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 أما بعــــــد،، ا العملأعانني على انجاز هذوفقني و الحمد لله الذي           

 ةالدكتور  إلىمتنان الشكر وعظيم اإلجزيل أن أتقدم بيشرفني          
ه من جهد في سبيل انجاز توما بذل من اهتمام، أولتهلما  ،برد رتيبة ةالفاضل

تواني عن تقديم المشورة تلم إذ  قيمة، أفكاره لي من توما قدم هذا العمل،
 ،والنصح لي

المناقشة، اللجنة في عاا  األ األساتذة إلىأتقدم بالشكر وال يفوتني       
انجاز هذا وكذا  دراستي يد العون والمساعدة طيلة فترةلي ل من قدم ك والى

  .العمل
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  ملخصال
 

  
من خالل هذه الدراسة، حاولنا إظهار أهمية العالقة بين روسيا وإيران ليس فقط 

حيث يعتبر كال البلدين هذه  ،ولكن لجميع الشرق األوسط وآسيا الوسطى ،للبلدين نفسهم
 نفوذها الطبيعية حيث تلعب هاتان القوتان دورا قياديا داخلها. المناطق كمناطق
الفصل األول حاولنا التركيز على تاريخ العالقة الثنائية بين روسيا وإيران، من  خالل

خالل مراجعة األحداث الرئيسية التي ميزت تاريخهم المشترك الطويل والعميق. بعد ذلك عدنا 
إلى قضايا ومواضيع المساعدة المتبادلة أو االختالف بين البلدين منذ بداية القرن الجديد. 

القضية ،لنا تسليط الضوء على تحديات الساعة بين الدولتين، خاصة المشكلة السوريةأخيًرا، حاو 
 النووية, التعاون األمني والعالقة مع الغرب خاصًة مع الواليات المتحدة.

أرادت الدراسة أن تظهر كل التعقيدات الموجودة في العالقات بين الدولتين، ألن 
، لكن التاريخ واالختالفات في وجهات النظر العديد من الموضوعات تحثهم على التعاون 

 كذلك على توخي الحذر.  والمصالح تحثهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Summary 
 
 Through this study, we have attempted to demonstrate the 
importance of the relationship between Russia and Iran not only for the 
two countries themselves, but for all of the Middle East and Central 
Asia, where both countries regard these areas as areas of natural 
influence where these forces play a leading role within them. 
 During the first chapter we tried to focus on the history of the 
bilateral relationship between Russia and Iran, by reviewing the main 
events that characterized their long and deep common history. Then 
we returned to the issues and topics of mutual assistance or difference 
between the two countries since the beginning of the new century. 
Finally, we tried to highlight the current challenges between the two 
countries, especially the Syrian problem, the nuclear issue, security 
cooperation and the relationship with the West, especially with the 
United States. The study wanted to show all the complexities in 
relations between the two countries, because many topics urge them to 
cooperate, but the history and differences in views and interests also 
urge them to be cautious. 
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I.واهدافها أهميتها، التعريف بالدراسة: 
 

التي تعد اإلطار العام والشامل  يندرج موضوع الدراسة ضمن مجال السياسة الخارجية
الذي يمكن من خالله فهم وتفسير سلوكات مختلف الدول وتوجهاتها في مختلف مراحل اتخاذ 

 انطالقا من سعي كل واحدة لتحقيق مصالحها وأمنها الوطني. ،القرارات على مستواها
العالقات الروسية اإليرانية لم تكن دائًما نهًرا هادًئا في الواقع، في معظم تاريخهم 

مع ذلك وخالل السنوات الماضية، قاتهم مشوبة بالتنافس واألزمات. المشترك كانت عال
وهذا على الرغم ، جاالت التعاون الثنائيالحظنا تعاوًنا أوثق من أي وقت مضى في جميع م

 من نقاط االختالف الكثيرة القائمة بين الدولتين.
وقد يكون لهذا التقارب بين البلدين تداعيات كثيرة على الصعيدين اإلقليمي والدولي 

 خاصة في هذه الفترة من اضطراب التوازن اإلقليمي و النظام الدولي
 

العالقة اإليرانية الروسية بكل جوانبها  طبيعةل هاتحليلمحاولة  تتمثل أهمية الدراسة في
وكيف تؤثر  السياسية والعسكرية والدبلوماسية واالقتصادية في جميع أبعادها التاريخية والحالية

 العوامل اإلقليمية والدولية على العالقة الثنائية بينهما.
ة الروسية اإليرانية، وتحاول أن تعطينا هذه الدراسة فهمًا أفضل لتعقيدات العالقكما  

 وكذلك المدى لتطورها في ظل التغيرات المهمة في المشهد الدولي.تعطي منظورًا متوسط 
 إلدراك أهمية البلدين على الساحة الدولية, في التوازنات اإلقليمية وفي حل األزمات.

والعالمية المختلفة لهاتين تسليط الضوء على االستراتيجيات اإلقليمية كما تحاول الدراسة 
دقيقة وكاملة قدر اإلمكان عن العالقة اإليرانية  ،تريد الدراسة إعطاء رؤية شاملة حيث القوتين

 الروسية.
 
 جملة من تسعى إلى تحقيق، نجدها لدراسةل العلمية هدافبخصوص األأما        

روسيا وإيران وتوضيح أهم استعراض أهداف واستراتيجيات ما يتعلق ب لعل أبرزها األهداف
محاولة التنبؤ بمستقبل ضف إلى ذلك  التهديدات والتحديات في العالقة الروسية اإليرانية.
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ين معرفة آثار وانعكاسات العالقة الروسية اإليرانية في المشهد، وكذا العالقة الروسية اإليرانية
 الدولي.و  اإلقليمي
 

I. :أسباب اختيار الموضوع 
 

األسباب والدواعي إلختيار موضوع هذه الدراسة في أسباب موضوعية تتمحور جملة     
 علمية وأخرى ذاتية لفك جل اإلشكاالت الجزئية والعامة الواردة تحت عنوان هذا البحث.

 
 األسباب الذاتية: -
أسباب اختيار الموضوع من الناحية الذاتية، للشغف وحب االطالع والتحليل في رجع ت

في  ،الخارجية بشكل عام والسياسات الخارجية الروسية واإليرانية بشكل خاصمجال السياسة 
 بين األمم، نموذجهما السياسي الفريد، وعالقتهما الخاصة مع العالم. الخاصة امضوء مكانته

 
 والعلمية:موضوعية الاألسباب  -

 وتداخالت مستويات التحليل فيه، ترجع أسباب اختيار الموضوع ألهميته بحد ذاته
في هذا الموضوع. األمر وكذلك بالنسبة للمصادر القليلة المتاحة  ،خاصة الدولية واإلقليمية

 .لموضوع البحث لمعرفة المزيد ومحاولة جلب إضاءة إضافية دفعناالذي 
 

II. :الدراسات السابقة 
 

 واالستفادة منالكشف الى انطالقا من كون العودة إلى األدبيات السابقة يهدف         
من أبرز الدراسات التي تمكننا اإلطالع  ، نجد أنالدراسات العلمية التي تتقاطع مع موضوعنا

     التالية بموضوعنا البحثي والتي تمكنا من االستفادة منها في تحليل موضوعنا، عليها والمتعلقة
 :)باللغة األجنبية)

-Clement Therme , Les relations entre Teheran et Moscou depuis 1979, 
Editions PUF, Paris, 2012.  
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-Christophe Phillips ,The battle for Syria :international rivalry in the new 
middle east, Yale university press, New Heaven ,2016 

أما فيما يتعلق بدراستنا فهي تولي أهمية لدراسة الدور الروسي اإليراني في تسوية        
ألزمة السورية وتاثيرات التدخل االيراني الروسي على طبيعة ونوعية العالقات الثنائية ا

)الروسية، االيرانية( والثالثية )الروسية، االيرانية، السورية( وكذا التداعيات الجيوستراتيجية 
 المرتبطة بالتوازنات اإلقليمية والدولية الجديدة في المنطقة.

 
III. الدراسة: إشكالية 

 
مشكلة الدراسة في البحث عن الطبيعة الحقيقية للعالقة اإليرانية الروسية وكذلك تكمن 
خاصة في  ،العالقات المتبادلة بين الدولتين التي تتأرجح بين المساعدات والتنافس في مستقبل

وبيئة دولية أكثر  التحوالت الجديدة التي تعرفها العالقة الثنائية التي تعرف تقدما كبيرا ظل
 ومن خالل هذا نطرح اإلشكالية التالية: فوضوية.وأكثر 

 
 ؟ اإليرانية الروسية العالقة في والتسابقالتقارب  حقيقة وطبيعةما    
 

 :، وهي كالتاليالتساؤالت الفرعيةيندرج تحت هذه االشكالية الجوهرية جملة من 
 بما تميزت العالقة الروسية اإليرانية عبر التاريخ؟ (1
 التقارب واالختالف بين إيران وروسيا؟ما هي أهم نقاط  (2
 ما هو تأثير القضية السورية في العالقة اإليرانية الروسية؟ (3
 هل التقارب اإليراني الروسي ظرفي أم مستدام؟ (4
 ما مستقبل سوريا وموقعها الجديد إقليميا ودوليا ؟ (5

 
 
 

IV. :فرضيات الدراسة 
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ستدعي وضع جملة من ي الفرعية،ها تساؤالتإشكالية الدراسة و إلجابة عن إن ا      
 الفرضيات :

 كلما ستعزز مواقعهما في المنطقة.من بعضهما، إيران وروسيا كل من كلما اقتربت  (1
 بينها.والتصادم كلما زاد خطر الصراع  ،كلما زاد التزام إيران وروسيا خارج حدودها (2
 جاوز اختالفهم.تخطي وتعلى  ماإن مستقبل العالقة اإليرانية الروسية مرهون على قدرته (3

 
V.  حدود الدراسة:مجاالت و 

 
 ارتأينا أن نؤكد في نطاقات الدراسة على بعدين أساسيين المتعلقين بالتالي:    

 
 : الحدود الزمانية (1

 تركز الدراسة على فحص العالقات اإليرانية الروسية وكذلك األحداث الرئيسية       
إلى غاية المتزامنة وإرهاصات الثورات العربية  2010التي تميزها بشكل خاص من بداية عام 

 عّدة محطات تاريخيةبذلك الحدود الزمانية ، لتعكس 2012نهاية عام  المتزامن معيومنا هذا 
حاسمة بالنسبة لسوريا ذاتها وكل المنطقة الشرق أوسطية واهم الفواعل المتنافسة حول النفوذ 

  فيها.
 
 الحدود المكانية: (2

البد من اإلشارة إلى أن النطاق المكاني للدراسات التي تحمل بعد جيوسياسيا، أنها 
تحتاج إلى تجاوز حدود المجال الجغرافي المحدد إلى فهم االمتدادات الحيوية والتأثيرات 
المترتبة على المحيط القريب والبعيد كما هو الحال بالنسبة لالزمة في سوريا التي تلقي 

موقع دوائرة إستراتيجية .تمتد الدراسة من الناحية المكانية إلى خارج نطاق  بضاللها على عدة
قويتين وذات نفوذ وتأثير تشمل دولتان هما ل قلب منطقة الشرق األوسطالتي تحتل  سوريا

بين الواقعية مع التركيز بشكل خاص على الحدود  وإيران،روسيا استراتيجي كبير وهما 
، لكن كذلك الذهاب ابعد نحو الحدود االفتراضية التي تعكس بهاالدولتين والمناطق المحيطة 
 .فضاءات النفوذ الجيوسياسي
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VI.  االطار المفاهيمي للدراسة 

 
االنطالق من  فهم وتحليل موضوع الدراسة هوالخطوات الرامية إلى  همأ  لعل من       

المتعلقة بالموضوع المبحوث فيه، وذلك عن طريق تبيان  األساسيةضرورة تحديد المفاهيم 
 الفرق بينها وبين المفاهيم المجاورة والمتداولة. 

 هي عالقة الدولة بمحيطها الخارجي وسياستها الخارجية وتصّورها عن ة: يالجيوسياس
السياسات والنشاطات  ذاتها ومحيطها وتأثيرها وتأثرها بالعالم الخارجي وكيفية صياغة

 ي تحقق لها أكبر العوائد وتجنبها المخاطر.الت

 على أنها تهديدا خطيرا غير متوقع ألهداف وقيم ومعتقدات  عموما تعّرف األزمة :  األزمة
إستعمل  وممتلكات األفراد والمنظمات والدول والتي تحد من عملية إتخاذ القرار.

يعني مجموعة الظروف واألحداث اإلنسانية و المصطلح في مختلف فروع العلوم 
التي تنطوي على تهديد واضح للوضع الراهن المستقر في طبيعة األشياء وهي المفاجئة 

النقطة الحرجة واللحظة الحاسمة التي يتحدد عندها مصير تطور ما، إما إلى األفضل 
أو إلى األسوأ، مثل الحياة أو الموت، الحرب أو السلم إليجاد حل مشكلة ما أو 

 .1فجارهإن

  في معينة لقوة المباشرة غير أو المباشرة الهيمنة دائرة في واقعة مناطق :النفوذمناطق 
 تلك بمصالح ومرتبطة مجتمعة تكون  أو العسكرية أو االقتصادية أو السياسية مجاالتها

  .الدولة

 عملية إطار وفي المتاحة، والقدرات الوسائل استخدام فن و علم هي : اإلستراتيجية 
 صناع يعين العمل حرية من هامش خلق بهدف لها، والتخطيط إعدادها يتم متكاملة
 .الحرب و السلم أوقات في العليا سياستهم أهداف تحقيق على القرار

 
VII. :اإلطار النظري للدراسة 

 
                                                             

 .9، ص (1291 جامعة القاهرة، مصر،)أمن الدولة والنظام القانوني للفضاء الخارجي، ، عبد المجيد )صادق( )1 (
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مدخل نظرية نراها أساسية لفهم  ثثالارتاينا في دراسة موضوعنا التركيز على           
 واقع األزمة السورية ويتمثالن في:

 
 النظرية الواقعية التقليدية والجديدة :  -1

ألجل اإلجابة عن المشكلة البحثية المتعلقة بالدراسة وإختبار الفرضيات المطروحة، 
 بالنظرية الواقعية بشقيها التقليدية والجديدة. عموما إرتأينا اإلستعانة

منطلق تصادم المصالح اإلستراتيجية للقوى العظمى وبقاء األمن القومي السوري من 
رهينة هذه التجاذبات المعقدة، ومحاولة روسيا ترسيخ إستراتيجيتها الجديدة من خالل دفاعها 
الالمتناهي عن المنطقة لحماية مصالحها من جهة وجهة أخرى إستعمال الملف السوري 

تي تشكل تهديد لطموحات روسيا بوتين ابتداًءا من أوروبا إلى للضغط على بعض األطراف ال
 غاية المحيط األطلسي.

 

 : 2ة الجديدة:الجيوسياسي النظرية -2
فهم الحركية والتنافس الذي تعرفه االستراتيجيات المتعددة تجاه ل اهام تعد مدخال 

عموما  الفضاء العربيهمية في إطار التوازن اإلقليمي والدولي، ويعد األذات  محددةفضاءات 
من أكبرها استقطابا لهذا التنافس على النفوذ مما تزخر به الدول العربية  والسوري خصوصا

من مقومات جيوسياسية وجيواقتصادية هامة، لذا تسعى األطراف المتنافسة على السيطرة 
  وعلى بسط النفوذ عليها.

التعرف على أهمية المنطقة من الناحية الجيوسياسية لفهم تركز على تكمن وبصفة عامة 
أسباب اإلضرابات التي تعصف بالمنطقة منذ القديم، وبروز بوادر تشير إلى وجود رغبة في 
تغيير النظام الدولي من أحادي القطبي إلى تعدد األقطاب، وهذا إنطالقا من األزمة السورية 

ة الجديدة وبروز قوى دولية جديدة على غرار إيران وتعاظم الدور الروسي من خالل استراتيجي
الواليات المتحدة التي تعتبر حلف روسيا وبالمقابل تراجع الدور الغربي في المنطقة بقيادة 

  األمريكية
                                                             

انحداريا  أمتصاعديا  إما، مع فكرة استغالل قوى االضطرابات ركيزتي الحرب والسلم لصالح دعم وزيادة القوة أساسها  -2 
 ألجل كسب المزيد من القوة والنفوذ
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  3:نظرية الدور -3

األكثر تعقيًدا وتشابًكا وخطورة على حالة السلم واألمن السورية من األزمات األزمة تعتبر 
اإلقليم، لتعّدد أطرافها اإلقليمّية والدولّية، والتي تشّكل فواعل إقليمّية ودولّية تمتلك من في 

القدرات ما يجعلها تسعى لالستحواذ على أكبر قدر ممكن من المعادلة السورّية الجديدة أو أن 
 4تكون رقًما ال يمكن تجاوزه، أو لحفظ توازن القوى في اإلقليم الحيوّي المضطرب.

