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العالم

قضية

روسيا وإيران :حليفان في مواجهة الغرب
فــي العيد الــســادس والثالثين للثورة اإليــرانــيــة ،تبدو
الجمهورية اإلسالمية في طريقها إلى تحقيق أهدافها
القومية الكبرى .استعادت إيران موقعها كقوة إقليمية
دولــيــا ،إنما من موقع االستقالل
رئيسية معترف ًبها ً
واالختالف ،وعاجال أو آجال ،سوف تنتزع االعتراف بها كدولة
نووية ،ليس بالضرورة من طريق االتفاق مع الغرب؛ ذلك أن
الحرب الباردة الجديدة ،تفتح أمام اإليرانيين فرصة تعميق
عالقة استراتيجية مع االتحاد الروسي (والصين) ،تؤذن
بقفزة إيرانية على المستوى التنموي والدفاعي والتأثير
السياسي والثقافي .ويبدو أن استثمار تلك الفرصة ،يقع
في األولويات اإليرانية اليوم
ناهض حتر
«أود ت ــوج ـي ــه ال ـ ـسـ ــؤال ال ـت ــال ــي إل ــى
(امل ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــوث الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي الـ ـيـ ـم ــن)
السيد (ج ـمــال) بــن عـمــر :م ــاذا يقول
امل ــواط ـن ــون ع ــن ال ـحــوثــي؟ َ
وم ــن هــو،
باعتقادك ،عدو املجتمع الدولي في
اليمن ،الحوثي أم القاعدة؟» .لم يكن
هـ ــذا امل ــوق ــف ال ـح ــاس ــم ال ـ ــذي ات ـخــذه
امل ـنــدوب الــروســي فــي مجلس األمــن
الــدولــي ،فيتالي تشوركني ،ملصلحة
ال ـح ــوث ـي ــن ،م ـف ــاج ـئ ــا؛ ه ـ ــذه خ ـطــوة
أول ـ ــى ن ـحــو ت ـب ـنــي الـ ـ ــروس مل ـشــروع
«أنصار الله» إلدارة املرحلة الثورية
االنتقالية في هــذا البلد الــذي يتوق
إلــى االستقرار والبناء والتحرر من
النفوذ السعودي والتهديد اإلرهابي
والتدخل األميركي.
موسكو ،املنخرطة في صــراع عاملي
ضـ ــد ال ـ ـغـ ــرب وح ـل ـف ــائ ــه ال ـف ــاش ـي ــن،
الـ ـع ــرقـ ـي ــن والـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــن ،ت ـ ـ ـ ــدرك أن
ن ـ ـجـ ــاح ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــة ،ي ـصــب
ف ــي مـصـلـحـتـهــا ،لـكــن ه ـن ــاك ،أيـضــا،
الدبلوماسية اإليرانية التي أنشأت
ج ـســرا مـتـيـنــا ب ــن الـ ــروس وثــوريــي
اليمن.
إيـ ــران ـ ال ـتــي تـلــح عـلــى رف ــض بحث
امل ـل ـفــات اإلقـلـيـمـيــة م ــع ال ـغ ــرب ،على
هـ ــامـ ــش امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات حـ ـ ــول مـلـفـهــا
ال ـنــووي ـ تعمل على توسيع نطاق
الـتـفــاهــم االسـتــراتـيـجــي مــع روسـيــا،
حـ ـ ــول ت ـل ــك املـ ـل ـ ـفـ ــات؛ ب ـح ـي ــث ي ـغــدو
تـ ـف ــاه ــم ال ـ ــدولـ ـ ـت ـ ــن ح ـ ـ ــول سـ ــوريـ ــا،
نموذجا ينطبق على العراق واليمن
والـبـحــريــن  ..وم ـصــر ،وعـلــى املــوقــف

اتفاق...
