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تقدمي:
تتحدد العالقات الروسية اإليرانية من خالل وجود جمموعة من املحددات التي يقتنع
ويؤمـن هبا كل طـرف خدمـة ملصـاحلهام املـشرتكة رغـم تباعـدمها وتبـاينهام
اإليـديولوجي، فهـام يرغبان يف تقـوية أدوارمها الـدولية واإلقليميـة خصوصا وأن
روسيا تعد قـوة دولية عظمى وحتاول استعادة مكانتهـا الدولية وإيران قوة إقليمية
مهمة يف منـطقة الرشق األوسـط حيث تسعـى لتعزيـز وتقويـة نفوذهـا اإلقليمي
وتـوسيع طموحاهتا، عالوة عىل تنايف وتداخل عالقات ومصالح البلدين يف العديد من

القضايا واألزمات.
تبنى العالقات بني الدول أساسـا عىل املصالح فقد تنتهي هذه األخرية وتنتهي معها
هـذه العالقات أو قـد يطبعهـا التوتـر بني الفينـة واألخرى، فبـعد حماولـة روسيا
استغـالل دورها يف امللف النووي اإليراين للضغـط عىل بعض الدول األوروبية، كاد
هذا األمر أن يـؤثر عىل العالقات الروسيـة اإليرانية بعد احلرب الـروسية األوكرانية
التي كانت تداعياهتا االقـتصادية واألمنية.. سلبيـة عىل العامل برمته وبخاصة وأن
البلدين األخرييـن كانا يصـدران جمموعة مـن املواد الغذائيـة اهلامة ملـجموعة من
الـدول. ويزداد تقارب روسيـا وإيران كلام توتـرت عالقاهتام مع الـواليات املتحدة
األمريكية، ناهيك عن وجود بعض القضايا التي أثرت يف مسار العالقات بني البلدين
من خالل هنجهام سياسة خـارجية تتامشى مع مصـاحلهام االسرتاتيجية كام هو
الشأن بـالنسبـة للتقارب الـرويس العراقي، ويف مقـابل ذلك احلرب الطـويلة التي
استنـزفت كل من إيـران والعراق خالل بـداية ثامنيـنيات القـرن املايض )1980-

1988( أو حينام يتعلق األمر ببحر قزوين..

العالقات الروسية - اإليرانية يف
ضوء احلرب الروسية األوكرانية

محمد لكريني*
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الـــدويل والعالقــات
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احلقوق-أيـت ملول-
جـامعــة ابن زهـر-
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شكل تفكـك االحتاد السوفيايت سابقا مرحلـة جديدة يف تطور العالقات بني البلدين
بعدما تغريت السياسة اخلارجيـة الروسية وصيغت يف حلة جديدة بعد هناية احلرب
الباردة يف عهـد بوريس يلتـسن كأول رئيس لـروسيا والذي كـان أكثر ميال للدول
الـغربية، بـينام كانت  الـسياسة اخلـارجية التـي هنجها الرئـيس اإليراين األسبق
رفنسجاين أكثر برمجاتية، ففي سنة 1995 وقعت كل من إيران وروسيا عقدا بقيمة
800 مليون دوالر إلحـداث مفاعل بوشهر النووي من أجل توليد الطاقة الكهربائية،
حيث ظهرت مالمح حتول مهم يف السيـاسة اخلارجية الروسيـة خالل بداية الوالية
الثانيـة للرئيـس بوتني عرب متتـني العالقات بني البلـدين مما أثار غـضب الواليات
املتحدة األمريكي)1(، كام ال ننسى أيـضا أن روسيا قامت بدعم الثورة البيضاء التي
سبق وأن أطلقها الـشاه)2(، ويف مقابل ذلك هناك قضايـا تتباين فيها رؤى ومصالح
البلـدين، خصوصـا وأن العالقات بني البـلدين كانـت حمدودة ومتوتـرة يف مرحلة
االحتاد السوفيـايت سابقا أي خالل ثامنينيات القـرن املايض حينام طُرد العديد من

الدبلوماسيني السوفياتيني من طهران.
تعد نظـرية املباريـات من اآلليات املهمـة التي يتم من خالهلا تـدارس عملية اختاذ
القـرارات، وبذلك تعـد املباراة وسيلـة للتنافـس والرصاع بني طرفـني أو أكثر بفعل
اسرتاتيجيـة كل واحد منهام لتحقـيق كل ما يصبو إلـيه الطرفني، إذ من املفرتض أن
يترصفـا بنوع من العقالنية للحصول عىل املزيـد من املكاسب والتقليل من اخلسائر،
وتبعا هلذه النظـرية فاحلرب الروسـية األوكرانية هي مبـاراة خمتلطة تضم العبني
دوليني ُكثُر تدخلوا إمـا بشكل مبارش أو غري مبارش كـروسيا، أوكرانيا، حلف شامل
األطليس والواليـات املتحدة األمريكية)3(. مما يطرح تساؤالت مهمة يف هذا الصدد هل
مـوسكو وطهران حليفان اسرتاتيجيـان أم أهنام رشيكني مؤقتني جتمعهام وتفرقهام
املصالح وتنعدم بينهام الثقـة؟ وما هي حمددات العالقات بني روسيا وإيران؟ ثم ما
موقف طهران من احلرب الروسية عىل أوكرانيا؟ وما مستقبل العالقات بني البلدين يف

