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 رائيلـارجية اإليرانية تجاه إسـالسياسة الخ

 في مرحلة ما بعد الثورة:

 هل تحّركها األيديولوجيا أم البراغماتية؟

 منرية الفقيه

 ملخص

جتاه إسرائيل، خصوًصا يف مرحلة ما حار املراقبون يف تفسري طبيعة السياسة اخلارجية اإليرانية 
بعد الثورة. وقد اعتربها كثريون مؤشرًا على مدى التزام اجلمهورية اإلسالمية بتوجهاهتا العقدية 
األيديولوجية من جهة، ومدى مراعاهتا مقتضيات الرباغماتية والواقعية السياسية من جهة أخرى. لذلك 

يديولوجيا والرباغماتية على حّد سواء يف مسار السياسة تسعى الدراسة احلالية إىل تقّصي أمهية األ
اإلسرائيلية على وجه التحديد، حماولًة تلّمس بعض العوامل -اخلارجية اإليرانية عموًما، والسياسة اإليرانية

سياسية، واملصاحل اإلقليمية والدولية، عالوة -املفتاحية اليت أثرت يف توجهاهتا، مثل: االعتبارات اجليو
ملبادئ العقدية اليت قامت الثورة اإلسالمية اإليرانية أصاًل على أساسها. تنتقل الدراسة بعد ذلك على ا

اإليرانية يف ترجيح كفة الرباغماتية -إىل حتديد أسباب توتر عالقات إيران بإسرائيل، ودور احلرب العراقية
لل األسباب األيديولوجية والرباغماتية والواقعية على األيديولوجيا يف السياسية اخلارجية اإليرانية. كما حت

 -كحزب هللا يف لبنان وحركة محاس يف فلسطني-الكامنة وراء دعم إيران حلركات املقاومة اإلسالمية 
-ووراء إقامتها حتالًفا اسرتاتيجيًّا مع سوريا، ومدى تأثري االنتفاضة السورية على العالقات اإليرانية

راسة ملف إيران النووي، وعالقته جبدلية األيديولوجيا والرباغماتية يف اإلسرائيلية. ختاًما، تتناول الد
 السياسة اخلارجية اإليرانية، والتهديد الذي يشكله إلسرائيل باعتبارها الدولة النووية الوحيدة يف املنطقة.

وختلص الدراسة إىل نتيجة مفادها أنه يف حني تبدو إيران من اخلارج متشددة ومؤدجلة يف 
ا جتاه إسرائيل، فثمة حاالت عدة انتهجت فيها سياسات براغماتية وواقعية، اقتضتها اعتباراهتا سياساهت

سياسية ومصاحلها اإلقليمية. ومن هنا ال جيب وضع األيديولوجيا والرباغماتية على طريف نقيض يف -اجليو
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ويرتبط به داخليًّا ومنطقيًّا، السياسة اخلارجية اإليرانية، بل ينبغي اعتبارمها رديفني يكمل أحدمها اآلخر 
 ضمن معادلة متوازنة وثابتة تسمح بتعاقبهما وتفاعلهما يف خدمة املصاحل القومية اإليرانية الراسخة. 

 مقدمة

اإلسرائيلية بعد قضائها على -غريت الثورة اإلسالمية بشكل دراماتيكي طبيعة العالقات اإليرانية
عضوي الذي أقامه بني التارخيني اليهودي والفارسي. ومنذ عام حكم الشاه، وسعيها إىل فك االرتباط ال

، اتسمت العالقات بني البلدين بدرجات متفاوتة من احلدة والتوتر، وخبطاب سياسي 9191
ودبلوماسي قاس وعايل النربة من كال الطرفني. لذلك يشعر كثري من املراقبني بالصدمة لدى اكتشافهم 

أظهرتا قدرًا معتربًا من الرباغماتية  -كل الصخب اإلعالمي والضجيج العلينبرغم  -أن الدولتني اللدودتني 
 يف سياساهتما اخلارجية جتاه بعضهما البعض.

يف الواقع، اتسمت السياسة اخلارجية اإليرانية جتاه إسرائيل بالرباغماتية منذ سنوات الثورة األوىل، 
غبة صناع القرار السياسي اإليراين بانتهاج يف حني شهدت سنوات ما بعد اخلميين زيادة ملحوظة يف ر 

سياسات واقعية جتاه إسرائيل. لكن بقاء تلك النزعة الرباغماتية حتت سطح اخلطاب العقدي املؤدجل، 
جيعل من الصعوبة مبكان فهم طبيعة العالقات بني الدولتني، دون تعريف ماهية األيديولوجيا والرباغماتية 

ا ودورمها يف توجيه دفة السياسة اخلارجية يف إيران ما بعد الثورة. كما يصعب اإليرانّيتني، وحتديد أبعادمه
حتديد هامش املناورة املتاح لكل منهما، ومدى توسع أو ضيق هذا اهلامش باختالف الظروف احمليطة 

ة وتعاقب احلقب الزمنية، األمر الذي يطرح تساؤالت جّدية حول ما إذا كانت السياسة اخلارجية اإليراني
 جتاه إسرائيل تتسم فعاًل باملنهجية والثبات واالستمرارية. 

 التوجهات األيديولوجية والرباغماتية اإليرانية يف أدبيات السياسة والعالقات اخلارجية

أمجع العديد من الباحثني على أمهية الدور الذي تلعبه األيديولوجيا والرباغماتية على حد سواء 
( مثاًل على وجود "توتر تارخيي 4002يف اسرتاتيجيات السياسة اخلارجية اإليرانية. يؤكد رامازاين )

احل األوىل من الفرتة مستمر" بني املنهجيتني، وعلى أن املقاربة الرباغماتية كانت متجذرة حىت يف املر 
الثورية، وأهنا تطورت يف فرتة ما بعد اخلميين، وسوف يتزايد تأثريها وضوًحا مع الزمن. كذلك ناقش 

( ما إذا كانت التغريات الرباغماتية اليت طرأت على السياسة اخلارجية اإليرانية ترقى 9112عفراسيايب )
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( فشدد على أن تراجع األيديولوجية مؤخرًا 4090إىل مصاف اعتبارها "إعادة توجه". أما فريدمان )
ليس أكثر من تكتيك براغمايت، وأن السياسة اخلارجية اإليرانية تبقى اسرتاتيجيًّا راديكالية وثورية الطابع. 

(، بعكس رامازاين وعفراسيايب، على أن املقاربة اإليرانية 4001يف حني ركزت باربارا فالناغان )
لى الدوام واقعية، وأن األيديولوجيا مل تكن أكثر من وسيلة لتعزيز سلطة إيران للعالقات الدولية كانت ع

( ارتباط السياسة اخلارجية اإليرانية بتغري الظروف الدولية، 4002ونفوذها. من جهته، ربط أنصاري )
ى ( فركز حتديًدا عل4009. أما بارسي )1/99وسعيها إىل اتباع منهجية الواقعية السياسية بعد أحداث 

اإلسرائيلية، وعلى اختاذ إيران اخلطاب األيديولوجي ستارًا إلخفاء واقعيتها السياسية -العالقات اإليرانية
 على األرض.

-اإلسرائيلي خالل احلرب العراقية-وقد تناول الكتاب األخري بالتفصيل خبايا التعاون اإليراين
 األيديولوجيا والرباغماتية يف السياسة اخلارجية اإليرانية، وهو موضوع بالغ األمهية لفهم الرتابط الوثيق بني

كونرتا" -( قدما أيًضا تفاصيل مهمة عن قضية "إيران9111( وسورينغن )9111اإليرانية. سيغيف )
سياسية اليت أدت إليها وجنمت -اإلسرائيلي يف احلرب، واألسباب والنتائج اجليو-ودور التعاون اإليراين

( عواقبها االسرتاتيجية وطبيعة القوى اليت أسهمت يف صياغة 9119)عنها، بينما تناول كوردزمان 
 نتائجها وتأثرياهتا على املصاحل الغربية.

