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التحوالت الدولية والقوميات الدينية

عمر تا�شبينار*

 ثقافة اإيران اال�شرتاتيجية:

املوازنة بني القومي واالإ�شالمي**

ينطوي 
البعد الجوهري الأكثر اأهمية في النزاع المذهبي ال�شّني ــ ال�شيعي في ال�شرق 

الفار�شية  القومية  بين  العمق  في  موغلة  جذوره  تناق�ض  على  الأو�شط 

الراهن  الوقت  في  المنطقة  ت�شهده  الذي  ال�شيعي  ــ  ال�شّني  التناف�ض  ويتعدى  العربية.  والقومية 

م�شاألة الخالف الفقهي ب�شاأن تف�شير الإ�شالم اأو الخالف بين رجال الدين ب�شاأن خالفة الر�شول، 

اإلى ال�شعي في المقام الأول لحيازة القوة والنفوذ الجيو ــ ا�شتراتيجي. ولي�ض مفاجئًا اأن اإيران 

الم�شتوى  على  المذهبي  التناف�ض  هذا  في  الأهم  القطبان  هما  ال�شعودية  العربية  والمملكة 

العراق و�شورية واليمن والبحرين ولبنان  ال�شيا�شية والع�شكرية في  النزاعات  اأن  الإقليمي، كما 

تكت�شي جميعها بعداً حا�شمًا يتبدى من خالل حروب بالوكالة تخو�شها اإيران وال�شعودية.

اإن ال�شبب وراء اأهمية اأن ندرك دور الدولة الفاعلة، والمناف�شة الجيو ــ ا�شتراتيجية، والفار�شية 

في مقابل القومية العربية في الخالف المذهبي الراهن في ال�شرق الأو�شط، يكمن في توكيد دور 

اأغلب الأحيان على �شكل نزاع ديني.  الثقافة ال�شتراتيجية والنزعة القومية خلف ما يظهر في 

وبهذا المعنى، فاإن الحجة المركزية لهذه المقالة تقوم على اأن القومية تحوز الأ�شبقية مع تركيز 

خا�ض على �شناعة الدولة في اإيران. ونظراً اإلى اأ�شبقية القومية، ي�شبح من المهم اأن نتق�شى دور 

النزعة القومية الإيرانية والعن�شر الفار�شي في اأ�شلوب الحكم خلف واجهة الجمهورية الإ�شالمية 

الدولة  م�شتوى  على  تحتفظ  الإ�شالمية  الجمهورية  اأن  نجد  بذلك،  القيام  خالل  ومن  اإيران،  في 

ثقافة  عن  ف�شاًل  الفار�شية،  الإمبراطورية  من  جذورها  ت�شتقي  ا�شتراتيجية  ثقافة  بتقاليد 

ا�شتراتيجية. ويمكن لتقاليد الحكم هذه اأن تقوم وب�شهولة بت�شيي�ض خطابها الإ�شالمي وتقاليدها 

ال�شيعية وتوظفها في خدمة الم�شالح القومية وال�شتراتيجية، وفي اإطار هذا الجهد ال�شتراتيجي 

الوطنية''  ''الحرب  كلية  القومي في  الأمن  ا�شتراتيجيات  واأ�شتاذ  بروكينجز،  تركيا في معهد  * مدير م�شروع 
الأميركية، واأ�شتاذ م�شاعد في دائرة الدرا�شات الأوروبية في جامعة جون هوبكينز.

** مقالة خا�شة بالمجلة بعنوان: 
Iranian Strategic Culture: Islam versus Persian Nationalism

ترجمة: �شفاء كنج.
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يكت�شي الإرث الح�شاري لالإمبراطورية الفار�شية اأهمية خا�شة.

