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 مدتخمز البحث
بحالة  9191السغخبية بعج قيام الثػرة اإليخانية عام  –اتدست العالقات اإليخانية      

فقج قصعت  عجم االستقخار نطخا لتكخار التػتخ والقصيعة الدياسية بيغ البمجيغ.
ػات واستسخت عمى ذلظ الحال لسجة عذخ سش 9199العالقات بيغ الجولتيغ عام 

لتذيج بعجىا  بعج جيػد دبمػماسية حثيثة مغ قبل الجانبيغ، ،9119حتى عادت عام 
لتعػد الى  9001العالقات حالة مغ االستقخار الشدبي والتعاون استسخت حتى عام 

حالة التػتخ ثع قصع العالقات عمى خمفية عجد مغ االتيامات التي ساقتيا السغخب 
مجيغ مقصػعة مجة سبع سشػات لتدتأنف مخة أخخى ت العالقات بيغ البيبق مبخرة ذلظ.

، ولع يسس عمى استئشافيا أكثخ مغ عام ونرف حتى أعمغ 9092أواخخ عام 
عغ قصع عالقاتو الدياسية مخة ثالثة مع إيخان، متيسًا  9/5/9099السغخب في 

والتعاون مع الجدائخ ضج  األخيخة بالتجخل بذؤونو الجاخمية، ودعع جبية البػليداريػ،
 السغخب.

السغخبية، العالقات العخبية  -الكمسات السفتاحية: إيخان، السغخب، العالقات اإليخانية 
 اإليخانية. –
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Abstract 

         The Iranian-Moroccan relations after the Iranian 

revolution of 1979 were characterized by instability, Due to the 

repetition of tension and political rupture between the two 

countries, Relations between the two countries broke off in 

1981 and continued for 10 years until 1991, After vigorous 

diplomatic efforts by both sides, After which the relations will 

witness a situation of relative stability and cooperation that 

continued until 2009, To return to the state of tension and then 

cut ties against the backdrop of a number of accusations filed 

by Morocco justified it, Relations between the two countries 

have been cut off for seven years to resume again in late 2016, 

Its appeal lasted more than a year and a half until Morocco 

announced on May 1, 2018, that it would sever its political 

relations once again with Iran, Accusing the latter of 

interfering in its internal affairs, supporting the Polisario Front 

and cooperating with Algeria against Morocco. 

Keywords: Iran, Morocco, Iranian-Moroccan relations, 

Arab-Iranian relations. 
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 مقجمة :
اإليخانية تاريخ شػيل مغ التػتخ والرخاع، ولعل عالقات  –لمعالقات العخبية         

يخان األكثخ تأثخا مغ دول السغخب العخبي بحكع السػقع دول السذخق العخبي بإ
وتاريخ العالقات الصػيل بيغ الجانبيغ، لحلظ كتب عشيا  الجغخافي السجاور ليا،

الكثيخ مغ الكتب والبحػث والجراسات التي تشاولت جػانب عجيجة مغ عالقات إيخان 
 اإلقميسية بجول السذخق العخبي وغصتيا بذكل واٍف. 

مغ البعج  عمى الخغع خز عالقات إيخان بجول السغخب العخبي، فأما فيسا ي
فقج كانت إليخان عالقات متبايشة معيا، ولع تتسيد عغ  الجغخافي بيغ الجانبيغ،

فقج شيجت ايزا عجم االستقخار وتعخضت  مثيالتيا مغ دول السذخق العخبي،
ت مع معطع دول لمتػتخات وغالبا ما كانت تذيج التأزم، ووصمت مخحمة قصع العالقا

السغخب العخبي، ففي الػقت الحي تذيج فيو العالقات مع الجدائخ تحدشا ممحػضا 
التي لع تذيج استقخارا أيزا شػال  تدػء فيو مع السغخب، وكحلظ الحال مع ليبيا

عمى خمفية قزية اختفاء اإلمام مػسى الرجر، أما العالقات  9199السجة مغ عام 
الى االستقخار مشيا الى التػتخ ولعل ذلظ يعػد الى  مع تػنذ فكانت ىادئة واقخب

استقخار الشطام الدياسي في تػنذ وحخصو عمى تجشب الجخػل في أيّة نداعات 
وتقف عمى مدافة واحجة مغ  إقميسية تشعكذ سمبا عمى عالقاتيا اإلقميسية والجولية،

 جسيع األشخاف .
العخبي لع تشل مغ  ويسكغ اإلشارة إلى أن عالقات إيخان مع دول السغخب 

االىتسام وتدميط الزػء ما يكفي مغ الجراسات والبحػث مقارنة مع دول السذخق 
العخبي، ولع يكتب عشيا سػى عجد قميل مغ البحػث والجراسات والسقاالت،  ولعل 
ذلظ يعػد الى ضعف ىحه العالقات مقارنة مع دول السذخق العخبي التي تعير حالة 

شػيل مغ العالقات غيخ السدتقخة، ومجسل ذلظ يعػد الى التػتخ والرخاع وتاريخ 
البعج الجغخافي وتأثيخه في العالقات. يحاول ىحا البحث تتبع مدار العالقات اإليخانية 
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السغخبية بعج قيام الثػرة اإليخانية، والتخكيد عمى السخاحل التي مخت بيا مغ  –
قميسية والجولية السؤثخة فييا، التحدغ والتػتخ والقصيعة الدياسية، واىع العػامل اإل

 وابخز الجػانب التي شيجت تصػرا في ىحه العالقات.
تع تقديع البحث الى تسييج وأربعة مباحث وخاتسة اشتسمت عمى أىع 
االستشتاجات التي تػصل الييا البحث، تشاول الباحث في التسييج مػجد العالقات 

، وتزسغ السبحث األول 9191ام السغخبية قبل نجاح الثػرة اإليخانية ع-اإليخانية
، بيشسا اىتع السبحث 9119-9191السغخبية بيغ عامي  –شبيعة العالقات اإليخانية

-9119الثاني بسدار العالقات الثشائية بيغ الجولتيغ في عيج الخئيذ دمحم خاتسي 
مى العالقات في عيج الخئيذ محسػد احسجي نجاد ع،وعخج السبحث الثالث 9005

، وكخس السبحث 9001عام  والحي شيج قصع العالقات بيغ البمجيغ 9005مشح عام 
الخابع لصبيعة ومدار العالقات في عيج الخئيذ حدغ روحاني، ومحاوالت استئشافيا 

 .9093بعج عام 
 ( : 6595-6591) السغخبية–مهجد العالقات اإليخانية

لمعالقات السغخبية حيدا ميسا ضسغ اإلشار العام  –تذغل العالقات اإليخانية  
اإليخانية، فيي تعػد الى عقج الخسديشيات مغ القخن العذخيغ عشجما بجا  –العخبية 

،وأخحت ىحه العالقات مشحًا ايجابيًا في 9152أول تسثيل دبمػماسي بيغ البمجيغ عام 
 الدشػات الالحقة وتصػر األوضاع اإلقميسية والجولية. 

ر ىحه العالقات، في مقجمتيا لقج أسيست عجد مغ العػامل في بمػرة وتصػ      
شبيعة الشطام الدياسي السمكي في كال البمجيغ الحي شكل عامال داعسًا ليحه 
العالقات كػنيسا يمتقيان في التػجيات الدياسية الخارجية العامة وتمتقي تػجياتيع 

العالقات الذخرية التي كانت تخبط الذاه دمحم  فزال عغمع التػجيات الغخبية، 
(،الى جانب سعي 9111-9129(بالسمظ الحدغ الثاني)9191-9139رضا بيمػي)

إيخان نحػ إيجاد مشصقة نفػذ ومرالح ليا ضسغ الخقعة الجغخافية العخبية بعج 
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ومغ ثع  عمى خمفية حخب حديخان، 9129انحدار السج القػمي وتخاجعو بعج عام 
ت ،فقج كانت تػجيا9190( عام 9190-9159وفاة الخئيذ جسال عبج الشاصخ)

عبجالشاصخ القػمية الػحجوية عقبة أمام إيخان في سعييا لتعديد نفػذىا في السشصقة 
لحلظ كان تخاجع السج القػمي العخبي عامال ميسا وداعسا إليخان في القيام  العخبية،

واعتساد سياسة بشاء عالقات  الفخاغ بعج تخاجع الجور السرخي وانحداره، ءبجور مل
واإلسالمية حتى وان كانت بعيجة جغخافيا كسا ىػ الحال ومرالح مع الجول العخبية 
 .(9)بالشدبة لجول السغخب العخبي

وانصالقا مغ التػجيات اإليخانية ىحه حطيت العالقات بعجد مغ السعاىجات         
واالتفاقيات بيغ الجانبيغ شسمت جػانب متشػعة مغ التعاون بيشيسا في السجاالت 

عالوة عمى تػقيع العجيج مغ االتفاقيات  افية واألمشية،الدياسية واالقترادية والثق
تع التػقيع  9122ففي شيخ حديخان مغ عام  الثشائية في السجال االقترادي مشيا،

وأخخى في مجال التعاون العمسي  عمى أربع اتفاقيات إللغاء التأشيخات بيغ البمجيغ،
ق الذفافية، وفي عامي فزال عغ اتفاقية في مجال تحقي والتقشي، واتفاقية تجارية،

تع التػقيع عمى اتفاقيتيغ لتسػيل عجد مغ السذاريع االقترادية  9199و 9129
الدعػدية  فزال عغ.الى جانب ذلظ وقعت إيخان والسغخب (9)والتشسػية في السغخب

وفخندا عمى اتفاق تعاون امشي رباعي أشمق عمية مجسػعة )نادي الدافاري(عام 
مغ  اً التحدغ وتصػر ىحه العالقات فإنيا واجيت عجدمغ  عمى الخغع و  (4)9195

السعػقات والتحجيات التي انعكدت عمييا سمبا وأسيست في تػتخىا في بعس 
األحيان، ومشيا مػقف السغخب مغ قزية الجدر العخبية الثالث والتي تؤيج حق دولة 

تػم مع إيخان اإلمارات العخبية الستحجة فييا، وكحلظ صفقة الصائخات األمخيكية نػع فان
والتي شالبت بيا السغخب وأصخت عمى الحرػل عمييا كان ليا تأثيخ مباشخ وسببا 

. لكشيا كانت مدتقخة مقارنة بسا أضحت عميو بعج (3)في تعكيخ صفػ عالقات البمجيغ
 . 9191واستسخت ىحه العالقات عمى ىحا الشحػ حتى قيام الثػرة اإليخانية 9191عام 
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حاول  9191ات التي شيجتيا إيخان قبيل نجاح الثػرة عام وفي ضل االحتجاج     
السغخب القيام بػساشة مغ اجل حل األزمة بيغ الذاه والسعارضة اإليخانية التي 
يقػدىا اإلمام الخسيشي، وقج بعث السمظ الحدغ الثاني مدتذاره الخاص عبجاليادي 

