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 مقدمة

  إيرانو أن يغدو التعاون بين روسيا  يمكن
ا

النظر عن انعدام جذور عميقة  بغّض  ،اناجحا  ورّبما للحياة، قابال

تروسيا  استخدام إن وحتى .الطرفين بين املتبادل الثقة وعدم املتوتر التاريخ منالرغم  وعلىله، 
ّ
 في املوق

 اراض ي على تقع أهداف ضد جوية بضربات للقيام همدان مدينة في يةيراناإل للقاعدة العسكرية  ،2016 عام

 مرحلة جديدة.  ا،مبدئيًّ  دخلت، قد يةيراناإل -الروسية العالقات أن إلىيرمز  سورية،

 

 :
ا

 املاض ي أسئلةأّوًل

 الروسية، مبراطوريةاإل من القرن العشرين، تحت ضغط من  اوبعضا  عشر، التاسع القرن  والط إيران كانت

  وكانا الرقابة، تحت إيران وضعا نياللذاًلتحاد السوفياتي  ثم ومن
ّ
 وأصبح. يةيراناإل على السياسة  رينمؤث

 من اواحدا  امللحد السوفياتي اًلتحاد ومواجهة والبريطانية األميركية الهيمنة تحت من السيادة استعادة

 شريك لىإالدولة العظمى الجارة من دولة مزعجة  تحولت واآلن ،1979 عام يةيراناإل  الثورة أسباب

 على نتشاراًل عسكرية أجنبية  لقوات إيرانتسمح  ،1979 عام منذ اًلولى فللمرة. مرغوب ستراتيجيإ

 .ايا إيران هفي مرغوب ستراتيجيإ شريك لىإروسيا  لتوتحوّ  ،أراضيها

 تحتل إيرانتدرك بشكل كامل أن  ،اعاما  25 ملدة استمر غياب بعد وسطاأل  الشرق  لىإالتي عادت  روسيا

في املنطقة، وأنها واحدة من الدول املهمة التي تجاورها من الجنوب. موسكو مستعدة للتعاون  اهمًّ م اموقعا 

واألمن.  الطاقةو بما فيها قضايا التجارة،  والدولية، قليميةواإلمع طهران في طيف واسع من املسائل الثنائية 

 يبدو املتبادل تعاونهما أن من الرغم وعلى املشتركة، األهداف من كثيرومع ذلك، وعلى الرغم من وجود 

 املقاربات من الكثير السياس ي التباين ويتطلب الش يء، بعض هشة مازالت بينهما العالقات فإن ا،واعدا 

 تاستمر   هناك من الطلعاتف ؛يةيراناإل استخدام روسيا للقاعدة الجوية  أظهره ما باملناسبة وهذا. الدقيقة

 .فقط اواحدا  اأسبوعا 

 حسببفي أمور أخرى  دوتتباع األمور،في بعض  يةيرانواإل  الروسية الخارجية السياسية األهداف تتطابق

 اتفاق لىإالذي تم التوصل  ي،يراناإل  النووي البرنامج حول  املباحثات ففي وضاع؛األ وبحسب  بعينها، قضايا

فإن موسكو وقفت في جبهة  ،املتحدة الوًليات مع الناشبة املواجهة من الرغم وعلى، 2015 عام بشأنه

 هذا ولكن بان،مقرّ  عسكريان حليفان وكأنهما إيرانو روسيا  تتصرف سورية وفي. العواصم بقيةواحدة مع 

 مختلفة هدافأ تحقيق لىإ تهدفان إيرانو واحدة في هذا البلد. روسيا  سياسية ستراتيجيةإلديهما  أّن  يعني ًل

تريد موسكو أن ترى  آسيوي -األورو السياق وفي األوسع النطاق على ولكن. وسطاأل للغاية في منطقة الشرق 

 روسيا ستهاأّس  والتي( الغربي النطاق خارج للدول  سياسية نظمةم) للتعاون  شنغهاي منظمة في اعضوا  إيران

 .والصين
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 واملهام البعيدة األهداف فهم من ًلبد السؤال هذا على جابةلل  ؟إيرانيقف خلف سياسة موسكو مع  ماذا

اًلخرى ليس في املنطقة  الدول  مع بعالقاتها ارتباطها فهم من وًلبد لنفسها، موسكو وضعتها التي القريبة

 بل على املستوى العاملي بشكل عام. حسب،ف

 

ا:   املنطقة في إيران أهميةثانيًّ

  إيرانبقيت روسيا و  ،حتى بعد تفكك اًلتحاد السوفياتي
 
على الجانب الجنوبي من ؛ فين عبر بحر قزوينجارت

  رت الحدود مرات عديدة، وابتلعت دول  يّ غروسيا، حيث ت
ا

فتقاليد  ؛كتلة دائمة إيران أخرى، بقيت دوًل

 الفترة كلها. وبغّض  والتوقف هذه الدولة عن الوجود طعام، ولم ت 2500كثر من أالدولة فيها تعود الى 

 عالقات معها.بالنظر عن السلطة في طهران، كانت روسيا تحتفظ 

كما كان الوضع في القرن التاسع عشر، كما  ،تدخل في منطقة النفوذ الروس ي وًل البريطاني اليوم ًل إيرانو 

ات من القرن يات والستينيا كانت في الخمسينمثلم ،يةميركا للوًليات املتحدة األ ا صغيرا لم تعد حليفا أّنها 