علينا اأن ن�شع في اعتبارنا على الدوام اأن ثورة 1979 الإ�شالمية حدثت في بلد عرف 2500 عام 

من التقاليد الإمبراطورية في ظل نظام ملكي، وهذه التقاليد الإمبراطورية تر�شي جذورها في الأعراف 

هذا  تعظيم  �شهاًل  يكون  اأّل  بديهية،  ولأ�شباب  مفاجئًا،  ولي�ض  القديمة.  الإيرانية  والدينية  الجتماعية 

الإرث الإمبراطوري ما قبل الإ�شالمي في الجمهورية الإ�شالمية، ذلك باأن التقاليد الفار�شية الإمبراطورية 

بجذورها ما قبل الإ�شالمية تناق�ض في الواقع الخطاب ال�شيا�شي والح�شاري للثورة الإ�شالمية. وبينما 

لم يكن لدى �شاه اإيران وال�شاللت الإمبراطورية التي حكمت البلد في القرن التا�شع ع�شر اأي م�شكلة في 

ال�شتعانة برموز العظمة والمجد الفار�شية، فاإنه ل يمكن قول ال�شيء نف�شه عن النظام الإ�شالمي.

اأنهما  تعلنان  اإيران  في  والدينية  القومية  الأيديولوجيتين  اأن  في  الم�شكلة  تبدو  الأولى  للوهلة 

بينما  الفر�ض،  ملوك  اأقدم  اإلى  تراثه  ين�شب  الإيراني  القومي  فالتيار  مختلفين.  تراثين  اإلى  تنت�شبان 

النظام  ويرف�شون  اإيران  عرفتها  التي  الإ�شالمية  قبل  ما  بالح�شارة  الإيرانيون  القوميون  يفتخر 

نتيجة  للمذلة  تعر�شوا  الإيرانيين  باأن  قوي  �شعور  لديهم  فهم  الإ�شالم.  بال�شرورة  ولي�ض  الإ�شالمي، 

القرن  في  ال�شا�شانية  الإيرانية  الإمبراطورية  انهيار  اإلى  اأدى  والذي  لإيران،  الإ�شالمي  العربي  الفتح 

القوميين  من  ف�شيل  لدى  خا�شة  ب�شورة  للعرب  الحادة  العداء  م�شاعر  وتظهر  الميالدي.  ال�شابع 

المتطرفين.

على  يهيمنون  الذين  الفقهاء  من  والنخبة  المحافظون  الدين  رجال  يرف�ض  الآخر،  الجانب  على 

ي�شعرون  فهم  و�شيا�شية.  فكرية  لأ�شباب  للعرب  المعادية  الم�شاعر  اليوم  اإيران  في  الحاكمة  الموؤ�ش�شة 

بقلق كبير اإزاء الم�شاعر المعادية للعرب لأن الر�شول محمد كان عربيًا، والقراآن عربي، والأئمة ال�شيعة 

الر�شول محمد من  و�شرعيتها من  �شلطتها  الدينية  الموؤ�ش�شة  ت�شتمد  وبالمثل،  عربية.  اأ�شول  ذوي  من 

خالل عدد من الأئمة الذين ينت�شبون اإلى اأقاليم و�شاللت قومية غير فار�شية، وقد �شعى الزعيم الراحل 

اآية اللـه الخميني لحل هذه الثنائية في اإيران من خالل المناداة باأف�شلية الإ�شالم، فال�شريعة الإ�شالمية 

قادرة على تقديم حلول لنواحي الحياة كلها، وبالتالي يجب اأن يتولى الحكم في اإيران نظام ل يف�شل 

الحكم  فعل  لما  خالفًا  والقومية،  الإ�شالمية  العي�ض  واأ�شاليب  التقاليد  بين  اأو  والدين،  ال�شيا�شة  بين 

الملكي في ظل ال�شاه، وهكذا تاأ�ش�شت ''ولية الفقيه''، وهي اإدارة يتولها فقهاء �شيعة وت�شرف على �شير 

نظام الحكم في اإيران.

الجمهورية  موؤ�ش�ض  الخميني،  اللـه  اآية  اعتبر  الآخرين،  الورعين  الم�شلمين  من  العديد  غرار  وعلى 

القومية تتعار�ض مع مفهوم  النزعة  اأن  اإ�شالمي، وكان يرى  القومية مفهومًا غير  الإ�شالمية، مفهوم 

بين  ما  تف�شل  التي  الحدود  الأ�شا�ض  حيث  من  يرف�ض  الذي  العالمي(  الإ�شالمي  )المجتمع  الأمة 

بين  الفتنة  لبّث  الخارجية  والقوى  المتاآمرون  لها  خطط  ''القومية  اأن  واأكد  الم�شلمة،  المجتمعات 

