إ
 .(2)خمتلفة تاًما حرل صفقة مقورلة وهنائية"

األمريكي، فإن اجلهارد احلالياة   -ومثلما حصع يف جهرد التقارب السرفي 
للتقريب بني إيران وأمريكا ال تودو أهنا سرف تتد إ  دول أخرى؛ ذلك أن هناك 

                                                 
(1) F. Zakaria (2014) ‘A Perilous Pathway to an Iran Deal’, The 

Washington Post, 31 January, p. A21. 

(2) W. Fulton et al. (2013) ‘Iranian Strategy in Syria’, American 

Enterprise Institute Critical Threats Project/Institute for the Study of 

War, May; A. Hashem (2013) ‘Iran’s Ties to Hezbollah Unchanged’, 

Al-Monitor, 10 August, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/ 

2013/08/iran-hezbollah-policy-will-not-change-under-rouhani.html 

(accessed 13 February 2014); and Tasnim (2014) ‘Iran Pledges 

Support for Iraq’s Fight against Terrorism’, Tasnim News Agency, 14 

January, http://www.tasnimnews.com/English/Home/Single/249391 

(accessed 14 February 2014). 
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. (1)تعاددين خالفات بشأن سررية ولونان؛ حي  تستمر إيران بدىم حلفائهاا امل 
أن ترى العقربات االقتصادية قد رفعت ىنها؛ مماا   -وبال شك-وبينما ترد إيران 

ميكنها من بيع مزيد من النفط والغاد يف السرق العاملية، فإن احلكرمة اإليرانياة مل  
ُتْوِد أي إشارة إ  أهنا مستعدة إلىادة هيكلة اقتصادها غري النفطي كي تركز ىلى 

 خلدمات إ  السرق العاملية كما فعلت الصني.تصدير الوضائع وا
إن االستمرار يف ذلك الترجه ال يوشر خبري فيما تخص احتماالت التقاارب  
األمريكي يف الرقت الراهن، يف اآلونة األخرية تودت إشارات مشاجعة تشاي أن   
طهران تأخذ قلق أمريكا وبعض حلفائها بشأن الدول األخرى بعني االىتوار؛ ففي 

وهار حمارار جبامعاة    -أكد الربوفيسرر ناصر هاديان  9113شواط /ربايربداية ف
أن "قلق طهران يزداد بسوب احتمال تفتت سرريا إذا ظع بشار  -طهران املرمرقة

األسد يف السلطة"، ومبا أنه ليس هناك من حع ىسكري ناجح يف سارريا؛ فاإن   
ىليها اجملتمع  "إيران تعتقد أن أفضع حع هر االنتخابات ىلى أن ينظمها ويشرف

 .(2)الدويف، من أجع اختيار احلكرمة القادمة"
إرافة إ  ذلك َتَونَّى مسؤولرن إيرانيرن يف اآلونة األخرية هنًجا أكثر تصاحلية 
مع إسرائيع، حليفة أمريكا؛ فوينما رفض املسؤولرن اإليرانيرن دائًما املشااركة يف  

الرفد اإليراين ظاع جالًساا   اجتماىات يتحدث فيها مسؤولرن إسرائيليرن، فإن 
ىندما حتدث ودير املياه والطاقة اإلسرائيلي يف مؤتر الطاقة املتجاددة املنعقاد يف   

؛ وىليه ردت احلكرمة اإلسرائيلية باملثع ىندما 9113كانرن الثاين /يف ينايرباي د
جلس ودير الدفاع اإلسرائيلي مرشيه يعلرن يف الصف األمامي يف إحدى جلسات 

األمن يف ميرنخ؛ حي  كان ودير اخلارجية اإليراين حممد جراد ظرياف   مؤتر ىن
هر املتحدث، وبينما كان ظريف جيري مقابلة يف اليرم التايف مع التلفزيرن األملاين، 

                                                 
(1) N. Hadian (2014) ‘Nasser Hadian: Reasons Iran Wants Peace in Syria’, 

The Iran Primer, 4 February, http://iranprimer.usip.org/blog/ 

2014/feb/04/nasser-hadian-reasons-iran-wants-peace-syria (accessed 

13 February 2014). 
(2) M. Javedanfar (2014) ‘Iran, Israel and the Politics of Gesture’, Al-

Monitor, 5 February, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/ 

2014/02/iran-israel-politics-gesture.html (accessed 13 February 2014). 
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"مأساة مرىوة"، )وهذا خالف ما كان  أقر برقرع اهلرلركرست، واصًفا إياها با
ر ظرياف إ  أناه إذا ترصاع    يفعله جناد الذي كان يشّكك يف املسألة(. وأشا

اإلسرائيليرن والفلسطينيرن إ  اتفاقية سالم، فمن املمكان أن تعتارف طهاران    
. وىلى الرغم من شكرك رئيس الردراء بنيامني نتنياهر املستمرة؛ فإن (1)بإسرائيع

بعض التقارير ُتشري إ  أن مسؤولني يف ودارة الدفاع ويف االستخوارات اإلسرائيلية 
 .(2)لك التلميحات اإليرانية حقيقيةيرون أن ت

لقد تنافست إيران وتركيا ملدة طريلة يف املنطقة؛ إذ دىمت كع منهما أطراًفا 
، وىلى الرغم من ذلاك  9111متعاررة يف الصراع يف سرريا، الذي بدأ يف ىام 

، 9113كاانرن الثااين   /فقد دار رئيس الردراء التركي أردوغان طهران يف يناير
. (3)قات بني الولدين يف الرقت احلايف، وخاصة يف اجملال التجااري وتتحسن العال

ويودو أن إيران حتاول أن ُتحّسن ىالقاهتا مع بعض دول جمالس التعاون اخلليجي؛ 
منذ مدة طريلاة، ويف اآلوناة   باي فقد كان إليران ىالقات جيدة مع ُىمان ود

درجات خمتلفاة(  أكثر تفاؤاًل )وإن با واي األخرية بدت قطر والكريت وأبر ظ
بشأن إمكانية حتسني ىالقاهتم بطهران، وتظع ىالقات إيران بالسعردية والوحرين 
ىدائية؛ فالرياض واملنامة يرون أن إيران تدىم املعاررة الشيعية يف الوحرين، وهي 

                                                 
(1) B. Caspit (2014) ‘Israeli Security Officials Recognize Change in Iran’, 

Al-Monitor, 4 February, http://www.al-monitor.com/pulse/tr/contents/ 

articles/originals/2014/02/iran-israel-historic-developments-hope-

defense-officials.html# (accessed 13 February 2014). 

(2) T. Abbas (2014) ‘Iran-Turkey Relations: Between Competition and 

Cooperation’, Asharq Al-Awsat, 31 January, http://www.aawsat.net 

/2014/01/article55328330 (accessed 13 February 2014). 
(3) D. Murray (2014) ‘Iran, Saudi Arabia, and the Middle East’s 30 Year 

War’, The Spectator, 25 January, http://www.spectator.co.uk/ 

features/9122371/armageddon-awaits/(accessed 13 February 2014); Al 

Bawaba (2014) ‘What Will Qatar Get Out of an Iranian Nuclear Deal’, 

Al Bawaba Business, 12 January,http://www.albawaba.com/ 

business/qatar-iran-gas-lng--546714 (accessed 14 February 2014); and 

F. Gardner (2014) ‘Gulf States Divided Over Iran Sanctions’, BBC 

News, 13 January, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-

25713793 (accessed 14 February 2014). 

http://www.aawsat.net/
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دولة سنية ملكية؛ بينما تعارض كع من الرياض وطهران سياسة بعضهما الاوعض  
 .(1)يف العراق وسرريا ولونان

ويشري كع ذلك إ  أنه منذ أن أصوح روحاين رئيًسا، أخاذ إدراك طهاران   
يزداد حلاجتها إ  أن ختفف الترتر مع معظم )إن مل َنُقْع: كع( حلفاء أمريكاا يف  
املنطقة؛ إذا أرادت التقارب مع واشنطن، وال يوقى إال أن ُتظهر طهاران مادى   

ية جتاه بلدان جملس التعاون اخلليجي استعدادها للقيام بذلك، هع مراقف إيران الرد
هع هي إشارة إ  أن طهران مستعدة ألن تراصع  -وتركيا؛ بع حىت جتاه إسرائيع

ىالقات التعاون معهم بشكع دائم أم أن طهران تقرم بذلك مرحليًّا حاىت حياني   
الرقت الذي حتصع فيها ىلى اتفاقية نروية وختفيف للعقربات؟ حاىت إن أرادت  

أن تراصع ىالقات حسنة، أو ختفف الترتر مع بعض أصدقاء أمريكا  طهران حقيقًة
يف املنطقة، فهع هي مستعدة ألن تقلع من دىمها حللفائها التقليديني يف سارريا  
ولونان من أجع هذا الغرض؟ أم هع تستطيع طهران أن تفكر أهنا ميكن أن حتّسان  

ا تقرم يف الرقت نفساه  ىالقاهتا بشكع أو بآخر بأصدقاء الراليات املتحدة؛ بينم
مبساىدة نظام األسد وحزب اهلل؟ وأخرًيا هع تأمع طهران يف أن حتسني ىالقاهتاا  
مع أمريكا ميكن أن يؤدي يف النهاية إ  حتسني العالقات مع اململكة )الساعردية(،  
أم هع تظن طهران أن حتسني العالقات مع أمريكا ميكن أن يؤدي إ  تقليع دىام  

  ظع تنافس مستمر بني إيران والسعردية يف املنطقة؟واشنطن للرياض يف
ليس هناك حىت اآلن إجابات وارحة أليٍّ من هذه األسائلة؛ وباالنظر إ    

األمريكية يف بداياة  -األمريكية وجهرد التقارب الصينية-جهرد التقارب السرفيتية
                                                 

(1) D. Murray (2014) ‘Iran, Saudi Arabia, and the Middle East’s 30 Year 

War’, The Spectator, 25 January, http://www.spectator.co.uk/features/ 

9122371/armageddon-awaits/(accessed 13 February 2014); Al Bawaba 

(2014) ‘What Will Qatar Get Out of an Iranian Nuclear Deal’, Al 

Bawaba Business, 12 January,http://www.albawaba.com/business/ 

qatar-iran-gas-lng--546714 (accessed 14 February 2014); and F. 

Gardner (2014) ‘Gulf States Divided Over Iran Sanctions’, BBC News, 

13 January, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25713793 

(accessed 14 February 2014). 
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وادو  السوعينات من القرن املاري )وكما هر وارح يف اجلهرد الالحقة(، فإن ما ي
وارًحا هر: إذا كانت طهران توح  ىن حع للقضية النروية؛ بينما هي تساتمر  
يف سياساهتا، ال  يعتربها أصدقاء أمريكا يف املنطقة ىدائية، فإن جهرد التقارب مع 
أمريكا لن ُيكتب هلا النجاح ىلى األرجح؛ ولكن إذا كانت طهران توح  ىان  

إما ىن حتسني ىالقاهتا مع أصادقاء   حع للقضية النروية، وتوح  يف الرقت نفسه
أمريكا يف املنطقة أو احلد من اخلالف معهم، فإن جهرد التقارب اجلارية قد يكتب 

 هلا النجاح.
إن التصرحيات اإليرانية األخرية واألفعال ال  هتدف إ  ختفيف الترتر باني  
ن إيران وبني إسرائيع من جهة، وبني إيران وتركيا وبعاض دول جملاس التعااو   

اخلليجي من جهة أخرى قد رفعت سقف الترقعات يف أن طهران ميكن أن تراصع 
الوح  ىن تقارب حقيقي؛ يشمع إما حع اخلالفات بشأن الدول األخارى، أو  
ىلى األقع التقليع من حدهتا؛ وإذا توني أن هذه التلميحات اإليرانية فيماا يتعلاق   

تدراج أمريكا للترقيع ىلى بالدول األخرى هي جمرد تكتيك مرحلي؛ يهدف إ  اس
اتفاقية بشأن السالح النروي مع ختفيف العقربات، تّكن طهران مان مراصالة   
سياساهتا ال  يعتربها أصدقاء أمريكا يف املنطقة مصدًرا للتهدياد، فاإن جهارد    

اإليراين لن تعيش طرياًل؛ حىت لر مت الترصع إ  اتفاقية بشاأن  -التقارب األمريكي
إن خيوة األمع ال  ميكن أن حتصع يف حال تاوني أن طهاران    املشروع النروي.

ختدع واشنطن لن تعين إال أنه جيب ىلى طهران أن تقدم تنادالت أكرب يف املستقوع 
إذا ما أرادت أن تنجح جهرد التقارب؛ وذلك كي تتغلب ىلى تراث من حماوالت 

 .التقارب الفاشلة، تاًما مثلما فعع غررباتشرف
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 األميركي:-في التقارب اإليراني
 من أين تمر الطريق  لى فلسطين؟

 فاطمة الصمادي
 باحثة في مركز الجزيرة للدراسات، 

 متخصصة في الشأن اإليراني

طينية، توح  هذه الررقة يف الترجهات السياسية اإليرانية جتاه القضية الفلسا 
وترصد هذه الترجهات ىرب مراحع تارتخية خمتلفة وكذلك يف خطااب الساساة   

األمريكي ىلى -اإليرانيني وبراجمهم االنتخابية. وتقرأ التأثري احملتمع للتقارب اإليراين
 املرقف السياسي اإليراين جتاه هذه القضية.

قضاية  تعتقد الواحثة برجرد حترل يف اخلطاب السياسي اإلياراين جتااه ال  
الفلسطينية، وترى أن هذا التحرل سابق ىلى قضية التقارب واملفاورات املواشرة 
مع واشنطن، وأن هذا التغيري فررته التحرالت ال  طالات اجملتماع اإلياراين،    
وكذلك التحديات الداخلية واخلارجية ىلى الصاعد االجتماىياة واالقتصاادية    

ه القضية الفلسطينية مبراحع؛ اختاذت  قد مرت الترجهات اإليرانية جتالوالسياسية. 
أوالها بعًدا أيديرلرجيًّا شعاراتيًّا محع مفاهيم التضامن والرحادة اإلساالمية يف   
انسجام مع اخلطرط األيديرلرجية العريضة للثررة اإلسالمية اإليرانية. لكن هاذه  

 -بفعع التحرالت االجتماىية والتحاديات السياساية  -الترجهات بدأت تأخذ 
اقعًيا براغماتًيا يف العالقات الدولية، سعًيا إ  حتقياق ماا تساعى إلياه     منحى و

اجلمهررية اإلسالمية من تعزيز مكانتها اإلقليمية، واالىتراف بادورها كالىاب   
دويف مؤثر، وذلك تاشًيا مع وثيقة "الرؤية املستقولية" ال  أطلقتاها إياران قواع    
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قليمية األو . إن هاذا الوعاد   لتصوح القرة اإل 9197سنرات؛ وحددت فيها ىام 
الرباغمايت النفعي بدأ مع فترة رئاسة رفسنجاين األو ، واستمر خالل فترة حكام  
خاتي، مث ىاد الوعد الشعارايت ليطغى يف فترة رئاسة أمحدي جناد األو ؛ لكناه يف  
فترته الرئاسية الثانية وجد نفسه مدفرًىا إ  العاردة إ  املساار الاذي خطاه     

 اين.رفسنج
ومع وصرل حسن روحاين، الشخصية الرفية خلاط رفسانجاين إ  سادَّة    
الرئاسة بدأ يربد الوعد النفعي بصررة وارحة يف األداء السياسي للارئيس الاذي   

 ورث تركة اقتصادية وسياسية ثقيلة.

 حماية المستضعفين
ينص الدسترر اإليراين، وهر األسا  يف ترجيه السياسة اخلارجية، ىلاى أن  

( مان  11ية املستضعفني وظيفة من الرظائف األساسية للدولة؛ تقرل املاادة ) محا
الدسترر: إن حكرمة اجلمهررية اإلسالمية مرظفة بصياغة سياستها العامة طوًقا ملا 
ميليه أسا  االئتالف واحتاد الشعرب اإلسالمية؛ وىليها أن تسعى لتحقيق الرحدة 

( ىلاى أن  179اإلسالمي. وتنص املاادة ) السياسية واالقتصادية والثقافية للعامل 
السياسة اخلارجية للجمهررية اإلسالمية جيب أن ُتوىن ىلى أسا  رفض أي نارع  
من أنراع فرض اهليمنة أو قورهلا. وملزمة بالدفاع ىن "حقرق املسلمني كافاة".  

( ال  تنص ىلى أن اجلمهررية اإلسالمية يف الرقت الذي تلتزم 173وكذلك املادة )
بعدم التدخع يف شؤون الدول األخرى، فإهنا مكلفة بادىم ومحاياة حاق    فيه 

. وتأيت هاذه املوااد  منساجمة ماع الرؤياة      (1)املستضعفني أمام املستكربين
األيديرلرجية إليران اإلسالمية، فحماية املستضعفني مودأ أساسي من مواد  الثررة 

قاة باني ىاامل    اإلسالمية، وركن مهم يف فكر اخلميين الثارري ورؤيتاه للعال  
"االستكوار" وىامل "االستضعاف"، وينظر إليها يف الرقت ذاته كرظيفة دينية ترجِّح 
يف الكثري من القضايا املصاحل القيمية ىلى املصاحل املادية، وبناء ىليه فاإن الادىم   

                                                 

)الدسترر اإليراين( قانرن أساسي مجهرري إسالمي إيران، ودارت إرشااد إساالمي،    (1)
 .92 (، ص1222) 12شهريرر 
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اإليراين للقضية الفلسطينية والنظر إ  إسرائيع ككيان غري مشاروع ومعارراة   
العادل هي يف حقيقتها مراقف تنسجم مع األساس النظرياة   ىملية السالم غري 

 والثررية إليران، وتعد مصاديق مهمَّة للفكر الاذي تقارل إياران إهناا تتونااه      
 .(1)رمسيًّا

كان ياسر ىرفات أول دىيم سياسي كوري يزور إيران بعد قيام اجلمهررياة  
يح السافارة  . استقوله الثرار حبفاوة كورية وسالمره مفاات  1252اإلسالمية ىام 

اإلسرائيلية، ال  كانت تضم مركًزا للعمليات اإلسرائيلية. ويصعب ىلاى املهاتم   
بتاريخ هذه القضية إغفال الدور املؤثر الذي تركته الثررة اإلساالمية يف مساار   

 القضية الفلسطينية.
وال ميكن إنكار أن اجلمهررية اإلسالمية بعد الثررة، قد قدمت الكثري مان  

ضية الفلسطينية، بصرف النظر ىما حتقق ىلى صاعيد دور ومكاناة   املساىدة للق
إيران ال  تسعى إليها. وتنرع الدىم اإليراين بني املادي واأليديرلرجي؛ كما ُقادَِّم  
دىم حقيقي للقضية الفلسطينية داخع اجملتمع املدين اإليراين، وتشارك العديد مان  

وفرت املستشافيات اإليرانياة   املنظمات غري احلكرمية يف جهرد مجع األمرال، و
املساىدة الطوية اجملانية للجرحى الفلسطينيني يف االنتفارات املتعاقوة يف األراراي  

 احملتلة.
ويف السنرات األو  من ىمر الثررة كانت مشاىر التأييد للقضية الفلسطينية 
تتد وسط قطاىات سياسية إيرانية خمتلفة، منها إسالمي الترجه ومناها يسااري   

ترجه، وكذلك احلال وسط خنوة من املثقفني اإليرانيني ممن تلقارا تعلايمهم يف   ال
الغرب؛ لكن هذه املشاىر مل ُتترك ىلى سجيتها وىفريتها، فقد قامت اجلمهررية 
اإلسالمية بترجيهات مواشرة من آية اهلل اخلميين مبأسسة التأييد، من خالل إقارار  

لقد "؛ حي  خصصت اجلمعة األخارية  جممرىة من الفعاليات، من أبردها "يرم ا
من رمضان من كع ىام للدىرة إ  حترير القد ، وتنطلق فيها مسريات حاشادة  
جيري التحضري هلا رمسيًّا يف خمتلف املدن اإليرانية. وجاء شعار "الطريق إ  القد  

                                                 

حممد باقر سليماين، باديگران روند صلح خاورميانه، )الىور ىملية السالم يف الشارق   (1)
 .913 ، ص1452/9111األوسط( هتران، دفتر مطالعات سياسي وبني املللي 
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مير من كربالء" والذي انتشر بني صفرف احلار  الثارري وقارات التعوئاة     
ومل يقف هاذا الشاعار السياساي ىناد صافرف احلار        . (1)"بسيج" اال
"بسيج"، بع القى شعوية كورية يف األوساط احلزبية والسياسية ذات الترجاه   اوال

إ   (2)الديين. وانتقع الشعار الذي كان للخميين وأنصاره دور كاوري يف رواجاه  
 .(3)السياسة اخلارجية اإليرانية وحمددات مسارها

تنافس والصراع السياسي، حي  برد يف املنااظرة  ودخع هذا الشعار جمال ال
االنتخابية الشهرية، ال  مجعت بني مري حسني مرسري وحممرد أمحدي جناد ىاام  

، وأىاد جناد التذكري به برصفه واحًدا من أهم املواد  الترجيهياة لرماام   9112
ل . وجرى قراءة ذلك ىلى أنه إدامة لفكر "تصدير الثاررة" إ  الادو  (4)اخلميين
لكن الرواية الداىمة ال  تأخذ صوغة أيديرلرجية وشاعاراتية واراحة،    اجملاورة.

يتوناها ويعيد إنتاجها تيار سياسي بعينه، يتراجع تأثريه يف السياسة اإليرانية اليارم.  
األمريكي، يوادو أن  -ومع جميء الرئيس روحاين واتساع مسار التقارب اإليراين

اه القضية الفلسطينية ستشهد حتراًل ياأيت يف إطاار   السياسة اخلارجية اإليرانية جت
 "القورل مبا يقوع به الفلسطينيرن".

 
 

                                                 
(1) Saskia Maria Gieling, Religion and war in revolutionary Iran, I.B. 

Tauris, 1999, pp. 115. 

(2) Mohammad Mohaddessin, Islamic Fundamentalism, Anmol 

Publications PVT. LTD., 2003, pp. 126. 

(3) Farhang Rajaee, The Iran-Iraq war: the politics of aggression, 

University Press of Florida, pp. 96. 

محادي  نژاد، )النص الكامع ملناظرة مرساري وأ  منت کامع مناظره مرسری وأمحدي  (4)
 :1422خرداد  13جناد(، سايت آفتاب، 

http://aftabnews.ir/fa/news/90164/%D9%85%D8%AA%D9%86-% 
DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7% 
D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88% 
DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB% 
8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF 



99 

 القضية الفلسطينية: معضلة النقاش الدابلي

يف السنرات األخرية بدأت إيران تشهد صداًما بني ما تطلق ىليه "ثرابت ثررياة"  
لصدام. ماع بادء   وبني مصاحلها الرطنية؛ ومل تكن القضية الفلسطينية بعيدة ىن هذا ا

كان املشهد اإلياراين ينفاتح    9112احلمالت االنتخابية ملرشحي الرئاسة اإليرانية ىام 
بصررة ىلنيَّة ىلى نقاش مل تعتده إيران من قوع. ومبراداة املناظرات الا  مجعات باني    
املرشحني األربعة كانت مناظرات أخرى جتري يف الشرارع وأقطاهبا مراطنرن أغلواهم  

الشابة يتوادلرن االهتامات ويدافعرن ىن مرشحيهم بعنااد. كانات السياساة    من الفئة 
حمرًرا يف مناظرات الشارارع، كاان أصاحاب فلسافة:     « دىم املقاومة»اخلارجية و

"املصواح الذي حيتاجه الويت حيرم ىلى اجلامع"، وهي مرقف يدافع ىناه كاثريون يف   
م أو  بالادىم الاذي تقدماه    يعّورون ىن وجهة نظر ترى أن مشكالهت-إيران اليرم 

احلكرمة اإليرانية حلركات املقاومة يف فلسطني ولونان. يف مقابع ذلاك تقاف فئاة ال    
ُيستهان هبا ُجّلها من التيار األصريف مدافعة ىن رأي آخر ينوع من مرقف اإلمام اخلمايين  

 .(1)رجي"ترى أنه "ال ميكن النظر إ  نضال الفلسطينيني واللونانيني ىلى أنه مرررع خا
واحلقيقة أن حالة الرفض ملا يقدم من دىم للمقاومة يف لونان وفلسطني داخع 
فئات يف اجملتمع اإليراين مسألة كان ميكن مالحظتها، حاىت قواع االنتخاباات    
الرئاسية العاشرة، وهي مسألة اختذت أشكااًل ىدة، من نكت سياسية إ  تواادل  

ا قدمًيا لتتحدث ىن "بقرة حسن الا   رسائع هاتفية قصرية ترظف شعًرا فلكلرري
 .(2)يذهب حليوها إ  فلسطني"

                                                 
مان   19ميكن الرجرع هنا إ  مقال نشرته الواحثة يف جريدة احلياة اللندنية بتااريخ   (1)

بعنران )إيران: التنافس االنتخاباي يشمع ترياع "حازب اهلل"    9112حزيران /يرنير
 و"محا "(. واملقال مرجرد ىلى هذا الرابط:

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/26535 
گاو حسن چه جرره؟ نه شري داره ناه پساترن شريشار باردن     /ع، ترترلهاتع، مت (2)

هندسترن.." شعر فلكلرري فارسي، واسع االنتشار يتحدث ىن بقرة حسن الا  ال  
مت تواادل   9112/9112حليب هلا؛ ألن حليوها يذهب إ  اهلند، بعد حرب غزة ىام 
ررت تغيري هذا الشعر.. رسالة هاتفية تتضمن نكتة سياسية تقرل: إن ودارة اإلرشاد ق

وبعد سخرية من مضامني اجتماىية ىديدة، يعرد الشعر اجلديد ليتحدث ىان "بقارة   
 حسن ال  ُتحلب لكن حليوها ُيرسع إ  فلسطني".
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ولعع ذلك ىّور ىن نفسه بصررة أكثر وررًحا وأشد صدامية يف يرم القد  
 ، حني جاء الشعار: "ال غزة وال لونان روحي فاداء إياران"؛ لاريدد    9112ىام 

ت إلسارائيع"  ألول مرة يف إيران بعد أن بقي شعار "املرت ألمريكا" وشعار "املر
 يترددان لثالثني ىاًما. القى الشعار انتقاًدا حادًّا من شخصيات سياساية وناراب   

، ورأى الرئيس اإليراين السابق حممد خاتي أن احلدي  يف خيار إيران (1)يف الربملان
أو فلسطني خطأ كوري وخطري؛ وألن يرم القد  "رمز ملقاومة االحتالل والظلام  

 . وتواع ذلاك   (2)ودافع ىنه الشاعب اإلياراين كخياار"   أطلقه اإلمام اخلميين 
مراجعة إصالحية للشعار ليأيت الشعار املعدل: "روحي فداء إيران وغازة ولوناان   

 .(3)أيًضا"
وتقرم وجهات النظر املعاررة للخطاب األيديرلرجي اإليراين جتاه القضاية  

 الفلسطينية ىلى مقرالت أساسية؛ هي:
 سراها ومن ذلك فلسطني. أن إيران أولرية تتقدم ىلى -
هناك حالة من اإلفراط من جانب احلكرماة اإليرانياة فيماا يتعلاق      -

بفلسطني يرافقها حالة تفريط وجتاهع للتجاود يف حقرق اإلنساان يف  
 أماكن أخرى من العامل.
                                                 

نيساان  /من إبريع 3أدى شعار: "ال غزة وال لونان" إ  قيام الربملان اإليراين يرم األحد  (1)
ىلي أكرب حمتشمي برر، رئيس جلنة الدفاع ىان  بإقالة رجع الدين اإلصالحي  9111

انتفارة الشعب الفلسطيين، الذي أدى دوًرا رئيًسا يف إنشاء حازب اهلل اللونااين يف   
مثانينات القرن املاري؛ وذلك ىقب مطالوات من قوع نراب حمافظني، اهتمت حمتشمي 

هبادف   برر، الذي دىم مرسري يف االنتخابات بأنه كان من املخططني للتظااهرات 
 إسقاط نظام اجلمهررية اإلسالمية.