ال اتفاق؟
حــن خــرجــت مــن مكتب رئـيــس هيئة الـطــاقــة الــذريــة
اإليــران ـيــة ،صــالـحــي ،ب ــدا لــي أن اإليــران ـيــن والغربيني
يتجهون نحو الـتــوافــق فــي مــا يخص املـلــف الـنــووي؛
أوضــح صالحي أن جميع العقبات الفنية العالقة في
ه ــذا امل ـلــف ،قــد ج ــرى ت ـجــاوزهــا ،أو أن هـنــالــك أفـكــارا
إيرانية لتجاوزها .باملقابل ،كان شريعتمداري حاسما
لجهة القول إن االتفاق مع الغرب ،ليس ممكنا؛ تحليل
وجد صداه في إشارة خامنئي إلى أن الواليات املتحدة
«معادية ،في األصل ،للشعب والثورة في إيران».
يــرى شــريـعـتـمــداري أن تحقيق مطلب الــرفــع الكامل
لـلـعـقــوبــات الــدول ـيــة والـثـنــائـيــة ـ وه ــو ش ــرط ال بــد منه
بالنسبة إلــى الـقـيــادة اإليــرانـيــة ـ هــو انتصار للشعب
اإليــرانــي لــن يقبله الـغــرب ال ــذي يسعى للحفاظ على
هيمنته الـعــاملـيــة ،بكل الــوســائــل ،بما فيها العقوبات
واملؤامرات والحروب اإلقليمية؛ ليس هناك ،إذًا ،امكانية
الت ـف ــاق نـ ــووي جـيــد بــالـنـسـبــة إل ــى إيـ ـ ــران »،يـحــافــظ ـ
بتعبير خامنئي ـ على مصالح الجمهورية اإلسالمية
وكرامتها»».

من السعودية والنفوذ األميركي في
املنطقة ،وعلى التعاون في مكافحة
اإلرهابّ .
هـ ـ ــذا م ـل ــخ ــص مـ ــا ق ــال ــه لـ ــي م ـصــدر
رفـيــع فــي الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة ،كــان
يعتذر لي عن لقاء مقرر مع مستشار
املــرشــد ،علي أكبر واليتي الــذي كان
لـحـظـتـهــا ف ــي طــري ـقــه إل ــى مــوسـكــو،
فــي زي ــارة طــارئــة ،حــامــا رســالــة من
السيد علي الخامنئي إلــى الرئيس
الروسي ،فالديمير بوتني.
ال ـعــاقــة االسـتــراتـيـجـيــة م ــع روسـيــا
هي األكثر حضورا بني موضوعات
ال ـن ـق ــاش ف ــي طـ ـه ــران ال ـ ـيـ ــوم؛ ي ـقــول
اإليرانيون إن موسكو أضاعت عقدا
ونصف عقد من فرص التحالف بني
الدولتني ،واآلن يجب تكثيف العمل
املشترك.
في العقد األول من الثورة االسالمية
في إيران ،كان الصراع األيديولوجي
طــاغ ـيــا ع ـلــى ال ـع ــاق ــات م ــع روس ـيــا
السوفياتية التي كان العراق بزعامة
الرئيس الراحل صدام حسني ،حليفا
تقليديا لها .ومــع أن موسكو كانت
ضد الحرب بني الدولتني الشقيقتني،
فإنها كــانــت ،بطبيعة الـحــالّ ،
ميالة
إلى العراقيني ،ومجروحة من حملة
القمع التي واجهها الحزب الشيوعي
اإليراني (توده).