لفهم مستقبل التوغل اإليراني الروسي في سوريا والخلفيات  دنا تطرية الدور فيتساع
التاريخية والميدانية التي مكنت الثنائي الروسي اإليراني من تحقيق نتائج ميدانية لتسوية 

 .األزمة السورية األمر الذي ابرز محدودية األدوار الغربية في ذلك
 5ما يتعلق بخصائص ابرزها:  وسي اإليراني، لعل من بين أهم أسباب نجاح الدور الر 

فكلما اتسق الدور مع قدرات الدولة، ، إنفاق موارد معينة حسب حجم الدور المرجوّ  -
 ، ازدادت فعاليته وإمكانية استمراريته

مفاهيم وتصّورات صانعي السياسة الخارجّية، فهذه الرؤى والتصّورات هي ضبط  -
 ،للدور الخارجيّ « المباشر»المحّدد 

مضمون الدور، هل هو صراعّي أم تعاونّي أم محايد، ومدى قّوة النشاط الذي تحديد  -
تقوم به الدولة في إطار هذا الدور، هل تتدخل بإيجابّية للقيام به أم أنها تضطلع بدور 

 سلبّي وتوكل لآلخرين ُمِهّمة القيام بمعظم أنماط الدور

                                                             
ُيَعّد مفهوم الدور من المفاهيم المركزّية التي وّظفتها أدبّيات السياسة الخارجّية التي تنطلق من افتراض  ،وفق نظرّية الدور - 3

أّن لكل وحدة دولّية دوًرا أو مجموعة من األدوار التي تضطلع بها في النظاَمين اإلقليمّي والدولّي، بدافع إما آيديولوجّي وإما 
تحّددها الوحدة الدولّية بناًء على فهم صانعي السياسة الخارجّية لمقّدرات دولهم، ولشكل إلخ، وأّن هذه األدوار … براغماتيّ 

التوسعّي، الداعم لإلرهاب )النظاَمين اإلقليمّي والعالمّي، والفرص المتاحة فيهما، وهل يسمحان بهذا الدور سواء السلبّي 
التنموّي، التكاملّي، الداعم لحفظ األمن )اإليجابّي ، أو (إلخ… والتطّرف، الحاّض على التثوير ضد األنظمة القائمة

 .ذين النظاَمين اإلقليمّي والدولي، أم أن هناك حسابات واعتبارات سياسّية لدى صّناع القرار في ه(إلخ… واالستقرار
لندن: ، الـدوليةمستقبل الـتوغل اإليراني في سوريا في ميزان نظرية الـدور في الـعالقات ، الرؤوف مصطفى الغنيمي عبد - 4

 /http://alasersfs.com، في: 2019اوت  01بتاريخ  مركز العصر للدراسات االستراتيجية والمستقبلية،

  رحع سابق.م، الرؤوف مصطفى الغنيمي عبد - 5
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 تضارب لحاالت الرياضي التحليل وسائل من وسيلة بانها وتعرف : المباراة نظرية -4
 المعطاة الظروف ظل في القرار التخاذ الممكنة الخيارات أفضل إلى للوصول المصالح

 .المرغوبة النتائج على الحصول الجل
 
VIII. :اإلطار المنهجي للدراسة 

 
هذه الدراسة، ولإلجابة على اشكاليتها الرئيسية  المرجوة من نتائجللتحقيق ا       

القائمة عاى  ،ةالتحليلي ةالوصفي بالمقاربة المنهجيةاالستعانة  ارتأيناوتساؤالتها الفرعية، 
وصف وشرح ظاهرة معينة وعرضها بطريقة نقدية للحصول على النتائج أو تحديد األسباب 

 ،تهمعرفة ماهيخلفية وجوهر الوضع السوري و في تحليل  هاعتمدالتي ن ،التي تؤدي لحدوثها
ساعدنا في وصف  مما واألطراف المعنية فيها،دوافع اهم الو  وتوصيف محاورها األساسية،

 .الحقائق الرئيسية في العالقات بين إيران وروسيا
      

 بجملة من المناهج، ولعل أبرزها مايلي:كما نستعين من خاللها   
يعرف هذا المنهج على أنه المنهج الذي يصف ويسجل الوقائع  المنهج التاريخي: (1

واألحداث التاريخية ، ويدرسها ويفسرها ثم يحللها على أسس علمية ومنهجية. وهو ما 
 يتجلى في دراستنا من خالل دراسة العالقات اإليرانية الروسية.

ث يبرز أوجه هو ذلك المنهج الذي يعتمد على المقارنة في دراسة حيالمنهج المقارن:  (2
الشبه واالختالف فيما بين ظاهرتين أو أكثر, في حالتنا للمقارنة بين استراتيجيات وسياسات 

 روسيا وإيران.
يقوم على أساس التعمق ودراسة معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة : دراسة الحالةالمنهج  (3

وحدة المدروسة، جميع الحاالت التي مرت بها وذلك بقصد الوصول إلى تعليمات متكلفة بال
، ونستعين به في دراسة حالة القارب الروسي اإليراني إزاء ويعيرها من الوحدات المتشابهة

  األزمة السورية من منطق المصلحة اإلستراتيجية المشتركة
 

IX.   محاور الدراسة 
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 :واختبار األزمة السورية العالقـات الروسية اإليرانيـةالموسومة دراستنا يتكون هيكل   

من مقدمة وثالثة فصول ، (2012 إلى 2010اإلستراتيجيين )من  التعاون والتنافس بين
 رئيسة وخاتمة.

 خالل بها تميزت وما اإليرانية الروسية العالقات تاريخ لدراسةخصصنا الفصل األول 
  ،بها مرت التي المختلفة الفترات
 التعارض كذلك و والشراكة التعاون  مالمح أهم عن تحدثنا الفصل الثاني في أما 

 .وإيران روسيا بين والتنافس
 كذلك و السورية األزمة في اإليرانية الروسية االستراتيجياتبينما الفصل الثالث تناولنا  

    .لتلخص لنا أهم نتائج الدراسة، وجاءت الخاتمة هامستقبلو  السورية لالزمة الدولية التداعيات



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصل األول

 المسار التاريخي للعالقات الروسية اإليرانية
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اضي إمبراطوري طويل حيث أن للبلدين مب تتميز العالقات اإليرانية الروسية بأقدميتها،   
صراع بسبب التنافس على القوة حالة ، مما جعلهما في الكثير من األحيان في وحدود مشتركة

  .والشرق األوسط خاصة أسيا الوسطى، القوقاز، والسلطة في المناطق التي تجمعهما،
من خالل هذا الفصل إظهار أهم المراحل واألحداث التي ميزت تاريخيهما سنحاول     

 المشترك وإعطاء نظرة عامة على ما كانت عليه العالقة اإليرانية الروسية عبر التاريخ. 
 

 العالقات التقليدية الروسية اإليرانية المبحث األول:
 

وعليه  ،الروسية اإليرانية التقليدية سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة تطور العالقات    
العالقات الروسية اإليرانية حيث يتناول المطلب األول ب ،ا بتقسيم المبحث إلى ثالثة مطالبقمن

العالقات الروسية اإليرانية  ومن جهة أخرى في المطلب الثاني درسنا قبل القرن التاسع عشر
العالقة الروسية الثالث تطرقنا إلى وأخيرا في المطلب  ،في ظل الصراع الروسي البريطاني

 بين الحربين العالميتان.في فترة ما اإليرانية 
 

 العالقات الروسية اإليرانية قبل القرن التاسع عشر المطلب األول:
 

 من حيث كونها دولتين وإمبراطوريتين ،عدة تعود العالقات الروسية اإليرانية إلى قرون  
طالما كانت العالقات ل. و معتبرة تتقاسمان حدود برية وبحرية ا أيضا جارتينمكونهمع  عريقتين

 خاصة لكال الطرفين.جد و  مهمة الروسية اإليرانية
تعود أولى االتصاالت بين الروس وبالد فارس إلى القرن الخامس عشر أين أقامت  

 1الدولتين عالقات دبلوماسية وتجارية نشيطة.
سيطرة الروسية خالل  القرن السادس عشر نحو العالقات كثيرا بعد امتداد الهذه تعززت  

للسيطرة  الروسية  استرا خانو كزانأسيا الوسطى بعد إخضاع كل إمارة من المناطق الداخلية 
هو نهر الفولغا. فمنذ ذلك و  بالتالي السيطرة على الطريق المائي المؤدي إلى بحر قزوينو 

                                                             
1- Foltz Richard; Iran in the world history; Oxford university press, Oxford, 2016. pp.33 
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التجارية من مدن روسية  عبر القوافلبين البلدين خاصة أكثر تكاثفت العالقات والمبدالت 
 1استرا خان نحو المدن الرئيسية في بالد  فارس كاصفهان.ككازان و 
بالد فارس من أهم الطرق التجارية في المنطقة صار الطريق التجاري بين موسكو و  
 2السابع عشر.القرنين السادس و  خالل

، م 4951عام حوالي إلى  فينبين الطر  االتصاالت الدبلوماسية الرسمية ىتعود أولكما  
تقارب الكثيفة و التجارية العالقات الأين تم إيفاد أول سفارة روسية في بالد فارس. إال أن و رغم 

 .المناطق الحدودية حولخاصة  النزاعات والخالفات، تخلو من اال أنها لم العالقات، ةبداي منذ
قزوبين في بداية القرن  مناطق القوقاز وبحر باألخص حولأين تتنافس الدولتين على السيطرة 

ضعف  وعلى رأسها اإلمبراطور بطرس األول،، حيث استغلت روسيا آنذاك قوتها الثامن عشر،
 3الدولة الفارسية.

 هذه االخيرةقامت  سعيا لضمان المصالح التجارية والعسكرية الروسية في المنطقة، 
ه إال أن ليم كيالن )حاليا أذربيجان( إلى روسيا.بحملة عسكرية أسفرت إلى ضم كل من باكو وإق

التي  جانبها في حال نزاع قد يندلع مع تركيا،لإلى جذب بالد فارس  سعت ومن جهة اخرى،
كانت في ذلك الوقت ممثلة في اإلمبراطورية العثمانية والتي كانت تمثل الخطر األكبر لروسيا 

قاليم إلى بالد فارس في منتصف القرن الثامن قامت روسيا بإعادة األ كما في حدودها الجنوبية.
اشتد في ، على الرغم من هذا وبالنظر إلى أن الشؤون السياسية والدولية تتغير بسرعة .عشر

نهاية القرن الثامن عشر الصراع بين البلدين في القوقاز حول مناطق جورجيا والذي أدى إلى 
 4م.4951اندالع حرب عام 

 
 
 
 

                                                             
1- Ibid. pp. 52-54 
2- Hélène Carrère d'Encausse, L'Empire d'Eurasie: Une histoire de l'Empire russe de 1552 

à nos jours, Paris, 2008. pp.29-31. 
3- Ibid. pp. 80-83. 
4- Mohammad-Reza Djalili, Thierry Kellner, L’iran,  Editions la boetie, Paris, 2013. pp. 47 



 المسار التاريخي للعالقات الروسية اإليرانية  -------------------------- الفصل األول
    

13 
 

 في ظل الصراع الروسي البريطاني اإليرانية العالقات الروسية المطلب الثاني:
 

تغلغلها وتوسيعها نحو جنوب القوقاز والحدود من زادت روسيا في القرن التاسع عشر  
ضعف  القرن التاسع عشر حيث استغلت قوتها العسكرية والسياسية، مطلع وذلك مع الفارسية،

هذه المناطق وأخيرا المطالب الماسة من األقليات الدولة الفارسية وعجزها على السيطرة على 
 .1في القوقاز خاصة جورجيا،أرمينيا وأذربيجان )أرتذكسية(، المسيحية
 41األزمات والمعاهدات بين روسيا وبالد فارس، تم في  ة من الحروب،لفبعد سلس 
بمقتضاها بانضمام التوقيع على معاهدة غولستان للسالم التي اعترفت بالد فارس  4141أكتوبر

ونالت روسيا الحق المطلق في اإلبقاء على  جورجيا والقسم األكبر من أذربيجان إلى روسيا،
خالل الحرب  4111-4111ن. أتممت روسيا توسعها في القوقاز عام القزوي أسطولها في بحر

ى الروسية الفارسية، أين استطاعت روسيا ضم أقاليم أرمينيا وبعدها إقليم داغستان إل
 .2اإلمبراطورية الروسية

ضم تقريبا كل  علىاصفرت الحروب الروسية الفارسية في بداية القرن التاسع عشر  
منطقة القوقاز إلى روسيا التي أصبحت بعد ذلك تسيطر على بحر قزوين وخلق الظروف لبسط 

 3.نفوذها في منطقة الشرق األوسط مع حماية الشعوب المسيحية فيها
الروسي في المنطقة وعدم قدرة بالد فارس على الرد بفعل ضعفها بعد هذا التوسع  

بريطانيا  منباالقتراب بداية القرن التاسع عشر قامت الدولة الفارسية  بروسيا،العسكري مقارنة 
تجارية ،...(، فبموجب هذه االتفاقيات تمكنت  )عسكرية،بينها فيما تفاقيات جملة من االوتوقيع 

الد فارس منطقة صراع بين فبعد هذا أصبحت ب بريطانيا من الدخول والتدخل في المنطقة.
 .4بريطانياروسيا و 

                                                             
1- Elena Andreeva, Russia and Iran in the great game, New York, Routledge editions, 2007. 

pp.34-38 
2- Hélène Carrère d’Encausse , op.cit, pp.111. 
3 - Morgan Gerald; Anglo-russian rivalry in central Asia; 1810-1895, franck cass; London; 

1981. pp.70                                                                                                                                                                             

4- Ibid . pp. 84 
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خالل الربع الثاني من القرن التاسع عشر اشتد الصراع بين روسيا وبريطانيا في المنطقة  
لصراع كان لف لوسطى التي أصبحت منطقة نفوذ روسي.الشرق أوسطية وخاصة القوقاز وأسيا ا

 1.(عسكرية.. اقتصادية، سياسية،) عدة أبعاد
حيث كانت الطرق التجارية الروسية األهم في بالد فارس إال أن الطريق االنجليزي الذي 

فهذا الصراع سريع ما تحول إلى صراع  يمر من تركيا أصبح ينافس الهيمنة التجارية الروسية،
فبعد التوسع  وخاصة في ظل التوسع االستعماري واإلمبريالي في تلك الفترة. وعسكري، سياسي

التخوف من التوسع الروسي  إلىبريطانيا بم دفع ذلك 4111الروسي في غرب أفغانستان عام 
-4191) حرب القرموبعد هزيمة روسيا في  هإال أن باب وطريق ممتلكاتها في الهند، على

تعديل موازين القوى مع روسيا في إيران وذلك بعد االتفاقيات من يا بريطان ذلك ( مكن4191
 .2م  وازدياد تأثيرها في طهران4199البريطانية اإليرانية 

 
 المطلب الثالث: العالقات الروسية اإليرانية بين الحربين العالميتين

 
القرن التاسع الثلث األخير من ازدادت شدة الصراع الروسي البريطاني في بالد الفرس في 

لها مكانة وتأثير كبير أصبح  بريطانيا ،بداية القرن ما كان عليه الحال عكس ر. إال انه و عش
في الفرس وعلى مسئوليها. فهناك يظهر االختالف االستراتيجي بين روسيا وبريطانيا في بالد 

ى الجيش حيث األول يفضل المجال العسكري والقوة الصلبة ببعث جنودها وتأثيرها عل الفرس،
ثير على والتأ )استغالل الثروات الطبيعية( أما بريطانيا تفضل التوسع االقتصادي، الفارسي

في غرض  مثال إعطاء رؤؤس األموال واخذ ديون من طرفها وذلك ،المجالس والنخب السياسية
كما فعلت في مصر أو فرنسا في تونس فهذا الصراع الروسي البريطاني  ،ازدياد تبعيتها لها

 .3معروف باللعبة الكبرى 

                                                             
1- Rudi Matthee, Elena Andreeva, Russian’s in iran : Diplomacy and power in the Qajar 

era and beyond, I.B Tauris editions, London, 2018. pp . 98-102. 
2- Ibid, pp. 131. 
3- Elena Andreeva,  Russia and Iran in the great game, op.cit, pp.55;56 
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موجودة ومؤثرة عسكريا في  أضحت أن روسيا  إذ ،الوضعيتحول بداية القرن العشرين     
جدا ضعيفة أصبحت فالدولة اإليرانية  يالداخل ما يخص الوضعأما في ،كل شمال بالد فارس

-4591)عسكريا ومدينة خارجيا )بريطانيا(، وذلك ما أدى إلى الثورة المسماة الدستورية 
م 4599تحت الضغط الخارجي اضطرت الدولة الفارسية إمضاء عهدة  ( ضد السلطة،4599

فالشمال تحت النفوذ الروسي أما  الذي يجزئ إيران إلى مناطق نفوذ بين روسيا وبريطانيا.
م تكتشف البترول فيها وتأسس الشركة 4591التي في عام  الجنوب تحت تأثير بريطانيا،

إال  . فبالرغم من حياده الدولة الفارسية في الحرب العالمية األولى،1ية للبترولالبريطانية الفارس
تحت السيطرة السياسية، العسكرية واالقتصادية لروسيا  تقعم 4541الدولة الفارسية في عام أن 

 2وبريطانيا.
حيث برزت  ابير ك ابعد نهاية الحرب العالمية األولى، عرفت موازين القوى الدولية تغير 

انهيار الدولة العثمانية التي كانت خطر لكل من مع في الشرق األوسط  بريطانيا كقوى عظمى
. ففي روسيا اندلعت ثورة شعبية ضد نظام التسار وبرزت فيها معا الدولة الفارسية والروسية

فالنظام الجديد في روسيا كان جد ودي  تحت سيطرت الحزب الشيوعي، االتحاد السوفيتي،
حيث استنكرت السلطات الجديدة الماضي االمبريالي لروسيا في الفرس  اخوي مع بالد الفرس،و 

م أين تتنازل فيها السلطات السوفياتية عن كل ممتلكاتها في  4514تجسد في معاهدة  وذلك ما
 لكن في حال غزو إيران من طرف قوة تهدد االتحاد السوفيتي، بالد الفرس وبدون أي معارض،

 .3وذلك كون شمال البالد دائما تحت التأثير الروسي خيرة  لها الحق في غزوها أيضا،فهذه األ
التي  في هذه الفترة التحكم في البترول اإليراني أصبح رهان رئيسي لهذه القوتين في الفرس،

 4إلى السلطة. الشاح ريزام بعد وصول  4519تصبح رسميا دولة إيران عام 
إال  أعلنت إيران مرة أخرى عن حيادها في هذه الحرب، ثانية،الحرب العالمية ال اندالع مع
م غزت كل من بريطانيا من الغرب واالتحاد السوفيتي من شمال إيران  4514أوت  19أن في 

                                                             
1- The Anglo Persian Oil Company.  
2- Elena Andreeva,  Russia and Iran in the great game, op cit, pp.89 
3- Étienne Forestier-Peyrat , Histoires croisées de deux empires : Russie et Iran , La vie des 

idées, 15 mars 2013, pp.18. 
4- Digard Jean-pierre, Hourcade Bernard, Richard Yann ; L’Iran au Xxéme siécle : entre 

nationalisme, islam et mondialisation, Paris, Fayard, 2007. pp. 69-73. 
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إال أن األغراض الحقيقية هي إرادة  وذلك بحجة اقتراب النظام اإليراني من ألمانية النازية.
أما االتحاد السوفيتي كانت األولوية  النفط والبترول اإليراني،بريطانيا لحماية واالستيالء عن 