صدرت تصرحيات خاتي خالل لقاء مجعه بلجنة طالبية حلماية فلسطني، ونشرها مرقع  (2)
 ( ىلى الرابط التايف:1389شهريرر  9"جهان نيرد" بتاريخ )

http://www.jahannews.com/vdcaeun6u49neu1.k5k4.html 
جملس الشررى اإليراين ىود اهلل كعواي خبصرص  انظر تصرحيات النائب اإلصالحي يف (3)

الشعار "هم غزه هم لونان جامن فداي إيران"، ويعين: "روحي فداء إيران وغزة ولوناان  
ىلى مرقع وكالة فار  لألنواء؛ ومرجاردة ىلاى    11/11/22أيًضا". ونشرت بتاريخ 

 الرابط التايف:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8906110096 
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أن احلكرمة اإليرانية تقرم باستغالل املرررع الفلسطيين ودىم املقاومة  -
 .(1)خع واخلارجلتعزيز قوضتها يف الدا

وُيجري هذا الفريق نقًدا كورًيا ملا ُيطلقرن ىليه: "استغالل" احلكرماة اإليرانياة   
لقضية فلسطني واملقاومة، ويرون أهنا غطاء لالستوداد الداخلي، ويؤكد أن املصالحة  
الرطنية جيب أن تكرن صاحوة احلرف األول يف السياسة اخلارجية؛ ولذلك فهي تدىر 

 .(2)ل" ىن القضية الفلسطينية ال يتعارض مع هذه املصلحةإ  "دفاع معقر
إن معاملة إيران ىلى أهنا حتمع مرقًفا مرحًدا جتاه القضية الفلسطينية هر خطأ 
يف تقييم احلالة اإليرانية وفهمها؛ إيران دولة واسعة األطراف وىدد سكاهنا يربار  

رات الفكرية والنخب؛ ىلى السوعني مليرن نسمة، وفيها طيف واسع جدًّا من التيا
حي  يصعب ىلى املرء أن حيسم مرقًفا واحًدا فيما يتعلق بأية مقرلاة سياساية،   
مهما بلغت أمهيتها. واحلقيقة أن الترجه حنر القضية الفلسطينية، كما هي احلاال  
بالنسوة للتقارب مع واشنطن داخع اجلمهررية اإلسالمية اإليرانية ال ميكن حصره 

 كن القرل برجرد اجتاهات ىدة، أمهها:يف اجتاهني؛ بع مي
ترجه يعكس املرقف الرمسي اإلياراين جتااه    التوجه السياسي الرمسي:. 1

فلسطني واملقاومة ويتسم بالعداء إلسرائيع؛ لكن التطرر األبرد الذي حدث ىلاى  
                                                 

ميكن يف هذا السياق مراجعة ما كتوه حمسن كديرر حتت ىنران: "استراتيجية احلركاة   (1)
اخلضراء: إيران أولرية تتقدم ىلى فلسطني". اولريت ايران بر فلسطني استراتژی جنوش 

، ومرجرد ىلى 1422تري  4سوز است"، وُنشر ىلى مرقعة الرمسي ىلى اإلنترنت بتاريخ 
 الرابط التايف:

http://www.kadivar.com/Index.asp?DocId=2531&AC=1&AF=1&ASB

=1&AGM=1&AL=1&DT=dtv 
ميكن يف هذا السياق الرجرع إ  املقابلة ال  أجراها حمسن كديرر مع إذاىة صارت   (2)

، وُنشر متنها الكامع ىلى مرقعاة ىلاى   9111حزيران /من يرنير 99أمريكا بتاريخ 
 رابط التايف:ىلى ال 1422تري  1اإلنترنت بتاريخ 

http://www.kadivar.com/Index.asp?DocId=2529&AC=1&AF=1&ASB

=1&AGM=1&AL=1&DT=dtv 

 :9111حزيران /من يرنير 99ومرجردة أيًضا ىلى الرابط التايف بتاريخ  
http://www.youtube.com/watch?v=FTFNFxysArc&feature=player_em

bedded 
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هذا الصعيد مع وصرل روحاين إ  السلطة هر خروج مؤسسة الرئاساة بشاكع   
سحب ذلك ىلى خطاب ودارة اخلارجية اإليرانية، وهر جزئي من هذا الصف؛ وان

ما يقرد إ  القرل حبدوث تراجع يف صالبة هذه اجلوهة ال  استمرت لعقرد، ويعد 
هذا الترجه استمراًرا للسياسة ال  رافقت الودايات األو  للثررة، وبلغت ذروهتاا  

قات مع إسرائيع؛ ، وقيام اجلمهررية اإلسالمية بقطع العال1252مع انتصارها ىام 
ويرى أصحاب هذا الترجه يف محا  احلركة األقرب فيما يتعلق بااملرقف مان   
االحتالل مقارنة حبركة فتح، كما يرون أن وجرد مشتركات دينية وأيديرلرجياة  
مع محا  يقتضي تقدمي الكثري من الدىم هلا، مع جميء أمحدي جناد إ  السلطة ىام 

ات السنرات األو  من تأسايس اجلمهررياة   كانت إيران تعرد إ  شعار 9117
اإلسالمية: "هذه الثررة لن تكتمع إال بتحرير القاد "، وطارح جنااد قضاية     
اهلرلركرست، وكرر شعارات إدالة إسرائيع من الرجرد، وهر الشعار الذي جااء  

. مع نتائج هذه الطروحات كان املعارررن يضاعرن  (1)ىلى لسان اإلمام اخلميين
كربى ىلى كفاءة حكرمة جناد وسياستها اخلارجياة، واهتماره    ىالمات استفهام

 .(2)بتعريض مصاحل إيران للخطر
يدافع أصحاب هذا الترجه بشدة ىن قيم الدفاع ىن فلسطني، والعداء ماع  

، وينظرون إ  معارري تقدمي الدىم للمقاومة أو خفضه ىلاى أهنام   (3)إسرائيع
مرن جزًءا مناهم باأهنم صاناىة    يظهرون الضعف والتساهع أمام األىداء، ويته

                                                 

نص الربنامج احلكرمي حلكرمة الرئيس اإليراين حممرد  ميكن يف هذا السياق العردة إ  (1)
 :1423مرداد  97أمحدي جناد، واملنشرر ىلى هذا الرابط بتاريخ 

http://www.moe.org.ir/_DouranPortal/Documents/barnameye-dolat.pdf 
ة جند ذلك وارًحا يف مقارنة أجراها الدكترر حمسن أمني داده املستشار السابق يف ودار (2)

اخلارجية يف ىهد اإلصالحيني بني السياسة اخلارجية حلكرمة جناد وحكرمة خاتي، يف 
حماررة قدمها لطالوات جامعة الزهراء يف طهران، ونشرهتا وكالة فار  لألنواء بتاريخ 

 ، ومرجردة ىلى الرابط التايف:11-9-1422
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8802161244 

قسم األسئلة واإلجابات ىلى مرقع "انديشه قم" فيما يتعلق بالراجب حنر فلسطني انظر  (3)
 )دون تاريخ(، ومرجرد ىلى هذا الرابط:

http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=4007&urlId=1336 
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 .(1)خارجية ووسيلة بيد الغرب، ويصفرهنم أحياًنا بأهنم أىداء الداخع
وجيب هنا التفريق بني خطاب جناد يف دورته الرئاسية األو ، واخلطاب الذي بدأ 
يتشكع مع فترة الرئاسية الثانية، وهذا اخلطاب وإن كان ما دال حيافظ ىلى حضارر  

خطاب بدأ يلتفت إ   -أيًضا-القضية الفلسطينية يف مفرداته، فإنه مرررع املقاومة و
. ومن املالحاظ أن  (2)الوعد القرمي، واحلدي  ىن "الصداقة مع الشعب اإلسرائيلي"

حماوالت التغيري ال  تقرم هبا حكرمة روحاين للتخفيف من اآلثار والتوعات ال  خّلفتها 
 ررة جلية ىلى املرقف من إسرائيع.السياسة اخلارجية ألمحدي جناد، تركز بص

أما القضية ال  جيب الترقف ىندها يف حتليع مرقع وحضرر هاذا الترجاه؛   
فهي أن أصحابه هم الذين يديرون دفة اإلىالم يف اجلمهررية اإلساالمية، ومان   
املعروف أن قيادة املؤسسة اإلىالمية يف إيران تتوع للمرشد، ويسيطرون ىلى آلياة  

ىدد من املؤسسات املهمَّة؛ مثع حر  الثررة، وجملس الشاررى،  صنع القرار يف 
مؤسسة القيادة، وىلى رأسها املرشد األىلى للثاررة اإلساالمية؛    وقوع ذلك كله
التيار هر األقدر ىلى التعوري ىن حضرره؛ وذلاك مان خاالل     ولذلك فإن هذا

ويرم حماربة  ،(3)املسريات والتظاهرات ال  حيشد هلا بشكع كوري؛ مثع: يرم القد 
                                                 

انظر مقااًل للناقد والصحفي فرج سركرهي بعنران: "مساله فلسطني، سياست روشن  (1)
ت، برخررد موهم اپرديسيرن" )قضية فلسطني: السياسة الراراحة للحكرماة   حکرم

 ، ومرجردة ىلى هذا الرابط:41/9/1422والتعامع املوهم للمعاررة(، بتاريخ 
http://www.radiofarda.com/content/f3_palestine_islamicrepublic_oppo

sition/2049149.html 

صرح يف مؤتر صحفي يف طهاران:   -اث الثقايفالذي رأ  مؤسسة املري-وكان مشائي  (2)
"للمرة األلف ُأىلن وبصررة أقرى من السابق أننا أصدقاء لكع شعرب الدنيا؛ حاىت يف  
أمريكا وإسرائيع. وقد أدى ذلك إ  ردود فعع غاروة داخع جملس الشررى اإلياراين،  

دىرن لعقاب الذي ىرض مشائي الستجراب ىلى خلفية تصرحياته، انظر: "نراب بإيران ي
 :9112آب /من أغسطس 17مسؤول وصف اإلسرائيليني باألصدقاء"، اجلزيرة نت، 

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1096838 
يرم القد  العاملي: هر حدث سنري يعارض احتالل إسرائيع للقد ؛ ويتم فيه حشد  (3)

 بعض الدول العربية واإلسالمية واجملتمعاات  وإقامة املظاهرات املناهضة للصهيرنية يف
اإلسالمية والعربية يف خمتلف أحناء العامل، وجاءت الدىرة إليه من قوع آية اهلل اخلميين، 

 .1252آب من العام /املرشد األىلى للثررة اإلسالمية يف إيران آنذاك يف أغسطس
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 ، يف حني ال تترافر الفرصة ذاهتا للترجهات األخرى.(1)االستكوار العاملي
وهم فريق حيمع وجهة نظر سياسية خاصاة؛ تارى أن    دعاة الواقعية:. 7

اجلمهررية اإلسالمية تعاملت مع القضية الفلسطينية ىلى أهنا قضية مودئياة، وأن  
يراَجه اليرم بنظرة واقعية، وحيتجرن  ذلك استمر لثالثني ىاًما؛ لكن ذلك جيب أن

ىلى ذلك حبجة أن املرقف املودئي كّلف ويكّلف إيران مثًنا باهًظا، ويتعارض ماع  
. يثري املنتقدون هنا جداًل بأن دىم محا  واجلهاد، ال ينوع (2)املنافع القرمية إليران

ويف ماع  من دافع إسالمي أو إنساين، وإمنا هر ناش  ىن التنافس اإلقليمي والاد 
أمريكا واألنظمة العربية؛ بع يذهب الوعض إ  أن إيران ترظف الترتر رد أمريكا 

 .(3)وإسرائيع يف املنطقة خلدمة مصاحلها، خاصة فيما يتعلق مبلفها النروي
وجيب االنتواه هنا إ  أن هذه املقرالت شّكلت جزًءا غري خاف من خطاب 

ة، كما ىملت الصحافة اإلصالحية التيار اإلصالحي ىلى صعيد السياسة اخلارجي
ىلى مدى سنرات ىلى إرساء مقرالت ىديدة يف مقدمتها: "تعزيز النظرة الراقعية 
إ  القضية الفلسطينية". ومع فرد روحاين وسعيه حللحلة املعضالت ال  تراجهها 

 إيران بدأ هذا الترجه يأخذ دمًخا جديًدا، بعد التضييق ىليه لسنرات.
يأخذ هذا الترجه بعًدا اقتصااديًّا ومعيشايًّا واراًحا،     ل:أولوية الداخ. 9

ويشارك الترجه السابق يف مسألة أولرية ترجيه الدىم املايف للداخع اإليراين مان  
. ويفضلرن أن يقتصر الدىم اإليراين ىلاى  (4)مودأ أن "فقراء إيران أحق بالدىم"
                                                 

تشارين  /من نارفمرب  3) آبان 14يرم مقارىة االستكوار: مناسوة سنرية تصادف يرم  (1)
الثاين( من كع ىام، وجتري فيه مسريات حاشدة بأحناء إيران؛ إحياء لذكرى اقتحاام  

 .1252الطلوة اإليرانيني للسفارة األمريكية يف طهران ىام 
انظر مقااًل لسعيد قامسي جناد بعنران: "إسرائيع، إيران دمركراتيك وجناوش ساوز"    (2)

، 9111نيساان  /من إبريع 97واحلركة اخلضراء(، بتاريخ )إسرائيع، إيران الدميقراطية 
 ومنشرر ىلى هذا الرابط:

http://www.bamdadkhabar.net/2010/04/post_3432 
 :1425-11-11فردان شهيدی، "محايت اد فلسطين چرا؟" )الدفاع ىن فلسطني ملاذا؟(  (3)

http://www.bashgah.net/pages-28306.html 
تساع كوري لرقعة الفقر واحلرمان يف اجلمهررية اإلسالمية، وتتضاارب  تعاين إيران من ا (4)

األرقام يف إيران بشأن الفقر؛ فهناك أرقام تتحدث ىن ىشرة ماليني إ  مخسة ىشار  
من اإليرانيني أو ما يصاع إ    %91؛ فإن 9112مليرن فقري، ووفًقا ألرقام ُنشرت ىام 
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يف التسرية. يعتقد  اجلانب السياسي، وأن يتم ترجيهه حلركة فتح؛ كرهنا منخرطة
جزء من ىامة الشعب اإليراين برجرد حالة إفراطية فيما يتعلق بدىم فلسطني، وأن 
املساىدة ال  ترجه للخارج من األفضع أن ُتدفع إ  الداخع اإليراين من منطاق  

. ومع تعااظم احلرماان   (1)"أن: "املصواح الذي حيتاجه الويت حيرم ىلى املسجد
 تتناهي إ  األمساع حاالت شكرى من هنا وهناك. واملشكالت االقتصادية

ولعع نظرة أىمق إ  األمرر تكشف ىن ىالقة تربط بني صاعربة احلفااظ   
ىلى هذه املعادلة، والتحرالت ال  شهدهتا إيران ىلى الصعيد االجتماىي، وتعدد 
األجيال يف جمتمع واحد، مع وجرد فجرة بدأت تتسع بني أبنائها، مع نرع مان  

ة تتضح مالحمها يرًما بعد آخر، وبصررة مركزة بني اجليلني األول والثااين  القطيع
للثررة من جهة، واجليع اخلامس من جهة أخرى، فمن اجليع األول الاذي تياز   
باحلركة والنشاط واملوادرة؛ ومحع شعارات أيديرلرجية واراحة جتااه القضاية    

شاديد للقضاية   الفلسطينية، وكذلك اجليع الثاين الاذي اتصاف باحلماا  ال   
الفلسطينية، مروًرا باجليع الثال  الذي شهد سنرات إىاادة الونااء االقتصاادي    
والثقايف، ال  شهدهتا بالده خاصة يف ىهد هامشي رفسنجاين وأطلق مان خاالل   

، ومن خالل حركة االحتجاج الطالبياة  1225حضرره املليرين يف انتخابات ىام 
ت احلرب، والتضييق ىلى احلريات، مع أطلق العنان لسخطه ىلى سنرا 1222ىام 

هذا اجليع بدأت ُتطرح بصررة ىلنية أولرية الداخع ىلى قضايا اخلارج؛ ومن ذلك 
القضية الفلسطينية. وصراًل إ  اجليع الرابع واخلامس ومها األكثار بعاًدا ىان    
                                                                                                                  

ونشرت صحيفة اىتماد اإلصالحية  مليرن شخص يصنفرن حتت خط الفقر املطلق، 17
مقااًل مطراًل ىلى صفحتها األو  محع ىنران: "تسرنامي الفقر وإراعاف التنمياة".   

. انظر مرقع اجلزيرة نت ىلى الارابط  9112نيسان /إبريع 91للدكترر داهدي بتاريخ 
 التايف:

http://aljazeera.net/NR/exeres/D77C3C2C-1FEA-4171-9AD3-3883 
9C35D9E2.htm?wbc_purpose=Basic_Current_Curren 

رفع حمتجرن إيرانيرن معارررن يف يرم القد  الذي أقيم يف اجلمعة األخرية من رمضان  (1)
الفتات ُكتب ىليها: "چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است".  9112ىام 

ن رسم خارطة وتعين: )املصواح الذي حيتاجه الويت حيرم ىلى اجلامع(. وورع املتظاهرو
إيران حمع كلمة الويت، وصررة قوة الصخرة حمع اجلامع؛ لتعين أن املال الذي حتتاجاه  

 إيران حيرم ىلى فلسطني.

http://aljazeera.net/NR/exeres/D77C3C2C-1FEA-4171-9AD3-3883
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الطروحات الشعاراتية ال  فررتها احلكرمة ىلى مدى سنرات طريلة؛ ويف مقدمة 
 قضية الفلسطينية.ذلك ال

 السياسة البارجية واألولويا  اإليرانية
رغم اخلالف بشأن الثررة السررية إال أن الترجه اإليراين العام سعى إ  ىدم 
مهامجة محا ، كما سعت أطراف مؤثرة يف محا  إ  استعادة دخم العالقاة، أو  

ا؛ لكان  حماولة جسر اهلرة ال  أوجدهتا مراقف كع طرف من الثررة يف سارري 
 املؤكد أن كال الطرفني قد وصال إ  نتيجة مفادها أن كالًّ منهما حيتاج اآلخر.

ىلى مدى سنرات أحسنت إيران استثمار املرررع الفلسطيين وقامت بسدِّ 
الفرا، الذي حدث بفعع احنياد األنظمة العربية للخيار التفاوري ماع إسارائيع،   

كع السابق، إذ إن تقارًبا ناجًحاا ماع   لكن هذا الدور ال ميكن له أن يستمر بالش
واشنطن لن يؤيت مثاره املرجرة يف الداخع اإليراين دون حترل حقيقي يف السياساة  
اخلارجية اإليرانية. وكما جرت ىملية إىادة تأويع لطروحات اخلميين وخطاباه  

يايم  املتعلق بالعالقة مع الراليات املتحدة األمريكية، يودو اجملال مفترًحا إلىادة تق
جممع السياسة اخلارجية اإليرانية جتاه القضية الفلسطينية يف رارء املساتجدات   

 السياسية.
"املركوة"؛  اتستحق السياسة اإليرانية جتاه القضية الفلسطينية، أن ترصف ب

فهناك خطاب رمسي يدافع ىن ررورة االستمرار يف تقدمي الدىم املايف والعسكري 
ال  تلتزم خبط الكفاح املسلح لتحرير فلساطني،   والسياسي لألطراف الفلسطينية،

مع جترمي املسار التفاوري، ومن قلب هذا اخلطاب وداخله خترج مشاريع مغاايرة  
تتحدث ىن تسرية بشكع أو بآخر، ومن ذلك مقترح "االستفتاء"، و"القورل مباا  

اهاد  يررى به الفلسطينيرن". وبني الثرابت واملصاحل وجد النظام اإليراين نفسه جي
لفرض معادلة، حتافظ ىليه كالىب أساسي يف القضية الفلسطينية، وحتفظ لاه يف  
الرقت ذاته مصاحله اخلاصة املرتوطة مبلفات داخلية وإقليمياة. لكان املؤكاد أن    
احتياجات الداخع اإليراين وحماوالت التقارب مع واشنطن تضغط بشكع ال ميكن 

 الصعيد. جتاهله إلحداث تغيري ميكن مالحظته ىلى هذا
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سيطرت السياسة الداخلية ومشكالت إيران الداخلية إراافة إ  حتاديات   
الصراع( ىلى جممع /امللف النروي والعالقة مع الراليات املتحدة األمريكية )احلرار

النقاش السياسي الذي شهدته إيران أيام االنتخابات الرئاساية الا  جارت يف    
بية جلميع املرشحني مل تكان القضاية   . ويف الربامج االنتخا9114حزيران /يرنير

الفلسطينية ىنراًنا بارًدا لدي أي من املرشحني باستثناء سعيد جليلي. ويف برناجماه  
أفرد الرئيس اإليراين حسن روحاين مساحة واسعة للدىرة ال  أطلقهاا لتادوين   

. كما أفرد روحاين، وكذلك فعع املرشحرن اآلخرون، (1)منشرر حلقرق املراطنة
، الذي يشّكع ساوًوا  (2)للملف االقتصاديباي واسعة من برناجمه االنتخا مساحة

 جرهريًّا إلىادة النظر يف مرررع العالقة مع واشنطن.
وكان من الرارح أن مساًرا جديًدا يف السياسة اخلارجية سيرلد ىلاى ياد   
" روحاين الذي وّجه نقًدا حادًّا ملا وصفه بسياسة "التمركز ىلى الشعارات اخلداىة
والفاقدة لالستراتيجية، وكان يقصد هبا جممع أداء الرئيس اإليراين السابق حممارد  

"اهلرلركرست"، و"إدالة إسرائيع  اأمحدي جناد جتاه اخلارج، خاصة فيما يتعلق ب
من الرجرد". وهي السياسة ال  رأى روحاين أهنا أدت إ  جممرىة مان النتاائج   

                                                 

دولت تدبري واميد )حكرمة التدبري واألمع(، الربنامج االنتخاباي حلسان روحااين،    (1)
 .11 ص ،، طهران1429خرداد ماه 

واألمع(، الربنامج االنتخاباي حلسان روحااين،   دولت تدبري واميد )حكرمة التدبري  (2)
 .34-91 ص ،، طهران1429خرداد ماه 

ورع روحاين برناجًما ىلى مراحع إلخراج االقتصاد اإليراين من أدمة بدت مستعصاية   
بعد أن دخلت منعطًفا خطًرا هذا العام؛ فقد أدى تطويق" خطة ترشيد الدىم احلكرمي" 

لع الرئيسية بصررة غري مسورقة، وتعاظمت الوطالة بني إ  ارتفاع أسعار الس 9111ىام 
صفرف الشواب، وىمقت العقربات االقتصادية ال  فررتها أمريكا والغرب من األدمة؛ 
خاصة مع مشرل النفط اإليراين الذي يقرم االقتصاد اإليراين بشاكع أساساي ىلياه    

نساوة   9114آذار /بالعقربات، ومع شعار: "االقتصاد املقاوم" وصع التضخم يف مار 
، فيما تتحدث %14، وحتدثت إحصاءات إيرانية ىن معدالت للوطالة تقترب من 47%

، كما أن معدل الوطالة يقتارب مان   %31أرقام غري رمسية ىن أن التضخم جاود الا
، وشهد اإلنتاج احمللي اخنفاًرا ملحرًظا؛ فضاًل ىن الفسااد واقتصااد الظاع،    91%

لثرري، الذي يرفض أن تخضع للرقابة احلكرمياة، وأدى  والنشاط االقتصادي للحر  ا
 تشديد العقربات دوًرا كورًيا يف ترجيه رربة لقيمة العملة اإليرانية.
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( 1اإلسالمية وتوديع إيران إ  املهدد رقام ) إىطاء وجه أمين للجمهررية  (1)أمهها
 .(2)لألمن العاملي، إرافة إ  رعف اخليارات االستراتيجية أمام إيران

يف املناظرات ال  شهدهتا االنتخابات الرئاسية اإليرانية احلادية ىشر، ورغام  
 أهنا مناظرات رمسية تتم رمن األطر الكلية العامة لترجهات اجلمهررية اإلسالمية،

من األسئلة ال  ُأثريت يف اجلزء الثاين من املنااظرات باني    %71جند أن ما نسوته 
املرشحني الثمانية تركزت ىلى جماالت السياسة الداخلية. وبدا وارًحا أن اهلام  
الداخلي هر ما تركز ىليه األسئلة، وكذلك اإلجابات، وىلى صاعيد السياساة   

لعالقة مع أمريكا وباملراداة املراجهة اخلارجية كان من الرارح وجرد تركيز ىلى ا
 .(3)معها

( سؤااًل جرى طرحها يف املناظرة الا  ُىقادت للمرشاحني    11ومن بني )
( تتعلاق بالشاأن   2( منها تتعلق بالقضايا الدبلرماساية و) 5الثمانية كان هناك )

من األسئلة تركز حرل السياسة الداخلياة ونظاام    %71الداخلي. وهذا يعين أن 
 تركز حرل القضايا الدبلرماسية والسياسة اخلارجية. %33واحلكم، 

وقد أثري العديد من األسئلة يف جماالت السياسة الداخلياة والدبلرماساية،   
، والعالقاة  %13فحظيت مسائع الشرق األوسط والقضية الفلسطينية مبا نساوته  

 ،%13، والصاحرة اإلساالمية   %33واملراجهة مع الراليات املتحدة األمريكياة  
 .%13، والربنامج النروي %13 اواالستفادة من املنظمات والعالقات الدولية ب

 نلاية عصر العداوا  الدموية
قوع روحاين مبدٍة دمنيٍة ال يستهان هبا، بدأ فريق يتكرن يف إيران حيمع نظرة 
سياسية واقعية حنر الراليات املتحدة األمريكية وإسرائيع، وىلى الرغم مان أهنام   

