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مقـــدمــــة
ُصِدم املجتمع الدولي في عام ٢00٢م عندما كشفت جماعٌة إيرانيٌة معارضة عن 
ل في منشــــأة نطنز لتخصيب اليورانيوم  ي متمثِّ وجود برنامج نووي إيراني ســــرِّ
ومفاعــــل آراك للمــــاء الثقيل، دون علم الوكالة الدوليــــة للطاقة الذرية؛ ما ُيَعّد 
 .)NPT( إخــــالاًل بالتزامــــات إيــــران مبعاهدة احلد من انتشــــار األســــلحة النووية
بــــدأت مــــن بعدها رحلــــٌة طويلة مــــن املفاوضــــات واملباحثــــات الدبلوماســــية بني 
جت  الــــدول الغربية وإيــــران، لعب تخصيب اليورانيوم فيها دوًرا رئيســــًيا، وقد ُتوِّ
ى »خطة العمل الشــــاملة املشــــتركة« في  تلك املفاوضات باالتفاق النووي املســــمَّ
٢015م. وُتِصــــر إيــــران علــــى أنَّ برنامجهــــا النــــووي ســــلمي، لكــــن إصرارهــــا على 
تخصيــــب اليورانيوم محلًيا، وتطويرها ألجهزة الطــــرد املركزي، واختيار نطنز، 
وهــــي منطقة جبلية وعرة، لبناء منشــــآت التخصيب، وحتصينها حتت األرض، 
ك فــــي مصداقية مســــاعيها إزاء ذلــــك البرنامج. كمــــا أنَّ محاولتها إخفاء  ُيشــــكِّ
منشــــأة تخصيــــب ُأخــــرى )فــــوردو(، وعــــدم اإلعالن عنهــــا إال فــــي ٢009م، زاد من 
تلــــك الشــــكوك؛ ما يطرح تســــاؤالت حول دوافــــع إيران من تخصيــــب اليورانيوم 
محلًيــــا، وانعكاســــاته علــــى إيــــران وعلــــى املنطقة والعالــــم. تهدف هذه الدراســــة 
لإلجابة عن تلك التســــاؤالت، من منظور إســــتراتيجي وسياســــي وأمني، وما قد 

ينتج عنها من تداعيات.

د. سـامـــــي احلـربــــــــي

أكادميي وباحث في الشأن النووي

إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم: 
الدوافـــــــع واالنعكاســــــات
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يَُعــــّد تخصيب اليورانيوم أحد األركان األساســــية في دورة الوقود النووي، وفيه تتم زيادة 
نســــبة اليورانيوم-٢35 القابل لالنشــــطار إلى اليورانيوم-٢38. ما مييِّز عملية التخصيب 
ويجعلهــــا مســــألًة محورية فــــي االتفاقيات الدولية هو ازدواجية االســــتخدام؛ الســــلمي 
والعســــكري، هذه االزدواجية جعلــــت من عملية إنتاج الوقود النووي واســــتخدام الطاقة 
ل حتدًيا  النووية لألغراض الســــلمية مسألًة حساسًة جًدا من الناحية السياسية؛ ما يُشكِّ
في الســــيطرة على االنتشــــار النووي، خصوًصا أّن معاهدة احلد من انتشــــار األســــلحة 
النووية جُُتيز للدول غير النووية إنتاج وقودها النووي، طاملا كان الغرض منه سلمًيا. وقد 
استغلت بعض الدول، مثل الهند وكوريا الشمالية، املساَر السلمي للطاقة الذرية في صنع 

قنبلتها النووية)1(.
اندلعت أزمة النووي اإليراني في عام ٢٠٠٢م، عندما كشفت جماعة إيرانية معارضة 
ي لتخصيب اليورانيوم في منشــــأة نطنز ومفاعل للماء الثقيل في  عن برنامج إيراني ســــرِّ
آراك دون علــــم الوكالة الدولية للطاقة الذرية)٢(؛ ما يَُعّد عدَم امتثال اللتزاماتها مبعاهدة 
احلد من انتشار األسلحة النووية، والتي صادقت عليها إيران في 197٠م)3(، بدأت بعدها 

رحلة املفاوضات التي تُوِّجت في ٢٠15م باالتفاق النووي.
مســــألة تخصيــــب اليورانيوم هي لُــــب املواجهة اإليرانية مع الغــــرب)4(، وهي ما أطال 
أمــــد تلك املفاوضات، حيث كان اجلانب األمريكي يرفضه في البداية، مع إصرار إيراني 
عليه كحق مكفول لهم مبوجب معاهدة االنتشار النووي. وحتوَّل اجلانب األمريكي من »ال 
للتخصيــــب« في عهد إدارة بوش االبن، إلى »ال للقنبلــــة« في إدارة أوباما)5(، وهذا القرار 
لم يأِت إال بعد يأس إدارة أوباما من احلصول على تناُزل إيراني عن التخصيب، ولتجنُّب 

أسوأ االحتماالت التي قد تنتج من التعنُّت اإليراني)6(.
ومبجــــرد حصول إيران على موافقــــة أمريكية بتخصيب اليورانيــــوم، مت التوصل إلى 
االتفاق، ولم يكن لديها أي اعتراض على تقدمي تنازالت كبيرة )في مقابل االحتفاظ بحق 
التخصيــــب(، فاالتفاق قيَّد عمليَة التخصيب وقنَّنها بشــــكل كبير جًدا. لكن في ٢٠18م، 
انســــحبت الواليات املتحدة إبان إدارة الرئيس دونالد ترامب من االتفاقية، وكان السماح 

بتخصيب اليورانيوم أحد مبرراته الرئيسة.
ســــتحاول هذه الدراســــة الكشــــَف عن الدوافع اإليرانية وراء إصرارها على تخصيب 
اليورانيوم محلًيا، على الرغم من جميع العقوبات التي ُفِرضت عليها بسببه، رغم حصولها 
علــــى ضمانات دولية بتأمني احتياجاتهــــا من الوقود النووي، وبجدوى اقتصادية أكبر من 
تخصيبه في إيران. وســــتتناول الدراســــة ذلك، من ثالثة أبعاد: إســــتراتيجية، وسياسية، 
وأمنية. كما تبحث الدراسة في انعكاسات تخصيب إيران لليورانيوم، على املستوى احمللي 

واإلقليمي والدولي.
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وتنقســــم هذه الدراسة إلى ثالثة محاور: احملور األول ستلقي فيه الضوء على املراحل 
ق إلى البحث  التي مرَّ بها برنامج تخصيب اليورانيوم في إيران، ثُم في احملور الثاني تتطرَّ
فــــي الدوافع اإليرانية لتخصيب اليورانيوم محلًيا، ويســــلِّط احملــــور األخير الضوء على 

تداعيات تخصيب اليورانيوم على إيران ودول املنطقة والعالم.

أّواًل: سياسة تخصيب اليورانيوم في إيران
تعــــود بدايــــة التخصيــــب في إيران إلــــى منتصف الســــبعينات، عندما أُنشــــئ في مركز 
طهران لألبحاث النووية، وبمســــاعدة أمريكية، مشروٌع بحثٌي صغير لتخصيب اليورانيوم 
نت  باســــتخدام تقنية الليزر)7(، ولم يخرج التخصيب عن ذلك النطاق. فإيران كانت قد أمَّ
تزويَد مفاعل بوشــــهر بالوقود النووي، بشــــرائها في عام 1975م حصة 1٠% من شركة 
يوروديــــف لتخصيب اليورانيوم، التي كانت مشــــروًعا مشــــترًكا بيــــن مجموعة من الدول 

األوروبية، ومقرها فرنسا.
لكــــن مع قيام الثورة اإليرانية عام 1979م، حصلت حتوُّالت كبيرة في البرنامج النووي 
فت معظم التعاونــــات النووية الدولية مع إيــــران، مبا في ذلك  اإليرانــــي ككل، حيــــث توقَّ
إمــــدادات الوقود النووي، وامتنعت الواليات املتحدة عــــن إمداد مفاعل طهران لألبحاث 
بوقود اليورانيوم عالي التخصيب؛ ما أجبَر إيران على إغالقه مؤقًتا، واضطر املســــؤولون 

اإليرانيون بعد ذلك لتحويله إلى مفاعل منخفض التخصيب، مبساعدة األرجنتني.
من خالل تلك األحداث، تبلورت قناعٌة لدى املسؤولني اإليرانيني، بضرورة بناء وتطوير 
قدرات المتالك تكنولوجيا دورة الوقود النووي. تشــــير بعض املصادر إلى أّن إيران بدأت 
فعلًيا برنامًجا ســــرًيا لتخصيب اليورانيوم في منتصف الثمانينات، حني استعانت بالعالم 
النووي الباكســــتاني عبدالقدير خــــان)8(، الذي زار إيران في تلــــك الفترة، وعرض عليها 
املســــاعدة، مــــن خالل توفير تكنولوجيــــا التخصيب. وبتأييٍد من رئيــــس الوزراء، آنذاك، 
مير حســــني موسوي، مت إبرام صفقة بني مُُمثلي منظمة الطاقة الذرية في إيران وشبكة 
ا، من  عبدالقديــــر خان النووية)9(؛ وهكــــذا ُوِلد برنامج تخصيب اليورانيوم اإليراني ســــًرّ
خالل احلصول على الرســــومات الفنية، وتعليمات التصنيع، وعينات من مكونات أجهزة 

الطرد املركزي.
دت إيــــران الوكالَة الدولية للطاقة الذرية في ٢٠٠7م مبعلومات حول بداية تعاونها  وزوَّ
النووي مع باكســــتان، شملت أنشطة البحث والتطوير املبكرة على أجهزة الطرد املركزي، 

التي مت احلصول عليها من باكستان في الفترة بني عاَمي 1987م و1993م)1٠(.
ًما مطرًدا نحــــو تصنيع دورة الوقود  وأحــــرزت إيران بــــني عاَمي 199٢م و٢٠٠٢م تقدُّ
ا على أجهزة طرد مركزي مثبَّتة في منشأة تابعة  النووي، وأجرت جُتارب التخصيب ســــًرّ
لشركة كاالي إلكتريك)11(، خالًفا اللتزاماتها مبعاهدة احلد من انتشار األسلحة النووية.
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ية، نطنز لتخصيب اليورانيوم ومفاعل  فيما بعد، اعترفت إيران مبنشآتها النووية السرِّ
آراك للماء الثقيل، بعد أن كشــــفها للعالَم املجلُس الوطني اإليراني للمقاومة في ٢٠٠٢م، 
عــــت إيران أنها ألغراض ســــلمية. بدأت بعدها رحلٌة طويلة مــــن املفاوضات، امتدت  وادَّ
ألكثــــر من عقــــد من الزمن. تولَّت املفاوضات في بداية األمر ثالث دول أوروبية: فرنســــا 
وأملانيا وبريطانيا )مجموعة EU-3(، وبذلت جهوًدا دبلوماســــية حملاولة حل األزمة النووية 
اإليرانيــــة. كانت املفاوضــــات الدولية متمركزًة حول تعليق أنشــــطة التخصيب في إيران، 
ودعــــت الوكالُة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى تعليق أنشــــطة التخصيب، واإلعالن عن 

جميع املواد واملعدات املتعلِّقة ببرنامجها النووي.
عت طوًعا على  وافقت إيران في نوفمبر ٢٠٠4م على إيقاف عمليات التخصيب، كما وقَّ
البروتوكول اإلضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن مبجيء الرئيس محمود أحمدي 
جناد إلى الســــلطة، تبنَّت إيــــران موقًفا أكثر صرامًة وعدائية في املفاوضات، وكســــرت 
األقفال التي وضعتها الوكالة الدولية على املنشآت النووية، واستُؤِنف تخصيب اليورانيوم 
مرًة أُخرى، وجنحت في الوصول إلى نسبة تخصيب 3.5% في ٢٠٠6م، باستخدام أكثر 
ل املفاوضات، وتصويت مجلس محافظي  من 1٠٠ جهاز طرد مركزي؛ ما تسبَّب في تعطُّ
الوكالــــة الدولية للطاقة الذرية فــــي فبراير ٢٠٠6م على إحالة ملــــف إيران إلى مجلس 
األمن؛ لعــــدم امتثالها بالتزاماِت اتفاقية الضمانات الشــــاملة امللحقة مبعاهدة احلد من 

انتشار األسلحة النووية.
وأصدر مجلس األمن سلســــلًة من القرارات اخلاصــــة مبطالبة إيران بإيقاف عمليات 
تخصيــــب اليورانيوم، وتدرَّجت في فــــرض العقوبات عليها. كان أولها القرار رقم 1696م 
في يوليو ٢٠٠6م، مطالًبا إيران بتعليق أنشطة التخصيب، وأعقبه في العام نفسه القرار 
ًدا بفرض عقوبــــات في حال عدم التنفيذ.  ًدا فيه املطالبات الســــابقة، ومهدِّ 1737 مجــــدِّ
وتوالت قرارات مجلس األمن )1747 و18٠3 و1835 و19٢9( املطالبة بإيقاف أنشــــطة 
ل  التخصيــــب، مع فرض مزيٍد من العقوبات على إيران. وفي منتصف ٢٠15م، مت التوصُّ
إلى االتفاق النووي والتوقيع على خطة العمل الشاملة املشتركة، التي يُشار إليها اختصاًرا 
)JCPOA(، بــــني إيران والدول اخلمس األعضاء الدائمني في مجلس األمن باإلضافة إلى 
أملانيا )مجموعة 5+1(؛ ليتبنَّى بعدها مجلس األمن باإلجماع القرار 2231، الذي أيَّد فيه 

خطة العمل الشاملة املشتركة، وأنهى العمل بالقرارات السابقة.
كان الهــــدف الواضح من موافقة إيران على خطة العمل الشــــاملة املشــــتركة، هو رفع 
العقوبــــات االقتصادية التي أثقلت كاهلها. أما بالنســــبة ملجموعة 5+1، فقد كان الهدف 
تأجيــــل حصول إيران على املواد االنشــــطارية الالزمة لصنع قنبلــــة نووية)1٢(؛ لذلك كان 
االتفاق يتمحور حول تقييد أنشــــطة تخصيب اليورانيوم واملنشــــآت املتعلِّقة به من ناحية 

https://www.undocs.org/ar/S/RES/2231(2015)
https://www.undocs.org/ar/S/RES/2231(2015)
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الكم والكيف، مع تشــــديد الرقابة عليه، وإغالق مســــار البلوتونيــــوم بالكامل على إيران، 
بإعادة تصميم مفاعل بوشهر.

لم مينع االتفاق إيران من تخصيب اليورانيوم، وبداًل من قطع الطريق نهائًيا عليها في 
ر امتالكها للمادة النووية  أي مســــاٍع مســــتقبلية للحصول على القنبلة، جاء االتفاق ليؤخِّ
الالزمة للقنبلة، من ســــتة أشــــهر إلى ســــنة)13(، حيث جنحت إيران في احلفاظ على حق 
التخصيب مبوجب معاهدة االنتشــــار؛ مايَُعد نصــــًرا لها. وبهذا االتفاق، انتقلت إيران من 

ية إلى االحتفاظ بالقدرات التقنية لصنع القنبلة، متى أرادت ذلك)14(. مرحلة السرِّ
ستُبقي إيران نسبَة تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67% ملدة 15 عاًما، ولن يكون 
ب  بإمكانهــــا االحتفاظ بأكثر مــــن 3٠٠ كيلوغرام من إجمالي مخــــزون اليورانيوم املخصَّ
بتلك النسبة ملدة 15 عاًما، وستحتفظ مبا ال يزيد عن 5٠6٠ جهاز طرٍد مركزي من نوع 
)IR-1( في محطة تخصيب الوقود في نطنز ملدة 1٠ سنوات. ولم يُسَمح إليران بأن تقوم 
بتخصيــــب اليورانيوم، أو أي عمليات بحث وتطوير متعلِّقة به في محطة فوردو لتخصيب 
الوقــــود، ملــــدة 15 عاًما. وبهذه النســــبة والكمية من التخصيب والعــــدد من األجهزة، لن 
تســــتطيع إيران احلصوَل على املادة االنشــــطارية الالزمة لصنع قنبلة نووية، خالل تلك 
الفترة)15(. كما وافقت إيران على وضع كاميرات مباشــــرة ملراقبة عمليات التخصيب في 
منشــــآتها النووية، على مدار الســــاعة، وبّثها إلى مفتشي الوكالة ملدة 15 عاًما، والسماح 

لهم بدخول إيران وإجراء عمليات التفتيش على املواقع النووية.
ت أو قلَّصــــت أجزاًء مهمة من  على الرغم من أّن خطة العمل الشــــاملة املشــــتركة حدَّ
برنامج إيران النووي، فإنَّ االعتراف بحق إيران بتخصيب اليورانيوم يَُعد اعتراًفا بكمونها 

النووي)16(.
في شــــهر مايو من ٢٠18م، انســــحبت الواليات املتحدة، إّبان إدارة الرئيس الســــابق 
دونالــــد ترامب، من االتفاق النووي مع إيران، بحجة أنَّ االتفاقية ستفشــــل في منع إيران 
من تطوير ســــالحها النووي، مبجــــرد انتهاء القيود املفروضة علــــى تخصيب اليورانيوم، 
التها اإلقليمية)17(.  وأنَّ االتفاقية ال تشــــمل برنامج إيران الصاروخي، وال تضع حًدا لتدخُّ
في املقابل، أعلنت احلكومة اإليرانية أنها ســــتتخلَّى عن القيود املفروضة على التخصيب 
واألبحاث النووية املرتبطة به، وأنها ستســــتأنف عمليات التخصيب باســــتخدام مجموعة 
ــــب اليورانيوم بكفاءة  مــــن أجهزة الطرد املركــــزي املتقدمة، مبا في ذلك IR-6 التي تخصِّ

وسرعة أعلى من النوع IR-1 املسموح به مبوجب خطة العمل الشاملة املشتركة)18(.
ومنذ منتصف ٢٠19م، عملت إيران على توســــيع نطاق برنامجها النووي، وبدأت في 
تخصيــــب اليورانيوم، حتى وصلت في ٢٠٢1م إلى نســــبة 6٠%)19(. وَوفًقا ألحدث تقارير 
ب 3197.1  الوكالــــة الدوليــــة للطاقة الذرية، بلغ مخــــزون إيران من اليورانيــــوم املخصَّ
كيلوجرام، أي أكثر من 1٠ أضعاف ما هو متفق عليه في خطة العمل الشــــاملة املشتركة، 
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ب  ب بنسبة ٢٠% و٢3.3 كيلوجراًما مخصَّ منها 147.8 كيلوجراًما من اليورانيوم املخصَّ
بنســــبة 6٠%)٢٠(. وهذا تطوُّر خطير؛ ألّن املدة الزمنية للوصول إلى نســــبة تخصيب %9٠ 
املناسبة لتصنيع قنبلة نووية ستكون أقل، وهذا ما دفع املدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية رافائيل غروسي إلى التصريح بأّن »الدول التي تصنع القنابل فقط هي التي تقوم 

بالتخصيب بنسبة %6٠«)٢1(.
دة على وصول مفتشي الوكالة  كما فرضت إيران بعد االنســــحاب األمريكي قيوًدا مشدَّ
إلــــى املواقع املتعلِّقة ببرنامجها النووي)٢٢(، وأزالــــت أيًضا كاميرات الوكالة في موقع كرج 
اخلاص بإنتاج األجزاء احلساســــة ألجهزة الطرد املركــــزي املتطورة)٢3(. وجُتري الواليات 
املتحدة حالًيا محاوالت الســــتعادة االتفــــاق النووي، مطالبًة إيــــران بالعودة إلى االمتثال 

ع في ٢٠15م. لالتفاق املوقَّ

ثانًيا: دوافع إيران من تخصيب اليورانيوم
تســــتخدم الحكومــــة اإليرانية مجموعًة مــــن الُحجج لتبرير ســــعيها لتخصيب اليورانيوم 
محلًيا؛ فهي تزعم أّن أحد األسباب الرئيسة لذلك يتمثَّل في تأمين حصولها على الوقود 
النووي الالزم لتشــــغيل مفاعالتهــــا النووية، وحرصها على عــــدم االعتماد على مصادر 
خارجية. وقد يكون لتجربة إيران الســــابقة في التعامــــل مع الدول األجنبية، فيما يخص 
فت  الوقود النووي، بالغ األثر في اتخاذها قرار تخصيب اليورانيوم)٢4(، حيث سبق أن توقَّ
الواليــــات المتحــــدة عن إمداد مفاعــــل طهران لألبحــــاث بالوقود النــــووي، إثر احتجاز 
دبلوماسييها كرهائن في إيران؛ ما أجبَر إيران على إغالق المفاعل مؤقًتا. كذلك امتنعت 
شــــركة يوروديف –التي تمتلك إيران حصة 1٠% من أســــهمها- عن إرسال الوقود النووي 

إليران، بعد قيام الثورة فيها.
لكن تخصيب اليورانيوم محلًيا غير متناســــب مع احتياجات إيران، وال مع مواردها من 
اليورانيوم. فِمن الناحية الفنية، إيران ليست في حاجة إلى التخصيب بعد)٢5(؛ بسبب قلة 
عدد املفاعالت النووية، وشــــمول اتفاقها مع روســــيا، لبناء املفاعالت النووية في بوشهر، 
تزويده بالوقود النووي. كما أنَّ تقديرات اليورانيوم التي متتلكها إيران ليســــت كافيًة بأي 
ن ما ال يقل عن سبعة  ط له، الذي يتضمَّ حال من األحوال لتزويد برنامجها النووي املخطَّ
مفاعالت بالوقود )٢6(، وســــتضطر إيران إلى استيراد خام اليورانيوم من اخلارج؛ ما يعني 

صعوبة امتالك دورة وقود نووي مستقلة.
ح بها احلكومة اإليرانية، هي أنَّ تخصيب اليورانيوم  وِمــــن املبررات التي غالًبا ما تصرِّ
سيسمح لهم باستهالك كميات أقل من البترول والغاز؛ وبالتالي تصديرها لتحقيق فائدة 
اقتصاديــــة أكبر)٢7(. لكن على مر الســــنني، عجزت احلكومة اإليرانية عن شــــرح املنطق 
االقتصــــادي وراء سياســــات التخصيب)٢8(. فبالنظر إلى االحتياطــــي اإليراني املؤكد من 
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اليورانيــــوم الطبيعي، فهو ال يتجاوز 75٠٠ طــــن)٢9(، معظُمه من فئة التكلفة العالية. ومع 
تدنِّي جودة التخصيب احمللي، فإّن التكلفة اإلجمالية للتخصيب في إيران ســــتفوق تكلفة 
رت بعض الدول، مثل بلجيكا والسويد،  استيراده بكثير)3٠(؛ لهذا السبب، فقد سبق أن قرَّ
ب بداًل من تخصيبه محلًيا، كخيار اقتصادي أفضل)31(. باإلضافة  استيراَد اليورانيوم املخصَّ
إلى ذلك، فإّن إصراَر إيران على تخصيب اليورانيوم محلًيا تسبَّب بفرض قيود وعقوبات 
دوليــــة عليهــــا؛ ما أثَّر بشــــكل كبير على اقتصادهــــا، وهذا يُضاف إلــــى التكلفة النهائية 
ح وزير اخلارجية الروسي سيرجي الفروف عالنيًة، بعدم  للتخصيب محلًيا. وسبق أن صرَّ

وجود مبرر اقتصادي إليران ملواصلة برنامج تخصيب اليورانيوم)3٢(.
تلك املبررات التي تستخدمها إيران كذريعة لتخصيب اليورانيوم محلًيا، ليست مقنعة؛ 
فبتتبُّع مسار األحداث في البرنامج النووي اإليراني، جند أنَّ إيران قد حرصت على إخفاء 
منشــــآتها النوويــــة اخلاصة بتخصيب اليورانيوم في نطنز وفــــوردو ببنائها حتت األرض، 
وحتصينهــــا بدفاعات جوية، وقامت بتركيب عــــدد كبير من أجهزة الطرد املركزي، وصل 
عددها ملا يقرب من ٢٠ ألف جهاز، كما قامت إيران في مطلع2021 م بتحويل اليورانيوم 
ب إلى معدن اليورانيوم)33(، وهي الصورة التي يكون عليها اليورانيوم داخل القنبلة. املخصَّ
وأثارت رغبة إيران في تخصيب اليورانيوم مبا يتجاوز املستويات املطلوبة لالستخدام 
ل بعض  املدني، الشــــكوَك حول النية احلقيقية وطبيعة برنامجها النــــووي)34(؛ لذلك توصَّ
احمللِّلني إلى أنَّ إيران ليس لديها حاجة واقعية للتخصيب، ما لم تكن رغبتها الفعلية هي 

بناء أو احلفاظ على خيار عسكري)35(.
تاريخًيا، جند أنَّ العوامل التي ساهمت في انتشار األسلحة النووية لها سماٌت متماثلة، 
إن لــــم تُكن متطابقة، وعلى رأســــها انتشــــار قــــدرات التخصيب)36(. وقــــد كان تخصيب 
اليورانيوم باســــتخدام أجهزة الطرد املركزي األكثر استخداًما في االنتشار النووي، ولعب 
دوًرا مركزًيــــا فــــي إنتاج األســــلحة النووية؛ لصغر حجمها مقارنًة مــــع التقنيات األخرى، 
وســــهولة إخفائها)37(، وقد كانت خياًرا للعديد من الــــدول غير النووية التي صنعت قنبلًة 
نووية، مثل باكســــتان وكوريا الشــــمالية. وبالتطوُّرات احلاصلة في تكنولوجيا التخصيب، 
مع عدم صرامة برنامج الضمانات الشــــاملة التابع للوكالة في منشآت التخصيب، تصبُح 
عمليُة السيطرة على االنتشار النووي أكثر صعوبة)38(؛ فالدول التي متتلك قدرات تخصيب 
اليورانيوم تصبح في حالة من »الكمون النووي«، تتفاوت درجاته بحسب حجم وإمكانيات 

املنشآت التي متتلكها)39(.
م خبير الشــــؤون النووية مبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالواليات املتحدة  لقد قسَّ
فيبني ناراجن، إســــتراتيجية إيران في االنتشــــار النوووي إلى ثــــالث مراحل، حيث اّتبعت 
إيران في بداية برنامجها النووي، وقبل الثورة اإليرانية، سياســــَة التحوُّط النووي الفني، 
وهي مرحلة التأسيس، وفيها تكون الدولة بعيدًة عن القنبلة النووية. وفي الثمانينات إلى 
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ية. ومن بعد  ي والسرِّ بداية أزمتها النووية مع الغرب، كانت إيران تّتِبع إســــتراتيجية التخفِّ
األزمة النووية إلى وقتنا احلاضر، أصبحت إستراتيجيتها التحوُّط النووي الصلد)4٠(، وفي 
هذه املرحلة تكون امتلكت التكنولوجيا الالزمة لصنع قنبلة نووية، حتت غطاء االستخدام 

السلمي.
لذلك، فإّن تصريحات املسؤولني اإليرانيني مببررات برنامج تخصيب اليورانيوم محلًيا، 
مــــن اكتفــــاء ذاتي ومنافع اقتصادية، يعتريها العديد من الشــــكوك؛ ما ينبئ بوجود دوافع 

أُخرى غير تلك املعلنة.
1. الدوافع اإلستراتيجية

إنَّ تخصيب اليورانيوم محلًيا ليس شرًطا ألي دولة لتأمين استفادتها من الطاقة النووية، 
عي إيران أنَّ برنامجها  فهناك بنك دولي لضمان اســــتمرارية تأمين الوقود النووي)41(. تدَّ
لتخصيب اليورانيوم ســــلمي، ومع ذلك فهي حريصٌة على التكنولوجيا النووية، التي يمكن 
ي لتخصيب اليورانيوم  تحويلها بســــرعة إلى استخدام عسكري. فمنذ بدء برنامجها السرِّ
فــــي الثمانينــــات، حرصت إيران على توطين تلك الصناعة، ولم تســــتِعن في ذلك بأقرب 
حلفائهــــا؛ روســــيا أو الصين، وإنما اعتمدت على شــــبكة عبدالقدير خان، وحصلت على 
نات أجهزة الطرد المركــــزي وتطويرها)4٢(، حتى وصلت إلى  األُســــس الفنية لتصنيع مكوِّ
مة مــــن تلك األجهزة مثل IR-8، التي لها قدرةٌ أســــرع على التخصيب  تطويــــر أنواع متقدِّ
تصل إلى 16 ضعًفا من نسختها األولى)43(؛ وبالتالي تقليص الوقت الالزم للحصول على 
ره بعض المحلِّلين بحوالي  اليورانيوم عالي التخصيب ذي االستخدام العسكري، الذي يُقدِّ

ثالثة أسابيع فقط)44(.
يتضــــح من ذلــــك، أنَّ إيران ترمــــي إلى بُعد إســــتراتيجي بعيد املدى أكثــــر من البُعد 
التشــــغيلي، فهي متمســــكٌة بامتالك تكنولوجيا التخصيب وبناء كوادرها الوطنية في هذا 
املجال، وهذا يُشــــير إلى »حتوُّط نووي«)45(، يجعلها قادرًة في املستقبل، عند اتخاذ القرار 
السياسي، على زيادة نسبة التخصيب وبناء قوة ردع نووية متى استدعت احلاجة؛ حلماية 
أمنها القومي. هذه اإلســــترتيجية معمــــوٌل بها في بعض الدول، مثــــل اليابان وأملانيا)46(. 
فباحتفاضهــــا بتكنولوجيا التخصيب، تُبقي إيران نفســــها علــــى بُعد خطوات قصيرة من 
القنبلة. كما أنَّ توطني تكنولوجيا التخصيب سيضمن لها دميومَة برنامجها النووي، حيث 
تكون قادرًة على إعادة بنائه في حال مّت تدميره من قوى خارجية. وأثبتت إيران، من خالل 
أنشــــطتها مبنشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو، قدرتها على إنتاج كميات كبيرة 

من املواد االنشطارية، وهي أصعب مرحلة في تطوير أي سالح نووي)47(.
ية البرنامج، وِنَسِب  ه إيران نحو التحوُّط النووي طغت عليه أدلٌة عديدة، من سرِّ إنَّ توجُّ
التخصيب العالية، إلى املشــــاركة العســــكرية في البرنامج)48(. قد ال تستهدف إيران بناء 
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قنبلة نووية حالًيا، فالعواقب التي ستواجهها من عزلة سياسية، وعقوبات اقتصادية، أكبر 
لها، لكنها حريصٌة على إبقاء اخِليار مفتوًحا. مُما قد تتحمَّ

٢. الدوافع السياسية
ة مكاســــب سياســــية، داخلية وخارجية؛  ق تخصيب اليورانيوم للحكومة اإليرانية عدَّ يحقِّ
م التكنولوجي للدولة الحديثة،  ل رموًزا مهمة للتقــــدُّ فالقدرات النووية بشــــكٍل عام، تشــــكِّ
زة لمكانتها في النظام الدولي)49(. وتنظر إيران إلى نجاحها في تخصيب  وُهوية لها، ومعزِّ
اليورانيــــوم على أنه يســــاهم في إعطائها تلــــك المكانة، ويؤكد على قدرات شــــعبها)5٠(، 
واعتمدت الحكومة اإليرانية في ذلك على إجماٍع داخليٍّ واسع حول مسألة تطوير قدراتها 
النووية، والُمضي ُقُدًما في تخصيب اليورانيوم، اســــتناًدا بشــــكل أساسي إلى التصوُّرات 
الرمزيــــة القائمة علــــى الُهوية، والمتعلِّقة بالدفاع عن اســــتقالل البــــالد من القيود غير 
العادلة -من وجهة نظرهم- التي يفرضها المجتمع الدولي؛ حيث وجد اســــتطالٌع للرأي، 
أنَّ غالبية اإليرانيين الذين شملهم االستطالع عّدوا أنه من المهم أن يكون إليران برنامج 
نووي كامل؛ وبالتالي، أكسب تخصيب اليورانيوم الحكومَة اإليرنية التفاًفا شعبًيا وشرعيًة 

سياسية، بما يخدم أيديولوجيتها)51(.
ومــــن ناحية السياســــة اخلارجية، فقد أعطى تخصيب اليورانيــــوم إيران زخًما دولًيا، 
ــــن من موقعها العاملي، وأجلســــها علــــى طاولة املفاوضات مع  أخرجها من عزلتها، وحسَّ
الدول العظمى)5٢(. وأصبح التخصيب ورقًة تســــتخدمها إيران لتحقيق غايات سياســــية، 
وتفاهمــــات على نفوذهــــا في املنطقة)53(، وهــــذا ما ذهب إليه عدد مــــن احمللِّلني، حيث 
يعتقدون أنَّ برنامج إيران النووي، حتى اآلن، ليس في طوٍر مكثَّف لتطوير أســــلحة نووية، 
لكن إيران تســــتخدم تخصيــــب اليورانيوم، كأداة ضغط للحصول على تنازالت سياســــية 
واقتصادية. ويرى وزير اخلارجية األمريكي األســــبق هنري كيســــينجر أنَّ امتالك إيران 
ز من نفوذها في الشرق األوسط)54( . لقدٍر من التكنولوجيا النووية )الكمون النووي(، يعزِّ

٣. الدوافع األمنية
إنَّ قرار الحصول على التكنولوجيا النووية القادرة على التحوُّل إلى االستخدام العسكري، 
غالًبــــا ما يكون مدفوًعا باعتبارات أمنية)55(. وتمثِّل قدرات تخصيب اليورانيوم، إما نقطَة 
انطالق نحو األسلحة النووية، أو تثبت فائدتها كغاية بحد ذاتها، فيمكن لدولٍة كامنة نووًيا 
ردع المعارضين باســــتخدام التهديد بامتالك أســــلحة نووية رًدا على التصعيد العسكري 

أو االبتزاز النووي)56(.
لقد واجهت إيران منذ نشــــأتها جواًرا يضم ثالث دول نووية، هي إســــرائيل وباكستان 
والهند، و»عراًقا« عدائًيا، كان ميتلك ترســــانًة من أســــلحة الدمار الشــــامل اســــتخدمها 
ضدها خالل حرب اخلليج األولى)57(، باإلضافة إلى الوجود األمريكي في اخلليج العربي 
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وعالقاتــــه املتوتِّرة مع طهران، من بعــــد الثورة اإليرانية. كان اجلمُع بــــني العزلة الدولية 
واســــتخدام صدام لألســــلحة الكيميائية خالل الثمانينات، مبثابة جُتربة أساسية لقيادة 
اجلمهورية )اإلســــالمية(، وقد يكــــون هو ما أقنعهم باحلاجة إلى قــــوة ردع غير تقليدية 
خاصة بهم؛ ملوازنة التهديدات احمليطة بهم، فاتُِّخذ القرار في تلك الفترة بتطوير قدرات 
نووية وتخصيب اليورانيوم)58(. وبامتالكها لتكنولوجيا التخصيب، ســــتكون إيران مستعدًة 
وقادرًة حتت أي ظرف من زيادة نسبة التخصيب، وصنع قنبلة نووية، وقد جُتاوزت بالفعل 
في تخصيبها لليورانيوم، املســــتويات املطلوبة لالستخدام الّسلمي)59(. وبالتالي، ميثل لها 
ز مكانتها السياسية  ذلك »قوة ردع افتراضي« )6٠(، ونوًعا من التحوُّط النووي، الذي سيعزِّ

وقوتها العسكرية، ويحقق لها األمن واالستقالل الكامل.
دات األمــــن اإلقليمي ال تزال هي القوة الدافعة األساســــية للمســــار النووي  إن محــــدِّ
العســــكري، وعلى الرغم من زوال اخلطر العراقي بعد القضاء على حكم صدام حســــني 

عام ٢٠٠3م، ال تزال إيران تختار إبقاء خيار أسلحتها النووية مفتوًحا)61(.