يسثميا كاضع شخيعت  بػشالب الى إيخان لمقاء وفج مغ السعارضة اإليخانية التي كان
وقج نقل بػشالب مصالب السعارضة الى السمظ  مجاري نيابة عغ اإلمام الخسيشي،

الحدغ الثاني الحي بجوره عخضيا عمى الذاه لكغ محاوالت السمظ الحدغ الثاني لع 
تشجح في ثشي السعارضة اإليخانية عغ ىجفيا  تغييخ نطام الذاه وإقامة نطام حكع 

خار الذعب اإليخاني في مطاىخاتو وإصخاره عمى تحقيق أىجافو لع إسالمي، وأمام استس
يجج الذاه سػى الفخار مغ البالد وتخكيا لمسعارضة التي نجحت في إسقاط الشطام 

 .(5)9191السمكي وإعالن الشطام الجسيػري اإلسالمي في األول مغ نيدان/ ابخيل 
 :6559-6595السغخبية  -اإليخانية العالقات طبيعة : السبحث األول

السغخبية تطيخ مع بجايات -بجأت مالمح التػتخ والتخاجع في العالقات اإليخانية   
بعج نجاح الثػرة اإليخانية،  عيج  الثػرة اإليخانية والشطام الدياسي الججيج في إيخان

ولعل اختالف الشطاميغ الدياسييغ وتػجياتيسا الفكخية في كال البمجيغ يأتي في 
وانعكذ بذكل  غ عغ بعزيسا،يتي أسيست في تباعج الجانبمقجمة األسباب ال

مباشخ عمى مػقف السغخب مغ الثػرة اإليخانية ونطاميا الججيج وىػ ما يفدخ عجم 
تخحيب السغخب بالثػرة اإليخانية والشطام الجسيػري الحي أعمغ عغ قيامو بعج نجاح 

يغ البمجيغ ومغ ثع الثػرة، ولقج وقفت عجة عػامل أخخى ايزا خمف تػتخ العالقات ب
وفي  حجوث القصيعة الدياسية بيشيسا شيمة عقج الثسانيشيات مغ القخن العذخيغ،

مقجمة ىحه العػامل استقبال السغخب لمذاه دمحم رضا بيمػي واستزافتو مغ لجن السمظ 
الحدغ الثاني الحي كانت تخبصو عالقات شخرية وصجاقة جيجة مع الذاه مسا أثار 

وقج أسيع ىحا السػقف  يخانية والتي عجتو عسال مػجيا ضجىا،حفيطة الحكػمة اإل
،وىحا التػتخ أيزا دفع إيخان لالعتخاف (2)بجفع عالقات البمجيغ نحػ التأزم تجريجيا 
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. فزال عسا سبق  (9)كسسثل رسسي عغ إقميع الرحخاء الغخبية (9)بجبية البػليداريػ
سببا اخخ يزاف الى  كان لسػقف السغخب الجاعع لمعخاق في حخبو ضج إيخان

األسباب الدابقة في دفع العالقات نحػ القصيعة، السيسا وان السغخب أعخب عغ 
وقػفو الى جانب العخاق في ىحه الحخب، وفي القسة العخبية التي عقجت في مجيشة 

، عّبخ السغخب عغ مػقفو وتأييجه لتفعيل اتفاقية الجفاع 9199فاس السغخبية عام 
رفزت إيخان إيقاف الحخب، واتجيت  بية في حالالبمجان العخ  السذتخك السػقعة بيغ

بكسيات كبيخة مغ  االسغخب نحػ تفعيل عالقاتيا التجارية مع العخاق كػنو كان يسجى
والحي  ىحا الى جانب الخالف في تػجيات كال الشطاميغ الدياسية والفكخية، الشفط،

كميا أمػر أسيست بذكل  ولية،انعكذ بجوره عمى مػاقفيسا مغ القزايا اإلقميسية والج
 .(1)9199مباشخ في قصع العالقات بيغ البمجيغ عام 

ولغاية  9199استسخ قصع العالقات بيغ البمجيغ مجة عذخ سشػات مشح عام        
التي شيجت بجاية االنفخاج وإعادة العالقات الجبمػماسية بيغ البمجيغ إبان عيج  9119

(، ولعل االنفتاح 9119-9191رافدشجاني )الخئيذ اإليخاني عمي اكبخ ىاشسي 
الحي شيجتو الدياسة الخارجية اإليخانية كان سببا في انفخاج العالقات مع السغخب، 
فقج أسيست العػامل السحمية واإلقميسية والجولية في حسل الخئيذ اإليخاني رافدشجاني 

اإليخانية عام -ةولعل في مقجمتيا انتياء الحخب العخاقي عمى تغييخ سياستو الخارجية،
،وتفكظ االتحاد الدػفيتي عام 9191، ووفاة اإلمام الخسيشي عام 9199
،وىحه األسباب في مجسميا دفعت بخافدشجاني نحػ الدعي باتجاه االنفتاح في 9119

عالقات إيخان الخارجية، واعتساد سياسة ججيجة قائسة عمى تحقيق السرالح اإليخانية 
الحي يعيج عالقات إيخان مغ ججيج ويديع في بشاء  االقترادية والدياسية بالذكل

فمع يعج ىشاك  اقترادىا وإعادة مكانتيا ودورىا عمى السدتػييغ اإلقميسي والجولي،
 فائجة مغ االستسخار عمى الدياسات الدابقة، فقج أنيكت الحخب االقتراد اإليخاني،

فزال  ة اإليخانية،وكان لسبجأ ترجيخ الثػرة انعكاسات سمبية عمى الدياسة الخارجي
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عغ تفكظ االتحاد الدػفيتي فتح السجال إليخان لمتفكيخ والبحث عغ دور إقميسي 
جسجت إيخان اعتخافيا بجبية  فقج سا سبقفزال ع. ضسغ الشصاق الجغخافي الدياسي

دعسيا وتأييجىا لحل قزية الرحخاء الغخبية عغ شخيق  وأعخبت عغ البػليداريػ
ب ذلظ أخحت عالقات إيخان بالجدائخ باتجاه التػتخ ومغ ،الى جان(90)األمع الستحجة

عمى خمفية إلغاء الجدائخ  9114ثع قصع العالقات الجبمػماسية بيشيسا عام 
والتي فازت بيا جبية اإلنقاذ الجدائخية اإلسالمية  9119لالنتخابات البخلسانية عام 

. وكانت حخب (99)والتي كانت تؤيجىا إيخان بحكع تقارب تػجياتيسا االسالمية 
الخميج الثانية عاماًل إضافيًا داعسًا لالنفتاح اإليخاني تجاه الجول العخبية بعجما خفت 
حجة التيجيج اإليخاني مغ وجية نطخ دول الجػار العخبية ،ووقػف إيخان مع تشفيح 
قخارات األمع الستحجة فيسا يخز الكػيت، فكانت فخصة مذجعة أمام إيخان والسغخب 

. وقج تع االتفاق عمى استئشاف العالقات (99)دة عالقاتيسا الثشائيةلمشطخ في إعا
الجبمػماسية بيغ البمجيغ وفتح الدفارات إبان انعقاد القسة اإلسالمية في العاصسة 

 . (94)9119الدشغالية دكار عام 
انعكذ استئشاف العالقات الثشائية بيغ الجولتيغ عمى عالقاتيسا التجارية        

فقج وقعا عمى عجد مغ االتفاقيات التجارية واالقترادية عام واالقترادية، 
،ورغع كػنيا لع تخق الى مدتػى شسػح كال الجولتيغ فإنيا كانت بسثابة 9115

انصالقة نحػ تصػيخ وتعديد ىحه العالقات والديخ بيا نحػ األفزل في السجى 
 . (93)السشطػر
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في عيج الخئيذ دمحم خاتسي  السغخبية –اإليخانية العالقات  :ثانيالسبحث ال
6559-5009:       
العخبية ومشيا مع السغخب خاصة مغ الدسات  –يعج تحدغ العالقات اإليخانية        

في عيج الخئيذ دمحم خاتسي ، كػنيا جاءت في  السسيدة لمدياسة الخارجية اإليخانية
حقيقية إيخانية  وعكدت رغبة خزع االنفتاح الػاسع الحي تبشتو إدارة الخئيذ خاتسي،
واحتخام اآلخخ وعجم التجخل  في بشاء عالقات دولية قائسة عمى السرالح الستبادلة،

في شؤون الجول األخخى، ومحاولة إزالة كل العػائق وتجاوز التحجيات التي كانت 
تحػل دون تصػيخ عالقات إيخان الخارجية ،وإعادة بشاء الثقة مع تمظ الجول وتغييخ 

الى صػرة مغايخة عسا  ت حػل إيخان كػنيا عامل عجم استقخار،الرػرة التي رسس
وىحا الحي يفدخ مجى االنفتاح والشجاح الحي حققتو الدياسة الخارجية  كانت عميو،

في عيج الخئيذ دمحم خاتسي مقارنة بغيخه مغ الخؤساء اإليخانييغ الحيغ سبقػه وحتى 
 مغ أتػا مغ بعجه.