رائيع دولة معتدية؛ فإهنم يؤمنرن خبيار التسرية؛ ولاذلك ال يعتاربون   سإيرون يف 
                                                 

دولت تدبري واميد )حكرمة التدبري واألمع(، الربنامج االنتخاباي حلسان روحااين،    (1)
 .111-24 ص ،، طهران1429خرداد ماه 

دبري واألمع(، الربنامج االنتخاباي حلسان روحااين،   دولت تدبري واميد )حكرمة الت (2)
 .111-21 ص ،، طهران1429خرداد ماه 

 .9114حزيران /من مالحظات سجلتها الواحثة خالل رحلة حبثية إ  إيران، يرنير (3)
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محا  هي اخليار األفضع، إال إذا قولت بعملية التسرية. بدأت هاذه الادىرة يف   
الظهرر مع برود اإلصالحيني يف إيران، ونضجت يف ىقد التساعينات، وكتوات   

كرنارا أكثار   صحف تلك الفترة بكع صراحة أنه ال جيب ىلى اإليارانيني أن ي 
فلسطينية من الفلسطينيني؛ ألن الفلسطينيني بدأوا بقورل إسرائيع واالىتراف هباا؛  

، وأن السالطة  1224ودللرا ىلى ذلك بترقيع منظمة التحرير اتفاقية أوسلر ىاام  
الفلسطينية ما دالت مشغرلة بالتفاوض. يدىر هذا الفريق إ  "ختفيف احلساساية  

خلصرمة مع إسرائيع كطريق خلفض املعارراة  جتاه فلسطني"، وخفض مسترى ا
. وخفض احلساسية ال يعين بالضرورة االىتاراف  (1)الدولية للجمهررية اإلسالمية

رمسيًّا بإسرائيع؛ لكن أصحاب هذا الرأي يدىرن إ  التحاق إيران بالركب الدويف 
فقاد  . ومن الناحية العملياة  (2)الفلسطيين-فيما يتعلق بالتعامع مع الصراع العريب
ع فتيع الترتر وخفض احلساسية، ومان  نازأقدمت إيران ىلى ما ميكن تسميته ب

ذلك ما أىلنته ودارة اخلارجية اإليرانية من أن إيران لن تقدم ىمليًّا ىلى أي ىمع 
من شأنه تدمري إسرائيع. وجاء االقتراح اإليراين بعمع استفتاء ىام يف كع األراري 

 احملتلة.
 ي صراحة ىن أن القضاية الفلساطينية بالنساوة    يتحدث أصحاب هذا الرأ

 إ  اجلناح األصريف أصوحت مثلها ىلى غارار الشاعارات املودئياة األخارى؛     
 مثع معاداة االستكوار، أصوحت أداة ووسيلة حلفظ نفرذ ومناافع هاذا اجلنااح    
 الذي تر  السلطة مرات ىدة، وطريًقاا جلاذب ىراطاف املؤيادين داخليًّاا      

 وخارجيًّا.
بات خطاب السياسة اخلارجية إليران اليرم أقرب إ  التعوري ىان أن  واليرم 

"العالقات الدولية مل تعد لعوة صفرية؛ بع جمااًل متعدد األبعاد يتزامن فيه التناافس  
                                                 

ميكن يف هذا الصدد الرجرع إ  مقالة فردان شهيدی، "محايت اد فلساطني چارا؟"    (1)
 ، ومرجردة ىلى هذا الرابط:1425-11-11بتاريخ  )الدفاع ىن فلسطني ملاذا؟(

http://www.bashgah.net/pages-28306.html 
سعيده لطفيان، "إيران وخاورميانه: انتخاب هاي دشرار ومرررىيت واقع گراياي"   (2)

)إيران والشرق األوسط: اخليارات الصعوة واملراقف الراقعية(، فصلية )سياست( الدورة 
 .121 ، صالثالثة، العدد صفر
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، وبات حريًّا بزىماء العاامل أن  (1)والتعاون"؛ فقد انتهى ىصر "العداوات الدمرية"
لرئيس اإليراين حسن روحاين يف مقالاه  "حيرلرا التهديدات إ  فرص"، كما يرى ا

 أيلرل من العام املاري./الذي نشرته الراشنطن برست مؤخًرا يف سوتمرب
الذي دخع أدبياات السياساة اخلارجياة    -"االخنراط الونَّاء"  اومل يكن ل
أن يأيت بعيًدا ىن سعي مرحلة "التدبري واألماع" إ  إصاالح    -اإليرانية مؤخًَّرا
باحتياجات اجملتمع اإليراين وتعزيز مكانة إيران الدولياة؛ ومان    االقتصاد والرفاء

الرارح أن حتقيق هذا يرتوط بشكع مفصلي بتهدئة الترتر مع الراليات املتحادة  
األمريكية والغرب، كما أنه مرتوط بقدرة إيران ىلى استثمار "ملفاات النفارذ"   

 كرسيط أو طرف ال ميكن إنكار دوره.
وجد النظام اإليراين نفسه جياهد لفرض معادلة، حتافظ  وبني الثرابت واملصاحل

ىليه كالىب أساسي يف القضية الفلسطينية، وحتفظ له يف الرقت ذاتاه مصااحله   
 اخلاصة املرتوطة مبلفات داخلية وإقليمية.

من ىمر الثررة اإلسالمية ساد خطاب إيراين يتاوىن مقرلاة:   يف العقد األول 
"الدفاع ىن حقرق املستضعفني"، وبردت القضية الفلسطينية كعنران أول يف هذا 
اخلطاب؛ ومع غلوة الوعد القيمي ىلى هذا الطرح؛ فإنه ال ميكن إغفاال الساعي   

ساالمية  "قيادة العامل اإلسالمي" من خالل ىنران مياس األماة اإل   ااإليراين ل
بأكملها، ويف العقرد الالحقة تطرر هذا السعي ليأخذ أبعاًدا ىدة تصب يف إطاار  
الوح  ىن دور واالىتراف بإيران كالىب مؤثر. والسؤال اليارم: هاع ميثاع    

 روحاين انقالًبا ىلى هذه السياسات؟
"االنقالب" ىلى إرث املاري؛ لكن يف الرقت  اال ميكن وصف ما حيدث ب

إغفال ىدد من التحرالت ال  تؤشر إ  تغيري حقيقي سيكرن له آثار ذاته ال ميكن 
وتوعات مستقولية، وبصررة تقارب ما حدث أيام خاتي غاب مصطلح: "الكياان  

                                                 
(1) Hassan Rouhani, “Why Iran seeks constructive engagement”, 

Published: September 20, access date: September 20-2013: 
 http://www.washingtonpost.com/opinions/president-of-iran-hassan-

rouhani-time-to-engage/2013/09/19/4d2da564-213e-11e3-966c-

9c4293c47ebe_story.html 
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الصهيرين" ىند احلدي  ىن إسرائيع يف تصرحيات املسؤولني اإليرانيني، وغابات  
وكأناه يقادم   هلجة الرىيد والتهديد باإلدالة من الرجرد من خطاب روحااين،  

 (.9114-9117اىتذاًرا ىن اللهجة ال  سادت يف فترة رئاسة أمحدي جناد )
ويف منحى مماثع ملقرلة: "القورل مبا يقوع به الفلسطينيرن"، ال  القت رواًجا 

يف فترة حكم اإلصالحيني، يتحدث ودير خارجية .يف األوساط السياسية اإليرانية
ية ترافق ىليها األطراف الفلسطينية؛ وبشأن روحاين جراد ظريف ىن القورل بتسر

 االىتراف بإسرائيع جنده يصرح متجاوًدا اللهجة احلكرمية السابقة:
هذا قرار سيادي ستأخذه إيران؛ ولكن ليس من شأنه أن يؤثر ىلى الرراع  
ىلى أرض الراقع يف الشرق األوسط، وإذا كان الفلسطينيرن سعداء هبذا احلع فال 

ميكنه منعه، املشكلة ىلى مدى العقارد الساتة املاراية أن    أحد خارج فلسطني 
الفلسطينيني مل يكرنرا رارني، وهم ىلى حق أن ال يكرنرا رارني؛ ألن حقرقهم 

 .(1)األساسية ال تزال تنتهك، وليسرا ىلى استعداد للتنادل ىن هذه احلقرق"
ية مل تترقف إيران منذ انتصار الثررة ىن معاررة إنشاء القراىاد العساكر  

األمريكية، ورأت فيها هتديًدا وارًحا ألمنها القرمي؛ سراء تلك القراىد يف منطقة 
اخلليج أو يف وسط آسيا، لكن هذا القلق ال مينع حدي  اإليارانيني اليارم ىان    
"التعاون األمين"، وىلى الرغم من املعاررة ال  ال ميكن إسقاطها من حساابات  

قرة داىماة تضام اإلصاالحيني وتياار      وخلفه-الداخع اإليراين؛ فإن روحاين 
ال ينفي السعي لعالقات دبلرماسية كاملة ماع الرالياات املتحادة     -رفسنجاين

األمريكية، ويودو النمرذج الصيين يف التقارب مع الراليات املتحادة األمريكياة   
مفضاًل لدى اإليرانيني؛ حي  إنه تقارب يقرم ىلى توادل املصاحل؛ وبالنساوة إ   

مراجهة القاىدة هي العنران األبرد لترثيق وتوادل املصاحل ذات الصاوغة   إيران فإن
األمنية؛ ويف السياق ذاته ستودي إيران مرونة ال ميكن جتاهلها بشاأن املررارع   

                                                 

(1) Iran firm to boost ties with Latin America: President Rouhani, Iran English 

Radio, (IRIB) world service, 10 February, (accessed 10 March 2014): 

 h ttp://english.irib.ir/news/iran1/item/178359-iran-firm-to-boost-ties- 
with-latin-america-president-rouhani 
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 الفلسطيين، لتعظيم مثار توادل املنافع، وإقناع الراليات املتحدة بترثيق العالقات.
ياسي للمسؤولني اإليرانيني ىن هلجة وخالل األشهر املارية َىوَّر السلرك الس

تصاحلية جتاه إسرائيع، وحتمع هذه اللهجة رسائع تطمني للطارف األمريكاي؛   
احلريص يف خضم مفاوراته مع الطرف اإليراين ىلى مصلحة احلليف اإلسرائيلي. 
وىلى ىكس التقاليد اإليرانية املتوعة سابًقا بتفادي املسؤولني اإلسارائيليني قارر   

يراين الوقاء يف القاىة؛ بينما كان ودير الطاقة اإلسرائيلي يلقي كلمتاه يف  الرفد اإل
. وردت إسارائيع ىلاى   9113كانرن الثاين /يف ينايرباي مؤتر للطاقة ُىقد يف د

التحية مبثلها يف مؤتر أمين يف أملانيا، ىندما استمع الرفد اإلسرائيلي باهتمام لكلمة 
تصرحيات لظريف يف أملانيا اهتمام اإلىالم العاملي، ودير اخلارجية اإليراين. والقت 

حي  أقّر برقرع اهلرلركرست، واىتربها "مأساة وحشية". وصّرح ظريف لقنااة  
، بعد مشاركته يف مؤتر األمن يف ميرنخ: "ليس لدينا «فينيكس»التليفزيرن األملانية 

 .(1)مرقف رد اليهرد، وحنمع هلم أكرب احترام داخع إيران ويف اخلارج"

 بالصة
ُتْطَرح أسئلة كثرية ىن اهلامش الذي تستطيع إيران الوقاء فيه خللق حالة مان  
الترادن بني مرروث الثررة ومقتضيات الراقع واملصلحة، والتحرالت ال  يشهدها 
اجملتمع اإليراين وتغيُّر مرقفه من هذه القضايا، ويدرك املسؤولرن يف إياران قواع   

 -خاصة يف املرررع الفلساطيين -ملطلربة واملترقعة منهم غريهم أن ىملية التغيري ا
لن تكرن تكتيكية، حبي  ميكنهم املناورة واملراوغة بشأهنا؛ بع تتطلب خطارات  

 ىملية ملمرسة ومؤثرة.
يتوىن روحاين وفريقه اليرم فلسفة تقرم ىلى أن الفرصة املتاحة أمام باالده،  

                                                 

 :9113شواط /من فرباير 4ودير اخلارجية اإليراين يعترف باحملرقة، سكاي نيرد العربية، االثنني  (1)
http://www.skynewsarabia.com/web/article/552779/%D9%88%D8%B

2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8 
%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7% 
D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A% 
D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9% 
84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%82%D8%A9 

http://www.skynewsarabia.com/web/article/552779/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8
http://www.skynewsarabia.com/web/article/552779/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8


001 

راء تغايري يف اخلطااب والسياساة    "حتريع التهديد إ  فرصة" لن تتم إال بإج ال
اخلارجية، وُيعترب ذلك خطرة أو  لفتح صفحة جديدة مع الرالياات املتحادة   
األمريكية؛ ومن َثمَّ الغرب، وحىت إسرائيع، ويأيت االهتماام مبشاكالت إياران    
الداخلية من قوع فريق روحاين، مدىرًما مبرقف قطاع ىريض من الشعب اإليراين، 

 ارجية ُتصلح ىالقات إيران مع اخلارج.يدىر إ  سياسة خ
ويودو أن اتفاق جنيف بشأن امللف النروي اإليراين، ُيظهر جزًءا من حارار  

 مع الراليات املتحدة األمريكية، طال امللفات التالية:
اىات يف املنطقة: حي  البدَّ للراليات املتحدة أن تقار بفشاع   نازال .1

لرقت ذاته جند يف اخلطاب اإلياراين  سياساهتا القدمية يف معاجلتها، ويف ا
إقراًرا بأن سياسة اجلمهررية اإلسالمية جتاه واشنطن واملنطقة )إسرائيع 

 رمنيًّا(، خاصة يف السنرات الثمانية املارية كانت خاطئة.
التعاون: اجملال مفترح بشأن ملفات ىديدة؛ مان رامنها مراجهاة     .9

 القاىدة يف العراق وسرريا.
الت واملظامل الكربى: وهنا تتعا  نربة احلدي  ىن حلرل مقاربة املعض .4

حتظى مبرافقة مجيع األطراف، وتأيت القضية الفلسطينية يف مقدمة هاذه  
القضايا؛ حي  صدر الكثري من اإلشارات إ  إمكانية قورل إيران حباع  
يررى به الطرف الفلسطيين، وهر النقاش الاذي شاهدته السااحة    

مرة، وبدأ يلقى رواًجا ملحرًظا مع جميء روحاين  السياسية اإليرانية غري
إ  السلطة، وىقب احملادثات املواشرة مع واشنطن؛ ومن هناا بادأت   
احلكرمة اإليرانية تريف أمهية أكرب للعالقات مع السالطة الفلساطينية   
ومنظمة التحرير، وُتجري ترتيوات لزيارة يقرم هبا حممرد ىوا  "أبار  

 مادن" إ  طهران.
تقارًبا  -ىلى األرجح-تقارب مع الراليات املتحدة األمريكية سيكرن لكن ال

سياسيًّا وتواداًل للمصاحل أكثر منه انفتاًحا ىلى كافة الصعد؛ وذلاك ألساواب،   
أمهها: أن خمططي السياسة اإليرانية يدركرن أن انفتاًحا إيرانيًّاا جتااه الرالياات    

املة سيكشف ىن مساحة التواىاد  املتحدة األمريكية وتطويًعا للعالقات بصررة ك
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بني الشعارات الثررية وما يريده اجملتمع بصررة فعلية، وهر ما ميكن اىتواره سلويًّا؛ 
ألنه يكشف ىن هشاشة الررع الداخلي، واختالف النظر إ  هذه القضية باني  

 النظام ومراطنيه.
، وىلى وال ميكن التقليع من قرة وتأثري الفريق املعارض للتقارب مع واشنطن

الصعيد نفسه معاررة تقدمي تنادالت بشأن القضية الفلسطينية؛ ولذلك فمن املترقع 
أن توقى األصرات املتشددة جتاه إسرائيع حمافظة ىلى مكاهنا؛ خاصة أهناا حتتاع   
مراقع متقدمة يف األمن واحلر  الثرري، وقد تأخذ دفًعا وقرة إذا ما فشع "اتفاق 

لى مكاسب اقتصادية وختفيًفا للعقربات املفرورة جنيف". وإذا مل حتصع طهران ى
ىليها، فلن يتمكن روحاين من املضي بعيًدا يف طروحاته التفاوراية؛ ولاذلك ال   
يتعارض مع "املرونة اإليرانية" أن نشهد سعًيا إيرانيًّا إ  إصالح العالقة مع محاا   

 وحرًصا ىلى تقريتها بشكع كوري.
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 الروسية-العالقات اإليرانية
 في ظل التقارب مع واشنطن

 كارينا فايزولينا
 الدولية العالقات في متخصصة روسية باحثة

 محمود الحرثانيترجمة: 

ُيمثل خروج إيران من العزلة دورة أخرى يف دوامة األحداث اليت غمرر   
ً؛  وواعر    دول الشرق األوسط، ويعترب التحول السياسي يف املنطقة  كبرًيا وشرام

، ُيفسح اجملال لتحسُّن بطيء 9191األمريكية، الذي بدأ يف عام -العًعا  اإليرانية
يف العًعا   ولكنه ثابت ملحوظ،. وعد كان هذا التقارب ضررورًيا واراء يف   
الوعت املناسب  ذلك أن املواعف األمريكية جتاه املنطقة متذبذبة، وينبغي أن ترت   

ديد، أما ويما خيص التطبي  م  إيران وهو اخليار األوضل  وذلك من دراستها من ا
 حيث إنه يعطي ورصة ولو ضئيلة للبدائل يف ظل الظروف القائمة.

ويت  تصوير إيران على أهنا حليف لروسيا  وعليه وإن بعض اخلرباء مييلرون  
للنظر إىل العًعا  بني موسكو وواشنطن وطهران على أهنا مثلث أبدي  حيرث  
يتواب على طهران أن ختتار شريكها الوحيد من بني االثنني. وتنب  هذه املغالطة 
من إطار تفسريي انتشر يف القرن العشرين  يف ضوء هذا اإلطار التفسريي، يهدف 
التناوس بني القوى العظمى على السيطرة العاملية إىل طرد اآلهلرة األخررى مرن    

هذا املفهوم خلفية نظرية راسخة غري  األوملبوس السياسي، وحىت وعت عريب َمّثَل
منكورة  ولكن السياسة تبتعد عن أن تكون نوًعا من العًعرا  القائمرة علرى    
الدوران الكامل يف ولك هذه القوة أو تلك، ومن املشكوك ويه أن حترر  عروة   
إعليمية مقتدرة مثل إيران على خضوع ألي من موسكو أو واشنطن، إضراوة إىل  
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ذلك فإن العداء بني طهران وواشنطن رارب جبذوره لدرجة أن حتراًل جاذريًّا يف  
 ت خالل السنرات القادمة شوه متعذر.العالقا

 1221وفيما يتعلق باملرقف الروسي فإن السياسة اخلارجية الروسية بعد ىام 
ختتلف كليًّا ىن سياسة االحتاد السرفي ، ال  ارتكزت ىلى السيطرة؛ حي  كانت 
املراجهة هي الرسيلة العملية الرحيدة للتفاىع مع الراليات املتحدة، وىلى الارغم  

أن ىدًدا ال بأ  به من النخب الروسية ما دال يعتربها خصًما جيرستراتيجيًّا، من 
فليس لديهم من الناحية العملية أية رغوة يف التنافس من أجع االىتراف بادور يف  

 الشرق األوسط كما كانت احلال بعد احلرب العاملية.
ة ىلاى  وىليه، فإن السؤال ىن رغوة إيران يف التعاون مع الراليات املتحاد 

حساب روسيا يف بعض القضايا هر غري دقيق من األسا ؛ ويستطيع كع طارف  
أن يترصع إ  آلية متينة التصميم تساهم يف التفاىع؛ وذلك من أجع حتقيق مصاحل 
كع منهما، وىليه فإن السؤال: هع كانت إيران والراليات املتحدة ىلى اساتعداد  

كس هر الصحيح؛ فتحسني ىالقاة  للتعاون الرثيق حبي  يتفقان رد الرو ؟ الع
الراليات املتحدة بإيران يناسب مصاحل روسيا؛ ألن وجرد حليف قاري يتسام   

 بالسلرك السري وتكتيك ذكي ميكن أن يضيف إ  روسيا وال ينقص منها.
يف ررء ذلك، حتلع هذه الررقة الررع احلايف يف الشرق األوسط من خالل 

األمريكية، وهتدف الررقاة إ   -نية والروسيةاإليرا-التركيز ىلى العالقات الروسية
تفسري منطق السلرك لكع دولة بالنظر إ  مرقعها اجليرسياساي ومصااحلها يف   
املنطقة، كما تقدم رؤية ملستقوع العالقات بني إيران وروسيا فيما يتعلق بالتعااون  

 االقتصادي والسياسي يف منطقة وسط وجنرب آسيا.

 التوحد ضد الحلفان السابقين
ليس من املعقرل أن حتاول الراليات املتحدة بصدق تتنَي ىالقاهتا مع إياران  

. حىت قواع ىادَّة   (1)رد شركائها التقليديني، مثع: العربية السعردية، وإسرائيع
                                                 

(1) Russia Today (2013) ‘Unwilling friendship: Israel and Saudi Arabia unite 

against the US’, 12 December, http://russian.rt.com/article/19623. 



007 

األمريكية؛ بع -سنرات مل يكن ُيتصرر حلحلة العقدة ال  تعطع العالقات اإليرانية
كانت تصر ىلى تشديد العقرباات؛ باع   إن بعض األطراف يف الراليات املتحدة 

وفكروا يف رربة ىسكرية ىلى املنشآت النروية؛ بينما ظع السينارير السائد هار  
 استمرار الصراع اجملمد لفترة طريلة.

ىلى ىالقات الراليات املتحدة وحلفائهاا؛ تلاك   باي ولقد أّثر الربيع العر
قة مع القيادة الدميقراطياة  العالقات ال  كان ُيظن أهنا مستقرة؛ فمحاوالت الصدا

ترد، كما أن التادخع  /من يرلير 4اجلديدة يف مصر فشلت ىندما حصع انقالب 
املضطرب يف ليويا، ورفض التدخع يف سرريا أّثر سلًوا ىلى ىالقات أمريكاا ماع   
حلفائها؛ وبشيء من الترريح فقد شعر السعرديرن باإلهانة، وردوا برفض املقعد 

األمن، وكان ذلك مسعى دبلرماسيًّا رد نظام ىاملي سياسي غري الدائم يف جملس 
غري ىادل، حبسب ما يرون؛ رمبا يكرن ذلك من غري العدل، وال ينسجم مع تطرر 

 شؤون العامل؛ ولكن ليس هناك من بديع.
إن غياب أية ىالقة مع إيران إ  جانب غياب االتساق يف رد الفعاع جتااه   

ت السياسة األمريكية؛ إذ إن األوراع كانات  اليقظة العربية هلر سقطة من سقطا
وصلت إ  مرحلة من النضج؛ حبي  كان ميكن معاجلتها بشكع جذري، وكاان  
بإمكان الراليات املتحدة القيام خبطرة جتاه التطويع، أو اتواع الترجه اإلسارائيلي؛  
 وذلك باإلصرار ىلى التهديد اإليراين، أو انتهاج سياسة ىدم التدخع؛ وذلك بترك

 األشياء كما كانت.
بال شك فقد كان من غري املقورل ومن غري الاراقعي اللجارء إ  خطاط    
ىمليات برية متكاملة رد إيران، وال حىت رربة جرية ىلى مناطقهاا، ولار أن   
صاىق الوارود ُوِجد وانفجر؛ فإن مرجة االنفجار كان ميكن أن جتتاح كع املناطق 

لشام، وفرق ذلك فقد تصع إ  املنطقة العادلة ال  يسكنها الشيعة يف اخلليج ويف ا
لروسيا؛ مثع: طاجيكستان، وأذربيجان. إن إسرائيع هي الطرف الرحيد الاذي  
يشعر حقيقًة بتهديد إيران النروية أو غري النروية، ويف اآلوناة األخارية كانات    
جممرىات الضغط اإلسرائيلية هي ال  دفعات الرالياات املتحادة إ  تشاديد     

ت، حىت مع رفض احمليطني بأوباما إلجراءات ميكن أن تاؤدي إ  نتاائج   العقربا
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ىكسية، فإن ودير االقتصاد اإلسرائيلي تفتايف بينت قد مت إرسااله يف مهماة إ    
واشنطن ومعه رسالة؛ هتدف إ  الضغط ىلى أىضاء الكرنغر  كي يصادقرا ىلى 

 ىقربات أشد بشأن إيقاف تصدير النفط اإليراين.
احلظ أن تغلَّب املنطق ىلى نداءات دىاة احلرب، وكماا ىّوار   ومن حسن 

مستشار لشؤون الطاقة يف ىهد الرئيس السابق جررج برش، فإن: "الشيء الرحيد 
األقرى من حب األىضاء إلسرائيع يف الكرنغر  هر ُبغضهم الذهاَب إ  صاراع  

 .(1)ىسكري جديد، هناك قلق من تشديد العقربات ألهنا قد تؤدي إ  صراع"
حارم   -1252الذي بدأ ىمليًّا ىام -إن جتميد العالقات األمريكية مع إيران 

الراليات املتحدة من جزء مهم من السياسة يف الشرق األوسط؛ ليصوح ذلك اجلزء 
جمااًل لتنفيذ سياسة املؤسسة الشيعية، أرف إ  ذلك ما حصع مان راعف يف   

قضته أمريكاا حرًباا يف قلاب     هيكلية التحالف األمريكي التقليدي. العقد الذي
الشرق األوسط، ومغامرات برش يف نشر الدميقراطية، وكذلك رد فعاع أمريكاا   
املضطرب ىلى الثررات العربية، كع هذا أورث ىرًجا للراليات املتحدة يف كلتاا  

 قدميها.
إن اإلرهاق املتراكم نتيجة للصدامات ال  ال تنتهي، والررع الذي يكارن  

األبيض هر الظروف واأليديرلرجية بداًل من التعقع، واإلنفااق   فيه الدليع للويت
العسكري مضاًفا إليه املشاكع االقتصادية الداخلية، وىادم القادرة ىلاى إدارة    

كع هذا يضطر احلكرمة إ  إىادة النظر يف  -وترجيه العمليات يف املناطق املتغايرة
 .(2)أساليب التعاون ال  تنتهجها مع الشرق األوسط

الا   -مثع النتيجة النهائية يف أن الرغوة األمريكية يف املصاحلة مع إياران  تت
ال ترتكاز ىلاى طمارح يف االساتمرار يف      -خضعت للعزلة يف اآلونة األخرية

                                                 
(1) T. Gardiner (2013) ‘U.S. senators seek to cut Iran's oil sales in half - 

again’, Reuters, 29 October, http://www.reuters.com/article/ 
2013/10/30/us-usa-iran-sanctions-idUSBRE99T00C20131030. 