ثالًثا: انعكاسات تخصيب اليورانيوم
ــــك إيران وإصرارها على تخصيب اليورانيوم محلًيا له انعكاســــاته، التي سيرتد  إنَّ تمسُّ

أثرها على إيران والمنطقة والعالم ككل.
أولى تلك االنعكاســــات كانت على إيران نفسها، فقد كلَّف برنامج تخصيب اليورانيوم 
دولــــَة إيران عقوبات اقتصادية باهظة، زاَد من تكلفتها طابُع الســــرية الذي اّتبعته إيران 
إلخفاء معظم منشــــآت ومرافق التخصيب. فقد اســــتهلك بناءُ إحدى منشآت التخصيب 
ية بالقرب من نطنز واملدفونة حتت األرض بـ ٢5 قدًما من األســــمنت واخلرسانة،  الســــرِّ
جميــــَع ما أنتجتُه إيران من األســــمنت في حينه)6٢(. كما تســــبَّب إصراُرها على تخصيب 
اليورانيوم، باستهدافها من ِقبَل مخابرات دول غربية بأعمال تخريبية، منها شنُّ أول حرب 
إلكترونية متت في هذا القرن، عن طريق اســــتهداف منشــــأة نطنز لتخصيب اليورانيوم 
في ٢٠1٠م بفيروس »إســــتوكس نت« احلاســــوبي، املعروف لدى دوائر املخابرات باســــم 
»األلعــــاب األوملبية«. وأحلق الفيروس أضراًرا بنحــــو 11% من أجهزة الطرد املركزي في 
ًتا. كان الهدف من عملية  فت بســــببه معظُم أنشــــطة التخصيب مؤقَّ تلك املنشــــأة)63(، توقَّ
ن الدوَل الغربية من كسب مزيد من  »إســــتوكس نت« تأخيَر برنامج التخصيب؛ ما قد مُيكِّ
الوقت؛ إليجاد حلول للتعامل مع البرنامج النووي اإليراني. ولم تعلن أي جهة وقوفها وراء 
الهجوم، لكن كلَّ األصابع تشــــير إلى إســــرائيل والواليات املتحدة)64(. كما طالت األعمال 
التخريبيــــة قتل عدد من العلماء النوويني اإليرانيــــني، كان آخرهم وأهمهم العالم النووي 

محسن فخري زاده، الذي قتل في ٢7 نوفمبر ٢٠٢٠م.
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ومن التداعيات األخرى لإلصرار اإليراني على تخصيب اليورانيوم، ما قد يترتب عليه 
من تهديد أمنها القومي بإعطاء اخلصوم، مثل الواليات املتحدة وإســــرائيل، املبرَر لشــــّن 
هجمات اســــتباقية لتدمير البُنى األساســــية لبرنامجها النــــووي)65(. فإيران تقوم عالنيًة 
ر لتخصيب  وبشــــكل اســــتفزازي وفي حتٍدّ للضغوط الدولية بتنفيذ برنامج طموح ومتطوِّ
د أحلق  اليورانيوم)66(، ومت بالفعل استهداف منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم بتفجيٍر متعمَّ
أضراًرا جزئية بها في أبريل ٢٠٢1م، وتشــــير أصابع االتهام إلى احلكومة اإلســــرائيلية 

ية على برنامج طهران لألسلحة النووية)67(. وحربها السرِّ
إنَّ السماَح إليران بالتخصيب، خاصًة في سياق اتفاق ال يتطلَّب من طهران التخلِّي عن 
دعم اإلرهاب أو غيره من السياسات العدوانية، سوف يُنَظر إليه على أنه إخفاق ملجموعة 
ع إيران على االســــتمرار في زعزعــــة األمن باملنطقة،  5+1 في املفاوضات)68(، وسيُشــــجِّ
وســــينعكس سلًبا على اســــتقرار الشرق األوسط، وسيؤدي إلى نشــــوء حالٍة مستمرة من 
التصعيد بني دوِله، إذ ستشعر القوى اإلقليمية الفاعلة، كتركيا ومصر والسعودية، بانعدام 
الثقــــة في الــــردع األمريكي؛ ما قد يقود تلك الدول إلى تطويــــر قدرات نووية مُُماثلة)69(، 
وســــتُطالب بالســــماح لها بتخصيب اليورانيوم، والنتيجة ستكون ســــباق تسلٍُّح نووي في 
الشرق األوسط. كما ينتاُب تلك الدول مخاوف من أن تكون إيران بالقدرات النووية، أكثر 
جــــرأًة وحزًما فــــي املنطقة)7٠(، ومن املرجح أن تصبح أكثــــر تصادًما مع دول اخلليج، في 
الوقت الذي تسعى فيه إلى تأمني أهداف سياستها اخلارجية، التي تشمل الوصاية على 

املجتمع الشيعي في العالم)71(.
إنَّ وجود برنامج تخصيب نووي نشــــط في إيران، من شــــأنه أن يزيد من القلق الدولي 
جُتــــاه أهدافه، ليس فقط بســــبب تاريخ إيران في إخفاء أنشــــطة التخصيــــب، واّتباعها 
سياســــَة اإلنكار والتضليل طوال فتــــرة أزمتها النووية مع الغرب)7٢(، وإمنا أيًضا بســــبب 
دة، ووجود أبحاث موثَّقة  الشــــكوك حوله، من توزيع منشــــآت التخصيب على مواقع متعدِّ
متعلِّقة بالتســــليح شملت جُتارَب على مواد شــــديدة االنفجار، وتطوير قدرات صاروخية، 

وتصميم الرؤوس احلربية)73(.
إلى جانب ذلك، ســــيعمل تخصيب إيران لليورانيــــوم على تقويض النظام الدولي لعدم 
ر الضوء األخضــــر لآلخرين، الذين يفكرون في تطوير أســــلحة  االنتشــــار النــــووي، ويوفِّ
نوويــــة)74(. فقبول التحــــوُّط النووي اإليراني، حتى عند مســــتوى منخفض من الكمون أو 
القدرات النووية، سيقود إلى حتديات في السيطرة على االنتشار النووي، وسيضع مزيًدا 
من الضغط على معاهدة احلد من االنتشار النووي، ما لم يتم التعامل معه بعناية)75(. فِمن 
املمكن أن يدفع ذلك بعض الدول لتغيير إستراتيجيتها نحو امتالكها للتكنولوجيا النووية، 
وأهمها تخصيب اليورانيوم، حيث إنَّ تلك التكنولوجيا تسمح بتحويل مسار التخصيب إلى 

املسار العسكري، حال الرغبة بذلك.



• السنة السادسة • العدد الخامس عشر • أبريل 182022 مجلة الدراسات اإليرانية 

خــالصــة
إليران، كما ألّي دولٍة في معاهدة الحد من انتشــــار األســــلحة النووية، الحق في تخصيب 
ية التي أحاطت بها أنشطتَها  اليورانيوم ألغراض ســــلمية، لكن غياب الشــــفافية، والســــرِّ
ــــعية فيها، ووصولها لنســــبة تخصيــــب 6٠%، يدعو إلى  التخصيبيــــة، وسياســــتَها التوسُّ
التشــــكيك في مصداقية اّدعاءات الحكومة اإليرانية حول ســــلمية البرنامج، ويشير إلى 
دوافع أبعد من تلك المعلنة. بحثت هذه الدراســــة في الدوافع اإلســــتراتيجية والسياسية 

واألمنية، وراَء إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم محلًيا.
لقد حرصت إيــــران على امتالك تكنولوجيا التخصيب وتوطينها كهدف إســــتراتيجي 
ز التخصيب مكانتها السياســــية داخلًيا، عبر إكسابها إجماًعا شعبًيا،  بعيد املدى، وقد عزَّ
وشرعيًة سياســــية، ودولًيا بإخراجها من عزلتها وحتسني عالقاتها الدولية. وفيما يتعلَّق 
بالبُعد األمني، فإنَّ تخصيَب اليورانيوم مينُح إيران قوةَ ردٍع افتراضية، ويجعلها في حالة 

من التحوُّط النووي.
وبالنظر إلى تلك الدوافع، ال ميكن إليران أن تتخلَّى عن تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم 
على النحو الذي تطالُب به الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي؛ ألنَّ القياَم بذلك من شأنه 
أن يضّر بشكٍل أساسي بسيادتها واستقاللها، والتقليل من مكانتها وتعريتها أماَم شعبها.
لطاملــــا نظَر العديُد من احمللِّلني إلى جهود البحث والتطوير النووية اإليرانية على أنها 
مٌة لبرنامج تســــلُّح، حيث يوفر تخصيُب اليورانيوم غطاًء مدنًيا لتلك الطموحات، قد  مقدِّ
ال تستهدُف إيران من تخصيبها لليورانيوم، في الوقت الراهن، امتالَك سالٍح نووي، لكن 
مــــن الواضح أنها تعمل جاهدًة للحفاظ على تكنولوجيا التخصيب محلًيا؛ وبالتالي البقاء 
عند مســــتوى من الكمون النووي الذي يجعل جميع اخليارات النووية مفتوحًة أمامها، إذا 
دعت احلاجة. وقد ارتد ذلك على إيران نفســــها، فقد كلَّفها تخصيُب اليورانيوم عقوباٍت 
دولية صارمة، انعكســــت ســــلًبا على اقتصادها، وقد يكون مبرًرا لشن هجماٍت عليها من 
ِقبَل خصومها. وعلى املدى املنظور، قد يتسبَّب تخصيُب اليورانيوم في إشعال سباق تسلُّح 
في املنطقة، وحالة من عدم االستقرار، والقلق الدولي، وتقويض اجلهود العاملية للحدِّ من 

انتشار األسلحة النووية.
كلُّ تلك التداعيات، تأتي بسبب اإلصرار اإليراني على تخصيب اليورانيوم محلًيا، وما 

صاحبُه من أنشطة مشبوهة.
من الصعب التأكد من النوايا اإليرانية وراَء امتالكها لقدرات تخصيب اليورانيوم، لكن 
تبقى جميُع االحتماالت مُمكنة، ما لم تغيِّر إيران من سلوكها، وتتعاون مع اجلهود املبذولة 

لضمان سلمية برنامجها النووي، مبا فيه صالح استقرار املنطقة والعالم.



19 مجلة الدراسات اإليرانية

إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم: الدوافـــــــع واالنعكاســــــات

المراجع والمصادر
(1) Clemens WC. North Korea’s quest for nuclear weapons: new historical evidence. Journal of East 
Asian Studies, (Cambridge University Press: Volume 10 Issue 2010  1), Pp 127-54. p134-
(2) David Albright, Andrea Stricker, Iran’s nuclear program, iranprimer, (October 2010 ,6), accessed on: 
10 Apr 2022, https://bit.ly/37Cq157
(3) Daniel H. Joyner, Iran’s Nuclear Program and International Law, The Penn State Journal of Law & 
International Affairs, (Penn State’s School of Law and
School of International Affairs, Vol 2, No.2013 ,2), P2.
(4) Ali Vaez, Karim Sadjadpour, Irans Nuclear Odyssey: Costs and Risks, Carnegie Endowment for 
International Peace, (April 2013  ,02), accessed 4 Apr 2022, https://bit.ly/375rwJ2, p13,
(5) Michael Rubin, Iran and the United States: An Insider’s View on the Failed Past and the Road to 
Peace. Middle East Quarterly, (Winter 2015), accessed on: 11 Apr 2022, https://bit.ly/3NUiXBk
(6) Scott Ritter, Seymour Hersh, Dealbreaker: Donald Trump and the Unmaking of the Iran Nuclear 
Agreement, (Clairty Press, Incorporated, 2018), p198.
(7) Anton Khlopkov, How the United states helped Iran build a laser enrichment laboratory, The 
Nonproliferation Review, (Routledge Taylor & Francis group, Volume 20, Issue 2013  1),P39.
(8) David Albright, Peddling Peril: How the Secret Nuclear Trade Arms America’s Enemie, (New York: 
Simon and Schuster; 2010), p76.
(9) Ibid, p76.
(10) Michele Gaietta, The trajectory of Iran’s nuclear program, (Springer, 2016), p57.
(11) Ali Vaez, Karim Sadjadpour, Irans Nuclear Odyssey: Costs and Risks …, Ibid, p10.
(12) Paul K. Kerr Paul K. Kerr, Kenneth Katzman, Iran nuclear agreement, (Congressional Research 
Service Washington, DC; 2016), https://bit.ly/3Jl26nS
(13) Ibid.
(14) Michael Wahid Hanna &Dalia Dassa Kaye, The limits of Iranian power, Survival, (Global Politics and 
Strategy, Volume 57, Issue 2015 5), p189.
(15) Dennis Jett, The Iran nuclear deal: Bombs, bureaucrats, and billionaires, (New York: Springer; 2017), 
p38-.
(16) Joseph F. Pilat, Nuclear latency and hedging: Concepts, history, and issues, (Wilson Center, 2019), 
p277.
(17) Paul K. Kerr Paul K. Kerr, Kenneth Katzman, Ibid.
(18) David Albright, Technical note: making sense out of the IR8- centrifuge, (September 2014  ,23), 
accessed 4 Apr 2022, https://bit.ly/3xbixke
(19) IAEA, Verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of United Nations Security 
Council resolution 7) ,(2015) 2231 September 2021), accessed 4 Apr 2022, https://bit.ly/3vadiys
(20) Ibid. 
(21) Andrew England, IAEA chief sounds alarm over Iran’s nuclear programme,  Financial Times, (May 
2021 26), accessed Apr 2022 ,5, https://on.ft.com/375tclO
(22) Raphael Ofek, Iran’s Nuclear Program: Where Is It Going?, Mideast Security and Policy Studies No 
198, (September 2021 ,14), accessed Apr 2022 ,5, https://bit.ly/3JpMdwf
(23) Kelsey Davenport, Iran’s Nuclear Growth Puts Deal at Risk, Arms Control Today, (December 2021), 
accessed Apr 2022 ,5, https://bit.ly/3uoSG6C
(24) Seyed H. Mousavian and Shahir Shahidsaless. Iran and the United States: An Insider’s View on the 
Failed Past and the Road to Peace, (New York: Bloomsbury Academic, 2015), p200.
(25) Shahram Chubin, The politics of Iran’s nuclear program, The Iran primer: power, politics, and US 
policy, (October 2010 ,6),  accessed Apr 2022 ,5, https://bit.ly/3rBw9BR
(26) Thomas W. Wood (etal), the economics of energy independence for Iran, Nonproliferation Review, 
(Routledge Taylor & Francis, Volume 14, Issue 2007 ,1), p92-.
(27) Anton Khlopkov, How the United states helped Iran …, Ibid.
(28) Ali Vaez, Karim Sadjadpour, Irans Nuclear Odyssey: Costs and Risks …, Ibid.
(29) NEA, IAEA, Uranium 2020: Resources, Production and Demand, (2021), accessed Apr 2022  ,5, 
https://bit.ly/3jnEG6J
(30) Ali Ahmad, Ryan Snyder Iran and multinational enrichment in the Middle East, Bulletin of the 
Atomic Scientists, (Routledge Routledge Taylor & Francis, vol 72, issue 57-52  ,(2016  ,1.
(31) Ali Vaez, Karim Sadjadpour, Irans Nuclear Odyssey: Costs and Risks …, Ibid.
(32) Gregory Gleason, Implications of Iran’s uranium enrichment programme for regional security. 

https://bit.ly/375rwJ2
https://book4you.org/g/Seyed%20Hossein%20Mousavian
https://book4you.org/g/Shahir%20Shahidsaless


• السنة السادسة • العدد الخامس عشر • أبريل 202022 مجلة الدراسات اإليرانية 

Journal of Balkan and Near Eastern Studies, (Routledge Taylor & Francis vol 14, Issue 2012 ,3), Pp 330-317.
(33) Raphael Ofek, Iran’s Nuclear Program: Where Is It Going?…, Ibid.
(34) Joseph F. Pilat, Nuclear latency and hedging…, ibid.
(35) Michael Singh, The case for zero enrichment in Iran, Arms Control Today, (Mar 2014), accessed 10 
Apr 2022, https://bit.ly/3xhih33
(36) Camilla Sundberg, The Defensive Iran: Rethinking Realism in the Case of Iran’s Nuclear Programme, 
E-International Relations, (Aug 2013 10), accessed 10 Apr 2022, https://bit.ly/3jomTfC
(37) Vipin Narang, Seeking the Bomb: Strategies of Nuclear Proliferation, International Security, 
(Massachusetts Institute of Technology Press, vol41, no3, January 2017), p24.
(38) Allan S. Krass (Etal), Uranium enrichment and nuclear weapon proliferation: Routledge, (Routledge 
Taylor & Francis, Nov 2020), p40.
(39) Matthew Fuhrmann, Benjamin Tkach, Almost nuclear: Introducing the nuclear latency dataset. 
Conflict Management and Peace Science, (Sage Publications, Vol. 32, No. 2015  4), p450.
(40) Vipin Narang, Seeking the Bomb: …, Ibid, p349-348.
(41) Gregory Gleason, Implications of Iran’s…, Ibid.
(42) David Albright, Peddling Peril: How the Secret Nuclear…, ibid.
(43) David Albright, Technical note: making sense…., Ibid.
(44) David Albright, Sarah Burkhard, and Spencer Faragasso, A Comprehensive Survey of Iran’s Advanced 
Centrifuges, Institute for Science and International Security, (December 2021 ,2), accessed Apr 2022 ,10, 
https://bit.ly/35YfsZv
(45) Vipin Narang, Seeking the Bomb…, Ibid
(46) Vipin Narang, Seeking the Bomb…, Ibid
(47) Michael Clarke, Iran as a ‘pariah’nuclear aspirant, Australian Journal of International Affairs, 
(Routledge Taylor & Francis group, Volume 67, Issue 2013  4), p494.
(48) Wyn Bowen, Matthew Moran, Living with nuclear hedging: the implications of Iran’s nuclear 
strategy, International Affairs, (Routledge Taylor & Francis group, vol.91, No.2015  ,4), Pp 689-688.
(49) Michael Clarke, Iran as a ‘pariah’nuclear aspirant…, Ibid.
(50) Michael Clarke, Iran as a ‘pariah’nuclear aspirant…, Ibid.
(51) Camilla Sundberg, The Defensive Iran…, Ibid
(52) Rupal N. Mehta, Rachel Elizabeth Whitlark, Unpacking the Iranian Nuclear Deal: Nuclear Latency 
and US Foreign Policy, The Washington Quarterly, (Routledge Taylor & Francis group, volume 39, Issue 
2016 ,4), Pp 61-45.
(53) Akbar E. Torbat, Politics of Oil and Nuclear Technology in Iran, (Palgrave Macmillan, 2020), p177.
(54) Henry A. Kissinger, Iran must be President Obama’s immediate priority,  Washington Post, 
(November 2012  ,16), accessed Apr 2022  ,10, https://wapo.st/3Ky63XF
(55) Rupal N. Mehta, Rachel Elizabeth Whitlark…, Ibid.
(56) Rupal N. Mehta, Rachel Elizabeth Whitlark…, Ibid.
(57) Shahram Chubin, The politics of Iran’s nuclear program…, Ibid.
(58) Kelsey Davenport, Iran’s Nuclear Growth Puts Deal at Risk…, Ibid.
(59) Brian K. Chappell, State Responses to Nuclear Proliferation: The Differential Effects of Threat 
Perception, (Springer Nature, 2021), p2.
(60) Rupal N. Mehta, Rachel Elizabeth Whitlark…, Ibid.
(61) Shahram Chubin, The politics of Iran’s nuclear program…, Ibid.
(62) Ali Vaez, Karim Sadjadpour, Irans Nuclear Odyssey: Costs and Risks …, Ibid.
(63) Lindsay, Jon R, Stuxnet and the limits of cyber warfare, Security Studies, (Routledge Taylor & Francis 
group, Volume 22, Issue 2013 3),  p400.
(64) Kim Zetter, Countdown to zero day: Stuxnet and the launch of the world’s first digital weapon, 
(Broadway books, 2014), p249.
(65) Michael Clarke, Iran as a ‘pariah’nuclear aspirant …, Ibid.
(66) Gregory Gleason, Implications of Iran’s…, Ibid.
(67) Marta Furlan, Israeli-Iranian relations: past friendship, current hostility, Israel Affairs, (Volume 28, 
Issue 2022 ,2), Pp14-1.
(68) Michael Singh, The case for zero enrichment in Iran…, Ibid.
(69) Wyn Bowen, Matthew Moran…, Ibid.
(70) Andrew Futter, The Politics of Nuclear Weapons: New, Updated and Completely Revised, (Springer, 
2021), p161.



21 مجلة الدراسات اإليرانية

إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم: الدوافـــــــع واالنعكاســــــات

(71) Brian K. Chappell, State Responses to Nuclear Proliferation…, Ibid. 
(72) Sara Bazoobandi, “Iran Nuclear Programme, a Brief History”, Sara Bazoobandi(ed) The New Regional 
Order in the Middle East, (Springer; 2020), Pp 91-69.
(73) Michael Clarke, Iran as a ‘pariah’nuclear aspirant …, Ibid.
(74) Andrew Futter, The Politics of Nuclear Weapons…, Ibid.
(75) Wyn Bowen, Matthew Moran…, Ibid.





23 مجلة الدراسات اإليرانية

مقــدمــة 
إيران وأذربيجــان جارتان ال نــزاع بينهما علــى األرض، ومع ذلــك تجمعها عالقــٌة دائًما ما 
تّتســم بعدم الثقة؛ بســبب الصدام بين الُهويات العرقية والمعتقدات الدينية المشتركة. 
بدأ التوتر في إيران بالتصاعد بعد حرب إقليم ناغورنو كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا في 
تها إيران بمثابــة جرس إنذار، ودفعتهــا نحو التركيز علــى إقامة عالقات  ٢016م، التــي عَدّ
ودية مع باكو. لكن ما حدث فــي ٢0٢0م، كان أبعَد مــن تقدير إيران وكثير مــن دول العالم 
أيًضــا، إذ ســقطت المناطــق التــي كانــت تحتلهــا يريفــان بســرعة كبيــرة، تاركــًة إيــران أمام 
حقائق إستراتيجية جديدة مزعجة، إذ اختفت فجأًة المنطقة العازلة األرمينية بين شعب 

أذربيجان واألذريين اإليرانيين.
وقبــل هــذه الواقعــة، كانــت آخــر مــرة شــعرت فيهــا إيــران باالنزعــاج تجــاه قضيــة حدودهــا 
الشــمالية فــي عــام 1991م، حيــن أصبحــت أذربيجــان دولــًة مســتقلة، وأصبــح نهــر آراس 
الحدودي يقسم الشعب األذري. وبالنسبة إليران، فإنَّ الشاغل الرئيس هو قيام حركة عرقية 
لون أكبر أقلية عرقية في إيران. قومية انفصالية بين األذربيجانيين-األتراك، الذين يشكِّ

تهدف هذه الدراســة إلى تقييــم وضع األقليــة األذربيجانية فــي إيران، وعالقتهــا بطهران 
رات اإلقليميــة والعالميــة. وعلى الرغم مــن تعاُرض  وباكو، باإلضافة إلــى تداعيات التطــوُّ
تحالفاتهما الجيوإستراتيجية تماًما، فإنَّ إيران وأذربيجان ال تزاالن قادرتان على إيجاد 

نقاط مشتركة تقوم على أساس جيواقتصادي.

نويــــــد أحمـــــــد

باحث في القضايا اجليوإستراتيجية في الشرق األوسط

 األذربيجانيون-األتراك في إيران
بين الكماشة الجيوسياسية والجيواقتصادية
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أّواًل: إشكاليات العالقة بين إيران واألقلية األذربيجانية
بــــت األقلية األذربيجانية في شــــمال غرب إيران بانتصار أذربيجــــان على أرمينيا في  رحَّ
ل هذه األقلية ما يزيد عن 15  ٢٠٢٠م، وانتقدت بشدة نهَج طهران المؤيد ليريفان. وتشكِّ
مليوًنا من إجمالي شــــعب إيران البالغ عدده 8٠ مليون نســــمة؛ األمر الذي يجعلها قضيًة 

حساسًة بالنسبة إليران)1(.
ح قائــــد القوات البرية في احلرس الثوري  وخــــالل احلرب األذربيجانية-األرمينية، صرَّ
هة( لشــــعبنا؛ حتى  اإليرانــــي العميد محمد باكبــــور بوضوح، بأنَّ »الرســــالة األولى )موَجّ
يشــــعروا أننا نراقب الوضع في املنطقة بصرامة، ونّتِخذ اإلجراءات الالزمة مبا يتماشــــى 
معه«، وأضاف: »الرســــالة الثانية لبلدان املنطقة، بأن يحترموا سالمة احلدود، وأال يقبلوا 
التغييــــر في اجلغرافيا السياســــية للحدود. وهذا األمر هو خٌط أحمــــر جلمهورية إيران 

اإلسالمية«)٢(.
ومع عودة دولة أذربيجان في أوائل التســــعينات، ملســــت إيران بزوَغ نزعة قومية عرقية 
أذرية في محافظاتها الشــــمالية الغربية. ومن ُحســــن حظ إيران، أنَّ ضمَّ أرمينيا للمناطق 
الة، وعلى  احلدوديــــة األذربيجانية احملاذية إليران وناغورنو كاراباخ خلق منطقًة عازلًة فعَّ
الرغم من أنَّ وجود رقعة حدودية صغيرة بني أذربيجان وإيران، فإنَّ الروَح املعنوية القومية 
عند األذربيجانيني في إيران تضاءلت، بعد خسارة مساحات شاسعة من األراضي لصالح 

عدٍو معتٍد.
ولم يُدم الوضع طوياًل، فحتى عشــــرينات القرن املاضي لم يتولَّ األذربيجانيون األتراك 
من الســــالجقة والقاجاريني العروَش الفارسية فحسب، بل ظلوا أيًضا األقلية األكثر والًء 
لعرِقهم ولغِتهم في الدولة احلديثة. وتبنَّى امللك رضا شــــاه بهلوي سياســــَة اندماٍج صارمة 
اســــتمرت حتى اإلطاحة بــــه عام 1979م)3(، ولم تقتصر على األذربيجانيني فحســــب، بل 
طالت األقليات األخرى، مثل العرب والبلوش واألكراد. وعلى الرغم من أنَّ جميع األقليات 
العرقية في إيران كانت محل ارتياب، فإنَّ األذربيجانيني يأتون في املرتبة األولى؛ بســــبب 
أراضــــي إقليم أذربيجان فــــي إيران الزراعية الغنية، وموقعها اإلســــتراتيجي، ومواجهتهم 
اجليوسياســــية املســــتمرة مع االحتاد الســــوفيتي الذي كان يضم دولة أذربيجان احلالية. 
هاجــــر األذربيجانيون إلى املدن الصناعيــــة الكبرى داخل إيران، خاصًة العاصمة طهران؛ 
مــــن أجل الفرص االقتصادية وفرص أفضل لالندمــــاج االجتماعي، ولالبتعاد عن الصور 
النمطية املتفشية، إذ ال تزال احملافظات األذربيجانية -املأهولة بالسكان على طول احلدود 
ًرا في  الشــــمالية الغربية إليــــران مع تركيا وأذربيجان وأرمينيا- ضمــــن املناطق األقل تطوُّ

إيران، بعد سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران.
عندمــــا أطاحت املعارضة التــــي يقودها اخلميني بالشــــاه، كان األذربيجانيون-األتراك 
يأملون بتبديل سياساته القمعية، وقبول مطالبهم الرئيسة بشأن تبني اللغة األذرية وتعليمها 
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زت قواســــمهم املشتركة في العقيدة الشيعية من  واعتمادها إلى جانب الفارســــية. كما عزَّ
تفاؤلهم، وال سّيما أنَّ مطالبهم طبيعية.

وفي ذلك الوقت، ُرِفض طلب األذريني لتعليم اللغة التركية، وال يزال يُرَفض حتى اآلن، 
على الرغم من أنَّ الدستور اإليراني)4( يسمح بذلك، إالَّ أنَّ اللغة األذربية ال تزال محظورًة 
في املؤسســــات التعليميــــة، وفي كافة مؤسســــات الدولة. لذلك يضطــــّر األذريون لتعليم 
أبنائهم اللغَة األذرية، ولو ســــًرا. ومنذ والدة دولة إيران احلديثة، جرت »فرســــنة« احملكية 
األذرية بصــــورة متزايدة، من حيث القواعد اللغوية والتشــــكيل وعلم األصوات واملفردات 
األساســــية)5(، وغالًبا ما يجد الشــــباب األذريون صعوبًة في قراءة النصوص األذرية؛ ألنها 

مكتوبة باألبجدية الفارسية-العربية.
ولــــدى األذريني مطالــــٌب ذات رمزية قومية، مثــــل ترميم أرك تبريــــز أو قلعة آرك في 
مدينــــة تبريز، بعد تدميرها في زلزال ٢٠٠3م، وتغيير أســــماء الشــــوارع من التركية إلى 
الفارســــية)6(؛ فالتمييز املجتمعي لألذريني ال يقل أهميًة عن حرمانهم من التعلم والتحدث 

والكتابة بلغتهم األم.
اشــــتاط األذريون غضًبا بعد جفاف بحيرة أرومية، ثاني أكبر بحيرة ماحلة في العالم، 
ملا لها من أهمية كبيرة في تســــيير معيشتهم، فضاًل عن قيمتها التراثية)7(. ويلقي الشعب 
األذربــــي هنا باللوم على احلكومة اإليرانيــــة؛ لتجاهلها العواقب البيئية والزراعية، عندما 
ي البحيرة. وتَُعّد البحيرة أيًضا مؤشــــًرا على تغيُّر املناخ،  قاموا بتحويل نبع املياه الذي يغذِّ
الــــذي يؤثر على األراضي األكثر خصوبًة في إيــــران، وعلى الرغم من حجم اخلطر الذي 

له، فإنَّه يأتي في آخر ُسلَّم أولويات احلكومة اإليرانية. يشكِّ
يســــتخدم األذربيجانيون-األتراك في محافظتي أذربيجان الشــــرقية والغربية، أجهزة 
اســــتقبال األقمار الصناعية »الريســــيفرات« ملتابعة البرامج الترفيهيــــة التركية واألذرية، 
وأيًضا كمصدر أساسي لتعلم اللغة األذربية. وال ميكن متابعة هذه القنوات، إال باستخدام 
الشبكات اخلاصة االفتراضية )VPN(؛ ألنَّ إيران حتظر بثَّ جميع احملتوى األذري-التركي، 
ســــواًء املتلفز أو عبر اإلنترنت. وفي املراكــــز احلضرية مثل تبريز وأردبيل وأورميه ومرند 
ومراغة، يســــتمر النضال من أجل احلقوق الدســــتورية األذربية، خصوًصا استخدام اللغة 
األم األذربيجانية في التعليم، وأزمة بحيرة أرومية، ووضع حد للصور النمطية الراســــخة 

ضد األذريني، التي ال تزال مستمرًة بأشكال متنوعة.
ويتشــــارك جميــــع األذريني في معاناتهــــم، لكنهم ال يتفقون على طرق حلها؛ فالشــــرخ 
الفاصــــل بينهم يقع بــــني أصحاب االنتمــــاءات العرقيــــة القومية، وأصحــــاب املعتقدات 
الطائفية. وبســــبب عملية التلقني العقائدي الضخمة، التي بدأت رسمًيا في عام 1979م، 
يعــــرِّف األذريون احملافظون في املناطق احلضرية والريفية أنفســــهم على أنهم مســــلمون 
شــــيعة أواًل، وإيرانيون ثانًيــــا، وأذريون أخيًرا. وزادت االختالفــــات بني األذريني حدًة منذ 
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الثورة السورية التي اندلعت في ٢٠11م، التي ال تزال إيران تستثمرها إلى اآلن، حيث لم 
يدعم األذريون الشيعة السياسَة اإليرانية فحسب، بل انضموا أيًضا إلى القتال كمرتزقة؛ 
لتأمني معيشــــتهم وألداء واجبهم الديني أيًضا. وبذلك أثبتت احلرب في ســــوريا أنها أداة 
الة في  للتماســــك الوطني وتعزيز للهوية الطائفية)8(، ومع ذلك، لم تكن احلرب السورية فعَّ
بعث احلماســــة القومية مثل احلرب ضد العــــراق، وهنا يرى خبراء أنه كان من املمكن أن 
يثــــور األذربيجانيون-األتراك ضد احلكم اإليراني لو لم يهاجم صدام حســــني إيران)9(، إذ 
استخدمت شبكات »اإلمام اخلميني« الدينية ومكاتب احلكومة في حينها الغزو اخلارجي 
إلبقاء األذريني مرتبطني بطهران؛ ألنَّ قياداتهم وهياكلهم التنظيمية احمللية كانت ناشــــئة 

وقنوات التواصل كانت بدائية .
زت فعالية ونطاق  كانــــت إيــــران حتكم بقبضة من حديد املناطــــق األذرية، إالَّ أنها عــــزَّ
انتشــــار قوات املراقبة عليها منذ شــــّن أذربيجان حربها على إقليم ناغورني كاراباخ، ولم 

يستطع األذريون املكبلون بخوفهم التعبير علًنا عن ابتهاجهم بالنصر.
وعلى الرغم من الرقابة املفروضة، يتجه األذريون في املناطق احلضرية نحو مشــــاهدة 
األعمــــال الدراميــــة التركية، وبرامج الترفيه على وســــائل التواصــــل االجتماعي من تلك 
التي تُديرها الوســــائل اإلعالمية التابعة للدولة. وباالبتعاد عن الثيوقراطية التي تروِّج لها 
الدولة، يعتز األذريون املتمســــكون بزييهم التقليدي بقوميتهم العرقية. وفيما يتعلق بسوريا 
أو العــــراق، فإنهم مييلون إلى دعم رواية وسياســــات تركيا. أما فيما يخض أزمة ناغورني 
كاراباخ، فقد شاركوا في مظاهرات للتعبير عن غضبهم)1٠(، ولم تكن إيران سريعًة وحازمًة 
فــــي حتقيق التوازن في موقفها، إذ الحظ القوميون األذريون أصحاب امليول العلمانية في 
إيران أنها كانت ترســــل إمــــدادات النفط واملوارد احليوية ألرمينيــــا، خالل الصراع الذي 

استمر 44 يوًما.
د صدى االحتجاجات في املناطق الشــــمالية الغربية من إيران،  وعلــــى مر العقود، يتردَّ
وذلــــك منذ أزمة الرســــوم الكاريكاتورية لعــــام ٢٠٠6م، التي صــــوَّرت األذريني على أنهم 
رت مطالبهم للحصول على الُهوية  صراصير)11(، إلى مسيرات أرومية في ٢٠11م، التي كرَّ
األذرية-التركيــــة. وكان مشــــجعو فريق كرة القدم »تراكتور ســــازي« فــــي تبريز بأذربيجان 
الشرقية، األكثر تعبيًرا بإعجابهم بتركيا، وسعيهم للحصول على حقوقهم. ومن الشعارات 
املؤيدة لتركيا والتلويح بعلمها، حمل املشــــجعون الفتات تعكس أزمة بحيرة أرومية، وتعبر 
لم بلغتهم األم. ويعكس تصرُّف مشــــجعي كرة القدم في تبريز مدى ما  عــــن حقهم في التعُّ
يتمتع به الشعب األذري من الثقة بالنفس والوحدة والقوة، فضاًل عن استعدادهم لتحدي 
رقابة احلكومة على اإلنترنت أو حرية التعبير وترهيبها من خالل ســــلطات إنفاذ القانون. 
ونظًرا ألن مشــــجعي فريق »تراكتور ســــازي« ليسوا منظمًة موحدة، فهم ُعرضة لالختراق 
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واالســــتمالة، ناهيك أنهم ال يعبِّرون عن غضبهم بصورة مّتسقة، أما مبارياتهم مع األندية 
الفارسية فهي بال شك تتجاوز حدود املستطيل األخضر)1٢(.

تعامل النظام اإليراني مع هذه احلوادث -سواًء االعتداءات أو االحتجاجات- من منظور 
القانون والنظام، لكنه لم يبحث في التمييز الذي تتغاضى عنه الدولة ضد األذريني، الذي 
يتجلَّى في السلوك الفظ جُتاه تراثهم وتاريخهم. لقد تعلَّم األذريون العيش في إيران، لكن 
مــــع اخلوف املتأصل داخلهم من أن يظهروا على أنهم غير موالني وجســــورين في الدفاع 
عــــن الدولة اإليرانية والثقافة الفارســــية. كانت الهتافــــات االحتجاجية املؤيدة ألذربيجان 
خالل ٢٠17-٢٠18م، آخر تعبير صريح ومهم عن القومية األذربيجانية)13(، لكن ســــرعان 
ما تالشت االبتهاجات التي ظهرت أثناء حرب ناغورني كاراباخ وبعدها، ولعلَّ ذلك بسبب 

افتقارهم للقيادة والدعم اخلارجي.
عملــــت إيران على تأجيج املشــــاعر املعاديــــة للعرب والترك على مــــدار األربعني عاًما 
املاضية؛ األمر الذي أثَّر بصورة إيجابية إلى حدٍّ ما على سكانها األذريني. ويكره األذريون 
تركيا لألســــباب نفســــها الشــــائعة بني دول أخرى، وهي أن تركيا دولة مزدهرة وعلمانية 
وحديثة. ويرى األذريون في تركيا نقطة انطالق لعمليات »الناتو«، وعلمنة املسلمني، ومالًذا 
آمًنا إلســــرائيل. لكن ال تــــزال القنوات الفضائية التركية واألذربيجانية احملظورة رســــمًيا 
ر العرقي  في إيران جُتذب شــــريحة الشباب وسكان احلضر من األذريني، ومتنحهم التحرُّ
واللغــــوي والثقافــــي، وإن كان غير ملموس على األرض. ومنذ عقود، اســــتُهِدف املواطنون 
األذربيجانيون في إيران بالدعاية القومية اإليرانية، وإبراز تركيا والشعب التركي وآخرين 

غيرهم، بأنهم إما غربيون أو برابرة .
وعلــــى الرغم من وجود مجموعــــة صغيرة من رجال الدين األذريني املســــتقلني، الذين 
يقاومــــون نفوذ مرجعيــــة ُقم، فإنَّ نظراءهم مــــن األئمة املُعيَّنني من الدولــــة يتعاونون مع 
مؤسسات األمن الداخلي، لكن في حدود الدعوة إلى االنسجام الشيعي وتعاليم اخلميني. 
هذه األنشطة احملدودة غير كافية الحتواء املنطقة األذرية، ذات الطابع السياسي والعرقي. 
أما الشتاُت األذري-التركي، فقد لعب دوًرا مهًما في الصحوة السياسية داخل إيران، لكنه 
يفتقــــر إلى الدعم اخلارجي مــــن تركيا وأذربيجان؛ فقد أغلقت قنواتهــــم التلفزيونية في 
ضــــوا للمطاردة من عمالء إيران الســــريني واملتعاطفني مع طهــــرن)14(، ويَُعّد  تركيــــا، وتعرَّ
تأثير الشتات األذري-التركي هامشًيا في شمال إيران، لكن بإمكانهم حشد عواصم مهمة 

للضغط على طهران)15(.
ف إيران نشــــاطاتها الوعظية، ولو على مســــتوًى متواضع في أذربيجان؛ للتصدي  وتوظِّ
زت  للتهديدات املتوقعة من جارتها الشــــمالية الغربية. ورًدا على النشــــاطات اإليرانية، عزَّ
باكــــو من إجراءاتها الصارمــــة لكبح مثل هذه التطوُّرات الناعمة بكشــــفها عالنية، حينما 
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أغلقت في أكتوبر ٢٠٢1م املؤسســــات املرتبطة مباشــــرًة مبكتب املرشد األعلى في باكو، 
بحجة أن هذه املؤسسات ال تتبع التدابير الوقائية لفيروس كورونا)16(.

