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مركز حرمون للدراســات املعاصرة هو مؤّسســة بحثية وثقافية وإعالمية مســتقلة، ال �ســ��دف 
ع�ــ� �شــ�ل رئ�ــس بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة العر�يــة، خصوًصــا 

ُ
الر�ــح، �

املد�ــي،  ا��تمــع  أداء  و�عز�ــز  اإلعالمــي  والتطو�ــر  الثقافيــة  بالتنميــة  و��تــم  الســوري،  الواقــع 
تقديــم  إ�ــ� جانــب  اإل�ســان،  واح�ــ�ام حقــوق  ا��ــوار  قيــم  و�عميــم  الديمقراطــي  الو�ــ�  و�شــر 
االس�شــارات والتدر�ــب �ــ� املياديــن السياســية واإلعالميــة ل��هــات ال�ــ� تحتــاج إل��ــا �ــ� ا��تمــع 

ا من الهو�ة الوطنية السور�ة.
ً
السوري انطالق

�عمــل مركــز حرمــون للدراســات املعاصــرة لتحقيــق أهدافــھ مــن خــالل مجموعــة مــن الوحــدات 
التخّصصيــة (وحــدة دراســة السياســات، وحــدة البحــوث االجتماعيــة، وحــدة مراجعــات الكتــب، 
(برنامــج  العمــل  برامــج  مــن  وعــدٍد  القانونيــة)  املقار�ــات  وحــدة  والتعر�ــب،  ال��جمــة  وحــدة 
الــرأي  وصناعــة  اإلعالميــة  وا��مــالت  ا��دمــات  برنامــج  السياســية،  واملبــادرات  االس�شــارات 
و�مكــن  برنامــج مســتقبل ســور�ة)،  واملدنيــة،  الثقافيــة  والتنميــة  ا��ــوار  دعــم  برنامــج  العــام، 
للمركــز أن يضيــف برامــج جديــدة بحســب حاجــة املنطقــة والواقــع الســوري، و�عتمــد املركــز 
واملؤتمــرات  والنــدوات  العمــل  وورشــات  �ا��اضــرات  برامجــھ،  إنجــاز  �ــ�  دة  متعــِدّ آليــات 

والدورات التدر��ية وال�شر الور�� واإللك��و�ي.
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 ملخص

م إّن إيران ل حاول هذه املقالة أن تراجع آثار الربيع العربي على سياسة إيران تجاه الشرق األوسط، وتزعت

يمكن أن تكون قد طورت سياسة متسقة تجاه املنطقة؛ ألن اآلثار املترتبة عن الربيع العربي قد تغيرت، في 

 مع التطورات الالحقة.  الوقت املالئم، بالتوافق

ق بالحتجاجات العربية، جاَء في حذٍر حكيم، وقلق متصاعد؛
ّ
ألّن  إن التفاؤل األولي للقيادة اإليرانية، املتعل

الفرص املتوقعة، التي جلبتها الحتجاجات، كانت مليئة بتحديات جديدة لستراتيجية إيران اإلقليمية. 

 بّناء مع الجهات الفاعلة الدولية، فقد 
ً

 وتفاعال
ً

وبمقاربة جديدة للسياسة الخارجية التي أظهرت اعتدال

بيع العربي السلبية على السياسة اإلقليمية سعى الرئيس اليراني الجديد، حسن روحاني، إلى تحييد آثار الر 

 .اإليرانية

 

 مقدمة

إلى الشوارع، متحدية األنظمة العربية  -بخلفيات متنوعة-قبل بضع سنوات، نزلت حشود من الناس 

الحاكمة الستبدادية في ذلك الوقت؛ وعلى الفور، أطلق عليها العديد من النقاد اسم "الربيع العربي". 

شعلت الحتجاج
ُ
ات العربية، إثر تضحية شاب تونس ي بنفسه، يعمل كبائع متجول، واسمه محمد أ

ّيرت الجغرافيا السياسية اإلقليمية بشكل عميق2010كانون األول/ ديسمبر  17البوعزيزي، في 
ُ
على  .؛ فغ

 .لعربيبالتظاهرات التي اجتاحت الشارع ا -بشكل كبير-الرغم من أنها ل تزال على الهامش، لكن إيران تأثرت 

منذ البداية، كان انخراط السياسيين اإليرانيين، والسياسة الخارجية اإليرانية، في الربيع العربي موضع 

 الردودوشككت جدل ونقاش؛ فركزت بعض الكتابات على التصّورات اإليرانية عن الثورات العربية، 

 .اإليرانية املختلفة، واملتناقضة، في تطورات مختلف البلدان العربية
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 -رحبت إيران 
ً
بالحتجاجات الشعبية كـ "صحوة إسالمية"، تستهدف األنظمة املوالية للوليات  -بداية

عّد 
ُ
املتحدة في املنطقة، لكنها نفت الجذور الديمقراطية الفعلية لالحتجاجات الشعبية العربية، التي كانت ت

 . في الواقع، وكما(1) د في املنطقة )سورية(تهديًدا للنظام الستبدادي املثير للجدل في إيران، وحليفها الوحي

. فإلى جانب خالفات (2)طبيعة الربيع العربي"  عّبر حامد األحمدي، "لم يكن هناك اتفاق بين اإليرانيين بشأن

داخل النخبة  -أيًضا- النخبة الحاكمة وأحزاب املعارضة الرئيسة، كانت هناك خالفات كبيرة كبيرة بين

 خامنئي، املرشد األعلى للثورة اإلسالمية، قّدم مع ذلك، فإن آية هللا العظمى السيد عليو  ،(3) ذاتها الحاكمة

  .(4)املوقف الرسمي إليران من الثورات العربية، بالشارة إليها كـ" صحوات إسالمية"

ة نظر إّن الجزء األكبر من الدراسات التي تعاملت مع مقاربة إيران الربيع العربي، كانت قد ُبنيت على وجه

اآلثار الستراتيجية للربيع العربي على  -بشكل رئيس-إقليمية؛ فاستعرضت دراسات التصنيف ذاته 

. على الرغم (5)السياسة اإلقليمية، وتأّملت في ما إذا كانت قد عززت أو قوضت السلطة اإلقليمية إليران 

، ورأى آخرون أن األحداث (6)ليمية من زعم بعض املحللين أن الربيع العربي بمنزلة دعم ملكانة إيران اإلق

. ومع ذلك؛ فبعد ُمض ّي ما يقرب من أربع سنوات من عمر الربيع (7) نفسها أضعفت الدور اإلقليمي إليران

العربي، والعواقب غير املقصودة على املنطقة، فشلت تلك التحليالت املبكرة بالتقاط الديناميات املحفزة 

من هذه الثورات، ولعّل هذا يعود إلى أن بعض هذه التطورات قد  -لي على املستويين: اإلقليمي والدو  -

الستراتيجية  مناقضة ملصالحهم -على ما يبدو-خدمت مصالح إيران اإلقليمية، إل أّن تطورات أخرى كانت 

نية، .  لإلجابة على السؤال عّما إذا كان الربيع العربي لصالح، أو ضد، املصلحة اإلقليمية اإليرا(8) الكلية

 .هناك حاجة إلى تحليل دقيق واستقرائي

تحاول هذه املقالة أن تحلل اآلثار املترتبة، من الربيع العربي، على سياسة إيران في الشرق األوسط، وتزعم 

قدم سياسة ثابتة تجاه املنطقة؛ ألن آثار الربيع العربي كانت تتغير في املحصلة، 
ُ
بأن إيران ما كان بإمكانها أن ت

طورات ناشئة لحقة. وما يتعلق بآثارها على إيران؛ فإن تطورات ما بعد الربيع العربي يمكن تحليلها وفًقا لت

ثورة تونس، أواخر كانون  اندلعبعد على ثالث مراحل: في املرحلة األولى، والتي تغطي األشهر األولى القليلة 

لربيع العربي؛ كونها كانت غائصة في ، حيث كانت إيران مرحبة بالتجاه األولي ل2010األول/ ديسمبر عام 
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"الحرب الباردة"، في منطقة الشرق األوسط، خالل العقد املاض ي. رحبت إيران بـ"الحركات الثورية" التي 

تحّدت األنظمة "املحافظة" املنافسة في املنطقة، كان هناك شعور بالرضا عن طريقة تعاطي القيادة 

إلى حقيقة أن الثورات  -في جزء كبير منه-ا نوع من "نعمة"؛ وُيعزى ذلك اإليرانية مع الثورات العربية، على أنه

 قوة إيران في مواجهة خصومها. -من وجهة نظر إقليمية  –عززت 

بعد فترة وجيزة، تخلت القيادة اإليرانية عن التفاؤل األولي، ودخلت في حذر يقظ، وقلق متصاعد؛ ألن 

عة التي وفرها الربيع العر 
َّ
واَجه بتحديات جديدة لستراتيجية إيران اإلقليمية، الفرص املتوق

ُ
بي، كانت ت

، وزادت 
ً
ا لتوقعاتها بزيادة منطقة نفوذها، وإضعاف خصومها اإلقليميين؛ بقيت إيران معزولة

ً
وخالف

 .التحديات من تهديدها، خاصة عندما استهدفت النتفاضة إدارة األسد في سورية، الحليف املزمن إليران

، بدأت املرحلة الثالثة من سياسة 2013حسن روحاني رئيًسا جديًدا إليران، في حزيران/ يونيو ومع انتخاب 

إيران تجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي؛ فلغاية انتخاب روحاني، كان يهيمن على السياسة الخارجية 

أحمدي نجاد، واملرشد الراديكاليون الجدد، بالتعاون مع الرئيس السابق، محمود  -بشكل خاص-اإليرانية 

إلى املواجهة مع الوليات املتحدة وحلفائها في  -أساًسا-األعلى خامنئي. لقد استندت السياسة الخارجية 

املنطقة، وألن املرحلة الثانية من الربيع العربي أضعفتها؛ اضطرت إيران إلى إعادة النظر في سياستها 

الخارجية  السياسة كمغّير محتمل في قواعد اللعبة في أن برز روحاني -في هذا السياق-الخارجية، وكان 

؛ باتباع نهج جديد في السياسة الخارجية، يعتمد العتدال، والتفاعل البّناء مع الالعبين (9)اإليرانية 

 .الدوليين؛ فسعى روحاني لتحييد اآلثار السلبية للربيع العربي على السياسة اإلقليمية إليران

حليل أثر الربيع العربي على إيران، وسياساتها نحو الشرق األوسط؛ يستعرض هذا في محاولة منهجية؛ لت 

املقال ردود إيران على التطورات اإلقليمية في ثالثة أجزاء: أولها يستعرض الرد اإليراني على الربيع العربي في 

ربي، وقلق إيران، وردها يستعرض تحديات الشرق األوسط، ما بعد الربيع الع األشهر األولى املتفائلة، وثانيها

على التطورات اإلقليمية. أما الجزء األخير؛ فإنه يستعرض السياسة الخارجية، إلدارة روحاني، تجاه 

