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قلبت روسيا مع إعالهنا عن إرسال قواعد حربية إىل األرايض السورية املوازين السياسيةـ
العس�كرية يف س�وريا التي جرى تس�ويد مش�هدها من�ذ بداية الربي�ع العريب عىل نح�و ُعدّ من
املسلامت اجليوـ بوليتيكية يف اإلقليم ،وهي كون إيران الكفيل العلني الرئيس للنظام السوري،
مؤمتري
جليا من خلال إرهاصات
َ
واس�تحواذها على الكلمة األخيرة يف قراراته ،وبدا ذلك ًّ
جنيف 1وجنيف 2وخمرجاهتام.

وبناء عليه مل يعد الالعبون اإلقليميون الداعمون للنظام الس�وري (إيران) واملناهضون له
هم املتحكمون الرئيس�ون يف املش�هد ،فقد غيرّ االنخراط الرويس العسكري املبارش يف احلرب
وحوله م�ن رصاع بني قوى إقليمي�ة إىل رصاع
الس�ورية ش�كل الصراع الدائر على األرضّ ،
مبارش بني قوى دوليةِ ،
العظميان :روس�يا والواليات املتحدة األمريكية
ومن َث ّم باتت القوتان ُ
أمام سريورة جربية من املواجهة ،يستتبعها خصم فوري من رأس املال السيايس لكل الالعبني
اإلقليميني ،وعىل رأسهم إيران.

حت�اول ه�ذه الفرضي�ة تقديم صورة عام�ة عن العالق�ات اإليراني�ةـ الروس�ية بعد موجة
التح�والت الكبرى التي ش�هدهتا املنطق�ة ،وتش�هدها إيران يف بيئتيه�ا الداخلي�ة واخلارجية،
وبخاصة يف أعقاب االتفاق النووي الذي ُأب ِرم يف فيينا يوم األربعاء  14يوليو /متوز 2015م،
مرورا بانتخابات جملسيَ الشورى وخرباء القيادة
ثم االنخراط العس�كري الرويس يف س�وريا،
ً
اإليرانيني يوم اجلمعة  26فرباير /شباط  ،2016وانتها ًء بإعالن روسيا االنسحاب اجلزئي.

إطاللة على التاريخ

يفرق روس�يا وإيران أكثر مما جيمعهام ،فقد شهدت العالقات
تشير وقائع التاريخ إىل أن ما ّ
الروس�يةـ اإليرانية عىل األقل خالل القرنني املاضيني عد ًدا من نقاط التباعد يف وجهات النظر
تنافرا يف تاريخ
ح�ول القضاي�ا الطارئة ،جعلت م�ن العالقات بني البلدي�ن أحد أكثر النماذج ً
العالقات اإليرانية اخلارجية ،وطاملا نظر صناع القرار يف إيران إىل روس�يا عىل أهنا متثل هتديدً ا
رئيسا ،عىل مر العصور.
وحتدّ ًيا
خارجيا ً
ًّ

بش�كل ع�ام ،ال ينظر املحافظ�ون والقادة السياس�يون يف إيران إىل روس�يا عىل أهنا رشيك
يمك�ن الوث�وق به ،فإليران س�جل حافل بش�ن هجامت عىل س�فارات أجنبية على أراضيها،
ومل تس�لم البعثة الدبلوماس�ية الروس�ية يف طهران م�ن ذلك ،حيث اس�ت ِ
ُهدفت مرات عديدة،
وكان االعت�داء األول بعد احلرب الروس�يةـ الفارس�ية بني عام�ي  1826و 1828التي أدت
إىل توقيع "اتفاقية تركمنجاي"( )2حني قام عدد من املتظاهرينبعد عام من االتفاقية باالعتداء
رئيسا يف املفاوضات
عىل الس�فارة الروس�ية يف طهران ،وقتلوا السفري الرويس الذي أ ّدى ً
دورا ً
مهدت لتلك االتفاقية التي انتقلت بموجبها منطقة جنوب القوقاز من سيطرة بالد فارس
التي ّ
إىل اإلمرباطوري�ة الروس�ية .وإىل اآلن الي�زال كثري م�ن اإليرانيني يس�تخدم مصطلح "اتفاقية
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تركمنج�اي" للدالل�ة عن أي تس�وية غري
()3
عادلة بني طرفني.

قبل نش�وب الثورة اإلسالمية اإليرانية
وحتديدً ا يف العهد الشاهنش�اهي كان حممد
رض�ا هبل�وي ينظ�ر إىل روس�يا على أهن�ا
التهدي�د الرئيس إليران من جهة الشمال،
ً
م�دركا بعم�ق الرغب�ة الروس�ية التارخيي�ة
يف الوص�ول إىل املي�اه الدافئ�ة ع�ن طري�ق
األرايض اإليرانية.

فف�ي ماي�و م�ن 1972م زار الرئي�س
األمريكي ريتش�ارد نيكس�ون ،ومعه وزير
خارجيت�ه هن�ري كيس�نجر طه�ران ،يف
طريق عودهتام بع�د االجتامع مع برجيينيف
يف موس�كو ،ووجدا أنفس�هام يتحدثان مع
رج�ل يفك�ر متا ًم�ا بطريقتهام نفس�ها ،وقد
قدم هلام الشاه حتليلاً للموقف كام كان يراه،
حماولاً يف أثناء اجللسة التي مجعته بضيفيه األمريكيني ،أن يوضح نقطتني أساسيتني:

مس�تمرا يف حماولته للوص�ول إىل مياه اخلليج
األولى :أن االحتاد الس�وفيتي ،كان واليزال
ًّ
الدافئة ،وهو حلم حكام روسيا منذ أيام بطرس األكرب.

الثانية :أنه بنف�س القدر الذي يعلم�ه اإليرانيون متا ًما ،يطمع الس�وفيت يف برتول إيران،
وليس هناك من يراقب التنبؤات اخلاصة ،بعرض مس�تقبل البرتول ،وطلبه يف الس�وق العاملية
أكث�ر منه ،فآخر تقييامت املوقف بحس�ب تقارير املخابرات يف ذل�ك الوقت ّبينت أن االقتصاد
الس�وفيتي بحل�ول ع�ام 1985م الب�د أن يعتمد عىل بترول إيران ،أو عىل أي مصادر رئيس�ة
()4
أخرى يف الرشق األوسط.