إن أي حتليل للسياسة اخلارجية اإليرانية جتاه إسرائيل البد أن يتفهم طبيعة الثورة اإليرانية من 
قواها وتياراهتا احمللية، ومدى تأثري كل الداخل، وماهية املبادئ اليت تبنتها، والتنافس احلاد أحيانًا بني 

ذلك على صناعة القرار السياسي اإليراين. لكن مثل هذا التحليل يبقى منقوًصا ما مل يتفهم أمهية القوى 
اخلارجية أيًضا، ودورها يف التأثري على طبيعة العالقات مع إسرائيل، سواء كانت حركات املقاومة 

ها، مثل حزب هللا ومحاس، أم حلفاء إيران يف املنطقة، مثل سوريا. يف هذا اإلسالمية اليت متوهلا إيران نفس
مع احلسيين ) ( على أن مفهوم "والية الفقيه" وأيديولوجية إيران 4090( واآلغا )4090السياق، جيج

الثورية يشكالن العمود الفقري لتنظيم حزب هللا، وأهنما يف صلب احملور السياسي الذي تشكله إيران 
( أن مواقف إيران جتاه إسرائيل 4009وحزب هللا يف مواجهة إسرائيل يف املنطقة. ويعتقد بارسي ) وسوريا

ال تنبع من عدائها لأليديولوجية الصهيونية، بل من سعيها للهيمنة ورغبتها يف أن تكون الدولة العظمى 
( 4009ناول فريش )(. كما يت4090اإلقليمية الوحيدة يف املنطقة، وهذا يتفق مع طروحات فريدمان )
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( وهاليداي 4090أبعاد التحالف بني إيران وحركة املقاومة اإلسالمية محاس، يف حني يناقش احلسيين )
( عالقات إيران مع سوريا وأمهيتها لبقاء حزب هللا على قيد 4009( وأميدرو )4090( وروي )4009)

رائيل، أو تأثر تلك العالقات احلياة، لكن دون التطرق إىل تبعات ذلك على عالقات إيران مع إس
 بأحداث االنتفاضة السورية الراهنة.

( 4090أخريًا، تناقش أدبيات السياسة اخلارجية ملف إيران النووي، حيث يؤكد مشري زادة )
( تأثري هذا الربنامج 4001أمهية التربير األيديولوجي المتالك إيران برناجًما نوويًّا، يف حني حيلل كوك )

قليمي والدويل، خصوًصا التهديد املباشر الذي يشكله إلسرائيل، فيتفق يف ذلك مع على األمن اإل
 (.4001( وكوك )4009حتليلي بارسي )

اإلسرائيلية يف مرحلة ما بعد -يف احلقيقة، مثة بعد تارخيي وفقهي أوسع يؤطر العالقات اإليرانية
(، ومؤلفات 9119( وألغار )4001)الثورة. وأهم ما كتب يف هذا السياق مؤلفات غرين وفهري وولف 

(، وتنظريه ملفهوم 9191(عن الفقه الشيعي، باإلضافة إىل تسجيالت اخلميين ذاته )9110قولياين )
 "األمة" اإلسالمية، وقضايا مفتاحية أخرى لفهم األيديولوجية الثورية اإليرانية.

 جدلية األيديولوجيا والرباغماتية يف السياسة اخلارجية اإليرانية

ميكن القول بأن التوازن الدقيق بني األيديولوجية والرباغماتية قدمي العهد يف التاريخ اإليراين، وأنه 
أحد عوامل الثبات واالستمرارية يف سياسات إيران ما قبل وبعد الثورة. لكن يف حني ترّسخت 

تنوعت أولوياهتا يف ، تباينت هوامش الرباغماتية و 9191األيديولوجية الثورية وثبتت مالحمها منذ عام 
 قرارات السياسة اخلارجية اإليرانية منذ ذلك التاريخ.

ولكي نتفهم تعاقب األولويات األيديولوجية والرباغماتية وتفاعالهتما، علينا إدراك حقيقة أن 
ليس مثة فصام تام يفرق بينهما على أرض الواقع، وأن هناك عناصر براغماتية كامنة حىت يف صلب 

الثورية اإليرانية. أول هذه العناصر: طبيعة اإلسالم السياسي الذي تنبين عليه السياسة  األيديولوجيا
اإليرانية يف مرحلة ما بعد الثورة، والذي يتمحور حول مفهوم اخلميين لوالية الفقيه. من نواح عدة، ميكن 

عي، وإعادة تأويل موقفه اعتبار مبدأ "والية الفقيه" حبد ذاته حماولة براغماتية ملراجعة أسس الفقه الشي
السليب والالسياسي؛ فقد اقتصر اإلسالم الشيعي عموًما على األبعاد االجتماعية، لعدم إمكانية قيام 
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دولة سياسية شيعية يف ظل غياب اإلمام الثاين عشر، وانتظار املسلمني الشيعة انتهاء فرتة احتجابه. من 
"احلكومة اإلسالمية العاملية" اجلامعة اليت يفرتض أن يجشيع  جهة، أتاح مفهوم "والية الفقيه" عمليًّا إقامة

ا ملا يسمى  فيها املهدى املنتظر فيما بعد حكم العدل واملساواة، فكان بذلك حالًّ براغماتيًّا يضع حدًّ
"فرتة االنتظار"، ويسمح بالتايل للمسلمني الشيعة لعب دور الفاعل يف تقرير مستقبلهم بدل النأي 

عامل السياسة. غري أن اهلدف النهائي وراء كل التنظري الفلسفي والديين لوالية الفقيه يبقى، بأنفسهم عن 
 من اجلهة املقابلة، إقامة الدولة اإلسالمية الشيعية، وهو هدف عقدي أيديولوجي بامتياز.

ثانًيا: وعلى عكس معظم مدارس الفكر السياسي السين، ال يقتضي الفكر السياسي الشيعي 
ارج أطر الدولة القومية، وال يتطلب تفضيل مصاحل األمة اإلسالمية على املصاحل القومية العمل خ
(. لذلك تعترب إيران ما بعد الثورة أن األعراف الدينية والقيم الثقافية الشيعية مكون 9110)قولياين، 

ز رئيس من مكونات مصاحلها القومية والوطنية وليست مستقلة عنها؛ مما يوضح حقيقة جتاو 
أيديولوجيتها البعد الديين لتشمل مفاهيم القومية واالستقالل والسيادة، دون اإلحساس باحلرج لوجود 
أي تناقض منطقي أو فقهي بينها. لذلك ينبغي النظر إىل مفهوم استقاللية الدولة القومية اإليرانية، 

غمايت يف آن واحد، يؤثر ضمن إطار األيديولوجية اإلسالمية الشيعية، على أنه عامل أيديولوجي وبرا
 بشكل حاسم وحيوي على صياغة القرار السياسي اإليراين.

ثالثًا: يتجّذر يف صلب الفقه الشيعي مفهوم "التقية"، أو إخفاء احلقيقة، خصوًصا عّمن هم 
خارج امللة؛ خلدمة األغراض األيديولوجية للدولة أو األمة الشيعية. وعليه يبدو واضًحا أن مثة عناصر 

غماتية يف الرتكيبة الداخلية لأليديولوجية اإليرانية الثورية ذاهتا، وال ينبغي بالتايل اعتبار األيديولوجيا برا
والرباغماتية مفهومني منفصلني، بل عاملني مرتابطني يدعم أحدمها اآلخر يف جدلية دينامية مستقرة 

 (. 4090)فريدمان، 

 إليرانية:العوامل املؤثرة يف صياغة السياسة اخلارجية ا

 الثورة ومبادؤها: - أ
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مل تأت الثورة اإليرانية حصًرا نتيجة تنظريات اإلمام اخلميين، ومل تقتصر مبجملها على احليز 
اإلسالمي، بل كانت أيًضا ثورة وطنية/قومية جامعة، تطلبت حشد مجاهري غفرية من خمتلف التيارات 

تفهم العوامل السياسية واالجتماعية (. ومن املهم 9111والوالءات السياسية )أشرف وبنوعزيز، 
واالقتصادية والثقافية اليت أسهمت يف تعبئة اجلماهري غري اإلسالموية حتديًدا؛ ألن ذلك يوضح املبادئ 

 الثورية، خصوًصا غري الدينية منها، واليت أثرت وتؤثر يف صناعة السياسة اخلارجية اإليرانية.