ضوء هذه احلرب؟

أوال: مسار العالقات الروسية اإليرانية قبل احلرب الروسية األوكرانية
توجد جمموعة مـن املحددات املؤثرة يف مسار العالقـات بني روسيا وإيران كاملحدد
املتصل بمنطقـة بحر قزوين الذي تتباين فيه سـياسات الدولتني والذي يعد من بني
أكرب الـبحريات عىل سطح األرض، فهو ال خيـضع للقواعد الـدولية املتصلـة بقانون
البحـار رغم ذلك مل يكن املشـكل قائام حول هـذه البحرية بني روسيـا القيرصية أو
االحتـاد السوفيايت سابقا وإيران تبعا ملبـدأ املناصفة الذي نصت عليه جمموعة من
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املعاهدات واالتفـاقيات بني روسيا القيرصية وإيران كمعاهدة جلستان سنة 1813،
معاهـدة تركمنجاي لسنـة 1828، معاهدة سنة 1921، اتفـاقية 1941 ثم اتفاقية
سنة 1970 التي أكدت عىل احلقـوق املتساوية واملشرتكـة بينهام، غري أنه بعد سنة
1991 ظهرت بعض اخلالفات بعد استقالل بعض الـدول كأذريبجان وكازخستان
وتركامنـستان كرشكاء جدد هلم، األمر الذي تـرتب عنه نزاعات بني هذه الدول حول
الوضع القانوين لبحر قـزوين لتقسيم مياهه اإلقليـمية وترسيم حدوده واستغالل
ثرواته)4(، خصوصا وأن هنـاك وجهات نظر متباينـة بخصوص التعامل مع ثروات

وخريات هذه البحرية.  
تتقاطع مصـالح روسيا وإيران أيـضا يف النزاع األذربيجـاين األرميني بخصوص
إقليم "ناغورنو كـاراباخ"، فأرمينيـا تعد حليفا تقليـديا لروسيا يف مـنطقة القوقاز
وترتبط أيضـا مع إيران بعالقات ومصالح متعـددة، ويف مقابل ذلك فروسيا وإيران
تتامشى مصاحلهام عرب التنافس مع تركيا، إذ اعتربت إيران املنطقة املتنازع عنها هي
منطقة أذرية حمـتلة رغم أهنا سبق هلـا وأن أعلنت حيادهـا يف الرصاع بني الدولتني
للحفاظ عىل التوازن وعـدم التدخل ضد أحد الطرفني، كام تشرتك روسيا مع إيران يف

اإلبقاء عىل التوازن يف جنوب القوقاز.)5(  
تبحث روسيا عن محاية أمنها القومـي  وما جيري خالل احلرب الروسية األوكرانية
خري دليل عىل ذلك، ونفس األمـر حينام يتعلق األمر باألقاليم التي تشرتك مع روسيا
يف الرقعـة اجلغرافية التي جتتـمع فيها املصالح مع كل من إيـران وتركيا، فضال عن
خماوف روسيا من التحوالت اجلارية يف منطقة قزوين وآسيا الوسطى والقوقاز بعد
تنامي احلركـات اإلسالمية التي هتدد أمنها القومي، خصوصا وأن إيران تعلم أمهية
موقعهـا االسرتاتيجي الـذي يطل عىل منطقـتي اخلليج وبحر قـزوين باعتـبارمها
منطقتني يزخران بـثروات طبيعية مهمة وعدائها للواليات املتحدة األمريكية، مما فتح
أفـاق التعاون الرويس اإليراين يف املجـاالت األمنية والعسكريـة املتصل بمنع النفوذ
الـغريب من الولوج للمحيط اجلغرايف التابع لكل من روسيا وإيران والعمل عىل إنشاء
قوات عسكرية مـشرتكة بني إيران وروسيا بعـد رغبة هذه األخرية يف إرشاك إيران يف
هذه العمليـة سنة 2005 حتت  إسم قوات بحـر قزوين  CASFOR للحفاظ عىل أمن

واستقرار املنطقة)6(.
عملت روسيـا عىل استغالل التدريبات العسكرية يف بحر قزوين عرب مشاركة كل من
أذربيجان وكازخستـان وحماولة تعزيـز التحالف الثالثي يف مواجهـة إيران لعزهلا
وإضعاف قوهتا يف املنطقـة يف ظل مشكالهتا املتباينة مع دول املنطقة وإقصائها من
بعض املنظامت كام هو الشـأن بالنسبة ملنظمة شنغهاي التي تضم يف عضويتها كل
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من روسيـا، الصني، كازخـستان، طاجكـستان، قرغـيزستان وأوزبكـستان، بينام
حصلت إيران فقط عىل صفـة مراقب يف هذه املنظمـة، عالوة عىل التنافس القائم عىل
مـستوى بعض ممـرات التجارة الـدولية لنـقل مصادر الطـاقة بني روسـيا وإيران
وخمتـلف الدول األخـرى املجاورة، وكـذا استغالل ثـروات بحر قـزوين بـسبب
االتفاقيـات الثنائية الراميـة نحو التنقيب واحلفر الستخـراج الثروات الطبيعية التي

تزخر هبا هذه البحرية، ناهيك عن التقارب العراقي الرويس..)7(
تـدرك روسيا حجم خطـورة إيران عرب اخلوف مـن انتشار النفـوذ اإليراين يف آسيا
الوسطـى والقوقاز مما قـد يشكل خطرا عىل اجلنـوب الرويس، إال أن هذا اخلوف بدأ
يتقلص بشكل تدرجيي نتيـجة سلوك إيران الذي متيز باهلدوء يف ثالث أزمات كانت
هلا عالقـة مبارشة مع األمن القومي الـرويس )طاجكستان، نـزاع إقليم قرة باخ بني
أذربيجان وأرمينيا ثم تربئة إيران من أزمة طاجكستان وقرة باخ(، فالشيشان أقنعت
روسيا بعدم خطورة الدور اإليراين عىل مصاحلها، خصوصا وأن السياسة اإليرانية
التي اتسمت بـالرزانة والعـقلنة يف آسيا الـوسطى والقوقـاز هو ما أشعـر موسكو

باالطمئنان)8(.