 .استكشاف اآلثار املترتبة على املنطقة
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: املرحلة األولى: الربيع العربي كـ "نعمة" إليران
ً

 أوال

األوسط، باعتباراتهم الستراتيجية ذاتها؛ حيث كانت  قام الربيع العربي في ذروة الستقطاب بين دول الشرق 

قد انبثقت "حرب باردة" جديدة، بين دول املنطقة، بعد فترة وجيزة من تدخل أميركا في العراق عام 

؛ فتدمير نظام البعث في العراق، وتمكين األحزاب الشيعية القريبة من طهران، قد أثار املخاوف (10)2003

ة" في جميع أنحاء العالم العربي، الذي تقوده كٌل من السعودية ومصر. إضافة إلى لدى "األنظمة املحافظ

اذلك؛ فإن شعبية إيران في الشارع العربي، نتيجة دعمها حماس وحزب هللا اللذين يقاتالن   إسرائيل، وجزئيًّ

كانت لها عالقات  من قلق األنظمة العربية املحافظة، التي املتحدة، زادتملا يظهرمن معاداتها للوليات 

حميمة مع الوليات املتحدة، وعالقات دافئة مع إسرائيل، كانت تخش ى تزايد قوة إيران اإلقليمية، بالعتماد 

على تمكين وتقوية الشيعة، وعلى املشاعر املؤيدة للفلسطينيين، واملناهضة للوليات املتحدة في الشارع 

، بجدول أعمال، يطمح إلى 2005في إيران، في يونيو  العربي. إن وصول محمود أحمدي نجاد إلى السلطة

سياسة خارجية ثورية"، ذات خطاب متشدد، زاد من تفاقم التهديدات املحسوسة باتجاه القادة "إحياء 

 العرب املحافظين.

والحكومة العراقية  يضم سورية وحزب هللا، الناش ئ، الذيومن أجل تحقيق التوازن بين "املحور الشيعي" 

يمن عليها الشيعة، بالتحالف مع حركة حماس، وللحد من زيادة القوة اإلقليمية إليران؛ عززت الدول التي يه

العربية املحافظة، بقيادة السعودية ومصر واألردن، تعاونها األمني والسياس ي، تحت عنوان "معسكر 

ن املتنافسين، محور بعدها، انحازت معظم القوى اإلقليمية إلى أحد املعسكري .(11) العتدال." العربي

. أصبحت املنافسة الحادة بين املعسكرين واضحة (12)العتدال ضد املحور الشيعي أو "جبهة املقاومة"

؛ حيث 2009و2008، وغزة في العامين: 2006للعيان، خالل الهجوم العسكري اإلسرائيلي على لبنان عام 

والقيادة اإليرانية؛ بسبب إثارة الشتباكات.  انتقد زعماء بارزون في معسكر املحافظين حزب هللا، وحماس،

ف 
ّ
في وثائق  -بشكل كبير-إّن التنافس بين طهران والرياض الذي يكمن وسط الستقطاب اإلقليمي، تكش

بشكل -ويكيليكس، التي أملحت إلى أن امللك عبد هللا طالب محاوريه األميركيين "بقطع رأس األفعى"، قاصًدا 
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ا نشرت اآلثار الجيوسياسية، املترتبة عن الربيع العربي، نيران عدم الثقة والتوتر . وهكذ(13) إيران -ضمني

 .(14) الجبهات املتنافسة بين

لقد لعب استقطاب دول املنطقة دوًرا حاسًما في مقارباتها لحتجاجات الشارع العربي التي اندلعت أواخر 

قة للربيع العربي، ومن خالل هذا ؛ فشهدت النخب السياسية الفرص، والتحديات املراف2010عام 

كر، وألّن حركة الحتجاجات املتغيرة استهدفت األنظمة املحافظة في جبهة 
ُ
املنظور، واستجابة ملا ذ

، (15)العتدال؛ رّحبت القيادة اإليرانية بها واعتبرتها "نعمة" إليران، وأعربت عن دعمها لحركة الحتجاجات 

، وخاصة في تونس ومصر والبحرين؛ لذلك كانت "اهرًيا حركات "ثوريةفهي، من وجهة النظر اإليرانية، ظ

ا مرّحٌب بها؛ ألن املتوقع منها أن تنهي األنظمة املحافظة، واملوالية للوليات املتحدة في املنطقة
ً
 .(16)أحداث

ألسباب لقد توقعت النخب اإليرانية أن األنظمة املحتمل قدومها، في تلك البلدان، ستكون صديقة إليران؛ 

يقدرون بعض أوجه التشابه بين الثورة اإلسالمية في  -قبل كل ش يء –، فهم (17)أيديولوجية أو استراتيجية 

، والحتجاجات الثورية الحالية في جميع أنحاء العالم العربي، من حيث أصولها، 1979إيران عام 

ت مستوحاة من الثورة اإليرانية، وأنها تبًعا لذلك، فهم يتوقعون أن الحتجاجا و  ؛(18)وتنظيمها، وأهدافها 

ستكون معادية للوليات املتحدة والغرب وللصهيونية؛ فهي بقيادة الحركات اإلسالمية التي تهدف إلى بناء 

-؛ لذلك أكد آية هللا خامنئي أن العوامل القتصادية والجتماعية، والتي ُيعتقد (19)"الديمقراطية الدينية"

اندلع تلك الحتجاجات الجماهيرية، لم تكن سوى أعراض لغضب عميق الجذور، في  أنها مؤثرة في -عموًما

وفي الواقع، قدمت الحركات اإلسالمية، ذات التاريخ الطويل  .(20)الغرب جميع أنحاء العالم اإلسالمي، ضد

سالمية من املعارضة لألنظمة القمعية، دعمها للحركات الجتماعية الثورية؛ فأعطى التحاق األحزاب اإل 

  بإسقاطومطالبتها  ،مصرباملعارضة، مثل: النهضة في تونس، واإلخوان املسلمون في 
ً

األنظمة، زخًما هائال

في تعبئة الجماهير ضد األنظمة الحاكمة،  -بشكل فعال-للحركات الثورية؛ فاسُتخدمت املساجد 

دينية "سؤولين إيرانيين، كانت والشعارات التي هتفت بها الحشود في املظاهرات، ومطالب الشعب، وفًقا مل

 (21أكثر منها سياسية." )



 

 
 8 

 جديًدا في "املواجهة الدائمة" بين 
ً

كما اعتقد القادة اإليرانيون أن الحركات الثورية العربية بدأت فصال

اإليرانية، و "العالم اإلمبريالي" الذي تقوده الوليات املتحدة وإسرائيل. وُعزز هذا  ""الثورة اإلسالمية

عتقاد كثيًرا ببعض التقارير التي تشير إلى أن اإلدارة األميركية تراقب إيران عند اتخاذها القرارات املتعلقة ال 

 ، ومنها: 2012. إّن هذا التصور كان واضًحا في رسالة خامنئي بعيد النوروز في مارس (22)بالشؤون اإلقليمية 

 ، كان عاًما 1390 نهايته، عامالعام الذي وصل الى 
ً

في العالم، وفي املنطقة، وفي بالدنا.   باألحداثحافال

وبشكل عام، يمكن للمرء أن يرى أن هذه األحداث انتهت لصالح األمة اإليرانية، وكذلك عززت أهداف أمتنا. 

هؤلء املوجودون في الدول الغربية، الذين يغذون األهداف الحاقدة في أذهانهم عن األمة اإليرانية، وعن 

يين؛ واجهوا مشاكل مختلفة في املنطقة، والدول التي تم دعمها من الجمهورية اإلسالمية، إيران واإليران

زيلوا من السلطة، والدساتير التي تم التصديق عليها، في بعض 
ُ

ا كبيرة؛ فبعض الطغاة أ
ً
حققت أهداف

نظام الصهيوني، قد ال واإليرانية، وبالتحديدالبلدان، استندت إلى اإلسالم، والعدو اللدود لألمة اإلسالمية 

 .(23)ُحوصر 

األنظمة املوالية ألميركا، والتي حافظت  -في املقام األول -ولعتبارات استراتيجية، وألّن الحتجاجات استهدفت 

 -على األرجح-على عالقات ودية مع إسرائيل؛ اعتقدت إيران أن األنظمة املقبلة، في البلدان الثائرة، ستصبح 

ة، كما اعتقدت إيران أن الحتجاجات لن تكون ضد األنظمة الحاكمة فحسب، معادية للوليات املتحد

وإنما ضد القوى الخارجية التي دعمتها كذلك، وأيًضا ضد الوضع اإلقليمي الراهن في املنطقة، املفضل من 

  .(24)إسرائيل 

وضد الغرب،؛ توقعت  ووفًقا لتقييمها الحتجاجات، بأنها إسالمية في الغالب، ومعادية للوليات املتحدة،

ا إلى طهران؛ لذلك، فإن  القيادة اإليرانية أن تكون األنظمة املستقبلية، في البلدان الثائرة، أقرب أيديولوجيًّ

موجة الحتجاجات لن تقلل من نفوذ الجبهة املعادية إليران في جميع أنحاء املنطقة فحسب، وإنما من شأنها 

إضافة إلى  ، (25)ر الجغرافيا السياسية اإلقليمية لصالح إيران كذلكإلى تغيي -في نهاية املطاف-أن تؤدي 



 

 
 9 

ذلك، ستوفر متنفًسا جديًدا إليران، بعد أن كانت تحت ضغط  العقوبات الثقيلة، املفروضة من الوليات 

 املتحدة، والخصوم اإلقليميين لطهران. 

