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A 

ABSTRACT 

The Turkish-Iranian Economic And Political Competition And Its 

Regional reflection 

Looking at the global arenas see events bones and accelerated, and 

international relations of different ones apparently including invisibility, 

and associated international politics is predominantly through history 

competitively forces, whether at the international or regional level, and is 

Turkey and Iran, two poles major in Middle Eastern regional system, and 

both poles Ikavan the strategic location of the utmost importance, and 

filled with natural resources Moreover, the regional and international 

changes make them Mvsalitin powers in the region, and that there is a 

correlation positively and negatively affected by the limited competition 

between these regional powers.  

For Turkish level and has sought since the founding of the modern 

Turkish state to secede from the Ottoman past and selling out under the 

umbrella of the European exerting great efforts to strengthen its relations 

with the west side, seeking through it to join the European Union, 

including Turkey represents the importance of geo-strategically with 

their ability to control in the most important strategic contract between 

the East and the West enjoys a prominent importance on the 

international level, has allowed full control over the straits, then the only 

waterway connecting the Black Sea littoral countries, the Mediterranean 

and the state control over the lines of the global communications major, 

and the debut on with navigational specifications especially those warm 

and open them important water bodies (the Black Sea, the Marmara and 

the Aegean and the Mediterranean), Turkey gave great importance in 

international and regional maritime strategy, as well as its land next to 

the former Soviet Union and other countries. 
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The events of 11 September 2001 was a new start for Turkey in the 

activation of the regional role station, after it sought to reorganize the 

domestic situation and the accompanying rise of the Justice and 

Development Party to power, which was marked by the Turkish foreign 

policy more clearly after the arrival of the Justice and Development Party 

after win the general legislative elections in late 2002, has been the 

AKP managed after the 2006 election of control in the three 

presidencies of the Republic, the Parliament and the government, "and 

so count that year in a shift in Turkey and popped features influence 

evident in regional orientations Turkey Middle East, and its superiority in 

the development of relations, based on the foundations of strategic 

depth and principles, by employing inheritance historical and 

geographical neighbors and the application of zero policy problems as 

well as Turkey's refusal to participate in the war against Iraq in 2003 

and its position on the war on Gaza, all these things have made Turkey 

a hard number in the regional equation , balancing what the regional 

powers in the region. 

As for the Iranian level Iran has signed "geographically important across 

different historic times, as it represents the link between the East and 

the West, and as a natural corridor for world trade between the Far East 

and the Mediterranean basin, so-called key to the east, has helped to 

provide them an opportunity to connect to various states that it is vital to 

the road in the import and export between the East and the West. 

The events that followed the 1979 revolution in Iran have indicated a 

radical shift in the Iranian political system architecture represents the fall 

of the monarchy Pahlavi family that Iran was sentenced to more than 

half a century, and the receipt of the clerics to power in which he 

highlighted the collapse of the power the way for the establishment of a 

religious state in one of the most important countries West Asia or the 

Persian Gulf. 
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Through the above note that the rivalry between Turkey and Iran about 

areas of regional neighbors will increase in order to pursue each of the 

parties to pass her own business in the region and is based on the 

elements of the power possessed by, and that there is a surge in limited 

Turkish-Iranian rivalry, as witnessed in 2012 surge in limited political 

discourse between Turkey and Iran, a trend was based on two factors, 

first, fueled by regional events in Syria and Iraq, each of Iran and Turkey 

in the interests of a different strategy the two neighbors. For Iran, will be 

the loss of Bashar al-Assad regime's heavy, and Tehran will seek to 

compensate by enhancing its grip on Iraq, Syria and exhaustion after the 

revolution so as not to be able to build a stable state allied with the 

Turkish neighborhood and depth of the Arab. The second reason, 

through the international position of the major powers between 

supportive and inveighed role of both Turkey and Iran in the region. 
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  المقدمة

 من اجل الدول وسعي احتكاك نتيجة تنشأ الدول احدى اوجه التفاعل بين التنافس ظاهرة ُتعد
 ولكن سلمي، تسابق عالقة شكل على المتاحة اإمكانياته من انطالقا اوأهدافه امصالحه تحقيق

 اآلخرين ومنع لنفسه بها واالحتفاظ المصالح بهذه االنفراد في المبالغة األطراف أحد حاول كلما
 نطاقه عن التنافس ُيخرج أن يمكن الذي التوتر لجلب سببا ذلك شكل كلما إليها الوصول من

في ظروف اخرى  تعاون الى ليتحول ايجابي تجاها في يتطور ان او صراع، إلى ليتحول السلمي
 سياسية اً ابعاد تأخذ الدول، بين االختالف من حالة الى يشير كمفهوم التنافس ان اذ ،معاكسة

 من عملية كونه واالقليمي الدولي االطار في ومكانة مصالح لتحقيق بالدرجة االولى واقتصادية
 أكثر أو طرفان ورائه من يسعى نشاط وهو السياسي، القرار إلعداد المصاحبة التفاعل عمليات

  . الهدف نفسه تحقيق إلى

لما لها من اهمية من  ،ط ساحة للتنافس الدولي واالقليميلقد اصبحت منطقة الشرق االوس
فموقع الشرق  ،احتياطات هائلة من النفط والغاز ووجود ،حية االستراتيجية والجيوبولتيكيةالنا

ذه على هاالوسط في قلب االهتمامات الدولية واالقليمية اسهم في حدوث تنافس دولي واقليمي 
فضال عن هشاشة الوضع فيها  ،ية سياسية واقتصادية واستراتيجيةلما تمتلكه من اهم ،المنطقة

لها دور فعال  للفواعل الدولية واالقليمية لكي يكون مناسبةاجواء اكثر من  بإيجادمما يسمح 
فيها ،فضال عن االحداث المتسارعة  المنطقة نتيجة اذ كان للفراغ الكبير في ،للتحرك في المنطقة

االثر  ،استها بغطاء وتأييد الدول الكبرىالفواعل االقليمية في المنطقة ترسم سي الكثير من كون
توظيف ما تمتلكه من  الىوعليه سعت الدول االقليمية  ،االكبر في بروز التنافس االقليمي

  .مقومات قوة للبروز كفواعل اقليمية لها ثقلها وتعمل على التمدد في المنطقة 

 الى يستندان القطبين وكال أوسطي، الشرق اإلقليمي النظام في رئيسين قطبين وٕايران تركيا تعدو 
 اإلقليمية يراتيالتغ ان كما الطبيعية الثروات عن فضال األهمية، غاية في استراتيجي موقعٍ 

مجموعة من ما بين  ةارتباطي عالقة ثمة وان المنطقة، في مفصليتين قوتين منهما جعلت والدولية
  . هاتين القوتين بين التنافس ةحد في إيجابا وا سلبا العوامل تؤثر
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عن ماضيها  االنسالخإلى  تأسيسها منذالدولة التركية الحديثة سعت فعلى الصعيد التركي 
 الغرب ألوربية باذلة جهودًا كبيرة من أجل تعزيز عالقاتها مع اتحت المظلة  االنضواءالعثماني و 

فتركيا بما تمثله من أهمية جيوستراتيجية مع قدراتها على  نضمام إلى االتحاد األوربي،لالساعية ،
الفاصلة بين الشرق والغرب تتمتع بأهمية بارزة على الصعيد  االستراتيجيةالتحكم في أهم العقد 

المجرى المائي الوحيد الذي  بعدهما ،والدردنيل البوسفور مضيقيفقد أتاح تحكمها في  ،الدولي
السيطرة على خطوط  والبحر المتوسط ودوله، يربط بين البحر األسود والدول المطلة عليه،

البحر إيجة، و بحر ه، و مرمرْ بحر و  ، كما إن إطاللتها على البحر األسود،مواصالت عالمية رئيسة
فضًال عن  ،مية كبيرةالمفتوحة أعطت تركيا أهالمتوسط ذات المواصفات المالحية المهمة و 
  . ودول اخرىموقعها البري المجاور لالتحاد السوفيتي السابق 

العالم الخارجي  توجهًا سياسيًا استند الى االنفتاح علىات القرن الماضي يشهدت تركيا في ثمانين
ملة من التغييرات االقتصادية ج افضى الى ١٩٩٣-١٩٨٣توركوت اوزال  الرئيس اثناء حكمفي 

فضال عن  ،الترتيب البنيوي للسلطة ةواالجتماعية على مستوى السياسة الداخلية لغرض اعاد
قليمية ارفع من مكانة تركيا كقوة يان  شأنهمن  الذيالتركي االسالمي  فآلتكريس مفهوم الت

جانب في االقتصادية وبشكل خاص لروابط السياسية و ،ومن خالل هذا سعت تركيا الى تعزيز ا
  .ع العالم العربي واالسالمي التجارة م

 تفككوالسيما  ،تغيرات الدولية واالقليمية بارزااما في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،كان اثر الم
منطقة الشرق االوسط  زادت من اهميةوبروز مالمح تشكيل نظام دولي جديد  ،االتحاد السوفيتي
  .استقطاب وتجاذب دولي وٕاقليمي  بوصفها منطقة

في تفعيل دورها كانت بمثابة محطة انطالق جديدة لتركيا  ٢٠٠١ سبتمر/ايلول١١ان احداث 
العدالة و حزب لذلك من صعود  تبع ومابعد ان سعت إلعادة تنظيم وضعها الداخلي  ،االقليمي

 العام أواخر منذ اكثر بوضوح التركية الخارجية السياسة تميزت حيث ،التنمية الى دفة الحكم
 الرئاسات في التحكم نم ٢٠٠٦ عام انتخابات بعد والتنمية العدالة حزب تمكن وقد ،٢٠٠٢
 وبرزت تركيا العام عام التحول في ُعّد ذلك ولذا لقضاء،وا والبرلمان، الجمهورية،رئاسة  ،الثالث
 عالقاتها، تطوير في وتفوقها أوسطية، الشرق اإلقليمية تركيا توجهات في ةتأثيره واضح مالمح

 والِجوار التاريخي اإلرث خالل توظيف من ومبادئه، أسس العمق االستراتيجي إلىاستنادًا 
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فضال عن رفض تركيا المشاركة في  )مشاكلال تصفير( سياسة و السعي لتطبيق الجغرافي
كل هذه االمور جعلت من تركيا  ،وموقفها من الحرب على غزة ٢٠٠٣م الحرب ضد العراق عا

  .في المنطقة  االخرى ما تقوم به القوى االقليمية يواز ت ،رقما صعبا في المعادلة االقليمية

إذ  تمثل حلقة الوصل  ،التاريخجغرافيا مهما عبر " تمتلك إيران موقعا اما على الصعيد االيراني
الشرق األقصى وحوض البحر  ممر طبيعي للتجارة العالمية بينبين الشرق والغرب وبمثابة 

وقد ساعد ذلك على إتاحة الفرصة أمامها لالتصال  ،شرقلذلك أطلق عليها مفتاح ال ،المتوسط
  .بمختلف الدول ألنها الطريق الحيوي في االستيراد والتصدير بين الشرق والغرب 

في إيران قد أشرت تحوال جذريا في بنية  ١٩٧٩ الثورة االسالمية عامان اإلحداث التي أعقبت  
وقيام جمهورية اسالمية في النظام السياسي اإليراني تمثل بسقوط النظام الملكي لألسرة البهلوية 

  .الدولية على مستوى التفاعالت االقليمية و واحدة من اهم مناطق العالم واشدها تعقيدًا 

وتزداد هذه االهمية يوما  ،ة استراتيجية وحيوية كبيرةبأهمي تتمتع الجمهورية االسالمية االيرانية
التي سبقت قيام الثورة  حقبةحيث كانت ايران في ال ،ظرا للتطورات االقليمية والدوليةبعد يوم ن

ن الحال قد تغير بعد المد لك ،ستراتيجية االمريكية في المنطقةاالسالمية حجر زاوية في اال
 ،الخارج وتغير جذري في سياستها سواء على صعيد الداخل ا وما مثلته هذه الثورة من ،الثوري

  .دون ان يغير ذلك من اهمية ايران االستراتيجية في مدركات القوى العالمية وال دول االقليم 

 من السياسي - القيمي المستوى وهي مستويات ةثالث على اإليراني اإلقليمي الدور مالمح وتظهر
 والتوجهات للحكم الداخلية الفكرية األطر صياغة في الشيعية اإلسالميةالهوية  دور إبراز خالل

 الثورة إلى لالتجاه القومية دون للفواعل محرك كقائد إقليمي بدا الذي السياسي للنظام الخارجية
 في فيبحث االقتصادي المستوى عن اما ،ةاإلسالمي الثورة أنموذج وتعميم القائمة األنظمة على

 في خاصة اآلخر مساومة من يمكنها استراتيجياً  موقعا إيران منحت التي الجيواقتصاديةاألبعاد 
 يعد النووي فالملف العسكري للمستوى بالنسبة عليها أما االقتصادية المفروضة العقوبات ظل

  . استراتيجياً  أوسطية الشرق الساحة على واألبرز األهم القضية
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في  تشارك دولة إلى التحول نحو تدريجي وبشكل تمضي رانإي بأن توحي االمكانات هذه كل إن
 يمكن ما وهو اآلخرون، يشكلها مادة تكون أن من بدال اإلقليمي، وجوارها منطقتها بنية تشكيل
  .اإلقليمي محيطها في خصوصا رانيةاإلي السياسة في توجه تلمسه

حول مناطق الجوار االقليمي  وٕايرانومن خالل ما سبق نالحظ ان التنافس بين كل من تركيا 
اذ يسعى كال  ،تمرير مشروعها الخاص في المنطقةلسوف يتزايد وذلك لسعي كل من الطرفين 

بتوظيف كل ما متوافر من عناصر  ،تأثيًرا وأعمق نطاًقا أوسع إقليميٍ  دور ممارسةالطرفين الى 
ن تصاعد النفوذ التركي وا ،تغالل عامل غياب مشروع عربي موحدمع اس ،هاانالقوة التي يمتلك

والدولية االيراني وتفوق دولة دون اخرى مستقبال يعتمد بشكل اساس على حجم التغيرات االقليمية 
  .تجاه كال الدولتينوالمواقف الدولية على الساحة السياسية 

  اهمية الدراسة 

ال شك ان اهمية الدراسة تنبعث من االهمية االستراتيجية التي تحظى بها كل من تركيا وٕايران 
والدول العربية والعراق بشكل بشكل عام واسيا الوسطى وانعكاس هذه االهمية على المنطقة 

 االيراني في المنطقة وسعي كل دولةالتركي  ينكما تكمن اهمية الدراسة في تصاعد الدور  ،خاص
سية واالقتصادية على حساب فرض مشروعها الخاص وتحقيق اكبر قدر من المكاسب السيا الى

موظفة كل ما تمتلكه من ادوات القوة السياسية واالقتصادية وحتى الثقافية وصوال الى  ،االخرى
الجانب العقائدي من اجل فرض هيمنتها على هذه المنطقة ذات االهمية االستراتيجية بما تمتلكه 

ت ات اقتصادية ومصادر للطاقة سواء في الخليج العربي او اسيا الوسطى ،حيث شهدمن ثرو 
الجيوسياسية في المنطقة تصاعدا في االدوار االقليمية لكل من تركيا وايران واخذ هذا  متغيراتال

فرض ي اً جديد اً واقع لينشئالصعود يقترب من المنطقة المركزية للمجال الجيوسياسي االسالمي 
اذ  ،القوى الدولية خريطةلدولتين على موقع كال ا فضال عن ،الباحثين التعمق بدراستهعلى 

توظيف كل من تركيا وٕايران من التي تحاول تقاطعات لمصالح القوى الكبرى  عٌبرت المنطقة عن
كل هذه االمور مجتمعة كانت الحافز االساس في  ،تحقيق اكبر قدر من المصالح فيها اجل

  . لدراسة اختيار موضوع ا
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  اشكالية الدراسة 

وقد بدا  ،ايرانان هنالك العديد من نقاط التقارب والتنافر ما بين تركيا و  فيتتركز اشكالية الدراسة 
والتي اتسمت تجاه دول الجوار االقليمي  لكل منهماالسياسة الخارجية  ذلك واضحًا من خالل

التركي  الفاعلية ارتفاع مؤشر يالحظحيث  فضًال عن ضبابية المشهد ،التذبذب احياناً بالتباين و 
بروز الجانب يالحظ في المنطقة مدعوما بتأييد القوى الدولية والفواعل االقليمية وتارة اخرى 

فضال عن توافق الطرفين في  ،فيهاالقوى  استقرارأي ان الساحة االقليمية تمتاز بعدم  ،االيراني
فضال عن العالقات االقتصادية دولة كردية  قضايا معينه مثل موقف البلدين الرافض لقيام

موقف  فياخرى كما هو الحال  اتجاهاتومن جانب اخر تتقاطع الرؤى في  ،بينهماااليجابية 
اذ ان موقف  ،لبلدينفضال عن عدم ثبات مواقف الدول الكبرى تجاه ا ،البلدين من االزمة السورية

 في همؤيد للسياسات التركية وتارة نجد هفتارة نجدالواليات المتحدة تجاه الطرفين لم يتسم بالثبات 
عيات معقدة ومتبادلة بين وهذا في المجمل يعني ظهور تدا ،حالة انفتاح مع الجانب االيراني

تلقي  ،افس المشتركةومن جهة اخرى ظهور تداعيات من والى ساحات وقضايا التن ،الطرفين
  .بظاللها على طبيعة العالقة التنافسية بينهما

  

   رضية الدراسة ف

ا تنطلق الدراسة من فرضية مفادها ان ثمة عالقة تربط ما بين تركيا وايران تتسم بالتنافس بكل م
فضًال عن ان حدود هذه العالقة التقف عند البلدين بل  ،ينطوي علية من ابعاد واحتماالت

يكون  ان التتعداهما الى ابعاد اقليمية ودولية بالغة الحساسية واالهمية وهو االمر الذي ادى الى 
بالمقابل فأن ظروف التنافس تدفع الدولتين الى  ،التنافس بمعزل عن تأثيرات خطيرة للدول الكبرى

والقرارات المتسمة بالحكمة والموضوعية وبرؤية بعيدة المدى تجنبًا اتخاذ الكثير من السياسات 
  .النحدار العالقة التنافسية بينهما الى ابعاد صراعية في بيئة شديدة التعقيد 

  :  ولغرض اثبات الفرضية اعاله سوف يحاول الباحث االجابة عن التساؤالت االتية 

 ما معنى التنافس؟ -١
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 ؟  االيراني - ماهي دوائر التنافس التركي  -٢
 ؟ ما مقومات التنافس التركي االيراني -٣
 ؟  ما طبيعة تأثير القوى الكبرى بهذا التنافس -٤
 ؟ ما اهم القضايا المؤثرة في التنافس بين البلدين -٥
  االيراني ؟ –ما مستقبل التنافس التركي  -٦

  الدراسة اهجمن

لمقتضيات العلمية اعتمد الباحث في كتابة اطروحته على اكثر من منهج علمي على وفق ا
الذي يقوم على اساس وصف التحليلي بالمنهج الوصفي  فقد تمت االستعانة ،لتناول الموضوع

الدولية االقليمية و  تينوربط هذا الوصف بالمتغيرات المؤثرة في البيئ ،ودراسة الحقائق ،الظاهرة
الى معرفة الصور لزمن ا سلسلة تقودنا لكيوكذلك المنهج التاريخي  ،اتجاهات صانع القرار

والذي يعتمد على تحليل مضمون  ،عتمادنا على منهج التحليل النظميفضًال عن ا ،المستقبلية
قات المتبادلة بين الكل ويجسد التحليل النظمي نظام العال ،ظام سياسيًا واقتصاديًا وثقافياً الن

ايران من من تركيا و  مقارنة ما تمتلكه كل كما تم استخدام المنهج المقارن من خالل ،واألجزاء
لدراسة اهم االفاق المستقبلية  أالستشرافيومن ثم االعتماد على المنهج  ،تؤهلها للتنافسمقومات 

 من خالل دراسة اهم المعطيات الداعمة والكابحة لتطور تيناالقليمي تينالقو  هاتين لحركة
  .تركيا و ايران  مجاالت التنافس بين

  السابقة الدراسات

اوغلو ،العمق االستراتيجي ،موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية،ترجمة احمد داود  -١
، مركز ١برهان كورغلو،طو محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل ،مراجعة بشير نافع 

 .٢٠١٠بيروت،الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم ناشرون،

اجزاء ،يتناول الجزء االول االطار المفاهيمي و  ةيتكون كتاب العمق االستراتيجي من ثالث
االستراتيجية المرحلية : التاريخي وهو في ثالثة فصول ،بينما الجزء الثاني وهو االطار النظري

والسياسات المرتبطة بالمناطق الجغرافية وهو في خمس فصول ،في حين يتناول الجزء الثالث 
  .لسياسات االقليمية وهو في خمس فصولالوسائل االستراتيجية و ا:مجاالت التطبيق 
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في تطوير رؤيتها وسياستها  شرعت تركيا مع بداية العقد الحالي واشار المؤلف في كتابة الى ان
، اذ يتعين على تركيا االلتزام بستة اكب مع المستجدات في القرن الحادي والعشرينو على نحو يت

وفعالة وهي مبدا التوازن السليم بين الحرية مبادئ حتى يتسنى لها تطبيق سياسة خارجية ايجابية 
واالمن ،وسياسة تصفير المشكالت مع الجيران، والتأثير على االقاليم الداخلية والخارجية ،ومبدا 
السياسة الخارجية متعدة االبعاد ،ومبدا الدبلوماسية المتناغمة ،واخيرًا اتباع اسلوب دبلوماسي 

موروثاتها التاريخية ة على ارضية صلبة ،توظف فيها هذه الرؤي إلرساء،وبذلت جهدها  جديد
  .والجغرافية التوظيف االمثل

، ،بيروت١محمد نور الدين ،تركيا الصيغة والدور ،رياض الريس للكتب والنشر ،ط -٢
٢٠٠٨ .  

ابواب ،يختص الباب االول بحركات الداخل ،بينما  ةمن اربع ،يتألفتركيا الصيغة والدور،كتاب 
سات التاريخ ،فيما يتناول الباب الثالث تركيا واالتحاد االوربي ،بينما يختص الباب الثاني تما

حملت بداية االلفية الثانية الكثير من المتغيرات في واقع ،الباب الرابع تركيا و الشرق االوسط 
تركيا في الداخل وفي موقعها في المعادالت االقليمية والدولية ،في الداخل انفراد حزب ذو جذور 

ايلول  ١١التحوالت بعد احداث  ةمية بالسلطة التشريعية و التنفيذية ،في الخارج كانت ذرو اسال
فتحت الحرب على االرهاب وبذريعتها انكشف العالم االسالمي واضحى تحت التهديد  قد،

باالحتالل العسكري المباشر ،وهنا اختلف االسالم التركي عن نظرائه في العالمين العربي و 
  .االسالمي ،اذ اعدت الواليات المتحدة لتركيا دورًا رياديًا لما يسمى بالشرق االوسط الجديد 

،دار الجنان للنشر ٢٠١١- ١٩٧٩ي النعيمي ،السياسة الخارجية االيرانية د احمد نور  -٣
 . ٢٠١٢،عمان،١والتوزيع ،ط

ثمانية فصول ،يتناول الفصل االول االبعاد كتاب السياسة الخارجية االيرانية يتكون من 
 الداخلية المؤثرة على السياسة الخارجية االيرانية، الفصل الثاني النظام السياسي في ايران

، الفصل الرابع االبعاد الخارجية المؤثرة على السياسة ١٩٧٩،الفصل الثالث ثورة شباط 
الخارجية االيرانية ،الفصل الخامس السياسة الخارجية االيرانية تجاه الواليات المتحدة، الفصل 

 الخارجية السياسةالسادس السياسة الخارجية االيرانية تجاه االتحاد السوفيتي ،الفصل السابع 
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الكيان الصهيوني ، اما الفصل الثامن فيتناول السياسة الخارجية االيرانية تجاه  تجاه االيرانية
  .العالم االسالمي 

ان االبعاد الداخلية والخارجية المؤثرة على السياسة الخارجية االيرانية قد ساعدت على 
لب من الدبلوماسية اعطاء فكره عامة عن ايران على المستوى االقليمي والدولي ،وهو ما يتط

ع بين االدوات الرئيسة للسياسة الخارجية والتي تشمل االدوات الدبلوماسية االيرانية الجم
واالقتصادية والعسكرية واالدوات السياسية الداخلية واالستخباراتية واالدوات الرمزية التي 

دوات الدعائية التأثير في افكار االخرين وتشمل تلك االدوات مجموعة من االتتضمن محاولة 
  .وااليديولوجية واالدوات العلمية والتكنولوجية والموارد الطبيعية 

-سلسلة الدراسات االيرانيةسركيس ابو زيد، ايران والمشرق العربي مواجهة ام تعاون ، -٤
 .٢٠١٠،بيروت ،١العربية، مركز الحضارة لتنمية الفكر االسالمي ،ط

،يتكون من اربعة فصول ،الفصل االول لمحة  تعاون ام مواجهة العربي والمشرق ايرانكتاب 
العالقات االيرانية العربية، الفصل الثاني الواقع الجغرافي السياسي في المشرق :تاريخية 

العربي، الفصل الثالث تواصل ايران مع المشرق العربي ،الفصل الرابع المشرق العربي 
  .والمواجهة بين ايران واسرائيل

السؤال عن طبيعة العالقات بين ايران والمشرق العربي هل هي  ينطلق هذا الكتاب من
محكومة بالمواجهة والتصادم ام هنالك خيار مشترك للتعاون والتساند ،اذ ان التجاور 
الجغرافي بين الدول والمجتمعات والحضارات يفرض التحدي او االستجابة ،فالعالقة اذا هي 

   .او التعاون والتشارك والتكامل من جهة اخرى خيار بين الحرب والعدوان واالطماع من جهة

ان ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة هو التركز على موضوع التنافس ما بين تركيا 
وايران وبشكل متناسق، فضال عن استعراض مقومات التنافس بشكل ثنائي وليس منفرد، 

ستقبلية للتنافس التركي ومواقف الدول الكبرى تجاه الطرفين، فضال عن رسم المالمح الم
االيراني، اذ ان اغلب الدراسات السابقة قد عملت على تجزئة الدراسة، اذ نجد مصدر يبحث 
في شأن محدد دون االخر، في حين تضمنت دراستنا الجانبين التركي وااليراني، فضال عن 

 .اختالف في الحدود الزمانية والمكانية 
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  هيكلية الدراسة

اذ يتناول  ،فصول ةمبحث تمهيدي وخمسالخاتمة الى الدراسة فضال عن المقدمة و يكلية تتوزع ه
فقد ركز على دوائر التنافس  االولالفصل  بينما ركز ،االطار النظري للتنافس المبحث التمهيدي

والثاني دائرة سوريا  ،تناول المبحث االول دائرة العراق ،مباحث ةالتركي االيراني في اربع
بينما تناول المبحث الرابع دائرة مجلس التعاون  ،ثالث دائرة اسيا الوسطىو ال ،وفلسطين
مباحث  ةالى مقومات التنافس التركي االيراني وقسم الى خمس الثاني ويذهب الفصل الخليجي،

على والثالث  ،المقومات السياسية على والثاني ،قتصاديةاالول على المقومات اال انطوى
فبحثنا فيه لمبحث الخامس اما ا ،المقومات العسكرية على والرابع ،المقومات الجيواستراتيجية

 ،الكبرى والتنافس التركي االيرانيالدول  بعنوان الثالثالفصل جاء في حين  ،المقومات العقائدية
 ،ما المبحث الثاني الرؤية الروسيةا ،مريكية للتنافس،االول الرؤية االمباحث  ةسم الى ثالثوقُ 
فكان بعنوان القضايا المؤثرة في التنافس  الرابعاما الفصل  ،صل بالرؤية االوربيةما اختتم الفبين

 المنطقة في التغييرتركز المبحث االول على  ،مباحث ةالتركي االيراني وقد قسم الى ثالث
 اما المبحث الثالث فقد تناول ،تناول القضايا ذات الطابع االمنيبينما المبحث الثاني  ،العربية
الى  اذ انقسمدراسة مستقبل التنافس التركي االيراني  علىفقد انصب  الخامساما الفصل  ،الطاقة

  .يراني المشهد االتركي، اما المبحث الثاني فقد تناول المشهد ول بحث الاالمبحثين 

  

  

  

  

  

  

  



 ا����در و ا���ا��
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  المصادر و المراجع

  القران الكريم

  القواميس والمعاجم:اوال 

 ١٩٦٨، ا���ھرة ،٣، دار ا����� ا��ر���،ط"ا����وس ا������ " أ�د 
ط�� �،  -١
ا���
�ل 
�د ا�-$�ح 
ب ا�%�+� ،��*م �&ط)�ت 
&ر ا��و��� ،ا���ھرة ،دار ا�%$ب  -٢

  .ت .ا��ر��� ،د
��روت ، ) ١٤(�)ط��
� وا��3ر  ،  ا��*)د ر2م ���ن ا��رب �1ن ��ظور ، دار &�در  -٣

٢٠٠٠.  
�*د ا�د�ن ��د �ن ���وب ا��3رازي ، ا����وس ا���ط ، ا��*)د ا6ول ، دار ا�-%ر ،  -٤

  .��١٩٨٣روت ، 
ا���*م ا�و��ط ، �*�> ا�);� ا��ر��� ، ا1دارة ا����� �)��*��ت وا��ء ا�$راث ،ا���ھرة  -٥

  . ٢٠٠٤ا�را��� ،،�%$�� ا�3روق ا�دو��� ،ا�ط��� 
  ��١٩٧٣روت 
�م )  ١١(ا���*د +� ا�);�  وا1
<م ، دار ا��3رق ، ط���  -٦

  الكتب العربية و المعربة :اوال 

درا�� �3�)� ��ظر�� $وازن ا��وى و 
<2$�� :ا�راھ�م ا�و Aزام ،ا�رب و$وازن ا��وى  -١
Bدة ،ا�ط��� ا��٢٠٠٩��� ،ا�*د��� ���رب و ا��<م ،دار ا�%$�ب ا�*د�دة ا��$. 

٢-  ��ا�راھ�م A)�ل ا��<ف ،$���� ا��درات ا���%ر�� ا�$ر%�� و $�BDرھ� 
)C ا1�ن ا�وط
 .٢٠٠٨، ١ا��را�2 ،�ر%ز ا�درا��ت ا21)���� ،ا��و&ل ،ط

إ�راھ�م ��د ا�د�ن وآAرون، &ور ا���$��ل ا��ر��، �ر%ز درا��ت ا�ودة ا��ر���،  -٣
 ،����B��١٩٨٥روت، ا�ط��� ا�. 

ر3د +�زع ا�زھ�ري،ا�$و*��ت ا�1را��� +� ا���ط�� ا��ر��� واBرھ� 
)C ا1�ن ا�و �%ر � -٤
، ����Bء ،ا�ط��� ا���� .٢٠١١ا��و��،�%$�� �ر%ز ا�&�دق �)ط��
� و ا��3ر ،&

ا����� او ا���وط، ) : ٢٠١٠ - ٢٠٠٩(ا�د ا�راھ�م واAرون، �ل ا1�� ا��ر���  -٥
 .٢٠١٠�ر%ز درا��ت ا�ودة ا��ر���، : ، ��روت ١ط

ا�د ا��طوري ا�&-&��J ، ا�$*ر�� ا�د���راط�� +� $ر%�� ا�د��B و ا����&ره ،  -٦
 .٢٠٠٦ا�*زء ا1ول ، ا�ط��� ا1و�C ،ا���ھره ،

 ا�د داود اوK)و ،ا���ق ا�1$را$�*� �و2> $ر%�� ودورھ� +� ا���� ا�دو���،$ر*�� -٧
�رھ�ن . ��3ر ��+> ود. د: ��د *��ر B)*� و ط�رق 
�د ا�*)�ل ام ��را*�$L %ل �ن

ا�دار ا��ر��� �)�)وم ��3رون و�ر%ز ا�*ز�رة �)درا��ت، : ا���3ر. %وروK)و
 .٢٠١٠أ�)ول
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 ٣٥٤ 

 ا6�*)و �%$�� :ا���ھرة  ،" ا�دو��� ا������� ا��<�2ت أ&ول " ا���ري، �و�)م أ�د -٨
 .1959 ا��&ر��،

ا�د 
��س �د�> ،ا��<�2ت ا�دو��� ا&و��� و ����2ه ا����&رة، ا���ھرة،�ط��� ا���3ب  -٩
 .١٩٨٨ا�ر ،

�وري أ�د -١٠ ����� دار ، وا�$��ون راعا�& +� درا�� ا�رو��� ا�$ر%�� ا��<�2ت ، ا�
 .2011 ١وا�$وز�>،
��ن ،ط �)�3ر زھران

دار : ، �;داد ١٩٨٠ – ١٩٤٥ا�د �وري ا������ ،ظ�ھرة ا�$�دد ا�ز�� +� $ر%��  -١١
 ،�
 .١٩٨٩ا�ر�� �)ط��

ا�د �وري ا������، ا�ر%�ت ا�1<��� ا�د��B +� $ر%��،ا�&راع ��ن ا�د�ن وا�دو��،  -١٢
 .١٩٩٢دار ا��3ر، 
��ن، 

�م ا�ر��� ،.ا��ق ���وب ا��طب و د -١٣�K ر �*�د��ط��" ا�وطن ا��ر�� +� ا�$� 
M�(Aرا+�� ا��ر�� ا�;*  ً��Aن &�درة درا�� - "و$�ر�
 ا��وث وا�درا��ت ���د 
 .1978 ، ا���ھرة -ا��ر���

ا���
�ل &�ري ��)د ، ا��<�2ت ا������� ا�دو��� درا�� +� ا1&ول وا��ظر��ت ،  -١٤
 ،����A3ورات ذات ا��<�ل، ا�%و�ت ، ا�ط��� ا���١٩٧٨. 

و�ت درا�� $)�)�� ���ر�� ،ا�%:ا���
�ل &�ري ��)د ،�ظر��ت ا������ ا�دو���  -١٥
�3ورات ذات ا��<�ل ،ط�،١٩٨٧، ٢. 

 .٢٠٠٥اط)س ا����م ،ا�دار ا��ر��� �)�)وم ،ا�ط��� ا1و�C ،��روت، -١٦

ا+را�م ا�%و1ي ،�)�)� $�د�رات ا�$را$�*�� �D3ن ا��ر���M ا��ووي ا�1را�� ،+� %$�ب  -١٧
ا�را�Jل و ا��3روع ا��ووي ا�1را��،$ر*�� ا�د ا�و ھد��،�ر%ز ا�درا��ت 

��� .٢٠٠٦،��روت،١��3رون،ط–،ا�دار ا��ر��� �)�)وم ا�-)�ط�

�دي ��د . د: ا�درو +�%ل، و�و%�ت ��ر��ن، $ر%�� ا��*$�> وا�دو��، $ر*��  -١٨
 .��٢٠٠٢ت ا�%��، : ، �;داد ١
د��ن ����ن �&ط-C، ط.ا�دوري و د

 .٢٠٠٠ا��س ا�د�Kدي ،ا��)ف ا��ووي ، ا������� �)%$ب و ا��3ر ،ا���ھرة، -١٩

��زھ� �$ر%�� ا��ر��� ا�$&ورات اوز%�ن، *��رو ��*�و أو+را -٢٠� ��ن... إ�را�Jل إ�C وا
 وا�درا��ت �)�وث اP��رات �ر%ز ظ��، أ�و ،1 م، ط ا��و و��Aوف ا6�س �ظ��م

 ..2003 ا�P$را$�*��،


��د +وزي ����3  $��)ر ،ا��<م ا1�ر�%� +� ا�3رق ا1و�ط،$ر*��. �راد�� أ -٢١
 .٢٠٠٤، ١،��روت ،ا�دار ا��ر��� �)�)وم ،ط

 –ا�$ر%�� ا�راھ�� +� ا��<�2ت ا��ر���  - �طرس ��%� ، ا��<�2ت ا21$&�د�� ا��ر��� -٢٢
 .��١٩٩٥روت، �ر%ز درا��ت ا�ودة ا��ر���، ا�$ر%�� وار ��$��)� ، 



 ا����در و ا���ا��

 

 ٣٥٥ 

ا�)ول 
�م  ١١اداث  ���ء 
د��ن ا����ري،ا�1$را$�*�� ا1�ر�%�� $*�ه ا�ران ��د -٢٣
،�)�)� *����� ،�ر%ز �ورا�� �)�وث و ا�درا��ت ا�1$را$�*�� ،ا�ط��� ٢٠٠١

 . ٢٠١٢ا1و�C ،��روت ،

٢٤-  M�(Aا�ران وا�، �������ن �A$��ري ،ا��ؤ���ت ا��%�� +� ا�*��ور�� ا�1<��� ا�1را
 .١٩٩٦ا1و�C ،، �ر%ز ا1��رات �)درا��ت وا��وث ا�1$را$�*��، ا�و ظ�� ،ا�ط��� 

 ���د :ة $ر*م ، �ا�P<�� إ�ران �*��ور�� ا��Aر*�� ا������ إ�C �دAل إ�زدي، ��زن، -٢٥
 .٢٠٠٠ا���ھرة، �)�3ر، . ا���B+�� ، ا�دار ،1 ط ا�&��غ،

، �ر%ز  ��١ل ��رك ،����� $ر%�� ا$*�ه 3��ل ا��راق ا��3%<ت و ا1+�ق ا���$��)�� ،ط -٢٦
�ث�>� M�(A٢٠٠٥، ا1��رات ، ا�. 

�ر%ز : ��روت ( ،  ٢٠٠٥ا�$�)T و�زع ا��<ح وا1�ن ا�دو�� ، ا�%$�ب ا���وي ���م  -٢٧
درا��ت ا�ودة ا��ر��� و���د �$و%�و�م �6�ث ا��<م ا�دو�� وا����د ا��و�دي 

%�1�در�� ��(. 


��ن �B�ر %��ل ا�Aزر*� ،ا��<�2ت ا������� ا�دو��� و ا�$را$�*�� ادارة ا1ز�� ، -٢٨
، C3ر و ا�$وز�> ،ا�ط��� ا1و�� .٢٠٠٩،دار �*د1وي �)

�B�ر %��ل ��د ، ا�$و1ت ا������� و��$��ل ا�دو�� ، �ر%ز ا���$��ل �)درا��ت  -٢٩
 .٢٠٠٠ا�P$را$�*�� ، 
��ن ، 

�د ز%� إ���
�ل ، ��روت ، دار . ، آ+�ق ا���$��ل ، ��)L إ�C ا��ر��� د *�ك أ$��� -٣٠�
 .١٩٩٢ا��)م �)�<��ن ، 

ور�� +� ا����م ا�1<��، : *راھ�م +و�ر، ا�*��ور�� ا�$ر%�� ا�*د�دة  -٣١� Lر%�� %دو�$
�ر%ز ا1��رات �)درا��ت وا��وث : أ�و ظ�� (، ١، ط )٣٦(درا��ت �$ر*��، ا��دد 

 .)٢٠٠٩*��، ا�1$را$�


� ا��رار +� $ر%�� ،�ر%ز درا��ت ا�ودة ا��ر���  -٣٢��*<ل 
�د � ��وض ، &
 .١٩٩٨،��روت ،

�+� و��س ،ا��&ري � زب 
�ر ا�ران و ا�را�Jل 
ودة، *��د -٣٣&(� �
 وا�ط��

<نP3ر وا� .٢٠٠٩، ا���ھرة وا�$وز�>، وا�

$��� ا����دة، ا�ط���� ا��$;�رة �)�وة ا6�ر�%��، $ر*��، 
�د ر.��ي ج.*وز�ف س  -٣٤ ،

��ن(ا���در 
B��ن،  :�� .  ١٩٩١، )�ر%ز ا�%$ب ا6رد

���ذا 1$�$ط�> ا��وة ا��ظ�C ا�و�دة +� : ��ي، �-�ر�2 ا��وة ا6�ر�%��.*وز�ف س -٣٥
�د $و+�ق ا��*�ر.د: ���ر�� 2و$�� ؟، $ر*��  ا����م ا��وم أن $�-رد +��،�� )

،C٢٠٠٣ا���ود��، ا����%�ن، ا�ط��� 6و�. 

*�رو�د *ر�ن ،ا�ران و ا�M�(A ،ا��ث 
ن ا�1$�رار ،�ر%ز ا1��رات �)درا��ت و  -٣٦
 .١٩٩٦ا��وث ا�1$را$�*�� ،ا�و ظ�� ،

ا������ ا1�ر�%�� +� ا
�دة $3%�ل ا�3رق ا1و�ط  –*�ف ���و�ز، 
راق ا���$��ل  -٣٧
 .)�٢٠٠٤<،:���ھرة ا( ، ���١د ا��ظم ، ط:،$ر*�� 
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: *��س دور$� ورو�رت �)�$;راف، ا��ظر��ت ا��$��ر�� +� ا��<�2ت ا�دو���، $ر*�� -٣٨
 �%�ظ�� �)�3ر وا�$وز�> وا��ؤ��� ا�*����� �)درا��ت وا��3ر : ��روت( و��د 
�د ا�

 . ١٩٨٥وا�$وز�> ، 

ا���ر+�  �زم ا���<وي ،ا��ظ�م ا21$&�دي ا�دو�� ا����&ر ،ا�%و�ت ،�)�)� 
��م -٣٩
،٢٠٠١ . 

٤٠- C��
ا���ھرة  ،�%$�� �د�و��  ،ا��3%)� ا�%رد�� +� ا�3رق ا1و�ط ،��د ��ود 
،١٩٩٢. 

٢٠٠٥��م *�د ا�رب ، *;را+�� ا����م ا��ر�� ،ا���ھرة دار ا��)وم �)�3ر و ا�$وز�> ،  -٤١ 
. 

 .١٩٧٧، أ�)ول ٥�ن &�ب ، 
)م ا������ ، دار ا��)م �)�<��ن ، ��روت ، ط  -٤٢

٤٣- ��+��، ا$1�د ا6ور�� وا�دروس ا���$-�دة 
ر���ً، �ر%ز درا��ت ا�ودة �ن 
 .٢٠٠٤ا��ر���، ا�ط��� ا6و�C، ��روت، ز�ران 

$واء -٤٤Pن ا�3ر�ف ، ا�� ا��&ر�� ا����J ا��و+�$� ، ا�1$زاز �وا*�� +� ا6�ر�%� 
 .٢٠٠٣، �١)%$�ب ،ا���ھرة ،ج

، دار ا�-%ر ا��ظر�� وا�$ط��ق: ا����&را�$%��ل ا21$&�دي أ�3ودة ا����م ��ن 
�ر،  -٤٥
 .١٩٩٨ا��ر��، ا���ھرة، 

،��روت  ١ا���د 
ن �+� ا�&دام ،ا�دار ا��ر��� �)�)وم ،ط..�� اوKور ،$ر%�� وا�ران  -٤٦
،٢٠١٠. 

٤٧-  �
��د �د ا���دون ، ا�طوق و ��Aطر ا�$��ف ا�$ر%� ا�Pرا�J)� ، دار واJل �)ط��
 .٢٠٠٢وا��3ر ، 
��ن ، 

،ا��ر���M ا��ووي ا�1را�� و ا��وا*س ا1���� ا�A)�*�� ،�ر%ز ا�درا��ت  ��Aد ��ن -٤٨
 .٢٠٠٩ا�1$را$�*�� ،����ن ،

٤٩-  ���Aد�*� 
ر+� ��د،ا�ن ا�ط��2 وا�Bرة ا�1$را$�*�� ،*���� ���ف ا��ر��� �)�)وم ا1�
 .٢٠١٤،ا�ط��� ا1و�C ،ا�ر��ض ،

، ا��%$�L ا�وط��L ، $&�د�A Lط�ب ا����� ، *;را+�� ا��راق ارض و�%�ن و�وارد ا2 -٥٠
 .١٩٩٠، �;داد 

٥١- ، ����$ر%�� ��ن $د��ت ا�داAل ورھ���ت ا��Aرج ،�ر%ز ا�*ز�رة �)درا��ت .A)�ل ا��
 ، C3رون ، ا�ط��� ا1و��� .٢٠١٠،��روت ،ا�دار ا��ر��� �)�)وم 

A)�ل ��ن ،����2 دو��� ���&رة درا�� �و�و
�ت +� ا��ظ�م ا������ ا�*د�د  -٥٢
�� ،ط،��روت ،د�� .٢٠٠٧، ١ار ا����ل ا�)�

���� ا��Aر*�� ،��3ورات ا$�د ا�%$�ب ا��رب ، Aور�3د ��ن د��،$ر%�� و����2 ا�� -٥٣
١٩٩٩. 
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د�$ور ا�*��ور�� ا�1<��� +� ا�ران ،�)�)� ا�-%ر ا�1را�� ا����&ر ،�ر%ز  -٥٤
، Cا�-%ر ا�1<�� ،��روت ، ا�ط��� ا1و� ���� .٢٠١٠ا���رة �$

���ن ا�1<��� راKب دوران  -٥٥��Bودة ا��
،ا���ب &�ود ا���وذج ا�$ر%� ، �ن %$�ب 
، �B��Bوث ،د�� ،ا�ط��� ا� .٢٠١١ا�$ر%�� ،�ر%ز ا�����ر �)درا��ت و ا��

٥٦-  ��$2>
راJد �&��ح ا�و دا�ر ،ا�$را$�*�� $ر%�� 3رق او�ط�� و دو��� +� �وء 
 .٢٠١٣،��روت ،ا�ط��� ا1و�C ، ٢٠١١-���٢٠٠٠را�Jل 

٢٠٠٧�د ط�*ن ،
�ود ا�3را%� ،ا���ھرة ،دار ا����� ا��ر��� ،ر*ب � -٥٧ . 

�Bن، ا��ظم ١٩٨٥-١٩٨٠ر
د 
�د ا�*)�ل ، ا��ظ�م ا������ ا�$ر%�  -٥٨�� �
، +� �*�و
 .١٩٨٧ا������� +� ا����م ا���Bث، �د�ر�� دار ا�%$ب �)ط��
� وا��3ر، ا��و&ل، 

�3ر، ا�ط��� : �&را�ر%�ت ا�P<��� +� �&ر وإ�ران، ر+�ت ��د ا�د ، -٥٩(� ����
 ،C١٩٨٩ا6و�. 

٦٠- �� دار :��روت) ا6و�ط، ا�3رق 
)C وا�&راع ا�1را�� ا��)ف ا�ر+�
�، ظ�ر أ�و ر
 .٢٠٠٨ وا��3ر، ا��ر��� ، �)ط��
� ا��)وم

-1996 ) ا��ر��� ا���ط�� 
)C و$�BDرھ� ا�1را�J)�� - ا�$ر%�� ر�� A��ش ،ا��<�2ت -٦١

��ن، ا6و�C ، ا�ط��� ا6و�ط ، ا�3رق درا��ت �ر%ز 2009 ٢٠١٠. 

رو*ر ھ�ورد ،�-ط ا�ران ودوره +� $دي �-وذ ا�و��1ت ا��$دة ،ا�دار ا��ر��� �)�)وم  -٦٢
–، Cن ،ا�ط��� ا1و���٢٠٠٧��3رون،��. 

ر��ض ا�راوي ، ا��ر���M ا��ووي ا�1را�� وأBره 
)C ا�3رق ا6و�ط ، دار ا6واJل، ط  -٦٣
 .٢٠٠٦، د�3ق ،١

 ر��ض ا��A$��� ، إ�C ا��3ھ��3ھ�� �ن إ�ران و��وف �&�ف ا�ر�س، �*�ب ر��ض -٦٤
 2000 . ، ١ط ، وا��3ر �)%$ب ا�ر�س

 وا������ت وا���و��ت ا�وا+ز +� وا�Aل ا���ل أو�)�-�ن، و��*�ن ھ�س ر�$�3رد -٦٥
 .٢٠٠٢ ا���ھرة، �ؤ��� ا1ھرام،1 ط ا�%�م، 
�د إ���
�ل :$ر*�� ا��Aر*��،

٢٠٠٠�ظر�� ا��<�2ت ا�دو��� ،��روت ،دار ا����� ،:ا��<�2ت ا�دو��� ر��ون داد ،  -٦٦ 
. 

أ�ل ا�3ر�2 ، ا6ھ)�� �)ط��
� : ز�;���و �ر�*��%� ، ر��2 ا�3طر�M ا�%�رى ، $ر*��  -٦٧
 .٢٠٠٤وا��3ر ، ��روت ، 

،د�3ق  ٢٠٠١ز��ر �)ط�ن 2دوري، ا�1<م واداث ا��دي 
3ر�ن ��$��ر  -٦٨
 .�٢٠٠٣رب ،،��3ورات ا$�د %$�ب ا�

��م ��ر�و+ر���ن،ا�$طورات ا������� +� ا1�-�ق ا���%ري ،+� %$�ب ا�$�)T و�زع  -٦٩
ا��<ح وا1�ن ا�دو�� ،�ر%ز درا��ت ا�ودة ا��ر��� و ���د �$و%�و�م �1�ث ا��<م 

 . ٢٠١٣،��روت ،١ا�دو�� ،ط
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 �ر%ز $ر*�� ا6�ر�%��، �)�وة ا�$ر%�� ا�$�����ت :�Aط�J أو�و��ت +<*�ن، �$�-ن -٧٠
�� .�٢٠١١)درا��ت وا�1$�3رات ،��روت، ا�ز�$و

�ر%�س ا�و ز�د ،ا�ران و ا��3رق ا��ر�� �وا*�� ام $��ون ؟،�)�)� ا�درا��ت  -٧١
ا�1را��� ا��ر��� ،�ر%ز ا���رة �$���� ا�-%ر ا�1<�� ،ا�ط��� ا1و�C ،��روت 

،٢٠١٠. 

٧٢-  ���،ا�*���� ا1ھ)�� �)�3ر و ٢٠١٠-��٢٠٠٣د ا��دا�� ،ا��<�2ت ا�رو��� ا�1را
 .٢٠١٢ا�$وز�>،ا��راق ،

٧٣-  Cن ، ا�ط��� ا1و���
��د ا�د�ن ا�راھ�م ،��$��ل ا��ظ�م ا�دو�� ،��$دى ا�-%ر ا��ر�� ، 
 ،١٩٨٩. 

��د �� $و+�ق ،���دئ ا��<�2ت ا�دو��� ،�;داد ،%)�� ا��)وم ا������� ،*���� �;داد  -٧٤
،٢٠٠٩ . 

، )ا�ور�2 ا��ر���(و�و2ف ا��رب وا�Pرا��ون ���� ا����� ا�%رد��"��د ��*� *واد، -٧٥
�+ :����Bن، ا��<�2ت ا��ر��� ا�Pرا�� �
اP$*�ھ�ت ا�راھ�� آ+�ق : �*�و

 .١٩٩٦�ر%ز درا��ت ا�ودة ا��ر���، : ، ����ن١، ط )�دوة(ا���$��ل

���� ا�Aطط ا�$� ��دھ� ا���ت ا��1ض �$;��ر ا��ظ�م :�%وت ر�$ر ،ا�$�داف ا�ران  -٧٦
٢٠٠٧، ١��3رون،�%$�� �د�و��،ط–$ر*�� ا��ن ا�1و�� ،ا�دار ا��ر��� �)�)وم ،. 

�)�م أ�)�%�ن ، ا��<�2ت ا21$&�د�� وا�$*�ر�� وا������ ��ن $ر%�� وا26ط�ر ا��ر��� ،  -٧٧
 .٢٠٠١�ر%ز درا��ت ا��3رق ا��ر�� ، ��دن ، 

 ،" -ا��راق 
)C ا6�ر�%�� ا�رب +� ا��-ط�� ا���6د :�� ا��-ط  ا�L "&�رم ���ر -٧٨
 .٢٠٠٣ ا�-%ر، دار :د�3ق

���ل ��ن ا�-$<وي  ، ا����ز
�ت ا�دو��� ، درا�� +� 2وا
د $�و�� ا����ز
�ت  -٧٩
ا�دو��� ���و��Jل ا��)��� وا�$Aدام ا��وة ا���%ر�� +� �وء ا%�م ا����ون ا1و�� 

 .١٩٨٦$ط����$�� +� ا��زاع ا��را�2 ا�1را�� دار ا���د��� ، �;داد ، .

ا31%�1ت ا�-%ر�� و ا�1$را$�*��  ��٢٠٠١$��ر  ١١ا���د و�د ا��ه ،
��م �� ��د  -٨٠
، C٢٠٠٤،��روت ، ا�دار ا��ر��� �)�)وم ،ا�ط��� ا1و�. 


�رب &�دق ���ن، ا1��%���ت ا�*;را+�� ا������� ��3%)� ا�$���� ا21$&�د��  ��روان -٨١
درا�� +� *;را+�� : 
)C ا6�ن ا2P)��� �دول �*)س ا�$��ون �دول ا�M�(A ا��ر��

 .)٢٠١١دار &-�ء �)�3ر وا�$وز�>، : 
��ن(، ١ا������، ط

وت ،ا�دار ا��ر��� �3ھرام $3و��ن ،ط�و�ت ا�ران ا��وو�� ،$ر*�� ���م �3� ،��ر -٨٢
 .�٢٠٠٧)�)وم ��3رون،

���3ن ا�ط�ھر ا�1ود ،
)م ا1*$��ع ا������ ����2 ا���ف ا������ و ا�Bورة ،ا�دار  -٨٣
��� ،ا���ھرة ،�� .٢٠٠٣ا��&ر�� ا�)�
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�د ا�ر�ن ا����> ،ا���1د ا������� و ا21$&�د�� �)�<�2ت ا��Aر*�� ��*)س  -٨٤ T��&
د��ت ا���$��ل ،�ر%ز :ا1+�ق و ا�$د��ت ،ا�M�(Aا�$��ون �دول ا�M�(A ا��ر��� $

 . ٢٠٠٥، ١ا1��رات �)درا��ت و ا��وث ا�1$را$�*�� ،ا�و ظ�� ،ط

&��T ���ر �ن ،ا��<�2ت ا21$&�د�� ا�دو��� ،�;داد ،دار ا�رواد ا��زدھرة �)ط��
� و  -٨٥
 .٢٠٠٦، ١ا�$وز�> ا��دودة ،ط

�� و ا���ط�ل ا6ور�� ، �ر%ز &��ح ��ود ��د ، $ر%�� ��ن ا�طر�وش ا� -٨٦��B�
 .١٩٩٦ا��وث وا�درا��ت ، ��روت ، 

 *ز�رة �%$�� ،" ا�د��B $ر%�� �ؤ�س " أردو�Kن ط�ب ر*ب ا���د، 
�د &<ح -٨٧
 .٢٠١٢ا�ورد ،ا���ھره ،

�;$ون،&دام ا���رات و ا
�دة ���ء ا��ظ�م ا�دو�� ،��)� ا�C ا��ر���  -٨٨$�&�و�Jل ھ
�ود ��د A)ف ،ا�دار ا�*��ھ�ر�� �)�3ر و ا�$وز�> و .د���ك 
��د ا�و ��3وة و .د:�

، Cن ،ا�*��ھ�ر�� ا�)���� ا�����3 ، ا�ط��� ا1و�>
 .١٩٩٩ا1

��ري �ر�ن ا��دا�� ،����� ا�ران $*�ه دول ا�*وار ،ا��ر�� �)�3ر و ا�$وز�>  -٨٩
، C٢٠١٢،ا���ھره ،ا�ط��� ا1و�. 

و1$�� ا�داA)�� و����$�� ا21)���� ط<ل ا��$ر��� ،ا�*��ور�� ا�&��� ،ا�ران + -٩٠$ �
 ، Cن ،ا�ط��� ا1و��� .٢٠٠٦،دار ا���$� ،��

 .١٩٩٣،  ��٢روت ، ط، �ط��� ا�%�3ف ، *;را+�L ا��راق، طL ا���3�� -٩١

�ط�� ا�M�(A ا��ر�� ،��روت ، دار  -٩٢� �+ ���
�د � ،�ر%�ت ا������ ا�1را �(

�دل 
 .٢٠١٢�دارك �)�3ر ، 

ز�د ا��رھون ،�را�M ا�$�)T +� ا�M�(A و ا�*وار ،�)�)�  اوراق ا�*ز�رة 
�د ا�*)�ل  -٩٣
 .٢٠١٢، ١،ا�دار ا��ر��� �)�)وم ��3رون و �ر%ز ا�*ز�رة �)درا��ت ،ط ٢٥ر2م 


�د ا�رزاق �ط)ك ا�-�د،دول ا��� ا�و�طC ا���)�� ا���$�)� ��ن �ط��> دول ا�*وار  -٩٤
 .٢٠١٠و��و1ت ا������ ا1�ر�%�� ،%��ون 

٩٥- �
 �+��B3ر�ف، ا�1س وا��3%<ت ا�*;را+�� ا�������، �ؤ��� ا� Tد ا��ز�ز طر�
 ١٩٦٨ا�*�����، ا���ھرة، 


)C ا�&را
�ت ا21)���� ، ��ت  -٩٦ L$���%��
�د ا���در ��د +��� ، ا�&راع ا�دو�� وا
 .١٩٩٠ا�%�� ، ا��و&ل، 

�دن (
�د � ا��-���، �*)س ا�$��ون وا1ط�ر ا������ وا�1$را$�*�،  -٩٧� : ،Lط��� ط�
١٩٨٢(. 

٩٨-  �-�(A م ا���3ط، ��ھر��: ا���ھرة "  اPط�ر ا��ظرى: $)�ل ول ا�&را
�ت : 
�د ا��
 .١٩٩٥ا��ر%ز ا��و�C �درا��ت ا�3رق ا6و�ط ، ����ر 


�د ا����م ���د ،ا��رب ودول ا�*وار ا�*;را+� ،�ر%ز درا��ت ا�ودة ا��ر���  -٩٩
 .١٩٨٧، ١،��روت ،ط
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��ري، ا��)����� ا�*ز��J  وا��)����� ا��3�)�،، ا��*)د ا6ول، 
�د ا�وھ�ب ا�� -١٠٠
���، دار ا�3روق، ا���ھرة، �B٢٠٠٥ا�ط��� ا�. 

 و �)�3ر أ�واج دار :��روت ) ،" ا�دو��� ا��<�2ت �ظر�� " �ن، ا���د 
د��ن -١٠١
 .٢٠٠٣، ١ط ا�$وز�>،


&�م ا���د 
�د ا���د ، ا�Aط�ب ا1
<�� �)Bورة واBره 
)C ا��<�2ت  -١٠٢
 Cا���ھرة ،ا�ط��� ا1و�، ��
��� و ا1*$�����ا��Aر*�� ،
�ن �)درا��ت و ا��وث ا1

،٢٠٠٦ .  


&�م ا��ط�� ، ا����ون ا�دو�� ا���م ، وزارة ا�$�)�م ا����� وا��ث ا��)�� ،  -١٠٣
 .١٩٩٢، �;داد ،٥ط*���� �;داد ، %)�� ا����ون، 


��ل ���د �-وض ، *د���ت ا��*$�> و ا�دو�� +� $ر%�� ا��ؤ��� ا���%ر��  -١٠٤
،�ر%ز ا1��رات �)درا��ت و ا��وث ا�1$را$�*�� ، ا�و ظ��،  ١و ا������ ا����� ، ط

٢٠٠٨. 

ا�$;�ر ،ا��ر%ز –
��ل ���د �-وض ،ا������ ا��Aر*�� ا�$ر%�� ا�1$�رار��  -١٠٥
 . ٢٠١٢درا�� ا������ت ، 2طر ، ا�ط��� ا1و�C ،  ا��ر�� �<��ث و


��ل �-وظ ،�ور�� و $ر%��  -١٠٦: ���ط� $ول ام رھ�ن $�ر��A ،���د ا�دو
�ث ودرا�� ا������ت ،�Z� ٢٠١٢،ا��ر%ز ا��ر��. 

�ن ا��ر�� ،�*)س ا�$��ون ا�A)�*� ا��م $د��ت ،�%$�� ا����%�ن ،  -١٠٧�� �(

، C١٩٩٧ا�ر��ض ،ا�ط��� ا1و�. 

��ن ��%�ر ،$ر%�� ا�دو�� و ا��*$�> ا���و��ت ا�*�و ������ و ا�*�و  -١٠٨ �(

ا�$را$�*�� ا���وذج ا21)��� و ا1ر$��ء ا������ ،�ن %$�ب $ر%�� ��ن $د��ت ا�داAل و 

ر�ر ��د 
�د ا���ط� ، ا�دار ا��ر��� �)�)وم و �%$��  ١ورھ���ت ا��Aرج ،،ط$،
 .٢٠١٠، �د�و�� ،و �ر%ز ا�*ز�رة �)درا��ت


�د ا�&�دق ،ا�ران  -١٠٩ �(
$ر%�� و ا�رب ا1�ر�%�� 
)C ا��راق ،�ر%ز زا�د –
���ق و ا��$���� ،ا1��رات ا��ر��� ا��$دة ،$(�٢٠٠٣. 

١١٠- ،�(
 دار ة، ا�دو�� ا��<�2ت ��ظور �ن ا�A)�*� ا�$��ون �*)س 3-�ق، 
���� 1999 . .ت ��رو ا��3ر، و �)ط��
� ا�

�ث ،ا1��رات ا��ر���  -١١١�>� M�(Aر%ز ا��، ���ن ،��رات �Kر ا� �(

��ر 
، Cدة ،ا�ط��� ا1و� .٢٠٠٣ا��$

 ا�1$را$�*� ا�-%ر +� $D�<ت: وراءه و�� ا��زدوج ا1$واء
�ر ��Bت ، -١١٢
 ا6و�C، ا�ط��� ا�P$را$�*��، وا�درا��ت �)�وث اP��رات �ر%ز ظ��، ا6�ر�%� ،أ�و

٢٠٠٤ 

د�وان ا��ط�و
�ت ا�*����� : �، ا���*م +� ا����ون ا�دو��، ا�*زاJر
�ر ��د  -١١٣
،٢٠٠٧ . 
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ا�ران ا���ب و ا���د ا��زاع ،�&ر ،ا����د ا�����وي -+��ل ر�ول،ا��راق -١١٤
 .�١٩٩٦)����� ا�دو��� ،

+ر���س +و%و����، ���ء ا�دو��، ا��ظ�م ا������ و�3%)� ا�%م وا1دارة +�  -١١٥
، )ا���ود��، �%$�� ا����%�ن �)�3ر($ر*�� �*�ب ا1��م، ا��رن ا��دي وا��3ر�ن، 

٢٠٠٧. 

+ر�د �$م ا�3ف،ا��<�2ت ا�رو��� ا�1را��� واBرھ� 
)C ا�Aر�ط�  -١١٦
ا�*�و������ +� ��ط�� ا�M�(A و��ط�� ا��� ا�و�طC وا��و�2ز،دار ا�ط)��� 

، C٢٠٠٥ا�*د�دة،�ور�� ،ا�ط��� ا1و�. 

�ط��� ا��زة ، : �;داد ( �$دة وا�ن ا�M�(A ، +%رت ���ق ا����� ، ا�و��1ت ا� -١١٧
٢٠٠١ (. 

�د 
رب &�&�<، ا��ؤ��� . د: +)�ب �رو، 
)م ا1*$��ع ا������، $ر*�� -١١٨�
 .١٩٩٨ا�*����� �)درا��ت و ا��3ر و ا�$وز�>، ��روت 

ا1زاب ا������� و (، ا�&راع ا������ +� $ر%��+<د��ر ا�-��و+�$ش دا��)وف -١١٩
 .١٩٩٩،دار وران ،د�3ق ، ١،$ر*�� �و�ف ا�راھ�م ا�*����� ،ط)ا�*�ش

 وا�ردع ا�$�)�دي ا�ردع ��ن ا�1را�J)� -ا��ر�� ا�&راع ھو�دي، +��� -١٢٠
 .١٩٨٣ ا���ھرة، ا��ر��، .ا���$��ل  دار ،٢ ط ا��ووي،

ا�$ط�ء ا���ر : �� ��د ا���&-� ، ، +� +��� ��ر وو��م �و�س ، ا�M�(A ا��ر -١٢١
�ر%ز ا1��رات : ا1��رات ( ،  ١$دي ا�3رق ا1و�ط ��د ا�رب ا���ردة ، ط 

 .) �١٩٩٦)درا��ت وا��وث ا�1$را$�*�� ، 

+�روز أ�د ، &�> $ر%�� ا�د��B ، $ر*�� �)��ن داود ا�وا�ط� ، ��ت  -١٢٢
 .٢٠٠٠ا�%�� ، ا��ط��� ا��ر��� ، �;داد ، 

 .١٩٨٧م ھ�3م ���� ،ا��<�2ت ا�دو��� ،�;داد ،3ر%� ا��د �)ط��
� ا�-��� ،%�ظ -١٢٣

%��ل ا�و ظ�ھر ،+� *;را+�� +)�ط�ن ،ا�*���� ا�1<��� ،%)�� ا1داب ،�2م  -١٢٤
 .٢٠٠٤ا�*;را+�� ،

 �> ا�ران ، ا����)� ا��وو�� ا��وا*�� :�<ز��  ا��%�� ا��د %��ث ار $��ر��ن ، -١٢٥
 .٢٠٠٦ا1و�C ، ا�ط���  ا��<��ن، دار

�ث %�$ز��ن ،ا���و��ت ا1��ر%�� �د ا�ران ،�ر%ز ��ث �)درا��ت  -١٢٦�%
 .٢٠١٣ا�-)�ط���� و ا�1$را$�*�� ،ا�ط��� ا1و�C ،��روت ،

دھ�م ��ود 
)� ا�*�وري، ا��وى ا�-�
)� +� ا��*$�> .%ر�م ��د �زة، ود -١٢٧
 . ٢٠٠٢ا�$ر%�،��ت ا�%�� ،�;داد ،

ع ا1�ر�%� ا�رو�� 
)C ا��� ا�و�طC ،دار �ط-� ا���د ا��3] ،ا�&را -١٢٨
 ٢٠٠٦ا1�دي �)�3ر ، ا�ط��� ا1و�C ،ا���ھرة ، 
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ط�ران ،��3ورات ذوي ا��ر�C ،ا�ط��� (�و�س ��)وف ،ا���*د +� ا�);�  -١٢٩
 . ٢٠٠٧ا�را��� ،

���م : 3-�ق ��ن، �را*��: ��ر��ل KوL�3، ا�د�ن +� ا�د���راط��، $ر*�� -١٣٠
� .٢٠٠٧ظ�� ا��ر��� �)$ر*��، ��روت، �ر%�، ا�ط��� ا6و�C، ا��

درا�� �ظر�� ،�;داد،*���� :ا��Aر*�� ا������ ، ا�ر����� �لإ���
 ��زن -١٣١
 .�١٩٩١;داد ،

�Bن ، ��3ر�> ا�$;��ر +� ا���ط�� ا��ر��� و ��$��)�� ، �ر%ز  -١٣٢�� �
�*�و
 ، Cن ،ا�ط��� ا1و���
 .٢٠١٢درا��ت ا�3رق ا1و�ط ، 

�Bن ،ا1ز��  -١٣٣�� �
ا��ور�� ا�*ذور ا�B1ر ا21$&�د�� و ا1*$��
��، �*�و
 ���Bون ا�� .٢٠١٢ا��ر%ز ا��وري ��وث ا������ت ،%�

�Bن ،ا�1$را$�*�� ا1�ر�%�� +� ا��راق و ا���ط�� ا���دھ� و و  -١٣٤�� �
�*�و
�دوة د�3ق ،دار ا�&�و�ر �)ط��
� و ا��3ر ، د�3ق  ، ��*J�$�٢٠٠٨. 

�Bن ،ا�$واز��ت و ا�$-�
<ت ا�*�و�$را$�*�� و ا�Bورات ا��ر��� ،  -١٣٥�� �
�*�و
 .٢٠١٢���د ا�دو� ، ا��ر%ز ا��ر�� �<��ث و درا�� ا������ت ،

�*�و
� �ؤ�-�ن ،ا��رب و $ر%�� $د��ت ا���ر ورھ���ت ا���$��ل ،ا��ر%ز  -١٣٦
 . ٢٠١٢ا��ر�� �<��ث ودرا�� ا������ت ،ا�ط��� ا1و�C ،��روت ،

�Bن ،ا�وار ا��ر��  -١٣٧�� �
ا�$ر%� ��ن ا����� و ا���ر ،�وث –�*�و
و����32ت ا��دوة ا�-%ر�� ا�$� �ظ�$�� �ر%ز درا��ت ا�ودة ا��ر��� و ا��ؤ��� ا��ر��� 

ا�$���ول ،�ر%ز درا��ت �GPOT)د���راط�� و �را%ز ا1$*�ھ�ت ا������� ا������� 
��، Cدة ا��ر��� ،ا�ط��� ا1و� . ٢٠١٠روت ،ا�و

�Bن ،$ر%�� ��ن $د��ت ا�داAل ورھ���ت ا��Aرج ،�ر%ز ا�*ز�رة  -١٣٨�� �
�*�و
 .�٢٠١٠)درا��ت و ا�دار ا��ر��� �)�)وم ��3رون ،ا�ط��� ا1و�C ،��روت ،

١٣٩-  �
�د ا�و 
��3 ،ا��رب و ا���$��ل +� ا�&راع ا�دو�� ،ا�دار ا��ر��� �)ط���
 . ٢٠٠٠و ا��3ر و ا�$وز�> ، 


�)� ا��و��� ،ا���طرة 
)C ا����م ،
��ن ،
��م ا�%$ب ا�د��B ،ط  ��د ا�د -١٤٠
٢٠١٠، ١. 

�د ازھر ���د ا����ك،ا�*;را+�� ا������� ا����&رة،دار ا1�ل �)�3ر و  -١٤١�
 .١٩٩٨ا�$وز�> ،ا1ردن ،

�د ا����د ادر�س، ا��ظ�م اM�(A(� ���(21 ا��ر��، �ر%ز درا��ت ا�ودة  -١٤٢�
 .٢٠٠٠، ١ا��ر���، ��روت، ط

�د ا����د 
�د ا��ؤ�ن ،ا�*��ور�� ا��B��B +� ا�ران ،ا����J ا��&ر�� ا�����  -١٤٣�
 .�٢٠١٢)%$�ب ،ا���ھرة ،
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ا��د�ل و ا���وذج :��د ا���د �)�م ،ا1دوار ا�$ر%�� ا�*د�دة +� ا�وطن ا��ر�� ، -١٤٤
ا�1$را$�*� ،+� %$�ب ا��رب و $ر%�� $د��ت ا���ر و رھ���ت ا���$��ل ،ا��ر%ز 

�٢٠١٢<��ث و درا�� ا������ت،��روت ، ا��ر��. 

١٤٥- ��دار : ��روت( ��د �و
�3 ، ا�$%��ل وا�$��زع +� ا��<�2ت ا�دو��� ا�راھ
 .١٩٩٩ا�*�ل ،

��ن ھ�%ل ، اP��راطور�� ا6�ر�%�� وا�KPرة 
)C ا��راق ، �ط��>  -١٤٦��د �
 .٢٠٠٤ا�3روق ، ا���ھرة 

١٤٧- ����د ر�� +ودة، ا��<�2ت ا�1را�-��*�(Aر%ز ا�درا��ت ا��ر�� ا�� ،
 .)�<(ا1ور��، ��ر�س، 

�د ��د �)�م ،  $)�ل ا������ ا��Aر*�� ، �%$�� ا����� ا��&ر��، ا���ھرة،  -١٤٨�
، ����B١٩٩٨ا�ط��� ا�. 

: د�3ق (، ١��د طL ا�*��ر، $ر%�� ��دان ا�&راع ��ن ا�3رق وا�;رب، ط -١٤٩
 .)٢٠٠٢دار ا�-%ر، 

 ا�ودة درا��ت �ر%ز ا�3ر��� ، و$ط��ق �وا�دو� ا�د�ن ا�*��ري ، 
��د ��د -١٥٠
 .  ١٩٩٦، ١ط ��روت ،����ن، ا��ر��� ،

 ا��ر���، ا�ودة درا��ت ا��ر��، �ر%ز ا������ ا���ل ا�*��ري، 
��د ��د -١٥١
١٩٩٥ ، ،����ن ٣ ط. 

 ا�ودة ا����&ر،�ر%ز درا��ت ا��ر�� ا�-%ر ا�*��ري،إ3%����ت 
��د ��د -١٥٢
 .١٩٩٤ ،��روت،٣ ا��ر���،ط

�د 
�د ا�3-�> 
��C ، ا��و��� و ا�$%�و�و*�� ،%$�ب ا1ھرام ا21$&�دي  -١٥٣�
 .٢٠٠٢،ا���ھرة ،

�د 
�د ا���در ،$و1ت ا������ ا��Aر*�� ا�$ر%�� +� 
�د زب ا��دا�� و  -١٥٤�
ا��رب و $ر%�� $د��ت ا���ر و رھ���ت ا���$��ل ،��روت :ا�$���� ،+� %$�ب ا��رب 

 .٢٠١٢درا��ت ا������� ،  ،ا��ر%ز ا��ر�� �<��ث و

�د 
ز�ز 3%ري ،ا1<ف و ا�$%$<ت +� ا������ ا������� ،�)�)� 
��م  -١٥٥�
 .١٩٧٨ا���ر+� ، ا�%و�ت ،ا��*)س ا�وط�� �)��B+� و ا�-�ون و ا1دب ،


�د � و �و�C ا�راھ�م ،ا��<�2ت ا21$&�د�� ا�دو��� ،��روت  -١٥٦ C��
�د �
�� ،ط�� .١٩٩٨، ١،دار ا����ل ا�)�

�د ��ود ، ا���3ر%� ا1ور��� و ا�$��ون ا21)��� ، %$�ب ا1ھرام  -١٥٧�
 .٢٠٠٣ا21$&�دي ، ا���ھرة ،

�د ��ود ا1��م ،$*�رب ا�$%��ل ا������� و �;زاھ� �)$%��ل ا��ر��  -١٥٨�
،Cدة ا��ر��� ،ا�ط��� ا1و� . ٢٠٠٤،��روت ،�ر%ز درا��ت ا�و



 ا����در و ا���ا��

 

 ٣٦٤ 

د�� ا�دو��� ا����&رة، ��روت ��د �ر
3)� ، وا2> ا������ ا$21&� -١٥٩
، C3ر و ا�$وز�> ،ا�ط��� ا1و�� .١٩٨٧،ا��ؤ��� ا�*����� �)درا��ت و ا�

�د �ور اا�د�ن،$ر%�� ا�&�;� و ا�دور، ر��ض ا�ر�س �)%$ب و ا��3ر،  -١٦٠�
،C��٢٠٠٨روت ا�ط��� ا1و�. 

�د �ور ا�د�ن ،$ر%�� ا�*��ور�� ا��Jرة ���ر�� ��ن ا�د�ن و ا������ و  -١٦١�
�<�2ت ا��Aر*�� ،�ر%ز ا�درا��ت ا�1$را$�*�� و ا��وث و ا�$و�Bق ،��روت ،ا�ط��� ا�

، C١٩٩٨ا1و�. 

ا���Aرات  و&راع, ا��و�� 2)ق ا��$ول ا�ز�ن +� $ر%�� ا�د�ن، ��د �ور -١٦٢
 .١٩٩٧ر��ض ا�ر�س �)%$ب وا��3ر،ا�ط��� ا1و�C ،��روت،،

، ١�د�و�� ا���ھرة ، ط��ود 
��C، ا����� ا�%رد�� +� $ر%��، �%$��  -١٦٣
٢٠٠٢. 

�دا��� ھ�3م ا��-وري ،��$��ل ا�$��+س ا�دو�� 
)C ا��-ط +� ��ط�� 2زو�ن ،  -١٦٤
، C٢٠٠٧*���� ا��ر�وك ،ا�ط��� ا1و�. 

،ا�%و�ت  �&ط-C ���%ر ، �����ت ا�$�ظ�م وا����+�L ، ا����د ا��ر�� �)$Aط�ط -١٦٥
 ،٢٠٠٣. 

 ��روت �)درا��ت، ��ث �ر%ز آ��� ، *��� ا�را�Jل واA$راق ���ن ��ود، -١٦٦
،2009. 

��ر ا��ش وآAرون، ا�وار ا��ر�� ا�$ر%� ��ن ا����� وا���ر، �ر%ز  -١٦٧�
 .٢٠١٠درا��ت ا�ودة ا��ر���، ��روت، 

��دي �ور ا�د�ن ،ا�&�ر ا��$��دل ا��<�2ت ا�1را��� ا1�ر�%�� ��د ا$<ل  -١٦٨
 .��٢٠١٢ ا1و�C ،ا��راق ،��روت،�ر%ز ا���رة �$���� ا�-%ر ا�1<�� ،ا�ط�

��دي �ور�Aش،ا�د�ن و ا������ و ا1$*�ھ�ت ا�1دو�و*�� +� ا�ران ا����&ره  -١٦٩
ا��ث 
ن ا���$��ل ،�ر%ز ا1��رات �)درا��ت و ا��وث :ا�ران و ا�M�(A "،%$�ب 

 .١٩٩٦ا�1$را$�*�� ،ا1��رات ا��ر��� ،

�� $*�ة ا��وى �و[ ��راك +�����خ و *��ل وا%�م ،ا������ ا��Aر*�� ا�$ر% -١٧٠
،3ر%� ا��ط�و
�ت �)$وز�> و ا��3ر ،��روت ٢٠٠٢ا��ظ�C و ا��)دان ا��ر��� ��ذ ا���م 

، C٢٠١٤،ا�ط��� ا1و�. 

�و�ود زا�د ا�ط�ب ،
)م ا1*$��ع ا������ ،ا�و%��� ا�)���� �)$ر�2م ا�دو��  -١٧١
، ����� ، ��� .٢٠٠٧ا��ود �)%$�ب ،دار ا�%$ب ا�وط

: ا1$*�ھ�ت ا�*د�دة �)����� ا�$ر%��،: ا�C ا�3رق  ���3ل �و+ل، 
ودة $ر%��  -١٧٢
 .٢٠١٠، ��روت ،١ا�دار ا��ر��� �)�)وم ��3رون، ط

١٧٣- �*�� +� ا�1$�رار و
دم ا��زاع .ا��*�ر ��د.ت.ن *ر��و ���3ل و 
�د أ�� 

��ن. ا6ردن.1 ط.وا�$وز�> �)�3ر ا6ھ)�� .: ا6و�ط ا�3رق ١٩٩٩. 
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 ا6�ر�%� ا�1$را$�*� �)Aط�ب ا�-%ر�� ،ا��ر*��� ��ظم 
�د ا�واد ا�*��ور -١٧٤
 ا��ر���، ا����� دار ��روت، ، 2001 ��$��ر/أ�)ول �ن 
3ر أداث ا��دي ��د ��

 .٢٠٠٦ ا6و�C، ا�ط���

،ا�ودة ا6ور��� وا�ودة ا��ر��� ا�وا2> وا�$و��2ت  ��ظم 
�د ا�واد ا�*��ور -١٧٥
 ، Cر��ن �;�� أ�$3راف ا���$��ل ، ا�ط��� ا6و���درا�� ���ر�� ��ن ا��3رو
�ن ا�

٢٠٠١
��ن ، ا6ردن ، . 

١٧٦-  ����2 C(
��ظم 
�د ا�واد ا�*��ور، $�BDر ا�A<+�ت ا6�ر�%�� ا6ورو��� 
�ر%ز درا��ت ا�ودة : ��روت (، ��١ردة، ط��� �� ��د ا�رب ا�: ا6�� ا��ر��� 

 .)٢٠٠٧ا��ر���، 

ا����)� ا��وو�� ا�ط�و�ت ا1��راطور�� ،ا��%$�� �زار 
�د ا���در ،ا�ران و  -١٧٧
�� ١ا�دو��� ،��روت،ط� >�،. 

���م إ�راھ�م ا�ظ�ھر ،ا�*;را+�� ا������� ا����&رة +� ظل ا��ظ�م ا�دو��  -١٧٨
٢٠٠١
��ن ،،٢،دار ا���زوري ا��)��� ،طا�*د�د . 

��-�ن 
�د ا����م ،&�> ا��رار +� ا�ران وا��<�2ت ا��ر��� ا�1را��� ،��روت    -١٧٩
 .٢٠٠١،�ر%ز درا��ت ا�ودة ا��ر��� ،

: ھ��ز �ور*��Bو، ا������ ��ن ا1�م ا�&راع �ن ا*ل ا��)ط�ن وا��<م، $ر*�� -١٨٠
���، �Aري ��د، ا�*زء ا1ول، دار ا��و��L �)ط��
� وا��3ر، ا���ھرة، ا�Bط��� ا��

١٩٦٤. 

،�)�)� درا��ت  ١٩٩٤-١٩٧١ھ��� ا���س ا�د��B،����� ��%�$�ن ا21)����  -١٨١
 .١٩٩٨اطرو�ت ا�د%$وراة ،�ر%ز درا��ت ا�ودة ا��ر��� ،��روت ،

 *$%ر، +��ل $�ر�ب *د�د، ، Bوب 
ن $�ث ا��$;�رة $ر%�� %را�ر، ھ���$س -١٨٢
 .2001 وا3�طن، +� �رو%��;ر ���د �> ���$��2د �)�3ر ا����%�ن ا�ر��ض، ،1 ط

ا��ؤ$�ر ا��و�� " �ل ا1�� ا��ر��� : ھ�Bم ا�%�<�� ، ا1�ن ا��و�� ا��ر�� +�  -١٨٣
 .) ١٩٩٩�ر%ز درا��ت ا�ودة ا��ر��� ، : ��روت (،  ١، ط " ا��B�ن 

 .  2005 ، *ر�ر دار : 
��ن ) ا�دو�� ا21$&�د $)�ل ، ��روف ھو��3ر -١٨٤

�2�و���  و��م ا�د�ن ا��%)� -١٨٥ ���(
���� ام وھم درا��  ��،ا�$دي ا��ووي ا�1را
�وا2> �ر���M ا�ران ا��ووي و$دا
��$L ا21)���� و ا�دو��� ، ط��
� و $وز�> دار �ور�� 

 .٢٠١٣،�ور��، ١ا�*د�دة �)ط��
� و ا��3ر ،ط 

���� ام وھم  -١٨٦ ���2�و���:و��م ا�د�ن ا��%)�،ا�$دي ا��ووي ا�1را ���(
 درا�� 
�وا2> �ر���M ا�ران ا��ووي و $دا
��$L ا�دو��� و ا21)���� ،�وق ا�ط�> و ا��3ر 

-وظ� �)�ؤ�ف ،�٢٠١٣. 

ا��ؤ��� ا��ر��� �)درا��ت وا��3ر، : ��روت (و���م �و�ك، �%� �-�م ا��راق  -١٨٧
٢٠٠٦. 
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3ر%� ا��ط�و
�ت : ��روت (، ١و��د ر�وان، ا��<�2ت ا��ر��� ـ ا�$ر%��، ط -١٨٨
3� ).٢٠٠٦ر، �)$وز�> وا�

و��د 
�د ا��، ا�درا��ت ا���$��)�� +� ا��<�2ت ا�دو���، ا�*زاJر، ا�ط���  -١٨٩
 ،C١٩٩١ا6و�. 

�د ��ود ر��>، .د: و��د 
�د ا��، �و�و
� ا��)وم ا�������، $ر�ر  -١٩٠�
 .١٩٩٤ – ١٩٩٣*���� ا�%و�ت، : ا�%و�ت (ا���
�ل &�ري ��)�، 

� و ا�Bورة ،�&ر ، دار ا�3روق ، و��د 
�د ا���&ر ، ا�ران درا�� 
ن ا�دو� -١٩١
 ، C١٩٩٧ا�ط��� ا1و�. 

و�)-ر�د �وA$�، �ن �%م ا�ران؟ �ر%ز ا1��رات �)درا��ت وا��وث  -١٩٢
 .٢٠٠٣ا�1$را$�*��، ا�و ظ�� 

��� ،ط���ر أ�د �ن ، $ر%�� ا��ث 
ن ��$��ل -١٩٣�� ١،ا�دار ا��&ر�� ا�)�
 . ٢٠٠٦،ا���ھرة ،

دو�� ��د ا�رب ا���ردة و ا$��L$1 ���ن ��Aد ��وف ،وا2> ا�$وازن ا� -١٩٤
 .٢٠١٠ا���$��)�� ،د�3ق ، ا����J ا����� ا��ور�� �)%$�ب ،وزارة ا���B+� ا��ور�� ،


�م ا�&�در $ر%�� د�$ور -١٩٥ �3�< ١٩٨٢ L$>م �;��� $�د��
 $ر*�� ، ٢٠١١ 
 ٤٥ ،ص ا����ر�� ا�د��$�ر �3روع $د�ث وا1�$���Aت؛ �)د���راط�� ا�دو��� ا��ؤ���

:  ا�را�ط 
)C ،$*ده
https://www.constituteproject.org/constitution/Turkey_2011.pd

f?lang=ar 

  

  ا��وث و ا�درا��ت 

ن و$ر%�� درا��ت و�وث، �)�)� 3ؤن ا2)����، ا��دد  -١�ا�راھ�م A)�ل ا��<ف، 
 ٢٠٠٨، �ر%ز ا�درا��ت ا21)����، *���� ا��و&ل، )١٨(

ا�راھ�م ��ود ،ا������ ا���%ر�� ا�1را��� +� ا�$�����ت ،�*)� ا������ ا�دو���  -٢
 ١٩٩٣، ا���ھره ،  ١١١،ا��دد 

ا�راھ�م ��ود ،ا������ ا���%ر�� +� ا�$�����ت ،�*)� ا������ ا�دو��� ،ا���ھرة  -٣
 ١٩٩٣، ١١١،ا��دد 

�)درا��ت وا��3ر أ���د ا�$�)T ا�$ر%� وأھدا+L ا�1$را$�*��، ا�دار ا��ر���  -٤
 ١٩٩٣، )٥(وا�$ر*��، ا���ھرة، ا��دد 

ا�د ا�راھ�م ��ود ، ا�ران و*�ود $طو�ر ا�&وار�] ا������$�� ، �*)� ا������  -٥
 ١٩٩٦، ا���ھرة ، �ر%ز ا1ھرام ،  ١٣٦ا�دو��� ، ا��دد 

٦- ��ا�$طور وا�دوا+> وا�د11ت : أ�د ا�راھ�م ��ود، ا�ر����M ا��ووي ا�1را
 ١٩٩٨، ١٣١$�*��، �*)� ا������ ا�دو���، �ؤ��� ا6ھرام، ا���ھرة، ا��دد ا�P$را
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 ا��دد ا6و�ط، 3ؤون �*)� ،"ا�ر�� وأ�طول إ�را�Jل" ھد��، أ�و ا�د   -٧
    2010،��روت، 136

 ،" ا6�ن �*)س إ�C ر�� ا اPي ا��ووي ا��)ف إ��� أ���د " $ر%�، ا���د أ�د -٨
 2٠١١ أ�ر�ل ، 164 ا��دد ا�دو���، ا������

�> ا��رار ا������ ،�*)� *���� د�3ق  -٩& ��(��� ��(�(ا�د ا���&وري درا�� $
 ٢٠٠٥،  �٢١)�)وم ا21$&�د�� و ا����و��� ،ا��دد ا1ول ،ا��*)د 

ا�د $���� 
�د ا�� ، ���ذا �م $$��D ا��)وم ا1*$��
�� ���Bورات ا��ر��� ،�*)�  -١٠
 ٢٠١١،ا%$و�ر  ٤٦،ا��*)د  ١٨٦ا������ ا�دو��� ،ا��دد 

ا�د د��ب ، ا6ز�� ا�$ر%�� ������ أم ا2$&�د�� ، �*)� ا������ ا�دو��� ، ا���ھرة  -١١
 ٢٠٠١، ) ١٣٩(ا��دد

ا�د %��ل ا���ري ،Aر�ط� ا1زاب و ا��وى ا������� +� ا�ران ، �A$�رات  -١٢
 ٢٠١٠،ا%$و�ر  ٣١ا�را��� ،ا1ھرام ، ا��دد 


)C ا�*��ور��ت ا�1<��� +� ا���  ا�د �وري ا������ ، ا�&راع ا�دو�� -١٣
ا�و�طC ا1��وذج ا�$ر%� ،�*)� درا��ت دو��� ،�)�)� درا��ت ا�$را$�*�� 

 ٢٠٠٣،) ٥٣(،*���� �;داد،�ر%ز ا�درا��ت ا�دو��� ،ا��دد 

١٤-  ��ا6�ر�%� ، �*)� 3ؤون ا6و�ط ،  –أرش �و��د ، ا�$��ط> ا�*�و�و��$%� ا�Pرا
�P$را$�*�� وا��وث وا�$و�Bق ، ��روت ، ز�ران ، �ر%ز ا�درا��ت ا) ٨٤(ا��دد 

 �١٩٩٩و��و / 

ا�1را��� رؤ�� $)�)��، �A$�رات ا�را���  –ا3رف ��د %3ك، ا��<�2ت ا6ورو���  -١٥
 ٢٠٠٢، ��$��ر  ٢٦، ا��دد 

��� ا�*د�دة ، �*)� درا��ت  -١٦��Bر *��م ، $ور%ت أوزال و�3روع ا��B��أ+راح 
�ون ا6ول ) ٦(%ز ا�درا��ت ا2P)���� ، ا��دد إ2)���� ، *���� ا��و&ل ، �ر�%

،٢٠٠٧ 

��� وا��B��B ، درا��ت ا2)����  -١٧�Bا� M�(Aرب ا�ا+راح ��Bر *��م ، �و2ف ا�ران �ن 
 ٢٠٠٥�ر%ز ا�درا��ت ا21)���� ، : *���� ا��و&ل ( ،  ٣، ا��دد 

���$�3ر�� ا%رام ا�ورا�� ،$طور ا��<�2ت ا21$&�د�� ا�1را��� ا��ور�� ،د�3ق ،ا -١٨
 ٢٠٠٤، ٩٨ا���B+�� ا�1را��� ، ا��دد 

 ا���3د  را$�*�ا�1$ �دار $�ر�ر ا��Aر*��، ا��<�2ت ا�ل *��ل ، ��3د -١٩
�Pا�(�Jم را�
 �ؤ��� ، ا�Pرا�J)�� �)دار��ت ا�-)�ط���� ا��ر%ز �دار ٢٠١٠

 �٢٠١١ ، رام ا��6م،

�-ط �&�T ھلا��ل ا��ن ، -٢٠ M�(Aة ا��
 ا�3رق .��ن  ا���د�� �)�وا*�� �د
ول آراء �*)�وا�;رب، ،M�(Aدد ا�
 ٢٠٠٧،ا1��رات ، 28 

 ا��ر%ز ،"ووا3�طن؟ ط�ران ��ن ا��ط��� ا��ّ��ء ا1�Aراط ُ���� ھل" :ر*ب إ���ن -٢١
���(2P٢٠١٣،ا���ھرة،١١٢،ا��دد  وا�1$را$�*��، ا���$��)�� �)درا��ت ا 
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 ٣٦٨ 

��ور�� �ددات ا�$�و�� ا��)��� ا��ن ا���د 
�د ا�وھ�ب،ا��<�2ت ا�1را��� ا -٢٢
 ١٩٩٦، ،١٢٤،ا������ ا�دو��� ،ا���ھره ،ا��دد 

ا��ن ط<ل �و�ف ،رو��� ا��و$���� ��ن ا1و$و2راط�� ا�داA)�� و ا1و�و��ت  -٢٣
 ٢٠٠٨،��$��ر ٣٥٨ا�*�و�و�و$�%�� ا��Aر*�� ،�*)� ا���$��ل ا��ر�� ،ا��دد 

ا�������، �*)� ا��)وم ا�������،  �$ول ھ)�ل، ا��راق و$ر%��، درا�� +� ا��<�2ت -٢٤
 ٢٠٠٣، )٢٧(ا��دد 

٢٥-  �(*�، Cط�� ا��� ا�و�ط�� �+ �(
�ردا3ت اول ��ھ���L ،ا��ظم ا1���� ا�-�
 ٥٣�A$�رات ا�را��� ،�ر%ز ا1ھرام �)درا��ت ا������� و ا�1$را$�*��،  ا��دد 

 ٢٠٠٤،ا���ھرة ،د����ر 

 ، ا������� �)*;را+�� &ورة : 2زو�ن ��ر ا����و�� ا��ظ�م زاده، �*$�د ��روز -٢٦
 2003 3$�ء ، 109 
دد ، ا6و�ط 3ؤون

$�BDرات ا���و��ت ا21$&�دّ�� ا�;ر�ّ�� �ّد إ�ران وأ���دھ�،�)-�ت ودة $)�ل  -٢٧
، �ا%$و�ر  ٢٤ا������ت ،ا��ر%ز ا��ر�� �<��ث و درا�� ا������ت ،ا�دو

٢٠١٣ 

٢٨- $A�، ر 2زو�ن�رات ا�را��� ،�ر%ز ا1ھرام  $�Dو1ت ول �&��T ا��وى +� �
 �����ر ) ١٨(،ا��دد ) ٢(�)درا��ت ا������� و ا�1$را$�*�� ، اا���ھرة ، ا���،

٢٠٠٢ 

�� ر���J ����� �1ران ، �*)� 3ؤون ا1و�ط ،�ر%ز  -٢٩�$�ر�ر ،ا��3] �ن رو
 ٢٠١٣،ر��>  ١٤٥ا�درا��ت ا�1$را$�*�� ،����ن ،ا��دد 

 �*)� )، ا2P)��� و ا�دو�� ا���ظور ا�Pرا��� ا��وو�� ا��درات ، A<ف ھ��� $��م -٣٠
 2000 ، ،ا���ھرة142 ا��دد ، ا�دو��� ا������

*��م ��د �ن ا��دول ، $ر%�� و*��ور��ت آ��� ا�و�طC ا�P<��� ، دور��  -٣١
، ) ١٣(أوراق $ر%�� ���&رة ، �ر%ز ا�درا��ت ا�$ر%�� ، *���� ا��و&ل ، ا��دد

٢٠٠٠ 

ا��دول، $ر%�� و*��ور��ت آ��� ا�و�طC ا�1<���، دور�� *��م ��د �ن  -٣٢
، )١٣(أوراق $ر%�� ���&رة، �ر%ز ا�درا��ت ا�$ر%��، *���� ا��و&ل، 
دد 

٢٠٠٠ 

*��م �و�س ا�ر�ري، أز�� زب ا����ل ا�%رد�$��� وأBرھ� +� ا��<�2ت ا��را��2  -٣٣
�� ، ا��ر&د ا�$ر%�� *ذور أز�� زب ا����ل ا�%رد�$��� �> ا�%و�� ا��را2

 ،٢٠٠٧ا�دو�� ، �ر%ز ا�درا��ت ا�دو��� *���� �;داد ، ا��دد ا��A�س ،

�ك �<ك ،$ر%�� و ��3ر�> ا�ط��2 +� وض 2زو�ن ،�*)� 3ؤون ا1و�ط  -٣٤�*
 3،٢٠٠٣$�ء ١٠٩،�ر%ز ا�درا��ت ا�1$را$�*�� و ا��وث و ا�$و�Bق ،ا��دد 


�د � ،��$��ل ��ظو��ت ا�$��ون ا21) -٣٥ �(
��� +� ظل ا��$;�رات ا�دو��� *��ر 
 ٢٠٠٩، ٢،�*)� ا�%و+� ،*���� ا�%و+� ، ا��دد



 ا����در و ا���ا��

 

 ٣٦٩ 

٣٦-  M�(A2)��� +� ا�3رق ا6و�ط ��د أز�� ا�Pظ�م ا�*<ل 
�د � ��وض ، $ر%�� وا�
 ١٩٩١، ا���ھرة ، ٦٧، 3ؤون 
ر��� ، ا��دد 

*<ل 
�د � ��وض ،دور $ر%�� +� ا�3رق ا6و�ط ��د أز�� ا�M�(A ا�*وا�ب  -٣٧
 ١٩٩٢،آذار ) ٦٩(ا������� وا21$&�د�� ،3ؤون 
ر��� ،ا��دد

*واد ا��د ، ا���3د ا��ر�� ��د ا�Bورات و $د��ت ا���$��ل ،
��ن ،�*)�  -٣٨
،�ر%ز درا��ت ا�3رق ا1و�ط ،��روت  ٥٦درا��ت 3رق او�ط�� ،
دد ا�&�ف ،

،٢٠١١ 

 إ�را��� ت�A$�را ، ا�&وار�] &راع و ا�Pرا�� ا��ووي ا��)ف ، �و�)م  ��م -٣٩
 ٢٠٠٦ ،)٦٦(ا��دد  

ا���و�2ت ا�رA$�P ���Jدام ا��وة �د ا�ران ، : ��م �و�)م ، رب ا�M�(A ا�را���  -٤٠
�ر%ز ا�درا��ت ا�1را��� ، : *���� ا��&رة ( ،  �٤٧)�)� ا�ران وا����م ، ا��دد 

٢٠٠٧ 

��م �طر ،$ر%�� +� ا�3رق ا1و�ط ��ن ا�ط�وح و �2ود ا��-وذ ،�*)� 3ؤون  -٤١
 ٢٠١٣،��روت ،3$�ء  ١٤٤و�ط ،�ر%ز ا�درا��ت ا�1$را$�*�� ،ا��دد ا1

�ن ��+��، أور�� $$-ل ���$و�2> 
)C د�$ورھ� ����� ا�وطن ا��ر�� ��دد  -٤٢
���Aروج �ن ا�$�ر�]، �*)� ا���$��ل ا��ر��، �ر%ز درا��ت ا�ودة ا��ر���، 

 ٢٠٠٤، )٣١٠(��روت، ا��دد

م ا�3رق أو�ط� ، �3رة �ر%ز ا�درا��ت ��ب 
�رف ا����دي ، $ر%�� وا��ظ� -٤٣
 ١٩٩٧ا�دو��� ، �ر%ز ا�درا��ت ا�دو��� ، *���� �;داد ، ا��دد ا��A�س 
3ر ، 

��ن -٤٤ ،�� ا��$دة وا�و��1ت ا�ران ��ن ا6ز�� $���ق +� ا�را�Jل دور ارد�$�
ا�را��� ،�ر%ز ا�درا��ت ا������� و ا�1$را$�*�� ،�ؤ���  ا6�ر�%��،�A$�رات

 ٢٠٠٤،) ٤٢(ا1ھرام ،ا��دد

٤٥-  �+ ��Jوا���د ��$��Kن ا��ر�� �����ن �+ظ وھ�ب ،ا������ ا��Aر*�� ا�1را
�ر%ز ا�درا��ت ا�دو��� :�;داد)،(134)،اوراق دو��� ،ا��دد   ا��و2ف �ن ا��راق
 ،)٢٠٠٤،*���� �;داد ،ا��ر 

٤٦- �+ظ وھ�ب ا��%�)� ، ا�دور ا�وظ�-� ا��ر%ب �%ل �ن $ر%�� وإ�را�Jل $*�ه ��ن 
 ١٠٥،٢٠٠١ا�;رب ، �ط�ت إ�$را$�*�� ، �ر%ز ا�درا��ت ا�دو��� ، ا��دد 

��ن �+ظ وھ�ب ا��%�)� ، ا�دور ا�وظ�-� ا��ر%ب �%ل �ن $ر%�� وإ�را�Jل $*�ه  -٤٧
 ١٠٥،٢٠٠١ا��دد  ا�;رب ، �ط�ت إ�$را$�*�� ، �ر%ز ا�درا��ت ا�دو��� ،

��ن ط<ل ��)د ، $ر%�� و ا$1�د ا1ور�� ��ن ا���و�� و ا�3را%� ،�*)� *����  -٤٨
 ٢٠١٠،ا��دد ا1ول ،٢٦د�3ق �)�)وم ا21$&�د�� و ا����و��� ،ا��*)د 

��ن �و�وي ،ا�ران و���رة ا�$���ن +� ا�3رق ا1و�ط ،+&)�� ا�ران و  -٤٩
ت ا�1$را$�*�� �)3رق ا1و�ط ،ا��دد ا��رب ،�ر%ز ا�1�ث ا��)��� و ا�درا��

��،��روت ،�B٢٠٠٢ا� 
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 ٣٧٠ 

��د �د ا���دون ، رو��� و �$;�رات +����J ا��1وي ، �*)� درا��ت دو���  -٥٠
، )٨٩(،�)�)� درا��ت ا�$را$�*�� ،*���� �;داد،�ر%ز ا�درا��ت ا�دو��� ،ا��دد 

٢٠٠٥ ، 

�*��ور��ت ا�1<��� +� ��د ��3ب ا�د ،ا�$��+س ا21)��� و ا�دو�� +� ��ط�� ا -٥١
 ٢٨ا��� ا�و�طC ،درا��ت دو��� ،�ر%ز ا�درا��ت ا�دو��� ،*���� �;داد ،ا��دد 

،٢٠٠٥ 

�واز�ن اا��وى ا21)���� ، 3ؤون ) $;��ر ( $دي او : ��Aد ا�روب ، ا�ران  -٥٢
 ٢٠٠٦، ر��>  ١٢٥
ر��� ، ا��دد 

٥٣- �ظ�م ا�دو��،�*)� �Aر 
��س 
طوان، ����� رو��� ا��ر��� و ا�1$�رار +� ا�
 ٢٠٠١، ٢٠ا������ ا�دو��� ،ا��دد 

ا�$ر%� +� �ور�� ،$)�ل ����� ،ودة ا�$)�ل  –A)-��ت ا�$���ن ا1�ر�%�  -٥٤
�و+��ر ، � ٢٠١٤ا������ +� ا��ر%ز ا��ر�� �<��ث �)درا��ت ا������� ،ا�دو

�دو���، 
دد A)�ل ا��2��3، ا���د و�3%<ت ا������ ا6���� ا�$ر%��، �*)� ا������ ا -٥٥
 ١٩٨٨، ا%$و�ر ٩٤

ا������ ا�دو���، ) �*)�(A)�ل ا��2��3، ا���د و�3%<ت ا������ ا1���� ا�$ر%��، .د -٥٦
 ،١٩٩٨�ر%ز ا�درا��ت ا������� وا�1$را$�*�� ��1ھرام، : ، ا���ھرة )٩٤(ا��دد 

 ،"ا�1$را$�*�� ا����ت +� ا�&راع :ا�ر��ض – ط�ران" زادة، أ�د داوود -٥٧
 ٢٠١٢ �و��و ، ١٤٤ ا��دد إ�را���، �A$�رات

���<ت ا�دو�� ا���Jد +� ا��ظم ا21)���� و :د1ل ��ود ا���د ، ��و��ت �-�ودة  -٥٨
، "ا$*�ھ�ت �ظر�� +� $)�ل ا������ ا�دو���"ا�دو��� ،�)ق �*)� ا������ ا�دو��� 

 ٢٠١٤،�ؤ��� ا1ھرام، ١٩٦ا��دد  

ا��را�2 رؤ�� +� ا�Bوا�ت ا�1$را$�*��  ا�دور ا21)���د��� *واد ا�*�وري ،  -٥٩
وا�$د��ت ا���$��)�� درا�� ا�$3را+�� �)دور ا21)��� ا��را�2 ��و��ت 
ا�1$را$�*�� و ا21$&�د�� و ا������� ا�-رص ا��$�� و ا���ود �*)� ا��)وم 

 )٢٠٩(ا��دد . ا������� ،*���� �;داد %)�� ا��)وم ا������� 

�د *�ر ،ا�$��م  -٦٠� ���$م 
)وان ،ا�1$را$�*�� ��ن ا1&ل ا���%ري و د�
ا��رورة ا������� و $�BDرھ� 
)C $وازن ا��وى ا�دو��� ،�*)� ا������ ا�دو��� 

 ٢٠١٢،  ٢٠،ا�*���� ا���$�&ر�� ، ا��دد 

ا�)��� ا�*�و������ ا�%�رى ول ا�ط��2 ،�*)� ...را3د ا����� ،Aط ا����ب ���و%و  -٦١
و ا�$و��2ت ا�1$را$�*�� ، ا���)%� ا��ر��� ا���ود�� �ر%ز ا������ت ا��$رو��� 

 ٢٠٠٩، ٥٧،ا��دد 

را+��Jل دي +را�%ل ،ا���ء ��س و زب � �Aرج ا�رب �> ا�ران ،�)�)�  -٦٢
، L�،�ر%ز ا�ز�$و�L �)درا��ت و ا�1$�3رات ،��روت ، ) ٧٣($ر*��ت ا�ز�$و