(2) The Voice of Russia (2013) ‘Fyodor Lukyanov interview. US and Iran 

need a break’, 30 November, http://rus.ruvr.ru/2013_11_30/Fedor-

Lukjanov-I-SSHA-i-Iranu-nuzhna-peredishka-v-otnoshenijah-9390. 
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املغامرات اجلريئة واخلطرة يف الشرق األوسط ىلى مذهب إدارة احملافظني اجلادد؛  
ا الضرورة امللحة للخروج من إذ من الرارح أن اجلمهرر األمريكي قد أدرك أخرًي

فت الراليات املتحدة، وجعلتها يف تضاد مع العاامل  نازوحع الصدامات، ال  است
 .(1)اإلسالمي

وكذلك احلال بالنسوة إ  إيران؛ فاجملتمع اإليراين متعب من املراجهات الا   
ت كما َتُحدُّ العقربات االقتصادية بقرة من قادرا  باي،ال تترقف مع العامل الغر

 1252اجلمهررية اإلسالمية، وتعطع منرها االقتصادي، ولقاد ختلصات ثاررة    
 اإلسالمية تاًما من النخب املناصرة للغرب.

العاداء جتااه    -يف الثمانينات من القرن املاري-ودادت احلرب مع العراق 
الغرب، الذي احناد إ  صدام حسني؛ ومن هذا املنطلق أصوح أمحدي جناد بطاع  

نطق أحداث تلك الفترة من رئاسته قد جعع شخصايته األكثار   ىصره، وكان م
مناسوة لذلك اجلر؛ ىندما كانت اجلارتان: العراق وأفغانستان تلتهوان حتت ناريان  
احلمالت العسكرية األمريكية، وحي  كانت إيران هي املنافس الرحيد املارادي  

ملنطقة بساوب  للعراق يف املنطقة؛ فقد ادداد دورها، وتعزدت شهرهتا يف شؤون ا
؛ يف تلك األثناء مل تكن العقربات املفروراة  9114الغزو األمريكي للعراق يف ىام 

وما -ىلى برنامج إيران النروي قابلة للتربير؛ بينما إسرائيع وكرريا الشمالية كانتا 
ُيسمح هلما باقتناء السالح النروي. إرافة إ  ذلك سرف يتاذكر الناا     -دالتا

أحد القادة اإلقليميني الذين استنكروا احتالل فلسطني، وهذا  أمحدي جناد ىلى أنه
أظهره كشخص شجاع بني الشيعة والسنة ىلى السراء؛ ىلى الرغم من أن ذلاك  

 كان ُيقابع بردود فعع انتقامية ترتد ىلى طهران.
أما اآلن، فإيران تودو مرهقة من استمرار املراجهة تاًماا مثاع الرالياات    

هر ىام إذابة جليد الصراع بالنسوة إ  االثنتني، وقاد   9114 املتحدة، وأصوح ىام
وردت إشارات من النخب تدل ىلى استعدادمها لتقارب حذر، ومع ذلك ال تشي 

                                                 
(1) S.T. Hunter (2013) ‘The US-Iran Deal Could Lead to a More Stable 

Middle East and South-West Asia’, Huffington Post, 12 March, 

http://www.huffingtonpost.com/shireen-t-hunter/the-us-iran-deal-

could-le_b_4379098.html 
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تلك اإلشارات بأن لدى اجلمهررية اإلسالمية والراليات املتحدة يف املدى القصري 
 دالت مرجردة.نية للتآمر ىلى بقية القرى، مبا فيها روسيا؛ فالتناقضات ما 

 عال ا  موسكو وواشنطن وطلران بدمشق
الذين ىلمتاهم جتاارب   -منذ الوداية؛ نظر بعض أركان املؤسسة الروسية 

بعني الشك؛ فقد مرت روسيا نفساها ىارب   باي إ  الربيع العر -الثررات امللرنة
 ؛1221و 1215نرىني من التغيري يف نظامها السياسي يف فترة قصرية نسويًّا يف ىام 

ولذلك فإن فهمها للثررات يف الغالب غريزي؛ ولكن هذا ال يعاين أن مرساكر   
راهنت ىلى التحرالت السياسية املضادة يف الشرق األوسط، إن كانت يف ترنس 
أو مصر أو ليويا؛ غري أن نية القرى الغربية وحلفائها يف أن تقرر بشاأن التنظايم   

دية أو أيديرلرجية مكشارفة  األبدي لدولة وفرض إرادهتم من خالل مساىدات ما
 للمتمردين سّووت معاررة قرية من مرسكر ألي تدخع يف سرريا.

النظام يف سرريا وكذلك يف مصر مسحا بشكع مريح لألمريكان أن يشّكلرا 
سياسة الشرق األوسط كما يريدون، وىندما أخذت األمرر يف التدهرر، هرىات  

التااريخ"، وللمنااداة بعازل     الراليات املتحدة للوح  ىن "اجلانب الصائب من
"املستودين الدمريني"؛ ولسرء احلظ فإن اجلانب الصائب ما دال يتغري كما هاي  
احلال يف مصر، وُيثوت أن الطغاة الدمريني ليسرا أكثر دمرية يف ارتكاب جارائم  
احلرب من معارريهم؛ يف املقابع فإن غياب أيديرلرجية رمسية يف روسيا يسمح هلا 

أية حكرمة تتر  السلطة يف دول ما بعد الثررة؛ فعلى سويع املثاال   أن تتعاون مع
ىوَّر برتني ىن أمنياته بفرد ىود الفتاح السيسي يف سواق الرئاسة؛ وذلك خاالل  
رحلة األخري املثمرة إ  مرسكر، يف حني رحوت مرسكر قوع ذلك بعام بارئيس  

 مصري آخر هر حممد مرسي.
خذ يف االددياد؛ فإن الراليات املتحدة قاد  وبالنظر إ  التحرل السياسي اآل

استعدَّت هلذه التغريات، وىرب العقرد املارية كان استخدام القرة هر اخليار األمثع 
يف السياسة اخلارجية األمريكية، وكانت تلك السياسة ناجحة يف ترجهها للقضاء 

ة أن ىسكريًّا ىلى أحد خصرمها؛ ولكن أظهرت احلالتاان: العراقياة واألفغانيا   
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االحتالل العسكري لدولة أخرى مع مزيد من التزيني لنظامها الداخلي غري فعال؛ 
كي ال نقرل ما هر أكثر، كما أن سياسة االىتماد ىلاى التصادىات الطويعياة    
للفاىلني وتناقضاهتم مل تكن فعالة يف ظع تلك الظروف؛ وذلك ىنادما يكارن   

ح نسويًّا يف سرريا انتهى إ  أن يكارن  الترادن يف القرة متوايًنا. إن النظام املستري
وهاي العربياة   -"أسرأ األىداء"؛ بينما أقع حلفاء أمريكا دميقراطياة   اصديًقا ل
دىمت ظهرر إرادة الشعب يف دمشق، وُيَذكِّرنا االىتماد املتناقض ىلى  -السعردية

عد أخارى  الصراىات اإلقليمية يف استثناء قرة مسيطرة كورية التأثري، ُيَذكِّرنا مرة ب
باملقامرة ىلى طريقة الربح الكامع أو اخلسارة الكاملة، وقد َىقَّد ذلك ردة الفعاع  

 جتاه االنتفارات الشعوية.
كان املرقف الروسي يف الوداية من سرريا سلويًّا حسب ما تصرَّر الاوعض؛  
فقد كان ُينظر إ  أن دىم مرسكر لوشار األسد كان سووه احلفاظ ىلاى "آخار   

الشرق األوسط"، وكي حتافظ ىلى سيطرهتا ىلى قاىدة طرطار ،   حلفائهم يف
وىلى العقرد التجارية؛ إذن ليس النظام السرري وحده هار املقصارد حبماياة    
الكرملني، فردارة اخلارجية ال  تضطلع بالتراصع مع املعاررة السررية طرال فترة 

ينها دون راغط  الصراع ترى أنه ىلى اجلماىات املقاتلة أن تسري األمرر فيما ب
؛ ألن مرسكر ليس لديها مفاىيع سيطرة ميكنها من خالهلا إقناع األسد (1)خارجي

 باملغادرة أو الوقاء.
ويأيت ما هر أهم من ذلك، وهر احلفاظ ىلى أبسط معايري القانرن الادويف  
ال  مت انتهاكها يف ليويا: "ليس من حق أية دولة أن تنظم أو ترل أو حترض ىلاى  

و األنشطة املسلحة ال  هتدف إ  قلب ىنيف لنظام دولة أخارى، أو  اإلرهاب أ
. ولقد أخطأت روسايا ىنادما   (2)التدخع يف املشاكع الداخلية يف دولة أخرى"

                                                 
(1) Foreign Ministry of Russia (2013) ‘Interview of the Foreign Minister 

Sergey Lavrov’, 10 February, 
 http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/02EBC66354EF10E544257B0

E0045AD41. 

(2) See the UN Declaration on Principles of International Law Concerning 

Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with 

the Charter of the United Nations. 
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دىمت اهلجرم ىلى ليويا، ىلى الرغم من أن قرار جملس األمن مل يتضمن حرًبا من 
أبعد بكثري من الوح   أجع تغيري النظام؛ أما ىناد مرسكر فيما يتعلق بسرريا فهر

. إن طويعة مستقوع املعايري الدولية للسلرك فيماا  (1)ىن مكاسب شخصية مواشرة
اىات ومسؤولية األشخاص سرف يتم تعريفها نازيتعلق باستخدام القرة، وحع ال

بشكع مكثف ىندما يكرن هناك تسرية لألدمة يف سارريا، يف هاذه املراجهاة    
دة وحلفائها يف سرريا، فاإن احلارب حيكمهاا    الروسية احلكيمة للراليات املتح

املرقف احلايف، وال ختضع للعداء التارتخي. ويدرك الكرملني أن التغيري الشاامع يف  
فلسفة الشؤون الدولية قادم ال حمالة، ولن حياول إيقافه؛ ىلى العكس فإن الكرملني 

ساية دون  حياول أن يكرن االنتقال سلًسا من خالل احليلرلة بالرساائع الدبلرما 
تدخع القرة، والتأكد من حتقيق املصاحل اخلاصة بروسيا يف الرقت نفسه؛ فالرقرف 
الصارم رد االستخدام غري الشرىي للقرة وترتيب روسيا أولرياهتا بشكع صحيح 

 أدى إ  تفرقها.
لقد ترافق هذا املرقف مع إرادة طهران الكورية بأال توالغ يف االحنناء للكتلاة  

تقردها الراليات املتحدة، وُترصف إيران حبق بأهنا دىيماة العاامل    اإلقليمية ال 
الشيعي، وىلى ىكس املستودين الذين أطاح هبم املد الثرري؛ فإن إياران تاار    
انتخابات حقيقية، مما يسمح بتعددية سياسية معينة، وإظهار إلرادة الشاعب، وال  

ورع دولة معزولة يف املشهد تتفق قدراهتا االقتصادية والتكنرلرجية والسياسية مع 
الدويف؛ ولذلك فإن احلفاظ ىلى النظام السرري الصديق للشيعة مل يكن اهلادف  
الرحيد، وكما هي احلال بالنسوة إ  مرسكر، فإن إيران تعي أن ترتيب مساتقوع  

 القرة إقليميًّا ودوليًّا يعتمد ىلى نتيجة احلرب يف سرريا.
لعالقات بني حمارر واشانطن وحمارر    وينوغي اإلشارة إ  أن الصدع يف ا

طهران ليس كما ُيَصرِّره اإلىالم، هع قرر األمريكان من قوع أن يقصفرا /مرسكر
سرريا؟ وما الفرائد املرجرة يف حال التدخع؟ لقد ترددت واشانطن حقيقاًة يف   

                                                 
(1) Foreign Ministry of Russia (2012) ‘Interview of Sergey Lavrov to the 

Egyptian Newspaper “Al Ahram”’, 5 November, 
 http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005b

cbb3/14fc5941c3f3147d44257ab0003cfb19!OpenDocument. 
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التدخع واستخدام القرة لعدة أسواب؛ فليس للراليات املتحدة مصاحل حقيقياة يف  
رريا؛ فالدفاع ىن الدميقراطية إ  جانب مقاتلي القاىادة وحمارباة   احلملة ىلى س

األسد ليس له أي نفع؛ فالربح الصايف من تدخع قائم ىلى التمين يف سرريا ميكن 
مقارنته بالربح الناتج ىن العمليات العسكرية يف العراق وأفغانستان وليويا، إراافة  

ية ىندما غضت الطارف ىان   إ  ذلك: أين كان دىم أمريكا الزائف للدميقراط
سحق انتفارة الوحرين؟ وُيعتقد يف مرسكر أن اململكة العربية السعردية وفرنساا  
مها اللتان حررتا الونتاغرن ىلى سلركه العدائي يف ليويا وسرريا؛ ومن هنا كانت 

ع الساالح الكيمااوي   نازالراليات املتحدة تترق للتعاون مع الكرملني بشأن 
 .9فوترتيب حمادثات جني

 موسكو وطلران: أرضية مشتركة ووجلا  نظر متسقة
بعد اهنيار االحتاد السرفي ، مل يعد لروسيا مرقع كقرة مسيطرة يف العامل، وىلاى  
الرغم من أن هناك بعض مصاحل السرق، ال يسعى الكرملني إ  السيطرة يف الشارق  

شرق آسيا؛ مثع: األوسط؛ حىت تصدير السالح فهر قليع قياًسا ملا يواع لدول جنرب 
اهلند، والصني، وفيتنام. وليست قلة القدرة ىلى التصرف كقرة ىظمى هاي األمار   
اجلرهري الرحيد؛ إذ هناك غياب كامع إلرادة تستأنف املساؤولية ىان تصارفات    
وكالء حمتملني، ولقد تقلص احلضرر الروسي ىلى الساحة الدولية إ  حجم الىاب  

 يف اجملال اجلغرايف لالحتاد السرفي  السابق.إقليمي بطمرح وأدوات حمدودة حىت 
"الرباغماتياة   اوهذه اخلاصية ال  تتسم هبا سياسة الكرملني واملعروفاة با  

الروسية" هتدف إ  تأمني االستقرار واألمن دون التررط يف مغاامرات مكلفاة   
 وخطرة. إن رمانات ترفري احلماية للتنمية املستقرة هي الفكرة الرئيسية ملان أراد 
أن يفهم سياسة روسيا اخلارجية؛ ومع ذلك فإن حجم روسيا الذي ورثتاه مان   
احلقوة السرفيتية، وكرهنا ىضًرا دائًما يف جملس األمن ودولة نروية، يفرض ىلاى  

 مرسكر أن تكرن مشارًكا مهمًّا يف السياسة الدولية.
شيء؛  وميكن فهم العالقات الثنائية مع إيران يف هذا السياق؛ فأواًل وقوع كع

مل تكن إيران قريوة من االحتاد السرفي  بعد الثررة؛ فالعقيدة الشيرىية مل تنساجم  
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مع اإلسالم حبسب آية اهلل اخلميين، وانفراج تسعينات القرن املاراي والضاغط   
املستمر من الغرب ىلى إيران َقرََّب كالًّ من مرسكر وطهران من بعضهما الوعض، 

ن خيار سرى التعاون؛ فقد رمى الترتر الذي كان ذلك أنه مل يكن لدى الطرفني م
يزداد لدى الراليات املتحدة وحلفائها، الذين خرجرا منتصرين من احلرب الواردة، 
رمى بإيران املنورذة يف أحضان دولة روسيا الفتية، ال  كانت تعاين مان ىقادة   
يا النقص ال  لزمتها كقرة ىظمى منهزمة؛ وىلى سويع املثال فقد أخاذت روسا  
ىلى ىاتقها بناء مصنع برشهر للطاقة النروية، الذي مل ترَض أن تتر  أمر بنائه أية 

 دولة.
وىلى الرغم من أن إيران يتم تقدميها ىلى أهنا حليف لروسيا؛ فإن مصااحل  
روسيا يف املنطقة ال ترتكز من الناحية العملية ىلى أسا  أيديرلرجي؛ فعلى سويع 

من قراره باختاذ ىقربات شديدة ىلى إيران يف ىاام  املثال بعد أن أصدر جملس األ
، فإن روسيا رفضت أن تنجز ىقًدا يقضي بترريد أنظمة صررايخ مضاادة  9111

، وكان إلغاء ذلك االتفاق الذي اختذ قراره الرئيس يف 411-للطريان من طراد إ 
مفاجًئا يف كع من روسيا وخارجهاا؛ ألن ىقرباات    -دميتري ميدفيديف-حينه 
م املتحدة ال  حظرت تصدير أنراع معينة من السالح، مل تتضمن اإلشارة إ  األم

الصفقة مع مرسكر؛ وردًّا ىلى ذلك رفعت إيران قضية بأربعة مليارات دوالر رد 
شركة تصدير السالح )رودبررون( يف حمكمة يف جنيف، وما دالت إيران تصار  

عقربات وتصرحياته بشاأن  ىلى ترريد األسلحة. وباجلملة، فإن دىم ميدفيديف لل
 التهديد النروي أظهر أن حماوالت روسيا ليس لديها نية للرقرف رد أمريكا.

ومن جهة أخرى فإن هناك أشياء كثرية مرغرًبا فيها؛ وذلك فيماا يتعلاق   
بالتعاون االقتصادي الروسي مع الشرق األوسط مبا فيه إيران، فعلى مدار العشرين 

قتصادي والعسكري والسياسي يف الغالاب قلاياًل،   سنة املارية كان التعاون اال
ويعتمد اقتصاد روسيا الذي يقرم ىلى التصدير ىلى جتارة اهليادروكربرنات، وال  

 تلقي احلكرمة بااًل لتطرير القطاىات األخرى.
وبعيًدا ىن القرار املاذكرر بشاأن    أمهية العالقات م  إيران استراتيجية؛

النروية السلمية ال  تشهد َتَقدًُّما، فإن هنااك   الصراع يف سرريا ومشاريع الطاقة
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ىدًدا من النشاطات ال  تتطلب مشاركة من فاىلني أقرياء. ومن باني القضاايا   
هي حتدياد حبار    -ال  تس إيران بشكع مواشر-اخلاصة مبصاحل روسيا احليرية 

ن قزوين، واملشاركة يف منظمة شنغهاي لألمن، والقلق اخلاص بااجلريان املاثريي  
للمتاىب؛ مثع: أفغانستان وطاجيكستان. ويتفق اخلرباء ىلى أن مسألة تعزيز إيران 
ىلى الساحة الدولية الناتج ىن رفع العقربات ميكن أن يكرن له آثار إجيابية ىلاى  

 .(1)شؤون املنطقة
يف تسعينات القرن املاري شاركت إيران يف وقف احلرب األهلية يف جارهتا 

تعاونات   1229يكستان، وكان هلا دور ملمر ، ومنذ ىاام  القريوة ثقافيًّا طاج
اع يف طاجيكستان؛ فكانت إيران وسايًطا  نازمرسكر وطهران يف إجياد تسرية لل

أصوحت إيران واحادة   1225ملفاورات السالم الداخلية بني الطاجيك، ويف ىام 
أثري . فتا (2)من رامين االتفاقية العامة بشأن تأسيس السلم الرطين يف طاجيكستان

إيران احملتمع ميتد إ  مدى بعيد نظًرا إ  التقارب الثقايف والتارتخي، وباملقارنة مع 
الالىوني اإلقليميني اآلخرين فإن االستقرار يف وسط آسيا بالنسوة إ  طهران لاه  
اىتوارات أكثر من اىتوارات السرق، كما هي احلال بالنسوة إ  الصني ماثاًل، وال  

تحدة بسمعتها السيئة أن تضمن السلم والرئام هناك، خاصاة  تستطيع الراليات امل
 وأهنا تقع يف اجلانب اآلخر من العامل.

ىلاى االساتقرار   باي من هذه الناحية سرف يكرن ملشاركة إيران أثر إجيا
؛ أما دول آسيا الرسطى وأفغانستان فهي يف مناطق معزولة وتقسامها  (3)اإلقليمي

املعروفة بأهنا بطن روسايا  -. إن رفاه آسيا الرسطى التناقضات الداخلية واإلقليمية
حمرري بالنسوة إ  مرسكر؛ وذلك ألن التكامع أولرية قصرى بالنسوة إ   -الرخر

                                                 
(1) Fyodor Lukyanov (2014) ‘Iranian-American game - the main intrigue 

of 2014’, RIA Novosti, http://beta.rian.ru/analytics/20140108/ 
988167002.html 

(2) L. Jonson (2006) Tajikistan in the New Central Asia: Geopolitics, 

Great Power Rivalry and Radical Islam. Vol. 2. (IB Tauris), p. 45. 

(3) V. Trubnikov (2013) ‘The Times Call for India to Enter the SCO’, 

Russian International Affairs Council, 25 October http://russiancouncil.ru/ 
inner/?id_4=2575#top. 
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الكرملني يف السنني القادمة. وإيران ىضر مراقب يف منظمة شنغهاي لألمن مناذ  
وبعيًدا ىن ، وميكن لرفع العقربات األممية أن يسمح هلا بعضرية دائمة، 9117ىام 

األثر امُلريح والفرص االقتصادية هلذه العضرية، فإن مشاركة ىضر بقرة إيران أمار  
يغري مرسكر، ال  تريد أن حتقق الترادن مع الصني يف املنظمة، وتعد منطقة آسيا 
مركًزا جديًدا نسويًّا من مراكز العامل، وسيزداد حضررها يف الشاؤون الدولياة،   

فإن دور الراليات املتحدة آخذ يف االحندار بعد االنسحاب وطوًقا لوعض التنوؤات 
من أفغانستان؛ وهذا ميكن أن يزيد من فرصة هنرض قرى أخرى؛ فااليرم تناري   
اهلند وباكستان أن تصوحا ىضرين دائمني يف منظمة شانغهاي لألمان؛ حيا     

 حتتفظان بعضرية الدولة املراقب يف الرقت احلايف.
م ىلى أسا  العقربات الدولية يعرقع من تطرر التعاون إن احلد من التجارة القائ

الثنائي بني روسيا وإيران يف اجملال االقتصادي؛ فعمليات الدفع يتم ىرقلتاها؛ بينماا   
تتجنب شركات روسية كورية السرق اإليراين؛ حىت ال ختسر ىقردهاا التجارياة يف   

)غااد باروم(    الراليات املتحدة، وىلى وجه اخلصرص فقد أوقفت كعٌّ من شركة
وشركة )لركأويع( أىمااًل استكشافية يف بعض احلقرل بسوب العقرباات، ويعااين   
قطاع الغاد والنفط يف إيران من قلة االستثمارات، كما ال تستطيع احلكرمة إال تغطياة  

انتشارت   9114شواط /؛ غري أنه يف أوائع فرباير(1)مليار 971الثل  مما حتتاج إليه وهر 
الروسية القادمة، وهلا ىالقة برفع العقربات، ورمبا -الصفقة اإليرانيةرسالة تتحدث ىن 

يتم ترقيع مذكرة إمجالية بشأن التعاون االقتصادي يف الصيف، وتقترح تلك املاذكرة  
توادل النفط اإليراين مقابع السلع الروسية واستثمارات يف مصنع الطاقة النروية الثااين  

اق بشأن ترريد النفط إ  روسيا، فإن ىملية النقاع  يف برشهر، ويف حال مت تنفيذ االتف
 .(2)سرف تكرن من خالل حبر قزوين

                                                 
(1) A. Roknifard, Y. Sveshnikova (2013) ‘Midstream of Russian-Iranian 

friendship’, Russian International Affairs Council http://russiancouncil.ru/ 
inner/?id_4=2049#top. 

(2) M. Tisheyar (2014) ‘Russian-Iranian cooperation in oil sector’, 

InoSmi, 1 February, http://inosmi.ru/world/20140201/217084854.html, 

originally published in IRAS,   ‘نفت داستانو ها رو و ما’
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ويشكع ترسيم حدود حبر قزوين مشكلة إقليمية مزمنة ال ُيَتَرقَّع حلاها دون  
تعاون من مرسكر وطهران، اللتني تتفقان يف الرأي، وترفض روسيا خطط ترسيم 

ن الساحع الشرقي من ترسايع مساالك   احلدود؛ ألن الترسيم املقترح يستثين بلدا
مزودات اهليدروكربرنات إ  أوروبا، ال  هي شريك حصاري لروسايا؛ أماا    
بالنسوة إ  إيران فهي تزىم أهنا تلك ُخمس حبر قزوين؛ األمار الاذي يعتاربه    

 اآلخرون مطلًوا موالًغا فيه.
ا ليس من املرجح أن تتحدى إيران روسيا كمزود للرقرد ألوروبا، وىنادم 

فاإن   -الذي كانت ترله بروكساع -كانت األمرر أفضع أثناء مشروع نابركر 
إيران قد ارتقت لتصوح مردًىا حمتماًل ملقدرات خط أنابيب الغاد، هاذه اخلطاط   
تصوح يف النهاية غري معقرلة بسب نظام العقربات الدولية؛ أما اليرم، فليس هنااك  

نها إشراك إيران، كما أنه ليس هنااك  بنية حتتية فاىلة للنفط والغاد يف أوروبا ميك
خطة لذلك؛ حىت لر ُرفعت العقربات فإن جنرب آسيا وجنرب شرقها تشاّكع  
أسراًقا تتسع باطراد، فحكرمات تلك الولدان مهتمة باستقطاب مزيد من مصاادر  
الطاقة؛ ولقد كانت إيران تتنافس مع تركمانستان لعدة سنرات ىلى بنااء خاط   

 ان واهلند.أنابيب يصع إ  باكست
أهم ما يف األمر هر أن ختفيف العزل السياسي واالقتصادي ىن إيران ميكان أن  
يسمح ملرسكر وطهران بأن تارسا مزيًدا من السايطرة ىلاى الشاؤون السياساية     
 واالقتصادية اإلقليمية؛ خاصة أن تنسيق السياسات يف منطقة آسيا َيِعُد بتعزيز الشراكة.