ثانيا: دالالت املوقف اإليراني من احلرب الروسية األوكرانية 
بعد اهلجـوم الذي قامت به روسيـا عىل أوكرانيا بتـاريخ 24 فرباير 2022 أصدرت
جمموعة من الدول مـوقفها من احلرب يف إطار اجلمعيـة العامة لألمم املتحدة والتي
أدانت روسيا وطـالبت بسحب قـواهتا العسـكرية من أوكـرانيا يف 2 مارس 2022
بأغلبـية 141 بلدا من أصل 193، يف حني امتنعت 35 دولـة عن التصويت، ويف هذا
الصدد عرّب كل من رئيس اجلمهورية اإليـرانية ووزير خارجيتها عن تفهمهام للقلق
الذي ساد روسيا وخماوفهـا من هتديد أمنها القومي عرب متدد حلف الناتو الذي قام
بسلوكات اسـتفزازية ومزعـزعة لالستقرار رفقـة الواليات املتحـدة األمريكية، ويف
مقـابل ذلك أكدت إيـران أن احلرب ليـست حال وإنام يكـمن هذا األخـري يف اللجوء
للوسائل السلمية لفض ملثل هذه النزاعات كموقف مبدئي، وقد أبدى املرشد اإليراين
غضبه بخصوص الواليات املتحدة األمريكية واعترب سياسة هذه األخرية هي السبب
الرئييس فيام آلت إليه األوضـاع الراهنة يف أوكرانيا بفعل تدخلها يف الشؤون الداخلية
للدول)9(. وساد نقاش داخل األوسـاط اإليرانية انتقد املـوقف الرسمي الذي اختذه
صانع الـقرار يف إيران، فهناك من اعـتربه تأييدا ضمنيـا للهجوم والغزو الرويس عىل
أوكـرانيا)10( باعتبارها دولـة مستقلة ذات سيادة، رغم معـارضة توسع حلف الناتو
وهتديد األمن القـومي لروسيا عرب االقرتاب من صـف الدول التي كانت حتسب عىل



11

املعـسكر الرشقي سابقا. ويتضح من املـوقف الرسمي اإليراين أنه حاول التموقع يف
الوسـط بني روسيا وأوكـرانيا، حـيث انتقد الـسلوك الصـادر عن الواليـات املتحدة
األمريكية وحلف الـناتو بسبب متـدد هذا احللف الغريب يف منطقـة تعتربها روسيا
حيـوية وتنـدرج ضمن حـسابـات املعسكـر الرشقي الـذي كان يتـزعمه االحتاد
السوفيـايت سابقا والتهديد الذي يشكلـه هذا احللف والوعي باملخاوف الروسية من
هذا األمر، ويف مقابل ذلك أكـدت إيران عىل أمهية احللول السـلمية يف فض النزاعات
الدولية بدل اللجـوء إىل احلرب، أي أن املوقف اإليراين يف جزء منه يتامشى مع قواعد
القانون الدويل التي تؤكد عىل التسوية الـسلمية واجلزء اآلخر يؤيد احلرب الروسية
األوكـرانية بطريقة ضمنيـة بعد انتقاد حلف الناتو والـواليات املتحدة األمريكية عىل
متددمها يف املجال احليوي لروسـيا. وال ننسى أيضا أن إيران مل تدعم روسيا خالل
القرار الصادر عن اجلمعية الـعامة لألمم املتحدة يف بداية مار س 2022، إذ صوتت
هلـذا القرار 141 دولة فيام صـوتت 5 دول ضد القرار وامتنـعت 35 دولة من بينها
إيران، وقـد أكد القـرار عىل السـحب الفوري للقـوات الروسيـة من أوكرانيـا وعدم
استخدام القـوة بشكل غري قانوين ضد أي دولة عضـو يف منظمة األمم املتحدة، مما
يربز أن املوقف اإليـراين يعكس العالقات الـروسية اإليرانيـة التي مل تصل بعد إىل
أحالف اسرتاتيجيـة، كام يربز املـوقف اإليراين أيـضا أن طهـران ال متيل كل امليل
لفـائدة روسيا ألن هلا حسابات متصلـة بملفها النووي)11(، ويف مقابل ذلك فروسيا

أيضا تناور يف هذا امللف األخري خدمة ملصاحلها العليا.

