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حاولت السياسة اإليرانية وال زالت تحاول تغيير توجهاتها حسب مجريات األحداث، وتعمل 
لتغيير النظرة التي ُعرفت بها من شعوب ودول -ليس على مستوى العرب فحسب بل على مستوى 
المجتمعات الدولية-، وأن تتصنع قبولها حوار الحضارات الذي غّير في إعادة توجه السياسة الخارجية 
إلى مســـار المجال الثقافي بخالف ما كان ســـائًدا فـــي الماضي وهو التركيز على الجانب السياســـي 
واالقتصـــادي فقط، والدخول في حروب مع الدول المجـــاورة لها كالعراق - بصرف النظر عن تفاصيل 
ذلك-، وأصبح صانع القرار اإليراني يتوجه نحو العالم الخارجي من خالل استراتيجية ثقافية تنطلق من 
محاولة الترويج للثقافة والحضارة اإليرانية من أجل مزيد من النجاح في سياسة االنفتاح على العالم 
التي ال بديل إليران عنها في هذه الحقبة التاريخية التي يمر بها النظام الدولي وبالفعل فقد القت تلك 

ا. الدعوة للحوار بين الحضارات قبوالً عند البعض دوليًّ

واعتبـــر التوجه اإليراني نفســـه بتغيير مفهوم االســـتقاللية والحكم مـــن منطلق عاطفي 
إســـالمي محورين أيديولوجيين رئيسيين، هما في الواقع المدخالن األيديولوجيان اللذان أثَّرا بشكل أو 
بآخـــر على تطور العالقـــات العربية اإليرانية، فحينما زاد التمســـك بهما زادت درجـــة التوتر في هذه 
العالقات، وهو ما ســـاد فـــي الثمانينيات خاصة في ظـــل الحرب العراقية اإليرانيـــة وموقف العرب 
المســـاند للعراق أمام ما عـــرف بالتهديد اإليرانـــي للمنطقة. ومما ُعرفت به الجمهورية اإلســـالمية 
اإليرانية أنها تمتلك بالفعل نظرية سياســـية لماهية الحكم اإلسالمي –محورها مفهوم والية الفقيه- 
ا لمشاكل العالم اإلســـالمي. وارتبطت هذه الفترة بمبدأ تصدير الثورة  ا حقيقيًّ وترى فيها حالً إســـالميًّ

إلى الخارج، خاصة داخل الدول العربية المجاورة لتعميم الفوضى وزعزعة استقرارها.

ظهرت مرحلة جديدة في السياســـة الخارجية اإليرانية تجاه العرب، فلم تعد الحرب محورا 
لرســـم األهداف الخارجية اإليرانية. وعملت إيران على تحســـين صورتهـــا الخارجية مع اهتمام واضح 

بالتسليح وعمليات إعادة البناء. 

وذلك تناقض وتخبط ال ُيحمد عقباه.....

حاولوا بطرق خفية متلونة أن يظل تأثير الثورة اإليرانية اإلســـالمية على المنطقة العربية 
ا ومعنويًّا باألساس. -ويالحظ التأكيد علـــى صبغتها اإلسالمية-. وإن كان هذا  تأثيًرا فكريًّـــا وأيديولوجيًّ
التأثير قد انحســـر ذلك التأثير وظل بنطاق التأثيـــر داخل محيط األفكار داخل ثورتهم وبالدهم، أال أنه 

ارتبط بالقيود التي فرضها النظام الدولي على إيران.

ومع مرور الوقت ازداد االتجاه نحـــو البراجماتية وبدأ يقل الصراع بين متطلبات المصلحة 
القومية والمصلحة األيديولوجية. ولم يتحقق الفتور في العالقات اإليرانية العربية والعداء في بعض 
الحـــاالت إال في البدايات األولى للثورة. ثم بدأ التغييـــر بالتدريج مع تغير لهجة خطاب النظام اإليراني 
وخفـــوت حدته وتحوله إلى مزيد من البراجماتية على المســـتوى الخارجـــي ولم يعد هذان المحوران 

يتحكمان في مسار العالقات مع العرب.

وتفشل مخططاتهم وتوجهاتهم القومية لسوء النوايا، والتستر بأستار الدين....

ـــة أو البراغماتية  والبراجماتيـــة: هـــي المذهب العملـــي أو فلســـفة الذرائـــع أو الَعَمالنِيَّ
(باإلنجليزية: Pragmatism)  وهو تقليد فلســـفي بدأ في الواليات المتحدة حوالي عام 1870. وغالًبا ما 
تُنسب أصولها إلى الفالسفة تشارلز ســـاندرز بيرس، وويليام جيمس، وجون ديوي. وصفه بيرس في 

وقـــت الحق في مقولته البراغماتية: "فكر في التأثيرات العملية لألدوات من خالل تصورك...... منقول

عجب عجاب في سياستهم وتتبع التوجهات أياً كانت أصولها، وأن يعلنوا البراءة من أمريكا 
ويثيرون الفوضى بأنواعها خاصة في مواســـم الحج، ويتنفذون من خالل سياساتها والتقليد األعمى.

وخالصـــة لبعض سياســـاتهم القوميـــة تعتبر منطقـــة الخليج العربي في قمة ســـلم 
اإليراني..... األولويات 

تنوع السياسة الفارسية
حسب مجريات األحداث
"القومية الفارسية وتلونها"

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