اآية اللـه الخميني كذلك اأن ''خطة القوى العظمى  الم�شلمين، ويقوم بن�شرها عمالء ال�شتكبار.'' ولحظ 

وعمالئها في البالد الم�شلمة تقوم على الف�شل والتفريق بين مختلف طبقات الم�شلمين الذين جعلهم 

اللـه، تبارك وتعالى، اإخوة.... اأولئك الذين با�شم القومية والفئوية وغيرهما يبّثون ال�شقاق والفرقة بين 

 
1

ال�شتكبار.'' قوى  عمالء  وي�شاعدون  الكريم  القراآن  يخالفون  وهم  ال�شيطان،  جيو�ض  هم  الم�شلمين، 

ف�شاًل عن ذلك، نظر المحافظون اإلى النزعة القومية ــ وهي في الأ�شا�ض حركة علمانية تدعو اإلى ف�شل 

اإلى  والم�شتند  الدولة،  اأيديولوجيا  الذي تقوم عليه  لالأ�شا�ض  ــ ب�شفتها تهديداً خطراً  الدولة  الدين عن 

حكومة ''ولية الفقيه''.

مع ذلك، وخلف هذه الواجهة التي تقوم على اإعطاء الأف�شلية لالإ�شالم وتحكيم الفقهاء، ظلت اإيران 



053 امللف ثقافة إيران االستراتيجية

ت�شهد قدراً من الزدواجية حتى بعد الثورة، وغالبًا ما �شارت النخبة الدينية على خيط رفيع لإيجاد 

تعامل  طريقة  وتقدم  الإ�شالمي.  الحكم  اأ�ش�ض  و�شيانة  القومية  العزة  على  الحفاظ  بين  ما  توازن 

الجمهورية الإ�شالمية مع الوجه المعماري لالإرث الفار�شي مثاًل وا�شحًا لهذه الزدواجية، وهذا الإرث 

يظهر طبعًا ب�شورة وا�شحة في بقايا بر�شبولي�ض ]تخت جم�شيد[ ومدينة الملك داريو�ض العظيم التي 

نيت في القرن ال�شاد�ض قبل الميالد. ففي �شنة 2002، في عهد الرئي�ض محمد خاتمي، اجتمع اأع�شاء 
ُ
ب

في مجل�ض ال�شورى الإيراني مع مثقفين لمطالبة الحكومة ب�شيانة اآثار بر�شبولي�ض ومواقع اأُخرى تعود 

اإلى ما قبل الإ�شالم.

ا�ض الثورة الإ�شالمية 
ّ
وفعاًل، تم وبنجاح تحويل مواقع ذات قيمة اأثرية اإلى رموز قومية، حتى اإن حر

ا�شتوعبوا المد القومي المتنامي المت�شل بالمواقع الأثرية الثقافية العائدة اإلى حقبة ما قبل الإ�شالم. 

وبالمثل، خا�ض الرئي�ض ال�شابق محمود اأحمدي نجاد مفاو�شات مكثفة لت�شتعيد اإيران اأ�شطوانة قور�ض 

الكبير، ونّظم عر�شًا متقنًا  الملك قور�ض  الميالد والتي تعدد ف�شائل  ال�شاد�ض قبل  القرن  اإلى  العائدة 

ن م�شاهد عن اأحداث مت�شلة بحياة قور�ض لدى اإزاحة ال�شتار عن القطعة الأثرية في طهران في 
ّ
ت�شم

في  اإيران  �شاه  اأقامها  التي  الحتفالت  بعيد  اإلى حد  ي�شبه  احتفال  في  اأيلول/�شبتمبر 2010  نهاية 

بر�شبولي�ض في �شنة 1971. وذهب اأحمدي نجاد اإلى حد القول اإن الأ�شطوانة التي تت�شمن �شرعة قور�ض 

اإلى  قور�ض  �شرعة  من  ن�شخ  وُترجمت  كلهم.''  القادة  على  الحكم  اأ�شا�شه  على  ''يجب  الذي  المعيار  هي 

هذه  مثل  تنظيم  اإن  الم�شحف.  من  ن�شخ  مع  البا�شيج  ميلي�شيا  اأع�شاء  على  حتى  زعت 
ُ
وو الفار�شية 

الحتفالت التي تمجد تاريخ اإيران الإمبراطوري الفار�شي في عهد رئي�ض مثل اأحمدي نجاد الذي كثيراً 

الفار�شي  الإرث  بين  ما  يف�شل  وا�شح  خط  وجود  لعدم  مثال  لهو  مت�شدد  اإ�شالمي  باأنه  �شف 
ُ
و ما 

والتقاليد الإ�شالمية في اإيران المعا�شرة.