 إا نفوذها من البحر املتوسط غربا  يمتّد  ،قليمية مستقلةإاليوم دولة  إيرانالعشرين. 
ا
ا، لى أفغانستان شرق

 
ا

مواجهتها الوًليات املتحدة على مدى عدة عقود،  وال، طإيرانا. وأظهرت لى عدن غربا إ ومن القفقاز شماًل

 إيرانية عربية سنية تسكن الشرق اًلوسط، فإن أغلبه املؤثرات الخارجية. وعلى الرغم من أن صالبتها تجا

دون من أو  إيراندون موافقة من ا، هو أنه مر الذي تفهمه موسكو جيدا الشيعية تمثل حالة خاصة. واأل 

لى حلول إل توصّ مر السهل، كما أن الن الحصول على نتائج مهمة في الشرق األوسط ليس باأل إف ؛مشاركتها

 غير ممكن. اسيكون أمرا  ،لكثير من القضايا

 

ا: 
ا
 يةيرانال -الروسية العالقات في الرئيسة القضاياثالث

موسكو. وربما كان الكرملين إلى ومتوقع األفعال بالنسبة  ،اا صديقا جارا  إيرانروسيا أن تكون  ا، تودّ عموما  -

للتعاون مع  غماتية، لكنه من حيث املبدأ مستعّد ابر  يفضل أن يكون على رأس السلطة في طهران قادة أكثر

 ة.املصالح الروسيّ  تضّر  ًل ما دامتية إيرانقيادة  أّي 

ة شمولية، تلعب فيها فروسيا دولة علمانيّ  ؛املشتركة رؤىكثير من ال إيرانلدى قادة روسيا و  ؛ايديولوجيًّ أ -

سالمية يحكمها رجال الدين. إفدولة  إيران؛ا أّم صغر التقليدي للكرملين. الكنيسة األرثوذكسية دور األخ األ 

لى إج، وذكريات عن املاض ي املجيد، وتطلع ولدى القيادة وعامة الشعب في البلدين مزاج وطني متأّج 

 وفي املنطقة. ،ها على الساحة الدوليةاسترجاع الدولة دور  

يون لم ينسوا أن روسيا القيصرية نيرافاإل  ؛بعضهمافي ا تثقان كثيرا  وروسيا ًل إيرانومن ناحية أخرى فإن  -

يون أن اًلتحاد يراناإل  مبراطورية الفارسية، كما لم ينس  راضيها مناطق كانت يوما تحت سلطة اإل ألى إضمت 
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دورها، تتهم الفرس بالتذبذب في ية. روسيا يرانقامة جمهورية شعبية في أذربيجان اإل إالسوفياتي حاول 

 فارة الروسية التراجيدي برئاسة غريبايديف.والدموية، وآخر مثال كان مصير الس

لى سياسة الوًليات إية والقيادة في روسيا اًلتحادية بصورة سلبية يرانتنظر قيادة الجمهورية اًلسالمية اإل  -

ا في ساسيًّ أا ية موقعا ميركية، التي فرضت عقوبات على كال البلدين. ويحتل رفض الهيمنة األ ميركاملتحدة األ 

ولروسيا اًلتحادية على الساحة الدولية. وفي حين تحاول روسيا على  يرانالخارجية إل مبادئ السياسة 

هذا املنظور يمكن  ومني على املستوى اًلقليمي. ميركمن النفوذ األ  تحاول الحّد  إيرانن إاملستوى العاملي، ف

 السائد العاملي امالنظ مواجهة على مشتركة بصورة يعمالن فهما ؛ستراتيجيينإوطهران شريكين  موسكوعّد 

 .الباردة الحرب انتهاء بعد

 وّد  في ا في تعزيز صورة روسيا تنظر مًّ مها ، الدولة اًلسالمية الكبيرة، يلعب دورا إيرانن تطور العالقات مع إ -

 لى إ
 
 دولة منفتحة على "حوار الحضارات".  اًلسالم نظرة

السابق محمد خاتمي، كما اعتمده الكرملين ي يرانمفهوم "حوار الحضارات" نفسه، حاز دعم الرئيس اإل  -

يتذكر  ؛ إذايضا أد األقطاب. ولهذا التضامن الثقافي جانب براغماتي حول عالم متعّد   ،طار الصراعإا في ًلحقا 

دعمت منحها  ،2005ها في عام نّ ألم تنتقد روسيا على أفعالها العسكرية في الشيشان، و  إيرانالكرملين، أن 

 سالمي".لى" منظمة التعاون اإل إما بعد  سالمي الذي غير اسمه فيؤتمر اإل صفة املراقب في امل

وسط، شمال أفريقيا وجنوب آسيا ة تمتين العالقات اًلقتصادية مع دول الشرق األ تحاول روسيا الحاليّ  -

إلى بالنسبة  ةحوريّ امل هميةذات األ الدولة الترانزيت  دور  إيرانتلعب  وهناجنوب،  -من خالل محور شمال

  .روسيا

: بوتين، حسن ة، صرح الرؤساء الثالث2016عام آب/ أغسطس وفي القمة الثالثية التي عقدت في باكو في  -

النقل الذي سيربط البلدان  طريقكم من  7200جهدهم لتشييد  كلهم سيضعون نّ ، ألهام علييفإروحاني و 