ثالثا: التعاون والتنافس الروسي اإليراني يف ضوء احلرب 

الروسية األوكرانية
تـسعى إيران إىل ربح بعض املكـاسب السياسيـة واالقتصادية واألمـنية من الغزو
العسكري الرويس ألوكرانيا بفعل سياستهـا اخلارجية اإلقليمية والدولية الربمجاتية
أخذا بعني االعتبار موقعها اجلغرايف املتميز الذي جيلب هلا منافع اقتصادية مهمة. إذ
تتطلع إيران لكي تكون الرابح األكرب من هذه احلـرب التي ال زالت تداعياهتا السلبية
عىل املـستويني اإلقليمي والدويل عىل بعض امللفات احلارقة والعالقة والتي تسعى من
خالهلا إىل حتقيق أهـدافها االسرتاتيجية، كام هـو الشأن بالنسـبة لتوظيف احلرب
الروسية األوكـرانية لفائدة ملفها النووي لتعزيـز موقفها التفاويض يف فيينا ولتعزيز

مكانتها يف سوريا والقيام بمناورات يف العراق)12(.
ففي ظل احلـرب الدائـرة بني روسيـا وأوكرانـيا مل نعـد نسـمع تلك التحـذيرات
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والتهـديدات املوجهـة إليران، فهناك من يـرى أن هذه احلرب قـد تدفع هذه األخرية
ملراجعة حساباهتا النووية للرتيث وإطالة التوقيع عىل االتفاق النووي من أجل إنتاج
أسلحة نـووية. إن الشعور األمـريكي باستغالل إيـران للحرب القائمـة هو ما دفع
خارجيتهـا  إىل اإلعالن مبارشة بعـد بداية احلـرب إىل أهنا ستبقـى عىل اتصال مع
روسيا بخصوص منع جهـود إيران الرامية نحو تطوير أسلـحتها النووية وتأكيدها
عىل أال يكون الغـزو الرويس ألوكرانيا سبـبا إلعطاء طهران الضـوء األخرض لتطوير
سالحهـا النووي، األكثر من ذلك فهي تسعى إىل تـصدير الغاز إىل أوروبا حسب ما
أكده العديـد من الباحثني اإليرانيني بعـدما ترضر قطاع الطاقـة من احلرب القائمة،
وبخاصة وأن أوروبا يف حاجة مـاسة إىل البديل الرويس، بعدمـا أعلنت رشكة الطاقة
الروسية "غازبـروم" تعليق عملها بسبـب أعامل الصيانة عـرب خط أنابيب "نورد
سرتيم1" الرابط بني غـرب روسيا وأملانيا مـا بني 31 أغسطس و2 سبتمرب 2022
)13(، حيث ترتب عن هذا األمر أزمة يف أوروبا خصوصا وأن فصل الشتاء مل يتبق له

إال القليل ويتطلب كميـة مهمة من الطاقة، مما سيفرض عىل الدول األوروبية التقليل
من استعامل الطاقة التي تضاعفت أسعـارها يف اآلونة األخرية، وبالتايل فإيران تعي
الفرص املهمة لتصدير هذا املورد اهلـام يف ظل هذه الظروف الصعبة، لكنها تدرك يف
الوقت نفسه أن حتقيق هذا املسعى يمر عرب التوصل إىل اتفاق نووي يف فيينا رغم أن

ذلك قد يؤثر سلبا عىل العالقات الروسية اإليرانية)14(.
أكد بعض الـباحثني أن إيـران ستستمـر خالل عام 2022 يف التـدخل يف رصاعات
املـنطقة وحماولة إدامـة سيطرهتا عىل العـراق ودعمها للحوثيـني يف اليمن.. مستغلة
بذلـك انشغال روسيا يف حرهبا لتعزيز وجودها يف سوريا ودعمها حلزب اهلل اللبناين
رغم صعوبـة حتقيق كل هذه األهـداف)15(، وال ننسـى أيضا أن هـذه امللفات رغم
تبـاينها هلا عالقـة وطيدة بالعقـوبات املفروضـة عىل إيران ألن رفعها سـيزيد من

إمكانية حتقيقها ملساعيها وتوسيع طموحاهتا. 
حيـاول الطرفان تـأسيس عالقات مـتينة يف بعض امللفـات اإلقليمية والـدولية التي
جتتمع فيهام مصـاحلهام من خالل احلفاظ عىل استقرار منطقة القوقاز لكبح هيمنة
أي قوى قد تفكـر يف االقرتاب من منطقة آسيا الوسطـى وبحر قزوين.. فاملرشد عيل
خامـنئي أكد عىل أمهيـة االنفتاح والتـوجه نحو الرشق للـوقوف أمام الـضغوطات
والعقوبـات األمريـكية، األمـر الذي أتـاح إمكانـية التعـاون العسكـري واألمني
واالقتصادي بني إيران وروسيا يف ظل العقـوبات االقتصادية املفروضة عىل البلدين
منذ سنـوات. يتعاون البَلـدان يف جماالت عدة مـن بينها الطـاقة والبنيـات التحتية

املتصلة بالسكك احلديدية والطريان. 
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كام وصلـت املواد الغذائيـة إىل ما نسبته 70% مـن الصادرات اإليرانـية إىل روسيا،
فضال عن املعادن واإلسمنت واملنتجات الكياموية، لريتفع حجم التبادل التجاري بني
الروس واإليـرانيني خالل سنـة 2021 حيث وصل إىل ما يقـرب عن 4,035 مليار
دوالر ما يمثل زيادة بنسبة 81,7% مقارنة بسنة 2020، فرغم االرتفاع احلاصل يف
حجم التبادل التجاري بني البلدين فإيران غري راضية عن حجم التعاون االقتصادي
خصوصا وأهنا تطمح إىل الرفع من حجم امليزان التجاري إىل 20 مليار دوالر سنويا

حسب ما أكده رئيس اللجنة االقتصادية يف جملس الشورى اإليراين)16(. 
يشـرتك البَلدان أيضا يف القلق الـذي ختلفه تركيا بتـدخلها يف منطقة القـوقاز بعدما
انترصت أذربيجان عىل أرمينيا بخصوص إقليم ناجورين قره باغ. هناك من يؤكد أن
احلرب الروسية األوكـرانية ستنعكس إجيابا عـىل االقتصاد اإليراين بعد سنوات مل
تصل ارتفاعات أسعار النفط والغاز إىل ما وصلت إليه اآلن، إذ متلك إيران 80 مليون
برميل نفط خمزنة يف السفن واملخـازن، لتطمح يف حال التوصل إىل اتفاق بخصوص