   1حماية طريق مرور للسلع والمساعدات الحربية األمريكية.  بالنسبة له هو
 "، مؤسس إيرانشاح "ريزافتداعيات الحرب العالمية الثانية في إيران كانت كبيرة حيث اجبر 

" الذي يمضي مباشرة عن محمد ريزا شاحابنه "من االبتعاد عن السلطة وذلك لصالح  ،الحديثة
م التي تؤكد على التواجد العسكري الروسي والبريطاني في إيران ودخول إيران  4511معاهدة 

 .2الحرب مع قوات الحلفاء ضد ألمانيا
 

 العالقات الروسية اإليرانية في ظل الحرب الباردة  المبحث الثاني:
 

إلى دراسة العالقات الروسية اإليرانية في ظل الحرب سنتطرق في هذا المبحث          
حيث يتناول المطلب  وعليه قمنا بتقسيم المبحث إلى ثالثة مطالب، ،(4554-4519الباردة )
ومن جهة أخرى في المطلب الثاني الحرب اإليراني السوفيتي واالقتراب اإليراني األمريكي األول 
وأخيرا في المطلب الثالث تطرقنا  ،ظل التعايش السلميالعالقات اإليرانية السوفيتية في  درسنا
 .العالقات اإليرانية السوفيتية بعد الثورة اإليرانيةإلى 

 
 المطلب األول: الحرب اإليرانية السوفياتية واالقتراب اإليراني األمريكي

 
 تواجدت كل من إيران واالتحاد السوفيتي في ،مباشرةبعد نهاية الحرب العالمية الثانية 

إال أن تزايد تأثير الواليات المتحدة  في الحرب، بالتالي مع الجهة الفائزةطرف الحلفاء و 
م 4519أكتوبر  1خاصة بعد اتفاقية  األمريكية ونفوذها في إيران عاكس كثيرا االتحاد السوفيتي

 .3بين إيران والواليات المتحدة األمريكية على ازدياد البعثة العسكرية األمريكية في إيران 
                                                             

1- Ibid. pp. 110-112. 
2- Mohammad Gholi Majd , Iran Under Allied Occupation In World War II: The Bridge to 

Victory & A Land of Famine, Middle Eastern Studies, Oxford, 2016, p. 122. 
3- Gabriel Malek, La crise Irano-Soviétique de 1945-1946, Les clés du moyen-orient, 

Paris, 2018, p.6 
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منطقة لاالتحاد السوفيتي وعلى رأسه ستالين اعتبرت أن إيران تنتمي  من الجهة األخرى،
تالل الجيش أدى إلى أزمة اح هذا ما كل الشؤون اإليرانية،بنفوذها وبالتالي هي األولى 

( حيث ساهم وساند في إنشاء جمهوريتي أذربيجان 4519-4519) السوفيتي لشمال إيران
وجودة الثني واألقليات الماالجنوبية وجمهورية ماهاباد الكوردية، حيث استغل السوفيات التعدد 

الشيء الذي لم تتقبله إيران حيث  ،االنضمام إلى االتحاد السوفيتيلها بشمال إيران واالقتراح 
وى منظمة األمم المتحدة وذلك بمساعدة بريطانيا تفيتي على مسقامت بشكوى ضد التوسع السو 

تنحي الجيش السوفيتي ونهاية الجمهوريتين كلل بالنجاح ب ذلك ما. االمريكية والواليات المتحدة
  1االنفصاليتين

بعد هذه األزمة توترت كثيرا العالقات اإليرانية السوفيتية، حيث لم تتقبل إيران التدخل 
ؤونه الداخلية ومساسه بالوحدة الوطنية والترابية والسيادة اإليرانية، هذا ما أدى السوفيتي في ش

 إلى تقارب كبير، مع الواليات المتحدة األمريكية التي كانت توسع نفوذها في الشرق األوسط.
( قامت إيران 4591-4594إلى الحكم وتوليه رئاسة الحكم ) محمد مصدقإال أن بعد وصول 

بين القطبين، حيث أرادت إنشاء سياسة وطنية ومستقلة، ما الذي أدى بالقرار بسياسة متوازنة 
م، الشيء الذي لم تتقبله الواليات المتحدة وحلفائها، حيث 4591التاريخي بتأميم البترول عام 

 إلى مصدق وعودة الشاه محمد ريزاقاموا ونظموا انقالب عسكري الذي أسفر إلى اعتقال 
منعرج تاريخي إليران، وحيث من ذلك اليوم تبنت إيران سياسات موالية ، هذا ما يعتبر السلطة

ومتابعة إلى القطب والحليف األمريكي، حيث اعتبر الشاه االتحاد السوفيتي كالخطر األهم 
واعتبرت الواليات المتحدة إيران كالحابس والمعرقل للتوسع السوفيتي نحو  واألكبر لنظامه،

 . 2االشرق األوسط وإلى جنوب أسي
م، الذي كان يضم كل حلفاء  4599ذلك ما تجسد بعد انضمام إيران إلى حلف بغداد عام 

الواليات المتحدة في المنطقة، وكذلك إمضاء االتفاقية الثنائية اإليرانية األمريكية العسكرية التي 

                                                             
1- Boris Egorov, How Stalin tried to annex Iran, Russia Beyond, Moscow, september 2019. p. 

20 
2- Fawcett Louise, Iran and the cold war, Cambridge middle east library, Cambridge, 1992. 

pp 33-38. 
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تسمح دخول القوات األمريكية في أراضي إيران في حالة أزمة، وتحويلها إلى رأس جسر 
 .   1م  4595عسكري أمريكي في المنطقة في عام 

 
 العالقات اإليرانية السوفيتية في ظل التعايش السلمي  المطلب الثاني:

 
المتحدة أن وفي  ظرف بالرغم عن االرتباط الكبير بين إيران والواليات انه و  اشرنا سابقا،

وكذالك االقتراب الجغرافي والثقافي الكبير بين إيران واالتحاد  الحرب الباردة والثنائية القطبية،
السوفيتي، استوجب على الدولتين تبني سياسات تعايش سلمي وانفراج بينها، فذلك ما تجسد بعد 

تنويع اإليراني  الشاهإلى الحكم في موسكو، وكذلك إرادة  خروشوف وبعده بريجنيفوصول 
عالقاته الخارجية وفك تبعيته للواليات المتحدة. فتميزت مرحلة الستينيات والسبعينيات من نوع 
تعايش السلمي بين روسيا )االتحاد السوفيتي( وإيران، كما هو الحال على المستوى الدولي  بين 

 .2واالتحاد السوفيتي االمريكية الواليات المتحدة
مناطق مصانع و  مساعدات اقتصادية ومالية وبناء وإنشاء بتقديمالسوفيتي  استمر االتحاد

)السيارات، الكهرباء، الحدادة، الطاقة.....( ، وكذلك عدة اتفاقيات  صناعية في شتى المجالت
تعاون وشراكة في الميادين العلمية، التكنولوجية والثقافية، وحتى في المجال العسكري واألمني 

م، أين تعهدت إيران أنها لن تسمح في 4511شراكة بينها بعد اتفاقية سبتمبر أين طورت عالقة 
 3إنشاء قواعد صواريخ باليستية من جميع  األنواع في أراضيها .

ضابطا إيرانيا، تدريبات  999وحتى الثورة اإلسالمية تلقى  فعلى مدى خمسة عشر عاما،
العديد من األسلحة السوفيتية كالمركبات عسكرية في االتحاد السوفيتي وتم تسليم إلى إيران 

 ناقالت الجنود كاسحات األلغام.... المدرعة، قاذفات، صواريخ،

                                                             
1- Ibid. pp.80-83. 
2-THE SOVIET UNION AND IRAN, 1917-1991, in : 

https://associationforiranianstudies.org/content/soviet-union-and-iran-1917-1991. 
3- Fawcett Louise, op.cit. , pp. 158-160 
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فكل هذه الشراكة كانت تحدث بالرغم عن التعاون السياسي والعسكري اإليراني األمريكي، 
 .1األمريكينفراج بين المعسكرين السوفيتي و وذلك بعد اإلستراتجية واالتفاقية للتعيش السلمي واال

 
 اإليرانيةالعالقات اإليرانية السوفياتية بعد الثورة  المطلب الثالث:

 
م، ضد النظام الملكي للشاه كان االتحاد السوفيتي 4591بعد بداية األحداث في إيران عام  

م ومغادرة الشاه إليران في جانفي  4595بداية  يتبنى الحذر في تعليقاته ومواقفه، إال أن مع
اليسارية تحالف مع القوى اللبرالية و  ووصول اإلمام الخميني إلى طهران على رأسم،  4595

لالستحواذ على السلطة فكان االتحاد السوفيتي أول من اعترف بالثورة اإليرانية، فهذا التغير كان 
بعد أن الحظ السوفييت أن الثورة كانت بطبيعتها شعبية بمشاركة كتل شعبية واسعة وأن القوى 

خاصة أن و  وأخيرا 2لعبت دورا فعاال في الثورة، ية ) الخاصة الشيوعية مع حزب التوحد(اليسار 
الواليات  الثورة كانت بطبيعتها ضد الواليات المتحدة األمريكية وتواجدها في إيران فبعد مغادرة

ا لكن سرعان م ،إليران اعتبر االتحاد السوفييتي ذلك فوزا دبلوماسيا كبيرا المتحدة األمريكية
خاب ظن االتحاد السوفيتي من الثورة اإليرانية، حيث مباشرة بعد استقرار النظام الجديد، قام 

بعزل وتنحية كل األطراف الغير اإلسالمية من الحكم وإنشاء الجمهورية  الخومينياإلمام 
 القوى  مثل مثلهقر أن االتحاد السوفيتي أو  ،اإلسالمية اإليرانية وقمع الحزب االشتراكي اإليراني

العالقات  أثرت علىذلك  عقبتفاألزمة التي  .االمبريالية األخرى ضد اإلسالم والمسلمين
 3عدم التوافق بين اإليديولوجية الشيوعية واإلسالمية . حالة من وعكستاإليرانية السوفيتية 

م، 4595هذا التوتر بين الدولتين سيزداد أكثر بعد الغزو السوفيتي ألفغانستان عام    
شيء الذي أدى إلى توافد كبير لالجئين نحو إيران مع البروز في أفغانستان لحرب على ال

فردت موسكو على  الحدود اإليرانية وأيضا بروز الطالبان المعادية للنظام الشيعي في طهران.

                                                             
1- François-Charles Mougel et Séverin Pacteau, Histoire des relations internationales, de 

1815 à nos jours, PUF , Paris, 2012, pp.88, 89. 
2- Dmitry Asinovsky, The Soviet Union and the Iranian Revolution , Russia in Global Affairs, 

october 2018. pp.6 
3- Ibid. p. 8 
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عداء إيران عليهم بمساعدة العراق وعلى رأسه صدام حسين العلماني والحليف لها في الحرب 
 1ضد إيران والنظام اإليراني.التي بدأها 

حيث إن إيران استطاعت ب ،العالقات جد صعبة أصحتم  4511في نهاية الحرب عام 
كان  سواء اقتصاديا أو اجتماعيا، إال أن الوضع الداخلي، ،غير منهزمةأن تخرج من الحرب 

إيران بأمس الحاجة إلى حلفاء ومساعدات إلعادة بناءها. فهنا برزت ، مما جعل كارثي
 .2، الذي كان ضد االتحاد السوفيتي ونظامه الملحدالخميني براغماتية األمام 

، ربط العالقات التي قد انقطعت خالل الحرب مع ميخائيل غورباتشوفإال أن وبمساعدة 
لكن األوضاع في روسيا بدأت تتعقد  ،( جد حسنة4554-4515فكانت العالقة بين ) العراق.

حيث في هذه الفترة كانت منصبة تقريبا كليا نحو مشاكلها الداخلية وتخلت على عالقاتها 
 . 3الخارجية نسبيا

 
 المبحث الثالث: العالقات الروسية اإليرانية في ظل النظام الدولي الجديد

 
اإليرانية في ظل النظام الدولي العالقات الروسية  سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة

حيث يتناول المطلب  ( ، وعليه قمنا بتقسيم المبحث إلى ثالثة مطالب،1999-4554) الجديد
ومن جهة أخرى في المطلب  فتحات والتغيرات الداخلية التي حدثت في كال البلدينتلاألول 

طلب الثالث تطرقنا إلى وأخيرا في الم ،الشراكة االقتصادية الروسية اإليرانية الثاني درسنا
 العالقة السياسية واألمنية الروسية اإليرانية

 
 
 
 

                                                             
1- Clément Therme, Les relations entre Teheran et Moscou depuis 1979, Editions PUF, 

Paris, 2012. pp.48-55 
2- Ibid. pp. 90-92 
3- Brenda Shaffer, Partners in Need: The Strategic Relationship of Russia and Iran, 

Washington Institute for Near East Policy, Washington, 2001. pp.19-21. 
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 وإيران روسيا في االنفتاح والتغيرات الداخلية األول:المطلب 
 

بعد وفاة اإلمام الخميني ونهاية الحرب مع العراق، بدأت إيران الخروج من مرحلتها الثورية 
أما في روسيا وبعد  خلفيات إيديولوجية أو دينية،وبدأت تتبنى سياسات واقعية وبراغماتية دون 

اإليديولوجية الشيوعية والماركسية، فبالتالي  زالت معه م،4554زوال االتحاد السوفيتي في 
  1سياستها الخارجية عرفت تغيرات كبيرة بعدها.

حدثت في كال الدولتين أدت إلى ظهور نخب جديدة، أكثر الجذرية التي فهذه التغيرات   
ففي إيران العقيدة  تفتح وبراغماتية وراغبة في بناء عالقات جديدة وطي صفحات الماضي.

اإليديولوجية الشيعية التي كانت تقود حياتها الدولية بدأت تتراجع بفعل الصعوبات والعقوبات 
 2.على الخارج التفتح أكثر علىرأسه أية الله الخوميني على الشيء الذي أجبر النظام و  الدولية.

ونفس الشيء في روسيا  فظهرت حلول الرئيس الجديد محمد ختامي طبقة سياسية شابة وجديدة.
أظهر رغبة كبيرة في طوي الصفحة السوفيتية واالقتراب فتسن لريس يو أين بعد تولي الحكم ب

فهذه التغيرات الكبيرة أدت إلى تحسن نسبي  3نحو الغرب وتبني سياسة خارجية عادية وواقعية.
 قات الروسية اإليرانية.في العال
لهذا التحسن الزيارة الرسمية للرئيس الجمهورية اإليرانية محمد  من المعالم الهامة تكان

م، التي قد أعطت اجتماعات ومفاوضات ناجحة بين 1994ختامي إلى روسيا في ربيع عام 
والتعاون كذلك على زخما قويا لعملية التقارب  هذه الزيارة أفرجت الرئيسين بوتن وختامي.

فهذا كان يدل على أن البراغماتية ستكون محور وأساس العالقات الروسية  الروسي اإليراني،
 4اإليرانية في القرن الحادي والعشرين.

 
 

                                                             
1- Ibid, p.25.  
2- Eric D. Moore, Russia-Iran Relations Since the End of the Cold War, Routledge editions, 

New York, 2014. pp. 30-34. 
3- Vladimir Evseev, Russie-Iran : un partenariat prudent, Revue outre-terre, 2011/2. pp.12-

15. 
4- Ibid.  pp. 20-22. 
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 المطلب الثاني: الشراكة  االقتصادية  الروسية اإليرانية 
 

الدولتين حيث م من أهم مراحل الشراكة بين  1991-1994تعتبر المرحلة الممتدة ما بين 
بفعل عقيدتها  هذه األخيرة ،أن إيران وبفعل انعزالها الدولي كانت مضطرة إلى اللجوء لروسيا

مظاهر لعل من  .، تفتحت على التقارب االيرانيالسياسية الجديدة: المصالح الوطنية أوال
"بوشهر"  الشراكة في المجال النووي خاصة في بناء المحطة النووية ،الشراكة في تلك المرحلة

 ،الوقود الالزم وتكوين اإليرانيين لتسييرها وكانت روسيا مستعدة أيضا لتوفير وأول مفاعل لها،
فكانت الشراكة ذات طبيعة سلمية بحتة، الن المفاعل لم يكن مقصودا استعماله لنوايا 

 .1عسكرية
، التقنيالنووي و استمرت الشراكة الروسية اإليرانية في المجال  فرغم الضغوطات الغربية،

وحتى في المجال العسكري أين روسيا من أهم موفري األسلحة والتكنولوجيات العسكري 
 2للجمهورية اإلسالمية اإليرانية زائد مساعدات مالية عسكرية.