نية يف سياق األهداف املنشودة اليت سعت الثورة إىل بشكل عام، ميكن فهم مبادئ الثورة اإليرا
حتقيقها. وميكن القول إن مثة إمجاًعا مشرتًكا بني كل القوى اليت أسهمت يف صناعة الثورة، مبا فيها القوى 
غري اإلسالمية، حول القضايا األساس يف السياسية واجملتمع اإليرانّيني. كما تفاعلت املصاحل املادية 

إلسالمية مع أهداف ثورة اخلميين، مما خلق أرضية مناسبة لتحقيق قدر أكرب من احلشد. للفئات غري ا
وقد ساعد على ذلك أواًل: افتقاد اجملتمع اإليراين يف ظل حكم الشاه إىل العدالة االجتماعية، يف حني 

جتماعية جلميع بدا أن الثورة تسعى إىل رفع وترية التنمية االقتصادية، وحتقيق قدر أكرب من العدالة اال
فئات الشعب. ثانًيا: مل تكن طبيعة حكم الشاه املوالية للغرب مقبولة لدى السواد األعظم من اجلماهري 
اإليرانية، وعليه فإن أحد األهداف املفتاحية للثورة كان احلفاظ على سيادة إيران الوطنية واستقالهلا 

اخلميين على استقاللية إيران مع مشاعر  وسالمة أراضيها. لكن، يف اآلن ذاته، مل يتعارض تأكيد
الكربياء القومي السائدة يف ظل احلكم األسبق، حيث فاخرت الساللة البهلوية باإلرث التارخيي إليران  

شيعية. كما مل يتعارض مع الذاكرة اجلمعية اإليرانية يف مواجهاهتا مع القوى اإلمربيالية اليت -كقوة صفوية
ن الكبري يف القرنني التاسع عشر والعشرين. مع ذلك، عربت اجلماهري عن محلتها مسؤولية ختلف إيرا

شعورها القوي بعدم الرضى عن "غربنة" اهلوية القومية اإليرانية، وفقدها الكثري من مقوماهتا بتأثري النفوذ 
 األجنيب يف ظل حكم الشاه، ليس فقط يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، بل أيًضا يف

 قضايا سيادية مثل: الثروة النفطية وفرض القيم الغربية على جمتمع إسالمي جبوهره.

مبدأ آخر من املبادئ احليوية للثورة اإليرانية، يتلخص يف الدفاع عن حقوق املسلمني ودعم حركات 
التحرر والشعوب املضطهدة يف العامل، وهو مبدأ ميكن اعتبار التمسك الشديد به ردة فعل على 

مارسات اإلمربيالية الغربية، وقوة دفع توجه إيران باطّراد وحو السعي لفرض سيادهتا اإلقليمية يف املنطقة. امل
وميكن إثارة اجلدل حول ما إذا كان تصاعد املشاعر املعادية للصهيونية يف إيران مع تصاعد احلمى الثورية 
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اإليرانية جتاه إسرائيل. أما املبدأ األخري، وهو  مرتبطًا هبذا املبدأ، ويلعب دوًرا حامًسا يف صياغة السياسة
إقامة دولة دينية على أسس شيعية، فيبقى موضع خالف بني القوى اإلسالمية وغري اإلسالمية يف 
اجملتمع اإليراين. وقد هيمن هذا املبدأ على صورة الثورة اإليرانية يف اخلارج، وأثر إىل حدٍّ بعيد يف صياغة 

 جهة تصدير الثورة اإلسالمية. سياساهتا، خصوًصا من

تعايشت هذه املبادئ األربعة على امتداد مسرية الثورة اإلسالمية، ودعم أحدها اآلخر وتفاعل معه 
داخليًّا ومنطقيًّا بأشكال شىت؛ فاحلفاظ على املصاحل املادية يف املبدأ األول، مثاًل، ال يتناقض بالضرورة 

املبدأ الرابع، مع أن هذه األيديولوجية بطبيعتها تجقصي القوى  مع األيديولوجية الشيعية املتجسدة يف
العلمانية والقومية اليت تسهم يف تشكيل الرافعة االجتماعية للمبادئ األخرى الثالثة. كما إن تطبيق املبدأ 

كافة   الرابع يوحي بأن احملصلة النهائية للثورة اإلسالمية، أي إقامة دولة ثيوقراطية شيعية، ال تتمتع بدعم
القوى واحلركات غري الدينية، وهي حقيقة جوهرية لعبت دورًا حيويًّا يف تشكيل السياسة اخلارجية اإليرانية 
يف مرحلة ما بعد الثورة، حيث يتبدى التفاعل الداخلي بني الرباغماتية العلمانية واأليديولوجية الدينية 

 املرتكزة بقوة إىل مفهومي التقية ووالية الفقيه.

 سياسية: -اد اجليواألبع - ب

تتمتع إيران مبوقع جغرايف متميز، جعلها قوة إقليمية حيوية على امتداد القرن العشرين، سواء يف عهد 
الساللة البهلوية أم يف املرحلة الثورية وما تالها. وقد ساعدها هذا املوقع على بسط نفوذها يف آسيا، 

لى مناطق النفوذ، مما شّكل إليران "عقًدا لكنه عرضها أيًضا لصراعات القوى الكربى وتنافسها ع
 جيوسياسية" عدة.

إن استماتة إيران عرب تارخيها للحفاظ على استقالهلا وسيادهتا وسالمة أراضيها، ومقاومة التدخل 
اخلارجي بأشكاله املختلفة، ينبع إىل حّد كبري من حرصها الشديد على متاسكها الدميوغرايف، ووحدة 

الواسع واملتنوع واهلش جغرافيًّا. كما إن الثروات الطبيعية اليت حيويها اإلقليم، السيما موقعها االسرتاتيجي 
بعد أن راكمت إيران ثروات هائلة من ريع النفط، خلقت لدى اإليرانيني نزعة قومية عارمة لتحقيق 

ستقالل. لقد رأت االكتفاء الذايت واالحتفاظ حبرية القرار االقتصادي؛ مما عزز الدفع باجتاه السيادة واال
النخب اإليرانية قبل وبعد الثورة أن االكتفاء االقتصادي الذايت هو اخلطوة األوىل لتحقيق االستقالل 
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السياسي، ومن َثمّ بسط النفوذ اإلقليمي، مع أن إيران اعتمدت إىل حد ما على املساعدات اخلارجية، 
احل الغربية أحيانًا يف املرحلة اليت سبقت قيام خصوًصا من الواليات املتحدة، وقد لعبت دور العميل للمص

سياسية أثرت، وتؤثر، يف صياغة السياسة اخلارجية -الثورة. ومما ال شك فيه أن هذه "العقد" اجليو
 اإليرانية، وحتديد أولوياهتا وتوجهاهتا.

 اإليرانية: -تأثري احلرب العراقية - ت

حتدياهتا، ورمبا أكثرها كارثّية. وقد كان حلرهبا بعد عام فقط من قيام الثورة، واجهت إيران أول 
الدامية مع العراق على امتداد مثانية أعوام تقريًبا أكرب األثر يف تشكيل سياستها اخلارجية جتاه الالعبني 

(، بقيت إيران يف حالة 4004اإلقليميني وغري اإلقليميني. ففي "مرحلة الرفض"، كما أمساها احتشامي )
بل جرياهنا العرب املؤيدين للعراق، ومن قبل احلكومات الغربية املعادية للخميين. ومن عزلة تاّمة من ق

املثري لالهتمام أن إيران الثورة أبدت أول مظاهر الرباغماتية يف هذه املرحلة، حيث عقدت صفقات سرية 
ملتاح يف مع الواليات املتحدة وإسرائيل لشراء األسلحة. وتعكس تلك الصفقات هامش الرباغماتية ا

السياسة اخلارجية اإليرانية منذ سنوات الثورة األوىل، ولذلك تبقى بالغة األمهية لفهم اسرتاتيجيات هذه 
السياسة يف السنوات اليت أعقبت احلرب، حتديًدا جتاه إسرائيل. مع ذلك بقيت إيران عموًما حازمة يف 

ت يف تأكيد التوجهات األيديولوجية لتلك اإليرانية، واستمرّ -سياستها اخلارجية أثناء احلرب العراقية
 السياسة.

دخلت إيران املرحلة الثانية، أو مرحلة "إعادة التوجه"، نتيجة اخلسائر البشرية اهلائلة، وحالة اإلهناك 
العسكري واالقتصادي اليت عاشتها بعد انتهاء احلرب مع العراق، ونتيجة انتهاء احلرب الباردة بعد ذلك 

( 111قرار جملس األمن الدويل رقم ) -دون قيد أو شروط-جتسد كل ذلك بقبوهلا  بفرتة وجيزة. وقد
إلهناء احلرب، حيث ميكن القول إن الرباغماتية بدأت تدير دفّة السياسة اخلارجية اإليرانية بشكل أكثر 

 وضوًحا.