ملفها النووي خالل مفاوضات فيينا إىل رفع العقوبات االقتصادية األمريكية)17(.
تعي إيران الـرتابط والتعاون القائم يف بعض امللفات مع روسيا كالتجارة واملواصالت
كآلية ملامرسـة نفوذها يف أوراسيا منـذ احلرب املندلعة بني أذريـبجان وأرمينيا سنة
2020 املجاورتني إليران، ناهيك عن إدراك أمهية روسيا يف منطقة أوراسيا وحماولة
الروس استعامل املصـالح اإليرانية كضـامنة السرتاتيجياهتـا إذ حتاول بني الفينة
واألخرى رفع العقـوبات الغربـية عنها بعـد غزوها ألوكـرانيا، غري أن هـذا السلوك
الرويس قد يسـاعد إيران عىل حتـسني موقعها مـن وجهة نظر روسـيا عرب حصول
طهـران عىل دور مهم من خالل التصدي لـالسرتاتيجيات الغربيـة الرامية إىل فرض

عقوبات بسبب احلرب)18(. 
أكـد بعض املحللني أن بـوتني قادر عىل الـتعايش مع إيـران حتى لـو أصبحت دولة
نووية، وبذلك حيتمل بوتني أن تصبح إيران موالية للدول الغربية بعد وجود تسجيل
صويت لـوزير اخلارجـية اإليراين السـابق جواد ظريف اعـرتف فيه بأن الروس يف
املفاوضـات السابقـة ال يريدون نجـاح االتفاق النووي "ألنه مل يـكن من مصلحة

موسكو أن تطبّع إيران عالقاهتا مع الغرب".)19(
عرفت أسواق الطاقة العامليـة يف اآلونة األخرية ارتفاعا قياسيا يف أسعار النفط والغاز
الطبيعي والفحم تـزامنا مع التدخل العسكري الـرويس يف أوكرانيا بتاريخ 24 فرباير
2022، األمـر الذي حييل إىل رضورة التفكري يف مضـاعفة مصادر الـطاقة املتجددة
بعدما تم التقليل من مصادر الغاز الرويس يف ظل العقوبات األمريكية واألوروبية من

جهة، ومن جهة أخرى استئناف إيران تصدير النفط إىل األسواق الدولية)20(.
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حتتل روسيا املركز السابع يف احتياطـي النفط العاملي حيث ُقّدر احتياطها من النفط
48 مليار برميل بام يعادل 4,2 من جمموع احتياطي النفط يف العامل، كام تنتج 7,5
مليون برميل يوميا وتصّدر مـا يقرب من 3,2 مليون طن سنويا، وبذلك تعد روسيا
من أكـرب دول العامل من حيث احتياطـات الغاز الطبيعي إذ ُقدر احـتياطها من الغاز
الطبيعي ب 54,3 ترليـون مرت مكعب ما يعادل 351 من احتـياطي العامل من الغاز
الطبـيعي، بينام متتلك إيـران 10% من االحتياطـي العاملي للنفـط وثاين أكرب منتج
للطاقـة يف منظمة األوبك وثاين أكرب مصدر للغـاز يف العامل بعد روسيا، حيث متتلك

21 ترليون مكعب من الغاز الطبيعي بنسبة 15,71 من االحتياطي العاملي)21(.
إن تطويـر وتعزيز التعاون الطاقوي بني روسيا وإيران رضورة ملحة خصوصا وأن
روسيا تعد من بني أهم منتجي النفط والغاز يف العامل، وقد ترتب عن اخلصم اخلاص
بسعر النفط الرويس إىل خفـض حصة إيران يف سوق النفط الـصينية وبخاصة وأن
هذه األخرية تقـع يف احلدود اجلنوبية لـروسيا، بل األكثر من ذلـك يمكن أن تستفيد
أيضـا بعض دول جنوب رشق آسيـا من هذه العمليـة، فاملنافسـة عىل نفط موسكو
الـرخيص صّعب من مأمـورية طهران لبيع نفـطها بسبب العقـوبات املفروضة عىل
أوكرانيا بعد احلـرب، رغم التنافس القـائم بني البلدين ال يـنفي وجود بعض حاالت
الـتعاون بينهام، ففـي دجنرب/ديسمرب من عـام 2021 وّقعت رشكة النفـط الوطنية
اإليرانـية )إن آي أو يس( ورشكة غـاز بروم الروسـية مذكـريت تفاهم تـدعم تعاون
روسيـا وإيران من خالل خطـة تفصيليـة للتعاون يف حـقل الغاز، بعدمـا  تراجعت
الصادرات اإليرانية الـنفطية نحو الصـني بفعل انخفاض واردات الصني وانخفاض

الطلب عىل مصايف التكرير الصينية املستقلة بعد بداية تفيش وباء كورونا)22(.
كانت هناك منـافسة كبرية عىل مصادر الطاقة بني رشكات النفط الكربى إذ سبق وأن
قدمت جممـوعة من الرشكات كرشكـة شيفرون، وبكساسـو، واكسون موبيل، ويب
أمكو، شل، واونـوكولت.. عـروضا للتـنقيب عىل نفط بحـر قزوين، وبـذلك احتدم
التنافس بني الرشكات اإليـرانية والروسية والرتكية هبـدف تأمني خطوط نقل الطاقة
من املنطقة إىل األسواق العاملية)23(، ال ننسى أيضا أن أذربيجان تشكل منطقة رصاع
وتنـافس يف منطقـة بحر قزويـن مع الغرب يف جمال القـواعد العسكـرية وجماالت