تجدر اإلشارة أن التعاون بين موسكو وطهران لم يكن فقط في مجال التكنولوجيات   
بناء سكك  ....( بل أيضا في إنتاج لنقل النفط )غاز وبترول(.التسلح الطاقة، )النووي، المقدمة

غذائية( وصناعات خفيفة وعدة أنواع من  مواد حديدية، توريد المواد األولية )معدات،
مليار دوالر عام   1.9بلغ حجم التجارة والتبادالت بين الدولتين  في المجموع،و  .3المصنوعات

 .4(1999من عام  %41م )بزيادة قدرها 1991
فرغم كل هذه المكتسبات فالعديد من المالحظين يؤكدون على أن الدولتين يمكن لها أن 

تتسم عموما بالهشاشة  العالقات االقتصادية الروسية اإليرانية أنتعمل أكثر، حيث يبدو 
والرهافة حيث بعد العقوبات التي فرضها مجلس األمن في األمم المتحدة، فإن الشركات الروسية 

                                                             
1-https://www.reuters.com/article/us-iran-russia-bushehr/russia-delivers-first-nuclear-fuel-

to-iran, 16 December 2007. 
2- DJalili mohammad-Reza, Thierry Kellner, Histoire de l’Iran contemporain, La decouverte, 

Paris, 2010. pp.57-61. 
3- Ibid, p.79. 
4- Ibid. p. 98. 
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المرتبطة باألسواق األمريكية أو المؤسسات المالية األمريكية تحد قدر اإلمكان نشاطاتها في 
 . 1األراضي اإليرانية حتى ال تخاطر بالعقوبات األمريكية في تلك الفترة

 
 واألمنية الروسية اإليرانية  المطلب الثالث: العالقات السياسية

 
في اال ان كما تطرقنا إليه،  القات االقتصادية،بالرغم من الرغبة الحقيقية في تطوير الع 

عدم  المجال السياسي واألمني فالعالقات الروسية اإليرانية في تلك الفترة تميزت بنوع من
حيث إن إيران لم تتقبل أن  حيث بالرغم من الشراكة فالشك والحذر كان كبير بينها، الترابط،

بدأت  1991 بداية مع ،األمن لألمم المتحدةروسيا لم تستعمل حقها في الفيتو في مجلس 
الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها تعرض على إيران عقوبات مالية واقتصادية مدمرة لها 

الضرورية لحماية  s-199داخليا، وكذلك عدم الوفاء بوعد روسيا بتسليم الصواريخ الدفاعية 
ي إيران أنها تساهم في الالستقرار في المنشئات النووية اإليرانية، أما روسيا فكانت تشك ف

 .2مناطق إستراتجية لها )القوقاز، أسيا الوسطى، الشرق األوسط(
كما أن البرامج النووية البالستية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية تظل مصدر قلق شديد 

ي" دومينو نوو  "ـــــلموسكو، حيث حسب موسكو فإمكانيات امتالك إيران لسالح نووي سيؤدي ل
 3مع دول كتركيا أو العربية السعودية التي ستسعى في تتبع خطى إيران.

 ،في األخير يمكن وصف العالقات الروسية في هذه المرحلة مع إيران بأنها "شراكة حذرة"
حيث في ذلك الظرف الدولي الصعب تدرك روسيا تمام اإلدراك عن األهمية اإلستراتجية 
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية  فلذا يستلزم لها اإلبقاء على عالقات جيدة ومتعاونة حيث إيران 
لها دور محوري في العديد من المسائل الدولية، كون روسيا تحاول استعاد مكانتها السابقة في 

 4ساحة الدولية.ال

                                                             
1 - chronologie-dix-ans-de-crise-nucléaire-en-Iran, www.lexpress.fr 24novembre 2013 

2- Eric D. Moore, op.cit, p. 80. 
3- Nokolai Kozhanov, Alliance Pragmatique entre Moscou et Téhéran, Le monde 

diplomatique, Mai 2018. p.18. 
4- ibid. p. 20.  



 المسار التاريخي للعالقات الروسية اإليرانية  -------------------------- الفصل األول
    

24 
 

فهذه "الشراكة الحذرة" مهمة بشكل خاصة في المسألة النووية اإليرانية حيث من الغير 
المقبول لروسيا أن تخزن إيران اليورانيوم والبلوتونيوم، وتقطع عالقاتها الثنائية مع الوكالة الدولية 

 1للطاقة الذرية وتنسحب من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.
ا ضد حيازة األسلحة النووية والذرية من طرف إيران، إال أن روسيا عارضت اتخاذ فروسي

خاصة فيما يتعلق بالتدابير  تدابير ضد إيران خارج إطار مجلس األمن والقانون الدولي،
كانت  1949بداية 1995 ففي نهاية، هذا إيران لم ترضى بهل 2العسكرية من طرف واحد.
خاصة بفعل المواقف الروسية حول الملف  قد شهدت تدهور كبير، العالقات اإليرانية الروسية

 3النووي اإليراني.
                     

بعد مراجعة أهم التي نقول عموما أنه و ستنتاجات من أهم االو  عامة للفصل كخالصة   
 مراحل تاريخ العالقة اإليرانية الروسية يمكننا القول أن العالقات كانت في معظم األحيان

عالقات تنافسية وصراعية بين البلدين ،الن اإلمبراطورية الروسية وبعدها االتحاد السوفياتي 
 كانت تعتبر بالد فارس دائما كمنطقة نفوذ لها .

من الجانب األخر دائما ما نظرت إيران إلى روسيا كقوة مهددة ومنافسة ألمنها وسيادتها   
ظهور االتحاد السوفياتي لكن وبعد فترة وجيزة أراد  واستقاللها ،بالرغم أن الوضع تغير قليال مع

ستالين دمج إيران في مجال نفوذها األمر الذي أثار التزام إيران ضد االتحاد السوفياتي خالل 
بعد نهاية الحرب الباردة تحسنت العالقات لكنها لم تتجاوز الخالفات أما  .الحرب الباردة

 .بين الدولتين الموجودة
 

   
  

 

                                                             
1- Vladimir Evseev, Russie-Iran : un partenariat prudent, op. cit , p.25. 
2- Robert O. Freedman, Russia, Iran And The Nuclear Question: The Putin Record 

Paperback, Strategic Studies Institute, Carlisle, June  2014. p.10 
3- Ibid. p.14 
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على الرغم من  بعدم االستقرار، 0202منذ عام  اتسمت العالقات الروسية اإليرانية       
إال انه توجد صعوبات  التقدم الكبير في التعاون المشترك واإلرادة المشتركة للعمل معا،

 تحاول الدولتين تجاوزها .وخالفات كبيرة بينهما 
خالل هذا الفصل سنحاول تحليل أهم نقاط االتفاق واالختالف التي توجد بين الدولتين،    

 مع إظهار مدى أهمية العالقة الثنائية لكال البلدين.
 

 مالمح التعاون والشراكة الروسية اإليرانية :األولالمبحث 
 

وعليه  ،التعاون والشراكة الروسية اإليرانيةأوجه دراسة  إلىسنتطرق في هذا المبحث     
الشراكة األمنية والدفاعية  األولناول المطلب تحيث ي ثالثة مطالب، إلىبتقسيم المبحث قمنا 

الشراكة الجيوسياسية والدبلوماسية  ومن جهة أخرى في المطلب الثاني درسناالروسية واإليرانية 
الشراكة الطاقوية واالقتصادية الروسية  إلىفي المطلب الثالث تطرقنا  اوأخير  ،الروسية اإليرانية

 اإليرانية
 

  اإليرانيةوالدفاعية الروسية  األمنية:الشراكة  األولالمطلب 
 

كبير  قلقوروسيا  إيرانبفعل تاريخهما القريب وتقديراتها ألمنها القومي تشترك كل من     
معنى  رهابإللبالرغم أن كليهما تعطي  "واإلرهابوأهمية كبيرة لما تسميه "الكفاح ضد التطرف 

  1.اإليرانيةصر في قلب الشراكة الروسية نهذا الع أن إال خاص لها،
 المتطرفة والمسلحة التي قد اإلسالميةهي المجموعات  اإلرهابروسيا بالنسبة لف     

زمتها في هحيث تتذكر أن من  ظلت تحاربها وتهدد أمنها ومصالحها منذ العديد من السنوات،
وأيضا الحرب في القوقاز في  .(األمريكيةأفغانستان هم الطالبان )بمساعدة الواليات المتحدة 

                                                             
1 -Clement Thérme, Moscou-Teheran: les vraies raisons d’un axe stratégiques, The 

conversation,  octobre 2015. p.10. 
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فهذا الخطر  في شيشينيا ومناطقها الجنوبية،هت جمعيات متطرفة ومسلحة جالتسعينات أين وا
  1.كل سياستها الخارجيةفي  وجوهري لروسيا و رئيسي

دولة شيعية ومحيطة بدول وشعوب سنية وتذكرا أيضا التحالف  إليران، كونهاأما    
" اإلرهاب" اإليرانية اإلسالميةلجمهورية لف ,ضدها خاصة خال الحرب مع العراق في الثمانينات

 . 2ها وشعبهاالمتطرفة السنية التي تهدد نظام اإلسالميةهي الجماعات 
حيث بدأت تظهر خاصة خالل  يمكن مالحظة هذه الشراكة منذ العديد من السنوات.   

في  ناشيشالحرب  أفغانستان ضد الطالبان، فيالتسعينات وتجسدت في عدة مظاهر كالحرب 
القومي  ألمنهافنظرا ألهميتها  في العراق والشام، اإلسالميةوأخيرا التحالف ضد الدولة  روسيا،

كشريك هام لها  األخروتحسب كال  اإلشكالياتيرا في هذه ثك اقتربتوروسيا  إيرانكل من 
  3.فيها

 
  اإليرانيةالروسية  والدبلوماسيةالمطلب الثاني :الشراكة الجيوسياسية 

 
عالقاتها ومواقفها من  فيعلى نوع من وفاق وتفاهم  اإليرانيةترتكز الشراكة الروسية    

أن عدو  هناك مثل شائع يقول .األمريكيةخاصة الواليات المتحدة  ،القوى الغربية وسياستها
حيث لكل من روسيا  ل،تتطابق كليا مع هذا المث اإليرانيةفالعالقة الروسية  ،صديقيعدوي هو 

. األمريكية المتحدة ي الوالياتهمعا ا مواالهم له األبرزالمنافس ن إذ ا عدو مشترك، وإيران
تعتبر تهديد حقيقي ومباشر لها في مناطق نفوذها )أوربا لروسيا الواليات المتحدة  بالنسبةف

فهي تكونت وتأسست على فكرة مقاومة الواليات  إليرانوأما  وأوراسيا( أسيا الوسطى ،الشرقية
  .4وأسيا الجنوبية األوسطالمتحدة وتواجدها في الشرق 

                                                             
1- Elena E. Pokalova, Chechnya's Terrorist Network: The Evolution of Terrorism in 

Russia's North Caucasus, Praeger Security International, Santa Barbara, 2015. p.97 
2-  Clement Thérme, Moscou-Téhéran :les vraies raisons d’un axe stratégiques, op.cit, p. 11. 
3 - Elena E. Pokalova , op, cit, pp. 42, 43. 
4 - Dina Esfandiary, Ariane Tabatabai, Triple-Axis : Iran’s relations with Russia and China,  

I.B Tauris editions, London, 2018. pp. 30, 31 
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مصالحها  على فكرة التحالف ضد الغرب الذي يهددأساسا  يقوم اإليرانيفالتقارب الروسي 
 . المشتركة خاصة في الشرق األوسط

 اضحت ،األمريكي "محور الشر" لـــــــضمنها  تاريخ إعالن ،0220منذ  إيرانبالنسبة     
 إلى بوتينروسيا وخاصة منذ عودة أما  ،معليه االعتماد احلفاء يمكن له إلىأمس الحاجة ب

إيران تكون قررت أن ف ،يصف روسيا الدولي الحقيق إعادةفي  وإراداته 0200الحكم عالم 
في  حيويةال هامصالح علىروسيا  الج الن تدافع  األوسطحليف وشريك هام لها في الشرق 

 1.المنطقة
 اإليديولوجيهو العنصر و  كثيرا، إليهيمكن أيضا ذكر عنصر مهم ال يتطرق           

حيث كالهما دول ذات تاريخ  ،اإليرانيأو الفلسفي في التقارب السياسي والدبلوماسي الروسي 
لثقافة وخاصة تأثيرات ا ،دخيلة الحضارة عليهارض تفتريد أن  ال وحضارة قديمة وعريقة،

الفكري  لمنظوراوالسياسة فهذا  اإلستراتيجية المصالح ناحية تحقيقمن . فالغربية واألفكار
 وأرثوذكسية إليرانكالهما تدافع عن نظرة دينية )شيعية  عنصر مهم في عالقاتها الخارجية،

فيمكن القول بشكل متناقض أن كالهما تدافع عن فكرة  للمجتمع ولألفراد، محافظة (لروسيا
 . 2في تحالف ضد الحضارة المادية والعلمانية الغربية لصمويل هنتنغتون صراع الحضارات 

 
  واإليرانيةالشراكة الطاقوية واالقتصادية الروسية  المطلب الثالث:

 
وذلك خاصة  اإليرانيالشراكة في مجال الطاقة من أبرز أوجه التعاون الروسي تعتبر    

 إراداتهافي  إيرانالتي ساندت  األوائلفي ما يعني الطاقة النووية والنفط فروسيا كانت من 
من االتفاقيات في هذا  العديد عقد مفت لتجهيز نفسها بالطاقة النووية ذات استعمال مدني،

التي تم تسليمها وتجهيزيها من طرف روسيا  بوشهرالمحطة النووية في ب النتعلقة السبيل أبرزها
 .3وذلك رغم الضغوطات الشديدة للغرب ضد هذا المشروع 

                                                             
1 - Ibid. p. 44. 
2- Ibid, pp.70-72. 
3- Nikolai Kozhanov ,Russia’s relations with Iran ,Washington institute for near east policy, 

Washington, 2012 , pp. 13, 14 
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خاصة ضد المصالح  مع روسيا جنبا لجنب، إيرانتوجد  ففي مجال الطاقة دائما ما   
من طرف  اإليرانيوذلك منذ دعم االتحاد السوفياتي لسياسة تأميم البترول  واألمريكيةالغربية 

 .1 محمد مصدق
وروسيا من أبرز المنتجين والمصدرين للنفط )غاز  إيرانكون  ضف إلى ذلك،    

فتبنت الدول شراكة هامة في الحفاظ على سعر البرميل مرتفع وتوازن السوق الدولي  (،بترولو 
" بين روسيا ودول منظمة الدول +OPEPالشراكة " طارإعبر شراكة ثنائية مباشرة أو في وذلك 

أبرز وأكبر المداخيل لكال  تعتبر منكون المحروقات  2.إيران ليهاإالمصدرة للبترول التي تنتمي 
 في هذا المجال أساسية لكل منهما . اإلستراتيجيةفالشراكة  وإيرانمن روسيا 
منذ بداية القرن  وتحسن مستمرفرغم أنها في تطور  االقتصادية،أما من الناحية     

 المرجوة.المنتظرة واألهداف  بعاداأل تحقيق إلى اآلنحد  إلىأنها لم تصل  الحالي، إال
شركاء يمكنون  بإيجادفاستوجب لها  ،إيرانالدولية القاسية ضد  العقوباتلكن بفعل     

تها دت في وروسيا شريك مفيد لها وشركالها من النجاة من العقوبات الغربية الخانقة فوج
وذلك رغم الهشاشة  إيرانرة أن تعمل كبديل للمؤسسات الغربية التي غادرت داالقتصادية قا

 . 3النسبية لالقتصاد الروسي  كذلك
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 - Ibid, p.17. 
2 - AFP, L’«OPEP+»: 24 pays, la moitié du pétrole mondial et une offre sous quotas,  L’orient 

le jour, Beyrouth, 3 juillet 2019 
3 - Vladimir Evseev , Russie- Iran un partenariat prudent, Op.cit, p.17.   
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 مالمح التعارض والتنافس الروسي اإليراني الثاني:المبحث 
 

وقمنا  اإليراني أوجه التنافس واالختالف الروسيسنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة      
االختالف حول قضايا النووي حيث يناول المطلب األول  بتقسيم المبحث إلى ثالثة مطالب،

 ،بق والتنافس الجيوسياسي اإليرانيالتساومن جهة أخرى في المطلب الثاني درسنا  والتسلح
 الخالفات اإلستراتيجية واألمنية الروسية اإليرانيةوأخير في المطلب الثالث تطرقنا إلى 

 
  االختالف حول قضايا النووي والتسلح :األولالمطلب 

 
 الدول من تعد حيثب ،النووي والتسلح مجاالتفي  إليرانتعتبر روسيا شريك هام      
 مزود وكذلك من أبرز ،اإليرانيالتي دافعت وساهمت في المشروع النووي الطاقوي  األوائل

وقفت روسيا ضد مشروع التسلح النووي للجمهورية  لطالماأن  بالرغم من ،إليران األسلحة
 .1اإليرانية اإلسالمية
 وخاصة في الشرق وضواحيها، الخارجية الروسية،مبادئ وأسس السياسة أهم فأحد     

تظل مصدر قلق شديد  إليرانكما أن البرامج البالستية . النووية األسلحةهو عدم انتشار 
 المناطق الجنوبية من روسيا بما في :اواضحيعد فمن وجهة نظر موسكو فان الخطر  لموسكو،

، يبقى خطر شخصمليون  02التي يعيش فيها أكثر من  ذلك واليتي فولغوغراد وأستراخان
 3.2الحديثة شهاب اإليرانيةالصواريخ البالستية وتهديد 

 من إيران ساهم وساعد ،األوسطروسيا في الشرق  ان الدور المهم الذي تلعبهكذلك      
 بين تسلحتشجيع تسابق  إلىسيؤدي حتما  الذي ئ، الشييةكستألسلحة النووية والبالا امتالك

ما أدى مم مصالحها دوال يخروسيا ال تتقبله  الذي األمر، في المنطقة األخرى العديد من الدول 
 آنذاكصرح الرئيس الروسي أذ  .3على العقوبات الدولية ضد إيران معارضةبروسيا عدم 

                                                             
1 - Robert O. Freedman, , op.cit , p. 16. 
2 - Ibid. pp. 110-112. 
3 - Dmitri Trenin , What Is Russia Up To in the Middle East?, Polity 1st edition, Cambridge,  

2017, pp. 49-51 
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العقوبات  فموقف روسيا واضح: ،إيران بالنسبة للعقوبات المفروضة علىأنه " يديففديمتري مد
 1لكنها في بعض الحاالت ال مفر منها ". نتائج مثمرة، إلىنادرا ما تؤدي 

الذي  الشيء ،أن لم تعارضها إال إيرانففي نفس الوقت روسيا لم تدعم العقوبات ضد     
منع وحجب تسليم الصواريخ  إلىذلك أدى  2.اإليرانيةتدهور في العالقات الروسية  إلىأدى 

 إيرانطلبتها  اهمية هذه الصواريخ التي .تسليمهابالتي وعدت روسيا  -322Sالدفاعية الروسية 
طرف من  لنووية في حال ضربات عسكرية خاصةمنشأتها العسكرية وا حماية تكمن في رغبتها