٢٠١٢ 
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 ٣٧١ 

 ا������ �*)� ، ا�Pرا�� ا��ووي ا��ر���M ا$*�ه �وش إدارة �و2ف ، �دي ر�3 -٦٣
 ٢٠٠٣ا���ھرة ، ، 152 ا��دد ، ا�دو���

ر�� ��د ھ<ل ، ا��3رو
�ت ا�$ر%�� �)$��ون ا2P)��� ، أوراق آ��و�� ، �ر%ز  -٦٤
) ٤٣(ا�درا��ت ا��cو�� ، *���� ا���ھرة ، %)�� ا21$&�د وا��)وم ا������� ، ا��دد 

 ،٢٠٠٢ 

ت ا�$;);ل ا�$ر%� +� *��ور��ت آ��� رواء ز%� �و�س ا�طو�ل ، أ����ب و�-زا -٦٥
�3رة �$����ت إ2)���� ، �ر%ز ا�درا��ت ا2P)���� ، *���� ا��و&ل ،  ، Cا�و�ط

 ٢٠٠٤، ) ٥(ا��دد 

رواء ز%� �و�س ا�طو�ل ، أ����ب و�-زات ا�$;);ل ا�$ر%� +� *��ور��ت آ���  -٦٦
���* ، ����(2P3رة �$����ت إ2)���� ، �ر%ز ا�درا��ت ا� ، Cا��و&ل ، ا�و�ط �

 ٢٠٠٤، ) ٥(ا��دد 

رواء ز%� �و�س ا�طو�ل، ا����ب و�-زات $;);ل $ر%�� +� *��ور��ت ا���  -٦٧
�3رة �$����ت ا2)����، �ر%ز ا�درا��ت ا21)����، *���� ا��و&ل، ا��دد  ،Cا�و�ط

����ن )٥( ،٢٠٠٤ 

 رو�رت ����در ،ا�و��1ت ا��$دة ا1�ر�%�� و ا�ران $)�ل ا��واJق ا����و�� -٦٨
 ٢٠٠٣، �١)$��رب ������ ،�ر%ز ا1��رات �)درا��ت و ا��وث ا�1$را$�*�� ، ط

��� ا�$ر%�� Aطوة 
)C طر�ق ا�$��رب، �*)�  -٦٩��ر��ون ��ھر %��ل، ا��<�2ت ا��و
٢٠٠٠، ����ر ١٣٩ا������ ا�دو���، �ؤ��� ا1ھرام، ا���ھرة، ا��دد  

+� ا�ران ،�ر%ز ا�درا��ت ��*د ا�د 
�ل ا�ر%��� ،ر�Jس ا�*��ور�� ا�1<���  -٧٠
 ٢٠٠٦ا�1را��� ،ا��&رة ،


�د ا��ز�ز ا����م ،ھل $�$ط�> ا�ران اK<ق ���ق ھر�ز ، �*)� ا��*)�  -٧١ ����
�ث و ا�$�و�ق ، ا��دد �Z� ا���ود�� �
٢٠١٢،����ر  ١٥٦٩،ا��*�و 

�ر%ز ا�درا��ت  �$�ر ا�*��ري ، $ر%�� وا$1�د ا6ور�� ، ا��)ف ا������ ، -٧٢
 ٢٠٠٥، ) ١٠(� ، *���� �;داد ، ا��دد ا�دو��

،�*)�  ١٩٨٠- ��١٩٦٠د �� $و+�ق ،درا�� +� ا��ظ�م ا������ ا�$ر%� �)-$رة  -٧٣
ا��)وم ا����و��� و ا������� ،%)�� ا����ون و ا������ ،*���� �;داد ،ا��*)د ا���Bث ، 

، ���B١٩٨٤ا��ددان ا1ول و ا� 

$ر%�� $*�ه ا�داJرة ا��ر��� ��ن ا��)����� ��د 
�د ا��ز�ز ��)ط ،�$;�رات ا������ ا� -٧٤
و ا�1<م ،��$��ل 
<�2ت ا��راق �> دول ا�*وار ،�)�)� 3ؤون ا2)���� ،�ر%ز 

 ، 2010ا�درا��ت ا21)���� ،ا��و&ل 

��د 
�د ا��*�د، أھداف و�ر$%زات ا�1$را$�*�� ا�$ر%�� +� ا��و�2ز، �*)�  -٧٥
 ١٩٩٩، ١٣٨ا��دد  ا������ ا�دو���، �ؤ��� ا1ھرام، ا���ھرة،

٧٦-  ����(2Pود11$�� ا �����ن، ا��درات ا��وو�� وا�&�رو��A ا�1را �(
��د 
 ٢٠٠٠، ٢٦وا�دو���، أوراق آ��و��، �ر%ز ا�درا��ت ا�دو���، *���� �;داد، ا��دد 



 ا����در و ا���ا��

 

 ٣٧٢ 

���د ر�3د 
�د ا���� ، ا��درات ا���%ر�� ا�1را��� ��ن ا�ز
م وا�وھم ، اوراق  -٧٧
ز�ران ) �ر%ز ا�درا��ت ا�دو��� : �;داد ( ا���� ا��B��B ،  ، ٧٤ا��و�� ، ا��دد  ،

٢٠٠١ 

٧٨-  ��$���%�����دي ا����د ،����� $ر%�� ا��Aر*�� +� ظل زب ا��دا�� و ا�$���� و ا
٢٠١٤
)C ا��<�2ت ا�$ر%�� ا��ر��� ،�*)� ا�-%ر ،ا�*زاJر ، ا��دد ا���3ر ،  

 ، �*)� ا������ ي ا�M�(A ا�$��ون �*)س �دور ا2P)��� ا�$�دد :ا�&�ود �<�� -٧٩
 ٢٠١١،ا���ھره ،�و��و ٤٦ا��*)د ، 185 ا��دد ا�دو���،

���ر ار3دي ،ا�ران و ��$��ل ا�$��ون ا21)��� ،+&)�� ا�ران و ا��رب ،�ر%ز  -٨٠
ا�1�ث ا��)��� و ا�درا��ت ا�1$را$�*�� �)3رق ا1و�ط، ا��ددان ا���3ر و 

 ٢٠٠٥ا��دي 
3ر ،��روت ،

ن �ن درا��ت ا���$��ل، �*)� ا��ر��، ���ر Kر� -٨١�ب، ��2وس ا�Aطر �دق، أ�ن 
 ٢٠٠٠، �و��و، )٤٩٩(ا�%و�ت، 
دد 

�دوزي،درا�� +� ا�-%ر ا21$&�دي ا�1را�� ا�د�ث ،+&)�� ا�ران  -٨٢�A ن����د ا
وا��رب ،�ر%ز ا�1�ث ا��)��� و ا�درا��ت ا�1$را$�*�� �)3رق ا1و�ط ،ا��ددان 

٢٠٠٦،����ن ،١٦-١٥ 

��د ��ن ا��و�وي،ا�ران و ا��ر���M ا��ووي ا���د داA)�� و �Aر*�� ،�*)�  -٨٣
 ٢٠٠٣،Aر�ف  3١٢٢ؤون ا1و�ط ،����ن ،ا��دد 

 ا�ران �*)� ا6و�ط، ا�3رق +� ا�$���ن و���رة ا�ران �و�وي، ��ن ��د -٨٤
 2002 ��روت ،Aر�ف ا6و��، ا���� وا��رب،

�*)� ا������ ا�دو���، �ؤ���  ا�$ر%�،-ا���د &د�2 
��د�ن، ا�$��رب ا�رو�� -٨٥
 ١٩٩٨، ١٣٢ا1ھرام، ا���ھرة، ا��دد 

��د 
وض 
B��ن ،ا��<�2ت ا�1را��� ا�A)�*�� ،��ن دروس ا����� وا+�ق  -٨٦
 ٢٠٠٢، ٢٨ا���$��ل ،�A$�رات ا�را��� ،ا��دد 

 �A$�رات ا�را���، ا�$ر%��، -ا�1را��� �)�<�2ت *د�دة آ+�ق 
B��ن، 
وض ا���د -٨٧
 ا���ھرة ،، ٢٥ ا��دد  ،  ا1ھرام، �ؤ��� را$�*�� وا�1$ ا������� ا�درا��ت �ر%ز

 ٢٠٠٢أ�Kطس 

�A$�رات  ا6ور��، وا$1�د ا�ران ��ن ا���دي ا�وار ��$��ل 
B��ن، 
وض ا���د -٨٨
،���،��$��ر  53 ا��دد ا������� وا�1$را$�*�� ،ا1ھرام، ا�درا��ت �ر%ز ا�را
٢٠٠٤ 

ا��وا2ف ا�1را��� ا$*�ه ا��راق ا��$ل ��و�L �-�م ا�وا2> 3-�> �و��*�ل ،A)-��ت  -٨٩
 ٢٠٠٥، ٣١٦،ا���$��ل ا��ر�� ا��دد 

ة ،�*)� 3ؤون  ا���رد ا�رب ��د ا�$ر%�� ا��Aر*�� ا������ 3-��� داد ، $و*��ت -٩٠
١٩٩٦،����ن  ٤٩ا1و�ط ،ا��دد  



 ا����در و ا���ا��

 

 ٣٧٣ 

ا���Bل ا�1را�� 3-�ق ا��&ري ،ا�)� ا�د��ر ا��3�ل ��ن ا����ون و ا����ر�� و  -٩١
 ٢٠٠٥،��روت ،١١٧،�*)� 3ؤون ا�3رق ا1و�ط ،ا��دد 

، �*)� ) ا�وا2> وا�$د��ت( &��T ���م زر�و�2 ، $و��> 
�و�� ا$1�د ا6ور��  -٩٢
 ٢٠٠٠، ) ١٤٢(ا������ ا�دو��� ، ا���ھرة ، ا��دد 

ط��ب ا�د ،رو��� و ا�ران و ا���د و ا�&�ن �)ف 
�%ري *د�د ،�*)� ا��ر�� ،  -٩٣
 ٢٠٠١،��رس ��٢٠٧دد ا


ر��� و  -٩٤ L$��
ط<ل 
$ر��� ،ا��$�MJ و ا�$دا
��ت ا�را��� +� ا$<ل ا��راق و$دا
 ا2)���� و دو���

، �*)� 3ؤون ا1و�ط ) ا��<�2ت ا�1را��� ا1�ر�%�� (ط<ل 
$ر��� ،�دوه  -٩٥
 ٢٠١٣،Aر�ف  ١٤٦،�ر%ز ا�درا��ت ا�1$را$�*�� ،����ن ،ا��دد 

رة $ر%�� �> ا�دول ا��ر��� ا�وا2> وا1$*�ھ�ت ، درا��ت طL �و�س ��دي ، $*� -٩٦
 ٢٠٠٤، آذار ) ١(إ2)���� �ر%ز ا�درا��ت ا2P)���� ، *���� ا��و&ل ، ا��دد

ظ�+ر ��د ا��*�� ،ا�ن ا�M�(A ا��ر�� $طوره و اL$����%3 �ن ��ظور ا��<�2ت  -٩٧
ا�ودة  ،�ر%ز درا��ت)٥٦(،�)�)� اطرو�ت ا�د%$وراه  ا21)���� و ا�دو���

 ٢٠٠٦��ر�س /ا��ر��� ��روت ،ا�ط��� ا1و�C ،اذار 

ا����ر و ا���$��ل :ظ�+ر ��ظم �)��ن ،ا������ ا�1را��� ا$*�ه ا�M�(A ا��ر�� -٩٨
 ١٩٩٨،)٥(،درا��ت ا�$را$�*�� ،�ر%ز درا��ت ا�دو��� ،*���� �;داد ،ا��دد 

� ا�$-�
ل ا��ووي +� ا���:
�طف ��$�د 
�د ا���د ،رو��� وا�ران  -٩٩
ا�ر��د��،درا��ت ا�1$را$�*�� ،ا�*زاJر ،�ر%ز ا��&�رة �)�وث و ا�درا��ت 

��� ،ا��دد ��� ٢٠٠٦، ٢ا1


��ر 
)� را�� ا��<ق ، �<�T *د�دة +� ا��<�2ت ا�$ر%�� ا�رو��� ، درا��ت  -١٠٠
 ٢٠٠٩، ٤٠دو��� ، �ر%ز ا�درا��ت ا�دو��� ، *���� �;داد ، ا��دد 

��$��ل ا�$��ون ا��ر�� ��د :ت و $د��ت *د�دة 
�د ا�$واب �&ط-C ،ا����%3 -١٠١
 ، ٢٠١٣،ا�ر�ل  ٤٨،ا��*)د  ١٩٢ا�Bورات ،�*)� ا������ ا�دو��� ،ا��دد 

١٠٢-  ��
)C ا1�ن ا�وط ��$���%��
�د ا�*��ر 
�د �&ط-C، ����� $ر%�� ا21)���� وا
، ، �;داد، �ر%ز ا�درا��ت ا�دو���)٥(ا��را�2، �)�)� درا��ت ا�$را$�*��، ا��دد 

١٩٩٨ 

ا�درا��ت  ���د ، ق ا��را رب ��د ا�M�(A أ�ن 
�د ا�*)�ل ز�د ا��رھون ، -١٠٣
 ٢٠٠٥ا���ود�� ، (1 ) إ�$را$�*�� درا��ت �)�)� ا�د�)و�����،


�د ا�دي �*�د  -١٠٤ �+ ���ا��و2ف �ن :
�د ا���ن ��3ب ،ا������ ا��Aر*�� ا�1را
�ث ا��)��� و ا�درا��ت ا�را�Jل و ا��ر�2 ��وذ*� ،ا�ران و ا��رب ،�ر%ز ا�1

 ��ا�1$را$�*�� �)3رق ا1و�ط ،��روت ،ا��دد ا��A�س 
3ر و ا���دس 
3ر ،ا��
 ٢٠٠٦ا�را��� ،



 ا����در و ا���ا��

 

 ٣٧٤ 


�د ا��ز�ز 3�ده ا���&ور ، أ�ن -١٠٥ M�(Aل ��د ا��ر�� ا�>$Pا1�ر�%� �)�راق ا: 
 �)�وم ا21$&�د�� د�3ق *���� �*)� وا��3رو
�ت، ا�رؤى &راع +� درا��

��� ٢٠٠٩ا6ول ، ا��دد ، 25 ا��*)د ، وا����و


�د ا��ز�ز ��دي ا�راوي ،$و*��ت ا������ ا��Aر*�� ا�رو��� +� �ر)� �� ��د  -١٠٦
 ٢٠٠٧، ٣٥ا�رب ا���ردة ،درا��ت دو��� ،*���� �;داد،%)�� ا��)وم ا������ ،ا��دد

ر ا�رو�� ا��� ا�و�طC و-
�د ا���&ر �رور ،ا�&راع ا�1$را$�*� ا1�ر�%� -١٠٧�
 ������
)C دول ا���ط�� ،�*)� *���� ا1زھر ،�)�)� ا��)وم ا1 L$��
2زو�ن و$دا

 ٢٠١٢،ا���ھرة، ١،ا��دد ١١،ا��*)د 


�د ا���&ر و��د ��ود ،ا����ل ا�1<�� و ا�دور ا�1را�� +� ا�*��ور��ت  -١٠٨
 ، ١٢٠ا�1<��� ا���$�)� ،�*)� ا������ ا�دو��� ، ا1ھرام ، ا���ھرة ، ا��دد 

١٩٩٥ 

١٠٩-  ، ���
�د ا�وھ�ب 
�د ا��$�ر ا��&�ب ، ا�$�BDر ا�*�و�$را$�*� ������ ا�$�)T ا�1را
 ٢٠٠٠،  ٨، ا��دد ) �ر%ز ا�درا��ت ا�دو��� : �;داد ( درا��ت ا�$را$�*�� ، 

�ن ا�A-�ف ، د -١١٠ �(

�د ا���د 
�د ا��*�د ، *��د &��T ا���ر ، ا1وال . 
�د 
3�: ا��&رة ) ورات    �ر%ز درا��ت ا�M�(A ا��ر�� ، ا�د��;را+�� +� إ�ران ، �

 ١٩٨٧*���� ا��&رة ، 

١١١-  ���
B��ن ا���د 
وض ،ا�ران و $���م Bروات �ر 2زو�ن ،�*)� �A$�رات ا�را
 ٢٠٠٢،د����ر  ١٧ا��دد 


د��ن 
�د ا�*��ر ��د، ا�$��ون ا�$ر%�  -١١٢-  ��ا�&��و�� واBره 
)C ا1�ن ا�وط
، )١٦(*���� ا��%ر �����، ا���� : �;داد ( ، )٨(ا��دد ا��را�2 ،�*)� ا�د+�ع ، 

٢٠٠٠( 


دوان ����ن ،ا��زاع ا�1را�J)� ا�1را�� +� ا��� ا�و�طC و ا�3رق ا1و�ط  -١١٣
، ���،ا��دد  �ر%ز ا1ھرام �)درا��ت ا������� و ا�1$را$�*�� ،�*)� �A$�رات ا�را

 ٢٠٠٥، ا���ھرة ،��رس  ٥٦

%�ف $$���ل $ر%�� �> ا�����D ا�%رد�� ،ا��ر%ز :
��ل �-وض،$ر%�� و ا1%راد -١١٤
، � ٢٠١٢ا��ر�� �<��ث و ا�درا��ت ،ا�دو


��ل �-وظ ، �ور�� و$ر%�� ��ط� $ول ام رھ�ن $�ر��A ،درا�� ���B ،ا��ر%ز  -١١٥
، � ٢٠١٢ا��ر�� �<��ث و درا�� ا������ت ،ا�دو

��ن ��%�ر ،ا�$را$�*��ت ا�$���ل �> ا�Bورات ا��ر��� -١١٦ �(
  ���درا�� �
، )٦٠($ر%��،ا�ران،ا���ود�� ،
��ن ،�*)� درا��ت 3رق او�ط�� ،
دد ا�&�ف 

 ٢٠١٢�ر%ز درا��ت ا�3رق ا1و�ط ،

��ن ��%�ر ،ا���1د ا�*�وا�$را$�*�� �)����$�ن ا�1را��� و ا�$ر%�� ��ل  -١١٧ �(

 �ور�� ،�)�)� درا��ت ،ا��ر%ز ا��ر�� �<��ث و ا�درا��ت ا������� ،��روت

 ٢٠١٣،��رس 



 ا����در و ا���ا��

 

 ٣٧٥ 

�د ��ن ،ا�$��+س ا21)��� و ا�دو�� +� ��ط�� ا��� ا�و�طC ا�1<���  -١١٨� �(

 ٢٠٠٧، ٣٤،�*)� درا��ت دو���،�ر%ز ا�درا��ت ا�دو���،*���� �;داد،ا��دد،


��د ا�د�ن �$م ، ا���$��ل ا�*�و�و�$�%� �رو��� ، �*)� 3ؤون ا1و�ط ، ��روت ،  -١١٩
 ٢٠٠٣/ ، Aر�ف ) ١١٢(ا��دد 

١٢٠- �
ر ا�3و�%� ، ا�$را$�*��ت ���ء ا�ودة ا6ور��� ، �*)� ا������ ا�دو��� ، 
 ٢٠٠٤،  ١٥٧ا���ھرة ، ا��دد

ا����+�� ا������ وا���ر�� ��وذج ا��رب وا�ران "
�ر �دان ا��ر��،  -١٢١
����ن، �ر%ز ا�درا��ت ا�دو���،  ١٦، �*)� درا��ت دو���، 
دد "و$ر%�� وا�را�Jل

 ٢٠٠٢*���� �;داد، 

��د ا�*���� ، ����� $ر%�� ا��Aر*�� ا�3رق أو�ط�� +� �وء ا��$;�رات  -١٢٢ C��

 ٢٠٠١)١١(ا�دو��� ا�*د�دة ، �*)� درا��ت دو��� ، *���� �;داد ، ا��دد


��C درو�ش ،ا���د ا��ر�� +� ا������ ا��Aر*�� ا��ور�� ،ا�-%ر ا������، ا$�د  -١٢٣
 ، ٢٠٠٧،  ��٢٩دد %$�ب ا��رب ،د�3ق ،ا��ؤ��� ا��ور�� ا��ر��� ،ا

ا��و2ف و ا�$دا
��ت ،���د ا�دو� ، :+راس ا�و ھ<ل ،ا�ران وا�Bورات ا��ر��� -١٢٤
 ا��ر%ز ا��ر�� �<��ث و درا�� ا������ت ،

١٢٥-  ، ���+ر2د داود �)��ن ، ا�و��1ت ا��$دة وا��ر���M ا��ووي ا�1را�� ، 3ؤون ا�را
 ) ٢٠٠٥�ر%ز ا�درا��ت ا�1را��� ، : ا��&رة ( ،  ٥ا��دد 

+�د �ز��ن Aراز ، ا��<�2ت �> ا�ران +� �وء J�&Aص �و���2 ا�*;را+�  -١٢٦
�ر%ز ا�درا��ت : *���� ا��&رة ( وأھ��$�� ا�*�و�$را$�*�� وا�*�و�و�$�%�� ، 

 ، ��� ٢٠٠٢ا�1را

%��ل &�ر، $ر%�� رو
� ا�$*ر�� ا21$&�د�� ، �ر%ز ا�3رق ا��ر�� �)درا��ت  -١٢٧
 ، ٢٠٠٧،  ا���ر�� وا�P$را$�*��، ��دن

%ر�م ��د*��ور،$و*���ت ����ر�� ا�ران +� 
<�2$�� �> ا�و��1ت ا��$دة ،�*)�  -١٢٨
 ٢٠٠٧، 3٤٤ؤون ا1و�ط ،����ن ،ا��دد 

 ٢٠٠٧، ٣٤٤%ر�م ��د*�ن �ور،$و*��ت ����ر�L ا�ران ، ا���$��ل ا��ر�� ،ا��دد  -١٢٩

 �*)� "ق ا��م إ�C ا�*�ر �ن...ي ا�$رك ا�دور ..ة Kز ��ر%� ��د" %��ل ��ب ، -١٣٠
 &�ف ا6و�ط، ا�3رق درا��ت �ر%ز ، 48 ا��دد 3رق أو�ط��، درا��ت
2009. 

 ٢٠٠١ا�)ول  ١١%���ن Aور�3د 
�د ا�وھ�ب ، ا�1$را$�*�� ا1�ر�%�� ��د اداث  -١٣١
 ، ��%
)C ا����م ا�1<�� ، �*)� ا� ��$���%��، ا��دد ) ��ت ا�%�� : �;داد ( وا

٢٠٠٢،  ٢٩ 


)C ا��<�2ت ا�$ر%�� ا1�ر�%�� ����ن 
�ر ��ود، ا��� -١٣٢ ��$���%���� ا��را��2 وا
٢٠٠٦-٢٠٠٣����(2Pا��و&ل . ، �*)� درا��ت إ2)����، �ر%ز ا�درا��ت ا ����*
 ٢٠٠٧$3ر�ن ا1ول ) ٨(ا��دد 
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 ٣٧٦ 

����ن 
�ر ��ود، $ر%�� +� ا�1$را$�*�� ا1�ر�%�� ا����&رة، درا�� +� $طور  -١٣٣
، �)�)� 3ؤون ٢٠٠٧ـ  ١٩٩١ا�رب ا���ردة ا��<�2ت ا�$ر%�� ا1�ر�%�� ��د 

 ٢٠٠٩، �ر%ز ا�درا��ت ا21)����، *���� ا��و&ل، )٤(ا2)����، ا��دد 

ا�دوا+ق وا���و�2ت ، : ا�1را���  –��C ��ر *ري ا1��رة ، ا��<�2ت ا�رو���  -١٣٤
�ر%ز ا�درا��ت : *���� ا��&رة ( ،  ٢ا����  �٣١)�)� ا�ران وا����م ، ا��دد 

��� ا�1را

، �*)� ا+�ق 
ر���، ٢٠٠٠��زن ا���
�ل ا�ر�����، ا��وى ا�دو��� وا��رب ا���م  -١٣٥
 ١٩٩٥، �;داد، $3ر�ن ا1ول )١٠ -  ٩(ا��ددان 


)� ا���داوي، ا������ ا�$ر%�� $*�ه ا��راق ����د ا1�$���Aت، �*)� ا��)وم  -١٣٦ C�B�
 ،٢٠٠٦، *���� �;داد، %)�� ا��)وم ا�������، )٢٣(ا�������، ا��دد 

�د ا����د ادر�س ،ا�$د��ت ا21)���� �)�ر���M ا��ووي ا�1را�� ،�A$�رات  -١٣٧�
 ٢٠٠٦، ٦٦ا�را��� ،ا��دد 

١٣٨- ، ����� و�L ا�*�� ،�A$�رات ا�را
�د ا����د 
�د ا��ؤ�ن ،�ن �دا+> �٢٠٠٦ 

 ا�زاJ-�، ا�رھ���ت وAطر ا��راق +� ا���د�� ا�رب إدر�س، ا����د، ��د -١٣٩
 ٢٠٠٣ ، 31 ا��دد إ�را���، �A$�رات)

�د ا����وري ،ھل $ؤدي ا���و��ت ا1ور��� و ا1�ر�%�� ا�C $را*> ا�ران 
ن  -١٤٠�
�ر���*�� ا��ووي ؟ ، ور�2 �$���� و $)�ل ،ا��ر%ز ا21)��� �)درا��ت 

 ٢٠١٢ا�1$را$�*�� ،ا���ھرة ،

ھل ����ر ا21$&�د ا�Pرا�� ��د ا���وط : 
�و��ت Kر��� �ؤBرة"��د ا����وري،  -١٤١
 ٢٠١٣، ا��ر%ز ا2P)��� �)درا��ت ا�1$را$�*��،��روت ،"�)[ ا��د

�ظ�م ا�ران د
وة ��د �ن ھو�دن ، -١٤٢� �� ا��دد ،"ا��*)�"�*)�  ، ك �3$ر A)�*� أ�
1427،٢٠٠٧ 

�د د��ب ،ا�&راع 
)C ا�Bورات +� ا��� ا�و�طC و ا��و�2ز ،�*)� 3ؤون  -١٤٣�
 ٢٠٠٢، ١٠٥ا1و�ط ،ا��دد 

 :ا6و�ط 3ؤون ،"وا��و�2ز ا�و�طC آ��� +� ا�Bروات 
)C ا�&راع" د��ب، ��د -١٤٤
 ٢٠٠٢ 3$�ء ، ١٠٥ ا��دد ��روت،

�د ���م أ�د ، ا��وا*�� ا���%ر�� ا��$�)� �د إ�ران ، $)�<ت إ�$را$�*�� ،  -١٤٥�
�� ) ٩(ا��دد �B2)���� ، *���� ا��و&ل ، ا��و&ل ، $3ر�ن ا�Pر%ز ا�درا��ت ا� ،

٢٠٠٥ 

،ا��<�2ت ا�A)�*�� ا�1را��� +� ظل ا�$�د�دات ا1�ر�%�� ��د ��د ا�و 
��ود  -١٤٦
�)�راق ،�A$�رات ا�را��� ،�ر%ز ا1ھرام �)درا��ت ا������� و ا�1$را$�*�� 

،٢٠٠١ 

�د ��د ا�و
��ود،ا�دو�� ا�%رد�� ��ن ا�-%ر وا�)م وا�وا2>،�*)� ا������  -١٤٧�
 ١٩٩٩،) ١٣٥(ا�دو���،ا���ھرة،ا��دد
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 ٣٧٧ 

١٤٨- ���$��ل ا�دور ا21)��� ا�1را��  ��د ا�Bورات :%��ش ��د 
��س ��*� ،ا1
 ٢٠١١،ا���ھرة،  ١٨٥ا��ر��� ،�*)� ا������ ا�دو��� ،ا��دد 

ا�دوا+> ودود ا�-����� ،�*)� ...��د 
��س ��*� ،ا�$و*� ا�1را�� 3ر�2  -١٤٩
 ٢٠٠٦�A$�رات ا�را��� ،ا��دد ،

١٥٠- �� و $د��ت ا��<�2 �> ��د 
�د ا�ر�ن �و�س ا����دي ،ا��ظ�م ا������ ا�1را
،ا��ظ�م ا������ ا��ر�� و ا21)��� ا�$;��ر ا���$�ر ،�)�)�  ٢٠٠٨-١٩٧٩ا�;رب 

 ١،ط)٢٦(3ؤون ا2)���� ،�ر%ز ا�درا��ت ا21)���� ،*���� ا��و&ل ،ا��دد 
،٢٠٠٩ 

�د 
�د ا��<م، اJ�6)� ا���)�� ول ا��ر���M ا��ووي ا�1را��، �*)� ا������  -١٥١�
 ٢٠٠٣، ��١٥٤ ا6ھرام، ا���ھرة، ا��دد ا�دو���، �ؤ�

، "ا$-���2ت ا���3ر%� ا6ورو��� و�و���2 �ن ا�-%ر ا�$%��)�"��د ��ود اP��م،  -١٥٢
 ١٩٩٧، ا��دد ا����>، ا���ھرة، �*)� �وث ا2$&�د�� 
ر���

�د �ور ا�د�ن ، $ر%�� وا�3رق أو�ط ا�%��ر ، �*)� 3ؤون ا6و�ط ، ا��دد  -١٥٣�١١٤ 
 ٢٠٠٤ا�P$را$�*�� ، ��روت ، ر��> ، �ر%ز ا�درا��ت 

 ا������ �*)� ة، ��وب 
<�2ت ...ي ا��رب وا����م ��د �ور ا�د�ن ، $ر%�� -١٥٤
 2007 ا6ھرام، �ؤ��� ��3ورات ، 169 ة، ا��دد ا�دو��

ا��وا*س و ا��وا�ط ،�*)� :��د �ور ا�د�ن ،ا�دور ا�$ر%� +� ا�3رق ا1و�ط  -١٥٥
 ٢٠٠٧،،ا���ھرة  3١٢٩ؤون 
ر��� ،ا��دد 

$را*> داA)� وا����ر �Aر*� ، �*)� 3ؤون :��د �ور ا�د�ن ،ا��3روع ا�$ر%�  -١٥٦
 ٢٠١٤،��روت ،3$�ء  ١٤٧ا1و�ط ،�ر%ز ا�درا��ت ا�1$را$�*�� ،ا��دد

ا�C ا�ن ؟ دور و$د��ت، �*)� ا���$��ل ا��ر��، ا��دد ... ��د �ور ا�د�ن، $ر%��  -١٥٧
ز�ران �ر%ز درا��ت ا�ودة ا��ر�: ��روت (، )٣٦٤( ،��٢٠٠٩(، 

١٥٨-  ����+� ا��)ط�، ) ا�1<��(��د �ور ا�د�ن، $ر%�� إ�C أ�ن، زب ا��دا�� وا�$
�*)� ا���$��ل ا��ر��، �ر%ز درا��ت ا�ودة ا��ر���، ��روت، ا��دد 

٢٨٧/٢٠٠٣، 

*�زي و+�ء ��د -١٥٩ ، ��(�
 <� ا�$ر%��، – ا��ر��� وا��<�2ت $ر%�� +� رارا�� &
��( ،��3��� وا��3رون، ا�واد ا���� ��روت، ا���$��ل ا��ر��، �*)� 
 ١٩٩٨)٢٢٧(ا��دد

�ود �ر�> ا��)م ،ا1ط�ر ا��ظري �)����� ا��Aر*�� ا�1را��� ،�*)� 3ؤون  -١٦٠�
 ٢٠٠٦، ١٢١ا1و�ط ، ����ن ،ا��دد 

 279 ا��دد ، ا��ر��، ا���$��ل �*)� ا�Pرا��، ا��و�� ا6�ن ا��)م، �ر�> ��ود، -١٦١
��ن ، ��روت ا��ر���، ا�ودة درا��ت �ر%ز ، 2002 ��ي ،�� 

ا���ود�� ��� ( ٢٠٠٦ – ١٩٩٧ا��<�2ت ا�A)�*�� ا�Pرا��� ،  �A)د �����ن -١٦٢
 ٢٠٠٨،)٢(،ا��دد١٤،�*)� ا����ر ،ا��*)د)درا��



 ا����در و ا���ا��

 

 ٣٧٨ 

ا���6د ا21$&�د�� ������ إ�ران " �دت ��د، ���رة 2د�ت +� �دوة ���وا ن -١٦٣
 ����(2Pا�درا��ت ، ا��ر%ز ا�دو�� �در"ا M���ا��ت ا���$��)�� وا�P$را$*��، �ر
 ،��� ٢٠٠٨ا�Pرا

�&ط-C ا�)��د ،2راءة +� �3روع ا�ران ا�1$را$�*� $*�ة ا���ط�� ا��ر��� ،دور��  -١٦٤
 ٢٠٠٧، 3١٢٩ؤون 
ر��� ، ا���ھرة ، ا��دد 

ا�$ر%�� ، �*)� 3ؤون  –، ��$ر�ت �$طو�ر ا��<�2ت ا��ر���  �&ط-C طرا2*� -١٦٥
 ٢٠٠١، ) ١٠١(ا6و�ط ، �ر%ز ا�درا��ت ا�P$را$�*�� وا�$و�Bق ، ��روت ، ا��دد


)وي ،%�ف �$���ل ا����م �> ا�Bورات ا��ر��� ،�*)� ا������ ا�دو���  -١٦٦ C-ط&�
 ٢٠١١،ا�ر�ل  ١٨٤،ا��دد 


)وي ��ف ،ا1�ن ا21)��� + -١٦٧ C-ط�� ا�3رق ا1و�ط �&ط�و :� ��ا�$رك 
 ٢٠٠٣، ٣٨،ا��*)د  ١٥١ا��*�ول ،�*)� ا������ ا�دو��� ،ا���ھره ،ا��دد 

 ا6و�ط ا�3رق و أ��رة 
)C أBره و ا�Pرا�� ا��ووي ا��ر���M ، أ�د ، ��د �%رم -١٦٨
 ٢٠٠٦ ، ٣٩٠ ا��دد .،  ا�دو��� ا������ �*)� ،

�*م ا�د�ن ار�%�ن -١٦٩، T��& د��-%را ا2$&�دي ،�*)� *���� %ر%وك  ���ل �
��� ،ا��دد��� ٢٠٠٩،ا��*)د ا�را�> ، �٢)درا��ت ا1

��م &�� ا����ر ، ، ا�ران و��2)�� ا�$%و�ن �ن *د�د ، درا��ت ا�$را$�*�� ،  -١٧٠� )
 ١٧،٢٠٠١، ا��دد ) �ر%ز ا�درا��ت ا�دو��� : �;داد 

ظر�� ����Zب درا�� +C ا6&ول ا��: �-�وم ا�&راع  ، ���ر ��ود �دوى -١٧١
درا��ت ��$��)��، �ر%ز درا��ت ا���$��ل ـ *���� أ��وط  ،، "�*)�  وا6�واع،

 )م١٩٩٧ �و��و(  ا���Bثا��دد 

�د ا��<ب ، -١٧٢ Cا������ت �و� ��
ول ا�$��ون ، �*)� آراء �*)س �دول ا�د+� 
 ٢٠٠٦،ا1��رات،٢١ا�M�(A،ا��دد 

 ، ١٩٩٦، ��روت،1٤٩و�ط ،ا��دد ���3ل �و+ل ،ا�ران ا���� ا�1$را$�*��،3ؤون ا -١٧٣

 ،١٩٩٦،  ٤٩���3ل �و+ل ،ا�ران ا����� ا�1$را$�*�� ،3ؤون ا1و�ط ،ا��دد  -١٧٤

، ٦٦���3ل �و+ل ،ا�ران وا�$ط��> ا��3$رك ،،�*)� 3ؤون ا1و�ط ،����ن ،ا��دد  -١٧٥
 ١٩٩٧ا%$و�ر 

ا�رب ا�A-�� ، �*)� ا���ث ا��را�2 ،  –��د�� ���ء 3%�رة ، ا�ر�%� وا�ران  -١٧٦
 ) ٢٠٠٦%)�� ا��)وم ا������� ، $�وز : *���� ا���ر�ن ( ،  ��١دد ا

١٧٧-  Cد ا�*��ور، $ر%�� و*��ور��ت ا��� ا�و�طددات ا�دور : ��ظم 
�د ا�وا�
�ر%ز ا�درا��ت ا�دو��� : �;داد ( ا21)��� ا�*د�د ، �3رة �ر%ز ا�درا��ت ا�دو��� ، 

 ،١٩٩٧ 

١٧٨- ���ل *�-ر 
�د ا�ر�� ،ا1ھ��� ا��-ط�� �� ����*، ���ر 2زو�ن ،�*)� درا��ت ا�را
 ، ٢٠١٢،اذار  ١٥ا��&رة ،ا��دد 
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 ٣٧٩ 

١٧٩-  �(*�، ��
� ا�$و�)�� +� ا21$&�د ا�1را�����ل *�-ر 
�د ا�ر�� ،اھ��� ا�&
 ) ٧-٦(درا��ت ا�را��� ،�ر%ز ا�درا��ت ا�1را��� ،*���� ا��&ره ، ا��دد

&<ح ا21$&�دي +� ���ل *�-ر 
�د ا�ر�� و د ا�د *��م ��د ،�����ت ا1 -١٨٠
( ا�ران ، �*)� درا��ت ا�را��� ،�ر%ز ا�درا��ت ا�1را��� ،*���� ا��&ره ، ا��دد

٩-٨ 

���م ا�Aو�طر،ا1ھ��� ا21$&�د�� ا�دو��� ��ر  -١٨١ �(
���ل *�-ر 
�د ا�ر�� و 
 2١٧زو�ن ،�*)� درا��ت دو��� ،*���� �;داد ،%)�� ا��)وم ا������� ،ا��دد 

،٢٠٠٢ 

-$�ح ، ا��رب �ن ا��ظ�م ا��ر�� إ�C ا��ظ�م ا�3رق أو�ط� $ت ���ل 
�د ا� -١٨٢
 ١٩٩٣، ) ١١١(ا�$3%�ل ، �*)� ا������ ا�دو��� ، ا���ھرة ، ا��دد 

دور $ر%�� +� ا�$ر$���ت ا1���� ا1��ر%�� �)3رق ا1و�ط، ����2 : ���ل ��د �)�م  -١٨٣
��، %)�� ا��)وم ا�������، *���� ا���ر�ن، �B������٢٠٠٠، ا��دد ا� 

١٨٤-  ������زار 
�د ا���در ، ا������ ا��Aر*�� ا1���� ا�1را��� ، �*)� ا�د+�ع ا�وط�� ا�)�
�و+��ر  ٧٤،ا��دد ،٢٠١٠ 

�وار *)�ل ھ�3م، ����ر�وھ�ت ا�&راع وا�$��ون 
)C ا����ه ��ن ا��راق و$ر%�� ��د  -١٨٥
��ر د*)�، �*)� ا���$��ل ا��ر��، ا��دد  C(
، )٣٥٩(ا��3ء �د ا���و ا�$ر%� 

�� : ��روت �Bون ا�� ٢٠٠٩�ر%ز درا��ت ا�ودة ا��ر���، %�

�وال 
�د ا�*��ر �)ط�ن ، *��ور��ت آ��� ا�و�طC ا�&راع ا������ وا�$و*��ت  -١٨٦
�3رة �$����ت ا2)���� ،*���� ا��و&ل ،�ر%ز ا�درا��ت  ، ���ا�$ر%�� ا�Pرا

 ٢٠٠٤، ٩ا21)���� ،ا��دد

�� ا�و�طC وا�&راع ا������ وا�$و*��ت �وال 
�د ا�*��ر �)ط�ن ، *��ور��ت آ� -١٨٧
 ، ����(2P3رة �$����ت إ2)���� ، �ر%ز ا�درا��ت ا�ا�$ر%�� ا�Pرا��� ا6�ر�%�� ، 

 ٢٠٠٤، ) ٩(*���� ا��و&ل ، 
دد 

�وال 
�د ا�*��ر �)ط�ن ا�ط��J، ا��$;�رات ا������� ا�$ر%�� $*�ه ا��3%)� ا�%رد��  -١٨٨
 ٢٠٠٧، ) ٧(ا��و&ل ، ا��دد ، درا��ت إ2)����، *���� ٢٠٠٦-١٩٩٩

١٨٩- Cد ا�*��ر �)ط�ن، *��ور��ت آ��� ا�و�ط�
ا�&راع ا������ وا�$و*��ت : �وال 
ا�$ر%��، ا�1را���، ا1�ر�%��، �3رة �$����ت ا2)����، �ر%ز ا�درا��ت ا21)����، 

 ٢٠٠٤، )٩(*���� ا��و&ل، 
دد 

�ورھ�ن ا��3] ،ا���1د ا������� ��و2ف رو��� �ن ا��)ف ا� -١٩٠ �(*�، ���ووي ا�1را
 ٢٠١١، ٣٨درا��ت 3رق او�ط�� ،ا��دد 

 (ا��دد إ�را���، �A$�رات ،"ا��ر��� وا�Bورات ا���دو��" ��2م، ا�وھ�ب 
�د �ورھ�ن -١٩١
 ٢٠١٢ ���و ا���ھرة،ا�������  وا�1$را$�*�� ، ا�درا��ت ،�ر%ز) ١٤٢

���ج ا6زاب �وري 
�د ا���د ا����� ، ا������ ا21$&�د�� +� $ر%�� ��ن  -١٩٢�
 ����،�*)� درا��ت $ر%��، �ر%ز ا�درا��ت ١٩٦٠- ١٩٤٥ا�وط��� وا��;وط ا6*

 ١٩٩١،)٢(ا�$ر%��، *���� ا��و&ل، ا��دد 
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���ل +�ر�K$ون، ا
�دة ا�$-%�ر ����وة، �*)�  -١٩٣) Foreign Affairs  ( �A��ا�
 ���Bون ا�� ،٢٠٠٣ا��ر���، %�

ا���1د وا�$دا
��ت ، 3ؤون 
ر��� ، : ��-�ن ���د ، ا�دور ا�1را�� +� ا���ط��  -١٩٤
 ٢٠٠٦، ر��>  ١٢٥ا��دد 

��ن  -١٩٥�� C(
 ��(�Jرب ا�1راا�$دا
��ت 
)C ا�ران ،ا���$��ل : ��-�ن ���د ،ا�
 ٢٠٠٦، ٣٣٢ا��ر�� ،��روت ،�ر%ز درا��ت ا�ودة ا��ر��� ،ا��دد 

،  ��٣٦٥د د �*)� ا���$��ل ا��ر ��، ا: ، ����ن"إ�C أ�ن ؟...إ�ران "��-�ن، ���د ،  -١٩٦
٢٠٠٠ 

ھ��� ا���س �Aر ا�د��B ،درا��ت ا2)���� +� 3ؤون ا��� ،�ر%ز ا�درا��ت  -١٩٧
 ٢٠٠٠ا�دو��� ،*���� �;داد ،

 ١٠٥ھ��� ر�<ن ، $ر%�� وا�ن ا�M�(A ،�*)� ا������ ا�دو��� ،ا���ھرة ، ا��دد  -١٩٨
،١٩٩١ 

) درا�L ا�$������ت +� ا�را�Jل �ن ا�$ر%� ا��ز�ز،ا�$��رب ھ�3م 
�د -١٩٩$��(� 
ا��&�Jر  �*)� ا�را�Jل ، �ن ا�$��رب 
)C $ر%�� ��
دت ا�$� ����Zب وا��وا�ل

�� ا��دد ا��A�س ، ا��*)د *���� ا��$راء ،،�B2001، ا� 

��ن ، ا�3رق ا6و�ط ا�*د�د $طورات +� ا�Aر�ط� ا������� ، �A$�رات  ھ��3ر -٢٠٠
 .٢٠٠٢ا���ھرة ،  ،  ٣٦إ�را��� ، �ر%ز ا�درا��ت ا������� وا�1$را$�*��،
دد

ھ��م ��ود ا�*�وري، ا��ؤ��� ا���%ر�� ا�$ر%�� ا����� وا�وظ�-�، �*)� ��ت  -٢٠١
 ٢٠٠٠، �;داد، ��� ٥ا�%��،  درا��ت ا*$��
��، ا��دد 

درا�� $ط����� 
)C ���ق :و��م ا�د�ن ا��%)�،ا��ظ�م ا����و�� �)���ق ا�دو��  -٢٠٢
ھر�ز +� �وء ا%�م ا����ون ا�دو��،�*)� *���� د�3ق �)�)وم ا21$&�د�� و 

 ٢٠١١،ا��دد ا�را�> ،٢٧ا����و��� ،ا��*)د 

�ق ،و&�ل �*�ب ا��زاوي -٢٠٣���*)� ا�درا��ت  ،ا%راد $ر%�� ��ن ا�1�ق وا1
 ١٩٩٧  ،ا��دد ا��A�س 
3ر،*���� �;داد   ،���ا�دو

رؤ�� �ظر�� ���&رة ،�ر%ز ا�3رق ا��ر�� :و+�ء �ط-� ،ا�Bورات ا��ر���  -٢٠٤
 �٢٠١٢)درا��ت ا���ر�� و ا�1$را$�*�� ،��دن ،

و��د ��ود 
�د ا���&ر، ا�ران وا3%����ت ا�$ول �ن ا�Bورة ا�C ا�دو�� ،�*)�  -٢٠٥
 ١٩٩٩، ١٣٦دد ا������ ا�دو��� ،ا���ھرة ، ا��

و��د ��ود 
�د ا���&ر،ا����ل ا�1<�� و ا�دور ا�1را�� +� ا�*��ور��ت  -٢٠٦
 ١٩٩٥،ا%$و�ر  ١٢٠ا�1<��� ا���$�)� ،�*)� ا������ ا�دو��� ، ا1ھرام ،ا��دد

 ا6و�ط، ا�3رق 3ؤون �*)� أ�ر�%�، ھو وا����م ا����م ھ� أ�ر�%� د�-س، و�ن -٢٠٧
 ، 2003 ر��> ، 110 ا��دد �)�وث وا�$و�Bق، ا�درا��ت ا�1$را$�*�� �ر%ز

 ��روت



 ا����در و ا���ا��

 

 ٣٨١ 

، ��روت ����٤٤ن �*�د ،ا��<�2ت ا�1را��� ا�رو��� ،�*)� 3ؤون ا1و�ط،ا��دد  -٢٠٨
،١٩٩٥ 

 ا�ز�$و�� ،�ر%ز ��3%ل &-ر ا��Aر*�� $ر%�� ����� اوK)و، داوود ا�د  - -٢٠٩
 ا�1%$رو�� ا��و2> 
)C وا�1$�3رات، �)درا��ت

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=199&a 


)وم �*)� ، وا����&رة ا�$�)�د�� ا1*$��
�� ا��ظر��ت +� ا��و*ز ، *�زي ا%رم -٢١٠ 
������ www.Uluminsania.net ا��و2> 
)C.  ٢٠٠٥ ، ٢٠ ا��دد ا

و �$*L ا�ذي ا1و�ط ا�3رق +� ا�و�د ا��)د ھ� ،$ر%�� ���م �ول -٢١١� ا���$��ل 
:  ا�را�ط 
)C ،$*ده ،��روت ا1و�ط �)3رق %�ر��;� ،�ر%ز

http://www.carnegie.ru/publication/?fa=40928 


)C وا��%���$�� �$ر%�� ا�*د�دة ا��Aر*�� ا������ أ%����ر، و����ر أراس �و��ت -٢١٢ 
 وا�1$را$�*��، ا2P)���� �)درا��ت ا�3رق �ر%ز ���L، 3رق �*)� ا6و�ط، ا�3رق

: ا�را�ط 
)C ، ٢٠١٠ ا���ھرة،
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=643498 

 ا1ھرام ، ا�*د�د ا21)��� ا�دور �ل +� ا�$ر%�� ا���%ر�� ،ا��وه 
-�-� *��ل -٢١٣
 ا�دو��� ا�ط���

=645374http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial 

��ن.د -٢١٤ ا�و�طC ا��� +� ا�دو�� ا�$��+س: ا�$��ون و ا�&راع ،��ن �%�ن ا�و 
 �و��و ١٠ �$�ر�] ،�3ر ا�درا��ت و �)�وث ا��ر�� ،ا��ر%ز او�ط�� ،درا��ت

 www.acrseg.org/٦٩٤٠  ا�را�ط ا�C ا�ظر �)�ز�د ،٢٠١٤

٢١٥- �� +� ا������ ���وذ*��� ا�$رو�M $*�ه ا�Pرا�� ا�$ر%� ا�$��+س ، ا��ز�ز 
�د د�
:  ا�C ،ا�ظر $ر%�� رؤ�� ا�ر��>،�*)� Bورات ��د ا��ر��� ا���ط��

http://rouyaturkiyyah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%
D9%86%D8%A7%D9% 

٢١٦- �� ا�ر2�� ،ا1ھرام �$��+�� ���رات: 2زو�ن �ر �ن ا�ط��2 ��ل ،�3%�ت 
��ر د�
،٢٠١٠ ، C(
:  ا�را�ط 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=149422&ei
d=58 

 �A$�رات ا2P)����، اAcر أوراق ��$زع �ن. و$ر%�� إ�ران أ�د، ��د &-���ز -٢١٧
���
)C �$�ح إ�را 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=778714&ei
d=471 

 ا������ �D3ن أورو��� �ظر %<ش،و*��ت %و$3وك و�و*%� *�ن، %و$3وك ط��ب -٢١٨
 ا�C ،ا�ظر $ر%�� رؤ�� $ر%��،�*)�ا� ا��Aر*��

http://rouyaturkiyyah.com/%D9%88%D8%AC%D9%87%
D8%A7%D8%AA 



 ا����در و ا���ا��

 

 ٣٨٢ 

�� ،ا��)-�ت ا���&وري ا�ر�ن 
�د -٢١٩Aا��<�2ت +� ا��� ��� ،�ر%ز ا�&���� ا�����
 �)درا��ت ا�*ز�رة

http://studies.aljazeera.net/issues/2013/02/201326101050
32411.htm 

��� و ا�%����� ��ن ا1و�ط ا�3رق +� $ر%�� ����� ��3$��ر، 
�ر -٢٢٠��Bا�*د�دة ا�� ، 
 �و2> �ن ، ١٢ ص ، ٢٠٠٨، �)�<م %�ر��;� �ؤ���

http//www.carnegieendowrnet.cmec10 taspinar Arabic.pdf 

�3ور �ث ا�$%�3+�، %�*راء ا����+�� ھ��ك، اي +ر�در�ك -٢٢١� C(
 ا��و2> 
www.misbahalhurriyya.org/classics/show154.january2006 

 �ؤ$�رات ،�*)� $د��ت و ط�و�ت ا��ر��� ا�$ر%�� ،ا��<�2ت ا��د ��د +�&ل -٢٢٢
 Hattp//www.ommahconf.com ، ٢٠١١، ا1��

�وس -٢٢٣K�� ور�ل� �ور�� +� ا1ور�� ا$1�د $دAل �$�ز�ز �و�وك،ا���� ود�-�د 
:  ا�C ا�ظر ،�)�ز�د ٢٠١٢ ا�Kطس/ اب ١٧، ا������ت �$)�ل وا3�طن ،���د

-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy
for-case-analysis/view/the 

 �ر%ز ،"ا و���3 ر���� ا�&�ر %�ر +� ا�$ر%� ا�دور" *ول، زاھد ��د -٢٢٤

��ن، ا6و�ط، ا�3رق درا��ت C(
 ا�1%$رو�� ا��و2> 

http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Sem/symposium/m
20.html-12-esc 

 +� ا�وط�� ا�د+�ع �*)� ا�Pرا���، ا6���� ا��Aر*�� ا������ ا���در، 
�د �زار، -٢٢٥
 http://www.lebarmy.gov./b/arcticle.asp.?cat=13&.ar: �و2>

 ،$*دھ� $ر%�� رؤ�� ا��<م،�*)� و
�)�� ا�%رد�� $ر%�� ����D أوK)و، أ�&�ر �)��ز -٢٢٦
C(
:  ا�را�ط 

http://rouyaturkiyyah.com/%D9%85%D8%B3%D8%A3%D
9%8 

 ا�1<��� ا�دول �> وا��<�2 اZ� ���(21�ن ا�$ر%�� ا��ظرة ، ���د A)�ل رؤى -٢٢٧
 ا�1$را$�*�� وا�درا��ت �)�وث �ورا�� ،�ر%ز �)درا��ت �ورا�� ،�*)�

 ا�را�ط ا�C ا�ظر ،�)�ز�د
http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=ar-I 

 �B��B:��*�$ا�$��ر�ر ا�1$را  

ا�د ���ر و ھدى ادر�س ،ا��ر%ز ا�دو�� �)درا��ت ا���$��)�� و ا�1$را$�*�� ،  -١
 ، ٢٠١٢ا���ھرة ، 

أ�د �وري ا������، ا����� ا�$ر%�� +� $ر%�� ا�وا2> وا���$��ل، �)�)� درا��ت  -٢
 ٢٠٠٣، �٤٨ ، �ر%ز ا�درا��ت ا�دو���، *���� �;داد، ا��ددأ�$را$�*�



 ا����در و ا���ا��

 

 ٣٨٣ 

 �١٩٩١$ول ھ)�ل *�ر ا��و�وي ،ا������ ا�$ر%�� $*�ه ��ط�� ا�M�(A ا��ر�� ��ذ 
�م  -٣
 ،�ر%ز ا�درا��ت ا21)���� ،ا��و&ل٣١،�)�)� 3ؤون ا2)���� ر2م وا+���2 ا���$��)�� ،..

ا��$و��2 $�د�ر �و2ف ���ر ا������  ا1ھداف ا��$ر%� و ا1دوار :ا�$��ف ا�دو��  -٤
 أ%$و�ر/ ا6ول $3ر�ن٣٠وا��<�2ت ا�دو��� ،�ر%ز 
�ران �)درا��ت ا�1$را$�*�� 

  www.OmranDirasat.org، $*ده 
)C ا��و2> ٢٠١٤

،�ر%ز ا�درا��ت ا������� و  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ا�$�ر�ر ا�1$را$�*� ا��ر�� ���م  -٥
Cرا$�*�� ،ا6ھرام،ا�ط��� ا1و�$�Pا 

ول ��� �%�ن ا��راق +� اط�ر $و&��ت ا��ؤ$�ر ا�دو�� ا -٦ ���Bا� ���$�ر�ر ا�وط
���� ،ا�)*�� ا�وط��� �)�����ت ا��%���� �د
م $(� ��J����)�%�ن و ا�$���� و ا1ھداف ا1

 ٢٠١٢�ن &�دوق ا1�م ا��$دة �<�%�ن ،ز�ران 

ا������ وا21$&�د و&�ل �*�ب ا��زاوي ، $ر%�� درا�� +� . رواء ز%� ا�طو�ل و د -٧
 . ٢٠٠٢ا�دار ا�*����� �)ط��
� و ا��3ر و ا�$ر*�� ،�;داد ،،

و&�ل �*�ب ا��زاوي ، ا������ ا����� +� $ر%�� . رواء ز%� �و�س ا�طو�ل و د -٨
،�)�)� درا��ت ا�$را$�*�� ،*���� �;داد،�ر%ز ا�درا��ت ا�دو��� ا�ر%�زة ا21$&�د��

 . ٢٠٠٢، ٣٠،ا��دد

��ر�س ،$)�ل ا���3ط ا�زاJد �)����� ا��Aر*�� ا�$ر%�� ،�)�)�  ز�� ��رال *و��Bن -٩
،��روت  ٦٠$ر*��ت ا�ز�$و�� ،�ر%ز ا�ز�$و�� �)درا��ت و ا�1$�3رات ،ا��دد 

،٢٠١٠ 

ا�1را��� ا�C ا�ن ؟،�ر%ز ا1��رات  –��ر*� 3�3%وف،ا��<�2ت ا�رو���  -١٠
 Cوث ا�1$را$�*�� ،ا�و ظ��،ا�ط��� ا1و� ،٢٠١٠،�)درا��ت و ا��

ا1��%���ت ا�1$را$�*�� :�3ر�ن ھ$ر ،ا�ران ��ن ا�M�(A ا��ر�� و �ر 2زو�ن  -١١
 ٢٠٠١و ا21$&�د�� ،�ر%ز ا1��رات �)�وث و ا�درا��ت ا�1$را$�*�� ،ا�و ظ�� ،

ا�1را�� +� ا��� ا�و�طC و ا��و�2ز ،درا��ت  -
��ر *-�ل ،ا�$��+س ا�$ر%� -١٢
 ٢٠١٠،) ١٠٦(و ا��وث ا�1$را$�*�� ،ا��دد  ا�$را$�*�� ،�ر%ز ا1��رات �)درا��ت

��رات اP��رات  -١٣� �(�(� ، Cآ��� ا�و�ط �+ ��� - +ردر�ك �$�ر ، ا����J ا6�
، �ر%ز اP��رات �)درا��ت وا��وث ا�P$را$�*�� ، أ�و ظ�� ،دو�� اP��رات  - ٣٨

 ، Cدة ، ا�ط��� ا1و� ،١٩٩٩ا��ر��� ا��$

١٤- ����رات ا1��رات +ر�در�ك �$�ر ،ا����J ا1�� �(�(�، Cا��� ا�و�ط �+ �
،ا�ط��� ا1و�C ) ٣٨(،�ر%ز ا1��رات �)درا��ت و ا��وث ا�1$را$�*�� ،ا��دد 

،١٩٩٩ 

�ظرة ا�C ا�وراء–+)��ت ��-�ر�ت ،ا��<�2ت ا1�ر�%��  -١٥ ����ظرة ا�C ...ا�1را
وث ، �ر%ز ا1��رات �)درا��ت و ا)١١١(ا1��م ،�)�)� ���رات ا1��رات ��

 ، ٢٠٠٧، ١ا�1$را$�*�� ،ط



 ا����در و ا���ا��

 

 ٣٨٤ 

�و�%ن ،ا��<�2ت ا�رو��� �> اور�� و ا�و��1ت ا��$دة ا1�ر�%��  -١٦ ���$�+
ا��%���ت 
)C ا1�ن ا������ ،�)�)� ���رات ا1��رات ،�ر%ز ا1��رات �)درا��ت :

، Cوث ا�1$را$�*�� ،ط��� ا1و� ، ٢٠٠٦و ا��

� و ا�و��1ت ا��$دة ا1�ر�%�� +�$��� �و�%ن،ا��<�2ت ا�رو��� �> اور� -١٧
�ر%ز ا1��رات  ،٩٩ا��%���ت 
)C ا1�ن ا������ ،�)�)� ���رات ا1��رات ،ا��دد:

،Cوث ا�1$را$�*�� ،ا�و ظ��،ا�ط��� ا1و� �٢٠٠٦)درا��ت و ا��

+�%ن $�3$ر��ن ،*د��� ا�&را
�ت ا��ر��2 و��3ر�> ا��-ط +� ا��و�2ز ،درا��ت  -١٨
 ٢٠١٠،  ١٨ات �)درا��ت و ا��وث ا�1$را$�*�� ،ا��دد 
����� ،�ر%ز ا1��ر

١٩-  �*�(Aد ا����د ادر�س ،�*)س ا�$��ون ا��،ا�$�ر�ر  ٢٠٠٥-٢٠٠٤�
 �*�(Aدار :ا��3ر�2 )، ٢٠٠٥-٢٠٠٤ا�1$را$�*� ا� M�(Aا� �+�وا��3ر  �)&

 ، Cا�ط��� ا1و�، �
 ، ٢٠٠٥وا�ط��

ز��ت ا21)���� ، دار�� ��د ا����د 
�د ا��D�ون ، ا�ران و*�را��� وا1 -٢٠
م ، �)�)� $ر*��ت ، ا���ھرة ، ا��ر%ز  �٢٠٠٦)���د ا��)%� �)3ؤون ا�دو��� ���م 

 ، ٢٠٠٦/ ا�دو�� �)درا��ت ا���$��)�� ا�1$را$�*�� ، %��ون ا1ول 

�ر%ز ا�درا��ت ،ا�ران �ن ا�داAل رؤ�� �&ر��،��د ���د 
�د ا��ؤ�ن  -٢١
، ،ا���ھرة ١٩٩٤ا�$�ر�ر ا�1$را$�*� ا��ر��، ،ا������� وا�1$را$�*�� ��1ھرام 

١٩٩٥ 

٢٢- ���$���ط��ت و3روط ": $�ظ�م ا�دو��"ا�$��ف �د  ، ��ود ���ر ا�ر
 ٢٠١٤$3ر�ن ا1ول /$ر%��،$��ر�ر ،�ر%ز ا�*ز�رة �)درا��ت ،ا�دو�،ا%$و�ر

٢٣-  ����$��ل ا��<�2 ��ن ��س و ا�ران ،$�د�رات ا�$را$�*�� ،�ر%ز ا�ز�$و
 :�)�ز�د ا�ظر ا�C ا�را�ط  ٢٠١٤،  ٦٥ا�1$�3رات ،ا��دد  �)درا��ت و

http://www.alzaytouna.net/permalink/64061.html 

�ر%ز درا��ت ا�3رق  ،ا�$�ر�ر،��$��ل ا����� ا�%رد�� +� ا�3رق ا1و�ط -٢٤
 ٢٠٠٠ا%$و�ر /$3ر�ن ا1ول  ، )١٣(ا��دد ،ا1و�ط

رواء ز%� ا�طو�ل ، ا��<�2ت ا2P)���� ا�$ر%�� . و&�ل �*�ب ا��زاوي و د. د -٢٥
 ٢٠٠٢، ) ٣٤(، درا��ت إ�$را$�*�� ، *���� �;داد ، �ر%ز ا�درا��ت ا�دو���، ا��دد


�م  -٢٦ C$، �)�)� ١٩٩٣و&�ل �*�ب ا��زاوي، ا����� ا�%رد�� +� $ر%�� 
 ٢٠٠٥، �ر%ز ا�درا��ت ا�دو���، *���� �;داد،   ٨٠ا��دد درا��ت ا�$را$�*��،  

، �)�)� )pkk(و&�ل �*�ب ا��زاوي، زب ا����ل ا�%رد�$��� ا�$ر%�  -٢٧
 ،٢٠٠٢، �ر%ز ا�درا��ت ا�دو���، *���� �;داد، )٣٣(درا��ت ا�$را$�*��، ا��دد 

 ا�Pرا�J)� ا��دد ��ن ا�$ر%�� ا��ر��� ا��<�2ت ��$��ل" ، ا����ن ا�د -٢٨
 ا�1%$رو�� ا��و2> 
)C وا�P$را$�*��، ا������� ا�درا��ت �ر%ز ،"ا6ورو�� وا$1�د

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/CI2R122.HT 

 ا6�ن 
)L$ Cوا��%��� ا�Pرا�� - ا6�ر�%� ا�$��رب ا6��ر، 
�د ���م ��ن -٢٩
:  ا�را�ط 
)C ،$*دة %ر�<ء ،*���� ا�1$را$�*�� ا�درا��ت ا�A)�*�،�ر%ز



 ا����در و ا���ا��

 

 ٣٨٥ 

-09-03-12-http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/index.php/2014
16-14-06-05-01-2015-55/238-42 

 ا1ھرام ،�)ف ا�$ر%�� ا��ور�� ا��<�2ت $�ن ،دوا+> ا����م ا�و �دي ��ود -٣٠
:  ا��و2> ا�C ا�ظر ،�)�ز�د ا�1$را$�*�

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96406&eid=1
87 

  ا1ط�ر�T و ا�ر��Jل ا�*����� 

 ا��$;�رات �وء +� وا�*�وب ا�3��ل ��ن ا��<�2ت ،��$��ل ز�Kر ��ن ���ل -١
 ا������� ا��)وم %)�� ، ا���ر�ن *���� ،  د%$وراه ،أطرو� ا�*د�دة ا�������

،٢٠٠٠  

 د%$وراه اطرو� ا�دو���، ا��<�2ت +� ا�&راع آ���ت $ول *ر�ط، �زة ��Aد -٢
 ٢٠٠٦ �;داد، *���� ا�������، ا��)وم %)�� ��3ورة، �Kر

 ا�3رق إزاء ا�$ر%�� ا��Aر*�� ا������ ، ا���&ري ا���د ��ود إ�راھ�م A)�ل -٣
 ، �;داد *���� ، د%$وراه أطرو� ، ١٩٩١ – ١٩٤٥ �ن ا�وا��2 �)�دة ا6و�ط

   ١٩٩٥، ا������� ا��)وم %)��

 ا�$ر%�� – ا��را��2 ا21$&�د�� ا��<�2ت ، ا�دوري ا�رزاق 
�د 
B��ن ط�ب -٤
T��&�ا�$ط�ور ��ل و ا��3$ر%� ا� ، � ، ا���$�&ر�� ا�*���� ، د%$وراه أطرو

  ٢٠٠٢ ، ا21$&�د و اPدارة %)��
 واBرھ� ا�$%��ف وا�$را$�*�� ا�����J ا��$;�رات ��ن ا�$��+س ، �3ر ��د 
�د ظ�+ر -٥

 *���� ، وا21$&�د ا1دارة %)�� ،)��3ورة �Kر( د%$وراة اطرو� ، ا1داء +�
  ١٩٩٥ ، �;داد ، ا���$�&ر��


��ر -٦ �(
 +� درا�� ا6ور�� ا$1�د $*�ه ا�$ر%�� ا���Aرات ، ا��<ق را�� 
 ا����� ا����د ، د%$وراه أطرو� ، ا���ردة ا�رب ��د �� ا6ور��� ا�$ر%�� ا��<�2ت

  ٢٠٠٥ ، ا���$�&ر�� ا�*���� ، ا�دو��� و ا������� �)درا��ت
 ا21)���� ا�&را
�ت 
)C ا��%���$L و ا�دو�� ،ا�&راع +��� ��د ا���در 
�د -٧

�  ١٩٩٠ا�������، ا��)وم ،%)�� �;داد ،*���� ��3ورة د%$وراه ،اطرو
و ا�$ر%�� ا�$و*��ت آ�Bر ، ��د ��د �)وك -٨� آ��� +� ا�P<��� ا�*��ور��ت 

Cا�و�ط C(
 ، ا���$�&ر�� ا�*���� ، د%$وراه أطرو� ، ا��ر�� ا��و�� ا6�ن 
  ١٩٩٧ ، ا�دو��� و ا������� ا�درا��ت

 ا�دو��� ا�$;�رات ظل +� ا6�ر�%�� – ا�$ر%�� ا��<�2ت $طور ، �)�م ��د ���ل -٩
� ،*���� ا������� ا��)وم ��3ورة،%)�� �Kر د%$وراة ا����&رة،اطرو

  �١٩٩٧;داد،
 ا�رب ا�$��ء ��د ا1ط)�� 3��ل )ف دور ، ا����� ا�ط�ف 
�د ا���
�ل �زار -١٠

  ١٩٩٩ ، �;داد *����/  ا������� ا��)وم %)�� ا�C ��د�� د%$وراه اطرو� ، ا���ردة
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 ٣٨٦ 

 ا�$��ون �*)س دول �> ا�-ر���� ا��<�2ت $طور ا����دي، +��ل ��د +�Jق ا�د -١١
�*�(Aل ا�>A د�
�ط�� 
)C واBرھ� ا�$�����ت � M�(Aر ر���� ا��ر��، ا��$�*�� 

  ٢٠٠٢ ا�������، ا��)وم %)�� ا���$�&ر��، ا�*���� ا��ؤ�س ا���Jد ���د ا�C ��د��
 $ر%�� 
<�2 $*�ه وا21$&�د�� ا������� ا��ددات �و��، ا�*��ر 
�د �در -١٢

 ا��)وم ،%)�� ا���ر�ن ،*���� ��3ورة �Kر ��*�$�ر ا6ور��،ر���� ��$1�د
  ٢٠٠٩، ا�������

١٣- C� ا21)��� ا�$��+س د������ت +� ا21$&�دي ا����ل ا����دي،دور ا�د ��ب �
 ،%)�� ا���ر�ن ،*���� ��*�$�ر ،ر���� ،$ر%�� ،ا�ران ا���ود��: �A$�رة �دول

  ٢٠١٣، ا������� ا��)وم

 

  ا��دوات و ا��ؤ$�رات 

ا��ؤ$�ر ا���وي " ا�د 
�د ا�ر�م ا�A<�)� ، ا�;رب وا�$�BDر +� ا��ظ�م ا������ ،  -١
�� ، " ا��A�س �B٢٠٠٠، ا��رب وا��رن ا���دم ، $3ر�ن ا� 

– ا��$دة ا�و��1ت و����� وا�%م ا��وة :ا��راءة ���دئ– ا�ران %<و�ون، ��$ر�ك -٢
 �> ��31$راك �)�<م ا��$دة ا�و��1ت ���د رو�ن ر�ت، $ر�ر ، ا6�ر�%�� ا���و��ت

�٢٠١٠)���Bن ، ا�دو�� و�)�ون وودرو �ر%ز 

ا�$ر%�� �>  –+� ظل ا��<�2ت ا�$*�ر�� :�و�س ،ا1�ن ا��و�� ا��ر��  رواء ز%� -٣
 ���دوة ) $)�)��  –درا�� �����2 ( ا�%��ن ا�&��و Cث ��دم ا�ا��<�2ت ا��ر��� ( ، �

( �ر%ز ا�درا��ت ا�$ر%�� : ا��و&ل( ،)ا�$ر%�� +� �وا*�� ا��رن ا��دي وا��3ر�ن –
���� )٢٠٠٠، اب )ا21)���� 

�د �و�C ،ا�Bورات ا��ر��� و ��$��ل ا�$;��ر ا������ ،�ؤ$�ر +<د��-�� ا����> ر�م � -٤
$3ر�ن  ٨-٦
3ر ،��B+� ا�$;��ر ،%)�� ا1داب و ا�-�ون *���� +<د��-�� ،ا��ودان ، 

 ���B٢٠١٣ا� 

 ��وا*�� ا1�$�3ر ا�A)�*� ا�$��ون ��*)س ��$ر� إ�$را$�*��" ���� ��د ا�-رج ، -٥

�ل ��د�� ورM "، �2ا�A)� إ2)�م +� �3�ل أ�ن �ظ�م ���ء 
�ر ا���%ري ا��ووي Cإ� 
 ا��<�2ت ا�دو��� +� ا�P$را$�*� ا�$وازي" ���وان ا6ول ا�P$را$�*� ا�$وا+ق ��$دى

 ا�%و�ت ،"�)%و�ت

ا��)ف ا��ووي ا�1را�� وأ�)� ا�د��ر ا��3�ل +� ا���ط�� ، �دوة ���د  
$ر���، ط<ل -٦
، ��
���، ��روت،  ا�$���� ا1*$���� ٢٠٠٤ا�*���� ا�)�

ث -٧� ، � ا��)$�C +� ��دم 
&�م +�
ور �)%�وي ،$ر%�� و ا���Aرات ا�1$را$�*�� ا��$�
 ���$��ون ا�Aرطوم ��د��� ا�����د "ا�دو��� وا�3ر%�ت ا��ر��� ا���$��)�� ا�رؤى" ا��)��

 ا��ر��� وا�را�ط� ا6���� �)�)وم ا��ر��� ���ف �*���� ا�P$را$�*�� ا��)وم ��ن %)�� ��
 ٢٠١٣ا��ودان ، ا�Aرطوم، ،ا��ر�� ا��)�� ا��ث �*��س ا���$��)�� $1�د را��ت�)د
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*زاJر�� ،ور�2 
�ل ��د�� ا�K - Cراب رز��� و �*�ر ��د�� ،�$وى ا�3را%� ا1ورو -٨
�$�ر�] )ا�Bر و ا��%���ت ا$-�ق ا�3را%� 
)C ا21$&�د ا�*زاJري (ا��)$�C ا�دو�� ول 

٢٠٠٦�و+��ر  ١٤-١٣ 

$*ر�� ا$1�د ا1ور�� +� �*�ل ا�$Aدام ا�$%�و�و*�� (%��ل ��ن ا�د ،ور�2 
�ل  -٩

�� و ا��3%�� و ا�-ر&� ا��$�� �)دول ا��ر��� ،ا��ؤ$�ر ا���Bث ��ا���)و��ت ا�&


�� و ا��3%�� ،د�3ق ،�� �٢٠٠٧)��)و��ت ا�&

Bرھ� +� 
<�2 $ر%�� ��ود ���م ا����را�J، ا�1$را$�*�� ا�$ر%�� وا -١٠
 ١٩٨٩ا��Aر*��، �ث ��دم ا�C ا��ؤ$�ر ا1ول �)درا��ت ا�$ر%��، *���� ا��و&ل، 

ا6���� �$ر%�� +� ا�P$را$�*�� ا6�ر�%��  –���ل ��د �)�م ، ا�وظ�-� ا�������  -١١
 �+ ، ����(2Pط�� ا�وطن ا��ر�� ودول ا�*وار ، *���� ا��و&ل ، �ر%ز ا�درا��ت ا���

 �٢٠٠٠<�2ت ا��ر��� ا�$ر%�� +� �وا*�� ا��رن ا��دي وا��3ر�ن ، ا��و&ل ، �دوة ا�


�د ، ا������ ا��-ط�� ا�1را��� +� �وء ا��$;�رات ا21$&�د��  -١٢ �(
�و�ف 
ا��ؤ$�ر ا��)�� ��ر%ز ا�درا��ت ا�1را��� ، �ر%ز ا�درا��ت ا�1را��� ، ( ا�دو��� ، 

����ن ، ) *���� ا��&رة  ،٢٠٠٢ 

رب ا2P����/ا�دو�� وا�$��ون *دة �ؤ$�ر ، �ر�ل* ا�*د -١٣(� C(
: دا
ش 
:  ا�را�ط 
)C ،$*ده وا�Pرا�J)��  وا�Pرا��� ا�$ر%�� ا��وا2ف +� 2راءة

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticleNews.
aspx?ArtID=90659#.VBRNLfYVAu4 

 ا��و$�وب 
)C ا21$&�دي دا+وس ��$دى -١٤
lpage&vhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_detai

=RRDKzko2G7g 

�زه -١٥ C-د و ا��&ط�
 ا��<�2ت دا
ش،��$دى ��%و�و*�� ، ا��ص ا��ز�ز 
 www.fairforum.org:  ا�را�ط 
)C ،$*ده ٢٠١٤-٨-٢٨، ا�دو��� ا��ر���

  ا�&ف 

�-� ا�3رق "أ*واء $-�ؤل +� �ور&� ط�ران و�وق ا�&را+� ��د ا1$-�ق ا��ووي -١& ،
 :$*دة 
)C ا�را�ط  1/12/2013�3ر �$�ر�]  ،2١٢٧٨٧م ا��دد را6و�ط،

http://aawsat.com/home/article/11603 

٢-  �-�ارون �$��ن ، +3ل �3روع اAPوان ��ط ط�و�ت ا��ور ا��طري ا�$ر%�،&

)C ا��و2>  ٢٠١٤-٢-١٣ا��رب ،��دن ،�3ر �$�ر�] : 

http://alarab.co.uk/m/?id=15266 


)C ا�*��> ا�$&رف ���ؤو��� إزاء ا�و�> ا6��� +� �ور�� وا��راق،و%��� : إ�ران  -٣
: ، $*دة 
)C ا�را�ط ٢٠١٤/١٠/١١: : ا�-رات ��وز ، $Dر�] ا�$ر�ر

http://wwww.alforatnews.com/modules/news/article.php?stor
yid=66194 
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،�3ھدة 
)ann   Cا���ب 3و�2 ،�ور ا�3ر ا�$ر%� ا��طري ،�3%� ا��A1ر ا��ر����  -٤
ا��و2> 

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=90769#.VBsS
JFeDp0w  

�ب ا���Aر $ر%��  -٥�* Cوو�� �دى ا�ران ورو��� $�ف ا��$��رض ظ�ور ا�1)� ا�
 :ا�د�)و���� �ل ا�����،رو��� ا��وم ،$*دة 
)C ا�را�ط 

http://www.arabic.rt.com/news_all_news/news_print/47373 

�ط$�� �ل از�� ا��)ف ا��ووي ا�1را�� ،و%��� ا�&�+� ا�-ر���� $ر%�� $�رض و� -٦
 /http://www.afp.com/ar/home: ،$*دة 
)C ا�را�ط 

 )١٠٢٩٩(، ا��دد ١٦/٩/٢٠٠٣/*ر�دة ا$1�د  -٧

 ،)٣٧٩٨(، ا��دد ١٧/١/٢٠١١/*ر�دة ا�ز��ن  -٨

 )٣٤٣٥(، ا��دد ١/١١/٢٠٠٩*ر�دة ا�ز��ن  -٩

 ،)٢٨٢٧(، ا��دد ٢٣/١٠/٢٠٠٧*ر�دة ا�ز��ن  -١٠

 ) .١١٧٣٨(، ا��دد ١٧/١/٢٠١١/*ر�دة ا�3رق ا6و�ط  -١١

 ) .٩١١٣(، ا��دد ١٠/١١/٢٠٠٣*ر�دة ا�3رق ا6و�ط  -١٢

١٣-  d(� ��%م ا�$��دل ا�$*�ري ��ن 2طر و $ر*�)��ر،�وا�� ا�3رق ،���ل �3ر  ٣٫٥

)C ا��و2> 

arq.com/news/details/214251#.VM89kiyk6iY  http://www.alsh
  

��ف �د ا���طق �> اردو�Kن ا��$�)ب ،  -١٤$ Cت ���� $�ود 2طر ا�����
  ، ٢٠١٤ا�)ول –��$��ر  ٢٠/، ��دن ، ا���ت  ٩٥٦٨&�-� ا��رب ا��دد 

١٥-  ،�����   ٢٠٠٩-١٠-٣ر�دي �در، ا�دول ا6ور��� أ%Bر $3دد اً، *ر�دة ا����ر ا�)�

-٢٤ا�را���،ا���ة ا�)�د��� ، - Aر ��و�� �$-�دى رب ا�را�J)�� �)�م �&�ر ،أ -١٦
٢٠٠٨-٦ .  

�-� ا1���ء ا�%و�$�� ،ا��دد  -١٧&٢٠/٣/١٩٩٠، +� ٥١١١. 


�دل &�ري ،ا��ور ا��&ري ا���ودي ا1��را$� ��وا*�� ا�1<���ن  -١٨
  /http://www.masralarabia.com: ،�&ر ا��وم ،$�3ھدة 
)C ا�را�ط 

ري ، ھل %3ف ا�ر��> ا��ر�� ا��وا2ف ا�$ر%�� ،*ر�دة ا��وم 
�د � ا�3� -١٩
، ���
)C ا�را�ط ا1$� : ��3٢٠١٢ط  ١٤ا�1%$رو: 

http://www.alyaum.com/News/art/43355.html 

�دة ا��وم 
�د � ا�3�ري ،ھل %3ف ا�ر��> ا��ر�� ا��وا2ف ا�$ر%�� ،*ر -٢٠

)C ا�را�ط ، ��� :ا�1%$رو

http://www.alyaum.com/News/art/43355.html 
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�د � ا�-��� ،ا���ب ا�Bورات +� $و�س و �&ر وا$��1ت ا�$����� ا�C ا���ن  -٢١
، ��� . ٢٠١١+��را�ر  ٢٠،&�-� ا����ن ا���


&�ر +���    -٢٢Pن ا�
����� دو�� ا���%ر و%و�$L ... ھو�دي ، $ر%�� +� 
 ٢٠٠٥آذار ، / ��رس  ٢٩ا�A-�� ، *ر�دة ا�3رق ا6و�ط ،

دور $ر%�� ���
د +� $و��T 3-�+�� �ر���M ا�ران ا��ووي،3ؤون .. �$%� -٢٣

)C ا�را�ط ) %و��(������،و%��� ا1���ء ا�%و�$�� : 

http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?language=ar&id=
                  2062170  

�د &��T &د���ن، ���A أور��� �ن �-�و��ت ا�ط��ول وط�ران $ر+ض  -٢٤�

)C ا�را�ط  ٢٠١٣-١-3٢٣روط $��دل ا��ورا��وم ، دار ا���ة ،: 

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/226612 

 �ر%ز ،"*د�د أو�ط 3رق +� ن�راإ ا��ر��، ا�ر��>" +ر�ت، +��ز ��د -٢٥
وا�1$را$�*��،  ا������� �)درا��ت ا6ھرام

http://acpss.ahramdigital.org.eg/Articals.aspx?serial=848154
&arrch=16 ، طس�K٢٠١١ أ  

ا��ر  ١٧��د �ور ا�د�ن ،����� ا���ق ا�1$را$�*� ، *ر�دة ا��-�ر ، ��روت ، -٢٦
٢٠١١ 

�د �ور ا�د�ن ،ھل $ر%�� �ؤّھ)� �)�ب دور +�
ل +� ��ط�� ا�M�(A؟ ،*ر�دة  -٢٧�
 :، $*دھ� 
)C ا��و2>  �٢٠١٤���ر  ١٣، ١٢٨٣٠ا�3رق ا1و�ط ،ا��دد 

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=52&article=75
Cyk6iY-7474&issueno=12830#.VMu2 

ھ�دي ا��و�وي، ا��3روع ا��ووي ا�1را�� ��ن �$ط)��ت ا�ردع ا�$زا��ت ا$-�ق  -٢٨
 . ٢٠٠٥+�را�ر  ١١، ��٨٨٩ر�س، &�-� ا�و�ط ا��ر����،ا��دد 


)C $*دة: ا$1�د�� رو��� �و2ف 
)C واBرھ� ٢٠٠١ ا�)ول ١١ اداث -٢٩ 
 htm-2001-11--http://www.niroonnews.com/arab/3463:  ا��و2>


)C �ر%ز ا�دو�� ا�$��ف: أردو�Kن -٣٠ ��-٣١رو�$رز، ،"ا�<زم �ن أ%Bر %و��
٢٠١٤-١٠ C(
:  ا�را�ط 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0IK1D6201
41031 
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  االولالفصل 

  دوائر التنافس التركي اإليراني 

  

  المقدمة 

 النظام مستوى على والتي كان لها ابعادًا مهمة تمثلت ،التي شهدتها المنطقة التحوالت خضم في
 تنافس نذر األفق في الحت حيث اإلقليمية التوجهات وتفعيل تنشيط إعادة في ، واالقليمي الدولي

 بين والجمع االقتصادية والتنمية كالديمقراطية الناعمة القوة يستخدم تركي أولهما مشروعين بين
 واالعتدال واإلدارة الجيش ثالوث إلى يستند تحديثي أنموذج وهو والحداثة، والعلمانية اإلسالم

 هديع لما والتصدي" الممانعة محور" ويقود ثيوقراطي حكم لنظام يسّوق إيراني وثانيهما اإلسالمي،
 كال وسعى واحد، آن في وناعمة صلبة أدوات مستخدما وٕاسرائيلية، أميركية وهيمنة غربية مؤامرات

 بين التنافس مالمح بدت حيث االقليمي الجوار دول على توجهاتهما عكس على المشروعين
  . ةواضح الخليجي التعاون مجلس ودول الوسطى واسيا وسوريا وفلسطين العراق في المشروعين

 اربعة خالل من االيراني التركي التنافس دوائر تناول الى الباحث يسعى سوف الفصل هذا وفي
 في الوسطى، اسيا دائرة والثالث سوريا – فلسطين دائرة والثاني العراق دائرة االول يتناول مباحث

  . العربي الخليج لدول التعاون مجلس دائرة الرابع المبحث يتناول حين
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  المبحث األول

  دائرة  العراق

 تركيبتهفضال عن  ،للدول الكبرى اقليميًا ودولياً  بالنسبة وأهميته االستراتيجي العراق إن موقع
 الدولة على السلطة ومراكز بالسيطرة تميز الذي السياسي نائهب نمط وطبيعة لمتعددةا الجغرافية

 شؤونه في والتدخل مشكلة عدم االستقرار من تعاني التي أكثر المناطق من جعله ألساسيةا
   .كثيرة ألسباب وعوامل الداخلية

  ستراتيجية للعراق االاألهمية :المطلب االول

 بالنسبة مجاال استراتيجيا موقعه يمثل الذي فالعراق يتمتع العراق بموقع  استراتيجي هام،
 الشمال من يحده لعربيا الوطن من الشمالي الطرف أقصى في يقعلمختلفة ا األجنبية للمصالح
 العربية والمملكة وسوريا واألردن إيران الشرق والغرب ومن والكويت العربي والخليج تركيا والجنوب

 أغنى من يعد كما ،حات مائيةمسا ٢مكل ٤٩١٠منها   ٢كلم ٤٣٧,٠٧٢مساحته  تبلغ لسعوديةا
 ثالث من عامة بصفة العراق سكان يتألف ،)١(البترول  رأسها وعلى الطاقة بمصادر العربية الدول

 واآلرية العربية اللغة يتكلمونين اآلشوري من قليلة والتركمان ونسبة واألكراد قوميات العرب
مليون ) ٣١,٦٦٤(يبلغ عدد سكان العراق و  ،االيزيديينالشبك و الصابئة و فضًال عن  ،يةوالتوران

يقع العراق في الطرف الجنوبي الغربي من قارة اسيا من و  ،)٢(٢٠٠٩عام  بموجب تقدير ةنسم
ويعد ، )٣(منطقة تؤلف جزيرة العرب التي تعد نقطة الوسط للقارات الثالث أوربا وأسيا وٕافريقيا 

الموقع من العناصر الثابتة في الجغرافية إال إن أهميته هي التي تتغير فإما أن يفقد أو يكتسب 
 الموقع منها مجاالت عدة من الموقع ةأهمي وتدرس ،جديدة حسب التطورات الحاصلة ةأهمي

 ٥( عرض ودائرتي شرقاً )  ٤٨ْ - ٤٥( و)  ٤٥ - ٣٨(  طول خطي بين ما العراق ويقـــع الفلكي،
   . )٤( شماالً ) ٢٧ْ- ٢٣(  و) ٢٩ْ - 
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تعتمد على مناخيات المناخ والتنوع الزراعي التي ولخطوط الطول والعرض أهمية من حيث 
للعراق فان طبيعة موقعه هذا جعلته يمر بفصول مناخية متنوعة ساعدت على تنوع  معينة وبالنسبة

 ،)١( أنها ساعدت على انتشار زراعة محاصيل متنوعة في الشمال عن الجنوبفضًال عن زراعته 
وحاالتها االقتصادية ما من حيث الموقع البحري فانه يساعد على تحديد طبيعة مصالح الدولة أ

ة الساحل المطلة عليه هذه والسياسية فالدول المطلة على بحار أو خلجان ترتكز أهميتها على خلفي
 شبه العراق لموقع وكان ،)٢(إذ ليست كل البحار والخلجان متساوية من حيث األهمية  ،الدولة
 على البارز ثرهأ العربي الخليج على صغيرة إطاللة مع العالمية المالحة خطوط عن والبعيد القاري
  . )٣( االقتصادية فعالياتها اغلب في والدولة السكان توجه

مما أدى  ،اهتمام كبير لدى العديد من الدولالمتميزة أصبح موضع  تهجغرافيبحكم  اذن العراق
 ،وبدعم من قبل قوى دولية واقليميةإلى تعرضه لمشاكل وصراعات متعددة ولفترات طويلة 

  . الكويتوسوريا والسعودية و  مع جيرانه ومن بينهم إيران وتركيا وباألخص

فقد  الجيوستراتيجية األهمية حيث من األساس في يتمحور دولة ألية الجغرافي الموقع كان ولما
، الدولي النظام في والفاعلة المؤثرة الدولية القوى السيما لمجاورةا بالدول الدولة بعالقة عنه عبر
 المحيط من تمتد متكاملة بشرية جغرافية وحدة العربية الدول مع يمثل العراق أن القول يمكن فانه

 من ضاعف وبما األقصى، بالشرق يربطها الذي الهندي والمحيط العربي الخليج إلى األطلسي
 في إقليميتين دولتين أهم جهة أخرى من يجاور العراق وأن السيما ،)٤( ستراتيجية للعراقاال األهمية
 الكبيرة المساحة من لكانهتيم لما  ∗)االيكو(ة منظم في األعضاء أهم من يعدان األوسط الشرق
 ظهرت التي ،إيرانوهما  العسكرية والقدرات الواعد االقتصادي واإلنتاج سكانمن ال الهائل والعدد
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النووي فضال عن برنامجها  األوسط الشرق في األمريكية المشاريع ضد الممانعة قوى من بوصفها
  . )١( وتركيا حليفة الواليات المتحدة في منظمة حلف شمال االطلسي ،والتداعيات المرتبطة به

 المتمثلة المؤثرة و  مجموعة من العناصر االيجابية يمتلكفالعراق اما على الصعيد االقتصادي 
       وينبع ذلك من خصائص حجم  ،االقتصاد العراقي وقدراته في اإلطار اإلقليميخصائص ب

حيث تشير االرقام الى ان العراق يمتلك  احتياطيا نفطيا  ،الذي يمتلكه العراق النفطياالحتياطي 
 في) OIL GAS JOURNAL(الغاز مليار برميل وفقا لمجلة النفط و  ١١٥مؤكدا يبلغ حوالي 

حيث من  ،فنزوالمما يجعله في المرتبة الثالثة عالميا بعد السعودية و  ،٢٠٠٢/األول كانون
وتتفاوت التخمينات حول قدرات العراق النفطية المستقبلية بشكل  ،االحتياطي النفطي المؤكد

من مساحة البالد لم يتم مسحها بعد وحسب معهد بيكر لدراسة % ٩٠كبير، على اعتبار ان 
برميل اذا ما تمت عمليات مليار  ٢١٥الطاقة العالمية فأن هذا االحتياط قد يصل الى حدود 

  . )٢( التنقيب في منطقة الصحراء الغربيةو البحث 

وفي  ةلذا يعد العراق من الدول ذات االهمية االقتصادية الكبرى بما يمتلكه من موارد اقتصادي
فالعالم الصناعي  ،ة االولى بالنسبة للدول الصناعيةالذي يعد السلعة االستراتيجي النفطمقدمتها 

 ،والندرة التي تتمتع بها، وباألخص مع زيادة الطلب على النفط في العالم السلعةيدرك اهمية هذه 
 ، كما ان النمو االقتصادي المطرد،)٣(يقابله نضوب هذه السلعة في كثير من مناطق العالم

ممكن فقط مع التوصل الى نفط وفير ورخيص، ولذلك فإّن احتياطات النفط هي المفتاح لتحقيق 
  ٢٠٠٤Energyذلك نشرت ادارة معلومات الطاقة في نيسان من العام ، فضًال عن )٤(التنمية 

Information Administration .  توقعاتها الخاصة بحجم انتاج منطقة الشرق االوسط من
قادمة وتوقعت ان العراق سوف يكون ثاني بلد في العالم من حيث الالنفط للسنوات العشرين 

  . )٥(االنتاج بعد السعودية
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  دائرة العالقات العراقية التركية : الثانيالمطلب 

فهي تحتل موقعا جغرافيا يعد نقطة الوصل بين العالمين الغربي  ،امتازت تركيا بأهمية بالغة
في اسيا  تحديدا الجمهوريات االسالميةو والشرقي وتقع في النطاق الطوراني أي تركيا الكبرى 

تمي الى الشرق االوسط بالمعنى الثقافي الى جانب تركيا الحالية وتشغل منطقة تن ،الوسطى
لذلك فأن اهتماماتها االستراتيجية تمتد الى  ،ها الى قلب السياسة الشرق اوسطيةوالحضاري تدفع

 وتشكل هذه الدوائر ،اقليمية وهي الدائرة االوربية والدائرة العربية ودائرة اسيا الوسطى ثالث دوائر
وعليه  ،الدولي وقدراتها العسكرية والسياسية واالقتصادية وذهانففضاءات لحركة تركيا االقليمية و 

وخاصة في ظل المعطيات االمنية الحاصلة في جوارها  ةللموقع الجغرافي لتركيا اهمية كبير فان 
  .االقليمي 

اخذت تركيا تولي المنطقة العربية اهتماما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وبعد انتهائها من بناء 
كما زاد من اهمية هذه المنطقة االهتمام المبكر  ،الغربية الشاكلةنية ديمقراطية على دوله علما
االستراتيجية في المنطقة العربية وعلى هذا االساس نرى ان  ااالمريكية بمصالحه المتحدةللواليات 

 في ١٩٥١فرنسا في عام االمريكية وبريطانيا و  المتحدةتركيا قد اشتركت مع كل من الواليات 
اال ان هذا المشروع لم يدخل حيز التنفيذ نتيجة لرفض الدول  ،تأسيس منظمة قيادة الشرق االوسط

  )١(.العربية له 

اال اننا  من المواقف العديد نجد ان هنالكالتوجهات التركية نحو العراق المواقف و  وعلى صعيد
  : سنؤثر موقفين مهمين

  الموقف التركي من حرب الخليج الثانية : اوال 

 فأدانتبادرت تركيا بتحديد موقفها من االجتياح العراقي للكويت  ،منذ البدايات االولى للحرب
لرؤية  متكامالً  اً الغزو وطالبت بسحب القوات العراقية ثم بدا الموقف التركي يتصاعد ليشكل تصور 

خالل بالتوازن االهورة في العراق لتعظيم مكاسبها و استراتيجية مفادها االستفادة من االوضاع المتد
على ضرورة و اولوية  ١٩٩١ – ١٩٩٠الموجود في المنطقة حيث برهنت حرب الخليج الثانية 

الدائرة الشرق اوسطية في المنظور التركي رغبة منها في ان تضعف القوة المنافسة لتركيا في 
 ) ١٩٩٣الى  ١٩٨٩(من عام  كما كانت االدارة االمريكية برئاسة بوش االب) العراق(المنطقة 

قد عزمت على احتواء وردع أي تهديدات لمصالحها االساسية في المنطقة ولتأكيد سيطرتها تلك 
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عراق ورأت في تركيا فهي بحاجة الى حليف اقليمي يكون بمثابة حجر الزاوية في تحالفها ضد ال
ركيا تركيا بأنها اقوى حلفاء امريكا في حين رأت ت آنذاك )بوش االب(وقد وصف  ،شريكا مثاليا

للخالص ها ان المشاركة في حرب الخليج الثانية سوف تتيح الفرصة ل )توركوت اوزال(بزعامة 
  . )١(من الهامشية وٕاعادة تنشيط دورها كقوة اقليمية 

الغـــرب لكـــي يكـــون لهـــا دور محـــوري فـــي سياســـة الواليـــات المتحـــدة فـــي  ةســعت تركيـــا الـــى اســـتمال
 نضـــمام تركيــا الـــى االتحــاد االوربـــي،زم اللــالالشــرق االوســط لكـــي تقــدم الواليـــات المتحــدة الـــدعم ا

القاعــدة الجويــة االمريكيــة التــي تحمــي منطقــة الحظــر الجــوي فــي تمثــل الــدور التركــي باستضــافة ف
خــر اختــراق المجــال الجــوي العراقــي بحجــة مطــاردة بــين الحــين واآلشــمال العــراق لكــي يتســنى لهــا 
  ) .  .p.k.k( عناصر حزب العمال الكردستاني  بعناصر معادية هاربة المتمثلة 

كـم شـمالي العـراق فـي  ١٦ولم تكتف تركيا باختراق الحدود العراقية جوا بل تعدته برا  وعلى عمـق    
انيـة فـي ، والث١٩٩١االولى التي قامـت بهـا فـي اب عملياتها المتعاقبة الثالثة حيث حدثت العملية 

 عـــدهاوالتـــي يمكـــن  ،١٩٩١تشـــرين االول عـــام  ٢٥الثـــة فـــي ، والث١٩٩١تشـــرين االول عـــام  ١١
هــا عمليــة غــزو اخــرى  عــدت مــن اكبــر العمليــات ت، اعقب اوســع اطلــق عليهــا عمليــة الفــوالذدخالتــ

) ٣٥(والتـي قـام خاللهـا مـا يقـارب) الغسـق ( العسكرية التي نفذتها تركيا  خـارج حـدودها عرفـت بــ 
) ٤٠(داخل االراضي العراقية وبعمق بالتوغل دبابة تساندهم الطائرات ) ٥٠(الف جندي تركي مع 

) Pursuit  Hot(بأنها تعقب فـوري  ارئيسة وزراء تركي) تانسو تشيلر (  اكم، وقد وصفتها حينذك
  . )٢(لعناصر معادية هاربة 

عام  ايار ١٣في )  المطرقة الكبرى(عن ذلك فقد شنت تركيا عملية اخرى عرفت بـ  فضالً     
مطاردة من العراقية وبدعم من الواليات المتحدة االمريكية متخذه ) زاخو( احتلت فيها ١٩٩٧

  . )٣(حجة للتوغل في االراضي العراقية   p.k.kعناصر حزب العمال الكردستاني 

ها نحسار دور ال تجنبا ،يا تطرح توجهات استراتيجية جديدةان حرب الخليج الثانية جعلت ترك
كما ارادت تركيا بموقفها ان تضطلع بدور اقليمي فاعل من خالل  ،ها االستراتيجيةوانخفاض اهميت
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 التدخل في الشرق االوسط وتعيد االعتبار لمكانتها كخط امامي في اهم الصراعات في العالم،
  :الخيار االستراتيجي منها ض النتائج السلبية لهذا القرار و تظهر بع بدأتلكن سرعان ما 

مليار دوالر  ١٠٠تعرضت تركيا الى خسائر اقتصادية كبيرة حيث قدرت بما يقارب  -١
العراق واغالق خطوط االنابيب التي تضخ تعطيل تجارة الحدود بين تركيا و  فضًال عن

من احتياجات تركيا النفطية % ٦٠النفط من العراق الى تركيا والذي كان يؤمن حوالي 
 ٣٠٠خل االساسية حيث كانت تركيا تحصل على فضال عن كونه يمثل احد مصادر الد
كان العراق قبل الحرب الشريك التجاري  اذاراضيها  مليون دوالر مقابل مرور النفط عبر

 . )١( االكبر لتركيا
 )يومور طاليق(كانت تركيا تستورد نصف احتياجها النفطي من العراق عبر خط انابيب   -٢

عراق فقد كان يستخدم ميناء مدينة اما ال مليار دوالر سنويا، ١,٤وذلك يعني 
قع على شاطئ البحر االبيض كمحطة لنقل صادراته الى اوربا ي الذيالتركية )مرسين(

لكن بسبب حرب الخليج الثانية تراجع  ،خال كبيرا لصناعة النقل في تركياوذلك يعني د
 .هذا النشاط االقتصادي 

تركيا تسفيد  تفي الوقت الذي كاناضطرت تركيا الى قطع عالقتها التجارية مع العراق   -٣
 . ما يقارب ثالثة مليارات دوالر سنويا  اقتصاديا

اغلقت خط انابيب النفط القادمة من العراق والذي يلبي نصف الطلب التركي السنوي  -٤
 .وانهارت صناعة النقل في ميناء مرسين بعد فرض الحصار على البضائع العراقية 

من طرف دول ذلك فسر و تزايد التدخالت التركية المتكررة في شمال العراق ضد االكراد  -٥
 .الجوار على انه غطاء يخفي اطماع توسعية 

لم تستطع تركيا الحصول على حصص من مشاريع اعادة اعمار الكويت بسبب  -٦
 ، وخيبة امالها بالحصول على فوائد مادية ونسباالحتكار االمريكي في هذا المجال

 .اكبر من عقود االعمار 
ل تركي ان تركيا لم تتلق سوى جزء ضئيل جدا ؤو اما فيما يخص التعويضات اعلن مس  -٧

من المساعدات التي وعدت بها من قبل دول التحالف قياسا بالخسائر المادية التي 
 .تعرضت لها بسبب حرب الخليج 

تها للواليات المتحدة في حرب رغم كل هذه االمور السلبية التي تعرضت لها تركيا اثر مساند
عن  االقليمي وذلكعلى المستويين الدولي و  مكاسبفرصا لتركيا لتحقيق  ان ذلك وفرالخليج إال 

حيث حصلت تركيا على مساعدات ضخمة من الواليات  ،طريق زيادة قوتها العسكرية وتحديثها
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 التصدير الحكومياالستيراد و مليار دوالر من مصرف مالية تقدر ب عتماداتابالمتحدة تمثلت 
خطة تركية كذلك موافقة الواليات المتحدة على تمويل  ،طائرة ٢٠٠لتمويل انتاج مشترك ل 
 فضًال عنمليارات دوالر،  ٤اسلحته الحربية بنفقة اجمالية تقدر ب لتحديث الجيش التركي و 

  . )١( f 16طائرة حربية من نوع  ٨٠انتاج 

  

   ٢٠٠٣الموقف التركي من احتالل العراق : ثانيا 

عزمت تركيا ان ال تكون  ،رار االمريكي بشن حرب على العراقمنذ االرهاصات االولى لصانع الق
بنوع  الموقفوعليه عملت تركيا على ادارة  ،ا كان ذلك في حرب الخليج الثانيةالخاسر االكبر كم

خاصة وان هذه الحرب  ،تنجم عن مثل هذه السياساتلتي قد من العقالنية كي تتجنب االخطار ا
وهذا االمر  ،في حرب الخليج الثانية االغطاء الذي كان موجودذلك ال تتمتع بالشرعية الدولية 

يخدم  واتخاذ موقفيشير الى ان تركيا استفادت من اخطائها السابقة في حرب الخليج الثانية 
  . )٢( بأمنها القوميمصالحها الوطنية وال يخل 

ج كما ان تركيا فضلت ابقاء الوضع الحالي على ما هو عليه انطالقا من مفاجآت حرب الخلي
د نواة كيان وجو  فضًال عنالخسائر االقتصادية التي تعرضت لها الثانية على الساحة العراقية و 

 حيث ان انقره لم تكن متضررة من الوضع الذي كان قائما قبل الحرب، ،كردي في شمال العراق
حيث اقامت  ،ركيا بقاء قواتها في شمال العراقذلك فان الوضع قبل االحتالل كان يضمن لتك

نجح قبل الحرب في الحيلولة دون تهديد  ،داخل العراق على امتداد حدودها اً يامن اً تركيا حزام
  .)٣(عناصر حزب العمال الكردستاني لألراضي التركية 

تركيا جهودا متعددة و مختلفة للحيلولة دون  اذ بذلت ،بوضوح لقد برز الدور التركي قبيل الحرب
 ٩٢ذلك المادة نشوب الحرب انطالقا من عدم التحرك إال ضمن الشرعية الدولية كما تنص على 

 وتشير تركية، عسكرية قوات بنشر والسماح الحرب حالة بإعالن المتعلقة ،من الدستور التركي
 أو البالد، حدود خارج تركية عسكرية قوات بنشر السماح أو الحرب حالة إعالن سلطة أنّ  إلى

 إذا وأّنه البرلمان، إلى يعود إنما التركية، األراضي على بالوجود أجنبية عسكرية لقوات بالسماح
 غير أو السنوية، عطلته في البرلمان فيه يكون وقت في مفاجئ خارجي لعدوان البالد تعّرضت
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 لرئيس فيمكن العسكرية، القوات استخدام إقرار المحّتم من يصبح بحيث االنعقاد على قادر
لذلك ماطلت تركيا في تقديم ردودها  ،التركية المسلحة القوات استخدام يقرر أن حينها الجمهورية

الفيتو وال سيما  املة ان تكون معارضة الدول الكبرى صاحبة حق ،مريكية منهاعلى المطالب اال
التنمية الى فتح باب التنسيق مع دول حزب العدالة و كذلك عملت حكومة  ،فرنسا وروسيا والصين

الجوار الجغرافي للعراق لخلق حالة ضغط على االدارة االمريكية ونلتمس ذلك من خالل مبادرة 
مطلع عام و  ٢٠٠٢ولة قام بها في نهاية عام من خالل ج )عبد اهللا غول(آنذاك رئيس حكومتها 

 ،تركيا(جية في اسطنبول حضرته دول وزراء الخار انتهت بعقد اول اجتماع على مستوى  ٢٠٠٣
العراقية الى المصالحة ودعا بيانه الختامي القيادة ) مصر ،السعودية ،االردن ،سوريا ،ايران

  .) ١(التعاون مع المفتشين الدوليين والى تجنب الحرب الوطنية و 

الى الدخول  وعمدت سعت الواليات المتحدة الى ان تكون تركيا حليفتها في الحرب على العراق
ن الى صيغة توافقية مفادها االتفاق على دخول قوات اسلسلة من المفاوضات توصل الطرففي 

الموافقة على نشر بتنسيق مشترك و  تركية الى العراق عقب توغل الوحدات االمريكية الى المنطقة
الية العراقية من الف جندي امريكي في االراضي التركية تمهيدا للعبور الى الجبهة الشم ٥٢

ولكن الواليات المتحدة علقت تحقيق هذه االتفاقية على  ،خالل الموانئ والقواعد العسكرية
  . )٢(مصادقة البرلمان التركي الذي بدوره رفض مشروع هذا القرار 

، حاولت تركيا االستجابة لفكرة ٢٠٠٣بعد سقوط النظام في العراق  في التاسع من نيسان العام 
وذلك في اواسط شهر ايلول من  االستقرارت  عسكرية الى العراق لحفظ االمن وتأمين ارسال قوا

وقد اقترن ذلك بشروط تركية من  ،)٣(لين االمريكيينؤو ، والتي اقترحها عدد من المس٢٠٠٣العام 
   )٤(:  ابرزها
 .وسيادته الحفاظ على وحدة العراق  .١
 .العراقية نزع سالح الميليشيات العراقية وقوات البيشمركة  .٢
 . وضع ميزانية موحدة للعراق  .٣
 .منع ظهور نظام فيدرالي  .٤

  . القومية بحقوقهم التركمان تمتع .٥
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وألجل تحسين العالقات بين الواليات المتحدة وتركيا بعد الفتور الذي أصابها طلب الجانب األول 
الف جندي للسيطرة على المنطقة الواقعة وسط ) ١٢(رسميا من تركيا توفير الجنود بقوة مقدارها 

الى  لعراق وكانت هنالك رغبة من الحكومة التركية والمؤسسة  العسكرية بإرسال قوات عسكريةا
ونفوذها في  هاان هذه الخطوة يمكن ان تعزز دور : لعراق وقد وضعت تركيا بعين االعتبار ا

لقومية إال ان قرار البرلمان التركي بإرسال قوات تركية الى العراق االعراق بشكل يؤمن مصالحها 
ذا شديد وخصوصًا من األكراد مما ادى باألمريكيين الى التراجع عن ه اً عراقي اً واجه رفض

  )١(وأعلنت الحكومة التركية تراجعها عن ارسال قوات تركية الى العراق  المطلب

ويربط المراقبون السلوك التركي المضطرب ازاء اكراد العراق بالخشية المزمنة من انعكاس 
، وتمارس يبلغ عددهم اكثر من عشرين مليون الوضع الكردي العراقي على اكراد تركيا والذين

مصطفى كمال (تركيا بحق اكرادها عنصرية قاسية ورثتها من مؤسس الدولة التركية الحديثة 
  .)٢(الذي شيد اركان حكمه على اساس سيادة العرق التركي ) اتاتورك

لتركي فقد شددت القيادة الكردية المتمثلة بالحزبين الرئيسين اوكرد فعل على هذا السلوك السياسي 
 آنذاك وزير الخارجية العراقي )هوشيار زيباري( لعراق وقالاي شؤون ل التركي فالى رفض التدخ

ان على : " لفيدرالية والدعوة الى حكم مركزي قوي في العراق اردًا على تصريحات تركية برفض 
كانون  ٢لسياسي وقال في اتركيا احترام خيارات العراق السياسية ومستقبله : ومنها  الجواردول 

، ان الفيدرالية مسألة عراقية سيقررها العراقيون عن طريق العملية ٢٠٠٤العام  الثاني من
بأن العراق في طريقه الى التشرذم : وان المخاوف من قبل دول الجوار ... السياسية والدستورية 

  . )٣( .، ليس هناك أي جهة لها مصلحة في تجزئة ألعراق...في غير محلها 

لعراق اوخالل هذه التطورات بدأ االكراد يصرون على سحب القوات العسكرية التركية من شمالي 
التي ) PMFالفصل (او قوة ) قوة حفظ السالم(ا  بالدعوة الى سحب ما كان يسمى بـؤو وابتد

، وقد غادرت القوة شمالي العراق في مطلع تشرين كيا والمتمركزة في اقليم كردستانتقودها تر 
، فضًال عن اجتماع )٤(، وقد استغرق وجود هذه القوات قرابة سبعة أعوام ٢٠٠٤االول من العام 

، فقد شاركت تركيا في االجتماع التشاوري الخامس ٢٠٠٣لدول جوار العراق في العام  دمشق
لعراق وقد هدفت ا، لبحث االوضاع في ٢٠٠٤لدول جوار العراق الذي عقد بالكويت في العام 
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بع للمساهمة في تحديد معايير نتركيا من ذلك إلى تأكيد حرصها على هذه االلية اإلقليمية التي ت
التعامل مع الحالة العراقية وتطوراتها، وقد كانت القضية االهم التي سيطرت على االجتماع هي 

  .)١(الحدود العراقية مع دول الجوار ايجاد آلية مقبولة لوقف عمليات التسلل عبر : 

 )رجب طيب اردوغان(، وضع رئيس الوزراء التركي ٢٠٠٦اغسطس من العام / وفي اب 
، والذي يعد من اكبر السدود التي سوف تقيمها تركيا على نهر )اليسو(حجر االساس لسد 

، التي ستؤدي في لنهراإلنشاء سد اليسو على هذا  التداعياتوهناك العديد من  ،)٢(دجلة
  )٣(: المستقبل الى االضرار بالعراق منه 

ان كميات المياه القادمة الى العراق عن طريق نهر دجلة ستنخفض بشكل كبير عند اكمال  .١
الذي سيتحكم في تحديد و  ٢٠١٣في عام  هالذي كان المقرر انهاء بناءتنفيذ المشروع 

دجلة الطبيعي من المياه عند الحدود  لعراق إذ ان وارد نهراكميات المياه المطلقة الى 
، سينخفض عند انشاء السد الى )مليار متر مكعب بالسنة ٢٠،٩٣(العراقية التركية يبلغ 

، السنوي لنهر دجلة بالمائة من االيراد ٤٧، أي ما يشكل نسبة )سنة/  ٣مليار م ٩،٧(
عية العراقية من من األراضي الزرا) الف هكتار ٦٩٦،٠٠٠(وكذلك فإّن انشاء السد سيحرم 

 .المياه 
، وزحف لطبيعيةاراضي الخضراء والمراعي اإلضرار بالبيئة التي ستنتج من تقلص رقعة األ .٢

، والتي بدورها سوف تنعكس مناطق كانت في منأى عن هذا الخطرنحو ) التصحر(ظاهرة 
ء ، حيث سيحول سد أليسو العراق الى جز العواصف الرملية وزيادةعلى الطقس في العراق 

 .من الصحراء 
سوف يحرم سد أليسو اعدادا كبيرة من السكان من مياه الشرب اسوة بالذين حرمهم مشروع  .٣

يد، فسوف يحدث تأثيرًا في المدى البع) اليسو(لعراق أما سد افي غرب ووسط ) GAP(الـ 
لصحي الناتجة عن النقص ، فضًال عن مشكالت الصرف احيث يمتد الى شمالي العراق
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نوعية المياه بعد  تدهور، كما سيؤدي انخفاض مناسيب المياه في نهر دجلة الى في المياه
ي في المدن الواقعة على نهر دجلة، كما في نهر استكمال بناء شبكات الصرف الصح

في حين يبلغ المعدل العالمي نحو  ،لتر/ ملغ ١٨٠٠التلوث نحو ، حيث بلغت نسبة الفرات
 .لتر / ملغ  ٨٠

المزارعين الى ترك مهنة  ، حيث ان انخفاض موارد المياه يدفعلسكانتغيير نمط معيشة ا .٤
الى  بدورها هذه الهجرة سوف تؤديو ، جرة نحو المدن والتجمعات السكنية، والهالزراعة

الى تدهور في  ، وتؤدي ايضاً صادي الى انماط غير منتجةتغيير انماط العمل االقت
، االبقار(انية المنتجة اقتصاديًا لثروة الحيو ، يصاحبها تراجع في اعداد االمراعي الطبيعية

 ) . واألغنام
تحتاج الى كميات ، حيث ان عملية انعاش االهوار التأثير في عملية انعاش االهوار .٥

، وذلك للمساعدة في عملية احياء هذا النظام البيئي الطبيعي المتميز، كبيرة من المياه
ت كبيرة، فضًال عن  النقص في نهر لمياه في نهر دجلة وبكمياوان انخفاض واردات ا

، سوف %٩٠، وانخفاض واردات الفرات بنسبة الفرات، بسبب المشاريع التركية السابقة
، الن المياه اآلتية من نهر دجلة سوف جفاف االهوار الطبيعية او تلوثهايؤدي الى 

جراء انخفاض  بهاتكون غير صالحة النعاش االهوار، بسبب التلوث الذي يلحق 
  .، وارتفاع نسبة الملوحة فيهامناسيبها

 بالعراقاكتسبت السياسة الخارجية التركية حيال منطقة الشرق االوسط خصوصا فيما يتعلق 
، إذ كانت االشارة االولى لهذه السياسة الجديدة تصريح ٢٠٠٧حيوية وفاعلية منذ بداية عام 

، اكد فيه على ان بالده لن ٢٠٠٧مطلع العام ) نرجب طيب اردوغا( آنذاك رئيس الوزراء التركي
، وان العراق تحول الى اولوية ت التي تجري على الساحة العراقيةتقف متفرجة ازاء التطورا

فه الخبراء ، وهو التصريح الذي وصاد االوروبيخاصة بالنسبة لتركيا متقدمًا على ملف االتح
ة والتنمية كان دومًا على اوروبا، كما ترجمت ال، نظرا الن رهان حزب العدرياالستراتيجيين بالخط

االعالم التركية تصريحاته المنتقدة للواليات المتحدة بشأن تقاعسها عن مكافحة  وسائل
في شمالي العراق على انه إشارة إلى احتمال قيام تركيا بعمليات عسكرية قريبة  )االنفصاليين(

فقد  ،األخرى، اما االشارة ٢٠٠٣اق في العام في شمالي العراق للمرة االولى منذ احتالل العر 
التفرج  ، والتي حذر فيها من استمرار سياسة)ايمري تاينر(جاءت من رئيس االستخبارات التركية 

  .)١(، ودعا تركيا الى ان تكون شريكا رئيسًا في اللعبة اإلقليمية تجاه ما يجري في المنطقة
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رئيس اقليم كردستان االتصاالت بين مبعوثين اتراك و تعددت ) ٢٠٠٩و ٢٠٠٨(وخالل العامين   
امريكية  –عراقية  –، لجنة تركية ٢٠٠٨من العام  تشرين الثاني، وتألفت في )مسعود البارزاني(

للحد من نشاطات حزب العمال الكردستاني لتتوالى بعدها الصالت بين السلطات التركية 
بزيارة ) عبد اهللا غول(ركي السياق قام الرئيس الت ، وفي مثل هذا)١(والعراقية والكردية العراقية

، وزادت في الوقت نفسه المبادالت )٢(عاماً  ٣٣، وكانت الزيارة االولى لرئيس تركي منذ بغداد
، وتعددت ٢٠٠٧، قياسا بالعام ٢٠٠٨في العام %  ٥,٣٧التجارية بين تركيا والعراق بنسبة 

مشاريع  التعاون في مختلف المجاالت بحيث يبدو ان تركيا تريد ان تكون البوابة االوربية للعراق 
)٣( .  