الطاقة ألهنا متتلك خمزونا هائال من الطاقة والغاز.
بعد فـرض العقوبات االقتصادية عىل روسيا بسبب احلرب عىل أوكرانيا يمكن إليران
أن تعوض إمدادات النفط الـرويس، وبخاصة وأن طهران نجحت يف ضخ 2,4 مليون
يوميا يف املتوسط خالل سـنة 2021، ويف مقابل ذلك تراجعت صادرات النفط اخلام
اإليراين للصني منـذ بداية احلرب الـروسية األوكرانية خـصوصا وأن بكني فضلت
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اخلام الـرويس ألن سعره منخفض تاركة 40 مليون برميل من اخلام اإليراين خمزّنة
يف بعض الناقالت يف بحر آسيا للبحث عن املشرتين، وقد سبق وأن أكد رئيس الوزراء
الـرويس ألكسندر نوفاك بأن بالده ستحتفظ بـأسواق التصدير وستصدر النفط إىل

آسيا بدل الدول األوروبية التي رفضته ردا عىل تدخلها يف أوكرانيا.)24(
قامـت إيران سابقـا بمحاوالت لتـصدير الغـاز إىل أوروبا حيث أجـرت خالل سنة
2001 حمادثاهتا مع أوكرانيا لرغبتها يف إجياد فرصة لتصدير الغاز إىل أوروبا، علام
أنه يتعني عىل خـط األنابيب اإليـرانية التـوجه نحو أوكـرانيا مـن خالل العبور من
األرايض الروسيـة وهو ما طَـرح تساؤال مهام حـول مدى رغبة روسيـا يف تقديم يد
املسـاعدة ملنافس هلا لتصدير الغاز إىل أوروبـا، لذلك فإيران ستكون ملزمة بتجاوز
روسيا من خالل متديد طريق الغاز إىل أرمـينيا عرب جورجيا والبحر األسود علام أن

مثل هذه املشاريع تتطلب مبالغ مالية ضخمة)25(.
ارتبطت العـالقات االقتصادية بني البلـدين منذ سقوط االحتاد الـسوفيايت لتتطور
فيام بعـد نتيجة الـتقارب السيـايس بني موسكـو وطهران، وهكـذا ارتفعت معدالت
التبادل التـجاري بينهام عرب وجـود عدد مهم من الرشكـات واملؤسسـات التجارية
واالقتصـادية الروسيـة املتواجدة يف األرايض اإليـرانية، حيث طـال التعاون املجال
النووي لبناء مفـاعل بوشهر يف غشت/أغسطـس 1992، وتم توقيع اتفاق يف نونرب
2014 إلحداث حمطتني نوويتني يف إيران، إذ وصل عـدد املحطات النووية الروسية
يف إيران إىل ست مفـاعالت، بينام استغرق مفاعل بوشهر النووي ما يقرب عن أربعة
عقود الستكامله إذ بلـغت تكلفته حوايل 11 ملـيار ليعد بـذلك من أغىل املفاعالت يف
العامل، بينام يف املجال الـطاقي تعلم روسيا أن التعاون يف هـذا املجال يشكل هلا آلية
مهمة لبـسط نفوذها الـسيايس عىل املستـويني اإلقليمي والدويل، فقـد سبق للرشكة
الروسية "روسنفت" أن أبـرمت جمموعة من الصفقات مع إيـران لتطوير مشاريع
متصلـة بحقل الغاز والـنفط، وبمثل هـذه االتفاقيـات ستتعـزز مكانـة روسيا يف
التنافسية العامليـة، فضال عن استئثارها بالسـوق اإليرانية يف ظل العالقات املتوترة
بني إيران والعديد من الـدول، ناهيك عن العقوبات االقتصادية املفروضة عىل طهران

من لدن القوى الدولية الكربى)26(.
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رابعا: مستقبل العالقات الروسية اإليرانية بعد احلرب 

الروسية األوكرانية
تتسم العالقـات الروسية اإليرانية بـاملد تارة واجلزر تارة أخـرى ألنه توجد قضايا
وملفات مشرتكـة ومتداخلة وأخـرى فيها مصالـح متباينة بـني البلدين، مما جيعل
العالقات الروسية اإليرانية تسعى دائام نحو متتني التعاون االقتصادي والعسكري

واألمني بينهام وتعزيز قدرات روسيا يف حرهبا عىل أوكرانيا. 
تأثرت إيران باعتبارها قوة إقلـيمية يف منطقة الرشق األوسط بسبب تداعيات احلرب
الروسية األوكرانيـة وقبل ذلك تفيش جائحة كورونا الـتي تأثر هبا العامل برمته، ويف
مقابل ذلك يمكن تعظيم بعض الـفرص املتمثلة يف بعض السيـناريوهات منها إذا تم
رفع العقوبات املفروضة عىل إيران سيسمح هلذه األخرية بتمتني عالقاهتا مع الصني
مـن أجل تفعيل ممـر الصني وآسـيا الـوسطـى وغرب آسـيا، عالوة عىل حمـاولة
انضاممهـا إىل املمر االقتصادي بـني الصني وباكستان كـأحد أهم املمرات الربية يف
مبادرة احلزام والطريق، ناهيك عن تزايـد أمهية املمر بني الشامل واجلنوب بالنسبة
لروسيا، وبذلك فسيناريو رفع العقوبـات املفروضة عىل إيران يمكن اعتبارها خطوة