عرقلة الشراكة  إلىأدت  اإلشكاليةهذه . الثمانياتسنوات العراق في  مع حدثكما ، إسرائيل
أما  أمن قومي وأساسية لها ولحمايتها، هي مسألة إليرانحيث ، العسكرية اإليرانيةالروسية 
 3 االنسدادات . و العراقيل لهاسبب  اإليرانيلروسيا فرفضها للتسلح النووي بالنسبة 
 

 المطلب الثاني :التسابق والتنافس الجيوسياسي الروسي اإليراني 
 

تبنت روسيا سياسة خارجية  ،0200عام في السلطة  إلى فالديمير بوتينمنذ عودة    
والقومية  حيث الهدف الرئيسي والوحيد هي الدفاع على المصالح الوطنية واقعية ومتوازنة،

لذا ورغم الشراكة  الجديدة لم تعد تؤمن بمنطق التكتالت والتحالفات، روسياحيث  ،فقطالروسية 
 ،األوسطفي الشرق  إيراننفسها فقط في العالقة مع  تحصرأن روسيا لم  إال ،إيرانوالتعاون مع 

 أفضلية الذي أعطى لها الشيء بل لها عالقات جيدة وتعاونية مع تقريب كل دول المنطقة،
 بريطانيا، ،األمريكيةوموقف قوة على القوى الدولية التقليدية في المنطقة )الواليات المتحدة 

في  اإليرانيةأن هذه السياسة يضعها في مراكز خالف وتصادم مع السياسة  إال، فرنسا(
 .    4المنطقة

                                                             
1 - https://www.un.org/press/fr/2009/CS9746.doc.html. 24 septembre 2009 
2 - Mark N. Katz, Russian-Iranian Relations in the Ahmadinejad Era, Middle East Journal, 

Printemps 2008, pp .16, 17 
3 - Sepehr Zabir, The Iranian Military in Revolution and War, Routledge Édition, London, 

201,  pp.88. 
4- Dmitri Trenin , op.cit , pp. 26-28 
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لبسط نفوذها وتوسيع  الشيعيةوالمجموعات  المجتمعاتا حول التي ترتكز أساس فإيران    
أو الحزام  حزب الله( دمشق، " )طهران،مةو محور المقا" حيز تأثيراتها وذلك عبر ما يسمى ب

بالطبع  موحلفائها في المنطقة ه إليرانفأبرز المنافسين  .لبنان( دمشق، بغداد، )طهران، الشيعي
 . 1سعودية وحلفائهاوالعربية ال إسرائيل

أن روسيا تتمتع بعالقات جيدة  إالبالرغم عن دفاع روسيا على محور المقاومة      
 من طرف  إسرائيلضد  الهجماتحيث ال تتقبل  والعربية السعودية، إسرائيلومتوازنة أيضا مع 

 .2 إيرانالمدعمة من  حماس وأ حزب الله
التي تتمتع  روسيا،عالقات متميزة مع  إقامةالدولية تريد  األطرافففي المنطقة كل    

سمعة تنوي االستفادة مكنها في مجال التسلح  بسمعة جيدة كشريك عسكري وسياسي موثوق،
 .3الطاقة و  وكذلك في التجارة 

في  األزماترف تريد روسيا لعب دور الوسيط أو الحكم في الخالفات و ظفي هذا ال    
فهذه السياسة الروسية الجديدة أدت  عربية السعودية...(،ال -إيران فلسطين،-لإسرائيالمنطقة )

الن روسيا ال حليف وال  بحذر عن روسيا التي ال تعدها كحليفة لها، خسلأن تن إلى بإيران
 .4مصالح تدافع عنها إالصديق في المنطقة بل 

ال الدولتين لك حيثبين روسيا وايران، ب 5،غماتية بحتةا فمن هذا الواقع برزت عالقة بر    
، في أن لها أيضا مواقف وسياسات متخالفة ومتعاكسة إالواستراتيجيا،  مصالح مشتركة سياسيا

 .االنفرادية لكل منها على حدى القضايا المتعلقة بالمصالح
تعد  ، إذجدا لالهتمام مثير ، نجدهاالعالقة الروسية اإلسرائيلية على عدنا وركزنا إن      

 السياسيحيث منذ الدعم  التي لم تتقبل هذا التقارب، وإيرانبين روسيا  الخالف نقاط من أبرز

                                                             
1 - Bernard Hourcade, l’Iran se réinvente en puissance régionale, Le Monde diplomatique, 
fevrier 2018, p.17. 
2 - Adlene Mohammedi, la Russie au proche orient: une puissance tutélaire prudente, Araprim, 
2018, p. 9. 
3 - Ibid. p. 11. 
4- Nokolai Kozhanov, Alliance Pragmatique entre Moscou et Teheran, Op.cit , p.19. 
5 - Ibid, p. 18. 
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تم قطع العالقات الدبلوماسية بينها  1،م0491في إسرائيلدولة  تأسيسمسالة ل لالتحاد السوفياتي
الحكم  إلى بوتينم. فمنذ عودة 0440حرب مع مصر ولم تتم إعادتها إال في الم بعد 0491في 

 في عالقة براغماتية وواقعية، اإلسرائيلي الروسيتم التقارب انتهج سياسة تصفير الخالفات، ف
  2.اإليرانيةلروسية العالقات ا كبير علىش يتشو  عنصر العالقة مما جعل من هذه

 
  اإليرانيةالروسية  واألمنية اإلستراتيجيةالخالفات  المطلب الثالث:

 
في محاربة التطرف روسيا وإيران بين والرغبة المشتركة  الرؤى بالرغم من تقارب     
أن االستراتيجيات والوسائل  الإ ،امواستقراره امأمنهيهدد خطر  هماالذي يعتبر لكال واإلرهاب

 إلىيؤدي  وذلك ما متعاكسة، األحيانلتحقيق هذا الهدف جد متخالفة بين الطرفين وفي بعض 
 اإلستراتيجيةعلى مدى طويل كون الرؤى  اإليرانيةالروسية  حول مدى استدامة الشراكة التساؤل

 . 3األوسطللشرق  اإلقليمي األمنيالمتضاربة للبلدين خاصة في النظام والمركب 
ترتكز الرؤية اإلستراتيجية لروسيا بشكل أساسي على القضاء على مصادر عدم      

االستقرار ومنع التدخالت العسكرية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية والتي من وجهة نظر 
 خ نفسها كضامن اليفأحد األهداف األساسية لروسيا هو ترس موسكو تسهل إنشاء دول فاشلة،

يمكن وصف روسيا كقوة الوضع حيث ب ،األوسطلألمن الجماعي في الشرق ، غنى عنه
  4.الراهن

تتركز  ،دعم االستقرارتدعي التي هي أيضا  اإلستراتيجية اإليرانية،نجد من جهة أخرى    
أساسا على توسع مجال نفوذ طهران في المنطقة واحتواء قدرات المملكة العربية السعودية في 

تبني أهداف توسعية  إلى بإيرانذلك ما أدى  ،األخرى  واإلسالميةالتأثير على الدول العربية 

                                                             
1 -Gabriel Gorodetsky, Why Moscow championed the creation of Israel, Le monde 

diplomatique, February 2016, pp.18-21. 
2 -Igor Delanoë, Russie-Israël, l’alliance qui n’existait pas, Orient xxi, juin 2016 , p.6.  
3 - Ibid, p. 9. 
4 - Talal Nizameddin, Putin's New Order in the Middle East, C. Hurst & Co. Publishers, 

London, 2013, pp .25, 26. 
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طرف روسيا وتهدد  حاربة منمغير معترفة أو  تسببت بتعاونها مع جهات فاعلة غير حكومية،
الحوثيين ..( حيث تريد الحفاظ على عالقاتها  حماس، مصالحها في المنطقة )حزب الله،

  .1والعربية السعودية إسرائيلالجيدة مع 
النظر عن العقيدة الثورية  بغضوذلك  ،بالدولة الطموحة إيران فوص يمكنبذلك       

ير الوضع الراهن لصالحها وذلك غيراغبة في تكقوة توسعية أو  ووصفها كذلك الخميني، لإلمام
الفاعل  أو عكس روسيا التي تعتبر الدولة ،2باستخدام كل الوسائل منها الفواعل الغير الحكومية

 الالفوضى . ذي يضمن االستقرار والوحيد واالهم في العالقات الدولية وال
 

  اإليرانيةالمبحث الثالث: البعد النووي في العالقات الروسية 
 

، اإليرانية البعد النووي في العالقات الروسيةسنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة      
قمنا بتقسيم المبحث إلى ثالثة  ولقد كونه الملف األهم واألكبر الذي حقق مقاصده للطرفين،

ومن جهة أخرى في المطلب الثاني  ،البرنامج النووي اإليراني ناول المطلب األولتي ،مطالب
في المطلب الثالث تطرقنا إلى  اوأخير  ،الموقف الروسي من البرنامج النووي اإليراني درسنا

 .0202 لعامالدور الروسي في االتفاق النووي اإليراني 
 

  اإليرانيالبرنامج النووي  :األولالمطلب 
 

دائما ما حاولت القوى الكبرى  ،م0423عام  إيرانيأول برنامج نووي  إطالقمنذ      
النووية وذلك في غرض الحفاظ على موازين القوى ومنع  األسلحةبامتالك  إيرانبعرقلته ومنع 

ومن بين هذه القوى االتحاد السوفياتي عارض هذه الفكرة خاصة وأن  انتشارها في المنطقة،

                                                             
1 - Bernard Hourcade, l’Iran se réinvente en puissance régionale, op.cit, p.18 
2 -   Ibid, p.18. 
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داخل  إيران، حينها كانت طور بمساعدة من الواليات المتحدةكان يت اإليرانيالبرنامج النووي 
  1.الحرب الباردة فترة خاللوذلك  األمريكيالغربي و المعسكر 
 (TNP)النووية  األسلحةمعاهدة عدم االنتشار على  0491في عام وقعت إيران       

لم تقم بتهيئة وتصديق  أو باكستان، كإسرائيلدول أخرى في المنطقة  باإلضافة إلى هاأن إال
  2.إلنتاجهاالنووية وخزن المواد الالزمة  األسلحةمجال  يقيودا في البحث فالنص الذي يفرض 

م تم 0414في عام  اإليرانيةالسلطة خالل الثورة  إلىالخميني  اإلمامبعد وصول     
أسلحة  صدام حسينواستعمال  بعد الحرب مع العراق،. تجميد البرنامج النووي في البداية

في طهران إلى  السلطاتب ذلك أدى كقوة عسكرية كبرى في المنطقة، إسرائيلبروز و  ،كيماوية
النووي وتطوير أسلحة نووية للدفاع عن السيادة الوطنية وردع كل محاولة  إعادة إنعاش البرنامج
 . 3اإليرانيوالنظام  اإليرانيهجومية ضد التراب 

أول وحدة من محطة الطاقة النووية التي تقع  إطالق 0220 سبتمبري ف تم           
حيث هذه  إيرانيةالتاريخي في الجنوب الغربي من البالد وذلك بشراكة روسية  بوشهرفي موقع 

تعهد روسيا تأين  ،إيرانيةعقد شراكة نووية روسية  إمضاءتم و المحطة ستبنى من طرف روسيا 
كانت الشراكة ذات طبيعة سلمية بحتة ولقد  .4بتوفير كل حاجيات المشروع )مادية وبشرية (

بعد أن التزمت جمهورية ، البلوتونيوم )استخدام عسكري( إلنتاجألن الفاعل لم يكن مخصصا 
لصنع أسلحة  تستخدمهاأنها لم  إلثباتروسيا  إلىقضبان االورانيوم المستخدمة  بإعادة إيران
  5.نووية

أن تطوير  ،ة القلقة شديدا من هذا المشروعخاصة للدول الغربي الجانب الروسي، أكد    
زرعت وبعد أن ه أن إالسيطرة روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كان تحت  بوشهرمحطة 

                                                             
1 - Samuel Ramani, How strong is the Iran –Russia « alliance »?, The Diplomat, February 

2018, p. 13. 
2 -David Patrikarakos, Nuclear Iran: the birth of an atomic state, I,B, tauris ,New York, 

2012,  pp.24-26 
3 - Ibid, pp.66, 67 
4- Nader Barzin, L’Iran Nucléaire, L’harmattan, Paris, 2005, pp.74, 75 
5 - Michele Gaietta, The Trajectory of Iran's Nuclear Program, Palgrave Macmillan, London, 

2016, pp.45, 46 



 ينالعالقات الروسية اإليرانية بين التعاون والتنافس االستراتيجي ----------------الفصل الثاني

 (2019-2000)                                                               
 

36 
 

منشأة لتخضيب  غير معروفين: نوويينوجود موقعين  تكشفكونها  الشك، فلكية أمريكيةصور 
بدأت روسيا أخذ أبعادها من الشراكة النووية  ،أراكومنشأة للمياه الثقيلة في  نطنزاليورانيوم في 

   1.إيرانمع 
  اإليرانيالموقف الروسي من البرنامج النووي  المطلب الثاني:

 
ذو سياسي  توجه هذه األخيرة اعتمدت ،اإليرانية للرئاسة ينجادمحمود أحمدبعد وصول    
 إيرانتوتر شديد بين  إلىالذي أدى  الشيء ،النووي  هابرنامجب يتعلقمتشدد في ما خطاب 
 2 .والوكالة الدولية للطاقة الذرية إيرانوقطع المفاوضات بين  الدولي، والمجتمع
على أول مجموعة من  (روسيا )بما فيها باإلجماعتصويت التم  0229 مع مطلع    

     3. في ديسمبر 0191الدولي بموجب قرار  األمنالعقوبات االقتصادية من قبل مجلس 
أعلنت أن  0221 في مباشرة إذ ،اإليرانيهذه القرارات والعقوبات لم تردع النظام  أن إال 2006

ح لها نظريا بالحصول على سوهو ما سيم مركزي، طردجهاز  3222مستوى  إلى هاوصل إيران
كذلك مع البرنامج النووي، البرنامج . المخصب الالزم لصنع قنبلة نووية ما يكفي من اليوارنيوم

 . 4تبر مصدر تخوف شديد لروسيا وللمجتمع الدوليالباليستس يع
لتخصيب اليوارنيوم غير مبرر اقتصاديا عندما يفترض  إيران برنامج بالنسبة لروسيا    

وبالتالي روسيا تشكك  أن المفاعل الوحيد في البالد يتم تزويدها بالوقود النووي الروسي بالكامل،
السرية الكبيرة التي تحوم  نظرنا إلى إذاخاصة  ،اإليرانيالنووي  للبرنامجفي الطبيعة السلمية 

ستية )شهاب( والتي تعتبر يالبال للصواريخ اإليرانيحولها والسرعة الكبيرة في تطوير البرنامج 
 . 5خطر واضح ومباشرموسكو ل بالنسبة

                                                             
1 - Ibid, p.67. 
2 - Nader Barzin, op.cit, pp.126, 127. 
3 - AFP, Reuters, AP, L'évolution du programme nucléaire iranien depuis 1953, Le Monde, 8 

Novembre 2011, pp.10. 
4 -Ibid, p.11. 
5 - Samuel Ramani, op.cit, p.15. 
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تقاربت  اإليرانيضد البرنامج واضحة سياسة  روسيا مواقفاتخذت  ذلكبناءا على       
والتي من بينها  الغربية، عدم التسلح ودعم كل المبادراتعلى  إيران إلجبارمع الدول الغربية 

حليفة لها ضد ب روسيا سكانت تح التي ،إيران هلم تتقبل األمر الذي. العقوبات االقتصادية
 1.الغرب

 ،اليورانيومى سرية لتخصيب مصانع أخر  في ظهورالسلطات الروسية  تسببتبعد أن     
عقوبات أخرى  إليرانجنبت  هاخاصة وأن اإليرانيتماما الثقة في البرنامج النووي  اروسي فقدت

في المجال النووي على الرغم من الضغوطات القوية من  إيرانأكثر قسوة وواصلت تعاونها مع 
 .2الدول الغربية

 
 في االتفاق النووي اإليراني ةالروسي المساهمة المطلب الثالث: 
 

أين  والمجتمع الدولي، إيرانبين  واإلخفاقات الدبلوماسيةبعد فترة من االنسداد      
تشديد بقرار الرد جاء بعدها  ،برنامجها وتخصيبها لليوارنيوم واصلتاغتنمت ايران الفرصة و 

 تالمتحدة فهدد والواليات إسرائيلأما  هذه العقوبات،لالصين روسيا دعم  مع يةعقوبات الغربال
اتخذت  في هذا الظرف من التوتر الشديد والعزل الدولي، .ضدها ردعية باتخاذ تدابير عسكرية

 ،0203للسلطة عام  حسان روحانيخاصة بعد وصول  منعرج دبلوماسي واستراتيجي، إيران
قنوات الحوار بفتح قام مباشرة  3،اإليرانيداخل النظام  اإلصالحيالتيار  إلىالذي ينتمي 

 . اتفاق دولي إلىوعبر عن رغبته في التفاوض والوصول  والتواصل مع الغرب،
الذي  0+2يسمى بمجموعة  ما األخرى المجتمع الدولي وخالل إطارمن الجهة       
 بريطانيا، الصين، ،روسيا لألمم المتحدة )فرنسا، األمنالدائمين في مجلس  األعضاءيتكون من 

في مقابل تعليق  ،إيرانتقدم عرضا جديدا للتعاون مع  ( زائد ألمانيا،األمريكيةالواليات المتحدة 
                                                             

1 - Bernard Hourcade, Crise du nucléaire iranien, Revue Confluences Méditerranée, Paris, 
2008, pp. 18 , 19. 