وترى طهران أنَّ دولة أذربيجان دولٌة علمانية متيُل بشدة نحو القومية العرقية التركية، 
حيث يواجه الدين، وال ســــّيما املذهب الشــــيعي، حتديات على رأســــها الرقابة احلكومية 
الصارمــــة، التــــي ال جندها في دول أخرى مجــــاورة إليران، مثل العراق وباكســــتان. ومن 
ناحية أخرى، اتخذت القومية األذربيجانية املتنامية في إيران سلوكيات سلبية، ليس فقط 
جُتاه العرق الفارســــي، لكــــن أيًضا جُتاه األقليات العرقية األخــــرى، مثل األكراد والبلوش 
والعــــرب. وفي ظل الوضع احلالي، فاحتماالت تشــــكيل األذريني جبهَة مقاومٍة مشــــتركة 
مــــع األعراق األخرى ضد إيران ال تزال ضعيفة)17(؛ فاألكراد واألتراك ليســــوا على وفاق، 
وحتى األذربيجانيني )األتراك واألكراد( في إيران، ليسوا على وفاق أيًضا. يُذَكر هنا أنه ال 
يوجد بني هذه األعراق أحداث عنف شــــاملة، لكن هناك صراع ثقافي وسياسي. وكالهما 
ال يشــــتركان في نفس الطائفة، فاألكراد ســــنة في مجملهم بينما األذربيجانيون-األتراك 
معظمهم شيعة. واجتماعًيا، كانت هناك حاالت زواج متبادل في املدن الغربية مثل أرومية 
وماكو، لكن سياســــًيا ال تزال احتمالية تشــــكيل حتالف تكتيكي ضد الفرس أو النظام في 

طهران معدومة.
يظَهــــُر غضــــُب األذربيجانيني-األتراك في إيــــران في ثالثة اجُتاهــــات؛ أواًل: املؤيدون 
للوضعيــــة القانونية: يؤمن أصحاب هذا االجُتاه بالنضال السياســــي الســــلمي، من خالل 
إقامــــة الــــدورات االنتخابية في إطار الدســــتور واحملاكــــم اإليرانية. ويَُعــــّد هذا االجُتاه 
السياســــي األكثر خضوًعا وانصياًعا، ولم يحقق شــــيًئا يذكر. وحتى بعد اجتياح أذربيجان 
لناغورني كاراباخ، لم تستجب طهران إلى مطالبهم التي نادوا بها منذ عقود. وكانت تبريز 
)األذريــــة التركية( املدينة الوحيدة التي شــــهدت مظاهــــرات تضامنية مع أهالي محافظة 
خوزستان، الذين يطالبون بحل أزمة املياه)18(. ومع ذلك، أصبح األذريون في إيران يعبِّروَن 
صراحًة عن موقفهم من نهج إيران العدائي جُتاه أذربيجان على منصات وسائل التواصل 
االجتماعــــي، مثل »تيليجرام« و»فيس بوك« و»واتــــس آب«، لكن من الصعب على األذريني 
في الشــــمال الغربــــي للبالد مُمن ميتلكون مهارات عادية، الدخــــول للمواقع احملجوبة من 
احلكومة باســــتخدام برامج تخطي احلجب )VPN(، وأن ينشــــروا روايًة مؤيدًة ألذربيجان، 
خصوًصا أنَّ هذه املهمة حتتاج إلنشاء حسابات وهمية )بصور وأسماء وهمية( في منطقة 

ليست آمنة، وهذا األمر يحتاج للصبر واملثابرة واملوارد.
االجُتــــاه الثاني يتمثَّل باخلطاب الفيدرالي، الذي يســــعى إلى فيدرالية اإلقليم، ســــعًيا 
لتحقيــــق احلكم الذاتي اإلقليمي حتت املظلة األكبر للدولة اإليرانية. أصوات هذا االجُتاه 
ات، غالًبا ما تكون موصومًة علًنا. متقبلة في الساحة السياسية اإليرانية، لكن مع توجسُّ
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واالجُتاه الثالث واألكثر مباشرًة يتمثَّل بالدعوة إلى االنفصال عن الدولة، وإعادة التوحيد 
مع أذربيجــــان، وقد أيَّدت »حركة الصحوة الوطنية ألذربيجان اجلنوبية« هذا االجُتاه منذ 
ر من »الشوفينية الفارسية«. وينصّب تركيز  تأسيســــها في عام 1995م، ســــعًيا منها للتحرُّ
هذا االجُتاه على إدماج األتراك في إيران، وتعزيز وعيهم في الُهوية العرقية األذرية األكبر، 
والدعوة من أجل اســــتقالل األراضي األذرية-اإليرانيــــة. وتعرَّضت احلركة للمالحقة من 
س حركة الصحوة  احلكومة اإليرانية. وعلى سبيل الذكر، سجنت السلطات اإليرانية مؤسِّ
البروفيسور محمود علي شهوراغانلي ملدة عامني مع عدد من زمالئه، وأطلقت سراحه في 
عام 1999م ألســــباب صحية، وبعدها سافر للجوء إلى الواليات املتحدة في عام 2002م. 
وفــــي أبريل ٢٠٠5م، ُعِثر على جثتني تعود ألعضــــاء احلركة طافيًة في نهر أراس، بعدما 
اتُِّهمــــت حركة الصحوة الوطنية ألذربيجان اجلنوبية في ســــبتمبر بقتل مســــؤول حكومي 
فــــي أرومية. وكان شــــهر مارس من عام ٢٠٠6م حلظًة فاصلــــًة حلركة الصحوة الوطنية، 
حينمــــا حضر أعضاؤها »املؤمتر األذربيجاني العاملي الثاني« في باكو. هذه اخلطوة أثارت 
حنق إيران؛ ما دفعها إلى شــــّن حملة ضّد احلركة في تبريز، وحظرت بها صحيفة »نافيد 
أذربيجان«. ومنذ ذلك احلني، أصبحت قاعدة الدعم الكبيرة في احملافظات ذات األغلبية 
األذريــــة أكثر خضوًعا وصمًتا)19(. وأثارت »حركة الصحــــوة الوطنية ألذربيجان اجلنوبية« 
العلمانيــــة واملوالية للغرب بَعلَِمها اخلاص وبرملانها اهتمام وكاالت إنفاذ القانون اإليرانية؛ 

األمر الذي جعل حصولها على دعم مالي وسياسي أجنبي أمًرا مستحياًل)٢٠(.

ثانًيا: تفاقم التوترات وتصاُعد مخاوف إيران بعد حرب كاراباخ
في ظل غياب حركة سياســــية أذربيجانية قوية ومحنَّكة في إيران، هل ســــتجد أذربيجان 
نفســــها مضطرًة الستخدام الوســــائل العســــكرية لدعم المقاومة عبر الحدود؟ دفع هذا 
التســــاؤل إيران إلى استعراٍض اســــتباقي لقوتها العســــكرية على حدود أذربيجان، العام 
الماضــــي. ويُذَكــــر هنا أن إيران امتعضت من قصيدة ألقاهــــا الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في ديسمبر 2020م، رثى فيها كيف يفصل نهر أراس بين الناطقين باألذرية في 
أذربيجان وإيران. وتحمل هذه القصيدة رمزيًة لعقيدة تركيا القومية الداعية لتوحيد جميع 
األتراك، واستشهد أردوغان ببيت الشعر الذي يقول: »فصلوا نهر أراس ومألوه بالحجارة 
والقضبان. لن افترق عنك. لقد فصلونا بالقوة«)٢1(. تعود هذه القصيدة لما سبَّبته الحرب 
الروسية-الفارســــية من إذالل إليران على يد الدولة القاجارية، التي اســــتمرت حتى عام 
عت على أثرها معاهدة تركمنشــــاي، التي فقدت بها إيران مساحات شاسعة  19٢5م، ووقَّ
من أراضي في جنوب القوقاز لصالح روسيا وأصبح منذ ذلك الوقت نهر أراس هو الخط 
الحدودي الفاصل بين إيران واالتحاد السوفيتي السابق، وال يزال هذه الحد الفاصل قائًما 
إلى اآلن. وتنتاب طهران مخاوف من احتمالية فقدان حالة االنسجام الشيعي أمام القومية 
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العرقية، واندالع انتفاضة وحرب مع األذريين بمساعدة تركيا وإسرائيل وغيرهما .
ورّد وزير اخلارجية اإليراني السابق محمد جواد ظريف على القصيدة بتغريدة، قائاًل: 
»لم يخبر أحٌد الرئيس أردوغان أن ما تاله بشكل خاطئ يشير إلى الفصل القسري ملناطق 
في شــــمال أراس عن الوطن األم في إيران. ألم يالحظ أنه كان يقوض ســــيادة جمهورية 
ث عن أذربيجان العزيزة«. وبعدها استدعت أنقرة  أذربيجان«، وتابع: »ال ميكن ألحٍد التحدُّ

مبعوثها في طهران؛ للتعبير عن استيائها).)22
كانت للحرب في ناغورني كاراباخ، التي دامت 44 يوًما، أضراٌر لكٍل من إيران وأرمينيا)٢3(. 
ولردع ثقة أذربيجان ولقلق إيران من بعض األحداث والتصريحات الصادرة من أذربيجان، 
أطلــــق احلرس الثــــوري اإليراني أكبر مناورة له باســــم »فاحتو خيبــــر« على طول حدوده 
الشــــمالية في 1 أكتوبر ٢٠٢1م، مبشاركة اآلالف من القوات وأسراب الدبابات واملركبات 
املسلحة وتشكيالت مدفعية وعشــــرات املروحيات احلربية واملروحيات اخلدمية، وحلَّقت 
الطائــــرات املقاتلة اإليرانية في طلعــــات جوية بحموالت هجومية واعتراضية، ونُِشــــرت 
مجموعــــة متنوعة من أنظمة الدفاع اجلــــوي، ومجموعة متنوعة من الطائرات دون طيار. 
لم يكن ذلك ســــوى متريًنا عســــكرًيا، في ضوء التصريحات الصادرة عن قادة عســــكريني 

إيرانيني.
ونقلت وســــائل إعــــالم إيرانية عن القائد العســــكري للحرس الثــــوري اإليراني محمد 
باقري، الذي يشغل أيًضا منصب رئيس أركان اجليش اإليراني، قوله: إنَّ »احلرس الثوري 
ر باكو بالكامل«. وردَّت  اإليراني ســــيهاجم أذربيجان بأربعة آالف صاروخ، وهو ما ســــيدمِّ
تركيا وأذربيجان بشــــكٍل مشترك على إيران بتدريبات عسكرية مكثفة أخرى، في املنطقة 

رة على طول احلدود اإليرانية. احملرَّ
ودفعت تهديدات إيران جيشــــي أذربيجان وتركيا إلجراء مناورة مشــــتركة أطلقوا عليها 
اسم »اإلخوان الراسخون ٢٠٢1م« في منطقة ناخيتشيفان، شاركت فيها قوات املشاة اآللية 
والقــــوات اخلاصة والدفاع اجلوي واملعدات احملمولة جــــًوا في املنطقة األذرية احملصورة 
بني أرمينيا وإيران)٢4(. وأثار إشــــراك إســــرائيل في هذا اجلمع استفزاَز القائد اإلقليمي 
للحرس الثوري اإليراني في تبريز العقيد حســــني بيرســــماعيل، وال سّيما أنَّ إسرائيل لم 
تكن جزًءا من هذا احلشــــد العسكري. وأشــــار إلى أنَّ »تكرار التهديدات اإلسرائيلية ضدَّ 
إيران عبر بوابة اجلمهورية األذربيجانية ليس فقط في مصلحة باكو، بل هو أيًضا تهديٌد 
لوجودها«. ال شكَّ أنَّ الطائرات اإلسرائيلية دون طيار وأنظمة األسلحة األخرى لعبت دوًرا 
فعــــااًل في انتصار أذربيجان على أرمينيا، لكن حتى اآلن لم يكن هناك هجوم إســــرائيلي 
ص تصريح بيرســــماعيل التصوُّر اإليراني ملكاســــب  مزعــــوم أو معلن عنه على إيران، وخلَّ
أذربيجان من أرمينيا. وكان الدافع احلقيقي لهذه املناورة الضخمة هو التدريبات الثالثية، 
التي أُطِلق عليها اســــم »األخوة الثالثة«، التي شــــاركت فيها القوات اخلاصة الباكستانية 
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والتركية إلــــى جانب القوات األذربيجانيــــة. »أجنزت الوحدات بنجاح مهامَّ التســــلل وراء 
خطوط العدو الوهمية عن طريق البر والبحر واجلو، باإلضافة إلى التدريب على الكمائن 
والهجوم البرمائي واحملمول جًوا«)٢5(. وأثارت التدريبات العسكرية الثالثية انزعاَج إيران، 
دوا هذه املخاوف على الفور. وفي وقت  وأعربت عن قلِقها لباكســــتان وتركيا، إالَّ أنهما بدَّ
ســــابق، أجرت أذربيجان وتركيا تدريبات عسكرية شتوية واسعة النطاق في النصف األول 
من فبراير 2021م. كشــــف قرار أذربيجان باحتجاز ســــائقي الشاحنات اإليرانيني، الذين 
يعبــــرون أراضيها في طريقهم إلــــى أرمينيا عبر طريق غوريس-كابــــان، عن مدى جُتاهل 
طهــــران للتغيُّرات على األرض، إذ أعرب الرئيــــس األذربيجاني إلهام علييف علًنا عن قلق 
ت الدبلوماسية املكثَّفة إلى نزع فتيل التوتر، لكنها كانت  بالده من انتهاك ســــيادتها)٢6(، وأدَّ
مؤقتة. ويكشــــف االمتعاض اإليراني إزاَء توقيع أذربيجان على اتفاقيات دفاعية مع تركيا 
ناهيك عن العالقات اإلستراتيجية واالقتصادية العميقة مع إسرائيل والتدريب العسكري 

املشترك األخير مع باكستان، عن سقف قوتها الناعمة والصلبة.
لطاملا شــــعرت طهران بالتهديد من عمق العالقات العســــكرية بني باكو وتل أبيب؛ فمن 
ت ألعدائها؛ ألنها  وجهــــة نظر إيران، ميكــــن ألذربيجان أن تكون أكثر من مجرد موقع تنصُّ
موقٌع مناســــب لشنِّ هجمات استباقية ضدَّ منشــــآتها احليوية، وحتديًدا منشآتها النووية 
والصاروخية. تصاعدت التوترات في اخلليج، بعدما أقامت تل أبيب عالقات دبلوماسية مع 
أبوظبي واملنامة، وازدادت احتمالية شــــن هجوم إسرائيلي، بعدما فقدت أرمينيا سيطرتها 
على األراضــــي األذرية احملتلة. وعلى مدى العقد املاضي، أصبحت إســــرائيل وأذربيجان 
شــــريكني إســــتراتيجيني، إذ ارتفعت واردات تل أبيب إلى أكثر من 4 مليارات دوالر، ويسّد 

الغاز األذربيجاني 4٠% من احتياجات الطاقة اإلسرائيلية.)27(
ع البلدان  معظــــم املعدات احلديثة للجيــــش األذربيجاني تأتي من إســــرائيل، بعدما وقَّ
صفقــــًة بقيمة 1.6 مليار دوالر في ٢٠1٢م، واتفاقية دفاع أخرى بقيمة 5 مليارات دوالر 
في 2016م، وســــاعدت املعدات اإلســــرائيلية أذربيجان في حتقيق نتائج رائعة باستخدام 
الطائــــرات بدون طيار إســــرائيلية الصنــــع مثــــل Harpy و Haropو Orbiter 1، إلى جانب 

الطائرات التركية دون طيار)٢8(.
تخشــــى إيران من قدرة تركيا وإســــرائيل على دفع أذربيجان لتحريض نشــــوب حراك 
انفصالي أكثر قوًة، يفضي إلى انشــــقاق األذريني من املنظمات األمنية والقوات املســــلحة 
َد املسارات  اإليرانية، وحتويل احلراك إلى جماعة مسلحة. لذلك، اّتبعت طهران نهًجا متعدِّ
ملعاجلة التوترات اجلديدة على حدودها الشمالية الغربية، التي كانت تتمتع بهدوء بفضل 
العالقات الودية مع أرمينيا. بينما تعمل طهران على حتسني بُنيتها التحتية العسكرية في 
املنطقة الشــــمالية الغربية، فإنها تعمل أيًضا على تطوير قدرات قتالية مناســــبة للمشهد 
مت عرًضا مثيًرا لإلعجاب، لكن ضد عدو  وملواجهة القوات املسلحة األذربيجانية، التي قدَّ
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أصغر وأقل قدرة في عام ٢٠٢٠م. وفي الظروف الراهنة، فإن القوة العســــكرية اإليرانية 
تكافئ قوة أذربيجان، بينما تتمتع إيران بالتفوُّق العددي. تعمل طهران على تعميق عالقاتها 
مع أنقرة وباكو، بينما ال تزال حليفتها الرئيســــية موسكو غارقًة في حرب أوكرانيا. ولردع 
إســــرائيل، ال تقوم إيران بتلميع قدراتها احلالية فحسب، بل تقرع طبول احلرب أيًضا، إذ 
شنَّت إيران هجوًما على منظمة مرتبطة بإسرائيل في أربيل، في شهر مارس، على الرغم 
من أنَّ الهدف لم يكن عســــكرًيا مشــــروًعا، ولم تتملَّص إيران من مســــؤوليتها عن الهجوم 

واعترفت بإطالق الصواريخ من أراضيها.
م«، سارع احلرس الثوري اإليراني إلى إطالق جماعة  متاشــــياً مع »عقيدة الدفاع املتقدِّ
شــــيعية أذربيجانية باســــم »احلســــينيون«، وذلك بعد خســــارة أرمينيــــا لناغورني كاراباخ 
ألذربيجان. يُعتَقد أنَّ إيران أنشــــأت »احلســــينيون« على غرار »احلشد الشعبي العراقي« 
و»لواء الفاطميون األفغاني«)٢9(، ولم يســــمع أحد عن هذه اجلماعة املتمردة، إال حسابات 
وســــائل التواصل االجتماعي التابعة إليران. ولم يُبلَّغ عن ارتكاب أي أنشــــطة تخريبية في 
ح الســــلطات األذرية عن اعتقال أي شــــخص  أذربيجــــان على يد هذه اجلماعة، ولم تصرِّ

مرتبط بها.
التساؤل املطروح هنا يكمن حول مدى احتمالية أن تصبح حركة املقاومة السياسية قويًة 
مبا يكفي؛ لتتحدى علًنا احلكم اإليراني في إقليمها بشــــمال غرب أذربيجان. وعلى الرغم 
مــــن حجم الظلم الكبير الذي يعانيه أذريو إيران إلــــى يومنا هذا، ال يبدو أنهم متضررون 
بعد لنقل مقاومتهم ملستوى أعلى. لقد تفاجأ أذريو إيران مُمن يعيشون في الضفة األخرى 
ل أجنبي  للنهــــر من غزو أذربيجان لناغورني كاراباخ، ولم تظهر حينها أي مؤشــــرات لتدخُّ
على األراضي األذرية في إيران. ومن جهتهما، تسير أنقرة وباكو بخطى حذرة جًدا إلبقاء 
قضية أذريي إيران حية/حاضرة، لكنهما عاجزتان عن مواجهة إيران بطريقة أو بأخرى.
بالنســــبة ألذربيجان نفســــها، فإن قضية ناغورني كاراباخ لم تصل لتســــوية بعد، إذ ال 
تزال مســــاحة كبيرة من األرض حتت الســــيطرة األرمينية، وســــتبقى قوات حفظ السالم 
الروسية متمركزًة ملدة ثالث سنوات أخرى حتى ٢٠٢5م، وفًقا لالتفاقية. إذا ساد الوضع 
الراهن )ترســــيم احلــــدود(، فإن يريفان ترغــــب في متديده حتى نوفمبــــر ٢٠3٠م. وفي 
الوقت احلالي، يتمركز حوالي ٢٠٠٠ جندي روسي في ٢7 نقطًة منتشرًة في جميع أنحاء 

ناغورني كاراباخ ومُمر التشني، الذي يربط أرمينيا بناغورني كاراباخ.

الت الجيوسياسية عبر التعاون واالعتماد المتبادل ثالًثا: استيعاب إيران للتحوُّ
يلبِّي اتفاق وقف إطالق النار »جميع الروابط االقتصادية والنقل« بين أرمينيا وأذربيجان، 
وكذلك إنشاء ممر للنقل »دون عوائق« بين أذربيجان وناختشيفان. سيكون مثل هذا الممر 
مهًما إليران؛ ألنَّ أذربيجان لن تحتاج إلى طريقها البري لربطها باألرض الحبيسة والمحاذية 
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أثر التحوالت اجليوسياسية على األذربيجانيني-األتراك في إيران بعد حرب كراباخ

ر أذربيجان ممًرا بطول خمســــة كيلومترات، من التشين إلى أرمينيا. وفي  لتركيا. وســــتوفِّ
حال أعادت أرمينيا تشــــغيَل خطوط الســــكك الحديدية، ســــيتعيَّن على أذربيجان أن تُرد 
بالمثل على وصلها بإيران عبر ناخيتشــــيفان. وســــيربط خط السكك الحديدية اإليرانية 
طهــــران بأرمينيا وروســــيا أيًضا، حيث تعتمد على الطريق األرمينــــي، إلى جانب التجارة 

البحرية مع روسيا عبر بحر قزوين.
ر للسكك  وأمَر رئيس الوزراء األرميني السابق نيكول باشينيان في يناير بإعادة بناء مبكِّ
احلديديــــة األرمينية عبر ميجري ويرايش؛ املقرر االنتهاء منه في غضون ثالث ســــنوات، 
بتكلفــــة ٢٠٠ مليون دوالر)3٠(. وبدأت أذربيجان بالفعل بتحديث نظام الســــكك احلديدية 
فــــي أراضيها. أما روســــيا فهــــي حريصٌة على إبقــــاء أذربيجان في مجالهــــا االقتصادي 

واإلستراتيجي، وبناء سكك ربط طويلة األمد للمستقبل.
ســــتُصبح إيران أحد املستفيدين من جناح روسيا في تطوير أوجه االعتماد املتبادل بني 
أرمينيا وأذربيجان، حيث ستمتد في نهاية املطاف إلى مراكز اإلنتاج واملوانئ اجلافة عبر 

خطوط الُطرق والسكك احلديدية.
ت طهران صفعًة مفاجأة مــــن أذربيجان أثبتت بها وجودها على  وفــــي عام 2021م، تلقَّ
ح لها واملتجهة إلى أرمينيا من عبور  األرض، حيث منعت الشــــاحنات اإليرانية غيــــر املصرَّ
ب اعتقال أذربيجان لسائقي الشاحنات بأزمة دبلوماسية  رة. وتســــبَّ األراضي األذرية احملرَّ
ى اخلالف بني البلدين إلى توتر في العالقات بني البلدين)31(، ومنذ  كبيرة بني اجلارتني، وأدَّ
انهيار االحتاد الســــوفيتي، ظلَّت أرمينيا وإيران شريكني جُتاريني رئيسيني. وطوال احلرب 
وحتى اآلن، كانت إيران مصدًرا حيوًيا للنفط والغاز واملعادن واألسمدة واملنتجات الزراعية 
ر يريفان الكهربــــاء واآلالت واملواد الكيميائيــــة إلى طهران،  واألوانــــي الزجاجية، وتُصــــدِّ
وتســــارع أرمينيا لبناء طرق بديلة؛ للحفاظ على اســــتمرار التجارة عبر حدودها املتقلِّصة 
التي يبلغ طولها 44 كيلومتًرا مع إيران. وتَُعّد املنطقة اجلنوبية من ســــيونيك أو زاجنيزور 
-كمــــا حتب أذربيجان تســــميتها- منطقًة ذات أهمية إســــتراتيجية؛ ألنها تفصل األراضي 
األذربيجانية عن جمهورية ناختشــــيفان ذات احلكم الذاتي. وقبل االتفاقية الثالثية، كانت 
أذربيجان تعتمد على إيران في االتصال اللوجيستي واجلوي بأرضها احلبيسة، التي تبلغ 
مســــاحتها 55٠٠ ميل مربع. ووفًقا لالتفاق اجلديد، ســــتوفر أرمينيــــا طريًقا برًيا يتمثَّل 
بــ»مُمر زاجنيزور« ألذربيجان إلى ناختشيفان، بينما ستلزم باكو يريفان مبمر مُماثل يسمى 
»مُمر التشــــني«، الذي يربط بني أرمينيا وإقليم ناغورني كاراباخ. ولم يبدأ تشــــغيل املمران 

حتى اآلن، إذ تنقصهما وسائل، مثل مرافق اجلمارك إلدارة الشحنات واملسافرين.
ح الرئيس األذري إلهام علييــــف في مؤمتر صحافي، قائــــاًل: »في هذه املرحلة،  وصــــرَّ
توصلنا إلى اتفاق بشأن بناء خط السكك احلديدية من أذربيجان عبر أرمينيا إلى جمهورية 
ناختشــــيفان املتمتعة باحلكم الذاتي، وكذلك اتفاق بشأن بناء الطريق السريع، لكن لم يتم 
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ٍم بطيء،  بعد حتديد املســــار الدقيق للطريق الســــريع«)3٢(. وال تزال التوترات قائمًة مع تقدُّ
ويرجع ذلك إلى حٍد كبير إلى السياسات الداخلية في أرمينيا.

ـــب ظهور أي حركة عرقية داخلية في املســــتقبل، انتهجت إيران طريَق »االعتماد  ولتجنُـّ
عت أذربيجان  املتبادل«، الذي يناســــب أذربيجان أيًضا، على األقل فــــي الوقت احلالي. ووقَّ
وإيــــران في 11 مارس اتفاًقا إلنشــــاء خط نقل وإمــــداد كهربائي جديد، يربط بني أراضي 
أذربيجان واألراضي التابعة لها في ناختشــــيفان احلبيسة عبر األراضي اإليرانية)33(. اتفق 
اجليران على بناء خطوط جديدة للسكك احلديدية والطرق السريعة واالتصاالت وخطوط 
إمداد الطاقة؛ لربط شــــرق زنغــــزور األذربيجاني وجمهورية ناختشــــيفان املتمتعة باحلكم 
الذاتي عبر إيران، وستقوم طهران ببناء أربعة جسور على نهر أراس، اثنان للطرق السريعة، 
واثنان خلطوط السكك احلديدية، على بعد خمسة كيلومترات فقط من احلدود األرمينية.
ر يريفان في توفير طريق بري  ولن ترفض أذربيجان العرض اإليراني، خصوًصا بعد تأخُّ
لناختشيفان مع باكو. وال تسعى إيران لبناء الثقة مع أذربيجان فحسب، بل أيًضا للحصول 

رة إلى أوروبا عبر جنوب القوقاز. على تنازالت مُماثلة في سلعها املصدَّ
ى تراجــــع التوتــــرات في أوائل عــــام ٢٠٢٢م، الذي بدأ باالتفاق على مشــــاريع البُنية  أدَّ
التحتية املشــــتركة لتجارة الترانزيــــت، إلى توقيع مذكرة تفاهم لبناء جســــر بري فوق نهر 

أستاراتشاي على احلدود بني البلدين.
وقــــام وزير اخلارجية اإليراني حســــني أميــــر عبد اللهيان، في ٢3 ديســــمبر املاضي، 
بزيارة إلى باكو؛ لتقدمي عرض إيران في إعادة إعمار ناغورني كاراباخ ومدينتي زجنيالن 
عت خالل زيارة  وجبريل اإلســــتراتيجيتني)34(، وتســــتند إيران على اتفاقية تعاون ثنائي وقِّ
الرئيس إلهام علييف إليران في فبراير ٢٠16م، التي تســــعى مبوجبها إلى مواصلة بناء 
منشآت الطاقة الكهرومائية ومحطتي الطاقة الكهرومائية )خديفرين وغيزغاالسي( على 
نهــــر أراس. فازت إيــــران بالعقود من أرمينيا، لكنها وعــــدت أذربيجان باحترام مطالبتها 

بالسيادة على األرض.
من جانبها، تسعى إيران للتعاون مع أذربيجان إلنشاء مُمر النقل الدولي »شمال-جنوب« 
مــــع أوروبا، وتعمــــل باكو جاهدًة لتصبح مصدًرا معتمًدا للطاقــــة للدول األوروبية. تعتمد 
طهران في حتالفاتها اإلستراتيجية على روسيا والصني، بينما تدفع أذربيجان نحو تعزيز 
تعاونها مع »الناتو« وتركيا وإســــرائيل، وبدأت أذربيجان مهامها حلفظ الســــالم في إطار 
عت إيران اتفاقية  »الناتو« بأفغانستان في عام ٢٠٠٢م، وانتهت في أغسطس ٢٠٢1م. ووقَّ
نقل الغاز مع تركمانستان وأذربيجان في قمة منظمة التعاون االقتصادي في عشق آباد، 
دة على األرض، خصوًصا أنَّ الدولتني  لكــــن من غير احملتمل ترجمة هذه االتفاقيــــة املعقَّ
الن على األرجح مدَّ خط أنابيب بداًل من االعتماد على  املطلتني على بحر قزوين ستُفضِّ

إيران.



35 مجلة الدراسات اإليرانية

أثر التحوالت اجليوسياسية على األذربيجانيني-األتراك في إيران بعد حرب كراباخ

خــالصــة
ن اتفاق السالم بين أرمينيا وأذربيجان من تشغيل الممرات بسالسة في األشهر  إذا تمكَّ
المقبلة، ســــينخفض االعتمــــاُد المتبادل بيــــن أذربيجان وإيران بصــــورٍة ملحوظة، لكن 
ل أذربيجان االحتفاَظ بممراٍت لوجستية احتياطية عبر األراضي اإليرانية. ومن  ســــتُفضِّ
المفهوم أنَّ مستوى الثقة المتبادلة بين أرمينيا وأذربيجان منخفض، وهو ما يخِدم إيران 

بصورٍة كبيرة.
ومــــن منظــــور إيران، فإنَّ النهَج الصحيــــح يتمثَّل في زيادة تعاونهــــا مع أذربيجان في 
عملية تطوير البُنية التحتية العســــكرية؛ للتصــــدي لالضطرابات الداخلية احملتملة من 
األذريني داخل أراضيها. ومع ذلك، فتشييُد اجلسور واالعتماد املتبادل مع جنوب القوقاز 
ن طهران من معاجلة مخاوفها السياســــية والُهوياتية. إنَّ االعتراَف بحقِّ الشعب  لن ميكِّ
ث والكتابة بلغتهم األم وفًقا للدســــتور اإليراني، ميكن  األذربيجانــــي في التعلُّم والتحــــدُّ
ن  ز املشــــاعَر املؤيِّدة إليران في مناطقها الشــــمالية الغربية، خاصًة عندما تتحسَّ أْن يُعزِّ

العالقات مع أذربيجان.
وفيما يتعلَّق بالتمييز العنصري واســــتخدام اإلهانات مثل »احلمار التركي«، لإلشارة 
ًيا على مســــتويني، األول: عدم التعامل اجلدي مع  إلــــى األذريني، فإنَّ إيــــران تواجُه حتدِّ
الشــــكاوى العنصرية من خالل خدمات إنفاذ القانون، والثاني: عدم وجود رؤية للتعامل 
لة في الدراما والفكاهة واخلطاب السياســــي. ويَُعّد تأجيُج التمييز  مع العنصرية املتأصِّ

العنصري إعالمًيا، أخطَر شرٍخ في عالقة إيران باألقليات ومن بينهم األذريون.
البدَّ أْن يؤدي صعوُد اجلماعات املســــلحة مثل »حســــينيون« إلى نتائج عكســــية، ومن 
ــــع أْن متتنــــَع إيران عن دعم هذه اجلماعات؛ ألنَّ ردَّ أذربيجان ســــيكون باملثل، فما  املتوقَّ
دامت إيران تنتهُج إســــتراتيجيًة السترضاء أذربيجان قائمة على التجارة؛ فاملفترض أْن 

ل بشؤونها. حتترَم سيادة جارتها، وأالَّ تعبََث بأمنها، وأالَّ تتدخَّ
لكن الواضح أنَّ إيران تبُقي جميَع اخليارات مطروحًة على الطاولة؛ نظًرا ملدى تعقُّد 
املوقــــف. ويبدو أنَّ إيران تلعُب بالورقة االقتصادية الحتواء أذربيجان، بعد انتصارها في 
حرب الـ44 يوًما. وســــيظل انعدام األمن بني طهران وباكو مســــتمًرا؛ نظًرا ألنَّ عالقات 
األخيرة مع تل أبيب في تطوٍُّر مستمر، في مجاالت متعددة. ويبقى التحالُف الثالثي بني 
أذربيجان وتركيا وإســــرائيل مصدَر قلٍق إليران، عليهــــا أْن تتعلَم التعايش معه. أصبحت 
العالقات بني باكو وتل أبيب أقوى، بينما كانت تركيا وإســــرائيل على خالف بعد حادثة 
ســــفينة مرمرة. وبال شــــك، تُدرك طهران أنَّ العالقات بني تل أبيب وباكو أصبحت ذات 
طبيعة إســــتراتيجية؛ تكنولوجًيا واقتصادًيا؛ وهذا يفسر محاولة إيران إعادةَ إحياء الثقة 
مع أذربيجان، وإقامة عالقات على أساس املصالح الثُنائية املتبادلة واالعتماد االقتصادي 
املتبادل. وعلى عكس إيران، ستستمرُّ أذربيجان في التقارب مع حلف »الناتو« وأوروبا.
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ورغم مخاوف إيــــران من الدور اخلارجي إلثارة األذريني اإليرانيني، لكن ال توجد أيُّ 
كات نُشــــطاء من األذريني األتراك في طهــــران، أو في املناطق  إشــــارات مهمة على حترُّ
الشمالية الغربية. ومع ذلك، فإنَّ االنقسامات في النهج اإليراني جُتاه مناطقها الشمالية 

الغربية، قد مينُح خصوَم إيران فرصًة للتالعب بورقة األقلية األذرية.