مع ذلك، من المهم اأي�شًا الإ�شارة اإلى اأن هذا التعاي�ض لي�ض متناغمًا على الدوام، ففي �شنة 2011، 

على �شبيل المثال، بداأ علماء الدين المتزمتون ي�شتنكرون الحتفال بعيد النوروز باعتباره تقليداً غير 

خامنئي  علي  اللـه  اآية  لإيران  الحالي  الروحي  المر�شد  واتخذ  الزردا�شتية.  الديانة  بقايا  من  اإ�شالمي 

موقفًا ر�شميًا مت�شدداً �شد المهرجان، ودان القفز فوق النار ب�شفته ''�شرراً وف�شاداً'' و''مخالفًا لأحكام 

ال�شريعة.'' وعلى الرغم من تهديدات النظام، عن طريق التخويف والعتقالت التي يقوم بها البا�شيج، 

فاإن عدداً كبيراً من الإيرانيين ل يزال اإلى اليوم يحتفل بعيد النوروز، مف�شاًل التم�شك بعاداته الفار�شية 

على اإطاعة القادة الم�شلمين.

التقاليد الفار�شية واالإ�شالمية: عالقة تعاي�ش

لي�ض غريبًا اأن ي�شعر بع�ض رجال الدين باأن التقاليد الفار�شية ت�شكل تهديداً للـهوية ال�شيعية، لأنه 

عندما حولت ال�شاللة ال�شفوية اإيران من اأمة �شّنية اإلى اأمة �شيعية بين القرنين ال�شاد�ض ع�شر والثامن 

ع�شر، ا�شُتقدم رجال دين من لبنان ومن جنوب العراق والبحرين وغيرها من بالد الخليج وحتى من 

اإن  المثال،  �شبيل  فعلى  �شيعية.  فقهية  مدار�ض  فيها  واأن�شاأوا  اإيران  في  للعي�ض  هوؤلء  وانتقل  ك�شمير، 

ل  لالنتباه  الالفتة  الم�شاألة  وهذه  ك�شمير.  اإلى  تعود  الخميني  الإمام  الإيرانية  الثورة  قائد  اأ�شول 

ن هم لي�شوا من رجال الدين، لديهم 
ّ
تتعار�ض مع واقع اأن معظم اأع�شاء ال�شلطة التنفيذية واأن�شارهم مم

جذور اأعمق في المجتمعات المحلية مثل اأغلبية الإيرانيين.

نف�شه ذو  الأعلى خامنئي، وهو  المر�شد  يبذلها  التي  الم�شاعي  تكت�شي  الظروف،  في ظل مثل هذه 
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اأ�شول اآذرية ــ تركية، من اأجل ج�شر الهوة ما بين القومية والدين، دللة مهمة، ربما لأنه يدرك تمامًا 

اأن ولء اأغلبية الإيرانيين لنتمائهم القومي هو اأقوى من ارتباطهم الديني. ففي �شنة 2011، وفي كلمة 

اأجل  قد في طهران من 
ُ
ع اجتماع  والمفكرين خالل  والجتماعيين  وال�شيا�شيين  الدينيين  القادة  اأمام 

''مناق�شة النموذج الإ�شالمي ــ الإيراني'' ب�شورة خا�شة، تطرق المر�شد الأعلى اإلى ''الفكر والعلم والحياة 

اإن  القوميين  �شائر  من  متقربًا  وقال  التقدم،  تحقيق  اأجل  من  مهمة  عوامل  ب�شفتها  والروحانيات'' 

ين 'الإ�شالمي' و'الإيراني' ل يعني على الإطالق اإنكار الإنجازات والتجارب الم�شتحقة 
َ
''ا�شتخدام المفهوم

2
لأي منهما.''