) رجب طيب اردوغان(لوزراء التركي ، قام رئيس ا٢٠٠٩وفي منتصف تشرين االول من العام 
، )٤(بزيارة ثانية الى العراق حيث اعلن وقتها عن تشكيل مجلس للتعاون االستراتيجي بين البلدين

، وقد جاء اردوغان هذه المرة ليمثل كافة بتدعيم التعاون في المجاالت  الحيوية: والذي يعني 
ذ تم االتفاق على انعقاده مرة واحدة على ، إللدورة السنوية الجتماعات المجلسالجانب التركي 

  . )٥(االقل كل سنة بالتناوب بين البلدين

قنصلية افتتاح ال: الحدث المهم ،والذي له دالالت ومعان مختلفة هو كان ،٢٠١٠وخالل العام 
في مستقبل العالقات بين البلدين بشكل  وهو ما يؤثر  تأثيرا كبيرا ،التركية في إقليم كردستان

كانون الثاني  ٣١، ففي يوم )٦(عام، وفي عالقات تركيا مع إقليم كردستان العراق بشكل خاص
، وافقت الحكومة االتحادية على افتتاح القنصلية التركية في كردستان بسبب ٢٠١٠من العام 

، فضًال عن افتتاح ليم كردستان وتركياستثمار بين إقاستقرار االوضاع فيها، وازدياد مجاالت اال
التركية ذات صالت وثيقة، وتحكمها  –جامعة تركية في االقليم حتى اصبحت العالقات الكردية 

  .)٧(الشراكة االقتصادية: ، وفي مقدمتها االستراتيجية في مختلف المجاالت الشراكة
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  دائرة العالقات العراقية االيرانية :  المطلب الثالث

يرجع ذلك ألهمية الموقع ني في العراق عدة ثوابت سياسية واقتصادية وامنية و الدور االيرايحكم 
العالقات و بأطول حدود جغرافية مع ايران الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط  عدهالجغرافي للعراق ب

التي  اماالعو من اهم  ٢٠٠٣، ويعد عام لى عدة مستويات اهمها الثقافية واالقتصاديةالتاريخية ع
مستوى قوته حيث تحول العراق الى وجيه الدور االيراني في العراق وتحديد اتجاهاته و ساهمت في ت

بشكل كبير بان تكون في انعدام االمن مما ساهم و  تتسببدوله تعيش حالة من الفوضى الداخلية 
  .ايران فاعل كبير في العراق 

اهم المالمح التي ميزت اذ ُيعد من ، ي مهيمني االيراني على دور اقليمالصراع العراق انعكسلقد 
حيث برز العراق  ،ك من تداعيات اقليمية وحتى دوليةالعالقات الثنائية فضال عن ما ترتب على ذل

نموذج أايران بقوة فكرها الثوري كفي حين تميزت  ،ة وامكانياته االقتصادية الكبيرةبقوته العسكري
 بين البلدين اندلعت الحرباالمكانيات خضم هذه القدرات و  وفي، )١(قابل للتصدير لحماية الثورة 

لقرار مجلس بل قبول الطرفين  ،معاهدة سالم دون توقيع ١٩٨٨لتنتهي في عام  ١٩٨٠في عام 
لذلك بقيت عدة بنود جوهرية  ١٩٨٨الذي اقر وقف اطالق النار في عام و ) ٥٩٨(االمن الدولي 

بقيت العالقات لحدود والسيادة على شط العرب و خاصة فيما يتعلق بترسيم اغامضة للطرفين 
بمرور الوقت باعتبار ان كال الطرفين لهما وزن اقليمي في المنطقة ويسعى  متوترةااليرانية العراقية 

  . )٢(كل منهما الى  بسط نفوذه االقليمي كي يصبح القوة المتفوقة على حساب االخرى 

ساسي هو جالء االستقرار الرسمي على مطلب ا من اً نوع ٢٠٠٣شهد الموقف االيراني منذ عام 
اذ ان الرؤية االيرانية الحتالل  القوات الحليفة لها عن كامل االراضي العراقية،القوات االمريكية و 

الواليات المتحدة للعراق لم تنفصل عن تصورها العام للهيمنة االمريكية على دول الشرق االوسط 
  . )٣( باإلجمال

 لصالح العراق، فعال إيجابي حياد أنه العراق على على الحرب تجاه ايران سلوك يفسر من هناك
 من ينطلقو  للعراق األمريكي الغزو حدوث دون للحيلولة الممكنة الجهود كل بذل في يتمثل اذ

 مواجهة في ترغب تكن لم أنها أساس على لوطنيةاومصالحها  القومي امنها على حرصها أهمية
 الحرب حصول لعدم دعوتها استمرارية مع بالتزامن العسكرية عملياتها وعرقلة األمريكية القوات
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 ال قد تتركها التي الجديدة األوضاع لخطورة تحسبا لذلك الالزمة التسهيالت تقديم وٕادانتها وعدم
 (ونقل األنظمة المتعلقة بتغيير األهداف تحقيق في األمريكي السعي ظل في جاءت أنها سيما

  )١(: منها من األسباب للعديد وذلك اإلسالميةو  العربية البلدان إلى )الديمقراطية

  

 أو الواليات المتحدة مع المباشرة المواجهة لتحقيق والذرائع الحجج توفير في الرغبة عدم -
  . اإلقليمي  نفوذهادورها و  وتقزيم النووية قدراتها ضعف لتحاشي عليها، أخرى عقوبات فرض

 النفط والهيمنة على االستقرار وعدم الفوضى حاالت انتشار من القومي أمنها على الخوف -
  .ذات توجه مشابه للتوجهات االمريكية حكومة  وتشكل

 ومنع حراسة الحدود مسألة في وعدم تعاونها في الشؤون العراقية بالتدخل المتهمة إيران إن
 الحكم اعترفت بمجلس )ايران(اال انها  محتله دولة العراق دتع العراق، دخول إلى المتسللين
) للعراقيين السلطة تسليم نحو األولى الخطوة باعتباره االنتقالي ٢  الخاصة سياستها وتتمثل، (
 السياسية مؤسساته تدعم هنفس وفي الوقت االحتالل الى رفض الداعي البراغماتي بالتعامل

 المواليةالسياسية  العناصر مكاسب على للحفاظ مشروع الفدرالية فكرة وتتبنى الحكوميةو  والعسكرية
  .لها 

األمريكي في فترة ما قبل  االحتالل بسبب مضمرة العراق في اإليرانية التطلعات كانت وٕاذا
 السياسية العراق اطالعها على تفاصيل ظل في نهائيا استبعادها يعني ال ذلك االنسحاب فإن

 في اإليرانية والرغبة و شماله، العراق جنوب في نشاط  استخباراتي بوجود االحتفاظ على وقدرتها
  )٣(قدر االمكان  القائم العراقي الوضع واستثمار شيعية موالية حكومة دوجو 

حيث سعت ايران  ،تركياان العراق كان بمثابة نقطة مركزية ألي تنافس استراتيجي ما بين ايران و 
الرغم من انها لم تستطيع توسيع نفوذها في المنطقة وعلى اراداتها السياسية على العراق و  لفرض

اال انها حصلت على عمق استراتيجي في العراق وذلك من خالل اتباع ايران  كامل تحقيق نجاح
  ):٤(من السياسات اهمها  ةجمل
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لعراق دولة محتلة من قوات ، رغم انها تعد اف بالحكومة االنتقالية في العراقاالعترا -١
ان لم يكن غير مشروع  ،المحتل من وجهة نظرها غير مقبول وان ما يصدر من ،اجنبية

. 

الحرص على عدم التورط في اي سياسة يمكن ان يفهم منها ان ايران تقف ضد الوحدة   -٢
  .الوطنية للعراق

في سبيل  ،مراجع الدينية الشيعية في العراقحرصت ايران على توطيد عالقاتها مع ال -٣
دولة علمانية في العراق تدخر قدرا كافيا من   سرغبة تقوم على اساس عدم تأسي تحقيق

 .العداء لمنهجها االسالمي 

نفسها من االتهامات التي  أةتنشيط سياسة خارجية فعالة تجاه دول الجوار تحاول تبر  -٤
، من خالل عقد المؤتمرات لتدخل في الشؤون الداخلية للعراقوجهت لها بشأن ا

 الجوار من اجل تحقيق االستقرار في العراق، واالجتماعات والزيارات التنسيقية مع دول
فعلى سبيل المثال بادرت الخارجية االيرانية الى عقد اكبر مؤتمر اقتصادي مشترك مع 

شخص عراقي بين )  ٤٠٠( الوزراء العراقيين والتجار في طهران حيث ضم اكثر من 
 .مسؤول وتاجر 

 سوريابزيارة رسمية الى  ٢٠٠٤كانون الثاني عام  ٣قيام وزير الخارجية االيراني في -٥
اهمية انهاء ) تركيا -ايران (ا موادراكه ،معها ومع تركيا فيما يخص العراق للتنسيق

االحتالل ونقل السلطة الى الشعب العراقي، وتم االتفاق على عدة نقاط من بينها الحفاظ 
  .فيه على وحدة العراق وعدم تأسيس كيان كردي 

مرتبط بعوامل ، اإليرانية في العراق االستراتيجيةإن مستقبل من خالل ما تقدم يمكن القول 
اإليرانية في العراق تعيش حالة من التفاعل  االستراتيجيةوٕان ، ومتغيرات داخلية ومؤثرات خارجية

 وخصوصا وٕان العراق اليوم يمثل نقطة ارتكاز لكل من، الشديد مع مشروع العالمية األمريكي
ومشروع الواليات ، بها ةالمشروع اإلقليمي إليران ولهدفها في سيادة المنطقة اإلقليمية المحيط

بقوس "تأمين مصالحها في ما يعرف  دالمتحدة الذي يتمثل في القيادة العالمية لها والذي يع
قيق حيويا وأساسيا لتح اً الممتد من منطقة الخليج إلى حوض بحر قزوين أمر " المصالح األمريكية

  .م مى اآلن القيادة األمريكية للعالهيمنتها العالمية أو ما يس

  



 ا��
ا�دوا�
 /ا	��� ا�ول �
 ا	����� ا	�

 

 ٣٩ 

  المبحث الثاني 

  سوريا _فلسطين  دائرة 

  

حيث تقع فلسطين على  ،رئيسا يعطي لفلسطين مكانه مهمة ومميزهعد الموقع الجغرافي عامال يُ 
كما  ،كم ٣٠٢,٥ة اسيا المواجهة للبحر المتوسط وتطل علية بساحل طوله الساحل الغربي لقار 

تجاورها سوريا من الشمال الشرقي بحدود و  ،كم ١٠,٥البحر االحمر بساحل طوله تطل على 
ي فو  ،كم ٣٨٠كم، وفي الشرق االردن  ٧٩نان في الشمال بحدود طولها لبو  ،كم ٧٠طولها 

يربط بين البحر ، فارض فلسطين عباره عن برزخ ارضي كم ٣٧٧الجنوب مصر بحدود طولها 
المياه المعتدلة شماال هو تقاء بين المياه الدافئة جنوبا و وهذا االل ،المتوسط والبحر االحمراالبيض 

  )١( .الذي يكسب المعبر الفلسطيني اهميته الكبرى

  االيراني و التركي  ينالقضية الفلسطينية في المدرك:المطلب االول 

، لما لهذه القضية من اهمية ينية نقطة انطالق لكل من تركيا وايرانالقضية الفلسط تلقد شكل
ن من اجل توظيف هذا االمر لدعم الذلك سعى الطرف ،بارزة لدى كل المسلمين في العالم

رض بالتالي السعي الى السيطرة االقليمية من خالل فاالسالمي الخاص في المنطقة و  هنموذجأ
  .ين كل طرف نفسه المتصدي لحقوق المسلم اً عاد ،نفسه كقوة اقليمية في المنطقة

  القضية الفلسطينية في المدرك التركي:اوال 

 يةفلسطينال القضية تجاه التركية السياسة بتوجهات االرتباط شديدة التركية الداخلية القضايا إن
عائًقا  تركيا تواجهها كانت التي والخارجية الداخلية التهديدات شكلتومن ثم  ،األوسط والشرق
 سياسي موقف أي هنالك يكن ولم ،يةفلسطينال القضية تجاه فاعل بدور تركيا قيام أمام أساسًيا

  . )٢(١٩٤٨ العام في بإسرائيل تعترف مسلمة دولة أول تركيا كانتبل  إلسرائيل، مناهض

 تركيا، اهتواجه التي التحديات إلى فترة ما بعد الحرب الباردة فيالتركي  الموقف استند ومن ثم
 على الفترة هذه في التركي الموقف حافظو  ،سياسي أو ايدولوجي أو فكري أساس وليس على

 ولم ،المتحدة األمم عن الصادرة القرارات بعض وتأييد ،الفلسطيني للموقف الداعم الرسمي خطابه
لم  ذلك على عالوة ،السلمية العملية في وساطة دور أو لقاءات أو تركية مبادرات هناك يكن
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الفاعل خاصة  الدور قوة مقومات ألهم فقدانه بسبب فعلية تحركات إلى التركي الموقف يترجم
  . )١( )وخارجًيا داخلًيا السياسي االستقرار( والسياسية ) االقتصاد قوة (االقتصادية المقومات

 سبتمبر/أيلول١٣في  وٕاسرائيل الفلسطينية التحرير منظمة بين وقع الذي أوسلو اتفاق لقد أحدث
 اإلقليمي او الدولي فعلى أو المحلي المستوى على ذلك أكان سواء الفعل ردود من العديد ١٩٩٣
 مبدأ أساس السلمية على العملية في والبدء االتفاقية بتوقيع تركيا رحبت التركي الموقف صعيد

 السلمية شكلت العملية حيث ،اإلقليمي واألمن االستقرار تعزيز بهدف ،السالم مقابل األرض
كانت تنتهجها وهنا يشير  التي والحرص الحذر سياسة من لها مخرًجا التركية النظر وجهة حسب
 مع تركيا لعالقات دفع عامل شكل أوسلو اتفاقية توقيع إن"Hints Kramer):( س كرمر تهاين

  . )٢("إسرائيل

 جاء الموقف ،يةاإلسرائيل التركية العالقات تنامي من العربية المواقف مع متناقض وبشكل
زيارة  أثناء في )عرفات ياسر(الراحل الفلسطيني الرئيس عنه ما عبر خالل من الفلسطيني،

الفلسطيني  الموقف عن ،١٩٩٩ يوليو/ زتمو  في غزة إلى ديميريل سليمان التركي الرئيس
ديميريل  سليمان الرئيس به ما يقوم وخاصة التركي الدور وضرورة أهمية " على بتأكيده الرسمي
 تركيا إلى وجهت التي العربية االنتقادات وعارض ،)٣(السالم  عملية على للحفاظ شخصًيا

 العالقات تتركه قد الذي السلبي األثر الموقف هذا ستبعدا من ثمو  ،"ةالعسكري لتوقيعها االتفاقية
بالنسبة  اإلسرائيلية التركية العالقات توثيق عدو  ،الفلسطينية القضية على التركية اإلسرائيلية

  .)٤(واإلسرائيليين  الفلسطينيين بين الوسيط بدور تركيا لقيام فرصة للفلسطينيين

 باستخدام ٢٠٠٠/سبتمبر/ايلول٢٨ االقصى انتفاضة من تركيا موقف وعلى صعيد اخر فقد اتسم
 على أطلقتها التي التصريحات خالل من )إسرائيل(إلى  االنتقادات توجيه في قاسية لهجة

 والمرتبطة "الجماعية باإلبادة" )إسرائيل (بها التي تقوم القتل أعمال ووصف اإلسرائيلية السياسة
  . )٥( اليهود تجاه تلره اقترفه بما ومعنوًيا تاريخًيا
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)  ٢٠١٠-٢٠٠٢( ما بين القضية الفلسطينية تجاه تعاملها في التركية السياسة على تحول طرأ
 التي العملية واإلجراءات الدبلوماسية، والمبادرات والتصريحات المواقف خالل من ذلك تجلى
 تنتهجها التي "الدبلوماسية للمبادرة " تجسيًدا وذلك  والدولي اإلقليمي الصعيد على تركيا بها قامت
 وقضية ،الفلسطينية المصالحة مثل الخارجية االنفتاحية سياساتها توجهات تنفيذ أجل من تركيا

 الضوء لتسليط الدولية لمكانتهاتوظيفها  عن فضالً  هذا ،غزة وحرب شاليط، االسرائيلي الجندي
 لتركيا مستقلة ورؤية ،ومؤثًرا دوًرا فاعال  ثمة أن نجد من ثمو  المشروع، الفلسطيني الحق على
 على اقتصر أنه نجداذ  ٢٠٠٢عام  قبل التركي الدور مع وبالمقارنة ،يةفلسطينال القضية تجاه

 األهميةبحيث لم تحظى المنطقة حقيقي و  فعلي دور إلى تترجم لم التي ،المنددة التصريحات
 الفترة تلك في التركية الخارجية السياسة ان اذالتي توليها تركيا لها في الوقت الحاضر  نفسها
  . )١."(االنعزالية" على قائمة

 أجل ، مندورها لتعزيز اقتصادية أدوات وظفت بل ،السياسية األدوات بتوظيف تركيا تكتف ولم
 أساس على القائم واالستقرار األمن بتحقيق المتمثلة التركية الخارجيةالسياسة  أهداف أهم تحقيق
 في التركي السياسي الدور شكل هناو  ،والدولي اإلقليمي المحيط مع في عالقتها األبعاد تعدد

 المحافل في حقوقهم ونيل ،بأرضهم وتمكين الفلسطينيين عامال لتعزيز يةفلسطينال القضية
 األحداث ضخامة أعطت من ثمو  ،واقتصادًيا سياسًيا خالل مساعدتهم من والدولية اإلقليمية
 فلسطين قضية تشكله لما ودولًيا إقليمًيا بارزة مكانة الدور التركي يةفلسطينالالقضية  في وكثافتها

  . )٢( والعالم األوسط منطقة الشرق في والحرب سلملل مفتاح من

 وانفتاح مركز دولة أنها لنفسها تركيا رؤية الى الفلسطينية القضية  من التركي الموقف استند
 الجوار دول على انفتاحها على بناء جاء المواقف لتلك تركيا ان اتخاذ بمعنى ،وتعدد البعد

 يتم الوهذا  ،فلسطين في فاعل دور لها يكون أن أجل من وذلك ،الجميع مع العالقات وتحسين
 يفسر هذا، و السياسي الحوار لغة استخدام خالل من الجميع من واحدة مسافة على وقفت إذا إال

 وحركة سوريا انفتاحها على وخاصة الوسيط بالدور للقيام األطراف جميع قبل من تركيا قبول
  . )٣( ٢٠٠٦عام الفي  حماس

 ٢٠١٠- ٢٠٠٢ المدةفي  الفلسطينية األحداث حيال وقوًيا وواضًحا بارًزا التركي الموقف كان 
 خالد( فزيارة ،خطوات عملية إلى التصريحات تلك ترجمة وتأثيره مصداقيته من عزز ومما
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 اإلرباك بعض الرغم من وعلى ،الحركة على مفروضة كانت التي العزلة ظل في لتركيا )مشعل
 ه الزيارة عبرت عن موقف هذ أن إال ،الزيارة تلك رافقت التي والخارجية الداخلية والضغوطات

في  الفاعلة األطراف جميع مع متوازنة عالقات إقامة نحو التركية السياسة في تحول نقطة ُعد
تركيا  تسعى االوربي الذي االتحاد أن خاصة مستقلة، تركية رؤية ظل في الفلسطينية القضية

األمريكية  المتحدة الواليات كذلك ،اإلرهابية الحركات قائمة على حركة حماس يضع فيه للعضوية
 ذلك يدل هنا و  ،"إرهابية" حماس حركة دونيع استراتيجية عالقات بتركيا تربطهما اللتان وٕاسرائيل

 في الدبلوماسية جديد وتصور ،والدولية اإلقليمية األطراف باقي عن مستقلة تركية رؤية على
 عالقات ، وٕاقامةاألطراف جميع من واحدة مسافة على الوقوف نحو السلمية العملية تجاه التركية
 التي التركية السياسة الخارجية مبادئ أهم أحد بذلك مترجمة ،الوسيط بدور القيام أجل من جيدة

 السابقة السياسة مع ، مقارنةاألبعاد تعدد بسياسة المتمثلة والتنمية العدالة حزب حكومة وضعتها
  . )١(واحد  محور نحو الميل على القائمة

 ،٢٠٠٣ يونيو /حزيران ٩ في التركية الوزراء برئاسة الصحفي المركز عن صادر بيان ففي
 التركية  لخارطة الحكومة مساندة عن) أردوغان طيب رجب (التركية الحكومة رئيس أعرب

 على مؤكًدا )شارون أرئيل (اإلسرائيلي الوزراء رئيس مع هاتفًيا اتصل ذاته الوقت وفي ، الطريق
 مختلف المجاالت في التعاون وتنشيط ،)إسرائيل (مع عالقاتها تطوير على عازمة حكومته أن "

  . )٢(الشيخ   شرم مؤتمر عنها أسفر التي للنتائج تركيا ارتياح عن معرًبا ،البلدين بين

 ٢٠٠٦ الثاني تشرين في )سيزر نجدت أحمد (السابق التركي الرئيس وجه ،ذلك على عالوة
 ،انقرة لزيارة )بيرز شيمون(االسرائيلي   والرئيس ،)عباس محمود( الفلسطيني الرئيس إلى دعوة
 السالم عملية في رغبتها بالتوسط تركيا جددت حيث ،التركي البرلمان أمام كلمة إلقاء أجل من
 بالعملية التركية الحكومة الذي أولته االهتمام على يدل وهذا واإلسرائيلي، الفلسطيني الطرفين بين

 الطرفين مع عالقتها في تكون متوازنة أن على حرصها أخرى جهة ومن ،جهة من السلمية
  . )٣(عملية السالم  في وساطتها إنجاح أجل من واإلسرائيلي الفلسطيني

ان وقوف تركيا ودعمها لصعود حركة حماس يعد االبرز على صعيد العالقات التركية 
  .الفلسطينية 
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 االنتخابات هذه وفي ٢٠٠٦ يناير/ يالثان كانون ٢٥في التشريعية الفلسطينية االنتخابات جرت 
 المجلس مقاعد من١٣٢ من أصل مقعداً  ٧٦  بـ واإلصالح التغيير قائمة حماس حركة فازت

 المتحدة الواليات أن المجلس إال أعضاء من % ٥٧,٦ نسبته ما أي ألفلسطيني التشريعي
 عن المساعدات وقطعت ،الحركة على عزلة فرضت وٕاسرائيل األوروبي األمريكية واالتحاد
عن  حماس حركة تخلي ضرورة على والدولية اإلقليمية األطراف إجماع وسط ،الشعب الفلسطيني

بضرورة  تركيا نادت فقد تركيا، قبل من األبرز جاء الموقف لكن ،بإسرائيل واالعتراف "العنف"
من  فقط واحد يوم فبعد بالحكومة، حماس بحركة والقبول الفلسطيني، الشعب خيارات احترام
التركي  الوزراء رئيس أعلن ٢٠٠٦ يناير / الثاني كانون ٢٧ في أي حماس حركة فوز إعالن

لمنظمة  يكون مشتركة مبادرة تقديم عن الباكستاني الرئيس مع لقائه خالل )أردوغان طيب رجب(
أردوغان  انتقد كذلك ،وٕاسرائيل الفلسطينيين بين التوسط أجل من ،دور وتركيا اإلسالمي المؤتمر

سيخلق  هذا إن " وقال إسرائيل فرضتها التي االقتصادية العقوبات ٢٠٠٦ فبراير/شباط ٢١ في
  . )١(الفلسطيني  للشعب احترام عدم ويعكس مقيدة، ديمقراطية

 من بذلت التي التركية والمساعي والتصريحات المواقف أنفوعلى صعيد المصالحة الفلسطينية 
 تركيا حرص من نابًعا وبارًزا فاعال تركًيا دوًرا أظهرت والتي ،المصالحة الفلسطينية تحقيق أجل
 على والحفاظ ،الفلسطيني الداخلي البيت وترتيب ،الفلسطينية القضية على سمعة المحافظة على

 من الفلسطينية السلطة وتمكين الفلسطيني الوطني المشروع حماية من أجل االجتماعي نسيجه
 رجب (التركي الوزراء رئيس بتأكيد وذلك الفلسطينية، الدولة إقامة في مساعيها وٕانجاح الصمود

 في نحن(بالقول  )هنية إسماعيل( الفلسطينية الحكومة رئيس مع خالل اتصاله )أردوغان طيب
 من نتألم إننا ...صفوفكم إلى الوحدة وٕاعادة بينكم الصدع رأب من أجل للتحرك جاهزون تركيا
 بمصلحة ويضر ،مواقفكم يضعف االنقسام هذا وان ،الفلسطينييناإلخوة  بين الدم نزيف رؤية

 تحقيق إن ...المستقلة الفلسطينية الدولة بإقامة يضر هذا الموقف إن ..الفلسطيني الشعب
 إن(( فقال )غول اهللا عبد( التركي الرئيس أما،) (٢) واجب ومسؤولية أمر الفلسطينية المصالحة

 لهم، كبيًرا هًما تشكل وأنها التركي، الشعب قضية والقدس خاصة الفلسطينية القضية تعتبر تركيا
  . )٣(  ))وسمعته الفلسطيني بالشعب الضرر الكبير الحق الفلسطيني االنقسام وأن
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 المياه التركية  في ةمرمر  سفينة على باالعتداء اإلسرائيلية القوات قامت ٢٠١٠ مايو/أيار ٣١ في
 من كل واعتقلت ،االتراك المدنيين من ٩ وقتلت ،في سواحل البحر االبيض المتوسط اإلقليمية

 وكانت ،اسطول الحرية منها تشكل سفن ست من واحدة ةمرمر  سفينة دعالسفينة وتُ  متن على كان
قطاع غزه المحاصر من قبل للفلسطينيين في  االنسانية المساعدات على متنها تحمل السفن هذه

 وسائل من العديدو  ،الحقوقيين والسياسيين الناشطين من ٧٥٠ ما يقارب فضًال عن ،اسرائيل
  . )١(العالمية  اإلعالم

 بالتصريحات واالنتقادات الحرية اسطول على االسرائيلي االعتداء تجاه التركي الموقف اتسم
 الصفقات العسكرية الغاء خالل من وذلك ،وواضحة حاسمة قرارات اتخاذ فضًال عن ،ةالقاسي

  . )٢(دولية  تحقيق لجنة وتشكيل غزة عن الحصار برفع والمطالبة

 أو ،مستوى التصريحات على ذلك أكان سواء الصارمة اإلجراءات من مجموعة تركيا اتخذتو 
 تركيا وجهت الرسمي التركي الخطاب مستوى فعلى ،االمن مجلس في الدولية تحركاتها خالل من

 بكالمه )أردوغان (حيث توجه إلسرائيل والذعة واسعة انتقادات الرسميين المسؤولين لسان على
 ،كذبكم مللنا...التركي وال بالشعب التركية باألمة يليق ال يجري الدم ترك إن "بالقول إسرائيل إلى

 ووصف "القدر بنفس قوية فإن عداوتنا ،قوية صداقتنا أن فكما ،تركيا صبر تختبروا أال وأنصحكم
 )اوغلو داود أحمد( السابق الخارجية التركي وزير أما ،(٣) وقرصنة دولة إرهاب بأنه" العدوان

 تجاه هجهانت التي المعايير المزدوجة إلى إشارة في األمريكية المتحدة الواليات إلى كالمه فكان
 السفينة على الهجوم النفسية يشبه الناحية من(قائال ىأخر  جهة من وٕاسرائيل جهة من العالم

 هنا واألمر ،معنا كامال نتوقع تعاطًفا أميركا ،لذا على ٢٠٠١ سبتمبر/أيلول ١١ هجمات التركية
 وغير الشرعي بين ،والخطأ بين الصحيح اختيار هو بل ،وٕاسرائيل تركيا بين باالختيار يتعلق ال

 تل من التركي السفير بسحب تركيا قامت فقد ،العملية اإلجراءات صعيد على أما ،)٤() الشرعي
عسكرية  مناورات ثالث في إسرائيل مشاركة وألغت ،في تركيا اإلسرائيلي السفير واستدعت ،ابيب

 الموقعة العسكرية الصفقات من العديد في النظر ستعيد أنها أعلنت ذلك على عالوة ،مشتركة
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 ةاألمني للصناعات التابعة االتفاقات تطبيق االمن القومي التركي مجلس وقرر ،بين الطرفين
  . )١(الدوالرات  مليارات كلفتها تبلغ أمنًيا عشر مشروًعا ستة تجميد التركية

  

  في المدرك االيراني  يةفلسطينالقضية ال: ثانيا 

 المشرق عند وال تنتهي العربي بالخليج تبدأ واسعة جغرافية رقعة على اإليراني المشروع يمتد
مركزية  إن إالّ  ،البل يمتد الى اطر اوسع ليشمل منطقة الشرق االوسط بشكل كامل ،العربي

 الشارع كسب رضا في أساسياً  مدخالً  تجعلها العربيةالشعوب  وجدان في "الفلسطينية القضية"
 "الفلسطينية القضية" ُتعدّ  المنطقة ولذلك في المتزايد اإليراني القبول بالحضور ثم ومن ،العربي

أدوارًا  تؤدي إقليمية كدولة أيضاً  بل ،رافقط كج ليس بإيران العربي الشعبي القبول أساسية في
  . )٢( العربي اإلقليمي النظام في فعلية

اقام حيث  )الشاه(في عهد  بأتجاهين االول الفلسطينية القضية لقد امتاز الموقف االيراني تجاه 
% ٦٠ نحو اذ كانت ايران تغطي ،قات معهاووطد العال )اسرائيل(الشاه عالقات دبلوماسية مع 

راس حربة للسياسة االمريكية في  نمن احتياجات اسرائيل من النفط وكانت كلتا الدولتين تمثال
  .)٣(منطقة الشرق االوسط 

ان سقوط الشاه مهد لبزوغ دور جديد  اذ ،١٩٧٩االسالمية عام  الثورةتغير موقف ايران بعد  ثم
من )١٥٢(حيث نجد في المادة  ،بشكل خاص الفلسطينيةالقضية إليران في العالم بشكل عام و 

رفضها ترتكز السياسة الخارجية للجمهورية االسالمية االيرانية على اساس ((الدستور االيراني 
والدفاع  ،ووحدة اراضي البالد ،والمحافظة على االستقالل الشامل ،كل انواع الهيمنة و الخضوع
وٕاقامة عالقات السالم مع  ،وعدم االنحياز لقوى التوسع والتسلط ،عن حقوق جميع المسلمين

تعتبر الجمهورية االسالمية (( االتي الى) ١٥٤(المادة  ت، بينما اشار )٤()) الدول غير المعادية 
وكذلك تعتبر االستقالل  ،االنساني قضية مقدسة بالنسبة لهاااليرانية سعادة االنسان في المجتمع 

وعلى هذا فأن الجمهورية  ،ي العالملعدل حقا لجميع الشعوب فاالحق و الحرية وقيام حكومة و 
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االسالمية في ايران لن تتوانى عن دعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في كل 
  .)١())ة من بقاع العالم عبق

قطع العالقات االيرانية مع اسرائيل ودأبت  الثورةمن اوائل القرارات التي اتخذت في ايران بعد و 
وهو ما يرجع الى اسباب عديدة اهمهما  ،دعم المقاومة الفلسطينيةوقت على ايران منذ ذلك ال

ن الى اسرائيل كونها طرف حيث تنظر ايرا ،)٢(البعد الديني الواضح في القضية الفلسطينية 
وان وجود اسرائيل في المنطقة  ،د مسلم يضم اماكن مقدسة للمسلمينمحتل ألراضي بلمعتدي و 

الواليات المتحدة االمريكية راكة االستراتيجية بين اسرائيل و الشيعد خطرا على ايران وذلك بحكم 
  .)٣( والتزام اسرائيل بالمشاركة في اي عمل عسكري ضد ايران

للقضية  )الخميني( االمام رؤية هثوابتيراني حيال القضية الفلسطينية و اال التوجهومما عزز 
ورفع مستوى التحدي من  ،خرالفلسطينية كصراع مصيري البد ان ينتهي بتدمير طرف لآل

اسرائيل اداة لتنفيذ المخططات الغربية  دالمستوى الفكري الى المستوى الواقعي المعارض الذي يع
 عدموقف الديني ال،واتساقا مع  ١٩٤٨سها الواليات المتحدة التي تبنت اسرائيل بعد عام أوعلى ر 

من التزام تاريخي  اً لسطينية نابعلخميني الموقف االيراني الداعم للقضية الفمام ااية اهللا اال
 الثورةخطابها الفكري الى ثوابت في السياسة الخارجية بعد  ةواستطاعت ايران ترجم ،وعقائدي

  .)٤(االسالمية 

تزامن مع عقد مؤتمر مدريد وضم المؤتمر اهم بال ١٩٩١عقد مؤتمر في طهران في اكتوبر عام 
بعد  ةقراراته سحب الشرعية من منظمة التحرير الفلسطينيومن اهم  ،سطينية وااليرانيةالوجوه الفل

قبولها التفاوض مع اسرائيل وضرورة تحويل الدعم الى التنظيمات االسالمية الجديدة التي تقوم 
حماس اكبر مستفيد من المؤتمر ي فكانت حركتا الجهاد االسالمي و على النهج االسالمي الراديكال

وهنا برز الدور االيراني في اجتذاب حركات المقاومة  ،١٩٩٤ بعد عقد اتفاقية اوسلو عام خاصة
  .) ٥(االسالمية 
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وزير الخارجية  وقد جاءت تصريحات المسئولين االيرانيين للتأكيد على هذا الدعم حيث اشار
كل اصدقائنا واعدائنا يعلمون جيدا ان ايران تمول ""بقوله  )علي اكبر واليتي( آنذاكااليراني 

  .)١(حماس وحزب اهللا في صراعها ضد اسرائيل 

في الشرق االوسط  التسويةلقد تبلور الموقف االيراني في هذه المرحلة في معارضة ايران لعملية 
دولته المستقلة  تقرير مصيره وٕاقامةو  أراضيهوتأكيد ايران على حق الشعب الفلسطيني باستعادة 

حيث ان رؤية ايران  ،عة الحق المشروع للشعب الفلسطينيتنازالت من شانها اضا ةدون تقديم اي
 كانت معارضة الى اي مشروع للتسوية مع اسرائيل والتي من شأنها االنتقاص من هذه الحقوق،

ان ايران تريد ""ه بقول ٢٠٠١في عام  )علي خامنئي(وقد اكد ذلك المرشد االعلى للثورة االيرانية 
سحق الهوية الوطنية ألصحاب االرض امال ال يقوم على امالء الشروط و شسالما عادال و 

  . )٢("" لمشروعةاوالحقوق 

في خطاب القاه في طهران امام مؤتمر  )محمود احمدي نجاد(السابق كما اشار الرئيس االيراني 
شعار لمؤسس الجمهورية االسالمية  مستعيداً ) العالم بدون الصهيونية (بعنوان  ٢٠٠٥في عام 
إال انه عاد  حيث اثار هذا التصريح ضجة دولية،) يجب ان تزول اسرائيل من الوجود(في ايران 

عاما ومشددا على  ٢٧وتمسك به مؤكدا ان ما قاله ليس إال تكرارا لمواقف النظام االيراني منذ 
  .)٣()االعتراف بإسرائيل جريمة ال تغتفر(ان 

إذ أكــد  ،د الشـعب الفلسـطيني بالوســائل كلهـااولويــة لـدعم صــمو  )علـي خـامنئي(اعطـى الســيد لقـد 
ظلم الذي يتعـرض لـه ال يمكن للعالم االسالمي ان يلزم الصمت وان ال يحرك ساكنًا حيال ال" انه 

مليـون دوالر للحكومـة الفلسـطينية لتعبـر عـن  ٥٠وجاءت خطوة التبـرع االيرانـي بــ  ،"الفلسطينيون 
بـــل وعربيـــًا ضـــد الشـــعب  ،وأوروبيـــا وأمريكيـــاجـــود إرادة نحـــو كســـر الحصـــار المفـــروض اســـرائيليًا و 

وفتحـــت ايـــران قنـــاة للتواصـــل مـــع حركـــة حمـــاس  ،)٤(الفلســـطيني منـــذ وصـــول حمـــاس الـــى الحكـــم 
وفــي هــذا الســياق جــاءت زيــارة خالــد  ،ضــها االنتخابــات التشــريعية وبعــدهاونســقت معهــا قبيــل خو 

بـــان أأي  ٢٠٠٥/ مشــعل رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمـــاس الــى طهــران فــي كــانون االول 
والتقائـه  ٢٠٠٦لها ،بعد فوز حركته وذلك في شباط  تهاالستعداد للمعركة االنتخابية ثم تكرار زيار 
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ر ع الفصــيل الفلسـطيني اآلخــومـن ناحيــة اخـرى حافظــت ايـران علــى قنـاة تواصــلها مـ ،مرشـد الثــورة
 ،نتخابات مع حـزب التحريـر االسـالميقد قاطعت اال كانتوان  ،لها وهي حركة الجهاد االسالمي

لها رئــيس الحركــة بعــد اقــل مــن اســبوعين مــن اســتقبا) رمضــان شــلح ( وبـدا الفتــًا ان تســتقبل ايــران 
طيدة مع القوى الناشطة ويتضح من ذلك ان إليران عالقة و  ،٢٠٠٥في نهاية عام  )خالد مشعل(

  .)١( على الساحة الفلسطينية

االهتمام العربي واالسالمي  ٢٠١٢الحرب االسرائيلية على غزه في نهاية سنة  تلقد اعاد
بالقضية الفلسطينية بعد ان تراجع هذا االهتمام في العامين السابقين بسبب االنشغال بمسار 

ما حصل في  بعدلم تكتف ايران  ،عربية ةفي اكثر من دول ةالعربي الثوراتنتائج تحوالت و و 
ومن خالل مؤتمرات عده في العاصمة  هاسالمية بل قامت في الوقت نفس ةالبلدان العربية صحو 

القضية الفلسطينية حيث اشار مستشار مرشد الثورة للشؤون ربط ما بين هذه الثورات و طهران بال
الشعبية التي برزت بهوية اسالمية احتجاجا على  ان الصحوات(الدينية علي اكبر واليتي 

ردة فعل على عدم اعطاء الحكام اولوية للقضية  عدهااالنظمة الحاكمة وسياساتها يمكن 
  . )٢( )الفلسطينية و قضايا الشعوب

منذ اندالع الثورة اإلسالمية مكانة خاصة في  احتلتالقضية الفلسطينية ان ومن هذا يمكن القول 
الخارجية اإليرانية على مستوى منظومة القيم األيديولوجية وعلى مستوى السياسات السياسة 

حيث كانت القضية الفلسطينية من اولويات ايران تجاه  ،واألدوات المستخدمة للتعامل معها
تطبيق مشروعها في الشرق االوسط بشكل عام وكسب التأييد العربي بشكل خاص بكون ايران 

  .تمس العرب بصوره عامة م و القضية المفصلية التي تههي الداعم الرئيس في 

  

  سوريا : المطلب الثاني 

لى تواجدها في المكانة الجغرافية لسوريا دورا مهما في سياستها الخارجية وهذا يرجع ا تؤدي
حيث تقدر مساحة  ،الخارجية االدوارما جعل منها منطقة تجذب العديد من  ،ةمنطقة حيوية وهام

 ومن الشرق العراق، ،رك بحدودها من الشمال مع تركياتشت ،كيلومتر مربع ١٨٠,١٨٥ سوريا  بـ
وهذا ما يجعلها  ،حر االبيض المتوسط ولبنان والغربكما تطل على الب ،وجنوبا فلسطين واالردن

وبين  ،رائه اوربا وأقطار جزيرة العرب ومصرملتقى عدة طرق مواصالت بين االناضول ومن و 
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وهذا ما  ،المتمثل في بلدان الخليج العربي لبحر االبيض المتوسط والمشرقاعلى  الدول المطلة
  .)١(في خارطة الشرق االوسط  اً هام اً يؤكد على ان سوريا تحتل موقع

مضطربة مما يجعلها فاعل اساسي في كل هذه القضايا وفي تقع سوريا في منطقة حساسة و 
قتران حدودها وذلك ال ،سلوكها الخارجي تؤثر هذه القضايا عليها داخليا وينعكس علىالمقابل 

هذه الظروف  تحيث اتاح ،ة مما يجعلها طرفا في هذا الصراعوتشابكها مع هذه المناطق المتأزم
ر الموفق ودو  ،وسيط في النزاع االيراني الخليجيسوريا عدة ادوار في المنطقة كدور ال تؤديان 

فمن  ،المميز في الصراع العربي االسرائيليدورها الواضح و  فضًال عن ،بين االطراف داخل لبنان
 - القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع العربي  عدثوابت السياسة الخارجية السورية 

 بما فيها مشكلة القدس، اإلسرائيلي، وأن السالم العادل والشامل لن يتحقق إال بحل هذه القضية،
 ومبدأ األرض مقابل السالم، ومرجعية مدريد، ) ٣٣٨و ٢٤٢( إلي قراري مجلس األمن  استناداً 

واالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من جميع األراضي العربية المحتلة وحتي خطوط الرابع من يونيو 
امة دولة فلسطينية ، وٕاقوهوعودة الفلسطينيين إلي ديارهم التي هجروا منها قسرا وعن ،١٩٦٧

زم المسارات التفاوضية لبحث السالم ضرورة تال الىوقد ظلت دمشق تدعو  ،عاصمتها القدس
وسلو بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اولذلك فهي لم تؤيد اتفاقيات  ،)إسرائيل(مع 

  .)٢( )إسرائيل(بين األردن و" وادي عربة"، ومعاهدة "رابين"

 )إسرائيل(ضرورة إخضاع  الىجاء الموقف السوري الداعي  وفي إطار دعم القضية الفلسطينية، 
وكذلك اإلذعان لمعاهدة عدم  منشآتها النووية لنظام الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية،

  . )٣( من أجل االلتزام بشرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل االنتشار النووي،

  
  :سوريا في المدرك التركي :اوال 

وكثير  شديد الحساسيةان نهاية الحرب الباردة وضعت تركيا في محيط اقليمي ،يمكن القول 
القضايا الحساسة التي بدأت تتزايد حدتها الواحدة تلو االخرى االمر الذي  فضًال عنالتفاعالت 

لهذا  ،تبني سياستها انطالقا من الحرص والمراعاة لتلك القضاياجعل العديد من دول جوار تركيا 
قوة اقليمية على مدى وعيها بقدراتها من جهة وعلى وعيها بالتحوالت  ةاي تتوقف مكانة
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حيث ان من عوامل فشل السياسة  ،أت تتشكل في المنطقة من جهة اخرىاالستراتيجية التي بد
التركية في محيطها االقليمي بعد تفكك االتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة يرجع في انها 

ت المعرفة الضرورية لفهم محيطها الشاسع الذي انكشف فجأة في اسيا كانت تفتقد الى اليا
البلقان مرورا بالشرق االوسط وبعدما كانت المعرفة التركية مؤسسة طوال وسطى والقوقاز و ال

فجاء انهيار االخير ليكشف لتركيا عن  ،قرن على ثنائية الصراع االطلسي والشيوعينصف 
  . )١( اخرى مشكالت مزمنة تمس الواقع التركي محيط متحول من جهة وليصعد من جهة

مجتمعة دورا  ادت ،ا تشهده البيئة التركية الداخليةم فضًال عنوفي ظل التحوالت الدولية الجديدة 
ديدة وهذا ما انعكس على التطور كبيرا في توجيه سياسة تركيا نحو المنطقة بصيغ وأسس ج

التحسن الكبير في عالقتها مع سوريا التي اصبح لها دور اقليمي في المنطقة وبشكل خاص مع و 
ساليب جديدة دفع تركيا للبحث عن ا االمر الذي ،االقليميةما طرحته التحديات الجديدة في البيئة 

  .من جهة اخرى االقليمي والسعي الى استرجاع دورها  ،لحماية امنها من جهة
    – ١٩٩٠خالل حرب الخليج الثانية عام  تطورًا ايجابياً السورية  –قات التركية لقد شهدت العال

وزيري خارجية  وتبادل الزيارات بين ،مواقف البلدين ازاء ازمة الخليج ، وبعدها بفضل توافق١٩٩١
، وما اسفرت عنه من تعهدات سورية بفرض قيود ١٩٩١اذار من العام البلدين في شباط و 
، إال ان تركيا استمرت بالتهديد باستخدام •)PKK(ة حزب العمال الكردستاني صارمة على انشط

ومن ذلك تحذير رئيس االركان العامة في الجيش  ،لة للضغط على سوريا والعراقالمياه كوسي
، من ان اقتسام مياه نهر الفرات بين ١٩٩١، في منتصف ايلول العام )دوغان جوريش(التركي 

الدول الثالث قد يشكل احدى المشكالت الرئيسة في المستقبل اذا شعرت سوريا والعراق بأنهما 
  . )٢(مسألة يتمتعان بما يكفي من القوة لمواصلة إثارة هذه ال

، اذ واء عناصر حزب العمال الكردستانيوشهدت العالقات توترا حين اتهمت تركيا سوريا بدعم وٕاي
، حيث طالبها ١٩٩٣ظهر ذلك أبان زيارة وفد امني تركي الى سوريا في تشرين الثاني من عام 

د اهللا عب(بعاد زعيمه او  ،اع اللبناني، في البق)PKK(بوضع حد نهائي لوجود قواعد حزب "
  .   )٣(والتعهد بااللتزام بإيقاف أنشطة الحزب سواء في االراضي السورية او أللبنانية ) اوجالن
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وان  حزب العمال الكردستاني،- السورية وقعت تحت وطأة معادلة المياه  -ان العالقات التركية
بالوضع  كما ان سوريا ال تقر ،رف االخركل طرف يستخدم احد طرفي المعادلة للضغط على الط

والذي تعده جزءًا من أراضيها ويظهر ذلك جليًا عن طريق المطبوعات  الحالي للواء االسكندرونة،
والكتب التي تدرج لواء االسكندرونة ضمن خارطة سوريا فمسألة لواء االسكندرونة قد تمثل احد 

وان قضية  رات،العوامل التي تقلل من فرص التوصل الى اتفاق نهائي لتقاسم مياه نهري دجلة والف
لواء االسكندرونة ستبقى قضية خالف مفتوحة بين سوريا وتركيا ان لم يتم التوصل بشأنها الى 

وقد تكون ورقة ضغط تلجأ اليها سوريا لمواجهة تركيا كلما اشتد الخالف  ،الطرفينحل يرضي 
  . )١(بينهما 

 وزير الخارجية) اهللا غول عبد( التركي، اذ عمد -وبعد احتالل العراق ازداد التنسيق السوري 
، وجرى االتفاق على تعميق ٢٠٠٣نيسان من العام  أواخرزيارة دمشق في  الى التركي آنذاك

اواصر التعاون بين البلدين الجارين، واالرتقاء بها خدمة لمصالحهما، والتي توجت بقيام محور 
:  ياهم أهدافه ه ىان احدإذ أظهر الغزو االمريكي للعراق  ،)٢( سوري بعد قطيعة وجفاء ،تركي

ترسيخ االنقسام العرقي عن طريق اقرار فيدرالية كردية تتطلع الحقًا إلى دولة مستقلة ال تهدد فقط 
تركيا وسوريا وايران، اذ ان العامل : وحدة العراق، بل وحدة الكيانات المجاورة، وفي مقدمتها 

  . )٣(وريا نظرًا للهواجس المشتركة الكردي كان وما زال اقوى العوامل المقربة بين تركيا وس
وعنصر  ،حول الرؤى السورية والتركيةلالختالف وجهًا اقليميًا مهمًا  تقد مثلالعراقية  فالمسألة

وشاركتا بكيفية ما في اعمال  على الرغم من انهما ادانتا احتالل الكويت، تنابذ بين الدولتين،
 وعارضتا كما إنهما طبقتا قرارات الحظر الدولي على العراق، ،التحالف الدولي الذي حررها

بعض تداعيات ذلك، " احتواء"ومن ثم فهما تعمالن على  بصورة متفاوتة االحتالل االمريكي له،
  .)٤(وخاصة لجهة التقسيم المحتمل او تشكيله على نحو غير مستقر 

السورية، ففي االيام االولى من  - ، عامًا مهمًا في ملف العالقات التركية ٢٠٠٤لقد كان عام 
التقى حيث ، ٢٠٠٤/  ١/  ٦بزيارة لتركيا، بدأت في ) بشار االسد( السوري ذلك العام قام الرئيس
زعيم حزب العدالة  )رجب طيب اردوغان(، و)احمد نجدت سيزر( آنذاك فيها الرئيس التركي

، إذ أكد الرئيس السوري )بولنت ارينج(ورئيس البرلمان ) عبد اهللا غول(والتنمية، ووزير الخارجية 
الثقة الى ثقة كبيرة جدًا  انعدامعلى ان البلدين استطاعا بعد سنوات قليلة ان يقلبا ) بشار االسد(

ان زيارته تاريخية : جود، كما أكد دور في المنطقة لتحقيق االستقرار غير المو  ألداءتؤهلهما 
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بمقدار العالقة التاريخية بين البلدين، وبشأن العراق تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على سالمة 
  .  )١(العراق واستقالله، ورفض أي اجراء يمكن ان يؤدي في المستقبل الى تجزئته 

وساهم ذلك في  ،رضها الغربفي كسر العزلة التي ف جاء التقارب التركي السوري ليساعد سوريا
حيث اقرت الحكومة السورية ما يزيد  ،٢٠٠٧-  ٢٠٠٥ نما بيتطوير العالقات االقتصادية بينهم 

كما تم التوصل الى اتفاق إلقامة منطقة تجارة حرة  ،مشروعا استثماريا تركيا في سوريا ٣٠عن 
  . )٢(ن النفط قيام الدولتين بتأسيس شركة مشتركة للتنقيب ع فضًال عن ،٢٠٠٦عام 

على مدى عمق وارتباط  ٢٠٠٨اسرائيل في عام اعي التركية للوساطة بين سوريا و وأوضحت المس
 المباشرةالمحادثات غير  بدأتحيث  ،تي طرحها الواقع االقليمي الجديدالبلدين في ظل الظروف ال

في مؤتمر انابليوس خيرة اسرائيل بوساطة تركية بعد تعثرها في عدة مناسبات كانت االبين سوريا و 
والذي يمنح تركيا مكانة اقليمية و  ،هذه المحادثات هدفا تركيا اساسيانجاح  دويع ،٢٠٠٧عام 

  . )٣(دولية كبيرة 

 االمفاوضات السورية اإلسرائيلية والدخول بوصفه ةعاداكان لتركيا الدور اإلقليمي والمؤثر في 
إلى  ٢٠٠٨وسيط بين الجانبين وبالفعل تم استئناف المفاوضات بالوساطة التركية في منتصف 

لكن العدوان اإلسرائيلي على غزة أعاق هذِه ، بقبول الطرفين على هذِه الوساطة، ٢٠٠٨أواخر 
فضًال عن وصول حكومة يمينية للسلطة في ، الوساطة بل عكر العالقة التركية مع إسرائيل

هو  ١٩٦٧التنازل عن الجوالن والعودة إلى حدود عام  يعدالذي ) بنيامين نتنياهو(بزعامة إسرائيل 
 .لألمن اإلسرائيلي ًا تهديد

كان لتركيا تأثير إيجابي على عملية التسوية السياسية بدعم المفاوضات بين كل ، ويمكن القول
تقديم التنازالت لصالح كما في السابق من أجل ، دون الضغط على سوريا، من سوريا وٕاسرائيل

  . )٤( إسرائيل

تمثل في لعب دور إقليمي جدي وبصورة مختلفة ي، من وراء تلك الوساطةاالساسي أن هدف تركيا 
أن بأذ كانت أكثر قناعة ، احتالل العراق في الواليات المتحدةال سّيما وأنها لم تساند ، عما سبق
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عبر ، قد يرفع من شأن الدبلوماسية التركية كثيرًا على المستويين اإلقليمي والدولي، نجاح وساطتها
  .بوصفها الوسيط المحايد الموثوق بِه من الجانبين، لموقف في هذِه المسألة تحديداً لهذا ااستغاللها 

 نموذجاً أ يا بوصفهاترك قوة مواطن تعزز أنها على العربية لثوراتا إلى األتراك المسئولون ينظر
 سياسة بأن في تصريحاتهم األتراك المسئولون عنه عبر ما وهو ،مسلم بلد في للديمقراطية

ويأتي  ،وأمانيهم قيمهم المحتجين ألنها تشارك )العربي الربيع مع (متناغمة المشاكل تبقى تصفير"
  )١(:منها األهداف من عدد أجل تحقيق من لسياساتهم التركي الترويج هذا

 للسلع التركية، سوقاً  باتت العربية المنطقة أن على اعتبار ،الوطنية تركيا مصالح خدمة •
 أن المواقف فيه الشك ومما ،عليها التركي يتزايد الطلب التي للطاقة مهماً  ومصدراً 
 سياسية تسهيالت تقديم في تأثيرًا إيجابياً  ستؤثر اتجاه هذه الثورات اإليجابية التركية
 .كبيرة  واستثماريةوٕادارية 

اجنده تحديد  في المشاركة من يمكنها الذي على النحو لتركيا األمنية المصالح تعزيز •
 .جديدة  تحالفات استراتيجية وبناء ،امنية اقليمية

 االنضمام لالتحاد في األخيرة فرص مقابل تضاؤل لتركيا إقليمي دور لخلق السعي •
 ، ويعززالشرق باتجاه ريادياً  دوراً  لها يضمن بديل إليجاد بها حدا ما وهو ،األوروبي
 .العربي  للدور التراجع الملحوظ ظل في المنطقة في مكانتها

  
واحدا من اخطر التحديات في تاريخها الحديث يتمثل هذا  ٢٠١١لقد شهدت سوريا منذ اذار 

وقد كشفت هذه  ،تصاعدت لتصل الى نزاع داخلي مسلحسياسية عميقة أزمة اجتماعية و الحدث ب
اقتصاديا واجتماعيا على المستويين الداخلي فيها سياسيا و  الداخلةاالزمة عن تعقيد العوامل 

  .والخارجي 
 على ادارة االزمة ٢٠١٢وحتى نهاية عام  ٢٠١١لقد عملت الحكومة السورية منذ بداية نيسان 

صالح السياسي ج االتضمن برنام ،وعلى جميع المسارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
االعالم ة منها قوانين االدارة المحلية والمنظمات غير الحكومية و تشريعياصالحات قانونية و 

دارة اجراء انتخابات ااصدار دستور جديد و  فضًال عن تشكيل االحزاب السياسية،االنتخابات و و 
سبب االداء المؤسساتي إال ان هذه الجهود الرسمية لم تترجم الى اصالح فعلي ب ،محلية وبرلمانية

 ألسباباقليمية تعمل على تغذية الصراع في سوريا تدخل ارادات دولية و  فضًال عن ،غير الكفء
                                                           

1  - Turkey, source of inspiration for of Arabs: Erdogan, available at 
(http://en.trend.az/regions/met/turkey/1837617.htm), (last accessed30-3-2013) 
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في مقابل ذلك تشكل  حيث تشكل المحور الروسي الصيني االيراني، ،سياسية واقتصادية وامنية
  . )١( المحور األميركي االوربي المكرس بتوافق مع تركيا وبعض الدول العربية

لقد تمثل الموقف التركي تجاه االزمة السورية الداعم للتحول الحاصل فيها ،حيث عبرت تركيا عن 
استعدادها لتقديم المساعدة الفنية و التقنية في امور تتعلق بالتشريعات و القوانين المتعلقة 

يرة السوري نظ )عبد اهللا غول(باألحزاب و االعالم و مكافحة الفساد ،حيث دعا الرئيس التركي 
الى اجراء اصالحات ديمقراطية قبل فوات االوان ،حيث اشار الرئيس التركي في  )بشار االسد(

ال اريد ان يأتي يوم تشعرون فيه ""  )احمد داوود اوغلو(رسالة نقلها وزير الخارجية التركي 
يال جدا ،وان باألسف وانتم تنظرون ورآكم ألنكم تأخرتم كثيرا في التحرك او الن تحرككم كان قل

  . )٢( ""توليكم قيادة التغيير سيجعلكم في موقع تاريخي بدال من ان تجرفكم رياح التغيير 
ما وصفه بالتحذير االخير الى  )احمد داوود اوغلو(ذلك وجه وزير الخارجية التركي  فضال عن

لن "" ية فانه اذا لم تتوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين في سور  مفاده )بشار االسد(الرئيس 
حيث اشار اوغلو انه قد حمل مطلبين محددين في زيارته لسوريا هما  ،)٣("" يتبقى شي للكالم 

  . )٤(وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين و سحب الجيش من المدن 
امكن لتركيا ان تقوم بإجراءات علنية و  ،سورية عن واقع جديدلقد كشفت االحداث االخيرة في 

نشاط معارض اخر سمي ل هاتايرع فضال عن ،في عقد مؤتمر لإلخوان المسلمين تصريحة تمثل
" المؤتمر السوري للتغيير "ثم مؤتمر انطاليا الذي عقد تحت عنوان " مؤتمر عشائر سورية"ب 

شخصا من المعارضة في الخارج وعدد من الشركاء من تركيا و  ٣٠٠الى  ٢٧٥وحضره ما بين 
المعارضين واعترض على هذا المؤتمر عدد من  ،عربيةاخرى بية و الواليات المتحدة ودول اور 

حيث كان سبب اعتراضهم كون المؤتمر يرتبط  )برهان غليون و حسن عبد العظيم(مثل  السوريين
 )برهان غليون(التي قال  ،جندات تركيا نفسهابأجندات خارجية امريكية و اوربية ومنها ما يتعلق بأ

  . )٥(" انها تريد تنصيب تنظيم االخوان المسلمين على راس المعارضة السورية "عنها 
تعظيم متزايد في  )٢٠٠٩ - ٢٠٠٧(من  مدةاللقد شهدت العالقات التركية السورية خالل 

تفاعالتها بإيقاع و  داثها حيث اظهر هذا التقارب قدرة فائقة على انتاج اح ،سياسات التقارب
فبينما كان توتر العالقات بين تركيا وسوريا قد وصل إلى درجة قيام تركيا بحشد  ،متسارع نسبيا

، فقد تالشى هذا التوتر تدريجيا وصوال إلى ١٩٩٨عام  فيقواتها على طول حدودها مع سوريا 
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بين الدولتين  االستراتيجيتأسيس مجلس أعلى للتعاون  في اطار ٢٠٠٩سبتمبر  ١٦ فياالتفاق 
يضم ثمانية وزراء من الجانبين بهدف تأمين أقصى حد من  سنوياع ينص على عقد اجتم

،مع ترك الباب مفتوحا أمام إيران ودول أخرى لالنضمام  المجال االقتصادي فياالندماج خاصة 
اخذت  بعد انوقد بدأت االمور تتغير عند اندالع االزمة السورية  ،)١(مستقبال إلى هذا المجلس
الى التنافر وليس نحو التقارب بسبب الموقف التركي من النظام تتجه العالقات ما بين الطرفين 

  .الدور التركي في دعم المعارضة السورية وبشكل كامل  فضال عنالحاكم في سوريا 

  

  :سوريا في المدرك االيراني :ثانيا 

العالقات االيرانية السورية من امتن العالقات في منطقة الشرق االوسط منذ ان اعلنت سوريا  دعتُ 
 كبيرا بعد وشهدت العالقات تحوال ،١٩٨٠ران في حربها ضد العراق عام وقوفها الى جانب اي

كما اتسمت العالقة بين  ،١٩٩٦اسرائيل عام تعثر عملية السالم وتوقف المفاوضات بين سوريا و 
في العديد من الجوانب السياسية ولتين بمجموعة من الثوابت االستراتيجية التي انعكست اثارها الد

العسكرية و تجاوزت العديد من التحديات و االزمات االقليمية التي كانت موجهة واالقتصادية و 
  .)٢(لفك الترابط الموجود بينهما 

في  اكبير  الهرم السلطة في سوريا تغير  )حافظ االسد(الرئيس السوري االسبق وصول  مدةشهدت 
العالقات السورية االيرانية حيث ان سوريا و معظم الدول العربية كانت تنظر الى ايران في عهد 

عنصر مهم في المخطط االستراتيجي ست سوى شرطي امريكي في المنطقة و الشاه على انها لي
اليرانية السورية خاصة وان الرئيس ينتمي ، لكن الحال تغير بالنسبة للعالقات ا)٣( الغربي الكبير

موسى (الى الطائفة العلوية وبرز الجانب العقائدي ما بين الطرفين وبشكل خاص بعد اعتراف 
الشيعة الى الطائفة  ةبعد ان كانت نظر  ،عشرية االثنيا من الشيعة عدهبالطبقة العلوية و  )الصدر

بالنسبة الى ايران حلقة الوصل مع الشيعة في  كما تمثل سوريا العلوية على انها طائفة مغالية،
  . )٤(لبنان و ايران 
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حيث  ،اريخ العالقات االيرانية السوريةكانت مرحلة الحرب العراقية االيرانية مرحلة مهمة في ت
 ،يران حيث عمل على مدها بالسالح والعتاد والمواد التموينيةذهب النظام السوري الى دعمه إل

 فضال عن  ،اقية السوريةفرق العسكرية على الحدود العر الوهذا ما دفع العراق الى نشر بعض 
وقامت سوريا بإغالق انبوب النفط  ،العراق الثائرين بالسالح والعتادقيام سوريا بتزويد اكراد 

موارده المالية وتسلمت في المقابل نفطا من  اجانببنياس وحرمت العراق  -العراقي كركوك 
  . )١(يصا من ايران ،وهذا ما زاد من الثقل االستراتيجي السوري بالنسبة إليران رخ

تهديدا للمصالح االمريكية االسرائيلية على المنطقة لذلك  سوريامع لقد شكل التقارب االيراني 
ووجدت اسرائيل ضالتها  ،استراتيجيات لكسر التقارب السوريإليجاد اليات و  ةجاهداسرائيل سعت 

تركيا الشريك الذي يجب التعامل معه لحل مشاكلها خاصة وانها تشكل نقطة  عدتركيا حيث تُ في 
قات السورية التركية كما تعرف العال ،فكالهما له حدود مشتركة مع تركياااللتقاء االيراني السوري 

ا الدفاعية اسرائيل تركيا الخط الفعال الذي ستعتمد عليه ليزيد من قدراته َعدتوعليه  ،توترا كبيرا
مما شكل تهديدا على  ١٩٩٦االسرائيلي عام  –وتم االعالن عن االتفاق العسكري التركي  ،

الوفاق بين سوريا وايران والعراق ابتداء  تعزيزاالمن القومي العربي وااليراني وكان هذا سببا في 
  . )٢( ١٩٩٧من عام 

،حيث تم التوقيع على اتفاق  اً ملحوظ اً العالقات االقتصادية بين ايران و سوريا تحسن شهدتكما 
يزية على صعيد يغير تم ةعلى منح سلع البلدين معامل ١٩٩٦تجاري بين البلدين في عام 

الرسوم الجمركية بهدف تشجيع التبادل التجاري كما تضمن ذلك تسهيل المدفوعات بكافة الطرق 
الستثمارات ونجم عنه العديد التشجيع و الحماية المتبادلة ل علىتم االتفاق  ١٩٩٨وفي عام  ،

الجانب العسكري فقد ساهمت ايران  اما ،)٣(المشتركة المشروعات االستثمارية الخاصة و  من
وكان دور ايران هو ضمان القروض المالية المترتبة  ،سوريا باألسلحة تعاونا مع روسيا بإمداد

  . )٤(على سوريا من الصفقات التسليحية الجديدة 

توثيق لتؤكد على ضرورة تمتين و  ٢٠٠١ام الحادي عشر من ايلول علقد جاءت احداث 
خاصة بعد ادراج الواليات المتحدة االمريكية كل من سوريا وايران ضمن دول  ،ات اكثرالعالق
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وبالرغم من لغة  ،منطقة الشرق االوسطللهيمنة على الراعية لإلرهاب كذريعة محور الشر و 
الخيرة على مساعدة الواليات المتحدة االمريكية في حربها التهديد الموجهة لسوريا فقد عملت ا

كما زودتها بكل  ،يد اماكن بعض رجال تنظيم القاعدةحيث ساعدتها في تحد ،ابعلى االره
  .)١(المعلومات عن االعمال التي تقوم بها هذه الجماعات 

الدولتين  تشابكالقتران و قة ايران وسوريا نظرا متغيرا مفصليا في عالاما العراق فقد شكل محورا و 
وعليه فان اي  ،المصالح بين االقطاب الثالثومن جهة اخرى تداخل  ،به جغرافيا هذا من جهة

حيث كانت رؤية الطرفين  ،على مستوى عالقتهما ةداعيات كبير تحول يشهده العراق يحمل ت
العراق على الرغم الحرب ضد  مبدافقد ادانت ايران  ،لى العراق تمتاز بنوع من التقاربللحرب ع

حيث  ،هذا االحتالل امتدادات الى ايرانمن العداء التاريخي بين الطرفين وذلك خوفا ان يكون ل
ان ايران " على  ٢٠٠٣االمين العام لمجلس االمن القومي االيراني عام  )حسن روحاني(اكد 

الواليات المتحدة  ةتخشى سقوط االبرياء وزعزعة االمن في البلدان المجاورة للعراق وسيطر 
  . )٢(" وتنصيب سلطة تعمل لحساب االمريكان في العراق  ،مريكية على منابع النفط العراقياال

سوريا التدخل االمريكي فقد ادانت  ،عن الرؤية االيرانية ةم تكن بعيداما بالنسبة للرؤية السورية فل
دودها مع العراق للمقاومين لذلك عملت على تشجيع مقاومة االحتالل وذلك بفتح ح ،في العراق

ل التي عدم االمن واالستقرار هما من نتائج سياسات قوات االحتال""ان )بشار االسد( عدحيث 
وذلك  ،ي وخاصة بعد غزو العراق قد تزايدان التقارب االيراني السور  ،""تهدف الى تقسيم العراق 

بسبب التصريحات والنوايا االمريكية تجاه المنطقة وتغيير مالمحها على اعتبار ان سوريا وايران 
  . )٣(هما المحطة الثانية بعد العراق 

على  ةواستنادا للرؤيتين السابقتين نفهم ان القضية العراقية كان لها انعكاسات وتأثيرات كبير 
ويمكن تلخيص هذا  ،رب السياسي الحاصل بينهمام التقامن خاللها حجذلك البلدين ونالحظ 
  :التأثير بما يلي 

من ايران  يشكل احتالل العراق وتواجد قوات اجنبية داخله تهديدا فعليا لألمن القومي لكل •
عدهم من زحف هذا العدوان الى اراضي كال الدولتين ب كما ويعد عامل قلقوسوريا 

 .الهدف الجديد بعد احتالل العراق 
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حيث  ،الدولية حول تدخل كل من سوريا وايران بالشأن العراقي االتهامات ةحدتصاعد  •
سوريا مصدرا للفوضى من خالل سماح الطرفين لدخول الجماعات كل من ايران و  تعد

 .امنه و استقراره  ةزعزع من ثمالمسلحة الى العراق و 
ه الى العمل سعت كل من ايران وسوريا بعد احتالل العراق وسقوط النظام السياسي في •

على صعود نظام سياسي يضمن استقرار العالقات ما بين االطراف وان يكون لكال 
 .الدولتين نفوذا داخل العراق 

لقد تبلورت العالقات االيرانية السورية بشكلها الكامل في الساحة اللبنانية وذلك مع تشكل 
حيث سعى كل من )حزب اهللا (جبهة جديدة نادت بالكفاح ضد العدوان الصهيوني وهو 

حيث  ،الكيان الصهيوني ضدحروبه  ءاثنافي الطرفين لدعم هذا الحزب دعما كامال 
اصبحت كل من ايران وسوريا يدا واحده وينطلق تفسير تدخلهما في الحرب من فحوى 

وال تزال  المدةالعالقة التي تجمع البلدين بحزب اهللا خاصة والتي جمعتهم طوال تلك 
  )١(:التعاون قد قام على عدد من االسس اهمها وان هذا  ،قائمة

المقاومة لالحتالل عم الحركات االسالمية المناهضة و ان كل من ايران وسوريا تتبنى د •
الضاغطة في المنطقة كحركة هذه الحركات من اهم الفواعل االقليمية  دوتع ،يالصهيون

القوى االسالمية وبعض  ،حماس والجهاد االسالمي في فلسطين، وحزب اهللا في لبنان
 .في العراق 

دى العالقات يستند هذا التصور الى العالقة التي تجمع ايران بحزب اهللا والتي تتع •
 ١٠٠ال يقل عن تدعيم حزب اهللا بما حيث عملت ايران الى امداد و  ،الروحية الى المادية
، أكثرها قصيرة المدى كانت واريخ التيصبال تجهيزه فضال عن ،مليون دوالر سنويا

القتال الى جانب رجال تدريب و لتواجد كوادر من الحرس الثوري االيراني ل فضًال عن
على البارجة   c-802من اطالق صواريخ  هو ما امكنالمقاومة اللبنانية و 

 . ٢٠٠٦تموز  ١٤في  ) حنيت(االسرائيلية
 وتيارها إيران، اتخذتظهور جبهة داعية الى اسقاط النظام اما على صعيد االزمة السورية و 

 موقفا مؤيدا للنظام السوري في مواجهة االنتفاضة الشعبية في سوريا منذ انطالقها، ،المحافظ
 يةعالماوظهر ذلك التأييد من خالل التبني الكامل للرواية الرسمية السورية لإلحداث وشن حمله 

لتي تستهدف ووصف االنتفاضة الشعبية بالمؤامرة االجنبية ا ،نموذج االعالم السوريألمماثلة 
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بما  هةالنظر الى االحداث على انها فتنة شبيومقاومة سوريا من قبل الصهاينة والغرب و صمود 
  . )١( ٢٠٠٩حدث في ايران عام 

الجيوستراتيجيون الالعبون  يكسب جيوستراتيجيا إذ يستهدفها سورية في غيرالت ايران أنّ  تشعر
النظرة السلبية لدورها ضمن هي بسبب طبيعة نظامها السياسي و  االخرون نقاط قوة في حين تعجز

 االنتفاضة من اإليراني الموقف إناذ  ،بي عن تجيير هذا التغيير لصالحهاالرأي العام العر 
 الثورة قيام منذ وٕايران بين سورية االستراتيجية العالقات طبيعة مفاجئا بسبب يكن لم السورية

 على سلبية تداعيات سيشكل السوري النظام إضعاف أو سقوط وألن ،١٩٧٩العام  في اإلسالمية
  .)٢(لهذا النفوذ  الجيوسياسية البوابة سورية والمنطقة باعتبار لبنان في اإليراني النفوذ
استطاعت ايران وسوريا ان تستثمر العوامل التاريخية والجغرافية والثقافية واالقتصادية للحيلولة لقد 

تين مرهونة بالتحوالت الدول نما بيومع هذا تبقى العالقة  ،صراعات ونزاعاتا في مدون دخوله
منها في سبيل التفاعل  ةالدولية واالستراتيجيات المتحولة التي تتبناها كل واحدالداخلية واالقليمية و 

  .مع كل هذه المتغيرات 
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  المبحث الثالث 

  دائرة اسيا الوسطى 

حيث  ،فراغ سياسي في منطقة اسيا الوسطىاالتحاد السوفيتي السابق حدوث  تفككترتب على 
فر لها القدرة على بناء الدولة القادرة على اان معظم الدول التي حصلت على استقاللها لم تتو 

هذه الدول في ضوء  علىمما اسهم في ايجاد تنافس دولي وٕاقليمي  ،لدفاع عن سيادتها الوطنيةا
وأصبحت سببا للنزاع في المنطقة  ،الطاقة و خاصة النفط والغاز الطبيعي من موارد ما تمتلك

  .الى بداية فصل جديد في لعبة كبرى للسيطرة على اسيا الوسطى  ادىمما 

  االهمية الجيوستراتيجية لمنطقة اسيا الوسطى :المطلب االول 

تكتسب منطقة اسيا الوسطى اهمية كبيرة من الناحية االستراتيجية والجيوستراتيجية لدرجة ان 
 ،)١(مفتاح السيطرة على العالم  دسياسي الذي يع- تمثل المتغير الجيو بعدها" برجنسكي"وصفها 

الن من يتمركز في اسيا الوسطى ويرسي قواعده سيتيح لنفسه القرب واطاللة اكثر سهولة واقل 
مق كلفة باتجاه العمق الحيوي الروسي باتجاه الشمال والعمق الحيوي الصيني باتجاه الشرق والعت

االيراني باتجاه باكستان وافغانستان باتجاه الجنوب والعمق الحيوي الحيوي لشبه القارة الهندية و 
  . )٢(العمق الحيوي لكامل منطقة بحر قزوين بما فيها تركيا باتجاه الغرب الجنوب الغربي و 

سيا تتصارع فيها لقد تضاعفت االهمية االستراتيجية لهذه الدول نظرا لقربها من مواقع ساخنة في ا
 فضال عناالقليمية العظمى الى جانب قربها من منطقة الخليج العربي والعراق القوى الدولية و 

  .المنطقة ا على مالواليات المتحدة لبسط هيمنتهوسيا و التنافس التقليدي بين كل من ر 

وبعد إعالن استقاللها  ،تمثل العمق البري أو القلب البريسيا الوسطى دوال قارية برية آتعد دول 
ممارسة عالقات سياسية  الدول إلى ھ�هبدأت تتطلع  ،١٩٩١عن االتحاد السوفيتي في عام 

تحاط أسيا الوسطى بالعبين  فمن الناحية الجيوسياسية ،جية مع الجوار اإلقليمي والعالميخار 
ذريعة مأل الفراغ الجيوسياسي الناجم  الدول تحت ھ�هإقليميين متحفزين إلى تشكيل عالقات مع 
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وتختلف التوجهات الجيوسياسية لالعبين اإلقليميين تجاه دول  ،عن انفراط عقد االتحاد السوفيتي
  )١: (سيا الوسطى ولكنها تنتظم في أربعة توجهات آ

 تقف روسيا في صدارة الالعبين المتحفزين تحت طائل اإلدراكات: يوسياسي التوجه الج •
 الدول تمثل المنطقة الرخوة في حزام األمن ھ�ه بعدهااألمنية والسياسة في المنطقة، 

  .الروسي الجنوبي 
 مرتبط بدخول العب استراتيجي غير إقليمي إلى المنطقة: التوجه الجيواستراتيجي •

 وفي ،هيئة األطلسية بصيغتها األمريكيةة في إطار مشروع البمحددات جيواستراتيجي
إطار لعبة التحكم والضبط االستراتيجي العالمي لنظام القطبية األحادية األمريكية الهادفة 

  .مية الجيوسياسية إلدارة الهيمنة العالمية ھإلى التحكم في المناطق ذات األ
وتركيا بالنظر  إلى دور كل من الصين والهند وٕايران ھ��ويشير : التوجه الجيواقتصادي  •

  .الجمهوريات  ھ�هإلى الفرص الطاقوية والتجارية التي تنطوي عليها 
المنطقة تجاه  الذي تتنازعه االدراكات الهوياتية واإلثنية والدينية لدول: التوجه الجيوثقافي •

 ما ضمن لعبةمحورين جيوبوليتيكيين أساسيين إيران وتركيا، وتتقاطع ساسته
 جواستراتيجية كبرى تدار في المنطقة بين العبين استراتيجيين ضمن المثلث االستراتيجي

  .األمريكية المتشكل في آسيا الوسطى ونعني بذلك روسيا الصين والواليات المتحدة 

من مساحة  %)٨,٣(وهي بذلك تشكل نسبة ،٢كم) ٣٩٩,٤٤٠,٠(احة اسيا الوسطى تبلغ مس
وتتوزع هذه المساحة بين االقطار التي تشكل  ،٢كم)٤٧,٦٥٠,٠٠٠(وية البالغة يالقارة االس

نوب ايران وافغانستان الكيان السياسي لهذا الجزء من القارة ويحده من الشمال روسيا ومن الج
مجموعة  يھوعليه فآسيا الوسطى  ،)٢(من الغرب الصين ومن الشرق بحر قزوينوباكستان و 

كازاخستان، أوزباكستان  :والتي تضم كل من  في آسيا الوسطى الدول اإلسالمية الخمسة
الجمهوريات فيما بينها عام  ھ�هحيث اتفقت ، تان، طاجاكستان وجمهورية قرغستانتركمانس
اما اذربيجان فهي جزء من القوقاز ، )٣( "جمهوريات آسيا الوسطى"بـ  تسميتهاعلى اعتماد  ١٩٩٣

يبين عدد سكان  )١(االيراني فسيتم التطرق لها والجدول رقم لكن ألهميتها في التنافس التركي 
  .اذربيجان  فضًال عنومساحة دول اسيا الوسطى 
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  ٢٠٠٧ واذربيجان السكان و المساحة في اسيا الوسطىعدد  )١(جدول رقم 

  عدد السكان  العاصمة  الدولة
  مليون نسمة

النسبة من   )٢كم(المساحة 
  المساحة الكلية

  %٦٨,٠٨٨  ٢٧٢٤٩٠٠  ١٥,٢٠٠  استانا  كازاخستان
  %١٢,١٩٤  ٤٨٨١٠٠  ٥,١٠٠  عشق اباد  تركمانستان
  %١١,١٧٩  ٤٤٧٤٠٠  ٢٨,٠٠  طشقند  اوزبكستان
  %٤,٩٦٨  ١٩٨٥٠٠  ٥,٦٠٠  بشكيك  قرغستان

  %٣,٥٧١  ١٤٣١٠٠  ٧,٣٠٠  دوشنبه  طاجكستان
  

  %١٠٠  ٤٠٠٢٠٠٠  ٦١,٢  -   المجموع

من  اذربيجان
خارج دول اسيا 

الوسطى 
  )البلقان(

  -   ٨٦,٦٠٠  .٧,٠٢٩  باكو

source- Institut d’études internationales de Montréal, bulletin n°84, 
février 2010, www.er.vqam.ca. 

           www.azerbaijan.az. AzerbaijanHeydar Aliyev Foundation. 2008. 
           

درجة شرقا عند حدود ) ٤٨(خطا طوليا حيث تبدا عند خط ) ٤٠(تمتد هذه المساحة على 
تقاء شرقا عند حدود ال) ٨٨(والى الخط  كازخستان الى الشرق من نهر الغولفا شمال بحر قزوين،

 ارتفاعها بالغالى الغرب من قمة جبال التاي الشاهقة ال ،كازاخستان مع كل من الصين ومنغوليا
وتمتاز هذه المنطقة  ،دائرة عرض )١٦(وبالنسبة لدوائر العرض فأنها تمتد على  ،م) ٤٥٠٦(

بحر قزوين فهي تشاطىء  ،موقعها الجغرافي ومواردها المهمةبأهمية جيوستراتيجية من خالل 
والنفط وتشكل من جهة أخرى عقدة طرق برية وتمديدات انابيب الغاز  ،الغني بالموارد من جهة

حر االسود وتركيا والبحر من الشرق األوسط وبحر قزوين باتجاه الصين او منها باتجاه الب
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وأفغانستان وباكستان باتجاه المحيط ، ومن األخيرة باتجاه الخليج العربي عبر إيران، المتوسط
  . )١( الهندي

وسطى انها منطقة ومن تحليل الموقع الجغرافي نالحظ ان اهم المشاكل الرئيسة لدول اسيا ال
وتحيطها مساحات هائلة من  ،الشمالية بدولة روسيا االتحادية معزولة فهي محاطة من الناحية
من العوائق الطبيعية من ومن الجنوب محاطة بسلسلة  ،الغرباالراضي اليابسة من الشرق و 

فرضت ياسي او دول العوائق السياسية المتمثلة بمناطق صراع س فضًال عنالبحار الجبال و 
  .)٢(اي ان المصادر الطبيعية لهذه المنطقة محاصرة جغرافيا او سياسيا  ،عليها عقوبات

لم يكن أمام دول آسيا الوسطى سوى الترحيب بالتنافس الدولي ما دام سيفك عنها حبسها المزدوج 
علي عوائد للحصول  ،تستطيع من خاللها تصدير ثرواتها السياسي لروسيا والجغرافي للطبيعة

وهذا التنافس مرشح للتزايد كما ونوًعا ويتفاقم في ظل العولمة بما تتضمنه من  ،تدعم استقاللها
فنجد ان هذه  ،منيةاالانفتاح وحرية حركة عبر الحدود مما يؤدي إلى زيادة التهديدات والتحديات 

بروز  فضًال عنها على مستوى دولي كالتنافس االمريكي الروسي فالمنطقة قد اصبح التنافس 
لتنافس على المستوى ا فضًال عن  ،الى مد نفذها بالمنطقة كالصين واالتحاد االوربي قوى تسعى

اسرائيل التي تسعى وبشكل قوي ان يكون  فضًال عناالقليمي المتمثل بالتنافس التركي االيراني 
  . )٣(لها دور في هذه المنطقة 

 لشؤون متتبع لكل الظاهرة األولى المالحظة فإن الوسطى، آسيا في بالسكان يتصل اما فيما
 فتعداد ،آسيا قارة في الجوار بمناطق مقارنة المنطقة في السكاني التعداد ضعف هو المنطقة
 الجمهوريات بين موزعة نسمة مليون ٦١,٢ بلغ - ٢٠٠٧ عام تقديرات حسب – السكان

 التي إيران سكان تعداد من أقل يمثل ما وهو ،أعاله) ١( رقم الجدول في ورد كما اإلسالمية
 آسيا على سكانها حجم يفوق التي تركيا وكذلك لوحدها نسمة مليون ٧٠ من أكثر تحصي
 يمكن الوسطى آسيا منطقة لنا يتبين السكانية اإلحصائيات هذه من ،مرة ١,٥ ب الوسطى
  .)٤( على وفق المعيار الديموغرافي ممتلئ محيط في الفارغة بالمنطقة توصيفها
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4  - Institut d’études internationales de Montréal, bulletin n°84, février 2010, 
www.er.vqam.ca 
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 عرقية كفسيفساء تبدو الوسطى آسيا في اإلسالمية الجمهوريات فإن داخلية نظر زاوية ومن
 بشكل واإلثنيات القوميات فيها وتتداخل تختلط حيث ،والتركيب التعقيد في غاية ولغوية ودينية
 فإن بالدين المتعلق الجانب ففي ،متفاوتة بنسب الجمهوريات داخل اإلثنيات هذه وتتوزع ،كبير

 ويهودية شيعية ألقليات وجود مع السكان بين الدينية األغلبية يشكل السني بمذهبه اإلسالم
فضًال  المنطقة في األول اللسان يكون يكاد التركي اللسان فإن اللغة أما ،المنطقة في ومسيحية

 عامال يشكل للمنطقة الديموغرافي التوصيف هذا ،المحلية واللغات والروسية الفارسية اللغة عن
 العرقية يبةكالتر  عن صورة التالي الجدول لنا ويقدم هناك السياسية اللعبة فهم على مساعدا
  . )١( اإلسالمية الجمهوريات داخل وتوزيعها المعقدة واإلثنية

   ٢٠١٣واذربيجان التوزيع العرقي للسكان في اسيا الوسطى)٢(جدول رقم 

  التوزيع العرقي للسكان  الدولة
  %٦٣,١الكازخ   كازخستان

  
  %٢٣,٧الروس 

  
  
  %٢,١االوكران 
  %١,١االلمان 

  
  %١,٣التتار 

  
  
  %٢,٩االوزبك 
  
  % ١,٤اليوغور 

  

                                                           
1  -  Mohammad Reza Djalali et Thierry Kellener, géopolitique de la nouvelle Asie 
centrale, de l’URSS à l’après 11 septembre, Paris: PUF, 4ème édition, 2006, p p. 32-
33.                               
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  % ٤,٤اخرون 

  % ٦٤,٩القيرغيز   قيرغيزتان
  

  %١٢,٥الروس 
  
  %١٣,٨االوزبك 

  
  %١االوكران 

  %١,١دونغان 
  
 %١اليوغور 

  %٥,٧اخرون 
  اوزبكستان

  
  
  
  
  
  
  

  %٨٠االوزبك 
  %٥,٥الروس 

  % ٥الطاجيك 
  % ٣الكازخ 
  % ١,٥التتار 

  %٢,٥الكاركالياكس 
  %٢,٥اخرون 

  
    طاجاكستان

  % ٧٩,٩الطاجيك 
  % ١٥,٣االوزبك 

  %١,١قارغستان 
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  % ١,١الروس 

  
  % ٢,٦ اخرون

  
  % ٨٥التركمان   تركمانستان

  % ٥االوزبك 
  % ٤الروس 
  
  % ٦ اخرون

  
    اذربيجان

  %٩١,٦االذر 
  %٢,١داغستان 
  
  
  %١,٣روس 

  

  % ١,٣ارمن 
  
  %١,٣تاليش 

  %٢,٤اخرون 

source - https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/geos/aj.html. 

تواجه دول اسيا الوسطى عقبة فنية تتمثل في نقل البترول حيث ان خطوط من جانب اخر 
ان يكون لها دور مؤثر تريد الموجودة في المنطقة قديمة وتمر في دول لديها مصالح و  االنابيب

 ،ما تعانيه هذه المنطقة حيث توضح خطوط انابيب النفط في منطقة اسيا الوسطى ،في المنطقة
 عن البحار المفتوحة شكلت ةفبالنظر إلى عزلة المنطقة جغرافيًا ووقوعها في منطقة مغلقة وبعيد

عملية نقل إمدادات الطاقة إلى الخارج معضلة حقيقية لدول المنطقة على مستوى التكاليف 
االقتصادية والحسابات السياسية إذ تحتاج خطوط األنابيب إلى استقرار في العالقات اإلقليمية 
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ما ال يحدث غالبا لتداخل الحسابات االستراتيجية وتضارب  ھ�اوالدولية بين مختلف األطراف و
وتعكس الخريطة الجغرافية لشبكة األنابيب  ،دان المنتجة والمستهلكة والناقلةمصالح بين البلال

االقتصادية والتكتيكات  الحسابات البترولية في آسيا الوسطى تلك الصورة التي تتداخل فيها
  )١(انظر الى الخارطة رقم  ،السياسية

  خطوط نقل الطاقة في اسيا الوسطى)١(خارطة رقم 

  

source  :  

 Struggle for Central Asian energy riches 

http://www.bbc.co.uk/news/10213892 

جيهان الذي يضخ نحو  مليون برميل يوميا اي قرابة  –واهم هذه الخطوط هو خط انابيب باكو 
ويبدأ انبوب النفط العمالق " مشروع القرن  هاطلق علي"من االنتاج العالمي ولهذا %  ١,٢

تصف اذربيجان من الشرق مسيرته بالقرب من العاصمة باكو على ساحل بحر قزوين مارا بمن
ثم يقطع جورجيا في منتصفها قبل ان يتوجه جنوبا ليشق جبال االناضول التركية  ،الى الغرب



 ا��
ا�دوا�
 /ا	��� ا�ول �
 ا	����� ا	�

 

 ٦٨ 

جيهان على ساحل البحر المتوسط  بشكل مائل من ناحية الشمال الشرقي نحو الجنوب الى مدينة
)١( .  

 ،ب اليها انظار القوى االقليمية والدول الكبرىتتمتع دول هذه المنطقة بثروات نفطية ضخمة تجذ
 ٤٠- ١٥الغاز الطبيعي في بحر قزوين والتي تتراوح ما بين تحديدا بعد اكتشاف ثروات النفط و و 

 فضال عن ،ياطات العالمية النفطيةمن االحت % ٤- ١,٥مليار برميل من النفط وهوا يمثل 
من % ٧تريليون متر مكعب اي حوالي  ٩,٢احتياطات الغاز الطبيعي التي تصل الى 

الغاز ي للنفط و االحتياطداول االتية تبين كمية االنتاج و والج ،)٢(االحتياطات العلمية إلنتاج الغاز
  .  واذربيجان في هذه المنطقة
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  ٢٠١٣-٢٠٠٣للمدة اذربيجان الف برميل يوميا وانتاج النفط في منطقة اسيا الوسطى ) ٣(جدول رقم 

 source: BP Statistical Review of World Energy 2014.p8  

 اليد لكازاخستان اذ االنتاج في متماثلة غير لكنها النفطي، االنتاج مستوى على مكانة الوسطى اسيا لدول ان لنا يتبين اعاله الجدول ومن

  . يوميا برميل الف ١٧٨٥ الى ٢٠١٣ عام ليصل برميل الف ١١١ االنتاج معدل كان اذ ٢٠٠٣ عام منذ قفزه حققت اذ  الطولى

حصة الدولة   ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  الدولة
من االنتاج 

  ٢٠١٣الكلي

  %٢,٠  ١٧٨٥  ١٧٢٤  ١٧٥٨  ١٧٤٠  ١٦٦٤  ١٥٢٦  ١٤٥٣  ١٤٠٣  ١٣٣٠  ١٢٨٣  ١١١  كازاخستان

  %٠,٣  ٢٣١  ٢٢٢  ٢١٧  ٢١٧  ٢١١  ٢٠٨  ١٩٩  ١٨٧  ١٩٣  ١٩٤  ٢٠٣  تركمانستان

  %٠,١  ٦٣  ٦٨  ٧٧  ٧٨  ٩٥  ١٠٢  ١٠٤  ١١٤  ١١٥  ١٣٨  ١٥١  اوزبكستان

  %١,١  ٨٧٧  ٨٧٢  ٩١٩  ١٠٢٣  ١٠١٤  ٨٩٥  ٨٥٦  ٦٤٦  ٤٤٥  ٣٠٩  ٣٠٨  اذربيجان
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 للمدة برميل مليون الف اذربيجان و الوسطى اسيا في النفط احتياطي) ٤( رقم جدول

)٢٠١٣-٢٠٠٣% (  

Source -BP Statistical Review of World Energy 2014. 