37 مجلة الدراسات اإليرانية

أثر التحوالت اجليوسياسية على األذربيجانيني-األتراك في إيران بعد حرب كراباخ

المراجع والمصادر
(1) Bijan DaBell, “Iran Minorities 2: Ethnic Diversity,” The Iran Primer, September 2013  ,3, https://bit.
ly/3f1k3Ks, also see, “Largest Ethnic Groups In Iran,” World Atlas, n.d., https://bit.ly/3EPkkgs
(2) “IRGC Commander Warns Against Geopolitical Border Change in Regions Around Iran,” Fars News 
Agency, October 2020 ,25, https://bit.ly/3pA6Xsv
(3) Harun Yilmaz, “The Soviet Union and the Construction of Azerbaijani National Identity in the 1930s,” 
Iranian Studies, Vol. 46, No. 4 (July 533-511 ,(2013, https://www.Harun Yilmazjstor.org/stable/24482865
(4) The Constitution of Islamic Republic of Iran, Iran Chamber Society, https://www.iranchamber.com/
government/laws/constitution_ch02.php
(5) Emil Souleimanov, “The Evolution of Azerbaijani Identity and the Prospects of Secessionism 
in Iranian Azerbaijan,” Connections, Vol. 11, No. 1 (Winter 84-77  ,(2011, https://www.jstor.org/
stable/26326266?seq=1
(6) Emil Aslan Souleimanov and Josef Kraus, “Iran’s Azerbaijan Question in Evolution,” Central Asia-
Caucasus Institute, Silk Road Program, September 2017, https://bit.ly/3rWSKJc.Emil Aslan Souleimanov 
& Josef Kraus, ‘Iran’s Azerbaijan Question in Evolution,’ Central Asia-Caucasus Institute, Silk Road 
Program, 2017 https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/-2017souleimanov-
kraus-irans-azerbaijan-question-in-evolution.pdf
(7) Kerry Boyd Anderson, “Environmental Problems Fuel Iran Protests,” Arab News, November 2019 ,25, 
https://www.arabnews.com/node/1589586
(8) Souleimanov and Kraus, “Iran’s Azerbaijan Question.”
(9) Mostafa Khalili, “A Comparative Study of Ethnic Identity Among Azerbaijani Speakers in the Islamic 
Republic of Iran and the Republic of Azerbaijan,” Ritsumeikan Journal of Asia Pacific Studies, Volume ,34 
2016-2015)), https://bit.ly/3rU9DUE
(10) “Protests Erupt In Iran Backing Azerbaijan In Nagorno-Karabakh Conflict,” RFE/RL’s Radio Farda, 
October 2020  ,2, https://bit.ly/399S8Ju
(11) Nazila Fathi, “Iran Shuts Down Newspaper Over Cartoon,” NY Times, May 2006  ,24, https://nyti.
ms/3vTggrM
(12) Vahid Rashidi, “Tractor Sazi FC and the Civil Rights Movement of Turks in Iranian Azerbaijan,” 
The International Journal of Sport and Society, March 2019, http://doi.org/7857-2152/10.18848/CGP/
v10i68-57/02
(13) Mike Saidi and Daniel Amir, “More Chants, More Protests: The Dey Iranian Anti-Regime Protests,” 
Critical Threats, December 2018 ,18, https://bit.ly/3kd4Zgt
(14) Fehim Tastekin, “Turkey’s Spy Bust Escalates Rivalry With Iran,” Al-Monitor, October 2021  ,18, 
https://bit.ly/3MzzNE9
(15) Serkan Yolaçan, “Azeri Networks Through Thick and Thin: West Asian Politics From a Diasporic 
Eye,” Journal of Eurasian Studies, January 2019  ,10, https://bit.ly/3OIx2Cc
(16) Ruslan Rehimov, “Iran’s Supreme Leader Khamenei’s Office in Azerbaijani Capital Closed Due to 
Pandemic,” Anadolu Agency, October 2021  ,6, https://bit.ly/38pNdnq
(17) Khalili, “Comparative Study of Ethnic Identity Among Azerbaijani Speakers.”Ibid, Mostafa Khalili
(18) Yaghoub Fazeli, “Protests Break out in Iran’s Tabriz in Support of Khuzestan Demonstrations,” Al-
Arabiya, July 2021  ,25, https://bit.ly/3OEKrLG
(19) Kourosh Ziabari, “Iran on Edge as Azeri Minority Backs Karabakh War,” Asia Times, October 2020 ,8, 
https://bit.ly/38oJc2C
(20) Benoit Filou, “Two Shores: The Role of Iranian Azerbaijan in the Construction of Identity in the 
Republic of Azerbaijan,” Baku Research Institute, September 2020  ,25, https://bit.ly/39mwmlZ
(21) Maziar Motamedi, “Why did President Erdogan’s poem infuriate Iranians?” Al-Jazeera, December 
2020  ,19, https://bit.ly/3vMw4MJ.Maziar Motamedi, ‘Why did President Erdogan’s poem infuriate 
Iranians?’ Al-Jazeera, Dec 2020  ,19, https://www.aljazeera.com/news/13/12/2020/why-did-erdogans-
poem-infuriate-iranians
(22) Ibid.
(23) Nikola Mikovic, “Tensions With Baku Reveal Iran’s Loss of Influence in Caucasus,” Syndicate Bureau, 
October 2021 ,29, https://bit.ly/37NG9RE
(24) Golnar Motevalli and Zulfuqar Agayev, “Turkey, Azerbaijan Plan Military Drills After Iran Moved 
Forces,” Bloomberg, October 2021  ,3, https://bloom.bg/3MQyhxN

https://bit.ly/3f1k3Ks
https://bit.ly/3f1k3Ks
https://bit.ly/3EPkkgs
https://bit.ly/3pA6Xsv
https://www.iranchamber.com/government/laws/constitution_ch02.php
https://www.iranchamber.com/government/laws/constitution_ch02.php
https://www.jstor.org/stable/26326266?seq=1
https://www.jstor.org/stable/26326266?seq=1
https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2017-souleimanov-kraus-irans-azerbaijan-question-in-evolution.pdf
https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2017-souleimanov-kraus-irans-azerbaijan-question-in-evolution.pdf
https://www.arabnews.com/node/1589586
https://bit.ly/3rU9DUE
https://bit.ly/399S8Ju
https://nyti.ms/3vTggrM
https://nyti.ms/3vTggrM
http://doi.org/10.18848/2152-7857/CGP/v10i02/57-68
http://doi.org/10.18848/2152-7857/CGP/v10i02/57-68
https://bit.ly/3kd4Zgt
https://bit.ly/3MzzNE9
https://bit.ly/3OIx2Cc
https://bit.ly/38pNdnq
https://bit.ly/3OEKrLG
https://bit.ly/38oJc2C
https://bit.ly/39mwmlZ
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/13/why-did-erdogans-poem-infuriate-iranians
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/13/why-did-erdogans-poem-infuriate-iranians
https://asiatimes.com/author/nikola-mikovic/
https://bit.ly/37NG9RE
https://bloom.bg/3MQyhxN


• السنة السادسة • العدد الخامس عشر • أبريل 382022 مجلة الدراسات اإليرانية 

(25) “Exercise of Special Forces of Azerbaijan, Turkey, and Pakistan,” APA, September 2021 ,15, https://
bit.ly/3vHqPxQ
‘Exercise of Special Forces of Azerbaijan, Turkey, and Pakistan,’ APA, Sept 15, 2021, https://apa.az/en/
military/exercise-of-special-forces-of-azerbaijan-turkey-and-pakistan-continues-video-357856
(26) “President Ilham Aliyev’s Interview With Turkish Anadolu Agency,” AZERTAC, September 2021 ,28, 
https://bit.ly/3Kym1jX
(27) Said Musayev, “Israel-Azerbaijan partnership: Invisible parts of the “iceberg,” The Jerusalem Post, 
December 2016  ,14, https://bit.ly/3rVqEhm
(28) Emil Avdalian, “Defying Geography: The Israel-Azerbaijan Partnership,” BESA, August 2020  ,31, 
https://bit.ly/3khDTEM
(29) Omar Ahmed, “The Huseynyun: Iran’s New IRGC-backed Movement in Azerbaijan,” Middle East 
Monitor, October 2021  ,9, https://bit.ly/37KXD0Q
(30) Ani Mejlumyan, “Armenia begins work to restore railroad ties with Azerbaijan,” Eurasianet, January 
2022 ,19, https://bit.ly/3LludoT
(31) “Azerbaijan Releases Iranian Truck Drivers At Center Of Diplomatic Dispute,” RFE/RL, October ,21 
2021, https://bit.ly/3vF8lhu
(32) Jeyhun Aliyev, “Legal regimes of Zangezur, Lachin corridors should be same: Aliyev,” Anadolu 
Agency, December 2021  ,15, https://bit.ly/3KjYB1t.Jeyhun Aliyev, ‘Legal regimes of Zangezur, Lachin 
corridors should be same: Aliyev,’ Anadolu Agency, Dec 2021 ,15, https://www.aa.com.tr/en/world/legal-
regimes-of-zangezur-lachin-corridors-should-be-same-aliyev/2447608
(33) Heydar Isayev, “Azerbaijan, Iran sign transport deal bypassing Armenia,” Eurasianet, March 2022 ,18, 
https://bit.ly/3OFVTqn
(34) “Iran, Azerbaijan Prepared to Finalize Joint Projects,” Tasnim News agency, December 2021  ,23, 
https://bit.ly/3rTaNja 

https://bit.ly/3vHqPxQ
https://bit.ly/3vHqPxQ
https://apa.az/en/military/exercise-of-special-forces-of-azerbaijan-turkey-and-pakistan-continues-video-357856
https://apa.az/en/military/exercise-of-special-forces-of-azerbaijan-turkey-and-pakistan-continues-video-357856
https://bit.ly/3Kym1jX
https://bit.ly/3rVqEhm
https://bit.ly/3khDTEM
https://bit.ly/37KXD0Q
https://bit.ly/3LludoT
https://bit.ly/3vF8lhu
https://www.aa.com.tr/en/world/legal-regimes-of-zangezur-lachin-corridors-should-be-same-aliyev/2447608
https://www.aa.com.tr/en/world/legal-regimes-of-zangezur-lachin-corridors-should-be-same-aliyev/2447608
https://bit.ly/3OFVTqn
https://bit.ly/3rTaNja


39 مجلة الدراسات اإليرانية

 صنع السياسات البيئية في إيران:
الفاعلــــــون والمحـــــــددات

محمد عبد الهادي شنتير

باحث في العلوم السياسية ومتخصص في الالمركزية والشؤون احمللية

مقــدمــة
ضت  ت أربعــــون عاًما ونْيــــف على إيران حتــــت ُحكم »رجال الديــــن«، تعرَّ مــــرَّ
خاللهــــا البيئــــة فــــي العديد مــــن مناطق الدولــــة إلى التدهور واملشــــكالت. 
كهــــا ألهــــواٍر وأراٍض رطبــــة هامــــة على  وبعــــد أن كانــــت ُتوَصــــف إيــــران بتملُّ
عها بسالمة املناظر الطبيعية للغابات، صارت بيئتها  مستوى العالم، ومتتُّ
تقترُن مبفرداِت »ضعف األداء البيئي« و»الهشاشة البيئية«؛ فأجزاٌء كبيرة 
ض إلى تهديداِت األمن البيئي، الذي  مــــن أراضي ومياه ومناخ إيران تتعــــرَّ

يتفاقُم معه سجل األزمات احلادة التي تواجهها إيران.
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على الرغم من متتُّع إيران بوجود بنية تشريعية ومؤّسسية بيئية تتمثَّل في تشريعات ولوائح 
وقرارات تُعنى بالبيئة، ومنظمة حماية البيئة، فضاًل عن السماح بتأسيس املنظمات غير 
احلكومية البيئية، وإبداء رغبة التعاون الدولي للحد من املشــــكالت البيئية في إيران، إالَّ 
أنَّ أهداف السياسات االقتصادية قصيرة ومتوسطة املدى إليران لها األولوية على التنمية 
املستدامة ومواجهة التهديدات والقضايا البيئية. وبدأ إدراك أهمية حماية النُظم البيئية 
متأخًرا، في ظل نظام سياســــي شــــديد املركزية بُنَي على قيادة املرشد األعلى ملؤّسسات 
الدولة صانعة السياســــات وحاكمة األمور في إيران، بجانب وجود عدٍد من املؤّسســــات 
غير الرسمية، التي تلعب دوًرا محورًيا في تعضيد سياسات النظام القائم واستمراريته.
تنطلُق الدراســــة من ســــؤال رئيســــي هو: ملاذا تعاني السياســــات البيئية في إيران من 
ة تســــاؤالت فرعية، هي: مــــا أبرز القضايا  الهشاشــــة وضعــــف األداء؟ وِمن ثمَّ تُوَجد عدَّ
البيئية وأخطارها في إيران؟ ملاذا ال يوازن النظام السياسي اإليراني في حتديد أولوياته 
بني التنمية االقتصادية ومواجهة تهديدات األمن البيئي؟ وكيف تصنُع السياسات البيئية؟ 
وملــــاذا ينخفــــُض دور منظمة حماية البيئة؟ وهــــل يوجد دوٌر للمنظمــــات غير احلكومية 
واحلــــركات البيئية؟ مبعنى آخر، هل تُتيح الدولة للمجتمع املدني اإليراني لعَب دوٍر فاعل 

في حماية البيئة؟
حتاول هذه الدراسة الكشَف عن طبيعة ُصنع السياسة والعالقة بني الفاعلني البيئّيني، 
كما تســــلِّط الضــــوء على الفجوة ما بني التنمية االقتصادية، فــــي مقابل ضعف االهتمام 
دة وعدم عدالٍة ومساواٍة إقليمية  بالبيئة وقضاياها، التي تعاني باألساس من مشكالت معقَّ

في إيران.
تقُع هذه الدراســــة في إطار حتليل السياســــات العامة البيئية، واعتمَدت على توظيف 
ُد  اقتراب »حتليل النُظم« لدراســــة مدخــــالِت عمليِة ُصنع السياســــات البيئية، التي حتدِّ
بشــــكٍل كبير مخرجات السياســــات التي يتم اّتباعها بشــــأن البيئة، ومدخل »العالقة بني 
الدولة واملجتمع«؛ لتوضيح طبيعة تفاعل املنظمات غير احلكومية البيئية مع املؤّسســــات 
الرســــمية للدولة. كما بُِنيت الدراســــة على مدخل »االختيار الرشــــيد«1*؛ لتفسير قضايا 
السياســــات وباألخص منوذجه الفرعــــي: نظرية »الناخب الوســــيطي«، التي تفترض أنه 
ستتولَّد ضغوط شعبية تستجيب لها األنظمة السياسية لتحقيق الرضا العام، طاملا تُوَجد 
دميقراطيــــة تؤدي دورها بصــــورة جيدة، والناس قادرون على املطالبــــة بحقوقهم. إالَّ أنَّ 
د التأثير على  الواقع ومع وجود نُظم حكم ال تُعير اهتماًما مبســــألة الدميقراطية، وتتعمَّ
وعي املواطنني وتشــــكيل تفضيالتهم، سوف تتَّســــع مصالح النَُّخب التي تسعى إلى تركيز 
الســــلطة واســــتمرار النظام؛ ما ينعكُس علــــى محتوى وأهداف السياســــات التي تتبّناها 

احلكومة)٢(.
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أّواًل: مشكالت السياسة العامة.. بدائل معالجتها والفعل الحكومي
تعبِّر السياسة العامة عن مدى وكيفية استجابة النظام السياسي لضغوط وظروف البيئة 
المحيطــــة، وأحياًنا كثيرة تَُعــــّد بدائلها ترجمًة لتفضيالت وِخيارات الســــلطة التنفيذية، 
وليــــس لمطالب المواطنيــــن، وهذا ينعكُس على محتوى السياســــة العامــــة التي يتبّناها 
النظام. يتطابق ذلك مع ما ذهب إليه أستاذ العلوم السياسية بجامعة والية فلوريدا، وكان 
ســــابًقا أســــتاًذا في حكومة ماكنزي، توماس آر داي، من أنَّ السياسة العامة تشير إلى ما 

تختار الحكومات القيام أو االمتناع عن القيام به)3(.
تُصاغ السياســــات لتخصيص ِقيَم أو إشباع حاجات، ويرتبط ُكل ذلك مبعاجلة مشكلة 
قائمة، أو وضع إستراتيجيات؛ للحيلولة دون وقوع مشكلة محتملة في املستقبل)4(. وتعني 
املشــــكلة السياســــاتية في إحدى معانيها: »موقف أو حالة حترُّك االحتياجات والشــــعور 
ل احلكومــــة في إزالة ما  بعــــدم الرضا لدى أفــــراد املجتمع؛ ما يدفعهــــم للمطالبة بتدخُّ
يعانون منه«)5(. وِمن ثمَّ تدخل هذه املشــــكالت في جدول أولويات أعمال احلكومة، الذي 
يضعه صانعو السياســــات ويضم القضايا واملطالب العامة، التي هي بحاجة إلى تصرُّف 
وفعل حكومي، من خالل دراســــتها وحتليلها واتخاذ املعاجلات الضرورية بشــــأنها. وهذا 
اجلــــدول ليس مثالًيــــا في كافة األحوال؛ فيكون لُكل حكومة ترتيــــُب أولوياٍت يختلف عن 
غيرها من احلكومات، حسب طبيعة السياق املجتمعي وإدراكها وتعريفها للمشكالت التي 
تواجهها وتخّصها للحل. كما أنَّ هذا اجلدول يّتسم باملرونة والتغير وليس جامًدا، أّي أنه 
يختلف من موقف آلخر، بحســــب موقف النظام من قضايا السياسات في الدولة)6(. فقد 
لت في  حتاول احلكومة اســــتئصال املشــــكلة من جذورها، وإذا أخفقــــت احلكومة أو تعطَّ
أداء السياسات تتفاقم املشكلة ويزداد تعقدها، وقد تظهر املشكلة في أشكال جديدة، أو 
تتولَّد عنها مشــــكالت إضافية؛ أو تعمل احلكومة على انحســــار املشكلة، وتقليل تأثيرها 
إلى أدنى مســــتوى مُمكن؛ أو يكون موقف احلكومة باألساس، هو جُتاُهل املشكلة ألسباب 

تقنية ومالية، أو أسباب سياسية ومناطقية)7(.
يؤكــــد كلُّ ما ســــبق، أنَّ عملية حل املشــــكالت املطروحة في الواقــــع، هو صميُم عمل 
السياســــات العامة. وصنع السياســــات العامة، هو نتاُج العالقة بــــني الفاعلني أو القوى 
نة للنظام السياســــي، ويتوّلى تنفيذها املؤّسساُت العامة  الرســــمية وغير الرســــمية املكوِّ
ُد هذا النشاُط احلكومي واقَع األداء الفعلي للنظام السياسي ومواقفه  واحلكومية. ويجسِّ

من قضايا السياسات العامة؛ ما يُظِهر تفاوت النظم السياسية فيما بينها.

ثانًيا: المشكالت البيئية في إيران
تتعرَّض إيران لمشــــكالِت نقِص إمدادات المياه العذبــــة، وتضاؤل موارد المياه الجوفية، 
ــــر، وتعرية األراضي، والتلوُّث الناجم عن عوادم الســــيارات، والتلوث النفطي في  والتصحُّ
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الخليج العربــــي، والجفاف؛ يرجع ذلك إلى حرب الخليج األولى، وقيود العقوبات، التغيُّر 
المناخي، وعدم كفاءة استخدام المياه والموارد الطبيعية، وانبعاثات المركبات، وعمليات 
التكريــــر وعدم توظيــــف التكنولوجيا الحديثة فــــي مصافي النفط اإليرانــــي، والنفايات 
ــــع الصحراوي،  ر والتوسُّ الصناعيــــة الســــائلة، والمخلفــــات الُصلبة، وسياســــات التحضُّ
واجتثــــاث الغابات والغطاء النباتي الطبيعي، والرعي الجائر، وضعف الرقابة وعدم إنفاذ 

التشريعات واللوائح البيئية... إلخ.
بشــــكٍل موجز، ميكُن إبراز املشــــكالت التي تضغط على األمن البيئي في إيران، على 

النحو اآلتي:
1. مشكالت الموارد المائية

إنَّ الميــــاه مــــورٌد طبيعٌي حيوي، لكن يبــــدو الحال فيما يتعلق ببيئة إيران، أنَّ سياســــات 
المــــوارد المائية تفتقد إلى الرشــــادة، ويتم إدارتها َوفًقا للحاجة التــــي تحددها »الدولة 

المستخدمة«، منها على سبيل المثال ما يلي:
أ. مشــــكلة الصرف الصحي، وكمثال على ذلك؛ يتم التخلُّص من حوالي 6٠% من مياه 

مجاري الصرف الصحي شمال إيران في بحر قزوين؛ ما يتسبَّب في تلوُّث املياه)8(.
ب. أدَّت سياســــات »االكتفاء الذاتي« من الغذاء؛ إلى استخدام املزارعني لكميات أكبر 
مــــن املياه اجلوفية في الري؛ ما جعل اآلبار تعاني مــــن تزايُد معدالت النضوب، وتعرُّض 
ى إفراط إنشــــاء السدود والتوسع الزراعي  األراضي الزراعية للتناقص و»التملُّح«. كما أدَّ

السريع إلى أزمات البحيرات، مثل أزمة بحيرة أرومية)9(.
ج. املشــــكالت املركبة في األحواز؛ ذات األغلبية العربية وعاصمة محافظة خوزستان، 
منها: تراُجع النشــــاط الزراعي واحملاصيل؛ نتيجَة مخطط تغيير خريطة مســــارات املياه 
وحتويلها من األحواز إلى املناطق الصحراوية الوســــطى، ضمن السياســــات اإليرانية في 
إعــــادة تشــــكيل التركيبة العرقية لهــــذه املنطقة، عبر دفع أصحاب األصــــول العربية إلى 
د إحداث الفقر املائي وتدمير النشاط الزراعي لسكان  الهجرة من اإلقليم؛ من خالل تعمُّ
األحواز العرب ومصادرة آالف الهكتارات حول نهر كارون)1٠(. وارتباًطا بذلك، قام مزارعو 

األحواز باحتجاجاٍت في العام ٢٠18م؛ بسبب ُشح املياه وموجة اجلفاف الشديدة.
إذن، ترجــــُع مشــــكالت امليــــاه والزراعة في إيــــران إلى السياســــات العامة بخصوص 
إقامة الســــدود، وحتويل مســــارات املياه إلى الصحراء واألراضي، التي تصادرها الدولة 
لالســــتخدام في املشــــروعات الزراعية القومية، وتوصيل املياه إلــــى املناطق التي تعاني 
مــــن قلة مصادر املياه. ونتيجًة لذلك؛ كانت سياســــات إعادة تخصيص املياه مصدًرا آخر 

لاّلمساواة اإلقليمية؛ لذا احتلت إيران الـمرتبة 131 عاملًيا في إدارة املوارد املائية)11(.
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تدُل األمثلة آنفة الذكر وغيرها، على أنَّ مشــــكالت املياه تَُعّد حتدًيا حقيقًيا، وتبرز 
تداعياتها اخلطيرة على مياه الشرب، والنشاط الزراعي، والثروة احليوانية والسمكية 
كتهديد مباشــــر لألمن اإلنســــاني وجودة احليــــاة في إيران، وفي نفــــس الوقت، متثِّل 

مصدًرا جديًدا للضغوط السياسية والتوتر الشعبي احملتمل.
ث الصناعي ث الهواء والتلوُّ ٢. مشكالت تلوُّ

ت العاصمة طهران منذ أواخر الســــبعينات من القــــرن الفائت من بين أكثر المدن  ُعدَّ
ًثا في العالم؛ ما أدى إلى خلق ضغوط سياســــية مــــن أجل اتخاذ إجراءات عالجية  تلوُّ
ة  أكثر نجاعة، لكن التدابير السياســــاتية جاءت بطيئًة ومحدودة. يمكُن اإلشارة إلى عدَّ

أمثلة لمشكالت التلوُّث في إيران، منها:
أ. اجلسيمات املعلَّقة؛ تسّببت احلرب اإليرانية-العراقية في تسوية األرض وحتويلها 
ثة. ومن حنٍي  إلى غبار ومسطحات مدية جافة؛ ما أدى إلى زيادة العواصف الرملية امللوَّ
آلخر، تشهد محافظات إيران شدة اجلسيمات والذرات املعلقة كلما وقعت العواصف، 
على نحو ما حدث في العام ٢٠18م، عندما »انتشــــرت شــــدة الذرات املعلَّقة في أكثر 
من ٢٠ محافظة بالبالد، ووصلت الذرات املعلَّقة إلى طهران التي تشــــمل مساحًة أكثر 
من مليون كلم مربع بعدد الســــكان البالغ ٢٠ مليوًنا. وحتولت أزمة الذرات املعلَّقة في 

محافظتَي خوزستان وسيستان وبلوشستان إلى أزمة سياسية«)1٢(.
ب. داهمت مدينة أصفهان ملوِّثات مختلفة ترجُع إلى مشــــروعات التنمية الصناعية 
واحلضرية الواســــعة، واإلفراط في اســــتخدام املياه، وســــوء حالــــة الصرف الصحي 
ًثا على املستوى العاملي؛ بسبب تأثير  الصناعي والزراعي)13(. كما تَُعد األحواز األكثر تلوُّ

النفايات السائلة، كالنفط، والبتروكيماويات.
ج. التلــــوُّث النــــاجت عن تصريف بقايا املركبــــات الطبية في البيئــــة البحرية للخليج 
العربي، من خالل تأثير املركبات النشطة صيدالنًيا )خاصًة بقايا األريثروميسني(، مبا 
تنطوي عليه من مخاطر صحية عالية للبشر وكافة الكائنات احلية. وتَُعد مياه الصرف 
احلضرية من محطتَي معاجلة جرسوزان وسورو في بندر عباس، أهم مصدٍر ملخلفات 
هذه املركبات في البيئة البحرية للخليج العربي مبعدل 5٠٠ إلى 7٠٠ لتر/ثانية، التي 

ميكُن أن تكون مصدًرا محتماًل للتلوُّث الصيدالني للنظام البيئي البحري)14(.
ا ســــبق، أّن التلوُّث يكاد يكون في احملافظات واملدن اإليرانية جزًءا مقبواًل  يتضُح مُِمّ
مــــن احلياة اليوميــــة، ويتطلب من صناع القرار اتخاذ سياســــاٍت أكثــــر فاعلية وكفاءة 

ملواجهة مشكالت التلوُّث املتراكمة.
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ع البيولوجي والُنظم اإليكولوجية ٣. تهديد التنوُّ
يعكُس النظام البيئي إليران التنوُّع البيولوجي الغني والكبير، إاّل أنَّ هناك تدميًرا للغابات 
والمراعي والحياة البرية والســــمكية. من أمثلة ذلك، نشــــاط اجتثــــاث الغابات، والرعي 
المفرط، وقطع الغطاء النباتي، والحرث العشــــوائي للمراعي الســــتخدامها في الزراعة 
الجافة على أرٍض غير مناســــبة لهــــذا الغرض، وقد قلَّت مســــاحات الغابات، وتعرَّضت 
بعــــض األهوار للجفاف، مثل هور هامون وهور أنزلي)15(. ومخاطر ذلك ال تنســــحب على 
األمن اإلنســــاني فقط، إنما تمتد تداعياتها علــــى تدمير الحياة البرية واألنواع المختلفة 

من الحيوانات في إيران.
فيما يبدو أّن املمارسات والسياسات اإليرانية قد بُنيت على تقديرات ال تراعي التنوُّع 
البيولوجي واملقدرات الطبيعية الغنية، وجُتاهل القيمة االقتصادية واجلمالية الهائلة لهذه 
النظم البيئية؛ حيث انعكست عواقبها على حدوث أضراٍر ال رجعة فيها ملستجمعات املياه، 

وتآكل لألراضي واألهوار، وتدمير للغابات.
4. النزوح البيئي الداخلي

تســــّبب النزوح الداخلي ألسباب بيئية خالل الفترة من ٢٠٠6م إلى ٢٠11م في انخفاض 
نسبة عدد سكان القرى من 3٢% إلى ٢9% على التوالي، وراتفاع نسبة سكان المدن من 

68% إلى 71% على التوالي)16(.
وتَُعد معدالت النزوح الداخلي من املؤشرات الدالة على مدى تفاُقم املشكالت البيئية، 
مع اإلشــــارة إلى أنَّ بعض أسباب النزوح البيئي تتعلَّق بتدخالت حكومية مقصودة لتغيير 

تركيبة أعراق بعض املناطق واألقليات، مثل حالة عرب األحواز.
تكشــــُف املشكالت ســــالفة الذكر عن الالمســــاواة البيئية في إيران، وقد رصد تقريٌر 
ر إيــــران ووقوعها في  صــــادٌر عــــن برنامج األمم املتحــــدة للبيئة في العــــام ٢٠٢٠م، تأخُّ
املرتبة 117 ِمن بني 133 دولة من حيث املؤشــــرات البيئية. وَوفًقا للبنك الدولي، قلَّصت 
األضــــرار البيئية الناجمة ما يقارب 5-1٠% من الناجت احمللي اإلجمالي اإليراني. ومعظم 
هذه املشــــكالت نتيجَة مُمارســــات النظام اإليراني، الذي لم يســــَع -عبر عقود من احلكم 
الشــــمولي- لنقل السياســــات من فكر الثورة والطوارئ إلى فكر الدولة، وترسيخ رفاهية 

الشعب، وضمان سالمته.

ثالًثا: أثر السياسات االقتصادية على جودة البيئة
تماشــــًيا مع تنامي النزعة البيئية في العالقات الدولية، يُبدي النظام اإليراني رغبتُه في 
مراعاة البُعد البيئي، واعتبار برامج حماية البيئة جزًءا من التنمية الوطنية وإستراتيجيات 
الطاقــــة واإلصــــالح االقتصادي، ويعبِّر عن ذلك من خالل خطــــط التنمية الوطنية، التي 
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تشــــجع على الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوُّث وانبعاثات المحروقات والغبار، آخرها 
خطة التنمية السادسة لمدة خمس سنوات من ٢٠17/16م إلى ٢٠٢٢/٢1م.

إالَّ أنَّــــه في بلد مثل إيران، قلَّما جند فيه صــــدى لهذه الدعوات البيئية، أو يتم حتويل 
الرغبات إلى سياسات واقعية وجادة. وفي أفضل األحوال، يكون االكتفاء بإقرار التشريعات 
واللوائــــح، أو صياغة البرامج والسياســــات دون تفعيلها، إالَّ بالقدر الذي يرى فيه النظام 
هات ُعليا، تُغلِّب مصلحة بقاء النظام على أية مصلحٍة  مصلحته َوفق ما مّت رسمه من توجُّ

عامٍة أخرى.
في ضوء ذلك، ميكُن تفســــير العالقة بني السياسات االقتصادية في مقابل مقتضيات 
حمايــــة البيئــــة اإليرانية؛ فدولة إيران ال تركِّز في املمارســــة الواقعية إاّل على »االقتصاد 
املقاوم«، وسياســــاته التي تنبع من »عقيدة« و»أفكار« طبيعة احلكم اإليراني القائم. ويبدو 
أنَّ املرشــــد األعلــــى آية اهلل علي خامنئــــي يهوِّن من تأثيرات العقوبــــات، وال يقبل كذلك 
رت خطبه  باســــتمرار اعتماد الدولة على اســــتيراد الّســــلع اإلســــتراتيجية، ولطاملا تصدَّ
احلديث عن الدولة »املستقلة« و»الغنية« و»املقتدرة« باإلنتاج الزراعي والرعوي، و»وجوب« 
تطابُق خطط التنمية وامليزانيات الســــنوية للدولة وجميع برامج احلكومة مع سياســــات 
»االقتصاد املقاوم« بشــــكل تــــام، حّتى لو أدى ذلك إلــــى »فناء« البيئــــة الداخلية)17(؛ لذا 
ر أزمة ُشــــح املياه، التي قد متثل  ب« البيئة، وتثوِّ تبرز في إيران سياســــات اقتصادية »تخرِّ
مصدًرا للضغوط الداخلية، وسبًبا للتوتر املائي على املستوى اخلارجي حول مصادر املياه 

املشتركة مع العراق أو أفغانستان.
هيكلًيــــا، يقــــوم نظام االقتصــــاد »املقاوم« اإليراني على أســــاس احليلولــــة دون وقوع 
االقتصــــاد الوطني حتت الســــيطرة األجنبية. ويعتمد هذا النظام علــــى ثالثة قطاعات: 
احلكومي، والتعاوني، واخلاص، على أن يشمل القطاع احلكومي الصناعات الكبرى كافة، 
واملناجم الكبيرة، وقطاع الطاقة، والســــدود وشــــبكات الري الكبيرة، وما شــــابهها، وتَُعّد 
جميعهــــا ملكيًة عامة، وحق التصرُّف فيهــــا للدولة)18(. وياُلَحظ وجود الدولة في قطاَعي 
الصناعة واخلدمات املالية، وبجانب ذلك تُوَجد العديد من الشــــركات التابعة للمؤّسسات 
العســــكرية واألمنية. وقطاعًيا، تعتمد إيران على صادرات النفط والغاز الطبيعي، ولديها 
أيًضا القطاعات الهيدروكربونيــــة والزراعية واخلدمية)19(. وعلى الرغم من أنَّ االقتصاد 
اإليراني يشهد تنوًُّعا نسبًيا لالقتصادات الريعية املناظرة، لكن ال يزال النشاط االقتصادي 
والعائدات احلكومية يعتمدان على النفط)٢٠(، بشكٍل يُستَبعد معه إحداث تنمية مستدامة 

وحتوُّل اقتصادي أخضر، على املدى القريب واملتوسط على األقل.
كمــــا يتوّقُع أن يواجه االقتصــــاد اإليراني أيًضا عدة مخاطر محتملة، بحســــب البنك 
الدولي، تتعلق مبســــار جائحة كورونا، وآفاق التطورات اجليوسياسية العاملية واإلقليمية. 
كمــــا ميكُن لتحديــــات تغيُّر املناخ املتصاعــــدة أن تزيد من الضغوط علــــى الفئات األكثر 
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عات إيجابية نســــبية بإمكانيــــة تخفيف العقوبات وتعزيز النمو  فقًرا، حتى إْن ظهرت توقُّ
االقتصادي)٢1(.

تبقــــى املعضلة التي تواجه البيئة في هيكلية وطبيعة االقتصاد اإليراني نفســــه، إذ أنه 
يّتســــم بكونه اقتصاًدا يعتمد علــــى الوقود األحفوري، الذي يتســــّبب في ارتفاع معدالت 
تلــــوُّث الهواء على املدى الطويل، وبالطبع هو منُط اقتصــــاٍد غير صديق للبيئة، وأي منٍو 
يشهده في ظل هذه القطاعات يؤدي حتًما إلى زيادة تهديد البيئة. ويرجع ذلك إلى زيادة 
اســــتهالك الطاقة غير النظيفة في الصناعة، ومنظومات النقل العام في املدن؛ فأنشطة 
التصنيــــع والبنية التحتية للخدمات في الضواحي واحلضر ميكُن أن تؤدي إلى أضرار ال 

ميكن إصالحها)٢٢(.
وميكُن القول: إّن هناك مفاهيَم ومُمارســــاٍت تسيطر على االقتصاد اإليراني ال تراعي 
البيئة؛ ما كان لها انعكاســــات على تفاُقم املشــــكالت البيئية. كما أنَّ لتأثيرات املشكالت 
د على األمن االقتصادي، وجميع مناحي احلياة، وهو أمٌر خطيٌر على  البيئيــــة تهديٌد معقَّ

ًثا. االقتصاد اإليراني، الذي يَُعّد من االقتصادات األكثر تلوُّ

رابًعا: السياسات البيئية في إيران.. التناقضات واالنتقائية
ة  أصدَر النظام اإليراني عدًدا من التشريعات واللوائح والقرارات، التي تحمي البيئة الهشَّ
ة التهديــــدات البيئية طويلة األجل، مثل؛ التلوُّث، وُشــــح  فــــي إيران، مع ذلك، زادت شــــدَّ
المياه... إلخ، وقد أثَّرت هذه المشــــكالت بالســــلب على معدالت االســــتدامة والرفاهية 
والجودة الشاملة للحياة في إيران)٢3(؛ ما يضع صانعي السياسة اإليرانيين أمام تحديات 

السياسات البيئية، التي تستهدف تحقيق العدالة البيئية والتنمية المستدامة)٢4(.
دات السياسات البيئية في إيران من خالل جانبنْي،  وسوف يتم إلقاء الضوء على محدِّ
أولهمــــا يدور حول بعض أبعــــاد األُُطر الناظمة لُصنع السياســــات البيئية، بينما اجلانب 

اآلخر يتناول متطلبات تطوير السياسات الناجعة في إيران، وذلك كما يلي:
1. اأُلُطر الناظمة للسياسات البيئية

ر السياسات  تتمّثل أبرز العناصر واألبعاد التشــــريعية والمؤّسســــية والسياسية، التي تؤطِّ
البيئية في إيران، فيما يلي:

أ. حتتل حماية البيئة أهميًة خاصة في الدستور اإليراني؛ فيأتي االهتمام باحملافظة 
على ســــالمة البيئة كواجب عام علــــى الدولة، فتُحظر األنشــــطة االقتصادية التي تؤدي 
حتًمــــا إلى التلُّوث، أو التخريب، أو النهب البيئي بشــــكٍل قــــاٍس ال ميكن تعويضه)٢5(. وفي 
سياق متصل، أشار الدستور إلى أنَّ النُظم البيئية والطبيعية مثل املوارد املائية، والغابات، 
واألهوار، واألحراش الطبيعية، واملراعي املشاع، تَُعّد من األمالك العامة، وجميعها تخضع 
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د تفاصيل وطريقة االستفادة من كل واحدة  لتصرُّف سلطات النظام السياسي، التي حتدِّ
منها واســــتخداماتها)٢6(. وياُلَحــــظ أنَّ إيران أدخلت في دســــتورها الصادر عام 1979م 
)واملعدل عام 1989م(، مبدأ حماية البيئة في الفصل الرابع اخلاص باالقتصاد والشؤون 
املاليــــة، وذلك في إطار ربط البيئة والتصرُّف فــــي مقوماتها ومكوناتها وقواعد ملكية أو 
دات »االقتصاد املقاوم«، واالســــتقالل االقتصادي  مصــــادرة املوارد الطبيعيــــة، َوفًقا حملدِّ
للدولــــة واملجتمع، وزيادة اإلنتاج الزراعي واحليواني والصناعي؛ لســــد احتياجات الدولة 
وحتقيق اكتفائها الذاتي)٢7(. بينما على املســــتوى الالمركزي، يدعو الدستور لعدم التمييز 
بني احملافظات واملناطق في مجال اســــتغالل مصــــادر الثروات واملوارد الطبيعية، وتوزيع 

النشاط االقتصادي)٢8(.
ٌن من ٢1  ب. لــــدى إيــــران قانــــون »حماية البيئة«، الذي صدر في العــــام 1974م، ومكوَّ
مــــادة، تتعلَّق بتحديــــد القواعد واإلجراءات للحفاظ على البيئة وحتســــينها)٢9(. وياُلَحظ 
ق اإللزام  أنَّ القانــــون غير كاٍف ملنع التدهــــور البيئي، فليس بتفعيله وإنفــــاذه فقط يتحقَّ
املجتمعي واملؤّسســــي بحماية البيئة، إمنا من األهمية تقوية الرقابة؛ لضمان عدم العودة 

أو تكرار مُمارسات وسلوكيات اإلضرار بالبيئة)3٠(.
ج. في العام ٢0٢1م، ُأعِلن عن عدة وثائق وبرامج بيئية، أهمها: »الوثيقة الوطنية إلدارة 
املياه وحماية البيئة«، من ِقبَل »مكتب نائب رئيس اجلمهورية للعلوم والتكنولوجيا«، وتُعنى 
باحلفــــاظ على موارد املياه، وإدارة اجلفاف، وتآُكل التربــــة)31(، و»الوثيقة الوطنية لتعزيز 
ثقافة حماية البيئة في املجتمع«، التي اشتركت في صياغتها »منظمة حماية البيئة« و»وزارة 
دت هذه الوثيقة إستراتيجيات وإجراءات شاملة تهدف  الثقافة واإلرشاد اإلسالمي«، وحدَّ
إلى زيادة الشــــراكات بني املؤّسسات الرسمية واملجتمعية والتعليمية، وتهتُم بقضايا ثقافة 

حماية البيئة، والتعليم البيئي، واملسؤولية االجتماعية، ومحو األمية البيئية)3٢(.
د. أعلنــــت إيــــران دعمهــــا للجهــــود الدوليــــة للتخفيف مــــن انبعاثات غــــازات االحتباس 
احلــــراري والتكّيــــف مع آثار تغّير املناخ، على أســــاس مبدأ »املســــؤوليات املشــــتركة، لكن 
املتباينة«. وفي هذا الصدد، دخلت إيران طرًفا في عدد من االتفاقيات الدولية؛ فأصبحت 
طرًفــــا غير ُمدَرج في املرفق األول التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــأن تغيُّر املناخ في 
قت على بروتوكول كيوتو بشــــأن تغيُّر املناخ في عام ٢٠٠5م، دون أن  العام 1996م، وصدَّ
عت على اتفاقية باريس بشــــأن تغيُّر املناخ ٢٠15م، لكن لم  تنضمَّ لتعديل الدوحة. كما وقَّ
لة من هيئات  ذ مشــــروعات بيئية مُموَّ يتم التصديق عليها. يُذَكر أنَّ احلكومة اإليرانية تنفِّ