2 - Ibid, p. 22 
3 - Medea Benjamin, Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of 

Iran, OR books, New York, 2018, pp.142-144. 
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استخدام الطاقة  وإنتاجفي تطوير البحوث  إيرانيعترفون "بحق ، اليوارنيوم تخصيبوتجميد 
لكن دون  ،كازاخستانفي  0203في فيفري  تستأنفاالمفاوضات  .النووية ألغراض سلمية"

حقيقية لكل  سياسيةانطلق جديا وتوجد رغبة  الدبلوماسيأن المسار  إالمرضية،  نتيجة
 . 1االتفاق إلىفي الوصول  األطراف
 أستانا، ،اسطنبول كل من: فيالتي أجريت بعد العديد من الجوالت التفاوضية        
 0202جويلية  09اتفاق تاريخي يوم  إلىفي الوصول  األطرافنجحت  وأخيرا فيينا، ،جنيف

 .2في فيينا النمساوية 
كانت  التيالمفاوضات ما تحقق ذلك خاصة بعد مسار  الدبلوماسيةفنادرا في تاريخ       
 هي:اتفاق أهم نقاطه  إلىأن تم الوصول  إال معقدة،و  طويلة
  اليوارانيوم تخصيبالحد من،  
  3،البلوتونيوم إنتاجالحد من 
 ج البلوتونيوم ذات استخدام المنتجة للبلوتونيم سيتم لكي ال تنت أراكة محط تغيير

 .عسكري 
  4 الدولية.تعزيز وتدعيم عمليات التفتيش  
  5 . إيرانرفع العقوبات على 
 . الحفاظ على الحصار لألسلحة 

                                                             
1 - Nathalie MP, Nucléaire iranien : tout savoir sur l’accord et son histoire, Contrepoints, 13 

mai 2018 
2 -Yves–Michel Riols, Accord historique sur le nucléaire iranien, Le Monde, 14 juillet 2015, p. 

5 
 3 ر الذي يمكن استخدامه في حال إنتاج قنبلة ذريةالبلوتونيوم مع اليوارنيوم هو المعدن األخ - 

4 - Anthony H. Cordesman , The U.S., Iran, and the JCPOA: Providing Incentives as Well as 
Threats, Center for strategic and international studies, Washington, August 2019, 
pp.10-11 

أين الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنها تفتيش المنشآت  المفاوضات،أحد النقاط الحساسة في  التفتيش لقد كان -
  االتفاق.اإليرانية خالل كل فترة 

5 -Ibid, p.13. 
  نموها وسوقها الداخلي . كان الهدف الرئيسي واألساسي إليران في المفاوضات،حيث كانت العقوبات تعرقلرفع العقوبات  -
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  الهجومية وكل المعدات  األسلحةستية وواردات يالبال الصواريخاالحتفاظ على عقوبات
 .1التي تساهم فيها

   
مستوياتها السابقة  إلى اإليرانيةعادت العالقة الروسية  ،اإليرانيبعد االتفاق النووي        

هذا االتفاق مكن الدولتين باستئناف شراكتها الثنائية في  .اصة بعد رفع العقوبات على طهرانخ
تعتبر  .أمنية( خاصة بعد سنوات الحصار والعقوبات اقتصاد، العديد من المجاالت )طاقة،

كسوق واعد لكل الشركات االقتصادية الدولية  ،مليون نسمة 12وسوقها الداخلية بأزيد من ,إيران
 .2من بينها الروسية 

 
مدى ترابط وتنوع ما تعلق ب استنتاجاتهذا الفصل من  إليهما خلص  أهملعل       

 اإلقليميومسائل على الصعيد  عدة رهانات تشركهم اإليرانية، حيثالعالقات الثنائية الروسية 
العالقة جد معقدة ،حيث تتراوح بين التعاون والخالف وبين  أنا الحظنا كذلك مك.   والدولي

مما أدى بالعالقة الثنائية إلى تباطئها وعدم وصولها إلى المستويات  واألزمات.مراحل الشراكة 
 المرجوة من طرف الدولتين.

 

                                                             
1 - https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122460/full-text-of-the-iran-nuclear-deal.pdf.  
2- Sara Bazoobandi, Russia-Iran economic deal: Sanctions relief or political game?, Atlantic 

council, Washington, October 2018. p.16 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122460/full-text-of-the-iran-nuclear-deal.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصل الثالث

 ة لألزمة السورية وتداعياتهااإليراني الروسية المواقف
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الروسية نقطة تحول حقيقية أعطت بعدا لم يسبق له مثيل  اإليرانيةشهدت العالقات      
مما أدى إلى تغيير موازين القوى في  .السورية األزمة إنها ،في التعاون والتقارب بين البلدين

 الشرق األوسط على وجه الخصوص.
خالل هذا الفصل سنحاول معرفة ما إذا كان هذا التقارب مستدام وطويل المدى أو ما     

 إذا كانت االختالفات الكثيرة القائمة بين الدولتين ستؤدي إلى إبطاء هذا التقارب
   

 في تسوية األزمة السورية ةاإليراني ةالروسي األدوار األول:المبحث 
 

وعليه قمنا  ،سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة االنعكاسات اإلقليمية لالزمة السورية   
حيث يتناول المطلب األول سياسية روسيا في األزمة  بتقسيم المبحث إلى ثالثة مطالب،

في  وأخيرا إيران في األزمة السورية،سياسية  ومن جهة أخرى في المطلب الثاني درسنا السورية
 .في تسوية األزمة السورية اإلستراتيجيات الروسية اإليرانية تضارب المطلب الثالث تطرقنا إلى

 
 الدور الروسي في األزمة السورية األول:المطلب 

 
غالبا ما تمسكت روسيا ، ما يسمى بالربيع العربيأو منذ بداية الثورات العربية      
 إال العربية، األنظمةالمتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومساندة  التاريخيةبمواقفها 

أخذ بعين االعتبار من طرف القوى الدولية مواقفها لم ت أن وفي كل من حالتي مصر وليبيا
 1.األخرى الشيء الذي أدى إلى تهميش الدور الروسي وإشعارها بالعجز 

 باالنهيار، األسديا وتهديدها لنظام بشار ر سو  إلىبوصول موجة الثورات والتغيير     
ية والحيو  اإلستراتيجيةقررت روسيا التدخل سياسيا وعسكريا لحماية حليفها التاريخي ومصالحها 

للسياسة الروسية في الشرق  األساسيا محور وحجر ر سو حيث تعد  المهددة في المنطقة،
حيث بعد االبتعاد المصري عن االتحاد السوفياتي  والمتوسط وهذا منذ السبعينات، األوسط

اضطر االتحاد  ،األمريكيةالفلك الغربي الذي يتزعمه الواليات المتحدة  إلىوانضمامها 
                                                             

1-Fréderic Pichon, la Syrie : quel enjeu pour la Russie ?, Revue politique étrangère , Paris 
2013/1 , pp.108, 109 . 
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سوريا بالنسبة لأما  على تأثيرها ووزنها في المنطقة، لإلبقاءااللتفاف نحو سوريا  إلىالسوفياتي 
 م،8791في  وإسرائيلدة السالم بين مصر معاه إمضاءوبعد  ،إسرائيلكونها في حرب ضد 

الخارجية، فوجدت االتحاد السوفياتي  والتدخالت الهجماتلحلفاء لحمايتها من كانت في حاجة 
 .1جهتها وداعمة لها إلى

حيث المصالح  غماتي بحت،ا بر السوري فهو الروسي  التقاربيمكن المالحظة أن    
 :إقليمياالرتباط السوري الروسي فبالنسبة لموسكو الرهان هو  إلىهي التي أدت  اإلستراتيجية

المصرية التي أنشأتها  األمريكية العالقاتمع توازن يحقق نوع من الالتحالف مع سوريا ف
 نوع من اكتسابتحقق لها مسألة الأما بالنسبة لدمشق فإنها .  1978كامب دافيداتفاقيات 

 . 2بفضل التعاون العسكري والتقني مع موسكوستراتيجي" مع إسرائيل االتكافؤ ال"
 التسعينات، فترة خاصة خالل ،الروسية السورية ركود في العالقات فترةب مرورالفبعد     

 اإلدارة أين اتخذ ،الحكم إلى بوتينفالديمير صفها الطبيعي بعد وصول  إلىالعالقات  عادت
  %97مسح الديون السورية لدى روسيا على المستوى  أبرزها، من قرارات لصالح سوريا الروسية

 . 3م5007في 
 حيث عارضت 5088في تم بعد بداية األزمة السورية يأن التقارب الفعلي والحقيق يبقى  

الحفاظ على تواجدها : وذلك لعدة أسباب أهمها ،روسيا ولم تتقبل تغيير النظام في سوريا
 ،وبالتالي حماية مصالحها السياسيةحماية حليفها في سوريا  وتأثيرها في المنطقة ككل،

العسكرية التي تعود المنفذ  طرطوسقاعدة ما هو الحال بالنسبة لك ،الدبلوماسية والعسكرية
خاصة األمريكي ع توسع التأثير والتواجد الغربي منضف لذلك  لروسيا في المياه الدافئة، الوحيد

 .4رى وصفها التقليدي في الساحة الدولية استعاد صورة قوة كب في المنطقة،

                                                             
1- Ibid, p.111. 
2 - Alexandra Roberts, Understanding the Relationship Between Russia and Syria, The Aspen 

institute , Aspen, july 2019.  p.14 
3- Ibid. p.15. 
4 - Nikolay Kozhanov, Russia and the Syrian Conflict: Moscow's Domestic, Regional and 

Strategic Interests, Gerlach press, Berlin, 2016, pp. 41-46 
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خاصة في  بل دولي وعالمي، إقليميفي سوريا ليس فقط  روسيالنفوذ ال استمرار نرهاف   
والتي تستهدف أساسا  5085منذ  فالديمير بوتينقيادة سياق السياسة الخارجية الروسية تحت 

 .1آنذاكصف روسيا في الساحة الدولية واسترجاع سمعة وهيبة االتحاد السوفياتي و استعادة قوة 
والفوز  5087لتدخل العسكري الروسي منذ حققت فرصة ذهبية لفأزمة سوريا       

 وحققت لها إمكانية لعبلروسيا قوة أكثر  تعطأ  العسكري لها خاصة بعد تهميش القوة الغربية،
  2.دور محوري وأساسي في المنطقة

 
 الدور اإليراني في األزمة السورية الثاني:المطلب 

   
 خاصة بعد نهاية الحرب مع ،اإليرانية اإلسالميةتميزت السياسة الخارجية للجمهورية  

فمن ، األوسطللشرق  اإلقليميةالقوة  إيران جعل، مرتبط ب( بهدف أساسي8711-8710العراق )
للحفاظ  إيرانحيث تسعى  العنصر موجود في سياسة طهران الحالية في سوريا، اهذ أنالواضح 

كما تسعى . م8797ي كانت مخلصة لها منذ ثورة العربية الوحيدة الت ةعلى العالقات مع الدول
بروز  معوكذلك  إسرائيلحزب الله( ضد –سوريا – إيران)كذلك للحفاظ على "جبهة المقاومة" 

المحور الحفاظ وتقوية " م،5002في  صدام حسيني العراق بعد انهيار نظام ف الشيعية األحزاب
  3.حزب الله في لبنان( سوريا، العراق، ،إيران" )أو الهالل الشيعي

 إقليميبتقديم نفسها كزعيم  إليرانهذه الجبهات ضرورية أيضا ألنها تسمح تعتبر      
في ظرف الصراع مع المملكة العربية السعودية في  الفلسطينية، خاصةللدفاع على القضية 

 ،األسدلبشار العربية السعودية في سوريا ودعمها لألطراف السنية والمعارضة  فتدخل 4.المنطقة
  5.وقوتها الحقيقية اإلقليميةالسورية بمثابة اختبار رئيسي لنفوذها  األزمةلشعور أن ل إيرانبأدى 

                                                             
1 - Ibid, p.51. 
2- Jean-François Colosimo, Comment Poutine est devenu le roi du grand échiquier 

international, Le Figaro, 23 décembre 2015. 
3 -Thierry Coville, La politique syrienne de l’Iran :entre intérêts stratégiques et débats internes, 

Confluences Méditerranée, Paris ,2014/2 , pp.96, 97.  
4- Ibid, p.101. 
5- Ibid, p.102. 
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من الضروري التذكير بأن الروابط بين البلدين  في سوريا، اإليرانيةلفهم أكثر السياسة   
بعد  ت بالجمهورية اإلسالمية اإليرانيةالتي اعترف األولىي الدولة العربية هحيث سوريا  تاريخية،
مع ليبيا التي ساندتها في حربها مع  الوحيدةم وكذلك الدول العربية 8797 اإلسالميةالثورة 
 العاملكذلك  نسىنأن دون  ،تاريخية مهمة جدا للسلطات اإليرانيةفهذه العناصر ال 1،العراق
 إلىسوريا تنتمي الهرم السلطوي في العلوية المتواجدة على رأس  األقلية أن حيث الديني،

ا اعتبارات مالدولتين لهأن حيث ب العامل،ال يجب المبالغة في هذا  هأن إال ،المذهب الشيعي
 إيرانبالنسبة لدمشق التحالف االستراتيجي مع  .وسياسية تتجاوز العنصر الديني إستراتيجية

أما  ،صدام حسينالمجسد في نظام  آنذاك يالعراقمع منافسها البعثي  يسيوازن التحالف السن
 إنشاءمن جهة أخرى . العربي األوسطالشرق  إلى هران فسوريا تعتبر الرابط الوحيدلطبالنسبة 

والذي  السورية، اإليرانيةم تعتبر نقطة مهمة في التحالف والروابط 8715اللبناني في  حزب الله
  2.للدولتين اإلقليميةأصبح بمرور الوقت وسيلة أساسية للتأثير والقوة 

 وإستراتيجيةاعتبارات سياسية  تستند على ةسوريال اإليرانيةفيمكن القول أن قوة العالقة 
دعم  ،إسرائيلالتنافس ضد  في المنطقة )روابط مع دولة عربية، إيرانتموقع ل جوهرية بالنسبة

نظام لمباشرة وبكل وزنها الدعم إلبداء ال بإيرانهذه االعتبارات أدت ، في لبنان...( حزب الله
 ا في خارطة النفوذ الحيوي سوريل اإلستراتيجية األهمية أن إذ ،األزمةمنذ بداية  األسد بشار

 3.تتقبل تنحية حليفها الوحيد في المظهر والساحة السياسة السورية ال  اإليراني، جعلها
اعتبرت  األسدبشار  وتأثيروتراجع سلطة حرب أهلية  إلىوتحولها  األزمةفبعد تطور     

مجبرة للتدخل العسكري المباشر في سوريا لحماية مصالحها والدفاع على نظام  نفسها إيران
ل ايهدد الخريطة الجيوسياسية للمنطقة بتغيير جذري في ح الذياألمر  ،بالسقوط المهدد األسد
قوة أبرزها  ،لسوريا ببعث العديد من المليشيات والجنودإيران فقامت  ،النظام السوري  سقوط

                                                             
1- Jubin M. Goodarzi, Syria and Iran: Diplomatic Alliance and Power Politics in the Middle 

East, Library of Modern Middle East Studies, London, 2009, pp.38-42. 
2 - Ibid, pp. 85-87. 
3 - PAYAM MOHSENI, HASSAN AHMADIAN, What Iran Really Wants in Syria, Foreign 

Policy, Washington, May 2012. p.21  
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داخل  لحزب اللهالتابعة لمنظمة الحرس الثوري وكذلك تمويل ودعم التواجد والقتال  القدس
 . 1التراب السوري 

أن  إال في سوريا، اإليرانيبشريا للتدخل  وماديا أبالرغم من التكلفة الغالية سواء      
أكبر وأهم عن التكلفة لهذا الدعم  اإلستراتيجيةبالنسبة للسلطات اإليرانية فالفوائد والمصالح 

 . 2اإليراني
 

 في سوريا تضارب االستراتجيات الروسية اإليرانية المطلب الثالث:
     

خاصة في المجال  ،في ملف األزمة السورية الكبير ة والتعاون الروسي السوري شراكال 
لم  وكذلك فوزهم العسكري والدبلوماسي في الميدان السوري،ومصالحهم المشتركة  العسكري،

حول مستقبل  روسيالو  يرانياإل جو تصارع وتنافس حاد بين الطرفين يمنع وجود واقع يعكس
رغم أن الحرب واألزمة لم تصل إلى حد اآلن إلى  سوريا وكيفية إعادة بناء الدولة السورية،

  3.نهايتها
التنافس المتزايد بين ب ي المرتبطةأحد الدينماكيات الموجودة حاليا في سوريا هلعل     

واقع ميداني فالديناميكية التنافسية  .روسيا وإيران لتحديد شكل سوريا في المستقبل ومواقعها فيها
 إلى صراع أو عداء، التنافس تحوليال نتصور أن  ناإال أن بين موسكو وطهران، حقيقيو 

بينما تسعى . ففالتنافس يتواجد أكثر داخل هياكل الدولة أو على مستوى السيطرة على الموارد
 الدولة على جميع أذرع القوة،روسيا إلى إعادة بناء الدولة وهياكلها األساسية وتحديث سلطة 

تسعى إلى التسلل إلى داخل الدولة وتوطيدها إليها في الوقت أين تحاول بناء  نجدها فان إيران
 .4أجهزة أمنية مسلحة متوازية للسلطة تحت سيطرتها المباشرة 

تجاوز أوج األزمة والحرب وتحقيق هدفهم المشترك األبرز أال وهو المحافظة  ما تمفبعد   
أصبحت األولويات األمنية والعسكرية لكل من روسيا وإيران روسيا إال أن  ى نظام األسد،عل

في حين روسيا أنفقت طاقات عسكرية ودبلوماسية كبيرة على مصير ف متباينة بشكل متزايد،
                                                             

1- Marisa Sullivan, Hezbollah in Syria, Institute for the study of war, Washington, 2014,  p.30. 
2 - PAYAM MOHSENI, HASSAN AHMADIAN, op. cit, pp.22 
3- Saleh Ben Odran, La Russie et l'Iran placent leurs pions en Syrie, Slate.fr, 9 mai 2019 
4 -idem. 
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حيث لم تقدم أي دعم عسكري أو  تجاهلتها تقريبا بالكامل،إيران  نجد أن 1،وشمال سوريا أدلب
وسط وشرق سوريا على بناء قواعد عسكرية  علىإيران طاقاتها  تركز إذ ،األمر فيلوجيستي 

موسعة ومعابر حدودية مع العراق وذلك بدمج نفسها ثقافيا داخل البالد بتجنيد السكان المحليين 
تبدأ  ،ففي مرحلة "ما بعد الصراع" أو "ما بعد الحرب" .لالنضمام إلى مجموعة من الميلشيات

حيث  ددت المصالح الروسية اإليرانية المشتركة في سوريا أن تتآكل وتنقص،الوحدة التي ح
                                                2 .تبرز خالفات إستراتيجية جوهرية

 وتشجيعهاالدول العربية  تم دعاية احتواء التوسع الكبير إليران في سوريا،حد و غرض ب    
فك عزلة النظام السوري ومساعدته لالبتعاد نوعا ما من جل ألدمشق  ودعم عالقاتها معبالتفتح 
كذلك  .قد يزيد من الضغط على إيران ذيال بالشكل ،مصرو  مثل االيمارات العربيةإيران 

في سوريا ال يعني وال  األسدالمقصود من روسيا وأفعالها هي اإلشارة إلى واشنطن بأن "نصر" 
 . 3يحتاج إلى انتصار إيراني

على عشرات اآلالف من رجال الميلشيات داخل إيران طالما تسيطر يبقى انه  الواقع، في 
فبعد  فال يوجد أي سيناريو سيتم دون طهران داخل المعادلة، الدولة والبعض األخر توازيا عنها،

يمتد  ،أن نجحت في إنشاء كتلة سياسية وأمنية تحت تأثيرها المباشر على مستوى كل المنطقة
فنالت إيران أفضلية إستراتيجية ال  بيروت وفلسطين، إلىمن طهران عبر بغداد ودمشق وصوال 

 .4رجعة فيها 
في كل األحوال لن تغادر إيران سوريا بسهولة وال يوجد أي طرف يجبرها على يبقى انه و 

 ذلك.
 