العالقات الجبمػماسية بيغ إيخان والسغخب عام  مغ استئشاف عمى الخغع ف         
لكشيا لع تذيج التصػر الحي كان يختجى مشيا  في عيج الخئيذ رافدشجاني، 9119

بعج تمظ القصيعة، فمع يذيج البمجان زيارات متبادلة لسدؤوليغ رسسييغ او حتى 
م التػقيع عمى محكخات تفاىع او تعاون او اتفاقيات ميسة بيغ البمجيغ حتى عا

اي بعج ست  عشجما زار وزيخ الخارجية اإليخاني عمي اكبخ واليتي السغخب، 9119
سشػات مغ استئشاف العالقات بيشيسا ولعل ذلظ يعػد الى وجػد قمق وعجم ثقة في 
تفعيل وتصػيخ ىحه العالقات وتػجذ الجانب السغخبي وتخػفو مغ عػدة ايخان الى 

ا تديع في زعدعة امغ واستقخار السغخب مسارسة الشذاشات التي ترفيا السغخب بأني
داخميا في إشارة الى إثارة الشدعة الصائفية عغ شخيق تقجيع الجعع لعجد مغ الجسعيات 
واألشخاص الحيغ يشدجسػن مع التػجو الفكخي إليخان ،وىحا ما يفدخ تأخخ تبادل 

 .(95)الديارات الخسسية
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ى مجسػعة مغ االتفاقيات عم9119مسا سبق تع التػقيع عام  عمى الخغع و        
التجارية واالقترادية والرحية والشقل وفي مجال التشسية الرشاعية لمحخف التقميجية، 
وقج تعدزت العالقات بيغ الجولتيغ عقب زيارة ميجي كخوبي رئيذ مجمذ الذػرى 

،وتػقيعو عمى عجد مغ االتفاقيات في مجال  9000اإليخاني الى السغخب عام 
دل، والتشسية االقترادية واالجتساعية ،والتبادل التجاري والثقافي االستثسار الستبا

 والتقشي.
عمى أن مطاىخ تحدغ العالقات بجأت تتزح عغ شخيق التبادل التجاري بيغ     

فاتفق الجانبان عمى قيام إيخان باستيخاد الفػسفات السغخبي مقابل ترجيخ  الجولتيغ،
السغخب، وفي إشارة الى زيادة ندبة التسخ والفدتق ومػاد وصشاعات أخخى الى 

التبادل التجاري بيغ البمجيغ صخح مجيخ السكتب التجاري اإليخاني ان صادرات إيخان 
% وىحا دليل يعكذ مجى 35تجاوزت ندبة  9009غيخ الشفصية الى السغخب عام 

 .(92)التصػر الحي شيجتو العالقات التجارية بيغ البمجيغ 
م عبجالخحسغ اليػسفي رئيذ الػزراء السغخبي بديارة وفي ضل ىحا التصػر قا      

مغ  عمى الخغع اي بعج أربع سشػات مغ زيارة واليتي لمسغخب، و  9009إيخان عام 
تأخخ زيارة الػفج السغخبي الى ايخان فقج عجىا بعس السخاقبػن مغ مؤشخات انفتاح 

ن أيزا عمى وقج وقع الجانبا وتصػر عالقات البمجيغ وخاصة مغ الجانب السغخبي،
واستسخت عالقات البمجيغ بالتصػر والشسػ  عجد مغ االتفاقيات االقترادية والتجارية،

وتعدزت بالديارات الخسسية الستبادلة، فقام كسال خخازي وزيخ الخارجية اإليخاني بديارة 
،واتفق الجانبان عمى تفعيل العالقات في مجاالت الرشاعة 9003السغخب عام 

يعسل مغ  إيخاني،-وتأسيذ مجمذ أعسال مغخبي ار والشقل الجػي،والتجارة واالستثس
والبحث في الدبل السسكشة لتػسيع التبادل  اجل إقامة السذاريع اإلنتاجية السذتخكة،

رية واالقترادية ووفقا ليحه االتفاقيات شيجت العالقات التجا التجاري بيغ البمجيغ.
غ في تصػيخ عالقاتيسا يالجانب فاعمية ىحه االتفاقيات وججية نسػا ممحػضا عكذ

 .(99)الثشائية
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أما في السجال الثقافي فقج شيجت عالقات البمجيغ تصػرا ندبيا عكذ االنفتاح       
في ىحا الجانب عغ شخيق الشذاشات الثقافية الستبادلة كتذجيع الصمبة السغاربة عمى 

م األساتحة اإليخانييغ واستقجا الجراسة في الجامعات اإليخانية ودعسيع بالسشح السالية،
لتجريذ المغة الفارسية في عجد مغ الجامعات السغخبية، وإقامة عجد مغ معارض 

الشذاشات الفشية التي  فزال عغ الكتب والتي اشتخكت فييا دور الشذخ اإليخانية،
كانت الدفارة اإليخانية في الخباط تقيسيا او تجعسيا في السغخب، ومشيا إقامة 

مػحات اآليات القخآنية والتي تست إقامتيا سػاء في الدفارة اإليخانية السعارض الفشية ل
 .(99)9003او عجد مغ السجن السغخبية كسجيشة تصػان شسال السغخب عام

وعكذ تػسع العالقات االقترادية والتجارية بيغ البمجيغ وتراعج وتيخة       
وصمت إليو العالقات  الديارات الخسسية بيشيسا إبان عيج الخئيذ دمحم خاتسي مجى ما

السغخبية مغ تحدغ وتصػر وثقة بيشيسا، أسيست بذكل مباشخ في صياغة  -اإليخانية
ورسع ىحه العالقات وفق مبجأ السرالح الستبادلة واحتخام اآلخخ وعجم التجخل في 
الذؤون الجاخمية لكل مشيا ، وااللتدام بالقػانيغ الجولية ورعاية مرالح كل مشيا، وىحا 

 ه الدشػات الالحقة. لع تذيج
السغخبية في عيج الخئيذ محسهد احسجي -اإليخانيةالعالقات  :الثالثالسبحث  

 : 5062-5009نجاد
استسخت عالقات الصخفيغ إبان حكع الخئيذ محسػد احسجي نجاد ولكغ ليذ      

، وأثشاء 9001بشفذ الػتيخة التي كانت عمييا في عيج الخئيذ دمحم خاتسي حتى عام 
،شيجت  9001الى  9005جورة األولى لحكع الخئيذ نجاد السجة مغ عام مجة ال

زيارات رسسية لكال البمجيغ مشيا زيارة دمحم بغ عيدى وزيخ الخارجية السغخبي الى 
أعقبتيا زيارة مشػشيخ متقي وزيخ  والتقى خالليا بالخئيذ نجاد، 9002إيخان عام 

عبجالػاحج الخاضي رئيذ البخلسان  وقيام ،9009الخارجية اإليخاني الى السغخب عام 
السغخبي بديارة إيخان في العام ذاتو كجيج دبمػماسي إلدامة التػاصل وتصػيخ 

 سدتػى الذعبي والحدبي،الوامتج ىحا الشذاط والعالقات الى  العالقات بيغ البمجيغ،
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عشجما تػجو الى إيخان كل مغ سعجالجيغ العثساني رئيذ حدب العجالة والتشسية 
بي ودمحم اليازغي رئيذ حدب االتحاد االشتخاكي لمسذاركة في أعسال السؤتسخ السغخ 

الحي نطسو حدب السذاركة اإليخاني بدعامة دمحم رضا خاتسي شقيق الخئيذ دمحم 
خاتسي ذات التػجو اإلصالحي، والتقى زعيسا الحدبيغ السغخبييغ بعجد مغ السدؤوليغ 

رية اإليخانية، فزال عغ مدؤولي مخاكد الحكػمييغ في إيخان ومشيع في رئاسة الجيػ 
 . (91)وعمساء الحػزات الجيشية األبحاث في العاصسة اإليخانية شيخان،

تكممت الديارات الخسسية بيغ البمجيغ بتػقيع كل مغ دمحم بغ عيدى وزيخ الذؤون      
الخارجية السغخبي ونطيخه اإليخاني مشػشيخ متقي في الخامذ مغ شباط/فبخايخ عام 

وتشديق  ،وتصػيخ عالقات البمجيغتزسشت دعع  عمى اتفاقية سياسية، 9009
السػاقف فيسا يخز القزايا اإلقميسية والجولية وفق مبادئ وقخارات األمع الستحجة 
والقانػن الجولي، وإجخاء السذاورات الثشائية كمسا اقتزت الحاجة الى ذلظ، والتأكيج 

ل في الذؤون الجاخمية ليا، وفقا ليحا عمى أىسية احتخام خرػصية الجول وعجم التجخ
االتفاق تع تذكيل عجد مغ المجان لستابعة تفعيل ودعع وتعديد التعاون في السجاالت 
االقترادية والتجارية والدياسية وغيخىا بالذكل الحي يديع في تعجيل تصػيخ 

 .(90) العالقات بيغ البمجيغ
مسيدة في ىحه العالقات عغ   ويسكغ القػل ان الجانب الثقافي حطي بأىسية       

شخيق كثخة األنذصة الثقافية التي كانت تقام مغ قبل الجانبيغ والسيسا في السغخب 
، قخآنية، ومختمف الفشػن اإلبجاعية،كسعارض الفشػن والمػحات الجسالية واآليات ال

فزال عغ ميخجان الديشسا الحي كانت تقيسو الدفارة اإليخانية في الخباط لعخض 
 األفالم اإليخانية، وعجد مغ ورش العسل التي تجدج الحخف الذعبية في إيخان،ابخز 

ىحا الى جانب تػقيع اتفاقيات التعاون والتبادل العمسي األكاديسي بيغ البمجيغ 
عالوة عمى  وخاصة عمى مدتػى التعميع العالي بيغ الجامعات اإليخانية والسغخبية،

ومشيا المقاءات بيغ مسثمي  في ىحا السجال، المقاءات الثقافية بيغ مدؤولي البمجيغ
المجان والسشطسات الذبابية واإلعالمية والشذاشات التي تتعمق بالسخأة والصفل 
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وغيخىا. وقج أشاد وحيج احسجي الدفيخ اإليخاني في السغخب بأىسية ىحه الشذاشات 
ل ىحا ودورىا في تشسية وتعديد التفاعل والتػاصل بيغ البمجان اإلسالمية. والحا

يشصبق عمى الجانب اإلسالمي والجيشي بيغ البمجيغ الحي شيج ايزا زيارات متبادلة 
لسدؤوليو وحزػر السشاسبات الجيشية والجروس الحديشية التي كانت تقام مشح عيج 

 . (99)السمظ الحدغ الثاني
كان مغ الستػقع ان ال تدتسخ عالقات البمجيغ بسشحيا االيجابي ىحا شػيال  

العالقات معطع الجول العخبية مع إيخان، فالرفة التي الزمت العالقات  حاليا حال
اإليخانية في تاريخيا الصػيل ىػ عجم االستقخار والتػتخ السدتسخ والقصيعة  –العخبية 

وكانت حبيدة التػجذ الجائع والرخاع السباشخ وغيخ السباشخ، وعميو لع  الدياسية،
خانية عغ بقية عالقات الجول العخبية مع إيخان، اإلي –يختمف واقع العالقات السغخبية 

لحلظ لع تدتسخ عالقات البمجيغ شػيال وسخعان ما بجأت تديخ باتجاه التػتخ 
 والقصيعة الدياسية.