 باتمة
بني مرسكر وطهران مع سقرط االحتاد السرفي  نتيجاة   نشأ التعاون الرثيق

للشعرر بالعزلة. وألن إيران حمصررة من الناحية احلدودية بالغرب املنتصر، فقاد  
كان ىليها أن تسلك املسار الرحيد املترفر، الذي قادها بدوره إ  مرسكر، وأدَّى 

لتكهنات بأن إيران ميكن التطويع احلايف الوطيء يف العالقات بني إيران وأمريكا إ  ا
أن تقايض بالصداقة مع مرسكر معاملة تفضيلية مان واشانطن، فيماا يتعلاق     

 بسياسات الشرق األوسط؛ ومع ذلك فإن هذا االحتمال بعيد.
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السوب األول واألخري لذلك هر طويعة السياسة ذاهتا؛ فالويئات ال  ال ميكان  
 لية صاناىة السياساة ذات املادى    التنوؤ بسلركها ويعردها االستقرار ُتَعقُِّد ىم

الوعيد؛ كما أن التحالفات الراسخة ال  كانت يف القرن العشرين مل تعد مرجردة؛ 
وبالتايف فإن طرق إدارة األدمات املعروفة مل تعد تعمع؛ وذلك كما هار واراح   

  بااي، بقرة وبأشكال خمتلفة يف حاٍل متذبذبة كال  نتجات ىان الربياع العر   
، كما أن القرى العظمى احلالية والسابقة والقيادات احملتملة يف مصر وترنسخاصة 

فشالرا يف   -بكع ما لديهم من خربة رصينة يف املناورة والترغيب والترهياب -
 إخضاع تدفق األحداث السائلة يف شىت االجتاهات. ويف ظاع هاذه الظاروف؛    

 ملني ليست ىررة ألن يشّكلها الكار  -وهي قرة إقليمية يف حد ذاهتا-فإن إيران 
 أو الويت األبيض ىلى هراه؛ فالشعرر باحترام الذات والفخار القارمي مينعاان    
طهران من أن تدخع حتت النفرذ األمريكي بعد ىقرد من املراجهة، ولقد شاهد  

 العراقياة،  -بعيناه احلارب اإليرانياة    -ذو الترجه اإلصالحي-حسن روحاين 
الرغم مان أناه معتادل     وُيدرك خبربته الكاملة السياسة اخلارجية لطهران، ىلى

 التفكري.
ثانًيا: ليس مبقدور الراليات املتحدة أن ختدع حلفاءها التقليديني يف اإلقليم، 

املناصر إلسرائيع يف احلكرمة األمريكية قد ال يتساهع مع انعطافة باي كما أن اللر
جية اإلدارة باجتاه طهران، أما التناقضات الداخلية فال تسمح ألمريكا بتوين استراتي

 بعيدة املدى أساسها مصاحلة شاملة مع إيران.
إن تفرق إيران التارتخي وطمرحها وارح، وقد يساهم ما لدى إياران مان   
كرهنا مركًزا للثقافة والسياسة الشيعية، مع ما يصحب ذلك من جتربة غنية كدولة 

 قد يساهم كع-سراء قوع اإلسالم أو بعده، إرافة إ  مرقعها املتقدم لدى روسيا 
ذلك يف إحداث ترادن مع ثقع التحالف اإلقليمي ذي الترجه السين، وقد ياؤدي  
رفع العقربات إ  ترسيع حتمي يف دائرة حلفاء إيران احملتملني، الا  ال حتارص   
روسيا ىلى احلد منها، وتضمن حيادية روسيا األيديرلرجية ىالقات مستقرة ماع  

يعتربها الغرب إرهابية كحماا    الفاىلني اإلقليميني، ويشمع ذلك احلركات ال 
 وحزب اهلل، وىدوهم الرئيس إسرائيع.
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ويدرك صّناع االستراتيجية يف الكرملني أنه من األفضع أن تكارن شاريًكا   
مرغرًبا فيه، ىلى أن تكرن صديًقا لليأ ؛ ففي بعض األحيان استطاىت مرساكر  

رراية املشاتركة   حتمُّع الضغط وغياب الترادن يف ىملية صناىة القرار؛ ولكن األ
والتفاهم ومميزات التعاون اجليد تتفرق ىلى اخلالف، وقد يفيد تلطيف ىالقاات  
طهران مع واشنطن شراكَة طهران ومرسكر يف اجملالني: االقتصادي والسياساي،  
وذلك يشمع ىضرية منظمة شنغهاي لألمن، وتنسيق السياسات يف حبر قازوين  

أسراق الغاد وإدارة قنرات مزودات  ومناطق آسيا الرسطى وجنرب آسيا، وتنظيم
مرارد الطاقة، ولكي حتّسن مرسكر ىالقاهتا الثنائية فإهنا تفضع أن يكرن هنااك  
حليف قرّي ومستقع، ىلى الرغم من أن ذلك يتطلب مرونة وتكيًُّفا حقيقيني من 

 .مرسكر نفسها
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 اإليراني -التقارب األميركي
 تلديدا الفرو وال اإليرانية:-والعال ا  التركية

 محمد جابر ثلجي
 باحث متخصص في الشؤون التركية

اإليراين يف حفز تركيا ىلاى  -يوح  الدكترر ثلجي أمهية التقارب األمريكي
تعزيز ىالقاهتا مع إيران، وهذا العامع ال يعترب الدافع الرحيد لتقرية العالقات باني  

جممرىة ىرامع حتقق  الولدين؛ فقد حتركت احلكرمة التركية جتاه إيران انطالًقا من
مصاحلها االستراتيجية، والقى هذا الترجه أصداء إجيابية لدى الرئاساة اإليرانياة   

 الراغوة يف التغيري.
اإليراين هذه العرامع دفعة قرية مان خاالل   -وقد أىطى التقارب األمريكي

داويا خمتلفة، اجته الولدان إ  إىادة العالقات بينهما؛ وذلك ىلى الرغم من بقااء  
التصادم بني وجهات النظر فيما تخص األدمة السررية، ال  تساووت يف إحاداث   
انكسار وارح يف منحىن هذه العالقات، ال  بدأت يف الصعرد املتسارع منذ تريف 

 حكرمة العدالة والتنمية دمام احلكم يف تركيا.
ويترقع الواح  أن تشهد الفترة املقولة من العالقات باني إياران وتركياا    

الت للوح  ىن وجهات نظر مشتركة يف املسألة السررية؛ ىلى الرغم مان  حماو
اإلياراين،  -اإليراين، خاصة األمريكاي -غياهبا يف هذه املرحلة. إن التقارب الغريب

ميكن أن حيقق فرائد اقتصادية قصرية املدى بالنسوة إ  تركيا؛ لكناه أيًضاا قاد    
ملنطقة ىلى املدى الوعيد؛ وذلاك  يتسوب بإحلاق الضرر مبصاحلها االستراتيجية يف ا
 من خالل ديادة نفرذ إيران ىلى حساب نفرذها.



011 

 تطورا  ملمة في العال ة

تطررات مهمة ىلى املستريني الداخلي واخلاارجي   9114شهد العام املاري 
لكع من تركيا وإيران؛ سامهت يف اجتاه كال الولدين ملراجعة ىالقاهتما، ال  دخلت 

بعد األدمة السررية؛ وكان من أهم املتغريات ال  ظهارت يف  يف مرحلة من الترتر 
اإليراين، الذي حدث بعد االتفاق الناروي  -هناية العام املاري: التقارب األمريكي
تشرين الثاين من العام املاراي  /من نرفمرب 93جملمرىة مخسة دائد واحد وإيران يف 

  ابتدأهتا إيران مع الرئاساة  ، الذي جاء كنتيجة للسياسة االنفتاحية اجلديدة ال9114
اجلديدة يف صيف ذلك العام. وجملمرىة من العرامع الداخلية واخلارجية، ال  تزامنت 

األمريكي، فقد اجته الولدان إ  إىادة العالقات بيناهما؛  -مع حصرل التفاهم اإليراين
ية؛ بصرف النظر ىن بقاء التصادم بني وجهات نظر الولدين فيما تخص األدمة السرر

اإليراين، ووصفه وديار خارجياة   -وقد أبدت تركيا رراها ىن التقارب األمريكي
تركيا بقرله: "إنه هدف لطاملا سعت تركيا إ  حتقيقه وصارفت جهارًدا كاورية    
للترصع إليه، ومن شأن هذا التقارب أن يساهم يف ديادة التعاون االقتصاادي باني   

 .(1)طقة"الولدين، وأن تخفض من وترية الترتر يف املن
طغت ىوارات التفاؤل والترحيب ىلى التصرحيات ال  صدرت ىن القاادة  
األتراك يف وصفهم هلذا التقارب؛ ومع هذا فإن تركيا تضع يف حساباهتا ىناصار  

اإليرانية ىلى مارِّ  -التهديد ال  ميكن أن تنجم ىنه، السيما وأن العالقات التركية
س السياسي حىت يف أفضع أحراهلا. وقاد  التاريخ كانت ال ختلر من مظاهر التناف

ظهرت أمثلة هلذا التنافس يف العراق خالل السنرات الا  أىقوات االحاتالل    
األمريكي؛ مع وجرد ىالقات جتارية قرية بني الولدين، وظهرت كذلك بشاكع  

 جلي يف األدمة السررية، ال  حرَّلت هذا التنافس إ  ترتر يف العالقة بينهما.
-دمة السررية يف إحداث فجرة كورية يف العالقات التركياة لقد تسووت األ

اإليرانية، وانكساًرا يف منحىن هذه العالقات، ال  بدأت يف الصعرد املتسارع منذ 
تريف حكرمة العدالة والتنمية دمام احلكم يف تركيا؛ أما يف الفترة ال  سوقت األدمة 

                                                 
(1) ABD-İran ilişkileri , (إليرانيةا-األمريكية العالقات)  

 http://haber.rotahaber.com/davutoglundan-abdiran-iliskisi-aciklamasi_ 

403434.html, Rota Haber, 28.09.2013. 
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غرط السياساية والتجارياة   السررية فقد أدت تركيا دوًرا مهمًّا يف ختفيض الضا 
املفرورة ىلى إيران؛ وذلك بالتعاون مع قرى دولية أخرى مثع الرباديع، وقد ظهر 
هذا بشكع خاص ىندما صرت كعٌّ من تركيا والرباديع رد القرار ال  اُتخذ رد 

. وقد شّكع االتفاق الذي ُأبرم بني الرباديع وإيران وتركياا  (1)إيران يف تلك الفترة
خبصرص امللف النروي اإليراين أحد أهم احملاوالت  9111أيار /من ماير 15بتاريخ 

التركية للترصع إ  حع سلمي خبصرص امللف النروي اإليراين، وقد تونت تركياا  
استراتيحية أساسية يف ىالقاهتا مع إيرن يف تلك الفترة؛ تثلت يف السعي إ  خفض 

تعررات احلكرماة التركياة     حدة الترتر بني إيران والغرب قدر اإلمكان، وقد
النتقادات واسعة لسعيها إ  تعزيز العالقات مع إيران يف هذه الفترة، ومت وصاف  

 .(2)ما تقرم به ىلى أنه تغيري حملررها السياسي
اإليراين ىاماًل جديًدا، ساهم مع جممرىاة مان   -ويعترب التقارب األمريكي

إلىادة النظر يف ىالقتهما املترترة العرامع الداخلية واخلارجية يف حتفيز كال الولدين 
حيمع معه جممرىاة مان   واي بسوب األدمة السررية، كما أن هذا التقارب النس

 الفرص والتهديدات ىلى املسترى اإلقليمي.
اإليراين ىلى العالقاات  -هتدف هذه الررقة إ  معرفة أثر التقارب األمريكي

ات اجلديدة ال  طارأت ىلاى   اإليرانية؛ وذلك يف ظع جممرىة من املتغري-التركية
، ومعرفة النتائج اإلجيابية أو السلوية، ال  ميكن 9114الساحة السياسية العام املاري 

أن تتمخض ىن هذا التقارب بالنسوة إ  تركيا، وميكن التعوري ىن هذين اهلادفني  
 من خالل السؤالني التاليني:

 اإليرانية؟-التركيةاإليراين ىلى العالقات -ما أثر التقارب األمريكي .1
ما الفرص والتهديدات ال  ميكن أن تراجهها تركيا نتيجاة التقاارب    .9

 اإليراين؟-األمريكي

                                                 
(1) Levent Baştürk, Başbakan’ın Tahran ziyareti bağlamında Türkiye-İran 

ilişkileri ، (رانلطها  الاردراء  رئايس  ديارة ررء يف اإليرانية-التركية العالقات)
http://www.dunyabulteni.net/haber-analiz/288462/basbakanin-tahran-

ziyareti-baglaminda-turkiye-iran-iliskileri, Dünya Bülteni, 03.02. 2014. 

(2) Arif Keskin, Türkiye-İran ilişkileri: Fırsatlar ve riskler -التركية العالقات) 
، (واملخاطر الفرص اإليرانية: http://www.aljazeera.com.tr/gorus/turkiye-iran-

iliskileri-firsatlar-ve-riskler, aljazeera Turk, 28.01.2014. 
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ولرجابة ىن هذين السؤالني ستتناول هذه الررقة موحاثني؛ املوحا  األول:   
اإليراين مع جممرىة من املتغريات الداخلية واخلارجياة  -يتناول دور التقارب األمريكي

اإليرانية، واملوح  الثااين:  -للولدين يف التأثري ىلى مستقوع العالقات التركيةاجلديدة 
 يتناول الفرص والتهديات ال  ميكن أن تراجهها تركيا نتيجة هذا التقارب.

اإليراني والمتغيرا  الجديدأ في العال ا  -التقارب األميركي -1
 اإليرانية-التركية

رجية تركيا وإياران خاالل األشاهر    تعد الزيارات املتوادلة بني وديري خا
مان   92املارية، والزيارة األخرية ال  قام هبا رئيس الردراء التركاي إلياران يف   

، وديارة الرد املرتقوة من الرئيس روحااين  9113كانرن الثاين من هذه السنة /يناير
خطرات مهمة يف مسار خفض حدة الترتر، ال  ىاشها الولدان خاالل السانتني   

إشارة إ  رغوة كال الولدين يف إىادة أجراء التعااون   -أيًضا-، وتعطي السابقتني
. وميكن القارل: إن  (1)املشترك، ال  ارتوط هبا الولدان قوع اشتعال األدمة السررية

اإليرانية مل يكن وليد الصدفة؛ بع هر مارتوط  -السعي حنر تفعيع العالقات التركية
ات السياسية اجلديدة ال  اختذهتا الراليات بعرامع خارجية وداخلية تتعلق باالجتاه

 -كقرى إقليمياة -املتحدة األمريكية جتاه إيران واألدمة السررية، وشعرر الولدين 
األمريكية -بعدم قدرهتما ىلى استيعاب األدمة السررية، وتعرض العالقات التركية

كرماة  لنرع من ىدم االنسجام يف أكثر من قضية يف األشهر األخرية، وشعرر احل
التركية بتعررها لتهديدات داخلية خارجية؛ إرافة إ  اجتااه إياران إ  إىاادة    

وميكن القرل: إن كاًل من تركيا  .(2)تشكيع استراتيجيتها اخلارجية يف هذه املرحلة
وإيران قد أدركتا أن وجرد خالفات وتصادمات أساسية يف قضايا املنطقة؛ وىلى 

                                                 
(1) Kemal İnat, Başbakan Erdoğan’ın İran Ziyareti ، (لطهاران  أردوغان ديارة)

http://setav.org/tr/basbakan-erdoganin-iran-ziyareti/yorum/14420, 

SETA, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 30.01.2014. 
(2) Selahattin Erdem, ABD politikaları ve AKP-İran görüşmeleri 

،(بإيران والتنمية العدالة حزب ولقاءات األمريكية السياسات)  

 http://www.yeniozgurpolitika.org/index.php?rupel=nivis&id=5302, 

Yeni Özgür Politika, 03.02. 2014. 
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رورة استثمار نقاط الترافق، الا  تصاب يف   رأسها األدمة السررية؛ ال ينفي ر
مصلحة كال الولدين؛ السيما يف جماالت التعاون التجاري، وكمثال ىلى وجارد  
ىناصر التناقض والترافق هذه وأثرها ىلى العالقات السياسية بني الولدين، تواادل  
تصرحيات شديدة اللهجة بني وديري خارجية الولدين يف سريسرا، قواع دياارة   

 .(1)لردراء التركي لطهران بأسورعرئيس ا
اإليرانية، ونتيجة هلذه -ومن أبرد مالمح املرحلة اجلديدة من العالقات التركية

العرامع املختلفة أن األدمة السررية مل تعد احملدد الرحيد للعالقة بينهما كما كانت 
اإليراين -ىليه يف السنتني السابقتني؛ ومن هنا ومع اإلقرار بأمهية التقارب األمريكي

الذي حدث ىقب االتفاق النروي مع إيران يف حفز تركيا إلىادة ىالقاهتاا ماع   
إيران، فإن هذا العامع ال يعترب الدافع الرحيد إلىادة العالقات بني الولدين؛ بادليع  

يف الفترة ال  ساوقت انادالع   -اجتاه تركيا إلقامة ىالقات استراتيجية مع إيران 
غم من ىالقات العداء العلنية باني إياران والرالياات    ىلى الر -األدمة السررية

املتحدة. ومن هنا، فقد حتركت احلكرمة التركية جتاه إيران انطالًقا من جممرىاة  
-ىرامع حتقق مصاحلها االستراتيجية يف املنطقة، وقد أىطى التقاارب األمريكاي  

 اإليراين هذه العرامع دفعة قرية من خالل داويا خمتلفة.
اتيجية اجلديدة لردارة األمريكية جتاه إيران اهتماًما كورًيا، ويودو لقيت االستر

-أن الساسة األتراك ينظرون إليها بنرع من الراقعية، ويرون أن التقارب األمريكي
اإليراين مل يصع إ  درجة الثوات والتأثري بعُد، وال تزال آثاره اإلقليمية حمادودة،  

رل التحليالت الا  ذكارت أن التفااهم    وقد انتقد الرئيس التركي ىود اهلل غ
اإليراين األخري سيؤدي إ  تغيري العالقات االساتراتيجية يف املنطقاة،   -األمريكي

. لكن اخلارجية التركية تتوع استراتيجية استواق (2)ووصفها بأهنا حتليالت موالغ فيها
                                                 

(1) Selahattin Erdem, ABD politikaları ve AKP-İran görüşmeleri 

،(بإيران والتنمية العدالة حزب ولقاءات األمريكية السياسات)   

 http://www.yeniozgurpolitika.org/index.php?rupel=nivis&id=5302, 

Yeni Özgür Politika, 03.02. 2014. 
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مان هناا   األحداث، وحماولة املشاركة فيها بدل االبتعاد ىنها وانتظار نتائجها، و
اإليراين ُيَعدُّ خطرة يف جمال اقتناص الفارص،  -فدخرهلا يف فلك التقارب األمريكي
 والتقليع من التهديدات قدر اإلمكان.

-وتعد القضايا املتعلقة بإيران من احملاور الرئيساة يف العالقاات التركياة   
 األمريكية، وقد أورحت الدراسة ال  قامت هبا مؤسسة الدراسات االساتراتيجية 

أن القضايا املتعلقاة باإيران    -كما يف اجلدول التايف-( USAKالعاملية يف تركيا )
كانت ىلى رأ  مراريع الزيارات الرمسية، ال  قامت هباا الرالياات املتحادة    
األمريكية إ  تركيا خالل األربع سنرات املارية؛ وذلك باالشتراك ماع قضاايا   

. ومن هنا، فمان  (1)اق، وإسرائيعأخرى؛ مثع: حماربة اإلرهاب، وسرريا، والعر
اإليرانية املقولة، وتشارك يف -املترقع أن تدخع تركيا ىلى خط العالقات األمريكية

 أي مشروع سياسي ميكن أن يتمخض ىن النتائج اإلجيابية هلذه العالقات.
  

                                                 
(1) Mehmet Yegin veEyüp Ersoy, Türkiye-ABD İlişkileri: Çok Boyutlu 

Bir Ortaklığa Doğru   (األبعاد متعددة شراكة حنر األمريكية التركية العالقات)

 USAK Amerika Araştırmaları Merkezi, Uluslararası Stratejik 

Araştırmalar Kurumu, Ankara, 2013, 32. 
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 مواضيع الزيارا  الرسمية التي  ام  بلا الواليا  المتحدأ األميركية 
 نوا  األربع الماضية لى تركيا بالل الس

 اجملموع 7019 7017 7011 7010 7003 املوضوعات
 11 9 9 4 1 4 حماربة اإلرهاب

 11 3 9 9 1 1 سرريا
 5 1 1 4 1 9 العراق
 5 9 1 1 1 9 إيران

 5 4 1 1 1 9 إسرائيع
 7 4 1 1 1 9 فلسطني
 7 9 1 1 1 1 االقتصاد
 7 1 1 1 1 9 أفغانستان

 7 9 1 9 1 1 ياالدميقراطية يف ترك
 4 1 1 1 1 1 قربص
 4 1 1 1 1 9 أرمينيا

 4 1 1 1 1 9 االحتاد األورويب
 4 1 1 1 1 9 وجهات نظر ىاملية

 9 1 1 1 1 1 إفريقيا
 9 1 1 9 1 1 النمرذج التركي

USAK Amerika Araştırmaları Merkezi 

 فشل القوف اإل ليمية في حل األزمة السورية -أ

اإليرانية، -سررية ىلى رأ  احملددات السياسية للعالقات التركيةتقع األدمة ال
وقد سامهت هذه األدمة يف حصرل تصادم بني الطرفني مناذ اشاتعال األدماة    

للوح  ىن حاع هلاذه    9السررية، ومع ترافق القرى العاملية ىلى انعقاد جنيف
يف إدارة  -ياران وىلى رأسها تركيا وإ-األدمة، تويَّن فشع القرى اإلقليمية املؤثرة 

-هذه األدمة، ومن هنا ميكن قراءة ترقيت الزيارة ال  قام هبا ودير خارجية تركيا 
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كمحاولة من قوع القرتني اإلقليمياتني   -9ال  جاءت بالترادي مع انعقاد جنيف
األكثر تأثرًيا وتأثًرا هبذه األدمة؛ وذلك الساتعادة دوريهماا كقارى إقليمياة،     

 .(1)تفاهم املشترك السيما العالقات التجاريةواالستفادة من نقاط ال
األمريكية بنرع من التناغم؛ فيما تخص أحداث -وقد سارت العالقات التركية

واألدمة السررية؛ لكن السنة املارية محلت معها نرًىا من التواىد باي الربيع العر
حادًماا   يف وجهات النظر؛ خصرًصا فيما يتعلق بعدم اختاذ الراليات املتحدة قراًرا

بشأن النظام السرري؛ خاصة بعد استخدامه األسلحة الكيمائية راد املادنيني،   
وفيما يتعلق بعدم وررح الويت األبيض يف ترصيف االنقالب العسكري الاذي  
حدث يف مصر، وقد مثلت هذه احلالة نرًىا من ىدم االنسجام الذي حيدث باني  

فإن اجتاه تركيا إ  التقارب مع إيران . ومن هنا، (2)القرى العاملية والقرى اإلقليمية
جاء منسجًما مع التقارب األمريكي واإليراين، ولكنها يف الرقت ذاته، تسعى مان  
خالل هذا التقارب إ  الوح  ىن استراتيجية جديدة حلع األدمة السررية؛ وذلك 
للحفاظ ىلى مصاحلها االستراتيجية، والوح  ىن بدائع تعررها ىن العالقاات  

 باي.والعرباي مة أو املترترة، ال  حدثت ىلى احملررين الغراملتأد

 البحث عن  نوا  اتصال تعويضية -ب

وجدت احلكرمة التركية نفسها خالل السنة املارية أمام رغرطات وحتديات 
داخلية وخارجية ىديدة؛ منها: أحداث تقسيم وملفات الفساد، ال  فتحها القضاء 

تنمية، والتصادم مع مجاىة فتح اهلل غرلن. كماا  رد مقربني من حزب العدالة وال
وجدت احلكرمة التركية نفسها أمام خالفات سياسية مع العديد من دول املنطقة؛ 
مثع: مصر، والعراق، والسعردية، واإلمارات؛ ُأريفت إ  ىالقتها املتأدماة ماع   
باهتا سرريا وإيران؛ ومن هنا فقد سعت السياسة اخلارجية التركية إ  إىادة حساا 

                                                 
(1) Kemal İnat, Başbakan Erdoğan’ın İran Ziyareti ، (لطهاران  أردوغان ديارة)

http://setav.org/tr/basbakan-erdoganin-iran-ziyareti/yorum/14420, 

SETA, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 30.01.2014. 
(2) Can Acun ve diğerleri, 2013'te Türkiye, SETA Siyaset, Ekonomi ve 

Toplum Araştırmaları Vakfı, İstanbul, Aralık 2013 Sayı:74, 2013, 145. 
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. ولذلك، فإن دخرل تركيا يف ىالقة متأدمة مع (1)السياسية ىلى املسترى اإلقليمي
جيعلها تفكر يف إىادة ىالقتاها ماع    -مثع مصر-إحدى القرى اإلقليمية املهمة 

إيران؛ حىت ال جتد نفسها يف ىزلة دولية ىلى املسترى اإلقليمي، السيما بعد ظهرر 
وىلى الصاعيد   .(2)أمريكي-ا وتقارب إيراينمصري مدىرم فرنسيًّ-حمرر سعردي

الداخلي ميكن استنتاج الوصمات األمريكية للتهديدات الداخلية، ال  تعررت هلاا  
احلكرمة التركية يف الشهرر األخرية؛ وخصرًصا يف العملية األمنية األخرية بتااريخ  

لاة  كانرن األول من السنة املارية، وتلميح قيادات حازب العدا /من ديسمرب 15
 والتنمية إ  وجرد قرى خارجية حترك القرى الداخلية رد احلكرمة.

الذي حدث باني الرالياات   -ويف اجلانب اإليراين فالتقارب الكوري نسويًّا 
 ميكن أن ينقلب يف أي وقت رأًسا ىلى ىقب؛ إذا ماا ىاادت    -املتحدة وإيران

ة ىلى ىدم اكتمال إيران تضع خطرًطا محراء فيما يتعلق مبلفها النروي؛ ومن األدل
9صررة هذا التقارب استوعاد إيران مان حضارر أىماال ماؤتر جنياف     

(3) . 
 وىلى الصعيد الداخلي فقد دادت الضغرطات االقتصادية يف الاداخع اإلياراين   
مع ارتفاع نسوة التضخم، وديادة األسعار، وقد تسووت العقرباات االقتصاادية   

ىرائدها القادمة مان املنتجاات    من %17املفرورة ىلى إيران خبسارة ما يقارب 
 النفطية، كما أن العجز يف العمالت األجنوية قاد تساوب يف اخنفااض الرياال     

؛ ومن هنا تساعى  (4)اإليراين إ  مستريات قياسية خالل السنرات القليلة املارية
                                                 

(1) Arif Keskin, Türkiye-İran ilişkileri: Fırsatlar ve riskler -التركية العالقات) 
، (واملخاطر الفرص اإليرانية: http://www.aljazeera.com.tr/gorus/turkiye-iran-

iliskileri-firsatlar-ve-riskler, aljazeera Turk, 28.01.2014. 
(2) Levent Baştürk, Başbakan’ın Tahran ziyareti bağlamında Türkiye-İran 

ilişkileri ، (لطهاران  الاردراء  رئايس  ديارة ررء يف اإليرانية-التركية العالقات)
http://www.dunyabulteni.net/haber-analiz/288462/basbakanin-tahran-

ziyareti-baglaminda-turkiye-iran-iliskileri, Dünya Bülteni, 03.02. 2014. 
(3) Selahattin Erdem, ABD politikaları ve AKP-İran görüşmeleri 

، (بإيران والتنمية العدالة حزب ولقاءات األمريكية السياسات)   

 http://www.yeniozgurpolitika.org/index.php?rupel=nivis&id=5302, 

Yeni Özgür Politika, 03.02. 2014. 
 ىربياة  شؤون ،واالنكشاف االنضغاط بني إيران: اينروح رئاسة حتت راشد، سامح (4)

 .2، ص (9114)، 177 ، ع(مصر)
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كعٌّ من تركيا وإيران إ  تعريض خسائرمها احملتملة ىلاى املساتريني اإلقليماي    
 والعاملي.