وتتمتع بقدر كبير من  ،نفسها، التي لديها عدد كبير من السكان إيرانالثالثة فيما بينها. ترى روسيا في 

 ا اقتصادية كبيرة.والثقافي، فرصا  درجة عالية من النمو التعليميّ بو  ،مكانيات التكنولوجيةاإل 

كبر أالدرجة األولى، بل تتأثر بشكل في ها بالعالقات بين البلدين ًل تتأثر  ولكن من الناحية اًلقتصادية، فإّن 

ا لروسيا. ومن جانبهم مهمًّ  امرا أية يرانسياسة. وًل يمثل النفط الذي يشكل أهم الصادرات اإل -بالجيو بكثير

 ون التكنولوجيا الغربية املتطورة على التكنولوجيا الروسية. يّ يرانيفضل اإل 

 مليار 3.5حجم  2010/2011ا، ولم يتجاوز في عام في الوقت الراهن، التبادل التجاري بين البلدين ليس كبيرا 

لى العقوبات التي فرضتها اًلمم املتحدة إبعد انضمام روسيا  ،2015عام دوًلر مليار  1.2، وانخفض الى دوًلر

 .إيرانلى إرفع صادراتها في ، تأمل موسكو إيرانقوبات عن ع. واآلن، وبعد رفع الإيرانعلى 

 40ية محتملة بقيمة تصل الى انتظار تخفيف العقوبات، كانت مباحثات تدور حول صفقات استثمار في و

لى موسكو سيكون من إن. فبالنسبة لى هذا املستوى لن يكون باألمر الهيّ إ. بيد أن الوصول دوًلر مليار

ا لتحفيز استيراد طهران ا كبيرا ن تقدم لطهران قرضا أالصعب، في ظل الصعوبات املالية التي تمر بها، 
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مليار يورو، يشكل  2.2قرضين بقيمة  إيران، منحت الحكومة الروسية 2016للمنتجات الروسية. في صيف 

 .ات دوًلرمليار  5الغ بالا من القرض املوعود جزءا  -يبدو مافي -

بوشهر  . وبعد انتهاء أعمال تشييد محطةإيرانالتعاون مع  ةمكانيإالشركات الروسية الكبرى درس ت

قامة مفاعالت نووية جديدة. ية جديدة إلإيران"روس آتوم" بالحصول على طلبات  مل شركةأت ،النووية

ية. ومن ناحية يرانغازية اإل  -وتحاول كبرى الشركات الروسية النفطية" لويكول" الدخول الى السوق النفط

األزمة العميقة التي عاشها بعد الفضائية الروس ي، بعد تعافيه من -اخرى، يبحث قطاع الصناعات الجوية

تفكك اًلتحاد السوفياتي، عن فرص تصديرية جديدة. ويجب لفت النظر الى أنه بعد رفع العقوبات 

ية التي وروبيتوجب على الشركات الروسية الدخول في منافسة مع الشركات األ  إيراناًلقتصادية عن 

 ية.يرانلى السوق اإل إا ستعود تدريجيًّ 

فمن املفهوم أن  ؛ن لروسيا نظرة بعيدة املدىإمنافسة روسيا، ف إليرانمكن يطاقة، حيث في قطاع نقل ال

وانخفضت  -ها في السوق تحصّ  تذ تقلصإ- اأوروبلى إي يراناء تجدد تصدير النفط اإل جرّ من روسيا خسرت 

( حول 1+5) ة ضمن مجموعةليّ اعمر الذي لم يمنع روسيا من املساهمة والعمل بف، األ -سعار النفطأ

 . إيرانت شروط اتفاقه على رفع العقوبات عن النووي الذي نصّ  إيرانبرنامج 

نتاج النفط لدعم أسعاره، إدعوات موسكو بخفض ل إيران، عندما لم تستجب 2016عام  مارس /وفي آذار

مير ، صرح الرئيس الروس ي، فالدي2016 سبتمبر /يلول أي. وفي يرانن موسكو أبدت تفهمها للموقف اإل إف

قبل العقوبات هو أمر طبيعي. وعندما  نتاجها عند مستويات ماإل  إيراناستعادة  ّد بوتين بأن روسيا تع

األمر لن يعجب  ّن إسوق الغاز الروس ي األول، ف ّد ية التي تعوروبلى األسواق األ إي يرانسيتدفق الغاز اإل 

 في ولكنها ستتعامل مع األمر  ،موسكو
ا

تستطيع مواجهتهم،  لئك الذين ًل من الصراع مع أو هدوء. فبدًل

دنى املمكن، األ  لى الحّد إة باحثة عن سبل تخفيف الضرر الذي يلحق بمصالحها ستتصرف روسيا برويّ 

 ز عالقاتها مع الشركاء األكثر أهميّ وستعزّ 
ا
 .ة

 

ا: املجمع الصناعي الحربي الروس ي: أكبر املستفيدين من العالقات  رابعا

 اليرانية-الروسية

لى التقنيات العسكرية إالوصول  إيرانمكان في إفإنه لن يكون  ،الرفع التام للعقوبات اًلقتصادية وحتى بعد

أهم سوق لتصدير السالح.  إيرانالروسية، يمكن أن تصبح  األسلحةوالسالح الغربي. ولهذا فإن تصدير 