لكن الروس انتقلوا ،في العقد التالي
بني الـ 90واأللفني ،من األيديولوجيا
الشيوعية إلى أحضان الغرب؛ كانوا
يتطلعون إلــى االن ـخــراط فــي العالم
ال ـغ ــرب ــي ،ف ـلــم ت ـعــد إي ـ ــران لتعنيهم،
ايـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــا أو س ـ ـل ـ ـبـ ــا .وف ـ ـ ـ ــي م ـط ـل ــع
الـتـسـعـيـنـيــات ،اص ـطــف اإليــران ـيــون،
عـ ـمـ ـلـ ـي ــا ،م ـ ــع الـ ـ ـغ ـ ــرب ض ـ ــد روسـ ـي ــا
الضعيفة فــي يوغسالفيا السابقة؛
كــان حافز اإليــرانـيــن ،أيديولوجيا؛
توجهوا إلى نصرة البوسنة املسلمة
ف ــي م ــواج ـه ــة الـ ـص ــرب األرثـ ــوذكـ ــس
الذين طاملا دعموا صدام حسني.
حـ ـ ـ ــن ت ـ ــرب ـ ــع ب ـ ــوت ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى ع ـ ــرش
الـكــرمـلــن ،وب ــدأ بتنفيذ خطة انقاذ
روس ـ ـيـ ــا وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى وح ــدت ـه ــا
واس ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـهـ ــا وت ـ ـعـ ــزيـ ــز قـ ــدرات ـ ـهـ ــا
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة ،كـ ـ ــان ال
ي ــزال يــأمــل شــراكــة نــديــة مــع الـغــرب؛
حـ ـت ــى وق ـ ـ ــت قـ ــريـ ــب ك ـ ـ ــان الـ ـخـ ـط ــاب
الدبلوماسي الــروســي ،يتحدث عن
«شركائنا الغربيني» .وقد انعكست
هذه السياسة املزدوجة على النظرة
الروسية نحو إيران؛ من جهة ،بدأت
تنشأ عالقات ثنائية تعزز املصالح
ال ــروسـ ـي ــة ،ومـ ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ظلت
مــوس ـكــو ع ـلــى ال ـح ـي ــاد ال ـس ـل ـبــي في
املواجهة اإليرانية ـ الغربية؛ فأيدت
وال ـت ــزم ــت ال ـع ـق ــوب ــات األم ـم ـي ــة على
ط ـ ـهـ ــران ،املـ ـف ــروض ــة ع ـل ـي ـهــا بـحـجــة
املـ ـ ـخ ـ ــاوف مـ ــن ع ـس ـك ــرة بــرنــام ـج ـهــا
النووي.
ف ــي ف ـت ــرة ب ــوت ــن ،وخ ـص ــوص ــا منذ
ف ــرض ال ـع ـقــوبــات عـلــى الـجـمـهــوريــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،ك ــان ــت ط ـ ـهـ ــران ت ـق ـتــرح
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على موسكو ،وتسعى لبناء عالقات
اسـتــراتـيـجـيــة مـعـهــا ،لـكــن الـكــرمـلــن
كان ال يزال يأخذ بالحسبان ،رد فعل
الغرب.
روسيا وإيران معا ،واجهتا مطلع ما
يسمى «الربيع العربي» ،باضطراب؛
م ــوس ـك ــو ارتـ ـكـ ـب ــت خ ـط ــأه ــا ال ـك ـب ـيــر
ال ـ ــذي س ـت ـنــدم عـلـيــه الح ـق ــا بـتـمــريــر
قـ ــرار ض ــرب لـيـبـيــا بـحـجــة مـســاعــدة
«الثوار» ،أما طهران ،فقد ذهبت إلى
وصــف مــا يجري فــي العالم العربي
ب ــأن ــه « ص ـح ــوة إس ــام ـي ــة» ،ق ـبــل أن
يتبني أن هــذه «الصحوة « ،طائفية
وتكفيرية وإرهابية.
الحليفان املقبالن اصطدما بالواقع
املر من خالل هجمة « الربيع» األسود
على الحليف املشترك ،سوريا؛ فبدآ
ي ـت ـق ــارب ــان وي ـن ـس ـقــان سـيــاســاتـهـمــا
واجــراءاتـهـمــا للحيلولة دون وقــوع
هذا البلد املركزي ،جيوسياسيا ،في
أيــدي الغرب والعصابات التكفيرية
وامليليشيات العميلة.
رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي فــي
مجلس الشورى اإليراني ،عالء الدين
برو جردي ،الحظ ،في حديث خاص
مـعــه ،أن نقطة الـتـحـ ّـول النوعية في
العالقات الروسية اإليرانية ،تمثلت
في انفجار األزمــة في أوكرانيا ،وما
تبعها مــن هجمة أمـيــركـيــة وغربية
ش ـ ــرس ـ ــة ع ـ ـلـ ــى روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا؛ اغـ ـتـ ـص ــاب
ح ـيــاد ال ـج ــار األوكـ ــرانـ ــي ،والـتـهــديــد
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،والـ ـعـ ـق ــوب ــات املـ ــؤذيـ ــة،
وال ـ ـخ ـ ـفـ ــض االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي ألسـ ـع ــار
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ،وح ـ ـتـ ــى الـ ـتـ ـل ــوي ــح بـ ــإثـ ــارة
العصابات اإلرهــابـيــة فــي الشيشان
وسواها من الجمهوريات الروسية
املسلمة.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ــوس ـ ـ ـكـ ـ ــو أن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا تـ ـ ـق ـ ــف،
مــوضــوعـيــا ،مــع إيـ ــران ،فــي الـخـنــدق
نفسه ،وإزاء األع ــداء أنفسهم؛ هكذا
انفتح األفق لتحريك عجلة العالقات
االستراتيجية بــن الــدولـتــن اللتني
تمثالن ،مــع الـصــن ،عناوين نهضة
الشرق.
م ـض ـمــون ال ـس ـيــاســة اإلي ــران ـي ــة نحو
روسـيــا ،ليس جــديــدا وال طــارئــا؛ بل

هو مؤسس في الفكر االستراتيجي
لــإمــام الخميني ال ــذي ك ــان ي ــرى أن
م ـي ــزان ال ـق ــوى ال ـعــاملــي يـسـتـقـيــم مع
«روسيا مقتدرة وإيران مستقلة»ً .
يـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار ،ج ـ ـم ـ ـلـ ــة
ً
م ـع ـقــدة م ــن االع ـت ـب ــارات الـتــاريـخـيــة
والـجـيــوسـيــاسـيــة واالسـتــراتـيـجـيــة؛
ك ــان ــت روسـ ـي ــا ال ـق ـي ـصــريــة م ـق ـتــدرة
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لكنها كــانــت تـفــرض حمايتها على
ال ـ ـش ـ ـمـ ــال اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،ب ـي ـن ـم ــا ك ــان ــت
بريطانيا متنفذة في جنوب البالد؛
ال ـق ـي ـص ــري ــة وق ـ ـفـ ــت ض ـ ــد الـ ـن ــزع ــات
التحررية لإليرانيني ،وكــانــت القوة
الرئيسية في قمع الثورة الدستورية
الديموقراطية لعام  ،1906املعروفة
بـ ـ «املـ ـش ــروط ــة» .ك ــذل ــك ،ف ــإن روس ـيــا
الـ ـ ـس ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــة ،حـ ـ ــاملـ ـ ــا أصـ ـبـ ـح ــت
«م ـ ـق ـ ـتـ ــدرة» خـ ـ ــال وبـ ـعـ ـي ــد الـ ـح ــرب
الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،فــرضــت وجــودهــا
ال ـع ـس ـك ــري وحـ ـض ــوره ــا ال ـس ـيــاســي
في إي ــران ،ودعمت انشاء جمهورية
«مهاباد» ألكــراد إيــران ،وظلت تمثل
عامال رئيسيا في السياسة اإليرانية
إل ــى ان ف ــرض األم ـيــرك ـيــون نـفــوذهــم
ّ
مصدق ،لكن
على إيــران بعد إطاحة
ال ـح ـض ــور األم ـي ــرك ــي ال ـ ــذي اجـتـثـتــه
ال ـثــورة اإلســام ـيــة ،ك ــان ،بــاألســاس،
س ـط ـح ـيــا؛ ف ـلــم ي ـت ـجــذر ف ــي الـثـقــافــة
املـحـلـيــة ،وب ــن الـنـخــب ال ـتــي ال يــزال
فـيـهــا ،حـتــى ال ـي ــوم ،مـتـعــاطـفــون مع

روسـ ـي ــا  ..وآخ ـ ـ ــرون م ــع بــريـطــانـيــا!