 طر الميليشيا  الكردية في شمال شرق سوريا على األمن التركيب -ج
تقع املسألة الكردية يف صدارة اهتمامات الدولة التركية، وجتعلها هذه املسألة 
تدر  حساباهتا جيًدا يف ىالقتها مع الدول ال  تضم األكاراد؛ مثاع: إياران،    

ررت ىلى تركيا إىادة ومن العرامع املهمة واألساسية ال  ف ؛(1)وسرريا، والعراق
ىالقاهتا مع إيران شعررها خبطر ميليشيات حزب االحتاد الادميقراطي املعروفاة   

(، ال  حققت مكاسب ىسكرية ىلاى األرض يف  YPGبرحدات محاية الشعب )
مناطق مشال شرق سرريا بالقرب من احلدود التركية، بعد استفادهتا من الصاراع  

داىش؛ ولذلك كان امللف الكردي من أهام  بني قرات املعاررة السررية وقرات 
كانرن /من يناير 92امللفات ال  مت طرحها أثناء ديارة أردوغان األخرية إليران يف 

، وتتقاسم كع من إيران وتركيا هراجس مشاتركة فيماا   (2)الثاين من هذه السنة
تخص اجلماىات الكردية االنفصالية املرجردة يف تركيا وإيران، ال  تتعااون ماع   
التنظيمات الكردية املرجردة يف كع من العراق وسرريا، ومن هنا ميكن أن يكرن 
هذا امللف أحد امللفات األساسية ال  سيتعاون فيها الولدان مع استمرار ىالقاهتما 
اإلجيابية يف املستقوع، وميكن أن يسهم هذا التعاون يف ختفيف املخاوف التركية من 

 حدودها الشرقية واجلنربية.تأثري امليليشيات الكردية ىلى 
 
 

                                                 
(1) Levent Baştürk, Başbakan’ın Tahran ziyareti bağlamında Türkiye-İran 

ilişkileri  (لطهاران  الاردراء  رئايس  دياارة  ررء يف اإليرانية-التركية العالقات)
http://www.dunyabulteni.net/haber-analiz/288462/basbakanin-tahran-

ziyareti-baglaminda-turkiye-iran-iliskileri, Dünya Bülteni, 03.02. 2014. 
(2) Selahattin Erdem, ABD politikaları ve AKP-İran görüşmeleri 
، (بإيران والتنمية العدالة حزب ولقاءات األمريكية السياسات)   
 http://www.yeniozgurpolitika.org/index.php?rupel=nivis&id=5302, 

Yeni Özgür Politika, 03.02. 2014. 
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اإليرانية: -اإليراني ومستقبل العال ا  التركية-التقارب األميركي -2
 الفرو والتلديدا 

اإليراين شوكة العالقات الدولياة يف منطقاة الشارق    -داد التقارب األمريكي
األوسط تعقيًدا، وأصوح من الصعب حتديد طويعة التأثريات ال  ميكن أن تنتج ىن هذا 

قارب؛ وذلك بسوب صعربة التنوؤ باستمرارية هذا التقارب، واحلدود ال  ميكن أن الت
يترقف ىندها. وإ  جانب الفرص ال  ميكن أن جيلوها هذا التقارب لاوعض القارى   
اإلقليمية؛ مثع: العراق، والنظام السرري، نظرت بعض القارى اإلقليمياة إ  هاذا    

أن يتحصع للدولة الراحدة من دول الشرق  التقارب ىلى أنه هتديد وارح هلا، وميكن
األوسط جممرىة من الفرص والتهديات من هذا التقارب؛ وذلك بااختالف طويعاة   
ىالقاهتا مع إيران والراليات املتحدة األمريكية، وقد شعرت الدول ال  تقيم ىالقاات  

خبطاررة هاذا التقاارب،     -وإسرائيعباي مثع دول اخلليج العر-ىدائية مع إيران 
ىوَّرت بصراحة ىن ىدم رراها ىنه؛ أما تركيا فنظرت إ  هذا التقارب ىلى أنه أمر و

واقع، وسعت إ  االستفادة من الفرص ال  ميكن أن تتحقق منه، وتقليع املخاطر ال  
 .(1)ميكن أن تنتج ىنه، وأىلنت رمسيًّا ىن دىمها هلذا التقارب

 الفرو اال تصادية -أ
بتخفيض العقرباات  باي ألمريكية واالحتاد األوروقامت الراليات املتحدة ا

االقتصادية املفرورة ىلى إيران؛ وذلك بعد الترصع إ  إدالة الغمارض حارل   
أجهزة الطرد املركزي األكثر حساسية لتخصيب اليررانيرم، والترصع إ  اتفااق  

ع . ولطاملا سعت تركيا إ  إقامة ىالقات جتارية أقرى م(2)مع إيران هبذا اخلصرص
                                                 

(1) ABD-İran ilişkileri ، (اإليرانية-األمريكية العالقات)  
 http://haber.rotahaber.com/davutoglundan-abdiran-iliskisi-aciklamasi_ 

403434.html, Rota Haber, 28.09.2013. 
(2) Mithat Yurdakul, Türk Bankalarina Abd’den Iran Ayari  (  
،(بإيران متعلقة التركية للونرك أمريكية دداتحم   
 http://ekonomi.milliyet.com.tr/turk-bankalarina-abd-den-iran-

ayari/ekonomi/detay/1810043/default.htm, milliyet, 23.12.2013. 
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إيران؛ لكنه مت احلد من مساىيها هذه بسوب العقربات االقتتصاادية املفروراة   
ىليها، وقد وجهت القرى الغربية يف املاري انتقادات ىديدة لتركيا بسوب سعيها 

اإلياراين،  -إلقامة ىالقات جتارية قرية مع إيران، أما بعد حصرل التقارب الغريب
قربات أو إدالتها، فيمكن لتركيا أن تستغع وإذا ما مت االستمرار يف ختفيف هذه الع

هذه الفرصة لزيادة حجم جتارهتا اخلارجية واحلصرل ىلى مصادر الطاقة بشاكع  
خاصاة   بااي، . ويرى بعض احملللني أن التقارب الغر(1)أسهع وبأسعار مناسوة

اإليراين، ميكن أن حيقق فرائد اقتصادية قصرية املدى بالنسوة إ  تركيا؛ -األمريكي
ا ىلى املدى الوعيد فيمكن أن يتسوب هذا بإرارار باملصااحل االساتراتيجية    أم

. ويعرد هذا إ  أن التقارب إذا ما استمر يف املستقوع فيمكن أن ياؤدي  (2)التركية
إ  ديادة النفرذ اإليراين يف املنطقة ىلى حساب النفرذ التركاي؛ وماع األخاذ    

األمريكي، يودو أن تركيا -ارب اإليراينباالحتماالت املتعددة املترقعة ملستقوع التق
قد رمست خطًّا استراتيجيًّا ثابًتا فيما تخص ىالقاهتا التجارية مع إيران، وميكان أن  
ُيفهم هذا من خالل الزيارات رفيعة املسترى ال  مت توادهلا بني الطرفني؛ وأمههاا  

لاس رفياع   ديارة رئيس الردراء التركي األخرية إليران، واإلىالن ىن تشكيع جم
املسترى للتعاون بني الولدين، الذي سيتم تفعيله مع ديارة حسن روحاين املرتقواة  

 .(3)لتركيا
وُيالحظ من اجلدول التايف أنه وىلى الرغم من الزيادة املتسارىة يف حجم التوادل 
التجاري بني الولدين منذ تريف حزب العدالة والتنمية دمام احلكم يف تركيا؛ فإن العاام  

قد شهد اخنفاًرا ملمرًسا يف حجم التوادل التجاري بيناهما؛ وذلاك    9114ي املار
                                                 

(1) Kemal İnat, Başbakan Erdoğan’ın İran Ziyareti ، (لطهاران  أردوغان ديارة)
http://setav.org/tr/basbakan-erdoganin-iran-ziyareti/yorum/14420, 

SETA, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 30.01.2014. 
(2) Arif Keskin, Türkiye-İran ilişkileri: Fırsatlar ve riskler -التركية العالقات) 

، (واملخاطر الفرص اإليرانية: http://www.aljazeera.com.tr/gorus/turkiye-iran-

iliskileri-firsatlar-ve-riskler, aljazeera Turk, 28.01.2014. 
(3) Kemal İnat, Başbakan Erdoğan’ın İran Ziyareti ، (لطهاران  أردوغان ديارة)

http://setav.org/tr/basbakan-erdoganin-iran-ziyareti/yorum/14420, 

SETA, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 30.01.2014. 
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. وتأيت األهاداف االقتصاادية يف مقدماة    (1)بسوب العقربات املفرورة ىلى إيران
أولريات هذه الزيارة؛ وهذا ىلى الرغم من ثقع الترترات السياسية ال  أفردهتا األدماة  

الردراء التركي أن تركيا تساتهدف دياادة    وقد أىلن رئيس .(2)السررية بني الولدين
 .(3)مليار دوالر 41ليصع إ   9117حجم التوادل التجاري بني الولدين يف ىام 

يران  حجم التبادل التجاري بين تركيا وا 

القيمة 
باملليار 
 دوالر

1.97 9.42 9.55 3.42 1.12 2.17 11.99 7.34 11.12 11.17 91.22 5.31 

 9114 9119 9111 9111 9112 9112 9115 9111 9117 9113 9114 9119 السنة

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına 

GirerkenTürk Dış Politikası, 2014, 5.  
ويف مقابع االندفاع التركي حنر تفعيع العالقاات االقتصاادية إ  أىلاى    

دة األمريكية متحفظة ىلى هذا االندفاع، وترى املستريات، ال تزال الراليات املتح
 أنه مل حين الرقت بعد ملثع هذا املسترى من العالقات التجارية.

جاء هذا التحفظ خالل الزيارة ال  قام هبا مستشار ودارة اخلزاناة األمريكياة   
لتركياا   -الشخصية املكلفة باإلشراف ىلى تنفيذ العقربات ىلى إيران-ديفيد كرهني 

م، ال  بيَّن فيها للحكرمة التركياة ورجاال   9114كانرن األول /من ديسمرب 12يف 
؛ (4)األىمال طويعة العقربات املفرورة رد إيران، والتدابري الالدمة ال  ينوغي اتواىهاا 

                                                 
(1) Jim Zanotti, Turkey: Background and U.S. Relations, Congressional 

Research Service, December 20, 2013, 32. 
(2) Kemal İnat, Başbakan Erdoğan’ın İran Ziyareti ، (لطهاران  أردوغان ديارة)

http://setav.org/tr/basbakan-erdoganin-iran-ziyareti/yorum/14420, 

SETA, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 30.01.2014. 
(3) Sami Kohen, İran’la ilişkiler: İşbirliği ve rekabet  إياران:  ماع  العالقات)

، (والتناافس  التعاون http://dunya.milliyet.com.tr/iran-la-iliskiler-isbirligi-

ve/dunya/ydetay/1829809/default.htm, milliyet, 31.01.2014. 
 لتركيا، مفاجئة ديارة يف األمريكية اخلزانة مستشار كرهني ديفيد الرطن، (4)

http://www.elwatannews.com/news/details/376028, 20. 12. 2013. 
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وقد نصح مسؤول اخلزانة األمريكية الشركات التركية بتأجياع القياام باألىماال    
من العقربات يف قطاىات الونرك والطاقة والنقع  التجارية يف إيران؛ بسوب بقاء العديد

الوحري رد إيران؛ وذلك ىلى الرغم من حصرل االتفاق النروي بني جممرىة مخسة 
9114تشرين الثاين من العام املاري /من نرفمرب 93دائد واحد وإيران يف 

(1). 

 البحث عن وجلا  نظر مشتركة في الملف السوري -ب
من إيران وسرريا حمددة بشكع أساسي بعالقات مل تكن ىالقات تركيا بكع 

هاتني الدولتني مع الراليات املتحدة األمريكية، وقد نّوه ودير اخلارجية التركي ىلى 
السررية واختاذ تركيا -هذه الفكرة؛ حي  دّلع ىلى أن سوب تأدم العالقة التركية
ء شعوه وحماربتاهم؛  مرقًفا معارًرا للنظام السرري هر اجتاه هذا النظام إ  قتع أبنا

حي  بيَّن أن تركيا قوع حصرل هذه األدمة قد أصرت ىلى إقامة ىالقات قرياة  
 مع سرريا.

وىلى ىكس ما كانت ترجره تركيا مل تستطع القرى الغربية بقيادة الراليات 
املتحدة األمريكية حسم الصراع السياسي الناتج ىن األدمة الساررية، واختاذت   

ة إلجياد حع هلذا الصراع؛ ومن هنا تراجعت تركيا خطرة مسار الطرق الدبلرماسي
إ  الرراء يف تعاملها مع هذه األدمة، وقررت الوح  ىن سوع دبلرماسية تقلع من 
احتمالية األررار ال  ميكن أن تسووها هلا. ومن املترقع أن تتضمن الفترة املقولة من 

ظر مشتركة يف املسألة العالقات بني إيران وتركيا حماوالت للوح  ىن وجهات ن
فمن املترقع أن تعمع تركيا ىلى أن  .(2)السررية؛ وإن كانت غائوة حىت هذه الفترة

تعيد حساباهتا من جديد يف هذا امللف، وستضطر إ  استخدام اساتراتيجية أقاع   
حزًما؛ إذا أرادت أن تكرن طرًفا يف احلارار الادويف اجلااري حارل األدماة      

                                                 

 وروحاين: خامنئي للقاء اليرم طهران يزور أردوغان (1)
http://www.i24news.tv/ar, i24news , 28, 01, 2014. 
(2) Levent Baştürk, Başbakan’ın Tahran ziyareti bağlamında Türkiye-İran 

ilişkileri ، (لطهاران  الاردراء  رئايس  ديارة ررء يف اإليرانية-تركيةال العالقات)
http://www.dunyabulteni.net/haber-analiz/288462/basbakanin-tahran-

ziyareti-baglaminda-turkiye-iran-iliskileri, Dünya Bülteni, 03.02. 2014. 



045 

مع ارتفاع مسترى التقارب املترقع بني الراليات املتحدة ، ف. ويف املقابع(1)السررية
وإيران فإنه من املترقع أن تعمع الراليات املتحدة ىلى التأثري ىلى وجهاة النظار   

، وإلدالة الغمرض املستقولي يف هذا الشأن فإن (2)اإليرانية خبصرص األدمة السررية
إجيابياة أو سالوية   ستعطي مؤشرات أورح ىلى  9النتائج املتمخضة ىن جنيف

ومن املؤشرات األو  ىلى سعي  .(3)اإليراين بالنسوة إ  تركيا-التقارب األمريكي
تركيا إ  إجياد وجهات نظر مشتركة مع إيران يف هذه األدمة، ما ذكاره وديار   
اخلارجية التركي يف املؤتر الصحفي الذي ىقده بطهران، مان معارراة باالده    

ألرض السررية، وذكر أنه ىلى اجلميع أن يعاارض  لرجرد مقاتلني أجانب ىلى ا
 .(4)فكرة مقاتلني أجانب

قام الطرف اإليراين بشكع صريح بدىم النظام السرري، يف وقت ساعت فياه   
تركيا إ  التفريق بني مرقفها املودئي املعادي للنظام السرري، وىالقاهتا مع إيران، وما 

ل  ميكن أن تنشأ ىان دورهاا يف   دالت تركيا تسعى إ  ختفيف ىناصر التناقض، ا
حلف مشال األطلسي، ووجرد قرات له يف تركيا، ووجرد قراىد ىسكرية للرالياات  
املتحدة األمريكية ىلى أراريها وىالقاهتا مع إيران؛ فعلى سويع املثال ىملات تركياا   
ىلى طمأنة إيران؛ وذلك بعدما شعرت بالتهديد من أنظماة الصاراريخ الدفاىياة    

                                                 
(1) Yıldız Yazıcıoğlu, 'ABD - İran Yakınlaşması Türkiye'yi Etkiler '  
، (تركيا ىلى تأثريات له اإليراين-األمريكي التقارب)   
 http://www.amerikaninsesi.com/content/abd-iran-yakinlasmasi-

turkiyeyi-etkiler/1785706.html, Amerikanin Sesi, 07.11.2013. 
(2) Yıldız Yazıcıoğlu, 'ABD - İran Yakınlaşması Türkiye'yi Etkiler '  
، (تركيا ىلى تأثريات له اإليراين-كياألمري التقارب)   
 http://www.amerikaninsesi.com/content/abd-iran-yakinlasmasi-

turkiyeyi-etkiler/1785706.html, Amerikanin Sesi, 07.11.2013. 
(3) Yıldız Yazıcıoğlu, 'ABD - İran Yakınlaşması Türkiye'yi Etkiler '  
، (تركيا ىلى ثرياتتأ له اإليراين-األمريكي التقارب)   
 http://www.amerikaninsesi.com/content/abd-iran-yakinlasmasi-

turkiyeyi-etkiler/1785706.html, Amerikanin Sesi, 07.11.2013. 
(4) İran-Türkiye diyaloğu bölgedeki en önemli diyalog 
، (اإلقليمية احلرارات أهم التركي-اإليراين احلرار)    
 http://www.haberturk.com/dunya/haber/898061-iran-turkiye-diyaloguna- 

davutoglu-yorumu, Haber Turk 27, 11, 2013. 
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ال  ىزم حلف مشال األطلسي ورعها يف مناطق جيهان وأرنه وإجنريليك  "باتريرت"،
من األراري التركية؛ لكن تركيا أكدت أن هذا النظام غري مرجه إ  إياران؛ وإمناا   

 .(1)الغرض منه محاية األراري التركية من احتماالت هجرم يقرم به النظام السرري

 األميركية التواجد العسكري لحلف شمال األطلسي والقوا  
 في األراضي التركية

 
Zanotti, Congressional Research Service, December 20, 2013, 32 

                                                 
(1) Can Acun ve diğerleri, 2013'te Türkiye ، (9114 العاام  يف تركياا )  SETA 

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, İstanbul, Aralık 

2013 Sayı:74, 2013, 145. 
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 البليجي-ج  احتمال زيادأ التقارب التركي
بعد أن تسوب االنقالب العسكري الذي حدث يف مصر يف ترتر العالقة بني 

رة هذا التارتر  العربية؛ أخذت فج-تركيا والسعردية ىلى حمرر العالقات التركية
اإليراين؛ فقد شعرت الدول ال  ميكان أن  -تتقلص مع حصرل التقارب األمريكي

؛ كما أن (1)تتأثر هبذا التقارب؛ مثع تركيا ودول اخلليج بضرورة التحرك املشترك
تركيا تسعى إ  إىادة ىالقاهتا مع العراق من خمتلف النراحي السياسية والتجارية، 

تجارية بني تركيا والعراق بشكع ملحرظ خالل السانة  وقد تطررت العالقات ال
من  %71املارية؛ خصرًصا يف جمال الطاقة؛ فوعد أن كانت تركيا تستررد ما نسوته 

إ   9114، تراجعت هذه النسوة يف ىاام  9114حاجتها للطاقة من إيران قوع ىام 
، وجلأت تركيا إ  تعريض هذه النقص من خاالل الاراردات النفطياة    92.7%

مان جممارع مساتررداهتا     %49إ   9119ىام  %11العراقية، ال  ارتفعت من 
، ويودو أن تركيا ستسعى من خالل تقرية ىالقاهتاا ماع إياران إ     (2)النفطية

التخفيف من حدة األدمة الطائفية، ال  أخذت تعصف باملنطقة، الا  ظهارت   
 .(3)بشكع جلّي يف سرريا والعراق ولونان

 الدور التركي مقابل صعود الدور اإليرانياحتمال تراجع  -د

األمريكي هناية العام املاري، أدت تركياا دور  -قوع حصرل التقارب اإليراين
الرسيط بينهما يف الفترة ال  سوقت األدمة السررية، أما يف هذه املرحلة فلم يعاد  
هلذا الدور من مسر، مع التقاء الطرفني بشكع مواشر، وماع اساتمرارية هاذا    

                                                 
(1) Can Acun ve diğerleri, 2013'te Türkiye ، (9114 العاام  يف تركياا )  SETA 

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, İstanbul, Aralık 

2013 Sayı:74, 2013, 145. 
(2) Mithat Yurdakul, İran petrolü gitti Irak petrolü geldi  اإليراين النفط ذهب)

، (يالعراق النفط وجاء http://ekonomi.milliyet.com.tr/iran-petrolu-gitti-irak-

petrolu/ekonomi/detay/1828775/default.htm, 29.01.2014. 
(3) İran-Türkiye diyaloğu bölgedeki en önemli diyalog  التركي-اإليراين احلرار)

، (اإلقليمية احلرارات أهم http://www.haberturk.com/dunya/haber/898061-

iran-turkiye-diyaloguna-davutoglu-yorumu, Haber Turk 27, 11, 2013. 
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ارب قد ُيمنح إليران فرص أكرب يف ديادة نفرذها يف أفغانستان ولونان وسرريا التق
والعراق؛ ومن هنا سيكرن إليران دور أهم من الدور التركي بالنسوة إ  القارى  

من أجع الترصع إ  أهدافها من خالل  -وىلى رأسها الراليات املتحدة-الغربية 
اإليراين احتمالياة  -للتقارب األمريكي، ومن النتائج املترقعة (1)طرق غري ىسكرية

وجرد ساحة نفرذ واسعة للسياسة اإليرانية تشمع منااطق: سارريا، ولوناان،    
 وهذا بادوره سايحد مان الادور التركاي يف       باي،والعراق، واخلليج العر

 .(2)املنطقة
لن تقف مشااهدة   -ال  تتوىن سياسة خارجية ىملية مرنة-ويودو أن تركيا 

ل، وستحاول املشاركة يف أي مشروع سياسي يتعلاق بقضاايا   إداء هذا االحتما
املنطقة األساسية؛ وىلى رأسها األدمة السررية، وستعمع تركياا ىلاى مرادناة    

اخلليجاي حتدياًدا،   باي ىالقاهتا ىلى احملرر اإليراين مع ىالقاهتا ىلى احملرر العر
توقى مرتوطة  وستسعى إ  حتقيق أكرب قدر من االنسجام بني هذه العالقات؛ حىت

جبميع القرى اإلقليمية، وتستطيع مراجهة التهديدات ال  ميكان أن تنشاأ ىان    
 الصعرد اإليراين يف املنطقة.

 بالصة
م تطررات مهمة ىلى املستريني الداخلي واخلارجي  9114شهد العام املاري 

لكع من تركيا وإيران؛ سامهت يف اجتاه كال الولدين ملراجعاة ىالقاهتماا، الا     
شهدها خلت يف مرحلة من الترتر بعد األدمة السررية، ومن أهم التطررات ال  د

 اإليرانية بعد االتفاق.-العام املاري فتح صفحة جديدة من العالقات األمريكية
                                                 

(1) Yıldız Yazıcıoğlu, 'ABD - İran Yakınlaşması Türkiye'yi Etkiler '  
، (تركيا ىلى تأثريات له اإليراين-األمريكي التقارب)   
 http://www.amerikaninsesi.com/content/abd-iran-yakinlasmasi-

turkiyeyi-etkiler/1785706.html, Amerikanin Sesi, 07.11.2013. 
(2) Yıldız Yazıcıoğlu, 'ABD - İran Yakınlaşması Türkiye'yi Etkiler '  
، (تركيا ىلى تأثريات له اإليراين-األمريكي التقارب)   
 http://www.amerikaninsesi.com/content/abd-iran-yakinlasmasi-

turkiyeyi-etkiler/1785706.html, Amerikanin Sesi, 07.11.2013. 
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اإليراين يساهم يف حفز تركيا إلىادة ىالقاهتاا  -ويودو أن التقارب األمريكي
لرحيد إ  إىادة العالقات بني الولدين، مع إيران، لكن هذا العامع ال يعترب الدافع ا

يف الفترة ال  ساوقت  -بدليع اجتاه تركيا إ  إقامة ىالقات استراتيجية مع إيران 
مع إدراكها لطويعة ىالقات العداء العلنياة باني إياران     -اندالع األدمة السررية

ًقا من والراليات املتحدة؛ ومن هنا فقد حتركت احلكرمة التركية جتاه إيران؛ انطال
 جممرىة ىرامع حتقق مصاحلها االستراتيجية يف املنطقة.

اإليراين هذه العرامع دفعة قرية مان خاالل   -وقد أىطى التقارب األمريكي
داويا خمتلفة؛ فقد اجته الولدان إ  إىادة العالقات بينهما؛ مع بقاء التصاادم باني   

يف إحاداث فجارة   وجهات نظر الولدين فيما تخص األدمة السررية، ال  تسووت 
اإليرانية، وانكساًرا يف منحىن هذه العالقاات، الا    -كورية يف العالقات التركية

 بدأت بالصعرد املتسارع منذ تريف حكرمة العدالة والتنمية دمام احلكم يف تركيا.
ومن هنا، ومع وجاهة القرل بأن اجتاه تركيا إ  التقارب مع إياران جااء   

اإليراين، فإن تركيا تسعى من خالل هذا التقارب -يمنسجًما مع التقارب األمريك
إ  الوح  ىن استراتيجية جديدة حلع األدمة السررية؛ وذلك للحفااظ ىلاى   
مصاحلها االستراتيجية، والوح  ىن بدائع تعررها ىان العالقاات املتأدماة أو    

فقد وجادت احلكرماة    باي؛والعرباي املترترة، ال  حدثت ىلى احملررين الغر
ة نفسها خالل السنة املارية أمام رغرط وحتديات داخلية وخارجية ىديدة؛ التركي

منها أحداث تقسيم، وملفات الفساد ال  فتحها القضاء، والتصادم ماع مجاىاة   
غرلن، كما وجدت احلكرمة التركية نفسها أمام خالفات سياسية مع العديد مان  

، إراافة إ  سارريا   دول املنطقة؛ مثع: مصر، والسعردية، والعراق، وإسارائيع 
وإيران، ومن هنا فقد سعت السياسة اخلارجية التركية إ  إىادة حساباهتا السياسية 
ىلى املسترى اإلقليمي؛ ومن العرامع املهمة واألساسية ال  فررت ىلى تركياا  
إىادة ىالقاهتا مع إيران شعررها خبطر ميليشيات حازب االحتااد الادميقراطي،    

(، ال  حققت مكاسب ىساكرية ىلاى   YPGالشعب ) املعروفة برحدات محاية
األرض يف مناطق مشال شرق سرريا بالقرب من احلدود التركية، بعد استفادهتا من 

 الصراع بني قرات املعاررة السررية وقرات داىش.
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اإليراين، ميكان  -خاصة األمريكي باي،ويرى بعض احملللني أن التقارب الغر
ملدى بالنسوة إ  تركيا؛ أما ىلى املادى الوعياد   أن حيقق فرائد اقتصادية قصرية ا

فيمكن أن يتسوب هذا بإررار باملصاحل االستراتيجية التركية، بساوب احتمالياة   
 ديادة النفرذ اإليراين يف املنطقة ىلى حساب النفرذ التركي.