دت ث جّم يح، 300س إات الصواريخ املضادة للطائرات منصّ  إيرانقامت روسيا بتسليم  ،2016بداية عام 

في املفاوضات حول البرنامج النووي. واآلن بينما  إيرانفي محاولة للضغط على ، 2010موسكو الصفقة في 
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ترى معوقات أمام  تصرح أنها ًل فإن موسكو، S-400من ا نظومات أكثر تطورا م في مسألة شراء إيرانتنظر 

 .Су-30قاذفة من طراز  وطائرات Т90بدبابات إيرانتزويد 

 

ا:   النووي السالح على بالحصول  السماح عدمخامسا

أن تظهر  تريد لتكون الالعب األكبر في منطقة الشرق األوسط، ولكنها ًل إيرانروسيا بتطلعات  تعترف

  إيران. ومنذ البداية، كان موقف موسكو من برنامج إيرانأسلحة نووية لدى 
ا
 روسيا بمصالح االنووي مرتبط

عندما بدأت املواجهة بين الوًليات املتحدة وروسيا.  ،2014 عام بعد املوقف هذا يتغير لم ولهذا. القومية

 خطة- النووي إيرانبرنامج  بشأن ،2015 عام ليهإباًلتفاق الذي تم التوصل  التقيد وجوب موسكو رى ت

تمتلك السالح  التي إيرانعلى روسيا التعامل مع  سيتحتم نهإفوفي حال العكس،   -العمل املتكاملة والشاملة

النووي، أو التعامل مع حرب واسعة النطاق تجري على أطراف حدودها الجنوبية. وهذا السيناريو لم يرفع 

ا-بعد   الراديكالية لقوى وكذلك بعض ا ،فبعض الشخصيات النافذة في واشنطن ؛األجندات من -نهائيًّ

 موضوع يكون  أن يمكن اًلتفاق ذتنفي فإن وبذلك. لالتفاقية رفضهم يعلنون  ،طهران في)املتطرفة( 

 .تساؤًلت

تنظر بتفهم أكبر من الدول  يراني،فترة املفاوضات بشأن امللف النووي اإل  طوالموسكو التي كانت،  على

تتولى بنفسها  أن ،ةوخاصّ  .اًلتفاق بنود تنفيذفي التزام األطراف  اهمًّ م ادورا  تلعبو  إيران، موقفالغربية 

والوًليات املتحدة  إيرانجديد في العالقات بين  توتر لىإمعالجة الوقود املعالج. ولكن إن أدى اًلتفاق 

الطيب"  "الشرطّي  دور  تلعب أن ويمكنها. بالهينة ليست مواقف اتخاذ روسيا على سيتوجب فإنه ميركية،األ 

لن تقف موسكو بشكل أوتوماتيكي  األحوال، جميعأو تلعب دور الوسيط بين طهران واملجتمع الدولي. وفي 

النووي يمكن أن يكون مجال تناقض بين  إيرانفإن برنامج  خرى،أالوًليات املتحدة. ومن ناحية  جانب لىإ

 إاملسار،  هذا لىإ. وحتى اآلن لم تمتد املواجهة بين الدولتين ميركيةروسيا والوًليات املتحدة األ 
ّ

 حال في أنه ًل

 الوضع يمكن أن يتغير. فإّن  الحادّ  صاعدالت استمرار

ألنظمة الصواريخ متوسطة  إيرانالرغم من أن موسكو، كما العواصم الغربية، قلقة من تطوير  وعلى

 .املوضوع هذال ااملدى، فإن املسؤولين الروس في اآلونة األخيرة لم يتعرضوا علنا 
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ا:   سورية في والتنافس التعاون سادسا

 
 
وكذلك في  ة،سوريّ  أفغانستان، فيها بما املناطق، من كثيرلروسيا في  اثمينا  اسياسيًّ -جيو احليفا  إيران ّد عت

وحركة "حزب هللا" اللبناني  إيرانسورية، تساند  فيوجمهوريات اًلتحاد السوفياتي السابقة في الجنوب. 

 عن السورية السلطات روسياتساعد حكومة دمشق بالقوة العسكرية والتمويل املالي، بينما  امبه ةاملرتبط

 وكذلك القتالية، التقنيات السالح، اًلستخبارية، املعلومات وتقدم واملدفعية، الطائرات تقديم طريق

 .الدبلوماس ي الدعم

 وطهران، دمشق مع عملياتها روسيا تنسق، 2015 سبتمبر /أيلول  في الروسية العسكرية العملية بدء ومنذ

والعراق على اإلذن  إيرانروسيا من  حصلتقد و ، مع السلطات العراقية الصديقة لطهران تتعاون  وكذلك

 لىإ شارةاإل من  بّد  باستخدام مجالها الجوي لتنفيذ ضربات بالصواريخ املجنحة على أهداف في سورية. وًل

 .الروسية العمليات حرية يقيد ًل والتعاون  التنسيق هذا أن

، وكذلك 2015عام  سبتمبر /القوات في سورية في شهر أيلول  استخدام في تهابنيّ  طهران موسكو أعلمت

 دون  من د،. وفي الحالتين، تم اًلتفاق على تنسيق الجه2016في آذار  الروسية للطائراتجزئي  بسحب البدء

 إيران، عندما سمحت 2016 آب. في ةمشترك صورةبأن يكون ذلك من ضمن عملية ًلتخاذ القرارات 