ومنظمات عاملية، مثل البنك الدولي)33(.
بــــرزت قضايا البيئة كمحور أساســــي في احلمــــالت والبرامج االنتخابية الرئاســــية 
األخيرة في العام ٢٠٢1م؛ فمع بلوغ املشــــكالت البيئية درجَة املخاطر والضرر اجلسيم، 
د بالتفاُقم مجدًدا، مت تباُدل اللوم و»فضح«  ووجــــود توترات واحتجاجات بيئية كامنة تهــــدِّ
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السياســــات التي رآها بعُض املرشحني الرئاسيني سياســــاٍت »مدمرة«. وقد أعلنت حملة 
إبراهيم رئيســــي عن »ميثاق بيئي« شــــامل يحدد احلاجة إلى التنمية املســــتدامة، وإدارٍة 
أفضــــل للميــــاه، وإدارة املوارد الطبيعيــــة، وإدارة النفايات، والتعليم البيئــــي العام، وإدارة 
مســــتجمعات املياه، وتطوير خطــــط تغذية اخلزان اجلوفي، والســــدود اجلوفية، وإعادة 
تأهيــــل وبناء األراضي الرطبــــة، والبحيرات، فضاًل عن العديد من السياســــات األخرى 
الصديقة للبيئة. ومع التصوُّر الشــــامل هذا، يبقى أن تشــــهد إيران حتوُّاًل سياساتًيا نحو 
االهتمــــام بالبيئة، ووضعها كأولوية في ظل فترة إدارة الرئيس رئيســــي، وأن يبدأ بالفعل 
فــــي معاجلة هذه القضايا ولو مرحلًيا، إالَّ أنَّ حكومته لــــم تعلن عن برنامٍج بيئيٍّ محدد. 
وقد تكون حكومة رئيسي على استعداد ولم تُبِد النظر في االمتثال للتصديق على اتفاقية 
باريس للمناخ، كارتباط بنتيجة االتفاق النووي)34(. يُذَكر أنَّ الرئيس السابق حسن روحاني، 
ُقبيــــل عقد هذه االنتخابات، جعَل حماية البيئــــة أولويًة قصوى حلكومته، فتبنَّت حكومته 
بعض اإلجراءات للحــــد من تلوُّث الهواء وانبعاثات غازات االحتباس احلراري، من خالل 

حتسني جودة البنزين)35(.
يتَّضح من استعراض بعض أبرز األُُطر الناظمة أو احلاكمة لسياسات البيئة في إيران، 
أنَّ أهم ما تّتســــم به، هو تغليب وإعطاء األولوية أليديولوجية النظام على حساب احللول 
ة على أية سياســــات أو خطوات يتم اتباعها  السياســــاتية الواقعية، وهذا له تأثيرات جمَّ

للّحاق بركب الدول، التي تسعى للحد من التهديدات والتدهور البيئي.
٢. متطلبات تطوير السياسات البيئية

بعد الكشــــف عن بعض أهم األبعاد، التي تحكم عملية صنع السياســــات البيئية بشــــكل 
نقدي، يمكُن اســــتعراض متطلبات تطوير وإصالح السياســــات البيئية القائمة في إيران، 

كما يلي:
أ. يوجد اســــتحقاق دســــتوري للحفاظ على البيئة، كما ذكرنا آنًفا )املادة 5٠(، لكن ال 
يبدو هناك وجوٌد إلرادة سياسية ملعاجلة مشكالت البيئة اإليرانية؛ فال تزال إيران تواجه 
العديد مــــن التحديات في إعادة تخضير بيئتها. وال يجب االنتظار أكثر من ذلك ملواجهة 
هذه التحديات، وال بّد من التعاون مع املنظمات البيئية الدولية والقوى العاملية واإلقليمية، 
وتطبيق سياســــات جديدة إلصالح أخطاء اخليارات الســــابقة، وأن تعمل احلكومة بشكٍل 

أفضل على إنفاذ القوانني والسياسات الفعالة بشأن احلفاظ على البيئة)36(.
ب. االســــتجابات العاجلــــة من جانب احلكومــــة وتقدمي العون واملســــاعدات للمناطق 

ًرا؛ للحد من الغضب الشعبي وعدم عودة االحتجاجات)37(. واحملافظات األشد تضرُّ
ج. تطبيــــق الضرائب البيئية، خاصًة ضريبتَي الطاقة والكربون في الســــوق اإليراني، 
الذي يَُعّد من األســــواق األكثر اســــتخداًما للوقود األحفوري، مبا يحــــُدّ من زيادة الطلب 
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على اســــتهالك الطاقة. ويكون الهدف الرئيس لصانعي السياســــات، هو تقليل استهالك 
الطاقــــة وانبعاثات غازات االحتباس احلراري من ناحية، وااللتزام بالتعهدات الدولية من 
ناحيــــٍة أخرى، على أن تصاحبهــــا إعادة توزيع اإليرادات املتحصلــــة. وميكُن أن يتم ذلك 
من خالل فرض ضريبة على اســــتهالك ناقالت الطاقة؛ للحد من التلوُّث البيئي الناجم 
عن انبعاثات غازات االحتباس احلراري، خاصًة ثاني أكســــيد الكربون الناجت عن احتراق 

الوقود األحفوري)38(.
ًثا،  د. اهتمــــام اإلصالح االقتصادي بإحداث منٍو في القطاعــــات االقتصادية األقل تلوُّ
وتطويــــر خطط تنظر في مصادر متجددة إلدارة وتلبية الطلب املتزايد على الطاقة، مثل 
مشــــروعات الطاقــــة الكهرومائية التي أعطتها إيران أولويًة فــــي خطتَي التنمية الوطنية 
اخلمســــية األولى والثانية، لكن واجهتها قيود العقوبات؛ ما يلِزُم النظر في بدائل إضافية 
لتنويــــع مصادر الطاقة)39(. وعلى املدى البعيد، مــــن املرّجح أن تبرز اآلثار اإليجابية على 

حماية البيئة.
هـ. يبدو أيًضا، على املدى املتوسط، وجود معاجلة محتملة من خالل األُُطر الالمركزية 
وقيام احملافظني ومجالس الشــــورى احمللية بتنفيذ برامج »تنمية الريف« لتشجيع سكان 
القــــرى علــــى البقاء في مناطقهم الريفية، وتخفيف حدة االنتقــــال أو النزوح للمدن. لكن 
ذلك يتطلب تعزيز النظام الالمركزي، عن طريق إتاحة الفرصة أمام الســــلطات احمللية، 
ومتكينها من مُمارســــة صالحياتها في إدارة األراضي والتنمية احمللية، مبا يســــاهُم في 
تقريب احُلكم من الناس، وتعزيز التقارب وإشراك السكان احملليني، وتيسير حّل واحتواء 
اخلالفات العرقية اإلقليمية، مع إمكانية إعادة التقســــيم اإلداري إلى محافظات مناسبة، 
مبا يتغلب على مسألة الاّلمساواة اجلغرافية والبيئية واالقتصادية. ويَُعد ذلك من صميم 
سياســــات إصالح اإلدارة العامة في الدولة، فِمن احلقائق التي تعاني منها إيران، هو أّن 

الة)4٠(. ًما« وغير فعَّ ًشا« و»تضخُّ احلكومة أصبحت أكثر »توحُّ
ا ســــبق، أنَّ حماية البيئة كاســــتحقاق دســــتوري واجب على احلكومة،  يُســــتخلَص مُِمّ
وبالفعل تعاني البيئة اإليرانية من مشــــكالت عويصة، وتتطلب تدخالت وسياسات فعالة 
وذات كفــــاءة، بينمــــا يتوقُف ذلك على مدى االســــتعداد لتفعيل سياســــات حماية البيئة. 
ويبدو هناك تناقضات فيما بني محددات السياســــات البيئية، كما تّتسم هذه السياسات 
بأنهــــا تنطلق مــــن مواقف التجاهل تارًة، ومواقف االنتقائية تــــارًة أخرى. وقد جنمت عن 
قت من تهديدات األمن  ذلك أخطاء وعدم صالحية أصابت السياســــات باإلخفــــاق، وعمَّ
البيئــــي. لكن مع تزايُد مطالــــب اإلصالح االقتصادي لتحقيق التنمية املســــتدامة واحلد 
من املشــــكالت البيئية، ال يزال من املمكن حتقيُق منّو اقتصادي جيد، وفي الوقت نفسه، 

حماية البيئة في إيران.
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خامًسا: منظمة البيئة اإليرانية وانعكاسات طبيعة النظام السياسي على أدائها
منظمة حماية البيئة )سازمان حفاظت محیط زیست(؛ هي منظمة حكومية تتبَُع رئيس 
ســــت في العام 1971م، وبدأت أنشــــطتها في العام نفســــه باســــتضافة  الجمهورية، تأسَّ
اتفاقية »رامســــار« بخصــــوص »األراضي الرطبة ذات األهميــــة الدولية«. تختُص بكل ما 
يتعلــــق بأمور حماية البيئة، مثل: إدارة المتنّزهات الطبيعية والمحمّيات البرية والبحرية، 
والحفاظ على الموارد الطبيعية، والســــيطرة على التلــــوُّث في إيران)41(. ويُذَكر أنَّ هناك 

وكاالت حكومية بيئية أخرى، منها: منظمة إدارة المراعي ومستجمعات المياه.
تَُعّد منظمة حماية البيئة مبثابة »الذراع البيئي للنظام السياسي اإليراني«، خاصًة في 
مواجهة اخلارج بخطاب »االســــتعداء والنقد«، أكثر من كونها هيئًة وطنية تباشــــر مهامها 
فــــي حل القضايا البيئية ومراقبــــة تنفيذ قوانني حماية البيئــــة)4٢(. تعاني منظمة حماية 

البيئة من حتديات وأوجه قصور، أهمها:
عدم تواُفق هيكل املنظمة مع املهام املنوطة بها.. 1
التســــييس في التعيينات اإلدارية واختيار رؤساء للمنظمة دون معايير الكفاءة، لكنهم . ٢

يقتربــــون مــــن مصادر القوة، وبعضهــــم ال ميلك التخصص الالزم فــــي املنظمة؛ فاختيار 
قيادات املنظمة، يقوم على درجة القرب أو الوالء من النظام السياسي.

الطبيعة احلكومية للمنظمة ووجودها داخل السلطة التنفيذية للدولة؛ ما جعلها تلتزم . 3
ر البيئة بالفعل. بتصورات وتوجهات النظام، التي تدمِّ

عدم حتديد األهداف بوضوح؛ فأهداف السياســــات والبرامــــح البيئية للمنظمة غير . 4
محددة.

ال تُوَجد إستراتيجية طويلة األجل للمنظمة.. 5
أسلوب ونظام التخطيط في املنظمة يعتمد بشكل كامل على التصورات والرؤى البيئية . 6

وأولوية القضايا، التي حتدد من خارج املنظمة مبعرفة النظام اإليراني.
عدم الكفاءة البيئية لدى األنظمة واملؤّسسات التي تراقب أداء منظمة حماية البيئة)43(.. 7

إذن، يتوقــــف عمــــل المنظمة على عدة عوامل تتعلق بطبيعة موقــــف النظام اإليراني من 
قضايا البيئــــة؛ وبالتالي توجهــــات اإلدارات والحكومات اإليرانية وخيارات سياســــاتها، 
ووجــــود خبراء أو طاقم بشــــري مؤهل إلدارة ملف البيئة اإليرانيــــة، ودرجة االنفتاح على 

الفاعلين البيئيين في المجتمع المدني)44(.
يتضح مُما ســــبق أنَّ هشاشَة السياســــات البيئية في إيران تعود بشكل كبير إلى هيكل 
منظمــــة البيئة، واألداء الضعيف لهذه املنظمــــة املعنية بصناعة القرارات اخلاصة بالبيئة 

وإدارتها، في ظل نظام مهيمن شديد املركزية.
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سادًسا: المنظمات غير الحكومية البيئية وحدود فاعليتها في إيران
برز دور وأهمية املنظمات البيئية غير احلكومية )ENGOs( بعد قمة األرض في ريو دي 
جانيرو بالبرازيل عام 199٢م، ومنذ ذلك احلني، لعبت املنظمات البيئية، سواًء تلك التي 
تتبَُع املجتمع املدني العاملي أو املجتمع املدني احمللي والوطني، دوًرا أساسًيا في سياسات 

البيئة في كلٍّ من دوِل الشمال واجلنوب.
وكمثال على نشاط املنظمات غير احلكومية البيئية في إيران، ما أجراه بعُضها حلماية 
مدينة أصفهان من خالل التوعية والثقيف البيئي، وجمع وتدقيق البيانات حول األضرار 
التي أصابت نهر زاينده رود، واقتراح البدائل واحللول املدروسة، وأعمال التطهير، وتعبئة 
املجتمــــع احمللي حــــول حماية النهر، واالحتجاج على عوامل التهديد، ومشــــاركة مجالس 
الشــــورى احمللية في التخطيط واتخاذ القرارات)45(. ويَُعّد ذلك من املمارســــات الُفضلى 

للمجتمع املدني البيئي، التي ال تتأتَّى لكلِّ املنظمات في إيران.
أمــــا عن طبيعة العالقة بني الدولة واملنظمات غير احلكومية البيئية في إيران، فيمكُن 
القــــول: إنه تُوَجد أربعة منــــاذج للعالقة بني املنظمات غير احلكوميــــة واحلكومة كُممثلة 
للدولة وتباشر وظائفها، هذه النماذج هي: العالقة التعاونية، والعالقة التكميلية، وعالقة 
املواجهــــة، وعالقة التعاون-املواجهة. فقد تكون هناك عالقات تعاون ومواجهة، في الوقت 
نفســــه، بني احلكومة واملنظمة البيئية غير احلكومية، إذ تارًة تكون هناك مواقف تعاون، 
د طبيعة هذه العالقة  بينمــــا في مواقف أخرى تظهــــر املواجهة بني الطرفني)46(. وتتحــــدَّ

والتفاعالت في إيران، على النحو التالي:
1. تتمّتع املنظمات غير احلكومية اإليرانية بحقوق دســــتورية في تقدمي شــــكوى بشأن 
اجلرائــــم واالنتهاكات البيئيــــة، باإلضافة إلى ذلك، تســــمح اللوائــــح التنفيذية اخلاصة 
باملنظمــــات غيــــر احلكوميــــة، التي وافقت عليهــــا احلكومة في ٢8 مايــــو ٢٠٠5م، لهذه 
املنظمات، بتقدمي شــــكوى بشــــأن املصلحة العامة. كما تُوَجد وثيقة »جدول أعمال القرن 
٢1«، كواحدة من أهم الوثائق البيئية التي تتعلق بالدور الرئيسي للمنظمات غير احلكومية 
في مجال البيئة، وعلى الرغم من وجود هذا الكّم من القواعد التي تعترف بدور املجتمع 
املدني البيئي في إيران، فإنَّ الظروف التي حتيط بنظام احلكم واملجتمع اإليرانيني حتُول 
دون إقامة شــــراكات ناجحة ومســــتدامة بني املنظمات غير احلكومية واحلكومة من أجل 
حتقيق التنمية املستدامة. فال يزال صانعو السياسة بإيران ال يتعاونون مع املنظمات غير 
احلكوميــــة، وعادًة ما يكون لدى املديرين التنفيذيني احلكوميني في منظمة حماية البيئة 
هاتهم ومواقفهم من تقليل مشاركة املنظمات غير  في إيران رؤيٌة أمنية تســــيطر على توجُّ
احلكومية. وقلَّما تُوَجد اتصاالت وتشــــاور وحوار بــــني املنظمات غير احلكومية اإليرانية 

والوكاالت احلكومية، في القضايا البيئية املختلفة.
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٢. تزايُد إنشــــاء املنظمات غير احلكومية في إطار احلركــــة البيئية بإيران بعد مؤمتر 
ر مشــــاركة أكثر من  ريــــو 199٢م، كمنظمات طوعية وغير هادفة للربح ومســــتقلة )ويُقدَّ
5٠٠ منظمة مجتمع مدني عاملة في التعدين وقضايا األرض والبيئة في املؤمتر الوطني 
للمنظمات غير احلكومية البيئية الذي ُعقد في شــــيراز عــــام ٢٠٠3م(. لكن في الواقع، 
ا يقارب ثالثة عقود على تنامي عدد املنظمات غير احلكومية البيئية بإيران،  بعد أكثر مُِمّ
ميكُن القول: إنه ال تُوَجد حركة خضراء قوية. وكل ما يبدو، وجود استياء وسخط عام من 
األزمات البيئية، ولم ينتج عن هذه املنظمات جُتمعات وروابط مدنية نشيطة، كما لم ميتد 

اخلطاب األخضر إلى التأثير على القضايا البيئية في إيران.
٣. إنَّ إنشاء العدد الكبير من املنظمات غير احلكومية النشطة في جميع أنحاء إيران، 
ليس بســــبب وجود سياق مناسب لتحقيق املشاركة املجتمعية وتفعيل دور املجتمع املدني؛ 

لكنها نشأت كرد فعل بسبب زيادة التدهور البيئي الذي تعاني منه إيران.
4. فقدت الغالبية العظمى من املنظمات غير احلكومية، ُهويتها غير الربحية واملستقلة 
ي التمويل األجنبي.  ي املنح احلكومية، في ظل التضييق احلكومي لتلقِّ باعتمادها على تلقِّ
ــــي متوياًل من املنظمات الدولية؛ لتطوير أنشــــطتها البيئية  حتــــاول املنظمات الكبيرة تلقِّ

وعدم االكتفاء بأداء برامج احلمالت اإلعالمية أو التوعية والتدريب البيئي.
5. مع انخفاض تأثير املنظمات غير احلكومية على قرارات صانعي السياسات، هناك 
منظمات غير حكومية محدودة تسعى ملتابعة املطالب البيئية، من خالل البرملان اإليراني 
لدوره التشــــريعي والرقابي في إيران، واملنظمات البيئية غير احلكومية التي ميكنها فعل 
ذلك، هي تلك املنظمات التي لديها اتصاالت أكبر بالهيئة التشــــريعية )البرملان اإليراني(. 
هــــذا النوع من القدرات االتصالية من ضــــرورات العمل، التي يجب أن يتمتع بها املجتمع 
املدني كجماعة ضغط سياسي. ويتبقى القول: إنَّ هذا النوع من التفاعل واالتصال بالهيئة 
التشــــريعية لن يؤثر على صانعي السياســــات في احلالة اإليرانية، لكن تزداد أهميته في 
اســــتمرار إعطاء زخم وتسليط الضوء على املشــــكالت البيئية، وبذلك ستظل العديد من 

القضايا البيئية قوية وموضع نظر النَُّخب واجلماهير)47(.
ا ســــبق، أنه لهذه األسباب والعوامل، في أحيان كثيرة، تتجنَّب املنظمات غير  يتضح مُِمّ
احلكوميــــة املواجهة التامة ضــــد احلكومة ومنظمة حماية البيئة، كمــــا ال تهتم احلكومة 
ومنظمة حماية البيئة ببناء عالقات التعاون التام مع املنظمات غير احلكومية؛ لذا ميكُن 
وصف طبيعة العالقة والتفاعل بني املنظمات غير احلكومية واحلكومة بعالقات التعاون-

املواجهة.
باختصــــار، ميكُن القول: إنَّ املنظمات غير احلكومية البيئية في إيران محدودة التأثير 
والفاعلية، وتتجنَّب املســــاومة ومواجهة صانعي السياسات واملسؤولني في منظمة حماية 

البيئة قدَر اإلمكان.
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خــالصــة
ختاًما، يُنَظر لحماية البيئة في إيران على أنَّ أولويتها ال تســــبُق أولوية النمو االقتصادي. 
ق بصيغة »االقتصاد المقاوم«  هذا التصوُّر الرســــمي للنظام اإليراني انعكس على التشــــدُّ
في مقابل تجاهل المشكالت البيئية، أو اإلخفاق في إدارتها، واتخاذ العديد من القرارات 
السياســــية غير المدروسة بشأن الموارد والمسطحات البيئية لخدمة أهداف أخرى. وال 
يمكــــُن قط للنمو االقتصادي فــــي اقتصاٍد قائٍم على التصنيع والتعديــــن والبنية التحتية 
للخدمات، مع وجود نَسب مرتفعة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أن يحّقق حمايًة للبيئة، 
فأي تســــاُرع في النمو االقتصادي يصاحبه بال شــــك االســــتخدام المكثَّف للطاقة ونمو 

الملوِّثات وتعميق انتهاكات البيئة.
من هنا ميكُن اإلجابة عن الســــؤال الرئيســــي الذي طرحته الدراسة، من خالل القول: 
إنَّ تضاُفر الواقع السياسي االقتصادي واالجتماعي لدولة إيران، جعَل السياسات البيئية 

تعاني من الهشاشة وضعف األداء في إيران.
ياُلَحــــظ تفاُقم التهديدات البيئية، وقد بلغت بعض جوانب مشــــكالتها درجًة ال ميكُن 
التعويض معها؛ وبالتالي تزايدت تكلفة إصالح الضرر، لكن بأّي حال، لن تكون أعلى من 
تكلفة تأجيل السياســــات البديلة، أو استمرار نهج التجاهل واالنتقائية. ودون قيام النظام 
اإليراني بترشــــيد سياســــاته البيئية ومعاجلة األخطاء السابقة، ستكون إيران أمام مأزق 
انخفاض كمِّ ِخياراتها املمكنة أو املتاحة حلماية البيئة، أو تتعرَّض لتحجيم حركتها، فيما 
ــــع من  ية؛ ما قد يوسِّ ـــق بإصــــالح الضرر الواقع على بيئتها ومواردها الطبيعية املتردِّ يتعلَـّ
فجوة اخلســــائر االقتصادية، ويزيد الضغوط الشعبية واملجتمعية احملتملة على استقرار 
تها، ويجد القادة اإليرانيون أنفسهم مجبرين على وضِع البيئة في ُسلَّم أولويات  إيران برمَّ

مواجهة التحديات.
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مقــدمــة
ب  تتفاعــــل الدول واحلكومات مع بعضها البعض، في إطار نظام دولي متشــــعِّ
اع القرار  ــــد املصالــــح واملنافع باختالف طبيعتها وأبعادهــــا، وينطلق ُصنَّ ومعقَّ
ة منطلقات وخلفيات  في أّي وحدة سياســــية فاعلة باملنظومة الدولية من عدَّ
دات حاكمة ومؤثرة في رســــم وحتديــــد معالم  ماديــــة ومعنويــــة، تكــــون كمحــــدِّ
عالقات دولهم ببقية الدول األخرى، سواًء على املستوى اإلقليمي، أو الدولي 
األوســــع. وهذا ما دأَب عليه باحثو العالقات الدولية، وال يزالون، فيما يخص 
تفســــيرهم لكيفية التفاعالت ضمن املنظومة الدولية ككل، وكذا محاوالتهم 
لتفسير طبيعة ودافعية العالقات بني الدول، والضوابط األكثر تأثيًرا وتوجيًها 
لســــلوكيات صانــــع القرار جتــــاه بقية الوحدات السياســــية الفاعلة، ســــواًء من 
د املصلحة القومية  حيــــث كونــــه ذا طابٍع واقعي أو مثالي، أو ينطلق مــــن محدِّ

الوطنية، الذي قد يكتسي في كثيٍر من األحيان مظهَر القوة والنفوذ.

 السياسـة الجزائريـة تجـاه إيـران
بين االلتزامات العربية ومقتضيات المصلحة الوطنية

د. محمــــــد األميــــــن بن عـــودة

أستاذ محاضر بقسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة متنراست، اجلزائر
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 ال تمثِّــــل الجزائــــر، بوصفها إحدى الدول المحورية المهمة على األقل على المســــتوييْن 
مة في بناء النسيج  العربي/األفريقي، اســــتثناًء عن قالب ونموذج المعادلة الدولية المتحكِّ
العالقاتي بين الدول؛ فمنذ نيل الجزائر الستقاللها الوطني سنة 196٢م عن المستدمر 
الفرنسي، الذي مكث بالبالد لفترة تجاوزت القرن وثالثين سنة، عن طريق ثورة تحريرية 
ت باستقالل البالد وتأسيس حكومة وطنية قائمة على أول دستور  خالدة في التاريخ تُوجِّ
وطني دائم ســــنة 1963م. منذ ذلك الحين، تبنَّت الدولة الجزائرية مجموعًة من المبادئ 
لًة بذلك فلسفَة دولٍة  األساســــية والثابتة تقوم عليها سياساتها الداخلية والخارجية، ُمشِكّ
فتيــــٍة ثوريٍة جديدة بالمنطقتين العربية/األفريقية، مســــتندًة أيًضــــا لروح بيان األول من 
نوفمبر لسنة 1954م، الذي منَح للجزائر مكانًة وصورًة نمطية لدى بقية الدول، من حيث 

دورها المستقبلي إقليمًيا ودولًيا.
وفي هذا اإلطار، فإنه كثيــــًرا ما مثَّلت العالقات اجلزائرية-اإليرانية نقطة جدٍل حاد، 
ومحطًة نقاشيًة دائمًة ومستمرة. واألمر هنا ال يتعلق بثنائية وجودية العالقات بعينها من 
دات هذه العالقات وخلفياتها، وكذا باملتغيِّرات الفاعلة في  عدمها، بقــــدر ما يتعلق مبحِدّ
كرونولوجيا مسارها التاريخي، بالنظر ملختلف القضايا واملسائل البينية من جهة، أو ذات 
االهتمام املشــــترك، خاصًة على الصعيديــــن العربي/األفريقي، وإن كان البُعد العربي هو 
األكثر إثارًة للجدل في حتليل العالقات اجلزائرية-اإليرانية، فيما يخص التعاطي مع أبرز 

ة والرئيسة باملنظومة والبيت العربيني. القضايا امللحَّ
بالنظــــر إلى األحــــداث اإلقليمية التي ســــادت املنطقة العربية بالعقــــد األخير، بدايًة 
ة أقطار عربية، على غرار كلٍّ من »تونس، مصر،  بالتحوُّالت السياســــية التي شهدتها عدَّ
ســــوريا، ليبيا، واليمن«، وما أعقبها من انعكاسات وتغيُّرات جوهرية جذرية بهذه الدول، 
وكذا مع ما شــــهدته القضية الفلسطينية من مستجدات حاسمة، أصبح من الالفت جًدا 
بالنســــبة للباحثني التغيُّر فــــي طبيعة العالقات ما بني اجلزائر وإيــــران، بناًء على تناغم 
املقاربة التي تعاطت بها حكومتا البلدين مع هذه التطورات، والذي تزامن أيًضا مع تنامي 
الــــدور اإليراني وتعاظم نفوذه باملنطقة العربية. مثَّلت هذه األحداث عوامل تدفعنا لطرح 
ة تســــاؤالت وإشــــكاالت بحثية أساســــية، من قبيل: ما هي ضوابط وثوابت السياسة  عدَّ
اخلارجيــــة اجلزائرية؟ هــــل ميكن احلديث عن ثوابت للسياســــة اخلارجية في ظل عالٍم 
دات العالقــــات اجلزائرية-اإليرانية جُتاه  متغيِّــــر األبعاد ومركَّب التعقيد؟ ما طبيعة محدِّ
ر صانع القرار باجلزائر مناطق التقاطع واالفتراق مع النظام  القضايــــا العربية؟ كيف يُقدِّ
السياسي اإليراني؟ كيف توازن السياسة اخلارجية اجلزائرية بني التزاماتها حياَل مصالح 
املنظومة العربية مقارنًة مع ما ميكن أن تكتسبه من تعزيز عالقاتها مع النظام اإليراني؟
دة حــــول العالقات اجلزائرية- تنطلق الدراســــة في حتليلها حليثيات اإلشــــكالية املعقَّ
اإليرانية من فرضية عامة أساســــية، مفادها أنَّ اجلزائر وبالنظر إلى املســــار التاريخي 
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السياسة اجلزائرية جُتاه إيران بني االلتزامات العربية ومقتضيات املصلحة الوطنية

لعالقاته السياسية مع اجلمهورية اإليرانية، حتاول أن تبقى على مسافٍة واحدٍة ومتقاربة 
مــــع كلِّ األطراف الفاعلة باملنطقــــة العربية في مواجهة النظام السياســــي اإليراني، مع 
احلرص التام على إبقاء وعدم اإلخالل بتراتبية التدرُّج املصلحي، التي تتَّســــم بها الرؤية 
التقديريــــة لصانع القرار باجلزائر، املتمثِّلة في حتقيــــق املصلحة الوطنية اجلزائرية في 
املقام األول. ولعلَّ ضمان االلتزام بالبُعد القومي العروبي مع الدول العربية الشــــقيقة، مع 
عدم خسارة األطراف األكثر تأثيًرا إقليمًيا في التأثير على حتقيق الهدفني سالفي الذكر، 
وذلك يَُعّد معادلًة في غاية الصعوبة والتعقيد، خاصًة في ظل ما تشــــهُده املنطقة العربية 

س جُتاه الدور اإليراني املتزايد بها. من حالة احتقان وتوجُّ
ق إلى محاور  وستحاول الدراسة اإلجابَة عن التساؤالت سالفة الذكر، من خالل التطرُّ
ونقاط حتليلية رئيسة، بدايًة بتوضيح أهم مبادئ السياسة اخلارجية اجلزائرية، وجدلية 
الثابــــت واملتغيِّر فيها، ثُم االنتقــــال إلى عرٍض موجز حول اخللفيــــة التاريخية للعالقات 
تي العرب/إيران. اجلزائرية-اإليرانية، انتهاًء بتحليل متوُقِع اخلارجية اجلزائرية ما بني كفَّ

ر أّواًل: مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية وجدلية الثابت والمتغِيّ
كثيًرا ما َشــــِهدت الكتابات واألدبيات التي تناولت السياسَة الخارجية الجزائرية، خاصًة 
مــــن طرف الباحثين واألكاديميين الجزائريين، التركيَز المبالغ فيه على مســــألة »ثوابت« 
السياسة الخارجية الجزائرية، وهو توصيٌف يحتاج إلى تدقيق وتمحيص كبيرين، بالنظر 
إلى طبيعة العالقات الســــائدة بين الدول والحكومات بشــــكٍل عام؛ فالثابت والمتغِيّر في 
علم السياســــة والتفاعالت الدولية غالًبا ما يتأثر بمستجداٍت ومتغيِّراٍت تفرضها عوامل 
ومصالح يُنتُجها النســــقان اإلقليمي والدولي ألّي دولة، إذ يجعلها في حالة مراجعٍة شــــبه 
مســــتمرة لرؤيتها وتصوُّرها لمكانتها ودورها مع الوحدات السياسية الفاعلة في محيطها 

الدولي.
وعليه، فعلى الرغم من كون املنظومة السياســــية احلاكمــــة باجلزائر لطاملا تؤكد على 
وجــــود قوالب ثابتة تتحكم في ســــلوكياتها اخلارجية، فإّن هــــذا ال مينع حاالت »اإلجبار 
البراجماتي« أو اجلانب املنفعي، الذي قد يفرض على صانع القرار باجلزائر نهَج التعامل 
ح به  االنتقائــــي1 في بناء عالقاته مع بقية الدول، بعيًدا عــــن مفهوم قيد »الثوابت« املصرَّ

سلًفا.
ة جُتــــارب تاريخية منذ  وقد عرفت مؤسســــُة اخلارجية والدبلوماســــية اجلزائرية عدَّ
االســــتقالل، كان اخلــــروج فيها عن الصنــــدوق ومنوذج »ثوابت السياســــة اخلارجية« هو 
الســــمة األبرز في مواقفها. في هذا الصدد، ميكن االستدالل ببعض اإلشارات التاريخية 
الدالة على حالة االنتقائية من جهة، و»التناقض/ التعارض« في املواقف من جهٍة أخرى:
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- فبالنظــــر إلــــى مبدأ »دعم حق الشــــعوب فــــي تقرير املصيــــر«، الذي يَُعد من بني مبادئ 
و»ثوابت« السياســــة اخلارجية اجلزائرية التي ســــتأتي اإلشــــارة إليها، فإنَّ اجلزائر قد 
تعاملت مع هذه اجلزئية بكثيٍر من البراجماتية أحياًنا، وغضٍّ للطرف عنها أحياًنا أخرى. 
وفي هذا اإلطار، نستذكر رفَض السلطات اجلزائرية التأييد املطلق حلركة حترير إريتريا 
ضدَّ احلكومة اإلثيوبية في أواخر ثمانينات القرن املنصرم، على الرغم من أن احلركة قد 

القت تأييًدا قارًيا ودولًيا واسًعا آنذاك.
- ومــــن ناحية أخرى، فقد متيَّزت الدبلوماســــية اجلزائرية إّبــــان فترة احلرب الباردة 
باســــتخدام مختلف امليكانيزمات واملقاربات، التــــي جعلتها قريبًة من الدول الغربية، على 
دة األوجه،  رأســــها الواليات املتحدة األمريكية، في بناء عالقــــات وروابط اقتصادية متعدَّ
على الرغم من اصطفافها املبدئي في صف االحتاد الســــوفيتي٢، بوصفه القوةَ الداعمة 

ر املعادية واملناهضة للقوى اإلمبريالية الغربية. لتيار حركات التحرُّ
وباالنتقــــال إلى محاولة حتديد ورســــم معالم مبادئ أو »ثوابت« السياســــة اخلارجية 
ة مصادر أساسية،  اجلزائرية، فإنَّ األجندة اخلارجية للدبلوماسية اجلزائرية تنهُل من عدَّ
أرست من خاللها طابًعا ومنوذًجا للعمل طيلَة العقود التي تلت السنوات األولى لالستقالل 
الوطني عن املستدمر الفرنسي. وفي هذا اإلطار، ميثِّل كلٌّ من دستوري 1963 و1976م، 
ه دســــتور 1996م من حتديٍد ملعالم السياسة اخلارجية في املادة 86، التي أكَّدت  وما أقرَّ
نها مواثيق األمم املتحدة  على تبنِّي اجلمهوريــــة اجلزائرية للمبادئ واألهداف التي تتضمَّ
ومنظمــــة الوحدة األفريقية واجلامعة العربيــــة3، فيما يخص ضبَط قواعد العالقات بني 
الدول على أســــاس املســــاواة واحترام الســــيادة الوطنية لكل دولة، إلى جانب اخلطوط 
َه األبرز للثورة اجلزائرية  ها مسبًقا بيان أول نوفمبر 1954م بصفته املُوِجّ الكبرى التي خطَّ
ثُم بناء الدولة بعد االســــتقالل، متثِّل جميعها احلاضنَة األساســــية ملبادئ و»ثوابت« عمل 

السياسة اخلارجية اجلزائرية بشكٍل رئيس.
وفي ســــبيل حتديد هذه املبادئ والثوابت األساســــية للسياســــة اخلارجية اجلزائرية، 
فإنه إلى جانب: محاربة االســــتعمار والقوى اإلمبريالية )املادة 9٢ دستور 1976م(، مبدأ 
التعاون بني الدول املجاورة، مبدأ حل النزاعات بني الدول املجاورة بالطرق السلمية وعدم 
م لعنصرين على قدٍر من األهمية وصلٍة بضروريات التحليل  اللجوء إلى القوة، فإننا سنقدِّ

في استظهار طبيعة العالقات اجلزائرية-اإليرانية، وهما:
- مبــــدأ دعــــم حق الشــــعوب في تقرير مصيرها، فحســــب املادة 87 من دســــتور ســــنة 
ر قصَد حتقيِق تقرير املصير لشــــعوبها،  1976م، يَُعــــد الوقوف إلى جانب حركات التحرُّ
ل  عنصًرا إضافًيا وفق التصوُّر اجلزائري لعالقات ُحسن اجلوار مبضموٍن إيجابي، إذ يشكِّ
تضاُمن اجلزائر مع كل الشــــعوب في أفريقيا وآســــيا وأمريكا الالتينية في كفاحها4 من 
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ها في تقرير املصير واالستقالل بُعًدا  رها السياسي واالقتصادي، ومن أجل حقِّ أجل حترُّ
أساسًيا للسياسة الوطنية5.

ل في الشــــؤون الداخلية للدول املجاورة، فقد أشــــارت املادة 93 من  - مبدأ عدم التدخُّ
ل دعُم التعاون الدولي وتنميُة العالقات الودية بني الدول  دســــتور 1976م إلى أنه: يشــــكِّ
ل في الشــــؤون الداخلية مبدأين  على أســــاس املســــاواة، واملصلحُة املتبادلة وعدُم التدخُّ

أساسنْي للسياسة الوطنية.
ميكن القول إنه من الالفت جًدا الصعوبة التي تواجه القائمني على هندســــة السياسة 
اخلارجيــــة بالنظام اجلزائري، فــــي التوفيق بني ما تؤمن بــــه أركان الدولة من مبادئ أو 
»ثوابت« منذ تأسيسها عقب االستقالل سنة 196٢م، وبني ما تفرُضه مقتضيات املصلحة 
والتغيُّرات اإلقليمية والدولية؛ ما يجعُل النظاَم اجلزائري دائًما في حالة »حرج« وإلزامية 
التبريــــر املســــتمر ألّي سياســــة، قد تبدو متعارضة مــــع »ثوابت« رؤية النظام لسياســــته 
اخلارجية. وهذا ما يظهر بشــــكٍل جلي في مســــار العالقــــات اجلزائرية-اإليرانية، إذا ما 

ُقوِرنت باملُعَطى اخلاص بالسياسات اإليرانية في املنطقة العربية.
وعلى ضوء هذا، أضحى الدبلوماســــي وصانُع القرار اجلزائــــري، يجُد فيما وِرثَه من 
ًرا الجُتاهاته  هاته السياسية، ومبرِّ ًغا لتوجُّ نصوٍص دســــتورية وأُُطٍر قانونيٍة معينة، ُمســــوِّ
الفعليــــة، حتى إْن بدت في بعض األحيان تتناقُض بدرجٍة أو بأخرى مع ما يجُب أن يكون 

عليه احلال على أرِض الواقع.