تجاجات العربية بأنها جزء من "الصحوة" بناًء على هذه الخلفية، وصف املرشد األعلى اإليراني خامنئي الح

ظر إلى الصحوة اإلسالمية الواسعة، كمؤشر إلى تفوق أخالقية "إيران 
ُ
الواسعة في العالم اإلسالمي. لقد ن

الحتجاجات كصحوة إسالمية، أكد خامنئي أوجه الشبه بين الثورة  ، وبوصفه(26)اإلسالمية" على خصومها 

، ولم (27)ترسيخ نوٍع من التضامن بين إيران والحركات الثورية  -بالتالي –فأراد اإليرانية والثورات العربية؛ 

العدو  وإنما علىعلى أوجه الشبه بين الثورتين: اإليرانية والعربية وحسب،  يرتكز هذا الشعور بالتضامن

عّرضها  املشترك كذلك، وبحسب القيادة اإليرانية، فإن الخصائص اإلسالمية للثورات، وعداءها للغرب؛

 .لهجمات أعداء اإلسالم

 إيران حدود إعالن الدعم السياس ي ملا ُيسمى بـ "الصحوة اإلسالمية"، وربما أكبر خطوة  
َّ
ومع ذلك، لم تتخط

ملموسة تتخذها إيران؛ تجاوًبا مع الربيع العربي، كانت تأسيس "الجمعية العاملية للصحوة اإلسالمية"، التي 

ير الخارجية األسبق، واملستشار الحالي لخامنئي؛ حيث نظمت الجمعية العديد يرأسها علي أكبر وليتي، وز 

من املؤتمرات في طهران، تحت عنوان "الصحوة اإلسالمية"، مخاطبة فئات اجتماعية متنوعة، بما في ذلك 

علماء الدين، واملثقفين، وأساتذة الجامعات، والشباب، والنساء، من الدول اإلسالمية املختلفة، كما 

ا، متعدد اللغات، ومجلة شهرية اسمها "الصحوة اإلسالمية"، والتي توقفت  نشرت الجمعية موقًعا إلكترونيًّ

 .(28)عددها العاشر عن الظهور بعد
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 ثانًيا: املرحلة الثانية: توجهات ضد إيران

أثارت عدًدا  -ت ذلكالتي أعقب-على الرغم من التفاؤل األولي للقيادة اإليرانية بالربيع العربي؛ فإن التطورات 

 .من التحديات إليران

ا سيحل محل الحكومات املخلوعة، وخالفا لسردية  ا إسالميًّ فبادئ ذي بدء من غير املؤكد أن نظاًما دينيًّ

 عن هوية إسالمية، بين املتظاهرين؛ لتحديد 
ً

القيادة اإليرانية، ل توجد أيديولوجيا مشتركة، فضال

، ومن جهة أخرى، حتى لو أن الحركات اإلسالمية وصلت إلى السلطة في (29)الثائرة  املستقبل في البلدان

ا-، ويعود ذلك (30)املصالح اإليرانية  أن تخدم -بالضرورة-البلدان الثائرة؛ فليس  إلى الخالفات بين  -جزئيًّ

كات الحركات اإلسالمية الضيقة/ البطريركية، والنظام اإليراني. تتمتع إيران ببعض العالقات مع حر 

املعارضة اإلسالمية في البلدان الثورية مثل تونس ومصر وليبيا، وسوريا. وعلى عكس ما يميز الشيعة في 

إيران، فإن معظم الحركات اإلسالمية املحلية ذات غالبية سنية. إن صعود السياسة الطائفية في املنطقة 

لى ذلك؛ فإن بعض الجماعات السلفية، زاد من نفور الحركات اإلسالمية السنية املحلية من طهران. عالوة ع

  ."ضد "إيران الشيعيةالتي ظهرت في الوقت املالئم، كانت علًنا 

كتحّدٍ للحكم املتسلط/ الستبدادي في إيران؛ فحركة املعارضة  -أيًضا-ظهر تأثير امتداد الربيع العربي 

د النتخابات الرئاسية املثيرة الشعبية في إيران، والتي ظهرت تحت ستار الحركة الخضراء، مباشرة بع

، قد تستغل املزاج اإلقليمي الجديد؛ لُتنزل الناس الساخطين إلى الشوارع مرة 2009للجدل والخالف، عام 

أخرى، ومن املفارقات أن النخب الحاكمة في إيران لم تكن الوحيدة التي رّحبت بالثورات العربية؛ فقد 

هذه املعارضة؛ فإن الحتجاجات في الشارع العربي، كانت أبعد ما رحبت بها رموز املعارضة أيًضا، وبحسب 

زت املعارضة 
ّ
في -تكون عن الصحوة اإلسالمية، كما زعم خامنئي، إنها حركة مسكونة بالديمقراطية، لقد رك

على املطالب "الديمقراطية"، وعلى تنوع الحتجاجات ضد السلطات  -تقييمها للثورات العربية

 -، لكّن ما كان مدعاة للقلق (31)الديكتاتورية
ً
أن مرجعيات املعارضة نفسها، كانت تتهم القيادة  -حقيقة

 
ٌ
عّجل الثورات العربية بموجات مشابهة، كأن تتحدى حركة

ُ
اإليرانية بالديكتاتورية أيًضا؛ لذلك، يمكن أن ت
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 الستبدادية في إيران، ومع أخذ التحديات املحتملة التي أثارت
َ
ها املعارضة اإليرانية ديمقراطية القيادة

بالحسبان، خشية أن تستغل الحتجاجات الواسعة النطاق في املنطقة؛ منعت إيران املظاهرات التي دعا 

إليها قادة املعارضة، على الرغم من إعالن املعارضة أنها للتضامن مع الشعب املصري، وعالوة على ذلك، 

الحركة  -من قبُل  –ة الرزينين، اللذين جنبا فإّن مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، قائدي املعارض

-الخضراء القمع، وضعتهما السلطات اإليرانية تحت اإلقامة الجبرية؛  فأفضت تداعيات الربيع العربي 

  .في السياسات الداخلية في إيران *( securitization) إلى زيادة تدخل األمن -بالتالي

من النشاط املحتمل املضاد للثورة، والذي  -أيًضا-ر بالقلق من ناحية أخرى، كانت القيادة اإليرانية تشع

خصوم ما يسمى بـ " الصحوة اإلسالمية"؛ فالقادة اإليرانيون يرون أن الوليات املتحدة وحلفاءها  يقوم به

لعرقلة  الخائفين من الصحوة اإلسالمية، سيحاولون السيطرة على مجرى األحداث؛اإلقليميين، 

ر املرشد األعلى خامنئي،، وف(32)"الثورات."
ّ
قوى الستكبار »في خطابات عامة، من أن  ي هذا الصدد، حذ

  .(33) الثورية"؛ من أجل تخطي الحركات وكأنهم كانوا يدعمون الحركات الشعبية يعيدون تموضع أنفسهم،

إليراني التفاؤل ا ، فصاعًدا، انقلبت املوازين؛ فحطم مجرى التطورات2011بيد أّن منتصف آذار/ مارس 

 البحرين األولي بالربيع العربي، وقلبه إلى تحّدٍ هائل إليران. وقد جاءت الصفعة األولى للتفاؤل اإليراني من

، أبهجت القيادة اإليرانية، وهناك سببان 2011فبراير  14؛ فانتشار موجة الثورات في البحرين، في (34)

ن األسطول الخامس للبحرية األميركية؛ فإن ثورة أوليان للسعادة اإليرانية. أولهما، أّن البحرين موط

ناجحة، وعلى ما ُيظن مناهضة للوليات املتحدة، في البحرين من شأنها أن تربك املصالح العسكرية 

األميركية في الخليج "الفارس ي"، وتكبح التدخل األميركي في البحرين. والسبب الثاني، التركيبة السكانية في 

من البحرينيين هم من الشيعة؛ ولذلك، فإن ثورة ناجحة،  في املئة70فما يقرب من هذا البلد/ الجزيرة؛ 

وديمقراطية، في ذلك البلد على األرجح ستوصل الشيعة إلى السلطة، وحكومة شيعية متوقعة مجاورة 

مة للمملكة العربية السعودية، الدولة التي تقود بشكل واضح الجبهة املعادية إليران/ الشيعة، تلك الحكو 

ا إليران. عالوة على ذلك، فإن ثورة ناجحة في البحرين، قد تعجل بثورات مماثلة  ستكون مكسًبا استراتيجيًّ
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التركيبة الجيوسياسية، في الشرق األوسط،  -تماًما-في دول الخليج املحافظة؛ األمر الذي يمكن أن يغير 

 .لصالح إيران

؛ فقد دعا امللك حمد بن عيس ى آل خليفة، قوات دول وبالنظر إلى التحديات من "ثورة شيعة" في البحرين

آذار/ مارس  14مجلس التعاون الخليجي، بقيادة القوات السعودية؛ إلى التدخل فى البلد/ الجزيرة يوم 

. إن تدخل اململكة العربية السعودية في البحرين؛ لقمع الحتجاجات "السلمية" ضد حكم آل خليفة، 2011

. أثار (35)ضح على عرقلة، واحتواء، أي حركة معارضة تهدد املصالح السعودية كشف العزم السعودي الوا

هذا التدخل انتقادات قوية في وسائل اإلعالم اإليرانية، ومن املسؤولين اإليرانيين، أوصلت القضية إلى 

فاإليرانيون نهاية املطاف؛  في .وتوقعاتهامحافل األمم املتحدة، وإن كان دون نجاح ُيذكر في تحقيق أهدافها 

الذين كانوا مرتاحين، في البداية، آلفاق الحتجاجات في البحرين، أصيبوا بخيبة أمل، وعجز عن صد 

 .(36)التدخل السعودي 

ا في ليبيا، في  آذار/ مارس  19ُوّجهت ضربة أخرى إلى تفاؤل إيران، ذلك بتدخل حلف شمال األطلس ي عسكريًّ

معمر القذافي، ولم يكن تدخل حلف شمال األطلس ي في ليبيا إلنقاذ  ؛ إلنقاذ قوى املعارضة من انتقام2011

عالقات وثيقة مع الحكومة املقبلة في طرابلس الغرب كذلك؛ وبالتالي، فإّن  وإنما لتأميناملعارضة وحسب، 

 .(37)الغرب، من وجهة نظر القيادة اإليرانية، "اختطف" الحركة الثورية من الشعب الليبي 

آذار/ مارس  16برز، الذي أثاره الربيع العربي، إليران، هو انتشار موجة ثورية في سورية في كان التحدي األ  

الحليف الوحيد إليران، من بين الدول  -منذ فترة طويلة-؛ فنظام البعث الحاكم في سورية كان 2011

تونس ومصرو ليبيا العربية، وعلى النقيض من السياسة التفاعلية غير املعلنة من طهران، تجاه الثورات في 

والنتفاضة في البحرين؛ فهي مصممة على منع أي نوع من التغيير الثوري في سورية. لم تدخر إيران جهًدا 

في تصوير املعارضة املتنامية ضد إدارة األسد، واملظاهرات ضد الحكومة، التي سرعان ما تحولت إلى 

من أعداء الصحوة اإلسالمية؛ فلجهة القيادة اشتباكات عنيفة بين قوات األمن واملتظاهرين، كمؤامرات 

اإليرانية، التي تعّد ما يجري ضدَّ إسرائيل وهيمنة أميركا، وهو أهم ما يميز الصحوة اإلسالمية؛ وبالتالي، فإّن 
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وبما أن إدارة األسد كانت  (38).أي تمرد ضد النظام، بوصفه جزًءا من جبهة املقاومة، هو تمرد غير شرعي

الحتالل اإلسرائيلي"، والهيمنة األمريكية؛ فإنه أمر غير مقبول للقيادة "ة املقاومة" ضد جزًءا من "جبه

  .اإليرانية أن يثور الشعب السوري ضدها

ر املحاولت األميركية السابقة لفصل سورية عن تحالفها مع إيران 
ّ
، نظرت طهران للثورة السورية (39)وبتذك

واحتمال سقوط إدارة  كذلك،، وإنما كاعتداء على مصالح إيران ليس بوصفها تحدًيا إلدارة األسد حسب

عّد جزًءا ل يتجزأ من "جبهة املقاومة"، تصل إيران بلبنان؛ سيوجه ضربة قوية 
ُ
األسد في سورية، والتي ت

للمصالح الستراتيجية إليران في بالد الشام، ثم أن إيران لن تخسر حليفتها الجدية وحسب، وإنما ستصبح 

توغل مستقبلي من أعدائها، كما "أكد" الدعم الغربي والسعودي، للمعارضة السورية، التصميم عرضة ل

 (40)اإليراني على الوقوف مع إدارة األسد.