 

                                                             
1- Tim Ripley, Operation Aleppo: Russia's War in Syria, Telic-Herrick Publications, London, 

2018. pp . 98-101. 
2- Charles Lister , Russia ,Iran and the competition to shape Syria future, Middle east 

institute, Washington, September 2019, pp.13-16. 
3 - Ibid. pp. 18, 19 
4 - Nikolai Kozhanov, Iran's Strategic Thinking: The Evolution of Iran's Foreign Policy 

1979-2017, Gerlach press, Berlin, 2018, pp. 44-49. 
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 التداعيات اإلقليمية لالزمة السورية في ظل الدور الروسي اإليراني ث الثاني:المبح
   
دراسة التفاعل الروسي اإليراني تجاه األزمة السورية، سنتطرق في هذا المبحث إلى   

التقارب الروسي  حيث يتناول المطلب األول ،ثالث مطالبقمنا بتقسيم المبحث إلى  وعليه
، حدود الشراكة اإليرانية في سوريا في المطلب الثاني درسناومن جهة أخرى  اإليراني في سوريا

 .أما المطلب الثالث فيتناول مستقبل النفوذ الروسي اإليراني في سوريا
 

 سوريافي  التقارب الروسي اإليراني ب األول:المطل
      

لكن  متبادل، تاريخيأو  إيديولوجيبسبب تعاطف  ليس تان في سورياحليف وإيرانروسيا  
توفير أساسية لهما أبرزها  إستراتجيةحيث تشتركهم مصالح  عملية وبرغماتية، تكتيكية، ألسباب

في  األمريكيللتواجد والتأثير الغربي خاصة حماية والحفاظ على النظام السوري الراهن والتقليل ال
 إلىقواته الجوية  بإرسال فالديمير بوتين إقناعدور فعال في  اإليرانيينفكان للقادة  المنطقة،

 تزال الدولتين في تعاون وشراكة داخل سوريا، وال ،5087 سبتمبرفي  األسدسوريا لدعم بشار 
 . 1تزال الدولتين تحتاج بعضهما البعض وال

فهذه الشراكة لها عدة دوافع أبرزها التخوف من تدخل عسكري غربي في سوريا     
،فكان الخوف متزايد من أن واشنطن كانت تستعد  الكيماوية الهجماتبعد  5082،خاصة في 

العراق  ،5008بنظام صديق كما تم في أفغانستان  واستبدالهونظامه  األسدبحكومة  لإلطاحة
خسارة خطرا كبيرا واحتماال ل ،وإيرانلكل من روسيا  ذلك بالنسبة فكان ،5088أو ليبيا  5002
 .2كون سوريا حليفتهما التاريخي والتقليدي في المنطقة ، خاصة لتخوف والقلقا اثار ، مماسوريا

 األسد نظام متخوفة كثيرا من أن انهيار واإليرانيةالروسية  اتكذلك كانت القياد     
 السورية األراضيباستخدام  جماعات أخرى  أو "القاعدة " ،" اإلسالمية"الدولة  لمنظماتسيسمح 

                                                             
1- Seth, G, Jones, Russian cooperation with Iran in Syria, Center for strategic and 

international studies , Washington , July 2019, p.21. 
2 - Ibid, p.23. 
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حيث هذه الجماعات كان  العسكرية، وإمكانياتهالجذب المزيد من المحاربين وتحسين قدراتها 
 . 1وإيرانتكون خطر مباشر لكل من روسيا 

مثل للدول العربية حتى بالنسبة  حيوية واستراتيجيةمنطقة  األوسطكون الشرق  أخيرا،
الذي كان  الشيء مع حلفائها تقرر في مصير المنطقة، كانت مصر والعربية السعودية التي

الروسي هو أيضا موجه ضد القوات الغربية  اإليرانيفالتقارب  ،واإليرانيةضد المصالح الروسية 
 . 2ومصالحها في المنطقة

التدخل الروسي  إلىأدت  الشركات حول المنطقة وتعدد المتضاربةفهذه المصالح      
 بقواتها الجوية بصفة خاصة،روسيا  تدخلت اذ لحماية موقعها في الفضاء اإلقليمي، واإليراني

كل هذه المجموعات و  خاصة والمليشيات والمجموعات الموالية لها،بقواتها ال فتدخلت إيرانأما 
والمشترك أال وهو الحفاظ  األساسيدفها هعلى تحقيق  األخيرةخالل السنوات  عملت واألطراف

، وفي هذا السياق برز مثلث استراتيجي في سوريا لحل األزمة بين روسيا .داألسعلى نظام 
 .3التي تجتمع رؤساءها بشكل منتظم ، تركيا وإيران

 
     في سوريا اإليرانيةالمطلب الثاني :حدود الشراكة الروسية 

  
اختالف كبير في الرؤى  أن يوجد إالوالشراكة بينها  اإليرانيرغم هذا التقارب الروسي  

 اإلقليميةوكذلك اختالف وتناقض في السياسات والمصالح  إيران والمستقبلية لسوريا بين روسيا 
 . 4بينهما

من خالل رجال  يرانوإيمكن مالحظة نوع من المنافسة بين روسيا ، في المدى القريب 
معدنية  فالحيه مواردلسوريا )للوصول والتحكم على الموارد االقتصادية والطبيعية  أعمالها،

                                                             
1 - Clément Therme, Iran et Russie: une coopération sécuritaire croissante, Telos-eu.com, 29 

octobre 2019 
2 - Dina Esfandiary, Ariane Tabatabai, op.cit, pp.164-166. 
3- Dominique Moisi, Russie, Turquie, Iran : le triangle de la revanche, Les Echos ,6 janvier 

2017. 
4 - Michel Duclos, Russia and Iran in Syria: a random partnership or an enduring alliance?, 

Atlantic Council, Washington, June 2019, p,14. 
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تتنافسان بشدة  وإيرانيمكن المالحظة أيضا أن روسيا  وفي قضية أكثر حساسية، .وطاقوية ..(
 واألمنيةلهم في مناصب رئيسية في القوات العسكرية وتابعين لوضع ومساندة ناس مقربين 

ثال روسيا فم القرار،وذلك لتأمين درجة تأثير داخل النظام السوري في عملية صنع  ،السورية
دور  إلى األخرى فتدعو هي  إيراندور مركزي للقوات والجيش الوطني السوري أما  إلىتدعو 
 .1الموجودة في الميدان  الشيعيةالمليشيات  إلىمهم 

 وإسرائيلاللبناني  حزب اللهمن في الدور الذي تلعبه كل من كأن أبرز خالف ي إال     
روسيا  بينما 2في سوريا شيعية أخرى  ومجموعات حزب اللهتواجد تدعم  إيرانحيث  في سوريا،

من جهة أخرى روسيا  المجوعات، حل بين الدول فقط وال تعترف بهذه إلىترغب في الوصول 
كي تكون في محورها  المنخرطة في سوريا، األطرافعلى عالقات جيدة مع كل  اإلبقاءتريد 

 ،هي أبرز مثال اإلسرائيليةففي هذا السياق العالقة الروسية  في القضية، األهمكحكم والعنصر 
ومواقع  اإليرانيةقصف المواقع ت إسرائيل تتركروسيا أن  إال ،إيرانتها مع حيث بالرغم من قراب

من المجال  كبير حيز من االستحواذ على إيران تمكينحلفائها في سوريا وذلك في غرض عدم 
 . 3على النظام السوري وتأثره لصالحها كليتارض نفسها  وأن تصبح أكثر قوة كي تف الحيوي 

بناء مؤسسات الدولة والجيش السوري أولوية لروسيا وذلك في غرض الحد من  فإعادة   
 . 4خاصة حزب الله على النظام السوري  تبعية وتأثير المليشيات الشيعية المدعومة من ايران،

حليفة لها بقيادة علمانية ووطنية  ةدول :قبل سوريا كما كانتعلى  اإلبقاءفروسيا تريد     
 فتريد سوريا إيرانأما ، لم يكن يتقبل تواجد حزب الله في سوريا( األسدحافظ وذات سيادة )

 .أين قواتها العسكرية الشيعية ستلعب دور مهم في استقرار البالد ،داخل منطقة نفوذها جديدة
 . 5تطابقتأن هذه الرؤى متعاكسان وأن مصالحها على المدى البعيد ال  هنا يتبين لناف

 
 

                                                             
1 -Ibid, p.15. 
2-  Marisa Sullivan, op.cit, pp.55, 56. 
3 - Adham Saouli, Raymond Hinnebusch, The war for Syria :Regional and International 

dimensions of the Syrian uprising , Routledge editions ,New York, 2019, pp.80, 81 
4- Talal Nizameddin, Putin's New Order in the Middle East, Op. cit, p.103. 
5 - Michel Duclos, Op.cit, p.17. 
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 مستقبل التنافس الروسي اإليراني على النفوذ اإلقليميو المطلب الثالث: األزمة السورية 
  

منذ اندالع الحرب األهلية في  ،بقاء الحكومة في دمشقمسالة استمرار النظام و  تكان          
نظام بشار األسد ل ااألجنبية دعم األطرافأي من  يقدملم و  .على المحك 5085سوريا في عام 

االستراتيجية كبيرة للغاية  ةالمخاطر نسبة كانت لقد إيران وروسيا.  مما قدمته كال منأكثر 
بالتالي أدت الحرب  .بإسقاط النظام في سوريااللتان قررتا عدم السماح روسيا وإيران ة لبالنسب

غير مسبوق وتقارب المصالح بين البلدين بشأن األمن اإلقليمي، ولكن اآلن األهلية إلى توحيد 
مع تعزيز الحكومة السورية لمكاسبها، هناك أسباب وجيهة لتوقع أن تظهر الخالفات 

 .1االستراتيجية والمصالح المتضاربة لروسيا مع إيران في الواجهة
العالمي كقوة محورية في نظام دولي ترى موسكو سوريا في اإلطار األوسع لدورها          

حيث أن ممارسة النفوذ والحفاظ على توازن مواٍت للقوة في الشرق األوسط مهم  ،متعدد األقطاب
سوريا مستقرة وودية هي المفتاح إلنشاء نظام روسي في فبالنسبة لهذه األخير بناء  ،جًدا لروسيا

مع جميع الجهات الفاعلة الرئيسية، بما  المنطقة، األمر الذي يتطلب الحفاظ على عالقات جيدة
في ذلك المتخالفة مع بعضها مثل إيران من جهة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية من ناحية 
أخرى. وبالتالي يمكن أن تكون موسكو الوسيط األقوى واألكثر فاعلية في المنطقة مع ضمان 

 2أال يتحدى أي أحد سلطته ويهدد مصالحه االستراتيجية
 ،طموحة للغايةتعتبر في الجانب اآلخر، فإن اآلراء اإليرانية تجاه سوريا بعد الصراع        

 إذ، الكتفاء بالوضع الراهن قبل الحرب في سورياوالمال لألن طهران أنفقت الكثير من الدماء 
على  بمثابة بوابة الجمهورية اإلسالمية إلى العالم العربي وساعدتهابالنسبة لها كانت سوريا 

يبدو أن إيران مصممة أيًضا على تشكيل  لذا  ،إبراز سلطتها في لبنان من خالل حزب الله
هذا ما  .طبقة جديدة في هيكلها األمني اإلقليمي الغير متماثل باستخدام سوريا كقاعدة متقدمة

                                                             
1- Maysam Behravesh, Giorgio Cafiero, Can Russian-Iranian alignment in Syria last?, Middle 

east institute, Washington, October 2019. pp. 7, 8. 
2 - Dmitri Trenin , op.cit, pp. 170-173. 
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أي خوض المعركة بالقرب من أراضي  ،أصبح يعرف بسياسة "العمق االستراتيجي" إليران
 .1العدو

بالنسبة للوضع ومستقبل  أن هذا الطموح ال يتماشى بشكل جيد مع الرؤية الروسية يبقى        
أهمية كبيرة لتوثيق العالقات مع إسرائيل وتعتبر األمن  إذ تميل روسيا اليالء سوريا.كما 

في الوقت الذي موسكو  تغافلما يفسر ماإلقليمية.  إستراتيجيتهااإلسرائيلي ضرورًيا الستمرار 
    .      2إسرائيل المواقع والقوات شبه العسكرية المرتبطة بإيران في سوريا وخارجهااستهداف 
بعد الحرب في سوريا لفترة ما إعادة البناء  من ناحية أخرى أنتعتبر موسكو كما           

طويلة األجل  فرصة فريدة لتعزيز مصالحها االقتصادية في المنطقة من خالل تأمين تنازالت
مربحة وتعزيز وجود شركات القطاع الخاص التابعة للدولة الروسية. هذا يشكل نقطة أخرى 

 .3رئيسية من التنافس بين الحليفتين الرئيسيتين لسوريا
 

 المبحث الثالث: التداعيات الدولية لالزمة السورية في ظل الدور الروسي اإليراني
    

الدور الروسي  التداعيات الدولية لالزمة السورية سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة
حيث يتناول المطلب األول حدود  وعليه قمنا بتقسيم المبحث إلى ثالثة مطالب،، اإليراني

 التداعيات الدولية ومن جهة أخرى في المطلب الثاني درسنا األدوار الغربية في األزمة السورية
مستقبل سوريا بين اإلستراتيجيات  تطرقنا إلىوأخيرا في المطلب الثالث  لألزمة السورية،
 اإلقليمية والدولية

 
 
 

                                                             
1 - Nikolai Kozhanov, Iran's Strategic Thinking: The Evolution of Iran's Foreign Policy 1979-

2017, op.cit, pp. 88-92. 
2- Dimitriy Frolovskiy, What Putin really wants in Syria, Foreign policy, Washington, February 

2019, pp. 26-28 
3 - Maysam Behravesh, Giorgio Cafiero, op.cit, p. 9. 
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 المطلب األول: حدود األدوار الغربية في األزمة السورية

 
أن ، منذ بداية األحداث في سوريااعتقدت القوى الغربية الموجودة تاريخيًا في المنطقة    

األمر الذي دفعهم إلى ، سيسقط بسرعةالسوري السيناريو المصري أو الليبي سيتكرر وأن النظام 
دعم القوى المعارضة لنظام وسارعت إلى مبكًرا، جد قطع عالقاتهم الدبلوماسية مع سوريا 

 .1األسد
مشاركة أو تدخل مع أهلية حقيقية  حرب وتحوله إلى في سوريا أمد الصراع طال لما

، سرعان ما وجد الغربيون أنفسهم  (إيران وروسيا )إنقاذ النظام  التي سعت الى الخارجية القوى 
 بدعم من حلفائهإذ استعاد النظام السوري عافيته سريعا ، في سوريا اإلستراتيجية خارج اللعبة

 .2وفاز في المعركة العسكرية ستعاد قوته تدريجياوا
المعركة العسكرية  تخسر ان تفقد نفوذها بعد  بدأت ، القوى الغربية التيامن جانبه

تم  االمر الذيسوريا. وهو  داخليبق لهم حلفاء أقوياء  كما لم، ليدين في المنطقةا التقحلفائهو 
عقب استخدام  5082تأكيده بعد قرار الواليات المتحدة بعدم التدخل عسكرًيا في أغسطس 

 .3النظام لألسلحة الكيميائية
يا ألنه منذ تبين لنا دراسة اإلستراتيجية األمريكية في سوريا تراجع القوى الغربية في سور 

يرغب في  ميريد االنخراط عسكرًيا في الشرق األوسط، ولباراك أوباما البداية لم يكن الرئيس 
اقتناعا منه بضرورة فك االرتباط بين  التجنب إستراتيجيةتكرار أخطاء أسالفه، فأعلن في سورية 

وعمل ما في وسعه كي على قراره هذا باراك أوباما  ولقد دافعالواليات المتحدة والشرق األوسط، 
منذ إلى تعثر الدبلوماسية األمريكية  ذلكفي سوريا. أدى  ال تتدخل الواليات المتحدة األمريكية

في ومركزية رئيسية قوة ك ووجودهامصممة على تأكيد نفسها ال ةروسيالمبادرة ال، أمام البداية

                                                             
1- Roland Hureaux , La France et l'OTAN en Syrie: Le grand fourvoiement , Editions 

Bernard Giovanangeli , Paris, 2019. pp.59, 60. 
2 - Marianne Meunier, Les Occidentaux hors jeu, Journal la croix, 22 déc. 2016. p.17. 
3 - Jeffrey Goldberg, The Obama Doctrine, The Atlantic , Washington, April 2017. pp. 20, 21 
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الرتباط وترك المجال لدول سياسة فك انفس السبيل مع دعم ، دونالد ترامب  إدارة تسوريا. تابع
 .1سوريا على الوضع فيمثل روسيا أو إيران أو تركيا للسيطرة 