ثانًيا: الخلفية التاريخية للعالقات الجزائرية-اإليرانية
بحلول الســــنوات األولى من ســــتينات القرن المنصرم، ونيل الجزائر استقاللها الوطني 
عن المستدمر الفرنســــي، دخلت القيادة السياسية الجزائرية في مرحلة وضع تصوُّرات 
ومقاربات سياسية لطبيعة عالقاتها مع الدوائر والفضاءات اإلقليمية األربعة الرئيسة لها 
كة  )العربية/ األفريقية/ اإلسالمية/ المتوسطية(، عبر تحديد األولويات والمبادئ الُمحرِّ
ــــه وتفاعــــل داخل هذه األُُطــــر والفضاءات، بما يضمن احتــــرام وضمان تراتبية  ألي توجُّ

مصالح السياسة الخارجية الوطنية سالفة الذكر.
وفي هذا اإلطار، مثَّلت إيران بالنسبة لتصوُّر السياسة اخلارجية اجلزائرية، أحد أبرز 
الوحدات السياســــية الفاعلة واملؤثِّرة بالدائرة والفضاء اإلسالمي للبالد؛ فكانت املقاربة 
والرؤية الوطنية في هذا الشــــأن، قائمًة على أســــاس اعتبار اجلمهورية اإليرانية كأحد 
مفاتيح الولوج إلى العالم اإلســــالمي من الدول غير العربية إلى جانب باكســــتان، إاّل أنَّ 
تي  العالقة بني البلدين طيلَة العقود واحِلقب التاريخية السابقة، شهدت تأرجًحا ما بني كفَّ
االســــتقرار تارًة، والتوتر واملقاطعة تارًة أخرى، وال ميكن فهم أسباب هذا التذبذب، دون 

األخذ باحلسبان بعض العوامل واملؤشرات األساسية، من بينها:



• السنة السادسة • العدد الخامس عشر • أبريل 622022 مجلة الدراسات اإليرانية 

1. التغيُّر الذي طرأ على منط القيادة السياســــية اجلزائرية منذ االستقالل، إذ ميكن 
مي« منفتح على اخلارج،  ه »ثوري/تقدُّ هني أساسنْي في هذا الصدد، توجُّ أن منيِّز بني توجُّ
ويسعى إلى البروز ولعب أدواٍر إقليمية )مبحاورها األربعة(، على غرار الرئيسني الراحلني 
ٍه منكفٍئ وأقــــل اندفاًعا واهتماًما بالريادة  هــــّواري بومدين وعبــــد العزيز بوتفليقة، وتوجُّ
والزعامــــة اإلقليميتني )ألســــباب عديدة(، وهنا ميكــــن إدراُج منوذجي القيــــادة لكلٍّ من 

الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، والرئيس األسبق اليمني زروال.
ت بها اجلزائر منذ االســــتقالل، ســــواًء  ٢. التغيُّــــرات والتحــــوُّالت الداخليــــة التي مرَّ
باأليديولوجيا احلاكمة واملســــيطرة بدوائر القرار السياســــي )اشتراكية أحادية/ ليبرالية 
ــــت جوهَر النظام السياســــي  ديــــة(، أو تلــــك املتعلِّقة بالتقلُّبات السياســــية التي مسَّ تعدُّ

اجلزائري، وغيَّرت في طبيعته وشكله بنحٍو تام.
3. األحداث املتســــارعة التي طرأت على الفضــــاء واملنظومة اإلقليمية العربية )حرب 
اخلليــــج األولى والثانية، احلــــرب العراقية-اإليرانية، أحداث الربيــــع العربي، والتوتُّرات 
مبنطقة املغرب العربي »اجلزائرية-املغربية«(، وكيف أسهمت في إحداث نوٍع من االنقسام 
داخــــل البيت العربي من جهة، وفي عقِد أو فــــرِط التواصل ما بني اجلزائر وطهران من 

جهٍة أخرى.
كثيًرا مــــا ميِيّز الباحثون املهتمون بواقــــع العالقــــات اجلزائرية-اإليرانية في تطوُّرها 
التاريخــــي بني مراحل وحقبات متمايزة عن بعضها البعــــض، إذ اتَّصفت فيها كلُّ مرحلة 
بطابــــع مختلــــف ومتباين، وتأرجحــــت بذلك العالقات بــــني البلدين ما بــــني »الوطيدة/

املتماسكة–القطيعة–ثُم التقارب احلِذر«، وفيما يلي حتليٌل لألمناط الثالثة:
أ. مرحلة التأسيس وتمتين العالقات:

من المعلوم أنَّ بداية العالقات الرســــمية بين البلدين جاءت مباشرًة بعد حصول الجزائر 
علــــى اســــتقاللها الوطنــــي ســــنة 196٢م، إاّل أنَّ جذور هــــذه العالقة تعــــود إلى مرحلة 
ي الحركة الوطنية الجزائرية للدعم السياسي  االستعمار الفرنســــي للبالد، من خالل تلقِّ
هاتهــــا وقضاياها العادلة من طرف القيادة السياســــية اإليرانية آنذاك، في ســــبيل  لتوجُّ
محاربة القوة االســــتعمارية الفرنســــية، والكفاح من أجل نيل الحرية وحق تقرير المصير 
للشــــعب الجزائري؛ وعليه فالدوافع األولية لضــــرورة بناء هذه العالقة كانت لها خلفيات 

تاريخية واضحة المعالم.
إال أنــــه وفي نفس الســــياق، ال بد مــــن التوضيح بأّن هذه الفترة األولى من تأســــيس 
دناها بإطاٍر زمني ميتد ما بني 196٢- العالقــــات اجلزائرية-اإليرانية، خاصــــًة إذا ما حدَّ
ة احلكم  1991م، أي ما يقرب من ثالثة عقود كاملة، عرفت تداول ثالثة رؤساء على ُسَدّ
بقصــــر املرادية )أحمد بن بلة- هّواري بومدين- الشــــاذلي بن جديد(؛ فقد شــــهدت دوًرا 
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بارًزا للرئيس الراحل هّواري بومدين في تثبيتها والعمل على جعلها أكثر متاســــًكا، وهذا 
يعود بدرجة أولى إلى طبيعة الكاريزما التي طبعت شــــخصيَة الرئيس آنذاك، وكذا على 
هاته الثورية عبر كافة األُُطر اإلقليمية للجزائر )مغاربية- عربية- أفريقية- إسالمية(. توجُّ
وبالنظر إلى ما شهدته هذه املرحلة من عالقات اجلزائر بإيران، ميكن أن نرصد العديَد 
ه القيادة السياسية اجلزائرية في متتني  خت ودعمت توجُّ من الشواهد واملؤشرات التي رسَّ
هذه الرابطة، إذ ألقت الدبلوماســــية اجلزائرية بكل ثقلها لتعظيم املصالح الوطنية بشتى 
صورها جُتاه إيران، وكذا احلــــرص على لعب أدواٍر ريادية في الوجود بالدائرة اإلقليمية 
ة محطات أبرزها: الوســــاطة اجلزائرية لفــــض النزاع احلدودي  إليــــران، من خالل عــــدَّ
العراقي-اإليراني، املســــاعي الدبلوماسية إلنهاء احلرب العراقية-اإليرانية، باإلضافة إلى 
املساهمة بشكٍل حاسم في إنهاء أزمة الرهائن األمريكيني بإيران6، وتولِّي اجلزائر رعايَة 
املصالــــح اإليرانية بالواليات املتحدة األمريكية، وقد أثبتت كلُّ هذه الشــــواهد على الثقة 
التي حتظى بها اجلزائر لدى الســــلطات اإليرانية، ومدى متانة العالقات السياســــية بني 

البلدين خالل هذه املرحلة.
ر والقطيعة: ب. مرحلة التوتُّ

بالنســــبة للجزائــــر، مثَّلت فترة النصف الثانــــي من عقد ثمانينات القــــرن المنصرم إلى 
مطلع التســــعينات، حقبًة تاريخيًة مليئًة بالمتغيِّرات اإلقليمية الدولية )اتساع مدِّ التحوُّل 
الديمقراطي بدول أوروبا الشــــرقية، وانهيار االتحاد السوفيتي(، وكذا التحوُّالت الجذرية 
الجوهرية على مســــتوى طبيعة النظام السياسي الحاكم، أدَّت بمجملها إلى دخول البالد 
في »عشــــرية ســــوداء« اتَّصفت بحالة من الفوضى وعدم االســــتقرار السياسي واألمني 
داخلًيا، وعزلة دبلوماســــية وإعادة ترتيب شــــبكة العالقات مع بقية الدول خارجًيا، وقد 
كانــــت عالقات الجزائر مــــع الجمهورية اإليرانية أحد المحــــاور المتأثرة بتداعيات هذه 

األحداث، وتحوَّل نمط العالقة بين البلدين من الوثيقة إلى التوتُّر ثُم القطيعة.
وعليه، فإنه ما لبثت أْن تسارعت األحداث السياسية الداخلية باجلزائر، إلى أْن ظهرت 
بوادر ونُــــذر التوتُّر بني احلكومتني اجلزائرية واإليرانية، ومثَّل توقيف املســــار االنتخابي 
سنة 1991م باجلزائر، عقب فوز اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ باالنتخابات التشريعية، وما 
ل  تاله من أحداث )اســــتقالة الرئيس الشــــاذلي بن جديد، توقيف العمل بالدستور، وتدخُّ
اجليش(، الشرارةَ الرئيســــة لفرط عقد العالقات اجلزائرية-اإليرانية، حني قامت إيران 
بالرفض والتنديد إللغاء الســــلطات اجلزائرية لنتائج االنتخابــــات؛ األمر الذي رأت فيه 

اًل سافًرا« في شؤونها الداخلية. القيادة السياسية باجلزائر »تدخُّ
س من الدور اإليراني باجلزائر كانت  وتُشــــير الشــــواهد التاريخية إلى أنَّ حالَة التوجُّ
مســــيطرًة على ذهنية صانع القرار باجلزائر، قبيل فتــــرة التوتر هذه، خاصًة فيما يتعلق 
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بالتقارب ما بني نظام والية الفقيه وقيادات احلزب احملظور، الذي حظي زعيُمه عباسي 
ي  مدني باســــتقبال رفيع املســــتوى بإيران، ومقابلته للمرشــــد األعلى علي خامنئي، وتلقِّ
ر حوالــــي 5 ماليني دوالر7. ومثَّل احتفاءُ اجلناح احملافظ بإيران  احلــــزب لتمويٍل مالي ُقدِّ
باغتيال الرئيس اجلزائري الراحل محمد بوضياف، القطرةَ التي أفاضت كأس اخلالفات 

البينية، وأدَّت إلى قطع العالقات الدبلوماسية بني البلدين في مارس 1993م.
ج. مرحلة االستئناف الحِذر للعالقات:

بعد قرابة عقٍد من القطيعة السياسية ما بين الجزائر وإيران منذ سنة 1993م، تخلَّلتها 
محــــاوالت من الطرف اإليراني إلعــــادة بعث الروابط في عهد الرئيس األســــبق اليمين 
زروال، بدأت مرحلة إذابة الجليد بين الطرفين بمجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 
ةُ باحثين هذه االنفراجة في العالقات إلى لقاء رئيســــي الدولتين  1999م، إذ يُرِجــــع عدَّ
)بوتفليقة/خاتمي(، على هامش قمة اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك 
َد إلعــــادة تعيين وتبادل التمثيل الدبلوماســــي في أكتوبر  في ســــبتمبر ٢٠٠٠م، الذي مهَّ

٢٠٠1م.
من جانٍب آخر، فإنه ال ميكن احلديث عن هذا التقارب وإعادة استئناف العالقات دون 
ق إلى حيثيات ومعطيات الداخل اجلزائري بشــــكٍل خاص؛ فالرئيس عبد  النظــــر والتطرُّ
ة احلكم بأجندة مزدوجة األبعاد، قائمة على أســــاس تهدئة  العزيز بوتفليقة وصَل لُســــدَّ
ة سياسات ومقاربات )الوئام املدني- ميثاق املصاحلة الوطنية(  وبناء ِســــلٍْم داخلي عبر عدَّ
مــــن جهة، وإعادة إحيــــاء العالقات اخلارجية مــــع محيط الدولة بشــــكٍل يضمن التأييد 
نُه من إعادة املكانة  هاته الداخلية من جهٍة أخرى، بالقدر الذي ميكِّ الدولي لسياساته وتوجُّ
ر الزيارات املكوكية التي قام  التاريخية للدبلوماســــية اجلزائرية باخلارج؛ األمر الذي يفسِّ
بها بوتفليقــــة لغالبية دول العالم أثناء فترته األولى، وكذا مبادرات الوســــاطة اجلزائرية 
لفض نزاعاٍت إقليمية، مثل النزاع اإلثيوبي/اإلريتري، وعقد اتفاق اجلزائر سنة ٢٠٠٠م8.
في هذا الســــياق، مثَّلت إيران بالنســــبة لصانع القرار اجلزائري، إحدى الدول املعنية 
بإعادة النظر في بعث العالقات معها من جديد، لكن بشــــكٍل حِذٍر وتدريجي، دوَن إغفال 
وجُتاهل وجود إرادة سياســــية إيرانية لضرورة عقد »حتالفات« جديدة باملنطقة العربية، 
خاصًة مــــع التحُوّالت الدولية اجلديدة التي أعقبت أحداث 11 ســــبتمبر ٢٠٠1م، وكذا 
بداية التضييق الغربي-األمريكي على مساعي إيران لتطوير برنامجها النووي؛ األمر الذي 
جعلها بحاجة إلى حلفاء جدد، خاصًة من ضمن دائرة منظمة األوبك. وعليه، بادرت إيران 
مبباركة وتأييد مســــاعي الرئيس بوتفليقة فيما يخص مقاربَة »الوئام املدني«، باإلضافة 
إلى التفاعل مع تشكيل اللجنة االقتصادية املشتركة اجلزائرية-اإليرانية في يناير ٢٠٠3م، 
الهادفــــة للتعاون في قطاعي الصناعــــة والزراعة، وكذلك التوقيع على 18 اتفاًقا للتعاون 
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الثنائي في مجاالت القضاء والنقل والصناعة واالســــتثمار، إثــــر زيارة الرئيس بوتفليقة 
لطهران ما بني 17-٢٠ أكتوبر ٢٠٠3م9.

يتَّضح من خالل تتبُّع طبيعة مســــار العالقات اجلزائرية-اإليرانية منذ تأسيســــها، أنَّ 
السياســــة اخلارجية اجلزائرية في تعاطيها مع الطرف اإليرانــــي، غالًبا ما تتأثر بأبعاد 
وعوامل بعيدة في أحياٍن كثيرة عّما يُعرف بثوابت السياســــة اخلارجية اجلزائرية، وذلك 

ة اعتبارات، نذكر منها: لعدَّ
- فلســــفة اخلطوط احلمــــراء لألجندة اخلارجية اجلزائريــــة، التي يحظى فيها محور 
ل في الشؤون الداخلية للبالد« بالنصيب األكبر، إذ أنه على الرغم مُما مثَّلته إيران  »التدخُّ
لة في شؤون محيطها العربي، خاصًة بعد قيام ما يسمى بالثورة  عية ومتدخِّ من دولٍة توسُّ
اإلســــالمية سنة 1979م، لم يؤثر ذلك في متانة عالقاتها مع اجلزائر، إال بعد استشعار 
النظــــام اجلزائري باقتراب هذا اخلطر إلى دائرته الضيقة مطلع التســــعينات، فاجُتهت 

بذلك بوصلة اخلارجية اجلزائرية جُتاه القطيعة مع إيران.
- محاولــــة اجلزائر للعب دوٍر ريادي بفضائها العربي/اإلســــالمي اقتضى بناء وتوطيد 
ة محاور ودول، من بينها اجلمهورية اإليرانية، وهذا مرتبٌط أيًضا بطبيعة  عالقات مع عدَّ

كاريزما رأس الدولة باجلزائر )هّواري بومدين-عبد العزيز بوتفليقة(.
- أداء السياســــة اخلارجيــــة اجلزائرية جُتاه إيران لم يرتبــــط بطبيعة النُخبة احلاكمة 
واملســــيطرة بطهران، أو بجوهر النظام املتحكم مبقاليد السلطة هناك، وهنا من الالفت 
اإلشــــارة إلى بقاء واســــتمرار العالقات اجلزائرية-اإليرانية جيدًة ومتماسكة، على الرغم 
من التحوُّل اجلذري الذي طرأ على النظام اإليراني سنة 1979م، إذ لم يؤثر هذا التحوُّل 
هات اجلزائر )التمكني  في سياســــة اجلزائر جُتاه إيران، ما دامت هذه العالقة تُلبي توجُّ
للعب دوٍر باملنطقة(، وكذا لم متّس مبصالح اجلزائر الداخلية؛ فالطرف اإليراني في هذه 
ال يهم من حيث الطبيعة بالنســــبة للجزائر، على خالف تصوُّرات األشــــقاء العرب لنظام 

والية الفقيه بإيران.

تي العرب/إيران ثالًثا: الخارجية الجزائرية بين كفَّ
من المهــــم جًدا تحليل السياســــة الخارجية الجزائرية تجاه إيران انطالًقا من الســــياق 
العربي؛ فالحديث عن العالقات العربية-اإليرانية بشكٍل عام، يجعلنا أمام قوالب وأقسام 
دة من  ثالثــــة ألنماط هــــذه العالقات، يحتفظ كل نمــــٍط أو قالٍب فيها بخصائــــص محدَّ
جهة، وسياســــٍة متمايزة وفريدة بمحدداتها وخلفياتها، وكذا بمضمونها الواقعي عن بقية 
القوالب األخرى، فالدول و»القــــوى الفاعلة« العربية في تعاطيها مع الحكومات اإليرانية 
المتعاقبة، خاصًة منذ قيام ما يسمى بالثورة اإلسالمية بإيران وإقامة نظام والية الفقيه، 

تصطُف في ثالثة أقسام أساسية، هي:
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هات والسياسات اإليرانية باملنطقة العربية،  - ُنظم سياســــية معارضة بشكٍل تام للتوجُّ
م هذه الدول كلٌّ  وتــــرى فيها تهديًدا لها ولوجودها، وأيًضا لســــيادتها ووحدة ترابها، تتقدَّ

من: اململكة العربية السعودية، اإلمارات العربية املتحدة، ومُملكة البحرين.
- ُنظم و»قوى/تشكيالت« عربية مؤيدة وحليفة للنظام اإليراني، وتتناغم مع ما تطرحه 
ى كلَّ أنواع الدعم املادي  طهــــران من أفكار وأجندة باملنطقة العربيــــة، إلى درجة أنها تتلقَّ
والعســــكري من نظام والية الفقيه. وفي هذا الصدد، جند: النظام الســــوري، حزب اهلل 

بلبنان، ميليشيا احلوثي باليمن، والتشكيالت الشيعية بالعراق.
- ُنظــــم عربية تقع باملنطقة الرمادية من مســــاحة التناُظر )العربي/اإليراني(، تتصُف 
عالقاتهــــا بجمهوريــــة إيران بنــــوٍع من الغمــــوض والتناقض في أحياٍن كثيــــرة، بل وحتى 
مه اجلزائر  ـــى وبقوة النموذج الــــذي تقدِّ البراجماتيــــة الظرفية. وفي هذا القســــم يتجلَـّ
بالتعامل مع إيران في مقابل عالقاتها مع الدول العربية األخرى، ففي حني يسُهل حتليل 
داتها في القســــمني األول والثاني، يُصبح من  العالقــــات العربية-اإليرانيــــة وحتديُد محدِّ
الصعب مبكان تفسير وحتليل منط العالقات مع إيران في القسم الثالث، بل تصبُح عمليُة 

دًة ألبعد احلدود. التنبُّؤ مبستقبلها معقَّ
تُدرك اجلزائر بنحٍو ال شــــكَّ فيه أنَّ متوُضعها »الوسطي« في عالقاتها مع اجلمهورية 
اإليرانيــــة مقارنــــًة ببقية الدول العربية، يعطيها نوًعا مــــن املرونة وهامش التحرُّك حيال 
مختلف املستجدات ذات الصلة املباشرة بسياسات إيران جُتاه أهم القضايا العربية، التي 
تطــــرأ من حنٍي آلخر. وتَُعّد اجلزائر من الدول العربية القليلة التي حافظت على عالقات 
مســــتقرة مع إيران منذ اســــتقاللها، على الرغم من بعض الهزات التي اعترضت طريقها 
ه القائم على »إمساك العصا من الوسط«، غالًبا  في مناســــبات قليلة1٠، إال أنَّ هذا التوجُّ
ُح به اجلزائر من مبادئ والتزامــــات مع املنطقة العربية وقضاياها  مــــا يصطدم مبا تصرِّ
ه،  األساســــية، على الرغم من أنَّ هذا األمر يجُد لــــه مبرًرا لدى املدافعني عن هذا التوجُّ

من بينها:
- أنَّ املنطقة واألنظمة السياســــية العربية شــــهدت طيلة العقود الثالثة املاضية كأقل 
ة جوانب وأُُطر من »العمل العربي  تقدير، مجموعًة من التحوُّالت والتغيُّرات أثَّرت على عدَّ
املشــــترك«، إلى درجــــة اختالل واهتزاز مفهــــوم »اإلجماع« العربي حــــول طبيعة تراتبية 
القضايا ذات االهتمام املشترك )رسمًيا/ شعبًيا حلٍد ما(، وهذه معضلٌة في غاية األهمية 
أسهمت بدورها بإحداث حالة من الشرخ بالبيت العربي، ليس فقط حيال مواقف الدول 
واحلكومات العربية جُتاه سياســــات إيران، بل حتى جُتاه بقية الفواعل الرئيسنِي باملنطقة 

والشرق األوسط مثل تركيا.
دة حول مفهوم »األمن القومي العربي«، الذي مبقتضاه يتم حتديد  - غياب صورٍة موحَّ
مصادر تهديد هذا األمن؛ ففي الوقت الذي ترى فيه مجموعة وقســــم من الدول العربية 
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متها دوُل اخلليج العربي، أنَّ اجلمهورية اإلســــالمية اإليرانية حتت قيادة وفلسفة  في مقدِّ
نظام واليــــة الفقيه القائم منذ 1979م، متثِّل أكبَر تهديــــٍد للمنطقة العربية )مصاحلها، 
س أو على  وحدة ترابها وأراضيها، أمنها، ســــيادتها واســــتقالليتها(، قد يغيُب هذا التوجُّ
األقــــل تَِقّل حّدته لدى دوٍل أخرى، مثل اجلزائر، وقــــد تنعدُم في أقطاٍر أخرى وإن كانت 
متثِّل حاالٍت شاذة؛ فتقدير ُصّناَع القرار باحلكومات العربية لفحوى ومدلول األمن القومي 
العربي أفرَز هذه احلالة من التباين واالختالف بالسياســــات اخلارجية جُتاه ما متارســــه 

إيران، وكذا في تقدير حجم ودرجة تهديدها للمنطقة.
والت التي طرأت على سياسات  وعليه، فما قد يســــري من أحكاٍم حول التغيُّرات والتحُّ
النُظم السياســــية العربية طيلَة العقود الثالثة املاضية، يقودنا إلى اإلقرار بتأثُّر السياسة 
اخلارجيــــة اجلزائرية مبختلف التباينات احلاصلة في بيئتها )الداخلية واخلارجية(، أدت 
باملنظومة العامة للدبلوماسية الوطنية ألن تبدو وتتعامل على هذا النحو احلالي، من بينها 

الدالئل واملعطيات التالية:
- أنَّ اجلزائر كدولة مســــتقلة منذ ســــنة 196٢م خِبرت جُتارب متباينة بل ومتناقضة 
هات األيديولوجية املســــيطرة )نظام حكم  أحياًنــــا، من حيث طبيعة نظام احلكــــم والتوجُّ

دي ليبرالي(. أحادي اشتراكي إلى نظام تعدُّ
- التداعيــــات التي أفرزتها فترة »العشــــرية الســــوداء« )199٠-٢٠٠٠م( فرضت حالًة 
مــــن العزلة اخلانقة على البــــالد إقليمًيا )مغاربًيا/ عربًيا/ أفريقًيــــا(، وكذا دولًيا، جعلت 
هــــات الُقطرية الوطنية تطغى على ذهنية وتفكير صانع القرار اجلزائري، وهنا  من التوجُّ
نستحضُر جميًعا السياسات الرمزية للنظام اجلزائري إّبان تلك الفترة القائمة على شعار 

»اجلزائر قبل كل شيء« مع الرئيس األسبق اليمني زروال11.
- وقد واكب ُكل هذه التغيُّرات الداخلية تراجٌع رهيب وكبير في زخم التيار العروبي، أو 
املــــد القومي العروبي، الذي كانــــت اجلزائر أحد أهم وأبرز أعمدته وفاِعليه؛ األمر الذي 
أسهَم في إعادة ترتيب أولويات السياسة اخلارجية الوطنية لكّل دولة، مبا فيها اجلزائر.
مــــن جهٍة أخــــرى، فإنه من الضروري جًدا عــــدُم إغفال طبيعة »الفعــــل اإليراني« في 
جعــــل هذه العالقة الثنائية )اجلزائرية-اإليرانية( تبدو على الشــــكل والكيفية احلاليتني، 
كات  فِمــــن املهم للغاية اإلقراُر بوجود قراءة ومقاربة إيرانية مدروســــة، جُتاه حتليل التحرُّ
داتها، عبر التركيز  اجلزائرية والتنبُّؤ بســــلوكياتها وسياساتها اخلارجية وإدراك أهم محِدّ

على القضايا األكثر حساسيًة وهيمنًة على ذهنية صانع القرار بالعاصمة اجلزائر.
وفي هذا اإلطــــار، عملت القيادات اإليرانية على اســــتخدام آليات ومقاربات عديدة؛ 
لالقتراب أكثر من دائرة احلكم باجلزائر، عبر التأكيد املستمر على تأييد طهران للقضايا 
ذات احلساسية البالغة ألجندة السياسة اخلارجية اجلزائرية، على غراِر الرؤية اجلزائرية 
فيما يخص: الصراع العربي-اإلســــرائيلي، آلية حــــل قضية الصحراء الغربية، والعالقات 
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اجلزائرية-املغربية. وال يخفى على املتتبِّعني أنَّ إيران تستهدُف من خالل السعي للتقارب 
ة أهداف، منها: مع اجلزائر عدَّ

- اكتساب حلفاء جدد من األنظمة السياسية العربية؛ األمر الذي من شأنه أن يُضِعف 
ويُضيِّق من دائرة الدول املعارضة للسياســــات اإليرانية، ويُحِدث شــــرًخا وانقســــاًما في 

البيت العربي.
- استخدام اجلزائر كبوابة للولوج إلى منطقة املغرب العربي وشمال أفريقيا، بعد قطع 

أشواٍط كبيرة في التغلُغل مبنطقة غرب أفريقيا، وقبلها بدول القرن األفريقي.
- االستفادة من دعم اجلزائر ضمن مجموعة منظمة األوبك، في ظل تزايد الضغوطات 
الدوليــــة على النظــــام اإليراني بســــبب امللف النــــووي، والتداعيات احملتملــــة للعقوبات 
االقتصادية الغربية؛ ففي مجال الطاقة، خاصًة الغاز، متتلك كلٌّ من إيران واجلزائر ثاني 
وســــادس احتياطٍي عاملي من هذه الثروة اإلســــتراتيجية؛ األمر الذي دفع بالبلدين ســــنة 

ري الغاز1٢. ٢٠٠9م، إلى جانب روسيا ونيجيريا وقطر، للسعي إلنشاء منظمة مصدِّ
ــــن العالقات  ة تقارير بحثية وصحفية على حتسُّ علــــى الرغــــم من اهتمام وتركيز عــــدَّ
اجلزائرية-اإليرانيــــة، خاصًة في مجاالت التعاون االقتصــــادي والتبادالت التجارية منذ 
إنهــــاء فترة القطيعة مبجيء الرئيس الســــابق عبد العزيــــز بوتفليقة للحكم، فإنه ال يجب 
االكتفاء بهذا املنظور واملقاربة لتقييم مســــار وفاعلية هــــذه العالقة. فالوثبة االقتصادية 
النوعيــــة التــــي أفرزتها حالُة التقاُرب بــــني البلدين )مضاعفة حجــــم التبادالت التجارية 
إلى 5٠ مليون دوالر ســــنة ٢٠٠8م، ووضع خطة مشــــتركة لتحقيق ما قدره 3٠٠ مليون 
دوالر مــــن التبــــادالت(13، وكل األرقــــام املتنامية بينهما، تبقى غير كافية لتقدمي تفســــير 
متكامــــل األبعاد جلوهــــر ديناميكية العالقات اجلزائرية-اإليرانيــــة، خاصًة إذا ما أغفلنا 

البُعد السياسي ودوره فيها.
من الواضح جًدا تركيز البلدين ولو بشكٍل ضمنٍي غير ُمعلَن، على نهج ومقاربة التأييد 
السياســــي املتبادل في القضايا السياســــية احملورية ألجندتهمــــا اخلارجية، على النحو 

التالي:
بالنسبة للجزائر، ال ترى من حيث املبدأ مسألة تقاربها مع إيران خطوًة تضّر باملصلحة 
القومية العربية، وفي هذا اإلطار غالًبا ما متارس اجلزائر نوًعا من االنتقائية في متوُقعها 
تي الــــدول العربية/إيران، على غرار رفضها الصريــــح االنخراَط أو حتى دعم  مــــا بني كفَّ
حملة »عاصفة احلزم« بقيادة اململكة العربية الســــعودية ضدَّ ميليشيا احلوثي في اليمن، 
ل »املطلق«، بالنســــبة لألحداث في العراق وســــوريا  وااللتــــزام مببدأ احلياد وعدم التدخُّ
منــــذ ٢٠٠3م و٢٠11م على التوالــــي، وقد يصطدم ذلك بإقرار العاصمة اجلزائر بوجود 
محاوالٍت ومســــاٍع إقليمية بارزة لزعزعة االستقرار السياســــي، وتهديد الوحدة الترابية 
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فــــي هذين البلدين، التي تلعب فيهما إيران الدوَر األكبــــر، مقارنًة ببقية القوى اإلقليمية 
األخرى.

د اجلزائر بالرمي بكلِّ ثقلها السياسي، إذا ما تعلَّق األمر  وفي الســــياق نفســــه، ال تتردَّ
بالتهديدات التي قد تالمُس محيطها احلدودي. وهنا اســــتدعت احلاجة ضرورةَ مراجعة 
املبــــدأ الدســــتوري احلاكم حول دور اجليــــش اجلزائري خارج حــــدود الدولة، من خالل 
التعديل في نص املادتني ٢9 و95 من دســــتور ٢٠٢٠م، اللــــذان أتاحا للجيش اجلزائري 
القياَم مبهام خارج حدود اجلزائر في إطار الشــــرعية األمُُمية، أو قرارات جامعة الدول 
ي ألي بــــوادر تهديٍد داخلي  العربيــــة، أو عبر جهود هيئــــات االحتاد األفريقي، أو التصدِّ
بشــــكٍل أكثر حزًما، مثل طرد امللحق الثقافي اإليراني ســــنة ٢٠18م بتهمة ســــعيه لنشر 

املذهب الشيعي في اجلزائر.
وفي خضّم كّل هذا، تُبقي اجلزائر على مســــافة وعالقة مقبولة مع الطرف اإليراني؛ 
بُغية كســــب دعمه في قضايا عديدة، أبرزها: قضية الصحراء الغربية، التي تشــــهد حالًة 
مــــن التنافس اجلزائري/املغربي لضــــم أكبر عدٍد مُمكن من املؤيديــــن لتصوُّراتهما حول 
آليــــة حل القضية، ِضف إلى ذلــــك تصوُّر اجلزائر وإيران حيال مســــار الصراع العربي-
اإلســــرائيلي. وفي هذا الصــــدد، يظهُر الدوُر اإليراني وتوظيفه لهذه اجلزئيات؛ لكســــب 

نقاط إضافية في عالقاته باجلزائر، على النحو التالي:
- الدعــــم الال محدود لرؤية اجلزائر حول قضية الصحراء الغربية؛ إلدراك إيران ثقَل 
اجلزائر مبنطقة املغرب العربي وشــــمال أفريقيا من جهة، وملجابهة اململكة املغربية التي 

هات إيران اإلقليمية. حُتَسب ضمن صف الدول املعارضة واملناوئة بشكٍل صريح لتوجُّ
- اللعب على وتر القضية الفلســــطينية، من خالل تأييد املوقف اجلزائري القائم على 
لته القيادة  رفض كلِّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. وهنا نرصد االستثناء الذي سجَّ
اإليرانيــــة بدعمها العلني لقطع اجلزائر عالقاتها مع اململكة املغربية14، بســــبب تضاُعف 
حمالتهــــا العدائية ضدَّ اجلزائر، خاصــــًة في الفترة التي أعقبت إعالن التطبيع املغربي-

اإلسرائيلي، وكذا توسيع دائرة التعاون بينهما لتشمل اجلوانب العسكرية والدفاعية.
وعليه، فصانُع القرار اإليراني يرى أنه من املناسب جًدا التقارب مع الطرف اجلزائري، 
في ظل هذه املعطيات )مجابهة اململكة املغربية، نيل حليف جديد باملغرب العربي وشمال 
أفريقيا، ووضع موطئ قدم باملنطقة العربية(، وكذلك اســــتكمال مشروع الوجود اإليراني 
بأفريقيــــا. فبعــــَد التغلُغل مبنطقة القــــرن األفريقي، ثُم دول غرب أفريقيــــا عبر فتح ما 
يزيد على 3٠ ســــفارًة إيرانيًة في القارة، واالستحواذ على حوالي 80% من شركات جمع 
دة من  وتصدير الكاكاو والقهوة وجُتارة األملاس بســــيراليون، من خالل نســــج شــــبكٍة معقَّ

رجال األعمال اللبنانيني بشكٍل خاص من الطائفة الشيعية بدول غرب أفريقيا15.
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وعليه، فإّن حسابات اخلارجية اجلزائرية وترتيب أولوياتها، القائمة على التركيز حول 
قضيــــة الصحراء الغربية والعالقــــة مع اململكة املغربية من جهة، واســــتغالل إيران لهذه 
احللقة والثغرة الضعيفة من جهٍة أخرى، قد تصطدم في املســــتقبل القريب باســــتكمال 
مشــــروٍع إيراني يالمُس احلدود اجلنوبية للبــــالد بعد هيمنته على منطقة غرب أفريقيا، 
لهــــذا؛ فإّن البحث في هذه اجلدلية يوصلنا إلــــى إدراك جزٍء من احلقيقة املتعلِّق بعالقٍة 
ثنائيــــة مصلحية ذات أبعاٍد ورؤى مختلفة ومتباينة اخللفيات. ففي الوقت الذي تنظر فيه 
إيران للجزائر كجزٍء من إســــتراتيجيٍة كبرى تســــتهدُف التغلُغل بالقارة األفريقية وتقسيم 
الصف العربي، تســــتمرُّ اجلزائر في التعاطي مع إيران كأداٍة »ظرفية مؤقتة« تســــاعُدها 
في كسب دعٍم وتأييٍد لقضايا محورية في السياسة اخلارجية الوطنية، وهنا يكُمن مربُط 

د معايير املوازنة بني الغايتني للبلدين. الفرِس في تعقُّ

خــالصــة
تها  إلى جانب أنَّ تاريَخ العمل الدبلوماســــي الجزائري ثرٌي باألعمال واألحداث، التي خطَّ
دوائر القرار بمؤسســــة الخارجية بالنظام السياسي الجزائري منذ نيل االستقالل، وذلك 
على الرغم من ِقَصر الفترة الزمنية التي عايشــــتها هذه المؤسســــة منذ تأسيسها بشكٍل 
دات العمل والتحرُّك في نطاق األروقة والخطوط العريضة للسياسة  رســــمي، تبقى محدِّ
ق الكبيرين بمرور الوقت؛ وذلك لما تكتِنُفه  الخارجية الجزائرية بحاجة إلى البحث والتعمُّ
ــــدة وغامضة أحياًنا، على الرغم من وضوح أهدافها ومبادئها  من تفاصيل وحيثيات معقَّ
ية، بالنظر إلى ما تفرُضه الممارســــُة السياســــية الدولية من  المعلنــــة، وهــــذه حالٌة صحِّ

بة، يختلُط فيها الثابت والمتغيِّر في كلِّ شيء. تغيُّرات متسارعة ومركَّ
ومن هذا الســــياق، تبقى احلالُة املدروسة املتعلِّقة بالسياسة اخلارجية اجلزائرية جُتاهَ 
إيــــران، حالــــًة ال تزال بحاجٍة إلــــى كثيٍر من البحث والتحليل، خاصًة في ظل ما تشــــهُده 
املنطقُة العربية من إعادة تركيب وتشــــكيل ملوازين القوة، وهي تغيُّرات فرضتها التحوُّالت 
الدوليــــة واإلقليميــــة الهائلة في العقــــود الثالثة املاضية، أثَّرت بشــــكٍل جلي على فعالية 
د وجودها ووحدةَ ترابها  ومكانــــة عديٍد من األنظمة واحلكومات العربية، بنحٍو أصبح يهدِّ
وســــيادةَ أراضيهــــا، مع وجود دوٍر بالــــغ اخلطورة لليد اإليرانية في إحــــداِث هذه احلالة 

والتسبُّب فيها، خاصًة في كلٍّ من العراق ولبنان وسوريا واليمن.
وعليه، فال بد من صانع القرار في النظام السياســــي اجلزائري األخذ باحلسبان هذه 
املســــتجدات واملعطيات، وإعادة التفكير في ضرورة مراجعة أبعاد مفهوم »األمن القومي« 
ط  بشّقيه الواسع )العربي(، أو الضيِّق )الوطني الُقطري(؛ ألّن االستمراَر في سياسة توسُّ
اًل بارًزا لألذُرع اإليرانية في املنطقتني العربية واألفريقية،  املشــــهد العام الذي يعِرف توغُّ
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قد يؤدِّي ال محالة إلى التصادم بطْرِق املشــــروع اإليرانــــي ألبواب منطقة املغرب العربي 
وشمال أفريقيا، ولو في املنظور املتوسط.