وبشاء عميو أعمغ السغخب وعمى لدان الشاشق الخسسي باسع وزارة الخارجية         
الدادس مغ شيخ آذار عام  السغخبية عغ قصع العالقات الجبمػماسية مع إيخان في

عمى خمفية األزمة البحخيشية التي نذبت جخاء ترخيح ناشق نػري رئيذ  9001
مجمذ الذػرى اإليخاني والحي عج فيو البحخيغ جدًء مغ التخاب اإليخاني، األمخ الحي 
أدانتو السغخب وعجتو تجاوزا عمى سيادة البحخيغ كجولة عخبية، وقج تصػر ىحا 

صجار بيان شجيج الميجة مغ قبل وزارة الخارجية اإليخانية تجاه السػقف باتجاه إ
السغخب عمى مػقفيا مغ األزمة البحخيشية، وأبجت إيخان اندعاجيا مغ السػقف 
السغخبي الستزامغ مع البحخيغ، بل وأرسمت مػضفا في الخارجية اإليخانية بجرجة 

و السغخب استيجافا سياسيا والحي وججت في قميمة الى الدفارة السغخبية لبيان مػقفيا،
تجاىيا، واستجعت الخارجية اإليخانية دمحم بػضخيف القائع بأعسال الدفارة السغخبية 

استجعت  بالسقابللجى إيخان لتبمغو احتجاجيا الخسسي عمى السػقف السغخبي، 
الخارجية السغخبية وحيج احسجي الدفيخ اإليخاني لجييا وشالبتو بتقجيع تػضيح حػل 
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إليخاني الحي خز السغخب دون بقية الجول العخبية واإلسالمية التي أعخبت البيان ا
 -أيزا عغ مػقفيا الخافس لترخيح ناشق نػري، وبعج ان كانت أزمة إيخانية

مغخبية، بعج ان عسجت السغخب الى استجعاء دمحم  -بحخيشية أمدت أزمة إيخانية
 .(99) بػضخيف القائع بأعساليا لمتذاور

ضح السغخب وعغ شخيق بيان وزارة الخارجية الحي أعمغ فيو قصع وقج أو         
العالقات مع إيخان، أن أعسال وترخفات الدفارة اإليخانية يعج تجاوزا لألعخاف 

كػنيا تداعج في زعدعة امغ واستقخار السسمكة السغخبية،  الجبمػماسية وخخقا ليا،
شخيق ىحه الجسعيات وان إيخان حاولت وعغ  وتديع في شق وحجة الرف السغخبي،

مغ  اً زعدعة الشطام الدياسي ومحاولة اإلشاحة بالشطام السمكي السغخبي، وان عجد
 الرادر عغ بيانالومسا جاء في  ،ىحه الجسعيات تمقت دعسا ماليا مغ اجل ذلظ

 95"ان السسمكة السغخبية قامت في  2/4/9001يػم  وزارة الخارجية السغخبية
اء القائع باألعسال بالشيابة بدفارتيا في شيخان لمتذاور شباط/فبخايخ الساضي باستجع

لسجة أسبػع...وان السسمكة شمبت تػضيحات مغ الدمصات اإليخانية التي سسحت 
ونذخ بيان تزسغ تعبيخات غيخ مقبػلة  لشفديا بالتعامل بصخقة مشفخدة وغيخ ودية،

مغ الجول عمى غخار العجيج  اثخ تزامشو مع مسمكة البحخيغ، في حق السغخب،
،بذأن رفس السداس بديادة ىحا البمج ووحجتو التخابية...ان ىحا السػقف السخفػض 
 والسػجو حرخا ضج السغخب انسا يزاف الى نذاشات ثابتة لمدمصات اإليخانية،

تدتيجف اإلساءة لمسقػمات الجيشية  وبخاصة مغ شخف البعثة الجبمػماسية بالخباط،
ة الخاسخة لمذعب السغخبي ووحجة عقيجتو... ان ىحه والسذ باليػي الجػىخية لمسسمكة،

األعسال السجعػمة تعج تجخال سافخا في الذؤون الجاخمية لمسسمكة، وتعارض قػاعج 
 وأخالقيات العسل الجبمػماسي.... ولجسيع ىحه االعتبارات، فان السسمكة السغخبية

 .(94)ان اإلسالمية" قخرت قصع عالقاتيا الجبمػماسية ابتجاًء مغ اليػم مع جيػرية إيخ 
إّن الستابع لسدار العالقات بيغ البمجيغ وسبب قصعيا عمى خمفية األزمة مع  

البحخيغ ال يجج فيو مبخرا كافيا الن يكػن عامال مباشخا وسببا قاشعا إلنياء 
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 ، وإنسا ىشاك أسباب أخخى تقف وراء قصع العالقات بيغ الجولتيغ،ياالعالقات بيش
در ان األزمة البحخيشية لع تكغ سػى القذة التي قرست وبحدب ما ذكختو السرا

ضيخ العالقات بيغ البمجيغ في إشارة الى األزمة األخيخة  والتي كانت عامال وسببا 
إضافيا إلى جانب جسمة مغ األسباب التي أوصمت عالقات البمجيغ الى ما ىػ 

خيق عميو، ومغ تمظ األسباب تجخل إيخان في شؤون السغخب الجاخمية عغ ش
محاوالت نذخ الفكخ الدياسي والسحىبي الحي تتبشاه إيخان، فزال عغ دعع عجد مغ 
األحداب السغخبية ذات التػجيات اإلسالمية، وخاصة في مخحمة االنفتاح الدياسي 

وقج تذكمت عجة جسعيات ومشطسات بجعع  الحي تبشاه ممظ السغخب دمحم الدادس،
،وجسعية الغجيخ في مجيشة مكشاس 9115إيخاني مشيا جسعية البجيل الحزاري عام 

 . (93)وجسعيتي ششجة واالنبعاث في شسال السغخب والعجل واإلحدان
وال يسكغ استبعاد العامل الجولي ومشيا دور الػاليات الستحجة األمخيكية 

في السشصقة  االستخاتيجيةوضغػشيا عمى السغخب في ىحا االتجاه خجمة لسرالحيا 
سا يخز البخنامج الشػوي اإليخاني والقزايا اإلقميسية وكػرقة ضغط عمى إيخان في

وقج أكجت عجد مغ وثائق ويكيميكذ تعاون الػاليات الستحجة  والجولية األخخى،
وتحخيس السغخب ضج إيخان  األمخيكية مع السغخب فيسا يخز محاربة اإلرىاب،

الدالح  والتيجيج والتخػيف بسدتقبل سباق تدمح في السشصقة اذا ما امتمكت إيخان
وبالتالي سيشعكذ  دول السشصقة لمديخ ححوىا، مغ وىػ ما سيجفع بعجد الشػوي،

االمخ سمبيا عمى األمغ القػمي السغخبي، وىحا ما يفدخ قيام عسخ ىالل األميغ العام 
لػزارة الذؤون الخارجية السغخبية بإصجار ترخيح أعخب فيو عغ رفس السغخب لقيام 

ية، ودعا السجتسع الجولي الى ضخورة إقشاع إيخان بالتخمي إيخان بتصػيخ قجراتيا الشػو 
عغ بخامجيا الشػوية عغ شخيق السفاوضات الجولية وكل الػسائل السسكشة ضسغ 

. وىشاك مغ يذيخ الى دور السسمكة العخبية الدعػدية في (95)إشار القانػن الجولي
السرالح السذتخكة دفع السمظ دمحم الدادس باتجاه قصع العالقات بإيخان نطخا لحجع 
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بيغ البمجيغ، ومقجار السداعجات التي تقجميا الدعػدية الى السغخب وخاصة 
 اإلمجادات الشفصية.    

اإليخانية كانت إبان تمظ السجة قج أخحت  –ان العالقات الجدائخيةفزال عغ        
حا باالنفتاح والتحدغ وشيجت تصػرا ميسا وتعاونا والسيسا في الجانب العدكخي، وى

وأشارت  ما كانت تخى فيو السغخب انو يزخ بالسرالح السغخبية في السشصقة .
مرادر أخخى الى قزية الرحخاء الغخبية واستسخار دعع إيخان لجبية البػليداريػ 

وىشاك مغ ساق عجم استفادة السغخب مغ عالقاتيا مع  وعجم تجسيج اعتخافيا بيا.
يذ ىشاك ما تخدخه مغ قصعيا بل مغ إيخان،وان قصعيا ال يزخ بسرالح السغخب ول

السسكغ ان تحطى بجعع اكبخ مغ قبل الجول التي ليا نفػذ في مشصقة السغخب 
     العخبي كالػاليات الستحجة األمخيكية وفخندا.

ردت الخارجية اإليخانية وعمى لدان حدغ قذقاوي الستحجث الخسسي باسسيا       
وان الخالف الحي نذأ مع البحخيغ  خه،ان الترخيح حػل البحخيغ أسئ فيسو وتفدي

بدبب ىحا الترخيح انتيى. وعبخت إيخان عغ أسفيا لقخار السغخب قصع عالقاتيا 
الجبمػماسية مع إيخان، مؤكجة انو ال يخجم وحجة العالع اإلسالمي والقزية 

،والدعي 9191الفمدصيشية، التي تعسل مغ اجميسا إيخان مشح قيام الثػرة اإليخانية عام 
ومػضحة ان األسباب التي ساقتيا  غ اجل مشع أي فتشة تقع بيغ السدمسيغ،م

 .(92)السغخب لقصع عالقاتيا مع إيخان ال أساس ليا مغ الرحة
مغ حجوث القصيعة الدياسية بيغ البمجيغ والتي استسخت ما يقخب  عمى الخغع       

جػاء خسذ سشػات،  فان إيخان حخصت عمى الدعي نحػ إيجاد الدبل وخمق األ
مغ ىحا السشصمق عبخ الخئيذ  ،التي مغ شانيا إعادة العالقات الثشائية بيغ الجولتيغ

لسحسج اليازغي وزيخ الجولة السغخبي وكان مسثال عغ السمظ دمحم محسػد احسجي نجاد 
الدادس في القسة االقترادية واالجتساعية اإلسالمية والتي عقجت في مجيشة 

 اي بعج عجة أشيخ مغ قصع العالقات، 9001عام اسصشبػل في تذخيغ الثاني مغ 
وقال نجاد لميازغي نحغ نحبكع  عغ مػدة وحب الذعب اإليخاني لمذعب السغخبي،
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لكشكع وجيتع األىانة لشا باستجعاء القائع  ورد عميو األخيخ ونحغ نحبكع ايزا،
باألعسال السغخبي في إيخان وحجه دون بقية الجول التي عبخت عغ نفذ السػقف 

وقال نجاد لميازغي ما العسل؟ فخد عميو األخيخ األمخ بيغ  ىحا ليذ مغ العجالة،و 
يجيكع ونحغ نخيج رد االعتبار، لكغ ىحا السػقف اإليخاني لع يدعف عالقات البمجيغ 

 . (99)واستسخت القصيعة بيشيسا
 في عيج الخئيذ حدن روحانيالسغخبية -العالقات اإليخانية: السبحث الخابع

5062- : 
يجت الدياسة الخارجية اإليخانية في عيج الخئيذ حدغ روحاني انفتاحا ججيجا ش 

والشتائج التي تختبت عمييا مغ تحدغ  الغخبية، -بعج ان تحدشت العالقات اإليخانية 
واالتفاق الشػوي الحي تع بيغ إيخان والجول الكبخى،  العالقات اإليخانية مع الغخب،