 ؛وسية باستخدام قاعدتها الجوي في أصفهان، انتقلت العالقات بين البلدين الى مستوى جديدللطائرات الر 

 من الرغم على ،أراضيها على وجودالبلقوات أجنبية  إيرانتسمح فيها  التي ،1979 منذاملرة األولى  كانت ذإ

 كثيرفي  بسبّ ت بحّد ذاته، ةروسيّ  عسكرية قاعدة ظهور  مكانيةإ لىإ التلميح ألّن  ،اجدًّ  قصيرة لفترة كان هأن

 بالنسبةأّما  .إيرانأجنبية في  قوات العبارة وجود حيبصر  يمنع اإليراني الدستور ف ؛إيرانمن الخالفات داخل 

  فإن سورية، لىإ
ًّ

وانتصار املتطرفين  ،يحاوًلن عدم السماح بسقوط نظام بشار األسد وإيران روسيا من كال

 ؛ املبدأ حيث منتختلف  وإيران لروسيا البعيدة األهداف لكّن  اإلسالميين.

 صديق لروسيا  نظام إدارةتريد املحافظة على الدولة السورية بهذا الشكل أو ذاك، ولكن تحت  روسياف

ا نفوذا تمتلك الذي األسد إنقاذموسكو. وبذلك فإن هدف روسيا ليس  من لةاعفيتشكل بمشاركة   محدودا

 عليه، وليس إبقاء األقلية العلوية في السلطة. 

 في  ىوأدّ  السورية، العربية للجمهورية املسلحة القوات هزيمة دون  حال الروس ي العسكري  التدخل إن

  .دمشق في اإليراني النفوذ تقليل لىإالوقت نفسه 

 سورية وليس- الحسبانفي روسيا في سياستها تأخذ أمن اسرائيل  أن ،ايضا أ في الحسبانأن نأخذ  ويجب 

 سياس ي-وجي"حزب هللا" كسالح ضغط  وهذا غير مقبول من جانب طهران التي تستخدم حليفها -دهاوح

 فإن سورية، في طهران مع التحالفية العالقاتوبغض النظر عن واقع  ذلك، فوق الدولة العبرية.  حدودعلى 

 .روسيا من تشتريه الذي السالح قيمةطهران  دتسّد  أن على تصر موسكو
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   :أجل من بالتحديد يحاربون ف اإليرانيون أّما 

 السلطة في األسد نظام بقاء. 

 لبنان في هللا حزب لىإ الحيوية مداداإل على طرق  املحافظة. 

  ها عن اًلستغناء تستطيع ًلإذ ( األسدتحت سلطة  الباقية) سورية من الغربية املناطق في نفوذها تعزيز

 .والعلويين الشيعة حلفائها ساعدةمل

 الالعبينو  ،املتخاصمة السورية املجموعات بين وسط حل يجادإمن  امبدئيًّ  موسكو، تمكنت حين فيو 

 نفإنها لفي سورية، وإًل  اًلنتصار ترض ى بغير ًل إيرانالواقع جعل  هذا؛ فإّن األوسط الشرق  في األساسيين

  أكثر دور  لعب من تتمكن
ا
  .الرئيسة القتال مناطق في انشاط

 اًلعتراف على األميركية املتحدة الوًليات رغامإ ،سورية في الروس ي العسكري  التدخل أهداف أهم أحدإّن 

 سيرغي الروس ي الخارجية وزير سأتر ، 2015عام  في؛ فعظمى دولة بصفتها تدخل هو روسيا تدخل بأن

سياسية  تسوية يجادإل جون كيري، بصفة غير رسمية، املباحثات السورية  األميركي الخارجية ووزير ًلفروف

 يلول أ. في اجرى خرقه ًلحقا  النار طالقإلوقف  اتفاق لىإالتوصل  تم شرافهماإوب، 2016للنزاع. وفي شباط 

 اسياسيًّ  شتركاملمن عقد اتفاق جديد للعمل  األميركية املتحدة والوًليات اًلتحادية روسيا اقتربت، 2016

 املتحدة والوًليات روسيا بين جرى  الذي كاًلتفاق ناجحة سبقياتأفي سورية. وملثل هذا التعاون  اوعملياتيًّ 

  حول ( دمشق)بموافقة  2013 عام
ّ
  الذي السوري، الكيماوي  السالح من صالتخل

 
من  رغمعلى ال ذّف ن

 .األهلية الحرب استمرار

  مصالحها يهددما  ذلكففي سورية،  األميركي الروس ي التعاون  تطور  -تيابر في ا-طهران  تراقب
ا
 أن كما .عادة

 سالميةاإل يتعلق بالتعاون بين روسيا والجمهورية  ما في ايضا رتياب أاًل  تبدي األميركية املتحدة الوًليات

ة ترفض الوًليات املتحدة أن تتشاطر مع روسيا املعلومات عن القوات املسلح ؛على سبيل املثال؛ فاإليرانية

ي املوجود في يرانلى الحرس الثوري اإل إللمعارضة السورية. ومن ضمن هذه املخاوف: وصول هذه املعلومات 

ودول اًلتحاد  إيرانتدرس بعناية فائقة النتائج املحتملة للتقارب بين  سورية. أما موسكو فهي من جانبها