 تأثريات هناية احلرب الباردة: - ث

والت دراماتيكية يف السياسة اخلارجية أوجدت هناية احلرب الباردة األرضية املالئمة إلجراء حت
اإليرانية، ووفاة اإلمام اخلميين، القائد -اإليرانية، سيما وأن هذه الفرتة تزامنت مع هناية احلرب العراقية
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التارخيي الذي حتكم مبسار السياسة اخلارجية منذ بداية الثورة. وبعد موت اخلميين، أعادت إيران تعريف 
دًدا طموحاهتا القومية وغري الثورية كقوة إقليمية عظمى. كما شهدت إيران يف ذاهتا كأّمة، وأحيت جم

تلك الفرتة تضاربًا حادًّا يف سياساهتا اخلارجية، نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية حملية فاقمت احلاجة 
 إىل الرباغماتية يف عالقاهتا اخلارجية.

عية يف تقييمهما اسرتاتيجيات العالقات أظهر قادة مثل رفسنجاين وخامتي نزعة واضحة إىل الواق
(، حىت شعار اخلميين اخلالد: "ال 4009اخلارجية بعد وفاة اخلميين. ويف احلقيقة، كما يقول رامازاين )

شرقية وال غربية، بل مجهورية إسالمية" انقلب رأًسا على عقب بسقوط االحتاد السوفيايت، َث طغت عليه 
رار: "ال شرقية وال غربية، بل مشالية وجنوبية مًعا". لقد بدا واضًحا أن فيما بعد مقوالت اقتصادية على غ

إيران ما بعد الثورة مل يعد مبقدورها جتاهل الفوائد اجلّمة للرباغماتية السياسية؛ فأعادت توجيه عالقاهتا 
 اخلارجية بشكل جذري بعد هناية احلرب الباردة. 

دة التوجه" هذه يف تلك الفرتة. حسب احتشامي كثرت التحليالت الساعية إىل فهم عملية "إعا
سياسي، -العوملة، والبعد اجليو-(، مثاًل، أظهرت هناية احلرب الباردة أمهية ثالث قضايا حمورية4004)

أثرت كلها على طبيعة السياسة اخلارجية اإليرانية.  -اسرتاتيجي يف املنطقة-وحاالت عدم االستقرار اجليو
النظام الدويل من عامل ثنائي القطب يعيش صراًعا أيديولوجيًّا حادًّا، إىل عامل ومما ال شك فيه أن تغري 

أحادي القطب يهيمن عليه نظام عاملي غريب يف حميط يزداد عوملة وتوافقية باطّراد، دفع صناع القرار 
عرب  اإليرانيني إىل تعديل مواقفهم على الصعيد اإلقليمي جتاه جرياهنم العرب، وعلى الصعيد الدويل

إظهار رغبة أكرب يف التقارب مع الغرب. وقد جنح الساسة اإليرانيون يف الشق األول من إعادة توجههم 
االسرتاتيجي؛ فوثّقوا صالهتم مع الدول العربية احلليفة، وأقاموا عالقات جديدة مع دول عربية أخرى، 

لدويل؛ إذ فشل يف صياغة خصوًصا يف منطقة اخلليج. لكن رفسنجاين كان أقل جناًحا على الصعيد ا
موقف اسرتاتيجي ينفتح على التعامل االقتصادي مع الواليات املتحدة والغرب، وحيافظ يف الوقت نفسه 

 على ثوابت الثورة يف مواقفها السياسية.

خطى خامتي خطوة أبعد على طريق رفسنجاين بطرح نظريته حول حوار احلضارات، وهي رد مباشر 
دام احلضارات ونقد هلا يف آن واحد، لكن الواليات املتحدة قابلتها بفتور، على مقولة هنتنغتون بص
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شأهنا شأن باقي احملاوالت اإليرانية للتقارب مع الغرب. ويشري احتشامي إىل بروز مدرستني فكريتني يف 
ما: مدرسة تقدير اآلثار املباشرة لنهاية احلرب الباردة وانعكاساهتا على السياسة اخلارجية اإليرانية، أوهل

فكرية إجيابية رّحبت بالتغيريات الطارئة على النظام العاملي اجلديد، ورأت فيها فرصة ساوحة لظهور إيران 
كقوة إقليمية مستقلة، وقادرة على استغالل هامش املناورة األوسع وبطرق أفضل. على النقيض من 

بعني الريبة؛ إذ رأت فيها فقدان ذلك، برزت مدرسة أخرى سلبية نظرت إىل التغيريات الطارئة نفسها 
قدرة إيران االسرتاتيجية السابقة على إقامة "توازن سليب" بني القوتني العظميني عرب استغالل تنافسهما 
وتناقضاهتما. وبغض النظر عن صوابية املوقفني، فإن السياسة اخلارجية اإليرانية الراهنة ال ميكن فهمها 

يجيات السياسة اخلارجية، والنتائج اليت متخضت عنها الحًقا يف عصر مبعزل عن هذه التغريات يف اسرتات
 هناية احلرب الباردة.

 

َ التوتر؟-العالقات اإليرانية  اإلسرائيلية: ِلم

شهدت الثورة اإليرانية حتّول إسرائيل من دولة حليفة، تعاونت عن قرب مع نظام الشاه لتحقيق 
العريب يف املنطقة، إىل دولة مريبة تشكك إيران بعمق يف نواياها املصلحة املشرتكة للبلدين بتقليص النفوذ 

وسياساهتا، وتبقيها قيد املراقبة الشديدة والدائمة. يف مرحلة ما بعد الثورة حتديًدا، أشاعت إيران بأن 
 سياستها جتاه إسرائيل ترتكز إىل أبعاد أيديولوجية، فللثورة اإلسالمية مسؤولية دينية جتاه الفلسطينيني

املسلمني، وهي ملزمة مبد يد العون هلم. بالطبع ليس مستغربًا، من منظور أيديولوجي حبت، أن تتخذ 
الثورة اإلسالمية موقًفا معاديًا للصهيونية؛ فاحتالل واحد من أقدس املواقع اإلسالمية، وإساءة معاملة 

يل ويعتربها عدوًّا لإلسالم. الفلسطينيني سببان وجيهان وكافيان ألن يدين اإلمام اخلميين دولة إسرائ
املشكلة تكمن يف االنتقال من هذا املوقف النظري إىل احليز العمليايت، حيث قدمت اسرتاتيجيات 
السياسة اخلارجية اإليرانية منذ قيام الثورة ما يكفي من الدالئل على انتهاجها سلوًكا براغماتيًّا يف التعامل 

 مع إسرائيل.

اإلسرائيلية، سلبية  -وض يف املساقات الرئيسة للتفاعالت اإليرانيةيف كل األحوال، وقبل اخل
كانت أم إجيابية، من األمهية مبكان فهم األرضية املشرتكة اليت تقوم عليها الدولتان يف منطقة الشرق 
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األوسط. أواًل ورمبا األهم من كل شيء آخر، تبقى إيران وإسرائيل الدولتني الوحيدتني غري العربيتني 
 جيمعهما تاريخ مشرتك من العداء جلرياهنما العرب. إسرائيل دولة حديثة العهد نسبيًّا، ما يزال اللتني

العامل العريب جيادل حىت مبجرد وجودها، وما يزال السواد األعظم من مواطنيه يتبىن موقًفا معياريًّا ال لبس 
لقدم، وما يزال مشوبًا بالتوتر والقلق يف عدائه للصهيونية. املوقف الفارسي جتاه العرب تارخيي وموغل يف ا

عامل وحدة جيمع الثقافتني  -نظريًّا على األقل-بعد قيام الثورة، مع أن البعد الديين يفرتض أن يوفر
العربية واإليرانية على أساس الدين اإلسالمي املشرتك، برغم االختالف املذهيب الذي يضع إيران الشيعية 

 يه املذهب السين.يف حميط عريب يتبع معظم مواطن

ميكن اعتبار املوقف اإليراين املعادي للصهيونية حماولة لتجسري هذه الفجوة بني العرب السنة 
واإليرانيني الشيعة، لكن ميكن القول أيًضا بأن الوظيفة األساس للموقف اإليراين املعادي للصهيونية 

( الضوء على هذه 4009بارسي ) تكمن يف إزالة أي هتديد قد تشكله الدول العربية إليران. يسلط
النقطة، مشريًا إىل أن إيران تستخدم أيديولوجيتها الثورية إلخفاء دوافعها القومية احلقيقية، مستغلًة مأساة 
الفلسطينيني إلضعاف احلكومات العربية املوالية للغرب، والضغط عليها باستمرار، ومنعها من اجملاهرة 

عداء جتاهها. ومع قلة الدعم الفعلي الذي تقدمه احلكومات العربية بانتقاد إيران أو إبداء مشاعر ال
للقضية الفلسطينية عموًما، أبدى اجلمهور العريب يف أحيان كثرية قدًرا معتربًا من التأييد للحكومات 

ة اإليرانية املتعاقبة يف سياستها املؤيدة للقضية الفلسطينية، األمر الذي أعطى املوقف اإليراين ميزة واضح
على مواقف احلكومات العربية "املعتدلة"، ومنحها عمليًّا ومجاهرييًّا اليد الطوىل يف التعامل مع مشكلة 
الشرق األوسط املركزية. كما أتاحت القضية الفلسطينية الفرصة أمام إيران للظهور مبظهر احملرر واملدافع 

ت ستار وحدة العامل اإلسالمي يف عن احلقوق اإلسالمية؛ مما أعطاها حرية أكرب لتصدير ثورهتا حت
 مواجهة الصهيونية. 