يبين احتياطي النفط في اسيا الوسطى واذربيجان والذي تميل النسب الى ) ٤(الجدول رقم 

مليون ، مع ثبات النسب في باقي دول اسيا الف  ٣٠,٠الى  ٢٠١٣ليصل عام كازاخستان 

  .الوسطى واذربيجان 

 ترليون متر مكعب احتياطي الغاز في دول اسيا الوسطى واذربيجان) ٥(جدول رقم 

  )٢٠١٣- ٢٠٠٣(للمدة 

نسبة االحتياطي   ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠٠٣  الدولة
  من الكل

  %٠,٨  ١,٥  ١,٥  ١,٣  كازاخستان
  %٩,٤  ١٧,٥  ١٧,٥  ٢,٣  تركمانستان
  %٠,٦  ١,١  ١,١  ١,٢  اوزبكستان
  %٠,٥  ٠,٩  ٠,٩  ٠,٩  اذربيجان

Source-BP Statistical Review of World Energy 2014.p20    

يبن حجم احتياطي الغاز والذي حققت تركمانستان قفزه في حجم االحتياطي من ) ٥(الجدول رقم 

  . ١٧,٥الى  ٢٠١٣ليصل عام  ٢٠٠٣عام  ٢,٣

حصة الدولة من    ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠٠٣  الدولة 
  االحتياطي الكلي

  %١,٨  ٣٠,٠  ٣٠,٠  ٩,٠  كازاخستان
  -   ٠,٦  ٠,٦  ٠,٥  تركمانستان
  -   ٠,٦  ٠,٦  ٠,٦  اوزبكستان
  %٠,٤  ٧,٠  ٧,٠  ٧,٠  اذربيجان
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  )٢٠١٣- ٢٠٠٣(للمدة  انتاج الغاز في اسيا الوسطى واذربيجان مليار متر مكعب)٦(جدول رقم 

source -BP Statistical Review of World Energy 2014.p22 

حصة الدولة   ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  الدولة

من االنتاج 

  ٢٠١٣الكلي

  %٠,٥  ١٨,٥  ١٨,٤  ١٧,٥  ١٥,٩  ١٦,٤  ١٦,٩  ١٥,١  ١٣,٠  ١٢,٧  ١٢,٣  ١١,١  كازاخستان

  %١,٨  ٦٢,٣  ٦٢,٣  ٥٩,٥  ٤٢,٤  ٣٦,٤  ٦٦,١  ٦٥,٤  ٦٠,٤  ٥٧,٦  ٥٢,٨  ٥٣,٥  تركمانستان

  %١,٦  ٥٥,٢  ٥٦,٩  ٥٧,٠  ٥٩,٦  ٦٠,٠  ٦٢,٢  ٥٩,١  ٥٤,٥  ٥٤,٠  ٥٤,٢  ٥٢,٠  اوزبكستان

  %٠,٥  ١٦,٢  ١٥,١  ١٤,٨  ١٥,١  ١٤,٨  ١٤,٨  ٩,٨  ٦,١  ٥,٢  ٤,٥  ٤,٦  اذربيجان
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يتضح ان تركمانستان و اوزبكستان تحتل الصدارة بين دول اسيا ) ٦(ومن مالحظة الجدول رقم 
الوسطى في انتاج الغاز مع ارتفاع واضح يصب لمصلحة تركمانستان اذ كان انتاجها عام 

  .مليار متر مكعب  ٦٢,٣ ٢٠١٣

  

  اسيا الوسطى في المدرك التركي :لب الثاني المط

لقد أسفر عن تفكك االتحاد السـوفيتي ظهـور عـدد مـن الجمهوريـات اإلسـالمية التـي تـرتبط بصـورة 
هــذا األمــر أدى إلــى إمكانيــة إيجــاد  ،عتبــارات التــي ســبق االشــارة اليهــابموجــب االوثيقــة مــع تركيــا 

للضــغط علــى  اً او ليكــون عنصــر  والقوقــاز يكــون بــديالً دور جديــد لتركيــا فــي منطقــة آســيا الوســطى 
  .  )١( األوربي االتحاد تقبل في كي تلقى قبوالً اوربا 

، وبــدأت تركيــا فــي الحــال عمليــة بدرجــة كبيــرة بــالمتغيرات الجديــدة وٕازاء ذلــك فقــد تــأثرت المنطقــة
التغييرات اإلدراكية والبنائية في سياساتها الخارجية لتوفير فرص غير مسبوقة يمكن أن تعينها في 

بـــدور  اشـــغالهيجـــب أن تعمـــل علـــى  اســـتراتيجيتثبيـــت أهميتهـــا اإلقليميـــة ولشـــعورها بحـــدوث فـــراغ 
 الواليــات المتحــدة االمريكيــة  فــي الغــرب وبــاألخص سياســي واقتصــادي بعــد إن يئســت مــن حلفائهــا

مما جعلها تفكر في التحول نحو جمهوريات آسيا الوسطى اإلسالمية وأصبح أمامها فرصـة رحبـة 
  . )٢(للتعاون أالقتصادي والعسكري 

بـــأن تطـــوير كتلـــة أو وحـــدة لألقــوام التركيـــة بزعامتهـــا مرشـــحة ألن تصـــبح فـــي آخـــر  يـــاكادركــت تر 
نظـام الـدولي مكـن أن تسـاهم فـي عمليـة صـياغة اليمعترفـًا بهـا  فاعلـةمهمـة و المطاف قوة سياسـية 

وهــذه األفكــار تتنــاغم مــع الموقــف الــذي يتخــذه التقليــديون مــن القــوميين الممثلــين بالدرجــة  ،الجديــد
بـــدأ هـــؤالء اعتمـــاد اذ  ،∗األولـــى مـــن قبـــل حـــزب الحركـــة القوميـــة وقيـــادة حـــزب اليســـار الـــديمقراطي

  .)١(سياسة خارجية تتركز على مصالح تركيا القومية في واقعها ومكانتها بوصفها قوة إقليمية 
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العالقات الثنائية خطًا رسميًا لتركيا تجاه الجمهوريات اإلسالمية فـي آسـيا  استراتيجيةلقد أصبحت 
 الهائلـة بـالموارد الغنيـة الجغرافيـة المنطقـة هـذه فـي فـراغ ظهـور فضـًال عـن ذلـك فـان ،)٢(الوسـطى 

 وٕاقامـة هـذه الجمهوريـات مـع وسياسـية اقتصـادية روابـط إقامـة نحـو تركـي طمـوح ظهـور إلـى ادى
 كالجامعة االقتصادية أو القومية المنظماتغرار  على "التركية الجامعة أو التركي العالم مجلس"

التي عقدت في انقـرة  األولى القمة في )أوزال( التركي الرئيس حدد وقد ،األوروبي واالتحاد العربية
 والثقافية العرقية الروابط إعادة عبر "العالم التركي" إلقامة تصوراً  ١٩٩٢تشرين االول  ٣١و  ٣٠

 التجـارة مجـاالت فـي شـاملة اقتصـادية خطـة مـن خـالل الجمهوريـات هـذه بـين والسياسـية
  . )٣( واللغة والنفط واالستثمارات والجمارك والمواصالت

إذا رفضــت تركيــا ) " صــدام الحضــارات(فــي كتابــة  )صــامويل هــانتنغتون(وفــي هــذا الصــدد يقــول   
،فقــد انتهــزت "ربمــا تكــون طاشــقند هــي الــرد ،طلــع ؟تمكــة ، ورفضــت مــن قبــل بروكســل فــإلى أيــن ت

تركيــا الفرصــة التــي اتاحهــا تفكــك االتحــاد الســوفيتي لتتجــه نحــو طاشــقند وتمســك الــرئيس التركــي 
جهـــودا مضـــنية لتنميـــة  بـــذلهمالشـــعوب التركيـــة و تهم اتجـــاه والقـــادة االتـــراك االخـــرون بنظـــر  )اوزال(

الجمهوريـــات االســـيوية خـــارج تركيـــا وتوجيـــه اهتمـــام خـــاص نحـــو اذربيجـــان و الـــروابط مـــع االتـــراك 
  . )٤(ستان ز يغير قاوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان و الوسطى االربعة الناطقة بالتركية 

سـبتمبر  ايلـول بعـد احـداث الحـادي عشـر مـن االقليميـةاالوضـاع الدوليـة و وعلى اثر التحوالت في 
التيــــار الطــــوراني المؤيــــد لجامعــــة الشــــعوب التركيــــة فــــي وضــــع االســــس  ادى الــــى نجــــاح ،٢٠٠١

بـــات التـــي حصـــلت فـــي محيطهـــا االيدلوجيـــة للتأكيـــد علـــى مكانـــة تركيـــا كقـــوة اقليميـــة عقـــب االنقال
تبلــور القــوة االيرانيــة قوقــاز و تفكــك االتحــاد الســوفيتي والتحــوالت فــي الو  ايوغســالفي كــكتف ،المباشــر

  .واحتالل العراق 

ير استراتيجيتها من النمط الدفاعي لتصبح استراتيجية قادرة على يوترى تركيا أنه قد آن األوان لتغ
واق ومصـــادر واألســاالنطــالق إلــى العديــد مــن المنــاطق المجــاورة لهــا حيــث الثــروات االقتصــادية 
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ومـــن اجـــل حمايـــة وتحقيـــق هـــذه االســـتراتيجية البـــد مـــن خلـــق األداة التـــي  ،الطاقـــة والقـــدرة النوويـــة
انشـاء  يه اأهدافها التي كانت تطمح لتحقيقه ىألن أحد ،وترعاها إال وهي القوة العسكرية تحققها

لهــا مكانتهــا مــى حلــف عســكري مــع جمهوريــات آســيا الوســطى كخطــوة علــى بنــاء امبراطوريــة عظ
  -:)١(وفي الوقت نفسه تضع تركيا في اعتبارها أهمية ،إقليميًا ودولياً 

  .أن تصبح اليد االولى للواليات المتحدة في المنطقة -١
  . إيجاد أرضية صلبة اقتصادية مع جمهوريات آسيا الوسطى -٢
تصـــوراتها االســـالمية علـــى هـــذه  فـــي مواجهـــة إيـــران التـــي تحـــاول تطبيـــقالقيـــام بـــدور قيـــادي  -٣

  .الدول

ين مســـتفيدة مـــن بحـــر قـــزو ا الوســـطى و يلقـــد ســـعت تركيـــا الـــى تقويـــة اواصـــر العالقـــة مـــع دول اســـ
 اللغويـة التــي تربطهــا بـدول هــذه المنطقـة فبــادرت الــى تبـادل التمثيــل الدبلوماســي،الـروابط العرقيــة و 

  . )٢(الثقافية عالقاتها السياسية واالقتصادية و تفاقية لدعم كما نجحت في ابرام اكثر من مائتي ا

تركيـــا منظمـــات اقتصـــادية إقليميـــة للمنطقـــة بغيـــة تحقيـــق خطـــوات اقتصـــادية طموحـــة مـــع  تاقامـــ
 Economic( ومــن هــذه المنظمــات منظمــة التعــاون االقتصــادي  ،ســيا الوســطىجمهوريــات آ

Cooperation Organization (وباكســـتان وأوزبكســـتان  نالتـــي تضـــم تركيـــا وٕايـــران وأذربيجـــا
حيــث عبــرت تركيــا أن المبــررات مــن إنشــاء  ،وتركمانســتان وكازاخســتان وقرغيزســتان، وطاجكســتان

هذه المنظمات هو إنشـاء سـوق إسـالمي مشـترك ونظـام مصـرفي إسـالمي وتقـديم قـروض وخبـرات 
  .)٣(هائلة لهذه الجمهوريات 

ســعت تركيــا لتعزيــز وتعميــق روابطهــا مــع الجمهوريــات التركيــة فــي مختلــف المجــاالت بغيــة كمــا 
وقد  ،)٤( واإلقليميإعادة الروابط معها وتوطيد العالقات تمهيدًا لعالقات اوثق من التعاون الثنائي 

التعـــاون تحركـــت تركيـــا تجـــاه هـــذه الجمهوريـــات علـــى مســـتويات عـــدة إقليميـــًا عبـــر توســـيع منظمـــة 
ــــى عضــــويتها فــــي شــــباط ) ECO(ايكــــو  ياالقتصــــاد كــــًال مــــن أذريبجــــان  ١٩٩٢فقــــد ضــــمت ال

وعلــى  ،ن فيمــا منحــت كازاخســتان صــفة مراقــبوتركمانســتان واوزبكســتان وطاجكســتان وقرغيزســتا
بذلت تركيا جهودًا حثيثة إلقامة منظمـة التعـاون االقتصـادي للبحـر األسـود ) ECO(غرار منظمة 
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ــدافيا والتــي تضــم ا ١٩٩٢عــام  لــى جانــب تركيــا كــًال مــن بلغاريــا وروســيا ورومانيــا وجورجيــا ومول
  . )١() ECO(وارمينيا واذربيجان وهي منظمة تسعى للقيام بمهام مشابهة لمنظمة 

التوصــل مــع اوزبكســتان ب ١٩٩٣امــا فــي المجــال الثقــافي واإلعالمــي فقــد نجحــت تركيــا فــي آذار 
" وتركمنستان وكازاخستان وقيرغيزستان واذربيجان الـى وضـع أبجديـة واحـدة مشـتركة اطلـق عليهـا 

، ١٩٢٨حاليــًا فــي تركيــا منــذ العــام  هــي األبجديــة الالتينيــة المعتمــدةو " االبجديــة التركيــة المشــتركة
ـــد المصـــط فضـــًال عـــن ـــة بهـــدف توحي ـــة باللهجـــات التركي ـــاد إعـــداد معـــاجم لغوي لحات والرمـــوز وٕايف

العلميــة والتعليميــة مــع وتبــادل البعثــات  ،كبيــرة بأعــدادمدرســين للغــة التركيــة الــى هــذه الجمهوريــات 
   .)٢( إقامة محطات تلفزيونية لبث برامج تركية خاصة لهذه الجمهوريات فضًال عن ،هذه الدول

الت مـع تلــك الجمهوريــات أمـا فــي ميـدان االتصــاالت وفـرت تركيــا السـبل الالزمــة لتسـهيل االتصــا
وتمكنــت أيضــًا مــن تقــديم بعــض المعــدات المتعلقــة بشــؤون  ،عــن طريــق الخطــوط الهاتفيــة والجويــة

االتصــاالت لتلــك الجمهوريــات واتفقـــت معهــا أيضــًا علــى تحضـــير خطــط مشــتركة وتعزيــز مجـــال 
  . )٣(االتصاالت بينهما 

جورجيـــا و تركيـــا فـــي عـــام اذربيجـــان و حكومـــات مـــع تزايـــد االحتياجـــات النفطيـــة وقعـــت كـــل مـــن و 
 تحـــت الرعايـــة االمريكيـــة،" بـــاكو تبلســـي جيهـــان " اتفاقـــا فـــي واشـــنطن لبنـــاء خـــط انابيـــب  ٢٠٠٠

  . )٤(مليارات دوالر  ٤بتكلفة وصلت الى  ٢٠٠٥وبالفعل تم افتتاح الخط رسميا عام 

الفتــــرة الممتــــدة مــــن فــــي % ٥,٢تســــعى تركيــــا التــــي وصــــلت نســــبة النمــــو االقتصــــادي فيهــــا قرابــــة 
الــى البحــث عــن مصــادر جديــدة للطاقــة تلبــي احتياجاتهــا الصــناعية حيــث  ،)٥( ٢٠١١الــى ٢٠٠٢

ومن المتوقـع ان  ،وٕايران ودول اخرى مثل الجزائر ونيجيريا تعتمد حاليا بشكل اساسي على روسيا
تـرى انقـرة  ثم منمليار متر مكعب خالل السنوات القادمة و  ١,٤تصل احتياجات تركيا للغاز الى 

ومــن ثــم  ،لطاقــة الموجــودة فــي اســيا الوســطى وبحــر قــزوينان ارخــص هــذه المصــادر ســعرا هــي ا
جعـل تركيـا  حيـث ان هـذا االمـر ،تذليل كـل المعوقـات فـي هـذا الطريـقتنصب الجهود التركية في 

الشرق االوسط الى اوربا وربما يشـكل مشـروع نـابكو ممرا ألنابيب النفط والغاز من اسيا الوسطى و 
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مليار دوالر من تركيا الى اوربـا الغربيـة احـد اهـم  ٥,٦كم وبقيمة ٣٣٠٠لمد خطوط انابيب بطول 
  . )١(ادوات تحقيق هذه االستراتيجية 

كازاخستان اكبر شريك تجاري لتركيـا حيـث يصـل حجـم االسـتثمارات التركيـة فـي مجـال البنـاء  دعتُ 
ة خمســـة مليـــارات دوالر عبـــر اكثـــر مـــن مـــائتي شـــركة تركيـــة تنشـــط هنالـــك كمـــا ان انضـــمام قرابـــ

نصرا كبيـرا لتركيـا  دلخط باكو جيهان لنقل نفطها الى االسواق العالمية يع ٢٠٠٦كازاخستان عام 
.  

ة بحــر منطقــعلــيم و الثقافــة فــي اســيا الوســطى و لقــد عملــت تركيــا علــى تنشــيط العمــل فــي مجــال الت
كمــا ان هنالــك العديــد مــن الطــالب مــن منــاطق  ،تركيــةالجامعــات الر سلســلة المــدارس و قــزوين عبــ

راحل توركـوت اوزال اسيا الوسطى يدرسون في الجامعات التركية في اطار خطة الرئيس التركي ال
  . )٢(الثقافة في جمهوريات اسيا الوسطى لدعم الهوية و 

   -:)٣(قدمًا للتحرك نحو هذه المنطقة بسببلذلك وجدت تركيا تشجيعًا ودعمًا من الغرب للمضي 

حمــل هــذه الجمهوريــات علــى تكــوين نــوع مــن التحــالف مــع أوربــا فضــًال عــن تحجــيم مخــاطر  -١
  . االنتشار الصيني أو الهندي في المنطقة والذي يشكل تهديدًا ألمن أوربا

، واحتمـــال تأثرهـــا فـــوذ االيرانـــي إلــى هـــذه الجمهوريــاتخشــية الواليـــات المتحــدة مـــن تســرب الن -٢
  . بالنظام القائم في ايران

  . رفض الواليات المتحدة وأوربا فكرة عودة جمهوريات آسيا الوسطى إلى روسيا -٣
، واقتصــاد وتوجهــات االســالم المعتــدلارتيــاح الواليــات المتحــدة إلــى النظــام العلمــاني التركــي  -٤

  . هورياتالسوق فيها إلى حد تعده ُأنموذجًا يمكن أن تحتذي به هذه الجم
  . تأمين امدادات البترول -٥

لقـد شـكل اخفـاق تركيـا فــي االنضـمام إلـى المجموعـة االوربيـة حــافزًا وخيـارًا آخـر للتوجـه مـن جديــد 
جمهوريـــات آســـيا الوســـطى بهـــدف إيجـــاد مجـــاالت جديـــدة لهـــا  هصـــوب العـــالم االســـالمي وبضـــمن

ربية في المنطقة ولتأكيد دورها امام وإلقناع الغرب بأهميتها االستراتيجية بوصفها قناة للمصالح الغ
، مـع إنـه ومــن وجهـة نظـر بعــض المحللـين لــم )٤(ومـأمون الجانــب اً مضـمون اً الغـرب بوصـفها حليفــ

ضـغط تجـاه المجموعـة ) رقـةو (يكن خيارًا استراتيجيًا قائمًا على أسس ثابتة بل إنه أشبه ما يكون بـ
إذا اسـتغلت تركيـا االمكانـات الجديـدة المتاحـة فـي " كـاميران أيتـان"ويعتقـد النائـب التركـي  ،االوربية
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فـإن المجموعـة االوربيـة سـتكون مضـطرة للتعامـل معهـا وبالشـروط التركيـة ال  ،آسيا الوسطى جيـداً 
  . )١( بالشروط االوربية

  اسيا الوسطى في المدرك االيراني :المطلب الثالث 

تنتهــي ز التــي تبــدأ مــن كازاخســتان شــرقا و المنطقــة الزاخــرة بثــروات الــنفط والغــاتقــع ايــران فــي قلــب 
لتشــكل  ،العراق غربــا وتبــدأ مــن شــمال بحــر قــزوين شــماال وتصــل الــى دول الخلــيج العربــي جنوبــابــ

صــادات الكبــرى خصوصــا اوربــا اكبــر مخــزون للطاقــة الهيدروكربونيــة فــي العــالم تعتمــد عليهــا االقت
  .يابان والصين والهند ال سيما ال ،واسيا

تعتمــــد سياســــة طهــــران علــــى امكانيــــة تحــــرك افضــــل تجــــاه جمهوريــــات اســــيا الوســــطى خصوصــــا 
السـبيل االسـتراتيجي المتـاح  ومـن ثـمتركمانستان واوزبكستان وطاجيكستان وابرز البحـار المفتوحـة 

ــاالمبــادالت بــين هــذه الجمهوريــات و  لتطــوير ت االيرانيــة العــالم الخــارجي فضــال عــن انتشــار االقلي
  . )٢(الحدود الطويلة المشتركة و  والروابط الثقافية العريقة

بشتى الوسائل فقد اقترحـت  هاتنظر ايران الى المنطقة بمنظور اقتصادي يرمي الى استغالل ثروات
طــرق مواصــالت ووســائل اتصــال بينهــا و بــين جمهوريــات اســيا حديديــة و  كايــران مــد خطــوط ســك

وقــد تجســد هــذا  بميــاه الخلــيج العربــي ومــن ثــم الميــاه الدوليــة الحــرة،الوســطى وصــوال الــى ربطهــا 
القيــود  ألنهــاءروســيا تلتهــا اتفاقيــة اخــرى بــين ايــران و  ،١٩٩١رض فــي اتفاقيــة وقعــت فــي عــام العــ

  . )٣(تلك الجمهوريات الحدودية بين ايران و 

" اليونســكو"والثقافــة والعلــوم عقــدت الحكومــة االيرانيــة بالتعــاون مــع منظمــة االمــم المتحــدة للتربيــة 
مــع  ،١٩٩٢ع جمهوريــات اســيا الوســطى عــام العلمــي مــحــول التعــاون الثقــافي والتربــوي و  مــؤتمرا

لون االيرانيـون ؤو كمـا ركـز المسـ ،روابط اقليميـة بعدهاالتركيز على اللغة الفارسية والثقافة االيرانية 
دعــى وزيــر الخارجيــة االيرانــي علــي  حيــث ،فــي عالقــة بالدهــم مــع دول االقلــيم علــى دور االســالم

االمـن الجمـاعي و االقليمـي  التعـاونتعزيـز صلية لشعوب االقلـيم و اكبر واليتي الى احياء الهوية اال
مـــن خـــالل اقامـــة اطـــار مؤسســـي للتعـــاون االقتصـــادي والسياســـي والعلمـــي والثقـــافي الـــذي ســـيكون 
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المصــالح المشــتركة فيمــا بــين دول احتياجــات كــل دولــة و معاديــا للهيمنــة ويجمــع بــين خصوصــية 
  . )١(االقليم 

بعـــه مـــن القوقـــاز مـــع بدايـــة تفكـــك االتحـــاد الســـوفيتي ومـــا تاســـيا الوســـطى و اهتمـــت ايـــران بمنطقـــة 
وتحـــاول ايـــران ان  ،اســـالمية علـــى الســاحة الدوليـــة تظهــور جمهوريـــاتصــاعد المطالـــب القوميـــة و 

وقــد ادركــت اهميــة  ،السياســيةاالقتصــادية و ســتفادة مــن المكاســب تلعــب دورا مميــزا فــي المنطقــة لال
 االسـالمية المسـتقلة، تتلعبه تركيا في المنطقة مستغلة التقارب الثقافي بين الجمهوريـا الذيالدور 

تشـديد التعـاون المصالح علـى التحـالف مـع روسـيا و  ولذلك تقوم استراتيجية ايران للحفاظ على هذه
  . )٢( الجمهورياتمعها لتكون من خاللها جسرا الى هذه 

ان المصــالح االيرانيــة تلتقــي مــع روســيا فــي منطقــة اســيا الوســطى والقوقــاز وتنطبــق الــى حــد كبيــر 
خاصــة فــي قضــايا النزاعــات االقليميــة فــي طاجيكســتان ونــاغور نوكــار ابــاخ وتقــدم طهــران الــدعم 

ولتقــديم صــورة  وذلـك العتبــارات ومصــالح جيوسياســيةفــي نزاعهــا مــع اذربيجــان  ألرمينيــاوالمسـاندة 
ودعمـت  ،الصـولية فـي السياسـة االيرانيـةايجابية ودعاية مضادة للدعاية التي تروج عن الصـبغة ا

علــى حرصــها فــي التوصــل الــى تســوية ســلمية  وأكــدتروســيا فــي موقفهــا مــن المســالة الشيشــانية 
  . )٣(قائمة على التفاوض ونبذ العنف 

ة للقيـام بـدور اقليمـي قيـادي فـي المنطقـة وذلـك بحكـم ترى ايران نفسها انهـا القـوة الطبيعيـة المرشـح
 دالدينيــة التــي تمتــالــروابط الثقافيــة والعرقيــة و  فضــًال عــن ،ذربيجــان وتركمانســتانموقعهــا المتــاخم أل

نموذج اسـالمي يتسـم بالمرونـة والطبيعـة أا كـوتحرص ايران علـى تقـديم نفسـه ،ألكثر من الفي عام
تشـكل اي تهديـد لنظمهـا السياسـية السلمية وقد سعت جاهدة إلقناع دول المنطقة بأنها ال العملية و 

 شــجعت القيــادة الحاكمــة قبــول التعــاون معهــا فــي مختلــف المجــاالت وقــد اســتجابت بعــض الــدولو 
حيـث عبـرت هـذه الـدول عـن رغبتهـا بإقامـة عالقـات وثيقـة  ،كازاخستانكتركمانستان واوزبكستان و 

  .)٤(مع ايران 

كمـا تمتلـك  ،وتركمانستان ألذربيجانفهي متاخمة  الوسطى، ألسياايران موقعا متميزا بالنسبة  أتتبو 
ا صـاحبة الـدور الـرئيس فـي ممـا يجعلهـ ،لما يقـرب مـن الفـي عـام فـي المنطقـةعالقات ثقافية تمتد 

كمـا  ،المنطقـة موضـوع نـزاع بـين الفـرس واالتـراك ثـم بـين الفـرس والـروس وتاريخيا كانت ،المنطقة
اذ  ،ى القوميــاتوديموغرافيــا تشــترك ايــران فــي احــد ،المنطقــة يتحــدثون اللغــة الفارســية كــان شــعوب
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ن بعالقـات قويــة تتمتــع ايـراو  ،ن اذري يحملــون الجنسـية االيرانيـةنحــو تسـعة ماليـيفـي ايـران يعـيش 
علـى  ،دعمتهـا فـي صـراعها مـع اذربيجـانكسـتان وتركمانسـتان وارمينيـا و مع كـل مـن روسـيا وطاج

 قابلتـهوهـو مـا  ،روسـيادخلـت فـي تحـالف مـع  انهـا إالالمـذهبي بينهمـا الرغم من االرتباط العرقي و 
  . )١(الوقوف معها في مواجهة النفوذ التركي اصلة التعاون العسكري مع ايران و روسيا بمو 

وقــدمت  ،فــي حــل الصــراعات وتســوية المشــكالت طهــران طــرح نفســها كوســيط محايــد اســتطاعت
القروض والمساعدات ووقفـت بوجـه التوجهـات االمريكيـة التـي ارادت سـحب تلـك الجمهوريـات الـى 

ظمــــة بحــــر قــــزوين للتعـــــاون منطقــــة البحــــر االســــود االقتصــــادية طارحــــة منظمـــــة بديلــــة وهــــي من
قــوة  مــن ازديــادن تراقــب التحــرك االيرانــي عــن كثــب خشــية األمــر الــذي جعــل واشــنط ،االقتصــادي

ممــا يــؤثر فــي االتجاهــات العلمانيــة التــي  ،ة االســالمية داخــل تلــك الجمهوريــاتالعناصــر االصــولي
  . )٢( يتزعمها النظام السياسي التركي

ولعــل أهــم تلــك  واجهــت ايــران بعــض القيــود فــي ســعيها لبنــاء شــبكة عالقــات مــع اســيا الوســطى،
فسة معظمها تعـارض الـدور االيرانـي، وبالـذات تركيـا وباكسـتان، وبعـض هي ان الدول المنا القيود

ن بعد ويتضح ذلك بالنسبة لباكستا ،رائيل الى تحجيمه في اسيا الوسطىوتسعى اس ،الدول العربية
، ويمكـن القـول ان الى الموقف الهنـدي مـن قضـية كشـمير، وميل ايران الهندي –التقارب االيراني 

م ايــــران لتحجــــيم الــــدور فالهنــــد تــــدع ،ن الــــدور االيرانــــي فــــي اســــيا الوســــطىنــــد وروســــيا تــــدعمااله
  . )٣( بينما تهدف روسيا الى الحد من النفوذ التركي المتزايد في اسيا الوسطى ،الباكستاني

 عـن طهـران تتـوان لـم جديـدا، اسـتراتيجيا فضـاء إليـران الوسـطى آسـيا جمهوريـات اسـتقالل خلـق
 السوفيتي االتحاد تفكك هكتر  الذي االستراتيجي الفراغ عن الناجمة التاريخية الفرصة هذه استغالل

 المرشحة الطبيعية القوة أنها إيران ترى حيث ،الداخليةمشكالتها  على روسيا وانكفاء المنطقة في
  . الوسطى آسيا في وٕاقليمي قيادي دور للعب

 آسـيا القتصـادات الدوليـة األسـواق نحـو تكلفـة واألقـل أمنـا واألكثـر األسـرع الطريـق ايـران تمثـل
 كمـا ،الصـناعية والخامـات األوليـة والمـواد والطاقـة النفطيـة الصـادرات علـى تعتمـد التـي الوسـطى

 ،ونقـال وتحـويال واسـتخراجا استكشافا النفطية الصناعات مجال في للخبرة أساسيا مصدرا لها توفر
 والتجاريـة االقتصـادية العالقـات جسـور مـد علـى طهـران السـوفيتي ،عملـت االتحـاد فبانهيـار
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 هذه تجاه اإليراني النشاط واستند ،الوسطى آسيا في الصاعدة الجوار دول مع والثقافية والسياسية
  )١(: أساسين اعتبارين إلى الدول

 للفكاك ١٩٩١ عام في لها المتاحة التاريخية الفرصة استغالل إلى طهران سعي في تمثل :ألولا
 عـام اإلسـالمية الثـورة قيام منذ الدولية عالقاتها صعيد على منها تعاني السياسية التي العزلة من

١٩٧٩.  

 المحيط تغيير في أساسيا عامال الوسطى آسيا دول استقالل في وجدت إيران أن :الثاني اما 
 يسمى فيها مهما وعنصرا عبور دولة لتصبح جديدة إمكانيات يمنحها حيث ،إليران الجيوبوليتيكي

 اإلقليمية، الطاقة أسواق خالل من آسيا بجنوب الوسطى آسيا تربط التي الجديد الحرير بطريق
  . والنقل التجارة وطرق

 على زكير  ،األول المستوى :مستويين من استراتيجية بصياغة إيران قامت االعتبارين، لهذين وفقا
 الجمهوريات مع  الثنائية الروابط تقوية على يعتمد الثاني والمستوي ،األطراف متعددة الدبلوماسية

 حيـث األيديولوجيـة المقاربـة مـن أكثـر براغماتيـة مقاربـة طهران وتنهج ،الوسطى آسيا في الجديدة
 فـي بخاصـة ذلـك ويتجلـى ،ثوريـة إسـالمية دولـة منهـا ثـركأ إقليميـة كبـرى دولـة دور أداء تفضـل
 للحركـة دعـم أي تقـدم لـم عنـدما الطاجيكيـة األهليـة الحـرب فـي طهـران بـه قامـت الـذي الـدور

 أحـزاب مختلـف بـين التقريـب علـى عملـت ،ذلـك مـن العكـس على بل ،طاجاكستان في اإلسالمية
 ١٩٩٩ عـام األهليـة للحـرب حـد بوضـع المتوازنـة اإليرانيـة الجهـود وتوجـت ،البلـد هـذا فـي الصراع

)٢( .  

فـي  بالمسـاهمة موسـع وبشـكل اإليرانيـة السـلطات قامـت األطـراف، متعـددة العالقات مستوى وعلى
 وذلـك" "ECOاالقتصـادي  التعـاون منظمـة مثـل المنطقـة فـي واإلقليميـة التكامليـة التوجهـات دعـم

 التعـاون هيكليـة إيجـاد فـي الفضـل لهـا يعـود مـاك المنظمـة، هـذه فـي الجديـدة الـدول بتشـجيع دمـج
  . )٣(قزوين  لبحر المشاطئة الجديدة للدول اإلقليمي

تطـوير  إطـار فـي المتواصـلة اإليرانيـة واالسـتراتيجيات المسـاعي مـن الـرغمعلـى و  عامـة، وبصـورة
 التي العقبات من جملة تواجهها اإليرانية االستراتيجية فإن الوسطى، آسيا جمهوريات مع العالقات

                                                           

1 -   - Mohammad Reza Djalali et Thierry Kellener, géopolitique de la nouvelle Asie 
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 المتشـكلة الجيوبوليتيكيـة المبـاراة فـي المحـوري االسـتراتيجي الالعب دور بلعب قيامها تحول دون
  )١(: يأتينذكر ما  العقبات هذه أهم بين ومن ،وحول المنطقة داخل

 ،الحكم في اإليراني نموذجاأل تصدير على القائم اإليراني السياسي للنظام األيديولوجية الطبيعة *
 وكان ،إليران األيديولوجي الدور من بالقلق آسيا الوسطى جمهوريات شعور إلى أدى الذي األمر
 الثقة عدم من مناخ وخلق ،١٩٩٦ سنة حتى الجمهوريات اإلسالمية مع العالقات فتور في سببا

  .إيران  في اإلسالمي والنظام الوسطى آسيا في جمهوريات العلمانية الحكم أنظمة بين المتبادل

  .اإليرانية واالقتصادية المالية واإلمكانيات الوسائل ضعف* 

 تركيـا ،روسـيا قبـل مـن اإليرانيـة اإلسـتراتيجية لهـا تتعـرض التـي الشـديدة اإلقليميـة المنافسـة* 
  .والصين 

األمريكيـة  المتحـدة الواليـات ومعارضـة الدوليـة البيئـة فـي إيـران منهـا تعـاني التـي النسـبية العزلـة* 
 الصالت اإليرانية بتحجيم األمريكية المتحدة الواليات تقوم حيث ،الوسطى آسيا في دورها المتداد

 فـي الجغرافـي إليـران الـدور إعاقـة ورائـه مـن الهـدف ،∗جيوبـوليتيكي  تقطيـع طريـق عـن بالمنطقـة
  . )٢( المنطقة

بحــر قــزوين مجــاال جغرافيــا مغلقــا وبعيــدا عــن الصــراع طويلــة بقيــت منطقــة اســيا الوســطى و  ولمــدة
والتنافس بين القوى بحكم الهيمنة المطلقة التي بسطتها االمبراطورية الروسية ثم االتحاد السوفيتي 

لـى مباشر ع تأثيراالتحاد السوفيتي ادى مباشرة الى انبعاث هذه المنطقة وكان لذلك  تفككان  إال
ركيــا اذ ســرعان مــا فــتح المجــال امــام طموحــات القــوى المجــاورة ت ،واقــع عالقــات القــوة فــي المنطقــة

مــن نهــج  ٢٠٠٢غيــرت تركيــا منــذ مجــيء حــزب العدالــة والتنميــة إلــى الســلطة عــام  حيــث ،وايــران
فعوضـا عـن التنـافس والصـراع علـى المصـالح والنفـوذ  لها مـع منطقـة القوقـاز وآسـيا الوسـطى،تعام

 ،وقـدمت نفسـها علـى أنهـا الدولـة المصـدرة لألمـن واالسـتقرار اتبعت أنقره فلسـفة التعـاون والشـراكة،
 اً للعيــان ان هـــذه الجمهوريـــات تشــهد تنافســـا شـــديد اً وهنــا البـــد مــن االشـــارة الـــى انــه اصـــبح واضـــح

                                                           

1 - Mohammad Reza Djalali et Thierry Kellener, géopolitique de la nouvelle Asie 
centrale, de l’URSS à l’après 11septembre, Paris : PUF, 4ème édition, 2006p 126                                    
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نمــــوذج التركــــي الــــى هــــذه األفتركيــــا تعمــــد الــــى تصــــدير  ،دولــــةاكثــــر مــــن نفــــوذ  ضــــمنالحتوائهــــا 
 ،االيرانــي ال يحظــى بتأييــد الغــرب والواليــات المتحــدة االمريكيــةخاصــة وان النمــوذج  ،الجمهوريــات

أي دور فعـال فـي منطقـة الخلـيج فتريـد ان  بالضـد مـن لعبهـاالتحـالف الغربـي  يقـفاما ايـران التـي 
ت تطبيــــق مشــــروعها فــــي المنطقــــة ذاو  منطقــــة تشــــهد فاعليــــة لنفوذهــــاعــــل مــــن اســــيا الوســــطى تج

نجـــد ان التنـــافس قـــد وصـــل الـــى اوجـــه فـــي هـــذه المنطقـــة  هوعليـــ ،االمتيـــازات االقتصـــادية الهائلـــة
  .محور قوة فيها  ةوأصبح لكل دول
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  المبحث الرابع

  ةدائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي

  

وظروفها  أنظمتها وتشابه الجغرافية لدول الخليج العربي التعاون مجلس دول طبيعة شكلت
مجلس  لقيام األساسية المقومات ،تواجهها التي والتحديات االجتماعي، وترابطها االقتصادية

 هذه المجتمعات وجود لصورة النهائي اإلطار تعد لم واقتصادًيا سياسًيا المستقلة فالدولة ،التعاون
 هذا النهائي لصورة اإلطار هولدول الخليج العربية  التعاون مجلس بات بل ،الخليجية النفطية
 يتعلق هذا االطار داخل منها دولة لكل كلي استقالل وجود ينفي ال ذلك أن رغمعلى ال ،الوجود

 على العالمية باتت التفاعالت في حركتها لكن ،ومجتمعها ثرواتها مع التعامل بخصوصيات
 تحديده متحد يجري وسلوك مشتركة مواقف ذات باتت فهي ،التوجه في التوافق من عالية درجة

 في هذه المجتمعات دول انتظام إن ،منها لكل الفردي والسلوك للموقف مسبق كموجه باالتفاق
 لعملية الجيوسياسية وحدة الشروط من ،الرئيسة ضرورته جاءت التعاون مجلس ائتالف صورة
 السياسية توجهاتها وحدة ومن ،الحاكمة أنظمتها في وتقارب تشابه حالة ومن ،فيها النفط إنتاج

  .واإلقليمية والدولية المحلية القضايا من كثير تجاه والدينية، واالقتصادية

   ةالخليج العربي لدول االهمية الجيوستراتيجية لدول مجلس التعاون:المطلب االول 

 منطقة أهمية فأن واالقتصاد اوالجغرافي األرض حقائق الى تستند الدولية العالقات كانت إذا
الدول  وتركيز  باهتمام تحظى جعلتها خاصةً  الخليجي التعاون مجلس ودول عامةً  الخليج العربي

 أهمية اكتسبت الخليجي التعاون مجلس ودول العربي الخليج منطقة نأ أي واألوروبية، الغربية
 وأمنية وجيوبولتيكية استراتيجية قيمة تحمل كونها العالمية وواسعة في االستراتيجيات كبيرة

  .الدولية  التوازنات في األساسية الركائز إحدى منها متميزة جعلت وعسكرية واقتصادية

لم القديمة الثالث يقع الخليج العربي في جنوب غرب قارة اسيا في منطقة الوصل بين قارات العا
واحدا من اهم امتدادات المحيط  ديعوالخليج العربي بحر شبه مغلق و الكبرى اسيا واوربا وافريقيا 

يقع  ،ية مؤثرة على مدى التاريخ البشريالهندي وقد جعله موقعه هذا موئال لحضارات انسان
درجة  ٢٤وخطي عرض  ،درجة شرق جرينتش ٥٧درجة و  ٤٨ول الخليج العربي بين خطي ط

هرمز الذي يربط الخليج  الخليج العربي جنوبا من مضيقويبدأ  ،درجة شمال خط االستواء ٣٠و 
ينتهي الخليج شماال عند شط العرب ملتقى نهري دجلة العربي وخليج عمان بالمحيط الهندي و 

 ،لبحرينا ،قطر ،االمارات العربية المتحدة ،عمان ،العراق(وتطل علية ثمان دول هي  ،الفراتو 
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بحوالي ربع مليون  مساحة مغمورة من المياه تقدر ويغطي الخليج ،)ايران ،الكويت ،لسعوديةا
كيلو متر  ٥٦و  ،كيلو متر ٣٣٦بين  هكيلو متر وعرض٩٨٤يبلغ طوله حوالي و  ،كيلو متر مربع

 ١١٠يبلغ العمق  ه اذمتر اال عند مداخل ١٠٠في الغالب ال يتعدى  عمقهعند مضيق هرمز و 
 من لواحد والممثل الكبيرة الجيوستراتيجية القوةان هذا الموقع الجغرافي يظهر  ،)١(متر تقريبا 

 الخلجان من واحداً  منه جعل والذي طويلة وسنين مراحل مدى على االستراتيجي عناصر التوازن
  .)٢(البحار  من أعالي جزء أي الدولية

 وشبه الجزيرة الخليج بين شديد تداخل وهناك ،بالغة استراتيجية بأهمية العربي الخليج يتمتع
 البحر من الغرب يحدها حين في ،الجزيرة لشبه الشرقي الحد الخليج دعيُ  ناحية فمن ،ةالعربي

 وخليج وخليج عمان الهندي المحيط الغربي والجنوب الشرقي والجنوب الجنوب ومن ،األحمر
وصفتها  ،إلى الجزيرة تنتمي أي ،جزيرية كدول صفتها بين تجمع دوال الجزيرة تضم حيث ،عدن
 الخليج، سواحل على له ليس الذي اليمن باستثناء وذلك الخليج، على تطل خليجية كدول

العربية  شبه الجزيرة عن منفصلة كانت التي الجزر من مجموعة األصل في هي التي والبحرين
)٣( .  

 من جزًءا أن يكون دون الخليج على المطلة سواحلها منهما لكل إن حيث ،والعراق إيران ُوتستثنى
 والتحديد الخليجية الجغرافي للدول التحديد بين التمييز ضرورة تستدعي النقطة وهذه ،الجزيرة شبه

 العربية الخليج لدول مجلس التعاون من الدولتان استبعدت السياسية الناحية فمن ،لها السياسي
 ال أنه رغم بالمجلس اليمن أخرى لربط وسيلة وجدت حين في الخليجية الصفة تحمالن أنهما رغم
 ما أي مربع، كيلومتر) ٣,٢٣٧,٥٠٠ (العربية  الجزيرة شبه مساحة وتبلغ ،الخليج على يطل
 كم ) ١٧١٣١٠( الخليج مساحة تبلغ العربي ،بينما الوطن مساحة إجمالي من%) ١٧،٣( نسبته
 ،ميل )١١٣٩( يبلغ وبطول ،ميل ) ٣٨٩( إلى يصل وبعرض كم، )٣٧٠٤( حجمها يبلغ بمياه
 رقم الجدول من ذلك يتضح كما ،)٤(العربي الوطن مساحة إجمالي من %)٦٩( يعادل ما أي
)٧( .  
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  ٢٠٠٨لعام  لدول الخليج العربيجلس التعاون معدد سكان ومساحة دول )٧(جدول رقم

 ٢المساحة كم  السكان مليون نسمة االسم

 ٨٣,٦٠٠ ٥,٤٠٢,٣٧٥ االمارات العربية المتحدة

 ٧١٦ ١,٠٤٦,٨١٤ البحرين

 ٢,٢٤٠,٠٠٠ ٢٧,١٣٦,٩٧٧ المملكة العربية السعودية

 ٣٠٩,٥٠٠ ٤,٣٤٥,٠٠٠ عمان

 ١١,٤٣٧ ١,٤٥٠,٠٠٠ قطر

 ١٧,٨١٨ ٣,٣٩٩,٦٣٧ الكويت

source  

Michael Sturm, Jan Strasky, Petra Adolf and Dominik Peschel, The Gulf 
Cooperation Council countries economic structures recent developments 
and role in the global economy, July 2008,p17 

 على تطل دول أعضاء ست من مكونة عربية إقليمية منظمة هوان مجلس التعاون الخليجي 
اما على  ،)١(وقطر والكويت  عمان وسلطنة والسعودية والبحرين اإلمارات هي العربي الخليج

الحالية في البلدين فأن عضوية الدولتين في المجلس اليمن ففي ظل التطورات مستوى العراق و 
  .مستبعدة جداً 

 الواحدة، والقومية والحدود والثقافة اللغة والدين في اشتراكها فضًال عن الدول هذه أن ويالحظ
 هذه أن كما ،أساسي بشكل النفط على تعتمد جميعها حيث ،االقتصادية مواردها في تتشابه فهي

 مجابهة على القدرة إلى منفردة وتفتقر ،سعوديةالعربية ال المملكة باستثناء المساحة صغيرة الدول
  .ها بين فيما حدودية كثيرة مشكالت سيما بوجود ال ،األخطار
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كمنظومة فرعية عن  ،١٩٨١ان الهدف الرئيس إلنشاء مجلس التعاون الخليجي في العام 
 أي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ،)١(المنظومة العربية واإلقليمية هو امني بالدرجة االولى

ومن ثم اكتمال التصور االمريكي لألمن في  ،)٢(والمحافظة على األنظمة السياسية السائدة فيها 
منطقة الخليج العربي الذي يرتكز على القوى العربية والقوى االقليمية لتنظم امن المنطقة في 

جودًا عسكريًا دائمًا للقوات االمريكية تتجاوز مما يستوجب و آنذاك مواجهة االتحاد السوفيتي 
مما يستدعي ذلك عقد اتفاقيات مع بعض دول  ،لبحري والجوي الى وجود على االرضالوجود ا

  .) ٣(المنطقة لترتيب شبكة االمن الخليجية 

 منطقة أعطت النفط اكتشاف وخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي االقتصادية األهمية إن
استراتيجي  بموقع تتمتع كونها جانب إلى فهي ،لها وعالمية دولية أهمية اذ تميًزا العربيالخليج 

ونفطية  اقتصادية بمقدرات كذلك تتمتع التي المائية للمنافذ بالنسبة وحساس حيوي وجيوسياسي
 نواة عدهاالعالمي ب االقتصاد محور تشكل التي العالم في األولى المنطقة دتع حيث ،هائلة ومالية
  . )٤(القرن المنصرم  عقود طيلة الصناعية الحياة قوة ومصدر العالمي النفطي اإلنتاج

 الدولية الراهنة، السياسة في والفعالية ثيرالتا شديدة اقتصادية أهمية على المنطقة هذه وتحتوي
 بل بمدى فحسب، نوعها أو حجمها من الدولي ووزنها أهميتها تكتسب ال االقتصادية فالقوة

 االستراتيجيةقيمته  يكشف النفط على المتزايد فاالعتماد ،محددةال التاريخية اللحظة في أهميتها
 فهو مركبة، قوة عدهب إليه النظر دون النفط أهمية فهم يمكن وال ،الموارد على الدولي الصراع في
 ضخمة نقدية لعائدات مصدر هو ذلك على عالوة لكنه العالم، في للطاقة المصدر األساسي أوال

العائدات  أضخم هي النفطية فالعائدات عمالقة، عالمية شركات نشاط ومجال ،واسعة ولصناعات
 وتؤثر اليومية، النقدية والسيولة المالية واألوراق العمالت من األكبر القسط وتشكل االقتصادية،

  . )٥( العالم دول لكل المدفوعات ميزان في

المرتبطة  المعايير من الكثير وفق على جيوٕاستراتيجي بموقع مجلس التعاون الخليجي يحظى
 الطاقة موارد من السياسية القوة مقومات تتشكل حيث ،القارات بين المائية او الموقع بالممرات
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 اإلقليمية المستويات على المختلفة لوحداته التفاوضي الموقف عزز ومن ثم ،كالنفط والغاز
 حيث أخرى، ناحية من الداخلي االجتماعي األمن تحقيق فرص من وزاد ،من ناحية والدولية

 في االستراتيجيات لموقعهه اهمي من وممراته الخليج نفط على السيطرة في ضاعفت الرغبة
  . )١(الدولية 

 مهم دور فله ،الدول الخليجية كل لعائدات مصدر وأضخم المحلي لدخلل مكون أكبر النفط دعيُ 
 جانب من سواء سنوات عديدة، منذ المنطقة لكل والسياسية واالقتصادية االجتماعية الحياة في

 دول مع البينية صنع الخالفات خالل من أو وترسيخه الدول هذه في السياسي االستقرار صنع
 نجد دولة لكل الداخلية فمن الناحية ،واالقتصادية السياسية والهيمنة النفوذ على والصراع الجوار

 النفط شركات من مباشرة تذهب بصورة النفط وعائدات الدول، هذه تمتلكها النفط حقول أن
 ةرو الث من هائلة مبالغ ركزت قد الصناعة النفطية فإن وبالنتيجة ،الدول هذه خزائن إلى العالمية

  ).٢( أيدي الحكومات في السياسية والقوة االقتصادية

 رتبطي حيث الخليج، أمن مستوى على جوهرًيا بعدا بعده الجغرافي العامل إلى النظر يمكن
 وٕان ،االستراتيجيةاألهمية  مستوى على وثيقا ارتباطا بينها فيما المندب وباب هرمز يقامض

 الممرات ووضع أمن المالحة على نفسها تعكس ،اإلريترية فاطمة جزر في التطورات
األحمر  البحر شمال في الممرات بالتطورات هذه تتأثر كما ،وهرمز المندب باب في االستراتيجية

)٣( .  

ولعل من اهم مؤشرات االهمية الجيوستراتيجية لمنطقة الخليج العربي ان الواليات المتحدة 
للنظام  االساساالمريكية تولي المنطقة اهمية استثنائية في مدركها االستراتيجي ما جعلها بمنزلة 

  )٤(:االمني االمريكي في الشرق االوسط عمومًا من خالل

للنفوذ  تهديد أي لمواجهة المباشر والتدخل العسكرية القوة الستخدام أولوية إعطاء -١
 الثانية الخليج حرب في المسلحة القوة خبرة اكسبت وقد ،الخليج في األمريكية والمصالح

 السياسة هذه وتشمل ،المتحدة للواليات والفعالية المصداقية من كبيًرا قدًرا هذه السياسة
 )٥( :١٩٩٥ لعام األمريكية الدفاع استراتيجيةبيان  بحسب
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 كل منها تستطيع لكي الست التعاون مجلس دول من دولة لكل الدفاعية القدرات تحسين  - أ
  . أمنها عن للدفاع أساسية مسؤولية تتحمل أن حده على

لتميكن  وتعزيزها الخليجي التعاون مجلس دول بين الجماعية اإلقليمية الدفاعات تشجيع  - ب
 .المنطقة في الشديد التوتر مرحلة خالل  مًعا التعاون من الدول هذه

 لألمن الخليجي كأساس التعاون المجلس لدول اعتمادها تم التي هي المحاور هذه أن ويالحظ
 الخليج حرب تراجعت بعد التي الست التعاون مجلس دول أمن أي المنطقة في الفرعي اإلقليمي

 الجديد األمن عن إطار ايران واستبعدت "دمشق إعالن" إطار وعن "الجماعي األمن" دعوة عن
 إعطاء مع ،دولية أخرى وأطراف المتحدة الواليات مع ثنائية أمنية اتفاقيات بتوقيع واكتفت
 قنوات خلق األمريكي مع الدعم على اعتماًدا دولة لكل العسكرية للقوة الذاتي للبناء األولوية
 دفاعي امني سمي بحزام ما إقامة إلى الطموح طريق لى ع بينها فيما المشترك للتعاون وآليات
 بربط وذلك المبكر لإلنذار ونظام الجوي للدفاع شبكة انشاء ويتضمن المجلس بدول يحيط

 وتشكيل "الجزيرة درع" لتطوير قوات طموح مع ،الست الدول في والرادارات الجوي الدفاع شبكات
  . )١( رجل ألف ٢٥إلى  أفرادها عدد ورفع القوات لهذه تابعة موحدة مدرعة فرق

من  عدد أوضحه كما السياسة لهذه المباشر والهدف :وٕايران للعراق المزدوج االحتواء -٢
 قوة ظهور منع في كبرى مصلحة المتحدة للواليات أن هو االمريكيين االستراتيجيين
 األمن تهديد على قادرة قوة كانت إذا العالم من بقعة أي في اقليمية سيطرة تحمل نزعة

 . )٢(القوة  استخدام عبر واالستقرار العالمي

بين  أي "المتوسط الشرق" إقليم من والشرقي الغربي الشقين بين المتبادل االعتماد سياسة -٣
 التسوية عملية إنجاح ومساعي العربي الصراع لنظام كمركز العربي والمشرق الخليج

 في للمشاركة الخليجي التعاون مجلس دول طريق عن االسرائيلي العربي السلمية للصراع
 .إسرائيل  مع العالقات تطبيع في والتوسع مشروع التسوية

 أكثر منطقة ورتص وتعزيز الشامل الدمار اسلحة انتشار لكبح نشطة بجهود القيام -٤
 عن تتراجع لن المتحدة الواليات أن كلها االعتبارات هذه تؤكد حيث ،ازدهارا وديمقراطية

 الرئيس نظام اسقاط من تمكنها بعد الخليج في األمريكي العسكري تكثيف الوجود سياسة
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 أي أن يعني وهذا الخليج في األمريكي االحتالل وفرض حسين صدام االسبق العراقي
 . )١( أمريكية وبجهود أمريكية بمبادرة باألساس يقوم سوف جديد في الخليج امني نظام

ظروف  في يتم سوف الخليج في الجديد األمني نظامال بناء أن في هنا المهمة النقطة -٥
  الطرف مصالح األساس في يعكس سوف النظام وهذا العربي للنظام كامل شبه عجز
 الخليجي األمني النظام وان المتحدة الواليات وهو الخليجي األمن معادلة في القوي
 للنظام بالنسبة الحال كانت كما تماًما العربية المصالح مع يتوافق بالضرورة لن الجديد
 ،الثانية الخليج حرب بعد الخليج على األمريكية المتحدة فرضته الواليات الذي األمني

 )السالم( مشروع لدعم الخليجي األمني النظام توظيف حرص على الذي النظام وهو
 . )٢(اإلسرائيلي  – األمريكي

 حقائقها من المستمدة االستراتيجية أهميتها لدول مجلس التعاون الخليجي مما تقدم يمكن القول أن
 الذي االقتصاديو  والعسكري السياسي التنافس عن الفض االقتصادية، الجغرافية وٕامكانياتها

 إشرافها أن كما قارات، ثالث أكبر بين وصل حلقة تمثل المنطقة هذه فجغرافية حولها، يتصاعد
 الجانب وعلى ،الخارجي بالعالم اتصالها إلمكانية أهميتها من يزيد الخليج العربي على

 صفة عليها يليضف ،الماضي القرن بدايات في المنطقة في النفط اكتشاف جاء االقتصادي
 يعتمد التي الحيوية المعاصرة المادة ولكونه ،عليه العالمي الطلب لتزايد نظًرا االقتصادية األهمية
 اقتصاد ارتبط المنطلق ومن هذا ،المنظور المستقبل في واستمرارها الحالية، الحضارة قيام عليها
 القول يمكن مجتمعة، الظروف هذه خالل ومن العالمي، باالقتصاد وثيقاً  ارتباًطا الخليجية الدول

 شديدة فإنها هنا ومن ،واإلقليمية العالمية السياسية في الحسابات خاص وضع المنطقة لهذه أن
 يجدها المنطقة حول الجارية لألحداث المتابعان و  وتداعياتأحداث  من حولها يجري بما التأثر
 ويالت وتجنبها إليها واالستقرار األمن تعيد حلول ايجاد وحساسة تتطلب صعبة بظروف تمر

 برنامج في الملحوظ التطور وتداعياته ،وكذلك للعراق األمريكي االحتالل أن فمن المؤكد ،حرب
  . األمني المجال في كبيًرا تحدًيا تواجه المنطقة جعل ،التسلح اإليراني
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  مجلس التعاون الخليجي في المدرك التركي  :المطلب الثاني 

االهتمام به في غالبية القضايا المحورية في الدور التركي و  ظهور تزايد األخيرة السنوات شهدت
اعالنه و  ،٢٠٠٢للحكم عام  والتنمية العدالة حزب وصول بعد منطقة الشرق االوسط السيما

ركيا ومكانتها كقوة مركزية تدشين سياسة تركية جديدة تجاه المنطقة قوامها تأكيد حضور ت
  .الصراعات في المنطقة فاعل في معالجة مختلف القضايا و  طرفو  ،لالستقرار

عقد الثمانينات من تواضع اهتمامها بمنطقة الخليج العربي حتى  ،على تركيا وقد سبق ان لوحظ
وعدم قدرتها على االهتمام  ،بعيدًا عن الموارد النفطية فيها مما أدى إلى بقائها ،القرن العشرين

  )١(:وذلك لعدة أسباب منها  بالمسائل السياسية واألمنية المتعلقة بهذه المنطقة إال بالشيء اليسير،

تنظر دول الخليج العربي إلى تركيا كقوة إقليمية ولكن ليست بتلك القوة المؤثرة في  .١
 .الدوليةالساحة 

إلى تركيا ) سابقا(االتحاد السوفيتي قوة الدولية كالواليات المتحدة و ال تنظر مراكز ال .٢
كطرف مهم في المداوالت السياسية في المنطقة النشغالها بالوضع الداخلي وتوجهها 

 .المحصور في االنضمام الى االتحاد االوربي 

  .  مشاكل الشرق االوسط محاولة تركيا االقتراب من الغرب والنأي بنفسها عن  .٣

وفي خضم المتغيرات الدولية في بداية التسعينات بدأت تركيا تتطلع إلى دور مستقبلي في الشرق 
األوسط على األصعدة السياسية واالقتصادية والعسكرية ال سيما أنها بدأت تعاني من تراجع 

، لذلك لم االتحاد السوفيتي متحدة بعد تفككملحوظ بمهمتها األمنية ضمن استراتيجيات الواليات ال
تعد مسالة تحول تركيا نحو منطقة الشرق األوسط مجرد خيار بل صار أمرًا حتميًا نتيجة حاجتها 

  . )٢(الغربية  االستراتيجيةإلى دور إقليمي يحفظ لها مكانتها 

 تركياً لقد تغير المشهد التركي لصالح التقارب بعد احتالل العراق للكويت والذي ولد شعورًا 
وانعكاساتها على أمن  ٢٠٠١أيلول  ١١ثم جاءت احداث  ،وخليجيًا مشتركًا بتهديد أمنهما

 المنطقة لتدفع بدول الخليج العربي إلى انتهاج سياسة خارجية تهدف إلى توسيع وتسريع عالقاتها
وكذلك تركيا بعدها دولة إسالمية بدأت تمثل أنموذجا  ،مع دول مثل الصين وروسيا والهند
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ته بإقامة إسالميًا صاعدًا مع مجيء حزب العدالة والتنمية إلى الحكم واهتمام معظم كوادره وقيادا
وتزايد نفوذ  ٢٠٠٣وزاد هذا التقارب أيضًا بعد احتالل العراق عام  ،عالقات مع دول المنطقة

  . )١(إيران فيه وتفاقم المخاطر على تركيا ودول الخليج العربي 

 -: اتجاهينألوسط الكبير للقيام بدور إقليمي فاعل عبر ار مشروع الشرق وقد رحبت تركيا بأفكا
)٢(  

أتاح لها دورا أكبر في التحرك والمناورة واالستفادة من المساعدات والقروض :اقتصادي  .١
  .الممنوحة لها 

إذ تحرص الواليات المتحدة األمريكية على إشراك تركيا في ترتيبات : دور أمني عسكري  .٢
مستقبلية لحماية مصالحها في المنطقة يتوافق مع تطلعات تركيا لتأدية دور قيادي في أمنية 

  .المنطقة لتغدو قوة إقليمية متفوقة بكل الوسائل العسكرية واالقتصادية والسياسية 

وفي إطار التعاون االستراتيجي بين تركيا والواليات المتحدة أعلن الرئيس األمريكي األسبق 
أن تركيا رغم  ١٩٩١/ ٣/ ٢٥في  )أوزال(خالل لقائه الرئيس التركي الراحل  األب )جورج بوش(

في  ،نظام ما بعد حرب الخليج الثانية مشاكلها في المجال االقتصادي قد تنهض بدور هام في
حين أشار الرئيس التركي إن تركيا سوف تشارك بدور فعال في تحقيق السالم واالستقرار في 

إثناء في كما وردت اإلشارة عن صلة تركيا بمشروع الشرق أوسط الكبير  ،)٣(الشرق األوسط 
االبن في  )جورج بوش(مع الرئيس األمريكي السابق  )رجب طيب اردوغان(لقاء رئيس الوزراء 

إذ رشح حينها اتفاق الطرفين على التعاون في إطار هذا  ٢٨/١/٢٠٠٤البيت األبيض في يوم 
 ميزةً دور إقليمي طموح ومكانة إقليمية سياسية وأمنية واقتصادية موان تطلع تركيا ب ،)٤(المشروع 

 –في منطقة الشرق األوسط عبر األداء الفاعل الذي تقوم به في إطار توظيف العالقات التركية 
نموذج الذي األفتركيا تقع في قلب مشروع الشرق األوسط الكبير و  ،)٥( االستراتيجيةاألمريكية 

ة إلى العالم اإلسالمي هو اإلسالم المعتدل الذي تمثله سلطة حزب العدالة تقدمه الواليات المتحد
العلمانية وال يبدو حزب العدالة والتنمية اإلسالم والديمقراطية واإلسالم و والتنمية والذي يتعايش فيه 

                                                           

1  -  Valeria Talbot, TURKEY‐GCC RELATIONS IN A TRANSFORMING MIDDLE 
EAST, Analysis No. 178, June 2013,p9 
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ول يق) عبد اهللا غول(السابقزاهدًا بهذا الدور الموكل إليه ووزير الخارجية السابق والرئيس التركي 
إن تركيا ال يمكن إن تنحصر داخل األناضول فهو يدعو الدول اإلسالمية في اجتماع منظمة " 

  .)١(" المؤتمر اإلسالمي في استانبول إلى اإلصالح من الداخل حتى ال يأتيهم من الخارج

 الى زيادة الوجود العسكري االمريكي في منطقة الخليج العربي ودول الثانية الخليج ادت حرب
 التحوالت هذه كل ،والعراق أفغانستان على األمريكية الحرب مع تصاعد الذي الخليجية المنظومة

 استنادا واستقالليته دورها تفعيل إلى تركيا وٕالى دفع تركيا على األمريكي االعتماد تراجع إلى أدت
  :حيث ان االهتمام التركي قد تبلور من خالل  ،والقيمية المادية القوة مكونات إلى

 لمحاصرة األطلسي لمنظمة حارس من بعد تفكك االتحاد السوفيتي التركي الدور تحول -١
 التركية للمصالح يولي فعالية، وأكثر اإلقليم في محوري دور إلى التمدد الشيوعي

  .القوة اإلقليمية مفهوم تحقيق في أهمية الحضاري وتاريخها

 عزز من مكانتها في الخارطةالتحالف في حرب الخليج الثانية  قوى تركيا مشاركة -٢
 التي الجديدة األمنية التهديدات ظهور أن كما ،للمنطقة والجيواستراتجية الجيوسياسية
 بالنزاعات( يعرف ما أو العرقية األقليات وقضايا الطاقوي واألمن المائي تخص األمن

 . )٢(اإلقليم  داخل التركي الدور تفعيل ساهمت في ) الدول داخل

يعاني من مشكالت اقتصادية ترتبط بضعف الناتج  ٢٠٠٢االقتصاد التركي قبل عام لقد كان 
مما دفع بتركيا الى  ،ارتفاع حجم المديونية الخارجية وزيادة معدالت التضخمالمحلي االجمالي و 

لك بمحاولة البحث عن وسائل يمكن من خاللها ايجاد حل لمشاكلها االقتصادية وقد تمثل ذ
دول مجلس التعاون على دول الشرق االوسط بشكل عام و السياسي االقتصادي و االنفتاح 

الخليجي بشكل خاص التي تمتلك اسواق يمكن ان تشكل سوقا كبيرا للمنتجات التركية التي بدأت 
كومة وقد استطاعت الح ،التنافسية في االسواق الدولية واالقليمية تشهد تطورا كبيرا لزيادة قدرتها

حيث ازداد االهتمام  ،صادية جذب رؤوس االموال الخليجيةاالقتتها السياسية و التركية بحنك
تركيا سلسلة من االجراءات على مختلف االصعدة مع  اتخذتالتركي بدول الخليج العربي حيث 

دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من اجل تحقيق اكبر مقدار من النجاحات االقتصادية في 
 باالستراتيجيةجلس التعاون الخليجي مذكرة تفاهم مع تركيا تتعلق حيث وقعت دول م المنطقة،
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جاء ذلك في ختام  كافة الحوارية بهدف تطوير العالقات اإليجابية بين الطرفين على األصعدة
 ) .١(اللقاء الوزاري األول للحوار االستراتيجي بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية 

تركيا الى قناعة محتمة تشير الى انه من مصلحة تركيا تقوية لقد توصل صانع القرار في 
في مدينة جدة السعودية وقعت  ٢٠٠٨أيلول  ٢عالقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي ففي  

علي (وعلق وزير الخارجية التركي  ،تراتيجي بين تركيا ومجلس التعاونمذكرة تفاهم للحوار االس
إن تركيا تعطي أهمية الستقرار دول مجلس ((ن بالده بالقول الذي وقع هذه المذكرة ع) باباجان

التعاون الخليجي وٕان الهدف من المذكرة هو الحوار االستراتيجي وتطوير العالقات االيجابية 
والتعاون البنيوي وتأسيس آلية استشارية منتظمة وشاملة في المجاالت السياسية والدفاعية 

ما يعني سعي تركيا إلعطاء عالقاتها مع مجلس التعاون  ،)٢())واألمنية واالقتصادية والثقافية
من هنا تكتسب هذه المذكرة  ،آفاقًا جديدة في التعاون بين الجانبين يفتحُ الخليجي طابعًا مؤسساتيًا 

إذ تمثل دفعة قوية  ،ك بالنسبة لمجلس التعاون الخليجيوكذل ،االتفاقية أهمية بالنسبة لتركيا /
بينهما السيما بالنسبة للمجلس المذكور الذي لم يسبق له أن وقع مثل )) للحوار االستراتيجي((

، فقد جاء هذا االتفاق في وقت تشهد فيه المنطقة ،والشك إن لهذا داللتههذا االتفاق منذ تأسيسه 
  .زمات حراكًا والخليج العربي وبشكل خاص العراق وايران المجاورة لدول ا

عن توجيه السياسة التركية في  ؤولةاالقتصادية وحدها المستكن المتغيرات الجيوستراتيجية و  لم
سياسية اثر كبير في تلك بل كان لمجموعة من المتغيرات ال ،يتحركها باتجاه دول الخليج العرب

القة ق تطوير عحيث ان تركيا تحرص على تجنب استعداء البلدان العربية عن طري ،التوجهات
خاصة بعد ان اتضح ان تورط تركيا في شؤون االوسط اصبح امرا ال مفر  ،منحازة مع اسرائيل

  . )٣(منه 

لصالح المملكة  لقد اعطت تركيا المكانة االكبر في عالقتها مع دول مجلس التعاون الخليجي
وجاء ذلك نتيجة لفهم  ،ل تطور العالقات ما بين البلدينونجد هذا جليا من خال ،العربية السعودية

اول زعيم عربي  ُعدحيث  ،للتغير الذي حصل في تركيا )العزيزعبد اهللا بن عبد (وادراك الملك 
  . )٤( ٢٠٠٧الى  ٢٠٠٦الممتدة من  المدةيقوم بزيارتين الى تركيا في اقل من عامين وذلك في 
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وصل حجم  ،٢٠٠٧بيانات صندوق النقد الدولي  وعلى الصعيد االقتصادي وفقًا لقاعدة
مليون عام  ٧٤١،٥مليون دوالر وٕالى  ٥٥٤،٦إلى  ٢٠٠٢الصادرات التركية إلى السعودية عام 

عام  ٩٨٣،٢وٕالى  ٢٠٠٥مليون عام  ٩٦١،٥وٕالى  ٢٠٠٤مليون عام  ٧٦٨،٤وٕالى  ٢٠٠٣
وبلغ مجموع االستثمارات التركية في السعودية  ،)١( ٢٠٠٧مليون عام  ١٤٨٦،٠وٕالى  ٢٠٠٦

مشروعًا يمتلكها  ٤٣مشروعًا مشتركًا لمستثمرين سعوديين واتراك و ١٨نها مشروعًا م ٦١
  . )٢( % ١٠٠مستثمرون اتراك بنسبة 

 ٢٠٠٨سبتمبر عام / ايلول لقد وقعت تركيا مع دول مجلس التعاون الخليجي مذكرة تفاهم في 
وزراء خارجية  وبموجب هذه االتفاقية فانه يتم عقد اجتماع ،بشأن اقامة حوار استراتيجي بينهم

االجتماعات بشكل دوري خالل العام الواحد على ان تعقد هذه  ةتركيا ودول مجلس التعاون مر 
من المستوى  سؤولينكما يتم عقد اجتماع كبار الم الدول التي تترأس مجلس التعاون،في تركيا و 

المجال لوزراء  االمر الذي يتيح ،م بهدف التحضير لالجتماع الوزاريخالل العا ةالرفيع ايضا مر 
الدولية بشكل منظم النظر بشأن العالقات الثنائية والمواضيع االقليمية و  الخارجية لتبادل وجهات

)٣( .  

أثير التنمية في السياسة الخارجية كان لها تالتي انتهجها حزب العدالة و  ∗ان سياسة تعدد االبعاد
انفتاحا كبيرا على الدول سة تركيا فقد منحت هذه السيا ،كبير على العالمين العربي واالسالمي

العربية ذات االهمية االقليمية كما ان الدول  ،وأصبحت محل اهتمام كل الدول واحترامها ،العربية
  . )٤(بدأت ترى ان تركيا عنصر استقرار اقليمي في المنطقة  الجيواستراتيجيةو 
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بل  ،التعاون الخليجي اعتباطيال مجلس لم يكن توجه تركيا نحو بناء عالقات استراتيجية مع دو 
ثقل استراتيجي في  على عدد من المصالح عملت تركيا على تحقيقها بان يكون لها اكان مبني

  )١(:منها هذه المنطقة و 

من احتياجاتها % ٩٠حيث تستورد تركيا اكثر من : تأمين الطاقة من دول الخليج -١
في الوقت الذي تحتوي فيه منطقة الخليج العربي  ،مليار دوالر ٢٠نفطية وبما قيمته ال

، من االحتياطي العالمي من الغاز%  ٣٨,٨من احتياطي النفط العالمي و % ٦٥على 
 .وهنا عملت تركيا على االستفادة من استمرارية وصول النفط الخليجي اليها 

خليج احد تعتبر تركيا دول ال: العمل على جذب االستثمارات ورؤوس االموال الخليجية  -٢
حيث االستثمار الجديد ومصادر الطاقة  ،ة للخروج من كبوتها االقتصاديةالمداخل الرئيس

ليجية والتي تجاوزت جذب االستثمارات الخ علىحيث عملت تركيا  ،الرخيصة والمتوفرة
 . ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧خالل عامي  ،باليين دوالر ٤

وفق منظومة على ها يتعزز تؤمن تركيا ان امن: سعي تركيا للحفاظ على امن الخليج  -٣
وعليه فأن تحقيق توازن اقليمي هو الصيغة المثالية لتوثيق العالقات مع  ،امن جوارها

 .االقتصادي او العسكري سياسي و منطقة مجلس التعاون الخليجي سواء على المستوى ال

في طبيعة االحداث التي تفجرت في المنطقة عن تغيير فرت تداعيات االزمات المتعاقبة و لقد اس
حيث  ،همة وبالخصوص كل من تركيا وٕايراناالستراتيجيات المتبعة من قبل الدول االقليمية الم

متغيرًا رئيسًا في جيوسياسية المنطقة االمر الذي اتاح للقوى اإلقليمية شكل هذا الحدث واقعًا و 
قليمية يأتي وما يرتبط من تأشير هذه المساعي اإل ،ة الى تحقيق دور إقليمي معترف بهالساعي

في سياق االنقسام والصراع بين مختلف القوى اإلقليمية للسيطرة على المنطقة غير المستقرة 
وفي ظل غياب اي قوى عربية على الساحة  ،والمعقدة بسبب التدخالت اإلقليمية والدولية

 وبناء ،لئهالعربية كإيران وتركيا على م اإلقليمية فان فراغ القوى اإلقليمية قد اغرى الدول غير
قد فسح المجال للسياسة على ما تقدم فان الفراغ اإلقليمي الناشئ عن غياب قوى إقليمية فاعلة 

االيرانية بمزيد من التحرك اإلقليمي الفعال من خالل ادامة التواصل مع جميع االطراف التركية و 
  .اإلقليمية وبشكل متوازن 
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  المدرك االيرانيمجلس التعاون الخليجي في :المطلب الثالث 

فمنذ بداية انتصارها  ،د نظام الشاه اتجاه تصدير الثورةم ض١٩٧٩اتخذت إيران منذ ثورتها عام 
دات بل تقديم مساع ،نموذج اإليرانيلم يكتف التيار المؤيد لهذا االتجاه بالدعاية في الخارج لال

حيث  ،ة في العالم اإلسالميلنظم القائموبخاصة القوى المعادية ل ،ودعم لقوى سياسية خارج إيران
طهران ان الواليات المتحدة العدو األول إليران االمر الذي دفع الجمهورية اإلسالمية  عدت

الوليدة هناك منذ البداية لدعم جماعات بالشرق األوسط وتوجيهها بشكل خاص ضد المصالح 
بتكرار ثورة ) الخميني(هللافقد طلب اية ا األمريكية لكسب نقاط في المواجهة مع الواليات المتحدة،

في دولة واحدة يكون كخطوة أولى نحو التوّحد مع إيران  ،يران في البالد اإلسالمية األخرىإ
وتعّهد بتصدير  ،بأعداء اإلسالم في الشرق والغرب في المواجهة مع من أسماهم ،مركزها إيران

 ،١٩٧٩رية اإليرانية منذ عام الثو  واتفقت معظم األدبيات ،ورة اإليرانية لكافة أرجاء األرضالث
نهم يمارسون االستكبار على تصنيف حكام معظم البلدان اإلسالمية مثلهم مثل دول الغرب بأ

وحّثت هذه الشعوب على التخّلص من حكامها التي تخدم حسب الرؤية اإليرانية  ،ضد شعوبهم
من )١٥٤(حددت المادة ، فقد هو ما انعكس في الدستور اإليرانيو  ،)١(مصالح أعداء اإلسالم 
تعتبر الجمهورية االسالمية االيرانية سعادة االنسان في المجتمع االنساني ""الدستور على ما يأتي 

لعدل حقا لجميع اوكذلك تعتبر االستقالل والحرية وقيام حكومة الحق و  ،النسبة لهاقضية مقدسة ب
ران لن تتوانى عن دعم النضال وعلى هذا فأن الجمهورية االسالمية في اي ،الشعوب في العالم

  ).٢(""  المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في كل بقاع العالم 

 غدت العالقات االيرانية الخليجية محط اهتمام عالمي متزايد نظرا لتنامي االهمية االستراتيجية
العالم  الغاز فيك اكبر مخزون احتياطي من النفط و فهي تمتل ،لهذه الدول خالل العقود الماضية

ويرجع االهتمام  ،بضمان امن هذه الدول و استقرارهامما يجعل مستقبل امدادات الطاقة مرهونا  ،
  :)٣(والتفاعل االيراني مع احداث المنطقة الى العوامل االتية

ال يمكن االستغناء  مهماُ عصبا اقتصاديا  إليرانيشكل حوض الخليج العربي بالنسبة  -١
  .عنه

لة عن حماية المصالح النفطية ؤو نفسها المس داالسالمية تع كانت ايران قبل الثورة -٢
 .الغربية في منطقة الخليج العربي
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عن حيث يتم  بالنسبة القتصادها، مهمكممر مالحي  )هرمز(اعتماد ايران على مضيق  -٣
القومي  ألمنهاوترى ايران ان غلق المضيق يشكل تهديد  تصدير النفط االيراني، طريقه

  .في بعده االقتصادي

يرجع الى االختالف المذهبي  إليرانان خوف دول مجلس التعاون الخليجي من التطلع االقليمي 
مدد االقليمي داخل الدول االرث السياسي االيراني الذي عرف عنه عبر التاريخ رغبته بالتو 

رغبة هذا النظام في تصدير الفكر الثوري فيها دول مجلس التعاون الخليجي و بما  ،العربية
 في الثورةوقد تباينت وجهات النظر اتجاه  ،ألنظمة الحكم لدول مجلس التعاون هضالمنا

موقف دول مجلس في حرب الخليج االولى و يظهر ذلك جليا و  ١٩٧٩الجمهورية االسالمية عام 
  ).١(التعاون الخليجي من ايران ابان الحرب العراقية االيرانية 

ك إليران جغرافيًا وسياسيًا فدخلت في صلب السلو وتمثل منطقة الخليج العربي المجال الحيوي 
وبسبب اطاللة ايران الواسعة على سواحل الخليج عملت على  ،الخارجي االيراني منذ أمد بعيد

، "يخي والطبيعي في الخليج العربي بموقع ايران التأر " مما يسميه الشاه  واإلفادةتعزيز تفوقها 
  . )٢(ومن ثم اصبحت قضايا الخليج العربي تدخل صلب االستراتيجية االيرانية 

 جاء حيث ،الخارجية لعملتها الرئيسي وبالتالي المصدر ،إيران لنفط الرئيسي المعبر الخليج ويعد
 هرمز ومضيق والخليج الجنوبي ساحلنا إن"اإليرانيين لينؤو المس تصريحات من العديد في

 يمكن ال...إلينا حيوية بالنسبة المنطقة هذه إن ،أهمية األكثر ةاالستراتيجي حدودنا هي وعجمان
  . )٣( ."حيالها مبالين ال نكون أن

على تأمين استقرار المنطقة من خالل نظام امني اقليمي تضطلع فيه  ،وتقوم استراتيجية ايران
لقد ظلت ايران منذ الخمسينات  ،لوجود أية قوى اخرى خارج المنطقةبدور قيادي مهيمن طارد 

وأصبحت  ألميركاهي الطفل المدلل  بعد االطاحة به، )الشاه(وعودة  )مصدق(بعد اسقاط حكومة 
مستشار االمن القومي  )زيبينغو بريجنسكي (كما وصفها ساسة اميركيون مثل" شرطي المنطقة"

المقومات التي تجعلها تقوم إذ تمتلك العديد من  وزير الخارجية األسبق )هنري كيسنجر(األسبق و
  )٤(: بهذا الدور وان تكون القوة الرئيسة في المنطقة ومن هذه المقومات 

  .مليون نسمة ٨٥إذ يفوق عدد سكانها  ،ايران اكبر الدول من حيث السكان تعد .١
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 .تمتلك سواحل على طول الخليج العربي .٢

 .ثاني اضخم منتج للنفط بعد السعودية .٣

  

واستمرت في  ،ي بعالقات وثيقة في شتى المجاالتمجلس التعاون الخليجوترتبط ايران بدول 
ولكن هذه العالقات شهدت مراحل من المد  ،نتصف التسعينيات من القرن الماضيالتطور منذ م

فضًال عن التطورات  ،اسية الداخلية التي شهدتها ايرانوالجزر وذلك يعود الى التطورات السي
  . )١( الدولية االقليمية وتأثير المتغيرات

 ،األمريكي الخريطة مواجهة في للمنطقة جديدة خريطة رسم الى تسعى اإليرانية القيادة إن
 االقتصادية الحركة من تيسر ما مع وسياسية وفكرية مرتكزات عقائدية من لديها بما مستعينة

 تضع أنها باعتبار المنطقة في الصديقة الدول من ومن استقطبته الدينية ركائزها عن فضال
 االساليب اتخاذ خالل من للتطبيق ةلقاب وتكون مصالحها وطموحاتها تحقق اقليمية نظرية

 ايران وضعت ١٩٩١ عام الثانية الخليج حرب انتهاء الدولية فعقب المتغيرات وفق على المناسبة
  )٢(:االتية  للمبادئ وفًقا الخليج في الترتيبات األمنية إزاء تصورها

 التاريخية العالقات إلى المنطقة في اإلقليمي االمن ترتيبات تستند أن ينبغي .١
 دول استقالل تضمن وأن ،المنطقة دول بين المشتركة والدينية واالقتصادية

 هذه إعداد نفقات الخليج دول وتتحمل ،على أراضيها وسيادتها الخليج
  .الترتيبات 

 من شكل أي تحت المنطقة امن ترتيبات في األجنبي التدخل رفض .٢
  .عربية غير أم عربية الخليجية غير القوى واستبعاد جميع ،األشكال

االقتصادية  السياسية الصعد على المنطقة دول بين الشامل التعاون ضرورة .٣
  .كافة بأبعاده األمن لتحقيق تمهيًدا والثقافية واالجتماعية

  )٣(:االمن  هذا تحقق بدائل عدة إيران وضعت التصور هذا ومن
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 والعراق وايران الست التعاون مجلس دول يضم أمني مشروع أي) ١+١+٢+٦(مشروع   -١
 .وسورية ومصر

األسبق  اإليراني الرئيس اليه دعا ما وهو التعاون مجلس ودول ايران بين تحالف إقامة  -٢
االيراني  الرئيس تأكيده أراد ما وهذا اإلسرائيلي، الخطر لمواجهة )رفسنجاني هاشمي(
االول  كانون في الخليجي التعاون لمجلس ٢٦ الدورة في مشاركته لدى )نجاد احمدي(

٢٠٠٧. 

في العالقات عهد اكثر انفتاحا  أبد ،١٩٩٧رئيسا لجمهورية ايران عام  )يخاتم(ومنذ انتخاب 
ة ووعدت بحل موضوع حيث عمدت ايران الى توطيد عالقتها بالدول العربي ،االيرانية مع الخارج

إال ان ذلك لم يتبع بإجراءات عملية سوى زيارة واحدة لوزير الخارجية االيراني  ،الجزر العربية
وعملت ايران ايضا على تطوير التعاون االمني  ،١٩٩٨البو ظبي في عام  )كمال خرازي(

بن سلطان (واالستراتيجي مع المملكة العربية السعودية ونرى ذلك جليا من خالل زيارة االمير 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة النائب  )عبد العزيز

بزيارة  )خاتمي(وبالمقابل فقد قام الرئيس االيراني  ،١٩٩٩لطهران عام العربية السعودية 
اول رئيس للجمهورية االيرانية  )خاتمي(باعتبار ان  اً تاريخ اً ثدهذه الزيارة ح دعللسعودية  حيث تُ 

  . )١( ١٩٧٩يزور السعودية بعد عام 

 )سعود الفيصل(لقد حرصت دول مجلس التعاون على تأكيد حسن نواياها تجاه إيران وعد االمير 
  ٢٠٠٠وزير الخارجية السعودي في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي في جدة في نيسان عام 

  . )٢(" ركيزة أساسية في أمن منطقة الخليج واستقرارها " ان اّن عالقات دول الخليج مع اير 

في  )خاتمي(وفي الوقت الذي قررت فيه حكومة الواليات المتحدة وقف الرهان على الرئيس 
وتزامن هذا  ،معتبرة انه ضعيف جدا وغير فاعل ويفتقر الى الجدية في وعودهمجال االصالحات 

سبتمبر عام /ي عشر من ايلول الواليات المتحدة في الحاداالمر مع الهجمات التي تعرضت لها 
مما ادى الى مرور العالقات الخليجية االمريكية بحالة من عدم االستقرار بعد أحداث  ،٢٠٠١

سبتمبر نتيجة للحرب األميركية على اإلرهاب وبشكل خاص مع السعودية ،مما دفع أكبر  ١١
، والسيما بخصوص )إيران والسعودية(ب فيما بينهما دولتين في منطقة الخليج العربي إلى التقار 

حيث كان الموقف الرسمي لكال البلدين  ،ية الغربية ضد اإلسالم والمسلمينالحمالت اإلعالم
ه اوهذا ما عبر عنه آنذاك البرلمان اإليراني ومجلس الشورى السعودي ببيان لهما أصدر  ،متطابقا
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يدين البلدان الحملة اإلعالمية اآلثمة ضد القيم والمبادئ السامية لإلسالم ويعتبراها : "جاء فيه
  . )١(" مؤامرة لتشويه صورة اإلسالم وإلضعاف الدول العربية واإلسالمية

 وذلك خاصة اهمية للعراق األمريكي الغزو بعد الخليج ألمن االيرانية الرؤية لقد اكتسبت دراسة
  )٢(: اب ابرزها لعدة اسب

القضايا  لكل يكن لم إن المعظم في صعًبا رقًما أصبحت العراق حرب بعد إيران أن -١
 "اسرائيل" شنتها التي تموز حرب ولعل "األوسط الشرق" منطقة على المطروحة االقليمية

 الذي األمر وهو ،ذلك على دليل خير الحرب هذه في اإليراني والدور ٢٠٠٦ على لبنان
 وهو ، ايرانية مغاوير وحدة" بأنه اهللا حزب صفو  إلى االسرائيليين ولينؤ المس بعض دفع
 تلك سيما وال الخليجية الدول بعض داخل الراهنة المرحلة في القوي يؤكد الحضور ما

 الشيعة نسبة تبلغ التي البحرين مثل الشيعة السكان من كبيرة نسبة فيها التي توجد الدول
 المصالح يخدم بما "طهران" توظفه قد الذي األمر وهو السكان عدد من% ٧٠نحو  فيها

 ."اإليرانية

ايران  بين المستحكم العداء طبيعة إلى الخليج ألمن اإليراني التصور اهمية تعود -٢
 دول ستكون الذي العداء وهو ١٩٧٩ عام اإلسالمية الثورة قيام منذ المتحدة والواليات

 أن كما ايرانية – أمريكية عسكرية مواجهة حدوث حال في ضحاياه أول الخليج العربي
 تنازع بين العربي الخليج دول يضع الخليج ألمن وٕايران المتحدة الواليات تصورات ورؤى

 تضع وٕانما األول المقام في الخليجية المصلحة تضع ال لألمن في مشروعات وتصارع
 .األول المقام في المتحدة إليران والواليات المصلحة

اإلقليمي  النظام لمستقبل بالنسبة كبيرة أهمية الخليج ألمن االيرانية التصورات تمثل -٣
 مجلس رأسها وعلى له التابعة الفرعية والنظم العربية الدول بجامعة ممثل بمؤسساته

 لن الخليج أمن حول واألمريكية االيرانية والرؤى المشروعات فتنازع ،التعاون الخليجي
 في والخليجي العربي الدور مع خصًما سيمثل أنه سوى كانت أياً  في نتائجه يخرج

 أو عربية رؤى طرح على القدرة وعدم عجز شبه من سيعاني أساسا التي ،المنطقة
 .امن المنطقة ككل  أو الخليج أمن لنظام خليجية
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ول عملت ايران على مواصلة سياسة االنفراج مع الد )محمود احمدي نجاد(وفي عهد الرئيس 
رانية العراقية الكاملة عام العراق بعد استئناف العالقات االيوخصوصا مع السعودية و العربية 
إال ان العالقات بدأت بالتدهور بعد  ،تقارب مع الدول العربية الخليجيةمعلنا سياسة ال ،٢٠٠٤

حيث اشارت الرياض  ،وهو االمر الذي يثير قلق الرياض اعالن نجاد بدء برنامج الطاقة النووية
فضًال ان طهران قد رجعت مجددا الى تصدير الثورة و اشعال الصراع بين السنة والشيعة الى 
  ) .١(تزايد قلقها من وجود دولة نووية تختلف معها عقائديا في المنطقة عن

على تقديم بديل امني اقليمي يقوم على اساس تفهم  )محمود نجاد(لقد عمل الرئيس االيراني 
غير  استمرار احتالل ايران للجزر االماراتية الثالثة امراً  دايراني للهواجس الخليجية التي تع

وال يوفر اي مناخ للدخول في ترتيبات امنية  ،مساعد على استتباب االمن واالستقرار االقليمي
نية مع دول مجلس التعاون لى طرح توقيع اتفاقية امحيث عملت ايران ع اقليمية مع ايران،

اذ حقق الحوار مع االمارات حول الجزر انجازا سياسيا يستعيد فيه الجانبان بعض  ،الخليجي
  . )٢(الثقة المفقودة 

بدون التشاور مع حين قامت قطر بخطوه غير مسبوقة و  ٢٠٠٦تبلور هذا التفاهم الخليجي عام 
 كما ،ر قمة التعاون الخليجي في الدوحةد لحضو )محمود نجا(دول خليجية اخرى بدعوة الرئيس 

مجلس التعاون تأثر الموقف الخليجي نتيجة تقرير االستخبارات االمريكية الذي صدر خالل قمة 
  . )٣(الذي يفيد بأن ايران علقت برنامج التسلح النووي و  ٢٠٠٧الخليجي عام 

نقطة ) ١٢(من  اً برنامجا مؤلف ٢٠٠٧ لقد قدم محمود نجاد في قمة مجلس التعاون الخليجي
الرغم من ان دول الخليج وعلى  ،الخليجي في المجالين االقتصادي والعسكريللتعاون االيراني 
لم تبدد  )نجاد(بالرغم من انهم اشاروا بأن كلمة تر ازاء مقترحات نجاد في القمة و ابدت رد فعل فا

اال انه نجح في تحقيق هدفه في القمة فقد تحدث  ،ن الطموحات االيرانية في المنطقةمخاوفهم م
  . )٤(لين الخليجيين عن تقوية العالقات مع ايرانؤو كثير من المس
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3  -  Abootalebi, A, “Iran and the future of Persian Gulf Security”; Paper Prepared at 
The Midwest Political Science Association Annual Meeting; Chicago; Palmer 
House,2009,p23 
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ومن هذا يمكن االشارة الى وجود عدة عوامل قد اسهمت في احداث تقارب يمكن اجمالها بالنقاط 
  )١(:االتية 

نفتاح على االن اطروحات خاصة بحوار الحضارات و م )خاتمي(ما جاء به الرئيس  -١
وذلك من خالل الدعوة لبلورة  ،دول الجوار الجغرافي خاصةو  ،دول العالم بشكل عام

مع  ،غرب وحضارته فحسب بل ند لهفكر حضاري اسالمي جديد ليس مناهضا لل
توفير االمن للجميع المتبادل في العالقات الدولية و  على قيم االحترام التأكيد

ثابة وقد عدت هذه االطروحات بم ،االعتراف بالمبادئ والموازين الخاصة بكل دولةو 
لغة جديدة لم تعهدها هذه الدول من قبل في سياسة رسائل مباشرة لدول الخليج و 

 .ايران 

الى الدولة  الثورةران من اي تحول اي ،ت االيدولوجية الداخلية في ايرانالتحوال  -٢
 ءمحاولة نشرها الشيااللتزام الصارم بمفاهيم وقيم الثورة االيرانية و  مدة،حيث انتهت 

الوهج الثوري بعد رحيل فاختفاء  ،ليست قصيرة لمدةالذي ادى الى قلق دول الخليج 
ية البرغماتة جديدة تنتهج المنهج االصالحي و مجيء قيادات ايرانيالخميني و اية اهللا 

االقليمية اسهم الى حد كبير في تقريب المواقف في ادارة عالقات ايران الدولية و 
 .الخليجية و االيرانية 

محاولة التخفيف من حدت االنفاق العسكري في المنطقة انطالقا من فرضية جوهرية  -٣
التوترات السياسية  ةتخفيف حدات مع دول الخليج و ترى في عملية تطبيع العالق

االنفاق العسكري ومن ثم تخفيف الضغط على الميزانية  ةتقليل حدسيسهمان في 
 .االيرانية الخليجية 

احتالل مسألة امن الخليج موقعا مهما في اجندة العالقات االيرانية الخليجية لذلك  -٤
ضمان المصالح االيرانية كان من الضرورة العمل على بلورة رؤية حضارية ل

ضم العناصر االقتصادية واالستراتيجية ن اضحى يالن مفهوم االم ،الخليجية
 . )٢(االمنية المختلفة و 

 ،ل مجلس التعاون الخليجي بالمصلحةلقد اتسم التحول في السلوك السياسي االيراني اتجاه دو 
حيث نشطة حركة الدبلوماسية االيرانية التي تميزت بقدراتها الديناميكية على متابعة االحداث 

  .ابتكار وسائل جديدة تحفظ لها قدرتها على المبادرة والقضايا وسعيها الى 
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 ةوتركز استراتيجية ايران تجاه دول مجلس التعاون الخليجي على تقسيم دول المجلس الى ثالث
  )١(:اقسام 

ودولة االمارات  يضم الدول المقربة بالضرورة وتقع فيه كل من مملكة البحرين:القسم االول 
يدعمه امتداد تاريخي يجعل  ،تبط بهم ارتباطا عضويا و وجدانيان تر اي ان ايرا ،العربية المتحدة

من العالقة مع هذه الدول امرا متصال ،فما تزال ايران تردد على مستوى القيادة و النخبة ان 
البحرين في مستوى مازالت اجور البريد والهاتف مع مملكة  ،البحرين هي المحافظة الرابعة عشر

ل تجارة من خال ،في الخليج إليراننقطة عمق اقتصادية  دتع فأنهااما االمارات  ،االجور المحلية
استاذ الدراسات ) ويليام بيمن(حيث يقول  ،الترانزيت بين البلدين وقيام االستثمارات المتبادلة

ان االمارات تمثل صندوق استثمار ""االنسانية ورئيس قسم الشرق الوسط في جامعة مينوسوتا 
في  )جورج دبليو بوش(يرانيين لذلك فأن الزيارة التي قام بها الرئيس االمريكي لكثير من اال

  . )٢("" تأثر في العالقات بين الدولتين تالى االمارات لم  ١٣/١/٢٠٠٨

في تصريح لمدير منظمة جاء فقد  ،االقتصادي في العالقات بين البلدينل العامل ال يمکن تجاه
أن اإلمارات  ٢٠٠٥تشرين االول عام /اكتوبر  ٣في  )هللامهدي فتح (تنمية التجارة اإليرانية 

حجم صادرات ل المصادر اإليرانية فقد وصوفق على و  ،إليرانل الشريك التجاري األو هي
نحو  ٢٠٠٦اذار /مارس  ٢٠اإلمارات إلى إيران في السنة المالية اإليرانية التي انتهت في 

  .)٣( مليار دوالر ٢,٥رات فيما بلغ حجم صادرات ايران الى االما ،ر دوالرمليا ٧,٥

حلقة وصل مع باقي القوى و  إليراناالمارات تمثل عمقا طبيعيا ترى ايران ان كل من البحرين و 
  .المتواجدة في الخليج 

ايران ان المملكة العربية  دحيث تع ،وتضم كل من السعودية والكويت:المواجهة القسم الثاني دول 
اكبر الدول الخليجية وأكثرها تأثيرا ليس في منطقة  بعدهاالسعودية على راس دول المواجهة 

م السني في مواجهة العالم وهي التي تتزعم العال ،سب بل على مستوى العالم االسالميالخليج وح
فضال عن تقاطع المصالح االيرانية مع المصالح السعودية سواء على الصعيد االقليمي  ،الشيعي

  . )٤(ام الدولي 
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3  - Flip Stewart, Iran's relations with the Gulf Cooperation Council Economic 
Partnership, GCC economic relations, 2008, p13. 
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هاتين حيث ان العالقات بين ايران و  ،وتضم كل من قطر وعمان :المصلحةالقسم الثالث دول 
  .)١(الثقافية ان بإبعادها المختلفة السياسية واالقتصادية و الدولتين هو تحقيق المصلحة إلير 

ودائمًا ما تحاول مّد نفوذها عبر أدوات القوة  ،دولة مهمة في منطقة الشرق األوسطعد إيران ت
باعتبار أن تلك الدائرة هي الحلقة األضعف أو البطن الرخوة  ،الدائرة الخليجيةلمختلفة باتجاه ا

 مجلس دول انو  ،والتي تحّد من طموحاتها ،ن المناطق األخرى المحيطة بإيرانمقارنة بغيرها م
 التفوق بحاجز القوة لديها اال انها تصطدم عناصر تقوية الى سعيها من بالرغم الخليجي التعاون

 الدعم على كبير وبشكل الخليجية تعتمد فالدول ايران مع القوة ميزان في العدديو  العسكري
وهنا البد  ،ايمكن انكاره ال قوة عسكرية عناصر تمتلك ايران فان بالمقابل ولكن لها، االمريكي

جلس التعاون التي تعد الخطر االكبر على دول مو من التركيز على القوة الصاروخية االيرانية 
يوضح ما تمتلكه ايران من انظمة صواريخ كانت وما ) ٨(الجدول رقم و  ،الخليج العربيةلدول 

  .دول هذا المجلس ل اً يزالت تمثل تهديدًا  حقيق
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  ٢٠١٣عام  القدرات الصاروخية االيرانية )٨(جدول رقم 

  ١/٢/٣زلزال   ١١٠فاتح   خليج فارس   ٢سجيل   ١غدير   ٣شهاب   ٢شهاب   ١شهاب   

  ١٢٥/٢٠٠  ٤٠٠- ٢٠٠  ٣٠٠  ١٨٠٠+  ٢٥٠٠-١١٠٠  ١٣٠٠- ٨٠٠  ٧٠٠- ٣٧٥  ٣١٥- ٣٠٠  )كم(نطاق 

٤٠٠- ١٥٠  

  ٦٠٠  ٥٠٠  ٦٥٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠- ٧٥٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠- ٧٣٠  ١٠٠٠  )كغ(الحمولة

  ٣٠٠٠- ١٠٠  ٣٠٠- ١٠٠ >٥٠  غير معروف  ١٠٠٠  ٢٥٠٠- ١٩٠  ٧٠٠- ٥٠  ١٠٠٠- ٤٥٠  )م(الدقة 

رقمة في 
  الخدمة

  غير معروف  غير معروف  غير معروف  غير معروف  ٣٠٠- ٢٥  ١٠٠- ٢٥  ٢٠٠- ١٠٠  ٣٠٠- ٢٠٠

  غير معروف  غير معروف  غير معروف  غير معروف   ٢٠-٦  ٢٠-٦  ١٨  ١٨  قاذفات

  صلب  صلب  صلب  صلب  سائل  سائل  سائل  سائل  وقود 

Source-  Anthony H. Cordesman, Iran’s Rocket and Missile Forces and Strategic Options,center for strategic international 
studies,October,7,2014,p7                                                                                                                      
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ان هذه الجدول  يمثل مجموعة واسعة من الصواريخ  متوسطة المدى التي يمكن أن تغطي 
اون لدول الخليج مجموعة من أهداف ايران في أنحاء منطقة الخليج بشكل عام ودول مجلس التع

، ليس هناك خط فاصل الحدود اإليرانيةاطق القريبة من وجميع أنحاء المن ،العربي بشكل خاص
واضح يحدد الدور العسكري لهذه النظم متوسطة المدى من المدى الطويل أو متوسطة المدى 

  .وأن إيران يمكن استخدامها لمهاجمة أهداف المنطقة االستراتيجية

 كبير على بشكلو  تقوم االقليمية والزعامة الهيمنة تحقيق الى الرامية االيرانية السياسات فان ولهذا
اخرى على  وتأثير قوة عناصر عن فضال ،اعاله العسكرية القوة عناصر من المتاحة االمكانات

  .الدول الخليجية والسيما قدرتها على التأثير على االوضاع الداخلية لهذه الدول 

وٕايران من تركيا نافلة القول ال بد من االشارة الى اهمية الدوائر الجيوستراتيجية التي سعت كل 
حيث ان لكل من تركيا وٕايران مشروعها  ،البحث عن القيادة االقليمية فيهاو  ،للتحرك في فلكها

د الدور اإلقليمي لكل فتصاع ،بيقه في مجال نفوذها االستراتيجيالخاص بها والتي تسعى الى تط
الخاص لكل من  يوبوليتيكيٕايران لم يعد قائمًا على المكونات التقليدية مثل الموقع الجمن تركيا و 

ٕايران مركزًا لمكونات الشرق األوسط الكبير المختلفة من العراق الذي جعل من تركيا و  ،البلدين
وجود اهتمام  الذي يفترضو  ،وسوريا ودول اسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجي وفلسطين

ل مكونات ومع دخو  ،ليمية في سياسة البلدين الخارجيةتنمية اقتصادية إقو ) ثقافي ـ تاريخي(
النظرة (ٕايران الخارجية تتمركز بشكل أساس على محور دة مؤثرة في سياسة كل من تركيا و جدي

وان كل من الدولتين تمتلك ما يؤهلها لتصبح قوى مؤثرة في ) األمنية ـ السياسية ـ اإلستراتيجية
  :دوائر اهتمامها ومن هذه المؤهالت 

مكانة لهذه المكونة خصوصية و و  ل دولة قويةٕايران تشكان كل من تركيا و : لدولة القوية ا -١
األوسط فتركيا وٕايران تشكل جزءًا مهمًا من حضارة الشرق  ،خاصة للبلدين في المنطقة
التركي اإليراني في المنطقة ماضي الدور التاريخي الثقافي و  ،يربطها بالحضارة العالمية

التطور تشكل بعض للتقدم و والسعي الدائم  ،بالمنطقة االهتمامو  ،فوحدة األراضي ،فريد
تركيا  كل من ولوجود هذه الخصوصيات استطاعت الخصوصيات المهمة لكال الدولتين،

مع ) ية ـ السياسيةالتاريخية ـ الثقاف(كما احتفظت بعالقاتها  ،على مكانتها المحافظةوٕايران 
ما جعل معظم حكومات وشعوب  ،وخاصة مع محيطها المباشر ،دول المنطقة وشعوبها

 .لمنطقة تنظر إلى الدولتين نظرة احترام بسبب هذه الخصوصيةا

إلقليمي الذي تنتمي إليه تركيا وٕايران، النظام ابذلك ونقصد :  ستراتيجيةالهوية الجيو  -٢
الثقافية يجعلها قادرة و والتاريخية الجيوستراتيجية و ٕايران الجيوبوليتيكية فخصائص تركيا و 
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ايران تشكل من فتركيا و  ،نى هوية سياسية مختلفةعلى االرتباط مع مناطق مختلفة ومع ب
قاز مع آسيا الجنوبية والخليج العربي ط اتصال مناطق آسيا الوسطى والقو اهذه الناحية نق

السياسة الخارجية لكل من تحتل كل بنية منها نوعًا من االهتمام في و  ،و العالم العربي
 .البلدين

الخارجية لكل من سياسة الهذه المكونة كانت حاضرة في : العقيدة والسلطة الوطنية  -٣
اصبحت تركيا حامية  ،بلدينمن مشروع كال ال اً اصبح هذا االمر جزء اذ ،تركيا وٕايران

وهذا االمر قد  ،من اجل مد نفوذها في دول المنطقةللدول السنية واستخدام هذا التوجه 
 .اصبحت الحامية للمذهب الشيعي في دول المنطقة  طبق في سياسة ايران حيث

هذا الحدث قد  ،تغيرا في ميزان القوى االقليمية لقد شكلت االحداث الدولية واالقليمية المتسارعة
شكل واقعًا ومتغيرًا رئيسًا في جيوسياسية المنطقة االمر الذي اتاح للقوى اإلقليمية الساعية الى 

وما يرتبط من تأثير هذه  ،دوات التي تمتلكها لمد نفوذهااالتحقيق دور إقليمي ان توظف 
المساعي اإلقليمية يأتي في سياق االنقسام والصراع بين مختلف القوى اإلقليمية للسيطرة على 

وفي ظل غياب اي قوى عربية على  ،الخارجيةالمنطقة غير المستقرة والمعقدة بسبب التدخالت 
 إلقليمية قد اغرى الدول غير العربية كإيران وتركيا على ملئه،الساحة اإلقليمية فان فراغ القوى ا

قد فسح المجال على كل ما تقدم فان الفراغ اإلقليمي الناشئ عن غياب قوى إقليمية فاعلة  وبناءً 
السعي االيرانية بمزيد من التحرك الفعال للمحافظة على االستقرار من خالل للسياسة التركية و 

 .االطراف اإلقليميةادامة التواصل مع الى 
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  المبحث الثالث 

  المقومات الجيوستراتيجية 

  

وقيمة الموقع كأحد العناصر الرئيسة في  ،ية االستراتيجية للموقع الجغرافياالهم ويقصد بذلك
االستراتيجيات الكلية الشاملة للقوى الدولية وٕابعاد توظيفه في نطاق  ،الدولي االستراتيجيالتوازن 

حيث يلعب الموقع الجغرافي لبعض الدول دور كبير في  ،)١(الكبرى وصراعات القوى االقليمية
وكثيرًا ما كان سببًا في خلق مشكالت  ،وفي تقوية هذا المركز او اضعافه تحديد مركزها الدولي

التي  وينطبق هذا بصفة خاصة على الدول ،في جرها للحرب في بعض االحيان للدولة وسبباً 
الدول الحاجزة التي تقع بين دول قوية متنازعة والدول التي او تلك  ،تتحكم في طرق رئيسة عالمية

والدول التي ليس لها نافذة بحرية يمكن ان تتصل  ،ةجيران ال تربطهم بها عالقات طيبتحيط بها 
  .) ٢(عن طريقها بالعالم الخارجي

ستراتيجية االعتبارات االستراتيجية النابعة من الحقائق الجيوبولتيكية التي تعكس حقيقة وتمثل الجيو 
ـــــع الدولـــــة و ا ـــــرابط الجـــــدلي بـــــين موق            خيـــــارات الحركـــــة االســـــتراتيجية المتاحـــــة لهـــــا والتـــــي يـــــرى لت
  . )٣(أنها تحدد قواعد اإلدارة االستراتيجية للمصالح الجغرافية ألي دولة ) برجنسكي(

امــا نظريــات المــدارس الجيوبوليتكيــة فتعــد مــن النظريــات التــي تهــتم بدراســة تــأثير البيئــة الطبيعيــة 
، التطــورات السياســية للشــعوب والــدولوالعوامــل الجغرافيــة علــى الخصــائص والظــواهر والمــؤثرات و 

ية ومن الطبيعي أن يكون تفاعل العامل الجغرافي مع العامل السياسي في حياة المجتمعـات البشـر 
علمـًا حـديثًا  دعـيُ يوبوليتيـك كفـرع مـن فـروع المعرفـة ولكـن الج ،)٤(موضع دراسة العلماء والمفكـرين 

  االستراتيجية االمنية ،السياسية االستراتيجيةمتفرعًا عن الجغرافيا وعامًال هامًا من عوامل دراسة 
(٥). 