ومن املترقع أن تشهد الفترة املقولة من العالقات بني إيران وتركيا حمااوالت  
هات نظر مشتركة يف املسألة السررية، وأن تعيد حسااباهتا مان   للوح  ىن وج

جديد يف هذا امللف، وستضطر إ  استخدام استراتيجية أقع حزًما؛ إذا أرادت أن 
ماع  تكرن طرًفا يف احلرار الدويف اجلاري حرل األدمة السررية. ويف املقاباع، ف 

ن فإنه من املترقاع أن  ارتفاع مسترى التقارب املترقع بني الراليات املتحدة وإيرا
تعمع الراليات املتحدة ىلى التأثري ىلى وجهة النظر اإليرانية خبصارص األدماة   

 السررية.
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 هل يتنامى دور إيران في آسيا الوسطى؟
 حسابات الربح والخسارة

 سباستيان بايروس
 باحث بمعهد الدراسات األوروبية والروسية واألوراسية، 
  في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن

 محمود الحرثانيترجمة: 

ئلة كثرية حوو  الودور   التقارب احلايل بني الواليات املتحدة وإيران أسيثري 
املتزايد الذي ميكن أن تؤديه األخرية يف أفغانستان وآسيا الوسطى )كازاخسوتان   
وقريغيزستان  وطاجيكستان  وتركمانستان  وأوزبكستان(. حىت هذه اللحظوة  
متثل إيران "احللقة املفقودة"  اليت ال غىن عنها يف التكامل اإلقليمو  يف املنطقوة    

 فرهها عليها اتجمتم  الدويل عرقل  تطوير عقاقوات إيوران   ولكن العقوبات اليت
السياسية واالقتصادية م  جرياهنا  كما أعاق  إسهامها يف إعادة إعمار أفغانستان 

 واستقرارها.
بيد أن إيران مل َتدَِّخْر جهًدا يف حماولة فرض نفسها على املشهد اإلقليمو    

متحيزة فيما يتعلق بوسط آسيا  ركزت فبعد اهنيار االحتاد السوفييت  شاع  قراءة 
تلك القراءة على "إعادة اكتشاف" هوية تلك املنطقة الثقافية اإلسقامية  وإىل حدٍّ 
ما على ُهويتها اللغوية وعقاقتها بإيران )وتركيا(  وسيطرت تلك القوراءة علوى   
األطر املرجعية يف كل من الغرب وعلى الفاعلني املعنيني أنفسوه؛  ومو  كلوك    

ان ما َهُعفْ  احتماالت حصو  اندماج سوري  لوسوط آسويا يف العوامل     سرع
اإلسقام   وعلى الرغ؛ من أن إيران متكن  من بناء نفوك مداه بعيد  وشوراكات  
براغماتية م  جرياهنا  فقد بدا أن عقاقاهتا م  آسيا الوسطى كان  ختبو  بسوب   
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خماوف أبداها بعض بلدان آسيا الرسطى، وهي ترى تعزيز حضارر "اإلساالم   
األمريكياة يف  -السياسي" ىلى أراريها، وصاحَب ذلك بداية الترترات الروساية 

حرض قزوين؛ حي  حاولت روسيا إىادة التأكيد ىلى مكانتها كقرة ىظماى،  
وأخارًيا وبعاد كاع شايء،     فضاًل ىن وصرل الصني ملناطق آسيا الرسطى. 

الضغرطات األمريكية لعرقلة كع املشاريع واسعة النطاق، ال  هلا ىالقة بالتعااون  
مع طهران؛ ففي أفغانستان حاولت إيران كسب النفرذ؛ ولكن يعرُق تلك احملاولة 

 اللعوة اجليرسياسية، خاصة الضغرطات ال  تارسها واشنطن.
ان، فينوغي ىادم املوالغاة يف تقادير    وىلى الرغم من كع ما هر ظاهر للعي

التقارب امللحرظ بني طهران وواشنطن، حىت لر بدت ىليه ىالمات النجاح، فإن 
هذا التقارب سيكرن ىملية طريلة األمد من الناحية النساوية؛ إذ جياب أن ياتم    
التغلب ىلى ىقوات ىديدة؛ )من هذه العقوات معاررة بعض الدوائر السياساية  

 إيران أو يف أمريكا؛ بع ويف بعض الادول؛ مثاع: إسارائيع،    وترددها، سراء يف
وتركيا، وروسيا، والصني.. إخل(، ومع ذلك فإن التقدم يف هذا االجتاه يثري ثالثاة  

 أسئلة:

إ  أي مدى سرف يساهم دور إيران املتزاياد يف تعاديع الرراع     .1
 اجليرسياسي يف املنطقة؟

ن نفرذها يف املنطقة فيما يتعلاق  هع تأمع إيران يف أن تستثمر مزيًدا م .9
 بالتجارة االقتصادية؟

هع يشّكع نفرذ إيران السياسي الديين خطًرا ىلى دول آسيا الرساطى   .4
وأفغانستان، كما يزىم بعض القادة السياسيني من أبناء املنطقة، وكما 

 يرى ىدد من احملللني احملليني والغربيني؟

 يميةنحو عملية  عادأ تعريف جيوسياسية   ل

حىت اليرم مل تتمكن إيران من استعادة دورهاا وحضاررها اجليرسياساي يف    
املنطقة، ويعرد ذلك إ  أسواب داخلية وخارجية؛ فوالنسوة إ  إيران فقد غري اختفااء  
االحتاد السرفي  كقرة مرادية للنفرذ األمريكي بيئَتهاا اجليرسياساية جتااه جرياهناا     
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إّبان احلقوة السرفيتية كان ُينظر إ  إيران ىلى أهنا دولاة   اإلقليميني ىلى حنر حادٍّ. فإنه
ىادلة بني االحتاد السرفي  من جهة، وباكستان وتركيا املراليتْين للغرب مان جهاة   
أخرى؛ ومع ذلك فقد انقلوت قراىد اللعوة اجليرسياساية رأًساا ىلاى ىقاب يف     

متا نفسيهما يف حينه ىلاى  التسعينات من القرن املاري؛ ذلك أن أنقرة وإسالم أباد قّد
 .(1)أهنما سّد منيع يف وجه انتشار األفكار اإليرانية الثررية يف آسيا الرسطى والقرقاد

إرافة إ  ذلك، وىلى الرغم من قرون طريلة من الُقرْب، فليس لدى القادة 
اإليرانيني أفكار حمددة بشأن ما يردون حتقيقه يف آسيا الرساطى املساتقلة، ومل   

يرًما منطقة ذات أولرية بالنسوة إليهم؛ فقد كانات اهتماماات إياران     يعتربوها
الرئيسية تركز ىلى الررع الداخلي؛ بعد أن خرجت من ىقد قضته حرًباا ماع   
العراق، كان الررع االقتصادي واالجتماىي مترتًرا، ومل تصوح املنطقاة رامن   

أىلن ذلاك وديار   ؛ حينما 9111أولريات السياسة اخلارجية اإليرانية إال يف ىام 
 .(2)اخلارجية اإليراين كمال خرادي

أما بالنسوة إ  دول وسط آسيا، فقد كانت تلك الدول حتاول من خاالل  
شراكتها مع إيران أن تتخلص من النفرذ السرفي ، كما كانت حتاول احلصارل  
ىلى حق استخدام الوحار املفترحة يف اجلنرب؛ ولكنهم كانرا حاذرين بشاأن   

م مع النظام اإلسالمي، كما كانت لديهم خشية من احتمالية وجرد ترطيد ىالقته
حرص لدى إيران ىلى تصدير الثررة اإلساالمية. يف ذلاك الرقات واجهات     
احلكرمات احمللية رغًطا متزايًدا من واشنطن، حرصت من خالله األخارية ىلاى   

 احليلرلة دون حترل إيران إ  قرة إقليمية.
اري، حاولت إيران تتني مكانتها يف املؤسسات ويف هناية تسعينات القرن امل

الدولية؛ مثع منظمة املؤتر اإلسالمي؛ ولكن العالقات مع إسرائيع سارىان ماا   
اع مع حكرمات آسيا الرسطى؛ فقد أدت الضاغرطات الا    نازشّكلت نقطة 
وكان هدفها يف حينه توين قرارات رد إسرائيع خالل رئاساتها  -مارستها إيران 

                                                 
(1) S. Hunter, (2003) “Iran's Pragmatic Regional Policy,” Journal of 

International Affairs, vol. 56 (2), pp. 133-147. 

(2) V. Mesamed (2002), “Iran: Ten years in post-Soviet Central Asia,” 

Central Asia and the Caucasus, no. 1, p. 28. 
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إ  أن تنأى دول آسيا الرسطى بنفسها  -(9111-1225ؤتر اإلسالمي )ملنظمة امل
ىن املنظمة؛ وذلك من أجع ىالقاهتا الطيوة مع تع أبيب، مث حرصت إيران ىلاى  
أن يكرن هلا دور ريادي يف منظمة التعاون االقتصادية، وهاي املنظماة الكاورية    

آسيا الرسطى حماوالت ، ومرة أخرى رفضت دول (1)الرحيدة ال  تنتمي هلا إيران
إيران تسييس املنظمة؛ األمر الذي كان بإمكانه أن يضع هذه الدول يف مراجهة مع 
الراليات املتحدة، وبالتأكيد فقد فشلت املنظمة يف اإلقالع، وال تؤدي اليرم سرى 

 .(2)دور هامشّي يف تطرير العالقات بني إيران وآسيا الرسطى
جهًدا يف حماوالت االنضمام إ  منظمات  وىلى الرغم من أن إيران مل تدخر

جديدة يف السنني األخرية، فإن مرقعها يف الترتيوات اجليرسياسية اجلديدة يف اإلقليم 
، دىمت طهران بقرة فكارة  9112، مث يف ىام 9114ليس مستقرًّا اآلن؛ ففي ىام 

ضمام؛ احتاد آسيري، ودَىْت روسيا واهلند والصني ودواًل أخرى من آسيا إ  االن
وكان اهلدف هر مجع املرارد العاملية من النفط والغاد؛ بع حىت الشعرب يف تكتع 

ىضارية   9117، وحادت يف ىام (3)واحد، وتشكيع جسم مراٍد للراليات املتحدة
دولة مراقوة يف منظمة شنغهاي للتعاون، وحاولت طهران ترويج تشكيلة إقليمياة  

د ملؤتر الدول الفارسية، الذي مجع رؤساء لغتها الفارسية، ورّوج حممرد أمحدي جنا
9111نيسان /إيران، وأفغانستان، وطاجيكستان يف إبريع

(4). 
ورمبا ُتَمكُِّن العالقات اآلخذة يف الدفء بني إيران وأمريكا طهراَن من تعزيز 
دورها يف املنظمات اإلقليمية، وقد يكرن ذلك السينارير وسيلة أمريكية للحد من 

                                                 
(1) K.V. Markov, “Iran i postsovetskie respubliki Tsentral’noi Azii: tochki 

pritiazheniia i ottalkivaniia”. 

(2) M.R. Djalili (2008) “L'Iran et la Turquie face à l'Asie centrale,” 

Journal for International & Strategic Studies, no. 1, pp. 13-19. 
(3) N. Swanström (2005) “An Asian Oil and Gas Union: Prospects and 

Problems,” The China and Eurasia Forum Quarterly, vol. 3 (3), pp. 81-97. 
(4) R. Muzalevsky (2010) “The ‘Persian Alliance’ and Geopolitical 

Reconfiguration in Central Asia,” Eurasia Daily Monitor, 7, no. 161, 

September 9, http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1& 
tx_ttnews percent5Btt_news percent5D=36799 (accessed November 

12, 2010). 
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تنامي يف أفغانستان وآسيا الرسطى، ولعع إيران ليست حباجة ماّساة  دور الصني امل
إ  االىتماد ىلى الصني يف فرض نفسها؛ بينما السياق اجلديد ميكان أن يشاعع   
 ترترات بني الولدين، ويظاع تاأثري منظماة التعااون االقتصاادي ومنظماة       

 منظماة   املؤتر اإلسالمي رعيًفا يف آسيا الرسطى. حىت اللحظة مل تساتطع أياة  
إقليمية أخرى إثوات نفسها؛ فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية واحلفاظ ىلى األمان  
اإلقليمي، من ناحية أخرى رمبا يتضح أن بعض الفااىلني اإلقليمايني )الصاني    
 وتركيا( يترددون يف إىطاء الفرصة هلذا الولاد يف أن يتمتاع بنفارذ؛ ومان مث     

القتصادي والسياسي يف املشاهد  يفرض نفسه كمنافس ذي شأن ىلى املسترى ا
اإلقليمي، أخرًيا؛ فإن مجهرريات آسيا الرسطى ستراصع ىالقاهتا الردية مع تاع  
أبيب، وسرف تسوب أية سياسات إيرانية رد إسرائيع غضب حكرمات آسايا  

 الرسطى.
، ينظر اجملتمع الادويف  9113ومع تقليع أىداد قرات الناتر يف أفغانستان ىام 

ىلاى ىمارم    -سراء استقرت أو مل تستقر-جتاه تأثري أفغانستان باهتمام متزايد 
املنطقة مبا فيها آسيا الرسطى، ويتم التركيز ىادة ىلى هتديدات اإلسالم الراديكايف 
واملتطرفني األفغان، الذين ميكن أن يعملرا ىلى دىزىة االستقرار يف آسيا الرسطى، 

ن أن تاؤثر ىلاى الترتيواات    كما أن إمكانية التقارب بني واشنطن وطهران ميك
اإليرانية جتاه أفغانستان؛ ألن إيران الىب رئيس يف مستقوع أفغانستان؛ فالتطررات 
الداخلية يف أفغانستان هلا أثر مواشر ىلى إيران، وىلى ىكس باكستان فإن مصاحل 
ًئا إيران يف أفغانستان ُتَشوَّه مبصاحل اجملتمع الدويف يف أفغانستان؛ فلن تربح طهران شي
ىندما ترى نظام طالوان يف السلطة يف كابرل، وميكن إليران أن تساهم أكثار يف  
إىادة إىمار الولد؛ األمر الذي تتمناه دول آسيا الرسطى ودول أخرى من جاريان  
أفغانستان مثع اهلند؛ بع وميكن للراليات املتحدة أن ترى يف إيران ممًرا حمتماًل إ  

واكستاين احملفرف باملخاطر، أو املمر الشمايف الوااهظ  أفغانستان بداًل من املمر ال
التكلفة، الذي مير من خالل آسيا الرسطى، وميكن لعملية إتاام تركياب خاط    
أنابيب الغاد بني إيران وباكستان أن تنح إيران تأثرًيا أكرب ىلى باكستان؛ ومن مث 

 ىلى أفغانستان.واي تقّلع تأثري األخرية السل
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املشاربة باالترتر الشاديد يف غالاب     -ران وأفغانستان وميكن لعالقات إي
أن تتحسن؛ فقد اهتمت أفغانستان اإليرانيني يف مناسوات كثرية باأهنم   -األحيان

يتدخلرن يف شؤوهنا الداخلية )السياسية واالقتصادية والثقافية(، ولادى الولادين   
ع حمااوالت  خالفات متكررة بشأن ترديع املياه، وتزىم أفغانستان أن إيران تعرق

أفغانستان إلقامة مشاريع بناء جسرر كهرومائية، ولقد استخدمت إياران قضاية   
الالجئني األفغان ىلى أررها )ىددهم حرايف مليرن( من أجع تعطيع كع تعااون  
مع الراليات املتحدة، وتصرح بأهنا مستعدة لطرد أىداد كورية من الالجائني إذا  

قابلة للتعاون مع إيران هبدف التنمياة   رفضت كابرل االنصياع، وتظع أفغانستان
 واالستقرار، وهر تعاون ميكن أن يتطرر بشكع أفضع يف ظع هذا السياق اجلديد.

 المصالح الكامنة في  عادأ توجيه التبادل اال تصادي ومحدوديته

مل تنتصر اجلغرافيا حىت اآلن يف تنافسها مع اجليرسياسية، كما أن اساتوعاد  
ان قد كّلف االقتصاد يف دول آسيا الرسطى الكثري؛ إذ حرمها اجملتمع الدويف لطهر

من االستفادة من قرهبا من إيران. والسؤال هر: هع ميكن إلهناء املشكلة النروية أن 
يؤدي إ  صعرد العالقات االقتصادية، واإلقليمية والثنائية؟ إذا كانت إيران تأماع  

ضررها سيوقى ثانريًّا؛ ألن السياق يف القيام بدور اقتصادي أكرب يف املنطقة، فإن ح
، وىلى الرغم (1)قد تغري بشكع كوري يف آسيا الرسطى منذ تسعينات القرن املاري

فاإن العالقاات    -من خالل تركمانساتان -من تاسها اجلغرايف مع وسط آسيا 
االقتصادية ما دالت حمدودة، وأحياًنا تكرن يف حالة اهنيار؛ ففي هناية العقد األول 

مان جممارع التجاارة     %4رن احلادي والعشرين مّثلت طهران أقع من من الق
اخلارجية لولدان آسيا الرسطى، وال تستطيع املنتجات اإليرانية، ال  دخلت أسراق 
آسيا الرسطى يف بداية التسعينات من القرن املاري، أن ُتحوط املنافسة الصينية مما 

 حيتم اختفاءها.
                                                 

(1) M. Laruelle, S. Peyrouse (2013) Globalizing Central Asia: Geopolitics 

and the Challenges of Economic Development (Armonk, M.E. 

Sharpe). 
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ان فعاًل يف املشهد الدويف، فإن الشراكة مع ومع ذلك؛ فلر مت إىادة دمج إير
آسيا الرسطى ميكن أن يتسع مداها؛ فهناك قطاىات تعاون جديدة تتخلق، وميكن 
خلربة إيران فيها أن تكرن مررع تقادير؛ وتشامع هاذه قطاىاات؛ مثاع:      
الكهرومائية، واملعادن، واملعاجلة الصناىية للزراىة، والنسيج، وإنتاج السايارات.  

ران اجلغرايف مينحها قيمة حقيقية يف أىني دول آسيا الرسطى، ال  حتارص  مرقع إي
يف الغالب ىلى تأمني حقها يف استخدام الوحار اجلنربية، وحرض الوحر األبايض  
املترسط. ىديدة هي املشاريع ال  ُصّممت لربط طريق آسيا الرسطى وشاوكات  

ن إياران وتركياا   سككها احلديدية مع طريق وشوكات السكة احلديد يف كع م
وأفغانستان؛ ولكنها مل تكن واقعية؛ وذلك باالنظر إ  الساياق اجليرسياساي،    
وحركة املرور املترارعة ال  تتم يف املناطق، ال  مت تديد تلك الشوكات والطارق  
فيها؛ ومع ذلك، فإن دور إيران االستراتيجي كمنطقة مرور من القارة األوراسية، 

يصب يف صاحلها ىلى  باي،اجلنر-واحملرر الشمايفباي رالغ-ىلى احملرر الشرقي
 املدى الوعيد.

إذا تأكد حتسن العالقة بني الراليات املتحدة وإيران، فإن تطرير العالقاات  
التجارية بني إيران وأوروبا يصوح ممكًنا، وخاصة يف جمال اهليدروكربرنات، كماا  

ة يف املنطقة؛ ذلك أنه رمباا  ميكن أن يكرن هلذا التطرر تداىيات ىلى الدول النفطي
يزيد من قلق أذربيجان وكاداخستان فيما يتعلق باملنافسة، وليس من احملتمع باملرة 
أن يكرن لدى كاداخستان قلق بشأن إجياد دول وكيلة تصّدر نيابة ىنها؛ حيا   
تظع الصني دبرًنا رئيًسا؛ ومع ذلك فإن هذا قد يضع أستانا )العاصمة الكاداخية( 

كثر استقاللية فيما يتعلق جبارهتا الصني؛ وذلك يف وقت يتعرض نفارذ  يف ورع أ
، وإذا مت دمٌج أفضع لنفط إيران يف دوائار  (1)بيجني ملزيد من املنافسة داخع الولد

الترديع العاملي، فيمكن أن يؤدي هذا إ  هورط أسعار الذهب األسرد، وبالتاايف  
عتمد ىليها السلطات فيماا  سيحصع نقص يف حصص النفط الكاداخستانية ال  ت

يتعلق بالتنمية االقتصادية واالجتماىية؛ ومن مث يؤثر ىلى االستقرار؛ ومع ذلك فإن 
                                                 

(1) M. Laruelle, S. Peyrouse (2012) The ‘Chinese Question’ in Central 

Asia: Domestic Order, Social Changes and the Chinese Factor (New 

York, Columbia University Press). 



058 

هذا السينارير غري مترقع يف املدى القصري؛ ألنه يتطلب تنظايم الونياة التحتياة    
 للمراصالت، وكنتيجة سيتطلب استثماًرا معترًبا وفترات تديد طريلة.

السياسية اإلقليمية، هناك ىالقات ثنائية ميكن النظر فيها من بعيًدا ىن اللعوة 
جديد، وتأيت كاداخستان يف املرتوة األو  يف هذه العالقاات، تتوعهاا مواشارة    
تركمانستان، وتعد إيران ساد  أكرب شريك جتاري لتركمانستان، كما تعد سابع 

ة إ  بقية الولدان، أكرب شريك جتاري لطاجيكستان؛ ولكنها أقع أمهية بكثري بالنسو
وهنا ينوغي أال ختدىنا األرقام؛ فواستثناء الصادرات التركمانية والطاجيكية، فاإن  

 .(1)من صادرات وواردات املنطقة %1.5إ   1.4إيران ال تثع سرى 
 211ال  تشترك معها يف حادود طرهلاا   -وقد اىتربت إيراُن تركمانستان 

وحترلت ىالقااهتم بسارىة إ  تواادل     حليفها الرئيسي يف آسيا الرسطى، -كم
جتاري، وال حيتمع أن تكرن إيران مستعدة للتنادل ملطالب شريكتها الشمالية، ال  
تعرف املفاورات معها أهنا صعوة؛ فقد غّيرت تركمانستان بانتظاام تعريفاات   
تصدير الغاد الذي تويعه إليران، ومارست سياسة ارطهاد رد األقلية الشايعية،  

؛ ومع ذلك ال تستطيع إيران جتاهع ىشاق  (2)ام طالوان يف أفغانستانودىمت نظ
 أباد؛ ألهنا شريك يف الغاد، وتعد برابة جرهرية إ  آسيا الرسطى.

أما بالنسوة إ  كاداخستان، فعلى الرغم من إرادهتا تطرير ىالقاهتا مع إيران، 
قد ُيَمكِّاُن أيُّ  فقد كان ىليها إظهار االىتدال؛ كي ال تثري شريكها األمريكي، و

سياٍق جديد كاداخستاَن من إىادة تدشني ىدة مشاريع خاصة، ومنحهاا قارة   
أكرب، خاصة يف قطاع نقع الوضائع وتوادل النفط، وهذه ىمليات كثرية؛ ولكان  
كان يعرقلها هتميش إيران؛ إرافة إ  ذلك أصوحت كاداخستان واحدة من أكرب 

ن تزيد من حضررها من خالل املراصالت مصّدري احلورب إ  إيران، وتأمع يف أ
                                                 

(1) EU Bilateral Trade and Trade with the World, 2011  
 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/(accessed 

December 12, 2012). 

(2) V. Mesamed (2007) “Iran - Turkmenistan: prodolzhaetsia li aktivnyi 

dialog?” [Iran-Turkmenistan: is the active dialogue still continuing?], 

Iimes.ru, August 19, http://www.iimes.ru/rus/stat/2007/19-08-07c.htm 

(accessed January 10, 2008). 
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، وليسات  (1)الوحرية، وبناء حمطات لترديع احلورب يف أكاتر ويف املران  اإليرانية
ال  تتمتع حبضرر -إىادة ترجيه املسار تلك دون خماطر ىلى املنطقة، فكاداخستان 

من صاادرات قماح    %21تنتج أكثر من  -خاص يف سلة وسط آسيا من اخلوز
آسيا الرسطى، ومل ُتخِف أستانا أهنا توح  ىن وكالء أكثر قدرة ىلى مجهرريات 

التفاهم من اجلمهرريات الفقرية يف طاجيكستان وقريغيزستان، ويثري هذا التطارر  
أسئلة بشأن مشكلة األمن الغذائي يف املنطقة، ال  تتميز هبشاشتها. وأخرًيا؛ بالنسوة 

رمباا ياتم اختيارهاا     -سلمية صاىدة ال  هي قرة نروية-إ  أستانا فإن إيران 
مبساىدة الربنامج النروي اإليراين؛  -نظريًّا-كشريك؛ فالسابقة مل ُتْخِف اهتمامها 

أن تستضايف   9112وذلك من خالل بيع وقرد اليررانيرم؛ بع وىررت يف ىام 
 .(2)ىلى أراريها بنك وقرد ميكن إليران استخدامه ألهداف سلمية

ولة تردًدا يف تطرير ىالقاهتا مع إيران، ويعارد ذلاك   وتظع أودبكستان أكثر د
لعدة أسواب؛ فالنظام األودبكي يشك يف أية قرة إقليمية منافسة؛ كما أنه تأسس ىلى 

فقد روج النظام األودبكاي   9117اخلرف من حماوالت التمرد اإلسالمي؛ وحىت ىام 
ولاذلك إن حصاع أي   ؛ (3)نفسه ىلى أنه احلليف األهم للراليات املتحدة يف املنطقة

تغيري فرمبا يؤدي ذلك إ  إقناع طشقند بتحسني ىالقاهتا مع طهران، ورمباا يكارن   
ذلك بطريقة معتدلة جدًّا، وليس هناك أمهية كاورية للعالقاات ماع قريغيزساتان     

 .(4)وطاجيكستان، حىت لر مّثلت األخرية برابة لتسلع النفرذ اإليراين يف آسيا الرسطى
                                                 

(1) “Iran i Kazakhstan podumyvaiut postroit’ NPZ” [Iran and Kazakhstan 

discuss the possibility of building an oil refinery], Rosinvest.com, 

December 14, 2006, http://www.rosinvest.com/news/251441/(accessed 

December 08, 2011). 

(2) V. Ivanov 2009 “Iadernyi skandal. Pod zanaves goda Kazakhstan 

obvinili v nezakonnoi sdelke po uranu s Iranom” [A nuclear scandal. 