اأحقيتها  ادعائها  في  الجامع  الإ�شالمي  الخطاب  الإ�شالمية  الجمهورية  ا�شتخدام  من  الرغم  على 

بقيادة العالم الإ�شالمي، فاإن خامنئي يدرك تمامًا مدى قوة ال�شعور الوطني الإيراني. وكان اآية اللـه 

الخميني، المر�شد الروحي ال�شابق للثوة الإيرانية، هو الذي و�شف اتفاقية 1964 ب�شاأن و�شع القوى 

الأميركيين  الع�شكريين  ال�شاه  بموجبها  منح  التي  ــ  الأميركية  المتحدة  الوليات  مع  الع�شكرية 

الموجودين في اإيران ح�شانة ق�شائية ــ ''ا�شت�شالمًا''، وا�شتخدمها لو�شف �شاه اإيران باأنه ''دمية'' في 

يد الأميركيين. لقد راأى الإيرانيون في هذه التفاقية اإذلًل وطنيًا، الأمر الذي مّكن اآية اللـه الخميني 

عتبر 
ُ
د الطريق لعزله. وللمفارقة، كان ال�شاه ي

ّ
من ا�شتغالل قوة الم�شاعر الوطنية الإيرانية �شد ال�شاه ومه

�شخ�شية عامة قوية ب�شفته مدافعًا عن القومية الفار�شية. 

�شرائح  الغالب  في  الوطنية  الم�شاعر  ت�شتميل  والإ�شالحيين،  المحافظين  بين  ما  منق�شم  بلد  في 

ففي  القومية.  ال�شعبوية  جاذبية  مدى  ظهر 
ُ
ي الذي  الأمر  �شيا�شيًا،  المنتمين  غير  ال�شكان  من  وا�شعة 

النهاية، ت�شعر �شريحة وا�شعة من الإيرانيين بعدم الرتياح اإزاء طبقة رجال الدين النخبوية المترفعة، 

وتجاه القيود الجتماعية التي يفر�شها الحكم الثيوقراطي. ونظراً اإلى هذه الديناميات كلها، فاإنه لفت 

للنظر اأن قلة فقط لحظت مدى اأهمية التحولت التي ت�شهدها الجمهورية الإ�شالمية. وطبعًا، لم تكن 

النزعة القومية في اإيران يومًا على م�شافة اأعمق كثيراً من ال�شطح ال�شيا�شي، واإن كان هناك توجه في 

الإ�شالمية. وبينما تناول كثيرون  ال�شردية  اإلى مواراتها ما بين طبقات  الإ�شالمية  الثورة  اإبان قيام 

ع بالن�شبة اإلى تطوير هوية اإيرانية خا�شة، فاإن 
ّ
العالقة ما بين الدين والقومية، وبالتحديد اأهمية الت�شي

العملية التي تم بموجبها اإ�شباغ طابع قومي على الدين على امتداد الأعوام الثالثين الما�شية، لم تعَط 

اأهمية، بحيث اإنه يمكن اليوم اأكثر من اأي وقت م�شى الحديث عن ''مذهب �شيعي اإيراني''.

لم يرف�ض منّظرو الجمهورية الإ�شالمية الفكر القومي، واإنما �شعوا بدًل من ذلك، لتعريف القومية 

ن اأن الأمر �شعب. فمع 
ّ
بطريقة تجعلها ت�شطلع بدور ثانوي وتابع للخطاب الديني المهيمن، لكن تبي

اندلع الحرب الإيرانية ــ العراقية في �شنة 1980، بات وا�شحًا اأنه ل يمكن تعبئة النا�ض من منطلق 

ديني فقط، ذلك باأنه في مواجهة النظام العراقي الذي كان من م�شلحته تمامًا اإ�شفاء �شبغة قومية 

على النزاع بدًل من ا�شتخدام م�شطلحات علمانية، فاإنه بات لزامًا على الجمهورية الإ�شالمية التاأقلم 

مع الو�شع وهو ما فعلته �شريعًا، وهكذا اأ�شحى ''الوطن'' مقد�شًا.