                                                           

������ ������� ا�
ر���، �ر��ز درا���ت ا�و��دة ا�
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4  - Glenn H. Snyder, john Mearsheimer _Offensive Realism and the Struggle 
for Security, A Review Essay, International Security, vol.27, No.1 (Summer 
2002), p.167 
5 - Kenneth N. Waltz, Theory of international Politics, 1979, pdf.documents 
from 4shared.web site. 2009.at.16.22 ,  
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 ،ولكنها تختلف في تحديـد نوعيتهـاة والواقع أن نظريات الجيوبوليتيك تتفق على مبدأ القوة والسيطر 
أشـار أن البـر هـو  Halford Makinder )هـالفورد ماكينـدر(فنجـد أن عـالم الجغرافيـا البريطـاني 

 Alfred الفريـد ماهـان(ويـرى المفكـر العسـكري األمريكـي  بمثابـة القـوة والسـيطرة الجيوبوليتيكيـة،
(mahan   أمــا المفكــر السياســي  ،تــرتبط بالبحــار والمحيطــات ليتيكيــةالســيطرة الجيوبو أن القــوة و

قد أشار أن قوة السيطرة الجيوبوليتيكية ترتبط بالتحالف بين قوة  Spykman )سبيكمان(األمريكي 
  )١(البحر وقوة البر معا 

 الجغرافية تأثير العوامل دراسة أو الطبيعية السياسة علم)برجنسكي ( الجيوبوليتكا كما يراها أن
  . )٢(الحكومية  السياسة أو خاصة الخارجية الدولة سياسة في والبشرية واالقتصادية

فالسياسة  ،البيئة الدولية من منظور اقليمي يقوم معظم صناع القرار في كثير من االحيان بمقاربة
 يتعين عليها االستجابة لدولفا ،لحاصره لهذه المقاربات االقليميةالجغرافية تحدد النطاقات ا

فأن هذا البعد االقليمي ذو اهميه بالغة حيث تعد فيه  ومن ثم ،لجيرانها من جميع جوانب السياسة
 ،في رسم السياسة الخارجية للدولة اداة اساسيةعامال مهما و ) المجال الحيوي(ية البيئة الجغراف

ذلك  ،سبباتهاارجية قدرا من دوافعها ومكما تعد ايضا بمثابة االطار الذي تستمد منه السياسة الخ
  .ولويات واالهتمامات الخارجية للدولة الان البيئة الجغرافية تساهم في تحديد ا

  

  لتركيااالهمية الجيوستراتيجية :المطلب االول 

تتمتع تركيا بموقع شديد األهمية حيث يمكن وصفها بكونها حلقة وصل بين قارتي آسيا وأوربا 
عبر الكتلة البرية الضخمة التي تشكل  ،من جهة أخرى سيا وأفريقيا وأوربامن جهة وبين آ
في جزئها الشرقي  ٢كم)٧٥٥٦٨٨(منها  ،٢كم) ٧٧٩,٤٥٢(تبلغ مساحة تركيا  المشرق العربي،
في جزئها الغربي على رقعة القارة األوربية وتعرف بتراقيا وهي  ٢كم) ٢٣٧٦٤(في آسيا مقابل 

ومرتين ونصف بقدر مساحة ايطاليا  ،يا االتحاديةلة أوربية ماعدا روسأكبر من أي دو  دعبذلك تُ 
سبانيا وثالث مرات بقدر مساحة المانيا ومرة ونصف بقدر مساحة اومرتين بقدر مساحة  ،

  . )٣(المملكة المتحدة 

                                                           

1  - Glenn H. Snyder, john Mearsheimer _Offensive Realism and the Struggle 
for Security, A Review Essay, International Security, vol.27, No.1 (Summer 
2002), p97. 


� ا�/طر � ا���رى ،�=در ��ق ذ�ره ،ص   - ٢�  . ٩٣ز��-�و �ر�(� ��� ، ر
=��ح ���ود ���د ، 8ر��� ��ن ا�طر�وش ا�
+�� � وا�� ط�ل ا5ور�� ، �ر�ز ا���وث وا�درا��ت ،  - ٣

   ٤، ص ��١٩٩٦روت ، 




ت ا���
�� ا����� ا��ا	�/ 
	�ا���� ا������ 

 

 ١٥٤ 

والبحر االبيض المتوسط حدود مع ارمينيا  ايجهولتركيا التي تطل على البحر االسود وبحر 
 ،علنت مؤسسة اإلحصاء التركيةوا والعراق وسوريا واليونان وبلغاريا، وٕايرانوجورجيا وأذربيجان 

 ٧٦، حيث بلغ ∗٢٠١٣لسنة  -القائم على نظام العنوان  - نتائج التعداد العام لسكان تركيا 
من سكانها مسلمون سنة مع % ٩٩و ،)١(مليون كردي) ١٤( نسمة ٨٦٤ألف و ٦٦٧مليون و

ومع سقوط السلطنة العثمانية وبعد حرب  هي اللغة التركية،واللغة الرسمية فيها  اقلية علوية،
تشرين االول عام  ٢٩اعلنت الجمهورية التركية في  ،)مصطفى كمال أتاتورك(استقالل قادها 

بتحديث تركيا لتصبح على النسق  ١٩٣٨وقام أتاتورك الذي تولى قيادة البالد حتى عام  ١٩٢٣
 )٢( )،والعلمانية والثورية ،والدولتية ،والشعبية ،والقومية يةالجمهور (وفقًا لستة مبادئ هي  االوربي،

.  

وٕادراكا من تركيا لقيمة وأهمية موقعها الجغرافي ابان الحرب الباردة طرحت تركيا وجهة نظرها 
القائلة بان موقعها الجغرافي يجعلها المفتاح الى البحر المتوسط والشرق االوسط وانه بدون العون 

االتحاد  والمساعدة الغربية في المحافظة على وحدة اراضيها االقليمية واستقاللها القومي فان
السوفيتي قد يتمكن من تحويل تركيا الى قاعدة ينطلق منها النفوذ السوفيتي الى بلدان الشرقين 

  . )٣(االوسط واألدنى 

  

                                                           

و�88ون ا�E=�ءات ا���� �� وا�د��وFرا*�� و ا�E=�ءات ا���و��، وا�E=�ءات ا���� �� C�2 أ��س  - ∗

Gد ا�E=�ء (ا���� �� ا��G)8 � �8ا��(.ت اEدار�� و8
دادات ا����ن وا�����ن وا�E)�ط�ت � 

(TURKSTAT 8ر����=��� ا�د��-را*�� وا�وا�8ط.�2ت 8ر��� ا ،  (TDHS) راه)ذي ا�ا �

Gد (���
وھذه ا�E=�ءات ا���� �� 88م C�2 أ��س 2 وان ا�8 �دا ا��(ل ا���� � ا� ظ�م  ..ھ���8ب ��درا��ت ا���� ��

وا�
�ر وا�( س ا��8
�)� ا��واط �ن (�Gور�� ا�8ر�� وا��واط �ن  8�8وي C�2 ��� �ت 2ن �(م ا����ن وا��8
و�8م إ �8ج ھذه  .�Gذه ا��
�و��ت ����8دام ا��(.ت اEدار�� ا�5رى ا��8
�)� ا5(� ب ا��)���ن *� 8ر���

ا���� �� �8Nرات �=�رة وطو��� ا5(ل و*)� ����8(�ت *� ا����Mل اEدار�� وا��8ط�ط؛ وأ �G 8-ط�  ا�8
دادات
وا��8 � ���ن أن 8و*رھ� �(.ت ا����ن و ا�8
دادات،  .�
�و��ت 2ن �(م ا����ن و ا��ؤ/رات ا�د��وFرا*��

 C�ز�د ا ظر ا���=�� 8ر��� �ن وا����ل ��وح ا��  ا��8 �8م (�
�G �ن 
Official Statistics portal Turkey, POPULATION AND DEMOGRAPHIC 

STATISTICS, http://www.officialstatistics.gov.tr/?q=en/node/67 
  
  

1  - invest in turkey,the republic of turkey prime ministry investment support 
and promotion agency Census of Population ; Social and Economic 
Characteristics of Population, Turkey,2014, p20. 
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      -:)١(من مرتكزين اساسيين ةتركيا في هذه الرؤي انطلقتو 

تقع تركيا الـى الجنـوب مـن حقـول الـنفط الروسـية وهـي الجـار فـي اقصـى الجنـوب الغربـي  -١
الذي يجعلها الدولة الوحيدة في حلف الناتو التي تمتلك حدود مباشرة مع االتحـاد  ،لروسيا

  .السوفيتي
 .العربية الخليجية  الدولتقع الى الشمال من حقول النفط العربية والمقصود هنا حقول   -٢

لي لدو لقد كان لموقع تركيا الجغرافي آثار عميقة على توجهاتها وأهدافها في المجالين االقليمي وا
فعندما خرج االتحاد السوفيتي منتصرًا بعد الحرب العالمية الثانية  ،ومن هنا جاء هاجسها االمني

تحقيقه بعض وقد سيطر على مناطق واسعة من آسيا والبلقان والبدء بالضغط على تركيا بغية 
القات بين قد ولدت تدهورًا في الع ،مة القواعد العسكرية على المضايقوٕاقا ،االمتيازات االقليمية

وأصبحت تركيا  ،الغربية تركيا واالتحاد السوفيتي وادى الى التقارب مع الواليات المتحدة وأوربا
وقد عدلت تركيا استراتيجيتها وسياستها  ،عضوًا في حلف شمالي االطلسي والمجلس األوربي

بقواها فالدولة ان لم تكن قادرة  ،الخارجية لتالئم االهداف العامة لحلف شمالي االطلسي
وامكانياتها على تدبير الحماية الضرورية ألمنها القومي فأنها تسعى لبناء عالقات وتحالفات مع 

او  ،ة واقتصادية من اية مصادر خارجيةبعضها البعض وتحاول الحصول على معونات عسكري
  . )٢(توقيع ميثاق عدم اعتداء بين دولة وأخرى 

اذ ان قربها من  كثر الدول تأثرًا بموقعها الجغرافي،يمكن القول ان تركيا كانت من امما سبق و 
االتحاد السوفيتي السابق الذي تربطها معه عالقات غير طيبة اجماًال جعلها تعيش معضلة أمنية 

اف وسياسات حلف الناتو مستغلة في ذلك قربها من دلم تجد لها حًال إال من خالل توحدها مع اه
والمطامع الروسية بالوصول الى المنطقة بمياهها الدافئة  اوًال، ة بالنفطة الخليج العربي الغنيمنطق

وتركز االهتمام الغربي بالمنطقة وبثروتها النفطية، وحرصهم على  وثروتها النفطية الهائلة ثانيًا،
لذا وجدناها تشكل القاسم المشترك في معظم المشاريع  عدم امتداد النفوذ السوفيتي اليه ثالثًا،

  . )٣(واالحالف الغربية في منطقة الخليج العربي طيلة حقبة الحرب الباردة 
 أحد وظائفهافي  تركيا تراجع دور لها المهدد الخطر السوفيتي ،واختفاء االتحاد انهيار بعد

 إال ،الباردة الحرب أثناء حقبةفي  سياألطل شمال لحلف المتقدم الدفاع خط باعتبارها األساسية
 مفترق على والواقع ،المتميز لموقعها الجغرافي نظرا  االستراتيجية بأهميتها محتفظة بقيت أنها
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 األسود البحر على مطلة دولة أنها كما ،األوسط والبلقان والشرق القوقاز بين مميز جغرافي طرق
  . )١(والدردنيل  البسفور بمضيقي وتتحكم ،المتوسط والبحر األبيض قزوين وبحر

  )٢( :تتمثل بما يلي  لتركياكما ان االهمية الجيوستراتيجية 

وتحقق  ،االوروبي –االسيوي تتواجد تركيا على خط االنتقال االساسي لالتصال الجنوبي  .١
هاتان الدولتان البديل لالنتقال الذي تحققه روسـيا فـي الشـمال علـى جغرافيـة اكثـر تـداخال 

  .المناخ المعتدل السائد في الجنوب  في حزام
 –الشــمالي الــذي يشــكل خــط االنتقــال المركــزي  ،حــدودا مباشــرة مــع القوقــاز تركيــاتمتلــك  .٢

لخـــط  التـــي تشـــكل الضـــفة الغربيـــة ،وتركيـــا جـــارة لمنطقـــة البلقـــان ،الجنـــوبي لقـــارة اوراســـيا
بحـــر االبـــيض البحـــر االســـود وال( تحقـــق تركيـــا اتصـــالين  ،الحنـــوبي –االنتقـــال الشـــمالي 

 .  من اصل اربعة بحار وخلجان مهمة للقارة االوراسية) المتوسط 
حيـــث تـــرتبط تركيـــا باوروبـــا  ،اســـيوية مـــن حيـــث ميزاتهـــا االساســـية قـــوة غـــرب تركيـــاتعـــد  .٣

 .الجنوبية بشكل مباشر 
تصـال االوربـي لمنطقـة الشـرق االوسـط الموجـودة فـي تشـكل تركيـا اال ،ضمن هـذا االطـار .٤

 .ساحة للتقاطع للقارة االم افرواوراسيا 
  

موقعها  ألهميةها وادراكا من ،)٣(من اكثر الدول تأثرا بموقعها الجغرافي لقد كانت تركيا وما زالت
موقعها الجغرافي يجعلها  بأن:التي افادت طرحت وجهة نظرها  الجغرافي ابان الحرب الباردة،

  . )٤(المفتاح الى البحر المتوسط والشرق االوسط 

، ذي الكلفــة المنخفضــةفموقــع تركيــا المهــم قــد اعطاهــا اهميــة بحريــة كبيــرة لالتصــال االســتراتيجي 
وخاصــة علــى االجــزاء الســاحلية منهــا ممــا دفــع هــذا الموقــع الــدول  فضــًال عــن التــأثيرات المناخيــة،

الســنتو (عي مــن أجـل فــرض السـيطرة او تكــوين المصـالح واالحــالف معهـا كحلــف الكبـرى الــى السـ
هـذا الموقـع الـذي شـكل جسـرًا يـربط بـين  ،)٥()حلف شـمال األطلسـي(او الناتو ) المعاهدة المركزية
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ممـا جعــل  ،االسـتراتيجيةن يمتــازان بأهميتهمـا اويغطـي ضــفتي البسـفور والـدردنيل اللـذ اوربـا واسـيا،
 شــرق اوســطية فــي آٍن واحــد، ةودولــ وٕاحــدى دول حــوض البحــر المتوســط، أوربيــة،مــن تركيــا دولــة 

سياسـة خارجيـة قائمـة علــى  انتهــاجودفعهـا نحـو  فأصـبحت مـدعاة لتطلـع القـوى الكبــرى الحتوائهـا،
ممـا انعكـس بفاعليـة  ،)١(والواليات المتحدة االمريكيـة بشـكل خـاص التعاون مع الغرب بشكل عام،

العــراق عــن  ، وبضــمنهاتركيــا صــوب الجنــوب الســيما دول الخلــيج العربــيمضــافة علــى توجهــات 
 )٢(وتنشـيط هـذا الـدور فـي المحـيط الـدولي طريق اظهار فاعلية في النظام الشرق اوسطي الجديد،

.  
 ٢٠٠٣ومع ان رفض تركيا السماح الستخدام للواليات المتحدة أراضيها خالل حرب العراق عـام 

في الحساب االستراتيجي للواليات المتحـدة اال أنـه فـي الحقيقـة التـزال  تهاقد أدى الى انخفاض قيم
تركيـــا تتمتـــع بأهميـــة جيواســـتراتيجية فـــي الشـــرق االوســـط بفضـــل الموقـــع الجغرافـــي لتركيـــا والتمتـــع 
بمستوى عال من التحديث السياسي والديمقراطية والعلمانية واالسالمية المعتدلة والهيكـل السياسـي 

  . )٣(صادي واالنتعاش االقت
من خالل موقعها الجيوستراتيجي علـى تحقيـق مكانـة اقليميـة رائـدة فـي االقلـيم مـن  لقد عملت تركيا

ياســـات االمنيـــة لحلـــف خـــالل ربـــط مصـــالح دول منطقـــة الشـــرق األوســـط بالمصـــالح الغربيـــة وبالس
لتوســـيع والســعي  ،االمنيـــة االمريكيــة فــي المنطقــة االســتراتيجيةودعــم المصــالح  ،شــمال االطلســي

وتـارة تجـاه جمهوريـات اسـيا الوسـطى  ،ة العربيـةرقعتها الجغرافية تارة تجـاه الخلـيج العربـي والمنطقـ
 خطـرا فـي ضـوء االدراك االيرانـي بالتأكيدشكل قد وهذا  ،قاز والبلقان وحوض البحر المتوسطوالقو 

)٤( .  

 في عضويتها فضًال عن األوسط الشرق منطقة في الجيوبوليتيكي ثقلها مركز استغلت تركياكما و 
 فـي يتمثـل واإلقليميـة الدولية في السياسة كبير دور لعب في فاعلية ذات ودولية إقليمية منظمات

 ولعب ،بإسرائيل عالقتها وتزعزع ،العراق احتالل بعد ،المنظومة اإلقليمية في الحادث الفراغ ملء
 عـن ناهيك ،اإلقليم في الوسيط بدور قيامها فضًال عن ،اإلقليمي ايران لطموح القوة الموازية دور

   .المنطقة في األقوى اإلقليمية القوة تكون ألن السعي
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 االهتمـام عليها يؤهلها ويفرض تركيا به تتمتع الذي الجيوستراتيجي الموقع بأن القول يمكن وعليه
 ويعود ،ناحية من ألراضيها األمني أشكال التهديد من شكل أي عنها ويبعد ،اإلقليمية باالعتبارات

 الطاقة موارد عبور خالل من أو التجارية عالقاتها إطار سواء في عديدة اقتصادية بمنافع عليها
النفـوذ  عـن والبحـث للحركـة أوسـع مجـاالً  هـذا موقعهـا ويمنحهـا ،ثانيـة مـن ناحيـةاراضـيها  عبـر

  .ثالثة ناحية من والدولي اإلقليمي

  

  

   إليرانالجيوستراتيجية  االهمية: المطلب الثاني 

حيـث  ،فهـم سياسـتها وتوجهاتهـا االقليميـةان الوضعية الجيوبولتيكيـة إليـران تشـكل عامـل مهـم فـي 
دراسـة البيئـة الماديـة  دعـاذ تُ  ،ة الجغرافيـا فـي السياسـات الدوليـةاكد العديـد مـن البـاحثين علـى اهميـ

لدراسـة السـلوك الخـارجي دوليـة العالقات ال وللدولة من اقدم المداخل النظرية التي ركز عليها باحث
 واسـتراتيجيتهاونجد ان ماهان وماكيندر قـد ربطـا  بـين العامـل الجغرافـي وعناصـر قـوة الدولـة  ،لها

  . )١(الخارجية 
 موقعها هذا ويمتد ،آلسيا الغربي الجنوب في تقع فهي كبيرة، جيوسياسية بأهمية تتمتع فإيران
 ثماني اإليرانية وتحدها الهضبة فوق إيران تقع ،ميالً  ٧٥٦ من بأكثر العربي الخليج طول على
 التي مساحتها الجهات وتبلغ جميع من المائية الحدود مع دولة ١٥ و البرية حدودها عبر دول

 الحيوية فائق استراتيجي بموقع إيران وتتمتع ،٢كم ١,٦٤٨,٠٠٠ مقاطعة ٣٠ فيها تترامى
 هامة بحرية منافذ على وسيطرتها قزوين وبحر الخليج على المباشرة إطاللتها في ،والحساسية
  .  )٢(هرمز  مضيق من بينها

 حيث ،تصل آسيا التي والبحرية البرية الطرق تقاطع في توجد ألّنها حيويا دعيُ  موقعها ان كما
 بتركيا مرورا وتصل أوروبا الغرب جهة من والعراق الشرقية، الجهة من وأفغانستان باكستان نجد
  .الهندي  والمحيط العربي الخليج عبر وأفريقيا ،أيضا الغرب من

 بحر عبر فتحدها روسيا الشمال من أما ،العربي والعالم آسيا شرق بين بريا معبرا إيران دعتُ  كما
 إليران المحاذية الدول الحدودية سقوطه بعد عنه نتج الذي سابقا السوفييتي قزوين اإلتحاد
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 والخليج األوسط الشرق دول الجيوسياسي بين إيران فموقع ،وأذربيجان أرمينيا تركمانستان،،
 تقع إيران ان قال ١٩٦١ سنة في الفرنسي دوغول الجنرال ان حتى بمكان األهمية من العربي

  . )١( العالم مفترق في

ويضفي هذا التنوع االقليمي أثرًا واضحًا على السلوك االيراني في المجال الدولي من جهة، ويؤمن 
ويملــئ هــذا التنــوع فــي التضــاريس أهميــة كبيــرة  ،لجيوبوليتيكيــة تنوعــًا ال مثيــل لــهلهــا مــن الناحيــة ا

ومـوانئ على انشاء بنية ارتكازية على مستوى رفيع للنقـل مـن طـرق مواصـالت بريـة وسـكك حديـد 
ويملـــي تنـــوع الجـــوار االقليمـــي واإلرث التـــاريخي نشـــوء احتكاكـــات  ،ومـــا شـــابه ذلـــك... ومطـــارات 

ومن ثم يقود هذا بدوره الى ضرورة تأمين متطلبات األمـن  ،ية والعائدية والسيادةعلى الملك متوالية
  .  )٢(الالزمة لحماية المطالب 

 فإيران ،أو تابع ضعيف أو ،أمنيا وال سياسيا مستقر غير منها كثير بدول كذلك محاطة وٕايران
 تربطها التي الدول هذهمن  وكثير ،والتبعية والنمو الضعف بين تتراوح لها مجاورة دول تواجه
 والعراق أفغانستان باكستان، :مثل الزوال احتمالية أو الضعف من تعاني إيران مع برية حدود

 بتبعية يتسم األمنية الناحية من لكنه النمو، مراحل بعضها يطوي فيما ،وسياسيا أمنيا المخترق
 وتابع ضعيف اآلخر بعضها فيما ،الجنوبي للخليج الضلع على المطلة والدول تركيا مثل شديدة
  .)٣(وأذربيجان  تركمانستان مثل

 حلقة عدهاب إليران الجيوستراتجي الموقع أهمية على المؤسسة لألسباب النفوذ اإليراني ان تصاعد
 تحتل بذلك آسيا وهي وسط وٕاقليم أوسطي الشرق هما النظام نفطيين إقليمين أهم بين وصل
  .العالم  في النفطية للمناطق القلب مركز

 أستاذ توصيف حسب التي القوقاز ومنطقة آسيا وسط لجمهوريات رئيس مدخل كونها فضًال عن
 خاصة عليها للسيطرة الكبرى القوى بين ما الصراع ومركز العالم قلب دعالجيوبوليتك سبيكمان تُ 

  . )٤(وروسيا  المتحدة طرف الواليات من
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 :التالي على الشكل مبينة وهي جيرانها مع الحدود من كم ٥٣٢٠ حوالي إيران تمتلك إقليميا
 كم، ٣٥ أرمينيا كم، ٤١٠ تركيا كم، ٨٦٠ أفغانستان كم، ٩١٠ باكستان كلم، ١,٥٢٠ العراق

  . )١(كم  ٦١٠ أذربيجان كم، ٩٩٠ تركمانستان

        ففي نظرية قلب االرض  ،االفكار والنظريات االستراتيجية لقد شغلت ايران حيزًا مهمًا في
)Land – Heart ( تقع ايران في منطقة الهالل الداخلي)Lnternal – Crscent ( وابرزت

ولما لهذين الخليجين من أهمية  ،لة على الخليج العربي وخليج عماناهمية سواحلها المط
، )فريدمان ( ية القوة البحرية لـ استراتيجية في ربط المحيط االطلسي بالمحيط الهندي في نظر 

       برزت األهمية االستراتيجية للموقع الجغرافي إليران في نظرية النطاق األرضي  كوكذل
)Rim – Land ( لـ)وبهذا فقد منح الموقع الجغرافي إليران بعض المزايا  )نيقوالس سباكين

الجيوستراتيجية والجيوبوليتيكية التي وظفتها ايران ماضيًا وحاضرًا ومستقبًال في عالقاتها مع 
 اتجاه المتحدة الواليات طبقتها التي االحتواء ان استراتيجية نجد لذلك ،)٢( ئة االقليمية والدوليةالبي

 أمرا إيران عزل من تجعل جغرافية ب اعتباراتببس إليران بالنسبة أهدافها تحقق لم والعراق إيران
 والقوى اإلقليمية الصناعية الثمان الدول موقف توحيد في لمتحدةاالواليات  فشلت فقد ،صعبا

 من اإليرانية الوطنية النفط مؤسسة ما مكن ،إيران مع االقتصادية العالقات لقطع كالهند ةالمجاور 
  . )٣(إيران  مع التعامل من األمريكية النفط شركات واشنطن منعت عندما شركاء بديلين إيجاد

 تفعيل على ساعدها استراتيجيا دورا إيران منح االقليمي الجوار في عالمية قوةلنفوذ  وجود إن
 إقليمية كقوة بموقعها تتصل تعد لم االستراتيجية فأهمية إيران ،الصلبة لقوتها النفعية المكاسب
 القوى لهذه جيوستراتجية في معادالت بموقعها مرتبطة صارت بل فحسب الكبرى للدول محاذية
 اتجاه واضحة عن سيناريوهات غياب ظل في تبلورها الحاصلة األحداث خالل من تبين والتي
  . لها تاريخيا المنطقة تابعية نتيجة روسيا أو الغرب لصالح سواء االستراتيجيات هذه

 أهمية أثر على قد ١٩٩١ سنة الشرقي المعسكر وانهيار ،١٩٩٧ سنة اإليرانية الثورة قيام ان
 السوق في مكانتها األوسط، مع الشرق تداخلها :محددات بأربعة يتحدد أصبح الذي ايران موقع

                                                           

1  -  La coste et d'autre, Dictionnaire de géopolitique, France, Edition mise à 
jour, 2 eme édition. P 796 
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 العالمية اإلمبريالية كفاحها ضد وأخيرا ،للعالم االسالمي بالنسبة المتميزة مكانتها الدولية، النفطية
  . )١(الثالث  العالم دول جانب إلى

قدرة من خالل تحقيق توأمة بين الفعل السياسي واإلمكانات  إليرانهذا الموقع من  كما اضفى
االقتصادية والنمو السكاني الذي أصبح ذا تأثير حتمي في حركتها واإلطاللة البحرية وبين 

وما يحمله من امكانية إيقاع التأثير  ،مع جيرانها ،والسيما العرب منهم التفاعل المباشر والمكثف
  )٢(السياسي في سلوك الدول 

 أو العربي والعالم السوفييتي سابقا اإلتحاد بين الفاصل الخط على يضعها الذي بموقعها إيرانف
 ديع إذ الخليج، مستوى خاصة على جيوبوليتيكية أهمية له بلدا منها يجعل وأوروبا، آسيا بين

 اإليراني الساحل يشغل أنه إذ بالنسبة إليران، بالغة أهمية ذا -مائية ككتلة – العربي الخليج
 للعالم بالنسبة إيران نافذة ديع كما بأكمله، للخليج العربي الشمالي الشاطئ من كم ١٥٠٠ الطويل

  . )٣( الخارجي

ان الثوابت الجيوبولتكية تذهب الى تمتع إيران دون شك باألولوية ألنها تستجيب لجميع المعايير 
فهي دولة قارية كبرى في محيطها اإلقليمي ترتبط ارتباطا شديدًا بآسيا الوسطى  الجيوستراتيجية

 وهي معادية للواليات المتحدة االمريكية وتركز في الوقت نفسه على االتجاه السياسي االجتماعي
طهران قادرًا على ان  -وعلى االرض تحتل إيران ذلك الموقع الذي يجعل من محور موسكو  ،∗

ومن أهمها الوصول الى المياه الدافئة وكذلك الوصول االستراتيجي الى مشاكل كبيرة يحل 
  .)٤(الشواطئ االيرانية 

 صادراتها إلى من ٪ ٨٠من أكثر يشكل الذي إيران لنفط الرئيس المعبرالعربي   الخليج ديع و
 ينبع الذي اإليراني ، االستراتيجي الفكر في للخليج السيكولوجية األهمية فضًال عن هذا ،الخارج

                                                           

1  - Robert Pirog, The impact of Iran geostrategic location on foreign policy 
CRS Report for Congress, Order Code, 1 June, pp.91-91.  
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 الخارجية وزير لسان جاء على حيث ،)خالصة فارسية مياه( هو الخليج بأن اإليرانيين من اقتناع
ان  "فيه يقول العربية إيران الخاصة لحدود األهمية فيه يبرز تصريح واليتي أكبر علي األسبق
 ان أهمية، األكثر االستراتيجية حدودنا هي ،وعجمان هرمز ومضيق والخليج ،الجنوبي ساحلنا

  . )١(  "حيالها مبالين ال نكون يمكن أن وال ... إلينا بالنسبة حيوية المنطقة هذه

 خالله، من إنتاجها النفطي تصدر فهي إليران، بالغ االهمية منفذا أيضا هرمز مضيق يعتبر و
 بدأ األساس هذا وعلى ،منه بالقرب أو الخليج على تقع اإليرانية النفط منشآت معظم أن كما

 منطقة على والمطل المهم، االستراتيجيالموقع  أن اعتبار إلى يتجه اإليراني القرار صانع إدراك
 النفط من هائلة ثروات يختزن الذي قزوين وعلى بحر العالم، إلى النفط مصدر دتع التي الخليج
 اكتشاف بعد خاصة الجديد، الدولي الواقع ظل في على طهران عبء إلى يتحول بدأ قد والغاز،
  . )٢(العالم  في للطاقة الرئيس المصدر والذي أصبح ١٩٠٨ عام البترول

م من عناصر القوة الجيوستراتيجية االيرانية والموقع هوبذلك يمثل الموقع الجغرافي العنصر األ
وٕازاء ذلك أتفق غالبية المحللين على ضرورة االخذ بنظر االعتبار تأثير  ،إليران الجيوستراتيجي

  . )٣(الموقع الجغرافي في تفسير سياسة ايران الخارجية وعالقاتها االقليمية والدولية 

فبعــد عــام  ،ياغة نمــط السياســة الغربيــة حيالهــاالجغرافــي تــأثيره الواضــح فــي صــايــران كــان لموقــع 
الذي عّد بداية لموجة االستثمار العالمي للمتغيرات الدولية الجديدة تعامل الغرب مع إيران  ١٩٩٠

  )٤(: اآلتية التوجهاتمن خالل 

يحــق ايــران االفــادة مــن موقعهــا الجغرافــي فــي االنفتــاح السياســي والســوقي : سياســة اإلقــرار  .١
تــه الخارجيـــة وهــذا مــا أكد ،افعــاًال معتدلـــة االتجــاه والمطمــح بصــورة عامــة بشــرط ان تــؤدي

ان موقع ايران الجغرافي ومصالحها تجعلهـا طرفـًا أساسـيًا فـي أيـة تسـوية (  ابقوله الفرنسية 
  . )٥( )لضمان األمن والتوازن في الخليج 

ان  السياســـة حـــول نصـــيحة محســـوبة مفادهـــاتكونـــت وتبلـــورت هـــذه : سياســـة االسترضـــاء  .٢
الغرب مدعو للتغاضي المؤقت للتهديد الذي تمثلـه إيـران علـى مصـالحه فـي الخلـيج العربـي 
بسبب حاجته للذريعة او الحافز الذي يثير قلق دول مجلـس التعـاون الخليجـي ويضـمن فـي 
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الوقــت نفســه التواجــد العســكري االمريكــي والغربــي الــدائم فــي المنطقــة وبــرزت مظــاهر هــذه 
 .الى السلطة )خاتمي(تجاه ايران بعد وصول  )لنتونك(السياسة مع سياسة 

واقترنت هذه السياسـة عمومـًا بمقـدار السـعي : سياسة الضغط المتواتر والمتشدد على ايران  .٣
  . أسلحة الدمار الشامل امتالكاإليراني الى 

  

 أكدته ما وهذا التاريخ عبر األهمية في متزايدا استراتيجيا موقعا وايران لتركيا أن يتضح تقدم مما
 عن فضال العالم، في والقوة التحكم مناطق ضمن بوقوعها وذلك االستراتيجية، النظريات
 جعلت جميعها األمور هذه قزويـن وبحر العربي الخليج هما بالنفط غنيتين منطقتين بين وجودهما

 قدرة خلفه ومن ،االوسط الشرق منطقة في بالغة بأهمية يتمتع وايران لتركيا الجيوستراتيجي الموقع
 البلدين بين العالقة في وحساسية وزنا دوما يعطي كانو  المنطقة، تحوالت في منهما ألي التأثير

 على حدثت التي التطورات ضوء في واضحة وايران لتركيا الجيوسياسية األهمية ظهرت لقد ،
 من منظورة لشبكة محصلة بل فقط، الجغرافي الموقع يعني ال الجغرافي فالعامل الدولية، الساحة

  . اإلقليمية والوضعيات المكانية والقيمّ  العالقات

 ةمباشر  تأثيرها تعزيز اجل من االستراتيجي، الجغرافي الموقع استثمار الى وايران تركيا سعت لقد
 على تعتمد وانما الواحد، المحور سياسة في استراتيجيتها تحصر ال وأن الخارجية، سياستها في

 ، الدولية السياسة في مهمين ينمركز  إلى وايران تركيا حول الذي األمر العالقات، تعدد سياسة
 تحقيق الى الطرفين كال وسعي جيواستراتيجية، مكانة من منهما كل تمتلكه ما توظيف خالل من
  . الجيوستراتيجي المقوم خالل من التنافس مستوى على تقدم

  

  

  

  

  



 �����ت ا������ ا����� ا��ا��/ا�
	� ا�����

 

 ١٣٢ 

  المبحث الثاني

  المقومات السياسية

قدرات  من اهمها ،العواملالسياسة الخارجية ألي دولة هي نتيجة للتفاعل بين عديد من ان 
 وموقعها الجغرافي، ،النافذة في الدولةوالعقيدة السياسية  وقوتها العسكرية، الدولة االقتصادية،

فهو الذي يشكل  ،السياسي للدولةولكن الشك أن واحدا من أهم هذه المحددات هو طبيعة النظام 
 والعناصر األهداف تعكس اذ ،الخيارات المطروحة أمام الدولة من حيث طبيعة صنع القرار

 المستقبليةوالتطلعات  الداخلية بانها ناجحة االوضاع توصف خارجية سياسة ألية األساسية
 السياسة في القرار صنع في عملية المؤثرة وحدها الموضوعية المتغيرات عد يمكن لشعوبها وال
 الخارجية السياسة صنع في مهماً  عامال تعد القرار أيضاً  لصنع الذاتية راتفالمتغي الخارجية،

في  الدولة يعد مثالفسنايدر  الموضوعية العوامل من أكبر أدواراً  إلى إعطائها يذهب من ومنهم
 ويحددها الخارجية السياسة يصوغ الذي هو رالقرا صانع أما ،)١( راراتالق واضعة هي النهاية
 وهذا المتغيرات، تلك أهمية على بناءً  وليس الموضوعية، للمتغيرات وتصوره على فهمه معتمداً 

 كافة االساسية وعناصرها وابعادها بمضمونها والخارجية، الداخلية البيئة إن )هولستي( يؤكده ما
 من ضوئها في تصورها يتم التي الكيفية إلى األهمية هذه ما ترجع بقدر تهم ال منها شكلتت التي
وهنا البد من فهم النظام السياسي للدولة  ،)٢(السياسات  تلك وضع عن األجهزة المسؤولة قبل

  .الخارجية واستعراض االجهزة المسؤولة عن اتخاذ القرار واثرها في السياسة 

 يقصد بالنظام السياسي ذلك الدور او مجموعة االدوار في النسق السياسي الوطني التي تكمن
محدد من محددات السياسة وينطلق تحليل النظام السياسي ك ،فيها سلطة اتخاذ القرار الملزمة

ض النظر عن بصفته البيئة المحلية او الداخلية التي يصنع بداخلها القرار الخارجي بغ ،الخارجية
نطاق المحلي في السياسة ان هذا االخير يؤخذ مع مراعاة العتبارات اخرى قد تكون خارج ال

  . )٣(ومن ثمة فاختالف بنيات النظم السياسية يؤدي الى صنع سياسة خارجية مختلفة  ،الخارجية
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  النظام السياسي التركي : المطلب االول 

 يعبر التعددية وهو مبدأ على يقوم الذي الغربي الطراز على برلمانياً  اطياً ر ديمق ماً نظا تركيا تمتلك
 فإن لذا ،وراسخة مستقرة تستنبت بصورة لم ولكنها ،الغربعلى غرار تجارب  حديثة دولة عن

 بين والعالقة العامة السياسة في تنظيم اختالالً  وتعاني مستقرة غير األخرى هي السياسية العملية
 والمجاورة الكبرى والقوى الداخل في تدخالت العسكر على مفتوحة السياسة كون ،والمجتمع الدولة

  .الخارج  في

على اساس مبدأ يقوم  ،ني ديمقراطي ولكن ذو صبغة عسكريةالتركي نظام علماالنظام السياسي 
وكذلك التعددية الحزبية الليبرالية وفقا لنظام دستوري ينص على ان القوات  ،الفصل بين السلطات

ن تركيا تواجه بيئة دولية وبما ا ،مي العلمانية كمبدأ اساسي دستوريالمسلحة التركية تمثل حا
تطرح تساؤالت حول فهي تواجه اضطرابات محلية ال يمكن االستهانة بها والتي  ،مضطربة

  . )١(سياسته الخارجية مستقبل البلد و 

تقرار هو الصبغة الرئيسة التي لقد مر النظام السياسي التركي بمراحل متنوعة كان عدم االس
التي ∗الصراعات شهد فيها سلسله من االنقالبات و  ،الل عقود ومراحل تاريخية متتابعةطبعته خ

يتكيف   محاولة ايجاد نظام سياسيتعبر عن عمليات تغيير و  ألنهاصحية  ةالبعض ظاهر  عدهاي
 ويستجيب للتغيرات الحاصلة ضمن البيئة االمنية الجديدة التي عرفتها المنطقة بعد الحرب الباردة

)٢( .  

 روابط الدستورية، الديمقراطية والحياة بين وما بالضرورة، دستورية دولة هي العصرية الدولة إن
الديمقراطي  النضال مع جدا متداخلة تبدو األحيان أغلب في الدستوريةالتطورات  أن بحيث وثيقة

 ،)٣(هذه التنظيمات  تفعيل وقواعد وتنظيمها للدولة األساسي البناء يوضح الذي هو فالدستور ،
 "المثال"هو  الغرب أن دتع ٕوٕارشادية توجيهية ومبادئ قيم بنظام محكومة التركية الدولة نشأت لقد
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 ،مع الغرب بالفارق الشعور تعميق لىا ذلك أدى والتطور وقد البناء في يحتذى أن يجب الذي
  . )١(عنه  والسياسي العسكري االستقالل بعد بالغرب لاللتحاق السياسية النخبة دفع ما وهو

  السلطة التشريعية :  اوال

التركي الكبير  الوطني المجلس" هو واحد، مجلس من تركيا في التشريعية السلطة تتكون
(TGNA)"، حسب وتشمل الدستور، من الثالث القسم من األول الفصل في اختصاصاته وُتحَدد 

السلطات  من مجموعة ،٢٠٠١ أكتوبر/األول تشرين ١٧ في عدلت كما منه ) ٨٧ ( المادة
  )٢(:أهمها 

 .سن القوانين وتعديلها وٕالغاؤها  .١
 . تعديل الدستور بموافقة اغلبية ثلثي اعضاء المجلس  .٢
 .انتخاب رئيس الجمهورية  .٣
 .على مجلس الوزراء الرقابة واإلشراف  .٤
 .تفويض مجلس الوزراء سلطة اصدار قرارات حكومية لها قوة القانون في بعض المسائل  .٥
 .مناقشة وٕاقرار الميزانية العامة للدولة  .٦
 . التصديق على احكام االعدام الصادرة من المحاكم  .٧

 
 دستوري عام تعديل بموجب ،اً نائب ٤٥٠ إلى العدد ِزيد ثم اً نائب ٤٠٠ من يتكون المجلس كان و

 ال ما بحضور المجلس وينعقد ،البرلمانية ١٩٩٥ انتخابات أثر نائباً  ٥٥٠ من ثم بلغو  ،١٩٨٧
 ربع عن يقل أال بشرط ،للحاضرين المطلقة باألغلبية قراراته ويتخذ األعضاء ثلث يقل عن
الرسمية  الجريدة في وتنشر علنية المجلس ومناقشات ،واحد صوت إليه مضافاً  األعضاء إجمالي

 الدستوري التعديل بعد سنوات ٤ أصبحت ثم ،سنوات ٥ المجلس العضوية في مدة كانت وقد ،
 عام لمدة االنتخابات تأجيل أو مبكرة انتخابات قرار بإجراء للمجلس إصدار ويحق ،٢٠٠٧ عام

 انتخابات إلى الذهاب ويجوز ،األربعة األعوام انقضاء قبل وتجديد االنتخابات ،الحرب بسبب
 اجراء يجوز كما الدستور، في المبينة للشروط وفقا ذلك رئيس الجمهورية قرر ما إذا جديدة
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 االنتخابات اجراء يجوز ال وكقاعدة ،انتخابيةمدة  كل في واحدة فقط مرة التكميلية االنتخابات
  .) ١(العامة  االنتخابات موعد على فقط واحد عام سوى يتبق لم إذا التكميلية

 اوالبد من االشارة الى ان صالحيات المجلس الوطني التركي الكبير مقيدة بدرجة كبيرة لوقوعه
كما ان دور المجلس ونفوذه مستمدان من  تحت هيمنة الحكومة التي تمتلك األغلبية البرلمانية،

 ولذلك تبقى مسألة مراقبة الحكومة ومحاسبتها مسألة شكلية دور االحزاب التي تؤلف الحكومة،
)٢(  .  

 السماح بدخول بعدم التصويت في البرلمان في متمثلة تركيا في التشريعية السلطة دور برز وقد
 فاق وقد ٢٠٠٣ عام للعراق األمريكي الغزو في اراضيها واستخدام تركيا إلى األمريكية القوات

 ،والتنميةالعدالة  حزب من وجميعهم ،الحكومي القرار مشروع لمصلحة صوتوا الذين النواب عدد
 إلى التصويت أدى عن البرلمان نواب من العديد امتناع لكن ضده، صوتوا الذين أولئك عدد

 ثالثة االنتخابي بفارق النصاب توفر لعدم البرلماني االقتراع في الحكومي القرار مشروع سقوط
 العسكرية أرض حشودها من % ٣٠ نحو إدخال فرصة واشنطن حرمت وهكذا فقط، أصوات
  . )٣(العراق  على الحرب بداية منذ المعركة

  

  السلطة التنفيذية :  ثانيا
  .العامة واإلدارات الوزراء  ومجلس الجمهورية رئيس من التنفيذية السلطة تتكون

   الجمهورية رئيس  -١
 الدستورتنفيذ  ويضمن ،التركي الشعب وحدة التركية الجمهورية ويمثل ،الدولة راس على هو

 المجلس طريق عن سنوات ٥ مدتها واحدة لفترة انتخابه ويجري ،الدولة أجهزة في العمل وانتظام
العالي  تعليمه أنهى قد يكون وأن ،سنة ٤٠ عن عمره يقل ال أن بشرط ،أعضائه بين من الوطني

 لعضوية الترشيح أهلية ولهم ،الشرطان نهذا فيهم يتوافر ممن بين المواطنين من ينتخب وقد ،
 مخول فهو الواسعة مهامه ومن ،بحزب عضواً  كان إن حزبه عن عليه االستقالة ويتعين ،المجلس
 التركية الدولة مبعوثي إيفاد وكذلك ،الوزراء رئيس قبل من المقترحين والوزراءزراء الو  رئيس بتعيين
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ونشرها  الدولية االتفاقيات على والمصادقة ،األجنبية الدول مبعوثي واستقبال ،األجنبية الدول إلى
)١( .  

 ،ولة عن عملية صنع القرار السياسييعد رئيس الجمهورية في تركيا احد اطراف الهيئات المسؤ 
ويجسد  ،ثل بهذه الصفة الجمهورية التركيةويم ،)٢(ورئيس الجمهورية هو الرئيس االعلى للدولة

  .•لدستور وانتظام العمل في اجهزة الدولةاويضمن حسن تنفيذ  ،وحدة االمة التركية
  رئيس الوزراء   - ٢ 

 وُيعين نظام برلماني، هو تركيا في السياسي النظام أن اعتبار على التنفيذية السلطة مركز وهو
 رئيس يكون ما وعادة الوطنية، الجمعية أعضاء بين من رئيس الجمهورية قبل من الوزراء رئيس
 ويعد الوزراء عمل على يشرف أنه الوزراء رئيس ومن اختصاصات ،تمثيال االحزاب أكبر

الوطنية  الجمعية ثقة أساسه على تمنح الذي األساس هو يكون العامة برنامجًا للسياسات ويخطط
 عددهم ويتراوح خارجه، أم البرلمان داخل من كانوا سواء الوزراء باختيار الوزراءرئيس  ويقوم ،)٣(

 بين وما ،وزارية حقائب دون وزراء سبعة عن يزيد ما بخالف عضواً  ٢٤-٢٠بين  العادة في
 وزارته أعضاء أسماء بعرض المكلف الوزراء رئيس ويقوم ،الوزراء لرئيس ثالثة نواب إلى نائب
 تعديالت إدخال أحياناً  الرئيس يطلب وقد تكليفه، من يوماً  )١٥(  لخال رئيس الجمهورية على
 نيله بعد وظائفه ممارسة الوزراء مجلس ليبدأ البرلمان، إلى تقديمها يتم والتي هذه القائمة على

  . )٤(بالثقة  التصويت

وهذا واضح عن  ورئيس الجمهورية في تركيا هو رئيس الجهاز التنفيذي من الناحية االسمية فقط،
ألن السلطة تمارس من  طريق عدم فاعلية رئيس الجمهورية في الكثير من القرارات التنفيذية،

فقد بقى الرئيس محتفظًا ببعض  الرئيس بشكل نهائي،ولكن ذلك لم ينه دور  مجلس الوزراء،
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وذلك باستخدام سلطته الدستورية ليترأس مجلس  في بعض القرارات الخارجية، بالتأثيراالمتيازات 
  .) ١(الوزراء اذا دعت الضرورة لذلك 

 تنفيذها وضمان والخارجية، الداخلية السياسة صنع في الوزراء لمجلس األساسية الوظيفة وتتمثل
 قوة لها قرارات ٕاصدارو  القوانين، مشاريع اقتراح القوانين، وتطبيق ،قرارات من لذلك يلزم ما باتخاذ

 الميزانية ووضع السياسة العامة وتخطيط رسم في الوزراء مجلس اختصاصات القانون وتتركز
 )٢( ذلك تتطلب التي في الحاالت للحرب عدادهااو  المسلحة القوات مداداو  خطط على واإلشراف

.  
  االدارة العامة  -٣

 شكل الدستور فإن من )١٢٣(المادة وبحسب الدولة، مستوى على التنفيذي اإلداري الجسم وهي
 العامة وتتخذ اإلدارة ،بقانون يحدد ما وهو منها المطلوبة والوظائف الُبنى تحدده اإلدارة وهرمية
 قوانين أن تصدر العامة والمؤسسات للوزارات ويمكن محلية، وٕادارات مركزية إدارة :شكلين

 من ) ١٢٦ (المادة بحسب تركيا وتقسم ،والدستور القانون وفقعلى  ولكن إدارية وتعليمات
 ) ١٢٧ (المادة وتحدد واالقتصادية، الجغرافية الحاجة حسب محلية مقاطعات إلى لدستورا

 الثانية على أولوية األولى وتقرر المحلية، االدارات وبين المركزية اإلدارة بين العالقة طبيعة
  .)٣(ككل البالد مصالح حماية أجل من التكامل بضرورة ذلك معللة

 م االدارة العامة ،يوبشكل واضح تنظ عالجتمن الدستور التركي قد ) ١٢٧و  ١٢٦(ان المادة 
، تنقسم من حيث الهيكل اإلداري المركزي((حيث تشير االولى الى االدارة المركزية وتنص على 

تركيا إلى مقاطعات على أساس الموقع الجغرافي والظروف االقتصادية ومتطلبات الخدمات 
وتنقسم المقاطعات إلى وحدات إدارية أصغر وتقوم إدارة المقاطعات على مبدأ تفويض  ،العامة

بغرض ضمان كفاءة  ،مركزية تشمل عددًا من المقاطعات ويجوز إنشاء هيئات إدارية السلطات،
  . )٤( ))وينظم القانون مهام تلك الهيئات وسلطاتها  ،امة والتنسيق بينهاالخدمات الع
اإلدارات المحلية هيئات اعتبارية عامة تُنشأ لتلبية االحتياجات المحلية ((فتنص  ١٢٧اما المادة 
ويحدد القانون مبادئ تشكيلها وطريقة انتخاب  ،سكان المقاطعات والبلديات والقرىالمشتركة ل

ارات المحلية وواجباتها وسلطاتها، وفقًا لمبدأ القرار فيها وينظم القانون تشكيل اإلد هيئات صنع
وفق المبادئ المنصوص  ،ة كل خمسة أعواموُتجرى انتخابات اإلدارات المحلي ،اإلدارة المحلية
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 ١٣٨ 

أو إال أنه في حال كانت االنتخابات العامة أو الفرعية لإلدارة المحلية  ،٦٧عليها في المادة 
فإنها ُتجرى بالتزامن  ،تخابات العامة أو الفرعية للنوابأعضائها سُتجرى في خالل سنة قبل االن

  . )١( ))ويجوز ان ينشئ القانون ترتيبات ادارية خاصة للمراكز الحضرية الكبرى  ،معها
  

  السلطة القضائية : اً ثالث

 وتمارس ١٣٨  المادة وفق على التركي الدستور في األساسية المبادئ من القضاء استقالل ُيعد
  )٢(:أهمها  وعسكرية وٕادارية مدنية محاكم طريق عن وظائفها القضائية السلطة

 أصلياً  عضواً  ١١من تتكون ،البالد في قضائية هيئة أعلى دعوتُ  : العليا الدستورية المحكمة - أ
وتطويرها  األساسية والحريات حقوق اإلنسان حماية األساسية مهامها من ،احتياطيين أعضاء ٤و
 والنظام القانونية الصفة ذات والقرارات دستورية القوانين مدى من ومضموناً  شكالً  والتحقق ،

 تبت كما ،الوزراء مجلس وأعضاء الجمهورية رئيس مقاضاة لها ويحق للبرلمان، الداخلي
في  وتدقق ،لألحزاب المالية ونؤ الش السياسية وتراقب االحزاب حل دعاوى الدستورية في المحكمة
 رئيس البرلمان وانتخاب في العضوية وأسقاط التشريعية الحصانة برفع الخاصة البرلمان قرارات
  .ووكيله  النزاعات فض محكمة

 المجلس أعضاؤها بواسطة وينتخب ،المحاكم أحكام بمراجعة مختصة وهي :النقض محكمة - ب
  .للقضاة  األعلى

 اإلدارية بعض المخالفات في بالتحقيق تهتم محكمة وهي :العليا العسكرية اإلدارية المحكمة - ت
  .المسلحة  القوات رجال جانب من تقع التي

 لمحاكم يحولها القانون ال التي المسائل في تفصل إدارية محكمة بمثابة وهو :الدولة مجلس - ث
الوزراء  مجلس يقدمها التي مشروعات القوانين في هراي المجلس هذا يبدي كما ،متخصصة إدارية

.  

 أصدرتها المحاكم التي والقرارات األحكام مراجعة ومهمتها :العسكرية النقض محكمة - ج
  .العسكريين ضد أو من بالمخالفات المعنية العسكرية
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 العسكرية المدنية والمحاكم المحاكم بين المنازعات في وتفصل :القضائية المنازعات محكمة - ح
   .األحكام بعض حول

 االحتياط ويبحث من وخمسة أساسياً  قاضياً  عشر ثمانية من يتكون وهو :للقضاة األعلى المجلس
  .للقضاة  الشخصية األحوال مسائل في

  المؤسسة العسكرية  :اً رابع

الشريك االساسي في تجربة التحديث و  ،ريث التقاليد االتاتوركية وقيمهايعد الجيش التركي نفسه و 
المساهم االول في توفير المناخ للتنمية و  ،١٩٢٣عام  )مصطفى كمال اتاتورك(دها التي قا

لكن حين كانت تسوء االمور في الدولة او يهدد اسسها خطر  ،الديمقراطيةوالممارسة العلمانية و 
انا او داخلي حسب وجهة نظر قادته لم يكن يتردد في اللجوء الى االنقالب العسكري المباشر احي

  . )١(التهديد احيانا اخرى  ة االنذار و اللجوء الى لغ

ان دور المؤسسة العسكرية ليس نتاجًا ألحداث آنية أو معاهدة بل هو دور يكاد يكون تقليديًا في 
الـدور الكبيـر الـذي  ان ومن المعـروف ،)٢(تاريخ العثمانيين ثم في تاريخ الكمالية وصوًال الى اليوم

بـل ان العديـد يـذهب  ،ية في تركيا منذ تأسـيس الجمهوريـةيمارسه الجيش التركي في الحياة السياس
أن الـروح العسـكرية أصـبحت  ،)٣(الى القول ان النظام التركـي هـو نظـام عسـكري بقنـاع ديمقراطـي

وكـذلك فـأن النظـام التركـي تعامـل  ،وركنًا في بنية الشخصية التركيـة تمثل جزءًا من الهوية التركية
البلـــد ونظامـــه الجمهـــوري  ومســـؤولة عـــن مصـــير ،مؤسســـة ذات موضـــع خـــاص عـــدهمـــع الجـــيش ب

  .)٤(وتخليه عن هذه المسؤولية يعني تعريض مصير البالد للخطر  ،العلماني

 ،ونها أكثر مؤسسـات الدولـة تنظيمـاً وك ،عسكرية في تركيا بقوتها وتماسكهاوقد امتازت المؤسسة ال
   )٥( -:وقد استمدت هذه المؤسسة أهميتها من 

واســتقاللها الكامــل فــي اختيــار عناصــرها  القياديــة  ،نــة التنظــيم الــداخلي لهــذه المؤسســةمتا .١
وهــي التـي تضـع الترشـيحات لتــولي  ،أن دورهــا واألهـداف العليـا للدولـةووضـوح رؤيتهـا بشـ
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الختيار من خارج هذه الترشـيحات اوال يستطيع رئيس الجمهورية  ،المناصب القيادية فيها
 .  

الــذي مــنح المؤسســة  ،١٩٨٢مؤسســة العســكرية بموجــب دســتور قــوة الوضــع السياســي لل  .٢
هي  تركية المسلحةوينص على أن القوات ال ،ة حق التدخل لحماية األمن القوميالعسكري

القوة تعرضت  لكن هذه ،القومي التركي خارجيًا وداخلياً المسؤولة عن الحفاظ على األمن 
 ٢٠٠١تشـرين األول /أكتـوبر ٣٠ت تعـديالت دسـتورية فـي فقـد جـر  ،الى اكثر مـن اهتـزاز

الخاصـــة بمجلـــس األمـــن ) ١١٨(مـــادة دســـتورية كـــان مـــن ضـــمنها المـــادة ) ٣٧(شـــملت 
حيـــث تـــم إدراج  ،مـــن عـــدد أعضـــاء مجلـــس األمـــن الـــوطني فوســـعت التعـــديالت ،الـــوطني
المدنيـــة وهــي إضـــافة رجحــت كفـــة المقاعــد  ،وزيــر العـــدل ونــائبي رئـــيس الــوزراء عضــوية

طبيعــة قــرارات مجلــس األمــن  كمــا شــملت التعــديالت ،داخــل المجلــس مــن الناحيــة العدديــة
 ،"يراعـي مجلـس الـوزراء قـرارات المجلـس بعـين االعتبـار األولـى"فـتم إلغـاء نـص  ،الوطني

 . ١)( "يقوم مجلس الوزراء بتقييم قرارات مجلس األمن الوطني"وتحول إلى 
حيث تـأتي القـوات العسـكرية  ،لتركية بضخامة عددها وقوتهالقد امتازت القوات المسلحة ا .٣

التركيــة فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الواليــات المتحــدة االمريكيــة مــن بــين دول حلــف الشــمال 
 .األطلسي 

 الجيش في دور بأهمية أقر قد ∗)كورسيل جمال (حركة أعقاب في جاء الذي السياسي النظام إن
 العسكريين رغم بين من الجمهورية رئيس اختيار يتم حينها أصبح حيث السياسية والحياة الدولة

األمن  مجلس تشكيل في أيضاً  العسكر دور ويبرز ،صراحة ذلك على ينص لم الدستور أن
 العسكريين في كبار من ويتألف الجمهورية، رئيس ويترأسه الدستور، من ١١١ المادة وفق القومي
أن  يمكن التي األساسية االراء عن يعبر" فإنه المذكورة المادة حسب ودوره المسلحة، القوات
ويفسر  الهيئات، مختلف بين التناسق وتحقيق القومية بالسالمة الخاصة القرارات اتخاذ في تعاون

 التدخل حتى بل السياسية ونؤ الش في التدخل صالحية الجيش يمنح النص هذا بأن بعضهم
  . )٢(الحكومة  سياسة في أو السياسية الحياة في مشروع وبشكل األمر اقتضى إذا بالقوة المسلحة

تركيا باالنضمام الى االتحاد  ظل رغبةغير أّن دور الجيش ما كان له ان يستمر بهذا الشكل في 
نموذج ألبمواصفات ااألوربي ذلك ألن دول اإلتحاد األوربي ،ما كان لها أْن تقبل عضوًا جديدًا 
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للعسكر من ناحية ثانية  ةالمدنية من ناحية والخاضع والديمقراطية ةالعلمانيالسمة  يذالتركي 
وبسبب ذلك كان انسحاب الجيش من الحياة المدنية والسياسية احد الشروط االساسية التي 

  .)١(وضعها االتحاد األوربي لتأهيل تركيا لالنضمام إليه

 ٢٠٠٣في بدايات عام  )أردوغان(ومع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة قامت حكومة 
يعات متوافقة مع واستصدار تشر  ،جديدة بهدف إعادة هيكلة المؤسساتباستصدار حزم قانونية 

 ٣٠غير أن الحزمة القانونية السابعة التي صادق عليها البرلمان التركي في  ،معايير كوبنهاجن
جلس لمدنيين داخل مكانت نقطة التحول األقوى في العالقة بين العسكريين وا ٢٠٠٣تموز /يوليو

حيث استهدفت الحد من دور المؤسسة العسكرية في الحياة  ،األمن الوطني وأمانته العامة
وفي ضوء تلك االصالحات تم الحد  ،السياسية من خالل تقليص وضعيته الدستورية والقانونية

وتمثل ذلك  ،كيامن نفوذ الجيش في مجلس األمن القومي الذي كان بمثابة الحكومة الخفية في تر 
كما تولى امانه المجلس موظف مدني بدرجة  في تقليل عدد ممثلي القوات المسلحة بين اعضائه،
منذ انشائه يمثل المؤسسة العسكرية ويتولى فسفير في وزارة الخارجية وهذه خطوة غير مسبوقة 

سائل السرية والغموض عن اعمال المجلس وسمح لو  وأزيلت أحد جنراالت الجيش، ااالمانة فيه
  . )٢( االعالم التركية واألجنبية بمتابعة اجتماعاته وعرض جدول أعماله

  

  

  النظام السياسي االيراني  :المطلب الثاني

 التاريخي فالمتتبع لتطورها ،السياسي تاريخها تطور خالل من ذلك يبرز و الثورات دولة إيران دتع
 أو طبيعتها كانت مهما قبلها ثورة كانت الدولة مستوى على حدثت التي التغيرات معظم ان يلحظ
  .ثورة إسالمية أو بيضاء أو دستورية عليها يطلق الذي االسم

 تابعة والتسلط وكانت والحرمان القمع من مختلفة أنواعا الشاهنشاهي الحكم مدة في إيران عانت
 للواليات كان حيث )شاه رضا محمد(عهد  األمريكية المتحدة للواليات وتحديدا الغربي للمعسكر
 )الشاه( محاولة من الرغم على إيران واالقتصادية في السياسية الحياة على كبير دور المتحدة

 عامي بين البيضاء اسم الثورة عليها التي أطلق العملية وهي ،البالد وتحديث إصالحات إقامة
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 ١٤٢ 

 الحكم لنظام الدين رجال من معارضة زاد االقتصادية األزمة تفاقم إال ان ١٩٧٣و ١٩٦١
 )الخميني (اهللا آية″ بقيادة ١٩٧٩ في عام اإلسالمية الثورة قيام حتى كذلك الوضع واستمر

إيران  )الشاه (البهلوي ليغادر الحكم نظام على شاملة وثورة البالد في عارمة لتحدث اضطرابات
  . )١(إيران  في اإلسالمية الجمهورية أسس ليضع )الخميني( اهللا آية يعودو  ،١٩٧٩عام 

 ملك( شاهنشاه نظام من جذريا تغيرا تغير الذي النظمي نموذجألا االيراني السياسي النظام يعد
 والخارجية الداخلية السياسات أصبحت التغيير ذلك ومنذ إسالمي، طابع نظام ذو إلى )الملوك

 الشعب سلطة وبين (التعيين حق) الفقيه الولي( سلطة بين الدمج ترقب فتجربة موقع في اإليرانية
 الثورة نجاح كما حمل السياسية، النظم مسبوقة في تاريخ غير تجربة االنتخاب هي حق)

 بمفردها إسالمية حركة مرة تتحمل ألول أنه حيث من التجديد من آخر نوعا طياته في اإلسالمية
 الدولة مستوى على نظرية تجارب األخرى اإلسالمية التجارب كانت بعدما دولة بناء مسؤولية
  . )٢(والحكم 

 اإلمام فكر واضحة بصورة تعكس رئيسة مؤسسات ثالث إيران في القرار صناعة في يتحكم
 ١٩٨٩  عام التعديل مبادرة صاحب أنه كما للثورة األولى الدستورية وضع الوثيقة الذي الخميني

  :في المؤسسات هذه وتتمثل ،

  )المرشد االعلى للثورة(والية الفقيه : اوال

الدستور اإليمان بوالية الفقيه من الركائز األساسية للجمهورية اإلسالمية فال يستقيم نظامها يعد  
على ما تقدم وبناء عليه فأن المرشد يتمتع بوضع شديد  ،بإعمالها إالبها وال يكتسب شرعيته  إال

عمل مختلف سلطات الدولة وتنص على ذلك  يشرف على باختصارالتمييز والتمدد أيضا ألنه 
السلطات الحاكمة في (ومضمونها ما نصه  ١٩٩٨عام  من الدستور المعدل) ٥٧ ( مادةال

جمهورية ايران اإلسالمية هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وتمارس 
شراف ولي األمر المطلق وٕامام األمة وذلك وفقًا للمواد الالحقة في هذا اتحت صالحياتها 

  . )٣( )وتعمل هذه السلطات مستقلة عن بعضها البعضالدستور 

قد انصب على أمرين  ١٩٧٩ ويالحظ ان التعديل الذي ادخل على هذه المادة في دستور 
احدهما زيادة صفة المطلق إلشراف ولي األمر واآلخر حذف الجملة الخاصة بأن التنسيق في ما 
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 �����ت ا������ ا����� ا��ا��/ا�
	� ا�����

 

 ١٤٣ 

من الدستور المعدل ) ١١٠ (المادة عطيوتبين السلطات الثالث يتحقق بواسطة رئيس الجمهورية 
أكثر في ما يتعلق بمسؤوليات القائد وصالحيات منصبه وتحديدها في إحدى عشر مسؤولية 

  ١)-:( وذلك على النحو اآلتي

تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية اإليرانية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة . أ
 .النظام 

 .اإلشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام . ب 

 .إصدار األمر باالستفتاء العام . ج 

 .القيادة العامة للقوات المسلحة . د  

 .إعالن الحرب والسالم والنفير العام . هـ 

العفو والتخفيف من عقوبات المحكوم عليهم في اطار الموازين اإلسالمية بعد اقتراح رئيس . ت 
 .القضائية  السلطة

  -:وعزل وقبول استقالة كل من  تعيين. ز 

 .فقهاء مجلس صيانة الدستور .١
 .أعلى مسؤول في السلطة القضائية  .٢
 .رئيس مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون .٣
 .رئيس أركان القيادة المشتركة .٤
 . القائد العام للحرس الثوري  .٥
 .القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى األمن الداخلي  .٦

 .حل االختالفات وتنظيم العالقات بين السلطات ثالث .و  

حل مشكالت النظام التي ال يمكن حلها بالطرق العادية من خالل مجمع تشخيص  مصلحة . ح 
 .النظام

 .أعضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. ك 
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 ١٤٤ 

حكم المحكمة العليا عزل رئيس الجمهورية مع مالحظة مصالح البالد وذلك بعد صدور .ل 
يتخلف عن وظائفه القانونية او بعد رأي مجلس الشورى اإلسالمي بعدم كفاءة السياسة على 

  . )١() ٨٩(أساس المادة

 ،األخرى السياسية والمؤسسات القوى سائر أهمية يتجاوز ما األهمية من الجمهورية له مرشد ان
 بموجب والية الفقيه، ،يتمتع أنه إلى يعود ألقرار صنع عملية في محورًيا دوًرا يؤدي إنه إذ

 العالقات من بشبكة يرتبط ان المرشد كما ،والسياسي الديني المجالين في واسعة بصالحيات
 كحكم إليه وينظر ،اإليراني السياسي النظام في التأثير مراكز أهم مع والتفاعالت والمصالح

 التأثير بأدوات طرف اي انفراد عدم على ويحرص واإليديولوجية، السياسية الخالفات فوق يسمو
  . )٢( اإلسالمية للجمهورية الديني والسياسي المكونين بين التوازن تحقيق وعلى ووسائله،

  مجلس الخبراء : ثانيا

 المباشر التصاله وذلك اإلسالمية اإليرانية، الجمهورية نظام في السياسية المؤسسات أهم من يعد
 فيه الالزمة الشروط توفر ومدى صالحيات القائد، يحدد الذي هو ّأنه حيث من األعلى، بالمرشد
 اإليراني الدستور من)١٠٧( المادة في جاء حسب ما وهذا الحساس، المنصب هذا في لتعيينه

القائد العظيم للثورة االسالمية العالمية االمام الخميني الذي بعد وفاة المرجع الديني الكبير و (
فأن امر تعيين القائد يناط بالخبراء  ،ا من قبل االغلبية الساحقة للشعبنودي به مرجعا و قائد

  .)  (٣))المنتخبين من قبل الشعب 

 عجز حالة في" أنه وهي الخبراء، مجلس من مهام أخرى مهمة على )١١١( المادة نصت كما
 بفقدانه علم أو الدستور، في المذكورة الشروط فقدانه إحدى أو القانونية وظائفه أداء عن القائد

  . )٤( "الخبراء مجلس إلى األمر هذا تشخيص ويعود من منصبه يعزل فّإنه البداية منذ لبعضها

  :هما أساسيتين بوظيفتين مجلس الخبراء إلى الدستور يعهد وهكذا

  .القانونية ووظائفه بمهامه قيامه ومتابعة للقيادة وترشيحه القائد صالحية تحديد  - أ
 من افتقد ألي أو الدستوري، مساره عن انحرف أنه المجلس رأى ما إذا القائد عزل   - ب

 الالزمة الشروط
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 ١٤٥ 

  رئيس الجمهورية:  ثالثا
من  العديد فيها يتقدم عامة انتخابات طريق عن المنصب هذا يشغلو  التنفيذية المؤسسة قائد هو

 الثانية، أو األولى الدورة في سواء المطلقة األغلبية على لحصوله وفقا الرئيس ليحدد المرشحين
  .∗اإلصالحي التيار أو المحافظ التيار من إما ينحدر أنه هذا المنصب صاحب يميز وما

 الوزراء، مجلس التنفيذية ورئاسة السلطة رئاسة اإليراني، الدستور حسب الجمهورية رئيس يتولى
 العامة السياسة يقر كما الوزراء، الوزراء ومجلس قرارات بين والتنسيق الوزراء أداء على واإلشراف

 ،رغبته حسب الوزراء مجلس ويشكل ،للميزانية التخطيط وليةؤ مس وعليه ومنهجها، الحكومة ألداء
 النتخاب عام ويتم اقتراع ،الوزارة لهذه الثقة منح مع )الشورى مجلس(البرلمان  تصويت بشرط

 وال ،رئاسية ثانيةمدة ل انتخابه إعادة إمكانية مع ،سنوات أربع مدتها رئاسية مدةل رئيس الجمهورية
  . )١( ثالثة لفترة واليته تجديد يجوز

ر رئــيس الجمهوريــة اعلــى بــيعت" مــا يــأتي والتــي نصــت علــى ،)١١٣(وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة 
كمـا انـه يـرأس السـلطة  ،ادة  وهـو مسـؤول عـن تنفيـذ الدسـتورسلطة رسمية في الـبالد بعـد مقـام القيـ

  .)٢("ترتبط مباشرة بالقيادة التنفيذية إال في المجاالت التي 

ينتخب رئيس الجمهورية من بين ) "١١٥(فرها في الرئيس فقد اكدتها المادة ااما الشروط الواجب تو 
  )٣(:الرجال المتدينين السياسيين الذين تتوفر فيهم الشروط االتية

  .ان يكون ايراني االصل يحمل الجنسية االيرانية .١
 .قديرا في مجالس االدارة والتدبير .٢
 .ماض جيد ذُ  .٣
 .فر فيه االمانة والتقوىاتتو  .٤
  .والمذهب الرسمي للبالد ،ء جمهورية ايران االسالميةىمؤمنا معتقدا بمباد .٥
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 ١٤٦ 

ويقــــوم رئــــيس الجمهوريــــة هــــو او ممثلــــه القــــانوني بــــالتوقيع علــــى المعاهــــدات والعقــــود واالتفاقيــــات 
عليهــا  الشــورىوالمواثيــق التــي تبــرم مــع الــدول االخــرى واالتحــادات الدوليــة بعــد مصــادقة مجلــس 

االداريــة بشــكل مباشــر ويمكـــن ان  واألمــوركمــا يتــولى امــور التخطــيط والميزانيــة  ،)١٢٥(المــادة 
ويطلـــب الـــى  ،كمـــا يعـــين رئـــيس الجمهوريـــة الـــوزراء ،)١٢٦(كـــل شـــخص اخـــر إلدارتهـــا المـــادة يو 

الثلثــين  بأغلبيـة إالوال يمكــن اقصـاء الـرئيس ووزرائـه  ،)١٣٣(مجلـس الشـورى مـنحهم الثقـة المـادة 
وفـي هـذه الحالـة علـى مجلـس الشـورى اعـالن عـدم اهليـة  في اقتراع حجب الثقة لمجلـس الشـورى،

  .)١(بإقصائه يقوم  اذ ،المرشد االعلى بذلك وٕابالغسيا لمزاولة منصبه الرئيس سيا

  

  مجلس الشورى االسالمي : رابعا

 اإلسـالمية الجمهوريـة نظـام فـي بالغـة االهميـة مكانـة )البرلمـان (اإلسـالمي الشـورى مجلـس يحتـل
 يضـطلع جعلتـه ،صـالحيات بمجموعـة اإليرانـي اختصـه الدسـتور وقـد ،له تشريعية سلطة بوصفه

 صالحياتهما تمارسان واللتين ،والقضائية التنفيذية السلطتين  إلى جنب جنبا البالد في قوي بدور
   .الدستور في الواردة والمبادئ للنصوص وفقا األعلى المرشد تحت إشراف أيضا

 نائبـا،٢٧٠وللمجلـس ،سـنوات أربـع لمـدة الشـعب يختـارهم الـذين النـواب مـن الشـورى مجلـس يتكـون
 وحاليا ،اإليراني المجتمع في الزيادة السكانية لنسبة طبقا سنوات عشر كل بعد نائبا ٢٠ ويضاف

  . )٢( نائبا ٢٩٠ نوابه عدد

والموافقــة علــى  ،تشــريعات والمصــادقة علــى المعاهــداتمهــام مجلــس الشــورى فتتمثــل فــي اعــداد ال
 وٕاذا مـا اقتضـت الضـرورة فمـن ،دراسـة الموازنـة السـنوية وٕاجازتهـااعالن حالة الطوارئ في البالد و 

  . )٣(ووزراءه المعينين من قبله  ،ضمن مهامه اقصاء رئيس الجمهورية

 في القوانين بينها سن من أساسية صالحية ١٤ ـب اإلسالمي الشورى مجلس الدستور خص قد و
 المواثيـق علـى العاديـة والتصـديق القـوانين وشـرح ،دسـتوريا المقـررة الحـدود ضـمن  كافـة القضـايا
 يكـون ال الـبالد حـدود على جزئي أي تعديل إجراء ان كما للدولة واالتفاقيات والمعاهدات والعقود

  . )٤(بموافقته  إال

                                                           

  ٧٧-٧٤ص  ا�	�ق ،���در ا  -١
)��ن +(��ري ،ا��ؤ		�ت ا�,���� 73 ا�*�)ور�� اC	���8 ا�Cرا��� ،ا�ران وا�+��M ، �ر�ز ا��Cرات ��درا	�ت  - ٢

، 7  . ٨٧،ص  ١٩٩٦وا�,وث اC	(را(�*��،ا�ط�9 اCو�4، او ظ
٣-  .٨٤-.٨٣، ص ٢٠٠٣و ظ7 و��#ر�د و+(�، �ن �,�م ا�ران؟ �ر�ز ا��Cرات ��درا	�ت وا�,وث اC	(را(�*��، ا
 . ٨٩ا���در �#	" ، ص  - ٤



 �����ت ا������ ا����� ا��ا��/ا�
	� ا�����

 

 ١٤٧ 

ان مجلـس الشــورى يسـتطيع ان يمــارس دورا مـؤثرا فــي السـاحة السياســية االيرانيـة خصوصــا عنــدما 
مـع كـل مـن المرشـد ومجلـس وعنـدما تتوافـق هـذه االغلبيـة  تتبلور في داخله اغلبية سياسية معينة،

، وكـــان ذلـــك فـــي ظـــل )١(فـــي مســار العمليـــة التشـــريعية التـــأثيرواللـــذين يمكنهمـــا  صــيانة الدســـتور،
للمجلس وحصول اليسار داخل المؤسسة الدينية الحاكمة على االغلبية في  )مهدي كروبي(رئاسة 
 اتيوحصـول المحــافظين علـى االغلبيــة فـي التســعين )علــي اكبـر نــاطق نـوري(ات ورئاسـة يـالثمانين

)٢( .  

  

  مجلس صيانة الدستور: خامسا 

جلـس مسـتمدة وفكـرة إنشـاء هـذا الم ،سـلطة التشـريعيةيعد مجلس صيانة الدسـتور المكـون الثـاني لل 
مــن بعــض رجــال  ،١٩٠٦ناســبة الثــورة الدســتورية عــام الــذي تأســس بم ،مــن فكــرة مجلــس الحكمــاء

لكــن هــذا  ،قتهــا مــع أحكــام الشــريعة اإلســالميةفــي القــوانين والتحقــق مــن مــدى مطابللنظــر  ،الــدين
وبعد قيام الثورة  ،١٩٦٣لبيضاء في إيران عام المجلس فقد أهميته واضمحلت فاعليته بعد الثورة ا

ليقـوم بمهـام شـبيهة بمهـام مجلـس الحكمـاء  ،تشكل مجلـس صـيانة الدسـتور ١٩٧٩ام اإلسالمية ع
  . )٣( السابق

والقـانونيين الفقهـاء  وهؤالء األعضاء هـم مجموعـة مـن الفقهـاء ،عضوا ١٢تكون هذا المجلس من ي
هــــم مــــن مختلــــف التخصصــــات  والســــتة اآلخــــرون ،مباشــــريختــــارهم القائــــد بشــــكل  ،وعــــددهم ســــتة

ويصـــادق علـــيهم مجلـــس الشـــورى اإلســـالمي  ،ذين يرشـــحهم رئـــيس الســـلطة القضـــائيةالـــ ،القانونيـــة
، علـــى أن يعيـــد نصـــف يرانـــي مـــدة دورة المجلـــس بســـت ســـنواتوحـــدد الدســـتور اإل ،) ٩١(المـــادة 
، ويــتم ن تشــكيله وبطريقــة القرعــةبعــد ثــالث ســنوات مــ ،ء الــدورة األولــى مــن كــال الجــانبينأعضــا

  . )٤() ٩٢(اختيار أعضاء جدد مكانهم حسب المادة 

  )٥(:تتمثل المهام والصالحيات التي يقوم بها المجلس باآلتي

                                                           

 .��٢٤٨#�ن �د ا���9م �	9د، ��1 ا��رار 73 ا�ران، ��در 	ق ذ�ره، ص  -١
�����ت ا�(,ول �ن ا�@ورة ا�4 ا�دو�� ،�*�� ا�	��	� ا�دو��� ، ا�9دد - ٢Lد ا����ر، ا�ران وا،ا���Kھرة  ١٣٦و��د �,�ود �
 .١١، ص ١٩٩٩،
  . ١٠٩ا���9م �	9د ، ��1 ا��رار 73 ا�ران ،��در 	ق ذ�ره ،ص ��#�ن �د  - ٣
  . ٥٣-٥٢د	(ور ا�*�)ور�� اC	���8 73 ا�ران ،��در 	ق ذ�ره ،ص - ٤
  . ١٣و��#ر�د و+(�، �ن �,�م ا�ران؟، ��در 	ق ذ�ره ،ص - ٥



 �����ت ا������ ا����� ا��ا��/ا�
	� ا�����

 

 ١٤٨ 

الشورى فقهاء مجلـس صـيانة ظر في القوانين والتشريعات التي تصدر عن مجلس الن -١
، فتـــتم ات ببنـــود الدســـتور بشـــكل عـــامأمـــا فيمـــا يخـــص عـــدم تعـــارض القـــوانين والتشـــريع ،الدســـتور

  )٩٦(المصادقة عليها من قبل غالبية أعضاء المجلس كما جاء في المادة 

  .أرباع أعضاء المجلسشرح وتفسير الدستور بعد مصادقة ثالثة  -٢

ـــة وأعضـــاء مجلـــس  -٣ ـــادة ورئـــيس الجمهوري ـــراء القي ـــى انتخـــاب مجلـــس خب االشـــراف عل
  .الشورى اإلسالمي وعلى االستفتاء العام

  السلطة القضائية :سادسا 

ل للســلطتين التشــريعية وهــي المكمــ ،جــزءا مــن النظــام السياســي فــي ايــرانتعــد الســلطة القضــائية 
علــــى أن الســـــلطة  ،) ١٥٦( جمهوريـــــة ايــــران اإلســـــالمية فــــي مادتـــــه ونـــــص دســــتور  ،والتنفيذيــــة
وعليهــا مســؤولية إحقـــاق  ،ع عـــن الحقــوق الفرديــة واالجتماعيــةهــي ســلطة مســتقلة تــداف ،القضــائية

  . )١( العدالة

  )٢(:تحددت وظائف السلطة القضائية بالمهام اآلتية

،  الحكــــــم بخصــــــوص التظلمــــــات واالعتــــــداءات والشــــــكاوى وٕاصــــــدارالتحقيــــــق   - أ
  .والتدابير الالزمة القراراتوالخصومات واتخاذ  والفصل في الدعاوى،

 .صيانة الحقوق العامة وبسط العدالة والحريات المشروعة  - ب
 .على حسن تنفيذ القوانين االشراف  - ت
 زائيــــــةكشــــــف الجريمــــــة ومطــــــاردة المجــــــرمين ومعــــــاقبتهم وتنفيــــــذ األحكــــــام الج  - ث

 .اإلسالمية المدونة
 وإلصالح المجرمين  للحيلولة دون وقوع الجريمة،اتخاذ التدابير الالزمة   - ج

شـخص عــادل  يترأسـهاأو  تباشـر السـلطة القضـائية أعمالهـا مـن خــالل هيكلهـا اإلداري والتطبيقـي،
ويسـتمر رئـيس السـلطة القضـائية، الـذي  ومجتهد ملم باألمور القضائية يتم اختياره من قبـل القائـد،

  . )٣( خمس سنواتفي منصبه هذا مدة  فيها، ولؤ مسأعلى  ديع

  

                                                           

  .٨٧د	(ور ا�*�)ور�� اC	���8 73 ا�ران ، ��در 	ق ذ�ره ،ص - ١
  .٨٧ص ا���در �#	" ،  -٢
 . ٨٦و��#ر�د و+(�، �ن �,�م ا�ران؟،��در 	ق ذ�ره ،ص   - ٣



 �����ت ا������ ا����� ا��ا��/ا�
	� ا�����

 

 ١٤٩ 

  مجمع تشخيص مصلحة النظام: سابعا 

الخالف الذي قد ينشأ بين  للبت في ،١٩٨٨بأمر من اإلمام الخميني عام تأسس هذا المجمع 
ولتقديم  فيما يتعلق باألمور التشريعية مجلس الشورى اإلسالمي ومجلس صيانة الدستور،

التشريعية (وهم رؤساء السلطات الثالثة  يتألف المجلس من اثني عشر عضوا، النصيحة للمرشد،
 ورئيس الجمهورية، وممثل عن القائد، وفقهاء مجلس صيانة الدستور، ،)والتنفيذية والقضائية

ووسعت هيكلية المجلس بعد ذلك لتضم  ،بوزارتهوالوزير الذي يتعلق القانون أو القضية الخالفية 
السياسية  الوزاراتوممثلين عن  اإلسالمي، ونائب مجلس الشورى النائب األول لرئيس الجمهورية،

أصبح القائد ومنذ عام  المجمع توكل إلى رئيس الجمهورية، وبعد أن كانت رئاسة في البالد،
  . )١(يتولى تعيين رئيس له  ١٩٩٧

 يمارس المجمع، فضال عن البت في الخالف بين مجلس الشورى اإلسالمي وصيانة الدستور
  )٢(: الوظائف التالية

  .اإلسهام في وضع السياسة العامة للنظام بالتشاور مع القائد - 

اختيار أحد فقهاء مجلس صيانة الدستور لعضوية مجلس الشورى، الذي يخلف القائد في حالة  - 
  .وفاته أو استقالته أو عزله

  .تعديل مواد الدستور أو إضافة مواد أخرى، لغرض تعديل الدستور بالتشاور مع المرشد اقتراح - 

  .المشاركة في تشكيل مجلس إعادة النظر في الدستور - 

  

  مجلس األمن القومي األعلى: ثامنا 

والهدف من  ،من الدستور االيراني)  ١٧٦( ادة تم تشكيل مجلس األمن القومي األعلى طبقا للم
والحفاظ على وحدة  ،الوطنية وحراسة الثورة اإلسالميةتأسيس هذا المجلس هو تأمين المصالح 

المجلس من رؤساء السلطات الثالث، ورئيس  ويتكون ،البالد والسيادة الوطنيةوسالمة أراضي 
ووزراء الداخلية  ،ومسؤول التخطيط والميزانية ،وممثلين عن المرشد ،أركان القوات المسلحة

                                                           

  . ١٠٨ط8ل �(ر�	7 ،ا�*�)ور�� ا��9� ا�ران 73 (,وC()� ا�دا+��� و 	��	()� اC<����� ،��در 	ق ذ�ره ،ص - ١
7 ،ر�Gس ا�*�)ور�� اC	���8 73 ا�ران ،�ر�ز ا�درا	�ت ا�Cرا���  - ٢��،ص  ٢٠٠٦،ا��رة ،	�*د ا,�د �ل ا�ر

٢١ .  



 �����ت ا������ ا����� ا��ا��/ا�
	� ا�����

 

 ١٥٠ 

 ،الجمهورية المجلس رئيس ويترأس ،ولين في الجيش وحرس الثورةؤ وأعلى مس ،واألمن والخارجية
  )٢(: ويتولى المجلس تنفيذ المهام التالية ،)١(الذي يمثل في الوقت ذاته رئيس السلطة التنفيذية

  .في إطار السياسات العامة التي يحددها القائد ،سياسات الدفاعية واألمنية للبالدتعيين ال - 

واالقتصادية ذات العالقة بالخطط  ،الثقافية ،االجتماعية ،األمنية ،تنسيق النشاطات السياسية - 
  .الدفاعية األمنية العامة

  لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية ،كانيات المادية والمعنوية للبالداالستفادة من اإلم - 

ترأس هذه المجالس رئيس وي ،ثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البالدم ،تعيين المجالس الفرعية - 
  .أحد أعضاء مجلس األمن القومي األعلى لرئاستها نيابة عنهأو يتولى اختيار  ،الجمهورية

تتداخل مع  ،الرسمي امما تقدم يمكن القول ان لكل من تركيا وايران مؤسسات فاعلة في هيكله
ولها تأثير  ،بشكل مباشر وغير مباشر ،التشريعية والتنفيذية والقضائية ،السلطات الثالث للدولة

واذا ما علمنا ان قوة كل دولة تبرز في االساس بما  وشكله النهائي،فعال في عملية اتخاذ القرار 
على توظيف ثقلها السياسي  وٕايرانكل من تركيا  اذ سعت ،من نظام سياسي قوي وفعال هتمتلك

من تماسك وقوة  هواستقرارها في جعل كل منهما دولة ذات مكانة اقليمية مستمدة ذلك بما تمتلك
صنع القرار وما فعلى المستوى التركي نجد التحول الواضح في  ،اسيةيالتها السيشكفي نظامها وت

نوعية  ةاذ حدثت نقل ،ارجية مع تحول القابض على السلطةيعكسه من تحول في السياسة الخ
التحول النوعي في السياسة  اذ ان ،الخارجية مع تولي حزب العدالة والتنمية الحكم بالسياسة

الخارجية التركية، يكمن في استطاعة حزب العدالة والتنمية أن يدرك بشكل متميز الهوية الوطنية 
لتركيا، من حيث هي أوروبية وشرق أوسطية أيضًا، وأن يبلور األسس الجديدة للسياسة الخارجية 

فضًال عن نات البشرية واالقتصادية، التحالفات الدولية والموقع الجغرافي واإلمكا: التركية، مثل
الروابط التاريخية لتركيا في محيطها األوراسي، والعالم العربي واإلسالمي، ودورها الكبير في رسم 

اما على الصعيد  ،على تصفير المشاكل مع دول الجواروكذلك التركيز  ،السياسة اإلقليمية لتركيا
ضل أفكار بفف ،يظار الداخل والخارج االيرانللرئاسة كان محط أن يوصول خاتمفأن االيراني 

انتخابات  يكانت الداعم الرئيس له ف يوالت يالخاصة بالحريات والقانون والمجتمع المدن يخاتم
ثم تحول إلى التركيز على كيفية تكييف العالقة  ،استطاع أن يفوز برئاسة الجمهورية ،١٩٩٧

ان السيطرة  ،االنتخابيةايران بالشكل الذى يسمح له بتنفيذ أجندته  يبين مراكز صنع القرار ف
على النظام السياسي ينعكس على سياسة البلد الخارجية ،فمن انفتاح على الغرب في زمن 

                                                           

  . ��١٣٠#�ن �	9د ، ��1 ا��رار 73 ا�ران ،��در 	ق ذ�ره ،ص  - ١
  . ٩٧د	(ور ا�*�)ور�� اC	���8 73 ا�ران ، ��در 	ق ذ�ره ،ص  - ٢
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 ١٥١ 

 ،)روحاني(اح اخر نحو العالم في زمن الى انفت ،)نجادي(لى انطواء الى الداخل بزمن خاتمي ا
المرشد والرئيس ومجلس الشورى  فيصنع القرار والمتمثلة  فيتؤثر  يما بالنسبة الهم القوى التا

وبين ) روحاني(الذى يعد بمثابة ساحة او ملعب للسياسة بين االصالحيين ومن ورائهم الرئيس 
القرارات السياسية وبالتحديد صنع  فيدور تلك القوى و  )يخامنئ(المحافظين ومن ورائهم المرشد 

  .     ازاء القضايا المهمة مع تركيا في ساحات التنافس المشار اليها 

  



 ����ت ا������ ا����� ا��ا���/ا�
	� ا����� 

 

 ١٧٩ 

  المبحث الخامس 

  المقومات العقائدية

  

فالعقيدة من الناحية اللغوية  ،بد من االشارة الى مفهوم العقيدةقبل الولوج في صلب الموضوع ال
 ،ذي بال يسمى عقيدةفكل أمر  ،وهو الشد والربط بقوة وٕاحكام" قدالع"مصدرها في اللغة من 

ا من باب أولى ما بين وهن ،إجراء البيع يسمى عقدا نفإ" عقدا"ولذلك تسمى العهود والمواثيق 
 ،فما بين العبد وربه من األمور التي يجب أن يتصورها ويؤمن بها تسمى عقيدة ،العبد وربه
َعِقيَدُتُه َعِقيَدٌة َراِسَخٌة َال َيِحيُد (ي بـواإلنسان العقيد) الحكُم الذي ال َيقبل المعتِقُد الشك فيه(فالعقيدة 

  .معتقده  لدى الشك إليه يتطرق ال الذي الجازم اإليمان فالعقيدة ،)١( )َعْنَها

 أفرادها، تحريك على قدرتها مدى هو ،والسياسي االجتماعي الميدان في عقيدة كل في المهم إن
 ،الدينية والطوائف ،والطرق الصوفية ،الكالمية الفرق :مثل ،روحية قبيلة" شكل في شملهم ولم

 هي إذ ،والسياسية االجتماعية الحياة توجههم في كيفية لهم تبين التي ،الجماعات من وغيرها
  . )٢( السياسي واالجتماعي وفكرهم سلوكهم توجه التي

منظم  جماعي سلوك إلى يتحول ألنه ،فرديا وليس جماعيا السياسي يكون المجال في االعتقاد إن
  .)٣( عنه الدفاع أو الوطن بناء أجل أو من ،الحروب أثناء في الواحدة العقيدة أفراد كتعاون ،

 قوة هنفس في الوقت هي ،الفكر من جانبا تغذي ألنها معرفي محتوى انهكو  فضًال عن فالعقيدة
 ومفاهيم آليات إذ تشكل واأليدلوجي المعرفي المجال في األفكار إنتاج أداة فهي ،مبدعة فاعلة
  . )٤( يعترض و يحاكم و و يؤول يفهم وبه به، يفكر الذي عقله ،تمثل ابه المعتقد لدى راسخة
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 ١٨٠ 

 ا تؤسس للتنافسااليراني بوصفهلى العقيدة لدى الطرفين التركي و وفي هذا المبحث سيتم التطرق ا
االسالمية في اسيا وبالذات في الشرق االوسط والجمهوريات  ،على الساحات االقليمية لهما

  .الوسطى 

  التركي  العقائدي الجانب: المطلب االول 

تحولت تركيا الى كيان جديد اصبحت  الحديثة اذتاريخ انشاء الدولة التركية  ١٩٢٣يمثل عام 
وحتى دينيا بمعنى تعطيل االسالم كقوة  ،وثقافيا ،جغرافيا ،واقتصاديا من اوربا، اً جزء هِ عن طريق

  .المجتمع والسياسة محركة في 

سياسة  احدى االسس االيديولوجية الرسمية التي ميزت بكونها في تركيا ،∗العلمانية لقد امتازت
مما اضفى غموضا على  ى العلمانيةولم تعط الدولة تفسيرا لمعن ،الدولة في العهد الجمهوري

لق في البنية وان تكون مصدر ق ،للدين همعارض حالةالى تطبيق العلمانية ك ىالمفهوم اد
وان ما تعانيه تركيا  ،المثقفين االتراك كضرورة للتحديثفي حين يراها بعض  ،االجتماعية التركية

وا في الغرب أقد دفع المثقفين االتراك الذين نش ،سيما قبالة الغرب المتحضر صناعيامن تأخر ال
من وجهة  ى التقدموان المبادئ التي تؤدي ال ،قطع كل ما لهم من صلة مع الماضي الى فكرة

  . )١(ومن هنا تأتي اولويتها  ،نظر هؤالء هي العلمانية

اث الدولــة العثمانيــة كــان متحمســًا للعلمانيــة واعتقــد ان ميــر ) اتــاتورك مصــطفى كمــال(ويبــدو ان 
، وذلــك يتطلــب تحريــر المــرأة وٕالغــاء الســلطة السياســية وان تركيــا يمكــن تحــديثها ،يجــب ان يــدمر

توارثة في بذلك تحطيم بنية عثمانية م اتاتوركولم يقصد  ،للسلطات الدينية االسالميةماعية واالجت
مـاء ذات بل تجاوز ذلك الى قطيعة تاريخية معها بوضع حـد لطبقـة العل ،المنظومة الدينية فحسب
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، وقضـي علـى المـدارس الدينيـة والمحـاكم لدولـةلالسياسـي  التوجـه،وذات االثر في توجيه المجتمع 
  . )١(ة كجهازين يتصالن باإلسالم في الدولة الشرعي

لقــد فهــم أتــاتورك العلمنــة علــى أنهــا استئصــال للــدين مــن المجتمــع ،وفهــم القوميــة علــى أنهــا أنكــار 
ومــن هــذا فقــد عاشــت تركيــا حالــة أزمــة سياســية عميقــة  ،د المجموعــات العرقيــة غيــر التركيــةوجــو 

  . )٢(العلمانيين واإلسالميين  نما بيوخطيرة 

اذ اكد الدستور االخير  ،١٩٨٢و  ١٩٦١و  ١٩٢٤وتم التأكيد على العلمانية في دساتير االعوام 
ورفض تـدخل المشـاعر الدينيـة  ،زا اساسيا للنظام السياسي التركيبكونها رم) العلمانية(على ابقاء 

  . )٣( االتاتوركيوهو جزء من التراث  ،الدولة السياسية ؤونفي ش

كبيــرة مـــن  ألعـــدادبــالنظر النتشـــاره وشــموله  ،اهميــة خاصـــة بالنســبة لتركيـــاســـالم لقــد اكتســب اال
واإلســالم يشــكل المســالة الرئيســة فــي المجــال  ،وسياســية كبيــرةولــذلك فهــو قــوة اجتماعيــة  ،النــاس

  . )٤(السياسي منذ العهد االول لنشوء الجمهورية

السياسية التي منعت مـن صدر قرار الحكومة التركية برفع الحظر عن األحزاب  ١٩٩١وفي عام 
ببـروز ظـاهرتين همــا  ١٩٩١وقـد امتـازت مرحلــة مـا بعـد انتخابـات  ،)٥(ممارسـة النشـاط السياسـي 

:-  

الــذي دخــل الســاحة السياســية التركيــة بفعــل  ،ســالم السياســي ممــثًال بحــزب الرفــاهتصـاعد ظــاهرة اإل -١
ج اإلسـالمي مـع زيـادة النتـائوقد تصاعد التوجه  ،ات التي حصل عليها في االنتخاباتعدد األصو 

والــدعوة لالنــدماج مــع المجموعــة األوربيــة التــي تبنتهــا األحــزاب  ،الســلبية لبرنــامج االقتصــاد الحــر
  .)٦(العلمانية 
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 ١٨٢ 

اوزال  رئـيس الـوزراء االسـبق توركـت ، التي طرحهـا•ظاهرة مايسمى بالعثمنة الجديدة  -٢
  .)١(وتعبيرها عن طموحات المؤسسة السياسية التركية  ،

فقــد ظهــر حــزب الفضــيلة كفاعــل  ،كيــة لــم تخــل مــن األحــزاب اإلســالميةان الســاحة السياســية التر 
من حيث إن حـزب  ،د أختلف هذا الحزب عن حزب الرفاهوق ،ديد على الساحة السياسية التركيةج

، حيـث أقــام لكــن هـذا الحـزب لـم يلــق الترحيـب ،التحـاد األوربـياالفضـيلة قـد نـادى باالنضــمام إلـى 
واتهامه  ،الدعوة على حزب الفضيلة ٢٠٠١/اط شب/٥ئيس االدعاء العام للمحكمة الدستورية في ر 

مـــن الدســـتور التركـــي فـــي  ٦٩و ٦٨بمعارضـــة العلمانيـــة وقـــررت المحكمـــة اســـتنادا إلـــى المـــادتين 
قيامـــه بنشـــاطات معاديـــة علـــى اســـاس  إغـــالق حـــزب الفضـــيلة بشـــكل نهـــائي ٢٠٠١/حزيـــران/٢٢

  .)٢( ورظوبوصفه وريثًا لحزب الرفاه المح ،خاباتاالنتللعلمانية خالل 

غـان علـى الحيـاة ومن ثم ظهر حزب العدالة والتنميـة كفاعـل جديـد مـؤثر بزعامـة رجـب طيـب أردو   
مقعدًا من أصل  )٣٦٢(من الفوز بأغلبية كبيرة وبواقع  ٢٠٠٢حيث تمكن عام  ،السياسية التركية

  .)٣(مقعدا من مقاعد المجلس الوطني الكبير ) ٥٥٠(

ودخلت تركيا مرحلة جديـدة فـي تاريخهـا الحـديث فـي أعقـاب االنتصـار السـاحق الـذي حققـه حـزب 
ذي االتجاهـات االسـالمية فـي االنتخابـات النيابيـة ) رجـب طيـب أردوغـان(العدالة والتنميـة بزعامـة 

ومع أن االسالميين في تركيا شاركوا في العديـد مـن  ،٢٠٠٢عام  تشرين الثاني ٣التي جرت في 
مــــة ائتالفيــــة فــــي منتصــــف حكو  *∗)أربكــــان(، وتــــرأس ومــــات منــــذ ســــبعينيات القــــرن العشــــرينالحك

، يتسـلم حـزب اسـالمي الحكومـة بمفـردهإال أنه للمرة االولى مع حزب العدالة والتنميـة  ،التسعينيات
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، وبنسـبة مـن مقاعـد البرلمـان التركـي) ٥٥٠( مـن أصـل ٣٦٣لحصوله علـى غالبيـة مريحـة بلغـت 
متقـدمًا علـى حـزب الشـعب  ،)حوالي عشرة ماليين وثمانمائة الف صـوت(من االصوات % ٣٤,٣

وبـذلك أنهـى حـزب  ،)١( %١٩,٤الـذي حـّل بالمرتبـة الثانيـة بنسـبة ) اليساري العلمـاني(الجمهوري 
االئتالفيــة المتعاقبــة بــين حــزبين أو اكثــر التــي  العدالــة والتنميــة إحــدى عشــرة ســنة مــن الحكومــات

وادخـــل هـــذا الوضـــع تركيـــا فـــي عـــدم  ،ى نقـــيض ايـــديولوجي بـــين يســـار ويمـــينغالبـــًا مـــا كانـــت علـــ
وهذا كله يقوي من قبضة المؤسسة العسـكرية  ،اسي وتفاقمت المشكالت االقتصاديةاالستقرار السي

  .)٢(وتحكمها بصورة غير مباشرة بالسلطة

تركيا على توظيف الجانب العقائدي من اجل مد نفوذها الى الدول العربية واالسالمية لقد عملت 
طرحـت  اذ ،للدور السـعودي فيهـا اً ي شهدت تراجعالت لمدةذات المذهب السني وبشكل خاص في ا

وعملت علـى نشـره او محاولـة نشـره فـي الـدول العربيـة  انموذجها االسالمي للحكمتركيا في البداية 
  :عدد من العوامل اهمها لوهذا التوجه التركي لم يكن وليد فراغ بل كان نتاج  ،

المحافظـة علـى فاعليـة هـذا  بإمكانهـاالنظام السياسي العربي و غياب االسـتراتيجيات التـي ضعف  -١
فالعــالم العربــي تســوده ظــاهرة الــدوائر  ،م التــي هــي محصــلة فاعليــة اعضــائه وقــوتهم الذاتيــةالنظــا

 .الطائفية و  العرقيةسها االنقسامات أعلى ر  المتقاطعة تقف
 ،للحـــروب والصــــراعات اً لهـــا المنطقــــة جعلهـــا مســــرحعـــدم االســـتقرار واالضــــطراب التـــي تتعــــرض  -٢

 . )٣(وتدني المستوى االقتصادي  ،والمشاكل الداخلية المتفاقمة ،الضغوط االجنبيةو 
 هـو ،المنطقـة فـي العلمـاني الـديمقراطي نمـوذجأل التـرويج إلـى ودورهـا مسعاها في تركيا نجاحان  -٣

 الحمـالت إثـر فيـه وفشـلت وترويجـه وتعميمـه نشـره تحـاول وأوروبـا أمريكـا كانـت لمـا انتصـار
 المـنهج أهميـة يرسـخ فـي المنطقـة دورهـا فـي تركيـا نجـاح أن كمـا ،بهـا قامـت التـي العسـكرية
 . المتشددين تحت من البساط ويسحب والتنمية العدالة حزب يمثله الذي المعتدل اإلسالمي

 طتحـي التـي والصـعوبات العقبـات لتجـاوز منـه بـد ال الـذي الوسـيط أنهـا علـى نفسـها تركيـا تقـدم -٤
 ،اإليرانـي الصـعود يفرضـه الـذي التحـدي تجـاه أو إسرائيل مع التسوية عملية تجاه سواء بالمنطقة
 حقـوقهم علـى مسـاومة وجـود عـدم إلـى العربيـة والشـعوب األنظمـة تطمـين فـي الـدور هـذا ويسـاهم
 . موقعهم وعلى
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لكونهـــا  ،تــي يخــدم المصــالح االساســية لتركيــاالعمــل علــى تبويبهــا بالشـــكل الالقضــية الفلســطينية و  -٥
 لفـت نظــرحيـث عملــت تركيـا علـى  ،بشـكل عــام وللعـرب بشـكل خـاص لإلسـالمالقضـية االساسـية 

 أردوغان شعبية رفع إلى أدت التي األشياء فمن ،مي بكونها المتصدية لهذا الموضوعالعالم االسال
 ،)زبيريـ شـيمون (الـوزراء اإلسـرائيلي رئيس وبين بينه الشهيرة المناظرة السياسية ،العربي العالم في
 إن ارتفـاع بيريز، السيد" :قائالً  بيريز أردوغان خاطب حيث ،االقتصادي دافوس منتدى أثناء في

 قتلـتم كيـف جيـداً  أعلـم إننـي ،مثلـك عـال بصـوت أتحـدث لـن وأنـا مـتهم، نفسـية عـن يعبـر صـوتك
 نـدخل عنـدما بسـعادة نشـعر إننـا يقولـون حكومـات رؤسـاء عنـدكم إن ،غـزة علـى شـواطئ األطفال

 أن من الرغم على تقتلون إنكم ،إنسانية جريمة البشر لقتلة إن التصفيق دباباتنا، ظهور على غزة
 وعـدم الجلسـة رئـيس مقاطعـة علـى احتجاجـاً  الجلسـة أردوغان مـن انسحب ثم ،"القتل تحرم التوراة

  . )١(التحدث  في باالستمرار له سماحه

اجل تحقيق مكاسـب لهـا  ومن هنا يمكن االشارة الى ان تركيا قد عملت على توظيف االسالم من
 ألحمدوكان  ،جال الحيوي الذي يجب ان تنشط فيهتمتلك رؤية شاملة حول الم فهي ،في المنطقة
دور كبيـــر فـــي تشـــكيل المنظـــور التركـــي وفـــي رســـم  الســـابقوزيـــر الخارجيـــة التركـــي  داوود اوغلـــو

التوجه في السياسة الخارجية التركية نحو محيطها االسالمي حيث ارجع اهمية الوجود التركي في 
لمسـلمة العمق االسالمي الى االمبراطوريـة العثمانيـة وكيـف كانـت تتحمـل مسـؤوليات المجتمعـات ا

ـــة وخارجهـــاداخـــل حـــدود االم ـــا وابتعادهـــا عـــن لنتيجـــة كو  ،براطوري ـــى تركي لظـــروف التـــي مـــرت عل
دعـا اوغلـو اذ  ،ومنظمـات مؤسسـاتالتزامها بالجانب العلماني ونبذ كل ما يتعلق به مـن االسالم و 

 كدولـةالـى منظمـة المـؤتمر االسـالمي واالنخـراط  وباألسـاسالى التوجه الـى المنظمـات االسـالمية 
 )٢(ان يكون لتركيا دور اساس في حل النزاعـات فـي المنطقـة االسـالمية  فضًال عن ،محورية فيها

.  