ميكن اجلدل أيًضا بأن موقف إيران املناوئ للصهيونية ينبع أساًسا من سياستها اخلارجية املعادية 
للواليات املتحدة، اليت اعتربها اإلمام اخلميين "الشيطان األكرب". واملؤكد أن الدور الذي لعبه الوجود 

خالل مرحلة ما قبل الثورة، بكل انعكاساته وتأثرياته السلبية على املواطنني اإليرانيني،  األمريكي يف إيران
، وأحد ثوابت السياسة اخلارجية 9191جعل معاداة الواليات املتحدة أحد األهداف الرئيسة لثورة 

املتحدة وإسرائيل،  اإليرانية يف مرحلة ما بعد الثورة. ونظرًا للعالقات االسرتاتيجية الوثيقة بني الواليات
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واعتماد األخرية يف قسم كبري من أمنها ورفاهها على هذا "الشيطان"، فمن املنطقي االستنتاج بأن العداء 
إلسرائيل موجه يف جوهره ضد عدو إيران األكرب. لكن يف حني تبقى الواليات املتحدة قوة عظمى ال 

ناول اليد اإليرانية الطوىل يف الشرق األوسط. أضف تطاهلا إيران، فإن إسرائيل دولة إقليمية صغرية ويف مت
إىل ذلك أن إيران، بعد أن أثبتت جدارهتا إقليميًّا كقوة ال يستهان هبا، تعترب اليوم املنافس االسرتاتيجي 
الرئيس لدولة إسرائيل يف السعي للهيمنة على املنطقة. ومن هنا ميكن إدراج استهداف إيران إلسرائيل يف 

نفوذ الواليات املتحدة يف الشرق األوسط، حتقيًقا ملبدأ حموري من مبادئ األيديولوجية  باب احلد من
الثورية اإليرانية. يف اآلن ذاته، وكما تشري األمثلة الكثرية، فإن التعاون السري الواسع بني إيران وإسرائيل 

اخلطاب العدائي احلاد بني  يربز الطبيعة الرباغماتية لبعض قرارات السياسة اخلارجية اإليرانية، بل إن
أعمى الكثري من املراقبني عن إدراك املصلحة املشرتكة بني  -(4009كما يقول بارسي )-الدولتني 

 الدولتني، واملتمثلة يف "احلاجة إىل تقدمي صراع اسرتاتيجي يف جوهره على أنه صدام أيديولوجي".

 اإليرانية ثانية   -احلرب العراقية

اإليرانية أول حتدٍّ كبري يواجه إيران يف فرتة ما بعد الثورة. ومع -عراقيةكان اندالع احلرب ال
اخلطاب امللتهب واإلدانات املوجهة إىل الواليات املتحدة وإسرائيل بال توقف منذ اليوم األول للثورة، 

ارجي شّكل الكشف عن التعاون السري بني إيران وهاتني الدولتني العدوتني صدمة لإليرانيني والعامل اخل
على حد سواء. وقد استطاعت احلكومة اإليرانية آنذاك اإلفالت من االهتامات املوجهة إليها بإنكار 

اإليرانية أطلقت أول خطوة -الوقائع، لكن هذا مل يغري احلقائق على املدى البعيد؛ فاحلرب العراقية
 اخلارجية اإليرانية. براغماتية تتعارض بوضوح مع األيديولوجية الثورية ومبادئها يف السياسة 

اإلسرائيلي غري املعلن ينبغي أن يأخذ يف احلسبان آليات وتقنيات -إن أي حتليل للتعاون اإليراين
التفاعل بني الدولتني يف تلك الفرتة؛ فاحلرب فرضت على إيران موقًفا دفاعيًّا يوحي بأهنا مل تكن مستعدة 

رة، ومل تكن متتلك القدرات االقتصادية للقتال. كانت إيران قد خرجت لتّوها من فوضى الثو 
واالستخبارية واللوجستية ملواجهة العراق، الذي حظي بدعم أمريكي وسوفيايت هائل بعد فرتة حياد قصرية 
األمد يف بداية املعارك. كما عانت إيران نقًصا حادًّا يف قطع الغيار األمريكية، خصوًصا لسالحها اجلوي 

ه العراقي املدعوم من الغرب. ومل متض فرتة طويلة حىت أدركت إيران أن الذي كان أقل كفاءة من نظري 
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ليس مبقدورها متابعة احلرب دون احلصول على األسلحة وقطع الغيار املطلوبة من الواليات املتحدة، وأن 
هذا اهلدف ال ميكن حتقيقه دون إجياد قنوات اتصال سرية مع إسرائيل وواشنطن. من اجلهة املقابلة،  

إسرائيل أيًضا تسعى لفتح قنوات تعاون مماثلة، هبدف احلد من اخلطر العراقي وهيمنته العسكرية  كانت
واالقتصادية على املنطقة، وذلك عرب إقامة توازن مضاد يستغل كره إيران للعراق والدول العربية الداعمة 

عن رغبتها مشاركة إيران يف له. وبقبوهلا إقامة حتالف سري مع إيران، بعثت إسرائيل برسالة واضحة تعرب 
جلم النفوذ العريب، دون إنفاق الكثري من األموال، ودون تزويد إيران مبعدات عسكرية متطورة قد تشكل 
هتديًدا هلا يف املستقبل، إذ اكتفت إسرائيل بإعطاء إيران العتاد املناسب ملنع العراق من حتقيق نصر 

يات املتحدة بضرورة إجياد مثل هذا التوازن اإلقليمي عسكري ساحق وسريع. كما استطاعت إقناع الوال
املضاد؛ فالعراق يشكل هتديًدا أكرب على أمن إسرائيل من الثورة الوليدة، واألفضل يف كل األحوال إبقاء 

 العراق وإيران يف حالة حرب دائمة؛ كي ال تقوى إحدامها على مواجهة إسرائيل، وهذا ما حدث فعاًل.

اإلسرائيلي مع األيديولوجية الثورية املضادة للصهيونية فحسب، بل -اإليراينمل يتعارض التعاون 
شّكك مبصداقية النظام اإليراين برمته، وهدد حبدوث ردة فعل عربية عنيفة على الصعيدين الرمسي 
والشعيب. لذلك اتبعت إيران اسرتاتيجية متعددة الطبقات، حافظت من جهة على اخلطاب األيديولوجي 

إلسرائيل لضمان أمنها بعيد املدى كدولة غري عربية يف منطقة الشرق األوسط، باإلضافة إىل املعادي 
حفاظها العلين على طهر الثورة األيديولوجي وهويتها؛ ويف اآلن ذاته استمرت يف عالقاهتا السرية مع 

ط الضرورية لتدمري إسرائيل والواليات املتحدة طوال فرتة احلرب. يف البداية، قدمت إيران الصور واخلرائ
(، ومسحت 4009املفاعل النووي العراقي "أوزيرك" يف عملية أطلق عليها اسم "أوبرا" )بارسي، 

للطائرات اإلسرائيلية باهلبوط يف مطار إيراين يف حاالت الطوارئ، َث اجتمع جتار األسلحة من الطرفني 
( 9111فاع جواد فقيه )سيغف، بتفويض رمسي من احلكومتني، أجازه عن الطرف اإليراين وزير الد

نفسه، بشرط وحيد هو إبقاء العملية طي الكتمان، وإنكارها بشدة يف حال كشفها، مما يؤكد عدم 
اهتمام احلكومة اإليرانية باملبادئ األيديولوجية قدر اهتمامها بصورهتا اإلعالمية أمام الرأي العام العريب 

 واإليراين والعاملي على حد سواء.