اإن تاأثير اأعوام الحرب الثمانية، اإلى جانب انت�شار التعليم على نطاق وا�شع، وظهور و�شائل اإعالم 

الهوية  ب�شاأن طبيعة  �شعبي مّتقد  ال�شيا�شي، �شجعت كلها على حوار  الوعي  حقيقية، وبالتالي تنامي 

الوطنية، ومعنى اأن تكون اإيرانيًا. فخالل ت�شعينيات القرن الما�شي حتى الوقت الراهن، حدث توليف 

متدرج بين مختلف الروايات المتعلقة بالتاريخ الإيراني ــ بال�شتفادة من تطور علم التاريخ المعا�شر، 

واإعادة العتبار اإلى الميثولوجيا التقليدية المتعلقة بالأ�شول كما هي محفوظة في ملحمة ''�شاهنامه'' 

الوطنية )''كتاب الملوك''(.
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وجرى تعزيز هذه الروؤية اإلى مكانة اإيران في العالم بف�شل الحقيقة الظاهرة لتنامي نفوذ اإيران 

الهالل  ي�شمى  ما  �شعود  اكت�شب  المعنى  وبهذا  للعراق،  الأميركي  الجتياح  اأعقاب  في  المنطقة  في 

ال�شيعي في المنطقة بعداً جيو ــ ا�شتراتيجيًا حقيقيًا خالل العقد الأخير. وهذا الم�شروع القومي الإيراني 

نجاد  اأحمدي  محمود  رئا�شة  خالل  �شهدنا  فكما  المنال،  بعيد  اإنجازه  يزال  ول  قدمًا  ما�ٍض  المتجدد 

اإيران جزءاً من �شيا�شات  اإلى  الدينية'' ت�شكل بالن�شبة  ''القومية  وحتى قبل ذلك، فاإن هذه الزدواجية 

الحكم وال�شتراتيجيا الإقليمية. واعتباراً من �شنة 2005 حتى اليوم، تبّنى معظم رجال الدين والقادة 

ال�شيا�شيين الإيرانيين هذا الخطاب القومي الديني الذي يعزز الهوية الإيرانية الإ�شالمية ب�شفته خطابًا 

القومية  المو�شوعات  على  يركز  نجاد  اأحمدي  المتحم�ض  المنا�شل  اأخذ   ،2010 �شنة  وفي  جديداً. 

فون عن اأنف�شهم بناء على توجههم الديني، 
ّ
الإيرانية �شعيًا لبناء تيار �شيا�شي جديد بين اأولئك الذين يعر

اأكانوا من الإ�شالحيين اأو المحافظين.

عتبر اأي�شًا الم�شت�شار ال�شيا�شي 
ُ
تبّنى مدير مكتب اأحمدي نجاد، اإ�شفنديار رحيم م�شائي، الذي كان ي

للرئي�ض الإيراني ال�شابق، طرحًا اأثار كثيراً من اللغط والجدل. ففي خطاب األقاه في �شنة 2010، قال 

الحقيقية ولالإ�شالم يمثل  اإيران  لطبيعة  لكن فهمنا  لالإ�شالم،  تف�شيرات مختلفة  ''هناك  رحيم م�شائي: 

المدر�شة الإيرانية. علينا من الآن ف�شاعداً اأن ن�شرح للعالم مدر�شة اإيران.'' وذهب اإلى القول اإن ''الإ�شالم 

�شي�شيع من دون اإيران''، م�شيفًا: ''اإذا اأردنا اأن ن�شرح للعالم حقيقة الإ�شالم، علينا اأن نرفع راية اإيران 

�ض م�شائي لهجوم المحافظين من كل م�شرب، لكن اأحمدي نجاد دافع عنه ولم منتقديه 
ّ
 وتعر

3
عاليًا.''

لأنهم لم يفهموا عمق اأفكار م�شائي ومواقفه. وبعد انتهاء رئا�شة اأحمدي نجاد في �شنة 2013، لم يجِر 

اأن  على  قائمة  تزال  ل  الدلئل  كانت  واإن  الو�شوح،  الدرجة من  بهذه  الدينية  القومية  الأفكار  ترويج 

الخطاب القومي اأبعد من اأن يكون قد زال وانق�شى.