دول الخميج العخبية وتحجيجا الدعػدية، لع تجج وكحلظ انفتاح وتحدغ العالقات مع 
 إيخان بجا مغ الدعي نحػ التقارب مع السغخب والعسل مغ اجل استئشاف العالقات،
 فبجأ ذلظ عغ شخيق المقاءات الخسسية عمى ىامر عجد مغ االجتساعات الجولية،
ى ومشيا حزػر يػسف العسخاني وزيخ الجولة السغخبي وعمى رأس وفج رفيع السدتػ 

،فزال عغ لقاء عبجااللو كيخان 9099لحخكة عجم االنحياز في شيخان عام  اً اجتساع
رئيذ الحكػمة السغخبية دمحم جػاد ضخيف وزيخ الخارجية اإليخانية عمى ىامر 

حزػر حامج  فزال عغ ،9094اجتساع مؤتسخ القسة اإلسالمية في القاىخة عام 
سالمي اجتساع لجشة القجس في رضا دىقاني سفيخ إيخان لجى مشطسة التعاون اإل

بعج دعػة وجيتيا السغخب الى إيخان،  9093مخاكر السغخبية مصمع عام  مجيشة
وأفرح دىقاني عغ حخص الخئيذ حدغ روحاني ورغبة بالده الستئشاف العالقات 
مع السغخب، عشجما التقى بكل مغ صالح الجيغ مدوار وزيخ الخارجية السغخبي 

عخبت األوساط الخسسية ويػسف العسخاني وزيخ الجولة لمذؤون الخارجية السغخبية، وأ 
المييان  وقج أعمغ أميخ حديغ عبج السغخبية عغ تخحيبيا بالخصػة اإليخانية ىحه،
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مداعج وزيخ الخارجية اإليخاني عغ تػصل الجانبيغ اإليخاني والسغخبي الستئشاف 
.ولعل االترال الياتفي الحي جخى بيغ دمحم  (99)عالقات البمجيغ في السدتقبل القخيب

زيخ الخارجية اإليخاني ونطيخه السغخبي صالح الجيغ مدوار في جػاد ضخيف و 
 .(91)يػضح التقجم واالنفخاج في عالقات البمجيغ 9093شباط/فبخايخ عام 

المييان  نائب وزيخ الخارجية اإليخاني لمذؤون  صخح اميخ حديغ عبجو        
الجبمػماسية بعج العخبية واإلفخيقية إن إيخان والسغخب اتفقتا عمى استئشاف العالقات 

يعتدمان إعادة فتح سفارتييسا  وقال عبج المييان ان البمجيغ تجسيج لسجة أربع سشػات،
الى أىسية استئشاف العالقات  وأشار في الخباط وشيخان في السدتقبل القخيب،

وجاء القخار في أعقاب محادثات بيغ وزيخ الخارجية اإليخاني دمحم  الجبمػماسية بيشيسا،
ونطيخه السغخبي صالح الجيغ مدوار، خالل محادثة ىاتفية جخت جػاد ضخيف 

بعجىا جخى لقاء بيغ شقيق السمظ دمحم الدادس األميخ رشيج وعمي و .(40)مؤخخاً 
الريجاني رئيذ مجمذ الذػرى اإليخاني في تػنذ بسشاسبة إقخار الجستػر التػندي 

جاوز العقبات التي وقج عبخ االميخ رشيج عغ رغبة السسمكة السغخبية في ت الججيج،
 .(49)تعتخض عالقات البمجيغ والعسل مغ اجل تصػيخىا

السمظ دمحم  إرسال وبجأت مالمح عػدة العالقات بيغ البمجيغ عغ شخيق        
بخقية تيشئة لمخئيذ اإليخاني حدغ  ،9095عام  /فبخايخالدادس في شيخ شباط 

لتصػيخ  حخصو لمعسل سػياً أعخب فييا عغ  اإليخانيةبسشاسبة قيام الثػرة  روحاني،
مذاركة مرصفى الخمفي و  (49)وبسا يخجم مرالحيسا السذتخكة العالقات بيغ البمجيغ

اإلسالمي  لمسؤتسخوزيخ االترال والشاشق باسع الحكػمة السغخبية في الجورة العاشخة 
وفق ىحه السعصيات اتفق الجانبان عمى استئشاف ،في شيخان لػزراء اإلعالم
سفيًخا ججيًجا ليا عغ رغبتيا بتعييغ الحكػمة اإليخانية حيث أعخبت ا العالقات بيشيس

الخئيذ حدغ روحاني دمحم تقي مؤيج سفيخا إليخان في السغخب  وعيغ .في السغخب
مؤيج قج  ، ومغ السفيج اإلشارة إلى أنحدب ما أوردتو وكالة األنباء اإليخانية الخسسية
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 وأصبح استئشاف العالقات ،د ضخيفتع تخشيحو مغ قبل وزيخ الخارجية دمحم جػا

محادثة ىاتفية بيغ وزيخي خارجية وقت ال أكثخ، وجخت  الخسسية بيغ البمجيغ مدالة
العالقات الثشائية وتخك التفاصيل  الستئشاف البمجيغ، حيث اتفقا عمى الذخوط العامة

 ، فيسا رشحت السغخب حدغ حامي سفيخا ليا في إيخان، واستقبل دمحموقت الحق الى
الدادس دمحم تقي مؤيج الدفيخ اإليخاني الججيج لجى السسمكة في شيخ حديخان/يػنيػ 

 .(44) 9095عام 
وبعج أيام قميمة مغ  في ضل أجػاء االنفتاح واالنفخاج في عالقات البمجيغ،         

استقبال العاىل السغخبي لمدفيخ اإليخاني دمحم تقي مؤيج الحي قجم أوراق اعتساده 
،نذخت قشاة فارس اإليخانية والسقخبة (43)9095خبي في شيخ حديخان عام لمعاىل السغ

تقخيخا لمكاتب عبجهللا عبادي اتيع فيو السغخب  94/2/9095مغ الحخس الثػري في 
وىاجع فيو سياسات السسمكة السغخبية  بأنو أسيخ لمدياسات اإلسخائيمية في السشصقة،

نذخ السقال بأسبػع  وخالل مؤتسخ وبعج في معالجة السمفات والقزايا الدياسية. 
صحافي عقجه مرصفى الخمفي وزيخ االترال والشاشق الخسسي باسع الحكػمة 

مبخزا أن  مسغخب مخفػضة ومجانة وغيخ مقبػلةالسغخبية صّخح قائال : "اإلساءة ل
السغخب بمج حخ ال يتجخل في الذؤون الجاخمية لمجول، وىػ مدتقل، يسارس سيادتو “

ستتع دراسة الحالة السختبصة بشذخ السقال بيحا العشػان، ، و ت الجستػريةوفقا لمسقتزيا
 .(45)ودراسة قزاياىا السختبصة بيا، وسشعمغ عغ أي ججيج يتعمق بيا"

 /يػنيػحديخان 92استجعت السغخب الجسعة وفي خزع ىحه التصػرات 
 تقي مؤيججل الدفيخ السعتسج دمحم القائع بأعسال الدفارة اإليخانية بالخباط ب 9095

حيشيا، وقجمت الديجة مباركة بػعيجة الػزيخة  الحي كان متػاججا خارج السغخب
، وأبمغتو اندعاج خارجية والتعاون محكخة احتجاج لوالسشتجبة لجى وزيخ الذؤون ال

بعالقاتو مع بالدىا مغ التقخيخ الحي نذختو قشاة فارس والحي اتيع فيو السغخب 
س بالدىا السصمق ليحا التقخيخ الحي اعتبختو مغخضا ، وأعخبت بػعيجة عغ رفاسخائيل
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ويشع عغ نية غيخ سميسة ومبيتة ومقرػدة لإلساءة إلى  ومديئا لرػرة السغخب
عسال ومسا جاء في نز محكخة االحتجاج التي سمستيا السغخب لمقائع باأل .السغخب

خ السدؤول الحي استياء السسمكة السغخبية ليحا األسمػب غي"الدفارة اإليخانية بالخباط 
يقػض جيػد البمجيغ الخامية إلى إعادة بشاء الثقة، مذيخة إلى أنو بقجر تسدظ السسمكة 
بإقامة عالقات مع إيخان عمى أسذ قػية مبشية عمى الثقة واالحتخام الستبادل بقجر ما 

وشالبت بػعيجة الحكػمة اإليخانية . ستفداز أو إساءة لرػرتيا وسسعتياتخفس أي ا
التػضيحات الزخورية واتخاذ اإلجخاءات السشاسبة إزاء ىحا العسل السديء بتقجيع "

 .(42)"لمعالقات بيغ البمجيغ
غيخ مدؤول يقّػض  أسمػببأنو  عجت وزارة الخارجية السغخبية نذخ التقخيخ     

، مذجدة عمى أنو "بقجر تسدظ السسمكة يغ الخامية إلى إعادة بشاء الثقةجيػد البمج
بقجر ما  ية عمى الثقة واالحتخام الستبادلع إيخان عمى أسذ قػية مبشبإقامة عالقات م

وأّكج مرصفى الخمفي الستحجث  ،تخفس أي استفداز أو إساءة لرػرتيا وسسعتيا"
أن اإلساءة لبالده ميسا كانت نػاياىا وخمفياتيا، "الخسسي باسع الحكػمة السغخبية 

وقج أجيس نذخ السقال  .وال يسكغ إال إدانتيا" ،مخفػضة وغيخ مقبػلة فإنيا تبقى
وىجد بعػدة  تعييغ سفيخه لجى إيخان،خصػات جيػد السغخب في استئشاف العالقات و 

وقت آخخ غيخ إلى  ل تعييغ سفيخهيوقخر تأج عالقات البمجيغ الى نقصة الرفخ،
بعج أن كانت التحزيخات تجخي في اآلونة األخيخة، لإلعالن عغ اسع الدفيخ معمػم 

 .(49)الحي سيسثل السسمكة في العاصسة شيخان
الخارجية اإليخانية عغ  ضية أفخع الستحجثة الخسسية باسعمخ  أعخبت مغ جيتيا       

في لقاء  صخحت األزمة فلتخيحدغ نية بالدىا تجاه السغخب، وفي محاولة مشيا 
أن سياسية إيخان تيجف إلى إقامة قائمة:  9095 /يػنيػحديخان 99صحافي عقج يػم 

العالقات  ، وانعالقات أخػية مع جسيع الجول اإلسالمية ومغ بيشيا السغخب
السغخبية اإليخانية تجخل في سياق سياسة تػسيع التعاون في جسيع السجاالت مذيخة 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/6/26/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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السغخب، لجى  اإليخانيدفيخ ال وتدسية ،لدفارة السغخبية في شيخانإلى إعادة افتتاح ا
أن إيخان عازمة عمى التعاون مع مشصقة شسال إفخيقيا والسغخب عمى أساس مبجأ و 