والوًليات  إيراني. ولكن فيما يتعلق بالعالقة بين يرانبعد توقيع اًلتفاق حول البرنامج النووي اإل  ،يوروباأل 

رة تعترض طريق تحسين يموسكو أن عراقيل كب وترى  أقل بكثير. تبدي قلقاإن موسكو ف ةيميركاملتحدة األ 

 األمر بعيد اًلحتمال. ّد ية بشكل ملحوظ، ولذلك تعميركاأل -يةيرانالعالقات اإل 
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ا:   أخرى  اطقمن في اليرانية-الروسية العالقاتسابعا

وتعاون كال  ،1996حلفاء في أفغانستان منذ وصول حركة طالبان الى السلطة في عام  إيرانروسيا و  ّد تع

 إيرانت روسيا و عّد و  ،2001ا من طالبان في عام ية في التخلص عسكريًّ ميركالطرفين مع الوًليات املتحدة األ 

لى تعزيز إا من الجهد الرامي ية في أفغانستان جزءا ميركأن العملية العسكرية التي تقودها الوًليات املتحدة األ 

ية في جبال ميركا. فمن جهة، تقاتل القوات األ ليها كمصدر للقلق أيضا إمن في املنطقة، ولكنهما ينظران األ 

. ومن جهة أخرى، يرانا لروسيا وإل مثالن تهديدا ين اللذي "القاعدة"و" طالبان"تنظيمي  "كوندوكوش" متطرفي

ية يراناذاة الحدود الروسية واإل حي في املنطقة الواقعة بمميركي زاد النفوذ األ ميركد األ و ولتان أن الوجالد ّد تع

تصبح  وروسيا كي ًل إيرانفغانستان، يصبح من املحتم تعاون أمباشرة. واآلن، مع تراجع التواجد الغربي في 

املخدرات األفغانية التي  حيث؛ تهديد ألمنهما. وهناك مصدر آخر للقلق رمصد أفغانستان املضطرب

 أيضا. حسب، بل سوق تصريف متنام  ف ]لتهريبها[ وروسيا ليس مناطق عبور  إيرانأصبحت 

ي في آسيا الوسطى، حيث يمكن أن يتدهور األمن يراناإل -لتعاون الروس يإلى وفي املستقبل قد تظهر حاجة 

 ؛حدى جمهوريات اًلتحاد السوفياتي السابقإتجربة تعاون سابقة في  إيرانلدى روسيا و ، و بشكل كبير فيها

راقة الدماء في الحرب األهلية التي وقعت في طاجكستان إدت الدولتان جهدهما لوقف ، وّح 1997في عام ف

دون أن تتدخل، مجريات الصراع من تراقب،  إيرانن إف ز؛ا فيما يتعلق بالقفقاالناطقة بالفارسية. أّم 

طقة "ناغورني كاراباخ"، حيث أتاحت ملوسكو ودولتين أخريين من دول األرمني الذي يدور حول من-األذري 

لوقف الحرب بين الدولتين. وبفضل  يطةوس تكون ي وللوًليات املتحدة وفرنسا أن وروبمنظمة التعاون األ 

 إيران
ّ
بقاء على نت أرمينيا، الدولة املسيحية التي ليس لها شواطئ على البحر والحليفة ملوسكو، من اإل ، تمك

 ملمر البحري الحيوي الذي يربطها بالعالم.ا

 ""حزب هللا موسكو ّد تعإذ  ؛تتفق في كثير من املسائل ًل إيرانواقف روسيا و من إولكن يجدر القول 

 ،العسكرية اتستحسن أعماله ولكنها ًل ،سياسية ذات طابع ديني يمكن أن تتعامل معها-مجموعة عسكرية

لى جانب القبائل الحوثية، في حين تتصرف إ إيرانتقف  ،2014العام هلية منذ أفي اليمن، حيث تدور حرب و

ففي  ؛ية في الخليج الفارس ييرانتدعم السياسة اإل  روسيا ًل أّن  ،. واألمر املهم للغايةأكثر موسكو بحيادية

 ةفي ظل التنافس الحاد مع الدول السنيّ  ،مع القوى الشيعية في املنطقة لتعزيز مواقعها إيرانحين تتفق 

 ؛الشيعي-فإن موسكو تحاول جاهدة عدم التدخل في الصراع السني ة؛بقيادة اململكة العربية السعودي

 موسكو.إلى فالعالقات مع الرياض تحمل قيمة منفصلة بالنسبة 
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ا: 
ا
 املرونة مبادئثامن

ليست موسكو زمن اًلتحاد السوفياتي، بل هي ًلعب مختلف.  األوسط، الشرق  إلىالتي عادت  موسكو، إن

- تدافع اًلتحادية فروسياذاك الطرف.  ضدهذا الطرف أو  جانب إلىلتقف  األطراف اختيار تحاول فهي ًل 

وشكل موقفها من  .املنطقة في الالعبين باقي مع الحوار إطارولكنها تبقى في  الخاصة، مصالحها عن -بوضوح

 الروسية الطائرة 2015 نوفمبراألّول/  تشرينالتركية في  املقاتالت أسقطتتثنائية، عندما تركيا حالة اس

في العالقات بين البلدين. وبقيت العالقات متوترة  احادًّ  اتدهورا  سبب ماالتركية -السورية الحدود عند