العالقة بني الدولتني إثر حتطم طائرة حتمل شحنات أسلحة إسرائيلية على احلدود  انفضح أمر
حيث  -كونرتا بعد ذلك-متاًما كما يف قضية إيران-السوفياتية؛ فقابلتها الدولتان بإنكار متبادل -الرتكية
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سراح الرهائن أقنعت إسرائيل الواليات املتحدة مبقايضة األسلحة وقطع الغيار األمريكية إليران بإطالق 
األمريكيني احملتجزين لدى حزب هللا اللبناين. يف كال احلالتني، أظهر استعداد احلكومة اإليرانية للخداع 

وفيهم -وإنكار احلقائق الطبيعة الرباغماتية للنظام وسياسته اخلارجية. ومل يشعر املسؤولون اإليرانيون 
ج من انتهاك املبادئ األيديولوجية املعادية للصهيونية، باحلر  -بعض كبار املقربني من اإلمام اخلميين نفسه

يف سبيل احلفاظ على ما اعتربوه األمن القومي اإليراين. كما تجظهر احلادثتان أن قنوات االتصال بني إيران 
وإسرائيل والواليات املتحدة بقيت مفتوحة، وأن اخلطاب اإليراين املعادي للصهيونية واإلمربيالية األمريكية  

ن موجًها لالستهالك اإلعالمي. واجلدير بالذكر هنا أن إيران مل تكن بالضرورة مهتمة بتحسني كا
عالقاهتا مع إسرائيل، بل استخدمتها كأداة لالتصال والتواصل مع الواليات املتحدة، خصوًصا بعد 

 اشتداد حاجتها لألسلحة وقطع الغيار.
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 حركات املقاومة: 

 حزب هللا:

الشيعية يف لبنان إىل السنوات القليلة اليت سبقت قيام الثورة اإلسالمية ترجع أصول احلركة 
اإليرانية. وكانت ظروف الفقر واحلرمان اليت عاشها اللبنانيون الشيعة قد أدت إىل تشكيلهم جمتمًعا شبه 

"، مغلق، قاده اإلمام موسى الصدر، وطور له خالل احلرب األهلية جناًحا عسكريًّا محل اسم "حركة أمل
، وكان مبثابة النواة الصلبة اليت تشكل منها 9114قاوم من خالله االحتالل اإلسرائيلي للبنان عام 

 "حزب هللا" فيما بعد.

ويعترب تشكل حزب هللا مثااًل على جناح احلكومات اإليرانية املتعاقبة يف تصدير الثورة، ولو إىل 
يًّا على الوالء الشخصي لإلمام اخلميين وملفهوم شبه دولة كلبنان. كما يعترب احلزب، القائم أيديولوج

"والية الفقيه"، مثااًل على سعي إيران ليس إىل وضع تنظريها األيديولوجي املعادي إلسرائيل موضع 
التنفيذ، بقدر ما هو سعي حثيث إلجياد موطئ قدم ومعقل حصني هلا يف بلد عريب قريب )بارسي، 

زب تقّوي نفوذ إيران خارج حدودها، وتوفر هلا أدوات ضغط (. ميكن القول أيًضا إن سطوة احل4009
كونرتا، حيث أسهم احتجاز حزب هللا رهائن -إضافية على الواليات املتحدة، متاًما كما يف قضية إيران

األمريكي، وحصول إيران على األسلحة -اإلسرائيلي-أمريكيني يف لبنان بإجناح التعاون السري اإليراين
 ريكية املطلوبة يف حرهبا مع العراق.وقطع الغيار األم

هنا أيًضا يبدو ظاهريًّا أن دور إيران احملوري يف تشكيل وإدارة ومتويل حزب هللا نابع من قناعاهتا 
األيديولوجية بوجوب حماربة الصهيونية. لكن جتنب إيران أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل يعزز الرأي 

يهدف أساًسا إىل احلصول على ورقة تفاوضية تضغط من خالهلا القائل بأن تورطها مع حركات املقاومة 
على الواليات املتحدة، وتؤثر يف قرارات سياستها اخلارجية. كما إن حتول حزب هللا مؤخرًا إىل حزب 
سياسي ذي توجهات إسالمية وطموحات حملية، ميكن أن يصب كله يف خانة تصدير الثورة، ويؤكد 

مع إسرائيل لتحقيق هدف أبعد، وهو استنساخ النموذج اإليراين يف اجلوار  سعي إيران إىل جتاوز الصراع
العريب عرب إقامة كيانات مصغرة عن طهران. املفارقة أنه حىت هذه الكيانات اإليرانية املصغرة كحزب هللا، 
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ة واملراوغة واجهت تناقضات الثورة األم يف جدلية األيديولوجيا والرباغماتية، واضطرهتا إىل اللجوء للمناور 
 والتقية السياسية. 

تتجسد هذه التناقضات يف أن حزب هللا اكتسب مصداقية واسعة يف الشارع العريب كحركة 
. كما اشتهر احلزب مبعاجلة املشاكل 4002مقاومة أثناء الغزو اإلسرائيلي للبنان، ويف حرب عام 

باعتبارها واجًبا دينيًّا وأخالقيًّا. وبغياب االجتماعية واالقتصادية النامجة عن الغزو اإلسرائيلي للبنان، 
حكومة لبنانية قوية وفاعلة، استطاع احلزب تعبئة اجملتمع الشيعي يف جنوب لبنان وتنظيمه وتطويره 
اقتصاديًّا وماليًّا، حبيث مأل الفراغ الذي تركته الدولة. لكن كل ذلك سار يًدا بيد مع التوجهات 

هللا أعلن مرارًا متسكه بإرشادات الويل الفقيه، إىل حد أن أحد كبار األيديولوجية اإليرانية؛ فحزب 
أعضائه صرح للعامل أمجع بأن "اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية أّمنا، وديننا، وكعبتنا، والدماء اليت تسري يف 

 (. كما إن الباعث اإليراين وراء دعم احلزب غري احملدود، وتسليحه12، ص: 4090عروقنا" )اآلغا، 
على أوسع نطاق، وإدارته بشكل مباشر، يثري حبد ذاته تساؤالت حول ما إذا كان الغرض احلقيقي منه 
براغماتيًّا بامتياز، يضغط على إسرائيل للتأثري يف قرارات السياسة اخلارجية األمريكية، وينحصر بالتايل يف 

دها غري املشروط حلزب هللا يف قوة الدعم نطاق املصاحل القومية اإليرانية. وقد جنت إيران فعليًّا مثرة تأيي
حيث حققت إيران قفزة  -قبل تورطه يف أحداث الثورة السورية-الذي لقيه احلزب يف الشارع العريب 

 نوعية على صعيد التنافس اإلقليمي يف الشرق األوسط.

 محاس:

اؤالت أثار حتالف إيران غري املتوقع مع تنظيم سين مقاتل كحركة محاس الكثري من التس
والدهشة. ومع أن عالقة محاس بإيران ترجع إىل ما قبل وصول الرئيس اإليراين أمحدي جناد إىل السلطة، 

. وميكن 4002فإن التحالف اجلّدي بينهما بدأ فعليًّا يف عهده، وبعد فوز محاس يف انتخابات عام 
ن يف عهد جناد لتوسيع نفوذها إرجاع هذا االرتفاع املفاجئ يف زخم العالقات بني الطرفني إىل سعي إيرا

يف العامل العريب، ودعم هيمنتها اإلقليمية يف منطقة الشرق األوسط. كما حاولت إيران عرب دعهما حركة 
سنية تغيري الصبغة الطائفية ملقاومتها، واستغلت بشكل مباشر تقصري احلكومات العربية يف مواجهة 
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تها محاس إىل حزب هللا، استطاعت إيران استقطاب إسرائيل ويف محاية حقوق الفلسطينّيني. وبإضاف
 التأييد الشعيب يف الشارع العريب، مما أسهم يف دعم فرصها للسيادة اإلقليمية.