ولم يعد لديهم وزن  ،سورياتجاه  ددة لدول الغربية استراتيجيات واضحة ومحل لم يعد حاليا
 تقطفالتي  اإلقليميةعود بالفائدة على القوى ي مما، الوضع فيهاكبير على القرارات المتعلقة ب

 .2مزاياها أكثر فأكثر
ولم تتمكن  ن الدول الغربية كانت مخطئة في تحليالتها للوضع في سورياايمكننا القول 
الصراع  كون في قراءاتها وفشلت ، للوضع الفعليقللت من تقديرها  إذ، من اساليب التسوية

 3.ويصعب تدخلها وأصبحت اآلن معزولة أصبح معقدا بالنسبة لهاالسوري 
 

 الثاني: التداعيات الدولية لألزمة السوريةالمطلب 
    
 ،يعد أمرا هاما الستكمال حيثيات دراستنا دور ومواقف القوى الدولية األخرى في األزمة إن

مباشرة أو غير مباشرة في  أزيد من عشرة دول منخرطةو حيث بعد ثمانية سنوات من الحرب 
الشيء الذي يجعل األزمة السورية  وأهدافها،حلفائها ، حيث كل واحدة لها مصالحها ،الصراع

ساحة سوريا من ما يجعل في راهن العالقات الدولية.  كثر دولية واألكثر تعقيدااألحرب ال
مستقبل سوريا ال يناقش وال أضحى أين  اختبار للموازين القوى والصراعات الدولية الجديدة،

  4.ين وحدهميتقرر من طرف السوري
نجد أن إسرائيل تقوم بغارات  روسيا، واجد العسكري لكل من إيران وفإلى جانب الت     

من  تعد تركيا أيضا 5،جوية أين تقصف بانتظام المواقع التي تعتبرها مهددة ألمنها ولحدودها
سواء في  قوات دائمة متواجدة في التراب السوري، عبأتاألطراف اإلقليمية األساسية التي 

                                                             
1 - Ibid, p 23. 
2 - Ben Hubbard, Anton Troianovski, Carlotta Gall and Patrick Kingsley, In Syria, Russia Is 

Pleased to Fill an American Void, New York Times, 17 october 2019, pp. 10-12 
3- « Les puissances occidentales se sont trompées » dans : http://www.aps.dz/monde/84800-

les-puissances-occidentales-se-sont-trompees-sur-la-realite-syrienne 
4 - Christophe Phillips ,The battle for Syria :international rivalry in the new middle east, 

Yale university press, New Heaven ,2016,  pp. 60, 61. 
5 - Ibid, p. 109.  



 وتداعياتهاة لألزمة السورية اإليراني الروسية مواقفال ------- ------------ الفصل الثالث
 

54 
 

، اذ مثال التي أخذتها من األكراد عفرين أو على طول حدودها مع سوريا كمنطقة ادلبمنطقة 
تعد حجة محاربة المد والتهديدات الكردية من بين مبررات التدخل التركي في سوريا، اذ يبقى 

بالرغم  1. تركيا األساسي منع األكراد من إقامة منطقة حكم ذاتي لهم أين ستزداد قوتهم هدف
 . وأقل وضوحا أنهم أقل عددا

تحتفظ كل من الواليات المتحدة وفرنسا و غربية ال تزال متواجدة في سوريا القوات الأما 
خاصة بالقرب من الحدود ، المتبقية داعشقواتها الخاصة في مواجهات قوات ببوحدات 

وهذا قبل قرار اإلدارة  2،، أيضا لحماية حلفائهم األكراد الذين تهددهم تركيا في الشمالالعراقية
األمريكية بتنحية جزئية من قواتها في المنطقة والذي فتح الطريق لعملية عسكرية تركية ضد 

 القوات الكردية في شمال سوريا .
قطر واإلمارات المتحدة التي الزالت  ال يجب نسيان الدول الخليجية كالعربية السعودية،  

ريا بتمويل أطراف وجهات موالية وحليفة لها داخل تشارك في تأجيج الصراع والحرب على سو 
  3.إال أن هذه الدول ال تشارك مباشرة في الميدان العسكري  سوريا،

 متعارضة أينال هامصالح المنخرطة بذلك في الشأن السوري وتتعددالدول  تتعدد بذلك   
تريد   4.يهاكل دولة فرض قواعد لعبة إستراتيجية وخريطة تسوية لالزمة على منافس تحاول

إسرائيل مع إيران إقامة قواعد لها وحماية شمالها خاصة منطقة القوالن من جهة أخرى تريد 
 .5إيران توسيع منطقة نفوذها وحماية حليفها في المنطقة 

جعلت روسيا من األزمة السورية نقطة انطالقة الستعادة مركزها وصفها على من جهة 
التقليدي في المنطقة أين تتواجد قواتها الوحيدة في الشرق  المستوى الدولي وذلك بحماية حليفها

دول الغربية يتيمة إلستراتيجية فعالة في سوريا، حيث فرنسا تعد المن جهة أخرى  6.األوسط
أما  ،تأمل في العودة إلى اللعبة والموازين اإلقليمية التي كانت في السابق أحد مناطق نفوذها

                                                             
1 -Ibid, pp. 115, 116. 
2 - Farah Najjar , What is the West's end game in Syria?, Al Jazeera, 16 Apr 2018. 
3- Reva Goujon, The Geopolitics of the Syrian Civil War, Worldview Stratfor, Austin, 2015, 

pp. 45, 46. 
4 - Ibid. pp.51 
5 - Adham Saouli ,Raymond Hinnebusch, op,cit, p.103. 
6 - Ibid, p.50 



 وتداعياتهاة لألزمة السورية اإليراني الروسية مواقفال ------- ------------ الفصل الثالث
 

55 
 

 ،ألمريك الداخلياالصراع السياسي عالقة بين األوامر المتناقضة و بالنسبة للواليات المتحدة فهي 
 . 1االنسحاب أما البانتاغون واألجهزة األمنية تريد البقاء ترامبالرئيس يريد حيث 

 
 وإيران لروسيا المطلب الثالث: مستقبل سوريا بين اإلستراتيجيات اإلقليمية والدولية

 
تغيرات سلسلة من التحوالت السياسية وال الماضيةشهدت الساحة السورية خالل األعوام 

الميدانية، بتأثير العوامل الخارجية والفواعل الدولية واإلقليمية، جعلت طرفي الصراع، نظام 
األسد والشعب السوري الثائر، الحلقة األضعف في عملية القرار السوري، فتحول السوريون إلى 

 .2مجرد عامل ثانوي 
ات تشير إلى أن الصراع في سورية لن يتوقف دون تحقيق نوع رغم كل شيء فإن المعطي

من االنتقال السياسي، الذي يضمن تغيير طبيعة نظام الحكم، فيزيل الطابع األسري للحكم، 
 بعد توقفالطبيعية،  حياتهم ، واستئنافويفتح الباب أمام عودة السوريين في الداخل والخارج

يحدث بدون موافقة القوى األجنبية العاملة في سوريا،  لكن هذا التغيير لن 3 ،الحرب األهلية
وبالتالي فإن ميزان القوى اإلقليمي والدولي هو  .والتي لها جميعها أهداف ومصالح تضمنها

 .4الذي سيفرض مستقبل سوريا
إنشاء مجموعة عمل دولية  في سوريا إلى تعتبر اليوم القوة المحوريةالتي  تسعي موسكو

 5.المعنية، وبالدرجة األولى القيادة السورية، وجميع المنخرطين في النزاع تشمل جميع األطراف
االستقرار بعد سحب جميع القوات األجنبية من األراضي  تثبيت المجموعة مهمة هذه ستتولى

في هذه النقطة نرى  ،السورية واستعادة مؤسسات الدولة السورية مع الحفاظ على وحدة أراضيها

                                                             
1 - Geoffrey Aronson, The US needs to rethink its Syria strategy, Middle East institute, 

August 2018. pp.10, 11. 
2 - Christophe Phillips , op.cit, pp. 155-158. 
3 - AFP , Syrie: la Russie, acteur incontournable d'une solution politique, L’obs, Paris, 

Novembre 2019, p.14. 
4 - Adham Saouli ,Raymond Hinnebusch , op. cit, pp.94, 95. 
5- Dimitriy Frolovskiy, op,cit , pp.26-28 
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روسيا لجعل سوريا قوية ذات سيادة وربطها بها، كما كان الحال في وقت  فعلية من إرادة وجود
 .1االتحاد السوفيتي

بادرت موسكو إلى تكثيف دبلوماسيتها لحشد  الطريق المستقبلية اإلعالن عن خطة بعد
التأييد اإلقليمي، محاولتا إقناع الدول الخليجية بتوفير التمويل الالزم لنظام األسد مقابل تعهد 

  2.كو بكبح النفوذ اإليراني في سورياموس
على وقع الجهود الميدانية الروسية لتقليص النفوذ اإليراني في تتنامى الشكوك اإليرانيُة 

دفعت ثمًنا  بعد ان هاتجاوز بقلق وتستنكر محاولة روسية المحاوالت ال ى هذهإل تنظر إذدمشق؛ 
بامتيازات الغاز والنفط ومناجم الروسي الستئثار ترفض محاوالت ا، و بشار األسدباهًظا إلبقاء 

حقوق التنقيب على النفط والغاز في وعلى  يهاالحصول علكانت إيران ترغب  التيالفوسفات، 
المنطقة الممتدة من جنوب شاطئ طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس وحقل قارة في حمص، 

تشعر إيران بمزيد من  ذلكل .3النظام عدل عن تعهداته إليران ومنحها للشركات روسية إال ان
 مصالحهم،وأن  مختلفة،الضغط من جانب روسيا ألنها ترى بوضوح أن رؤاهم لمستقبل سوريا 

 .4بعد أن تم إنقاذ النظام ، متباعدة
 
أن األزمة السورية قد جمعت بين روسيا  ،ما خلصنا إليه من خالل هذا الفصل لعل أهم  

مما مكنهم من وضع أنفسهم كجهات فاعلة أساسية  في جميع مجاالت التعاون الثنائي، وإيران
 ،لح المشتركة هي محور هذا التقاربإال أن البرغماتية والمصا على الساحة اإلقليمية والدولية.

االستراتيجيات واألهداف بين الدولتين يعني أن هذا التقارب لن يؤدي في  يكمن في وأن اختالف
وبوادر االختالف أضحت واضحة للعيان في محاولة  الحالي إلى تحالف حقيقي وقوي الظرف 

     .تفوق روسيا على إيران في سوريا

                                                             
1- Ibid, p.29. 
2 - Maysam Behravesh, Giorgio Cafiero, op,cit . pp. 8, 9. 
3- Charles Lister, op.cit, pp. 18, 19. 
4 -ibid, p.20. 
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بصفة عامة وبعد أن غصنا  الروسية اإليرانية العالقةتطرقنا لدراسة  أن بعد         

في وضع التأثير والنفوذ الروسي اإليراني المتجلي بكل وضوح في حالة األزمة السورية التي 
أدى بنا تحليل موضوع الدراسة إلى فهم العالقات  لعب فيها الطرفين الدور المركزي.

العالقات بين الثنائي  أنها وجدنا حيثاإلقليمية الجديدة في المنطقة ككل، بوالتفاعالت 
 فترات مع والتعاون  السالم فترات فتردد ومتناقضة، صعبة عالقة دائما   الروسي اإليراني كانت

  واألزمة. الصراع

 

عليها  ركزنا والتي األخيرة، السنوات أن في نا كذلك من خالل الدراسةحظال      
االستراتيجية  تطغى عليها الصبغة الروسية اإليرانية للعالقة األساسية السمة أن دراستنافي 

 من الرغم على ولكن بينهما، األساسية االختالفات تمام ا يدركان البلدين كال ألن .البراغماتيةو 
 االقتراب أجل من الكثير البلدان بذل فقد بينهما، الكثيرة المشتركة المصالح ومع ذلك،

 .المشتركة أهدافهما لتحقيق البعض بعضهما ومساعدة
 

البحث عن  جوهرهامن إشكالية رئيسية  من منطلق أن دراستنا انطلقت         
ا الطبيعة الحقيقية للعالقة بين إيران وروسيا  العالقة هذه على السورية األزمة تداعيات وأيض 

خالل الفترات الماضية  به ميزتما تص تاريخ العالقات بين الدولتين و وهذا من خالل فح
بالدرجة األكبر  اإلقليمية الراهنةالشؤون  خاصة فيوكذلك نقاط االختالف والتقارب بينهما 

قد توصلنا من خالل ول .لكنها لم تمهل انخراطها واهتمامها بالشؤون الدولية في اآلن ذاته
 :ما تعلق بالنقاط التالية أبرزهالعل التحليل إلى مجموعة من النتائج 

صعبة  ومنذ األزلكانت  الطرفين الروسي واإليرانيالعالقات بين أن خصوصية 
خلق جو من مما  ،المشترك والجغرافي يالتاريخ التداخل والتفاعل الذي يجمع البعدين بسبب

 ليال.العالقات الحالية أكثر قفهم وتحليل يعقد التوتر أحيانا والتنافس أحيانا أخرى، مما 
والحذر في اآلن  تتميز العالقات بين إيران وروسيا بمزيج معقد من التعاون لطالما 

هو البعد الثالث  عدم الثقة المتبادلة، فالشعور بالمصالح المشتركةو  نفسه، خاصة إزاء القضايا
  .في عالقاتها التعاونية
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خالفاتهم  على كلالنظر غض جمعت روسيا وإيران ب هي التيالمصالح المشتركة  إن
، مما يجعلها حالة تعاونية تحالف قوي وشامل مستحيل حالي ا فتمكنتا بذلك من بناء وتطلعاتهم،

رابح في الكثير من األقاليم التي لم تستطع  -يقتدى بها في الدفع قدما بمبدأ التعاون رابح
 أطرافها تجاوز خالفاتها المحدودة ألجل تحقيق المصالح األكبر واالهم.

روسي يضعف إلى حد كبير مواقف ووزن الواليات المتحدة في ال ييراناإلرب التقاإن 
، خاصة تجاه القضية السورية. كما يقضي هذا التقارب على الشرق األوسط وآسيا الوسطى

قدسية الهيمنة فكرة األمريكية المطلقة، إذ اضحت األحادية القطبية بفعل ذلك مهددة بظهور 
المتحدة األمريكية الحرية المطلقة في أن تتجاوزها في فرض  قوى إقليمية لم يعد للواليات

 .إرادتها التي كانت في الماضي القريب واقع حتمي على كل بقعة في العالم 
عامة أضحت متغيرة بحد كبير مما كانت عليه سابقا، مما  الدبلوماسية الروسيةإن 

انتهجت سياسة تجاوز  سمح لها بالتفتح على عالمها الخارجي بشكل أفضل، خاصة بعد أن
تعتمد على باألخص في الشرق األوسط فالدبلوماسية الروسية  الخالفات إلى تحقيق المصالح،

 .مبدأ التوازن بين دول المنطقة التي من بينها إيران
 

 5102سوريا منذ نهاية عام  علىيعد التدخل العسكري الروسي في الحرب         
 هذا التموقع اإلقليمي للثنائي إال أن رغمو  إال أن ،وإيرانروسيا كل من أهم عامل يوحد 

 دمشق علىالدولي  الضغط استمرار مع مرجح للتواصل واالستمرار، الروسي اإليراني التنافس
 يتعمق بصورة أن يمكن وإيران روسيا بين الثقة انعدام أنذلك  إلىضف  وطهران، موسكو من

  .اكبر
 في طبيعيين شريكين انو يك لم البلدان الذي يعكس أن الواقع يبقى انه وفي        

 تهديد عن الناشئة المتقاربة المصالح بسبب البعض ابعضهم إلى انضموا أنهما إال ،سوريا
  المتبادل. لحليفهم وجودي

 البالد أنحاء جميع في االستقرار يزال وال مؤكد غير سوريا مستقبل يزال ال     
 ألن وطهران موسكو بين حرب شّدة تنشأ أن المرجح المنال، من بعيد الحرب مزقتها التي

 وأجهزة االقتصادية، والمصالح الحرب، بعد السورية الدولة مؤسسات حول األساسية األسئلة
 .بالكامل معالجتها تتم لم األمن



 --------------------------------------------------خاتمة الدراسة 

60 
 

العديد من الدالئل على أن التحالف الروسي اإليراني قد وصل إلى أقصى         
 ففي يؤكد ذلك، واإليرانيين الروس للمسؤولين األخيرة التصريحات أكدته ما ، ولعلإمكاناته
 بين" التحالف" فكرة ريابكوف سيرجي الروسي الخارجية وزير نائب رفض الماضي سبتمبر
 .إيران مع ةعالقال لوصف الكلمات من النوع هذا ستخدمي لن أنه من وحذر سوريا، في القوتين

 فالحبيشة، تعليقات حكمتالله من فقط واحد يوم بعد المسبوقة الغير هذه التعليقات جاءتلقد 
 قيامها بسبب روسيا ضد اإليراني، البرلمان في الخارجية والسياسة القومي األمن لجنة رئيس
اإلسرائيلية  الجوية العمليات خالل سوريا في S-300 الصاروخي الدفاع أنظمة تنشيط بإلغاء
ا هناك أن وقال  الروسية الجوي  الدفاع ووحدات اإلسرائيلية الضربات بين التنسيق من نوع 

المتبادلة نستشف ان الوضع في سوريا  التصريحات هذه كل بناءا علىف. سوريا في المتمركزة
ال يزال غير ثابت ومرجح بطرح استراتيجيات جديدة كفيلة بقلب اللعبة الجيوستراتيجية لصالح 
طرف على حساب طرف أخر أكثر طموحا للفوز بالنفوذ المطلق الغير قابل للقسمة، ويبقى 

، وغير مبشر باالستقرار وسياور  إيران بين مستقبليال تحالفمبشر باستمرار ال األمر كله غير
 . التام لألوضاع في سوريا
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