إن دعم إيران القوي إلدارة األسد في قتالها "حركة معارضة سلمية مطالبة بحقوق سياسية"، قد صقل 

ظهور الستقطاب في الشرق األوسط، بين ما ُيسمى  الصورة اإليرانية كسلطة توسعية طائفية، فمنذ

صّورها خصومها على أنها سلطة طائفية،  ،2000باملحور الشيعي ومعسكر العتدال، في منتصف عام 

 -أيًضا-تطمح لبناء "املحور الشيعي"، من خالل استغالل الشيعة في جميع أنحاء املنطقة، كما ُصورت إيران 

امتّد الدعم اإليراني من لقد  .(41) حكوماتهم حشد املتمردين، أو الشيعة، ضدكقوة مزعزعة لالستقرار، ت

"الشيعية"، ضد الحاكم "السني"، من ساللة آل خليفة، إلى إدارة األسد،  ملعارضة البحرين، ذات األغلبية

، السنيةاملعارضة في سورية، ذات األغلبية  ذات السيطرة "العلوية" )والعلويون فرع من الشيعة( ضد

خصومها؛ لرسم الصورة اإليرانية، كحكومة منحازة، وطائفية، وتوسعية، ومزعزعة لالستقرار.  واستخدمه

وفي الواقع، إن تنامي الصراعات الطائفية في سورية والعراق واليمن والبحرين ولبنان، وغيرهما؛ قد عزز 

مي بأسره؛ وبالتالي، فإّن شعبية تلك الصورة، التي لطخت املطالبة اإليرانية بقيادة قضايا العالم اإلسال 

فالرئيس األسبق، أحمدي نجاد، الذي  (41) ؛2011واخر العام أإيران، في الشارع العربي، قد تراجعت بشدة 

ضد إسرائيل، ُووجه بانتقادات قاسية من  "كان يحظى بشعبية كبيرة في الشارع العربي؛ لدعمه "املقاومة
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، حول سياسات حكومته الطائفية، 2013هر في القاهرة، في شباط/ فبراير املصريين، في أثناء زيارته إلى األز 

 واملوالية لألسد.

وألن مسار الحوادث قد اتجه عكس مصالحها؛ فقد فشلت إيران في تحويل التطورات اإلقليمية لصالحها، 

. في (43)نطقة امل وفي جني ثمار الربيع العربي، وواصلت طهران بسياسة بعيدة عن األنظار، وتفاعلية تجاه

الواقع، كان لطهران القليل من األدوات، وقدرة محدودة، للتأثير في مسار أحداث الربيع العربي كاملة؛ 

 لعزلها،فاملشاحنات الحزبية/العصبية داخل البالد، وتردي األوضاع القتصادية، وزيادة الضغط الدولي 

 .رات اإلقليميةعلى التعامل مع التطو  -بشكل كبير-كل هذا حّد من قدرتها 

 جديدة؛ ملواجهة السياسات  وعلى الرغم من أن املسؤولين اإليرانيين كانوا قد حسبوا
ً
الربيع العربي فرصة

العتدال" في الشرق األوسط؛ فإّن إيران لم تستطع أن تضمن صداقة الحكومات  ، و"معسكر(44)األميركية 

 من النضمام إلى "جبهة املقاومة"، طرابلس، خلفاء األنظمة  الجديدة في تونس والقاهرة أو
ً

املخلوعة، وبدل

فضلوا أن يبقوا بعيدين عن إيران، إما بسبب الترهيب من جانب القوى الغربية واإلقليمية، أو لحساباتهم 

 -مهما كانت –قارب مع الحكومات "الثورية"، ل توفر لها لتل ؛وثيقةاملنطقية الخاصة. إن أي عالقة إيرانية 

 من ذلك؛ فقد اقتربت تلك سوى جلب مخ
ً

اطر أكبر؛ باستعداء القوى الغربية واإلقليمية الرئيسة، وبدل

الحكومات، في تونس ومصر وليبيا، من "األنموذج التركي"، وشرعت في تحسين عالقاتها مع البلدان الغربية، 

 . (45)ومعسكر العتدال 

ي الحكومات الجديدة السلطة في بلدان ا
ّ
لنتقال:  تونس ومصر وليبيا واليمن، ولكن رّحبت طهران بتول

توقعات الحكومة اإليرانية، وبصرف النظر عن حسن النوايا؛  -كثيًرا-عالقاتها مع تلك البلدان لم تحقق 

فإّن عالقات إيران، مع تلك البلدان، ظلت مقتصرة على تبادل زيارات بعض الوزارات، والوفود البرملانية، 

مباشرة بعد اإلطاحة بنظام  ، (46) مصر ولت إيران أهمية خاصة لتطوير عالقاتها معومن بين الدول الثائرة، أ

مبارك، حيث سمح املسؤولون املصريون لسفينتين حربيتين إيرانيتين باملرور إلى البحر األبيض املتوسط 

 عبر قناة السويس، عالوة على ذلك؛ فقد أعلن البلدان عن عزمهما على إقامة عالقات دبلوماسية.
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ومع ذلك لم يكن هناك أي سجل للزيارات، رفيعة املستوى، بين البلدين حتى أن زيارة الرئيس املصري، 

وفي املقابل،  ،كانت لحضور قمة حركة عدم النحياز ،2012محمد مرس ي، إلى طهران، في آب/ أغسطس 

؛ لحضور قمة منظمة 2013كانت زيارة الرئيس اإليراني، أحمدي نجاد، إلى القاهرة، في شباط/  فبراير عام 

التعاون اإلسالمي؛ أفضت الزيارات املتبادلة، بين إيران ومصر، إلى توقيع عدد من التفاقات، بما فيه 

تشجيع السياح اإليرانيين لزيارة مصر، ومع ذلك، واجهت حكومة مرس ي معارضة من الجماعات السلفية، 

ض دول الخليج؛ ملحاولته تحسين العالقات بين ضمن البلد، وانتقادات من بع السابق وفلول نظام مبارك

طيح بالرئيس مرس ي، في انقالب تموز/ يوليو 
ُ
، كانت مصر وإيران ل يزال لديهما 2013البلدين، وعندما أ

 بعض الخطوات؛ لتطبيع العالقات الدبلوماسية وتبادل السفراء.

لعالقات التركية اإليرانية بالتدهور؛ في هذه األثناء، وبعد عشر سنوات من التقارب غير املسبوق، بدأت ا

فالحكومة التركية استضافت، ودعمت،  ؛(47)سورية  نتيجة املقاربات املتعارضة تجاه التطورات في

املعارضة، بينما كانت إيران تدعم بقوة إدارة األسد، إضافة إلى التعاون الوثيق بين تركيا و الوليات املتحدة 

اإلقليمية، فإن املوافقة  التركية على نشر رادارات أميركية، في مالطية عام األميركية؛ ملواجهة التطورات 

، في إطار برنامج درع الدفاع الصاروخي للناتو؛  كشف إعادة  التموضع بين أنقرة وواشنطن، ثم أدى 2011

ن ما بدأت الصدام التالي، بين تركيا وإيران، إلى انتقادات متبادلة لسياساتهما اإلقليمية؛ بالتالي، سرعا

 اإليرانية بالنحدار بعد الربيع العربي. -العالقات التركية

إن التزام إيران الحفاظ على األسد في السلطة، لم ينّفر تركيا فحسب، وإنما أساء إلى عالقتها بحماس أيًضا؛ 

إذ قطعت إيران دعمها املالي عن حماس، بسبب رفضها دعم األسد، واستجابة للضغوط املتزايدة من 

لقوات املوالية لألسد، ومن معارضيه، غادر خالد مشعل، رئيس املكتب السياس ي لحركة حماس، مقره ا

انشقاق حركة حماس  الحركة بمنزلة، ُعّدت هذه 2012الرئيس في دمشق إلى الدوحة، في كانون الثاني/ يناير 

 .(48) قةاملنط عن "جبهة املقاومة "، وهكذا فقدت إيران واحد من حلفائها القليلين في
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؛ كانت إيران 2013ونتيجة لذلك، في الوقت الذي جاء فيه حسن روحاني إلى السلطة، منتصف عام  

ضعيفة ومعزولة في املنطقة، كما أن الصورة اإليرانية في الشارع العربي تشوهت كثيًرا؛ بسبب دعمها القوي 

ا طائفيًّ  ا ضد حركة شعبية ديمقراطية ثورية. لنظام األسد، الدعم الذي ُينظر إليه بوصفه تضامًنا شيعيًّ

لم تتمكن إيران من إقامة عالقات فعالة، ومستدامة، مع "الحكومات الثورية"، في تونس ومصر وليبيا؛ 

فالغزل السابق، بين طهران والقاهرة، انعكس بعد النقالب في مصر، إلى جانب فشلها في تأمين صداقة أي 

ليلين في املنطقة تشتتوا، في الوقت الذي غيرت فيه حماس ولءها من الحكومات "الثورية"، فحلفاؤها الق

جّر نحو حرب أهلية دامية.
ُ
 من طهران إلى الدوحة، كانت سورية ت

 

ا: املرحلة الثالثة: روحاني وآفاق جديدة في السياسة الخارجية
ً
 ثالث

 من أحمدي نجاد، في حزيران/ 
ً

، وكان نهج 2013يونيو انُتخب حسن روحاني رئيًسا جديًدا إليران، بدل

عن سابقه، الذي سعى إلحياء سياسة خارجية ثورية،  -بشدة-روحاني، في السياسة الخارجية، مختلًفا 

 من ذلك، التزم روحاني بنهج معتدل في السياسة  (49)وصّعد من املواجهة واملقاومة ضد الغرب. 
ً

وبدل

في السياسة الخارجية، و"التفاعل البناء" مع  "دالالخارجية، قائٍم على التعقل والحكمة. لقد وعد بـ"العت

إضافة إلى سيرته السياسية، كصديق مقرب من الزعيم البراغماتي  (50)الالعبين اإلقليميين والدوليين، 

ا. إن ارتكاز  الشهير هاشمي رفسنجاني، واختياره فريَق سياسة خارجية، مؤلًفا من دبلوماسيين محترمين دوليًّ

 (51)السياسة الخارجية اإليرانية.  تدال، قد تميز بصعود "الواقعية"، والبراغماتية، فيروحاني على الع

في الواقع، عرض روحاني ما فهمه من معنى اعتداله في السياسة الخارجية، وبحسبه، العتدال يعني إرساء  

أي نهج متشدد في توازن بين الواقعية، والسعي إلى تحقيق املثل العليا للجمهورية اإلسالمية؛ لتجاهل 

العالقات مع الدول األخرى، ولتفاهم فعال وبناء، وتفاعل مع العالم الخارجي، والتركيز على بناء الثقة 

املتبادلة مع الالعبين املجاورين، واإلقليميين، والدوليين.  إن واحدة من السمات البارزة للسياسة الخارجية 
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ولة توجيه السياسة الخارجية نحو التنمية القتصادية". املعتدلة، كما أكدها الرئيس روحاني، هي "محا

(52)  

من خالل استعادة، وتحسين، عالقات إيران مع الجهات الدولية واإلقليمية الرائدة، وبسياسة خارجية 

معتدلة؛ توقع روحاني أن تتحسن مكانة إيران في الشؤون الدولية واإلقليمية، وأن تزداد القدرة على املناورة 

 (53) قضايا السياسة الخارجية. عامل معفي الت

لقد أعطى روحاني األولوية إليجاد حل دبلوماس ي للجدل حول البرنامج النووي اإليراني، على الرغم من أنه 

كان يشجب وينتقد، في أغلب خطبه، ما ُيسمى "املحاولت الغربية لوقف برنامج إيران النووي والعقوبات"، 

الشفافية في القضية النووية؛ من أجل التخفيف من املخاوف الغربية،  كما دعا روحاني إلى مزيد من

والقوى اإلقليمية؛ لذلك، كان يأمل في التخلص من العقوبات الثقيلة التي بدأت تشل القتصاد اإليراني، 

 في الحل -كثيًرا-هكذا، استثمر روحاني  (54)وفي كسر العزلة املفروضة على البالد في العامين املاضيين.