أما السؤال عّما إذا كان دعم إيران حلركة محاس ينبع من عوامل أيديولوجية أم براغماتية، فيبقى 
بع املذهب السين، وال تؤمن مببدأ "والية الفقيه" موضع جدل. من جهة، يبدو دعم إيران حلركة دينية تت

حتديًدا، خروًجا على األيديولوجية اإليرانية األصلية؛ حيث يفرتض تصدير النموذج اإليراين الشيعي 
للثورة. كما إن دعم إيران حركة محاس يبقى يف إطار العداء للصهيونية و"اإلمربيالية الغربية"، وهو أحد 

همة للثورة، ولو على الصعيد النظري. لكن، من اجلهة املقابلة، ميكن اعتبار الدعم التوجهات العقدية امل
اإليراين حلماس براغماتيًّا وذرائعيًّا أيًضا؛ كونه يوّسع النفوذ الفارسي وأيديولوجيته يف املنطقة، ويزيد عدد 

الواليات املتحدة؛ فتؤثر األوراق التفاوضية يف يد إيران، حبيث تستطيع ممارسة املزيد من الضغوطات على 
بشكل أكرب على سياساهتا اخلارجية، وحتقق هلا بالتايل املزيد من املكاسب على خمتلف األصعدة: 
القومية واإلقليمية والدولية. ونظرًا ألن محاس حباجة ماسة إىل الدعم اإليراين لبقائها؛ كون إيران املصدر 

لفلسطينيني يف الوقت الراهن، فثمة شيء من االبتزاز يف الوحيد لتمويل حركات املقاومة ومد يد العون ل
 تقدمي املال اإليراين لقاء استغالل محاس يف مهّمة توسيع النفوذ الفارسي.

 سوريا واالنتفاضة السورية

تكاد ال تشرتك الدولة الثيوقراطية اإليرانية مع النظام العلماين البعثي يف سوريا بشيء، سوى 
لي أو خارجي يهدد شرعية نظاميهما. وقد قرب هذا اخلوف بينهما خوفهما من أي مصدر داخ

ومجعهما يف حتالف غريب وغري متوقع، يقوم أساًسا على الرتابط االسرتاتيجي؛ حيث توفر سوريا الدعم 
اللوجسيت حلزب هللا، وتنقل إليه األسلحة واملقاتلني بقدر من األمان ال يتوفر ألي دولة أخرى يف الشرق 

ذا بقيت سوريا حليف إيران احليوي، ورمبا الوحيد، وصلة الوصل بينها وبني قواعدها املتقدمة األوسط. هل
 يف لبنان وفلسطني.

اإليراين ازدواجية املعايري األيديولوجية والرباغماتية يف السياسة اخلارجية -يجربز التحالف السوري
اإليرانية بأوضح صورها؛ فاختالف طبيعة النظامني مل متنع إيران من التعامل براغماتيًّا مع النظام العلماين 

إىل تنظريات اخلميين حول مفهوم األمة البعثي، وغرميها السابق يف العراق، ألسباب طائفية ترجع أساًسا 
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(. يف اآلن ذاته، أثبتت االعتبارات 4090وقبول العلويني أيديولوجيًّا كجزء من امللة الشيعية )روي، 
االسرتاتيجية أهنا أكثر أمهية من االعتبارات الدينية بالنسبة إليران، اليت رفضت تأييد مجاعة اإلخوان 

، على الرغم من التزام اجلماعة بتطبيق الشريعة اإلسالمية مقابل 9114املسلمني يف انتفاضة محاة عام 
اإليراين يقوم ظاهريًّا على موقف الدولتني املشرتك يف -علمانية نظام األسد. ومع أن التحالف السوري

 مقاومة إسرائيل، فإن املساعدات اإليرانية تركزت على تقدمي الدعم حلزب هللا، ال على الصراع املباشر مع
إسرائيل يف مناطق أخرى مثل هضبة اجلوالن احملتلة. إن لدى إيران ما يكفي من القدرة العسكرية اليت 
ميكن تقدميها إىل سوريا ملقاومة االحتالل اإلسرائيلي يف هذه املنطقة، لو أهنا فعليًّا ملتزمة أيديولوجيًّا 

ت اإلحجام عن أي مواجهة مباشرة، مبحاربة إسرائيل. لكن الواقع يثبت مرة بعد مرة أن إيران اختار 
 وفضلت املقاربة الرباغماتية يف سياستها اخلارجية جتاه إسرائيل. 

من هنا يبدو أن التحالف بني سوريا وإيران ال يرتكز على موقفهما املشرتك من اخلطر 
ذي ينتمي اإلسرائيلي، بل على نوع من الوحدة الطائفية العريضة اليت جتمع بني املذهب اإلثين عشري ال

إليه نظام األسد العلوي، واملذهب الشيعي اإليراين األعم. كما يرتكز على إحساسهما بتهديد مشرتك 
من قبل الغالبية السنية، داخل سوريا ويف الشرق األوسط عموًما، قد ينزع الشرعية يوًما عن كال 

البية السنية يف الشرق األوسط النظامني. ومما ال شك فيه أن أي اسرتاتيجية إقليمية جتاهر بالعداء للغ
تبقى أقل كفاءة وذكاء من االسرتاتيجية اإليرانية احلالية، اليت تتسرت مبقاومة إسرائيل يف حني ترتكز على 

 حتالفات طائفية غري معلنة.

بالطبع هلذا التحالف خماطره، كما تشري االنتفاضة السورية الراهنة؛ فتآكل شرعية النظام السوري 
ع اإليراين بأكمله. كما يهدد بإضعاف حزب هللا عسكريًّا، وبالتايل إضعاف قدرة إيران يف يهدد املشرو 

الضغط على إسرائيل، ومن َّث استغالل ذلك الضغط يف موقفها التفاوضي مع الغرب. أضف إىل ذلك 
د قدرة سيهد -يف حال انتصار االنتفاضة السورية-أن حترر األغلبية السنية من القمع العلوي يف سوريا 

إيران على حتقيق هيمنتها اإلقليمية، ويشغلها يف البحث عن نظام سين بديل حيمي مصاحلها بكفاءة،  
كما يفعل نظام األسد حالًيا. يف اآلن ذاته، من املرجح أن يؤثر قيام حكومة سنية يف سوريا بشكل 

 حزب هللا.مباشر على الوضع يف لبنان، ويسهم بتقوية التيار السين على حساب الشيعة و 
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، غرّي 4099إن استمرار إيران يف دعم النظام القمعي يف سوريا، حىت بعد قيام االنتفاضة عام 
يف الشارع العريب، السيما  -ومن َّث حليفها حزب هللا-بال شك مستوى الدعم الذي حتظى به إيران 

ا بعالقات وّدية. وبغض وأن إيران أيّدت كل االنتفاضات األخرى يف الدول العربية اليت ال ترتبط معه
النظر عن النتائج اليت قد تتمخض عنها االنتفاضة السورية، فإن إيران ستواجه صعوبات كبرية يف حماولتها 
تغيري االنطباع السائد يف الشارع العريب حالًيا بأهنا خانت إرادة الشعب السوري، وبأن حتالفاهتا اإلقليمية 

لشيعية"، وأن اخلطاب املعادي للصهيونية جمرد خطاب لفظي قائمة على أساس طائفي خيدم "الوحدة ا
وإعالمي يلفقه النظامان، ويستمدان شرعيتيهما منه. لقد أثبتت الثورة السورية قوة التوجه األيديولوجي 
اإليراين الشيعي، لكنها كشفت يف اآلن ذاته مدى هشاشة خطاهبا املقاوم. فلو كانت أولوية إيران 

ة إسرائيل، كما تّدعيان، لكانتا وظفتا كل اجلهد الذي تبذالنه يف قمع االنتفاضة اآلن وسوريا حقًّا مقاوم
لتحرير اجلوالن. املفارقة أنه كلما ازدادت وحشية النظام وحلفائه يف قمع الشعب السوري، ازداد معها 

 وعي الشارع العريب بعدم شرعية املشروع اإليراين برّمته، وتالشى بالتايل تأييده له. 