ان السدؤوليغ في شيخان لع  (49)االحتخام الستبادل وعجم التجخل في الذئػن الجاخمية
جيغ وإنسا اكتفػا بالقػل ان السقال قج يعمقػا عمى التقخيخ الحي أساء العالقات بيغ البم

 أسئ فيسو وابجوا رغبتيع في إعادة العالقات الى وضعيا الصبيعي، 
مسا حجث فقج عبخت إيخان عغ حخصيا عمى العالقات مع   عمى الخغع و        

السغخب وأنيا عازمة عمى تعديد العالقات الػدية مع دول شسال إفخيقيا وخاصة 
 حتخام الستبادل وعجم التجخل في الذؤون الجاخمية لكل دولة.السغخب، عمى أساس اال

وقالت مخضية أفخع الستحجثة باسع وزارة الخارجية اإليخانية ان إعادة فتح الدفارة 
عدم شيخان عمى تحديغ العالقات يؤكجان اإليخانية في السغخب وتعييغ سفيخ ججيج 

خب يخصصان لتعديد وأضافت أن إيخان والسغ ،مع الخباط في جسيع السجاالت
لكغ السغخب تخيث في مدالة  .التعاون الدياسي واالقترادي وتبادل الػفػد التجارية

استئشاف العالقات مع إيخان ولع يعيغ أي سفيخ لجى شيخان، وأعمغ مدؤولػن مغاربة 
 .(41)ججيج قخيباً الدفيخ الأنو سيتع تدسية 

ت بيغ البمجيغ ومحاوالت وتساشيا مع مجخيات التصػر الحاصل في العالقا      
إعادتيا، وحخصا مشيا عمى عجم تكخار تأزم وتػتخ العالقات مع شيخان في 
السدتقبل، اشتخشت السغخب عمى إيخان وقبل استئشاف العالقات بيغ البمجيغ التعيج 
بااللتدام بسبجأ احتخام سيادة الجول وعجم التجخل في الذؤون الجاخمية لمسغخب ودول 

 .(30)سياسية ألغخاضوالكف عغ تػضيف الجيغ  ،الخميج العخبية
اإليخانية أزمتيا ىحه بعج أن أبجت إيخان عغ  –تجاوزت العالقات السغخبية        

رغبتيا في شي صفحة الساضي والبجء برفحة ججيجة مغ العالقات القائسة عمى 
 وقج أسيست االحتخام الستبادل وحدغ الجػار وعجم التجخل في الذؤون الجاخمية.

بعج  ،9092البمجيغ حتى أواخخ عام  بيغ األزمة األخيخة في تأخيخ عػدة العالقات
. وقج بادر العاىل السغخبي دمحم 9095ان كان مغ الستػقع عػدتيا مصمع عام 
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الدادس بجفع ىحه العالقات نحػ االنفخاج الفعمي بعج ان رشح عجد مغ الدفخاء 
يع حدغ حامي سفيخا لمسغخب لجى لتسثيل بالده لجى عجد مغ الجول وكان مغ بيش

 .(39)إيخان
 وبذكل رسسي العالقات الجبمػماسية بيغ إيخان والسغخب بالكامل ئشافاست تع      
سفيخ السغخب حدغ حامي عشجما قجم  ،9092كانػن األول/ديدسبخ عام  49في 

يسثل تعييغ السغخب و  ،لجى إيخان أوراق اعتساده إلى الخئيذ اإليخاني حدغ روحاني
مع دفيخ في إيخان حقبة ججيجة في العالقات الثشائية بعج أن قصعت الخباط العالقات ل

كان ىحا الحجث تتػيجا إلعادة تأسيذ العالقات تجريجيا مغ قبل و  ،9001عامإيخان 
مصمع  في السغخب ا لياججيج اسفيخ دمحم تقي مؤيج عشجما عيشت  إيخان قبل ذلظ بدشتيغ

 .9095عام 
تغييخ ىػ  الستئشاف العالقات الجبمػماسية بيغ البمجيغ خئيذالالدبب  إن       

 9094عام الخئاسة  سعى الخئيذ حدغ روحاني الحي تػلى فقج ،اإلدارة في إيخان
أن إيخان لجييا و  ،إلى تقػية العالقات التي تػتخت مغ قبل سمفو محسػد أحسجي نجاد

 ،في قصاع الديارات ، وخاصةمع العجيج مغ دول العالع مرالح اقترادية وسياسية
تشطخ إيخان إلى السغخب كسجخل مثالي إلى األسػاق األفخيقية وأمخيكا الالتيشية، و 

 ،عمى أمل أن يؤدي تدايج التجارة مع ىحه السشاشق إلى دعع شسػحات إيخان الشػوية
وتذسل مجاالت التعاون السحتسل الدياحة والدراعة والفػسفات والديارات ومرايج 

 .قةاألسساك والصا
تبقى  بيشيسا العالقةمغ استئشاف العالقات بيغ البمجيغ فان  عمى الخغع           

العالقات الجبمػماسية الستججدة مع إيخان تعتسج عمى وان  ىذة ومعّخضة لالزمات،
مغ غيخ و  ،السسمكة عالقاتيا الدياسية مع في البعج الجيشي تػضيفإيخان عغ  تػقف

يبجو أن كال البمجيغ  ومع ذلظىحه الدياسات، مثل  السخجح أن يتحسل السغخب
التدام إيخان بحقيقة أنيا  زح ذلظ فيويت. ممتدمان بحساية العالقات وتػسيعيا

تغاضت إلى حج كبيخ عغ مذاركة السغخب في التحالف الحي تقػده الدعػدية في 
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اىل اليسغ في قتال الحػثييغ الستحالفيغ مع شيخان. قج تكػن إيخان عمى استعجاد لتج
مغ أجل تحقيق  عمى ان تبقى ىحه السذاركة محجودة وغيخ واسعة ،مذاركة السغخب

فإن إيخان ىي واحجة مغ أكبخ قابل وبالسبعس أىجافيا االقترادية السحكػرة أعاله. 
وبالتالي فإن السغخب لجيو  ،بالدال أىع صادراتمدتيمكات الفػسفات السغخبي، وىػ 

مغ أنو مغ غيخ السخجح أن تدسح  الخغع عمى حػافد لمحفاظ عمى العالقة، 
تؤثخ عمى عالقاتيا مع السسمكة العخبية الدعػدية بتعديدىا لجرجة  عالقات معال

 . (39)السغخب
كان مغ السؤمل ان تديخ العالقات بيغ البمجيغ وفق السشطػر الدابق، لكغ        

ركو تجخي الخياح انصبق عمييا البيت الذعخي الحي يقػل: ليذ كل ما يتسشاه السخء يج
بسا ال تذتيي الدفغ، ونحغ نقػل جخت الخياح بسا ال تتسشاه إيخان والسغخب، فمع 

السغخبية أكثخ مغ عام ونرف حتى عرفت  –يسس عمى عػدة العالقات اإليخانية 
تجاوزت ىحه العالقات مخحمة القصيعة  يعة الدياسية مغ ججيج، فبالكادبيا رياح القص

، ولع ترل مخحمة ما يسكغ وصفو بأنيا قج تعافت 9092الدياسية بعج عام 
ووصمت مخحمة بخ األمان حتى انتكدت مغ ججيج. فقج أعمغ السغخب عغ قصع 

، وقام بصخد 9/5/9099عالقاتو الجبمػماسية مع إيخان مخة أخخى يػم الثالثاء 
الدفيخ اإليخاني مغ العاصسة الخباط وغمق الدفارة السغخبية في شيخان، واتيست 

عغ شخيق قيام عجد مغ دبمػماسيي الدفارة  سغخب إيخان بجعع جبية البػليداريػ،ال
اإليخانية في السغخب باالترال و التشديق بيغ جبية البػليداريػ وحدب هللا المبشاني، 
وان إيخان تجعع الجبية عغ شخيق تجريب عجد مغ الخبخاء والعدكخييغ السشتسيغ ليا 

ان قخارىا ىحا بشي عمى أدلة قاشعة تثبت قيام  بػاسصة حدب هللا ،وأكجت السغخب
إيخان بالتجخل بالذؤون الجاخمية السغخبية وبسا يؤثخ سمبا عمى أمشيا واستقخارىا، واتيع 
ناصخ بػ ريصة وزيخ الخارجية السغخبي في ترخيح لو إيخان وعغ شخيق مجربيغ 

اريػ في مجيشة تابعيغ الى حدب هللا المبشاني بتجريب عجد مغ قادة جبية البػليد
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والعسل مغ  تشجوف الجدائخية عمى أسمحة وصػاريخ ارض جػ مزادة لمصائخات،
 .(34)اجل زعدعة امغ واستقخار مشصقة الرحخاء الغخبية

 إيخانفي الجدائخ االتيامات التي وجييا السغخب الى  اإليخانيةنفت الدفارة        
خانية ان الدفارة أكجت نفييا القاشع بجعع جبية البػليداريػ، ووفقا لػكالة األنباء اإلي

مؤكجة عمى دورىا في  لالدعاءات السغخبية عغ عالقة الدفارة بجبية البػليداريػ،
 .(33)مسارسة دورىا الجبمػماسي والصبيعي في تػشيج وتعسيق العالقات بيغ البمجيغ

ونفى حدب هللا ىػ االخخ االتيامات السػجية اليو مغ السغخب وقال إنيا        
تأتي لمزغط عمى جبية البػليداريػ ومحاولة اتياميا باإلرىاب، في ىحا الػقت الحي 
ستعخض فيو قزية الرحخاء الغخبية عمى مجمذ األمغ الجولي، ولع يدتبعج حدب 
هللا وجػد ضغػشات مغ قبل عجد مغ دول الخميج العخبية وبالتحجيج الدعػدية 

بيشيسا،بالتدامغ مع تيجيجات الػاليات والبحخيغ عمى السغخب بحكع العالقات الػثيقة 
الستحجة األمخيكية باالندحاب مغ االتفاق الحي وقعتو الجول الكبخى مع إيخان فيسا 

 . (35)يتعمق ببخنامجيا الشػوي 
غيخىا و  تمقييا أي دعع عدكخي مغ إيخان البػليداريػجبية  مغ جانبيا نفت      

، ذلظسغخبية تقجيع دليل واحج عمى تحجت الجبية الحكػمة الو مغ الجول األجشبية، 
وكالة  نقمتيا لو ترخيحاتوعبخ فخندا، في مسثل الجبية خ أبي بذخاي البذيقال و 

ششية ،" إن الجير الذعبي لمبػليداريػ يخػض حخبو التحخيخية الػ األنباء الرحخاوية
باالعتساد بذكل حرخي عمى اإلندان والكادر الرحخاوي فقط، مؤكجًا أنو لع ُيدجل 
شيمة فتخة الكفاح السدمح ضج االحتالل السغخبي، وجػد عدكخي تابع ألية جية 