، لتأمين أرضية صلبة 2014السياس ي للقضية النووية؛ فتم تمديد خطة العمل املشتركة مرتين عام 

 ملفاوضات املستقبل بين الطرفين.

وألنه يتمتع بموقف "وسطي" في املشهد السياس ي اإليراني، وألنه كان قد شغل منصب ممثل آية هللا خامنئي 

رين عاًما؛ فلدى الرئيس روحاني رصيد كاف لبلوغ حل، وسط في املجلس األعلى لألمن القومي، أكثر من عش

الذي لعب دوًرا مؤثًرا في  ،"(، للقضية النووية. لقد رّحب املجتمع الدولي بخطابه "املعتدل1+5البلدان )

  (55) .إيجاد حل دبلوماس ي للمشكلة

املزيد من فرص التوصل  في نهاية املطاف، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي ملدة ستة أشهر، على أن يوفر

  (53). 2013إلى حل نهائي في تشرين الثاني/ نوفمبر 

( على تخفيف القيود املفروضة على عائدات النفط 5+1مع اتفاق جنيف؛ فقد وافقت دول ) وبالتوافق

اإليرانية، ورفع العقوبات عن صادرات البتروكيماويات اإليرانية، مقابل وعد إيراني بخفض مخزونها من 
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ت لبناء مفاعل املاء الثقيل في الي
ّ
ورانيوم املخّصب، ووقف أنشطة تخصيب اليورانيوم، والوقف املوق

أراك، كما اتفق الطرفان على وضع خطة العمل املشتركة التي تم استخالصها، بالتوازي مع اتفاقية جنيف 

 .2014كانون الثاني/ يناير  20حيز التنفيذ في 

دئي مع الغرب الذي وفره اتفاق جنيف، كان روحاني يهدف لستعادة عالقات وعلى التقابل مع الختراق املب

إيران مع الدول األوروبية، العالقات التي ساءت في العقد املاض ي، وميزتها عقوبات شديدة من التحاد 

األوروبي ضد طهران، عالوة على ذلك؛ فإن عالقات إيران الدبلوماسية مع بريطانيا، الالعب الرئيس في 

سياسة األوروبية، التي توقفت تقريًبا، بعد أن اقتحمت حشود إيرانية السفارة البريطانية في تشرين ال

ا لسلفه، الذي حول اتجاه السياسة 2011الثاني/ نوفمبر عام 
ً
؛ احتجاًجا على السياسات البريطانية، وخالف

 ين العالقات مع الدول األوروبية. ، أبدى روحاني اهتماًما خاًصا بتحس(57)الخارجية اإليرانية نحو "الشرق"

لذلك، بعد انتخاب روحاني مباشرة، أعرب وزير الخارجية البريطانية السابق، جاك سترو، عن اهتمامه 

 -في طهران-، على الرغم من أن املتشددين 2013آب/ أغسطس  3بحضور حفل تنصيب الرئيس الجديد، في 

ريطاني، ديفيد كاميرون، وجه رسالة إلى روحاني "دعا فيها إلى لم يرتاحوا لوجود سترو، فإن رئيس الوزراء الب

تحسين العالقات مع إيران"، وبعد وقت قصير من تنصيبه، أخذت اململكة خطوات لتطبيع العالقات 

، وبعد 2014الدبلوماسية، وفي نهاية املطاف زار وفد من البرملان البريطاني طهران، في كانون الثاني/ يناير 

 (58)تها زيارة وفد من البرملان األوروبي مؤلف من ثمانية أعضاء.وقت قصير تل

تغيب القادة اإليرانيين، انضم الرئيس روحاني إلى املنتدى العالمي في  وفي الوقت نفسه، وبعد عقد من 

 (59)، ودعا الشركات الدولية لالستثمار في إيران. 2014دافوس السويسرية، في كانون الثاني/ يناير 
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 نهج روحاني تجاه الشرق األوسط رابًعا:

ا للمسألة النووية   دبلوماسيًّ
ً

لكن جدول أعمال سياسته  كأولوية،على الرغم من أن الرئيس روحاني قدم حال

الخارجية، التي تدعو إلى "التفاعل البناء"، قد سعت إلعادة النظر في نهج إيران السياس ي في الشرق األوسط 

لسلطة، على النحو املبين في الصفحات السابقة، لم تفشل إيران في تحقيق أيًضا، فإلى حين تسلم روحاني ا

أي من الفوائد املتوقعة من الربيع العربي وحسب، وإنما اكتسبت عداء أكثر دول الخليج التي تقودها 

 عن أن تقديمها الدعم القوي لألسد، الذي يقاتل املعارضة بعنف، ويجر البالد إلى 
ً

السعودية كذلك. فضال

رب أهلية، قد زاد نفور الشارع العربي من طهران، إضافة إلى أن السياسات اإلقليمية إليران، كما كانت ح

  -إلى حد ما-تمارس لسنوات، كانت مسؤولة 
ً

عن تدهور العالقات مع الغرب؛ لذلك، ولكونه متعقال

؛ فقد
ً

 .(60)ط كان متوقًعا منه أن ينتهج سياسة خارجية، متكيفة مع الشرق األوس ومعتدل

أما لجهة منطقة الشرق األوسط، فإن املصالحة بين إيران واململكة العربية السعودية، كانت في وضع حرج؛ 

ألن التنافس بين طهران والرياض زاد في تعقيد عدد من القضايا اإلقليمية، فقد تواجهت إيران واململكة 

والعراق ولبنان وسورية واليمن. في الوقت العربية السعودية في نقاط ساخنة إقليمية عدة، مثل: البحرين 

الذي كانت إيران فيه مستمرة في اتهامها السعودية بتأجيج الحتجاجات في العراق وسورية، بدعم 

"اإلرهابيين"، والوقوف ضد مطالب الشعب املشروعة في البحرين، كذلك اتهمت السعودية إيران بزعزعة 

إشارات  -منذ بدء الحملة النتخابية-روحاني  ؛ ولذلك، أرسل(61ولبنان )متعمدة لستقرار البحرين واليمن 

 .(62)إيجابية نحو السعودية 

؛ إل أّن املسؤولين السعوديين لم (63)وعلى الرغم من الترحيب "الرسمي" بانتخاب روحاني، وباتفاق جنيف  

بمصالحها الجيوسياسية، يمكن  يثقوا في حدوث تغيير في السياسة الخارجية اإليرانية. وحول ما يتعلق

القول: إن إيران ما تزال تبحث عن الهيمنة اإلقليمية، اعتمادا على التركيبة السكانية الشيعية. إن الحفاظ 

على استمرارية النهج اإليراني، تجاه مواقع األزمات، كما هو الحال في سورية والعراق ولبنان، قد أدى إلى 

(، واملناخ الذي أعقب 5+1ديد اإليراني؛ فالتفاق األولي، بين إيران ودول )استمرار الحذر السعودي من الته
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ذلك "التوافق"، بين إيران والوليات املتحدة، أثار املخاوف السعودية من آثار مترتبة، ومحتملة، 

 . (64)جيواستراتيجية من أي تقارب بين واشنطن وطهران 

ا-سة الخارجية لم َيطل القضية السورية، ويعود في الواقع، إن نهج روحاني "املعتدل" في السيا إلى  -جزئيًّ

في سورية، وفي جزء آخر منه إلى أن بقاء، أو انهيار، إدارة األسد في سورية  -للغاية-طبيعة الصراع املعقدة 

وكل  لذلك، فإنتعّده إيران مسألة أمن قومي؛ 
ُ
للنخب األمنية  -في الغالب-أمر العالقات مع سورية كان قد أ

التصريحات اإليرانية السابقة بشأن سورية، فقد أدان  -من جديد-والحرس الثوري؛ األمر الذي يؤكد 

. لقد زعم بأن الحل الوحيد، (65) األجنبيةفي البالد، والتدخالت  "روحاني الحرب األهلية، ووجود "إرهابيين

بين جميع الجماعات السورية  إلنهاء األزمة في سورية، ليكمن إل في الوسائل السياسية، واملحادثات

إل أن حكومة  .والحكومة. وعلى الرغم من ذلك، لم يتغير القرار اإليراني، القاض ي بدعم إدارة األسد

روحاني، بعد وقت قصير من إنجاز التفاق املبدئي بشأن القضية النووية، حولت اهتمامها إلى الخليج؛ 

ام وزير الخارجية، جواد ظريف، بزيارات رسمية إلى الكويت، ففي األسبوع األول من كانون األول/ ديسمبر، ق

وقطر، وسلطنة عمان، ودولة اإلمارات العربية املتحدة؛ لصالح العالقات مع دول الخليج "الفارس ي"، لكن 

  .(66)البحرين، واململكة العربية السعودية قد غابتا عن هذه الجولة في املنطقة 

صلحة إيران في املصالحة مع السعودية، وإعرابه عن نيته زيارة الرياض، على الرغم من تأكيد ظريف على م

  (67)ملثل هذا التقارب." -بعُد -إل أن املسؤولين السعوديين رفضوا العرض، قائلين: "إن الوقت لم يحن 

دعوة علنية لنظيره اإليراني؛  -بعد ستة أشهر –غير أن وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، وّجه 

رت 2014يارة الرياض هذه املرة، ومع ذلك، فاألزمة الطائفية املشتعلة في العراق، في حزيران/ يونيو لز 
ّ
، عك

 .أجواء الحوار املرتقب بين طهران والرياض

ى كلٌّ من روحاني وظريف 
ّ
عن  -عالنية-بقي عرض الرئيس روحاني تجاه إسرائيل غير مقبول أيًضا. فقد تخل