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالتطلعـــات التركيـــة إلـــى نفـــوذ إقليمـــي فـــي منطقـــة آســـيا الوســـطى تنطلـــق فيـــه مـــن 
إال إن القـوة السياسـية  ،يـة مـع الشـعوب التركيـة فـي المنطقـةاإلحساس بتماثل الهوية اللغويـة والعرق

رغم مـن اسـتثمار والعسكرية التركيـة تتحـدد تحركاتهـا فـي الحصـول علـى مجـال للنفـوذ السياسـي بـال
و  ١٩٩٢إال إنهــا لــم تستســلم لتلــك المحــددات وٕانمــا قامــت وتحديــدًا فــي عــامي  ،قوتهــا االقتصــادية

بحملـــة قويـــة ســـعت عبرهـــا لتـــزعم مجموعـــة الـــدول ذات األصـــول التركمانيـــة والممتـــدة مـــن  ١٩٩٣
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التركــــي والظــــروف  االقتصــــادي إال إن نتــــائج الركــــود ،ول الشــــرقية إلــــى الحــــدود الصــــينيةاضــــاألن
ا وبرنامجهـا ولكنهـا اسـتمرت فـي نشـاطه ،َمت وحَدت من ذلك التحرك سياسياً السياسية التركية حجَ 
وكـــذلك ســـاهمت فـــي تأســـيس أكثـــر مـــن مائـــة مدرســـة ثانويـــة وبعـــض مـــن  ،التجـــاري واالســـتثماري
  . )١(قة الجامعات في المنط

 حيــث كانــت االخيـــرة المنافســة الوحيـــدةلقــد اتجهــت نظـــرت المشــروع التركــي االقليمـــي نحــو ايـــران 
قـادرة علـى ان تكـون بـديال قويـا عـن الـدور العربـي السـني المـوازي  كـون تركيـا ،فـي المنطقـة لتركيا

سـية اقتصادية وسياان تركيا جزء من منظومة عسكرية و ورغم  ،في المنطقة الشيعي للثقل االيراني
ا فـي المنطقـة ونفوذهـانها لم تستطيع ان تقوم بدور انعزالـي اتجـاه ايـران  إال ،غربية امريكية اوربية

  )٢(:مع اقتناع النخب التركية ان الصدام مع ايران له تبعات سلبية منها  ،

نية لتركيا ويثير ان القيام بدور اقليمي ضد ايران وتزعم الطائفة السنية ال ينسجم مع االسس العلما -١
العســكرية وهـو مـا ترفضــه النخـب العلمانيـة و  ،ودة غــرق تركيـا فـي الشــرق االسـالميالخـوف مـن عـ

 .التركية بشكل قاطع 
المواجهــة مــع ايــران يبعــد تركيــا عــن  أان خيـار االســتغراق فــي مشــروع اقليمــي كبيــر يقــوم علـى مبــد -٢

وهــو مــا يالقــي رفضــا واســعا داخــل  ،االوربــيل باالنضــمام الــى االتحــاد خيارهــا االســتراتيجي االو 
 .تركيا 

 ،هــاالغــاز الطبيعــي من ســيما علــى صــعيد اســتيراد الــنفط و ان لتركيــا مصــالح اقتصــادية مــع ايــران ال -٣
  .وان تعزيز ذلك يحتاج قيام عالقات افضل مع ايران 

الـى النـادي ن التوجه او تحقيق حلمها في االنضـمام عمن هنا يمكن القول ان تركيا وعند عجزها 
وهي بذلك دخلت في  ،تها بالتوجه الى العالم االسالميت الى ان تغير من استراتيجيداالوربي عم
ـــف منافســـة مـــع ـــة اســـالمية اخـــرى تختل ـــى توظيـــف المـــد و بالجانـــب المـــذهبي  عنهـــا دول ـــت عل عمل

االسـالمي المذهبي لتحقيق غاياتها ولفرض نفوذها وسيطرتها كدولـه مركزيـة مسـيطرة علـى العمـق 
.  
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  الجانب العقائدي االيراني : المطلب الثاني 

وذلـــك باالســـتناد الـــى كتلـــة كبيـــرة مـــن  ،الساســـية للقيـــام بـــأداء دور اقليمـــيتمتلـــك ايـــران المقومـــات ا
وذات امتــداد  المــوارد البشــرية تســكن بقعــة مــن االرض بالغــة االهميــة مــن الناحيــة الجيوســتراتيجية،

جــراء االرتبــاط مــع هــذه الــدول  ،علــى دول الجــوار الجغرافــي كبيــر تــأثير معنــويو  ،تــاريخي عميــق
االمـر الـذي جعـل ايـران طرفـا فـي المعادلـة  ،ا العالقات السياسـية واالقتصـاديةبأواصر وثيقة قوامه

  .االقليمية وسياقات النظام الدولي المختلفة 

تمتلكـــه مـــن ف مـــا تســـعى ايـــران للتـــأثير فـــي حالـــة التـــوازن االقليمـــي مـــن خـــالل رغبتهـــا فـــي توظيـــ
مقبوليـة وبشـكل خـاص ال عـدموعلى الرغم من ان ايران تصطدم بحاجز  ،مقومات قوة في المنطقة

عبـر اطـالق شـعار تصـدير  ،على توظيـف الجانـب العقائـدي تمن الدول العربية السنية فهي عمل
  . )١(الثورة االسالمية 

 اإلسالمية الهوية دور إبراز خالل من القيمي المستوىعلى  اإليراني اإلقليمي الدور مالمح تظهر
 بـدا الذي السياسي للنظام الخارجية والتوجهات للحكم الداخلية الفكرية األطر صياغة في الشيعية

 نمـوذجأ وتعميم القائمة األنظمة على الثورة إلى لالتجاه القومية دون للفواعل محرك إقليمي كقائد
  . اإلسالمية الثورة

 وهـو بمثابـة ،١٥٠١المذهب الرسمي فـي ايـران منـذ العهـد الصـفوي عـام يعد المذهب الشيعي هو 
الــدين الرســمي للدولــة وهــذا حســب مــا حددتــه  يعــد االســالم هــوو  ،المحــدد الــرئيس للقوميــة الفارســية

  . )٢( ١٩٧٩من الدستور االيراني لعام  ١٢المادة 

وهـذا  ،السياسة الخارجية االيرانيةه في الثقافة الشيعية السياسية من اهم النقاط المؤثر  دومن هنا تع
مــن  هــذا الجانــبفــي بعــض مــنهم  ممــن يتــداخل ،خاصــة العــربو مــا يمــس عالقتهــا بــدول الجــوار 

  .معها كسوريا والعراق ولبنان وبعض دول الخليج  التوجهات االسالمية

ة هـي مـا االسـالميتؤكد الرؤية االيرانية ومن خالل الخطاب الـديني ان الرسـالة التـي تحملهـا الثـورة 
وهـــذا يفســر االصــرار االيرانــي علــى االســـتمرار فــي تصــدير هــذه الثـــورة  ،يحتــاج العــالم اليــه اليــوم

 ،لثــورةمرحلــة انتصــار ا ،اليقظــة االســالمية:حــل الثــورة وهــي كواجــب الزامــي انطالقــا مــن تعــدد مرا
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 ،المجتمـــع االســـالمياالســـالمية ،مرحلـــة تنظـــيم الـــبالد و مرحلـــة اســـتقرار النظـــام و اقامـــة الحكومـــة 
  . )١(وانتهاء بإقامة الحضارة االسالمية الحديثة 

 اتجاه الخارجي لدورها إيران تصور على أثرت التي االساسية القيم بنية على التركيز المهم ومن
   :في البنية هذه وتتمثل االسالمي غير والعالم اإلسالمي العالم

 اإليرانـي المفهـوم فـي فالخضـوع عالمية، قوة ةألي الخضوع جواز عدم في همفهوم يتحدد : الحياد -١
 اإلسـالمي السياسـي الفكـر أدبيـات فـي يعـرف مـا أو هللا الخضـوع فكـرة علـى يقـوم دينيـا بعـدا أخـذ

 )الخميني اية اهللا( منه استقى الذي المودودي فكر في مركزي بمفهوم هنا األمر ويتعلق الحاكمية
 . ٢)( هللا السيادة أن وفحواه السياسي، فكره

 التاريخيـة التجربـة خـالل مـن للغـرب رؤيتهـا فـي الثـورة قـيم تبلـورت : الغـرب مـع إيـران عالقـات -٢
 المتحـدة وللواليـات للغـرب عمـيال نظامـا الثـورة قيم توصيف حسب كان الذي الشاه لنظام اإليرانية

 )٣(:في اإليرانيين عند الغرب خصائص وتنحصر ،بالخصوص
  .للغرب االستعمارية الطبيعة  - أ

 األيدي إن " :الصدد هذا في )الخميني اية اهللا( يقول حيث المسلمين بين الفرقة في الغرب تسبب  - ب
 إنها ،السنة وال الشيعة من هي ال ،اإلسالمي العالم في والسنة الشيعة بين الفرقة تبث التي القذرة
 ٤)( ."ثرواتها ونهب اإلسالمية البالد على تستولي أن تريد التي االستعمار أيدي

 بالشـيطان أمريكـا الخمينـي االمـام ايـة اهللا وصـف فقـد ،اوحلفاؤهـ المتحـدة الواليـات تجسـده الغـرب  - ت
 .معها ستكون للثورة الكبرى المواجهة واعتبر األكبر

 خاصـة ،للدولـة جديـد نمـوذجأ لتأسـيس يهدف ومصيريا مقدسا واجبا الثورة تصدير فكرة لقد كانت
 العربـي الخلـيج منطقـة وعلـى عمومـا، اإلسـالمي العـالم علـى زعامتهـا تأكيـد تحـاول إيـران وأن

 وُمثلهـا الثـورة قـيم تجسـيد يعنـيتصدير الثورة من وجهة نظر االمـام الخمينـي  مبدأان  ،خصوصا
  . )٥(تطلعاتها في الخارج و بنشر مبادئها  الجادّ  واالهتمام ،الداخل في
 فـي خاصـة المجـاورة الـدول بـاق إلـى اإلسـالمية الثـورة تصـدير فـي رغبتهـا أبـدا إيـران تخفـي لـم

 إيـران أن "فيهـا جـاء التـي الخمينـي ايـة اهللا تصـريحات حملـت وقد ،الثورة نجاح تلت التي المرحلة
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 اإلسالمية أوسطية الشرق الدول تخوفات ،)١( "بعد حدودها تتحدد لم والنهاية االنطالق نقطة هي
 الشـيعية اإلسـالمية واألقليـات بالحركـات إيـران عالقـات فضـًال عـن ،جغرافيـا األقـرب وأنهـا خاصة

فـي  اإليرانـي الـدور يـدعم الـذي المسـلمين حقـوق عـن الـدفاع مفهـوم أدى لـذلك ،فيهـا المتواجـدة
 من العديد أثار مما الدول تلك حكام مصالح مع تناقضات حصول إلى أوسطية الشرق المنظومة
  . )٢(االقليمي  لنفوذها إيران توسيع من محاولة األمنية المخاوف

 وتـدريب ،إسـالميا تنظيمـا ٢٥ باستضـافة ١٩٩٢ قيـام ايـران عـاموقـد ازداد هـذا التخـوف مـع 
  . )٣(التنظيمات  هذه لصالح مخابراتية بعمليات والقيام ماديا ودعمها عناصر إسالمية

 تقـارب تبحـث عـن أن البـد إيران أن إلى يقود أوسطي الشرق النظام في اإليراني الدور ان تنامي
 سـنية دول أوسـطية الشـرق اإلقليمـي النظـام دول أغلـب باعتبـار اإلسـالمية األطـراف مـع دينـي

 السـني فـي ليسـت المشـكلة" الخمينـياالمـام ايـة اهللا  خطابـات إحـدى فـي مـا ظهـر وهـذا المـذهب
  . )٤( "الغرب في هي ذلك من أكبر هي بل والشيعي

 اإلقلـيم خـارج مـن العـدو تصـوير إلـى دفتهـ التي اإلقليمية إيران سياسة المقولة هذه حيث أبرزت
 مصـالح تتضـارب مـاأين العميـق االختـراق بنظـام تتميـز أوسـطي الشـرق طبيعة النظـام وأن خاصة
 نجحـت التـي االنقسـامات ورقـة اسـتغالل إلـى ممـا يـؤدي اإلقليميـة القـوى ومصـالح الكبـرى القـوى
 أغلـب فـي وفعاليتهـا قـوة تغلغلهـا خـالل مـن اسـتخدامها في المتحدة الواليات خاصة الكبرى الدول

   .لإلقليم الفرعية المنظومات
فــي بنــاء وتظهــر مالمــح الــدور اإلقليمــي اإليرانــي مــن خــالل إبــراز دور الهويــة اإلســالمية الشــيعية 

الــذي بــدا كقائــد إقليمــي محــرك للفواعــل دون القوميــة لالتجــاه إلــى  توجهــات صــانع القــرار االيرانــي،
للبحـث فـي أهميـة  المجـالممـا فـتح  ،نمـوذج الثـورة اإلسـالميةأظمـة القائمـة وتعمـيم الثـورة علـى األن

وهذا يفسر االصرار االيراني علـى االسـتمرار فـي  القيم الثورية في ترسيخ الدور اإلقليمي اإليراني،
  )٥(: تصدير هذه الثورة كواجب الزامي انطالقا من تعدد مراحل الثورة وهي 

  اليقظة االسالمية  ●
  مرحلة انتصار الثورة  ●
  مرحلة استقرار النظام واقامة الحكومة االسالمية  ●
  مرحلة تنظيم البالد و المجتمع االسالمي  ●
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  انتهاء باقامة الحضارة االسالمية الحديثة  ●

 الخارجية السياسة تغيرت إيران في الحكم الدينية النخبة واستالم اإلسالمية الثورة نجاح بعد
 ألعداء تحولوا األمس وأصدقاء اليوم أصدقاء أصبحوا األمس فأعداء راديكاليا، تغيرا اإليرانية

 مقر وتحول اإلسرائيلي السفير طرد حيث وٕاسرائيل، األمريكية المتحدة الواليات رأسهم وعلى للثورة
 الفلسطيني، التحرير لمنظمة التابعة الفلسطينية للسفارة مبنى إلى طهران في اإلسرائيلية السفارة

 التوجه خالل من إال يكن لم أوسطية الشرق التفاعالت قلب إلى تغلغل كنظام إيران ووصول
 فقط العرب وليس جميعا المسلمين قضية باعتبارها الفلسطينية للقضية المناصر اإليديولوجي

 في آنذاك الممثل العربي المركزي القطاع إلى الدخول وحاولت العربي للمحور إيران انضمتو 
  . والعراق وسوريا مصر

 أوسطي الشرق النظام في اإلسالمي المد تصعيد على اإليرانية اإلسالمية الثورة نجاح ساعد
 وقد االسالم، ونصرة اهللا ولقاء الشهادة مفاهيم إلنتاج نظرية كأكاديمية الثورة بدت حيث

 السنوية واالحتفاالت اإلسالمية الوحدة وأسابيع الجمعة ألئمة العالمية المؤتمرات إيران استخدمت
 رجال لتعبئة كآليات المجاهدين العلماء ومنظمة والمستضعفين الشهيد ومؤسستي القدس بيوم

 يتفق بما فكريا لتلقينهم اإلسالمي العالم أنحاء كافة من إسالميين وقياديين ومفكرين وكتاب الدين
  .)١( الجمهورية ومصالح اإلسالمية الثورة أفكار مع

 األوســط الشــرق تغييــر أجــل مــن تعمــل فاعلــة كقــوة إيــديولوجي محــور بنــاء فعــال إيــران اســتطاعت
 وحمـاس الشـيعي للمـذهب كممثـل اهللا حـزب األوسـط الشـرق فـي مقاومـة حركتـي أهـم بين ما تجمع
 والشـيعة السـنة بين ما العداء يصور الذي المذهبي الحاجز تخطت وبذلك السني، للمذهب كممثل

 وهـــو واحـــد عـــدو مواجهـــة فـــي إيديولوجيـــة أســـس علـــى اإلســـالمي الشـــتات يجمـــع قيـــادي دور عـــن
 نجــد مــا كثيــرا لــذلك الســائدة، العالميــة الغربيــة القــيم ممثلــة المتحــدة الواليــات تدعمــه الــذي إســرائيل
 الكفـــر بـــين حضـــاري صـــراع أنـــه علـــى األوســـط الشـــرق فـــي الصـــراع يصـــورون اإليـــرانيين الساســـة
 الحـرب مكـان سـيكون األوسـط الشرق في الصراع: " نجاد أحمدي تصريحات ذلك ودليل واإلسالم
  . )٢(" والغرب المسلمين بين ما النهائية

الواليــات المتحــدة ايــران انــه حــق لهــا ،مــن يــد تركيــا و اقليمــي تــرى لقــد ســعت ايــران الــى انتــزاع دور 
 بحكــمو  ،وتخبطــه بغيــاب المشــروع العربــي ،طــب المــؤثر فــي منطقــة الشــرق االوســطاالمريكيـة الق
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آسيا  وغرب الشرق األوسط منطقة في الجارية والتفاعالت التطورات فإن لطهران الجغرافي الموقع
 فـي ودائـم مباشـر وبشـكل منغمسـة تلقائيـا إيران تعد لذا ،إليران الحيوي المجال نطاق في تدخل ،

  . )١(تجري  التي واألحداث التطورات

 النوايـا مختلـف فعليـا أدركـت قـد اإليرانيـةاالسـالمية  الجمهوريـة أن فعلـى صـعيد العـراق يبـدو
 الموقـف وتـدبر التفكيـر فـي بدأت فإنها ولذلك عامة، األوسط الشرق دول واتجاه هتجاه األمريكية

 والمغـامرات السياسـية المخـاطر تجنب طريق عن وذلك ،الوطني أمنها وكذا يحمي مصالحها بما
 لهـذا ،ممكنـا لهـا ذلـك وكـان الفرصـة سـمحت كلمـا المكاسـب تعظـيم إلـى والسـعي اإلمكـان بقـدر

 فيمـا ٢٠٠٢ سـبتمبر ٣٠ فـي األمريكيـة العراقيـة األزمـة اتجـاه سياسـتها إعـالن إلـى إيران سارعت
 هـذه عليـه تقـوم مـا بـين ومـن ،العـراق اتجـاه "الفعـال الحيـاد"  أو "النشـط الحيـاد سياسـة "ـبـ عـرف

 العراقـي الـرئيس مسـاندة يعنـي بالمقابـل ال والـذي العـراق العسـكري ضـد العمـل معارضـة :السياسـة
 فرصـة لألمـم المتحـدة التـابعين المفتشـين إعطـاء ضـرورة تعني بل ،ونظامه االسبق صدام حسين

  . )٢.(سلميا األزمة العراقية حل إلى الرامية والدولية اإلقليمية الجهود مع التواصل وكذا ،أكبر

 علـى متمحـورة اإليرانيـة الهـواجس تعـد ولـم ،يرانيـة الـى العـراق بعـد االحـتالللقـد تغيـرت الرؤيـة اال
 أن طهـران وتشـعر ،اإلسـالمية الجمهوريـة تجاه نوايا واشنطن على بل العراق يشكله الذي التهديد
نظـام  أي مـع أو مباشـرة، المتحـدة الواليـات مـع مسـتقبلي صـراع تفجـر أي لمواجهـة تتهيأ أن عليها
 فـي "األول الـدفاع خـط" اإليرانـي التقـويم هذا ظل في العراق ويبقى ،موال لألمريكيين عراقي حكم

 المتحـدة الواليـات لمنـع السـاعية إيـران سياسـة الموقـف هـذا ويعكـس األمريكيـة، مواجهة التهديدات
ذلـك مـن خـالل تقـديم الـدعم المباشـر للطبقـات  ويـأتي ،العـراق علـى األمنيـة سـيطرتها مـن فـرض

  )٣( بالوالء لها يدين جديد حكم عراقي الحاكمة من اجل إقامة

مجاال حيويا لكسر طوق الحصار األميركي المفروض على لتمثل تأتى منطقة آسيا الوسطى و 
الدور اإليراني ولتفعيل عوامل تاريخية وثقافية تربط بين إيران ودول آسيا الوسطى بوصفها دوال 

 فضًال عنها من نفط وغاز طبيعي فيموارد الطاقة من تشهد تنافسا دوليا محموما لالستفادة 
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، خاصة وأن ام التجارة وطرق المرور في إيرانسعا أممما يفتح مجاال وا ،كونها دوال حبيسة
 . )١(إليران ميزة جيوبولتيكية داخل المنطقة ألن لها حدودا مع معظم هذه الدول 

وهنــاك تيــار داخــل الخارجيــة اإليرانيــة يــؤمن بضــرورة توجــه إيــران شــماال أكثــر مــن التوجــه جنوبــا 
وفــي ) جمهوريــة طاجكســتان(فــي اللغــة  نظــرا ألنهــا أكثــر قبــوال هنــاك حيــث توجــد عناصــر مشــتركة

  . )٢( ولضخامة مصالحها في هذا اإلقليم) أذربيجان(القومية 

مــن هــذا يتبــين لنــا كيــف اســتطاعت كــل مــن تركيــا وايــران توظيــف الجانــب العقائــدي مــن اجــل ان 
حيـث سـعى  ،يكون لديها عمق في الجانب االسالمي مستغلة غياب المشـروع العربـي فـي المنطقـة

فـي تحقيـق الغايـات الرئيسـية اداة لمـد النفـوذ و  بعـدهذهبي الطرفين الى توظيف الجانـب المـمن كل 
  . ا بالسيطرة على العمق االستراتيجي كونها الدولة القيادية للمنطقة متنفرد دولة منه محاولة الن

يســتند ال بــد أن  ،ًال ومـؤثرااالقليمــي لكـي يكــون فــاعان التــأثير السياسـي الــدولي و  ،القــول خالصـة
قــرارات الــدول االخــرى فالدولــة تــؤثر فــي  ،روط تضــفي عليــه درجــة مــن المصــداقيةالــى مجموعــة شــ

ذهب االتجـاه التقليـدي فـي كمـا يـ ،ال تنحصـر فـي القـوة العسـكرية فحسـبوقوة الدولة  ،بفعل قدرتها
ولة بداللة وعندها تفسر قوة الد وٕانما هي تشمل كل قدرات الدولة المادية منها والمعنوية، ،التفسير

ـــى  ـــًا فـــي ســـلوك اآلخـــرينقـــدرتها عل ـــأثير خارجي اهـــداف حركتهـــا السياســـية  وبمـــا يتناســـب مـــع ،الت
  .وعلى نحو يضمن لها حماية وتحقيق مصالحها  ،الخارجية

قطبين رئيسين في النظام اإلقليمـي الشـرق أوسـطي فأنهما يمثالن تركيا وٕايران ب وقدر تعلق االمر
 ،ويغـــص بـــالثروات الطبيعيـــة ،موقـــٍع اســـتراتيجي فـــي غايـــة األهميـــة وكـــال القطبـــين يقبعـــان علـــى ،

منطقـة مسـتهدفة عالوة على ذلـك ،فـإن التغيـرات اإلقليميـة والدوليـة تجعلهمـا قـوتين مفصـليتين فـي 
مــن  انــهعلــى تبويــب مــا تمتلك نالــدولتين تعمــال وعلــى هــذا االســاس فــأن ،مــن قبــل قــوى خارجيــة

لكن هذه المقومات تصطدم بعدد مـن المـؤثرات سـواء  ،المنطقةالقوة لكي تصل الى قيادة مقومات 
 ،منطقـة وهنـا يبـرز الجانـب العقائـديعلى مستوى االقليمي بتقاطع كل من تركيا وٕايران مـع دول ال

كذلك على المستوى الدولي بدعم االطراف الدوليـة طـرف و  او بسب تضارب المصالح االقتصادية
  . على حساب االخر 
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  المبحث الرابع

  المقومات العسكرية

  

من أجل القوة مثلما طرحه  في احد اوجه تفاعالتها هي سعييمكن القول أن العالقات الدولية 
الدولية، بقوله مهما تكن األهداف النهائية للسياسة  ) Hans Morgenthauهانس مورغنثو(

  . )١( فالقوة هي الهدف العاجل دوًما

من أكثر المصطلحات التي تثير جدال  ومفهوم القوة من أهم المفاهيم في العالقات الدولية فه يعد
القوة والسياسة ال و  ،فالقوة هي جوهر التحليل السياسي ،الباحثينبين المختصين ورجال السياسة و 

فلكل دولة مجموعة من األهداف تسعى  ،هي نقطة البداية لتحليل السياسة ينفصالن باعتبار القوة
 ،إلى تحقيقها على المستوى الخارجي تتمثل أساسا في أمنها ورغبتها في السيطرة واكتساب النفوذ

حيث أن تحقيق األهداف مرتبط  ،فرض إرادتها على غيرها من الدول رغبتها في عن فضالً 
  . )٢( الدولةبحجم القوة الموجودة لدى 

الخارجية  السياسة تحقيق اهداف عملية وتعتمد ،للدولة العسكرية بالقدرة العسكرية الُمتغّيرات ترتبط
العسكرية  المتغيرات ُتعد لذا ،المسلحة لقواتها التوظيف االستراتيجي في الدولة إمكانية مدى على

 العسكرية القدرة " ألن ،للدول كافةالخارجية  السياسة حركة في المؤثرة المتغّيرات من أبرز ،
  . )٣( " الخارجية السياسة في الحسم زالت أداة ال الفاعلة

من مركز  القوة العسكرية الثقة واالطمئنان للدولة مما يجعلها تتخذ المواقف الدولية لقد اتاحت
إن الدولة التي ال تسندها قوة عسكرية ال يمكنها أن تصمد بوجه  اذ ،القوة وعدم خشية خصومها

لذلك سعت كل من تركيا  ،التهديدات الخارجية وهذا ما يعرضها إلعطاء تنازالت تمس بمصالحها
 ةمن اجل فرض نفسها كقو  هامتالك وتطوير قدراتها العسكرية وجعلها مقوما ترتكز علي الى وٕايران
  . قوية في المنطقةة اقليمي
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  قدرات تركيا العسكرية : المطلب االول 

ظروف إلعادة بناء وضعها اإلقليمي في المنطقة مستغلة ال مدةمنذ  ىيمكن القول إن تركيا تسع
، ومن ذلك دورها نفوذ لها في منطقة الشرق األوسط لخلق ىكما تسع ،والبيئة اإلقليمية والدولية

ف مع بحكم فتح قواعدها لقوات التحال ،المنطقةشارك في أحداث الحروب في اإلقليمي الم
قوة اإلقليمية وأطماعها لتصبح ال ،في مصير أكراد العراقودورها  ،الواليات المتحدة األمريكية

رغم التحديات ) جاب(تنفيذ مشروع جنوب شرق األناضول  ىوٕاصرارها عل ،الكبرى في المنطقة
   .والعقبات التي تعترضه 

القاعدة  تشكل أنها خاصة الجهات لمختلف انطالق قاعدة ،الجيوستراتيجيبموقعها  شكلت كما
 وستبقى كانت فقوتها العسكرية لذلك ،األوسط الشرق منطقة في األطلسي شمال لحلف األمامية

  )١.(األطلسي شمال حلف اهتمام محل

 لحلف التابعة أو ،العسكرية الوطنية القواعد إنشاء إمكانية الجغرافي لتركيا والعمق االتساع يتيح
 وبخاصة ،كافة االراضي أنواع في القتال على أعمال تدريبها مع ،القوات ونشر األطلسي، شمال

 الطبيعة هذه ،النهرية الشواطئ امتداد وعلى البحرية السواحل منها وبمحاذاة والزراعية ،الجبلية
  )٢(: على  تركيا ساعدت وتساعد

 حركة في نياالستراتيجية المتحكم األهمية يو ذ ،البحريين والدردنيل البسفور بمضيق التحكم -*
  .والمتوسط  األسود البحرين عبر المتاخمة المناطق الجغرافية إلى القوات

 الشرق بين والجوية والدولية البرية الطرق أقصر ،األناضول شرق وجنوب شرق منطقة تعد_ * 
  .الشرق  جهة من األوروبية القارة عمق الرئيس إلى االقتراب اتجاه تمثل تركيا أن أي ،والغرب

 والمناورة حرية الحركة والجوية والبحرية البرية المواصالت خطوط من ضخمة شبكة توفر_ *
  .التركية للجمهورية المهمة العمليات االستراتيجية مسارح داخل التركية المسلحة للقوات

 المحلية الصناعات الحربية قيام إمكانية العسكرية التكنولوجيا وتقدم اإلنتاج عناصر توفر_ *
 اإللكترونية، والصناعات القتال وعربات الطائرات تجميع صناعات أبرزها من التي والمشتركة

  . البحرية التسلح ونظم
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لما يحققه  ،بأهمية خاصة ضمن ميزانية الدولة مخصصات اإلنفاق العسكري في تركيا ىتحظ
مالحظة ارتفاع ميزانيات الدفاع للقوات المسلحة ويمكن  ،لك من تحقيق تطلعات وأطماع تركياذ

) ٤ـ ٣(بين تراوحت خالل التسعينيات ما  اذ ،و حتى اآلن ١٩٩٠ التركية اعتبارًا من عام
ت دوالر في المتوسط مليارا) ٩ـ ٧(إلى حوالي  ٢٠٠٠وارتفعت منذ عام  ،مليارات دوالر سنوياً 

ت العسكرية وتحظى تنمية القدرا ،)١( ٢٠١٢في عام ) ١٨,٦٨٧(لتصل الى ، ٢٠٠٥حتى عام 
الجنراالت د حيث يع ،يلعبه الجيش في السياسة التركية نظرًا للدور الذي ،في تركيا بأهمية خاصة

مؤسس تركيا الحديثة وتكرر ذلك في ) كمال أتاتورك(التي تركها ) تركيا العلمانية(أنفسهم حماة لـ
مع مالحظة أن  ،٢٠٠٧النصف األول من عام ركيا في أحداث اختيار رئيس جمهورية جديد لت

األوروبي  دور الجيش التركي في السياسة أصبح اآلن مهددًا بسبب الشروط التي وضعها االتحاد
  . )٢( وأحد هذه الشروط هو وجوب إبعاد الجيش عن ميدان السياسة ،لقبول تركيا عضوًا فيه

وهو ما ُقدر  ،رة القتالية للجيش التركيدة القدلقد وضعت قيادة األركان التركية برنامجًا لزيا
منها ثمانية مليارات  ،٢٠٠٠اعتبارًا من عام  ،الل العشرين سنةمليار دوالر خ) ١٥٠(بحوالي 

دبابة، ) ٤٠٠٠(والي تتضمن تحديث ح ٢٠٠٢ - ٢٠٠٠من الدوالرات خالل الثالثة أعوام 
  ،)فانتومال(و)٥إف ـ(و)١٦إف ـ(طائرة قتالية منها  )٦٠٠(وتحديث حوالي

ستجعل  ،التي وّظفت لها عشرات المليارات من الدوالرات ،إن االستراتيجية العسكرية التركيةاذ 
) أوٕاكس( ويؤكد ذلك رغبة تركيا في الحصول على طائرات ،في المنطقة ىمنها قوة عسكرية كبر 

مؤشرًا على  كما ُيعدّ  ،تزويد الطائرات بالوقود في الجو وطائرات ،لإلنذار المبكر والتجسس
ئلة من البلقان إلى الطموح التركي للقيام بدور مركزي فاعل وكبير على امتداد مساحة جغرافية ها

  . )٣( والقوقاز الوسطىوصوًال إلى آسيا  ،الشرق األوسط

الواليات المتحدة ان تركيا جزء اساسي من منظومة االمن االقليمي في الشرق االوسط  عدتلقد 
حيث كانت تركيا بمثابة قوس  ،ا في مواجهة اية تهديدات اقليميةعلى حمايتهوانه يجب العمل  ،

وذلك ضمن استراتيجية  ،طن لتقويض النظام العراقي السابقالكماشة الذي سعت من خالله واشن
  . )٤(تجاه العراق  )بيل كلنتون(االحتواء المزدوج التي وضعتها ادارة 

                                                           

�در  - ١�٢١�)�ق ،صا	ا	. 
ا3ھرام ا	ط�,$ ا	دو	�$  ل ا	دور ا3'@��- ا	#د�د ،ظ#��ل 8(�(- ،ا	�وه ا	,��ر�$ ا	ر��$ .-  - ٢

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=645374  
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 �����ت ا������ ا����� ا��ا�� /ا�
	� ا����� 

 

 ١٦٧ 

 التي العالقات جوانب أهم من واألمنية العسكرية العالقات تعد ،وعلى صعيد العالقات العسكرية
 بإسرائيل تركيا اعتراف بعد ،وتحديدا جداً  مبكر في وقت بدأت والتي ،بإسرائيل تركيا تربط

 األمنية االتفاقيات من العديد عقد إلى العالقات ووصلت هذه تطورت حيث ،معدودة بسنوات
  .أخرى  بلدان مع ثالثي مستوى أو على ،البلدين بين الثنائي المستوى على سواء ،والعسكرية

من  دفعة عن عبارة وهي ،اسرائيلية أسلحة بشراء تركيا قامت ١٩٧٤ عام ملحوظ تطور وفي
 مستشار بتعيين قامت تركيا كما ،البرية لقواتها ومدافع خفيفة ورشاشات المطورة، كافير صواريخ
  . )١(العالقات العسكرية  وتقوية المعلومات تبادل بهدف اسرائيل في لها عسكري

 – التركية العالقات في مثالية فترة ،١٩٩٥ و ١٩٩٠ عامي بين ما الممتدة المدة وتعد
 وزير- مردخاي إسحاق تركيا زار فلقد ،والعسكري األمني الصعيد على وتحديداً  ،االسرائيلية

 فكرة بحث وتم ،االتراك العسكريين بالقادة والتقى ،١٩٩٠ عام في منتصف – االسرائيلي الجيش
 من الطرفان وتمكن ،للصواريخ المضاد "حيتس- أرو" إلنتاج صاروخ مشترك مشروع إنشاء

 مضادة صواريخ إلنتاج اسرائيل إقناع تركيا كما حاولت الصاروخ، هذا إنتاج على االتفاق
  . )٢(الباليستية  الممتلكة للصواريخ المجاورة الدول لمواجهة الباليستية، للصواريخ

توقيعًا  ١٩٩٤ نوفمبر /الثاني تشرين في -تركيا حكومة رئيسة- )تشيللر تانسو زيارة (سجلت كما
  )٣( :منها اإلرهاب ومكافحة األمنية المعلومات لتبادل التعاون حول التفاق

  .الدولتين إحدى اراضي عبر المخدرات تهريب مكافحة .١
 .اإلرهابية الممارسات ضد المواطنين لحماية األمنية التدابير واتخاذ المعلومات تبادل .٢
 .الجريمة مكافحة وسائل على التدريبية الخبرات تبادل .٣
 وتطويره االتفاق بنود تنفيذ في وتبحث دورياً  تجتمع مشتركة اسرائيلية تركية لجنة تشكيل .٤

. 
 رازط التركية من الطائرات تحديث على، نصت وٕاسرائيل تركيا بين صفقة عقد تم ١٩٩٥ عام في
 نفسه العام من أكتوبر/تشرين أول وفي ،دوالر مليون ١٢٠ الصفقة قيمة وبلغت ،"اركوب سوبر"

 االتفاق تم اذ الجيش التركي، قادة مع عفري دافيد االسرائيلية الدفاع لوزارة العام المدير اجتمع
 ،"االستراتيجيوالتقويم  العمل " بمجموعة تسميتها تم العسكري، للتعاون اتفاقيات ثالث على
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2 - Osullivvan, A.: Defense Ties with Turkey bolstered, The JerusalemPost 
International,1997, No.9. 
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 ١٦٨ 

 االستخباراتمجال  في االستراتيجي التعاون تنسيق إلى باألساس تهدف المجموعة هذه وكانت
  . )١(التركي  الجيش لتدريب االسرائيلية والمساعدات
تركيا وذلك ابان تراتيجية بالغة لكل من اسرائيل و اتفاقية عسكرية ذات اهمية اس ١٩٩٦شهد عام 

ورغم ان مثل هذه االتفاقيات كان البد من  ،إلسرائيل) جوبق بر(التركي ركان زيارة نائب رئيس اال
 ،توقيعها دون عرضها على البرلمان اال انه تم ،البرلمان التركي للمصادقة عليها عرضها على

وقد حظي بموافقة رئاستي  ،ية لحماية امن البالد واستقرارهااستنادا على االحتماء بإجراءات امن
  . )٢(الجمهورية والحكومة 

 تركيا، في العسكرية المؤسسة لدى توترا الحكم سدة إلى والتنمية العدالة حزب وصول مثل لقد
 العسكري التعاون مصير حول والقلق وعامال للتوتر ،اسرائيل في والعسكريين الساسةولدى 

 الشرق منطقة في استراتيجياً  شريكاً  طرف كل عد ضوئها في والتي البلدين، بين والعالقات األمنية
 التأييد وكسب متشدد،ال غير الطابع إلظهار والتنمية العدالة حزب حكومة وفي محاولة األوسط،
 ، )اسرائيل (مع عالقتها توثيق على عملت واألمريكي، األوروبي التأييد خصوصاً  لها، الغربي
 مع عالقتها توثيق على التركية الحكومة عملت التي الجوانب أهم من كان األساس هذا وعلى

  )٣( :هي واألمني العسكري في الجانب )اسرائيل(
 لتحسين ،٢٠٠٢ مارس/ آذار شهر في دوالر مليون ٦٦٨ بقيمة صفقة توقيع -١

 مجال في تكنولوجية معلومات بمنظومة ،وتزويدها التركي التابعة للجيش الدبابات
 مستقلة دبابات صناعة إنشاء على االتراك التكنولوجياهذه  تساعد حيث الدبابات،

 .المستقبل  في
إلسرائيل  ٢٠٠٢ يوليو / تموز في أزكوك حلميجنرال ال التركي األركان رئيس زيارة -٢

 التركية العسكرية العالقات لمناقشة ،"يعلون موشيه" األركان رئيس التقى مع حيث ،
 .البلدين  بين االسرائيلية -

 وزير هينبغي ،وتساحي التركي الداخلية وزير إكسو عبدالقادر بين اجتماع عقد -٣
 خالله تم ،٢٠٠٣ ديسمبر /أول كانون ٢٤ في أنقرة في االسرائيليالعام  األمن
 .والعسكري  األمني حول التعاون تفاهم مذكرة على التوقيع

 لسالح فانتوم 4 إف طائرات تحسين صفقة توقيعها تم التي الصفقات ضمن ومن -٤
 60 أم طراز من تركية دبابة ١٧٠ ،وتحديث دوالر مليون ٥٠٠ بمبلغ  التركي الجو
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 ١٦٩ 

 في تركيا اشراك حد إلى تركيا مع الشراكة في االسرائيلية التطلعات ووصلت ، 
 إنذار محطات بإنشاء أولها تبدأ ،مراحلعلى  األمريكي الصاروخي الدرع مشروع
 الباليستية، للصواريخ المضادة 2آرو أنظمة وبيع تركيا، من متفرقة أنحاء في مبكر

 ثم المتحدة األمريكية، الواليات اشراف تحت إنتاجها عمليات من جزء في وٕاشراكها
الصاروخي  الدرع بمشروع الخاصة االسرائيلية األمريكية الترتيبات في تركيا دخول

 . )١(األوسط  بالشرق المتعلق األمريكي
نظام  ذات متطورة طائرات ثالث بشراء تركيا قامت ٢٠٠٥ عام أبريل / نيسان في -٥

(UAV)  الجوية  للصناعات اسرائيلمن(IAI) االسرائيلية والشركةEibit) 
Sysytem( مليون دوالر  ١٨٣ قيمتها تقدر بتكلفة)٢( . 

 أكثر مؤسسة االن وهي وتقاليدها، بنظامها عريقة مؤسسة تركيا، في العسكرية المؤسسة إن
 جيش بعد الناتو جيوش حلف بين االكبر المجتمع ،وُتعد الجيش في اً استمرار  وأكثر ،تنظيماً 

 تركيا في اليومية والحياة السياسة في المؤسسة تأثيرها لهذه فأصبح االميركية، المتحدة الواليات
  .التركية المسلحة للقوات عسكرية مؤشرات )١٦(انظر الى الجدول رقم  ،)٣(

  .٢٠٠٨التركية المسلحة للقوات عسكرية مؤشرات )١٦(جدول رقم 

  التركية المسلحة للقوات عسكرية مؤشرات  التفاصيل
  ٤٠٢٠٠٠  البرية القوات/  الجيش

  ٤٨٦٠٠  البحرية
  ٦٠٠٠٠  الجوية

  ٤٢٠٥  الرئيسة القتال دبابات
  ٢٥٠  االستطالع دبابات
  ٦٥٠  للمشاة قتال عربات
  ٣٦٤٣  مصفحة جند ناقالت

  ٤٣٥  المقاتلة الطائرات
  ٤٠٥  المروحيات

                                                           

1-Dahl, B. Slutzky, D.(2006): Timeline of Turkish-Israeli Relations, 1949-2006, 
The Washington Institute for Near East Policy.   
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 �����ت ا������ ا����� ا��ا�� /ا�
	� ا����� 

 

 ١٧٠ 

  ١٣  الغواصات
  ٢٤  فرقاطة/  مدمرات

  ٤٩  إسناد زوارق
  ٤٦  برمائيات

  ١١١٣  جو -  أرض صواريخ قاذفات
  ٨٦٨  الحركة آلية مدافع

  ٨٦  الفوهات متعددة صواريخ رجمة
  )دوالر مليار ( الدفاع ميزانية      

            
 ٢٠٠٧            ٢٠٠٦  

١٠,٨٨             ٨,٣٠  
  )دوالر مليون ( العسكري االنفاق  
  

٢٠٠٧             ٢٠٠٦   
١١٢٩١          ١٠٣٠١  

   ٢٠٠٧        ٢٠٠٦  اإلجمالي يلالمح الناتج إلى االنفاق نسبة
٢,٨%         ٢,٧%  

source: 

International Institute for Strategic studies [ IISS ] ,The Military Balance -2008. 

  

 ٢٠١٢ ووصل الى ذروته عامالوحيدة التي زادت انفاقها العسكري هي الدولة تركيا  ويالحظ ان
وكما مبين  ،سة عشر االكثر انفاقا على التسلحمن بين القوى الناشئة في قائمة البلدان الخم

  . ٢٠١٢الذي يبين البلدان الخمسة عشر ذات االنفاق العسكري االعلى عام  )١٧(بالجدول رقم 

  

  

  

  

  

  



 �����ت ا������ ا����� ا��ا�� /ا�
	� ا����� 

 

 ١٧١ 

  ٢٠١٢البلدان الخمسة عشر ذات االنفاق العسكري االعلى في عام ) ١٧(رقم جدول 

االنفاق   البلد    المرتبة
٢٠١٢ 
مليار 
  دوالر

التغير 
٢٠٠٣-  
٢٠١٢ 

%  

الحصة 
من 

اجمالي 
الناتج 
المحلي 

%  

الحصة   
العالمية 
٢٠١٢ 

%  

االنفاق 
٢٠١٢ 
مليار 
دوالر 
مكافى 
القوة 
  الشرائية

  االعوام

٢٠١١  ٢٠١٢  

٢٠١٢  ٢٠١١  

الواليات   ١  ١
  المتحدة

٦٨٥  ٣٩  ٣,٧  ٤,٤  ٣٢  ٦٨٥  

  ٢٤٩  ٩,٥  ٢,١  ٢,٠  ١٧٥  ١٦٦  الصين  ٢  ٢
  ١١٦  ٥,٢  ٤,٣  ٤,٤  ١٣٣  ٩٠,٧  روسيا  ٣  ٣
المملكة   ٥  ٤

  المتحدة
٥٧,٥  ٣,٥  ٢,٥  ٢,٥  ٤,٩  ٦٠,٨  

  ٤٦,٠  ٣,٤  ١,٠  ١,٠  - ٣,٦  ٥٩,٣  اليابان  ٦  ٥
المجموع 
الفرعي 
للبلدان 
الخمسة 
  االولى

    ٦٠  ..  ..  ..  ١٠٦٢  ..  

  ٥٠,٧  ٣,٤  ٢,٦  ٢,٣  - ٣,٣  ٥٨,٩  فرنسا  ٥  ٦
المملكة   ٨  ٧

العربية 
السعود

  ية

٦٣,٩  ٣,٢  ٨,٧  ٨,٩  ١١١  ٥٦,٧  

  ١١٩  ٢,٦  ٢,٨  ٢,٥  ٦٥  ٤٦,١  الهند  ٧  ٨
  ٤٢,٨  ٢,٦  ١,٤  ١,٤  - ١,٥  ٤٥,٨  المانيا  ٩  ٩



 �����ت ا������ ا����� ا��ا�� /ا�
	� ا����� 

 

 ١٧٢ 

  ٣١,٠  ١,٩  ٢,٠  ١,٧  - ١٩  ٣٤,٠  ايطاليا  ١١  ١٠
المجموع 
الفرعي 
للبلدان 
العشرة 
  االولى

    ٧٤  ..  ..  ..  ١٣٠٤  ..  

  ٣٤,٤  ١,٩  ١,٥  ١,٥  ٥٦  ٣٣,١  البرازيل  ١٠  ١١
كوريا   ١٢  ١٢

  الجنوبية
٤٤,٢  ١,٨  ٢,٥  ٢,٧  ٤٤  ٣١,٧  

  ١٦,٣  ١,٥  ١,٩  ١,٧  ٢٩  ٢٦,٢  استراليا  ١٣  ١٣
  ١٨,٣  ١,٣  ١,١  ١,٣  ٣٦  ٢٢,٥  كندا  ١٤  ١٤
  ٢٥,٩  ١,٠  ٣,٤  ٢,٣  - ٢,١  ١٨,٢  تركيا  ١٥  ١٥

المجموع 
الفرعي 
للبلدان 

 ١٥ال 
  االولى

    ٨٢  ..  ..  ..  ١٤٣٦  ..  

  ..  ١٠٠  ٢,٤  ٢,٥  ٣٥  ١٧٥٦      العالم
سام بيرلوفريمان،التطورات العالمية في االنفاق العسكري ،في كتاب التسلح ونزع السالح واالمن الدولي :المصدر 

 .١٩٠- ١٨٨،ص  ٢٠١٣،بيروت ،١السالم الدولي ،ط ،مركز دراسات الوحدة العربية و معهد ستوكهولم البحاث

 
  

  

  

  

  



 �����ت ا������ ا����� ا��ا�� /ا�
	� ا����� 

 

 ١٧٣ 

  القدرات العسكرية االيرانية :المطلب الثاني 

سعى ايران الى تعزيز مكانتها في الساحة االقليمية ال بد ان يواكبه تعزيز للقدرات العسكرية ان 
الى بناء قواتها المسلحة وتحسين منظومتها الدفاعية  دؤوبوبشكٍل  ايران سعتلذا االيرانية 

لتبني استراتيجية ردع صارمة لتحقيق  ،دية وغير تقليديةوالهجومية للحفاظ على قوة ردع تقلي
التفوق الذي يتم في اطار بناء ترسانة تسليحية تقليدية ونووية وفي تطوير قدراتها الصاروخية 

تها العسكرية وبناء اسلوب اداري تنظيمي جديد وسالح الغواصات فضًال عن تحديث عقيد
  .)١( يتجاوب مع الدور الذي تؤديه في الخليج العربي وآسيا الوسطى والقوقاز

 ساعد الذي األمر وهو األوسط، في الشرق أهميتها لها عسكرية قوة الشاه عهد منذ إيران تملك
 العسكريون القادة أدرك فلقد ،العربي في الخليج بها يستهان ال إقليمية قوة إيران جعل على

 المحددة العناصر أهم ىأحد عدهاب العالم، في دولة العسكرية ألية القوة أهمية مدى اإليرانيون
  . )٢(مصالحها  تمس التي التحديات الخارجية تجاه ضعفها أو لقوتها

 ١٩٨٨ سنة وصلت بحيث اإليرانية العسكرية النفقات زادت اإليرانية-العراقية  الحرب نشوب مع
 في إلى التسارع لتعود الحرب نهاية بعد النسبة هذه انخفضت ثم ،دوالر مليار ١,٥٤ إلى حوالي

 عدوان من وما صاحبها ،الثانية الخليج حرب اندالع مع ١٩٩٠ عام من ابتداء التسلح عملية
  . )٣( العراق على

 إذ ،العراق حربها مع خالل األسلحة من هامة شحنات استيراد إلى قدراتها رغم إيران اتجهت
 إجمالي لكن الخليج األولى، حرب أثناء في طلبتها قد كانت ضخمة شحنات ١٩٨٩ عام استلمت

 ١٩٩٢ عام من ابتداء مستويات متدنية إلى انخفض ثم ١٩٩٠ عام تراجع قد المستلمة الشحنات
 االقتصادية أزمتها وكذا األسلحة مجال استيراد في عليها المفروض رظالح إلى ذلك ويرجع ،

 العائدات على األسلحة فواتير سداد في تعتمد وأن إيران خاصة ،مدفوعاتها ميزان على أثرت التي
  . )٤( النفطية

                                                           

1  - Anthony C. Cain, Iran strategic culture and weapons of mass destructions, 
Air college, Maxwell, on 25/04/2011, in: 
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/maxwell/mp26.pdf. 
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 في مشاريع خاصة إقامة على المنطقة في قوية عسكرية ترسانة لبناء سعيها في إيران عملت
 منها األكبر الجزءمشروع خصص  ١٠٠٠ بنحو الحربية الصناعة قطاع داخل الدفاعي المجال
 والمتوسطة الخفيفة أسلحة المشاة من األسلحة ومختلف الذخائر من المختلفة األنواع إلنتاج

  . )١(الحربي  الدفاع في أنظمة الالزمة الغيار قطع وحتى ،الثقيلة المدفعية وصواريخ

فهي ال تكتفي قدراتها  لزيادة اإلجراءات من مجموعة إيران اتخذت اإليرانية–العراقية الحرب بعد
واألمر الذي  ،هابل تعمل على تطوير كفاية ترسانت ،كميات مخزوناتها من االسلحة فحسببزيادة 

  )٢( :دفعها الى ذلك 

فهـــي تســـعى الـــى اســـترداد عافيتهـــا بعـــد  ١٩٨٨- ١٩٨٠ مـــا جـــرى فـــي الحـــرب مـــع العـــراق -١
  .الخسائر الفادحة التي تكبدتها في السالح والعتاد في أثناء الحرب

مـن فـراغ اسـتراتيجي فـي منطقـة الخلـيج ١٩٩١عـام استغالًال لما خلفه العدوان علـى العـراق  -٢
االتحـــاد الســـوفييتي ومـــا تركـــه مــن فـــراغ كبيـــر وبخاصـــة فـــي آســـيا الوســـطى  تفكـــكالعربــي و 
 .والقوقاز

 .تعزيز مكانتها كقوة اقليمية بغية تحقيق طموحاتها  -٣
  

فكانــت  ،ســتراتيجي مــع دول جوارهــا الخليجــيتســعى ايــران وبشــدة الــى تعــويض اخــتالل التــوازن اال
طـــائرة لـــدول مجلـــس  ٦٢٤مقابـــل  ٢٩طـــائرة متقدمـــة طـــراز ميـــغ  ٤٠طـــائرات منهـــا  ٢٠٦إليـــران 

 ١٥٠ي تمتلك السعودية منها والت ١٥وتورنيدو وأف  ٢٠٠٠التعاون الخليجي منها طائرات ميراج 
إذ كـان اقـل مـن  ،نـت ايـران دون دول الخلـيج انفاقـاً ومن حيث معدالت االنفـاق الـدفاعي كا ،طائرة

مليــار  ١٣نحــو  ١٩٩٠ية فــي عــام بينمــا كانــت الســعود ،ات دوالر ســنويًا انفاقهــا الــدفاعيمليــار  ٣
  . )٣(دوالر 

ر الســالح التقليــدي وغيــر وعقــدت ايــران مــع روســيا العديــد مــن االتفاقيــات بشــأن تزويــدها بمصــاد
 ١٩٩١قرار ببيـع االسـلحة عقـدت روسـيا مـع ايـران فـي تمـوز  )غورباتشوف(وبعد اتخاذ  ،التقليدي

                                                                                                                                                                      

  
1  -  Global military expenditures - a summary of the latest trends, Iran's 
military capabilities,2000,p12 
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) يفغينـي شابوشـينكوف ( ، تم توقيعها بموسكو بـين الفريـق مليار دوالر ١٦قة اسلحة قدرت بـ صف
الــذي كــان قائــدًا للقــوات الجويــة االيرانيــة ) منصــور ســناري ( عــن الجانــب الروســي والفريــق االول 

 ١٢٢( وشـراء مـدافع عيـار )  ٧٢/ تي ( والتي تقتضي بشراء ايران مصنعًا لتجميع الدبابة طراز 
ومصـنعًا لتصـنيع الطـائرات )  ٢١/ مـيج ( ائرة مقاتلة طـراز ط)  ١٠٠(و ) ملم  ١٣٠( و ) ملم 

 ٢٤( و )  ٣١/ مـيج ( طائرة مقاتلة للدفاع الجـوي طـراز )  ٤٨( و )  ٢٩/ ميج (المقاتلة طراز 
ــــة طــــراز )  ــــة وقاذف مجهــــزتين )  ٧٦/ أي أل ( وطــــائرتين طــــراز )  ٢٤/ ســــوخوي ( طــــائرة مقاتل

  . )١(كطائرتي إنذار محمولتين جوًا 

وقـد صـنع )  ٥ – ٤ – ٣ – ٢( تعاقدت ايران مع روسيا حول صـواريخ شـهاب  ١٩٩٤وفي عام 
وقعـت ايـران  ١٩٩٨، وفي عام ) SS – 4( على اساس الصاروخ الروسي  ٤ –صاروخ شهاب 

لتجميعها في ايران )  ٧٢ –تي ( مجموعة مفككة من دبابات )  ١٠٠( مع روسيا اتفاقية لتجهيز 
  . )٢()  BMP – 2( تال مدرعة عجلة ق)  ٢٠٠( كذلك 

 ٢٩كمـــا قامـــت بتزويـــدها بطـــائرات ميـــغ  ٢٧زودت موســـكو ايـــران بطـــائرات مـــن طـــراز ميـــغ  كمـــا
، واسـتطاعت ت من الطائرات المتطورة في حينهـاالتي كان١٩٩٥عام  ٢٤وكذلك طائرات سيخوي 

ايران تجنيد العلماء الروس من خالل تقديم المغريات المالية الواسـعة لتـدريب االيـرانيين علـى بنـاء 
الــذي يصــل )  SS-4( صــواريخ متوســطة المــدى التــي تعتمــد بشــكٍل رئــيس علــى تقنيــة الصــاروخ 

  )٣(. كيلوغرام ١٠٠٠كيلومتر ووزن رأسه الحربي يقدر بـ  ٢٠٠٠مداه الى 

ــًا واســعًا مــن بكــين بمســاعدتهاولقيــت ايــر  حيــث عقــدت علــى اعــادة بنــاء قوتهــا العســكرية  ان تعاون
اتفاقية لتطوير الصناعة الحربية االيرانية من خالل تزويد ايران بكل ما تحتاجه من خبرات علمية 

كذلك فقد اسهمت كوريـا الشـمالية فـي انتـاج  ،)٤(وفنية صينية لتطوير صناعاتها وانتاجها الحربي 
المشــابه للصــاروخ الكــوري نــودنج وايضــًا اســهمت فــي انتــاج صــاروخ  ٣اروخ االيرانــي شــهاب الصــ

ذو مــرحلتين يصــل مــداه الــى  ١-وهــو نســخة مــن الصــاروخ الكــوري الشــمالي تــايبو دنــج ٥شــهاب 
  . )٥(كغم  ١٠٠٠كم ووزن رأسه الحربي نحو ٥٠٠٠
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  ايران الى إنتاج صاروخين  وفي اطار سعي ايران لتعزيز قوتها الصاروخية عمدت
  ، ويعتمد في تصميمه على تكنولوجيا )٤ –شهاب (جديدين من الصواريخ الباليستية 

بحيث يكون قادر على ) كم ٣٦٠٠(الذي يبلغ مداه حوالي ) ٤ –أس  –أس (الصاروخ الروسي 
ا أن يغطي دائرة جغرافية واسعة تمتد من وسط آسيا وحوض البحر المتوسط غربًا الى آسي

  .)١(الوسطى والمحيط الهندي شرقًا وجنوباً 

  ، )كـــــــــم ٥٠٠٠(والـــــــــذي يصـــــــــل مـــــــــداه الـــــــــى حـــــــــوالي ) ٥ –شـــــــــهاب (أمـــــــــا الصـــــــــاروخ الثـــــــــاني 
ــو يســــــــتند فــــــــي تصــــــــميمه علــــــــى الصــــــــاروخ الكــــــــوري الشــــــــمالي ف   ، يهــــــــدف )١ –تــــــــايبودونج (هــــــ

  الــــــى تحقيــــــق أهــــــداف مزدوجــــــة مــــــن حيــــــث تــــــوفير قــــــدرة فضــــــائية قــــــادرة علــــــى وضــــــع األقمــــــار 
  .)٢(الصناعية في الفضاء الخارجي 

بعــــد ان ســــجل  ،مليــــار دوالر ٩,١٧عســــكري االيرانــــي بلــــغ اجمــــالي االنفــــاق ال ٢٠٠٨فــــي العــــام 
حيـث وصـل الـى  ٢٠٠٦وكان هذا االنفـاق قـد بلـغ ذروتـه عـام  ،٢٠٠٧مليار دوالر عام  ١٠,١٥
جمــــالي قــــد بلغــــت الــــى النــــاتج القــــومي االمليــــار دوالر ،وكانــــت نســــبة االنفــــاق العســــكري  ١٢,٢٣

وقـد ارتفـع اإلنفـاق  ،)٣( ٢٠٠٦عـام % ٣,٨،و  ٢٠٠٧عـام % ٢,٨نـزوال مـن  ٢٠٠٨عام %٢,٧
مـــــن النـــــاتج المحلـــــى % ٣,٥نحـــــو  ٢٠١٠مليـــــار دوالر عــــام  ١١,١٧إيـــــران الـــــى  يفـــــ يالعســــكر 
  . )٤( من نسبة الميزانية ياالجمال

 ،مليــــون دوالر ١٠٧٥و معــــدات  بقيمــــة اســــتوردت ايــــران اســــلحة  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٥ المــــدةوفــــي 
واســتوردت ايــران فــي  ،مليـون دوالر ٦٩٧وروســيا   ،مليــون دوالر ٣٧٤حصــة الصــين منهـا  كانـت

مليـون دوالر  ٢٩٠وأنظمة دفاع جويـة بقيمـة  ،مليون دوالر ١٠٨رات حربية بقيمة المدة ذاتها طائ
  . )٥( مليون دوالر ٦٢٨وصواريخ بقيمة  ،

 صـواريخ مـن بـدءاً  الماضـي، العقـد فـي صـواريخها ترسانة تطوير في كبيراً  تقدماً  إيران حققت وقد
 ذي الصـــــلب الوقــــود بصــــواريخ واســــتمراراً  ٣-شــــهاب" مثـــــل الواحــــدة، المرحلــــة ذي الســــائل الــــدفع

 طـن، ٢١,٥ حـوالي منهـا واحـد كـل وزن يقـدر والـذي ،"سـجيل" مثـل سـابقاتها من األثقل المرحلتين
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�در ��ق ذ�ره، ص  - ٢� ،$���ود، ا�ران و#6ود طو�ر ا	�وار�T ا	�)	���  .٢٩٧أ��د ا�راھ�م 
�@$  اوراق ا	#ز�رة ر'م - ٣@��@S .- ا	�@�P و ا	#وار ،،ا	دار  �8٢٥د ا	#@�ل ز�د ا	�رھون ،�را�P ا	

  . ٩٥،ص  ٢٠١٢، ١ا	,ر��$ 	@,@وم +)Hرون و �ر�ز ا	#ز�رة 	@درا�)ت ،ط
 :.ا��د �)�ل ا	���ري ،ا��)ءات ا�را+�$ ،8@/ ا	را�ط  - ٤

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2011/1/1/CIRN63.HTm  
�در ��ق ذ�ره ،ص - ٥��@S .- ا	�@�P و ا	#وار،  . �8٩٥د ا	#@�ل ز�د ا	�رھون ،�را�P ا	
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 ١٧٧ 

 بـوالريس" نـوع مـن األول الجيـل مـن األمريكيـة الصـورايخ فئـة ضـمن ينـدرج" سـجيل" أن يعني وهذا
A1 "الصــــلب، بــــالوقود تعمــــل التــــي" ١-مينتمــــان" نــــوع مــــن الباليســــتية الصــــواريخ ضــــمن وكــــذلك 

 مـن بـدءاً  تقـدماً  أحـرزت حيث الفضائي، برنامجها لتطوير األمام إلى خطوات أيضاً  إيران واتخذت
 فـي إطالقهـا وحتـى ،"كافوشغار" السفينة باختبار واستمراراً " ١-غدر"/"٣-شهاب" صاروخ تطويرها
 أن وباعتبـار ،٢٠٠٩ فبرايـر/شـباط فـي أرضـياً  مـداراً  حققـت التـي" سـفير" الفضـائية المركبة النهاية

 ٢٧ يـزن صـناعياً  قمـراً  وضـع عنـدما الحسابات جميع تحدى فقد مرحلتين، ذو هو" سفير" صاروخ
  . )١( أرضي مدار في كيلوغرام

  

  ٢٠١٠مقارنة القوى العسكرية التركية االيرانية ) ١٨(جدول رقم 

  

  ايران  تركيا  نوع القوه
  

  ١٦  ١١   للقوة العالمي الترتيب
  ٧٨,٨٦٨,٧١١  ٧٩,٧٤٩,٣٦٣  السكان عدد

  ٤٦,٢٤٧,٥٥٦  ٤١,٦٣٧,٧٧٣  المتوفرة العاملة القوى
  ٣٩,٥٥٦,٤٩٧  ٣٥,٠٠٥,٣٢٦  العسكرية للخدمة المؤهلين

عدد السكان الذين بعمر 
 الخدمة العسكرية

١,٩٣٢,٤٨٣  ١,٣٧٠,٤٠٧  

  ٥٤٥,٠٠٠  ٦١٣,٩٠٠  العاملة القوات أعداد
  ٦٥١,٠٠٠  ٤٢٩,٠٠٠  االحتياط قوات

  ٨٥٨  ٥١٢  المقاتلة الطائرات عدد
  ٨٠٠  ٥٧٠  هيلوكبتر طائرات

  ٣٢٤  ٩٨  عاملة مطارات
  ٢,٨٩٥  ٤,٤٦٠  الدبابات عدد

  ٢,٣٦٨  ١,٧٤١  مجرورة مدفعية
                                                           

: 8وزي رو��ن ، ا	�وار�T ا�Uرا+�$ و+ظ)م ا	د.)ع ا	�)رو�- ا%�ر��- ،�,6د واH+طن ،8@/ ا	�و'1  - ١
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iranian-missiles-

and-u.s.-missile-defense  
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 ١٧٨ 

  ٥٠٠٠  ٨,٨٤٠  مورتر مواقع
  ١١,٤٠٠  ٤٧,٠٢٧  للدروع مضادة أسلحة
  ٢٤,٠٠٠  ٢٣,٩٦٠  لوجستي دعم عربات

  ٣  ٩  رئيسة موانئ
  ٤٠٨  ١٨٣  البحرية القوة سفن مجموع

  -   -   طائرات حاملة
 ٢٩  ١٤  غواصات

 ٣  ٧  قديمة حربية سفن
  ٧  ٢٠  األلغام نشر طائرات
  ٢٨٧  ٤٣  السواحل فرخ طائرات

 ٢٦  ٤٥  برمائية طائرات
source  :  

www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp   

دوار أمنية من كل ما تقدم يمكن القول أدت األزمات التي تشهدها دول المنطقة إلي بروز أ
هذه االدوار تتطلب تمتع الدولتين باإلمكانيات العسكرية التي تجعل منهما  ،عسكرية تركية ايرانية

وعليه سعت  ،اخذ دور اقليمي فعال في المنطقة على االجتهاد من اجل دولتين محوريتين تعمالن
كل من تركيا وٕايران على ايجاد ترسانة عسكرية متينة تجعل من كال الدولتين رقما صعب في 

  .وتعزيز التنافس بينهما في المحيط االقليميمعادالت القوى االقليمية 
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   لثالثاالفصل 

  االيراني  -الدول الكبرى و التنافس التركي 

  المقدمة

 القوى ادوار مجملها في أوضحت التي المهمة التطورات من العديد األوسط الشرق منطقة شهدت
من جهة  المتباينة بمصالحها وثيقا ارتباطاً  للمنطقة الكبرى الدول رؤى ارتبطت اذ الكبرى،

 هذه أبعاد توضيح أهمية االمر هذا يطرح اذ بكل من تركيا وايران من جهة اخرى، وعالقاتها
 من التنافس حيثيات على االمر هذا بتأثير يتعلق فيما خاصة موضوعي، بشكل وتقييمها الرؤى
 اقطاب من قطب االوربي االتحاد او روسيا او االمريكية المتحدة الواليات من كل دعم خالل

 تلك في لها دور إيجاد على التنافس هذا وتأثير وأهمية خصوصية الحسبان في واضعاً  التنافس،
  . مصالحها مع يتسق وبشكل التطورات،

 ثالث في االيراني التركي والتنافس الكبرى الدول تناول الى الباحث يسعى سوف الفصل هذا وفي
 في للتنافس، الروسية الرؤية الثاني يتناول بينما للتنافس، االمريكية الرؤية االول يتناول مباحث،

  . للتنافس االوربية الرؤية الثالث يتناول حين
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 ١٩٣ 

  المبحث االول 

  الرؤية االمريكية للتنافس

تبني الواليات المتحدة استراتيجيتها حسب طبيعة المرحلة التي تمر بها وعليه فان التنوع الحاصل 
في االستراتيجيات االمريكية هو حصيلة التطورات الناتجة عن السياسات الدولية بالدرجة االساس 

الذي  يكيصناعة االستراتيجية هي حصيلة المدرك االستراتيجي االمر  تعد نفسه الوقت فياال انه 
الواليات المتحدة االمريكية عليها يصنع تصوراته الخاصة من خالل المنطلقات التي تؤسس 

  . استراتيجيتها

في ) البنتاغون(فاع األمريکية الدووزارة  العالمي التجارة مركزأحداث تفجير ل ما قب الى
األمريکي التاريخ اإلستراتيجيون األمريکيون يقسمون كان  ،٢٠٠١عشر من سبتمبر الحادي 

في  عطفالمؤسس لمنبمثابة الحادثة هذه  عدتفوما بعدها ) هيربرل بير(حادثة ل ما قب إلى
االنخراط بقوة ا االنعزالية الى األمريکية فخرجت من إستراتيجيتهالسياسة الخارجية توجهات 

ما الرغم من ان الواليات المتحدة كانت تدرك تمامًا مسارات االحداث على  ،الشؤون الدوليةفي 
وواقعية التغيير لتقيم مبررات الحرب بعد سبتمبر حين وضعت االسالم المتطرف موضع االتهام 

وها هي تتخبط اليوم في رؤية غير واضحة حيال طبيعة التنافس التركي  ،في الشرق االوسط
  .االيراني ونمط العالقات القائمة مع دول الجوار االقليمي

الواليات المتحدة فرضت على  ،الحرب الباردةها نهاية باتسمت المثيرة التي إن األحداث كما 
ل اإلستراتيجية األمريکية خالكانت فبعد أن  ،القوميفي سياسة أمنها النظر ادة األمريکية إع
  )١(:رئيسة هي  ثالث عناصرل منتظمة حوالحرب الباردة 

 .احتواء االتحاد السوفيتي  •
 .الشيوعية في العالم منع انتشار والحد على العمل  •
من خالل جعل الدوالر عملة قيادية  ،العالمفيها عبر التحكم و المنظومة الرأسماليةتوطيد  •

  .وذلك منذ مشروع مارشال

منظومته بناء االستراتيجي األمريکي بإعادة  الفكرقد حکمت على الباردة  الحربن نهاية أف
غيرت  التي النوعية الجيوسياسية للتحوالت بالنظر العمليةواتجاهاته  اولوياتهومراجعة  النظرية

  .العالقات الدوليةخارطة 
                                                           

ا���	�ت ا���ر�� و ا���را����� ، ا�دار ا��ر��� ����وم  ���٢٠٠١
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 ١٩٤ 

  رؤية الواليات المتحدة تجاه تركيا :المطلب االول 

اذ  ،ن او الصراع تبعًا لحركة مصالحهاان الدول تتحرك حيال غيرها وبصيغ عالقات التعاو 
وللواليات  ،السعي الى تحقيق المصالح الوطنيةترتبط حركة الدول بأهداف تصب في محصلة 

ويرى  ،ية تبغي تحقيقها في كل االتجاهاتالمتحدة من خالل عالقاتها مع تركيا مصالح حيو 
ان المصالح الوطنية االساسية هي المحور  االسبقوزير الخارجية االمريكي  )هنري كيسنجر(
توازنًا ان ادراكًا ومفهومًا عاقًال وم(وفي هذا الصدد يقول  ،لذي تدور حوله السياسة االمريكيةا

يجب ان يأخذ في حسابه بقدر االمكان اآلمال العامة في  ،صالح الواليات المتحدة في العالملم
وهنا يجب ان نحدد ما الذي تمليه علينا  ،لى االستقرار والى التطور السلميالعالم كله التي ترنو ا

ة مما ترتب عليه وقد ادى ذلك الى ان تبدو اهدافنا مشوش.. مصلحتنا ؟ ما الذي يجب ان نحققه 
  . )١()اعباء كثيرة

ـــة لحقبـــــة مـــــا بعـــــد الحـــــرب البـــــاردة اعـــــادت الواليـــــات المتحـــــدة رســـــم  وفـــــي ضـــــوء المتغيـــــرات الدوليــ
 ،ه الجيوسـتراتيجي بـين آسـيا وأوربـااستراتيجيتها العالمية وبـروز دور تركيـا كبلـد مفتـاح بحكـم موقعـ

وبالمقابـل  ،)٢(القادر على القيام بأدوار مؤثرة في البلقان وآسيا الوسطى والقوقاز والشـرق االوسـط 
تحرص تركيا على توطيد عالقاتهـا االسـتراتيجية مـع الواليـات المتحـدة أكثـر فـأكثر بغيـة الحصـول 

ف مـن على مسـاعداتها  فـي مواجهـة المشـكالت المختلفـة وللضـغط علـى العواصـم االوربيـة للتخفيـ
وفـــي كثيـــر مـــن االحيـــان تتحـــرك  ،تركيـــا الـــى عضـــوية االتحـــاد االوربـــيمعارضـــتها لـــدخول  ةحـــد

وطيلــــة مســــار العالقــــات  ،)٣(الواليــــات المتحــــدة بصــــورة مشــــتركة فــــي اكثــــر مــــن قضــــية ومحــــور 
التركيــــة اولــــت واشــــنطن لضــــمان نجــــاح المــــنهج العلمــــاني فــــي تركيــــا اهتمامــــًا فائقــــًا  –االمريكيــــة 

وان  ،في تركيا تؤمن بالتوجـه نحـو الغـربحيث يعني سيادة نخبة ) انية وغربية تركياعلم(باستمرار
تركيـا بجـدوى او مزايـا التجـاوب  إلقنـاعبـذل جهـد ووقـت كبيـرين  االواليات المتحدة لـن يتعـين عليهـ

  . )٤(مع سياسات الواليات المتحدة

العالمية الثانية يجد ان هذه العالقات تم ان المتتبع لتاريخ العالقات االمريكية التركية بعد الحرب 
وخالل الحرب الباردة  ،شترك حيال تركياتأسيسها على اساس المصالح االستراتيجية واألمن الم

سدًا ثابتًا ضد النفوذ السوفيتي في الشرق  عدهافان الواليات المتحدة كانت تتطلع الى تركيا ب
ضمن االستراتيجية االمريكية منعت من ان  ةفيذياالوسط ولهذا فان دور تركيا كان مجرد اداة تن
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 ١٩٥ 

أخذت الواليات المتحدة األمريكية تعمل  ،مدة طويلةفي منطقة الشرق االوسط ل مهماً تلعب دورًا 
والعمل على محاصرته ودرء  ،إلطاحة باالتحاد السوفيتي السابقعلى إقامة األحالف من اجل ا

ة وما رافق ذلك من قيام االتحاد السوفيتي بمطالب ،تعداد ألية مواجهة عسكرية محتملةخطره واالس
حينها أصبح الجو مهيئًا من أجل إدخال تركيا في حلف شمال  ،)قارس وأردهان(تركيا بمقاطعتي 

  )١( األطلسي

 ،األمريكية –ور العالقات التركية الطرفين دورًا بارزًا في تط نما بيلقد لعبت المصالح المتبادلة 
رة على أن مصنها أل ،األوربي االتحادإلى  االنضماملى تأمين الدعم من أجل أن تركيا تسعى إ اذ

ومن ثم شعورها أنها كلما اقتربت من الواليات المتحدة زادت فرص  ،مستقبلها يرتبط بأوربا
  . )٢(انضمامها إلى االتحاد األوربي 

أن اذ  ،االتحادأما الواليات المتحدة األمريكية فقد سعت جاهدة من أجل دخول تركيا إلى دول 
 االتحاداألوربي يشير إلى أن تركيا سوف يكون لها ثقل سياسي في دول  االتحاددخول تركيا إلى 

 يوازي كثافة سكانها في البرلمان األوربي واللجان األخرى يفوق دول أوربية مؤسسة لالتحاد
  . )٣(كألمانيا وفرنسا 

لها مصالح متماثلة  ،محورية استراتيجيةاألمريكية بكونها عالقات  - لقد تميزت العالقات التركية 
ن على إبعاد التوترات وقد عمل الطرفا ،القتصادياوحيوية سواء كان على الجانب السياسي أو 

عالقة  أن الحاجة المتبادلة التي فرضتها مصالحهما كانت ادعى للحفاظ على اذ ،فيما بينهم
  .)٤(ال بل وتطورها تبعًا للتداخل والتفاعل بين أهدافها  ،التعاون التي قامت بينهما

 ١١ولكن الواليات المتحدة غيرت نظرتها الى تركيا بعد انتهاء الحرب الباردة والسيما بعد احداث 
طبيعة هذه العالقة بحدوث تحول  اثر فياكثر من مجرد حاجز جغرافي مما  بعدها ٢٠٠١أيلول 

كان الموقع الجغرافي  فقد ،الحرب الباردة ظلفي  كانتاذ ان معظم سنوات التحالف والعالقة 
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والسياسي لتركيا مدعاة لتطلع القوى الكبرى الحتوائها ،كما كان السبب في دفعها النتهاج سياسة 
  . )١( والواليات المتحدة بشكل خاص ،عاون والتحالف مع الغرب بشكل عامالتخارجية قائمة على 

همية تركيا ازدادت في االستراتيجية االمريكية بعد ان اختارت الواليات المتحدة أ في انريب  وال
باإلرهاب بغزوها  ىما يسمالعالم االسالمي كساحة مواجهة لها في اطار حربها المعلنة على 

حيث تزايدت الحاجة االمريكية الى الدور التركي  ٢٠٠٣-٢٠٠١افغانستان والعراق بين عامي 
 ليس من منطلقات عسكرية فحسب وٕانما حضارية وثقافية وسياسية واقتصادية في المقام االول،

من بلدان الشرق فهناك تصور واضح لدى واشنطن بان تركيا تمثل بديًال ناجحًا للنفاذ الى العديد 
نموذج اسالمي معتدل يحتذى به وكعضو مسلم وحيد في حلف الناتو أاالوسط ووسط اسيا وك

  . )٢(عالقاتها التاريخية مع الغرب  فضًال عن

تحت إن وجود الواليات المتحدة بقواتها في المنطقة يعني تلقائّيًا وقوع إيران وسوريا مع لبنان 
في (إيران يحاصرها الوجود العسكري األميركي من الشرق  ،االسرائيلي/الحصار األميركي 
وبية والجن) مياه الخليج العربي(ومن سواحلها الغربية ) تركيا(ومن الشمال ) باكستان وأفغانستان

االسرائيلي /أما سوريا ولبنان فإن الوجود العسكري األميركي  ،)بحر العرب والمحيط الهندي(
  .)٣() إسرائيل(ومن الجنوب ) البحر المتوسط(الغرب  ومن) تركيا(يحاصرهما من الشمال 

ة الممتدة من اوربا وحتى احد المفاتيح االستراتيجية في المنطق بعدهاتنظر الواليات المتحدة لتركيا 
وقد حرصت الواليات المتحدة طيلة نصف قرن على  ،والشرق االوسط مرورا بالبلقان ،القوقاز

ل مرحلة وقد توطدت العالقات بين البلدين خال ،بأنقرة ودعمها اقتصاديا وعسكريا توطيد عالقتها
خاصة في ظل تكثيف الواليات المتحدة لوجودها في منطقة الشرق  ،الحرب الباردة وما بعدها

  .)٤(احتالل العراق ية و االوسط عقب حرب الخليج الثان

اهمية تركيا كالعب رئيس في اطار زادت  ،٢٠٠١ا بعد الحادي عشر من سبتمبر وفي مرحلة م
حيث تجاوبت تركيا وبشكل  ،بالحرب على االرهاب )بوش االبن (يسما عرف ابان ادارة الرئ
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2- Walker, J. W.  ,the shadow of the strategic alliance: americas influence on 
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3  -  Turkey and the Eu Budget prospects and Issues، centre for European 
policy studies, 2004,p12 . 
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 ١٩٧ 

التي تفرض على جميع هدة الدفاع الخاصة بحلف الناتو و من معا) ٥(كبير مع تفعيل المادة 
ألية دولة تواجه عدوانا و االعضاء في الحلف تقديم جميع اشكال المساعدة الخاصة بحلف النات

وهنا عملت تركيا على التسهيل باستخدام اراضيها ومجالها الجوي للقوات االمريكية لبدء  ،خارجيا
اعجاب الواليات وكان هذا الدور محل تقدير و  ،٢٠٠١لى افغانستان في اكتوبر عام الحرب ع

 ،بها على افغانستانلمة في اطار حر المتحدة التي استفادت وبشكل كبير من مشاركة دولة مس
لتقديم العون لقوات الدعم و االسناد  اً جندي ١٢٠٠فضال عن ارسال تركيا لما يقارب 

  . )١( التابعة لحلف الناتو)ايساف(

 ةخاصبو  ،)جورج دبليو بوش(يلة فترتي الرئيس لقد شهدت العالقات االمريكية التركية توترا ط
فالواليات المتحدة االمريكية ارادت ان تزيح  ،الواليات المتحدة على غزو العراقعندما عمدت 

 ،وتستخدم الجبهة الكردية المشتركة في المنطقة لتحقيق ذلك الهدف النظام السياسي في العراق،
 فأما ان تستجيب للمطالب االمريكية ،ثالث لهما ولذا ادركت الحكومة التركية انها قبالة خيارين ال

في ظل االنفراد االمريكي بهذه الحرب دون اي  ،والدولية فتخسر سمعتها ومكانتها االقليمية ،
وما سيترتب على هذا الموقف من توتر واضطراب  ،قرار دولي يجيز استخدام القوة ضد العراق

والذي قد يهدد كل مساعيها السابقة  ،في عالقات تركيا مع االتحاد االوربي الرافض لتلك الحرب
وترفض  او أن تعترض على المطالب االمريكية، ،بالفشل للحصول على العضوية التامة باالتحاد

االمر الذي قد يؤثر سلبًا في عالقاتها مع الواليات المتحدة في هذه المرحلة التي  ،االستجابة لها
  .)٢( تحتاج فيها الى الدعم االمريكي في كثير من المجاالت

والواليات المتحدة حول شروط المشاركة التركية في  تركياكانت المفاوضات المعقدة والشاملة بين 
الشق االقتصادي تم  ففي ،اقتصادية وعسكرية وسياسية: محاورالحرب توزعت على ثالثة 

، مع مليارات دوالر ٦والر وهبة بقيمة مليار د ٢٤االتفاق على منح تركيا قروضًا ميسرة بقيمة 
على ان تكون الهبة بإشراف صندوق ) ت دوالرمليارا ٤التي تبلغ نحو (  شطب ديونها العسكرية

النقد الدولي وهو ما رفضته تركيا وذلك تغطية للخسائر االقتصادية المحتملة في حال اندالع 
االمريكية تتباين فيما بينهما خارج دائرة هذه االهداف ان السياسات التركية و غير  ،)٣(الحرب

العراق ظل اكثر االحيان مصحوبًا  حيالاالمريكي  –التعاون التركي  اذ ان ،)٤(العامة المشتركة

                                                           

1  - Migadalovitz, C. Turkey: Issues for US Policy, Report for 
Congress,Congressional Resarch Service (CRS), May 22, 2002, p9.  . 
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وما لبث ان برز على السطح مرة  ،لثقة التركية بالدوافع االمريكيةببطانة رقيقة من عدم ا
الف جندي على  ٧٠الف الى  ٦٠إذ تم في الشق العسكري االتفاق على تمركز نحو  ،)١(اخرى

لى شمال العراق مع آلياتهم ومعداتهم على ان يدخل شمال االراض التركية ومن ثم عبورهم ا
العراق نحو ضعف هذا العدد من القوات التركية من دون ان تشارك في العمليات العسكرية إال 

أراد االتراك  نإذا اضطرت  الظروف ،لكن الشق السياسي كان االكثر تعقيدًا ونقطة الخالف حي
 يشاركوا في العمليات العسكرية وان ال يدخلوا مناطق عدم تسليح االكراد بأسلحة متطورة وأال

لكن  ،)٢(وأال تعتمد صبغة الفدرالية في العراق الجديد ،وصل وكركوك وال مناطق آبار النفطالم
الواليات المتحدة لم تعط جوابًا واضحًا يطمئن االتراك االمر الذي ولد شكوكًا لدى انقرة في نوايا 

وكان هذا الشق هو السبب  ،الحرب وموقعهم في العراق الجديد ثناءواشنطن لجهة دور االكراد ا
- تعرضت العالقات التركية لقد ،)٣(الرئيس في رفض البرلمان التركي مشاركة تركيا في الحرب

 ،عان ما عادت العالقات الى التحسنأثرت في مسيرة العالقات إال انه سر  الهتزازاتاالمريكية 
من انشطتها الصناعية الدفاعية مع الواليات المتحدة %  ٨٠الرغم من ان تركيا بقيت تدير وعلى 

رة مع حليفتها تركيا بشأن واألزمات المتكر  ،رسميًا لبرنامج المساعدة االمنيةالتي رغم إلغائها 
كي بقيت المجهز الرئيسي للخدمات والمعدات الدفاعية لتركيا وذلك بسبب ان الجيش التر  ،التسلح

ب في الواليات يفضل االنظمة العسكرية االمريكية ألن اعداد كبيرة من العسكريين االتراك قد تدر 
العسكرية المشتركة بين  هنالك ترابط وثيق ودرجة عالية من التصورات وان ،المتحدة االمريكية

  . )٤(افراد المؤسسة العسكرية في الدولتين قوية جداً 

هذه التوترات اال ان ذلك لم يمنع االدارة االمريكية من ان تستمر في النظر  وعلى الرغم من
وقد زاد  ،به مهما وصلت درجة الخالفات معه لتركيا كحليف استراتيجي مهم من الصعب التفريط

التنمية في سياستها الخارجية بإعطاء مزيد من لتحول ما مارسته حكومة العدالة و من ذلك ا
حيث بدا واضحا انه كلما زاد انخراط تركيا في ملفات الشرق االوسط  ،وسطق االاالهتمام للشر 

  . )٥(كلما زاد الطلب االمريكي عليها وازدادت اهميتها كحليف يعتمد عليه 

لقد ظلت تركيا احد المفاتيح المهمة للسياسة الخارجية االمريكية في منطقة الشرق االوسط 
  : على االعتبارات االتية  والقوقاز وذلك بناءً 
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تعد تركيا ممرا احتياطيا إلمدادات النفط والغاز من دول اسيا الوسطى ألوربا عبر خط  -١
بسبب  ،الخط الروسي الممتد عبر اوكرانياعن  وذلك كبديل )جيهان-تفليس–باكو (

موقعها االستراتيجي كممر بحري ومالحي يخترق البحر االسود وبحر قزوين والبحر 
 . المتوسط

لديها تحالف وثيق مع  اسالمية معتدلةلدولة ديمقراطية  نموذجاً أ بعدهاالنظر لتركيا  -٢
 . )١(الواليات المتحدة وهو ما قد يحسن الصورة االمريكية في منطقة الشرق االوسط 

حاجة الواليات المتحدة االمريكية الى الدور التركي بوصفه طرفًا مشتركًا في عملية   -٣
 ) .التوازن االقليمي(قليمية االخرى ضبط حركة القوى اال

قوى االقليمية حاجة تركيا الى دعم الواليات المتحدة في سياستها الرامية الى تجسيد ال -٤
وتبعًا لذلك ،القيام بدور اقليمي ، )مصر، وٕايران، وباكستان، وسوريا، والعراق( ،الفاعلة

  . )٢(مؤثر في تفاعالت منطقة الشرق االوسط وتوازناته 

وبقدر تعلق االمر بسياسة تركيا خالل مدة االعداد للحرب التي قادتها االدارة االمريكية، والمأزق 
) سليمان ديمريل(لخص الرئيس التركي األسبق ، الذي ستواجهه تركيا في حالة نشوب الحرب

وان تركيا ستتأثر بشدة اذا  ان الحرب حتمية مهما كانت التحركات والمبادرات،"  ذلك بقوله
نعيش مأساة  وأننا لكنها ستواجه خسائر خطرة اذا لم تصبح جزءا منها، تورطت في الحرب،

  .) ٣(" حقيقية 

اذ تؤكد هذه  ،٢٠٠٦ن تركيا والواليات في العام وقامت تركيا بتوقيع وثيقة الرؤية المشتركة بي
لسياسة الدولية من ،وفي ا الوثيقة على إعادة تفعيل الدور التركي في السياسة االقليمية من ناحية

انه مهما حصل من توتر في : كما اكدت هذه الوثيقة ايضًا على حقيقة هي  ناحية اخرى،
خصوصًا وان تركيا بحاجة الى الواليات  إّال ان كالهما بحاجة الى االخرى، العالقة بين البلدين،

كردية في شمال وكذلك عدم قيام دولة  ،)pkk(المتحدة في موضوع حزب العمال الكردستاني 
وكذلك الحصول على  وهي بحاجة أيضًا الى الدعم االمريكي في المشكلة القبرصية، العراق،

  . )٤(العضوية التامة في االتحاد االوربي 

                                                           

1  - ITS TROOPS OUT OF IRAQ, NEW YORK TIMES, OCTOBER 10, 2007. 
TRAVERNISE S., AND OPPEL R. (2007). AFTER 8 DAYS, TURKEY PULLS 
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وهذا ما نالحظه  ،وأكثر دينامية ،ريبة من تركيا بكيفية اكثر مرونةلقد اصبحت الواليات المتحدة ق
 ٢٠٠٩ ٤-٩امام الجمعية الوطنية التركية في تاريخ ) اوباما باراك(في خطاب الرئيس االمريكي 

كما وافقت الواليات المتحدة على مزيد من التنسيق في الحرب التي تخوضها تركيا ضد  ،
تم ومشروع الدرع الصاروخي لحلف الناتو الذي  ،الكراد من حزب العمال الكردستانيالمقاتلين ا

دا تشغيل الرادارات التابعة للمشروع التي نصبت قرب ديار كما ب ،نشر مكوناته تدريجيا في تركيا
  . )١(بكر في جنوب شرق تركيا 

زم في العلى ان يكون لها دور اقليمي وقدمت لها الدعم القد شجعت الواليات المتحدة تركيا ل
إذ رأت الواليات المتحدة ان الدور الجديد لتركيا في الشرق االوسط من  ،التنافس في المنطقة
  )٢(:  منهامزايا عدة ) اي الواليات المتحدة(شأنه ان يحقق لها 

وذلك في ظل حالة الفراغ التي  في الشرق االوسط، وٕايرانخلق توازن استراتيجي بين تركيا  .١
 .خلفها سقوط النظام السياسي في العراق 

االستفادة من الدور التركي في تحسين الصورة االمريكية في الشرق االوسط بعد محاولة  .٢
 .غزو العراق 

 الورقةعن طريق استخدام  االستفادة من الدور التركي في الحفاظ على وحدة العراق، .٣
 .الكردية مع تركيا 

ق في من أجل تحقيق اخترا )اسرائيل(مع االستفادة من العالقات الجيدة التي تربط تركيا  .٤
 .المفاوضات بين الطرفين  إلدارة" قناة خلفية " العالقة بين الطرفين عبر توفير 

االستفادة من احتماالت قيام تركيا بتأدية دور الوسيط بين ايران والمجتمع الدولي فيما يخص  .٥
 .وربما مع الواليات المتحدة االمريكية الحقًا  الملف النووي االيراني،

لعراق وضع ا ،ن التنسيق بشأن التحوالت العربيةذلك دخل الطرفان مرحلة متقدمة م فضًال عن
واالزمة السورية التي جرت بشأنها اتصاالت بين رئيس الحكومة  ،بعد االنسحاب االمريكي منه

القيام بعمل واتفقا على  ،)باراك اوباما(والرئيس االمريكي  ،)رجب طيب اوردوغان(التركية 
 ،داخل سورية لحماية المدنيين) زلةمنطقة عا(وناقشا مسألة اقامة  ،االمن مشترك في مجلس

  . )٣(والعمل على تحرك مماثل لتحرك مجلس االمن اتجاه ليبيا 
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، األوسط للشرق السياسية الخريطة رسم العربية الدول بعض في األخيرة األحداث أعادت لقد
للديمقراطية  المؤيدة االنتفاضات لتأييد اسراعها ومع المنطقة، في نفوذها تعزيز تركيا تحاول حيث
  . ومصر وليبيا تونس في عديدة لسنوات استمرت دكتاتوريات خلع شهدت التي

 الواليات تردد عالنية وانتقدت األسد بشار السوري الرئيس أعداء ألد من لقد كانت تركيا واحدة
ؤولون المس ويشكو ،التركية االراضي إلى االمتداد مخاطر تحمل حرب في في التدخل المتحدة
ضد  االنتفاضة من األولى األيام في السورية للمعارضة التركي الدعم واشنطن عيشجت من االتراك
 اآلالف من مئات تدفق ذلك في بماالحقًا  وحدها التبعات تتحمل أنقرة تركت اال انها ،األسد

  . )١(حدودها  عبر النار إطالق وامتداد مورتر قذائف وسقوط السوريين الالجئين

 فيما العربية البلدان بعض في األخيرة األحداث تلك من استفاد أردوغان فإن ذلك من الرغم على
 في عنه يمكن االستغناء ال قائداً  أصبح حيث ،المتحدة الواليات مع عالقاته بتطور يتعلق

 على الديمقراطية وتأكيده ،ليبيا في الناتو لعمليات تأييده بفضل المتحدة للواليات بالنسبة المنطقة
القادة  من كبير عدد يحظ لم اذ ،سورياالنظام السياسي في  من وموقفه ،والعلمانية واإلسالم
 الواليات تدفعو  ،)٢(أردوغان  حصل كما أوباما الرئيس مع المقابالت من طويلة ةمدب األجانب
 ياألراض على العسكرية القواعد وفتح الجوية بالغارات بتركيا الى المشاركة األمريكية المتحدة

 وبحكم أنه إال التنظيم، لقتال الحدود عبر برية قوات إرسالفضًال عن  التحالف التركية لقوات
 مناطق من وقربها والعراق سورية مع مشتركة حدود كم١٢٠٠( لتركيا الجيبولتيكية التحديات

 ،)العمليات النطالق المهيأة العسكرية والقواعد النظامية وغير النظامية والمعابر التنظيم سيطرة
 تتعلق وذلك العتبارات ،التركي القومي األمن عينيه نصب يضع ،حذرا التركي الموقف صار

 ولقناعتها بري دولي حلف وجود عدم مع خاصة ،السوري الملف في منفردة تركيا تورط بخشية
 المتغيرات أن فضًال عن ،وجزئية متكاملة غير الشأن هذا في المتحدة الواليات بأن استراتيجية

 مهيأة األمريكية المتحدة الواليات تجعل السوري العسكري تعصف بالمشهد التي والمتعددة الطارئة
 الكردستاني العمال حزب قوات على السوري عالوة النظام مع التعامل ضمنها ومن الخيارات لكل
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 أن يجب التي الغايات النهائية يحّدد ال تحالفٍ  في الولوج لتركيا يمكن المن ثم و  ،∗BYD)(أو
  . )١( التركية الغايات مع تتقاطع

األمريكي وضم وزراء خارجية دول  - التركي - انعقد مؤتمر جدة العربي ٢٠١٤/  ٩/  ١١في 
رغم المشاركة التركية في و  ،ولبنان وتركيا والواليات المتحدةالخليج ومصر واألردن والعراق 

على  تكما ان تركيا تحفظ ،لبيان المشترك الصادر عن المؤتمرأنقرة لم توقع ا، فإن المؤتمر
، تقديم ضبط أمن الحدود(بتقديم المساعدة اللوجستية  اكتفتو  ،المشاركة في أي عمل عسكري

الرغم من أن على و ) فتح مطاراتها لعمليات إنسانية واستقبال الالجئين فقط ،معلومات استخبارية
بعد أيام فقط من  ٢٠١٤/  ٩/  ١٢قام بزيارة لتركيا في  )جون كيري(ألمريكي وزير الخارجية ا

فما  ،)رجب طيب أردوغان(ه الرئيس التركي ولقائ )تشاك هاغل(زيارة وزير الدفاع األمريكي 
  . )٢(اتجاه ما يحصل في المنطقة  ذات رد فعل ضعيفزالت تركيا 

 حزب حاكم ووجود ،تركيا مثل مسلم بلد في علماني ديمقراطي نظام وجود بأن القول نستطيع
 تقدمه نموذجأ هو ،والتنمية العدالة حزب مثل من وجهة النظر االمريكية على اقل تقدير) معتدل(

هي  األطلسي شمال حلف في العضو وتركيا ،العربي واإلسالمي العالمين في المتحدة الواليات
تمر به تركيا في الوقت الحاضر من حالة ورغم ما  ،للمنطقة الواليات المتحدةتقدمه  مثال خير

بشكل خاص الهجمة قفها اتجاه ما يحصل في المنطقة و انكماش في السياسة الخارجية جراء موا
ان هذا ال يخفي الدور الذي تتمتع به تركيا  إال ،تي تشنها قوى االرهاب على العراقالعنيفة ال

  . قضيةمن ساحة و  وى االقليمي وعلى اكثركقوة منافسة إليران على المست
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  رؤية الواليات المتحدة اتجاه ايران :المطلب الثاني 

 ما العالم في بلدين بين عالقة تشهد لمقبل الولوج في صلب الموضوع ال بد من االشارة الى انه 
 الثورة فقبل ،استقرار وعدم وتناقض تصادم من األمريكية اإليرانية العالقات وتشهده شهدته

 جزيرة"و عسكرية قاعدة منها جاعلة الشاه إيران في متمركزةالواليات المتحدة  كانت اإلسالمية
 إيران في األمريكي التدخل بدء كان حيث ،)كاتر جيمي( األمريكي الرئيس وصفها كما "أمان
 وكالة طريق عن ١٩٥٣عام  في )مصدق محمد( اإليراني األول بالوزير إطاحتها منذ جليا

 قانون إيران في الشاه وبإصدار ،إيران بترول شركة هيمتأم بسبب )CIA(األمريكية  االستخبارات
 األمريكيين للمستشارين القضائية الحصانة يمنح الذي "Capitalition") الكابيتاليسيون(

 إيران في عارمة مظاهرات إثرها على قامت اذ تأزما، إال الوضع يزد لمهذا القانون  ،١٩٦٤سنة
 وقاعدة مستعمرة إيران من جعلت المتحدة الواليات ان بحيث ،الخميني اية اهللا االمام بقيادة

  .)(١ اله عسكرية

إذ كانت هذه العالقة االقتصادية  ،د أبرز الشركاء التجاريين لطهرانوكانت الواليات المتحدة أح    
ية للصادرات تؤمن فرص العمل للمواطنين األمريكيين ونحو ثالثة مليارات دوالر كعائدات سنو 

فضًال عن لألرباح التي كانت تحققها الشركات النفطية من استثماراتها  ،األمريكية الى إيران
  .)٢(ة النفط اإليراني ولوتجارتها في حق

 وجذري أساسي تغيير من الثورة هذه مثلته وما ،١٩٧٩ عام في ايران في اإلسالمية الثورة بعد
 عن المدافع مرحلة من ايران انتقلت الخارجي، أو الداخلي المستوى على سواء سياساتها، في

 المحاور عن بعيدة مستقلة إسالمية سياسة تتبع دولة إلى المنطقة، في الغربية المصالح
 لما ،ومختلفة مغايرة وتوجهات بخصوصية اتصفت جديدة افكار الثورة هذه وطرحت والتحالفات،

 تحول نقطة الثورة هذه عدت وبالمقابل ،سواء حد على والدولية اإلقليمية البيئة في سائدا ظل
 على قوية فعل ردة تمثل خارجية سياسة بلورة وكيفية ،الخارجية لعالقاتها ايران نظرة في جديدة

 المصالح حماية بهدف إليران عوضُ  الذي الدور وألغت ،الشاه اتبعها التي الخارجية السياسة
 ،ول الحدود الشرقية للخليج العربيعلى طجيوستراتيجيًا  مؤثرةوُتعّد إيران إلى حد ما  ،الغربية

 العب جيوستراتيجي مهم في المنطقة عدهابوهذا ما يجلب نظر الواليات المتحدة األمريكية إليها 
وقيام جمهورية إسالمية في  إيران ،وما نتج  ،)١٩٧٩(في شباط ) الشاه ( ر سقوط فقد أسف ،)٣(
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-١٩٧٩(الرهائن األمريكيين في طهران بين عامي  احتجازمثل أزمة  ،بعد ذلك من تطورات
عن تدهور العالقات بين البلدين  ،اإليرانية في المصارف األمريكية وتجميد األرصدة ،)١٩٨١

  . )١( )١٩٨٠(ابريل/ في نيسان وانقطاعها

الواليات المتحدة األمريكية  استهدافخصوصًا بعد  االيراني-وقد تصاعدت حدة العداء االمريكي 
استغلت الواليات المتحدة  حين) ١٩٨٨-١٩٨٧(لبعض المنشآت النفطية اإليرانية بين عامي 

يم نفوذها وتكثيف األمريكية األزمات المتوالية التي عصفت بمنطقة الخليج العربي من أجل تدع
المرابط ) شرطي الخليج( ةومنذ ذلك الحين أصبحت الواليات المتحدة األمريكي ،وجودها العسكري

 ،وفي ظل أوضاع عدم االستقرار هذه تحولت المنطقة الى ثكنة عسكرية أمريكية ،في مياهه
  .)٢(تعزيز نفوذها في مناطق توفر الطاقة  الى ساعية من هذا االمر

على انها جزء من محور الشر في مسعى في تسعينات القرن الماضي لقد صنفت واشنطن ايران 
 ،متحدة االمريكية ان إيران تمثلهاالضوء على التهديدات االمنية التي تدعي الواليات اللتسليط 

  .)٣(واتهمت ايران بالسعي إلى الحصول على أسلحة نووية وتكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى 

معادية للواليات  ةقترن بكون ايران دولتلقد كانت الرؤية االمريكية للنظام السياسي االيراني 
جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة من اجل االضرار  على استخدام القدرةولها  ،المتحدة

  )٤(:بمصالح الواليات المتحدة مثل 

واهم  ،لحكومة االمريكية جماعات ارهابيةا عدهاتقديم ايران دعما متواصال لجماعات ت -١
 .هذه الجماعات هو حزب اهللا اللبناني 

حيث ان  ،يات المتحدة وللمصالح االمريكيةواشنطن ان ايران ما زالت معادية للوالترى  -٢
قواعد عسكرية في مصالح امريكية و  هنالك تقارير تشير الى قدرة ايران على استهداف

 . ١٩٩٦مثل مهاجمة ابراج الخبر في المملكة العربية السعودية في عام  ،الخليج العربي
هوسا  دحيث ترى الواليات المتحدة ان هذا يع ،)اسرائيل(رب يران للجهات التي تحادعم ا -٣

االيرانية  االسالمية دمويا معاديا للسامية وهو ما يؤكد النظرة االمريكية بأن الجمهورية
 .دولة غير سوية 
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 الخالف ولهذا األوسط، الشرق إقليم في األمريكي الوجودو  االمريكيةللهيمنة  تحديا إيران لقد مثلت
 كلما اإليرانية الخارجية للسياسة اإليديولوجي الطابع زاد وجغرافية ،فكلما إيديولوجية تاريخية جذور

 منافسي أهم إسرائيل مصالح مع تتشابك التي اإلقليمية وأهدافها المتحدة الواليات مع الصراع زاد
  . األوسط الشرق في األمريكية ةاالستراتيجي دعائم أهم وأحد اإلقليمي المهيمن دور على إيران

 في المتحدة الواليات اتجاه اإليراني الرسمي الخطاب مستوى على التغيير من نوع حصل وقد
 على التطرف صفة لنفي محاولة في الحضارات حوار مفهوم طرح خالل من اإلصالحيين، عهد

 أهم من تبقى األمريكية إال ان المواجهة اإلقليمي، المحيط في اإليراني اإليديولوجي التوجه
 على برزت التي المواجهة تلك مهيمنة، كدولة طموحها لبلوغ إيران تواجه التي الدولية العوائق

  . )١( والقيم المصالح هما أساسين مستويين

 المطلوبة التغييرات تصور من صعب اإليرانية، والقيم السياسي النظام في الثوري البعد ان عمق
توجهاته الخارجية  من يغير بشكل اإليرانيالسياسي  النظام هوية في المتحدة الواليات طرف من
 االيراني التيار يرى لذلك ،األولى بالدرجة إيديولوجي هو الخالف في األصل من ثم فأنو  ،

 للهويةتهديد  من تمثله لما الثورة مصير تعارض المتحدة الواليات مع العالقة أن المحافظ
 العنف لقيم الراعية الدول ضمن إيران الجدد المحافظون يصنف المقابل وفي إليران، اإلسالمية
  . )٢(  مواجهته يجب الذي والتطرف

 أسفرت التي اإليرانية االنتخابات غداة اإليرانية القيادة إلى نقلت أن األمريكية للحكومة سبق فقد
 القطيعة مرحلة ينهي العالقات لفتح عرضا ،اإلصالحي التيار رئيس خاتمي الرئيس فوز عن

  )٣( :منفصلة سيناريوهات ثالث من مركبة صيغة شكل على العرض وجاء

  .١٩٧٩م عا قبل عليه كانت ما إلى العالقات تعيد ثنائية مفاوضات في الشروع :األول السيناريو

 بالمنظومة األولى بالدرجة تتعلق التي اإلقليمية القضايا حول محادثات إجراء :الثاني  السيناريو
   .إقليمي أمني نظام في إيران مساهمة وٕامكان الخليجية
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 صدور قبل عليه كانت ما إلى والتجارية االقتصادية العالقات إعادة مقترح :الثالث السيناريو
  .  ١٩٩٦عام ∗ داماتو قانون

 إلى اإلرهاب على العالمية والحرب ٢٠٠١سبتمبر ١١ أحداث بعد ما الدولية ترتيباتال لقد أتاحت
 إيران الحتواء لينتونك بيل إدارة بدأتها انتك التي السياسة( المزدوج االحتواء حلقات استكمال
 موطئ وٕايجاد واحتالله للعراق احتواءها أنهت بعدما غربيةال الجهة من إيران لمحاصرة) والعراق

 والخليج العراق فيالتواجد االمريكي الواسع  ،حيث الغربية إيران حدود على األمريكية للقوات قدم
  . )١( العربي

 األوسط الشرق في مصالحها دمج إلى األمريكية المتحدة الواليات تسعى الذي الوقت وفي 
 الشرق ومشروع الشامل االحتواء استراتيجية خالل من وأوراسيا الوسطى آسيا في بمصالحها

 الوحيدة الدولة إيران تظل أفغانستان، شرق حتى األطلسي المحيط من يمتد الذي الكبير األوسط
 للمعايير ةمغاير  اإلقليمية وأدوارها الخارجية سياستها في اكسلو  تنهج والتي المنطقة إلى المنتمية

 ومصدر جيوسياسياً  مشاغبة دولة هي إيران فإن بريجينسكي طروحات حسبوب ،األمريكية
 في األمريكية المتحدة الواليات لكمشا لكل المشترك القاسم بمثابة وهي ،استراتيجي تشويش

 ،األمريكية االستراتيجية الرؤية في جيوسياسياً  محورية دولة تُعد ونهاك من بالرغم المنطقة،
 االتهامات سيل من األمريكية لالستراتيجية إيران تهديد مدى على األمريكيون نالمسؤولو  ويستدل
 في الشرق االوسط السلمية العملية ومعارضة اإلرهاب رعاية في ،والمتمثلة إيران ضد الموجهة
 السالح المتالك سعيها على عالوة األوسط، الشرق في السالم إلحالل الدولية الجهود وتخريب
  . )٢( الشامل الدمار ألسلحة وتطويرها النووي

 عزلة تعميق إلى تسعى األمريكية المتحدة الواليات فإن ،األمريكي االستراتيجي للتصور ووفقا
 فرض طريق عن العالم دول وبين بينها االقتصادية الصالت تحجيم خالل من الخارجية إيران

 مدده والذي ،إيران في اإلسالمي النظام مع المتعاملة األطراف على ومالية اقتصادية عقوبات
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 أية على عقوبات بفرض ويقضي أخرى سنوات خمس لمدة االبن بوش إدارة عهد في الكونغرس
  .)١(الوسطى آسيا في األمريكي التواجد يمليه ما وهو ،إيران مع تتعامل أو تستثمر شركات