 ".أجشبية
عمى قصع العالقات الجبمػماسية بيغ البمجيغ عػدة حدغ حامي  وقج تختب

راضي السغخبية،عمى ان يتػلى  تقي مؤيج األالدفيخ السغخبي الى بالده ومغادرة دمحم
سفارة البمجيغ ومغ ىع بالجرجة األدنى وضيفيا القيام بإنياء اإلجخاءات الشيائية  مػضفػ

إلصجار تأشيخات الدفخ لسػاششي كال البمجيغ، مع الدساح باستسخار سفخ السػاششيغ 

https://www.spsrasd.info/news/ar/articles/2018/05/01/15198.html
https://www.spsrasd.info/news/ar/articles/2018/05/01/15198.html
https://www.spsrasd.info/news/ar/articles/2018/05/01/15198.html
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ولية، وقخار قصع ألنو مغ الحقػق السشرػص عمييا في السػاثيق الج بيغ البمجيغ
 .ى حخية الدفخ بيغ البمجيغالعالقات ال يؤثخ عم

 9092أن العالقات بيغ البمجيغ وبعج استئشافيا نياية عام  إلى وتججر اإلشارة       
 لع تذيج تصػرا يدتحق الحكخ في أي مجال سػاء كان سياسيا او اقتراديا او ثقافيا،

بديارة ايخان  يذ مجمذ الشػاب السغخبينائب رئ األنراري باستثشاء قيام عبجالػاحج 
سبل تصػيخ العالقات وكيفية  اإليخانييغوبحثو مع السدؤوليغ  99/9/9099في 

 .(32)في مختمف السجاالت تعديدىا وتصػيخىا
ولعل األسباب التي ذكخناىا سابقا والتي كانت سببا في قصع العالقات بيغ        

ي قصع العالقات مخة أخخى عام ،تعػد مغ ججيج لتديع ف9001البمجيغ عام 
،وفي مقجمتيا تجخل إيخان في شؤون السغخب الجاخمية ومحاولة تػضيف 9099

سياسية، ودعسيا لمبػليداريػ لالنفرال عغ  ألغخاضالجانب الجيشي والسحىبي 
وكحلظ تأييج السغخب لمتحالف  السغخب ومحاولة إبعاد األخيخ عغ محيصو العخبي،

 –فزال عغ نسػ وتصػر العالقات السغخبية  دعسيا لو،العخبي في حخب اليسغ و 
الخميجية بذكل ممحػظ مسا يشعكذ سمبا عمى عالقات السغخب مع إيخان السيسا وان 
دول الخميج العخبية تتيع إيخان دائسا بسحاولة مج نفػذىا خارج حجودىا وتتجخل في 

والبحخيغ والكػيت  الدعػدية واإلماراتمغ شؤون الجول العخبية، بشاء عميو أيجت كل 
قخار السغخب قصع عالقاتو مع إيخان وأعخبت عغ دعسيا لو، فزال عغ تصػر 
عالقات إيخان بالجدائخ وىحا ما يعكدو ازدياد الديارات الثشائية الستبادلة لسدؤولي 
البمجيغ، في وقت تذيج العالقات بيغ السغخب والجدائخ تػتخا متراعجا نتيجة اتيام 

عع جبية البػليداريػ واعتخافيا بيا مسثال لمذعب في إقميع السغخب لمجدائخ بج
ودعسيا مغ اجل إقامة الجولة  الرحخاء الغخبية الستشازع عميو بيغ البمجيغ،

مغ إيخان  وتتيع السغخب كالً  الرحخاوية او ما يعخف بجسيػرية الرحخاء الغخبية،
ب وتيجيج أمشو والجدائخ في ضػء تصػر عالقاتيسا بالعسل مغ اجل محاصخة السغخ 
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واستقخاره، وىحه دوافع وأسباب أسيست بذكل مباشخ او غيخ مباشخ في قصع 
 . (39)اإليخانية مغ ججيج –العالقات السغخبية 

 الخاتسة
السغخبية تعاني مغ حالة عجم االستقخار  –كانت ومازالت العالقات اإليخانية 

ولعل  العخبية مع إيخان،وفقجان الثقة بيغ الصخفيغ ،حاليا حال معطع عالقات الجول 
مجة وأخخى خيخ  بيغ التػتخ السدتسخ في عالقات البمجيغ وقصع العالقات الجبمػماسية

 عمى الخغع و  وعجم فاعميتيا باألساس. دليل عمى حالة عجم استقخار ىحه العالقات،
مغ عػدة ىحه العالقات واستئشافيا لكغ سخعان ما تذيج حالة مغ التػتخ واالتيام 

ل والسيسا مغ قبل السغخب إليخان بالتجخل في الذؤون الجاخمية السغخبية مسا الستباد
 العػدة الى السخبع األول.مبا عمييا ويشتيي بيا السصاف بيشعكذ س

اإليخانية بعجة حقب زمشية تبايشت فيو بيغ  –لقج مخت العالقات السغخبية      
اعل واالنفتاح التي شيجتيا فسغ مخحمة التف ،دغ واالستقخار والتػتخ واالنقصاعالتح

،والتعاون 9191عالقات البمجيغ إبان العيج السمكي في إيخان قبل الثػرة اإليخانية عام 
في مختمف الجػانب الدياسية واالقترادية والثقافية وبشاء العالقات الذخرية بيغ 

ج السمظ الحدغ الثاني والذاه دمحم رضا بيمػي وصػال الى استزافة السغخب لمذاه بع
.انتقمت ىحه العالقات الى مخحمة القصيعة الدياسية 9191قيام الثػرة اإليخانية عام 

نتيجة مػاقف السغخب الجاعسة لمذاه وعجم تدميسيا لو، فزال عغ اعتخاف إيخان 
واستسخ انقصاع العالقات بيغ  وتأييج العخاق في حخبو ضج إيخان، بجبية البػليداريػ،
مخحمة ججيجة قائسة عمى االنفتاح وتػثيق العالقات ،لتبجأ 9119البمجيغ حتى عام 

، 9191مع الجول بعج تػلي عمي اكبخ ىاشسي رافدشجاني الخئاسة في إيخان عام 
ووفقا ليحه التصػرات وفي ضػء  عمى خمفية السدتججات السحمية واإلقميسية والجولية،

اف العالقات سياسة االنفتاح وتحديغ عالقات إيخان اإلقميسية والجولية تع استئش
،وبجأت تذيج حالة مغ االستقخار مع مخور الػقت 9119السغخبية عام  –اإليخانية 
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بعج ان تع تجاوز أسباب الخالف بيغ البمجيغ وفي مقجمتيا تجسيج إيخان عالقاتيا مع 
استسخت بعجىا  جبية البػليداريػ، ودعػتيا لحل السذكمة عغ شخق األمع الستحجة.

-9119ىع بيغ البمجيغ، وشيجت مجة حكع الخئيذ دمحم خاتسي حالة االستقخار والتفا
،حالة مغ تصػر العالقات في مختمف السجاالت بعج انتياجو لدياسة دعع 9005

 وقيامو بديارة العجيج مشيا، وتعديد العالقات مع الجول العخبية وانفتاحو تجاىيا،
ن ما عادت لكغ سخعا السغخب في عيجه بذكل متسيد،مع وتػثقت عالقات إيخان 

ىحه العالقات لتذيج حالة مغ التخاجع ثع التػتخ في عيج الخئيذ محسػد احسجي 
،كػنو اترف بالتذجد وتبشى سياسة متػافقة مع رؤية 9094-9005نجاد 

وىحا أدى بجوره وألسباب عجة إلى أن ترصجم  السحافطيغ الستذجديغ داخل إيخان،
، وىكحا بقيت العالقات 9001م إيخان بالسغخب ويقصع  األخيخ عالقاتو بيا عا

،ليذيج استئشافيا مغ ججيج في عيج الخئيذ 9092بيشيسا مقصػعة حتى نياية عام 
 حدغ روحاني بعج ان تع معالجة عػامل وأسباب تػتخ وقصع عالقات البمجيغ.

لع يكتب لعػدة عالقات البمجيغ االستسخار كثيخا اذ سخعان ما دب الخالف           
ج عمى خمفية اتيام السغخب إليخان بجعع جبية البػليداريػ عدكخيا، بيشيسا مغ ججي

فزال عغ أسباب أخخى ساقيا السغخب في إعالنو عغ قصع عالقاتيا مع إيخان يػم 
. وىكحا لع تجم عالقات البمجيغ أكثخ مغ 9099الثالثاء األول مغ أيار/مايػ عام 

حالة الالاستقخار الحي خيع عام ونرف لتعػد الى أدراج القصيعة الدياسية، لتؤكج 
عمى عالقات البمجيغ، وتػافخ عامل عجم الثقة الي حكع عالقاتيسا الثشائية مشح عام 

 والحكع برعػبة عػدتيا مخة أخخى وإمكانية الحفاظ عمى ديسػمتيا.   ،9191
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 راليهامر والسراد
                                                 

اإليخانيددة نددين الق يعددة وا نفتددا  :عهامددل -عبددج العمددي حددامي الددجين ، )العالقددات السغخبيددة - 6
مخاجعة في التدارخ   العخب وإيخان: مجسهعة باحثين ، اق السدتقبل(، فيدددددددددددددددددددددددالتقارب وآف

( ص  5065اث ودراسددددة الدياسددددات،نيخوت،ددددددددددد، )السخكددددد العخبددددي ل بح6والدياسددددة ،  
561. 