وال ينس�ى النظ�ام اإليراين احلايل ،أن روس�يا كانت أحد الداعمني لنظ�ام الرئيس العراقي
األس�بق صدام حسين إبان حرب اخلليج األوىل ،أو احلرب اإليرانيةـ العراقية ،إذ أمد اجلانب
الرويس يف األش�هر األخرية للحرب اجليش العراقي بمنظومة صواريخ متطورة ساعدت عىل
ت�وازن الق�وى بني الدولتني اجلارتين ،وهو ما أدى إىل تظاهرة نظمتها عنارص تنظيم الباس�يج
أمام السفارة الروسية بطهران ،عىل غرار ما حدث للسفارة السعودية بطهران يف مطلع يناير/
كانون ثاين .2016
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إضافة إىل هذا مل يس�تطع الزعماء الدينيون يف إيران بعد مرحل�ة التهدئة بني البلدين حتقيق
انسجام كامل مع ما يوصف دائام يف طهران بأنه "وجهات النظر امللحدة التي يتبناها الشيوعيون
يف روس�يا ،لتعارضها مع اإلسلام" )5(.ثم ّ
إن الفجوة زادت بني روس�يا وطهران عندما ش�عر
اإليراني�ون بالتهدي�د احلقيقي الذي ّ
ش�كله التغلغ�ل الرويس يف أفغانس�تان يف ثامنينيات القرن
عرفون
العرشين ،وهو ما اضطرهم إىل إيواء اجلهاديني الفارين من تلك احلرب ،وبخاصة من ُي َ
بـ"األفغ�ان الع�رب" ،وأدى ه�ذا الس�لوك إىل إح�داث رشخ عمي�ق يف العالق�ات اإليراني�ةـ
الروسية من جهة ،ويف العالقات اإليرانيةـ املرصية من جهة أخرى ،إذ اشرتط اجلانب املرصي
على إيران تس�ليم العنارص اجلهادية اخلطيرة قبل التفاوض حول إع�ادة العالقات ،وهو ما مل
حيدث حتى كتابة هذه السطور.

بن�اء عىل ما س�بق يمكن القول إن اإليرانيني يتعاملون م�ع الروس بصفتهم حلي ًفا مؤقتًا ال
يمكن الوثوق به عىل املدى البعيد لالعتبار التارخيي الذي يظل ثابتًا يف الوعي اجلمعي اإليراين
مع تغري األنظمة وتوايل العصور.

فم��ع توقي��ع االتف��اق الن��ووي بين ما بعد االتفاق النووي
إيران والغرب ارتابت موس��كو من أن
على الرغم م�ن موقف موس�كو الداع�م لطه�ران طيلة
أمريكا ربما تكون أقرب إلى تسهيل جوالت التفاوض حول الربنامج النووي اإليراين ،وبخاصة
إسقاط النظام الس��وري لمعادلة يف املرحل�ة األخيرة واحلاس�مة الت�ي تلت انتخ�اب الرئيس
وزي�را للخارجية
النفوذ اإليراني في المنطقة ،ولعل حس�ن روحاين وتعيني حممد جواد ظريف ً
لق��اء المل��ك الس��عودي س��لمان ورئاس�ته لفري�ق التف�اوض ،وانته�ت بالتوص�ل إىل االتفاق
بن عب��د العزيز آل س��عود بالرئيس الن�ووي التارخي�ي بين إي�ران والسداس�ية الدولي�ة صب�اح
األمريك��ي ب��اراك أوباما ف��ي البيت األربع�اء  14يولي�و /مت�وز -2015إال أن التدخل الرويس
األبي��ض ،والتصريح��ات الثنائي��ة يف س�وريا يعدّ أح�د إفرازاته ،حت�ى لو بدا ذل�ك بطريق غري
بخصوص س��وريا قد ق��رع أجراس مب�ارش؛ ألن�ه زاد م�ن تعقي�دات املش�هد عىل نح�و جيعل من
إنذار مدوية في الكرملين
التدليل الواضح عىل هذا املذهب غري يسري.
فم�ع توقيع االتفاق النووي بني إيران والغرب ارتابت موس�كو م�ن أن أمريكا ربام تكون
أقرب إىل تس�هيل إس�قاط النظام الس�وري ملعادلة النفوذ اإليراين يف املنطقة ،ولعل لقاء امللك
الس�عودي سلامن بن عبد العزيز آل س�عود بالرئيس األمريكي باراك أوباما يف البيت األبيض،
والترصحيات الثنائية بخصوص سوريا قد قرع أجراس إنذار مدوية يف الكرملني ،وبالرغم من
وهز
امتناع أوباما عن التورط العسكري املبارش ضد النظام السوري حتى اآلن بام أفقده صدقيته ّ
صورته بوضوح ،إال أن بوتني ربام شعر بعدم وجود ضامنات كافية الستمرار ذلك االمتناع يف
الفرتة املقبلة .ومع حتليق الطريان الرويس يف األجواء السورية ،يستبعد بوتني بخطوته األخرية
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إمكانية توجيه رضبات جوية أمريكية للنظام السوري من قائمة االحتامالت املمكنة .وبالرغم
من فوائد التسلسل الزمني لألحداث يف تسليط الضوء عىل التطورات السورية ،إال أن قدراته
()6
التفسريية تظل غري كافية.

وهن�اك نظري�ة بارزة بش�أن تأثري االتف�اق النووي بين إيران
ودول ( )7()1+5يف املنطق�ة العربي�ة تق�ولّ :
إن التدخ�ل اإليراين
يف الش�ؤون العربية الداخلية س�يزيد؛ ألن االتفاق س�يمنح إيران
القدرة عىل الوصول إىل موارد مالية كبرية كانت جممدة يف السابق.
مولت إيران بالفعل حربني -يف سوريا واليمن -عىل األقل،
وقد ّ
يف حين أهنا ختضع لعقوبات دولية صارمة ،وهنا يمكن للمرء أن
يتخيل ماذا س�يفعل اإليرانيون مع عرشات مليارات الدوالرات
()8
اإلضافية التي تدخل خزانة طهران بعد رفع العقوبات؟!

إن االنخ��راط العس��كري
الروسي في س��وريا استهدف
إحداث توازن قوى على نحو ما،
حتى ال تنفرد إيران بصنع القرار
ف��ي دمش��ق ،إذ س��يؤثر ذل��ك
بالتأكيد في مكانة روسيا في
السياسة الدولية لعدة عوامل

عىل هذا يمكن القول إن االنخراط العس�كري الرويس يف سوريا استهدف إحداث توازن
قوى عىل نحو ما ،حتى ال تنفرد إيران بصنع القرار يف دمشق ،إذ سيؤثر ذلك بالتأكيد يف مكانة
روس�يا يف السياس�ة الدولية لعدة عوامل ،عىل رأس�ها :أن دمش�ق تعدّ احلليف العريب الوحيد
والس�يام أن خمرجات االتفاق النووي وحترير االقتصاد اإليراين س�يؤ ّديان
ملوس�كو يف املنطقة،
ّ
حتًم�اً إىل زي�ادة اإلنف�اق اإليراين عىل النظام الس�وري باعتبار أن "س�وريا متثل بالنس�بة إليران
()9
أولوية إسرتاتيجية تفوق أمهية األرايض األحوازية".