 الربنامج النووي اإليراين

يشكل الربنامج النووي اإليراين معلًما بارزًا من معامل السياسة اخلارجية اإليرانية يف مرحلة ما بعد 
األمريكية. ويف حني -اإلسرائيلية، واإليرانية-الثورة، وينعكس بشكل مباشر على طبيعة العالقات اإليرانية

غراض السلمية، وأنه يهدف إىل توليد الطاقة احليوية اليت حيتاجها تؤكد إيران أن برناجمها النووي موجه لأل
تطوير إيران االقتصادي واالجتماعي، يبقى املراقبون يف الغرب والشرق األوسط عموًما غري مقتنعني؛ 

(، 4009فمخزون إيران اهلائل من النفط والغاز ال يربر سعيها المتالك طاقة نووية مكلفة )مشريزادة، 
 بوجود أسباب أخرى جتملها الواليات املتحدة وإسرائيل بسعي إيران المتالك سالح نووي. مما يوحي

تربط إيران بقوة بني برناجمها النووي وبني هويتها القومية واستقالهلا وسيادهتا واكتفائها الذايت 
قوالت الغربية وتطورها االقتصادي، وهي مجيعها قضايا متعلقة بأيديولوجيتها الثورية، مما يدعم صحة امل

بوجود أسباب خارجية للربنامج. أما خماوف إسرائيل من وجود منافس نووي هلا يف املنطقة، فتعكس من 
جهة مدى ارتباط الربنامج النووي اإليراين باملبدأ األيديولوجي املعادي للصهيونية، وتؤكد من جهة أخرى 
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األمن القومي الرباغماتية يف مرحلة ما بعد انفصاله عنه، واحتمال أن يكون يف الواقع جزًءا من سياسة 
 (.4001الثورة؛ نظرًا ألن اإلمام اخلميين اعترب األسلحة النووية "شرًّا" مطلًقا )ميلمان، 

يف كل األحوال، يبقى الربنامج سبًبا مباشرًا يبعد إيران عن سياسة التوافق مع الغرب، وحىت مع 
سنجاين وخامتي اختذا إجراءات براغماتية وصلت إىل حد دول اجلوار. وعلى الرغم من أن الرئيسني رف

تعليق الربنامج، فقد كانت إجراءات مؤقتة يف بدايات الربنامج، وهتدف إىل بناء الثقة مع الغرب. لكن 
خامتي ورفسنجاين دافعا بقوة عن حق إيران بامتالك وتطوير طاقة نووية، ومل يؤثر تعليقهما الرباغمايت 

 اهلدف يف املدى البعيد.للربنامج على هذا 

ومما ال شك فيه أن سعي إيران المتالك الطاقة النووية غرّي بشكل دراماتيكي طبيعة عالقتها مع 
إسرائيل؛ فقبل بروز إيران كتهديد نووي، أظهرت إسرائيل قدًرا معتربًا من الرباغماتية يف سياستها اخلارجية 

السياسي اإليراين. لكن إيران واجهت فيما بعد عداًء  جتاه طهران، برغم األبعاد األيديولوجية للخطاب
شديًدا من قبل إسرائيل والواليات املتحدة، ألسباب كثرية أمهها أن إيران النووية تشكل هتديًدا لقدرة 
إسرائيل على املناورة االسرتاتيجية، وحتّد من قدرهتا يف اإلبقاء على احتالل فلسطني، وتنزع عنها احتكار 

وي يف املنطقة، وبالتايل ردع حركات املقاومة يف فلسطني ولبنان. كما إن امتالك إيران للطاقة السالح النو 
النووية سيساعدها يف بسط هيمنتها على الشرق األوسط، ومينحها ميزة على جرياهنا العرب، مما يعزز 

األحداث  مفهومها األيديولوجي لنفسها كمنقذ للفلسطينيني ومدافع عن حقوقهم. أضف إىل ذلك أن
األخرية يف سوريا، واحتمال خسارة نظام األسد وحزب هللا شرعيتهما بنظر الشارع العريب، تفاقم من 
حاجة إيران المتالك مشروع نووي يعوض عن فقدها حليفيها، ويظهر قوهتا بوجه الواليات املتحدة 

 وإسرائيل.

ران النووي. يف اآلن ذاته، مثة درجة من هذا مبجمله يعين أن مثة بعًدا أيديولوجيًّا قويًّا لربنامج إي
الرباغماتية تتجسد يف خفض إيران نشاطها النووي، وحىت تعليقه؛ استجابة للضغوط الدولية ولو لفرتة 
قصرية. لكن حىت مع هذه الرباغماتية، ومع متسك إيران مبا تراه حقها املبدئي يف امتالك الطاقة النووية، 

 النووي، يرجح أن تتصاعد حدة التوتر بني إيران وإسرائيل يف املنطقة.  ومع التوسع املطرد لربناجمها 

 خامتة
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تبّنت السياسة اخلارجية اإليرانية يف مرحلة ما بعد الثورة عدة اسرتاتيجيات وّسعت باطراد هامش 
بوضوح منذ الرباغماتية لديها. وعلى الرغم من أن السياسة الرباغماتية اإليرانية جتاه إسرائيل حتديًدا تبّدت 

السنوات األوىل حلرهبا مع العراق، فإن إيران مل تبد رغبة صرحية باتباع سياسات براغماتية إال بعد وفاة 
اإلمام اخلميين. قبل ذلك، واجهت إيران خمتلف األحداث والصراعات والقضايا املهّمة مبزيج من 

اغماتية، ومن َّث، يف سنوات ما بعد الرباغماتية واأليديولوجيا، بدايًة بتغليب األيديولوجيا على الرب 
اخلميين، بتغليب الرباغماتية على األيديولوجيا. ومن الواضح أن األيديولوجيا والرباغماتية تتداخالن 
أحيانًا؛ ألن األيديولوجية اإليرانية ال تستمد مقوماهتا حصرًا من الدين اإلسالمي، بل تتضمن عناصر 

الشعور القوي باالنتماء إىل اهلوية الفارسية. يف اآلن ذاته، أظهرت أخرى مثل: القومية واالستقاللية و 
بعض احلاالت اليت انتهجت فيها إيران سياسات براغماتية جتاه إسرائيل تناقضات متأصلة يف صلب 
السياسة اخلارجية اإليرانية، مع أن الكثري من مظاهر الرباغماتية اإليرانية ذات منشأ أيديولوجي يتيح هلا 

 ا واسًعا للمناورة يف خدمة املصلحة القومية اإليرانية العليا.  هامشً 

اإلسرائيلية، -ومثة قضايا عدة ينبغي أخذها باحلسبان يف النظر إىل مستقبل العالقات اإليرانية
ومدى تأثري األيديولوجيا والرباغماتية يف التحكم مبساره وحتديد توجهاته. أواًل: طبيعة التغيري الدراماتيكي 

ي يتوقع أن حيدثه الربيع العريب عموًما، والتطورات اجلارية يف سوريا، حليف إيران املقرب، على وجه الذ
اخلصوص. فقد تسهم هذه األحداث مبزيد من الدفع باجتاه الرباغماتية يف السياسة اخلارجية اإليرانية من 

. كما إن خسارة حليف اسرتاتيجي  قبل العناصر األقل حمافظة، واألكثر مياًل للواقعية السياسية يف طهران
كسوريا، والضرر الذي يلحقه ذلك حبزب هللا، قد جترب إيران على التفكري بقدر أكرب من الرباغماتية يف 
سياستها اخلارجية جتاه إسرائيل. وقد ختفف أيًضا من مقاربتها املتشددة لربناجمها النووي، وتتيح مساحة 

ث خيدم ذلك مصاحلها. وبالطبع ليس من املتوقع أن تلغي أحداث أكرب للتعاون مع اجملتمع الدويل، حي
الربيع العريب توجهات إيران األيديولوجية؛ فاملقاربة الرباغماتية قد تكون إجراًء مؤقًتا يدعم على املدى 

 البعيد اجلهود األيديولوجية لتصدير الثورة وحتقيق السيادة اإلقليمية.

ت مقاربة حازمة يف صناعة قراراهتا السياسية اخلارجية. ومع أن ميكن القول، ختاًما، إن إيران تبن
اخلالفات بني الفصائل والتيارات احمللية داخل إيران كانت واسعة، فما يزال مثة تأييد أيديولوجي قوي 
يدعم منهجية إيران احلازمة يف تعاملها مع إسرائيل. وقد أظهرت إيران يف كل التحديات اليت واجهتها 
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ع الثورة ختطيطًا ذكيًّا ومراوًغا يف تقييم خياراهتا االسرتاتيجية، سواء الرباغماتية أو األيديولوجية منذ اندال
أو كليهما، واليت تسعى يف هناية املطاف إىل حتقيق التفوق اإلقليمي، وضمان األمن القومي، واحلفاظ 

مر يف اختاذ منحى أكثر على استقالل إيران وسيادهتا. أما السؤال حول ما إذا كانت إيران ستست
براغماتية يف سياستها اخلارجية جتاه إسرائيل، فيبقى مرتبطًا أساًسا برغبتها يف خدمة وتغليب العناصر 

 .الدينية أو القومية يف أيديولوجيتها
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