وإنكاره املحرقة، وخالفا لسلفه؛ فقد وصف الرئيس روحاني  ،"املعادية للساميةتصريحات نجاد العلنية، "

ت إيران (68)املحارق النازية بأنها عمل "مستهجن"
ّ
عن الخطاب الصدامي  -تحت حكم روحاني-، كما تخل
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بينما وصف بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، روحاني بأنه "ذئب في ثياب  ،(69) إسرائيل تجاه

رئيس لتفاق جنيف أيًضا؛  إسرائيل كمعارض، وظهرت (70) إيرانحمالن"، وانتقد أي نوع من التسوية مع ال

ا  تاريخيًّ
ً
  .(71)"فعّده نتنياهو "خطأ

لقد أعطى تغيير الحكومة في طهران، دفًعا لعالقات إيران مع سلطنة ُعمان وتركيا؛ إذ كانت ُعمان من بين 

ا لعالقاتها الوثيقة مع  عدد قليل من بلدان الخليج التي سعت إلى الحفاظ على عالقات ودية مع إيران. جزئيًّ

ا ولخشيتها من هيمنة السعودية، رفضت ُعمان املزيد من التكامل بين دول مجلس التعاون  إيران، وضمنيًّ

، عقب 2013أغسطس  آب/25 الخليجي، وكان السلطان قابوس بن سعيد أول رئيس دولة يزور طهران، في 

ا في تمهيد الطريق للمفاوضات النووية بين إيران والوليات انت
ً
كر كان وسيط

ُ
خاب روحاني، وحسب ما ذ

، إضافة إلى الجوانب 2014آذار/ مارس 12املتحدة، في املقابل، قام روحاني بزيارة إلى مسقط، في 

تر مكعب من الغاز، مليار م 10القتصادية، بما في ذلك صفقة الغاز التي ستزودها إيران سنوًيا، بكمية 

 (72)كم، وكشفت الزيارة عن الصداقة املتنامية بين ُعمان وإيران.  350عبر خط أنابيب طوله 

لقت السياسة الخارجية املعتدلة للرئيس روحاني ترحيًبا من تركيا؛ فالتقى وزير الخارجية التركي، أحمد 

ستبدل داود أوغلو، مع نظيره اإليراني، محمد جواد ظريف، في مناسبا
ُ
ت عدة، وأظهرا صداقة قوية؛ إذ أ

التصور التركي السابق عن إيران بوصفها مزعزعة لالستقرار، بتفهم السياسة الخارجية املعتدلة لروحاني، 

التي قد تسهم في إرساء السالم والستقرار في املنطقة. قام رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، بزيارة إلى 

، حيث وقع الطرفان على اتفاق التجارة التفضيلية، 2014انون الثاني/ يناير من ك 29و28طهران في يومّي 

ا  وعلى اتفاقية تعاون؛ لتشكيل لجنة تجارية مشتركة، إضافة إلى ذلك، وقع أردوغان وروحاني إعالًنا سياسيًّ

ا؛ لتأسيس مجلس تعاون رفيع املستوى؛ ما يعني أن الزعيمين عازمان على تعميق العالقات 
ً
الثنائية مشترك

 ((73بين أنقرة وطهران.

حزيران/ يونيو، على هامش زيارة روحاني إلى  9وانعقد الجتماع األول ملجلس التعاون، رفيع املستوى، يوم 

 .أنقرة
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علن في وقت مبكر من ديسمبر  
ُ
كما أعادت إيران، تحت قيادة روحاني، عالقاتها مع قيادة حماس أيًضا، وأ

، ( 74) روحانيقطاع غزة، قد تجدد عالقاتها مع إيران، في أعقاب انتخاب  ، عن أن حكومة حماس في2013

وإضافة إلى استعادة عالقاتها مع حماس، أعادت إيران توطيد عالقاتها مع حركة فتح أيًضا؛ حيث زار نائب 

 ، من أجل "نقل تحيات الرئيس2014يناير  28األمين العام للجنة املركزية لحركة فتح، زار طهران يوم 

. في الواقع، "P5+1الفلسطيني محمود عباس إلى القيادة اإليرانية، وتهنئة الشعب اإليراني بالتفاق مع دول "

اإليرانية.  الفلسطينيةفي العالقات  "كانت زيارة الرجوب محاولة، من جانب قيادة فتح، "لبدء فصل جديد

(75)  

مان وتركيا واملنظمات الفلسطينية، فإّن إدارة وعلى الرغم من التحسن املسجل في العالقات بين إيران وعُ 

روحاني لم تتمكن من إقامة عالقات مستدامة مع البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية: تونس ومصر وليبيا 

جبرت على احتجاجات داخلية، وتمر بمرحلة انتقالية، ول يمكنها 
ُ
ا؛ ألّن البلدان قد أ واليمن. كان ذلك جزئيًّ

ية واقتصادية مستدامة، وهذا يمنعها من تطوير عالقات خارجية متسقة. أما من جهة أن تشكل بنى سياس

قدرة وإمكانات إيران الستراتيجية، وعلى الرغم من أن الخالفات الداخلية، في بلد كبير وفريد من نوعه، 

دية الوخيمة قد تم احتواؤها مع انتخاب روحاني، إل أنه لم يكن من املمكن إعادة تأهيل الشروط القتصا

بما فيه الكفاية، واألهم من ذلك، أن الرئيس روحاني قد أعطى األولوية، في سياسته الخارجية، للحل 

 .(76)الدبلوماس ي في الخالف حول الشأن النووي، واستعادة العالقات مع الغرب، والدول املجاورة 
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 استنتاجات

في  -بعمق-الربيع العربي، قد أثرا  ن لندلعإن الستقطاب والحرب الباردة في الشرق األوسط، السابقا

استجابات الالعبين اإلقليميين للحركات الجتماعية، في جميع أنحاء املنطقة؛ إذ انشغلت السياسة 

بالتنافس املتنامي بين كتلتين، برئاسة اململكة العربية السعودية وإيران، وكانت  -في الغالب  -اإلقليمية 

اسعة النطاق للغاية، لدرجة أنها حالت دون التعاون على حل معظم النزاعات الخالفات بين الجانبين و 

 واألزمات اإلقليمية، املمتدة من اليمن والبحرين إلى العراق ولبنان وسورية.

 -أيًضا-هذا التنافس لم يكن عميًقا عبر الخالفات والحسابات الستراتيجية لدول إقليمية وحسب، ولكن 

ي الواضح للكتلة التي تقودها السعودية، فبعد أن فشلت في إقناع معظم البلدان من خالل الدعم األميرك

املجاورة لها، برؤيتها اإلقليمية "الحميدة"، فقد انهمكت إيران، تحت حكم أحمدي نجاد، بمواجهة 

 . (77)األوسط  الشرق  السلطات السعودية واألمريكية في

العربي فرصة؛ لتقويض الكتلة املنافسة، ولتواجه نفوذ وإزاء هذه الخلفية، فقد رأت إيران في الربيع 

الوليات املتحدة في املنطقة، واملوجات األولى من الحتجاجات، التي ضربت األنظمة املحافظة، املوالية 

إن قدرة إيران على  .للوليات املتحدة، في تونس ومصر، قد أقرت بوجهة إيران الرسمية من الربيع العربي

العوامل، بما في ذلك ظروف اقتصادية صعبة في البالد،  رى األحداث، قد شابتها عدد منالتأثير في مج

وضغوط دولية لعزل النظام في طهران، إضافة إلى ذلك، فإن ظهور النقسامات الطائفية املتزايدة في 

قد منع إيران  مع الوقت الذي اجتاحت فيه الحتجاجات الكبيرة الشوارع العربية، -تقريًبا-طهران، بالتزامن 

من تطوير استراتيجية متسقة تجاه الربيع العربي، عالوة على ذلك، فإن املوجات الالحقة للربيع العربي،  

في توسيع نفوذها اإلقليمي، --خاصة في سورية، قد عادت مصالح إيران، وهكذا، لم تفشل إيران فحسب

دة، مثل كيفية هزيمة معارضة قوية لحليفها تحديات جدي -أيًضا-ممتطية  تأثير الربيع العربي، بل واجهت 

الرئيس في دمشق، على نحو متزايد، فقد أدى هدف إيران الستراتيجي لحفظ األسد في السلطة، إلى عسكرة 

 .نهجها تجاه سورية وأمننة
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ا جديدة للسياسة 2013لقد أطلق حسن روحاني، الذي جاء إلى السلطة في إيران، في آب/ أغسطس 
ً
، آفاق

ية اإليرانية؛ ليستبدل املواجهة بالتفاعل البناء والسهل، وتحقيًقا لهذه الغاية؛ فقد توصل إلى اتفاق الخارج

 .مبدئي مع الوليات املتحدة بشأن البرنامج النووي املثير للجدل

إن نجاح روحاني األولي في إنجاز عالقات طيبة مع بعض بلدان املنطقة، وعلى الرغم من أن الكثير من 

ظر إليها بوصفها محاولة لستعادة قواعد إيران املفقودة في السنوات مساعيه 
ُ
إلى فعل ذلك، فقد ن

 من تحييد التحديات اإلقليمية الراهنة
ً

 .السابقة، بدل

إن عدم وجود تغيير جذري في السياسة الخارجية اإليرانية تجاه املنطقة، يمكن أن ُيفسر بعدة طرق، 

، وعلى الرغم من اقتراب 
ً
جليد عالقات إيران مع الوليات املتحدة من الذوبان؛ فإن الجغرافيا فبداية

السياسية في املنطقة، لديها ما يكفي للتحّول لصالح إيران. إن الصراعات الجارية بين إيران والجهات 

لقد  اإلقليمية الفاعلة، ل تزال تقيد خيارات إيران، وقدرتها على املناورة في منطقة الشرق األوسط. وتالًيا،

تطبيع" عالقات إيران مع الغرب، بشأن التعامل مع القضايا اإلقليمية، "أعطى الرئيس روحاني األسبقية لـ

ا في الالحق  .بافتراض أن السابق سوف يؤثر إيجابيًّ

وأخيًرا، فإن معظم القضايا اإلقليمية تم ضمانها/أمننتها من قبل النظام اإليراني، وتجدر اإلشارة، مع ذلك، 

الرئيس روحاني، ككل الرؤساء اإليرانيين قبله، يفتقر إلى القدرة على السيطرة الكاملة على  إلى أن

السياسات األمنية، على الرغم من حقيقة أنه ينحدر من قطاع األمن نفسه، ولديه عالقات جيدة مع 

قة مع الدول أن يعقد صف -بالنسبة له-املؤسسات األمنية؛ وهذا قد يفسر ملاذا كان األمر حاسًما جًدا 

نه ذلك من  -بنجاح-الغربية بشأن القضية النووية؛ فإْن كان بمقدوره أن يحل 
ّ
القضية النووية، فسيمك

أن يطلب مزيًدا من الصالحيات؛ لتشكيل السياسات األمنية والخارجية للبالد، بما في ذلك اعتماد نهج 