هن�اك العدي�د من امل�ؤرشات التي تدع�م هذا التحلي�ل وتؤيده ،أمهه�ا اللق�اءات العربية
املكثف�ة الت�ي متت يف موس�كو ،وبخاص�ة لقاء ويل ويل العه�د ووزير الدفاع الس�عودي األمري
حممد بن س�لامن يوم  18يونيو/حزيران  2015بالرئيس الرويس فالديمري بوتني بمدينة س�ان
بطرس�بورغ ،ثم زيارة وزير اخلارجية الس�عودي عادل اجلبري يوم الثالثاء  11أغس�طس /آب
 2015الت�ي اتفق فيها عىل صفقة أس�لحة روس�ية ،فضًل�اً عن الزيارات األردني�ة واإلماراتية
واملرصية التي ّمتت يف إطارات مشاهبة.

س�اعدت تلك الزيارات -إىل جانب عوامل أخرى -يف فهم الس�لوك الرويس من األزمة
اليمنية ،وهي األزمة األكثر أمهية بالنس�بة للمملكة العربية الس�عودية ،وهنا يمكن اإلشارة إىل
االمتناع الرويس عن استخدام حق النقض الفيتو يف جملس األمن ضد القرار األممي الذي دعم
عملية عاصفة احلزم ،ومحل رقم  ،2216ذلك الذي عكس موافقة روسية ضمنية عىل العملية
برمتها ،تلك التي قامت هبا اململكة العربية متكئة عىل توسيع دائرة التحالف العريب -اإلقليمي
وسياس�يا القوى الكربى الثالث يف اإلقليم( :مرص ،وتركيا ،وباكس�تان) ،وهو
حربيا
ًّ
ليش�مل ًّ
رشعيا رص ًحيا على العملية ،وأماط اللثام عن رغبة روس�ية ال ختطئها عني يف
م�ا أضف�ى غطا ًء
ًّ
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املش�اركة برس�م مس�تقبل التوازنات اإلقليمية عىل األرض ،ومن َث ّم ضامن نتائجها التفاوضية
التي تصب يف مصلحتها باملحصلة النهائية.

حسابات طهران األمريكية

توقن إيران أن الدول الكربى غال ًبا ال تدخل حرو ًبا من أجل مصالح الدول الصغرى ،مهام
بلغ�ت درج�ة التحالف اإلستراتيجية بينهام ،ولكن ختوض حروهبا من أج�ل محاية مصاحلها،
ولذل�ك تراقب طهران باهتامم بال�غ التعاطي األمريكي مع الوجود الرويس احلريب يف س�وريا
تع��رف إي��ران أن التدخل الروس��ي في من خلال عدد من املعطيات ،لعل أبرزها حرصها عىل
س��وريا ،وإن كان ال يصب في مصلحة مواصلة االنفت�اح االقتصادي عىل الغ�رب ،وهذا أحد
الوالي��ات المتحدة تمامًا؛ إال أنه يخدم أه�م بن�ود برنام�ج الرئيس حس�ن روح�اين االنتخابية
الرؤي��ة األمريكي��ة المس��تدامة تجاه التي وعد هبا ناخبيه يف  ،2013ويس�عى إىل حتقيقها ،إىل
األنظمة في الشرق األوسط
جانب رغبته�ا يف عدم فقد احلليف الرويس بوصفه قوة
سياس�ية وعلمية ال يمكن االس�تهانة هبا ،وكونه ورقة ضغط يف مفاوضات الغرف املغلقة التي
تت�م غال ًبا يف اخلفاء بني وزيري خارجية طهران وواش�نطن حممد ج�واد ظريف وجون كريي،
فضلاً عن مواصلة واش�نطن دعم الكتائب السورية املعارضة بأحدث ما توصلت إليه مصانع
السالح األمريكية.

يف تلك الزاوية يمكن الغوص يف العقلية اإلستراتيجية اإليرانية التي تتدبر مواقع أقدامها
يف التكي�ف م�ع تلك املتناقضات القائمة بالفعل بني موس�كو وواش�نطن ،إذ تع�رف إيران أن
التدخل الرويس يف س�وريا ،وإن كان ال يصب يف مصلحة الواليات املتحدة متا ًما؛ إال أنه خيدم
الرؤي�ة األمريكية املس�تدامة جتاه األنظمة يف الرشق األوس�ط ،ويمكن م�ن خالل ذلك التأكد
من أن الواليات املتحدة األمريكية ال ترغب جد ًّيا يف إهناء األزمة ،بل زيادة إشعاهلا عن طريق
السامح لآللة احلربية الروسية بالعمل يف األرايض السورية ،ودعم األطراف األخرى بالسالح.

وترصد إيران بدقة احلس�ابات األمريكية ش�ديدة التعقيد من الس�لوك الرويس يف س�وريا،
وتعل�م أن واش�نطن متكيفة متا ًم�ا مع هذا الوجود من خالل معطيني بالغ�ي األمهية :أول :ثقة
الواليات املتحدة األمريكية متا ًما بإخالص روس�يا يف احلرب ضد اجلامعات اإلسلامية ،وقد
()10
أعلنت روسيا رصاحة أهنا تستهدف تنظيم الدولة؛ فتارخيها حافل هبذا األمر يف أفغانستان
وغروزين( )11عىل س�بيل املثال ،وعليه تش�عر الوالي�ات املتحدة باالمتن�ان ال بالقلق من زيادة
االلتزام العس�كري الرويس باحلرب ضد اجلامعات اإلسلامية ،والس�يام أن حتالف الواليات
املتحدة الذي شكلته ملحاربة تنظيم الدولة قد ُمني بالعديد من اهلزائم ،ومل حيقق أي تقدم حتى
اللحظة .ثان ًيا :يتمخض عن التدخل الرويس يف س�وريا منع االهنيار املفاجئ للنظام السوري،
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بمعن�ى أن االنتق�ال املنظم للس�لطة ه�و أحد أهم املبادئ الت�ي تقوم عليها السياس�ة اخلارجية
()12
األمريكية التي تكره الفراغ واالنتقال إىل املجهول.