 األراضي عبر تمر التي والغاز النفط مشاريع كل األمريكية المتحدة الواليات عارضت فقد 
 إلى األمريكية المتحدة الواليات تهدف كما ،قزوين وبحر الوسطى آسيا من والقادمة اإليرانية
والغرب  الشرق من والحصار التطويق سياسة جراء من الداخلية وبمشكالتها بنفسها إيران إشغال

  . الخارج في أذى مصدر تكون ال حتى ،

  )٢( : إليران احتوائها من األمريكية األهداف وتتلخص

 الوسطى آسيا في اإلسالمية الجمهوريات بين والتجارية االقتصادية الصالت تحجيم -١
  .اإليرانية اإلسالمية والجمهورية

 ذلك لها تم ما بعد الشرق من ومحاصرتها إيران على األمريكي الطوق حلقات استكمال  -٢
  .العربي والخليج الغرب جهة من

 على النشط اإليراني التحرك خالل من وأوراسيا آسيا نحو اإليرانية التوجهات مراقبة -٣
 . الروسي-الصيني المحور

 عبر قزوين وبحر الوسطى آسيا من والغازية النفطية اإلمدادات ونقل الطاقة ورقة نزع  -٤
  .تكلفة واألقل واألقرب أمانا ثركاأل الجغرافي الممر تمثل بعدها إيران

فحسب التصور األمريكي ال تزال بعض العناصر المتشددة في ، إليران الفكري االحتواء  -٥
وتبذل جهودا لتطوير " تصدير الثورة"الحكومة اإليرانية إلى مراحل متقدمة تتبنى سياسة 

 ،اإليرانية تحقيقا لهدفها األعلى لتجعل إيران القوة اإليرانية المهيمنة العسكريةالقدرات 
وعليه سعت الواليات المتحدة  ،وهذا ما ال يتفق مع التوجهات األمريكية في المنطقة

 .التوجهات الفكرية االيرانيةالحتواء 

العديد من الدعوات األمريكية  ٢٠٠١-  ٩-١١لكن من الضروري االشارة الى انه قد سبق تاريخ 
 ،)كروفتو برنت سك(و ،)برجنسكي زينيغو(إلعادة العالقات مع إيران من خالل تقرير شارك فيه 

العقوبات مكلفة وضرورة االعتراف بأن المحاوالت  بعدما باتت سياسة ،)يفريتشارد مور (و
االفضل تعويض هذه السياسة  ولذلك كان من ،ية لعزل إيران من جانب واحد صعبةاألمريك
مهندس  )مارتن أنديك(لرؤية تقوم على تبادل المصالح المشتركة كما سبق  ةديناميكيبأخرى 
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بأن مهمة احتواء إيران أكثر صعوبة ألننا ال نملك وسائل " االعترافو سياسة االحتواء المزدوج 
  )١( "التغيير نفسها في العراق

  )٢(: سياسة االحتواء المتمايز من خالل النقاط التالية وقام واضعو التقرير بتحديد مرتكزات

األوروبيين  الحلفاءتصحيح التوجه المنفرد األمريكي اتجاه إيران من خالل إشراك  - 
  .سياسات متعددة األطراف تجاه إيران واليابانيين والخليجين لتحديد

  .إيراني من أي نوعديد تهالمحافظة على التواجد العسكري األمريكي في الخليج لصد أي  - 
جهدًا  ذلك يتطلب بحيث إيران رأسها وعلى ،المنطقة في والممانعة التطرف قوى عزل - 

جر  ومحاولة ،واإلسرائيليين الفلسطينيين بين السلمية التسوية عملية لتسهيل جدياً  أمريكياً 
  .الحقة مرحلة في اإلسرائيليين مع السلمية التسوية أشكال من شكل إلى أيضا السوريين

 اتهم تحويل اإلسالم إلى خطر أخضر حتى لو استخدمت إيران الدين كغطاء لسياساعد - 
أفقده الكثير من بريقه داخليا وخارجيا، كما  ايراناإلسالمي في  ، ألن عدم فاعلية الحكم

تدل على عدم إمكانية ظهور  أن االنقسامات الطائفية والجغرافية في العالم اإلسالمي
  . موحد بقيادة إيرانخطر إسالمي 

إذ  ،ر نشاطًا في مجال االرهاب الدوليان ايران الدولة االكث ترى الواليات المتحدة االمريكية ان
لها صلة في التخطيط ودعم العديد من  واألمناّن الحرس الثوري االسالمي ووزارة االستخبارات 

كما ان هذه الجهات تقدم التمويل والتدريب  ،على وفق الرؤية االمريكية العمليات االرهابية
منظمات اخرى وضعتها الواليات المتحدة االمريكية ال الى حزب اهللانشاط فضًال عن  ،واألسلحة

ي والجبهة الشعبية لتحرير على الئحة المنظمات االرهابية مثل منظمة حماس والجهاد االسالم
التي وصفها المرشد االعلى  )اسرائيل(لوجود لعداء االيراني باوهذه االتهامات مرتبطة  ،فلسطين

  . )٣(" ورم سرطاني " السالمية بأنها اللجمهورية 

فيظة الواليات المتحدة ح )علي شمخاني(االميرال لقد اثار تصريح وزير الدفاع االيراني 
نحن لن نضع يدًا على يد لننتظر ما يفعله "  ٢٠٠٤في كانون الثاني اشار  بعد ان ،االمريكية

بل ان بعض القادة العسكريين في ايران على استعداد تام لمواجهة اية ضغوطات  االخرون بنا ،
واننا سنتعامل مع اية ضربة  ،منا ليس عامل قوة لهم على حسابناامريكية وان وجودهم بالقرب 

ليست وسنرد عليها بكل قوتنا وان امريكا  ،انها ضربة موجهة الى ايران كلها لمنشآتنا النووية على
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نحن ايضًا موجودون ابتداًء من خوست الى قندهار في افغانستان  ،في المنطقة الموجودةوحدها 
ن ال نشك في كونها وبالنسبة إلسرائيل فنح ،في العراق نتواجدوموجودون في الخليج وبإمكاننا ان 

خضر امريكي كما انه لن يكون بمقدورها القيام بأية عملية عسكرية من دون ضوء ا ،كيانًا شريراً 
  . )١(" وال يمكن الفصل بين الطرفين 

) نيويــــوركر ( هــــذا التصــــريح قــــد ادى الــــى تصــــعيد التــــوتر مــــا بــــين الطــــرفين حيــــث ذكــــرت مجلــــة 
ان ادارة بـوش تخطـط لعمليـة قصـف واسـعة ضـد اهـداف فـي ايـران  ٢٠٠٦ابريـل  ٨االمريكية في 

ايــران النوويــة التــي يشــتبه فــي انهــا  تســتخدم فيهــا قنابــل نوويــة مخترقــة للتحصــينات لتــدمير مرافــق
، االهـــداف التــــي ينبغـــي التعامـــل معهــــااال ان ضـــخامة عـــدد  ،)٢(تســـتخدم إلنتـــاج اســـلحة نوويــــة 

هدفًا ايرانيًا ينبغي تـدميرها كهـدف اولـي  ١٢٥والسيما في الضربة االستباقية إذ يقدر عددها بنحو 
)  TOR-M1( نظامًا صـاروخيًا طـراز  ٢٩من ضمنها مواقع الدفاعات الجوية األرضية وابرزها 

يراج ،يعد والم)  ٢٩ – كمي( وتدمير القواعد والمطارات الجوية ،والسيما تلك المتواجد بها اسراب 
  . )٣(عائقًا رئيسًا يواجه المخططون لضرب ايران 

، من هنة انفراًجا تاريخًيا غير مسبوقتشهد العالقات اإليرانية األميركية في اللحظة التاريخية الرا
شأنه أن يلقي بتداعياته االستراتيجية على األمن في منطقة الخليج ومنطقة الشرق األوسط برمتها 

ولم ينته باتصاالت على أعلى المستويات كان أبرزها  ،التفاهمالطرفين إشارات حيث بدأ بتبادل  ،
حسن (فوز الشيخ بسبب  ،)باراك أوباما(و )حسن روحاني(رئيسين االتصال الهاتفي بين ال

سبقه  ،)٤( ٢٠١٣يونيو  /حزيران  ١٤في االنتخابات الرئاسية في ايران التي جرت في  )روحاني
وجاء هذا التقارب انطالًقا من دوافع معينة لدى كال  خارجية البلدينلقاء جمع بين وزيري 

على الصعيد اإليراني طرح الرئيس حسن روحاني في مقاله ف ،)٥( اإليراني واألميركي الجانبين
في عالقة بالده مع الغرب وتحديًدا " االنخراط البّناء"مقاربة  األميركية،" واشنطن بوست"بصحيفة 
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أطلقه المرشد  الذي" المرونة البطولية"وهو ما يتوافق مع مصطلح  األميركية، ةالواليات المتحد
  )١(:والتي تحقق لطهران مصالح أساسية ،هي  ،على للثورة اإلسالمية على خامنئياأل

تأمين حق إيران في امتالك القدرات النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم في  - 
 .غير قابل للتفاوض باعتبار ذلك أمًرا مفاعالتها النووية،

 . تأمين نفوذها في المناطق المتوترة الحيوية بالنسبة لها مثل العراق وأفغانستان - 
ضمان لعب دور إقليمي إليران في منطقة الشرق األوسط خاصة فيما يتعلق بالملف  - 

ولذا طرح روحاني إمكانية وساطة إيرانية  ،م تقليم أظافر حزب اهللا في لبنانوعد السوري،
 .يةفي سور 

انتصار لالعتدال "وصف فيها فوزه بأنه  ،نقلها التلفزيون الرسمي االيرانيلقد القى روحاني كلمة 
  .)٢(نهج جديد يقوم على االحترام في ما يتعلق بالشؤون الدولية  بإتباعوتعهد " طرفعلى الت

ال مكان ( خالل زيارته إلى نيويورك ولقاءاته الصحافية المتعددة أنهو وكرر في اكثر من مكان 
ومن جانبه أكد أوباما بعد  ،)٣() لألسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في عقيدة إيران الدفاعية 

  . )٤(" أن من حق إيران امتالك التكنولوجيا النووية ألغراض سلمية" ،كالمة الهاتفية مع روحانيالم

سويدويتشه تسايتونج  "كما قال الرئيس اإليراني حسن روحاني في افتتاحية نشرتها صحيفة 
ين العالقات الثنائية مع الواليات المتحدة األمريكية والقوى الغربية االلمانية إن إيران تريد تحس"

عزلة مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يسعى إلى تقليل  ،ى على أساس من االحترام المتبادلاألخر 
على العالقات بين بالده  والعمل على تجنب أعباء جديدة ،طهران وتخفيف العقوبات عنها

  . )٥( والخارج

 ١+دبلوماسية بين إيران وأميركا إلى اتفاق مرحلي بين إيران ومجموعة الخمسة المبادرة اللقد أدت 
في هذه المبادرة تعهدت طهران  ،)لمانياا فضًال عنالدول دائمة العضوية في األمم المتحدة وهي (

وأن تتخذ إجراءات أخرى مقابل تخفيف بعض  ،التجاريوى بتعليق تخصيب اليورانيوم فوق المست
  .)٦(التي فرضت عليها سابًقا  العقوبات االقتصادية الدولية،
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6  - F. Zakaria (2014) ‘A Perilous Pathway to an Iran Deal’,The Washington 
Post, 31 January, p. A21. 
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وكانت اإلدارة االمريكية أصدرت بيانا رسميا بعد التوقيع على االتفاق مع ايران في نهاية نوفمبر 
اقتصاد ايران ستكون قالت فيه ان قيمة العقوبات االقتصادية التي سيتم رفعها عن  ٢٠١٤

وكانت نوايا الواليات المتحدة  ،منخفضة نسبيا وهي تتراوح بين ستة الى سبعة مليارات دوالر
 ،عن أمالك إيرانية مجمدة تقدر قيمتها بثالثة الى أربعة مليارات دوالر القيودتنحصر في رفع 

وافقت على تخفيف غير انه وخالل مفاوضات جنيف تراجعت الدول الكبرى عن موقفها االولي و 
صناعة  ،التجارة بالذهب العقوبات عن ايران بصورة ملحوظة تشمل العديد من المجاالت،

  .)١( صناعة السيارات وقطع الغيار للطيران المدني ،البتروكيماويات االيرانية

 يتعلق فيما اإليراني السياسي النظام في فكرية مدارس ثالث الى ان هناك ةال بد من االشار و 
  )٢(:المتحدة الواليات مع بالعالقات

 أن خامنئي اهللا آية إليها ينتمي التي األولى الفكرية المدرسة تعتقد :األولى الفكرية المدرسة
 لذلك ونتيجة ،الهيمنة على القائمة سياساتها عن تتخلى أن ال يمكن األميركية المتحدة الواليات

 االستراتيجي الهدف أن وتعتقد ،األميركية الهيمنة هذه ترفض اإلسالمية إيران جمهورية فإن
 كان الذي نظام الشاه مثل ،جديد نظام وٕاقامة إيران في القائم النظام إسقاط هو المتحدة للواليات

 ،األميركية المتحدة الواليات تجاه العميقة الثقة عدم وبسبب ،"والعميل الراعي" بين العالقة يقبل
 المتحدة الواليات ترعاها جهود مصالحة أية إلى الريبة بمنتهى ينظرون المدرسة هذه دعاة فإن

  .بين البلدين العالقات انفراج قاطًعا رفًضا ترفض ال أيًضا المدرسة هذه ولكن ،األميركية

 مع مباشرة محادثات إجراء يعارض ال أنه ٢٠١٣ آذار/مارس في )خامنئي (اهللا آية صرح وقد
 أعاد ٢٠١٤ الثاني كانون/يناير من ٩ وفي ،تفاؤله عدم عن عبر أيًضا ولكنه ،المتحدة الواليات
 مع فإننا سنتفاوض ،مناسًبا ذلك أن شعرنا إذا أننا سابق وقت في أعلنا قد كنا" "قائالً  التأكيد

  . )٣( "شره لردع الشيطان

 بين متأصالً  عداءً  هناك أن هؤالء ويؤكد ،الراديكاليون بها ينادي التي :الثانية الفكرية المدرسة
 تعترف حتى ،المقاومة هو الكبير النجاح إلى الطريق إن :ويقولون ،اإلسالمي والغرب إيران نظام

 مع التفاوض فإن نظرهم وجهة ومن ،هي كما بإيران ،وتحترم هويتها األميركية المتحدة الواليات

                                                           


&در ا��	�قا� - ١.  
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  . ١٦،ص٢٠١٤
ر�ز ا��ز�رة ��درا�	ت ،ا�ر�ل %��	ن ا��$ر�ر ،ا�دور ا��را%) ،
3  - Iran's leader says he is not opposed to direct talks with US, but not 
optimistic, Published March 21, 2013, Associated Press 
http://www.foxnews.com/world/2013/03/21/iran-leader-says-is-not-opposed-
to-direct-talks-with-iran-but-not-optimistic.: 
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 حسين(ويشير  ،أحمر  خط ذلك عد يجب ولهذا ،الهزيمة قبول يعني األميركية المتحدة الواليات
طاولة  إلى إيران جلب على المتحدة الواليات تصر :بقوله المدرسة هذه أنصار أحد )شريعتمداري
  . )١( "العالمية الهيمنة ضد النضال لواء حامل" بعدها  مكانتها تدمير أجل من المفاوضات

 المقاتلين لجميع نموذًجاأ تمثل أصبحت المتحدة للواليات اإليرانية المقاومة إن :شريعتمداري ويقول
 كسر تنوي األميركية المتحدة الواليات إن" :قائالً  ويتابع ،اإلسالمي في العالم الحرية أجل من

 هذا إعطاء يريدون إنهم ،مع إيران التفاوض خالل من ،األنظار بصرف نموذجألا هذا شوكة
 حليفكم االستراتيجي اإلسالمية إيران جمهورية أن اإلسالمي العالم في الحركات إلى االنطباع

 ليس وأنه ،)المقاومة من طويلة سنوات بعد(األميركية المتحدة الواليات مع تتحاور واأليديولوجي
  . )٢( "معها والتحدث األميركية المتحدة الواليات إلى الجلوس غير خيار آخر هناك

 األسبق اإليراني الرئيس رموزها أبرز ومن، المعتدل المعسكر ويمثلها :الثالثة الفكرية المدرسة
 مع يتفقون المدرسة هذه ورواد ،)روحاني حسن( الحالي والرئيس ،)هاشمي رفسنجاني أكبر علي(

 ومع ،سبيالً  ذلك إلى استطاعت إذا النظام إلى تغيير تسعى األميركية المتحدة الواليات أن فكرة
 المتبادلة المصالح وأن هذه ،اوسياسي ااقتصادي كثيرة، مشتركة مصالح وجود يعتقدون فإنهم ذلك

 أن يرون فهم المثال سبيل وعلى ،البلدين بين العدائية للعالقات نتيجة العراقيل من تعاني
 األميركية المتحدة والواليات إيران من لكل وخطيًرا مشترًكا واعد يمثلون الجهاديين والمتطرفين

 احتوائهم، األقل على أو استئصالهم، أجل من التعاون أن يتم ينبغي لذا ،المنطقة في وحلفائها
 بالفعل الممكن فمن ،والمشاركة الجادة المفاوضات خالل من أنه المدرسة هذه أنصار ويعتقد

 اإليراني النظام تجاه المتحدة الواليات موقف تشكيل وٕاعادة المصالح المشتركة، بتفعيل االستفادة
)٣( .  

  

مما تقدم ال بد من االشارة الى ان الواليات المتحدة االمريكية قد تباينت لديها الرؤية لكل من 
فعلى صعيد تركيا ومنذ الحرب الباردة قد وجدت الواليات المتحدة فيها الحليف  ،وٕايرانتركيا 

ومع حدوث حالة من التراجع في  ،الوقوف في وجه المعسكر االشتراكيستراتيجي من اجل اال
ان الواليات المتحدة االمريكية ال زالت تجد في تركيا الحليف  إالاالدوار في اوقات معينة 
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هذه الرؤية تختلف  ،لها في منطقة الشرق االوسط اً االستراتيجي وخاصة بعد ان وجدت تركيا عمق
العدو  تماما مع الجانب االيراني فالواليات المتحدة ومنذ قيام الثورة االسالمية في ايران جعلتها

ل على العمل احتواء ايران والسيطرة عليها و االساسي لها وفرضت اكثر من استراتيجية من اج
االمر الذي  ،مج النووي االيراني بكل حزم وقوةوالتعامل مع البرنا ،الحد من نفوذها في المنطقة

االيراني في  يعطي مؤشرا لدعم الواليات المتحدة االمريكية للجانب التركي في تنافسها مع الجانب
  .المحيط االقليمي لكال الدولتين 
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  المبحث الثالث 

  الرؤية االوربية للتنافس التركي االيراني

  

يعــد االتحــاد االوربــي مــن المنظمــات اإلقليميــة التــي تمتــاز ببنيــة مؤسســية قويــة وتوزيــع للمهــام 
النــاحيتين االقتصــادية والسياســية، وبشــكل ممــا ســاعده علــى البــروز كقــوة عالميــة مــن  والسياســات،

شـراكة ويقوم االتحاد األوروبي بتأسـيس عالقـات  خاص في عالقاته مع الوحدات الدولية األخرى،
وٕان كان نظامه السياسـي والقـانوني  األوروبي ليس بدولة، فاالتحاد ،مع الدول والمنظمات األخرى

وال هـــو  إال فـــي الـــدول الفدراليـــة والكونفدراليـــة، دال توجـــيتســـم بـــبعض الســـمات والخصـــائص التـــي 
وٕان كــان نظامــه السياســي والقــانوني يتســم بــبعض  عامــة أو متخصصــة، ،بمنظمــة دوليــة حكوميــة

إال فــي المنظمــات الدوليــة الحكوميــة، وال هــو بــالطبع منظمــة  دال توجــالســمات والخصــائص التــي 
  . )١(ق إرادي بين الدول والحكومات ألنه كيان دولي حكومي نشأ باتفا دولية غير حكومية،

بعد الحـرب البـاردة إلـى بنـاء عالقاتـه مـع بقيـة دول العـالم علـى األسـس  األوروبي االتحادسعى 
ــــة ــــادئ المعياري ــــانون، المســــاواة،  :والمب ــــة الق ــــوق اإلنســــان، دول ــــة، حق ــــة، الديمقراطي الســــالم، الحري

بهذا والحكم الراشد حسب ما يوضحه اإلجماع األوروبي  التضامن االجتماعي، التنمية المستدامة،
  .) ٢(٢٠٠٧لعام  من معاهدة لشبونة )أ١٠(و  )أ١(الخصوص وكذلك المادتين 

ُينظر إلى االتحاد األوروبي على اعتباره و  ،جهة عالمية فاعلة بعدهاالتحاد األوروبي صنف يُ 
السياسية والوسائل التي توفر بدائل  يمارس النفوذ على النظام الدولي من خالل استخدام األدوات

 ،صادية بشكل كبير في خدمة مصالحهاوالعمل على تبويب المكانة االقت للقوة الخشنة التقليدية،
إن أهداف السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي تعمل في الغالب على أساس أهداف الوسط اذ 

  . ل فيهاباستخدام الوسائل التي تهدف إلى تشكيل البيئة التي تعم
  

  
  

  

                                                 

ن �����.د  - ١� :��� وا�دروس ا��
���دة �ر��ً ،�ر�ز درا
�ت ا�و�دة ا��ر�روت، ١،طا����د ا�ورو،

  ٣٦، ص  ٢٠٠٤
2 - Ian Manners, “The normative ethics of the European Union”, International 
Affairs 84 (2008): p.65. 
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   الرؤية االوربية لتركيا: االولالمطلب 

األوربـي بكونـه نظامـًا سياسـيًا مفتوحـًا علـى الـدول األوربيـة كافـة ومـن دون اسـتثناء  االتحادأمتاز 
وفيما يتعلق بموضوع التوسع فقد أمتاز بظهور رؤيتـين  ،)١(وأن حدوده هي حدود أوربا الجغرافية 

المغامرة بضـم دول جديـدة ،والتركيـز فـي المرحلـة األولـى علـى التوسـع األولى ترى التريث وعدم  ،
والثانية ترى حصر العضوية على عدد محـدود مـن الـدول  ،وذلك بتعميق نطاق العضوية ،سيالرأ

ي وصـوًال إلـى ظهـور مما يؤدي إلى عدم االستقرار األوربـ ،طويلة يهدد فكرة الوحدة األوربيةولمدة 
قر األمـر علـى تبنـي مـنهج وسـطي يتعامـل مـع قضـية التوسـع األفقـي حتى أسـت ،محاور متصارعة

مــن منظــور براغمــاتي ولــيس مــن منظـــور أيــديولوجي وبطريقــة تأخــذ بالحســبان معطيــات الوضـــع 
  .)٢(الدولي واإلقليمي كافة 
فقـــد ظـــل الخيـــار التركـــي  ،األوربـــي االتحـــادالتحـــاد نحـــو ضـــم تركيـــا لـــدول اوفيمـــا يتعلـــق بتوســـع 

نموذجـــًا بـــارزًا للتعقيـــدات التـــي تواجههـــا هـــذه الدولـــة ذات الثقافـــة أالتحـــاد األوربـــي اباالنـــدماج فـــي 
اإلســالمية والموقــع الجغرافــي المتــاخم ألوربــا التــي يمثــل انضــمامها تحــديًا حقيقيــًا لالتحــاد األوربــي 

  .)٣(ليس من السهل حسمه 
األوربــي مــن لمانيــا دورًا بــارزًا فــي تحديــد موقــف أالتحــاد افعلــى صــعيد الــدول فقــد لعبــت اليونــان و    

حيــث تثيــر اليونــان مواضــيع  ،دوافعهمــا الخاصــة حيــث كــان لكــل منهمــا ،التوســع وانضــمام تركيــا
مــن لمانيـا فأنهــا تتخـوف اأمـا  ،ومنهـا موضـوع قبــرص المتنـازع عليــه الخـالف مـا بينهــا وبـين تركيــا

التحــاد األوربــي لســجل تركيــا فيمــا ادم ارتيــاح معظــم دول كــذلك عــ ،تــدفق المهــاجرين األتــراك إليهــا
  .)٤(يتعلق بحقوق اإلنسان والحريات والتدخل الدائم من قبل الجيش في الحياة السياسية 

حيـــث أن  ،األوربـــي بمـــا يســـمى بالمـــد اإلســـالميكمـــا أن هـــذا التوســـع اعترضـــه الهـــاجس األمنـــي   
، حـاد لكـل مـن إيـران والعـراق وسـورياحـدود أالت التحـاد األوربـي يعنـي مالصـقةاانضمام تركيا إلـى 

فـأن أوربـا ال تـود أن  ،ف على انه بؤرة صراعات وعنف دينـيومن ناحية أن الشرق األوسط مصن
  .)٥(تالصق حدودها هذه الدول خشية من انتقال ما فيها من مشاكل إلى األراضي األوربية 

مـن آثـار علـى أوربـا ذلـك ومـا يشـكله  ،إسـالميةوربية من كون تركيا دولـة لقد ازدادت المخاوف األ
ستصــبح أكبــر الــدول  ،األوربــي االتحــادففــي حالــة تحقــق انضــمام تركيــا اإلســالمية إلــى  ،المســيحية
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وبهــذا فــأن الخلــل فــي تعــداد الســكان بــين  ،٢٠٢٥خــالل عــام األعضــاء مــن حيــث تعــداد الســكان 
ركـــي فـــي المنطقــة األوربيـــة تـــدريجيًا الشــعب التركـــي والشـــعوب األوربيــة ســـيؤدي لتغلـــب الجــنس الت

وأخطـر هـذه المشـاكل هـي  ،داخلية اجتماعيـة وثقافيـة ودينيـة األمر الذي  يؤدي إلى إيقاظ مشاكل
  .)١(الخالفات بين االتجاهات السياسية التي تدور حول قضايا الدين اإلسالمي 

كــان مهمشــًا ســنوات  ا بعــد إنلقــد رســخ وصــول التيــار اإلســالمي إلــى الواجهــة السياســية فــي تركيــ
فـــي اســـيا اإلســـالمية  اتالرتبـــاط بـــدائرة الجمهوريـــاوظهـــور األوســـاط التركيـــة الداعيـــة إلـــى  ،طويلـــة

الـرفض المسـتمر لقبـول زاد مـن الموقـف االوربـي السـلبي و  ،بـرىوتكوين الدولة التركية الكالوسطى 
  . االتحاد االوربيتركيا في عضوية 

فأن اسـتقالل الجمهوريـات اإلسـالمية فـي آسـيا  ،الحرب الباردةفي ظل االحداث التي تلت نهاية و    
يعني من وجهة النظر التركية إمكانية  ،تركية بعد تفكك االتحاد السوفيتيالوسطى ذات األصول ال

، ويتسـم )٢(وبعـث أمجـاد اإلمبراطوريـة العثمانيـة مـن جديـد  ،قيق حلمهـا فـي إقامـة تركيـا الكبـرىتح
نحو الجمهوريـات اإلسـالمية فـي آسـيا الوسـطى بالعمـل علـى تحقيـق قـدر التوجه اإلقليمي التركي  

خصوصًا بعـد إن اكتسـبت تركيـا أهميـة كبيـرة فـي اإلسـتراتيجية  ،بير من الفاعلية السياسية لتركياك
  .)٣( ١٩٧٩عام  األمريكية نتيجة لسقوط النظام السياسي في إيران

األوربيـة حـافزًا وخيـارًا آخـر للتوجـه مـن جديـد  النضمام إلى المجموعـةاوقد شكل أخفاق تركيا في    
 ،يجـــاد مجـــاالت جديـــدة لهـــااســـطى بهـــدف صـــوب العـــالم اإلســـالمي وبضـــمنه جمهوريـــات آســـيا الو 

ولتأكيــد دورهــا  ،قنــاة للمصــالح الغربيــة فــي المنطقــةوإلقنــاع الغــرب بأهميتهــا اإلســتراتيجية بوصــفها 
مــع أنــُه ومــن وجهــة نظــر المحللــين لــم  ،)٤( أمــام الغــرب بوصــفها حليفــًا مضــمونا ومــأمون الجانــب

ورقـة ضـغط تجـاه المجموعـة يكن خيارًا استراتيجيًا قائمًا على أسس ثابتة بـل كـان أشـبه مـا يكـون ب
اسـتغلت تركيـا اإلمكانيـات الجديـدة المتاحـة  اذ مـا )كاميران اتيان( ويعتقد النائب التركي  ،األوربية
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فأن المجموعة األوربية سـتكون مضـطرة للتعامـل معهـا وبالشـروط التركيـة  ،في آسيا الوسطى جيداً 
  .)١(ال بالشروط التي تفرضها أوربا 

والــذي كــان  ،ظهــر بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة الــذي •أمــا علــى صــعيد النظــام الشــرق أوســطي       
، كبيــرًا إلرســاء أفكــاره واحــد دوراً النهيــار االتحــاد الســوفيتي وزوال القطبيــة الثنائيــة وبــروز القطــب ال

، وٕادخـال طرة األمريكيـة علـى النظـام الـدوليقام هذا النظـام علـى أسـاس معادلـة دوليـة مفادهـا السـي
كـــذلك محاولـــة دمـــج الكيـــان الصـــهيوني بالنظـــام  ،يـــر عربيـــة فيـــه مثـــل تركيـــا بشـــكل خـــاصدول غ
  .)٢(العربي 

منيــة المتعلقــة مباشــر فــي الترتيبــات األويتــيح النظــام الشــرق أوســطي لتركيــا إمكانيــة القيــام بــدور    
كمــا يتــيح لهــا أيضــًا أن تكــون قــوة تــوازن فــي إدارة وحفــظ االســتقرار فــي اإلقلــيم  ،بالمنطقــة العربيــة
تعـود إليـه مرغمـة  وكانت سياسة تركيا تعتزل شؤون الشـرق األوسـط مـرات ثـم ،)٣(الشرق أوسطي 
زكي نفسها لعضوية السـوق ، وتتثبت فائدتها للسياسة األمريكية أو رغبتها في أن ،بحقائق األشياء

  .)٤(يصعب عليها مقاومته  جذبإلى جانب مغانم النفط التي كانت دائمًا عنصر  ،األوربية
كمـا أن مشــروع النظــام الشـرق أوســطي ســينهي معانـاة تركيــا مــن إشـكالية االختيــار بــين أن تكــون    

األولــى واألكبــر فــي  وبــين الســعي لتكــون القــوة ،تخلفــًا فــي أوربــا األخيــرة واألكثــرالقــوة االقتصــادية 
  .)٥(التركي متنفسا له في هذه المنطقة  االقتصادحيث سيجد  ،الشرق األوسط
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ز المصــرفي األول فــي الشــرق كــذلك تتطلــع ومــن خــالل هــذا النظــام إلــى تحويــل اســتانبول إلــى المركــ
، وذلـك لعربية من البلـدان الخليجيـة خاصـةالمالية اومصدر جذب وتوظيف أالستثمارات  ،األوسط

  .)١(باالستفادة من تطور عالقاتها والتسهيالت والمزايا المقدمة فيها لالستثمارات األجنبية 
 ،تركيـا فـي سياسـتها  الشـرق اوسـطية على أهميـة ،تحاد األوروبي تؤكد من جهة أخرىان رؤية اإل
، فــي إطــار أن ذلــك  ســيكون مالئمــاً  اســتنادًا الــى، الســياقتــدعم انــدماجها فــي هــذا " ن وتحــاول أ

  .)٢(شرق أوسطي 
شبكة من العالقـات االسـتراتيجية "تركيا العالقات بين االتحاد االوربي و  وعلى هذا االساس تشمل

فالخالفـات االسـتراتيجية  ،طقـة الشـرق االوسـط محورهـا االساسـيالتي تزداد تعقيـدا عنـدما تكـون من
االقليمــي تحمــل امكانيــة الخــالف والتنــاقض بــين االتحــاد االوربــي وتركيــا فــي الشــرق ذات المعيــار 

  .)٣("االوسط 
خـاص مـن وبشـكل إن المنظور اإلستراتيجي للقـوى الدوليـة واإلقليميـة لتركيـا وأهميتهـا اإلسـتراتيجية 

 وذجنمـــأنمـــوذج التركـــي علـــى أنـــه ألوجهـــة نظـــر االتحـــاد االوربـــي، تمثـــل مـــن خـــالل النظـــر إلـــى ا
، وأن هـذا المنظـور يمثـل واإلسـالم ،والعلمانية ،وهي الديمقراطية ،يتمحور حول ثالث قيم أسياسية

  .)٤(النماذج التالية 
لمعرفــة كيفيــة التعامــل مــع األوضــاع داخــل دولهــم مــن خــالل  لإلســالميين،نموذجــًا أيمثــل  -١

 .نهجي الواقعية واالعتدال
علــى الســلطة بــين والــذي يــتم فيــه التنــاوب  ،يمثــل نموذجــًا للديمقراطيــة اإلســالمية المعتدلــة -٢

نمـوذج الـذي ألوهو ا ،ملية الديمقراطيةواندماج التيار اإلسالمي في الع ،األحزاب المختلفة
ســعيًا لتعميمــه علــى  ،حــدة األمريكيــة واالتحــاد األوروبــيتبحــث عنــه كــل مــن الواليــات المت

 .منطقة الشرق األوسط
قتصـــادي علـــى الـــرغم مـــن ضـــعف الثـــروات الطبيعيـــة للتقـــدم اال ،نموذجـــًا اقتصـــادياأيمثـــل  -٣

 .خاصة الطاقة والموارد االقتصادية
قــيم األساســية فــي المجتمــع وتقــديم الالتكيــف، نموذجــًا لقــدرة الهويــة اإلســالمية علــى أيمثــل  -٤

 .والشفافية ،واإلصالح ،والعدالة ،وحكم القانون ،كالحرية
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2  -  Hiam Malka،Turkey and Middle East : rebalancing Interests،in  „ Turkey‟s 
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مـــن خـــالل تحقيـــق تـــوازن عســـكري  ،ســـكريًا مهمـــًا لمنظومـــة حلـــف النـــاتونموذجـــًا عأيمثـــل  -٥
  .إستراتيجي إقليمي في منطقة الشرق األوسط مع اسرائيل والقوة اإليرانية المتنامية

  
 تركيـا قامـت ٢٠١١ عـام بدايـة العربيـة الـدول بعـض في التغييرو  االضطرابات موجة نشوب عندو 

 اتجهت ثم ،واليمن وليبيا ومصر تونس كل من رؤساءب باإلطاحة قام الذي المعارضة تيار بتأييد
 ،الحـاكم النظـام ضـد السـورية المعارضـة نصـرة الـى تركيـا عمـدت حيـث ،سـوريا إلـى األحـداث هـذه
 يـدين فكالهمـا ،األحـداث مـن ةالتركي الرؤيةو  ةاألوروبي الرؤية تشابهت بالتحديد سوريا أحداث وفي

 هددوا فإنهم االتراك ناحية فمن ،المتظاهرين مع التعامل في الحاكم النظام يستخدمه الذي العنف
 وقت مسألة هو األسد بشار الرئيس بقاء ألن كامل تدخل أو محدود عسكري بتدخل مرة من أكثر
 األمـن مجلـس مـن بقـرار المرهـون العسـكري التـدخل سـيتم الضرورة وعند ،التركية النظر وجهة من

 أو اقتصادية سواء معونات تقديم في فيتحدد السورية األزمة من األوروبي االتحاد موقف أما ،)١(
 ووجوب مرة من أكثر التركية االراضي في السوري للقصف وأدانة ،سوريا في للمعارضة عسكرية

  .)٢( ألراضيها السوري النظام انتهاك ىعل والرد نفسها عن تركيا دفاع
المتزايــد لكــن النشــاط  ،لسياســة الخارجيــة إال منــذ عقــد مضــىلــم تجــذب تركيــا االنتبــاه كفاعــل فــي ا

ــــادرات التــــي اتخــــذتها السياســــة الخارجيــــة التركيــــ ة للسياســــة الخارجيــــة التركيــــة وزيــــادة أعــــداد المب
حيــث  ،أدى إلــى زيــادة االهتمــام األوروبــي ،ودوائــر األعمــال ،ومنظمــات المجتمــع المــدني التركــي

ـــق بشـــ ـــة القل ـــا الخارجي ـــبالدأثـــارت سياســـة تركي زيـــر و  وكمـــا أشـــار ،أن التغييـــرات الملحوظـــة فـــي ال
تيعاب التغيـر كـان مـن الصـعب اسـ ،بالنسبة للبعض“أنه ) كارل بيلت  (الخارجية السويدي السابق

ش األولى فبعد االندها ،من الشريك السلبي إلى العب يقوم بدور نشط اآلن ،الذي طرأ على تركيا
، من خالل المناقشات ربيون أن يفهموا تركيا بشكل أعمقاستطاع األو  ،بسبب تحول تركيا السريع

  .)٣(التي تدور حول سياستها الخارجية التي أصبحت أكثر دهاء وأفضل أداء 
العبـا مهمـا فـي السياسـة  ومما تقدم يمكـن القـول نظـرا لحجـم وموقـع تركيـا فمـن المـرجح ان تكـون

علــى مــدى تأثيرهــا  ةمــع منطقــة الشــرق االوســط واســيا الوســطى والقوقــاز داللــ فلحــدودها ،الخارجيــة
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فبغض النظر عن المتخوفين من انضمام تركيا الى االتحاد  ،ى االمن الداخلي لالتحاد االوربيعل
  )١(:وعلى اكثر من صعيد منها  ةكبير  عفان االوربيين يدركون ان لهذا االنضمام مناف ،

سيسهم في ان وجود تركيا عضوا في االتحاد االوربي : االستراتيجيعلى الصعيد السياسي و *
االستراتيجية المشتركة والتي تعني وجود ارضية مشـتركة بـين الـدول االعضـاء تصـلح لتكـوين 

وهـذا يعنـي االنتقـال فـي العمـل  ،م لعالقـة اسـتراتيجية بـين االتحـادرؤية واضحة ومحددة المعـال
  .من مرحلة التعاون الى مرحلة االندماج 

علــى ف ،ى حالــة التجــارة البينيــة الحقيقيــةالــان الطــرفين ســينتقالن : علــى الصــعيد االقتصــادي*
فــان هـذا االمــر سـيؤدي الــى تشـكيل قــوة واحـدة فــي  ،مـن وجــود اتفاقيـة االتحــاد الكمركـيالـرغم 

  .االخرى  االطرافمجال اختراق 
فــي منظومــة الحلــف االطلســي  الشــريكةان وجــود تركيــا : االمنــي علــى الصــعيد العســكري و *
سيضــيف عــامال حاســما قويــا الن تكــون هنالــك قــوة  ،االوربــيحقيــق العضــوية فــي االتحــاد وت

  .امنية عسكرية مشتركة تستطيع ان تشكل رادعا فيما يتعلق بأمن القارة االوربية 
منهمـا  لتركيـا كـفي حالة االتحاد سيكمل االتحاد و : على صعيد التطور التقني والتكنولوجي*

الــة المــوارد وح ،د فــي االتحــاد االوربــيلــوجي الموجــو التكنو فمــن حيــث التطــور التقنــي و  ،االخــر
فانهما  ،وادر البشرية المتواجدة في تركياالك إلفراغالمستمرة والبيئة الحاضنة البشرية المتزايدة و 

  .)٢(نموذجا لنهوض التطور التقني والتكنولوجي في المجاالت كافة أيشكالن معا 
يرى االتحاد االوربي أن تركيا بما لها من خبرة في المزج بين الديمقراطية واإلسالم بنجاح، يمكن 

 ومع ذلـك ،نموذج لتلك الدول المتطلعة للتغيير الديمقراطي في المنطقةأأن تكون مصدر إلهام أو 
و أســــواء داخليــــا  فـــإن إمكانــــات تركيــــا كمصــــدر إلهــــام فــــي الشــــرق األوســــط متعلــــق بــــالتطورات، ،

 ،نموذجـــاأيـــرى األوروبيـــون أن تركيـــا ال تســـتطيع أن تكـــون اذ  ،بعالقاتهـــا مـــع االتحـــاد األوروبـــي
وجهـة النظـر الشـائعة هـي أن ف ،ويحذر الخبراء من القياس بين خبرات تركيا ودول الشرق األوسط

 هـا،ولها تاريخ وظروف اجتماعيـة وسياسـية خاصـة ب مع العلمانية، لتركيا تجربة فريدة من نوعها،
ٕاذا كـان و  ،كـل هـذه األشـياء ليسـت قابلـة للتكـرار فـي العـالم العربـي اليـوم ولها عالقات مـع الغـرب،

يمكـن  فـي هـذا السـياقف ،فهو نمـوذج حـزب العدالـة والتنميـة نموذج يمكن لتركيا تقديمه،أهناك أي 
انــدمج االســتفادة مــن تطــور حــزب العدالــة والتنميــة مــن حركــة إســالمية إلــى حــزب واقعــي ومعتــدل 

ولديه نظرة ثاقبة تجاه مسـتقبل اإلسـالم السياسـي فـي  بشكل جيد في النظام العلماني والديمقراطي،
نموذج حـزب أفإن بإمكان  ووفقا لعدد كبير من الباحثين واألكاديميين األوروبيين، ،الشرق األوسط
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 العـالم العربـي، العدالة والتنمية أن يكون مصدر إلهام لقاعدة عريضة من الحركات اإلسـالمية فـي
  . )١( والتعبير عن أنفسهم من خالل قنوات ديمقراطية نحو االلتفاف حول منصة سياسية،

أدرج االقتصادي التركي ضمن سبعة قوى اقتصـادية صـاعدة فـي  فقد ،وعلى الصعيد االقتصادي
بعـد الصـين تركيا ووصول  ،والهند وٕاندونيسيا والمكسيك وروسيارازيل إلى جانب الصين والب العالم

مكانة ادى الى تعاظم  ،المركز السادس عشر اقتصاديًا في العالمواحتاللها  في النمو االقتصادي،
ونـــرى ذلـــك جليـــًا مـــن خـــالل اســـتعراض العالقـــات التجاريـــة مـــا بـــين  ،تركيـــا لـــدى االتحـــاد االوربـــي

 ٢٠١٣الـى  ٢٠٠٣الممتدة من  المدةخالل ) ٢١( االتحاد االوربي وتركيا من خالل الجدول رقم 
 مـدةاذ حققـت ال ،التبـادل التجـاري مـا بـين الطـرفين فـي معـدالت اً ملحوظـ اً اذ نجد ان هنالك تزايد ،

شـهد  ٢٠٠٩الى ان عام  ،ي النشاط التجاري االوربي التركينوعية ف ةقفز  ٢٠٠٨-٢٠٠٣ما بين 
لتجارة الكلية بـين اذ كانت اجمالي ا ،اري اذ ما قورن بالسنوات السابقةتراجع في حجم التبادل التج

الـى  ليشهد تراجـع بسـبب االزمـة العالميـة ٢٠٠٨مليون يورو عام  ١٠٠,٧٦٤الطرفين وصل الى 
قــــات التجاريــــة ازدهــــار ملحــــوظ اذ وبعــــد ذلــــك شــــهدت العال ،٢٠٠٩مليــــون يــــورو عــــام  ٨٠,٩٣٢

  .  مليون يورو  ١٢٨,١٥٦الى  ٢٠١٣لت عام وص
  

على  قد انتبه الى حجم النجاحات التي تحققها تركيامما تقدم يمكن القول ان االتحاد االوربي 
وهو بهذا االمر عمل على ابدال استراتيجيته اتجاهها من رافض تام  ،الساحة االقليمية و الدولية

الى سياسة التقارب ما بين الطرفين معترفا بحجم الخسائر التي يمكن ان تصيب  ةلهذه الدول
ا واالتحاد لذا فان موقف االتحاد اتجاه تركيا قد طرا فيه االتحاد جراء زيادة البعد ما بين تركي

لقد عزز نجاح تركيا االقتصادي وسياستها  ،لى االصعدة السياسية واالقتصاديةتغيرات بارزه ع
ويتضح ذلك في المؤتمرات  ،ركيا في الخطاب السياسي األوروبيالخارجية النشطة من تواجد ت

  . التي تعقد لمناقشة تركيا وسياستها الخارجية  ،أوروباء والندوات والمنشورات في جميع أنحا
  
  

  
  
  

                                                 
1  - Carl Bildt: EU, Turkey and Neighbours Beyond”, Turkish Foreign Policy 
Quarterly, July 10, 2010,p24. 
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  مليون يورو ٢٠١٣- ٢٠٠٣العالقات التجارية بين االتحاد االوربي و تركيا خالل الفترة )  ٢١(جدول رقم 

  
  

  اجمالي التجارة  التوازن  الصادرات  الواردات  المدة

القيمة مليون   
  يورو
  

مشاركة من   % النمو
 % EUخارج 

القيمة مليون 
  يورو

مشاركة من خارج   % النمو
EU  

القيمة مليون 
  يورو

القيمة مليون 
  يورو

٥٨،٢٣٥  ٣،٥٠٢  ٣,٦  -   ٣٠،٨٦٩  ٢,٩  -   ٢٧،٣٦٧  ٢٠٠٣  

٧٣،٠٤٨  ٧،٣٢٣  ٤,٣  ٣٠,٢  ٤٠،١٨٥  ٣,٢  ٢٠,١  ٣٢،٨٦٣  ٢٠٠٤  

٨٠،٨٥٠  ٨،٣٩٠  ٤,٣  ١١,٠  ٤٤،٦٢٠  ٣,١  ١٠,٣  ٣٦،٢٣٠  ٢٠٠٥  

٩١،٩٤٦  ٨،٠٩١  ٤,٣  ١٢,١  ٥٠،٠١٨  ٣,١  ١٥,٧  ٤١،٩٢٧  ٢٠٠٦  

١٠٠،٢٠٨  ٥،٤٥١  ٤,٣  ٥,٦  ٥٢،٨٣٠  ٣,٣  ١٣,٠  ٤٧،٣٧٨  ٢٠٠٧  

١٠٠،٧٦٤  ٨،١٨٨  ٤,٢  ٣,١  ٥٤،٤٧٦  ٢,٩  ٢,٣-   ٤٦،٢٨٨  ٢٠٠٨  
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٨٠،٩٣٢  ٨،٠٤٠  ٤,١  ١٨,٣-   ٤٤،٤٨٦  ٣,٠  ٢١,٣-   ٣٦،٤٤٦  ٢٠٠٩  

١٠٤،٨٩٤  ١٨،٧٦٩  ٤,٦  ٣٩,٠  ٦١،٨٣١  ٢,٨  ١٨,٢  ٤٣،٠٦٢  ٢٠١٠  

١٢١،٨٧٥  ٢٤،٦٧٦  ٤,٧  ١٨,٥  ٧٣،٢٧٥  ٢,٨  ١٢,٩  ٤٨،٥٩٩  ٢٠١١  

١٢٤،٠٢٣  ٢٦،٧٩٦  ٤,٥  ٢,٩  ٧٥،٤١٠  ٢,٧  ٠,٠  ٤٨،٦١٣  ٢٠١٢  

١٢٨،١٥٦  ٢٧،٣٥٤  ٤,٥  ٣,١  ٧٧،٧٥٥  ٣,٠  ٣,٧  ٥٠،٤٠١  ٢٠١٢  

source 
European Union, Trade in goods with Turkey, European Commission, Directorate-General 
forTrade,2014,P4                                                                                                     .                               
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  الرؤية االوربية إليران : المطلب الثاني 

األوروبيــة ترتكــز علــى عــدة محــددات  -مــن األهميــة بمكــان التأكيــد علــى أن العالقــات اإليرانيــة 
ومـــرورا بالثقـــل اإلقليمـــي لطهـــران وأهميتـــه فـــي  ،االســـتراتيجي بالنســـبة ألوروبـــا بتـــداء بموقـــع إيـــرانا

محمـــد خـــاتمي االســـبق تحقيـــق االســـتقرار فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وانتهـــاء بتوجهـــات الـــرئيس 
والتـي اسـتهدفت تعزيـز  ١٩٩٧االنفتاحيـة التـي بـدأها منـذ مجيئـه إلـى سـدة الحكـم فـي طهـران عـام 

  .)١( التعاون المتبادل مع كل قوى المجتمع الدولي وهو ما لقي استحسانا أوروبيا
بالتزامن مع  تباعدو  تقارب بلحظات الماضية الثالثة العقود خالل االيرانية األوربية العالقة مرت

 طرفاً  تكون أن في أوروبا ترغب حيث ،ايران تجاه المتحدة للواليات الخارجية السياسية التحوالت
بانفتاح ايجابي في العالقات  ١٩٩٧- ١٩٩٢ عام ما بين فترةوتميزت  ،الدولي النظام في فاعالً 

ولون أوروبيون رفيعو ؤ تمثل في العدد غير المسبوق من الزيارات التي قام بها مسما بين الطرفين 
المستوى للعاصمة اإليرانية طهران وهو األمر الذي تمخض عن تحول جذري في السياسة 

 ايران لمانياا فيها اتهمت التي ∗)ميكونوس( قضية تداعيات أن غير ،األوروبية تجاه طهران
 في لتنتظم العالقات في تحوالً  أحدثت ،لمانياا في كردي قيادي اغتيال إثر الدولة إرهاب بممارسة

 ٢٠٠١، وبعد احداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ -١٩٩٨ أعوام بين شامل حوار إطار
 لعزلها ودعا الشر لمحور ايران ضم عن بوش أعلن حيث ،العالقة في الجذري التغيير بابفتح 

 االيراني االنفتاح بسياسة اإلمساك فرصة تفويت تم وبهذا ،فيها الحكم نظام تغيير على والعمل
  .)٢( خاتمي االيراني محمد الرئيس عهد في

  )٣(:في ما يليويمكن االشارة الى أهم عوامل التقارب األوروبي اإليراني 
بعد نهاية الحرب الباردة عن نظام عالمي جديد  الواليات المتحدة االمريكيةإعالن  •

لم في اطار كقوة مسيطره على العاقلب تفاعالت القوى الكبرى  من خالله فيتتمركز 
ف دولية حول الوضع الدولي مواق هذا االمر ادى الى ظهور ،النظام احادي القطبية

إيران وبما ان  ،اعم للتعددية القطبيةالمواقف برز الموقف األوربي الدومن تلك  ،الجديد
                                                 

6ل ���cن، �وض ا�
�د -١�
�، وا+���د ا�ران �ن ا��6دي ا��وار � ا�درا
�ت �ر�ز ���gرات ا�را���، ا�ور
��
��
ر ، ٥٣ ا��دد وا+
�را��1�� ،ا+ھرام، ا���
  . ٨١ص  ٢٠٠٤

��ث :�ل �c`c ���ر8�ن أ�راد ا�را���ن �a0 رأ
bم ا�ز��م ا��ردي *�دق 3ر��6دي �� �ط�م ���و�وس  ∗
ر��ن ��م ا���0�� إ+ ���8ت ا�86�� ������ �دد �ن أ��8ء �b1ز ا��ن ا+�را�� ا�ذ�ن ��ذوا  ، و:د ١٩٩٢

�ا�6و�� ا+�را�� ا�ذي ��ن �8م �� ذ�ك ا�و:ت �ر3د ا�b�1ور�� �0 أن ا������ أدا�ت أ��8 �01س ا��ن 
��1� ووز�ر ا��ن�
� ورh�س ا�b�1ور�� ھ��3� ر�h���g  ط�ط و����ذ ھذهg��a0 �`���ن وm�رھ�� 

،  ٢٦رؤ�� ����g� ،��0�0رات ا�را��� ، ا��دد ا+�را���  –ا3رف ���د �3ك، ا��`:�ت ا�ورو�� : ا�ظر.ا���0��
ر ��
 ٦٤م، ص  ٢٠٠٢


� ا�ور�� ��1ه ا�ران  و�و و�� ، - ٢��
�ر�ز ا�1ز�رة �0درا
�ت ، : �رص ا��?��ر ��و ا��8ل، �ر��1.. ا�

� ا��`:�ت
  a0�،: http://www.fride.org/publicacion ا��و:9  ا�دو��� وا��وار ا��gر1� �ؤ

3  - Iran Europe relations challenges and opportuties ،Seyyed Hussein 
Mossavian  Neyyork Rontbeldg.2008.p.154                                                                                      
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لذلك  ،أوسطي اإلقليمية الصاعدة خارج النفوذ األمريكي في النظام الشرق ىالقو تعد من 
 . تحظى بأهمية جيبولتيكة خاصة بالنسبة لألوروبيين

ي النفطية بنسبة إيران واحدة من ثالث دول أساسية توفر حاجات االتحاد األوروب دعتُ  •
االنتاج  انخفضهذا المصدر ليس من السهل تعويضه إذا ما  واستبدال%  ١٠بـمقدرة 

من النفط االيراني االتحاد األوروبي  وارداتض اانخفومع  ،السوق النفطية العالمية في
كنها لم ل ،)١( ٢٠١٢في عام  بليون يورو ٧٣إلى  ٢٠٠٦في عام  بليون يورو ١١٣

االتحاد األوروبي  استهالك النفط في تزايد معدلومع  ،عن ايران تستطع ان تستغني
من %  ١٦,٥إيران االقتصادية حيث يقدر االحتياطي اإليراني بما يقارب  ازدادت قيمة

، مخزون الغاز الطبيعي في المنطقة من%  ٤٠,٣في منطقة الخليج و  مخزون النفط
راق واحتكار شركاتها للعقود النفطية للع خصوصا بعد احتالل الواليات المتحدة األمريكية

 .  ما يعني بطريقة أو أخرى استغالل األمريكيين للمخزون العراقي
، قزوين والغاز القطري إلى أوروبا إيران أنسب مسار لنقل النفط والغاز من منطقة دعتُ  •

، وقد من الناحية االقتصادية تكلفةقل لجميع المسارات وأ فمسار إيران أقصر بالنسبة
خط ينقل غاز ونفط بحر  عن رغبتها لالستثمار من خالل إنشاء) توتال(أعلنت شركة 

  . قزوين عبر إيران رغم المعارضة األمريكية
 أصــبحت المواضــيع الرئيســة علــى األجنــدة االوربيــة تجــاه ايــران تتعلــق بالبرنــامج ٢٠٠٣منــذ عــام 

 خطابـًا ال فائـدة منـه، بعـدهلوكوسـت الهو  وٕانكـار )اسرائيل(والخطاب العدائي ضد  ،النووي االيراني
فــي حــين  ،أبــدت أوروبــا اهتمامــًا فــي موضــوع حقــوق اإلنســان وعقوبــة اإلعــدام وحريــة التعبيــر كمــا

رماديــة عنــد  تــرى ايــران فــي االتحــاد األوربــي بأنــه يقــر مبــادئ واجبــة اإلتبــاع ،لكنــه يتــرك منــاطق
النـووي  بحيـث يشـكل البرنـامج ،وقـدراتهمسبب تفاوت مصـالح أعضـائه الشروع في تطبيق مبادئه ب
 بينمـا ال تكتـرث الــدول األوربيـة حيـال بــرامج باكسـتان وٕاسـرائيل النوويــة ،االيرانـي خطـرا علـى أوربــا

)٢(.  
لقيـادة أوربيـة لمنـع االنتشـار  اً حيـث وضـعت أسسـ ،ًا أكثر فاعلية دوليـاً رغبت أوربا بأن تكون طرف

ترجمــة فعليــة لبيــان لوكســمبورغ الصــادر عــن وزراء خارجيــة دول االتحــاد  يوهــ ،فــي العــالم النــووي
الـذي دعـا إلـى عـدم تـرك هـذه السياسـة حكـرا علـى الواليـات المتحـدة  ،٢٠٠٣-٦-٢٣ األوربي في

بغزوهــا للعــراق أنهــا مســتعدة الســتخدام القــوة تــذرعًا بمكافحــة انتشــار أســلحة  األمريكيــة التــى أثبتــت
وجـاءت  ،الجميـع بمـا فيهـا االتحـاد األوربـيالشـرعية بمـا يهـدد مصـالح  اقالدمار الشامل خارج نط

                                                 
1  - EU and Iran Towards a New Partnership, 30 avril 2014,in http://www.iris-
france.org/eu-and-iran-towards-a-new-partnership/ 

�ن ��ط0�ت ا�ردع ا��زا��ت ا���ق �ر�س، *���� ا�و
ط  - ٢ �ھ�دي ا��و
وي، ا��3روع ا��ووي ا+�را�
�٢٠٠٥را�ر  ١١، ٨٨٩ا��دد ا��ر����، .  
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 إلجـــــراء ٢٠٠٣-١٠-٢٠ وبريطانيـــــا إلـــــى طهـــــران فـــــي لمانيـــــا وفرنســـــااتحركـــــات وزراء خارجيـــــة 
النـووي بالبيانـات  سياسة مكافحة االنتشـار والتحول من ،ات مع ايران حول برنامجها النوويمحادث

المفاوضـات المتعلقـة بالمزايـا التجاريـة  فـي إنـذار ايـران بوقـف جميـعوهو ما تمثـل  ،إلي االجراءات
األمــن التخــاذ اجــراءات أشــد  الممنوحــة لهــا فــي األســواق األوربيــة وصــوال إلــى الــذهاب إلــى مجلــس

  .)١( قسوة
  فتاره نجدها في تحسن وتاره اخرى في تراجع  ،االوربية االيرانية بعدم الثبات اتسمت العالقات

 )هاشمي (من لكل الرئاسية الفترة في والحوار التحسن من نوع عرفت عالقاتها أن القول ويمكن ،
 كما ،بينهما االستثمارات جملة في هامة نقلة إلى أدى مما ،)خاتمي محمد(و )رفسنجاني(

استغلت ايران عالقاتها التعاونية مع االتحاد األوروبي لتقليل الضغط األمريكي وتقليص دوره 
 ما سرعان االيراني – األوروبي الحوار سياسة أن إال، فاعلة جديدة له في المنطقةبإدخال قوى 

اذ  ،ة االتحاد االوربي مشابه لرؤيتهابسبب ضغط الواليات المتحدة على ان تكون رؤي تراجعت
إلى قناعة بأن قوانين معاهدة حظر االنتشار النووي لم تعد كافية بالنسبة للبرامج  الطرفان توصل
لكن االمور قد تغيرت مره اخرى اذ  ،ة اإليرانية ويجب ممارسة ضغط أكبر على إيرانالنووي

 أوروبا إعالن بعد خاصة وٕايران األوروبية الدول بين كبيرا تواصال األخيرة المرحلة شهدت
 االيراني السلوك عرف وعليه ،النووي الملف يخص فيما الدبلوماسية الحلول إلى اللجوء بضرورة

 بعد وٕايران لمانيااو  وفرنسا بريطانيا بين مباحثات بدأت حيث ،التعاون من نوعا الدول هذه تجاه
  . )٢(اليورانيوم   تخصيب عمليات تعليق يخص فيما ٢٠٠٤ عام باريس اتفاق
 يف التطورات نتيجة الحوار من نوعا شهدت  نجاد أحمدي الرئيس االيراني عهد في العالقاتان 

 الواليات وشجع ،بالمرونة البداية منذ األوروبي الموقف اتسم حيث ،االيراني النووي الملف
  . )٣( المعقد الملف هذا إلنهاء الدبلوماسية خيار تبني على المتحدة

 طرحت أوروبا وأمريكا مشروعًا جديدًا يعرض على ايران توفير الوقود النووي لها في مقابل وقفو 
 ال يمثل شيئًا أمام تعهداتهم السابقة عدتهو  ،ايران وجدت فيه نوعًا من الخداع غير أن ،التخصيب

وهذا يعني وقف أنشطة العلماء االيرانيين  ،٢٠٠٤اتفاقية سعد آبادو  ٢٠٠٣ اتفاقية باريس في
إلى تعنت  ىوهذا أد  ،واالرتهان للدول الخارجية ،المناجم المكتشفة في يزد وعدم االستفادة من

خاصة انها تستند في موقفها هذا الى مادة  في برنامجها النووي ايران ودفعها للمضي قدماً 

                                                 
 ٢٠٠٦، ، د�3ق١دار ا�واhل، ط  ، a ا�3رق ا�و
طر��ض ا�راوي ، ا�ر���n ا��ووي ا+�را�� وأcره �0 - ١

  . ٢٣٣، ص
�، ط`ل - ٢
ا��0ف ا��ووي ا+�را�� وأ
0�� ا�د��ر ا���3ل �� ا���ط�6 ، �دوة ��bد ا������ ا+����1��  ��ر�
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إضافتها للدستور االيراني تحرم التراجع أو تقديم تنازالت فيما يخص البرنامج دستورية تمت 
 النووي ، وأحالت الملفعن تعثر المفاوضات ٢٠٠٦- ١- ١٢ ، حيث أعلنت الترويكا فيالنووي

  .)١( ٢٠٠٦-٣-٨ االيراني إلى مجلس األمن لفرض عقوبات في
نشاط بتحويل  ءان سبب التأزم في العالقات االوربية االيرانية يعود الى قيام ايران في البد

كبير المفاوضين وقد برر روحاني الذي كان يشغل منصب  ،اليورانيوم في مفاعل اصفهان
إننا (( لهم بيانا جاء فيه األوروبيون من عدم مرونة ووجههذا القرار بما يبديه  النوويين في إيران

الضمانات الموضوعية  اقترحنا أن نعهد إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصياغة معادلة من
المفاوضات ال تجري وفقا لما  ، ولكن من الواضح أن...الستئناف نشاطات التخصيب في إيران

بصورة جوهرية القتراحاتنا كليا أو  م االمتناع عن االستجابةدعت إليه اتفاقية باريس ألنكم واصلت
الموضوعية لكي تتمكن إيران من ممارسة  حتى جزئيا أو تقدموا وجهات نظركم حول الضمانات

  .)٢()) حقوقها بموجب المعاهدة دون تمييز
 عامفي إيران  كان األوروبيون يشتكون من الضغوط األمريكية بصدد التعامل مع العقوبات ضد

احتجاجات أوروبية على هذا الصعيد، فكان من في العام نفسه سلسلة  وتناقلت الصحف ،٢٠٠٧
رئيس رابطة المصارف " كالوس بيترموللر" شكوى علنية من جانب قدمت لمانيا مثالاذلك 

وفي النمسا مثال آخر شكوى  تلك الضغوطات، األلماني من" كوميرس"ورئيس مصرف  األلمانية،
 استراتيجياتالنمساوي من مستشاري مركز  الخبير المالي رنخت فريشنالجير،صدرت عن آلب
تندد بالتدخالت  ،التجارية لألوراقاالتحاد العالمي  ة عنبهمشا ىوصدرت شكاو  الشرق األوسط،

  )٣(.االمريكية اتجاه التصرف االوربي تجاه ايران 
 ٢٠٠٨تعليق تخصيب اليورانيوم عام سلمت الدول الست الكبرى إليران عرضًا جديدًا يهدف إلى 

وقد حضر جلسة التسليم سكرتير المجلس األعلى لألمن القومي االيراني سعيد جليلي والممثل 
كذلك شارك في الجلسة رئيس  ،ي االتحاد األوروبي خافير سوالنالسياسية الخارجية ف األعلى

ب عن ثقته في التوفيق بين الذي أعر  ،غالم رضا اغا زادة ،االيرانية منظمة الطاقة الذرية
ولكن قبل دراسة المقترحات فاجأ الرئيس الفرنسي نيكوالي  ،ةالعرض المقدم واالقتراحات االيراني

ل عبارات التهديد يحم ٢٠٠٨الكنيست االسرائيلية ساركوزي الجميع بخطاب ألقاه من منصة
حال تعرض وجودها للخطر  إن فرنسا ستقف دائمًا إلى جانب اسرائيل في:" وقال ،والوعيد إليران

                                                 

�� وا��`:�ت ا��gر1�� ، �ر�ز ا�درا
�ت ا�3ر:��  - ١��
���د �ور �د ا����م، :�8�� ا�را��� ا��
�1دات ا�

   ١٧،ص  ٢٠٠٦،ا��دد ا���
9،ا��6ھرة
2  - Anthony H, cordesman, Iranian nuclear weapons ? The option if deplomacy 
fails, www.csis, org/burkr, April 2006, P.14. 
3  -  Ibid. 
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 "من قبل األسرة الدولية وهذا يستدعي ردًا قويًا وحاسماً ... وأن ايران النووية وضع ال يحتمل... 
)١( .  

شخصية  فالموقف الفرنسي يعود إلى ،بين الدول األوربية اً أظهر هذا الموقف تمايز لقد 
 فإما أن توقف ايران تخصيب ،قدراته الكاريزمية لمهاجمة ايرانالذي استخدم كل  )ساركوزي(
سيتجه العالم إلى فرض عقوبات شديدة عليها بما في ذلك  وأما ،ليورانيوم وتقبل الرقابة الكاملةا

فألمانيا أكبر شريك  ،الموقف األلماني حذرا رغم تشدده وكان ،إلى ايران اليورانيومتصدير  وقف
تقوم  يعلى سياستها الت )أنجيال ميركل(هذا فقد حافظت المستشارة األلمانية  ومع ،تجاري إليران

  .)٢( شركائها في االتحاد األوربي دائما على الوقوف خلف
اشتد الخالف بين أوروبا وٕايران بشأن العقوبات وبشأن االتفاق الثالثي بين ايران والبرازيل وتركيا 

من اليورانيوم  اً كيلوغرام ١٢٠٠ االتفاق بتسليم يفيدووجهت له انتقادات إذ  ،٢٠١٠مايو  في
االيراني منخفض التخصيب للجانب التركي في غضون شهر ليتم تخزينه داخل االراضي التركية 

كيلوغراما من الوقود النووي  ١٢٠على ان تتسلم ايران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 ،اليورانيوم أدخل الشك في مجمل كميات، مما الطبية لألبحاثالمخصص لتشغيل مفاعل نووي 

بين لقاء في اسطنبول  ٢٠١١- ١-٢٢ وبعد قطيعة دامت أكثر من أربعة عشر شهرا عقد في
حيث دعت كاثرين ) ١+٥( لمانياا فضًال عنايران والدول دائمة العضوية في مجلس األمن 

إلى قبول ايران ) ١+٥( ون الخارجية في االتحاد األوربي وممثلة دولؤ ولة الشؤ مس ،أشتون
كيلو غرام من اليورانيوم  ٢٨٠٠أي  ،مخزونها من اليورانيوم المخصب التخلي عن معظم
، وذلك % ٢٠كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة  ٤٠و  ،% ٣،٥المنخفض بنسبة 

ومثل هذا  ،وة على طريق بناء الثقة مع ايرانالغرب خط عدهفي إطار اتفاق لتبادل الوقود النووي 
وزير الخارجية االيراني بالوكالة آنذاك علي أكبر  علمًا أن ،بة إليران تشديدًا لشروط التبادلبالنس

برنامج النووي خالل لقاء موضوع ال صالحي أعلن في وقت سابق لالجتماع أنه لن يناقش
يل مؤكدًا أن أساس المفاوضات سيكون حسب إعالن طهران الذي وقع مع البراز  ،اسطنبول

  .)٣( ٢٠١٠مايو  ١٥وتركيا وٕايران في 
قرر االتحاد  ،من تصدير النفطودعما للجهود التي تقوم بها الواليات المتحدة من اجل منع ايران 

  )٤(:ما يلي  ٢٠١٢كانون الثاني  ٢٣االوربي في 
                                                 

١ -  ��0�hرا
  . ٢٠٠٨- ٦- ٢٤، ا�را���،ا����ة ا��0د��� - 
0�م �*�ر ،أgر ���و�� ����دى �رب ا
٢ - �   ٢٠٠٩- ١٠-٣ ����،ر�دي ��در، ا�دول ا�ور�� أ�cر �3دد اً، 1ر�دة ا���bر ا�0
� أور�� �ن ���و�8ت ا
ط�ول وطbران �ر�ض 3روط ��دل ا��ورا��وم ، دار  - ٣�g ،د *��> *د��6ن���

 :�a0 ا�راط  ٢٠١٣-١-٢٣، ا����ة
http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/226612.  

٤ - 
�ت ا��0
ط���� و ا+
�را��1�� ���ث ���ز��ن ،ا��6و�ت ا+��ر��� 8د ا�ران ،�ر�ز ��ث �0درا
  . ٨٥،ص ٢٠١٣،�روت ،١،ط
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عقود ما قبل االول من  وفسخ ،عقود جديدة لشراء النفط االيرانياالمتناع عن ابرام اية  •
أي  ،االتحاد االوربي أي نفط من ايران هوهو التاريخ الذي لن يشتري بعد ،٢٠١٢تموز 

 .تطبيق سياسة المقاطعة 
المواد البتر وكيميائية من التأمين للشركات التي تشحن النفط او  بوليصةحضر منح  •

اغلقت مكاتبها في حيث ان بعض شركات التأمين في بلدان االتحاد االوربي  ،ايران
 . ٢٠١٢ايران حتى قبل ان يوضع هذا الحظر موضع التطبيق في االول من تموز 

المنتجات الذهب والمعادن الثمينة والماس و وقف كل اشكال التعامل التجاري مع ايران ب •
 .البتر وكيميائية 

على الرغم من استمرار السماح بإجراء  ،د كل مقتنيات مصرف ايران المركزيتجمي •
 .الموافق عليها دم النشاطات التجارية المشروعة و التعامالت التي تخ

  .تجميد مقتنيات العديد من الشركات االيرانية المتورطة في شحن االسلحة الى سوريا  •

أنها يمكن  فضًال عن ،ستراتيجي األوروبي بأهمية كبيرةإيران تتمتع في المنظور اال مع ذلك فأن
وفي الوقت  ،ا فهي تتمتع بمصادر عديدة للطاقةأن تكون شريًكا اقتصادًيا جيًدا بالنسبة ألوروب

وبي في كل من منطقة الشرق نفسه يمكن أن تكون بمثابة العامل المساعد على زيادة النفوذ األور 
نوات السابقة ولكن على مدى الس ،دة العمق االستراتيجي في المنطقةوكذلك على زيا ،األوسط

د ومن المؤك ،توصل المحادثات إلى نتائج ملموسةكان هناك العديد من العوائق التي حالت دون 
فعلى األقل انشغلت كل من إيران وأوربا بالتفاوض حول  ،أن إيران ال تجهل مطالب أوروبا

  )١(: القضايا التالية

  . تهيئة المجال لدعم المفاوضات بين العرب وٕاسرائيل -١

  .قضية أسلحة الدمار الشامل واألسلحة النووية تحديًدا -٢

  . قضية حقوق اإلنسان -٣

  .التعاون مع النظام الدولي في مجال مكافحة اإلرهاب -٤

                                                 

1  -  Karl Vick: "In Iran, Power Written in Stone", Washington Post, January 23, 
2006,p16  
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 أن تنأى بنفسها عن وجهة النظر األمريكية في اً حاولت الدول األوربية بوصفها طرفًا أساسي
 ايران في الحوارات النووية بحيث ال يصل هذاوعملت مع  ،اطي مع البرنامج النووي االيرانيالتع

فهي ال ترغب بتصعيد الموقف مع ايران  ،اية إال من خالل الحل الدبلوماسيالملف إلى النه
قَعت أكثر من ذي قبل تحت الضغط األمريكي التخاذ أنها و غير  ،االقتصادية بينهما للعالقات

وجهة النظر األوربية  بذلك تطابقتو  ،النووي االيراني إلى مجلس األمن الملف قرار بإحالة
بعض األوربيين أنه من الصعب إجبار ايران على توقيع بروتوكوالت  لكن يرى ،واألمريكية

ائيل وباكستان والهند عن األسلحة النووية في خضّم تخلف اسر  إضافية لمعاهدة عدم انتشار
 ي الشرق األوسط يتم بحزمة واحدةأن حل الملفات النووية ف كما يعتقد قسم من األوربيين ،التوقيع

)١(.  
ال بد من االشارة الى الحاجة المتزايدة  ،يرات الحاصلة على الساحة الدوليةوفي خضم المتغ

 ،دبلوماسيا امام الضغوط االمريكيةإليران الى الدول االوربية في الوقت الراهن لمساندتها 
كما ان الدول االوربية ليست  ،االقتصاديوبشكل خاص على الجانب  ،والتهديدات االسرائيلية

تثمار في الغاز وخاصة مشاريع االس ،االستثمارات االقتصادية في ايرانلتنازل عن لعلى استعداد 
وتقديم مزيد  ،الترغيبالترهيب و ولذلك سوف تستمر الدول االوربية في سياسة  ،الطبيعي االيراني

ولهذا تعمل ايران على  ،ازمات على هذا الجانب ي تعاني منمن الحوافز االقتصادية إليران الت
قرار االقتصادي على مستوى تقوية اواصر العالقات التي تربطها مع اوربا على امل تحقيق االست

  .)٢(لدعم دورها االقليمي في المنطقة و  ،الداخل
المفوضة العليا للسياسية الخارجية في )  فيديريكا موغيريني(  وفي هذا االتجاه نجد تصريح

اتفاق قد تم بين وزراء خارجية  التي اشارت الى وجود ٢٠١٤- ١٢-١٧في  االتحاد األوروبي
، وأشارت موغيريني خالل اجتماع رب السورية بمساعدة إيران وروسيااالتحاد على إنهاء الح

إلى أن االتحاد سيعمل  هنفس  يخفي التار  لمجلس االتحاد األوربي على مستوى وزراء الخارجية
، وخاصة الدول الكبيرة في الخليج د يكونوا جزءًا من الحل في سورياالذين قكافة مع الالعبين 

  . )٣( وأيضًا إيران وروسيا
  

                                                 
� :،ا
�bداف ا�ران  
�وت ر��ر - ١�6��6 ا�gطط ا��� ��دھ� ا��ت ا+�ض ��?��ر ا��ظ�م ،�ر��1 ا��ن ا+�و

  . ١٥٩،ص  ٢٠٠٧، 3��١رون،���� �دو��،ط–،ا�دار ا��ر�� �0�0وم 

�د ن ���� ،ا���ط ������ت ا��3روع ا+�را�� و �`:��- ا+:0���� و ا�دو��� و دورھ� �� gد�� ا��3روع  - ٢

6�b0 ،�*در 
ق ذ�ره ، صاو �
  . ٣٨٨ا��:�- ،�� ���ب ��3ر�9 ا��?��ر �� ا���ط�6 ا��ر�� و �
� �6رر �ل ا+ز�� ا�
ور�� ورو
�� و ا�*�ن ��3ر��ن - ٣�1ده �a0 ا�راط :�
�م ا�ز�ر ،ا+���د ا+ور

:http://aranews.org/2014/12/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD
%D8%A7%D8%AF-  
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حيث  ،بشكل برغماتي مع كل من تركيا وايرانمما تقدم يمكن القول ان االتحاد االوربي قد تعامل 
فعلى صعيد تركيا تعامل  ،بشكل كامل همين مصالحأانطلقت من خالل تان رؤيته للتنافس قد 

واقفها اتجاه ما يحصل بالمنطقة وبشكل االتحاد االوربي معها بشكل ايجابي وقام بمساندتها بم
خطرها  أأسلمة التي بدلكنه طالبها بموقف اكثر قوة من الحركات المت ،خاص الثورات العربية

ومن جهة اخرى  ،رة تركيا بؤر هذه الصراعات والحركات من جهةمجاو وذلك بسبب  ،باالنتشار
دور  فضًال عن ،ل ما بين حدود االتحاد االوربي وهذه البؤرتمثل تركيا الخط الفاصل الذي يفص

لكن هذا  ،الوربي الى االسواق الشرق اوسطيةالممر الذي من خالله يصل االتحاد ا بعدهاتركيا 
فقد  ،االيراني على حساب الدوراهمية للجانب التركي  تطال يعني ان دول االتحاد قد اع

 منذ على ايران فرضت التي االمريكية العقوبات ورغم ايران مع اقتصادية بمصالح اوروبا ارتبطت
إال ان توسع  ،العقوبات تلك تطبيق من بنفسها النأي حاولت اوروبا ان إال الثمانينيات منتصف

حيث سعت دول االتحاد  ،دى الى تأزم العالقة بين الطرفينقد اموضوع البرنامج النووي االيراني 
ي ايران وعدم التفريط المصالح االوربية ف على المحافظة متطلبات ينب توازن تحقيق الىاالوربي 

انية التهديد بالعقوبات في حال اصرار الجمهورية االسالمية االير والضغط و  ،بها من جهة
  .التجارية من جهة اخرى دة النظر بعالقاتها االقتصادية و مهددة بإعا ،االستمرار بالبرنامج النووي
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  المبحث الثاني

  الرؤية الروسية

  

غييرات في مجال العالقات الشك ان انهيار المعسكر االشتراكي ادى الى احداث جملة من الت
بالثنائية القطبية ن في اطار ما كان يطلق علية ان كبيرتاذلك ان العالم لم يعد تسيره قوت ،الدولية

ة دون منازع هي بل اصبحت تتحكم به قوه واحد ،اليات المتحدة واالتحاد السوفيتيمجسدة في الو 
حيث كانت من بين اهم النتائج المباشرة لهذا االنهيار تراجع للدور والمكانة  ،الواليات المتحدة

  .التحاد السوفيتيالذي كانت تحتلها روسيا في مجرى العالقات الدولية بوصفها وريثة ل

ات جملة من محاوالت االصالح مست المجاالت المؤسساتية يشهدت روسيا خالل فترة التسعين
كان وفق اقتصاد مفتوح عوض االقتصاد الموجة الذي على واالقتصادية لجعل البالد تسير 

ومن هذا يمكن فهم االبعاد الروسية الجديدة في السياسة الدولية  ،منتهجا وقت االتحاد السوفيتي
االخيرة ،فحالت الفوضى العارمة من خالل الوضع المريح الذي اصبحت تتمتع به في السنوات 

بداية التسعينات اصبح من  االتحاد السوفيتي من تفككاستقرار الذي عرفته مباشرة بعد الالو 
ونظرا لما تمتلكه من  ،النظام واالستقرار في البالد حيث تمكنت روسيا من فرض ،الماضي

امكانيات عسكرية نووية ردعية واقتصادية متنوعة وثروات طبيعية هائلة كل هذا فتح الباب امام 
ر ويمكن ارجاع هذا االمر لبروز شخصية فالديمي ،كون قطبا نشطا في الساحة الدوليةروسيا لت

مجلة التايمز االمريكية  هي هنا ان نشير الى ما ذهبت اليويكف ،بوتين الذي اعاد لروسيا هيبتها
من بين الشخصيات االبرز واالكثر تأثير نظرا  )فالديمير بوتين(حيث اختارت  ٢٠٠٧عام 

  . )١(للنتائج التي حققتها روسيا تحت قيادته 

الى ترقية المصالح الفدرالية الروسية كقوة كبرى وكأحد مراكز التأثير  )فالديمير بوتين(لقد سعى 
فضًال والحفاظ وتقوية سيادتها ووحدتها الترابية  ،المعاصر من خالل ضمان امن الدولةفي العالم 

تعزيز موقعها القوي بين المجموعة الدولية وذلك لغرض تعزيز قدراتها االقتصادية والثقافية  عن
  . )٢(لعقائدية والسياسية وا

                                                           

1  - Shevtsova L. et Lomidzé S. « La Russie, incertitudes internes ». Revue 
politique étrangère, n° 2007/1. 
2  - Containing Russia », Foreign Affairs magazine, May-June, 2008, Op.Cit; 
p.15           
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 من دتع "الخلفي الفناء" اصطالح وفقعلى  التقليدي بالمفهوم األوسط الشرق منطقة كانت لما
 على مفتوحة منطقة فإنها ،واحدة دولية قوة مصالح بشرعية فيها االعتراف يمكن ال التي المناطق

 سيرغي( ،الروسي الخارجية وزير نائب وبحسب تعبير القوى، جميع بين للتنافس مصراعيها
 األوسط الشرق في الوضع أن ((٢٠٠٥ ابريل٢٧فيالحياة  بجريدة له مقال في )الفروف

 مباشر شكل في روسيا يمس ،المنطقة هذه في بالغة بتعقيدات المحاط السياسي الحدث ومجريات
 الملتهبةالتناقضات  واستمرار العالقة النزاعات تسوية من التمكن وعدم الجهود أن ومن الطبيعي ،

 في أيضا ،يطال ، ولكنهوحسب الدولي الوضع على سلبا يؤثر ال هذا كل المختلفة االطراف بين
  . )١()) لروسيا  الوطنية المصالح مباشر شكل

المنطقة ككل مسرحا  تحيث شكل ،ى المؤثرة في منطقة الشرق االوسطروسيا من اهم القو  دعتُ 
روسيا الوريث الشرعي  بعد ،والواليات المتحدة االمريكيةبقا للمواجهة بين االتحاد السوفيتي سا

فان  هوعلي ،من اهمية استراتيجية تشكلهلالتحاد السوفيتي لم تتغير نظرتها الى المنطقة نظرا لما 
الفاعلين االقليميين على تها المتنامية تفسير وفهم تأثيرا جدا مهمة في تُعدتوجهاتها نحو المنطقة 

لذلك  ،لمكانة االستراتيجية الدولية لهااران تدركان اهمية الدور الروسي و وايفتركيا  ،في المنطقة
  .نجد ان النشاط الجديد لروسيا ضروري لفتح عالقات بينها وبين البلدين 

وفي خضم المتغيرات العديدة التي شهدتها منطقة الشرق االوسط وفي ظل السياسة البراغماتية 
فقد انصب اهتمام  ،هد بوتين لتحقيق المصالح الوطنيةي عالتي تميزت بها السياسة الروسية ف

لذلك سعت  ،نطقة تجاذب القوى الدولية الكبرىروسيا نحو منطقة الشرق االوسط التي اصبحت م
موالية للسياسة الروسيا الى تطوير عالقاتها مع دول المنطقة وعلى رأسها تلك الدول غير 

  .جديدة لتفعيل دورها  كاستراتيجيةاالمريكية 

  

  

  

  

  

                                                           

1  -  U.S. Department of state،Bureau of Public Affair، Middle East 
Partnership Intiative ( MEPI )، 10 - 03 - 2003. 
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  الرؤية الروسية تجاه تركيا :المطلب االول 

قد وضعت تركيا امام جملة من  الجديدة نجد ان البيئة ،نظر الى تركيا بعد الحرب الباردةالعند 
و على مستوى التفاعالت التغيرات االساسية سواء على مستوى النظام السياسي الداخلي ا

وأعطتها مجاال واسعا وخصبا  ،االهمية الجيواستراتيجية للدولة التغيرات اكدتهذه  ،االقليمية
تركيا بين مجموعتين  لتعزيز سياسة خارجية فاعلة في المنطقة ولكن هذه التغيرات ايضا وضعت

رات المجموعة االولى تتضمن التحديات التقليدية والمتعلقة باألمن الوطني والتوت ،من التحديات
خاللها  اما المجموعة الثانية فتشمل الكيفية التي يمكن من ،ستقرار السياسيالحدودية واال

االسواق العالمية وضمان االستقرار االقتصادي وتأمين  الى ،الوصول الى سياسات ناجعة
مستلزماتها من الطاقة ،وهنا يمكن القول ان تركيا قد حسمت خيارها االستراتيجي لصالح االرتباط 

حيث تعد تركيا عضوا في حلف الشمال  ،العسكرية والسياسية واالقتصادية بالغرب بمؤسساته
  . )١(االطلسي واحدى دول المجلس االوربي 

على حين كانـت  ،احياناً  صل إلى الحربو تتسم العالقات الروسية التركية بطابع من التوتر الذي 
البـــاردة غيـــاب بعـــض بعـــد الحـــرب -وال يعنـــي التقـــارب  ،ت التعـــاون أو غيـــاب التـــوتر محـــدودةفتـــرا

لكنــه يعنــي فــي  ،ان مصــالح الطــرفين اصــبحت متطابقــة القضــايا التــي مازالــت حولهــا خالفــات أو
الوقــت نفســه إمكــان التخلــي عــن بعــض االهــداف فــي مقابــل تحقيــق اهــداف اخــرى حتــى ال يحــدث 

ر مبـاراة غيـفـي في هذا اإلطار فـإن كـل طـرف يسـتخدم مـا لديـه مـن أوراق و تصادم بين الطرفين ،
أي ان كـــال الطـــرفين يكســـب فيهـــا وليســـت بالضـــرورة مـــا يكســـبه طـــرف يخســـره الطـــرف  ،صـــفرية
  .)٢(اآلخر

 – السوفييتية منافسةلل منطقة األوسط لشرقا منطقة أصبحت الثانية، العالمية الحرب انتهاء بعد
 عظمى، كقوة األميركية المتحدة الواليات برزت حيث ما،هبين األيديولوجي راعوالص األميركية

األميركية،  االستراتيجية في بارزا مكاناً  تركيا احتلت لذا ،تركيا مع وثيقة بعالقات م باالحتفاظتهت
 عقد مطالبة ١٩٤٦ عام السابق السوفييتي االتحاد من مباشرة لتهديدات عرضة جعلها وهذا

 إعادة فضًال عن الدولتان، مياهه في تشترك الذي األسود البحر عن الدفاع دولية لضمان معاهدة
 مباشر غير ديداً هت " عد مما ١٩٢٤ لعام السوفييتية – التركية الصداقة في معاهدة النظر

                                                           

1  -  kirsci kemalTurkey's foreign policy in turbulent timeschaillot paper Institute 
for Security studies .N92 (European Union).september2006. p7     
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 من واحدة، خطوة وأن ُمهددة أصبحت ،تركيا بأن الشعور هذا مبعث وكان التركية، للسياسة
  . )١( " تركيا ضياع معناه السوفييتي، العمالق

بأساليب  العالمية، والسيطرة والنفوذ القوة معركة في الثُنائي، الدولي االستقطاب مشروع وضمن
 من قبل المعسكر تركيا استقطاب عملية بروز كان الباردة، ،خالل الحرب والترغيب التهديد
 في ،) االحتواء(  ةاستراتيجي  المتحدة الواليات استخدمت استراتيجية ،لذلك أهمية ذا ،الغربي
 مساعدة في ،١٩٤٧ عام ) ترومان مبدأ ( إعالن خالل من ومقاومته، التوسع السوفييتي ةهمواج
 مارشال بمشروع وشمولها ،١٩٥٢عام الناتو حلف إلى تركيا انضمام في قبول مث ،اليونانو  تركيا

في  ١٩٥٥عام ) ( CENTO  السنتو حلف إقامة في رانواي وباكستان والعراق واشتراك تركيا ،
  . )٢(منطقة الشرق االوسط 

تركيا  لتبني نتيجة األيديولوجي الخالف ةلمرح السوفييتي واإلتحاد تركيا بين العالقات دخلت
 أن يمكن ال لذلك ،السوفييتي اإلتحاد ضد واأليديولوجي العسكري الغربي المعسكر إستراتيجية

والقضية القبرصية  ١٩٦١عام  الكوبية الصواريخ أزمة ولكن ،باإليجابية بينيها العالقةصف تو 
إدراك االتراك  نتيجة ،السوفييتية التركية العالقات تنظيم مسألة في كبير أثر لها كان ١٩٧٤عام 

هي قبل المبادئ ولذلك حاولت تركيا اعادة النظر في عالقتها مع االتحاد السوفيتي  ان المصالح
لتحقيق قدر من االستقاللية في السياسة الخارجية  ،الجوار في البلقان والشرق االوسطومع دول  ،
)٣( .  

 بمنطقة واالقليمية، الدولية القوى اهتمام زيادة الباردة، الحرب ما بعد مرحلة تداعيات من وكان
 في رؤية التغييرات، هذه فأثرت الدولية، التوازنات في تغييرات إلى أدى وهذا الشرق األوسط،

حث  إلى أدى ما وهذا قّوة، من أوتيت ما بكل المنطقة، إلى فاندفعت العالمية القوى
 تضخم والى ،للتطوير القابلة اإلقليمية قواها تطوير على اإلقليمية، المعايير ذات االستراتيجيات

  . )٤( االستراتيجية المصالح في تعارض

 من انسلخت التي معظم الدول المستقلة نلكو  الجديدة، التغييرات هذه من تركيا استفادت  
 في تركيا، مع تشترك الوسطى وهي وآسيا والقوقاز البلقان منطقة في تقع السوفييتي، االتحاد
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 وأصبحت تاريخية وثقافية، أبعاد ذا جديداً  دولياً  لتركيا ،محيطاً  مما وفر واللغة، والدين التأريخ
  . )١(الناحية االقتصادية  من تشكيلها إعادة عملية في البلدان لهذه حيويةً  شريكةً  تركيا

لقــد كــان التنــافس مــا بــين الطــرفين مــن اجــل الحصــول علــى اكبــر قــدر ممكــن مــن المكاســب فــي 
وال يخفيـــان كليهمـــا  ،مـــن المـــواد الخـــام جمهوريـــات آســـيا الوســـطى الغنيـــة بمصـــادر الطاقـــة وغيرهـــا
االنـدفاع التركـي نحـو وكلمـا ازداد  ،)٢( سعيهما الحثيث لنقـل بتـرول آسـيا الوسـطى عبـر اراضـيهما

ماح لهــا الســيطرة علــى هــذه القوقــاز قابلــه صــد وتحركــات روســية ســريعة لمواجهــة تركيــا وعــدم الســ
ولمـا أحسـت أن هـذا لـم يـردع  ،وسـيا موقـف المحـذر والمنـذر لتركيـاوفي البداية اتخذت ر  ،المنطقة

العـدو (شـمال االطلسـي تركيا المستندة في تحركاتها أو بـاألحرى انـدفاعها نحـو القوقـاز إلـى حلـف 
، رد عبــر القنــوات السياســية الرســميةتحولــت روســيا إلــى موقــف الهجــوم والــ) القــديم الجديــد لروســيا

   -: وهيوفي عدة قضايا حساسة لتركيا 

وان يـتم  المطالبة بعدم مـرور خـط البتـرول االذربيجـاني المتجـه الوربـا مـن االراضـي التركيـة، -١
  ). البسفور والدردنيل(ذلك عبر النقل من الموانئ الروسية وبالمرور من المضائق التركية 

والمعـروف ان تركيـا  ،)كارابـاخ(دعم أرمينيا ومساندتها في صراعها مع أذربيجـان حـول اقلـيم  -٢
  . تساند أذربيجان في هذه القضية

، فــي روســيا PKKالكردســتاني تقــديم الــدعم ألكــراد تركيــا وفــتح مكتــب خــاص لحــزب العمــال  -٣
وتسهيل مهمة انتقالـه مـن سـوريا إلـى موسـكو ومـن  ،الها رئيس الحزب عبد اهللا أوجالنواستقب

  .)٣( ثم إلى ايطاليا ورفض تسليمه إلى تركيا
أس (دعــم اليونــان وقبــرص فــي صــراعهما مــع تركيــا مــن خــالل موافقتهــا علــى بيــع صــواريخ  -٤

وأدى إلى اشعال فتيل أزمة بين تركيـا  ،كياًا امنيًا لتر لقبرص اليونانية مما سبب هاجس) ٣٠٠
 .)٤(وقبرص

تغيــرات مثيــرة خــالل العقــد لكــن ال بــد مــن االشــارة الــى ان العالقــات الروســية التركيــة قــد تعرضــت ل
حيث اسهمت عوامل اقتصـادية وجيوسياسـية جديـدة فـي صـوغ تحـول تـاريخي حـل محـل  ،المنصرم
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أي ان  ،مشـتركة مـع روسـيا اً تركيـا حـدودلفبعد تفكك االتحـاد السـوفيتي لـم تعـد  ،مواجهات الماضي
  . )١(غير وارد   اً حدوث عدوان عسكري روسي على تركيا يعد امر 

وقع الطرفان اتفاقية انابيب الجدول  ١٩٩٧اما على الجانب االقتصادي ففي كانون االول ديسمبر 
وقـد بـدا  ،مليـار متـر مكعـب مـن الغـاز كـل عـام ٥٦٥ ـلتزويد تركيـا بـ )السيل االزرق(او ما تسمى 

مـن الصـادرات الروسـية الـى % ٦٨حيـث يمثـل الغـاز نسـبة  ،٢٠٠٣لعمل بهذه االتفاقية فـي عـام ا
  .)٢(من احتياجات الغاز من روسيا % ٧٠تركيا التي تستورد 

 المتحدة الواليات استراتيجية في أثرت التي ،٢٠٠١الحادي عشر من ايلول عام  أحداث وبعد
 يضمن دفاعي نظام لصياغة أوراسيا منطقة في أهدافها أولويات ترتيب وفرضت إعادة ،األميركية

 من الرغم على(والصين االتحادية روسيا موقف وتحجيم تحديد من خالل ومصالحها أمنها
 األوسط، والشرق الوسطى آسيا في تركيا حركة ودعم  )اإلرهاب العالمية لمكافحة الحملة تأييدهما
 ( منتدى لتأسيس المبادرة المنطقة، من دول عدد مع روسيا والصين موقف كان وبالمقابل

  .)٣(توجه الواليات المتحدة في المنطقة  ضد ،كرد فعل ) نغهاياش

حيث وصفت هذه  ،شهدت اكبر تقارب بين البلدين ٢٠٠٨و  ٢٠٠٣ما بين عامي  المدةان 
ولعل الزيارة التي قام بها  ،بأنها فترة ذهبية ونقطة تحول فينالمرحلة من العالقات ما بين الطر 

والتي كانت الزيارة االولى منذ  ٢٠٠٤الرئيس الروسي الى تركيا في الخامس من ديسمبر عام 
على مستوى رئيس دولة توضح المدى الذي اخذه مسار تحسين العالقات بين  ١٩٧٣عام 

  .)٤(البلدين 

 تركيا نبي كانت سببا في تدهور العالقة ٢٠٠٣راق عام على الع الحرب ان موقف تركيا من
وعلى اثر ذلك قام  ،بيان مشترك بين البلدين على التوقيع َتم حيث ،األميركية المتحدة والواليات

وكان لهذه الزيارة  ،٢٠٠٥بزيارة موسكو عام  رئيس الوزراء التركي السابق رجب طيب اوردوغان
الروسية التركية وانعكاسها على تطور عالقة تركيا مع دول نتائج ايجابية من تحسن العالقات 

  .)٥(الصراع مع روسيا ون الدخول في اجواء من التنافس و منطقة اسيا الوسطى د

رجب طيب اوردوغان روسيا ثم تكررت الزيارات الرسمية ،حيث زار رئيس الوزراء التركي االسبق 
وخالل زيارة اردوغان لموسكو في كانون  ،٢٠٠٩عاد بوتين لزيارة تركيا عام ثم  ،٢٠٠٨عام 
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فالديمير (ورئيس الوزراء  )ديمتري ميدفيديف(تم االتفاق مع الرئيس  ،٢٠١٠يناير /الثاني 
وعندما رد ميدفيديف  ،ةعلى انشاء محطة توليد نووية في تركيا لتوليد الطاقة الكهربائي )بوتين

مليار دوالر للتعاون في مجال  ٢٠بقيمة  تم التوقيع على اتفاق ،٢٠١٠مايو /الزيارة في ايار 
توقيع اتفاقيات فضًال عن  ،اعالت نووية في تركيا كخطوة اولىالطاقة النووية وٕانشاء اربعة مف

 –اخرى شملت تعاونا في خط االنابيب الجنوبي وباستثمار ثالثة مليارات دوالر في خط سمسون 
  .)١(جيهان  

 الدولتين، بين للتعاون أعلى مجلس موسكو وانقره بإنشاءلقد توجت الزيارات المتبادلة ما بين 
فضال عن  ،كافة روسية التركية على المجاالتتعزيز العالقات ال إستراتيجية تطوير إلى يرمي

حيث اكد الرئيس الروسي خالل زيارته تركيا  ،السلم الدولي واالمن واالستقرار التعاون لضمان
الن روسيا ترى تركيا  ،لتصبح استراتيجية متعددة االبعاد ،طموح تطور العالقات بين البلدين على

  .)٢( هجارا يمكن االعتماد علي

نوع من توتر العالقات ما بين موسكو وانقرة منذ اندالع االزمة السورية  هلكن هذا التقارب قد شاب
حيث اجبرت الطائرات الحربية التركية طائرة سورية متوجهة من موسكو الى دمشق على  ،

مقررة حينها اعلن بوتين تأجيل زيارة له كانت  ،كيا بذريعة انها كانت تنقل اسلحةبوط في تر اله
وقد ازداد حدت التوتر بشكل اكبر عندما اعلنت تركيا دعمها للمعارضة السورية  ،الى انقرة

  . )٣(المسلحة ودعوتها للناتو لتزويدها بصواريخ باتريوت لنشرها على الحدود السورية 

لتقـدم نفسـها  ،٢٠١٠انطلقـت منـذ نهايـة  يالتـو  االستراتيجية التركية بعـد الثـورات العربيـة،اتجهـت 
الوصـول  ينجحـت فيها جماعـة اإلخوان فـ يالسيما التـ لـدول الثـورات، ،"نمـوذجألا"علـى أنهـا الدولـة 

وللـدول  تركيـا نفسـها لهـذه الـدول،وبدرجـة أقـل ليبيـا، حيـث قدمـت  تحديـدًا مصـر وتونـس،و  للسـلطة،
فى  يعلـى أنهـا نجحـت فـى أن تحافـظ علـى طابعها الديمقراط خاصـة الواليات المتحـدة، الغربيـة،

الوقـت ذاتـه علـى معـدالت نمـو  يوأن تحافـظ فـ هو حزب العدالة والتنميـة، ،يظل حكم حزب إسالم
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يفنـد مـا  نموذجـًا حيـًا،أتعـد  من ثمتتبعهـا، و  ياد السـوق التـبفضـل سياسـات اقتصـ مرتفعـة، ياقتصـاد
     .) ١( يحـول عـدم ديمقراطيـة قـوى اإلسالم السياسـ الغـرب، يسـاد مـن مقـوالت فـ

وذلـك يرجـع إلـى تصـور روسـيا بـأن تركيـا هـى أداة  بدرجـة مـا،" متناقضة"أن رؤية روسيا لتركيا          
إقليـم الشـرق ي روسـيا فـدولـة مهمـة بالنسـبة ل يورغـم ذلـك ،فهـ المنطقـة، ياألمريكية فـ السياسـة
 المنطقة بعد ،مـن أهمية االسـتقرار ديز لمنطقـة الشـرق األوسط ي يان التصـور الروسـ ،األوسط

، وأن السياسـات ياألمن الروس وان عدم االستقرار في تركيا يهدد ،جـوار شـبه مباشـر لروسـيا
وهـو مـا  ،المنطقـة يعـدم االسـتقرار فـ يتسـببت فـ ،التاليـة علـى الثـورات العربيـةالتركيـة فـى الفتـرة 

، تؤثـر علـى اسـتقرار المنطقـة حـول قضايـا سياسـية كبـرى يترك -  يأدى إلـى وجـود خالف روسـ
ودور  ،العراق يف ي السلبيوالدور الترك ،يإليرانا يمـن البرنامـج النوو  يوتشـمل الموقـف التركـ ،

التي تشهد ودورها في حالة الفوضى الحاصلة في سوريا و  ،يدعـم المشـروع اإلخوان يتركيـا فـ
  .٢)( حالة من عدم االستقرار

لكن هذا االمر لم يؤثر  ،قات الروسية التركية من تجاذباتعلى الرغم من كل ما اصاب العال
فمن خالل تتبع الفترة الممتدة من  ،قات االقتصادية الروسية التركيةعلى العال بشكل من االشكال

انظر  ،لحوظ في حجم التجارة بين الطرفيننجد ان هنالك تطور م ٢٠١٢عام الى  ٢٠٠٣عام 
  ) . ١٩(الى الجدول رقم 

                                                           

1  - How Russia’s Putin and Turkey’s Erdogan were made for each other: 
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/12/02/how-
russias-putin-and-turkeys-erdogan-were-made-for-each-other/ 

  
2  -  Susan Stewart, “The EU, Russia and Less Common Neighborhood,” SWP 
Comments, Stiftung Wissenschaft und Politik, January, 2014, pp. 2–3. 
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  دوالر مليار٢٠١٢- ٢٠٠٣ للمدة تركيا و روسيا بين التجارة حجم)  ١٩( رقم جدول

تجارة تركيا مع 
  روسيا 

٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

 من االستيراد
  روسيا

٢٦,٦٣  ٢٣,٩٥  ٢١,٦٠  ١٩,٤٥  ٣١,٣٦  ٢٣,٥١  ١٧,٨١  ١٢,٩١  ٩,٠٣  ٥,٤٥  

 إلى التصدير
  روسيا

٦,٦٨  ٥,٩٩  ٤,٦٣  ٣,١٩  ٦,٤٨  ٤,٧٣  ٣,٢٤  ٢,٣٨  ١,٨٦  ١,٣٦  

  ٣٣,٣١  ٢٩,٩٤  ٢٦,٢٣  ٢٢,٦٤  ٣٧,٨٤  ٢٨,٢٤  ٢١,٠٥  ١٥,٢٩  ١٠,٨٩  ٦,٨١  المجموع 
 روسيا حصة

 في التجارة من
  تركيا

                    

  ١١,٣  ٩,٩  ١١,٦  ١٣,٨  ١٥,٥  ١٣,٨  ١٢,٨  ١١,١  ٩,٣  ٧,٩  االستيراد
  ٤,٤  ٤,٤  ٤,١  ٣,١  ٤,٩  ٤,٤  ٣,٨  ٣,٢  ٢,٩  ٢,٩  الصادرات

Source: 

Does Economic Interdependence Promote Political Cooperation Political Economy of Russian-Turkish Energy Relations, 
Prepared for ECPR General Conference, Bordeaux 2013,p13
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٢٠١٢-٢٠٠٣  

  

جد ان مستوى التجارة بين روسيا 
لتنخفض عام  ٢٠٠٨وكانت ذروتها عام 

مما تقدم يمكن القول ان روسيا كانت وما زالت تنظر الى تركيا بأنها احد اذرع االستراتيجية 
اعتبرت روسيا أن حيث  ،سط او في اوربا ودول اسيا الوسطى

 تفككي منطقة أوراسيا ما بعد 
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٢٠٠٣حجم التجارة بين روسيا وتركيا للمدة ) ١(شكل رقم 

جد ان مستوى التجارة بين روسيا ن) ١٩( ومن هذا المخطط الذي يعتمد على بيانات الجدول رقم 
وكانت ذروتها عام  اً قد شهدت ارتفاع ٢٠١٢الى  ٢٠٠٣

  . ٢٠١٠لبثت ان ارتفعت عام  

مما تقدم يمكن القول ان روسيا كانت وما زالت تنظر الى تركيا بأنها احد اذرع االستراتيجية 
سط او في اوربا ودول اسيا الوسطىاالمريكية سواء في الشرق االو 

ي منطقة أوراسيا ما بعد تركيا دولة مقربة من الواليات المتحدة وأنها منافس استراتيجي ف
 .  