اأعداد  توجه  مع  اإيران  في  الفار�شية  الهوية  تاأثير  تنامي  على  الأدلة  من  مزيد  الواقع  في  هناك 

متزايدة من الإيرانيين اإلى زيارة قبر قور�ض في با�شارغاد، في 29 ت�شرين الأول/اأكتوبر، وهو اليوم 

المقرر عالميًا لالحتفال بقور�ض الكبير. ففي ت�شرين الأول/اأكتوبر 2016، �شهدت المنطقة القريبة من 

با�شارغاد ازدحامًا في ال�شير لم ي�شبق له مثيل مع توجه اآلف الإيرانيين اإلى القبر، وقد ان�شم الرئي�ض 

ح�شن روحاني اأي�شًا اإلى الحتفالت عبر اإن�شتاغرام فن�شر �شورة له في بر�شبولي�ض المجاورة عا�شمة 

بثمن في هذه  ر 
ّ
ُتقد ل  التي  الفريدة  القديمة  الآثار  بين  ''بر�شبولي�ض هي  اأن  الأخمينيين وكتب معلقًا 

الأر�ض، الأمر الذي يبرهن مدى عراقة الح�شارة وروح البتكار والحكمة ومهارات الإدارة لدى �شعب 

اإيران العظيم، وكذلك توحيده باللـه.''

ال�شيا�شة اخلارجية والقومية

يظهر اأن اعتزاز الإيرانيين باأ�شولهم الفار�شية يمثل دافعًا اإلى موا�شلة قدرات التخ�شيب النووي، 

اإن لم يكن حيازة ال�شالح النووي ذاته، ذلك باأن حيازة ال�شالح النووي �شت�شمن لإيران مكانة ل يحظى 

ال�شيا�شة  على  المهيمنين  الكبار''  ''نادي  اإلى  الفور  على  و�شترفعها  الأمم،  من  قليل  عدد  �شوى  بها 

العالمية، الأمر الذي من الأرجح اأن يرغم دوًل اأُخرى على اإيالء تطلعات اإيران واأمانيها اهتمامًا اأكبر. 

وهنا يبدو اأن كثيرين من الإيرانيين يتطلعون اإلى الهند ب�شفتها اأحدث مثال في هذا المجال، فتطوير 

الهند ال�شالح النووي وقبولها في المجتمع الدولي كانا عن�شراً حا�شمًا في ارتقائها اإلى م�شاف الدول 

واإذا  اأهمية.  ذات  م�شاألة  اأي  لمواقفها ح�شاب في  ح�شب 
ُ
ي اأن  فتر�ض 

ُ
ي قوة  لت�شبح  العالم،  العظمى في 
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كانت هذه هي المكانة التي ي�شبو اإليها عدد كبير من الإيرانيين، فاإن مجاراة الهند في المجال النووي 

تبدو �شرورة غنية عن البيان بالن�شبة اإلى اإيران.

اإن التطلع اإلى المجد والهيبة في �شياق قومي اأمر بديهي بالن�شبة اإلى اإيران نظراً اإلى ما ذاقت من 

المذلة على مدى تاريخها الطويل في مواجهة الغرب. ففي الفترة التي �شبقت توقيع التفاق النووي 

الأخير بين اإيران والغرب، كان هناك �شرورة قومية لإبرام �شفقة مع الغرب تحفظ، بل حتى تعترف 

 هذا التفاق من منظور التوجه القومي، اأول مفاو�شات تجريها اإيران 
ّ
عد

ُ
بمطالب اإيران الم�شروعة، وي

الدول العظمى ب�شاأن م�شاألة خالفية  اأن تخ�شر ماء الوجه مع  على امتداد 200 عام تقريبًا، من دون 

رئي�شية.

تكت�شي هذه النقطة اأهمية لأنه، ومنذ �شنة 1813 وما بعدها، كان تعامل اإيران مع القوى العالمية 

اأكبر  بين  كانت   1828 �شنة  في  تركمان�شاي  فمعاهدة  المتوا�شلة.  بالهزائم  محفوفًا  كبير  حد  واإلى 

ذّلة لإيران في التاريخ الحديث؛ فبموجب هذه التفاقية، تنازلت الإمبراطورية الفار�شية 
ُ
المعاهدات الم

هت خطب �شيا�شية وتقارير 
ّ
لرو�شيا عن ق�شم كبير من اأرا�شيها في القوقاز واآ�شيا الو�شطى. وكثيراً ما �شب

تركمان�شاي،  بمعاهدة   2003 �شنة  منذ  النووية  للمفاو�شات  ال�شابقة  الجولت  اإيران  في  اإعالمية 