وللدالل�ة على التكيف األمريكي م�ن الواضع الراه�ن يمكن لفت االنتباه إىل اس�تخدام
احلر املدع�وم من وكالة االس�تخبارات املركزية األمريكي�ة صواريخ يب جي
اجليش الس�وري ّ
إم 71-تاو األمريكية املضادة للدروع ،التي ظهرت للمرة األوىل يف أيدي املعارضة يف إبريل/
نيسان  ،2014بمعدّ ل أكرب (زيادة بنسبة حوايل  850باملئة) فمنذ التدخل الرويسُ :س ِّجل 82
اس�تخدا ًما بني  1و 20أكتوبر /ترشين األول  ،2015مقابل  13اس�تخدا ًما فقط طيلة ش�هر
س�بتمرب /أيل�ول  .2015و ُتقدّ ر قيمة ّ
كل صاروخ بما ال يقل عن  50ألف دوالر ،وهذا يعني
إنفاق أكثر من  4,1مليون دوالر يف ثالثة أسابيع.

وي�رى كثري من املحللين األمريكيني أن توفري وكالة
االس�تخبارات املركزية صواريخ تاو بش�كل منسق كان
ل�ه تأثري فعال يف الصراع ،وهو ما أكده قائ�د الفرقة 13
املق�دم أمحد الس�عود وقادة ثالث جمموع�ات أخرى من
اجليش الس�وري احلر املدعومة من وكالة االستخبارات
مؤخرا كمية أكرب من املعتاد
املركزي�ة ،إذ قالوا إهنم تلقوا
ً
م�ن هذه الصواري�خ ،وأكدوا أهن�ا كانت مفي�دة للغاية.
وع ّل�ق الس�عود بالقول" :س�تد ّمر صواريخ ت�او الروس
()13
مؤخرا".
وأهدافهم ،وقد تلقينا كمية أكرب
ً

ً
حثيث��ة الس��لوك
إن إي��ران تراق��ب
األمريكي تج��اه التدخل العس��كري
الروس��ي ف��ي س��وريا ،وتتعام��ل م��ع
الموقف الراهن في ضوء الحس��ابات
األمريكي��ة المعق��دة والمربك��ة
للجميع ،مدركة في الوقت ذاته أن هذا
التدخل يعني أنها اآلن أصبحت ً
طرفا
أق��ل أهمية من فترة م��ا قبل التدخل
الروسي العسكري في األزمة

وكان خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة مناس�بة ال
تتكرر أمام صناع القرار يف طهران لكشف تلك اإلسرتاتيجية األمريكية ،وبخاصة حني أعلن
رصاح�ة عن اس�تعداد الوالي�ات املتحدة األمريكية "العمل مع روس�يا من أجل إجياد تس�وية
()14
سياسية يف سوريا".

علي�ه يمك�ن القول إن إي�ران تراق�ب حثيث ًة الس�لوك األمريك�ي جتاه التدخل العس�كري
الرويس يف س�وريا ،وتتعامل مع املوقف الراهن يف ضوء احلس�ابات األمريكية املعقدة واملربكة
للجمي�ع ،مدرك�ة يف الوقت ذاته أن ه�ذا التدخل يعني أهنا اآلن أصبح�ت طر ًفا أقل أمهية من
فرتة ما قبل التدخل الرويس العسكري يف األزمة.

موسكو وانتخابات فبراير

غاب�ت السياس�ة اخلارجي�ة عن برامج املرش�حني النتخابات جمليس الش�ورى اإلسلامي
وخبراء القي�ادة التي ج�رى االقرتاع عليهام يف ي�وم اجلمعة  26فرباير /ش�باط  ،2016وهذا
ً
وبارزا ،هو أن املرش�حني تركوا حتدي�د مالمح السياس�ة اخلارجية اإليرانية
أم�را واحدً ا
يعن�ي ً
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وعىل رأس�ها الوضع يف سوريا -للمرش�د اإليراين األعىل آية اهلل العظمى عيل خامنئي الذيخيوله الدستور وضع سياسة البالد اخلارجية.

يف كل األحوال يمثّل وصول نس�بة املش�اركة إىل ما قرابته  60%بالنس�بة للنظام الس�يايس
وعىل رأس�ه املرشد األعىل للجمهورية اإلسالمية -مكس ًبا متعدّ ًيا دالالته عىل احلياة السياسية
ً
متج�اوزا ذلك إىل إطالق يديه -أي خامنئي -فيما تبقى له من وقت وقدرة
الداخلي�ة بإيران،
عىل إدارة امللفات اخلارجية.

وق�د أفرزت النتائج الت�ي نرشهتا وكاالت األنب�اء اإليرانية حتى ي�وم االثنني  29فرباير/
شباط  2016فوز حتالف "اإلصالحيني واملعتدلني" بـ 89مقعدً ا مقابل  86مقعدً ا للمحافظني،
يف حني انت ُِخب عرشة مرشحني مستقلني؛ أي أن اإلصالحيني ضمنوا قرابة  150مقعدً ا ـ عىل
األق�ل ـ م�ن أص�ل  ،290يف تفوق كبري على التيار املقاب�ل ،وهنا يظهر مدى النرص الس�يايس
ال�ذي أح�رزه الرئيس حس�ن روح�اين وفريقه بالقي�اس إىل الثالثين مقعدً ا فقط الت�ي فاز هبا
اإلصالحيون يف الدورة املنتهية ،التي انت ُِخبت يف عام  2012يف الفرتة الثانية واألخرية للرئيس
املحافظ حممود أمحدي نجاد.
وتعكس تلك النتائج حالة املزاج السيايس العام للناخب اإليراين الذي وإن كانت السياسة
ريا ،ويرنو بعينيه الواس�عتني ص�وب "البازار"( )15من خالل اهتاممه البالغ
اخلارجية ال تعنيه كث ً
بالسياس�ات االقتصادي�ة -إال أن املع�روف أن الوض�ع االقتصادي إليران ل�ن يتغري إال بتغري
السياس�ة اخلارجي�ة ،وانفت�اح إيران الكيل عىل الغ�رب ،واعتامد برامج اقتصادي�ة أكثر ميلاً إىل
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ريا
النموذج الغريب ،والتخيل -ولو
تدرجييا -عماّ يعرف بـ"اقتصاد املقاومة"( )16الذي انسجم كث ً
ًّ
مع السياس�ات االشتراكية املعمول هبا يف روس�يا ،واللجوء إىل ما يع�رف بـ"النيوليربالية" أو
الليربالية اجلديدة( )17متاش ًيا مع الصفقات الكبرية التي حصل عليها روحاين يف جولته األوربية
األخرية.