 .جديد في الشرق األوسط

 



 

 
 25 

 الهوامش

، 2012، مارس 1، عدد8العربي": عرض من طهران،" السياسة املعاصرة، مجلدعلي بارشاملي، "الربيع  -1

علفونه، ردود فعل متباينة في إيران: الثورات شرق أوسطية،" فصلية الشرق األوسط  . على52-35ص 

 :زويري،"إيران الثورية والثورات العربية . محجوب39-35، ص 2011، صيف 3، عدد 18.الفصلية، مجلد

لسياسة الخارجية اليرانية ومقارباتها، "املركز العربي للبحوث والدراسات السياسة، مالحظات حول ا

 .2012الدوحة، أيلول/ سبتمبر 

السياسة  "حامد األحمدي، "إيران والربيع العربي: ملاذا لم يتبع اليرانيين العرب في الثورة املأجورة -2

 .407، ص 2013، عدد، 5مجلد والسياسات األسيوية

حصول على دراسة تحليلية تعالج الختالفات بين النخبة السياسية اإليرانية تبعا ملوقفها من الربيع لل  -3

 –العربية: تصورات وإجراءات "، الخطاب  2011العربي، انظر أمير محمد حاجي يوسفي، "إيران وثورات 

 .60-23، ص 2012، شتاء، ربيع 02/01، رقم 10.فصلية إيرانية، مجلد

حسني، "الصحوة اإلسالمية: رواية إيران الكبرى عن النتفاضات العربية،" موجز الشرق األوسط بايام م  -4

 .2013، نيسان/ أبريل 71)جامعة برانديز، مركز كراون لدراسات الشرق األوسط( عدد

من داليا د كايا وفريدريك هيري و م. سكوت دوران، و "ربيع عربي، شتاء فارس ي: هل ستخرج إيران فائزة   -5

؛ تريتا فارس ي ورضا املرعش ي، " 2011آب/ أغسطس  -الثورة العربية "الشؤون الخارجية، تموز/ يوليو

الربيع العربي من وجهة طهران: السياق الجيوسياس ي لقلوب وعقول املنطقة، "مجلة القاهرة للشؤون 

تحول السلطة في الشرق . نايسان رافاتي،"بعد الربيع العربي: 112-98، ص. 2011، صيف 2العاملية، العدد 

تقارير خاصة، كيتشن، نيكول )محرر(. أفكار مدرسة لندن  - IDEASاألوسط؟ إيران والربيع العربي، "تقارير 

 .2012لالقتصاد والعلوم السياسية، لندن، أيار/ مايو 

: منشورات D. Cعلى سبيل املثال ترى، سوزان مالوني، "إيران: البعبع"، في الصحوة العربية، )واشنطن،  -6

 .267-258ص  (،2011معهد بروكنغز، 

على سبيل املثال انظر، شهرام شوبان، "إيران والربيع العربي: احباط متثاعد " مركز الخليج لألبحاث  -7

(GRC ورقة، أيلول/ سبتمبر )2012. 



 

 
 26 

اسات العاملية هينر فورتيغ، "إيران والربيع العربي: بين التوقعات وخيبة األمل،" املعهد األملاني للدر  -8

؛ بيتر جونز، "اآلمال وخيبة أمل: إيران والربيع العربي، 2013، نوفمبر No.241واملنطقة، أوراق عمل، 

 .2013أيلول/ سبتمبر  -، تموز/ يوليو4، العدد 55"البقاء على قيد الحياة، املجلد 

الستراتيجي "سياسة  مونشهوري محمود منوشهر دوراج "السياسة الخارجية اليرانية: رؤية التحول  -9

 .2013، شتاء 4، رقم 20الشرق األوسط، املجلد. 

والفجوة  2006مورتن فالبجورن وأندريه بانك، "دلئل على حرب باردة عربية جديدة: حرب لبنان عام  -10

. مورتن فالبجورن وأندريه 11-6، ص. 2007، ربيع 242بين السنة والشيعة، "تقرير الشرق األوسط، رقم 

الحرب الباردة العربية الجديدة: إعادة اكتشاف البعد اإلقليمي العربي لسياسات الشرق األوسط" بانك "

 .24-3، ص Vol.38 ،NO.1 ،2012مجلة الدراسات الدولية، 

كيهان بارزغار، "الثورات العربية وإيران السياسة اإلقليمية ليران" الخطاب: فصلية إيرانية،  -11

العتدال العربي "يحتاج  عمري، محور ؛ رائد 45، ص 2012يف صيف خر  04/03، رقم 10.مجلد

 متوفرة في املوقع  2013أيلول/ سبتمبر  27مساعدة "، قناة العربية، 

http://english.alarabiya.net/en/views/news/middle- 

ائفية" ف. غريغوري غاوس الثالث، " السعودية: العراق، إيران، وميزان القوى اإلقليمي، وقضية الط -12

. يحياف آيالت، "الجبهة املعادية إليران: 8-1، ص. 2007، آذار/ مارس 2، العدد 6رؤى استراتيجية، املجلد. 

، آذار/ مارس NO.1، 11مصر والسعودية، واألردن، "مجلة الشرق األوسط للشؤون الدولية، املجلد. 

 .9-6، ص 2007

 28لوليات املتحدة على ضرب إيران" الجارديان، "كابالت السفارة األميركية: ملك السعودية يحث ا -13

 ، وهي متاحة على املوقع2010تشرين الثاني/ نوفمبر 

 http://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/150519  

(. وكانت محاولة إيرانية مزعومة لغتيال السفير السعودي في 2014أيار/ مايو  5في )الوصول إليها في 

اشنطن مثال آخر على املواجهة بين الرياض وطهران. انظر "احباط مؤامرة إيرانية لقتل السفير و 

، وهي متاحة على 2011تشرين األول/ أكتوبر  12س ي إن إن، “يتحدثون السعودي، مسؤولون أميركيون 

 املوقع

  http://edition.cnn.com/2011/10/11/justice/iran-saudi-plot /  
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، 3، رقم 19محمد أيوب، "الربيع العربي: أهميتة الجيوستراتيجية،" سياسة الشرق األوسط، املجلد.  -14

 16. محمد أيوب، "الحرب الباردة الجديدة في الشرق األوسط،" الفائدة الدولية 97-84، ص. 2012خريف 

؛ كورتيس ريان، "الحرب الباردة العربية الجديدة والنضال من أجل سوريا"، 2013ثاني/ يناير كانون ال

 .2012، ربيع 242تقرير الشرق األوسط رقم 

، 2011نيسان/ أبريل3،" املوقع الرسمي للمرشد األعلى، 1979"الثورات القليمية، ثمرة ثورة  -15

http://www.leader.ir/langs/en/index.php? p=contentshow&id=7938 

 (.2014، 5)تم الطالع عليه في شهر أيار/ مايو من  

بما رغبت به إيران بعد الثورة اإلسالمية، وبعدئذ  -لسنوات-في الواقع، لقد قامت الحركات الجتماعية  -16

ي تحكمهم. القيادة اإليرانية عززت وشجعت املسلمين على التمرد ضد األنظمة املحافظة واملوالية للغرب الت

وعلى الرغم من الديناميات اإلقليمية املتغيرة، ومنظورات السياسة الخارجية إليران، طوال ثالثة عقود 

بعد الثورة، واليقظة األخيرة بعد زيادة الستقطاب اإلقليمي؛ أعادت تفعيل النهج الثوري/ األيديولوجي 

 .P.36العربي ": وجهة نظر من طهران،"  اإليراني تجاه الشرق األوسط. انظر يا بارشام، "إن" الربيع

كيهان بارزغار، "االنتفاضة العربية والجغرافيا السياسية املتغيرة في الشرق األوسط،" الخطاب:  -17

 .2012ربيع  –، شتاء 02/01، رقم Vol.10فصلية إيرانية، 

دراسة مقارنة على الثورة لدراسة مقارنة للثورة اإليرانية و"الثورة" املصرية انظر، فرزاد بورسيد،" -18

، 2012ربيع  –، شتاء 02/01، رقم Vol.10فصلية إيرانية،  –السالمية في إيران والثورة في مصر،" الخطاب 

 . "ما يحدث اآلن هو نفسه143-119ص. 

عاًما ... " عباس كيشافارز، "املطالب العامة في الشرق األوسط  32ما كانت األمة اإليرانية قد مرت به قبل 

 .7، ص 2012حزيران/ يونيو 3ينية أكثر من سياسية، "الصحوة اإلسالمية، العدد د

محمد حسين جمشيدي، "الوحدة مفتاح نجاح حركة الصحوة اإلسالمية" الصجوة اإلسالمية عدد  -19

 .8، ص 2012حزيران/ يونيو 3

 .38بارشام لي، "إن" الربيع العربي ": عرض من طهران،"  -20

 .7-6طالب العامة في الشرق األوسط هي دينية أكثر من سياسية،" كيشافارز، "امل -21

 .2011نيسان/ أبريل  2ديفيد سانجر "اللعبة الكبرى في الشرق األوسط: إيران،" نيويورك تايمز،  -22

 RL ،13روبرت تيت، "هل ما تزال إيران مركز الشرق األوسط" اللعبة الكبرى "،" إذاعة أوروبا الحرة / 
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. انظر أيًضا دانيال بليتغا وفريدريك كاغان، "أميركا بمواجهة إيران: املنافسة من أجل 2011يل نيسان/ أبر 

 .2014كانون الثاني/ يناير  AEIمستقبل الشرق األوسط، "

، املتاحة في 2012آذار/ مارس،  20"رسالة املرشد األعلى بالنوروز،" املوقع الرسمي للمرشد األعلى، -23

 املوقع 

http://english.khamenei.ir//index.php?option=com_content&task=view&id=1611&ıtemid=

16 

 (.2014أيار/ مايو  5)اطلع عليها في 

 بارس ي ومرعش ي، "الربيع العربي ُيرى من طهران." -24

 21"الصحوة اإلسالمية ستلد نظاًما عاملًيا جديًدا في املستقبل" الصحوة اإلسالمية )موقع الكتروني(  -25

 .2012أيار/ مايو 

فسد النتصار اإليراني من الصحوة اإلسالمية" ديلي ستار، زيباكالم -26
ُ
تشرين  1صادقي " انتفاضة سوريا ت

 .2011الثاني/ نوفمبر 

إن تصوير الثورات العربية كالصحوة اإلسالمية أيًضا لها مهمة املحلية لتعزيز شرعية الجمهورية  -27

كفاح الجماهير على نطاق أوسع في العالم العربي؛ لستبدال األنظمة املحافظة اإلسالمية. وفًقا لذلك، فإن 

وقلل من ادعاءات املعارضة ضد  ،املوالية للغرب بأنظمة إسالمية، برهن أحقية الجمهورية اإلسالمية

  .النظام في إيران

جع توقف نشر الصحوة اإلسالمية بعد صدور العدد العاشر. ملعرفة أسباب التوقف را -28

http://islamicawakening-mag.net   

 .2014تموز/ يوليو  5يوم 

 27األمم وليس الحكومات من يصنع الشرق األوسط الجديد" الدبلوماسية اإليرانية،"فرزمند،  محمد -29