 الذي القمة لقاء وبعد. بوتين الرئيس من ردوغانإالرئيس التركي رجب طيب  اعتذر أنإلى أشهر  7 طوال

، عادت العالقات بين البلدين. وفي املستقبل 2016 أغسطس /آب في رسبورغطب سانت في الرئيسين جمع

 أثناءفي عن سلوك الوًليات املتحدة والغرب  راض   غير ردوغانإ فالرئيس ؛قد تصبح أكثر قوة مما كانت عليه

 الشرق  أمور  في املرونة بداءإوبهذا فإن روسيا تواصل بشكل عام  ،2016الفاشلة في تموز  اًلنقالبية املحاولة

 حظورةامل" اإلسالمية"الدولة  ماعدا املنافسين مع أم الحلفاء مع سواء املناورة حرية لنفسها تاركة األوسط،

 ًل طهران مع الوثيقة العالقات نوإ .عدّوة اراهت"القاعدة" وغيرها من التنظيمات الجهادية التي و روسيا، في

 القدرة نإ. عربيالموسكو مع تل أبيب ومجموعة الدول العربية، وقبل كل ش يء دول الخليج  عالقةؤثر في ت

 الروسية، الخارجية السياسة مرونة على دليل هو واحد آن في أبيب وتل طهران مع وثيقة عالقات قامةإعلى 

طبيعية. وربما يكون  احدودا  هناك اإليرانية-الروسية للعالقات أن حقيقة وعن دبلوماسيتها مستوى  وعن

 بنيامين سرائيليومع رئيس الوزراء اإل  إيرانالزعيم الوحيد الذي التقى بآية هللا علي خامنئي القائد األعلى في 

 .السياسية البراغماتية لىإبذلك مقاربة خارجية عملية مرتكزة  امظهرا  ،هو الرئيس فالديمير بوتين ،نتنياهو

أقل بكثير من القلق الذي  ،اإليرانية القيادة سلوك ومن اإليراني التكنولوجي التطور  من روسيا قلق نإ

استباقية ضد  بضربة سرائيلإ قيامأن يسببها  يمكنمن مخاطر  تحذرالوقت نفسه  في. وهي سرائيلإتبديه 

 .إيران

 الصراع في املشاركة تجنب روسيا استطاعتفقد  الغربيين، املحللين من كثيرالرغم من توقعات  وعلى

 يضمائتالف  تشكيل نإف روسياإلى وبالنسبة  .الخليج منطقة في وأسواء كان في سورية  الشيعي-السني

  وإيران وسورية العراق
ا
  طالق،اإل على  شيعي-روس ي محور  قامةإبفكرة  الم يكن مرتبط

ّ
ينطلق من  ماإن

. حاولت روسيا في سورية، وإن لم تنجح بعد بدرجة كافية، أن تدفع مجموعات حسبفاملصالح املشتركة 

. اإليرانية املصالح مع يتعارض الذي األمر دمشق، مع التفاهم من وسط بحل القبول  لىإمعارضة مختلفة 

 ذاإالسياسية في سورية ستكون متينة  اًلتفاقات أنالدوام  علىموسكو تعلن  كانت نفسه، الوقت وفي

 .قبله ةالسنّ  السوريين من كثيراألمر يصعب على  وهذا إيران، دعمتها
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رئيس أكبر  ،السيس ي الفتاح عبد املصري  الرئيس مع العالقات استمرارفي  بوتينطّور ي ذلك، لىإ ضافةإ

. وفي عام األردنية. وللكرملين عالقات تقليدية وثيقة مع اململكة الهاشمية ةسنيّ  أغلبيةدولة عربية ذات 

 والذي، زار عدد من زعماء دول منظمة التعاون الخليجي موسكو وأجروا محادثات مع الرئيس بوتين. 2016

 إليران اظرفيًّ  احليفا  أصبحت حين في ،املصالح اًلقتصادية وه الخليج دول  مع ةالصداق لىإيدفع موسكو 

 . األولى الدرجةفي سورية  في ستراتيجيةاإل انطالقا من أهدافها 

 ،إيرانعلى عالقات وثيقة مع  هي املحافظةهذا السياق فان املهمة األصعب التي تقف في وجه موسكو،  في

وفي الوقت نفسه تعميق الحوار مع السعودية. وقد تكون مسألة تطوير عالقات الشراكة مع اململكة العربية 

أصعب من  إيرانسيع العالقات مع تو  جانب لىإ ،وتعزيز الصداقة مع بقية دول الخليج الغنية ،السعودية

ما في الجدل القائم  طرف لىإاًلنحياز  تنوي  ًل وروسيا نفسه، الوقت في سرائيلإو  إيرانمتابعة األمور مع 

 أبرز  من املنطقة في بشراسة تتنافس دول  مع اءةوالسعودية. وتبقى مهمة تعزيز العالقات البنّ  إيرانبين 

 .الروسية الدبلوماسية ومرونة السياس ي بداعاإل مراحل اختبار 

مرتبطة  إيرانزمة األوكرانية كانت العالقات بين روسيا و وحتى اندًلع األ  ،بعد تفكك اًلتحاد السوفياتي

ا-ية كانت روسيا ميركبواقع العالقات بين موسكو وواشنطن. وتحت ضغط الوًليات املتحدة األ  تقوم  -غالبا