وههن�ا يثور الس�ؤال اآليت :ما عالق�ة نتيجة االنتخابات الراهن�ة وتفوق اإلصالحيني عىل
الوضع يف سوريا والعالقات اإليرانيةـ الروسية؟

لإلجابة عن هذا الس�ؤال جيب االلتفات إىل احلاجة الروس�ية املاس�ة إليران من الناحيتني
السياس�ية واالقتصادي�ة ،فمعن�ى تل�ك النتيج�ة بداية ه�و :مرشوعي�ة االقرتاب اإلي�راين من
الغ�رب ،بق�وة الصندوق ،م�ع إدراك اإلدارة الروس�ية أن أي تقارب إيراين م�ع الغرب هو يف
حقيقته العميقة تباعد عن الرشق ،أي أن عالقات إيران األمريكية والروس�ية حتكمها العالقة
العكس�ية ال الطردية؛ وهذا يمثل خصماً فور ًّيا لكل األمنيات التي بنتها موس�كو عىل طهران،
م�ن جهة حرم�ان تركيا من بدائل الطاقة الروس�ية عن طري�ق إيران بعد أزمة إس�قاط الطائرة
سوخوي ،ومن جهة كاللة معسكر املامنعة الذي بنته روسيا ورعته عىل مر العقود املاضية.

ي�أيت ه�ذا كله يف وقت كانت روس�يا تروم تدشين عالقات اقتصادية مع إيران تس�مح هلا
بحصد امتيازات جتارية عىل خلفية دعمها يف املفاوضات النووية ،مع تأكيدات بأن عودة إيران
إىل الغرب ستعود بالرضر عىل اقتصاد روسيا وسياساهتا اخلارجية ،فعىل سبيل املثال ال احلرص
حاليا نحو  3.5مليون برميل من النفط يوم ًيا إىل أوروبا ،و 988ألف برميل إىل
تصدّ ر روس�يا ًّ
الصني ،بينام كانت إيران تصدّ ر  992ألف برميل إىل الصني ،وال تصدّ ر برميلاً واحدً ا إىل أوربا
يف ظ�ل العقوب�ات ،أما اآلن وقد باتت الس�وق الدولية مفتوحة أمام طه�ران ،فمن املرجح أن
ترتفع الصادرات النفطية اإليرانية إىل أس�واق الع�امل يف ظل حالة الركود وضعف الطلب عىل
الطاقة؛ وهذا من ش�أنه أن يزيد من انخفاض أس�عار النفط ويؤدي حتماً إىل تفاقم أزمة امليزانية
()18
الروسية يف ظل العقوبات الغربية ،عىل خلفية األزمة األوكرانية.

دور أنقرة في تغيير المعادلة الروسية -اإليرانية

أ ّدى التق�ارب الرتك�ي -اإليراين األخير إىل خصم فوري من رصي�د الالعب الرويس يف
عالقاته بإيران ،وأ ّدى كذلك إىل تراجع مس�تويات التنس�يق بني موس�كو وطهران يف عدد من
امللف�ات ،وعىل رأس�ها ملف س�وريا ،وم�ا التباعد احلثي�ث الذي بدا يف ترصحيات املس�ؤولني
الروس واإليرانيني حول عدد من القضايا اجلوهرية ،وعىل رأس�ها بقاء بشار األسد واألكراد،
إال إفراز يتعلق بآليات الدور الذي يؤ ّديه عدد من القوى الفاعلة يف األزمة السورية يف الترسيع
م�ن وتيرة التباعد اإليراين -الرويس ،وإماطة اللثام عن اختالف�ات وجهتي نظرهيام ،من جهة
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ميدانيا ،وعىل رأس�ها الالعب الرتكي ال�ذي اتضح دوره يف هذه الرسدية
تناقض�ات األوضاع
ًّ
من خالل عدد من املعطيات:
1 .1تصاع�د العالق�ات الرتكي�ة -اإليراني�ة ،وبخاص�ة يف أعقاب زي�ارة رئي�س الوزراء
الرتكي أمحد داود أوغلو إىل إيران ،والتنس�يق مع إيران لتحل ّ
حمل روس�يا يف إمدادها
باحتياجاهتا من الغاز املس�ال ،بعد أن فرضت موسكو عقوبات اقتصادية متعددة عىل
أنقرة ،وحرمتها من اخلط التجاري الرتكي -الرويس ،فضلاً عن الغاز الرويس املسال،
على خلفية أزمة إس�قاط أنقرة الطائرة الروس�ية س�وخوي ،ومن َث ّم جل�أت تركيا إىل
إيران لتعويض النقص الفادح يف الطاقة الالزمة لتدوير مصانعها ،وعىل هذا االعتبار
تشير العالقات الرتكية -اإليرانية إىل شقاق حمتمل يف العالقات الروسية -اإليرانية؛
ألنه من ش�أن املعادلة اإلقليمية أن تش�كل العالقات الرتكي�ة -اإليرانية يف مضامينها
ِ
معاملاً
عكسيا مع العالقات الروسية ـ اإليرانية.
ًّ

2 .2تباين املواقف الروسية -الرتكية إزاء املسألة الكردية ،وتطابق وجهتي النطر الرتكية-
اإليرانية إزاء احليلولة دون إقامة كيان كردي مستقل ،إذ إن أنقرة وطهران تتفقان عىل
أن الدعم اجلوي الذي توفره القوات اجلوية الروس�ية للقوات الكردية يمنح األكراد
طاق�ة دفع يف اجتاه إقامة دولة مس�تقلة هلم ،يكون أح�د تداعياهتا عىل الداخل اإليراين
كارثيا ،إذ من املرجح أن تس�عى األقلي�ات الكردية يف إيران وتركيا إىل إقامة
والرتكي
ًّ
دويالت مستقلة ،عىل غرار التجربة االفرتاضية ألكراد سوريا.