وفــــي املقابل، فإنَّ حالَة التأرجح التي يعيشــــها جهاُز اخلارجيــــة اجلزائري، قد أملتها 
رة فيه، وهــــي العوامل املرتبطة بحالة  معطيــــات وعوامل محيطة بالبيــــت العربي ومتجذِّ
اخلالفــــات واالختالفات البينية، خاصًة في القضايا األكثر حساســــيًة بالنســــبة ألجندة 
النظــــام احلاكم باجلزائر. هنا نخصُّ بالذكر قضيتي الصراع العربي-اإلســــرائيلي وحالَة 
التعاُرض ما بني اجلزائر واململكة املغربية فيما يخصُّ قضيَة الصحراء الغربية؛ فاجلمهوريُة 
اإلســــالمية اإليرانية لطاملا تســــتغلُّ هكذا ثغرات ومنافذ للولوج إلى عمق الصف العربي؛ 
لكســــب أكبر قدٍر مُمكن من النقاط واملكاســــب لصاحلها، وإلحداث شــــروخاٍت سياسيٍة 

كبرى بني دوِل املنظومة العربية الواحدة. 
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مقــدمــة
تاريخ  من  فارقة  لحظة  في  الوسطى  آسيا  لمنطقة  بأسره  العالم  التفت 
م  وتسُلّ أفغانستان  األمريكية من  المتحدة  الواليات  انسحاب  المنطقة، عِقب 
والدولي  اإلقليمي  االهتمام  أشعل  ما  البالد؛  السلطة في  زمام  حركة طالبان 
ط اإليراني  بتلك البقعة المنسّية منذ سنوات، إلى حدِّ دخولها ضمن المخطَّ
والتركي للهيمنة على ثروات المنطقة. وتنطوي مصلحة إيران بآسيا الوسطى 
-كجزء من سياسة حكومة إبراهيم رئيسي الجديدة- في االستفادة االقتصادية، 
وال سّيما بعد قبول عضوية إيران بمنظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر ٢0٢1م؛ 
األمر الذي ينصّب في خطة إيران لالنفتاح على دول آسيا الوسطى اقتصادًيا. 
لكن هذا السعي يواجه تركيا كطرف فاعل في صراع النفوذ بالمنطقة، وعلى 
الرغم من انعدام االرتباط الجغرافي بين تركيا ومنطقة وسط آسيا، ال تُكف 
ل المنشود؛ لكون نجاح  أنقرة عن استغالل أدواتها المختلفة ُبغية تحقيق التوغُّ
يعني  الوسطى  آسيا  بدول  واالقتصادية  السياسية  عالقاتها  توثيق  في  تركيا 

استطاعتها المنافسة كقوة إقليمية بالمنطقة.

 التنافــس التركـــي-اإليرانـــي
فـي آسيــا الوسطـــى

غـــــدي حســــن قنديـــــل

باحثـــــــة في الشــــــــؤون اآلسيويـــــــة
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ياُلَحظ أنَّ منطقة آسيا الوسطى أصبحت ساحًة جديدًة للتنافس بين إيران وتركيا، على 
غرار سوريا وليبيا وشرق المتوسط والبحر األسود؛ ما يستوجب تحليل أسباب اهتمام 
كاًل منهما  تربط  التي  والثقافية،  والجغرافية  االقتصادية  المعطيات  بتوظيف  الدولتين 
بشعوب آسيا الوسطى، وحرص كلتا الدولتين على تقديم نفسيهما كنموذج يُحتذى به في 
المنطقة. وال شّك أنَّ المتغيرات الجديدة التي شهدتها منطقة آسيا الوسطى في المرحلة 
بقعة  في  النفوذ  على  وتركيا  إيران  بين  الصراع  إشكاليات  األذهان  إلى  تُعيد  األخيرة، 
مختلفة، رغم تمايُز مقوِّمات التنافس السياسية واالقتصادية والجغرافية بين البلدين؛ 
على  للهيمنة  تعوق خططهم  التي  والسياسية  االقتصادية  التحديات  من  في ظل جملة 
المنطقة، وتُضيِّق من خيارات إيران وتركيا؛ ما يدفع إلى محاولة اإلجابة عن التساؤل 
حول ماهية العالقة بين إيران وتركيا في وسط آسيا، عبر استعراض دوافع االهتمام 
بالمنطقة والمقارنة بين مطامع البلدين فيها، وانعكاس ذلك على اإلستراتيجية الُممنَهجة 
لبسط النفوذ اإليراني والتركي هناك، مع ما يتطلَّبه ذلك من تحليل العالقات الثنائية بين 
الدولتين، في ظل القواسم المشتركة والقضايا المتشابكة، وما يطرحه ذلك من فرص 

وتحديات.

أّواًل: أهمية منطقة آسيا الوسطى بالنسبة إليران وتركيا
د لدول آســــيا الوسطى،  ال يوجد اتفاق في أدبيات الجغرافيا السياســــية حول تعريف محدَّ
د  باســــتثناء االتفاق على أنَّها تقع في قلب القارة اآلســــيوية، إذ تباينت االتجاهات التي تُحدِّ
تلك المنطقة بين التضييق والتوســــيع. غير أنَّ النظام الدولي حصَر منطقة آسيا الوسطى 
في الدول الخمس ذات األغلبية المسلمة، وهي: كازاخستان، وتركمانستان، وقيرغيزستان، 
يت كذلك  وأوزبكســــتان، وطاجيكستان، ولهذا أُطلق عليها اســــم »الستانات الخمسة«، وُسمِّ
بتركســــتان الغربية. ورغم الجدل حول حدود منطقة آســــيا الوســــطى، فإنــــه ال يوجد أي 
خالف على المكانة اإلســــتراتيجية لتلك الدول، التي وضعتها وسط مجموعٍة من التكتالت 
السياســــية المؤثرة إقليمًيا ودولًيا. يعود هذا إلى أكثر من جانب، فعلى المستوى الجغرافي 
تقع المنطقة على تماس مباشر مع روسيا والصين وإيران، وتطل على شبه القارة الهندية، 
بع عليها منطقة آسيا الوسطى، بحوالي 4 ماليين كم  هذا بجانب المساحة الكبيرة التي تترَّ
مربــــع؛ األمر الذي دفع القوى العظمى إلى إقامة قواعد عســــكرية لحماية مصالحها بتلك 
الدول؛ وبناًء على هذا، أُقيمت في ثالث من هذه الدول ثماني قواعد عسكرية أجنبية؛ ففي 
طاجيكستان أربع قواعد؛ اثنتان روسيتان، واحدة هندية، وأخيرة فرنسية، وفي أوزبكستان 
قاعدتان؛ أمريكية وألمانية، وفي قيرغيزســــتان قاعدتان؛ روسية وأخرى أمريكية افتُِتحت 
نهايــــة عــــام ٢٠٠1م، وكان لها دوٌر كبيــــر في خطة الواليات المتحــــدة األمريكية لمكافحة 

اإلرهاب بالمنطقة؛ لقربها من الحدود الروسية والصينية واألفغانية واإليرانية1.
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وعلى الجانب االقتصادي، تتمتَّع منطقة آسيا الوسطى بإطاللة حيوية على بحر قزوين 
الغني بموارد الطاقة، وخطوط أنابيب الغاز والنفط من الشرق األوسط وقزوين باتجاه 
الصين أو منها باتجاه البحر األسود إلى تركيا ودول البحر المتوسط، أو باتجاه الخليج 
العربي عبر إيران، إذ تحظى دول آسيا الوسطى بثروات هائلة، من الغاز الطبيعي والنفط 
باإلضافة إلى ثروات ضخمة من المياه العذبة، واحتياطات كبيرة من المعادن والقطن 
الجمهوريات  احتياطات  وتصل  بامتياز،  العالم  مناطق  أغنى  أحد  يجعلها  ما  والفحم؛ 
إجمالي  من   %٢7 حوالي  وهو  النفط،  من  برميل  مليار   15٠ من  أكثر  إلى  اإلسالمية 
احتياطات النفط العالمي، وتمتلك احتياطًيا من الغاز الطبيعي بأكثر من 75 ألف مليار 
متر مكعب؛ ما يمثل 34% من اإلجمالي العالمي. كما أنَّ طاجيكستان وحدها تملك منابع 
ضخمة للمياه تمثل حوالي6٠% من منابع المياه بآسيا الوسطى، بجانب امتالك المنطقة 
قاعدًة صناعيًة ضخمة عبر العديد من منشآت الصناعات العسكرية الثقيلة والخفيفة٢.
ونتيجًة لتلك األهمية الجيوإستراتيجية التي تحظى بها منطقة آسيا الوسطى، أصبحت 
ساحَة صراٍع حول بسط النفوذ بين الالعبين اإلقليميين والدوليين؛ األمر الذي خلق بدوره 
عدًدا من األزمات السياسية واالقتصادية، التي انعكست على شرعية األنظمة السياسية 
عت على التنافس؛ وال سّيما التنافس اإلقليمي اإليراني- داخل الجمهوريات الخمس، وشجَّ

التركي.
خريطة )1(: منطقة آسيا الوسطى

Source:The Colombo Plan DAP, )15 August 2019(, Accessed 16 February 2022, https://cutt.ly/LDEtwPN

https://cutt.ly/LDEtwPN
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وحظيت دول آسيا الوسطى بعد استقاللها عن االتحاد السوفيتي بموارد طاقة متعددة 
آسيا  دول  استقالل  في  إيران  وجدت  لذا  المختلفة،  القوى  بين  منطقَة صراٍع  جعلتها 
الوسطى عاماًل أساسًيا في تغيير المحيط الجيوسياسي لها، حيث منحها موقًعا متميًزا 
بإمكانيات جديدة لتصبح دولَة عبور لطريق الحرير الجديد عن طريق استغالل جغرافية 
تكون  أن  إيران  حاولت   ، ثمَّ وِمن  المفتوحة،  البحار  عن  الحبيسة  الوسطى  آسيا  دول 
منفذها إلى المياه الدولية وإلى العالم بالتبعية، وبهذا تخلق طهران عمًقا إستراتيجًيا في 

هذه المنطقة الحساسة.
لذلك؛ استثمرت إيران موقعها الجغرافي في نقل النفط عبر خطوط أنابيب، بوصفها 
أقصر الطرق لنقل النفط من بحر قزوين عبر أراضيها، وعالوًة على هذا تنقُل إيران 
نفَط تركمانستان وكازاخستان إلى شمال إيران لالستهالك المحلي، بينما تقوم بتصدير 
كمية ُمماثلة من موانئها الجنوبية لصالح دول آسيا الوسطى، إذ تسعى لتوفير ممر طاقة 
لنقل صادرات دول المنطقة عبر األراضي اإليرانية باتجاه الخليج العربي، وِمن ثمَّ إلى 
قت إيران مكاسَب اقتصادية وقفزات تجارية ملموسة  األسواق العالمية. نتيجًة لهذا؛ حقَّ
ق إليران انفراجًة جديدة، في ظل  في شراكتها مع الجمهوريات الخمس، وهو ما قد يحقِّ

العزلة السياسية واالقتصادية التي تعاني منها البالد3.
أما تركيا، تتجلَّى أهمية منطقة آسيا الوسطى في كونها المتغيِّر الجيوسياسي الالزم، 
التركماني، وعلى تخوم الحدود  د في الفضاء  بالتمدُّ التركي  الذي يمثِّل مفتاح الطموح 
الجنوبية لروسيا. فالتمركز في آسيا الوسطى يتيُح النفوذ األكثر سهولًة واألقل تكلفًة على 
العمق الحيوي الروسي في الشمال، والعمق الحيوي الصيني باتجاه الجنوب الشرقي، 
عالوًة على العمق الحيوي لشبه القارة الهندية باتجاه الجنوب، والعمق الحيوي اإليراني 
باتجاه الجنوب الغربي، والعمق الحيوي لكامل منطقة بحر قزوين باتجاه الغرب. لذا؛ فإّن 
ق، إاّل من خالل  النموذج التركي الذي يطمح إليه رجب طيب أردوغان ال يمكن أن يتحقَّ

عالقات إستراتيجية وثيقة مع دول آسيا الوسطى.
م في إمدادات  فضاًل عن هذا، فإّن سيطرة تركيا على موارد آسيا الوسطى تعني التحكُّ
النفط والغاز والمعادن والموارد الزراعية إلى روسيا والصين وشبه القارة الهندية ودول 
االتحاد األوروبي، إذ تسعى تركيا الستغالل عالقاتها بدول آسيا الوسطى، في االستفادة 
من موارد الطاقة التي تمتلكها المنطقة، والتخلُّص من تبعيتها لروسيا في مجال الطاقة، 
خصوًصا أنَّ تركيا تستورد 6٠% من الغاز والنفط من روسيا، وهو ما دعمته الواليات 
المتحدة األمريكية ببناء خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز من آسيا الوسطى إلى ميناء 
جيهان التركي، عبر خط باكو-جيهان؛ تفادًيا لمروره عبر األراضي الروسية أو اإليرانية، 
في  منافسيها  تجاه  لتركيا  أكبر  قوًة  الطاقة  مجال  في  التركي  ر  التحرُّ يمثِّل   ، ثمَّ وِمن 

المنطقة4.
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ثانًيا: أدوات تركيا وإستراتيجية إيران للهيمنة على دول آسيا الوسطى
سعت تركيا للعمل على تعزيز قوتها اإلقليمية، بعد سوريا وليبيا وشرق المتوسط والبحر 
األســــود والقوقاز، في منطقة آسيا الوسطى؛ حتى تثبت لواشنطن أنها جديرة بأن تكون 
الحليفــــة الُمثلــــى لها في المنطقة. بينما ســــعت إيران لتجاوز المفهــــوم التقليدي لألمن 
اإلقليمي، بالوقوف ضد محاوالت القوى اإلقليمية والدولية األخرى الكتساب نفوذ ثقافي 
وأيديولوجــــي في محيط طهران الجغرافي المتمثل في وســــط آســــيا. ومن هذا، اعتمد 
البلدان على عدد من األدوات لدعم مصالحهما في آســــيا الوســــطى، كما سيتضح فيما 

يلي:
1. منهجية إيران لتعزيز النفوذ في دول آسيا الوسطى

بداًل من محاولة إيران تصدير ثورتها لبلدان آسيا الوسطى، ركَّزت على تقديم المساعدة 
التقنية والمالية وتوســــيع العالقات الثقافية، كمحاولة للتقارب مع دول آســــيا الوســــطى 
القِلقــــة من نظام الحكم الديني في إيران، وِمن المحاوالت الســــابقة لتقويض الحكومات 
المجاورة في الشــــرق األوســــط؛ لذا انتهجت إيران منهجيًة مغايرًة للتعامل مع حكومات 

دول آسيا الوسطى5.
ة أدوات، األولى تعلقت  وفي ضوء هذا، اعتمدت إيران في منهجّيتها الجديدة على عدَّ
باستغالل األبعاد الثقافية والدينية المشتركة للتقارب من تلك الدول اإلسالمية، غير أّن 
تلك الوسيلة كان هدفها األكبر الضغط على الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها في 
المنطقة، بينما ارتبطت األداة الثانية للمقاربة اإليرانية بتعزيز العالقات الخارجية مع 
هذه الدول، بعد إدراك طهران أنَّ التقارب الديني يواجه مخاوف كبيرة من تنامي الدور 
اإليراني وسط آسيا، فيما كانت األداة الثالثة لتعزيز نفوذ إيران في دول آسيا الوسطى 
هي التعامل بواقعية مع تلك الدول، من خالل تعزيز التعاون االقتصادي، وتقوية شبكة 

المصالح المتبادلة بين الجانبين6.
لة للعب الدور القيادي واإلقليمي الجديد  وفي هذا السياق، عّدت إيران أنها القوة المؤهَّ
في آسيا الوسطى، واستغلَّت أداتها الجغرافية في التقارب من دول آسيا الوسطى. فِمن 
بين دول الجوار، تحتُل إيران موقًعا جغرافًيا متميًِّزا، إذ تمثِّل ممًرا آمًنا لتلك الدول إلى 
المياه والبحار المفتوحة من الخليج العربي وبحر ُعمان، ولكونها تمتلك شواطئ مشتركة 
الطاقة، فهي  الغني بمصادر  وكازاخستان على بحر قزوين  أذربيجان وتركمانستان  مع 
تمثِّل الطريق األسرع واألكثر أماًنا واألقل تكلفًة نحو األسواق الدولية القتصاديات آسيا 

الوسطى7.
آسيا  بدول  إيران  عالقة  في  بارًزا  دوًرا  االقتصادي  العامل  يلعب  هذا،  عن  فضاًل 
الوسطى، إذ سعت طهران إلى إقامة استثمارات ضخمة بمجال البُنية التحتية، خاصًة 
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في طاجكستان، كما سعت إلى إحياء نشاط منظمة التعاون االقتصادي التي تأّسست 
عام 1985م، وقادت إيران المحادثات من أجل ضم أذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان 
وطاجيكستان وقيرغيزستان إلى المنظمة، وانصّب هدف المنظمة على تحقيق التعاون 
النفطية  والثروة  اإلستراتيجية  األهمية  ذات  الوسطى  آسيا  ودول  إيران  بين  والتنسيق 

االحتياطية الهائلة.
ولتحقيق التعاون االقتصادي، أقامت إيران خط سكة حديد لربط وسط آسيا بشبكة 
وترانزيت  مرور  تسهيالت  ومنحت  الخليج،  على  عباس  بندر  وبميناء  اإليرانية  الطرق 
لتجارة هذه الدول8. واستطاعت طهران أخيًرا في سبتمبر ٢٠٢1م االنضمام إلى منظمة 
معالجة  تستهدف  دولية  كمنظمة حكومية  عام ٢٠٠1م  تأسست  التي  للتعاون  شنغهاي 
القضايا السياسية واالقتصادية واألمنية عبر أوراسيا؛ ما يفتح األبواب أمامها لتعزيز 

عالقاتها السياسية واالقتصادية والثقافية بدول تلك المنطقة.
وفي هذا الصدد، نجد أنَّ كلَّ دولة من دول آسيا الوسطى لديها عالقة خاصة مع 
ة  ن إيران عدَّ إيران، إذ تأتي كازاخستان في المرتبة األولى في هذه العالقات، حيث تدشِّ
مشاريع تمنحها قوًة أكبر في البالد، خاصًة في قطاع نقل البضائع وتبادل النفط. فضاًل 
ري الحبوب إلى إيران، وتأمل في أن تزيد  عن هذا، فإّن كازاخستان واحدة من أكبر مصدِّ
من حضورها من خالل المواصالت البحرية، وبناء محطات لتوزيع الحبوب في الموانئ 
اإليرانية. وبالنسبة إلى كازاخستان، تَُعد إيران شريًكا مهًما في القارة اآلسيوية، إذ تركِّز 
هذه الشراكة على محورية دور إيران اإلقليمي، والحاجة االقتصادية لتعزيز العالقات 

على المستوى االقتصادي9.
-َوفًقا للطموحات اإليرانية- إذ تُضاف  وتأتي طاجيكستان كأهم دول آسيا الوسطى 
إلى أجندة االمتدادات الفارسية في آسيا الوسطى، من خالل اعتماد إيران على الروابط 
البالد  في  اإلسالم  لهيمنة  فقط  فليس  لطاجيكستان،  الديمغرافي  والتكوين  الثقافية 
دون منازع، بل ألّن غالبية سكان طاجيكستان ينتمون إلى أصول فارسية مقارنًة بسكان 
اللغة  هي  الفارسية  اللغة  كون  عن  فضاًل  الوسطى،  بآسيا  األخرى  الجمهوريات  بقية 
الرسمية للبالد، وأخيًرا بسبب انتشار الصراع العرقي في المنطقة، وحرص الطاجيك 
الذين تجمعهم مع الشعب اإليراني أواصر ثقافية وتاريخية على سيادة الِعرق الفارسي 

وسيطرته على السلطة في طاجكستان.
لكن على الرغم هذه المشتركات العرقية والتاريخية بين البلدين، فإنَّ العالقة بينهما 
في  الثوري  وفكرها  أيديولوجيتها  نشر  إيران  محاوالت  بسبب  ة؛  عدَّ توتُّرات  شهدت 
مسلمي  من  كبير  عدٌد  به  تأثَّر  الذي  اإليراني،  الشيعي  الفكر  نشر  عبر  طاجيكستان 
طاجيكستان داخل العاصمة وبعض المدن الطاجيكية، من خالل المساعدات اإلنسانية 
العاصمة  في  الخيرية  الخميني  لمؤسسة  فرع  افتتاح  تّم  إذ  هناك،  تبنَّتها طهران  التي 
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أفكارها  بنشر  تقوم  ثقافية  مراكز  طهران  أنشأت  وجيزة  فترة  وبعد  الطاجيكية، 
وأيديولوجيتها من خالل استقطاب الشباب الطاجيكي بتوزيع الكتب وإقامة المسابقات 
الثقافية وتسهيل رحالت الشباب إلى إيران1٠. غير أنَّ النهج اإليراني في طاجيكستان 
يواجه النفوذ التركي الذي تسعى أنقرة لترسيخه، من خالل تعزيز العالقات بينها وبين 
طاجكستان في عدة مجاالت، أبرزها: التجارة والثقافة واألمن والتعليم. ولم تكتِف تركيا 
بين  الحدود  على  الصراع  في  الوساطة  دور  لعب  إلى  ًرا  مؤخَّ سعت  بل  ل؛  التوغُّ بهذا 
المفاوضات  واستئناف  النزاع  تسوية  إلى  الطرفين  ودعت  وقرغيزستان،  طاجكستان 

بشأن ترسيم حدود دولة طاجيكستان مع قرغيزستان11.
وبينما اعتمدت إيران على القواسم التاريخية والثقافية المشتركة مع أوزبكستان في 
تعزيز عالقاتها االقتصادية بالبالد وتشجيع االستثمارات المتبادلة بين إيران وأوزبكستان، 
ل حجم التبادل التجاري بين البلدين في ٢٠٢1م زيادًة طفيفة بواقع ٢.5% مقارنًة  سجَّ
بعام ٢٠٢٠م. وعلى الرغم من ذلك، فإّن طهران ال تزال طامحًة في ترسيخ عالقاتها مع 
الشحن  واالستثمارية ومجال  والتجارية  االقتصادية  المجاالت  أوزبكستان، في مختلف 
والنقل والترانزيت، رغم عدم التجاوب الواضح من ِقبَل أوزبكستان، ويعود هذا لخوف 
النظام األوزبكي من أي قوة إقليمية منافسة؛ وال سّيما إن كانت إسالميًة ثورية مثل إيران، 
كما أنَّ النظام األوزبكي ال يزال يحرص على عالقات وثيقة مع النظام األمريكي، لذا فإنَّ 
أي تعاون سيحدث مع إيران، ربما يؤدي إلى توتُّر عالقة أوزبكستان بالواليات المتحدة، 

وهو ما سيعوق إقامة عالقة وثيقة بين إيران وأوزبكستان.
أما تركمانستان، فقد عّدتها إيران حليفها الرئيس في آسيا الوسطى، ووثَّقت عالقة 
التبادل التجاري معها، حيث تَُعّد إيران سادس أكبر شريك تجاري لتركمانستان، وحرصت 
التعاون،  مجاالت  من  العديد  في  معها  رسمية  وثيقة   1٠٠ من  أكثر  توقيع  على  إيران 
العبور  البلدان على توقيع وثيقة تعاون شاملة، كما وافقا على إعادة فتح طريق  واتفق 
في  العدائية  تركمانستان  من سياسة  الرغم  على  نقاط حدودية،  أربع  عند  للشاحنات 
الغاز الذي تبيعه  التي بدأت من تغييرها لتعريفات تصدير  إيران،  اآلونة األخيرة ضد 
إليران بشكٍل مستمر، وتضييقها على األقلية الشيعية في البالد، ودعمها لنظام »طالبان« 
بأفغانستان، ومع ذلك ال تستطيع إيران معاداتها؛ ألنها شريٌك أساسي في الغاز، وبوابة 

إيران الجغرافية إلى آسيا الوسطى1٢.
إيران وقرغيزستان  بين  العالقات  لم تشهد  الوسطى،  آسيا  باقي دول  وعلى خالف 
إذ  الماضي،  القرن  تسعينات  في  الدبلوماسية  العالقات  نشأة  منذ  ملحوظة  تطوُّرات 
ن عالقات قرغيزستان مع تركيا وإسرائيل- على تعاون محدود  حافظ البلدان -رغم تحسُّ
ًرا بسبب انضمام  في مجاالت النقل والجمارك والبنوك والتعليم والسياحة13، لكن مؤخَّ
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طهران لمنظمة شنغهاي، زادت أهمية قرغيزستان إليران؛ لكونها ستمثِّل جسًرا يصل 
إيران بمنطقة شنغهاي وفضاء أوراسيا.

ومما سبق، يتضح استيعاب إيران للخلل المنهجي الذي اتبعته في سياستها مع دول 
ل إلى بناء الشراكات  لت من سياساتها تجاه آسيا الوسطى، لتتحوَّ الشرق األوسط، لذا عدَّ
االقتصادية وزيادة معدالت التجارة كمداخل براغماتية لزيادة نفوذها وسط آسيا، غير أنَّ 
اإلشكاليات االقتصادية التي تعصف بالبالد تُضيِّق من خيارات إيران، كما أنَّ نموذجها 
ع دول آسيا الوسطى على االنخراط معها بمشاريع  المعزول دولًيا ال يشجِّ االقتصادي 
ه اإليراني للحكومة الجديدة دائب  الطاقة بشكل كبير، على الرغم من ذلك نجد التوجُّ

السعي إلى االتجاه شرًقا تجاه وسط آسيا عبر االنفتاح االقتصادي.
ل التركي في آسيا الوسطى ٢. إستراتيجية التوغُّ

تَُعّد تركيا طرًفا مؤثًِّرا في صراع التنافس على بسط النفوذ بآسيا الوسطى، وعلى الرغم 
مــــن عدم وجود ارتباط جغرافي بين تركيا ومنطقة آســــيا الوســــطى، فــــإّن هذا لم يمنع 
ل داخل المنطقة.  تركيا من اســــتغالل أدواتها األيديولوجيــــة والثقافية واالقتصادية للتوغُّ
ولتنفيــــذ أجندتها، بدأت تركيا في نســــج عالقاتها مــــع دول المنطقة منذ تفكُّك االتحاد 
الســــوفيتي واستقالل دول آسيا الوسطى الخمس في بداية التسعينات، إذ سارعت أنقرة 
إلى االعتراف بها دولًيا؛ األمر الذي هدفت تركيا من خالله للتحرُّك االستباقي في صراع 

النفوذ على المنطقة.
ة أدوات؛  ومن هنا، اعتمدت اإلستراتيجية التركية تجاه دول آسيا الوسطى على عدَّ
األولى تمثَّلت في تقديم أنقرة نفسها كوطن أم لشعوب المنطقة، خصوًصا منطقة آسيا 
اآلسيوية،  القارة  في  واقتصادي  سياسي  ثقل  ذات  إسالمية  قوى  تَُعّد  التي  الوسطى، 
واعتمدت تركيا على صورتها المزعومة لدى جمهوريات آسيا الوسطى المسلمة، بكونها 
نموذًجا للدولة العلمانية المنفتحة ثقافًيا، وهو ما تسعى أنظمة الحكم في الجمهوريات 

اإلسالمية إلى محاكاته منذ استقاللها عن االتحاد السوفيتي 14.
أنقرة  فيها  استخدمت  التي  الثقافية،  األداة  عبر  لتركيا  الثانية  األداة  تأتي  بينما 
القواسم اللغوية المشتركة بينها وبين شعوب وسط آسيا، إذ لعبت أنقرة بورقة اللغة في 
مجلس الدول الناطقة بالتركية، الذي يضم أربع دول من آسيا الوسطى؛ قيرغيزستان 
المجلس  هذا  كون  من  الرغم  وعلى  -كمراقب-  وتركمانستان  وأوزبكستان  وكازاخستان 
ة بُهويتها الثقافية الخاصة البعيدة  يواجه معارضًة كبيرة داخل دول آسيا الوسطى المعتزَّ
عن الهوية التركية، لكن تركيا ال تزال تهدف الستغالل هذا المجلس لخدمة مصالحها 
القوة  إلى  التركي  النهج  المنطقة. ومن هنا، استند  االقتصادية والتجارية مع دول تلك 
الناعمة؛ للسيطرة على شعوب تلك المنطقة، من خالل الجانب الثقافي، واستغلَّت تركيا 
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مدخل الدين الذي تشاركت لنشره المؤسسات الحكومية وغير الحكومية؛ لترسيخ نفوذها 
في آسيا الوسطى.

الدينية  الشؤون  رأسها مديرية  التركية، على  الكيانات  من  كان هذا من خالل عدد 
التركية، التي توّسع دورها خارجًيا بعد انهيار االتحاد السوفيتي لتشمل العالقة بين تركيا 
ودول القوقاز اإلسالمية، وأصبحت الوسيلة األساسية للنفوذ التركي في تلك المنطقة، 
بجانب وكالة التعاون والتنسيق التركية، وهي مؤسسة حكومية تعمل على تحسين صورة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخارج، خصوًصا بين الدول اإلسالمية النامية، 
ولها للتأثير على  عن طريق تقديم المساعدات اإلنسانية والمشروعات التنموية التي تمِّ

الجمهوريات الخمس.
وفضاًل عن دور مديرية الشؤون الدينية التركية ووكالة التعاون والتنسيق التركية في 
استقطاب الشعوب المسلمة بدول آسيا الوسطى لجعل انتمائهم األكبر ألنقرة، من خالل 
التركية  الحكومة  الخمس، أسست  الدول  في  والوطنيين  المحليين  الدين  رجال  تجنيد 
بين  العالقة  تنظيَم  األساسية  مهمتُه  كانت  عام 1994م،  بأوراسيا  اإلسالمي  المجلس 
اإلسالم والدولة في تلك البلدان. وعلى الرغم من طموح تركيا لفرض رؤيتها الخاصة 
باإلسالم وبسط نفوذها الثقافي داخل دول تلك المنطقة من خالل المجلس اإلسالمي، 
عام  منذ  اجتماعاته  وتوقُّف  دوره  تراُجع  بعد  تركيا،  آماَل  خيَّب  المجلس  نشاط  لكن 

٢٠1٢م.
آسيا،  وسط  بمنطقة  التركية  األجندة  نشر  في  الرسمية  المؤسسات  دور  وبجانب 
بزعامة  »النورسية«  حركة  ُهما:  حركتين،  في  التركية  الحكومية  غير  الجهود  تمثَّلت 
سعيد النورسي، إذ نشط دورها في الجمهوريات اإلسالمية في آسيا الوسطى باستثناء 
أوزبكستان، التي لم تسمح لها بامتداد نفوذها للبالد، فضاًل عن حركة »حزمت« التي 
أسسها فتح اهلل جولن -الذي انشق عن حركة سعيد النورسي- وهي األكثر نشاًطا ونجاًحا 
تقديم  على  جهودها  ركَّزت  لكونها  الوسطى؛  آسيا  في  التركية  الدينية  المنظمات  بين 
فرص تعليمية وأنشطة خيرية على نطاق واسع ألبناء دول وسط آسيا، كما أسست عدًدا 
كبيًرا من المدارس الدينية، خاصًة في مدن قيرغيزستان وكازاخستان الفقيرة. وهو األمر 
الذي حاولت دول آسيا الوسطى التصدي له والوقوف بقوة ضد القوة الناعمة لتركيا، 
المتمثِّلة في النشاط الثقافي الديني، إذ قامت معظم دول الجمهوريات الخمس بتضييق 
المساحة المتاحة ألنشطة مديرية الشؤون الدينية والمنظمات »الجولنية« في المنطقة. 
ونتيجًة لهذا، لم يستمر النشاط الديني المدعوم من تركيا في ممارسة نفوذ كبير، إال 
في قيرغيزستان، التي تَُعد من أضعف الحكومات المركزية في المنطقة؛ وبالتالي األكثر 

استعداًدا لقبول التأثير الخارجي التركي15.
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بينما ترتكز األداة األخيرة لتركيا على تعزيز الروابط االقتصادية مع دول المنطقة، 
بآسيا  الفرص االستثمارية  يتمثَّل في احتكار  التركي  التكامل االقتصادي  إنَّ مبتغى  إذ 
الوسطى، ومشاريع البنية التحتية، وزيادة معدالت التبادل التجاري مع دول اإلقليم، وال 
سّيما أنَّ األسواق في وسط آسيا من الوجهات األساسية المستهلكة للبضائع التركية؛ 
لذا تتزايد أهمية آسيا الوسطى لتركيا في كون السيطرة على ممرات وسط آسيا تتيُح 
وروسيا  الهندية  القارة  شبه  بين  تربط  التي  والجوية،  البرية  الممرات  على  السيطرة 

والصين؛ وبالتالي السيطرة على األسواق اإلقليمية16.
ًرا بتوسيع نفوذها في  بيْد أنَّ كلَّ تلك األدوات لم تمنع الصعوبة التي القتها أنقرة مؤخَّ
آسيا الوسطى ألكثر من عامل؛ األول هو أنَّ حكام آسيا الوسطى لم يكونوا متحمسين 
للنموذج التركي بزعمه تحقيَق الديمقراطية وخلقِه اقتصاَد سوٍق عالمي، والثاني يتعلق 
بقوة النفوذ الروسي في المنطقة، الذي أثبت أنه أقوى وأكثر ديمومًة من النفوذ التركي، إذ 
تأثَّرت دول آسيا الوسطى بقوة بالُهوية الثقافية الروسية بسبب الروابط التاريخية، بينما 
السبب الثالث يرتبط بالعائق االقتصادي وانشغال أنقرة باألزمة االقتصادية التي تزداد 
تها. كلُّ هذه العوامل، قلَّلت من قدرة تركيا على إحراز التفوُّق السياسي واالقتصادي  حدَّ

المنشود في آسيا الوسطى17.

ثالًثا: قضايا الصراع والخالف بين تركيا وإيران
تأسســــت العالقات التركية-اإليرانية تاريخًيا على المنافســــة اإلقليمية بين البلدين، منذ 
قيام الدولة العثمانية، ثُم استمرَّ هذا الخالف بعد إعالن الجمهورية التركية وتعزيز نفوذ 
ة النزاع بعد الثورة اإليرانية وانشغال طهران  أنقرة الخارجي. لكن ســــرعان ما هدأت شدَّ
بتحســــين وضعها الداخلي لتصدير ثورتها )اإلسالمية( في جوارها اإلقليمي؛ األمر الذي 
أشــــعل الصراع مرًة أخرى على مناطق النفوذ بين تركيا وإيران، واســــتمرت العالقة بين 
طهــــران وأنقرة تتراوُح بين التحالف والصراع؛ نتيجًة للقضايا الشــــائكة بين البلدين في 

المنطقة.
لكن على الرغم من الخالفات األخيرة بين تركيا وإيران على خلفية النزاع في سوريا، 
ة الصراع بينهما، من خالل الحوار  نجحت الدولتان إلى حٍد كبير في التخفيف من حدَّ
المتعدد األطراف، ومنصات إدارة النزاع. ففي األعوام القليلة الماضية، ظهرت شواهد 
الهدنة بين البلدين منذ معارضة إيران بشدة محاولة االنقالب العسكري في تركيا عام 
٢٠16م، وبدورها انتقدت تركيا االحتجاجات في إيران عام ٢٠18م18، وتغيَّر الموقف 

التركي تجاه البرنامج النووي اإليراني، َوفًقا للتطلُّعاِت التركيِة اإلقليميِة الجديدة.
ولعلَّ ما يُثير التساؤل؛ هل انتهت الخالفات بالفعل بين الطرفين، أم أنَّ الفترة المقبلة 
ستشهد تصعيًدا في ساحات جديدة للصراع على النفوذ، خاصًة بمنطقة آسيا الوسطى 
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أفغانستان  من  األمريكي  االنسحاب  رأسها  وعلى  هناك،  اإلقليمية  المتغيِّرات  ظل  في 
وسيطرة حركة طالبان على البالد، بما أفضى إلى تغيُّر موازين القوى في منطقة وسط 
آسيا؟ فالدور التركي الجديد في أفغانستان سيضع أنقرة في صراع السيطرة والنفوذ مع 
إيران، التي لن تقف مكتوفَة األيدي في أفغانستان، والفراغ الذي تركته الواليات المتحدة 
ل فرصًة إليران لتثبيت نفوذها في المنطقة، كما أنَّ المصلحة اإليرانية في منطقة  يشكِّ
وسط آسيا هي استبدال الوجود األمريكي المقِلق بموطئ قدم لها هناك، في حين تعمل 
تركيا على زيادة نفوذها بسرعة في بلدان المنطقة، حتى في طاجيكستان، التي تربطها 
قواسم مشتركة عديدة مع إيران؛ األمر الذي يُوِجب تحليل قضايا التحالف والصراع بين 
، الخروج باستشراٍف حول مستقبل العالقة بين تركيا وإيران في آسيا  البلدين، وِمن ثمَّ

الوسطى.
1. قضايا التحالف بين تركيا وإيران

ة في تعزيز التقارب بين البلدين، أولها يرتبط بالمواقف السياسية  أســــهمت محدداٌت عدَّ
المشــــتركة بين إيران وتركيا، التي تتجلَّى في المواقف من الدور األمريكي في المنطقة، 
والمنافســــة اإلقليمية مع دول الخليج، والموقف من القضية الفلســــطينية، يُضاف إليها 
قضايا إقليمية وجيوسياســــية تجمع البلدين، كشعورهما بالخطر المتنامي لحزب العمال 
الكردســــتاني وحلفائه في المنطقة، ومعارضتهما الطموحــــات االنفصالية الكردية التي 
تهدد وحدة أراضيهما، وســــبق أن تعاونت طهران وأنقرة سياًســــيا وميدانًيا للحيلولة دون 

انفصال كردستان العراق، بعد أن أجرت حكومة اإلقليم استفتاًء يؤيِّد ذلك19.
المختلف في عالقة إيران بتركيا، هو تعامل البلدين وقت األزمات الكبرى التي تعصف 
فتاريخًيا،  وطهران.  أنقرة  بين  التحالف  عالقة  في  الثاني  الشاهد  يمثِّل  والذي  بهما، 
بتقديم  بادرت تركيا  إذ  كانت تركيا بمثابة قناة دعم اقتصادية إليران أوقات األزمات، 
المساعدة إليران لتأمين احتياجاتها االقتصادية لثمانية أعوام أثناء الحرب مع العراق، 
وكذلك عندما واجهت إيران صعوبات في الخليج العربي بسبب الخلل في حركة المالحة 
التهرُّب  على  إيران  مساعدة  في  حيوًيا  دوًرا  تركيا  أدَّت  ٢٠1٢م،  عام  وفي  البحرية. 
الطبيعي  النفط والغاز  العقوبات، من خالل خطة كبرى اشتملت على تسديد ثمن  من 
المستورد من إيران بواسطة الذهب، لكن سرعان ما منعتها الواليات المتحدة من القيام 

بمساعدة إيران عبر االلتفاف على العقوبات االقتصادية٢٠.
والتجارة  الطاقة  واإليرانية في مجاالت  التركية  المصالح  تتجلَّى  السياق،  ذات  وفي 
كعامل أخير مؤثِّر حول تعزيز العالقات بين البلدين، إذ تعتمد تركيا على النفط والغاز 
ل الواردات اإليرانية من البضائع التركية عصًبا مهًما في  اإليراني، في الوقت الذي تشكِّ
السوق اإليراني، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع تركيا أكثر من 6 مليارات دوالر في 
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عت تركيا وإيران 6 مذكرات  ٢٠٢1م، ويطمح البلدان لزيادة حجم هذا التبادل؛ لهذا وقَّ
تفاهم في أبريل ٢٠٢1م؛ بهدف زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 3٠ مليار دوالر.