قيتها صدت موسكو فقد . ونتيجة هذا التصرف، فقدإيرانا مع بتنازًلت من طرف واحد على حساب عالقاته

الذين لم يكونوا  ،الى نظرائهم في الكرملين ،لنظر بتشاؤم أكبرإلى ايين يرانلدى طهران، ما كان يدفع القادة اإل 

 أفي السابق يثقون بهم 
ا

يات ر الوضع: فاملواجهة مع الوًل كراني، تغيّ و بدرجة كبيرة. ومع بداية األزمة األ  صال

 
ّ
بعد امكانية هكذا مناورات. أما  ،صبحت طويلة األمدأو  ،درجة كبيرةإلى  العالقات بينهما رتاملتحدة توت

طار املباحثات بشأن إ، كما تخوف كثير في الغرب، عن عالقاتها مع الوًليات املتحدة في روسيا لم تتخل  

وراحت تحبك عالقات  األسلحة إيراننها وبعد التوقيع على اًلتفاق بدأت تبيع أي، إًل يرانالبرنامج النووي اإل 

 عسكرية معها دون اًللتفات الى ردة فعل واشنطن.

لى جانب الصين منذ اليوم األول إلى منظمة شنغهاي للتعاون والتي تترأسها إ في انضمام إيرانموسكو  ترغب

 17عندما سيصبح عدد أعضائها - 2017نغهاي في عام توسيع منظمة شا؛ ألن في 2001إلنشائها في عام 

لروسيا ألنها ستحقق لها التوازن مع الصين التي تنامى وزنها على املستوى العاملي في السنوات  فائدة -دولة

  اعضوا  إيرانأصبحت إن األخيرة. و 
ا

فإن  ؛قوبات التي فرضها عليها مجلس األمنعفي املنظمة بعد رفع الكامال

مع تجربتها الغنية في السياسة -روسيا تكون ف ،الشركاء اآلسيويين القاريين سيغدو أكثر صالبة التوازن بين

ًل أن طهران أصبحت إقد تمكنت من الحصول على منافع لها من هذا اًلصطفاف.  -الخارجية والدبلوماسية

 
ا
فالت فرصتها مع إها من نتيجة خوف ،تجاه آفاق انضمامها الى منظمة شنغهاي افي اآلونة األخيرة أكثر تحفظ

 ا التي بدأت تفتح لها اًلبواب.أوروبمع  ةالغرب، وبخاصّ 



 
 13 

 الخاتمة

أكثر من التنافس. فالخالفات حول بعض  اإليرانية-الروسية العالقات يسود التعاون  أن اآلن حتى يبدو

أو خفض انتاج  سورية، في اإلستراتيجية والخيارات بالثروات، الغني قزوين بحر مياهالقضايا، كتقاسم 

  ،النفط
 
 بشكل أو آخر. حّل يتم تسويتها بدرجات متقلبة من النجاح، ولكنها في املحصلة ت

 فالعالقات. مستقرة وغير هشة أسس علىتقوم  مازالت اإليرانية-الروسية العالقات أن هو األهم

األحيان. ومن ناحية  أغلب في. وتغيب الثقة على املستويات الحكومية فاعلة وغير محدودة اًلقتصادية

 إيرانستنفتح  إيرانا. ومع توسع رفع العقوبات عن العالقات على املستوى الشعبي والعام فإنها غائبة عمليا 

 أن املستبعد فمنوبشكل أقل صوب الشمال.  ،أكثر فأكثر صوب الغرب اإليرانيون  ويتطلععلى العالم، 

ا اصديقا  إيرانتصبح   براغماتية عالقات هوملوسكو وطهران أن تصبو اليه  يمكن ما وأكثر لروسيا، حميما

 والعالقات العالم في الخارجي السياس ي الوزن. البلدين زعماء ويرسمها يحددها التي املصالح على مبنية

روسيا بالنسبة  كانت إذاليسا قابلين للقياس، ويستمران في كونهما غير متناسقين.  وإليران لروسيا الدولية

ا اتشغل مكانا  إيرانالصين(، فإن  جانب إلى) إستراتيجيينأحد أهم شريكين  -إيران إلى على قائمة  متدنيًّ

 .الروسية اًلفضليات

 الشرق  في سياسة-جيوفي  وإيران روسيا بين العالقات لتدهور  كثيرة وأسبابأن تظهر دوافع  ويمكن

 اًلطراف أحد يكن لم ولو حتى الطبيعي، الغاز تصدير مسائل وفي قزوين، بحر تقاسم وفي اًلوسط،

ا بعضهما  إلىليضغط على الطرف اآلخر في هذه املسائل. في الوقت الراهن تحتاج موسكو وطهران  مضطرا

ا لتعاونهما أن يدركانحل مسائل أوسع، وهما  في
ا
مرسومة بدقة، وهذا التعاون يخفف التنافس  خطوط

 جذور  وجود عدم عن النظروبغض  الفهم، هذال نتيجة وبالضبط آخر، جانب ومن. يحله ًل ولكن فحسب،

 عدم من الرغم وعلى ،(اإليرانية النظر وجهة من خاصةبين البلدين ) املتوتر التاريخ من الرغم وعلى عميقة،

 بينهما  التعاون يكون  أنيمكن  واملتبادلة، العميقة الثقة
ا

او  للحياة، قابال   .مرضيةبدرجة  ناجحا
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