3 .3إستراتيجية البوابات املفتوحة التي دعا إليها رئيس الوزراء الرتكي أمحد داود أوغلو
إب�ان زيارته لطهران يوم  6مارس /آذار  ،2016الت�ي قال فيها إن "تركيا بوابة إيران
إىل أوربا ،وطهران بوابتنا إىل آسيا ،وهذا يضمن لنا إمكانيات استثنائية يف جمال النقل
والدع�م اللوجس�تي" ،يف عب�ارة تشير إىل أن طه�ران ح ّلت بالفعل حمل موس�كو يف
اإلستراتيجيات التجارية الرتكية ،ولذلك
إن أنق��رة ت��ؤ ّدي دورًا ًّ
مهما ف��ي تعميق االختالف ح�رص على االلتق�اء ب�ـ 160م�ن رجال
الروس��ي -اإليراني الذي ينذر بالتحول إلى خالف ،األعمال اإليرانيني ،وأعل�ن رغبة بالده يف
والس��يّما بعد أن أدركت طهران في الوقت ذاته أن أن يصل املي�زان التجاري بين البلدين إىل
التدخل العسكري الروس��ي في األزمة السورية  50ملي�ار دوالر ،وه�و م�ا ّ
ش�كل خصًم�اً
عن��ى أمام الالعبي��ن الدوليي��ن واإلقليميين أنها فور ًّي�ا م�ن الرصي�د التج�اري ال�رويس،
أصبحت ً
طرفا أقل أهمية
ملصلحة إيران.
دورا مهماًّ يف تعمي�ق االختالف الرويس -اإليراين
وعلى هذا يمك�ن القول إن أنقرة تؤ ّدي ً
والس�يام بعد أن أدرك�ت طهران يف الوقت ذات�ه أن التدخل
ال�ذي ين�ذر بالتحول إىل خالف،
ّ
العس�كري الرويس يف األزمة الس�ورية عنى أمام الالعبني الدوليني واإلقليميني أهنا أصبحت
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طر ًف�ا أق�ل أمهية من فرتة م�ا قبل التدخ�ل الرويس العس�كري يف األزم�ة ،وأن رصاعها -أي
موسكو -مع أنقرة ال يفيد املحور الداعم لنظام بشار األسد.

أدوات إيران وبدائلها

حت�اول احلكومة اإليرانية احلالية اجرتاح مرشوع اقتصادي جديد يوازن بني "تعاليم الثورة
اإلسالمية" واحلاجة املجتمية املاسة إىل االنفتاح االقتصادي عىل العامل ،وجذب رؤوس أموال
غربي�ة ،على الطريقة النيوليربالية ،م�ع مواصلة انخراطها يف األزمة الس�ورية .وتظل مالحظة
أن البدائ�ل اإليرانية إزاء التعامل مع التغلغل الرويس يف س�وريا حمدودة بالقياس إىل األدوات
السياس�ية واالقتصادي�ة اإليراني�ة الراهنة ،وهي الت�ي فتحت عد ًدا من امللف�ات اإلقليمية عىل
أمريكيا -طاقة ضغط عىل روسيا ملداومة انزالقها يف الفخالتوازي ،مع علمها بأهنا تُستخدم
ًّ
ترجيحا أن
الس�وري املنصوب وف ًقا لـ"إستراتيجية حمور آس�يا" ،وهنا يبدو الس�يناريو األكثر
ً
تستمر إيران يف اللعب عىل تناقضات الوضع ،وحماولة تفادي نقاط التقاطع مع موسكو؛ حمققة
انفتاحا اقتصاد ًّيا رضور ًّيا عىل الغرب ،ولعل الرئيس حس�ن روحاين يتطلع إىل
م�ن وراء ذلك
ً
اإلفادة من اخلربة األردوغانية يف التحول االقتصادي.

دالالت االنسحاب الروسي ونتائجه

حربي�ا بش�كل مفاجئ يف األزم�ة الس�ورية ،كان انس�حاهبا اجلزئي
كما انخرطت روس�يا ًّ
والتكتيك�ي من أرض العمليات مفاجئًا ً
أيض�ا ،ومن املؤكد أنه إىل جانب إحداثه خال ًفا عمي ًقا
داخل دوائر البحث وصنع القرار يف موسكو ،فقد أدى ً
أيضا إىل تغيري جديد يف معادلة األوزان
النسبية لكل الالعبني املحليني واإلقليميني يف األوار السوري املشتعل منذ نحو مخس سنوات.
إذ أفرز اإلعالن الرويس عن هذا االنسحاب عد ًدا من النتائج والدالالت املتعلقة بسريورة
الرصاع بني القوى الداخلية واإلقليمية والدولية ،وعىل رأسها:

 1ـ تفادي سيناريو االنزالق إىل مواجهة عسكرية كاملة مع القوات الرتكية ذات اجلاهزية
إسرتاتيجيا مع الالعب السعودي.
كليا من الغرب ،واملتحالفة
ًّ
العالية ،واملدعومة ًّ

بجرهم إىل طاولة املفاوضات للقبول بأن يكون
 2ـ مناورة اخلليجيني واملعارضة السوريةّ ،
مرحليا بصالحيات حمدودة -من مستقبل سوريا.
بشار األسد جز ًءا -ولو
ًّ

 3ـ الواقعي�ة الروس�ية يف مواجه�ة الواقع ،ذلك أن عد ًدا من دوائ�ر صنع القرار يف اجليش
الرويس رأت أن العمليات الروس�ية لن يمكنها حتقيق األه�داف البوتينية كاملة ،وهي واقعية
متي�ط اللث�ام عن إخف�اق رئيس يف حتقيق الغرض األس�ايس من العملية وه�و القضاء عىل -أو
إضعاف -اجلامعات املس�لحة املناهضة لبش�ار األس�د ،عن طريق العمليات اجلوي�ة ،ومن َث ّم
ظهرت احلاجة املاسة إىل تنفيذ عملية برية ،وهو أمر له كلفة ال تتحملها امليزانية الروسية ،عىل
األقل يف الظرف الراهن.
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 4ـ الضغ�ط على النظ�ام
الس�وري حلث�ه على القب�ول
باحلل�ول الوس�طى ،وجع�ل
موقف�ه أكثر لينًا من جهة الفرتة
االنتقالي�ة الت�ي يك�ون فيه�ا
بشار األس�د جز ًءا من مستقبل
العملية السياس�ية بصالحيات
حم�دودة ،ويبدو أن ه�ذا املرمى
نجاح�ا بس�بب رف�ض
مل يل�ق
ً
املعارضة له.

 5ـ تقدي�م مق ِّبلات إىل
الغ�رب ملواصلة التفاوض حول املقايضة األوكرانية -الس�ورية .و ُف ِهمت من اخلطوة الروس�ية
رس�الة بوتينية إىل االحتاد األوريب وواش�نطن بإمكانية ربط الوجود الرويس يف سوريا بالتحدث
عن رفع العقوبات االقتصادية ،مقابل التخيل اجلزئي عن بشار األسد ،أو مقايضة النفوذ الرويس
يف سوريا بالنفوذ الغريب يف أوكرانيا.
 6ـ احل�د م�ن تدهور مس�تويات التفاهم مع الالعب اإليراين ال�ذي أعلن رفضه التخيل عن
بش�ار األس�د ،ورفضه القاطع االحتكام إىل س�يناريو التقس�يم الذي يفرز جي ًبا كرد ًّيا يف الدولة
السورية ،ويمنع االتصال اإليراين الربي بجنوب لبنان.