هــؤالء الذين سماهم مصدر إيراني
«ع ـ ـمـ ــاء اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــز» ،س ـ ــوف ي ـجــري
اقـ ـص ــاؤه ــم ع ــن م ــواق ـع ـه ــم ،بـحـســب
ت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــده ،فـ ـ ــي ص ـ ـيـ ــف عـ ـ ـ ــام .2015
بالنسبة إلــي ،اعتقد أن هــذا الوعيد
مرتبط بإمكانية فشل توقيع اتفاقية
تسوية امللف النووي مع الغرب.
ال ي ــزال ال ـتــاريــخ حــاضــرا فــي شــارع
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،املـ ـتـ ـف ــرع ع ـ ــن ش ـ ــارع
فــردوســي؛ هناك تتواجه السفارتان
ال ـل ـتــان ت ـع ــودان إل ــى ال ـق ــرن الـتــاســع
عـشــر ،فــي وس ــط ط ـهــران ،وت ـعـ ّـبــران ـ
بــاالتـســاع املـفــرط للعقار ،وضخامة
امل ـ ـبـ ــانـ ــي الـ ـك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة ،وانـ ـ ـس ـ ــراح
الـ ـح ــدائ ــق الـ ـغـ ـن ــاء ،وع ـل ــو األش ـج ــار
واألســوار ـ عن املاضي االمبراطوري
للتنافس الــروســي ـ الـبــريـطــانــي في
إيران ،وعليها.
ل ـك ــن ال ـ ــذاك ـ ــرة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال تـلـغــي
الواقع الجيوسياسي؛ روسيا ليست
بريطانيا أو الواليات املتحدة اللتني
يمكن طــردهـمــا مــن املنطقة ،روسيا
هي الجار األكبر إليران ،ودكتاتورية
الـجـغــرافـيــا تـفــرض أش ـكــاال متنوعة
م ــن الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة ،ف ــي كــافــة
الحقول ،االقتصادية والدفاعية الخ.
وعلى املستوى االستراتيجي ،يمثل
ال ـت ـحــالــف ب ــن ال ـب ـلــديــن ال ـك ـب ـيــريــن،
قلعة حصينة ملصالحهما ،ومصالح
حـلـفــائـهـمــا .غ ـيــر أن ت ـحــال ـفــا كـ ــذاك،
ينبغي ،بالطبع ،أال ّ
يمس باستقالل
إيران.
روسـيــا الضعيفة هــي مــدخــل إليــذاء
الجمهورية اإلســامـيــة ،لكن الـثــورة
اإلي ــرانـ ـي ــة ،ك ــان ــت ،ب ــاألس ــاس ،ث ــورة
اس ـ ـت ـ ـقـ ــال ال يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـت ـ ـفـ ــريـ ــط بــه
ملـصـلـحــة أي ت ـحــالــف؛ ب ــل إن رئـيــس
مؤسسة «كيهان» الصحافية ،حسني
ش ــري ـع ـت ـم ــداري ،ي ــرف ــض اس ـت ـخ ــدام
مـصـطـلــح «ال ـت ـح ــال ــف» ،وي ـل ــح على
مصطلح «الـعــاقــة االستراتيجية».
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز الـ ــدق ـ ـيـ ــق بــن
املصطلحني ،يظهر التشدد اإليراني
في التوجه االستقاللي الصارم.
إال أن هذا السجال ال يبدو أساسيا،