-6591اإليخانية  لمفتخة  –فيرل عباس شالل السيجاوي ،) العالقات السغخبية  - 5
 –لجامعة السدتشرخخة (،مجمة السدتشرخخة لمجراسات العخبية واإلقميسية،)ا5062

 .55،ص  5069، 25بغجاد(،العجد 
في خزم الحخب الباردة نين السعدكخخن الذخقي والغخبي طخحت فخندا فكخة تأسيذ ىحا  - 2

التجسع لمتخفيف من الكاىل الحي وقع عمى عاتقيا ابان الحخب الباردة، والقيام بعجد من 
لتامين مرالحيا والسرالح الغخبية  العسميات العدكخخة واألمشية في القارة اإلفخخقية

وحمفائيم، وقج أيجت كل من السغخب وإيخان والدعهدية ىحا التجسع، وفقا ليحا ا تفاق تهلت 
فيسا تحسمت الدعهدية التسهخل السالي ،اما  فخندا تهفيخ الجعم الفشي والتكشهلهجي والسعجات،

وساىست إيخان بالتخ يط  ة،السغخب فكان عمييا دعم ا تفاق نتهفيخ وحجات عدكخخة خاص
والعم السالي ايزا، ووقع ىحا ا تفاق رؤساء أجيدة ا ستخبارات وىم كل من الكدشجر 
ديسارنر عن الجانب الفخندي واحسج الجليسي عن الجانب السغخبي  ونعسة هللا ناصخي عن 

يات في الجانب اإليخاني وكسال ادىم عن الجانب الدعهدي، ونفح ىحا الفخخق عجد من العسم
 أفخخقيا. ) ما حقيقة نادي الدفاري أ ستخباراتي؟(:

nour.com/index.php -http://www.an 

 .562حامي الجين ، السرجر الدانق، ص  - 2
 :اإليخانية من التهافق إلى الق يعة( -دمحم مدكهر،) العالقات السغخبية  - 9

https://www.hespress.com/writers/283292.html 

 

عبددجالفتا  نعددهم ،)الدياسددة الخارجيددة السغخبيددة :إيددخان أنسهذجا (،مجمددة شدد ون األوسددط ،  - 1
 .620، ص 5069،  690مخكد الجراسات اإلستخاتيجية،العجد

حسخاء ووادي وتعخف ايزا باسم الجبية الذعبية لتحخخخ الداقية ال: جبية البهليدارخه - 9
من قبل مر فى الديج الهلي، وابان  6592عام  /مايهايار 60الحىب ،تاسدت في 

https://www.hespress.com/writers/283292.html
https://www.hespress.com/writers/283292.html
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والحي عقج تحت شعار حخب  26/2/6592-59انعقاد الس تسخ الثاني لمجبية نين 
التحخخخ تزسشيا الجساىيخ، تقخر العسل بالكفا  السدمح ضج القهات ا سبانية من اجل 

ام، واستسخت الجبية مسثمة لمرحخاء الغخبية حتى بعج اتفاقية استقالل الرحخاء الغخبية الت
،وكانت البجاية لسذكمة الرحخاء الغخبية عمى السدتهى السحمي السغخبي 6599مجرخج عام 

الرحخاوي، وبجاية التجخل اإلقميسي الجدائخي والسهرختاني والميبي وحتى الجولي. لمسدخج  –
 6599مة الرحخاء الغخبية من معاىجة مجرخج مذك دمحم عمي داىر، من التفاصيل يشظخ:

 (،)مخكد الجراسات اإلقميسية،56،سمدمة ش ون إقميسية )5002الى مفاوضات نيهخهرك 
 .66-60، ص ص (5002جامعة السهصل،

يقع إقميم الرحخاء الغخبية أقرى جشهب السغخب وخ ل عمى السحيط األطمدي ، وتحج   - 2
ومهرختانيا من جية الذسال والذسال الذخقي، وىي الجدائخ من جية الجشهبي الغخبي، 

امتجاد طبيعي وجغخافي وتارخخي واجتساعي وديشي واقترادي وسياسي مع السغخب، ومشح 
ا باعتبارىا جدء من استقالل السغخب نجا ي الب باستخجاع الرحخاء الغخبية من اسباني

وكانت معاىجة مجرخج  لك،وقجم الحجج والسدتشجات التي ت خج وت كج ذ األراضي السغخبية،
بعج ما  وكانت نجاية لسذكمة الرحخاء الغخبية، مع كل من السغخب ومهرختانيا، 6599عام 

 وألغت دور الجدائخ، تزسشت السعاىجة تدميم الرحخاء الغخبية لكل من السغخب ومهرختانيا،
اء لمسدخج من التفاصيل حهل مذكمة الرحخ  وأخخجت جبية البهليدارخه دون أي مكدب.

 .الغخبية يشظخ داىر، السرجر الدانق
الحدددين الددددددداوي،)السغخب العخبدددددي وإيددخان تحجيددددددات التددارخ  وتقمبددات الجغخافيددة الدياسددية(  -5 

 .652، صمخاجعة في التارخ  والدياسة  العخب وإيخان: فدددددي مجسهعددددددددددددة  باحثين،
 .556-550حامي الجين ، السرجر الدانق ، ص ص  - 60 

 .659الداوي، السرجر الدانق ، ص  - 66
 .556حامي الجين ، السرجر الدانق، ص  - 65
 .605السيجاوي، السرجر الدانق، ص  - 62
 .602السرجر نفدو ، ص  - 62
 .555ص السرجر الدانق، حامي الجين، - 69
السرددجر الدددانق، ص ص  ؛نعددهم، 602-602 ص السيددجاوي ، السرددجر الدددانق ، ص - 61

626-625. 
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 .552-555ص ص  حامي الجين، -69
ا يخانيدة عدخ   –؛ال داىخ عسدارة ا د دم ،)العالقدات السغخبيدة   552ص  السرجر نفددو، -62

 .529مجسهعة باحثين، السرجر الدانق، ص   في: وتحميل(،
 .552، ص  الدانقالسرجر  حامي الجين، - 65
 .609- 602ص ص  السرجر الدانق،السيجاوي ، - 50
 .609 – 601دو ، ص السرجر نف -  56
ص ص  ؛السيدجاوي ، السردجر الددانق،500-655ص ، ص  الددانق السردجرالدداوي ، - 55

602-605. 
 .559حامي الجين ، السرجر الدانق، ص  52 - 
 ؛مدكهر،السرجر الدانق.605السيجاوي ، السرجر الدانق ، ص   52  
 .552-559حامي الجين ، السرجر الدانق، ص ص     59
 .552 -551دو ، ص ص السرجر نف -  51

أزماتيددا الجنمهماسددية والسسمكددة تعددين  أحسددج نخطيددع ، العالقددات السغخبيددة اإليخانيددة تتجدداوز 59 -
 دنمهماسيا قخخبا من طيخان سفيخا ليا وانتياء حهالي عقج من الق يعة من البمجين:

//d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?accounthttps: 

والسغخب :  إيخانكسال قريخ، ؛ 666-660 ص السيجاوي، السرجر الدانق ، ص -22  
 تخميم العالقة في مشاخ دولي متغيخ:

 www. Al Jazeera Center for Studies2.html       
- Iran, Morocco to resume diplomatic ties, says Tehran: 

http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/02/06/Iran-
Morocco-to-resume-diplomatic-ties-says-Tehran.html  

  ؛السرجر الدانق  ،هرمدك - 55
-  Morocco and Iran rekindle relationship::: 

https://www.alaraby.co.uk/english/politics/2015/1/6/morocco-and-iran-

rekindle-relationship                                                                                                                    

30- Iran, Morocco to reopen embassies in Rabat, Tehran: 

https://theiranproject.com/blog/2014/02/06/iran-morocco-to-reopen-

embassies-in-rabat-tehran 

 والسغخب : تخميم العالقة في مشاخ دولي متغيخ: إيخانكسال قريخ،  - 26
www. Al Jazeera Center for Studies 2.html  

https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account
https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/02/06/Iran-Morocco-to-resume-diplomatic-ties-says-Tehran.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/02/06/Iran-Morocco-to-resume-diplomatic-ties-says-Tehran.html
https://www.alaraby.co.uk/english/politics/2015/1/6/morocco-and-iran-rekindle-relationship
https://www.alaraby.co.uk/english/politics/2015/1/6/morocco-and-iran-rekindle-relationship
https://theiranproject.com/blog/2014/02/06/iran-morocco-to-reopen-embassies-in-rabat-tehran
https://theiranproject.com/blog/2014/02/06/iran-morocco-to-reopen-embassies-in-rabat-tehran
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 .666-660 ص السرجر الدانق ، ص السيجاوي،يشظخ ايزا       
 :السغخب وإيخان: ت بيع لمعالقات تقهده السرالححدن ا شخف ، - 25

https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/1/6/  
33- Morocco and Iran rekindle relationship: 

https://www.alaraby.co.uk/english/politics/2015/1/6/morocco-and-

iran-rekindle- relationship 
34- Iran seeks enhanced ties with Morocco: afkham 

https://theiranproject.com/blog/2015/06/29/iran-seeks-enhanced-

ties-with-morocco-afkham  

 نخطيع السرجر الدانق -29
 السرجر نفدو.21- 
 سرجر الدانق.ال شخف،األ - 29
   السرجر الدانق. نخطيع، - 22

39- Iran seeks enhanced ties with Morocco: afkham: 

https://theiranproject.com/blog/2015/06/29/iran-seeks-enhanced-ties-

with-morocco-afkham  
 .662السيجاوي ، السرجر الدانق ، ص  - 20

41- Iran seeks enhanced ties with Morocco: Afkham, Op.Cit. 

 نخطيع ، السرجر الدانق . -

42-Morocco renews Iran ties—With Saudi Arabia’s permission 

https://theiranproject.com/blog/2017/01/19/morocco-renews-iran-

ties-saudi-arabias-permission  
مخكدد السددتقبل  اإليخانيدة : –دمحم كخخم الخاقداني، العهامدل السد  خة فدي العالقدات السغخبيدة  - 22

 :تخاتيجيةاإلسجراسات لم
                                                                          http://mcsr.net  

 :تعخف عمى أول تعميق إيخاني عمى ق ع العالقات الجنمهماسية مع طيخان - 22
https://www.youm7.com/story/2018/5/2  

خكد دددددددددددداإليخانيددددة :م –ي العالقددددات السغخبيددددة دددددددددددددمحم كددددخخم الخاقدددداني، العهامددددل السدددد  خة ف - 29
 اإلستخاتيجيةجراسات لمدددددددددددالسدتقبل 

 :اإليخانية –نتائج ق ع العالقات السغخبية  - 21
https://arabic.sputniknews.com/arab_world   

https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/1/6/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/1/6/
https://www.alaraby.co.uk/english/politics/2015/1/6/morocco-and-iran-rekindle-relationship
https://www.alaraby.co.uk/english/politics/2015/1/6/morocco-and-iran-rekindle-relationship
https://theiranproject.com/blog/2015/06/29/iran-seeks-enhanced-ties-with-morocco-afkham
https://theiranproject.com/blog/2015/06/29/iran-seeks-enhanced-ties-with-morocco-afkham
https://theiranproject.com/blog/2015/06/29/iran-seeks-enhanced-ties-with-morocco-afkham
https://theiranproject.com/blog/2015/06/29/iran-seeks-enhanced-ties-with-morocco-afkham
https://theiranproject.com/blog/2017/01/19/morocco-renews-iran-ties-saudi-arabias-permission
https://theiranproject.com/blog/2017/01/19/morocco-renews-iran-ties-saudi-arabias-permission
http://mcsr.net/
https://www.youm7.com/story/2018/5/2
https://arabic.sputniknews.com/arab_world
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اإليخانيددة :مخكددد السدددتقبل  –دمحم كددخخم الخاقدداني، العهامددل السدد  خة فددي العالقددات السغخبيددة  - 29
 اإلستخاتيجية، السرجر الدانق.جراسات لم

  