 7ـ حماول�ة من�ع جتديد العقوبات االقتصادية الغربية عىل روس�يا ،وكس�ب أصوات رافضة
لتجدي�د االحت�اد األوريب عقوباته املقرر التصويت عليها يف يوني�و /حزيران 2016م ،وحققت
آليا.
تلك الغاية
ً
نسبيا من خالل الالع َبينْ ِ املَجري واإليطايل الرافضني جتديد العقوبات ًّ
نجاحا ًّ

سيناريوهات األزمة السورية ومآالتها

والس�يام بعد اإلعالن
تنص�ب املآالت املتوقعة لألزمة الس�ورية يف ض�وء املؤرشات الراهنة
ّ
الرويس عن االنسحاب اجلزئي من األرايض السورية -عىل  3سيناريوهات ،وهي:

أوال ً :الخبرة اليوغسالفية

يقوم هذا السيناريو عىل تقسيم سوريا عىل غرار سيناريو يوغوسالفيا ،أي ظهور عدة دويالت
بدلاً من دولة موحدة ،أو عىل غرار س�يناريو البوس�نة تلك التي حتولت إىل دولة احتادية ،وذلك
عن طريق إقامة دولة باملنطقة املركزية يف سوريا تقع يف دمشق وحميطها ،فضلاً عن تكوين منطقة
علوية ،عىل الس�احل الس�وري يديرها بشار األس�د أو من سيتلوه ،مع إقامة دولة حيكمها "نظام
ُس ّني معتدل" عىل احلدود مع تركيا ،مع إقامة منطقة كردية يف شامل رشقي سوريا يتسلمها حزب
االحت�اد الديمقراطي الكردي )19(.ومن املؤكد أن ه�ذه اخلطة وإن كانت تلقى قبولاً من الواليات
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املتحدة واململكة العربية الس�عودية وروس�يا ،إال أهنا تواجه ً
قاطعا من كل من إيران وتركيا
رفضا ً
ومرص ،ومع وجود تلك الكتلة املعارضة التي ال يمكن ختطيها؛ يبقى هذا السيناريو مستبعدً ا ـ عىل
األقل ـ يف املَدَ يينْ ِ القريب واملتوسط.

ثانيا ً :االنتقال السياسي

يتم تكييف هذا الس�يناريو عىل ختيل انتقال الس�لطة يف دمشق إىل حكومة منتخبة سواء أكان
بشار األسد جز ًءا منها أم ال؛ وهذا يعني اشرتاك األعداء يف سلطة واحدة ،وهو سيناريو ال يرجح
بدفع من
حدوثه؛ ألسباب شديدة التعقيد ،منها :موقف املعارضة السياسية (االئتالف السوري ٍ
الرياض وأنقرة) الرافض ألي دور لبش�ار األس�د يف مستقبل سوريا ،واخلالفات العميقة داخل
قوى املعارضة السورية ،مع احتدام الرغبتني اإليرانية والسعودية يف عدم التنازل عن بشار األسد
س�ل ًبا أو إجيا ًبا يف مس�تقبل س�وريا ،وبخاصة بعد أزمة إع�دام نمر باقر النم�ر ،واقتحام املقرات
الدبلوماس�ية الس�عودية يف طهران وقطع العالقات ،باإلضافة إىل اس�تبعاد إمكانية قبول القوى
الدولي�ة واإلقليمية ب�إرشاك اجلامعات املتطرفة (تنظيم الدولة وجبهة النرصة) يف أي مفاوضات
حول انتقال الس�لطة ،مع عدم إمكانية تنحيتهام كذلك من عىل الطاولة؛ الس�تحواذمها عىل كتل
جغرافية مهمة (دير الزور ،واحلس�كة ،والرقة ،وأجزاء كبرية من حلب) تش�كل أكثر من نصف
مساحة سوريا.