كطريق  الوسطى  آسيا  في  نفوذها  بتوسيع  إيران  تستغل  تركيا  أّن  يتضح  هنا،  ومن 
عبور إلى أسواق آسيا الوسطى، أما إيران، فتركيا هي المستوردة الكبرى للغاز الطبيعي 
للوصول  اقتصادية  بوابًة  ل  وتشكِّ اإليراني،  الخام  للنفط  أساسية  ومستوردة  اإليراني، 
في المستقبل إلى أسواق الطاقة النفطية وغير النفطية في أوروبا. وعلى الرغم من أن 
تركيا المستفيدة األولى من تطوُّر العالقات االقتصادية مع إيران، لكن األخيرة ستسعى 
جاهدًة لمنع تدهور هذه العالقات، حتى لو كان ذلك يُصّب إلى حٍد كبير في مصلحة 
تركيا. وبناًء على ما سبق، يمكن القول إّن تركيا وإيران تمكنتا إلى حٍد كبير من فصل 
أسهم  بل  الماضية،  السنوات  اإلقليمية خالل  عن خصوماتهما  االقتصادية  عالقاتهما 
حماية  بهدف  الجيوسياسي؛  االنضباط  في  مباشرة،  غير  بصورة  االقتصادي  التعاون 

مصالحهما االقتصادية المشتركة من التنافس على النفوذ في المنطقة٢1.
٢. قضايا الخالف بين تركيا وإيران

في مقابل الرؤى المشتركة بين البلدين إزاء المتغيِّرات اإلقليمية، لم يمنع ذلك وجود قضايا 
جوهرية خالفية بين أنقرة وطهران، يرتبط أولها بخريطة الحلفاء اإلستراتيجيين لكال 
الدولتيــــن، حيث تظل تركيا حليًفــــا مهًما للواليات المتحدة األمريكيــــة؛ العدو التاريخي 
ت مؤخًرا الواليات المتحدة في العديد من القضايا،  إليران. وعلى الرغم من أنَّ أنقرة تحدَّ
بما في ذلك شراء أنظمة دفاع جوي من روسيا، وتنفيذ عمليات ميدانية في سوريا وليبيا، 
فإنها ال تزال تســــير في فلك اإلدارة األمريكية، وال تزال األخيرة تؤثر على سياسة تركيا 
الخارجية، تحديًدا في التعامل مع إيران. ويَُعّد شــــاهًدا على ذلك تراُجع تركيا عن شراء 
النفط اإليراني بعد أبريل ٢٠19م، عندما ألغت الواليات المتحدة اإلعفاء الممنوح لتركيا 
ف عند الحد الذي تسمح به الواليات  ح أنَّ التعاون التركي مع إيران يتوقَّ لشرائه؛ ما يوضِّ
المتحــــدة، بينما إيران لديها تحالف مهم مع روســــيا، وهذه األخيــــرة عالقاتها مع تركيا 
متأرجحــــة؛ لــــذا يمثل الحلفاء التقليديــــون إليران وتركيا عائًقا أمــــام تعزيز العالقة بين 
البلدين، وشــــكاًل آخر من صراع القطبين األساسيْن في العالم، وانتقال هذا الصراع إلى 
بقعة جديدة تتمثَّل في آسيا الوسطى، باستخدام وكالء جدد متمثِّلين في إيران وتركيا٢٢.
ًرا آخر على تصعيد  بجانب هذا، جاء التنافس التركي-اإليراني على أذربيجان مؤشِّ
الخالف بين أنقرة وطهران؛ فعلى الرغم من كون أذربيجان ليست ضمن جمهوريات آسيا 
الوسطى الخمس، لكن العالقات المتشابكة التي تجمع إيران وتركيا في أذربيجان أثَّرت 
بشكل مباشر على عالقاتهما في آسيا الوسطى، وبرزت التناقضات في المقاربتين تجاه 

الوضع في أذربيجان، التي تتجاذبها إيران مذهبًيا، وتستقطبها تركيا قومًيا.
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عاماًل  كانت  التي  باألسلحة،  دتها  وزوَّ أذربيجان  تركيا  فيه  دعمت  الذي  الوقت  ففي 
حاسًما في انتصارها بالحرب ضد أرمينيا في سبتمبر ٢٠٢٠م، دعمت إيران أرمينيا 
المسيحية في خالفها مع أذربيجان ذات األغلبية الشيعية حول إقليم ناغورني قرة باغ، 
ع أن يؤدي إلى  على الرغم من أنَّ التقارب الديني والثقافي بين البلدين كان من المتوقَّ
المتاخمة  المنطقة  في  اإلثني  التداخل  ظل  في  خصوًصا  أذربيجان،  مع  إيران  وقوف 
للحدود مع أذربيجان، غير أنَّ االعتبارات اإلستراتيجية دفعت إيران إلى دعم أرمينيا؛ كي 
تبقى أذربيجان ضعيفة؛ وبالتالي ال تكون في وضٍع يسمح لها بإثارة التوتُّر بين السكان 

األذريين في إيران.
ومن هنا، يتضح أّن دعم إيران ألرمينيا على حساب أذربيجان أدى إلى تدهور العالقات 
العالقات  تعاني  بأذربيجان  تركيا عالقتها  ز  تعزِّ الذي  الوقت  ففي  وطهران؛  أنقرة  بين 
اإليرانية-األذربيجانية من صراع ملحوظ لعدة عوامل، يَُعّد في مقدمتها رؤية إيران أنَّ 
أذربيجان  تتهم  المقابل،  في  وغير إسالمي.  للغرب  مواٍل  األذربيجاني  العلماني  النظام 
األذربيجاني  الرئيس  بنظام  لإلطاحة  يسعون  الذين  األذريين،  اإلسالميين  بدعم  إيران 

إلهام علييف، وهو ما اعترفت به إيران في تصريحاتها الرسمية منذ سنوات٢3.
ويَُعّد شاهًدا آخر على توتُّر العالقات بين إيران وأذربيجان، اقتراُح األخيرة في أحد 
بنود اتفاقية الهدنة بينها وبين أرمينيا، السماَح ألذربيجان بإنشاء ممر عبور عبر جنوب 
أرمينيا؛ األمر الذي سيضّر بالمصالح االقتصادية إليران، لكونه سينهي التعامل التجاري 
الحزام  الواقع على مشروع  الجديد  الممر  فإّن  وبالتالي،  وأرمينيا.  إيران  بين  المباشر 
والطريق، قد يقلِّل من نفوذ إيران في أذربيجان لصالح تركيا، التي ستستغل هذا الممر 
لتجارة  بديلة  قناة  لتشكيل  المجال  يفتح  ما  الوسطى؛  آسيا  إلى  مباشر  طريق  إلنشاء 
روسيا  عليه  تسيطر  الذي  التقليدي  الممر  تتجاوز  أوروبا  مع  األخرى  والسلع  الطاقة 
وإيران، وهذا سيعطي تركيا فرصًة تاريخية، من خالل ربطها بدول آسيا الوسطى عبر 

أذربيجان؛ ما يقوِّض في المقابل أهمية إيران لدول المنطقة.
بل  الجديد،  الممر  عند  ألذربيجان  دعمها  من  تركيا  طموح  يتوقَّف  لم   ، ثمَّ ومن 
الدبلوماسي  ثقلها  لتعزيز  لها فرصًة  يوفر  باغ  قرة  إقليم  الصراع في  أنَّ  أنقرة  أدركت 
والعسكري والتكنولوجي، وتوسيع دورها في المنطقة؛ لذا حاولت تركيا استغالل هذا 
بنقل  الخاصة  واالتفاقيات  الطاقة  في مجال  أذربيجان  مع  بتعاونها  النسبي،  االنتصار 
آسيا  دول  تستميل  كي  التركية؛  األراضي  عبر  األوروبية  السوق  إلى  األذربيجاني  الغاز 
أنَّ  لمبادراتها. ومن هنا، يتضح  السياسي واالقتصادي  التجاوب  الوسطى وتحّثها على 
تركيا استخدمت أذربيجان كورقة في صراعها مع إيران؛ ألنها ترى أنَّ طهران وموسكو 
تقفان سًدا منيًعا في وجه المشاريع التركية بالمنطقة، فتحاول الضغط عليهما من خالل 

ساحة جديدة٢4.
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لكن األهم من القضايا الخالفية السابقة، هو سياسات تركيا تجاه آسيا الوسطى، إذ 
ل في تلك المنطقة متمثاًل بالمقام األول في نجاح سياسات  يبقى العامل الحاسم للتوغُّ
الطاقة المتََّخذة مع بلدان المنطقة، خاصًة الدولتين الثرّيتين من حيث الموارد األحفورية 
-كازاخستان وتركمانستان- هذا بجانب أهمية السيطرة على الخطوط والممرات الحيوية 
لنقل النفط والغاز إلى األسواق العالمية، وِمن ثمَّ يدور الصراع الحالي بين تركيا وإيران 
حول السيطرة على خطوط نقل الطاقة وسط آسيا. وعلى الرغم من أنَّ هناك خمسة 
فإنَّ  إيران،  على  معظمها  تعتمد  خارجها  إلى  المنطقة  من  للطاقة  ناقلة  رئيسة  طرق 
الواليات المتحدة تدعم الجهود التركية في مجال الطاقة للوصول إلى اإلقليم وجنوب 
الغاز  على  األوروبي  االعتماد  تقليص  في  وطمًعا  والصين،  روسيا  في  نكايًة  القوقاز، 

ل التركي بالمنطقة٢5. د الطريق للتوغُّ الروسي؛ ما يمهِّ

رابًعا: الفرص والتحديات واتجاهات العالقة بين إيران وتركيا في آسيا الوسطى
يضعنا المشــــهد الحالي أمام عدد من المسارات المحتملة للعالقة بين إيران وتركيا في 
آسيا الوسطى، إذ يتمثَّل التحدي األكبر أمام البلدين في تعزيز عالقاتهما مع دول وسط 
آسيا، واستقطاب أكبر عدد من الحلفاء من الجمهوريات الخمس؛ لزيادة نفوذهما هناك، 
ل في المنطقة، ليس أمام تركيا وإيران إاّل انتهاج أحد المســــارات  ولتحقيــــق هدف التوغُّ

الثالثة المتمثِّلة فيما يلي:
1. انتهاج التنافس كمدخل لبسط النفوذ

ي ذلك التنافس عــــدد من العوامل، أبرزها: أنَّ روابط جمهوريات آســــيا الوســــطى  يغــــذِّ
الثقافية والتاريخية مع تركيا أقوى بكثير من عالقة إيران الثقافية مع تلك البلدان. ويأتي 
التفــــوُّق التركي الداخلي بالتزامن مع التفوُّق الخارجي؛ بســــبب دعــــم الواليات المتحدة 
للدور التركي في وســــط آسيا، وال سّيما بعد االنسحاب األمريكي األخير من أفغانستان، 
الــــذي يتطلــــب بدياًل موثوًقا به فــــي المنطقة، هذا بجانب تدهــــور األوضاع االقتصادية 
ع االقتصادي في  لطهران بسبب العقوبات األمريكية؛ األمر الذي سيُجبر إيران على التوسُّ
آســــيا الوسطى، فهي ال تمتلك رفاهيَة الخسارة في تلك المنطقة، لذا سيخلق هذا حالًة 

من العداء بين إيران وتركيا في آسيا الوسطى٢6.
٢. تعاون محتمل

من المتوقع أن يكون التعاون أحد خيارات إيران وتركيا في آســــيا الوســــطى، ويعود ذلك 
إلى عدة متغيِّرات، أهمها: وصول قيادة إيرانية جديدة برئاسة إبراهيم رئيسي، وسياسة 
أمريكية جديــــدة بإدارة جو بايدن، مروًرا بالتطوُّرات الجيوسياســــية في جنوب القوقاز، 
وانطــــالق مباحثات فيينا بخصوص البرنامج النووي اإليراني، باإلضافة إلى ما يبدو أنه 
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ن عالقاتها مع اإلمارات  إعادة تقييم تركيا لعالقاتها اإلقليمية، يَُعّد شاهًدا على ذلك تحسُّ
ومصر وإســــرائيل في الشهور القليلة الماضية، األمر الذي قد يُنبئ بعالقة أكثر انفتاًحا 

مع إيران.
ومن أبرز دعائم هذا التعاون المحتمل، التصريحات األخيرة المتبادلة بين البلدين، 
إذ أكد وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان خالل مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في العاصمة طهران منتصف نوفمبر ٢٠٢1م، 
أنَّ إيران وتركيا اتفقتا على إعداد خارطة طريق لتأسيس تعاون بعيد المدى، سيشمل 
مناقشة التطوُّرات في أفغانستان، وكيفية تحقيق االستقرار واألمن في آسيا الوسطى 
من خالل إعالء سياسة الحوار بين البلدين، لكن هذه التصريحات تثير عدًدا من األسئلة 
ي كل تلك القضايا الُمتناَزع عليها  حول مستقبل العالقات التركية-اإليرانية، وكيفية تخطِّ

ق هذا التعاون المنشود ٢7. بين البلدين، ومدى إمكانية تحقُّ
٣. تحالف إستراتيجي

ة الحكم في أغســــطس ٢٠٢1م، أدرك ضرورة بناء  منذ وصول إبراهيم رئيســــي إلى سدَّ
سياسة خارجية معتدلة، وتعزيز األدوات الدبلوماسية؛ لمواجهة جملة من التحديات التي 
تعاني منها طهران في اآلونة األخيرة. لذا يســــعى رئيســــي لوضع رؤية خارجية متماسكة 
لحــــل التوترات اإلقليمية مع دول الجوار، وهذا ســــيُوِجب على طهران العمل على تطوير 
التعــــاون مع المنافســــين اإلقليميين، وعلى رأســــهم تركيا. وانطالًقا من هذه السياســــة 
الخارجيــــة الجديدة لمعالجة الخالفات الخارجية وإعــــالء مصالح طهران القومية على 
الصراع التاريخي مع تركيا، ستحاول إيران التكيُّف مع طبيعة التحوُّالت في منطقة آسيا 

الوسطى، وتقبُّل الدور التركي هناك.
ه المصالح االقتصادية، التي ستجنيها إيران من عالقاتها اإلستراتيجية  ز هذا التوجُّ ويعزِّ
مع دول المنطقة في حالة تهدئة المنافسة والتنسيق مع تركيا؛ فمنطقة آسيا الوسطى 
التي تقع بين إيران وروسيا والصين، تخلق عمًقا إستراتيجًيا لطهران، وهو األمر الذي 
في  االقتصادية  األوضاع  تدهور  بسبب  األخيرة؛  اآلونة  في  أهميًة قصوى  إيران  توليه 

البالد بشكل غير مسبوق٢8.
، يتضح مما سبق أّن عناصر التعاون والتنافس متشابكة بشكٍل وثيق في العالقة  ومن ثمَّ
دة؛  التركية-اإليرانية في آسيا الوسطى، وقد يرى الجانبان أهمية إدارة تلك العالقة المعقَّ
لمنع أي تصعيد محتمل ينتج عنه تغيير في التوازن بين هاتين القوتين في آسيا الوسطى، 
ز عدم االستقرار في القارة اآلسيوية بالكامل، هذا بجانب أنَّ آسيا  وهو ما يمكن أن يعزِّ
الوسطى ليست منطقًة ذات أهمية سياسية كبيرة بالنسبة إليران، تحديًدا مع المقارنة 
بمصالحها االقتصادية مع الجمهوريات الخمس. فضاًل عن هذا، فإنَّ النفوذ الروسي في 
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تلك المنطقة يفوق النفوذ اإليراني-التركي، إذ تظل روسيا القوة األكثر تأثيًرا في وسط 
آسيا، على الرغم من محاوالت تركيا وإيران إيجاد موطئ قدٍم لهما هناك، وهذا قد يقود 

هذين البلدين إلى التعاون في آسيا الوسطى.

خــالصــة
مما سبق، يمكن القول إّن الجاذب لالهتمام في عالقة إيران بتركيا هو تفاوت العالقات 
ة الصراع وقوة التحالف؛ ما يجعلنا أمام حالة من الغموض تكتنُف تلك العالقات  بين حدَّ
المتبادلة بين البلدين، وتستدعي التساؤل حول العوامل المؤثِّرة على المنافسة اإلقليمية 
بين البلدين في آســــيا الوسطى، التي تتعلَّق باألساس بحدود القوة الخارجية ومدى تأثير 
الُهوية في تشــــكيل السياسة الخارجية لكال البلدين تجاه مستجدات المنطقة والمنافسة 
، فإن كانت إيــــران تحاول من وراء تطوير عالقاتها مع دول آســــيا  االقتصاديــــة؛ ومــــن ثمَّ
الوســــطى تعزيَز نفوذها اإلقليمي، والخروَج من العزلة، والهــــروب من العقوبات الدولية 
المفروضــــة عليها، فــــإّن تركيا في المقابل، تحــــاول أن تخترَق تلــــك المنطقة؛ لتعويض 
فشــــلها في مناطق الصراع األخرى كسوريا وليبيا، ضمن إســــتراتيجية استهدفت إحياَء 
وجودها وعالقاتها مع محيطها الثقافي، إذ لم يُكن التنافس بين إيران وتركيا على مناطق 
ع والتأثير السياسي وحسب، لكن كذلك من أجل  النفوذ في آسيا الوسطى لضمان التوسُّ
المصالح االقتصادية، وبناء عمٍق إستراتيجي يخدم أهداف الدولتين؛ ما قد يستدعي من 

تركيا وإيران تغليب مصالحهما القومية على الصراع التاريخي بين البلدين.
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عـــرض كتــــاب

»النفوذ اإليراني في إفريقيا جنوب الصحراء«

على مدى أكثر من أربعة عقود منصرمة، يحاول النظام الثيوقراطي 
وغرب  شرق  في  ضغط  أوراق  وامتالك  نفوذ  مناطق  خلَق  إيران  في 
وشمال وجنوب ووسط إفريقيا جنوب الصحراء، أو ما يعرف بـ»إفريقيا 
اإليرانية  اإلستراتيجية  ضمن  خاصة  بأهمية  تحظى  التي  السوداء« 
عند  تجاوزها  يمكن  ال  لقوة  إيران  تحويَل  تستهدف  التي  الكبرى، 
صياغة السياسات واإلستراتيجيات المؤثرة في المعادلتين اإلقليمية 
نها من  ويمكِّ العالمية،  الشؤون  في  انخراًطا  أكثر  ويجعلها  والدولية، 
والجيوبوليتيكية  االقتصادية  وأهدافها  السياسية  مصالحها  تحقيق 
ونشر منظومتها الفكرية في مجاالتها الحيوية ضمن الهدف اإليراني 
األسمى المتعلق بتدشين اإلمبراطورية اإلسالمية اإليرانية العالمية 

المزعومة، تحت قيادة الولي الفقيه في إيران.

عرض: د. عبدالرؤوف مصطفى الغنيمي
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وتعود أهمية إفريقيا إليران إلى اعتبارات تتعلق بموقعها الذي يُطل على مناطق عبور 
وسلًعا  حيوية  موارد  وبامتالكها  دولية،  وتجارةٌ  إستراتيجية  سلٌع  خالله  من  تمرُّ  دولية 
إستراتيجية وسوًقا واسًعا تتنافس عليه كافة القوى الدولية، وبيئًة خصبة لالستثمارات 
والشراكة تتنافس عليها العديد من الشركات حول العالم، وإمكانية توفير موارد يمكنها 
المساهمة في التخفيف من وطأة العقوبات على إيران، وبكونها شريًكا سياسًيا قديًما 
إليران ال سيما في التوجهات المناهضة للهيمنة واإلمبريالية، وهي كتلٌة تصويتيٌة هائلة 
يمكن أن تخدم إيران في المنظمات الدولية، بل وتسعى إيران لخلق مناطق نفوذ فيها في 
ظل المساعي اإلقليمية والدولية لخلق مناطق نفوذ في إفريقيا، والحد من التأثير الديني 

للسعودية في العديد من دول القارة.
ومن ثم يتناول الكتاب بالتحليل النفوَذ اإليراني في إفريقيا جنوب الصحراء، بهدف 
الوقوف على طبيعة وحجم النفوذ اإليراني في إفريقيا من خالل اإليضاح في أّي مرحلة 
الحيوية  المجاالت  في  الشيعي  التمدد  مراحل  إفريقيا ضمن  في  اإليراني  النفوذ  يمر 
إليران: نشر تشيع أم تسييس تشيع أم عسكرة تشيع أم إدماج تشيع، حيث يختلف مستوى 
الحضور اإليراني من مرحلة ألخرى لخلق مناطق نفوذ وامتالك أوراق ضغط تجاه تحقيق 
األهداف اإلستراتيجية في القارة السوداء، كما تختلف أيًضا تكلفة مواجهِته بحيث تقل 
في مرحلة نشر التشيع وتزداد في المراحل التالية، ال سيما عند مواجهة عسكرة التشيع، 
فضاًل عن دق ناقوس الخطر حول مخاطر انتقال إيران من مرحلة نشر التشيع لتسييسه 
وعسكرته من واقع ما جرى في العراق وسوريا ولبنان واليمن عندما لجأت إيران إلى 
عسكرة التشيع، حيث أصبحت هذه الدول ترَزح في أزمات سياسية وأمنية واقتصادية 

وصراعات مذهبية جعلت بعضها ضمن عداد الدول الفاشلة.
ويحاول هذا الكتاب أيًضا من خالل القضايا المطروحة في فصوله المختلفة، كشَف 
األول  الفصل  يتناول  الصحراء، حيث  إفريقيا جنوب  اإليراني في  الدور  أبعاد ومالمح 
ق ألهمية شرق إفريقيا في اإلستراتيجية  النفوَذ اإليراني في شرق إفريقيا من خالل التطرُّ
اإليرانية، وحدود تأثير إيران في كافة دولها وأدوات التأثير التي تمتلكها إيران، وصواًل 
إلى قياس حجم هذا التأثير والحضور في دول شرق إفريقيا بوصِف عالقة إيران بهذه 
ق الفصل  الدول من أكثر العالقات تطوًرا مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، بينما يتطرَّ
الساحة  على  للتأثير  إيران  إستراتيجية  إطار  في  إفريقيا  بغرب  إيران  لعالقة  الثاني 
القارة، وال سّيما  اإلفريقية، وسعي إيران إلى خلق مساحات حركة بديلة على مستوى 

بعدما بدأت تواجه تحديات في مناطق أخرى في الشمال والشرق.
ويأتي الفصل الثالث ليُلقي الضوء على أبعاد الحضور اإليراني في دول إقليم وسط 
اإليرانية، وال  الرؤية اإلستراتيجية  اإلقليم في  لمكانة هذا  ق  التطرُّ إفريقيا، من خالل 
سيما على المستوى االقتصادي والسياسي، باإلضافة إلى أدوات التأثير اإليراني لمد 
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النفوذ تجاه اإلقليم، ومستويات الوجود اإليراني في دول اإلقليم، بينما يستعرض الفصل 
الرابع عالقَة إيران بدول إقليم جنوب القارة اإلفريقية، بوصفها عالقًة لها خصوصيتها 
فضاًل  األمريكي-اإليراني،  والصراع  الدولي  النظام  بتحوالت  ارتباًطا  وأكثر  التاريخية، 
عن انخفاض التأثيرات األيديولوجية والدينية في هذه المنطقة، وانعكاسات ذلك على 
العالقات واتخاذها طابًعا براجماتًيا يميزها عن عالقات إيران بأقاليم إفريقيا األخرى، 

وال سيما عالقتها بدولة جنوب إفريقيا.
ويحدد الكتاب في فصله الخامس األبعاد اإلستراتيجية للوجود اإليراني على الساحل 
من  بأولوية خاصة  تحظى  التي  المناطق  من  المنطقة  هذه  بوصف  إلفريقيا،  الشرقي 
جانب صانع القرار اإليراني من خالل تقديم رؤيٍة إستراتيجية لدوافع االنتشار اإليراني 
في منطقة الساحل اإلفريقي الشرقي ومحاولة توسيع انتشارها البحري لتطويق منطقة 
الخليج العربي، وتحقيق أهدافها في مواجهة الضغوط اإلقليمية والدولية، مع ما يعنيه 
الهندي  المحيط  البحري في  نفوذها  بتوسيع  إيران  رغبة  الوجوُد من دالالٍت في  ذلك 
والبحر األحمر وصواًل  إلى السواحل السورية، مع ربط ذلك بالممر اإليراني الذي يربط 

طهران بالمتوسط عبر بغداد ودمشق.
أما الفصل السادس، فيناقش عالقَة إيران بدول القارة في سياق التنافس اإلقليمي 
ومدى  إفريقيا  في  التركي  الوجود  سيما  ال  إفريقيا،  على  الجديد  والتكالب  والدولي، 
عالقة الطرفين على هذه الساحة، وذلك في إطار التناقضات واحتماالت التقارب التي 
قد تفرضها طبيعُة العالقة بين الطرفين. بينما يبحث الفصل السابع، دوَر إيران في ظل 
التنافس األمريكي واإلسرائيلي على النفوذ في إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بوصِف 
أوراق  وامتالك  نفوذ  مناطق  خلَق  خاللها  من  إيران  تحاول  ساحًة  اإلفريقية  الساحة 
ضغط، تضغط بها في مواجهة الطرفين األمريكي واإلسرائيلي؛ لتعظيم مساحة تحركها 

ونطاق نفوذها.
وقد استعرض الفصل الثامن واألخير، السياسات الخليجية لمواجهة النفوذ اإليراني 
المصالح  النفوذ من خطٍر على  يمثله هذا  لما  الصحراء،  إفريقيا جنوب  المتنامي في 
الحيوية لدول الخليج العربية في القارة، ولذلك أخذت دول الخليج العربية على عاتقها 
نحو  القارة، سعت  التوغل في عمق  مزيد من  دون  للحيلولة  اإليرانية  األدوات  مواجهة 
استعادة قوتها الناعمة من خالل تقديم المساعدات اإلنسانية الثُنائية ومتعددة األطراف 
لمواجهة األمراض واألوبئة ودعم الدول اإلفريقية في مواجهتها، وبناء شراكات وعالقات 
مستدامة مع دول القارة، وال تزال الجهود الخليجية متواصلًة لبناء نفوٍذ قوي في القارة 
اإلقليمي  المسرحين  على  والتنافس  للتأثير  المهمة  الساحات  إحدى  بوصفها  السوداء 

والدولي.
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وقد كشَف الكتاب على مدى فصوِله المختلفة عن نتائج غاية في األهمية في فهم 
باتت  حيث  ومستقبله،  السوداء  إفريقيا  في  اإليراني  النفوذ  وتحديات  أبعاد  وتحليل 
مخططات إيران في شرق إفريقيا تواجه عقبات فيما يتعلق بخلق ظهيٍر شيعٍي مسيس 
يلتزم باألجندة اإليرانية نظًرا لمحدودية عدد الشيعة في هذا الجزء من القارة، وتنامي 
م نموذُج التدخل  الهواجس لدى حكومات دولها من حمالت نشر التشيع اإليرانية، حيث قدَّ
اإليراني في سوريا والعراق واليمن ولبنان صورًة سلبية ألنماط التدخل اإليراني، والذي 
ٍه أيديولوجي عنوانه تصدير النموذج الثوري وخلق أذرع لتمرير  ارتكَز باألساس على توجُّ
باتت بعض هذه  ولذلك  الدول،  واستقرار هذه  أمن  اإليرانية على حساب  المخططات 
الدول تنُظر إليران بوصفها دولًة راعيًة للصراعات المذهبية واالقتتالت الطائفية، وقد 
قطعت بالفعل 7 دوٍل من دوِل شرق القارة عالقاتها بإيران؛ مما يعني أن عالقاتها في 

هذه المنطقة تواجه انحساًرا وتراجًعا ملحوًظا.
لت إيران إلى شريك غير موثوق لدول إقليم غرب إفريقيا نتيجة  إضافًة إلى ذلك تحوَّ
العقوبات،  بفعل  اإلفريقية  الدول  مع  وقعتها  التي  وعقودها  بالتزاماتها  وفائها  عدم 
وتورُّطها في تغذية الصراعات المحلية، ودعم بعض الميليشيات المسلحة كما هو الحال 
في السنغال ونيجيريا، وهو األمر الذي مثَّل صورًة من صور التهديد ألمن واستقرار هذه 
الدول، على غرار ما قامت به إيران في سوريا على سبيل المثال، وقد فرَض هذا النمط 

من التدخل قيوًدا على النشاط اإليراني من جانب الدول اإلفريقية.
نتيجَة  السوداء  القارة  في  إيران  نفوذ  مناطق  أقل  من  األفريقي  الوسط  إقليم  ويُعد 
محدوديِة التأثير اإليراني، وكذلك تتأرجح عالقات إيران بدول إقليم إفريقيا الجنوبية 
منذ التحوالت التي شهدها النظام الدولي مطلع تسعينات القرن المنصرم، وفشلت إيران 
في دوٍل غيرها من القوى الدولية من أن تؤسس لوجوٍد عسكرٍي مستدام على سواحل 
البحر األحمر في أريتريا، واقتصر وجودها على تمركزات بحرية غير ثابتة وغير مؤثرة، 
الدولي  االنتباه  وبعد  اليمن،  في  الشرعية  لدعم  س  تأسَّ الذي  التحالف  بعد  سيما  وال 
بعض  تموضع  إعادة  ثم  ومن  المنطقة،  في هذه  إيران  دور  تحجيم  لضرورة  واإلقليمي 
الدول اإلقليمية والدولية في هذه المنطقة عبر إنشاء قواعد عسكرية أثَّرت على حجم 

النفوذ اإليراني في هذه المنطقة.
ومن بين األمور المهمة التي كشف عنها الكتاب عبر فصوله المتعددة، ضعُف إيران 
في مواجهة القوى الدولية المنافسة في القارة السوداء ال سيما الدول الخليجية، حيث 
ال لبعض  ال تملك إيران اإلمكانيات االقتصادية والوفورات المالية وآليات التعاون الفعَّ
الدول اإلقليمية، إذ تعاني إيران من تحديات داخلية وخارجية وعقوبات اقتصادية وعزلة 
دولية على نحٍو أثَّر بشكٍل كبير على قبولها كشريك لدى العديد من الدول؛ ومن ثم لم 
الساحة، حيث  إيران على هذه  نفوذ  المنافسة إليران صعوبًة في مواجهة  الدوُل  تجد 
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قـــراءة فــي كتـــاب: »ميليشيـــات املـــوت وأفـــول أهــل السنـّة«

يحتوي مشروع إيران على عوامل تدمير ذاتية باألساس، في هذا السياق تبدو أهمية 
النظر إلى دور إيران على هذه الساحة في إطار حجمه وتأثيره الطبيعي، وذلك من خالل 
النظر بالتدقيق إلى حجم إيران نفسها وحجم تأثيرها في ميزان القوة اإلقليمي والدولي 
اإلطار من  بارًزا في هذا  دوًرا  السعودية  لعبت  المنافسة، حيث  القوى  أدوار  مع حجم 
خالل إعادة تنشيط دبلوماسيتها في القارة، محذرًة من خطورة إيران ومشروع تغلُغلها في 
القارة، وهو األمر الذي لفَت انتباه القيادات وُصنَّاع القرار في عدٍد من الدول اإلفريقية، 
ودفعها نحو إعادة تقييم سياساتها مع إيران، ومطالبتها بتأسيس عالقات قائمة على 
االحترام المتبادل، بعيًدا عن األيديولوجيا والصراعات الدولية واإلقليمية المتورِّطة فيها 

إيران.
ة معضالت تواجهها إيران في القارة السوداء في مقدمتها أن  أيًضا كشَف الكتاب عدَّ
الطموحات  عليها  وتُسيطر  األيديولوجية  النزعُة  تحّركها  تجاهها  اإليرانية  المنطلقات 
التوسعية، وتتأثر توجهاتها بصراعها الممتد مع القوى اإلقليمية والدولية، وهذه التوجهات 
والتوظيف  االستغالل  على  وقامت  جهة،  من  للعالقات  أُحادية  ورؤًى  تصوراٍت  فرضت 
من جهة أخرى؛ وبالتالي لم تبِن إيران عالقات قائمة على التكافؤ والتوازن والمصالح 
المشتركة واالحترام المتبادل؛ لهذا افتقدت هذه العالقة للديمومة واالستمرارية، وظلت 
للتراجع  كانت عرضًة  األخير  وفي  اإليرانية،  األهداف  يخدم  فيما  ومنحصرًة  محدودًة 
بعدما انكشف مشروعها لدى بعض دوِل هذه المنطقة، وبينما قطَع مشروع إيران مراحل 
المخطط  فإن  والدمج،  العسكرة  مرحلة  إلى  وصل  حيث  العربية،  الساحة  على  مؤثِّرة 
اإليراني في بعض الدول اإلفريقية جنوب الصحراء ال يزال في طور نشر التشيع، وعدٌد 
قليٌل للغاية من الدول دخلت مرحلَة التسييس، وعدٌد أقل في طور العسكرة كنيجيريا، 
العربية في إطار إستراتيجية تصدير  المنطقة  تلي  فالدائرة اإلفريقية تقع في مرحلة 

نموذج إيران ومحاولة تعميِمه.
التي  الدول  إيران في تقديم دولة »أسوة« من  إلى إخفاق  الكتاب في خاتمته  وأشار 
االعتداد  يمكن  اإلفريقية  للدول  ولبنان  العراق وسوريا  مثل  أذرًعا مسلحة  فيها  خلقت 
بها للقبول بالمخططات اإليرانية في القارة السوداء، بل واألهم أن إيران لم تكن أبًدا 
بالنموذج التنموي الجذاب بالنسبة لدول القارة اإلفريقية التي تتطلَّع جميعها إلى التخلُّص 
عتها إيران مع العديد من  من الفقر، كما أن االتفاقيات والبروتوكوالت التعاونية التي وقَّ
الدول اإلفريقية لم تدخل غالبيتها حيَز التنفيذ وظلَّت حبًرا على ورق، وهو ما كان سبًبا 
في استياء عدٍد من دول القارة، كما ال توجد مصالح كبيرة تجعل من العالقة مستدامًة، 
وال تعاوًنا وثيًقا يجعُل من االستغناء عنها أمًرا مستحياًل، وباتت إفريقيا من منظوٍر إيراني 
اإليرانية  األجندة  تنفيذ  بهدف  بها  والتغلُغل  اختراقها  يمكن  واسعة  ساحٌة  إال  هي  ما 
وتبّني  العالقات،  هذه  في  النظر  إعادة  نحو  اإلفريقية  الدوَل  دفَع  ما  وهو  التوسعية، 
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َقبل أن يستفحل ويدخل في مراحل متقدمة من  سياساٍت لمواجهة المشروع اإليراني 
التسييس والعسكرة بما يضرُّ بأمن واستقرار هذه الدول، وعدم تكرار تجربة الدول التي 

شهدت نفوًذا إيرانًيا بلغ حدَّ عسكرِة ودمِج التشيع.
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