 ، وهي متاحة على املوقع2011آذار/ مارس 

 http://irdiplomacy.com/en/page/10798/nations٪2c+not+governments 

 ، 2011نيسان/ أبريل  4إيران والشرق األوسط الجديد"، الدبلوماسية اإليرانية، "نجيبزاده،  أحمد -30

 متاحة على املوقع

http://irdiplomacy.com/en/page/10786/Iran+and+the+New+Middle+East.html  
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عة،" الدبلوماسية على سبيل املثال انظر صادق زيبالم، "حركات ما ليست معادية للغرب في الطبي -31

 ، وهي متاحة على 2011آذار/ مارس  27اإليرانية، 

http://irdiplomacy.com/en/page/10802/ME+Movements+are+not+AntiWest+in+Nature.ht

ml  

 (.2014مايو أيار/  5)تم الطالع عليه في 

الشتاء  2-1، رقم Vol.10يرانية، فصلية إ –قاسم ترابي، "الثورات العربية واألمن اإليراني" الخطاب  -32

. كيشافارز، "املطالب العامة في الشرق األوسط هي الدينية أكثر من سياسية "، 117-97، ص. 2012الربيع 

 .6ص 

 .37بارشام لي، "إن" الربيع العربي ": وجهة نظر من طهران"، ص  -33

 27، 1823رقم عام  WINEP Policy Watchخالجي، مهدي "ارتباك سياسة إيران حول البحرين،"  -34

 .(2014أيار/ مايو 5)الوصول يوم  2011حزيران/ يونيو ،

هيلين كوبر ومارك لندر "، مصالح السعودية وإيران تتصادم، مع الوليات املتحدة في األوسط "،   - 35

 .2011آذار/ مارس  17نيويورك تايمز، 

ستقيس الثقة اإلقليمية في سياسة الوليات سايمون هندرسون، "قمة دول مجلس التعاون الخليجي  - 36

 .2013أيلول/ ديسمبر  9، 2180رقم  watch   WINEP Policyاملتحدة،" معهد واشنطن

كانون الثاني/  3"دبلوماس ي إيراني يحذر عن مؤامرة الغرب إلفشال الثورة الليبية"، وكالة أنباء فارس،  -37

 2012يناير، 

تشرين  1ريا تفسد النتصار اإليراني من الصحوة اإلسالمية" ديلي ستار،صادقي زيبكالم "انتفاضة سو  -38 

 .2011الثاني/ نوفمبر 

، 2006آب/ أغسطس  26محمد طابار، "تحليل: كسر التحالف السوري اإليراني،" بي بي س ي نيوز،  -39

 متاح على املوقع

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5263800.stm  

التحالف بين سوريا وإيران،" تحت املجهر فصلية  "توني بدران، (؛2014تموز/ يوليو  5ها في في )الوصول إلي

 وهي متاحة على املوقع (،2009)ربيع  1، عدد 3.فوكس، مجلد

http//www.jewishpolicycent.org 
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-ات اإليرانيةالعالق" ،سينكايا. انظر أيًضا بيرم 117-97ترابي، "الثورات العربية واألمن اليراني،"  -40

 ، وهي متاحة على2011أيلول/ سبتمبر  33.، عدد3.السورية والثورة في سورية، مجلد

 http://www.orsam.org.tr/tr/truploads/yazilar/dosyalar/ 

تشرين  5الدبلوماسية اإليرانية،  "الشيعية، ملكافحة املتوسع، إيرانمحمد علي مهتدي "، الخوف امن  -41

 ، وهي متاحة على2012نوفمبر الثاني/ 

 http://www.irdiplomacy.ir/en/page/1908734/spreading+ıranophobia 

. ديفيد أ. باتن 2011يوليو  27إستطالع: تراجع حاد في شعبية إيران في العالم العربي"، هآرتس،  -42

، 2011وليو تموز/ ي 26"استطالع زغبي: 'صدمة' انخفاض شعبية إيران في العالم العربي"، نيوسماكس، 

 متاح على

 http://www.newsmax.com/newsfront/zogby-obama-iran-

popularity/2011/07/26/id/404933/ 

تلحمي، "وجهات النظر العربية حول دور إيران في شرق  (. انظر أيضا شبلي2014أيار/ مايو  30الوصول في 

 أوسط متغير"،

 .2013، 2ة الشرق األوسط، العدد مركز ويلسون، تغيير الهيكلية األمنية في منطق

فرهاد عطائي "، إيران داخل الديناميات السياسية في الشرق األوسط،" املجة اإليرانية للشؤون   -43

 .262. مالوني، "إيران: البعبع"، ص 54-53، ص. 2012، شتاء 4، رقم 2.الخارجية،مجلد

تشرين     7في السفارة اإليرانية في أنقرة، فتح هللا حديث عام قدمه نائب وزير الخارجية اليراني علي-44

 .2011األول/ أكتوبر 

، 2012أيار/ مايو  14مراجعة نقدية لإلسالموية في الدول العربية،" برس تي في "محي الدين ساجدي،  -45

 وهي متاحة في

 http://www.presstv.ir/detail/2012/05/14/241213/critical-approach-arab-islamists/   

 (.2014أيار/ مايو 30وصول إليها في )ال

، وهي 2011سبتمبر أيلول/  30"التحديات في العالقات اإليرانية املصرية" الدبلوماسية اليرانية،  -46

 :املوقع متاحة على

 http//irdiplomacy.ir/en/page/16631/challenges+in+ıranegypt+relations.html 

 2014أيار/ مايو  30إليها في  الوصول  
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أيلول/  ORSAM ،22 تدهور" العالقات بين تركيا وإيران،" تحليل السياسات الخارجية"بيرم سينكايا،  -47

 ، وهي متاحة على2011سبتمبر

 http://www.orsam.org.tr/en/showarticle.aspx؟ıd=816  

 (.2014حزيران/ يونيو،  30)الوصول يوم 

 فترة طويلة " نيويورك تايمز، كانون الثاني/ يناير.فارس أكرم " قائد حماس تخلى عن دمشق كقاعدة ل -48

؛ علي جنتي، "محاولت الدوحة لبعاد حماس عن طهران،" الدبلوماسية اإليرانية، تشرين األول/ 2012، 27

 15كافييرو "حماس في الشرق األوسط الجديد" فورين بوليس ي اين فوكاس و غيرغيو ؛2012، 22أكتوبر 

؛ نيكولس بالنفورد، "محور املقاومة"اليراني" "يخسر ذراعه الفلسطيني في 2012تشرين الثاني/ نوفمبر

 .2013نيسان/ أبريل  9الحرب السورية،" كريستيان ساينس مونيتور، 

 ."السياسة الخارجية اليرانية: املشهد املتغير استراتيجًيا"مونشيبوري ومانوشهر دوراج  -49

 .2013آب/ أغسطس  2لخارجية بعد الشعبوية"، آسيا تايمز، افراسيابي، "سياسة روحاني ا .كاوه  -50

، 2013تموز/ يوليو  19كيهان بارزغار، "العالقات بين إيران والسعودية في عهد روحاني" املونيتور،  -51 

 وهي متاحة في

 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/07/iran-saudi-relations-under- 

rouhani.htm  

كلمة الدكتور روحاني في اجتماع تعقده جمعية آسيا ومجلس العالقات الخارجية في نيويورك، " خدمة  -52

أيلول/  27ن اإلسالمية، أخبار رئاسة املعهد الجمهوري الدولي"، املوقع الرسمي لرئاسة جمهورية إيرا

 .2014أيار/ مايو  10إلى )الوصول إليها في  http://pesident.ir/en/71857/printabl 2013سبتمبر 

محمد رضا كياني، "السياسة الخارجية اليرانية في عهد روحاني،" معهد الشرق األوسط للدراسات   -53

 ، وهي متاحة على2013أيلول/ سبتمبر  7الستراتيجية، 

 http://en.cmess.ir/default.aspx؟tabid=98&articleıd=567  

 .2014أيار/ مايو  10الوصول في 

الرئيس في مؤتمره الصحفي األول: العقوبات تهدف إلى الضغط على الشعب اإليراني" املوقع الرسمي  -54

  2013 آب/ أغسطس 6لرئاسة جمهورية إيران اإلسالمية، 

http://president.ir/en/70454/  

 (.2014أيار/ مايو  10)تم الطالع عليه في 
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 .2013أيلول/ سبتمبر  7رضا كياني، "إيران السياسة الخارجية في عهد روحاني،"  -55

 18تسعى إيران لوقف عملية إحالة قضية إيران النووية إلى مجلس األمن،" الدبلوماسية اإليرانية،  -56

 (.2014حزيران/ يونيو  30)الوصول في  2014lكانون الثاني/ يناير 

  65-51، صvol.29 ،NO.4 ،2006 واشنطن،سانام وكيل "إيران: توازن الشرق ضد الغرب" فصلية  -57

العامري، "إيران و" نظرة إلى سياسة الشرق"، مركز األبحاث الستراتيجية، أيلول/ سبتمبر  ساغيفي ناصر

 متاحة في، وهي 2006

 

 http://www.csr.ir/pdf/ıssues102/periodicalıssues_1.pdf  

 .2014مايو  أيار/ 10الوصول يوم 

 .2014كانون الثاني/ يناير  7ورك تايمز، زيارة املشرعين البريطانيين إلى إيران قبيل املحادثات،" نيوي -58

 .2013أيلول/ سبتمبر  7رضا كياني، "إيران السياسة الخارجية في عهد روحاني،"   -59

. أفراسياب، و"سياسة 2013تموز/ يوليو  19بارزغار "عالقات إيران والسعودية في عهد روحاني،"   -60

 .2013آب/ أغسطس  2روحاني الخارجية ما بعد الشعبوية، "

ديسمبر كانون األول/  4إيران تهاجم بشدة في الخليج الفارس ي"، نيويورك تايمز، "اردبرنك،  توماس  -61

2013. 

، 2014كانون الثاني/ يناير  14النفراج بين إيران والسعودية، ضروري للسالم اإلقليمي" مجلة إيران،  -62

 وهي متاحة على املوقع

 http://www.iranreview.org/content/documents/ıran-saudi-détente-requisite-of-regional-

peace.htm 

 .2014أيار/ مايو  10الوصول في   

ترحب اململكة العربية السعودية باتفاقية جنيف بشأن البرنامج النووي اإليراني كخطوة أولى،"  -63

 ،2013تشرين الثاني/ نوفمبر  25 واشنطن،السفارة امللكية السعودية، 

 http://www.saudiembassy.net/latest_news/news11251302.aspx   

 .2014آذار/ مارس  1الوصول في 

 ."بارزغار في "إيران والسعودية عالقات في عهد روحاني -64
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ط على الشعب اإليراني،" املوقع الرسمي في املؤتمر الصحفي األول للرئيس: العقوبات تهدف إلى الضغ -65
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