اتفاق  اأي  الأبد، واأن  اإلى  المفاو�شات �شتفقده  اإيران خالل هذه  اأن ما �شتتنازل عنه  والق�شد من ذلك 

ن يوّقعه.
َ
نووي �شيبقى و�شمة عار على جبين كل م

تخ�شيب  في  ويخ�شر حقه  الغربية  للمطالب  ير�شخ مجدداً  اأّل  على  الإ�شالمي  النظام  ولهذا �شمم 

اليورانيوم، فال يعود في و�شعه بتاتًا المطالبة به، ولهذا ال�شبب اأي�شًا اأ�شرت اإيران على الحفاظ على 

قيود  لأي  زمنية  مهلة  تحديد  اإليها  بالن�شبة  حا�شمًا  وكان  اليورانيوم.  تخ�شيب  على  وقدرتها  حقها 

ُتفر�ض على اإيران لأنه ما اإن تنتهي مدة التفاق، فاإن برنامج اإيران النووي لن يحظى بمعاملة تختلف 

في �شيء عن التعامل مع برامج اليابان وال�شويد.

ال�شعب  لدى  النووي  التفاق  لت�شويق  خامنئي  بها  ا�شتعان  اأداة  القومية  العزة  اأ�شبحت  وهكذا 

الإيراني واإ�شكات اأي اأ�شوات معار�شة محتملة. والمنطق في ذلك اأنه، وبعد عقود من المواجهة، نجحت 

اإيران حيث ف�شلت �شائر بالد ال�شرق الأو�شط: لقد اأرغمت الدول العظمى على الجلو�ض معها حول طاولة 

المفاو�شات حيث تم تاأكيد واحترام حقوقها وا�شتقاللها وكرامتها، ومن منظور خامنئي فاإنه في حال 

التو�شل اإلى ''اتفاق جيد'' تكون اإيران قد اأرغمت الجانب الآخر على التنازل )فيما يتعلق بالتخ�شيب، 

على �شبيل المثال( بدًل من الإذعان لم�شيئة الغرب.

ويظهر المنطق نف�شه في الموازنة بين الخطاب القومي والخطاب الإ�شالمي في �شيا�شة اإيران اإزاء 

عن  نيابة  للت�شرف  الإ�شالمي  العالم  قيادة  في  اإيران  تطلعات  على  غالبًا  طهران  ت�شدد  اإذ  اإ�شرائيل، 

م�شلمي العالم اأجمع، وهذا الخط الإ�شالمي الجامع يتطلب منطقيًا الحد من، ولي�ض ت�شجيع، النق�شام 

بين ال�شّنة وال�شيعة. وفي هذا ال�شياق تحديداً يمكن النظر اإلى الخطاب القائم على الدفاع عن الم�شالح 

''الإ�شالمية'' الأو�شع من خالل الت�شدي لإ�شرائيل. هذه ال�شتراتيجيا المعادية لل�شهيونية هي طريقة 

ذكية للتقليل من مخاوف ال�شّنة ب�شاأن �شعود اإيران. لقد وّظف جميع القادة الإيرانيين اأموالهم من اأجل 

على  لإطالقها  المدى  متو�شطة  ب�شواريخ  اللـه  حزب  تزويد  خالل  من  وذلك  ال�شيا�شي،  خطابهم  دعم 

اإ�شرائيل، وبذلك يلتقي الخطاب القومي المعتمد في الداخل مع ال�شيا�شات ذات البعد الإ�شالمي الجامع.

تقاربًا وتعاي�شًا  والخارجية حيث نرى  الداخلية  ال�شيا�شة  الموؤثرة في  العوامل  اإلى  ختامًا، ونظراً 

ا�شتراتيجية  ثقافة  ظهور  نتوقع  يجعلنا  �شبب  من  ما  فاإن  الإ�شالمي،  والخطاب  القومي  التوجه  بين 

الحكم  منظومة  هو  البقاء  له  كتب 
ُ
ي اأن  مرجح  هو  ما  فاإن  ذلك،  عن  عو�شًا  اإيران.  في  تمامًا  جديدة 
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اأو الدين جزءاً من  ع 
ّ
الت�شي الرا�شخة، وحيث كان ت�شيي�ض  التقليدي الإيراني ذات الجذور الإمبراطورية 

تقاليد الحكم العائدة اإلى الفترة الإمبراطورية. 
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