أوىل ستتيح هلا املجال خلدمة مصاحلها االسرتاتيجية)27(.
إن ما جيمع العالقات الروسية اإليرانية العديد من النقط املشرتكة من بينها العقوبات
املفروضة عىل البلـدين، مما قد يـشكل مؤرشا مهام للتعـاون ملواجهة الغـرب عموما
والـواليات املتحدة األمـريكية عىل وجه اخلصـوص، فضال عن إمكانـية التعامل بني
البلدين بالعمالت الوطنية لتوجـيه رضبة قوية للدوالر، إىل جانب ذلك اقرتحت إيران

تقوية التعاون يف جمال صناعة السيارات اإليرانية والدخول للسوق الروسية)28(. 
وخالل القمة األخرية يف طهران بتاريخ 19 يولـيوز 2022 بني كل من روسيا، تركيا
والبلد املضيف ملناقشة العديد من النقاط منها امللف السوري للتوصل إىل حل سلمي
مستدام وأزمة احلبوب الناجتة عن احلرب الروسية األوكرانية.. إذ تبني من خالل هذا
اللقاء بعض بـوادر التعاون والتفـاهم يف القضايـا ذات االهتامم املشرتك من خالل
تأكـيد روسيا عىل أن تـواجدها إىل جـانب إيران يف سوريـا يرتكز عىل مـوافقة هذه

األخرية يف رسالة غري مبارشة إىل تركيا بأن تواجدها يف سوريا غري رشعي)29(.
بدت بعض بـوادر التعاون لتعـزيز العالقات الـتجارية بني إيـران وروسيا من قبل
مسؤويل البلـدين ألن هذا التفـاهم سيقلص مـن حجم الضغوطـات املفروضة عىل
االقتصاد اإليـراين من قبل الواليـات املتحدة األمـريكية، بـينام يمكن لـروسيا أن
تسـتفيد مـن طهران من جـانب التـسليح وخربة هـذه األخرية يف مواجـهة خمتلف
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العقوبـات التي فرضت عليـها لفرتة طويلـة، إذ أكد بعض البـاحثني عىل أن إيران ال
يمكنهـا أن ترفض التعاون مع روسيـا بسبب احتياجاهتـا االقتصادية يف ظل غياب

البديل الغريب)30(.
تستفيد إيران من احلـرب الدائرة بني روسيا وأوكرانيا خصوصا وأن روسيا انقطعت
طرق تبادل بضائعها مع الغرب وإن بـطرق متفاوتة مما سيخدم مصالح االقتصاد
اإليراين الـذي سرتتكز عـليه أيضا روسيـا باعتبـاره سوقا بـديال للغرب، رغم ذلك
فهناك توقعات بخصوص ارتفاع حجم املبادالت التجارية بني البلدين من 4 مليارات
دوالر سـنة 2021 إىل 8 أو 10 دوالرات خالل عـام 2025، يعني ارتفـاع بنسـبة
ترتاوح ما بني 100 و150 يف املائة يف أربعة أو مخسة أعوام، كام أن انفتاح إيران عىل
النظام البنكي يف روسيا سيزيد من تقـوية املبادالت التجارية بينهام. إن ما تتعرض
له روسيـا حاليا يشكل فرصة لالقتصاد اإليـراين لتقويته وتطويره إذا ما استثمرت
هذه املـرحلة أحـسن استثـامر. ويف جمال الطـاقة حـاول الغرب عـزل روسيا عن
االقتصاد الغريب وإبعادها عن سوق الطـاقة األوربية، لكن بالرغم من ذلك فالغرب
وجد صعوبـة كبرية يف ذلك خصوصـا وأن روسيا وقعت اتفاقـية مع الصني هبدف
تـزويد هذه األخرية بالغاز والنفط ب 120 مـليار دوالر من ضمنها 10 مليارات مرت
مكعـب من الغاز سنويـا، ومن املتوقع أن تسـتمر روسيا يف إبعـاد إيران عن أسواق
الغاز األوروبية عرب آسيـا والقوقاز وحتى يف حقل تشـالوس يف بحر قزوين إذ وقعا
البََلدان اتفاقا ستسيطر فيه روسيا بإنتاج وتصدير الغاز من املنطقة التي متتلك فيها
إيران غالبيـتها املطلقة)31( من جهة، ومن جهة أخرى  ال زالت روسيا تبارش هجامهتا
عىل أوكرانيا، بل األكثر من ذك هتدد برضب حمطة الطاقة النووية يف زابورجييا بعدما
قصفت منطقة قريبة من هذه املحطة النووية قبل زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

هلا يوم 31 غشت/آب 2022 .
بينـام تسعى إيران إىل تقويـة حضورها يف السوق اهلـندية والباكسـتانية للغاز من
خالل العودة إىل الرتكيز عىل مـشاريع قديمة كخط أنـابيب السالم، حيث تطمح من
وراء موقفها الداعم لروسيا يف حرهبا عىل أوكرانيا بأن تقوم بتصدير الغاز إىل أوروبا
وذلك بدعم موسكو السيايس واالستثامري لطهران من أجل تفعيل خط أنابيب الغاز
إىل كل من اهلند وبـاكستان عىل أن تـبقى روسيا مـقترصة يف تصديـرها للغاز عىل