ثالثا ً :استمرارية الوضع الراهن

ترجيحا هو اس�تمرارية الوضع الراهن مع سيطرة النظام السوري عىل
الس�يناريو األكثر
ً
طرطوس والالذقية ،والس�ويداء ،ومعظم أحياء العاصمة دمش�ق ،ومح�اة ،وإدلب ،وبعض
األحي�اء بمدينتي محص وحلب ،مع س�يطرة املعارضة عىل أج�زاء كبرية من حلب ،وإدلب،
ودرع�ا ،والقنيط�رة ،وبل�دات الريف الشمايل والرشق�ي ملحافظة محص ،وبع�ض املناطق يف
ريف محاة ،فضلاً عن جبل األكراد ،وجبل الرتكامن ،شمال الالذقية قرب احلدود مع تركيا،
ومعظم أنحاء ريف دمش�ق .وتبقى القوات الكردية مس�يطرة عىل القامشلي شمال احلسكة،
ريا يس�يطر
وعين الع�رب "كوباين" ،وبعض املناطق شمال رشقي وشمال غريب حلب ،وأخ ً
تنظي�م الدول�ة عىل دير ال�زور والرقة وأجزاء من حمافظة احلس�كة ،وأج�زاء من ريف حلب
الرشق�ي .ويكتس�ب ه�ذا الس�يناريو مس�وغاته التحليلية م�ن الرغبة األمريكية يف اس�تمرار
احل�رب الس�ورية إىل أج�ل غير
مس�مى مع رغبته�ا يف اس�تدامة االقتت�ال الع�ريب -العريب،
ّ
ومواصل�ة االنتق�ال من الرصاع العريب -اإلرسائييل إىل الصراع العريب -العريب ،أو الرصاع
مهمة روسيا ،ومواصلة القصف
اإلسلامي -اإلسالمي ،عن طريق دعم األضداد ،وتسهيل ّ
اجل�وي يف إط�ار التحالف الدويل لتجمعات ق�وات النظام وتنظيم الدول�ة ،هبدف اإلبقاء عىل
موازي�ن الق�وى وفق الوض�ع الراه�ن ،والعمل على تعميق اخلالف�ات اإليرانية -الروس�ية،
خارسا.
رابحا أو
وضامن عدم خروج أي طرف من األطراف املتقاتلة ً
ً
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الهوامش والمراجع:
(*) باحث مصري ،مستقل ،متخصص في العالقات الدولية ،تتركز أبحاثه حول تفاعالت إيران في بيئتيها
الداخلية واخلارجية.
1 .1تشير الثقافة اجلمعية اإليرانية إلى معاهدة تركماجناي التي متت في بلدة حتمل االسم نفسه إلى الظلم
الروسي الواقع تاريخيًّا على إيران ،وهي معاهدة سالم وقعت بني اإلمبراطورية الروسية والدولة القاجارية،
وأدت نتائجها إلى إنهاء احلرب الروسية -الفارسية التي دارت بني عامي  ،1828-1826ونصت املعاهدة
على أن تتنازل الدولة القاجارية عن إقليمي "إيروان" و"نخجوان" لصالح روسيا ،فضلاً عن التزام إيران
بدفع تعويضات لروسيا بقيمة  20مليون روبل ،كما منحت املعاهدة لروسيا العديد من االمتيازات واحلقوق
االقتصادية واجلمركية ،و ِمن ث َ ّم خرجت فارس (إيران حاليًّا) من املعاهدة في حالة ظلم بينّ  ،وهذا ترك أبلغ
يعدونهم أعداء تاريخيني .الباحث ،وانظر:
األثر في موقف اإليرانيني من الروس ،لذا فاإليرانيون اليزالون ّ
Encyclopedia Britannic, SCHOOL AND LIBRARY SUBSCRIBERS, Treaty of
Turkmenchay, Russia-Iran [1828].
Panahov, Huseyn, Russian Expectations for Post-Sanctions Iran, Washington Institute, 2 .2
February 19, 2016.
3 .3هيكل ،محمد حسنني ،مدافع آية اهلل ،دار الشروق ،طـ ،2006 ،7ص.134
.Panahov, the last source 4 .4
5 .5اللباد ،مصطفى ،روسيا تقلب املوازين في سوريا واملنطقة ،السفير اللبنانية ،االثنني  21سبتمبر  ،2015ص.15
 76 .6دول ( )1 + 5هي الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن ،وهي التي تضم كلاًّ من الواليات املتحدة األمريكية
وروسيا والصني وفرنسا وبريطانيا ،باإلضافة إلى أملانيا ،وفي بعض الدوريات تتم اإلشارة إلى تلك الدول بصيغة (3
 )3 +أي :الدول األوربية الثالث الكبرى( :أملانيا ،وبريطانيا ،وفرنسا) باإلضافة إلى الدول الثالث غير األوربية صاحبة
العضوية الدائمة في مجلس األمن( :الواليات املتحدة األمريكية ،وروسيا ،والصني) .الباحث.
 7 .7فريحات ،إبراهيم ،هل من فرصة لالحتواء؟ االتفاق اإليراني والبلدان العربية اجملاورة ،مركز بيلفر للعلوم والشؤون
الدولية بكلية كينيدي للعلوم احلكومية بجامعة هارفارد ،نقلاً عن بروكنجز 16 ،أغسطس .2015
8 .8في إشارة إلى ما قاله املرجع اإليراني مهدي طائب .انظر :رجل دين إيراني يصف سوريا باحملافظة اإليرانية الـ،35
العربية نت 15 ،فبراير/شباط 2013م.
 9 .9في إشارة إلى احلرب الروسية -األفغانية التي استمرت قرابة عشر سنوات ،وبدأت يوم  25ديسمبر /كانون األول
1979م ،وانتهت في  15فبراير /شباط 1989م .الباحث.
 1010بني شهري نوفمبر /تشرين الثاني وديسمبر /كانون األول من عام  1994شنت روسيا عملية حربية عنيفة
ضد احلكومة الشيشانية في العاصمة "غروزني" ،وكانت تستهدف إسقاط حكومة الرئيس الشيشاني جوهر
دوداييف .الباحث.
1111فريحات ،إبراهيم ،التدخل الروسي في سوريا ...هل يقلق أمريكا؟ اجلزيرة نت 8 ،أكتوبر /تشرين الثاني.2015 ،
1212ليستر ،تشارلز ،التدخّ ل الروسي في سوريا :إطالة صراع ال نهاية له أصالً ،هافنغتون بوست ،نقالً عن بروكنجز،
 21أكتوبر /تشرين األول .2015
1313ألقى الرئيس األمريكي باراك أوباما كلمته أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم االثنني  28سبتمبر /أيلول
 ،2015وميكن مطالعتها عبر الدقيقة  19:26من خالل الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=7WJR6lPXFzU
1414البازار في اللغة الفارسية يعني "السوق" ،لكن في الثقافة اإليرانية يشار به إلى سوق ضخم يستغرق
مساحة جغرافية واسعة جنوبي طهران ،وهو مكان لتمركز رجال املال واألعمال ،وقد أ ّدى التجار اإليرانيون
أدوارًا مهمة في احلراك الشعبي إليران إبان الثورة اإلسالمية عام 1979م .الباحث.
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"1515اقتصاد املقاومة" أو "االقتصاد املقاوم" اصطالح اقتصادي -سياسي ّ
صكه آية اهلل العظمى املرشد األعلى
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية علي خامنئي تعبيرًا عن صالبة االقتصادي اإليراني في مواجهة العقوبات
الدولية .وكثيرًا ما يستخدمه رجال الدولة بإيران ،وأحدث من أشار إلى ذلك وزير اخلارجية محمد جواد ظريف
يوم األربعاء  2مارس /آذار  2016خالل حفل تكرمي محرري امللف النووي اإليراني .الباحث.
 1616تُعرَّف الليبرالية اجلديدة بأنها مذهب فكري يعتمد على ليبرالية السوق ،مبعنى االعتماد على الرأسمالية
املطلقة ،وعدم تدخل الدولة في االقتصاد ،مبا في ذلك حتديد سعر الصرف والرقابة على األسعار ،وحتديد
أسعار اجلمارك على الواردات ،فضلاً عن العمل على تعظيم دور القطاع اخلاص ،وهو منهج اقتصادي يعد
تطورًا آنيًّا لليبرالية الكالسيكية املعمول بها في البلدان الغربية منذ الثورة الصناعية وحتى اآلن .الباحث.
وانظر:
Cohen, Joseph Nathan, The Impact of Neoliberalism, Political Institutions
and Financial Autonomy on Economic Development, 1980–2003 Dissertation,
Department of Sociology, Princeton University 2007. & Contesting "NeoLiberalism", Studies in Political Economy.
واضحا تخوفها من تداعيات نتائجها على العالقات
1717راقبت روسيا عن كثب مجريات االنتخابات اإليرانية ،وبدا
ً
مع طهران ،وميكن قراءة ذلك من خالل تصريحات أدلى بها مساعد رئيس مجلس الدوما الروسي ورئيس
مجموعة الصداقة البرملانية بني إيران وروسيا نيكوالي ليتشوف ،إذ قال" :إن نتائج االنتخابات لن تؤثر في
التعاون بني موسكو وطهران فيما يتعلق باألزمة السورية ومكافحة اإلرهاب" .الباحث.
1818اقترح اخلطة جيمس ستافريديس قائد قوات حلف الناتو في أوروبا سابقًا ،وميكن مطالعتها من خالل الرابط
التالي:
http://bit.ly/1XpWP0n
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