Kazakhstan accused of illegal selling uranium to Iran], Delovaia 

Nedelia, December 31. 
(3) Mesamed, “Iran: Ten years in post-Soviet Central Asia,” op. cit, p. 30. 
(4) “Vizit prezidenta Rakhmonova v Iran mozhno nazvat’ istoricheskim” 

[President Rakhmon’s visit in Iran can be called historic], 

Analitika.org, February 12 2006, http://www.analitika.org/article.php? 
story=20060212035915491 (accessed December 9, 2011). 
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 نتشار اإلسالم الشيعي السياسي في المنطقة؟هل هناك بطر من ا

بعيًدا ىن بعض التداىيات اجليرسياسية واالقتصادية فإن هذا الررع قد يكرن 
حافًزا الندماج إيران يف تيار التجارة العاملي، كما قد يؤدي إ  خطار انتشاار   
اإلسالم السياسي، وهي قضية تؤرق سلطات آسيا الرساطى؛ فمناذ منتصاف    

ن القرن املاري ساىد اخلرف من اإلساالم السياساي يف ىرقلاة    التسعينات م
العالقات الناشئة بني إيران ودول آسيا الرسطى؛ وإن استنكار هتدياد اإلساالم   
السياسي الذي ينطلق من الدول العربية )الرهابية من العربية السعردية واإلساالم  

الرسطى؛ إذ هاي   الشيعي الثرري من إيران( أصوح حلًنا تعزف ىليه دول يف آسيا
تصر ىلى احلفاظ ىلى شخصيتها العلمانية، وما دالت الشكرك فيما يتعلق بترجه 

 إيران الديين كثرية.
لقد حدثت أحداث كثرية جعلت من إيران دولة مشاتوًها هباا يف أىاني    
حكرمات آسيا الرسطى، وىلى األرجح فقد مّرلت إيران حزب اإلحياء اإلسالمي 

ع يف بداياته، كما شاركت بشكع غري مواشر يف اإلطاحة يف طاجيكستان ىلى األق
؛ ومع ذلاك فقاد   (1)، ال  تلتها حرب أهلية1229حبكرمة رمحن نابييف يف ىام 

أنكرت طهران ىلى الدوام أن هلا دوًرا مواشًرا يف الصراع الطااجيكي املسالح،   
وليسات   وتدىي أهنا تنظر إ  احلاصع هناك ىلى أنه حرب أهلية بني قوائع حملية،

حرًبا مقدسة باسم اإلسالم. غري أن إيران تونت سياسة مرنة يف آسايا الرساطى،   
وفرت هلا فرًصا لترسيع نفرذها يف املستقوع، وحبسب بعض التقارير فإن خماابرات  
اجلمهررية اإلسالمية تعمع بنشاط يف املنطقة؛ وتستضيف اجلامعات اإليرانية طالًبا 

ن بعض اجملمرىات السنية تتلقى دىًما ماديًّا من من آسيا الرسطى كع ىام؛ كما أ
طهران؛ وتشّكلت يف طاجيكستان بعض احلركات الشيعية اجلديادة الا  هلاا    

افتتاَح ىدة مراكاز   -حتت رىاية السفارات-ىالقات مع إيران، ومرلت طهران 
ثقافية، كما افتتحت أقساًما للدراسات اإليرانياة يف ىادة جامعاات يف آسايا     

 الرسطى.
                                                 

(1) M. Mesbahi (1997) “Tajikistan, Iran and the international politics of 

the ‘Islamic factor’,” Central Asian Survey, vol. 16 (2), pp. 141-158. 
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تستخدم إيران بطاقة التضامن الشيعي يف أفغانستان أكثر من آسيا الرسطى، و
وميكن للتقارب أن يلّطف من سياسة إيران، ال  لديها مصاحل متضاربة يف ذلاك  
الولد حىت اآلن؛ أواًل: ليس لألطراف املدنية والدينية يف احلكرماة اإليرانياة أياة    

تان والسعردية إ  احلكم، وبالتاايف  مصاحل يف أن تعرد طالوان ال  تدىمها باكس
فريران ىالقات امتيادية مع اهلزارة، الذين يسيطرون ىلى املشاهد الشايعي يف   

مان   %11، ويشّكلرن ثال  أكرب جممرىة دينية يف الوالد )أقع مان  (1)أفغانستان
السكان(؛ وىلى الرغم من ذلك، فقد دىمهم احلر  الثرري كارهنم معارراني   

ية؛ ويف هذا السياق اجلديد ميكن إليران أن تدىم الشيعة املقيمني لألجندة األمريك
يف أفغانستان بشكع أكرب؛ بينما ميكن أن يؤدي هذا إ  إثارة مزيد من الترتر ماع  
الوشترن من جهة أخرى، وسرف حتافظ إيران ىلى أن يظع شركاؤها منخارطني  

؛ فاملساىدات الا   يف أفغانستان، كما ستتخلص من أي حلفاء حمتملني يف الوالد
خاصة ىن طريق مؤسسات املساجد اخلريية؛ مثع: إىادة إىمار -تعررها طهران 

غالًوا ما تشترط دىًماا   -أماكن العوادة، وترفري اإلرشاد الديين، والنصرص الدينية
 متراصاًل لأليديرلرجية اخلمينية.

ن طهران تنظر حىت لر فشلت إيران يف التأثري ىلى ترجهات املنطقة اإلقليمية؛ فإ
إ  املنطقة ىلى أهنا مفترق للصراع مع تيارات األصرلية السنية القادمة من شوه اجلزيرة 

ال  تتكاثر يف آسيا الرسطى؛ وال تريد طهران أن تشاتوك   باي،اهلندية واخلليج العر
مع الفكر السين التقليدي، الذي تعتنقه الشعرب يف أفغانستان وآسيا الرسطى؛ ولكنها 

بسوب انتشار النظريات السلفية، ال  تعتربها تعريًوا أيديرلرجيًّا راًرا باالترادن يف  قلقة 
. هذا الررع قاد إيران إ  توين استراتيجية متناقضة يف وسط آسايا؛  (2)الشرق األوسط

( والدولة اإليرانية كانت ىلى سويع املثال حترص ىلاى ترسايع   9114-9111فمنذ )
                                                 

(1) S. A. Mousavi (1997) The Hazaras of Afghanistan. An Historical, 

Cultural, Economic and Political Study (Richmond: Palgrave 

Macmillan), pp. 23-25. 
(2) M. Luomi 2008 “Sectarian Identities or Geopolitics? The Regional 

Shia-Sunni Divide in the Middle East,” FIIIA Working Paper, no. 56; 

R. Shanahan (2008) “Bad Moon Not Rising: The Myth of the Gulf 

Shi‘a Crescent,” Lowy Institute Analysis Paper. 
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رات يف دول آسيا الرسطى؛ بينما هي يف الرقت نفسه تدىم اتصاالهتا مع أجهزة املخاب
اجملمرىات اإلسالمية احمللية هناك، ال  تنادي بأن تصوح دول آسيا ملتزمة باإلسالم يف 
سلركها اليرمي ويف ىالقاهتا اخلارجية، وذلك بالتحرل إ  اجلوهة الناقادة للحضارر   

يف الرقت نفسه حتارص ىلاى    ؛ بينماباي()األمريكي، والروسي، واألوروباي الغر
إيقاف الراديكالية السنية؛ ولكن هذين الترجهني متناقضاان؛ ألن اجملمرىاات األو    

 هتتدي هبدي السلفية.
وحيتمع أن يثري حتسني العالقات مع إيران مزيًدا من الترترات والرقابة ىلاى  

طى. وتتهم النشاطات السياسية اإليرانية، ال  ميكن أن تنشط يف مناطق آسيا الرس
كع من أودبكستان وطاجيكستان بانتظاام أجهازة املخاابرات اإليرانياة، أو     

؛ فالشيعة (1)جممرىات دينية متعددة، بأهنا تريد أن تزىزع استقرار األنظمة العلمانية
ال  تعتنقها األقليات اآلذرية يف آسيا الرسطى وجبرار )أيرونس( يف -االثنا ىشرية 

ضع لالرطهاد بشكع منتظم، وترتوط الفكرة الشايعية  خت -منطقة خبارى ومسرقند
باألقليات الرطنية، وهي املعادل للفكرة اإلسالمية؛ وبالتايف فهي مرتوطاة خبطار   

 .(2)اإلرهاب أو التمرد، وُينظر إليها ىلى أهنا وكيع للنفرذ اإليراين
ولكن ليس هناك أية جممرىة إيرانية حترص ىلى حتريع أهع السنة يف آسايا  

طى إ  شيعة، وليس هناك غري طاجيكستان ال  تشهد ماياًل بسايًطا حنار    الرس
املذهب الشيعي؛ ولكن هذا امليع حمدود خاصاة يف بعاض املنااطق )خاتالن     
وكرالب(؛ حي  إن تأثري حزب اإلحياء اإلسالمي الطاجيكي لاه ودن وأمهياة؛   

العراطاف  ولكنها الدولة الرحيدة يف آسيا الرسطى ال  يتم فيها التعاوري ىان   
، ويف كثري مان  (3)اإليرانية؛ حي  ينظر الوعض إ  إيران ىلى أهنا منرذج ُيحتذى

                                                 
(1) “Tajikistan and Iran: Is Dushanbe Distancing Itself from Cultural 

Cousin?,” Eurasianet, March 7, 2011, http://www.eurasianet.org/node/ 
63021 (accessed December 11, 2011). 

(2) S. Peyrouse (2009) “Shiism in Central Asia: The Religious, Political, 

and Geopolitical Factors,” Central Asia and Caucasus Analyst, May 

20, 9-11. 
(3) Authors’ interviews with Tajik experts, Dushanbe, March 2008, June 

2010. 
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األحيان يوالغ الوعض يف تقدير نفرذ إيران الديين والسياسي يف آسايا الرساطى،   
وبرجه ىام فإن مثة موالغة بشأن القلق من ترسع اإلسالم السياسي، الذي يلهماه  

طهران أن تستخدم بطاقة املزايدة الدينية يف آسيا  منرذج إيران الشيعية، ومل حتاول
الرسطى كما فعلت يف لونان وسرريا وفلسطني، ومل حترص ىلى تعوئاة األقلياة   

 الشيعية يف املنطقة.

 باتمة
تقدم الدولة اإليرانية نفسها كشريك براغمايت لديه إرادة يف أن يضع جانًواا  

ىلى -نه يف وسط آسيا؛ فيما يتعلق خالفاته األيديرلرجية مع أفغانستان، ومع جريا
باملرقف من إسرائيع والطويعة العلمانية لألنظمة؛ وذلك مان أجاع    -سويع املثال

تشجيع التعاون اإلقليمي. وىلى األرجح فإن إيران لن تضيع أية فرصاة لفارض   
نفسها أكثر ىلى املسرح اإلقليمي، وىلى الرغم من ذلك، فليس هناك أي احتمال 

حلال قريًوا؛ إذ تظع طهران ودول املنطقة مدركني هشاشة أي تطرر؛ يف أن تتغري ا
ومع ذلك فإن كان حدوث هذا السينارير ممكًنا، فإن املنطقة واجملتماع الادويف   
بالتأكيد لديهم الكثري من املكاسب نتيجة الخنراط إيران يف إىادة بناء أفغانساتان،  

يا الرسطى، وحتقيق مزيد من وإسهامها يف التكامع )السياسي واالقتصادي( يف آس
املساواة بني الفاىلني اإلقليميني والتقليع من حجم وثقع بعض الفاىلني اإلقليميني 
مثع الصني وروسيا، ىلى الرغم من أن ثقلهما بالطوع شارىي؛ ولكناه يطماح    

 للسيطرة.
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األمريكي ومساتقوع  -إليراينتواينت التحليالت والترقعات بشأن التقارب ا
الدور اإليراين، وتراوحت هذه التواينات بني َمْن يعتقد أنه تقريب سايعيد رسام   
خارطة املنطقة، وُيَؤثِّر ىلى مسار احلدث السياسي فيها؛ مروًرا مَباْن ينظار إ    
القضية حبذر وارًعا شروًطا ليست سهلة إلجناح هذا التقارب، وصراًل إ  فرياق  

إمكانية الرصرل به إ  مراحع متقدمة، فيقلع من توعات هذا التقاارب،  ُمَشكِّك ب
 وُيَشكِّك يف إمكانيات جناحه؛ وذلك لرجرد ىقوات كثرية حترل دون إتامه.

األمريكي: مستقوع الدور اإليراين( إ  -َهَدَف هذا الكتاب )التقارب اإليراين
الدور اإليراين وامتداداته األمريكي، وتنامي -رصد وحب  مستقوع التقارب اإليراين

وتأثرياته املستقولية من خالل ىدد من األوراق ال  قدمها باحثرن وخمتصارن يف  
الشؤون اإليرانية والعالقات الدولية؛ وأشرفت ىلى إىداده وحترياره د. فاطماة   

 الصمادي الواحثة يف مركز اجلزيرة للدراسات، وتضمن التايف:
 .مقدمة -
عاملية بعد روحاين: د. آرشني أديب مقدم، رئايس  إيران يف السياسة ال -

 مركز الدراسات اإليرانية يف جامعة لندن.
اإليرانية: السفري: حسني مرسريان، ىضر -مستقوع العالقات األمريكية -

الرفد املفاوض يف امللف النروي سابًقا، والواح  الزائار يف جامعاة   
 برنسترن.

طراف اإليرانية الفاىلة: فارح  األمريكي: مرقف األ-التقارب اإليراين -
 الزمان أبر شعري، باحثة وإىالمية مقيمة يف طهران.

األمريكي: درو  من املاري: د. مارك كااتز،  -مآالت التقارب اإليراين -
 أستاذ العالقات الدولية يف جامعة جررج ميسن األمريكية. دراسة مقارنة.

  القد ؟ د. فاطماة  األمريكي: من أين تر الطريق إ-التقارب اإليراين -
 الصمادي، الواحثة يف مركز اجلزيرة للدراسات.
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اإليرانية يف ظع التقارب ماع واشانطن: كاريناا    -العالقات الروسية -
 فايزولينا، باحثة روسية متخصصة يف العالقات الدولية.

اإليرانياة: الفارص   -اإليراين والعالقاات التركياة  -التقارب األمريكي -
 جابر ثلجي، باح  متخصص يف الشأن التركي. والتهديدات: د. حممد

هع يتنامى دور إيران يف آسيا الرسطى؟ حسابات الربح واخلسارة: د.  -
ِسواستني َبايرو : الواح  بربنامج آسيا الرسطى، يف جامعة جاررج  

 واشنطن.

 البالصا  والنتائج
 يف احملصلة ميكن اخلروج باخلالصات والنتائج التالية:

ال تتحارل  -وإياران كاذلك  -الستراتيجية ألية دولة إن أفضليات ا .1
ولكنها تأيت بشكع مؤسساي   مبجمرىها فجأة توًعا لتغري احلكرمات؛

 ممنهج، وحتمع أبعاًدا ىميقة وىريضة تتجاود السياسات اليرمية.
إن "روحاين" هر التأثري السطحي للتغايريات التدرجيياة يف السياساة     .9

وهر منتج جليع ما بعد الثاررة، الاذي    الداخلية إليران ما بعد الثررة،
يترق إ  اإلصالحات؛ لكنه يراصع العمع رمن اخلطارط العريضاة   

 العامة لألفضليات االستراتيجية للجمهررية اإلسالمية.
لقد تغريت إيران يف ظع حكم روحاين؛ خاصة فيما يتعلق بالشاؤون   .4

هذه التغيريات  الدولية واملصاحلة مع الراليات املتحدة األمريكية؛ ولكن
الدقيقة تعرقها األفضليات االستراتيجية الدائمة للدولة، ال  ستساتمر  

 بترجيه الشؤون الدولية للجمهررية اإلسالمية.
هذه التفضيالت للدولة اإليرانية ال حترل دون ترثيق العالقاات ماع    .3

الراليات املتحدة، وحىت القيام بتكيف رمين ماع قضاية إسارائيع؛    
 ع من املستحيع إليران أن تظهر بصررة التابع.ولكنها جتع

ميكن حصر الترجهات السائدة يف الساحة السياسية اإليرانية فيما يتعلق  .7
 بالعالقة مع واشنطن، رمن مدار  فكرية ثالث؛ هي:
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  املدرسة الفكرية األو  ال  ينتمي إليها آية اهلل خامنئي، وتعتقد أن
ميكن أن تتخلى ىن سياساهتا القائمة  الراليات املتحدة األمريكية ال

ىلى اهليمنة، وينظر دىاة هذه املدرسة مبنتهى الريوة إ  أية جهارد  
ال ترفض رفًضا قاطًعا انفراج  -أيًضا-مصاحلة؛ ولكن هذه املدرسة 

 العالقات بني الولدين.
   أما املدرسة الفكرية الثانية؛ ال  يقرم ىليها الراديكاليرن، فتؤكاد

ء متأصع بني نظام إيران اإلسالمي والغرب، ويقرلارن:  وجرد ىدا
إن الطريق الرحيد هر املقاومة. ومن وجهة نظرهم فإن التفااوض  

 يعين قورل اهلزمية؛ وهلذا جيب اىتواره خطًّا أمحر.
     أما املدرسة الفكرية الثالثة فيمثلها املعسكر املعتادل؛ ومان أبارد

ين، والرئيس احلايف حسن رمردها: الرئيس اإليراين األسوق رفسنجا
روحاين، ويعتقدون برجرد مصاحل مشتركة كثرية، تتأثر سلًوا نتيجة 

 للعالقات العدائية بني الولدين.
يرجد داخع املؤسسة الدينية يف إيران رجال دين ينتمرن إ  الطياف   .1

األصريف وآخرون معتدلرن، ووفق التصرحيات الا  صادرت ىان    
تقترب وجهة نظر ىلماء احلردة بشأن هذه  متحدثني من احلردة العلمية

 القضية كثرًيا من وجهة نظر املرشد.
فيما يتعلق بسياستها -إذا ما ثوت أن اإلجراءات والتلميحات اإليرانية  .5

-هي جمرد تكتيك مرحلي؛ فإن جهرد التقارب األمريكاي  -اخلارجية
املشروع  اإليراين لن تعيش طرياًل، حىت لر مت الترصع إ  اتفاقية بشأن

 النروي.
األمريكية، وجهارد التقاارب   -وبالنظر إ  جهرد التقارب السرفيتية .2

األمريكية يف بداية السوعينات من القرن املاري )وكماا هار   -الصينية
وارح يف اجلهرد الالحقة(: إذا كانت طهران توح  ىن حعٍّ للقضاية  

ئية؛ فإن جهرد النروية بينما تستمر يف سياساهتا ال  يعتربها الوعض ىدا
التقارب مع أمريكا لن ُيكتب هلا النجاح ىلى األرجاح؛ ولكان إذا   
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كانت طهران توح  ىن حع للقضية النروية، وتوح  يف الرقت نفسه 
إما ىن حتسني ىالقاهتا مع أصدقاء أمريكا يف املنطقاة، أو احلاد مان    

 اخلالف معهم، فإن جهرد التقارب اجلارية قد ُيكتب هلا النجاح.
يكرن التقارب مع الراليات املتحدة األمريكية، ىلى األرجح، تقارًبا س .2

سياسيًّا وتواداًل للمصاحل أكثر منه انفتاًحا ىلى كافة الصاعد؛ وذلاك   
ألسواب أمهها: أن خمططي السياسة اإليرانية ُيدركرن أن انفتاًحا إيرانيًّا 

كاملاة   جتاه الراليات املتحدة األمريكية، وتطويًعا للعالقات بصاررة 
سيكشف ىن مساحة التواىد بني الشعارات الثررية وما يريده اجملتماع  
بصررة فعلية، وهر ما ميكن اىتواره سلويًّا؛ ألنه يكشف ىن هشاشاة  
 الررع الداخلي، واختالف النظر إ  هاذه القضاية باني النظاام     

 ومراطنيه.
-قعة مناهم  ُيدرك املسؤولرن يف إيران أن ىملية التغيري املطلربة واملتر .11

لن تكرن تكتيكية؛ حبيا  ميكناهم    -خاصة يف املرررع الفلسطيين
 ومؤثرة.املناورة واملراوغة بشأهنا؛ بع تتطلب خطرات ىملية ملمرسة 

يتوىن روحاين وفريقه اليرم فلسفة تقرم ىلى أن الفرصة املتاحاة أماام    .11
 اخلطاب "حتريع التهديد إ  فرصة" لن تتم إال بإجراء تغيري يف ابالده ل

والسياسة اخلارجية، واىتوار ذلك خطرة أو  لفتح صفحة جديدة مع 
 الراليات املتحدة األمريكية؛ ومن َثمَّ الغرب، وحىت إسرائيع.

هناك حاليًّا مرقفان يف الدول اجملاورة فيما تخص ىالقاات الرالياات    .19
دية املتحدة مع إيران؛ معسكر بقيادة الصقرر يف امللكة العربية الساعر 

وبعض الدول العربية األخرى، وهؤالء ينتاهبم القلق من أي حتسان يف  
العالقات بني إيران والراليات املتحدة، ويرون أن ذلك من شاأنه أن  
ُيَقرِّض مرادين القرى يف املنطقة لصاحل إيران. وهناك املعتادلرن؛ ويف  
مقدمة هذه الدول سلطنة ىمان، وتعترب أن ىالقات أفضع بني إياران  

الراليات املتحدة من شأهنا أن ختدم املصاحل املشتركة جلميع الولدان يف و
املنطقة. وترى أن ىالقات جيدة بني إيران والراليات املتحدة األمريكية 
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قد تفتح الطريق أمام تكرين تعاون إقليمي؛ مماا ياؤدي إ  حتقياق    
 االستقرار والسالم بني إيران وجرياهنا.

شارکين فی امللف أن التقاارب باني إياران    رّجح بعض الواحثين امل .14
والراليات املتحدة األمريكية قد يفتح الطريق أماام تكارين تعااون    
إقليمي؛ مما يؤدي إ  حتقيق االستقرار والسالم بني إياران وجرياهناا،   
وبشكع أهم مع اململكة العربية السعردية؛ وهذا من شأنه أن يعمع ىلى 

ر يف مصلحة الرالياات املتحادة   رمان تدفق مستقر للنفط، الذي ه
 وأصدقائها وحلفائها.

ال ميكن التقليع من قرة وتأثري الفريق املعارض للتقارب مع واشانطن،   .13
وىلى الصعيد نفسه معاررة تقدمي تنادالت بشأن القضية الفلساطينية؛  
ولذلك فمن املترقع أن توقى األصرات املتشددة جتاه إسرائيع حمافظاة  

ة أهنا حتتع مراقع متقدمة يف األمن واحلر  الثرري، ىلى مكاهنا؛ خاص
وقد تأخذ دفعة وقرة إذا ما فشع "اتفاق جنيف". وإذا مل حتصع طهران 

بشاكع   ىلى مكاسب اقتصادية وختفيًفا للعقربات املفروراة ىليهاا  
ملمر ، فلن يتمكن روحاين من املضي بعيًدا يف طروحاته التفاورية؛ 

نة اإليرانية" أن نشهد ساعًيا إيرانيًّاا إ    ولذلك ال يتعارض مع "املرو
 إصالح العالقة مع محا ، وحرًصا ىلى تقريتها بشكع كوري.

األمريكي قد مينح إيران فرًصاا أكارب   -إن استمرارية التقارب اإليراين .17
لزيادة نفرذها، وهر ما سيجعع إليران دوًرا أهم من الادور التركاي   

 أسها الراليات املتحدة.بالنسوة إ  القرى الغربية وىلى ر
اإليراين احتمالية اتساع ساحة -ومن النتائج املترقعة للتقارب األمريكي .11

النفرذ للسياسة اإليرانية لتشمع مناطق: سرريا، ولوناان، والعاراق،   
 وهذا بدوره سيحد من الدور التركي يف املنطقة. باي،واخلليج العر

ية ىملية مرنة لن تقف متفرجاة  يودو أن تركيا ال  تتوىن سياسة خارج .15
إداء هذا االحتمال، وستحاول املشاركة يف أي مشروع سياسي يتعلق 

 بقضايا املنطقة األساسية، وىلى رأسها األدمة السررية.
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أدى التقارب احلايف الوطيء يف العالقات بني إيران والراليات املتحادة   .12
لصداقة مع مرسكر األمريكية إ  تكهنات بأن إيران ميكن أن تقايض ا

مبعاملة تفضيلية من واشنطن؛ فيما يتعلق بسياسات الشرق األوساط،  
 وهذا االحتمال بعيد لألسواب التالية:

  طويعة السياسة ذاهتا؛ فالويئات ال  ال ميكن التنوؤ بسلركها، ويعردها
االستقرار ُتَعقُِّد ىملية صناىة السياسة ذات املدى الوعيد، كماا أن  

مل تعاد   -ال  كانت يف القارن العشارين  -الراسخة التحالفات 
مرجردة؛ وبالتايف فإن طرق إدارة األدمات املعروفة مل تعد تعماع  
كما هر وارح بقرة وبأشكال خمتلفة يف حال متذبذب؛ كالاذي  

 خاصة يف مصر وترنس. باي،نتج ىن الربيع العر
 بكع ما - كما أن القرى العظمى احلالية والسابقة والقيادات احملتملة

فشلت يف  -لديهم من خربة رصينة يف املناورة والترغيب والترهيب
 إخضاع تدفق األحداث السائلة يف شىت االجتاهات.

  وهي قرة إقليمية يف حد ذاهتاا -يف ظع هذه الظروف فإن إيران- 
ليست ىررة ألن يشّكلها الكرملني أو الويت األبيض ىلى هاراه؛  

ر القرمي مينعان طهران من أن تدخع فالشعرر باحترام الذات والفخ
 حتت النفرذ األمريكي بعد ىقرد من املراجهة.

   إن التناقضات الداخلية ال تسمح للراليات املتحدة األمريكية بتاوين
 استراتيجية بعيدة املدى أساسها مصاحلة شاملة مع إيران.

من  إن تفرق إيران التارتخي وطمرحها وارح؛ وقد يساهم ما لدى إيران .12
كرهنا مركًزا للثقافة والسياسة الشيعية، مع ما يصحب ذلك من جترباة  
غنية كدولة؛ سراء قوع اإلسالم أو بعده، إرافة إ  مرقعها املتقدم لادى  
 روسيا، يف إحداث ترادن مع ثقع التحالف اإلقليمي ذي الترجه السين.

الرساطى،   يوالغ الوعض يف تقدير نفرذ إيران الديين والسياسي يف آسيا .91
وبرجه ىام فإن مثة موالغة بشأن القلق من ترسع اإلساالم السياساي،   
الذي يلهمه منرذج إيران الشيعية، ومل حتاول طهران أن تستخدم بطاقة 
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املزايدة الدينية يف آسيا الرسطى، كماا فعلات يف لوناان وسارريا     
 وفلسطني، ومل حترص ىلى تعوئة األقلية الشيعية يف املنطقة.

مج إيران فعليًّا يف املشهد الدويف، سايؤدي إ  ترسايع مادى    إن د .91
الشراكة مع آسيا الرسطى؛ فهناك قطاىات تعاون جديادة تتخلاق،   
وميكن خلربة إيران فيها أن تكرن مررع تقدير؛ وتشمع هذه قطاىات 
مثع: الكهرومائية، واملعادن، واملعاجلة الصناىية للزراىاة والنسايج،   

أن مرقع إيران اجلغرايف مينحها قيمة حقيقية يف وإنتاج السيارات. كما 
أىني دول آسيا الرسطى، ال  حترص يف الغالب ىلى تأمني حقهاا يف  

 استخدام الوحار اجلنربية، وحرض الوحر األبيض املترسط.
تقدم الدولة اإليرانية نفسها كشريك براغمايت لديه إرادة يف أن يضاع   .99

أفغانستان ومع جريانه يف وسط آسايا؛  جانًوا خالفاته األيديرلرجية مع 
باملرقف من إسرائيع والطويعاة   -ىلى سويع املثال-وذلك فيما يتعلق 

العلمانية لألنظمة؛ وذلك من أجع تشجيع التعاون اإلقليماي؛ وىلاى   
األرجح فإن إيران لن تضيع أية فرصة لفرض نفسها أكثر ىلى املسرح 

 اإلقليمي.
  



 
 

  



 

  



 
 
 