الصني وأن حتصل عىل حصة من سوق اهلند إىل جانب إيران)32(.
يعـترب ملف الطاقـة من الفرص الـتي يمكن أن تسهـم يف تقوية العالقـات الروسية
اإليرانيـة، خصوصـا وأن هذه األخرية تقع يف مـوقع اسرتاتيجي مـهم أي بني أغنى
منـطقتني منتجتني للـنفط ومها دول اخلليج ومنـطقة بحر قـزوين، ووجود أهداف
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مشرتكة للبلدين يف املنطقة والقيام بمشاريع طاقية الستخراج النفط والغاز والتكرير
والنقل، ألنه سبق وأن تم توقيع خـارطة طريق حول التعـاون الثنائي يف حقل النفط
والغاز ملـدة عرشين عاما، كـام اقرتحت إيران عىل روسيا أن تـكون املعامالت بينهام
بإحدى العملتني الريال أو الروبل من أجل تـنفيذ مشاريعهام املتصلة بقطاع الطاقة
بسبب امتالك البلدين حوايل 18% من احتياطي العامل من النفط و40% من احتياطي

العامل من الغاز)33(.
إن ارتفاع أسعار الغاز خيـدم مصالح روسيا التي تـصدره إىل عدد كبري من الدول،
وال ننسـى أيضا أن إيران من املـستفيدين مـن ارتفاع أسعار الطـاقة علام أن هناك
نقـص عىل مستوى مواردها املالية ألزيد من ثالث سنوات بعدما ارتكزت بشكل كبري
عىل صـادرات النفط، غري أن العـقوبات املفـروضة عليهـا من قبل الواليـات املتحدة
األمريكية أسهمت يف تقليص صادراهتـا النفطية ألزيد من% 60 من حجمها، وبذلك

فارتفاع أسعار النفط والغاز سيخدم إيران من عدة جوانب منها)34(:
 - انتعـاش املوارد املاليـة بسبب ارتفـاع األسعار إذ وصل إىل حدود 120 دوالر

للربميل؛
 - االستـفادة من خصـاص السوق العـاملي عرب زيادة كـميات النفـط املصدرة

للخارج؛
 - عدم تـطابق نفـس املنافع بـالنسـبة للغـاز بمعنـى آخر رغـم امتالك إيران
الحتيـاطات ضخمة فهي تصـدر كميات حمدودة للعـراق.. بسبب كثرة االستهالك
املحيل من الغـاز يف بعض األقاليم الـشاملية اإليـرانية، عالوة عىل ضعف إن مل نقل

افتقار البنيات التحتية واالستثامرات املتصلة بعمليات التصدير.
ويف مقـابل املستفيدين من ارتفاع أسعار النفط والغـاز هناك بعض الدول الصناعية
والنامية املترضرة من هـذه األسعار املرتفعة ككندا، فرنسا، بـريطانيا، إيطاليا، اهلند
وإن كانت بدرجات متفاوتة ومتباينة، بينام نجد الدول األكثر ترضرا تتمثل يف كل من
أملانيا، اليـابان، الصني والواليات املـتحدة األمريكية ألهنـا تُصنّف من الدول األكثر

استريادا للغاز يف العامل)35(.
تعـترب روسيا الـنفط ورقة مهـمة تسـتثمرهـا خالل فرتة حرهبـا عىل أوكرانيـا بعد
العقوبات املفروضة عليها من قبل الغرب والبحث عن وجهات أخرى لتصدير ثرواهتا
النفطيـة، وما يثبت ذلك هـو عدم االلتزام بـالعقود التي جتـمع روسيا ببعض دول
االحتاد األورويب وتأكـيدها عىل أهنـا غري قادرة يف الفرتة الـراهنة عىل تـزويد هذه

الدول بالطاقة يف ظل العقوبات الغربية املفروضة عليها.
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خامتة: 
تتسم العالقات الروسـية اإليرانية باملد واجلز فـاملصالح هي املعيار األسايس املميز
للعالقات بني البلدين، وحتـى إن بدت مالمح التعاون بينهام يف بعض املجاالت فهي
تبقى تكـتيكات ومنـاورات تستخـدمه الدولـتني، مما حييل إىل وجـود عالقات غري
اسرتاتيجية يف ظل وجود العديد من القضايا الشائكة التي يتنافس الطرفان من أجلها
ليـس هبدف اإلرضار ببعضـهام البعض ولكن بغيـة خدمة مصـاحلهام، لكن هذا ال
يمـنع من قيام حتـالف اسرتاتيجي مـستقبال بني إيـران وروسيا يف القضـايا التي
تشرتك فيهام مصاحلهام بمعنى آخـر توجد متغريات ومصالح إقليمية ودولية يمكن

أن تؤثر يف العالقات بني البلدين. 
متـيزت السيـاسة اخلارجـية الروسيـة يف عهد بوتـني عموما ويف احلـرب الروسية
األوكرانية بمحاولة استعادة املكانة الـدولية ملوسكو وكبح اهليمنة الغربية األمريكية
عىل النظام الدويل واحلفـاظ عىل أمنها القومي، كـام تسعى إيران إىل تقـوية نفوذها
وتوسيع طموحاهتـا إقليميا ودوليا، فرغم تأكيد وزير اخلارجية الرويس الفروف قبل
أيام قليلة بأن موسكو وطهران هلام رؤية متطابقة يف العديد من امللفات، إال أن قضايا

وملفات أخرى تبقى وجهة نظرمها متباينة حوهلا.
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