ا�	�� ا����� 
 

 

شكل رقم 

  

ومن هذا المخطط الذي يعتمد على بيانات الجدول رقم 
٢٠٠٣تركيا منذ عام و 

 لكنها ما ،٢٠٠٩

  

  

مما تقدم يمكن القول ان روسيا كانت وما زالت تنظر الى تركيا بأنها احد اذرع االستراتيجية 
االمريكية سواء في الشرق االو 

تركيا دولة مقربة من الواليات المتحدة وأنها منافس استراتيجي ف
. االتحاد السوفييتي
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يا مثل تبنت روسيا وتركيا مواقف متعارضة في الكثير من القضا اتيخالل سنوات التسعينو 
حيث العالقات التاريخية الوثيقة بين تركيا والشعوب المسلمة في  ،البوسنة وكوسوفو والشيشان

هذه األقاليم ووجود مجموعات كبيرة من الشتات البلقاني والقوقازي على األرض التركية وهذا 
أما السياسة التركية داخل حلف شمال  ،المواقف والمقاربات المتعارضة يهم في تفسيرأيضا 

زادت فقد يع الحلف باتجاه جمهوريات االتحاد السوفييتي السابق األطلسي المتوافقة مع رؤية توس
لقد  ،من األسباب الرئيسة للتوتر بين البلدين ُعدتهذه العوامل مجتمعة و  ،من استياء روسيا

أوروبا والدول المجاورة لمجموعة الدول  أعطت روسيا األولوية لعالقاتها مع الواليات المتحدة،
 كيا جهودها الخارجية من أجل شراكة استراتيجية مع الواليات المتحدة،بينما كّرست تر  المستقلة،

دخلت روسيا  ،ثم إلدارة العالقة المضطربة مع اليونان وقبرص وجهود االنضمام لالتحاد األوربي
ات، مرحلة من الالمباالة السياسية المتبادلة والتي يوخالل مدة طويلة من سنوات التسعين وتركيا،
لقد شكلت التغيرات التي حدثت  ،ذلك لم تتعارض مع تطوير العالقات التجاريةمن رغم على ال

حيث  ،صدع في العالقات الروسية التركيةت ةفي الشرق االوسط وبشكل خاص في سوريا نقط
  .تركيا رؤية مختلفة تجاه ما يحدث تمتلك كل من روسيا و 
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  الرؤية الروسية إليران: المطلب الثاني 

عبر  ،العالمي النظام في األمريكية القوة الختراق منافذ عن تبحث التي الدول من روسيا دعتُ 
 القوى هذه عمل فضًال عن ،)ايران روسيا ،الهند روسيا ،الصين روسيا (الثنائي  التعاون سياسات
 ،العسكرية واالقتصادية قوتها مفردات تعزيز أجل من ،ياناألح أغلب في والمتكامل المستمر

للنظام  من ثمو  ،اإلقليمية والتفاعالت للنظم نموذجهاأ فرض الحق وقت في عليها يسهل حتى
  .العالمية والتفاعالت

 من ،استخدامها إلى روسيا تسعى التي الوسائل أهم من ،اإلقليمية النظم تفاعالت اختراق يعد
ايران  مع الروسية المصالح أهمية قياس على يعتمد وهذا ،المنطقة في االيراني الدور خالل دعم

 الحاضر الدولي القطب ،األمريكية المتحدة الواليات مع مواجهة دون أن تحققها يمكن والتي ،
 الواليات محاصرة زيادة مع ،الكبرى القوى بين ما للتنافس األوسط ،كمجال الشرق منطقة في بقوة

 كانت ،أوربية دول عشر إلى الناتو حلف نشاطات طريق توسيع عن ،لروسيا األمريكية المتحدة
 يبق فلم ،العراقو  أفغانستان إلى تمددهفضًال عن  ،سابقا السوفيتي االتحاد نفوذ مجال ضمن
  .) ١(ايران  وهو األمريكية المتحدة للواليات المناوئ الخصم إال لروسيا

 مع الطرفين مصالح خالله من ربطت طويل تاريخ فله ايران نحو الروسي التوجه صعيد فعلى
 بالنقاط تلخيصها يمكن سياساتها رسم في بالغة ةاهمي ايران الى روسيا اعطت حيث بعضها،

  )٢(:  التالية

 وفق الجديدة الدولية المنظومة في وتوزيعها القوة معادلة تشكيل اعادة الى روسيا تسعى  -١
  . سياسيا اقتصاديا جيوبوليتكيا نفوذا لها تضمن اسس

 الحرب بحجة مناطق عدة في االخيرة هذه دخول بعد المنطقة في االمريكي النفوذ كسر  -٢
 على المراهنة وبالتالي مصالحها روسيا سيفقد ما وهذا مشاريعها، تنفيذ وبهدف االرهاب على
  . الخطر هذا لمواجهة الوحيد السبيل هو ايران

 القومي امنها يهدد مما الجنوبية الحدود في لها معادية جبهة وجود من الروسي التخوف  -٣
  . االيرانية البيئة تعرفه الذي التكنولوجي والتطور التفوق بعد خاصة

                                                           

١ --  ,(/�T`ر %$�س %طوان، �"��, رو�"� ا�)ر$", و ا+� �رار :� ا�<ظ�م ا�دو��،/.-, ا��"��, ا�دو�", ،.
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 ٢٢٦ 

   عليه االمريكي الجانب سيطرة دون والحيلولة الطاقة نقل طرق على المحافظة  -٤

 ارباحا روسيا خالله من تجني والتي ايران في لألسلحة الروسي السوق على المحافظة  -٥
  . اقتصادها على ايجابا تنعكس كبيره

 الجيبولتيكية والمسارات التوجهات تغيير في سبتمبر من عشر الحادي أحداث ساهمتلقد 
 القوقاز في األمريكية المصالح حول أمريكية روسية خالفات وحدثت لروسيا، واالستراتيجية

 الحرب واستراتيجية الشمالية وكوريا إيران والعراق ضم الذي الشر لمحور األمريكي والمسمى
 لتحقيق إيران مع عالقاتها تدعيم روسيا حاولت جيبولتيكيا اإليراني الموقع وألهمية ،االستباقية
 إلى صاعدة إقليمية كقوة إيران تحتاج كما لقوقازا وٕاقليم الشرق األوسط في اإلستراتجية مصالحها

  .العسكرية  مستوى النواحي على خاصة كروسيا دولية قوة دعم

  )١: (هي مراحل خمس إلى الروسية االيرانية العالقات بها مرت التيالمراحل  تقسيم يمكن

 في الحرص من نوعا المرحلة هذه عرفت وقد ،١٩٨١ إلى ١٩٧٩ عام من تمتد :األولى المرحلة
 الداخلي اإلصالحي برنامجهالشروع بو  السوفييتية السياسة هيكلة إعادة نتيجة العالقة،

 الغربي االقتصادي فضًال عن الحظر ،االقتصادي التدهور وطأة تحت ∗)البيروسترويكا(
  . ايران على المفروض

 أن إال ،إليران العسكري روسيا بدعم تتميز ،كانت ١٩٨٣ إلى ١٩٨١ عام من :الثانية المرحلة
  .ايران  ضد حربه في للعراق روسيا وتدعيم مساندة جراء ،لتوترا من نوعا عرفت العالقة بينهما

 سحب بعد وفيما ،وٕايران روسيا بين الوضع تأزم ،١٩٨٨ إلى ١٩٨٣ عام من :الثالثة المرحلة
  )٢(االيرانية  للمنشآت العراق قصف من التخوف بحجة ايران من الخبراء الروس

  .أفغانستان من الروس انسحاب بعد الوضع تهدئة ،١٩٩١ إلى ١٩٨٨ عام من :الرابعة المرحلة
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 نفسها ايران وجدت حيث ،السوفيتي االتحاد بسقوط ،التسعينات بداية منذ وتبدأ :الخامسة المرحلة
 الجمهوريات في تمثل جديد فضاء بظهور وذلك ،واالستراتيجية الجيوبوليتيكية أمام التطورات

  . في اسيا الوسطى الجديدة

كانت الفكرة التي سادت في روسيا خالل السنوات الثالث االولى التي تلت تفكك االتحاد 
وكان انصار هذه الفكره يعرفون بأنصار  ،ثيق والشراكة مع الغربلتعاون الو السوفيتي هي فكرة ا
وكانوا يعتقدون ان االندماج في العالم  ،ت المتحدة االمريكية عبر االطلسيالتقارب مع الواليا

كما عبر عن ذلك وزير الخارجية الروسي االسبق  ،غربي هو خير ما يخدم مصالح روسياال
  .)١(من النادي المتمدن الخاص  اً بأن تصبح روسيا جزء اندريه كوزبروف

وبناء على هذه الرؤية فأن اعظم خطر يهدد المصالح الروسية والغربية على حد سواء هو ما 
وقد وفر هذا التهديد المشترك اساسا مهما للتعاون ما بين  )الراديكالي(سمي باإلسالم المتطرف 

يران تعد مصدر تهديد للمصالح الروسية بدال من ان وفي اطار هذه الرؤية كانت ا ،نالطرفي
 ١٩٩١ونتيجة لذلك اتخذت روسيا موقفا متباعدا عن ايران خالل الفترة من  تكون حليفا ممكنا،

  .)٢( ١٩٩٤الى 

نقل  مسألة هي المتحدة والواليات روسيا بين مهمة خالفات إلى أدت التي المسائل أكثر أن إال 
 خارجة دول المتحدة الواليات تعدها دول إلى المزدوج االستخدام ذات الروسية النووية التكنولوجيا

 بقطع ومهددة قوية ةالمتحد الواليات أفعال ردود وجاءت ،الشمالية وكوريا إيران مثل على القانون
 ،إيران إلى روسي نووي مفاعل بيع قضية في الحالة بوضوح هذه وبرزت روسيا عن المساعدات

 طابع ذا سياسياً  تحركاً  كان فالهدف ،قضية مفاعل من ابعد كانت ةالروسي األهداف ولكن
 أن يمكن ما وهذا ،العالم المهمة من المناطق في وخصوصاً  المتحدة الواليات عن استقاللي

 في إلى إيران زيارته خالل الروسي الخارجية وزير ) بريماكوف ايفغيني( تصريح في نلمسه
الواليات  عن مستقلة سياسة انتهاج ىلع عازم الكرملين أن(  بقوله ١٩٩٦ عام األول كانون

 فضال إيران مع والنووي العسكري التعاون سياسة عن تتراجع لن موسكو وان إيران، تجاه المتحدة

                                                           

�ت ا+� را ".", و ا+& '�د", ،/ر0ز :A"ر"ن ھ ر ،ا"ران $"ن ا�c"-T ا�)ر$� و $8ر &زو"ن  - ١��ا+<)0
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2  - Rachel Douglas. Russian Duma report denounces yeltsin policy in 
Chechnya. Executive Review VO 122. No.40. October 1999. p. 49. 
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 الدبلوماسية أوراقها جميع تسقط أن روسيا مصلحة من وليس ،عن تطوير عالقاتها االقتصادية
  . )١() المتحدة الواليات مع المقايضة أو المساومة أو إمكانية الضغط في

والتي تتلخص بما  اإليراني النووي البرنامج من الروسي الموقف حكمت محددات عدة وهناك
  )٢(:يأتي

 الشامل واالتجار الدمار أسلحة لنشر الدولية التزاماتها تخرق أن دون إيران مع التعاون -١
السوق  عن روسيا إزاحة إلى تؤدي ال ،األمريكية الضغوط أن موسكو وتدرك ،فيها

 .اإليرانية
 المليار دوالر التعاون هذا قيمة تخطت وقد إيران، مع النووي للتعاون االقتصادية األهمية -٢

 ٣٠٠ نحو وأنقذ ،من البطالة إيران داخل يعملون الذين الروس العمال آالف وأنقذ ،
 .التوقف من روسي صناعي في مشروع

الطاقة  مجال في اإليرانية القدرات تطوير على عملت التي الروسية الشركات نشاط -٣
 .المتحدة األمم ومراقبة أعين تحت تم السلمية،

 الحد من معاهدة على مبكرا وقعت فطهران المتهم، موقف في إيران موسكو دتع ال -٤
 وكالة مفتشي أبوابها أمام تفتح بأن يلزمها التوقيع هذا وأن النووية، األسلحة انتشار
 ليس اإليرانية المواقع من وغيرها ،"بوشهر"مفاعل  أن من واثقة وموسكو الذرية،الطاقة 

  .عنه الكشف يخشى ما ابه

فموسكو تجد في عالقتها مع  ،لألخرىطهران يشعران بحاجة كل منهما لقد كان كل من موسكو و 
بينما  ،رق االوسط بشكل عامالخليج العربي بشكل خاص وفي الش طهران نقطة نفوذ في منطقة 

روسيا الداعم لترسانتها العسكرية التي اصابها االنهاك في فترة الحرب العراقية في تجد ايران 
  .)٣(بحر قزوين سيا إليران في دول اسيا الوسطى و االيرانية فضال عن دعم رو 

 وبـرز ،اليرانيـةا الخارجيـة السياسـة علـى انعكاسـاته لـه كـان تطـورا البلـدين بـين العالقـات عرفـت
 بدليل ،للبلدين قزوين بحر يشكله ما أهمية على ،البلدين بين الرؤية في االتفاق خالل من التطور
كازاخستان  ،تركمانستان ،أذربيجان ،روسيا ،من ايران كل تضم والتي ،قزوين منظمة بحر تأسيس

 عـن فضـال  ،بتـرول مـن فيـه يتـوفر بمـا يتميـز أنـه إال ،المغلقـة مـن البحـار البحر هذا أن ورغم ،
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 المطلـة الـدول بـين والتعـاون التنسـيق إلـى المنظمـة ويهـدف تكتـل ،الهائـل الطبيعـي الغـاز مخـزون
 عمليـات تنظـيم عـن فضـال ،بهـا التـي يزخـر الطبيعيـة المـوارد اسـتغالل فـي ،قـزوين بحـر علـى

 ولو التكتل هذا في دورا بارزا ايران تلعب أن إمكانية إلى اإلشارة تجدر كما ،فيه الداخلية المالحة
 تركيـا أن وعلـى أسـاس ،المنطقـة فـي المنافسة تركيا يضم ال التكتل هذا ألن ،القريب المدى على
  . )١( قزوين بحر على المطلة الدول من ليست الجغرافية الناحية من

كما ان حاجة روسيا االتحادية للدعم االيراني في مقاومة حلف شمال االطلسي يعود من وجهة 
القوقاز في الجنوب فضًال عن  ،ايران تحاذي منطقتي آسيا الوسطى ان نظر الخبراء الروس الى

 ألفغانستانانها تشكل طريقًا مباشرًا الى المياه الدافئة وتتمتع بموقع استراتيجي مهم بالنسبة 
استراتيجية الثعبان " وباكستان وتركيا والذين يشكلون جزءًا مهمًا من االستراتيجية الغربية المسماة 

  .   )٢(ء الخطر الروسي الحتوا" 

ان توسع الناتو اثر بصورة كبيرة في روسيا االتحادية وسياستها حيال ايران حيث دفعها الى مزيد 
من التقارب والتعاون كما انه سوف يؤدي الى اضعاف الدور االيراني في صياغة الترتيبات 

ك ان امنها يرتبط ارتباطًا فايران حاليًا تدر  االقليمية خاصة في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز،
وثيقًا باالستقرار واالمن االقليميين لذلك ترى ان توسيع الناتو يهدد امنها القومي لذلك لجأ 

الرغم من التعاون على اال انه و  ،ايران الى التعاون في هذا المجالالطرفان أي روسيا االتحادية و 
تحول دون تحول هذا  اً و اال انه هناك اسبابوالتقارب بين روسيا االتحادية وايران لصد توسيع النات

الطرفين ان مثل هذا التحالف يثير تعقيدات  ألدراكوذلك  ،فاهم الى تحالف استراتيجي بينهماالت
  . )٣(مع الواليات المتحدة االمريكية 

تعدى ي أن يمكن ال تعاونهما حدود أن يعرفانين الطرف أن إال ،االيراني الروسي التقارب هذا رغم
 مجال في وتكنولوجيا سالح من تحتاجه بما ايران مد مجال في خصوصا ،التجارية العالقات

 نفوذها مد على القادرة الكبرى القوى مصاف إلى روسيا عودة أن ايران وترى ،النووية الطاقة
 آسيا باتجاه سواء ،اإلقليمي الجيوبوليتيك في االيرانية المصالح لن يخدم جديد من جيرانها باتجاه

 في مصلحة لديها أن ،االستراتيجية الناحية من تجد نفسها ايران لكن ،األوسط الشرق باتجاه أو
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 وشبه وأفغانستان الوسطى آسيا في منطقة األمريكي النفوذ احتواء أجل من ،روسيا مع التعاون
  . )١(الخليج  ومنطقة الهندية القارة

 يناير منتصف في روسيا قامت حيث والعشرون الواحد القرن مطلع إلى الروسي التعاون واستمر
 أسلحة بمنظومات إيران روسيا تزويد بعدم القاضي المتحدة الواليات اتفاقها مع بإلغاء ٢٠٠٠
 النووية والتقنيات العسكري المجال في وتحديدا بين البلدين العالقات وتيرة تصاعدت إذ ،متطورة
 اتفاقية بموجب النووي اإليراني البرنامج تنفيذ استكمال على انصب روسيا اهتمام ومحور
مبيعات  قيمة وصلت حيث متطورة تقليدية أسلحة بمنظومات وتزويدها ،إيران مع ٢٠٠٢يوليو

 قيمة من% ٨٧,٣ ،أي دوالر مليار ١,٦٧٨ إلى ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ للفترة إليران الروسية األسلحة
  . )٢(من السالح  إيران واردات

موقعا رائدا في اولويات السياسة الخارجية الروسية وذلك لعدة  ان روسيا ترى ان ايران تحتل
  )٣(:اعتبارات 

الخروج من جات االيرانية إليجاد حليف لها و ان التقارب الروسي االيراني يتزايد مع االحتيا -١
 .العزلة المفروضة عليها 

االقتصادية تزايد القوى التنافس و  اشتداددولية واالقليمية الحظت روسيا في ظل التحوالت ال -٢
قبل الواليات  حولها من منافسيها كالصين وعلى جانب النفوذ االقليمي تركيا مدعومة من

 .مما شجع توجهها نحو ايران  ،المتحدة االمريكية
الف تسعى روسيا الحصول على المنافع االقتصادية التي يحققها التوجه نحو ايران والتح -٣

التوجه يحقق لروسيا توسع في رقعة نفوذها في ما دام هذا  ،االستراتيجي واالقتصادي معها
 .المنطقة 

 ،بحر قزوين وفتح اسواق لصادراتهماتسعى روسيا وايران لتقاسم الثروات النفطية في منطقة  -٤
لى بحر وأعلنت كال الدولتين انهما تعارضان أي تحرك من جانب واحد ناحية الدول المطلة ع

 .ثرواتعن الاستغاللها قزوين من ناحية التنقيب و 

 بوتين عمل وخامنئي نجاد أحمدي مع واجتماعه ٢٠٠٧ أكتوبر في طهران إلى بوتين زيارة وخالل
 على يزيد ما توريد على الموافقة خالل من اإليرانية الروسية للعالقات جديدة دفعة على إعطاء

                                                           

١ -  ��رات ا"را<", ،ا�)دد .../8/د %$�س <�.� ،ا� و., ا+"را<� Aر& T/ ,-./، ,"��(Qا�دوا:= و8دود ا�
 . ١٤٨- ١٤٧، ص ٧٢،٢٠٠٦
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 والعمل روس مهنيون يديره الذي اإليراني بوشهر مفاعل إلى اليورانيوم المخصب من اً طن ٨٢
  .)١(األوبك  منظمة على شاكلة الطبيعي للغاز كارتل تأسيس فكرة ىعل

لقد كانت للعالقات االقتصادية الروسية االيرانية الدور االكبر في تطور العالقة ما بين البلدين 
حيث حدث  ٢٠٠٩باستثناء عام  اً بارز  اً تطور  ٢٠١١-  ٢٠٠٧حيث شهدت الفترة ما بين عام 

انظر الى الجدول  ،بب العقوبات التي فرضت على ايرانالتبادل التجاري بسانخفاض في نسبة 
  . ٢٠١١ – ٢٠٠٧التبادل التجاري الروسي االيراني من عام )  ٢٠(رقم 

  مليون دوالر ٢٠١١ – ٢٠٠٧ عام من االيراني الروسي التجاري التبادل)  ٢٠(جدول رقم 

  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العام
  ٣٢٧٢  ٣٣٥٩  ٢٧٦٦  ٣٣٣٥  ٢٩٥٨  الصادرات
  ٣٤٢  ٢٧٢  ٢١٢  ٤٠١  ٣٤٩  الواردات
التبادل 
  التجاري

٣٦١٤  ٣٦٣١  ٢٩٧٨  ٣٧٣٦  ٣٣٠٧  

source 

modern russian-iranian relation :challenges and opportunities, Russian International 
Affairs Council, Moscow 2014,p20 

  

 روسيا إن ٢٠١٤عام  )ريابكوف سيرغي( الروسي الخارجية وزير اشار مساعدذاته وفي االتجاه 
 منتقدا ،البلدين بين واالقتصادي التجاري التبادل زيادة والى إيران، مع التعاون تطوير إلی تدعو
 "واشار  ،ايران مع تعاون اتفاق روسيا وقعت لو فيما عقوبات بفرض لموسكو واشنطن تهديد
 التحذير على رداً  وذلك وٕايران روسيا بين االقتصادية المحادثات حول مؤخراً  أميركا حذرنا

 إيران مع تجاري تعاون اتفاق روسيا وقعت لو فيما واشنطن قبل من عقوبات بفرض األميركي
  .)٢(" النووي الموضوع تسوية اتفاقية على التوقيع قبل

تحد  ويمثل  ،وسي هو االكثر تماشيا مع ايران وتفهما لموقفهاومن هنا يبرز لنا ان الموقف الر 
واضح لإلدارة االمريكية التي تمارس ضغوطها على كل من يتعاون مع ايران في مجال 

                                                           

�ر.", ،/.-,  ا"/ن ط@ل "و�ف ،رو�"� ا�$و "<", $"ن ا+و و&راط", ا�داT-", وا+و�و"�ت ا�."و$و�و "0", - ١Tا�
  . ٨٩،ص  ٢٠٠٨،$"روت،�$ /$ر ٣٥٨ا�/� �$ل ا�)ر$� ،ا�)دد 

٢ -  e"ر��ر", $ $T+م ا�� :%-S ا�را$ط ٢٠١٤ا$ر"ل  ١٩رو�"�  د%و ا�S  طو"ر ا� )�ون /= ا"ران ،&<�ة ا�)
http://www.alalam.ir/news/1583963 
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فهي  ،بناء المحطات النووية االيرانية مصدرا اساسيا في دوكون ان روسيا تع ،التكنولوجيا النووية
الغرب ايران ففي حين يتهم  ،ؤوليات البرنامج النووي االيرانيمن تبعات ومس اً كبير  اً تتحمل جزء

الك التكنولوجيا النووية تؤيد روسيا حق ايران في امت ،هاك اتفاقية حظر االنتشار النوويبانت
كما ايدت اعطاء االولوية لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حسم الجدل الدائر  ،السلمية

على الموقعة  حول ملف ايران النووي ،وتستند روسيا في ذلك الى ان ايران واحدة من الدول
في حين ان هنالك دوال مثل الهند لم توقع على هذه االتفاقية ولم  ،اتفاقية حظر االنتشار النووي

ولذلك ترى روسيا ان الموقف االمريكي من البرنامج النووي  ،ه االنتقادات التي تواجهها ايرانتواج
  .)١( اً االيراني هو موقف سياسي وليس قانوني

) الفروف سيرغي( الروسي الخارجية التي تربط روسيا وايران اكد عليها وزيران العالقات الوثيقة 
 عمل نتائج فيه استخلص ٢٠١٥يناير  ٢٢في  الروسي الخارجية لوزير صحافي مؤتمر خالل

 لنا جار بلد هي إيران" أن الروسي الخارجية وزير اذ أكد ،٢٠١٤ عام الروسية الدبلوماسية
 قوة هي إيران إن"الفروف وقال ،"تنام في العالقات وهذه للغاية متينة عالقات معها وتربطنا
 سوريا فيها بما القضايا من الكثير تسوية الممكن غير ومن عريق تاريخ ولها كبرى إقليمية

 الحقيقة هذه إلى تصل أن يجب الدول أن بعض "واضاف  ،"إيران مشاركة دون من وأفغانستان
 الجهود فإن ذلك عدا فيما ألنه ،األيديولوجية المالحظات ال الواقعية تتبع وأن السرعة وجه على
  .)٢(" والعالم  المنطقة قضايا لمعالجة بالنجاح تتكلل لن

القول ان روسيا كانت وما زالت تنظر الى ايران كونها نقطة نفوذها في الشرق االوسط  خالصة
وهي تعمل على دعمها ومساندتها وٕابرازها كقوة لها مكانتها على المستوى االقليمي مشكلة معها 

ك فالرؤية الروسية إليران هي رؤية الشري ،ام محور الواليات المتحدة وتركيايقف ام اً محور 
وهنا نجد ان جميع القرارات والتصورات التي تصوغها روسيا  ،اتيجي الفعال في المنطقةاالستر 

بشكل خاص في سوريا تكون متطابقة كليا مع ا االستراتيجي في الشرق االوسط و اتجاه عمقه
فس االقليمي مع تركيا مما يدعم قدرات ايران في مجال التنا ،تصورات واالستراتيجيات االيرانيةال

  .قضايا عديدة ت و في ساحا
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  الرابعالفصل 

  القضايا المؤثرة في التنافس التركي االيراني

  المقدمة 

 من كل دفع اقليمي، دور عن البحث ان الى االشارة من بد ال الموضوع صلب في الولوج قبل
 الشرق منطقة تشهد اذ المنطقة، تخص التي القضايا في مباشر وبشكل للتدخل وايران تركيا

 انطلقت اذ االقليمية، القوى ادوار مجملها في أوضحت التي المهمة التطورات من العديد األوسط
 اذ وامنية، واقتصادية سياسية اعتبارات عدة من المنطقة دول اتجاه وااليرانية التركية السياسة

 القضايا في الفاعلة االدوار خالل من المنطقة دول مع جيدة عالقات بناء من الطرفين كال سعى
 على المتنافسة القوى ميزان في تغيرات احداث الى ادى الذي االمر المنطقة دول اجتاحت التي
 جملة خالل من محيطها في التأثير ادوات وايران تركيا وتمتلك المنطقة، في والتأثير والنفوذ القوة

 يكون ان على منهما كل ساعيه الطرفين، بين ما التنافس في البارز االثر لها كان التي القضايا
 شؤون في المباشر التدخل خالل من فيها قيادية كقوة تبرز وان المنطقة هذه في االكبر رالدو  لها

  . والعقائدية واالجتماعية واالقتصادية السياسية المنطقة

 بالتغيير في المنطقة العربيةمباحث يختص المبحث االول  ةثالثوعلية فقد تم تقسيم الفصل الى 
بينما تناول المبحث الثالث  اما المبحث الثاني فتركز على القضايا ذات الطابع االمني، ،

  .موضوع الطاقة  
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  المبحث االول

  التغيير في المنطقة العربية

 السياسيةاالنظمة مع تغيير موازين القوى اإلقليمية في الشرق األوسط نتيجة تغير شكل وطبيعة 
من البلدان العربية خاصة ذات الثقل اإلقليمي بالمنطقة في أعقاب ما بات ُيعرف  في عدد

وما أسفر عنه من صعود تيار اإلسالم السياسي إلى سدة  •”الربيع العربي ثورات ”إعالميا بـ
 ، ولكنللعب دور أكبر في المنطقة إيراني جديد في وجود تنافس تركي ثمةلم يكن  الحكم ،

  .نموذجه السياسيألفي رغبة كل منهما في الترويج  أصبح الجديد

مرحلة انتقالية  ٢٠١٢-  ٢٠٠١لقد شكلت المعطيات الدولية واالقليمية والمحلية خالل المدة من 
م غير مسبوق على مستوى النظا اً حيث شهدت حراك ،وليةواسعة النطاق في مجرى العالقات الد

ة في هذه المنطقة الى حالة انتقل فيها وضع دول عديد ،سطالسياسي في منطقة الشرق االو 
او عبر العوامل  ،افغانستانسواء بفعل العوامل الخارجية وتأثيرها كما حدث في العراق و  ،جديدة

الداخلية التي لعبت الشعوب دورا مؤثرا فاعال تهاوت من خالله انظمة عتيدة وبشكل خاص على 
  .مستوى النظام العربي 

ي االحتجاجات فموجة عارمة من الثورات و "بدأت بـ الثورات العربية او ما تعرف بالربيع العربي و 
انطلقت شرارتها االولى من تونس واندلعت في اكثر من  ،٢٠١١ومطلع عام  ٢٠١٠اواخر عام 
ب السياسية نتج عنها تغيير في النخ ،هادفة الى تغييره ،الوضع الراهن رافضة ،بلد عربي

 البلدان عدد من في انطلقت ضخمة سلمية احتجاجية حركة حيث قامت ،لهذه االنظمة الحاكمة
 اإلطاحةب حيث نجحت التونسية، بالثورة متأثرة،(١) ٢٠١١ ومطلع ٢٠١٠ عام أواخر العربية

 والركود انتشار الفساد األساسية أسبابها من وكان ،علي بن العابدين زيناالسبق  بالرئيس
 الثورة التونسية بعدَ و  واألمني، السياسيّ  التضييق فضًال عن ،الَمعيشية األحوال وسوء االقتصاديّ 

 ثورة ثم ،مبارك حسني محمد سبقاال الرئيس بإسقاط المصرية ٢٠١١ /يناير ٢٥ ثورة نجحت
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 أجبرت علي التي اليمنية فالثورة ،نظامه وٕاسقاط القذافي معمر بقتل الليبية ٢٠١١ /فبراير ١٧
 ،طالت العديد من الدول العربية فقد االحتجاجية الحركات أما ،التنحي على صالح اهللا عبد

  . )١(سوريا  في أكبرها وكانت

تأتي في مقدمتها نظرية الدومينو وهي  ويمكن تفسير الثورات العربية على وفق عدة نظريات،
ستحدث فاذا سقطت احداها  ،الواحدة بعد االخرى ونيمستوحاة من تنظيم او ترتيب قطع الدوم

أي ان سقوط نظام سياسي يمكن ان يؤدي الى حدوث  ،فاعالت تؤدي الى سقوط باقي القطعت
وتعطي نظرية الدومينو للعامل الخارجي اهمية  ،ياسية عميقة في بقية دول المنطقةتحوالت س

حيث تفرض وجود قوى خارجية قادرة على زعزعة حالة االستقرار القائمة بين مجموعة  ،ةبارز 
  .)٢(متجاورة من الكيانات المنتظمة في ترتيب معين مشكلة نظاما ما 

البراكين تكشف عن فالزالزل و  ،تمثل تسونامي فأنهااما النظرية الثانية في تفسير الثورات العربية 
والثورات تكشف الغطاء عما في باطن االرض من  ،ر منظورةبيعية غيتفاعالت وتناقضات ط

عن  أي ان هذه النظرية كشفت ،أوهام اجتماعية منظورة او مختفيةتناقضات وصراعات وأفكار و 
فما تشهده المنطقة العربية هو يشابه الزلزال الذي بدا من تونس  ،التناقضات في المجتمع العربي

  . )٣(المؤثرة على الساحة االقليمية ية الفاعلة و ول العربوانتقل الى العديد من الد

حيث  ،جة الرابعة من موجات الديمقراطيةاما النظرية الثالثة فهي ترى في الثورات العربية المو 
االولى برزت في  ،تمثل عملية االنتقال الديمقراطي تتفق المراجع االكاديمية على ثالث موجات

–شيلي - بيرو–االكوادور (والثانية في امريكا الالتينية  )اسبانيا - اليونان–البرتغال (جنوبي اوربا 
االتحاد تفكك والثالثة عادت الى اوربا من جديد من وسطها وشرقها بعد ) االورغواي–االرجنتين 

 - التشيك –هنغاريا -بولونيا(السوفيتي حيث ادخلت المفاهيم الديمقراطية الى الحياة السياسية في 
ويرى اصحاب هذه النظرية ان الثورات العربية هي المرحلة الرابعة المكملة  )رومانيا-  سلوفاكيا

  .)٤(لمراحل التحول الديمقراطي في العالم 

  

  
                                                           


� ا�*�"*� ا�دو��� ،ا��دد  - ١� ٢٠١١،ا�ر�ل  �١٨٤ط'� �
وي ،#�ف ���"�ل ا��"�م �� ا�-ورات ا��ر��� ،�
  . ٤٠، ص 

رؤ�� !ظر�� ��"رة ،�ر#ز ا�2رق ا��ر�� �
درا*"ت ا��/"ر�� و :و�"ء �ط'� ،ا�-ورات ا��ر���  - ٢
  . ٤-٣ص .، ص  ٢٠١٢ا�*�را����� ،�!دن ،

  . ٥ا��در !'*G ، ص  - ٣
4  - Kriele, Martin (1987): Die demokratische Weltrevolution. Warum sich die 
Freiheit durchsetzen wird, München/Zürich, Piper, S.147                                                                      
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  :ساهمت في حدوث الثورات العربية يمكن اجمالها بما يلي  القضايالقد كانت هنالك عدد من 

غنياء وبقية الشعب واالختالف الكبير الهوة االقتصادية المتزايدة بين اقلية االقلية من اال -١
والوصول الى التقدم االجتماعي  في مستويات المعيشة وامكانية الوصول الى الخدمات،

. 
وسوء توزيع الثروات  ،فساد والبطالة والقهر واالستبدادسوء االدارات العربية والتخلف وال -٢

 .)١(وغياب الديمقراطية وتقدم القيادات العربية في السن 
وتغلب المصلحة القطرية  ،التجزئة التي اصابت الوطن العربياالنقسام والضعف و  حالة -٣

على مصلحة االمة العربية العليا في امنها واستقرارها العسكري والمائي والغذائي 
المطلقة والتنازالت المستمرة للواليات المتحدة  شبه الى جانب التبعية ،االجتماعيو 

والسعي  ةممكن مدةبية من اجل البقاء في الحكم اطول واسرائيل على حساب الحقوق العر 
 . )٢(الى توريثها 

 .غياب المشاركة السياسية وفساد الطبقة الحاكمة وضعف وانعدام فرص االصالح  -٤
الفرعية على حساب الهوية تراجع عوامل االندماج الوطني حيث تصاعدت الهويات  -٥

 .االثني التنوع العرقي والديني و متع بقدر عال من خاصة في الدول التي تت ،الوطنية
نظم سياسية  تهميش المجتمعات العربية واالسالمية على انها صنف مختلف وبموافقة -٦

 وقبلت الوضع كما يملئ عليها من خطابات النظام السياسي ،ارتضت لذاتها الخنوع
  .التوجهات الليبرالية الدولي ذي

  الدور التركي : االول المطلب

رأت تركيا في الثورات العربية وعلى لسان وزير خارجيتها السابق احمد داود اوغلو انها بمثابة 
تدفق طبيعي للتاريخ وٕانها عفوية وضرورية وٕانها جاءت متأخرة حيث كان ينبغي ان تحدث في 

وان التغييرات التي تشهدها دول الشرق االوسط  ،ات والتسعينيات من القرن العشرينيالثمانين

                                                           

١ - H د��  �ا�� �ن ا���!� �'��ا�' �� ،ا*�"ب ا�-ورات �� �و!س و �ر وا���"�ت ا!� "�3" ا�� ا���ن ،
���را�ر ٢٠، ،٢٦٤١،ا��دد ، ٢٠١١  .  

2  - Primoz Manfreda , The Reasons for the Arab Spring The Root Causes of 
the Arab Awakening in 2011in: 
http://middleeast.about.com/od/humanrightsdemocracy/tp/The-Reasons-For-
The-Arab-Spring.htm 
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فمثلت هذه  ،روالبد من ابتعاد الزعماء عن الوقوف امام رياح التغيي ،اتجة عن ضرورة اجتماعيةن
  )١(:، وشملت يا للموقف التركي من هذه الثوراتالرؤية منطلقا اساس

 .الحرية ارادة الشعوب ورغبتهم بالتغيير والديمقراطية و احترام  -١
 .الحفاظ على استقرار الدول وامنها  -٢
 .افغانستان ربية تجنبا لتكرار حالة العراق و العسكري االجنبي في الدول العرفض التدخل  -٣
 .تقديم العون والدعم للتحوالت الداخلية حسب الظروف الداخلية الخاصة بكل دولة  -٤
التي تشمل االستثمارات والمصالح االقتصادية والحفاظ  ،رعاية المصالح التركية العليا -٥

 .لكاتهم على سالمة الرعايا االتراك وممت
 .اد الى الشرعية الدولية والتحرك في اطار القوانين الدولية وقرارات االمم المتحدة ناالست -٦

هذا االمر دفع الى ان يكون و لقد عملت تركيا على تجنب الصراعات العرقية والدينية في المنطقة 
ترتبط معها بعالقات لكنها فاعلة في كل االقاليم التي  ،عبرا عن دبلوماسية القوة الناعمةموقفها م

لخالفات الى عبر التزام تركيا بسياسة السالم االستباقية من اجل الحيلولة دون تحول ا ،
اذا حدثت  ،ونظرت الى ان عدم االستقرار والنزاعات في دول الجوار ،صراعات وأزمات مزمنة

تعزيز عالقاتها  التنميةلذلك اخذت حكومة حزب العدالة و و  ،دولة قد تمتد الى الدول المجاورةفي 
وطرحت حال للقضية  ،روسيا وأرمينيامع العالم العربي وافريقيا والدول االسيوية وحتى ايران و 

وسعت لتجاوز الخالفات مع الواليات المتحدة التي حدثت في عهد بوش االبن فقامت  ،القبرصية
على المساهمة في حل  كما اعلنت تأكيدها بفتح القنوات الدبلوماسية االيجابية مع ادارة اوباما،

بين السلطة الفلسطينية  الصراع العربي االسرائيلي من خالل الوساطة بين سوريا واسرائيل وكذلك
وكذلك وساطتها  ،ربية المجاورة مثل العراق وسورياوأسهمت في الوساطة بين الدول الع ،وٕاسرائيل

ه النشاطات جاءت ثورات الربيع وفي ذروة هذ ،واليات المتحدة واالتحاد االوربيما بين ايران وال
  .)٢( وكنتيجة للحث السياسي والدور االقليمي الذي لعبته تركيا ،العربي

من  اً وان هذا االختالل كان ناتج ،كية بعدم الثبات من مكان الى اخرلقد امتازت المواقف التر 
االقتصادية غلبة ح المصالح تمن ،ة التي تقوم على توجهات برغماتيةطبيعة السياسة التركي

ان هذا يشير الى وجود حالة من االرتباك في السياسة الخارجية التركية من رغم على الو  ،واضحة
نتيجة وقوعها في حدود السياسات التي تراعي حالة التوازن من خالل عدم االنحياز بوضوح 

                                                           

١ -  ��� و ا��رب #�"ب ��ا��ر#�� �� �3د �زب ا��دا�� و ا��!��� ، ���د ��د ا� "در ،��و�ت ا�*�"*� ا�("ر
، ص  ٢٠١٢، ،��روت ا�*�"*"ت ودرا*� �<��"ث ا��ر�� ،ا��ر#ز ا��*� �ل رھ"!"ت و ا��"/ر ��د�"ت �ر#�"
٥٨٨ .  

٢ -  "3
ا��د ا��ر"ن ،ا��2رو�"ن ا��ر#� و ا�ور�� ،�ن #�"ب �2"ر�� ا��%��ر �� ا��!ط � ا��ر��� و �*� �
٤٧٣،�در *�ق ذ#ره ، ص  .  
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توازنية التي تنادي لكنها تشير الى االرتباك عبر التخلي عن االسس ال ،للشعوب المطالبة بالتغيير
ون الداخلية لدول المنطقة ؤ سياسة العمق االستراتيجي بها جراء قيام تركيا بالتدخل في الش

حيث كانت مواقف تركيا من الثورات العربية تساير االتجاه الذي  ،طراف دون اخرىوانحيازها إل
االخوان  لنسبة الىالتنمية كما هوا الحال باتوجهات االسالمية لحزب العدالة و يتالءم مع ال

 االخر بأنه عبارة عن تطبيق للسياسات الغربية، بعضهمفيما فسره  ،المسلمين في مصر وسوريا
ال بل كانت  ،الثبات اتجاه جميع قضايا التغييراي ان السياسة الخارجية التركية لم تكون تمتاز ب

  . )١(مواقفها تعتمد على مصالحها في تلك الدول 

 ،جانب السياسي في المنطقة العربيةالتركية تجاه ما يحصل من تحوالت في اللقد كانت الرؤية 
حيث ان  ،ية يعد امرا حتميا وان طالتتحدد من خالل ان توجه دول المنطقة نحو الديمقراط

وهو ما يعني ان عليها مساندة المطالب الشعبية الطامحة لمزيد  ،الشعوب سوف تسعى الى ذلك
وان طريق ذلك يكمن  ،انطالقا من القيم التي تؤمن بها وحقوق االنسانمن الديمقراطية والحرية 

حيث تفضل  ،ت هنالك ارادة حقيقيةفي االصالح الجذري داخل كل نظام ال يزال ممكنا اذا كان
ال فشل واال فأن انتقال السلطة بشكل سلمي في ح ،ان تستجيب االنظمة لمطالب الشعوب

  . )٢(تدخل دولي تتخوف تركيا منه  ان يكون مبرراً  نخوفا م ،االصالح هو الخيار االصلح

فهو من جانب يحمل الطابع  ،ات الربيع العربي ذا اتجاهات عدةلقد اصبح الدور التركي تجاه ثور 
وفقا لحسابات قصيرة االمد  ،تركيز على تحقيق المصالح الوطنيةالبراجماتي للسياسة التركية او ال

لشرق في اطار استعادة تركيا لذاكرتها الحضارية االسالمية وتحول السياسة الخارجية نحو ا ،
واستمرار التوجه الغربي لتركيا وأدوارها  ،سالميةالمرجعية اال يذ التنميةالعدالة و  تحت قيادة حزب

بالوكالة في المنطقة مع ارتباط نشاط تركيا بمساعيها لزيادة اهميتها االستراتيجية لتعزيز فرص 
في تحت قيادتها او حتى  وتبني مجريات احداث المنطقةفي الشرق االوسط  فاعالً  اً اتخاذها دور 

التركي الرسمي لحكومة العدالة  وتنامي دور الخطاب ،رص االنضمام الى االتحاد االوربيزيادة ف
اثار  وهذا قد ، )٣( هدهم برؤية جديدة متعددة االبعادالتنمية من استرشاد السياسة التركية في عو 

لذلك عمل القادة االتراك على  ،قائق المحركة لتعدد هذه التوجهاتالجدل حول طبيعة الدوافع والح

                                                           

1  - Burhan Koroglu, Turkey's Position Towards the popular Arab Revolutions  
Middle East, Center ,Apri Afro,2011,p9                           
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ضرورة تحقيق تكامل بين جميع التوجهات السابقة من خالل العمل على توفير العناصر االتية 
:)١(  

 .ضرورة تنشيط الدور التركي في المنطقة بما يتجاوز حدودها المباشرة  -١
ورفض سياسات  ،ت الدبلوماسية في معالجة االزماتحوار السياسي والمبادراتغليب ال -٢

 .وتشجيع االنخراط االيجابي  ،الحصار والعزل
 . العالقة تعزيز االعتماد المتبادل بين اقتصادات المنطقة لمعالجة الخالفات -٣
ش ضرورة الحفاظ على وحدة الكيانات القائمة وطابعها المتعدد في اطار تعزيز التعاي -٤

 .الثقافي 
مع عدم  ،االمن للجميعمفهوم  وتأكيداهمية التنسيق االمني ورفض سياسات المحاور  -٥

لكن في اطار التوظيف الذكي لعناصر القوة  ،امكانية استخدام القوة العسكرية استبعاد
 .الذكية 

يتطلب تعزيز الدور  وكان هذالقد عبر الدور التركي عن السياسة التركية ازاء الثورات العربية 
اض استقرار الوضع تقوم على افتر  ،و تغييرات جذرية داخلية وٕاقليميةالتركي لكنه يلزم تحوالت ا

وعدم امتداد مظاهر عدم االستقرار اليه ،لكن تسارع الثورات ووتيرة التغيرات  ،الداخلي التركي
ورؤيته  ،نة في الدور التركيشكاليات الكاماالقليمية قد يكون من شانه الكشف بشكل اكبر عن اال

 ،ي االهتمام بهذا الدور وجاذبيتهومحدودية قدرته على تحقيق نتائج ملموسة بشكل يؤثر سلبا ف
  .)٢(بما يدفع الى تراجعه تدريجيا 

وحدة دولية على عدد من اآلليات واألدوات التي يتم  ةسياسة يتم انتهاجها من قبل أي ةتستند أي
يم الذي به يتم نجاح االستناد إليها ،لتكون تلك الوسائل مجتمعة هي محاولة إليجاد الطريق السل

الوحدات الدولية إلى قواها أيا كانت صلبة أو ناعمة لتحقيق تلك  تندوغالًبا ما تس ،تلك السياسة
ويتم هذا عن طريق الحروب  ،ة الصلبة مستخدمة اآللة العسكريةالقو  فإما أن تستند إلى األهداف،

ن كانت تصب الناعمة وهي األنسب واألقدر على تنفيذ السياسات خصوًصا إ أو باستخدام القوة 
 ،وترتكز تركيا إلى عدد من األدوات ،نموذج السياسي للوحدة الدوليةأللفي ما يعرف بالترويج 
  )٣(:، منها يعرف بأدوات القوة الناعمةا بات يرتكز معظمها على م

                                                           


و ، ا���ق ا�*�را���� �و�7 �ر#�" و دورھ" �� ا�*"�� ا�دو��� ، �در *�ق ذ#ره ، ص  ا��د - ١Kداود او
٤٤٦ .  

�ر�دة ا�*'�ر ، ��روت ، - ٢ ، ��  . ٢٠١١ا�"ر  ���١٧د !ور ا�د�ن ،!3"�� ا���ق ا�*�را��
3  - Henri J. Barkey ,The Evolution of Turkish Foreign Policy in the Middle 
East :، http://www.tesev.org.tr/Upload/Publication/e9461835-7524-4d67-85cd-
9f72a425f684/Henri%20Barkey_final.pdf ،p8 
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مستويات رسمية بأي يكون القائمون عليها : ”بعد سياسي“أدوات ذات طابع دبلوماسي رسمي _  
كالرؤساء والوزراء والسفراء أو من يمثلهم ،لتفعيل العالقات مع الدول األخرى أو  ،في الدولة

 الوساطة لحل مشكلة داخل الوحدات الدوليةأو لعب دور  ،ل في القضايا اإلقليمية المحوريةالتدخ
واعتمدت  أو الخروج بمبادرات ذات طابع قومي أو اإلعراب عن تأييد أو رفض مبادرات دولية، ،

  :تركيا على تلك األداة، فعلى سبيل المثال

فسعي تركيا للعب دور الوسيط الالئق لحل الخالفات :  الوساطة لحل المشكالت الداخلية -أ 
 ،مما قد يهدد األمن أو االستقرار إيماًنا منها بأنها قد تمتد إلى خارج حدود الدولة سواءالداخلية 

كالضغط على الحكومات أو  وقد يتسبب ذلك في وجود تدخالت من قوى دولية بوسائط سياسية،
باستقطاب قوى المعارضة ودعوتها للحوار أو استضافة مؤتمراتهم كما حدث مع المعارضة 

 راح مبادرات للتوصل لحلول توافقية لتحقيق االستقرار واألمن مع توافر الحرية،السورية ،واقت
 ٢٠١١ويتضح ذلك على سبيل المثال في خريطة الطريق التي أعرب عنها أردوغان في أبريل 

 وقف إطالق النار،:  للتوصل إلى حل بالنسبة للقضية الليبية عبر محاور ثالثة تتلخص في
إطالق فوري لعملية شاملة للتحول الديمقراطي  ،ات اإلنسانية للجميعوصول المساعدالسعي إلى 

تشمل جميع القوى السياسية مما ينعكس على تعظيم حجم الدور التركي في المنطقة مما يجعل 
  .نموذج التركيأللزيادة جاذبية ا ةمنه أداة فاعل

مع الدول العربية  إقامة عالقات دبلوماسية مفعلة بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق -ب
بالتركيز على تطوير العالقات  ،قة الخليج العربي على وجه الخصوصبوجه عام ومنط

وقد أعرب  ،مثل الكويت وقطر والبحرين ،ل الخليجية الغنية بمصادر الطاقةاالقتصادية مع الدو 
 قط عن تطوير عالقاتهاأن تركيا ال تبحث ف ،وزراء السابق أردوغان في خطاباتهرئيس ال

  .)١(ولكن زيادة وقيادة االستقرار واالزدهار في المنطقة  ،االقتصادية

تركيا نفسها اذ تطرح : كالقضية الفلسطينية” اإلقليمية المحورية“التدخل التركي في القضايا  - ج 
سالم المعتدل مجرد نظام يمثل اإل وليس ،للطموحات اإليرانية واإلسرائيليةعلى أنها الدرع المضاد 

راقات سياسية في نموذج التركي وتوظيفه في إحداث اختأللوذلك للترويج  ،المنطقة العربيةفي 
فالقضية  ،يمكنه من مواجهة الدور اإليراني بما لخلق نماذج شبيهة به، ،المنطقة العربية

  .الفلسطينية هي إحدى الوسائل لتحقيق هذا السيناريو من جانب قادة حزب العدالة والتنمية 
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فقد أيدت : د المبادرات الدولية للترويج للديمقراطية في منطقة الشرق األوسط ودعمهاتأيي -د 
تركيا كال من مبادرات الشرق األوسط والشرق األوسط الكبير وشمال إفريقيا التي كانت تصب في 
تدعيم المجتمع المدني وعمل إصالحات سياسية واقتصادية من خالل المساهمة في الترويج 

  .ة والسوق الحرة في العالم العربي للديمقراطي

الحوار كالخروج بمبادرة خاصة لتعزيز االتصال و : أدوات ذات طابع دبلوماسي شعبي  - 
كاإلعالم ومنظمات المجتمع  ،على المستويات غير الرسمية ،بين تركيا والعالم العربي

إلى  ،وجذبهموالصحفيين واألكاديميين المدني التي فيها يتم التركيز على عنصر الشباب 
 ،يفهم بكيفية عمل نظرائهم األتراكوتعر  ،اركة في برامج تدريبيةتركيا بانخراطهم في المش

، وجمعية لحركات الفكرية العابرة للقومياتمثل ا وٕاجراء مقابالت وحضور المؤتمرات،
  . )١( تسهيل عملية االتصال بالشعوب العربية ،رجال أعمال تركيا والدول العربية

ير وخ ،من مكان الى اخر التأرجحبل  ،ة بعدم الثباتالموقف التركي ازاء الثورات العربي لقد امتاز
مما ادى  ،يا في بداية االمر التدخل الغربيحيث عارضت ترك ،دليل على ذلك ما حدث في ليبيا

ة التركية واتهامها الى اندالع التظاهرات من قبل الشعب الليبي في مدينة بنغازي امام القنصلي
موقفها ووافقت على لذلك تداركت تركيا  ،االولى للمرةوجرى حرق العلم التركي  ،بدعم القذافي

ويعود السبب في  ،حي وقامت بغلق سفارتها في طرابلسودعت القذافي الى التن ،التدخل الغربي
 التركي العسكري التدخل أثناء في جانبها إلى وقوفه للقذافي تنس لم التي تركيا أنهذه االزدواجية 

 العدالة حزب عهد في ليبيا مع عالقاتها في ملحوظا تطورا شهدت ١٩٧٤ عام قبرص في
اذ يعني اختيار مساندة  ،ى االختيار بين الحكومات والشعوبحيث اضطرت ال ،والتنمية

اسي يفقد النظام السيقد لكنه  ،ركيا االقتصادية في الوطن العربيالحكومات يحفظ مصالح ت
لذا كان عليها الموازنة بين  ،والعربالتنمية شعبيته لدى االتراك حزب العدالة و التركي بقيادة 

  .)٢( المصالح االقتصادية والقيم السياسية الديمقراطية

لتداخل تلك  ،لؤلؤة فقد تبنت تركيا منهجا حذراحداث دوار الأاما على صعيد الثورة البحرينية و 
وهو ذات الموقف  ،ضايا الطائفية من جانب اخرالقو  ،قات بدول الخليج العربي من جانبالعال

                                                           

1  - Mehmet Efe Biresselioglu ،Turkey’s Transforming Relations with the Arab 
World: The Impact of Recent Turkish High-Level Visits to the Gulf Region 
January 27, 2011،p 10 

  
�� #�"ب :���د ا�*�د *
�م ،ا�دوار ا��ر#�� ا��د�دة �� ا�وطن ا��ر�� ، - ٢، ��ا��د�ل و ا�!�وذج ا�*�را��

 ، ٤٩٧، ص  �در *�ق ذ#رها��رب و �ر#�" ��د�"ت ا��"/ر و رھ"!"ت ا��*� �ل ،



 ������ ا����
 ا���ا�
ا������ ا����ة �
 ا/ا�	�� ا��ا�� 

 

 ٢٦٠ 

االمر الذي ادى الى اهتزاز الثقة من قبل بعض الدول العربية  ،مع الثورة السورية في بدايته
  .)١(بالسياسة التركية 

اثر  ،لماضية وانشغالها بالحلم االوربيان االبتعاد التركي عن المنطقة العربية طوال العقود ا
 ،الجارية في الدول العربيةبشكل واضح على استيعاب صناع القرار التركي لتطورات االحداث 

ان امورا معقدة ستجبر تركيا على مراجعة كاملة وٕاعادة قراءة إللية صنع  ال يتوقعونوجعلهم 
لى خلفيات القرار السياسي التركي بناء على المستجدات التي ولدت محاور وتحالفات قائمة ع

وهي الدولة التي حاولت كسب الراي العام العربي عبر التعاطف مع  ،ذهبية و طائفية واضحةم
ودعم غزه من جانب ،ومن جانب اخر استغالل سوء  )اسرائيل(القضية الفلسطينية والتصعيد مع 

لتركي تجاه االحداث في وظهر هذا جليا في الموقف ا ،قات معظم الدول العربية مع ايرانعال
 الوقوف الى جانب الثوارلى ليبيا ثم عفي رفض المشاركة في حملة الناتو و  ،رتونس ومص

كل  ،)٢(ومن ثم موقفها ازاء االزمة السورية  ،مان تركيا من مكتسبات استراتيجيةوالتخوف من حر 
ان يكون لها دور اقليمي في المنطقة يوازي الدور  تجاهابهذه االمور عملت تركيا على توظيفها 

  .االيراني 

فعلى مستوى الجانب  ،حدة من ساحات التنافس وبشكل كبيرلقد برزت الساحة السورية بوصفها وا
 دينامية تمثل من خالل  ،سوريا تجاه متفاوتاً  سلوكاً  األحداث بداية منذ تركيا أظهرت ،التركي
 مجموعة امتلكت تركيا أن القول يمكن وهنا ،المحتملة المكاسبطبقا للمصالح و  اقتراب – ابتعاد
 بعضعلى  تركيزال يمكن وعلى هذا االساس ،سوريةال األزمة في اتجاهات تؤثر قوية اوراق

  )٣(: من خالل االتي   سوريا أحداث التركي تجاه للموقف السياسية التجليات

التي سبقت االحداث في سوريا وبشكل خاص  مدةفي ال السياسي النظام دعم من االنتقال -١
 وزير ذلك عن عبر حيث ،دعم االستقرار إلى ،٢٠٠٨-١٩٩٩الممتدة من  مدةفي ال

 عدم عنه ينتج ال نريد تغييرا نحن " بقوله أوغلو داود أحمد السابق الخارجية التركي
 . " سياسي استقرار

 السابق التركي الوزراء رئيس تصريح بعد السيما وتركيا سورية بين القطيعة بوادر بدأت -٢
 أثار ما وهو تركي، داخلي شأن هو سورية في يجري ما بأن )أردوغان طيب رجب(

 بوصفه به االستدالل إلى ذهب من منهم بل عرب، ومراقبين سياسيين لدى استفزازا
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 بعد ما في األتراك وحاول العربية، المنطقة في ألنقرة »الهيمنية النوايا« عن حقيقيا تعبيرا
 القومي لألمن تحديا يفرض الدولتين حدود طول أن إلى باإلشارة التفسيرات هذه تفادي
 .التركي

تصريحات  في ظهر ما وهذا ،السوري الجانب على يومية شبه تركية ضغوط مواصلة -٣
 الحمالت في خاصة ،)جول اهللا عبد( و )أوغلو داود أحمد(و) أردوغان طيب رجب(

 .االنتخابات في مؤثرة مواد من التصريحات لهذه لماو  االنتخابية لهم
 أو إعادة على والعمل ،المسلمين اإلخوان خاصة السورية المعارضة مع النشط التعاطي -٤

 مختلف من ،الخارج من معارضة وقوى افراد يجمع " تنظيم " أو " مجلس "صياغة 
 ورعاية ،السرية أو الصريحة العلنية المؤتمرات خالل ومن ،التيارات واالرتباطات
 المتحدة الواليات مثل خارجية وقوى المسلمين اإلخوان بين الصالت والتفاهمات

  . مستقبال اإلخوان لتقبل أمامهم المجال وتهيئة ،ودول أوروبا األمريكية
إلجراء  )األسد بشار( السوري الرئيس دعا قد كان) جول اهللا عبد( التركي الرئيس أن -٥

يأتي  أن أريد ال " :فيها قال رسالة له وجه حيث ،األوان فوات قبل ديمقراطية إصالحات
ألن  أو ،التحرك في كثيرا تأخرتم ألنكم ورائكم تنظرون وأنتم باألسف فيه تشعرون يوم

من  بدالً  تاريخي موقع في سيجعلكم التغيير قيادة توِليكم " وٕان جدًا، قليالً  كان تحرككم
 .)١( "التغيير رياح تجرفكم أن

 إلى " األخير التحذير " وصفه ما أوغلو داود أحمدالسابق   التركي الخارجية وزير وجه -٦
 سوريا في نالمدنيي بحق العسكرية العمليات تتوقف لم إن بأنه األسد بشار الرئيس السوري

أغسطس  / آب ٩ في لدمشق زيارته في أوغلو ذكر حيث ،" للكالم شيء ىيتبق لن "فإنه 
 الجيشوسحب  المدنيين ضد العسكرية العمليات وقف :محددين مطلبين حمل أنه ٢٠١١

  .)٢(للشعب  الديمقراطية المطالب ومواجهة ،المدن من

رق اوسطيًا بعد اندالع نموذجها شأللقد كان ثمة دوافع مثلت حجر الزاوية لتركيا بقصد الترويج 
  )٣(: يمكن تلخيص ذلك باالتيو  ،الثورات وحركات التغيير في الدول العربية
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نموذج التركي ألفي أن تكون األنظمة العربية مشابهة ل واليات المتحدة وحلفائهاطموح ال •
سبتمبر من وجهة النظر األمريكية  ١١فعلى سبيل المثال برزت تركيا بعد أحداث  ،
فعلى الرغم من كون تركيا دولة مسلمة  ،حتذى به في منطقة الشرق األوسطنموذج يأك

فهي عضو في  ،المتحدة تالوالياوتتمتع بعالقات جيدة مع  ،ًضاإال أنها ديمقراطية أي
وتطمح في االنضمام إلى االتحاد  حلف شمال األطلسي والعديد من المؤسسات األخرى،

نموذج التركي مرجًعا تأسيسيا ألأن يصبح ا فيوارتبط ذلك برغبة امريكية  األوروبي،
قة والسيما من ناحية عالقة الدين بالدولة وعال ،بعد موجات التغييرللنظام العربي الجديد 

نموذج التركي يعد دافًعا ألفتشجيع ودعم العالم الغربي ل ،دولة إسالمية بالعالم الغربي
 .أساسيا لتبني تركيا لتلك السياسة

 
، عن طريق الترويج دور أكبر في منطقة الشرق األوسط ح تركيا إلى لعبو طم •

ة ذات مكانة ة اقليمية مهمفضال عن رغبة تركيا في ان تكون قو  ،نموذجها في المنطقةأل
خصوًصا بعد ما أبدى حزب  التوجهاتيعد السبب األساسي وراء تبنيها لتلك  ،عالمية

السلطة رغبته في إعادة تعريف عالقات تركيا مع الشرق  ةتولي عقبالعدالة والتنمية 
 .مرتكًزا على بعد الهوية اإلسالمية التركية ،ألوسط والعالم اإلسالمي بشكل عاما

 استناداً عملية تغيير سياسي واقتصادي أكثر انفتاًحا حكومة حزب العدالة و التنمية  تبنى •
وبناء  إلى وضع مجموعة من السياسات اإلصالحية على المستوى السياسي واالقتصادي

 وتعزيزها للمطالبة بإصالح الدولة في العالم العربي ،فكان المؤسسات ودعم الديمقراطية
المعارضة في الدول حركات وتحديًدا  وشعوبهامنطقة الدول  رانظاحط ل ذلك كله سبباً 

 في ظلنموذجها ألالعربية ،مما كان بمثابة قوة دافعة لتبني تركيا سياسة ترويجية فعالة 
 .إذا تمت بطريقة فعالة التوجهاتتوافر مناخ سياسي يمكن من خالله نجاح تلك 

 تقدم أن على العربية الدول في حداثاأل بداية منذحرصت   أنقرةان يمكن القول  مما تقدم
 رائدة تجربة اإلصالحية تجربتها أن بعد ،الديمقراطية داعم للتوجهات إقليمي كزعيم نفسها
 دعم إلى الحكومة التركية تسع وعليه ،االوسط الشرق من بلدان لكثير تقدم ألن تصلح

 وليبيا مصر مثل حكامها بعروش أطاحت والتي العربية الدول بعض في القوى المعارضة
  .وتونس واليمن وسوريا 

  

  



 ������ ا����
 ا���ا�
ا������ ا����ة �
 ا/ا�	�� ا��ا�� 

 

 ٢٦٣ 

  الدور االيراني : المطلب الثاني 

برزت بين القوى االقليمية حالة من التنافس  ،٢٠١٠ع الثورات العربية في نهاية منذ اندال
واهتمامات استراتيجية في وكانت ايران من ضمن الدول التي لديها مشاريع  الجيوبولييتيكي،

مثلما تفاجأ العالم  ،قليمية الفاعلة في الشرق االوسطفاجأت الثورات القوى االبعد ان  ،المنطقة
ا يجري فدخلت هذه الدول في متاهة مؤقتة حول الكيفية التي يجب التصرف بها امام م ،اجمع

بل االهم على  ،خلي للدول التي تشهد الثورات فقطليس على المستوى الدا ،من تحوالت سريعة
  . )١(الجيوبوليتكي في االقليم الصعيد 

لقد جاءت التحوالت التي شهدتها المنطقة بايجابية إليران حيث كانت تتالءم مع التوجهات 
التي من ابرز  ،تها الكبرى في الشرق االوسطالسياسية الخارجية الخاصة بها بما يخدم استراتيجي

جراء ظهور تيارات فكرية  مالمحها مهاجمة الفكرة القومية التي اخذت تعاني من تراجعات
  .)٢(وبشكل خاص بعد احتالل العراق  ،سياسية مضادة لهاو 

 تصب في العربية الدول في تدور التي اإلقليمية والتطورات التداعيات هذه بأن عدت إيران إن
 من بعض دعماً  تلقى التي ،األمريكية الجهود فشل على مؤشراً  تقدم أنها أساس على مصلحتها
 والمصري اللذان التونسي :النظامين خصوصاً  النووية طموحاتها لكبح ،واإلقليمية العربية األنظمة

 حيث ،صريوالم التونسي :الحراكين إيران باركت فقد هنا ومن ،الثورية الموجات هذه بفعل سقطا
 ما وهذا ،اإليرانية اإلسالمية الثورة من مستوحاه العربي العالم في إسالمية يقظة بوادر امعدته
 شباط ٤في  الجمعة خطبة في )خامنئي علي( اإلسالمية للجمهورية األعلى المرشد عنه عبر

 الرئيس بنظام واإلطاحة المصري الِحراك نجاح استثمار لمحاولة يرانا ذهبت بل ،٢٠١١ فبراير
 علىللداللة  وذلك ،إيران في اإلسالمية الثورة لنجاح والثالثين الثانية الذكرى حلول مع ،مبارك

  .)٣(العربي  محيطها في اإلسالمية الثورة تأثير قوة

 أن" ٢٠١٢ فبراير شباط في )نجاد أحمدي( الرئيس أشار فقد اإليراني الموقف على وللتأكيد
إن إذ  – األصيل اإلنساني اإللهي الطريق نحو ،ةية كبير ير يغت تاتجاها تشهد العربية المجتمعات

األخير  الحدث هذا وأن ،األنبياء بها وعد التي األحداث هذه لمثل األساسي التمهيد تعد ثورتنا
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لخدمة  الفرصة اآلن نملك إننا األحداث هذه قلب في ونحن ،بدأ قد الوعود لتلك تنفيذاً  جاء الذي
  .)١( "األمور هذه خطورة نعي أن علينا ويجب ،زمةالال المبادرات واطالق

 الرئيس بنظام ممثالً  ،المنطقة في حلفاءها أهم فقدت )إسرائيل( ألن بنشوة إيران شعرت وقد
 التوافق على الدائم حرصه بسبب ،استراتيجياً  كنزاً  )إسرائيل( اعتبرته الذي )مبارك( المصري

 بممارسة يتعلق فيما وخصوصاً  ،الفلسطينية القضية مع التعامل إزاء سيما سياساتهامع  الثابت
  .)٢(غزة  قطاع حصار في والمشاركة حماس على حركة الضغط

واذا ما تطرقنا الى موقف ايران ازاء الوضع العربي نجد فيه نوع من االختالف حسب طبيعة البلد 
 بمملكة والمذهبية والجغرافية التاريخية لعالقاتها ونظرا إيران ارتأت ،فعلى صعيد البحرين ،

 لها وفر السني الملكي النظام ضد ،الشيعة بقيادة شعبي ِحراك من يحدث داخلها ما بأن ،البحرين
 ،مذهبي أساس من النابع الشيعية للمعارضة الدعم بتقديم المباشر عبر تدخلها ذهبية فرصة

 ولتقديم البحرين في اإليراني النفوذ لمواجهة السعودية تدخلت المقابل وفي ،تاريخية والعتبارات
 الجزيرة درع قوات عبر البحرين في العسكري التدخل خالل من ،البحريني للنظام الملكي الحماية
  .)٣(المملكة  لسكان المعيشة مستوى لرفع البحرين لخزينة كبيرة مبالغ مالية وضخ

في دول العالم  هاءأصداترددت  ،د شهدت المنطقة العربية تحوالت ونقالت نوعية بالغة االهميةلق
السياسية النوعية قد افرزت تزايد وال شك ان هذه التحوالت  ،وتعددت تأثيراتها من بلد الى اخر ،

لب الدول التي حدثت نفوذ القوى االسالمية في الحراك الجماهيري والمشاركة في الحكم في اغ
فتبنت ايران طروحات تقول ان هذا االمر لم يظهر في المنطقة منذ انطالق اخر  ،فيها الثورات

يراني بعد الثورة االسالمية االنموذج ألنموذج ثوري اسالمي في الشرق االوسط الذي تمثل باأ
  . )٤(والذي رفع شعار تصدير الثورة  ،١٩٧٩

 عدت حيث ،سوريا باستثناء العربية البلدان في الشعبية الثورية الحركات جميع إيران أيدت لقد
 ضد شعبية ثورة ليست وٕانها ،جداً  محدودة تظاهرات هو سوريا في يحدث ما البداية إيران منذ

 وحسب سوريا، في المذهبية الفتنة بدعم ودولية ٕوٕاقليمية عربية دوالً  اتهمت كما ،النظام الحاكم
 في والممانعة المقاومة نظام إلسقاط خارجية مؤامرة هو سوريا في يجري ما فإن الموقف اإليراني
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 وحركتي لبنان في اهللا حزب ممثًال في إسرائيل ضد المقاومة لحركات الدعم يقدم والذي ،المنطقة
  . )١( فلسطين في والجهاد اإلسالمي حماس

ووقوف  ١٩٧٩ عام اإليرانية الثورة نجاح منذ والمستمر الوثيق السوري اإليراني التحالف إن
الثالثة  العقود خالل استمر والذي ،العراق ضد سنوات الثماني حرب في إيران جانب إلى سوريا

فعاليته  أثبت والذي الوثيق وسوريا إيران حليف ،اللبناني اهللا حزب تأسيس عنه نجم والذي األخيرة
 من لبنان اإلسرائيلية القوات إخراج في ونجاحه ،)إسرائيل (مع العسكري الصراع جوالت خالل

 مؤامرة في سوريا يجري ما بأن ،السوري النظام رؤية بالكامل تتبنى إيران جعل ،شرط أو دون قيد
  . )٢(المنطقة  في الوحيد المقاومة بخط اإلطاحة هدفه خارجية

 وهي أسباب األسد بشار الرئيس نظام جانب الى للوقوف إيران تدفع التي االستراتيجية الدوافع إن
 الخلفية والممر الحديقة هي سوريا أن كما ،إليران الخلفية الحديقة تشكل سوريا إن :منها كثيرة

 لبنان وخاصة في الكثيرة المصالح من لهما وٕايران سوريا أن كما ،اللبناني اهللا لحزب اللوجستي
 هو من سوريا إيران موقف فإن ولهذا ،)أمل وحركة اهللا، حزب( لبنان في الشيعة حلفائهما مع

 الذين يحكمون العلويين بين االيديولجي االرتباط الى ذلكُيعزى و  العربية الدول باقي عن استثناء
 على سقوط األسد تداعيات من إيران مخاوف أن كما الشيعية، الفئات احدبعدها  سوريا في

 في تجعل إيران إيران في اإلسالمي للنظام التقليدية المعارضة قوى وتحريك ،اإليراني الداخل
 القوى على ميزان حتمية تداعيات له سيكون األسد سقوط ألن ،سوريا في يدور لما الحذر غاية

 تنافس إيران التي السنية العربية األنظمة لصالح وخاصة ،إليران بالنسبة المنطقة في االستراتيجي
  .)٣(وتركيا  والسعودية مصر وخاصة اإلقليم في

ى جاءت لتربك اوراق وحسابات القو  ،لتحول التي اجتاحت الدول العربيةاان موجات التغيير و 
حيث كان لتساقط االنظمة العربية عدد من المؤشرات قد تحمل  ،الكبرى واالقليمية على حد سواء

  )٤(: ابية وبشكل خاص الى ايران ومنها نوع من االيج
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فشل الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة االمريكية وتدعمها العديد من القوى االقليمية  -١
 .االقليمية ى ايران لكبح طموحاتها النووية و علكاملة في الشرق االوسط لفرض عزلة 

ومحاولة كسب  ،االيرانيا عن ازمة الملف النووي توجيه اهتمام المجتمع الدولي بعيد -٢
برنامج النووي في الفترة لمواجهة الصعوبات التكنولوجية التي واجهت ال ،مزيد من الوقت

، ومن المخصب دون إثارة ضجيج دولي كبيرأو زيادة مخزونها من اليورانيوم  ،االخيرة
فع هنا يمكن تفسير حرص إيران علي اإلعالن عن زيادة طاقة إنتاجها من اليورانيوم مرت

ومن اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة  ،إلي ثالثة أضعاف% ٢٠تخصيب بنسبة ال
 .٢٠١١كيلو جرام عما كان عليه قبل فبراير  ٥٠٠كيلو جرام بزيادة  ٤١٠٠إلي % ٣,٥

تقليص االهمية والزخم التي حظيت بها حركة االعتراض على نتائج االنتخابات الرئاسية  -٣
بمدة  )محمود احمدي نجاد(عن فوز الرئيس  وأسفرت ٢٠٠٩التي اجريت في عام 

 .رئاسية ثانية 
عد وصول موجات خصوصا ب ،)انذاك(االستفادة من الزيادة الملحوظة في اسعار النفط  -٤

  .امتدادها الى دول نفطية اخرى في المنطقة  بامكانيةوبروز توقعات  ،التغيير الى ليبيا

منها ما هو قريب من  ،نموذجهاأوكحال تركيا كان إليران عدد من الدوافع واألسباب للترويج عن 
وهي أسباب لم تكن مقتصرة على  ،يخص الجانب اإليراني في حد ذاته ومنها ما ،دوافع تركيا

رانية في عامًال حيويا لزيادة الرغبة اإليذلك ُعٌد أن  رغم ،حراك التغيير في الدول العربيةاندالع 
  )١(:نموذجها ومنها ألالترويج 

فالهدف من تصدير الثورة اإليرانية : تحقيق الحلم اإليراني القديم الذي عرف بالمد الثوري -١
فما دامت  ألن السبب األساسي لتك الصراعات هو غياب الدين، ،هو إنهاء الصراعات

والسعي إلى  هناك صراعات ضد الطغاة في أي بقعة على األرض فنحن متواجدون،
نأمل أن تجد هذه النهضة طريقها إلى سائر البلدان ” تصدير النهضة إلى الدول األخرى

وهذا ثبت  بل كل المستضعفين اإلسالمية أيًضا ألن هذه الرسالة رسالة المسلمين جميًعا،
فالسعي العتبار الثورات العربية على أنها نتاج لالستثمار السياسي اإليراني  ،بالدستور

وأهلية قواها  الثوري،نموذج ايران أيؤكد تفوق  ١٩٧٩لمنطقة منذ الثورة اإليرانية عام في ا
 .ووصايتها اإلسالمية في المنطقة السياسية،

وذلك بعمل غطاء مؤيد لها، وبزيادة : لدوليةتقوية موقفها في الملف النووي مع القوى ا -٢
 ،مثابة داعم ومساند إليرانلتكون بيتم السعي نحو جذب دول المنطقة  ،نفوذها اإلقليمي
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يا العظمى مما يعزز من موقفها في القضا لتظهر إيران قوية ال يستهان بها أمام القوة 
كمحاولة إيران تخصيب اليورانيوم، وما تواجهه من  ،اإليرانية ذات الصبغة الدولية

يزعزع أمن معوقات من جانب القوى الدولية خوًفا من امتالك إيران لسالح نووي يهدد أو 
المنطقة عامة وٕاسرائيل خاصة مما يتطلب معه سعي إيران لكسب تأييد دول اإلقليم لحق 

ل مما يتطلب معه سياسة استقطاب الدو  ،ان سالًحا نوويا أسوة بإسرائيلامتالك إير 
وهذا سيتم بشكل أكبر في حال نجاح إيران في الترويج  ،األخرى لتقوية الموقف اإليراني

 .لسياسي الذي يزيد من نفوذ إيران في المنطقة نموذجها األ
الذي ظهر في أعقاب  ،اإليراني في منطقة الشرق األوسط العمل على تحقيق المشروع -٣

وسط الكبير والشرق كمشروع الشرق األ  ٢٠٠٣المبادرات األمريكية في المنطقة في 
بي لما أنتجته الذي عاد في الظهور مرة أخرى بعد ثورات الربيع العر  ،األوسط الموسع

مما جعل  ،ب عليه من تواجد أنظمة حكم جديدةمن سقوط بعض الحكام العرب وما ترت
ذي عرفته بالشرق ال ،المنطقة تشهد بزوغ شرق أوسط جديدإيران تعيد الحديث عن أن 

يران لبنة أساسية وهو يعتمد على ركيزتين أساسيتين كانت فيهما إ ،األوسط اإلسالمي
قيام ركيزة أيديولوجية تتمثل في اعتقاد النظام اإليراني بضرورة : هماو  ،لقيامته ونجاحه

 ،يوقراطية سوف تقوم بالتمهيد لذلكوأن إيران كونها دولة ث ،الحكومة العالمية اإلسالمية
بعمل حزام أمني يكون أداة ردع لمحاوالت االختراق للداخل من جانب  استراتيجيةوركيزة 

 . )١( م دول المنطقةأعدائها أو محاصرتها باستخدا
أيديولوجية من خالل االستناد إلى الشعارات الدينية والزج  ةالسعي لتكون إيران صاحبة قو  -٤

وتستمد شرعية من قوتها األيديولوجية لتنافس  ،رك الحياة السياسية لتجد تأييًدابها في معت
  .)٢( أيديولوجية القوى الكبرى

  

ة على انقاض والدة شرق اوسط جديد في المنطق وفي ضوء ذلك اندفعت ايران الى الحديث عن
استدعت مشروعها إلقامة شرق اوسط اسالمي الذي تبنته في مواجهة االنظمة التي سقطت و 

حيث  ،٢٠٠٣يكية عقب احتالل العراق عام المشروعات التي طرحتها الواليات المتحدة االمر 
يتمثل في ايمان النظام االيراني يعتمد هذا المشروع على محورين في االساس االول ايديولوجي 

والثاني  ،ضرورة اضطالع ايران بدور قوي لهاوب ،قيام الحكومة العالمية االسالميةبحتمية 
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استراتيجي يتمثل بمحاوالت ايران تكوين حزام امني يكون بمثابة حائط صد لكل المحاوالت التي 
  .)١(دول الجوار  او احكام محاصرتها عبر ،ذلها خصومها الختراقها من الداخليب

ايران في المنطقة وبشكل خاص الدول ان التنافس ما بين كل من تركيا و مما تقدم يمكن القول 
نموذجها أحيث تسعى كال الدولتين لفرض  ،اشدةالتي شهدت تغييرات في الحكم وثورات قد بلغ 

التي  االدوار فضًال عن ،الى ادوات تمكنها من هذه المهمة وتطبيق مشروعها في المنطقة مستندة
فلقد اسفرت تداعيات االزمات المتعاقبة واالحداث التي تفجرت في  ،ةاسندتها لها القوى الدولي

المتبعة من قبل تركيا وايران ،وتبدل في محاور النزاع  المنطقة عن تغير في طبيعة االستراتيجيات
ور المحلي اضعاف الدر الخارجي و وتالشي الحدود الفاصلة بين الفعل الداخلي والتأثي ،الرئيسة

وتبلور التحالفات المتعارضة التي تتبناها القوى الدولية واالقليمية  ،وتصعيد الدور االقليمي
الطائفية والمذهبية على د ان غلبت االعتبارات السياسية و بعالمتنافسة بين المحاور المتصارعة 

  .قضايا المنطقة 

                                                           

ا��ر���،�در *�ق ذ#ره  �*� �ل ا�دور ا�7
��� ا��را!�  ��د ا�-ورات:���د ��"س !"�� ،ا�!#�"ش  - ١
  . ٥٧،،ص 
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  المبحث الثالث

  الطاقة 

حيث اشار الى ان  ،من طرح تعريفا لمفهوم امن الطاقةاول  رئيس وزراء بريطانيا) تشرشل(يعد 
 التنوع هوومنذ ذلك الوقت وحتى االن فما زال  ،)١()ة يكمن في التنوع والتنوع فقط امن الطاق(

ع قضية امن الطاقة االقتراب التقليدي في التعامل موقد ارتكز  ،المبدأ الحاكم لقضية امن الطاقة
در الطاقة بأسعار من خالل التركيز على توافر االنتاج الكافي من مصا ،على امن العرض

يها موارد تتوافر لددولة يتحقق في حالة واحدة وهي ان  ةوان امن الطاقة ألي ،بمتناول الجميع
هذا التعريف دعمه تدخل القوى الكبرى في العديد من المناطق الرئيسة المنتجة  ،للطاقة كافية

  .)٢(الحفاظ على استقرار سعره  فضًال عنللنفط وذلك من اجل ضمان تدفقه بشكل مستمر 

 إلىذلك  ويرجع الخارجي، القرار صنع في عنصرا مؤثرا وال يزال االقتصادي  المتغير شكل لقد
عالم  في أهميته وازدادت ،للدولة األساسي العنصر ديع حيث ،أهمية من العنصر هذا يمثله ما
 ويؤكد ،االقتصادي واالنفتاح والتكامل المتبادل االعتماد أفكار انتشار مع الباردة الحرب بعد ما

 وهذا ،مختلفة بأشكال الخارجية السياسة في وتأثيراتها االقتصادية العوامل أهمية على لويد جينس
 بالوحدات وعالقاتها قراراتها الخارجية على ي تركيا وٕايرانف االقتصادي العامل تأثير ما يعكس
  .)٣(السياسية 

غناها ببعض لقد جاء تحول اهتمام المجتمع الدولي الواسع نحو بعض المناطق في العالم جراء 
ولهذا فأن سبب ما تعانيه بعض المناطق من اوضاع عدم االستقرار  ،موارد الطاقة والمياه

ازمة داخلية او اقليمية قد تمس امن تلك  ةوان اي ،كونها غنية بالطاقة عننابع  إنماوالنزاعات 
اصبح التنافس الدولي للوصول الى احتياطي النفط والغاز  إذ ،تهديدا للسلم الدولي دعالموارد تُ 

 فضًال عن ،اليجابية على الصراعات االقليميةعالمية له تأثيراته السلبية واوٕايصالها لألسواق ال
ومن هذا يمكن القول ان  ،ليم وتعطيه االهمية االستراتيجيةمنطقة او اق ةاهمية اي منذلك تزيد 

                                                           

��ف ا��ر��� ����وم ا����� ،ط ��� �ن د �د��� �ر�� �	�د،ا�ن- ١� ���� ١ا�ط�#� وا"�رة ا� �را����� ،�
 .٥٢،ص  ٢٠١٤،ا�ر��ض ،

  . ٥٨ا��+در �* ( ،ص - ٢
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من المحاور االساسية للصراعات االستراتيجية في المناطق التي  دعياالستحواذ على الطاقة 
  .)١( في معامالتها وعالقاتها الخارجية اً حيوي اً تشكل فيها تلك الموارد جزء

أن البشرية صنعت تطورها الهائل إلى (( متخصص في شؤون النفط ) هارولد ايكس ( ويقول 
ر الحديدي وأخيرًا ر البرونزي والعصالعصر الحجري والعص: الحضارة عبر أربعة عصور وهي

ومما الشك فيه أصبح سيؤول إلى موت الحضارة الغربية  وأي توقف في إمداده ،)عصر البترول 
وبدأت مساعيها في الحصول على امتيازات  ،ت الدول العظمىالنفط ركنًا أساسيًا في استراتيجيا

  .)٢(التنقيب عن هذا المورد واحتكاره من أجل ضمان تدفق النفط لها بدون أي عائق 

 ثمانين أن العالم ورغم قلب في اً استراتيجي اً موقع واسيا الوسطى وبحر قزوين العربي العالم احتل
 على اهمها النفط دالتي يع الطبيعية والثروات بالمواد يزخر انه إال صحراوية اراضيها من بالمائة

 وتمثل ،هائلة منه مخزونات على منها الخليجية وخاصة العربية المنطقة تحتوي اذ ،االطالق
 القوى الكبرى ألطماع تنازع محل المنطقة هذه كانت ولهذا ،العالم في النفط احتياطات أكبر بذلك

 رئيسكمصدر  النفط على والمعتمد العالم في االكبر االقتصاد صاحبة المتحدة الواليات خاصةبو 
  .)٣( بالذات المنطقةبهذه  والمتزايد البالغ األمريكي ومن هنا جاء االهتمام  للطاقة،

 للطاقة السياسية الجغرافيا في مركزية مسألة الخارجية األسواق إلى الغازو  نفطال نقل مسألة دعتُ 
 منطقة في ووقوعها جغرافيا المنطقة عزلة إلى انظر و فعلى مستوى اسيا الوسطى  ،المنطقة في

 حقيقية معضلة الخارج إلى الطاقة إمدادات نقل عملية شكلت المفتوحة عن البحار وبعيدة مغلقة
 األنابيب خطوط تحتاج إذ السياسية والحسابات االقتصادية مستوى التكاليف على المنطقة لدول
 لتداخل غالبا يحدث ال ما وهذا األطراف مختلف بين والدوليةاإلقليمية  العالقات في استقرار إلى

 وتعكس ،والناقلة والمستهلكة المنتجة البلدان بين وتضارب المصالح اإلستراتيجية الحسابات
 تتداخل التي الصورة تلك الوسطى آسيا في والغازية النفطية األنابيب لشبكة الجغرافية الخريطة

 تقود السياسة أضحتاذ  ،الدولية واالستقطاباتالسياسية  والتكتيكات االقتصادية الحسابات فيها
ال  نفطية ممرات إيجاد إمكانية في تتمثل المعضلة المركزية فإن ،المنطقة لدول وبالنسبة الجغرافيا

 كورقة تستغلها التي روسيا بعده ومن العهد السوفيتي عن الموروثة التقليدية النقل بشبكة تتصل
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 االقتصادية االستقاللية من الحد وفي لدول المنطقة السياسية الخيارات وتوجيه ضبط في ضغط
  .)١(الدول  لهذه

البحث  إلى اإلسالمية بالجمهوريات دفعت المنطقة في النفط لنقل الجيوسياسية الوضعية هذه إن
-Bakou" تبليسي-جيهان-باكو "خط BTCالجنوبي  قزوين خط وهناك أخرى، خيارات عن

Tbilissi-Ceyhan" إلى وصوال وجورجيا بأذربيجان مرورا الوسطى آسيا من النفط ينقل الذي 
 آونسورتيوم لخط الحقيقي المنافس يكون أن يتوقع الذي المتوسط البحر على التركي جيهان ميناء
 ما وهو بشدة روسيا وتعارضه األوروبي واإلتحاد أمريكا تدعمه الذي وهو الخط ،قزوين بحر

 والغاز النفط حول جيوسياسي صراع بؤرة في المنطقة وٕادخال الوسطى آسيا في الحرب أشعل
  .)٢("  األنابيب حروب" تسمية عليه أطلق ومصادر الطاقة

  تركيا والطاقة :المطلب االول 

فاحتياجاتها من  ،المؤثرة في عالقة تركيا الخارجيةيعد عامل الطاقة من اهم العوامل الخارجية 
 % ١٠تزايدت احتياجاتها من الغاز خالل التسعينات بمعدل  إذالطاقة في تزايد سريع ومستمر 

وبناء  ،مليون طن سنويا )٢٢( ٢٠١٠قد تضاعفت حيث شكلت عام  وان هذه المطالب ،سنويا
يمكن على ذلك سوف يكون هدف السياسة التركية محاولة ايجاد واستبقاء امدادات الطاقة التي 

االعتماد عليها خاصة من بحر قزوين الذي يعد غنيا بمصادر الطاقة وعلى الخصوص النفط 
  .)٣(والغاز 

البالد المتزايد ويرى القادة االتراك في عملية استثمار هذه الثروات وسيلة من وسائل معالجة طلب 
بالنسبة الى كل من دول وتعزيز اهمية البالد االستراتيجية  ،للطاقة ولتحقيق مكاسب اقتصادية

  .وحلفائها الغربيين  ∗اسيا الوسطى

                                                           

1  - Antoine Ayoub, la sécurité des approvisionnements Pétroliers après la 
guerre de l'Iran, Med énergie N°: 15 Alger, 2005, P07. 

  
2  - Mohammad R. D et Thierry. K, op.cit, p. 203. 
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نهائيا في  هالذي اصبح رسميا ساري المفعول بعد توقيع ،جيهان –مشروع خط االنابيب باكو  ان
والتي عملت الحكومة التركية وبشكل كبير على تطوير هذا  ،٢٠٠٢اكتوبر /تشرين االول

ومن جهة  ،ن تؤمن حاجاتها من الطاقة من جهةا المشروع االستراتيجي التي تحاول من خالله
  .اخرى تحقق به منافع اقتصادية كبيرة من خالل جعل تركية قاعدة لمرور النفط الى العالم 

اقتصادية وامل سواء كانت سياسية و لقد كان لهذا المشروع اهمية بالغة لتركيا ومن عدة ع
الذي سيربط الل مشروع باكو جيهان فعلى الصعيد السياسي ستضمن تركيا من خ ،ستراتيجيةاو 

حيث يشكل ممر قوي وامن والذي  ،طى بتركيا والبحر االبيض المتوسطجنوب القوقاز واسيا الوس
اهتماما  الغرب لنقل وعرض الطاقة الى الغرب الذي يبدي""ممر الطاقة الشرقي الغربي"" ـيسمى ب

ا خطورة المضايق التركية التي خاصة بعد ان تجنب الغرب وخاصة اورب ،واسعا بهذا المشروع
 تاما من الناحية االقتصادية فقد استطاع ،ة في تنقل السفن النفطية الغربيةكانت تشكل عقب

نخفاض كلفة النقل الى حد وذلك ناجم عن ا ،منخفضة جدا بأسعارتركيا ان تؤمن النفط الخام 
المشروع بعض الشركات التركية وكما يساعد  ،بب االخر هو انخفاض كلفة التمويلاما الس ،ادنى

ق والمحطات على االستثمار في المشروع بما يساعدها على الزيادة في االرباح وتطويرها للمناط
كما تساعد على فتح فرص كبيرة للتشغيل وتوسيع كبير للقطاع الخاص  ،التي يحل بها المشروع

 ،فل الدولية على ان هذا المشروعحاكد تركيا دائما في الماما على المستوى االستراتيجي فتؤ  ،)١(
واالهم من ذلك ان هذا المشروع  ،سلكه الخط يشكل جسرا بين الشرق والغربوالمسار الذي سي

ول المنطقة الى الغاز الطبيعي من دع خطوط انابيب اخرى تنقل النفط و سيكون البداية لمشاري
الموقع الجيوستراتيجي ان تلعب دورا من خالل هذا العامل و بما يكفل لتركيا  ،االسواق العالمية

بالغ الحيوية في نقل البترول والغاز الطبيعي من البحر االبيض المتوسط ومنه الى اوربا الغربية 
القوقاز ويجعله ا االقليمي باتجاه اسيا الوسطى و والواليات المتحدة االمر الذي يعزز من نفوذه

  .)٢(ورقة رابحة للمساومة مع االتحاد االوربي 

تحت االنجاز بين البحرين االسود والمتوسط بقدرة  وأنبوبن لنقل النفط الخام امر عبر تركيا خطي
وخمس انابيب لنقل الغاز الطبيعي وثالث انابيب قيد االنجاز لنقل  ،مليون طن سنويا )٥٥(

                                                                                                                                                                      

� �رJمH��� ا>#ل إ�����ر��ل أ�ف (300  �  �� إ� ) �و��Hأ� ��	��ز إ���ج �ن أ7�ر +E3 ، ا���� ��"ل 	�ث ا�ط
���7 �H���ر (2000 �ن أ7"ر ا� �وي إ�����(  Aر،���ز�د ا�ظر ا���  

Regis. Genté, du coucas à l'Asie centrale. "grand jeu" autour du pétrole et du 
gaz. Le monde diplomatique. Paris, juin 2012, p. 18.                                                                         
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موقع لقد احتّلت تركيا  ،اسنويا ومن اهم خطوط النقل التي تمر بتركي ٣مليار م )٦٤(الغاز بقدرة 
رسَم االتحاد  اذ القلب في خطط االتحاد األوروبي التي استهدفت تعزيز أمن الطاقة األوروبي،

لمنطقتي جنوب القوقاز  األوروبي والواليات المتحدة لتركيا دوًرا يستهدف كسر االحتكار الروسي
وتحتكر  وآسيا الوسطى اللتين تسيطر موسكو فيهما على شبكة من خطوط الغاز والنفط السوفيتية

ترى موسكو أن سياساتها في هذه  ،من خاللها تصدير موارد هذه الدول إلى األسواق العالمية
  .)١(المنطقة تأتي نتيجة وقوعها في مجال نفوذها الحيوي

ان االهمية التي اكتسبتها الطاقة في منطقة بحر قزوين تتأتى من كونها منطقة مستقرة بالمقارنة 
حيث ازداد  ،قة غنية باحتياطي كبير من الطاقةعدها منطفضًال عن  ،منطقة الشرق االوسط مع

راد الطاقة الوعي بأن هذه المنطقة يمكن ان تمثل بديال بالنسبة الى الدول التي تعتمد على استي
اذ عرضت تركيا  ،نفسها نقطة تأمين للطاقة ألوربا وعلية وجدت تركيا ،وخاصة الدول االوربية
سيا ن لتأمين الطاقة الى هذه القارة ،كما انتهجت استراتيجية منفتحة ازاء انفسها على انها ممر ام

  .)٢(كأنها في تنافس مع موسكو الوسطى مما جعل انقرة تبدو و 

دبلوماسية (يمكن تسميتها  ٢٠٠٢وعلى اثر ذلك تشكلت دبلوماسية جديدة لًتركيا خاصة بعد عام 
صادية التي تسعى إلى التعاون في إقامة وبدأت تركيا بسلسلة من التحركات االقت) الطاقة
وكانت أهم األسباب التي أدت إلى تنشيط القوة الًتركية  ،اريع النفطية مع دول آسيا الوسطىالمش

 ،توافر مصادر الطاقة في بحر قزوينمع  ،مسارات نقل الطاقة من بحر قزوين هي عملية طرح
ا معاناة هذه الدول في إنها دول حبيسة ال تطل على بحار مفتوحة لتقوم بتسويق إنتاجه نإال أ

ومن خالل ذلك سعت تركيا وبمساعدة الواليات المتحدة  ،من الطاقة إلى الدول المستهلكة
األمريكية االتحاد االوربي إلى تدعيم وجودها في المنطقة لتهيئة مسارات نقل وتصدير هذه 

  .)٣(حة على تركيا إنشاء عددَا من المشاريع النفطية والغازية الضخمة في المنطقة الثروات مقًتر 

 (southern Corridor) "الممر الجنوبي"ساهمت تركيا في تشكيل المالمح األولى لمشروع 
جنوب القوقاز  منه نقَل الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى، ةاألوروبيّ  ةالذي استهدفت المفوضي

في ) أرضروم -تبليسي -باكو(ودّشنت أنقرة خط غاز جنوب القوقاز  إلى أوروبا،والشرق األوسط 
وبذلك كانت أذربيجان أول  لنقل الغاز األذري من حقل الشاه دنيز إلى تركيا، ٢٠٠٦أواخر عام 

                                                           

١ -  �#�ا����رات ا��	���� ��د ا�ز�� ا�و7را��� ،�ر7ز ا��ز�رة ��درا �ت :���ر �دوي ،�ر�7� و ��و�و��ك ا�ط
  . ٣، ص  ٢٠١٤، ���ر�ر ،

��ن �	د��ت ا�دا�ل ..�	رم ا3.7 ،�3 ا �� ا�و طA و ا��و#�ز  - ٢ ��ب �ر�7�3 7�، �#����Pن �� ور ا�ط
�ت ا���رج ،�+در  �ق ذ7ره ،ص ��  .١٩٧ورھ

��ر ��3 را3K ا���ق ، ���V �د�دة �3 ا���#�ت ا��ر�7� ا�رو �� ، درا �ت دو��� ، �ر7ز ا�درا �ت  - ٣�
�Eداد ، ا��دد  ����  .١١٨، ص  ٢٠٠٩، ٤٠ا�دو��� ، �
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وصلت أولى شحنات الغاز  ،دولة سوفيتية سابقة تقوم بتصدير غازها متفاديًة الخطوط الروسية
  .)١(عبر أنبوب رابط بين تركيا واليونان  ٢٠٠٧نان عبر تركيا في أواخر عام األذري إلى اليو 

في سد جزء من  ،الدولية التي تمر من أراضي تركياتسهم خطوط أنابيب النفط والغاز و 
، لربطها من األهمية االستراتيجية لموقعهاكما تزيد  ،وتوفر لها مصدرا للدخل ،احتياجاتها للطاقة

االمر الذي سوف يؤدي الى تزايد المزايا التي  ،للطاقة وتلك المستهلكة لها منتجةبين الدول ال
  .)٢(تحصل عليها تركيا 

يومورتاليك  - جيهان، وكركوك - تبليسي -أنابيب باكو اويمر عبر األراضي التركية حاليا خط
كما يتم إنشاء خط أنابيب الغاز  للغاز الطبيعي، رومأرض -تبليسي -وخط أنابيب باكو ،للنفط

 ٣٨٥ومر عبر خطوط أنابيب النفط الدولية التي تعبر تركيا حوالي الطبيعي العابر لألناضول 
 ٢٥٠و مليون برميل من النفط القادم من العراق، ١٣٥منها  ،٢٠٠٧ مليون برميل نفط عام

                                                             .)٣( عبر خط باكو جيهان -تبليسي مليون برميل من أذربيجان

من  ،لغاز الطبيعي العابر لألناضولأن تكون نقطة االنطالق لخط أنابيب ا ومن المقرر
مراحل،  ٤وسيتم إنشاء الخط على ، أذربيجان ثم يمر في تركيا ومنها إلى أوروبا عبر اليونان

مليار متر  ١٦ومن المخطط أن تبلغ سعة الخط  ليبدأ ضخ الغاز به، ٢٠١٨تنتهي أوالها عام 
مليار  ٣١، و٢٠٢٣مليار متر مكعب عام  ٢٣و ،٢٠٢٠مكعب مع نهاية المرحلة الثانية عام 

                                                                     .)٤( ٢٠٢٦متر مكعب عام 

 لوكالة انباء في تصريحات ،)تانير يلديز(والموارد الطبيعية التركي وقد اشار وزير الطاقة 
إن من المتوقع أن يحدث خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر لألناضول تأثيرا في  ،األناضول

                                                           

1  -  Svante E. Cornell &Niklas Nilsson eds., Europe's Energy Security: 
Gazprom's Dominance and Caspian Supply Alternatives (CACI & SRSP, 
February 2008), p.23                                                              
2  - John Roberts THE TURKISH GATE: ENERGY TRANSIT AND SECURITY 
ISSUES, TURKISH POLICY QUARTERLY2008,p13. 

  
3  -  HEINZ KRAMER   " . will central Asia became turkey's sphere of influence 
/." 
http://sam.gov.tr/perceptions/Volume1/March 
May2008/WILLCENTRALASIABECOMETURKEY  . . p9 

٤ - �#���7�ر ��ط �H�#دّ�م �ن �و�ُ ��ز  �ر�7Eب دو���ن ���ل ا��*ط و�ط ���ل ا����� �ط3 أ�H���ر 
3���-http://arabic.yenisafak.com/turkiye��ده ��A ا�را�ط :،.�7� ا���Kول ا�ط

haber/13.11.2013-7557  
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أرض  - تبليسي -وباكو جيهان، -تبليسي - البلقان مشابه للتأثير الذي أحدثته خطوط أنابيب باكو
مشاريع الطاقة الدولية في تركيا تقوم بزيادة مستوى أمن الطاقة في  مضيفا أن روم في القوقاز،

وتنويع مصادر الطاقة بالنسبة للدول  تنويع أسواق الدول المنتجة للطاقة،فضًال عن  تركيا،
 .)١(المستهلكة لها 

 مهدتأبرمت اتفاقية في العاصمة التركية أنقرة  ،٢٠٠٩عام الوفي منتصف الشهر السابع من 
الطريق أمام إقامة مشروع خط أنابيب غاز ضخم لنقل الغاز من آسيا عبر األراضي التركية في 

تقع في بلدة حدودية داخل  اتجاه دول االتحاد األوروبي ويصب في مستودعات كبيرة للتخزين
أربع دول أعضاء في  ،تركيا وأذربيجان عن فضالً فاقية وشارك في التوقيع على هذه االت ،النمسا

، ي من المنتظر أن يمر بها األنبوبالت النمسا، المجر، رومانيا، بلغاريا،:  االتحاد األوروبي
نها ليست إال أنها لم توقع على اتفاقية العبور كو  ،نيا التي تشارك في تنفيذ المشروعلماابحضور 

وكذلك حضور  )جوزي مانويل باروسو( ،وبحضور رئيس المفوضية األوروبية ،بلد العبور
لشؤون الطاقة في أوراسيا  )باراك أوباما(مبعوث الخاص من قبل رئيس الواليات المتحدة ال
مؤكدين بعبارات ال  ،ي فعاليات التوقيع على االتفاقيةالذين شاركوا ف ،)ريتشارد مورنينجستار(

  .)٢() نابوكو(تقبل الشك تبني حلف األطلسي ودعمه السياسي واالستراتيجي لمشروع 

مشروع لتحويل تجارة الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى إلى أوروبا دون المرور  فمشروع نابوكو
في  ٥٠بروسيا وبتأييد من المفوضية األوروبية ودعمها المادي وذلك بمنحة مالية لتغطية نحو 

المائة من تكلفة إجراء دراسة الجدوى التي تشمل تحليالت للسوق ودراسات فنية واقتصادية ومالية 
إلى جدوى المشروع من الناحيتين الفنية  ٢٠٠٤ت نتائجها التي صدرت في عام التي أشار  ،

  .)٣( واالقتصادية

تركيا منطقة مركزية في حوض المتوسط ،ال ألنها دولة ناشئة ذات مستوى استهالك عال  دعتُ 
بلدان بحر قة بين البلدان العربية وروسيا و ،بل ايضا لكونها منطقة لعبور الطا من الطاقة فحسب

                                                           

7�ت ��ل ا�ط�#� �ن �	ر #زو�ن - ١��ر ،.�� � :، ��A ا�را�ط  �٢٠١٠ �رات ����� � ،ا�ھرام ا�ر#�3 ،:د��
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=149422&eid=584  

�و7و.د - ٢���ب �����3 ،�ط ا���ت ... را.د ا �ا����� ا���و �� �� ا�7�رى 	ول ا�ط�#� ،���� �ر7ز ا� �
  . ٩، ص  ٢٠٠٩، ٥٧ا���رو��� و ا��و#��ت ا� �را����� ، ا����7� ا��ر��� ا� �ود�� ،ا��دد 

   ١١ا��+در �* (، ص - ٣
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وهنالك جمله من االسباب من خاللها تمثل  ،هة ،والسوق االوربية من جهة اخرىقزوين من ج
  )١(:تركيا الحلقة االهم لكونها بلد عبور ضروري بين مناطق مصدرة وأوروبا ومنها 

مليار متر مكعب الى  ٣١٠٠تزايد االستهالك العالمي للغاز الطبيعي من  توقعات عن -١
 . ٢٠٣٠مليار متر مكعب عام  ٤٥٠٠

مليار متر  ٤٩٤الى  ٢٠٠٩االستهالك االوربي من الغاز الطبيعي عام  حجم وصول -٢
من %١٦ من روسيا،% ٢٥،مليار متر مستوردة من عدة بلدان  ٢٤٠مكعب منها 

 .وسط من الشرق اال%٥ ،افريقيا
 احيتاطيهمامن الناحية الغربية تبدو الجزائر وليبيا دولتين ناضجتين طورتا معظم  -٣

دول وخصوصا الى  ،غاز عبر االنابيب ومصانع التمييعوتصدران الجزء االهم من ال
 .وبدرجة ثانية الى اليونان وتركيا  )ايطاليا –فرنسا –اسبانيا (الضفة الشمالية 

اساسا مؤلفة من اال انها  ،من الغاز الطبيعي بإمكاناتتتمتع السعودية واالمارات والعراق  -٤
 اذا حوفظ على مستويات االنتاج من إال هو تسويق هوال يمكن انتاج ،غاز مرتبط بالنفط

وعلى الرغم من ذلك تعتزم هذه البلدان الوصول الى  ،النفط الخام او زيدت بصورة مهمة
 . ٢٠٣٠مليار متر مكعب بحلول  ٥٠٠الى  قدرة انتاج تصل

وعليه ثمة  ،ى احتياطي مطور من الغاز الطبيعيتبقى قطر هي الوحيدة التي تتوفر عل -٥
احتمال انبوب ناقل للغاز نحو تركيا واوربا يمكن ان ينافس الغاز االيراني والروسي 

 .وبحر قزوين 

اذ انها تمثل الحلقة االهم  ،وض المتوسطلحامحورا لعبور الطاقة نحو اوربا و  ومن هذا تمثل تركيا
لذي يمثل الشبكة التركية ا) ٢٣(ضمن هذا السياق ويمكن مالحظة ذلك من خالل جدول رقم 

  .الغاز للنفط و 

  )٢٠٣٠- ٢٠١٠(الغاز الشبكة التركية للنفط و ) ٢٣(جدول رقم 

  القدرات االجمالية  العدد    
مليون (انابيب النفط 
  )طن

  ١٢١  ٢  موجود

  ٥٥  ١  مشروع

                                                           

�	د��ت  ��د ا����د �ط�ر ،�وارد ا�ط�#� �3 .رق ا��	ر ا���و ط و ��وب .ر#(،�3 7��ب �ر�7� و ا��رب - ١
�ت ا�� ���ل ،�+در  �ق ذ7ره ، ص ��  . ٣٧٠-٣٦٧ا�	�Kر و رھ
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مليار (انابيب الغاز 
  )متر مكعب

  ٨٣  ٥  موجود

  ٦٤  ٣  مشروع

عبد المجيد عطار ،موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط و جنوب شرقه،في كتاب تركيا و العرب  :المصدر 
 ٣٧١تحديات الحاضر ورهانات المستقبل ،مصدر سبق ذكره ، ص

     

فرسوم العبور  ،خطوط األنابيب فى المنطقة تواجه عقبات متعددة شبكاتومن الجدير بالذكر أن 
التى تفرضها الدول المحيطة التى تجتازها هذه الخطوط تمثل عبئا اقتصاديا يهدد جدواها 

كما أن لهذه البلدان أيضا القدرة على وقف ضخ اإلمدادات عبر أراضيها بسبب  االقتصادية،
اتفاقيات ثنائية ويحتاج تنفيذ هذه المشاريع إلى إبرام  ،لحةالخالفات السياسية أو الصراعات المس

يكون من الصعب فيها التوفيق بين المصالح السياسية واالقتصادية المتباينة  ،ومتعددة األطراف
  .     لألطراف 

      ايران والطاقة :المطلب الثاني 

ازداد اكتشافه واستغالله ثم  ،في حقل مسجدي سليمان ١٩٠٨ان عام بدأ اكتشاف النفط في اير 
في مجال العالقات كبرى واحتل النفط االيراني اهمية استراتيجية  ،بعد الحربين العالميتين

االقتصادية والمالية والسياسية الدولية ألهمية المورد الناضب لكونه عنصرًا رئيسًا في ادامة عملية 
  .)١(القاعدة الصناعية في دول العالم أجمع 

الغنية  وهي منطقة الخليج العربي والعراق ،ران وسط اكبر اماكن تمركز الطاقةاينظرا لوقوع و 
ها همزة وصل بين هاتين مما اكسبها اهمية استراتيجية كبيرة وجعل ،بالنفط ومنطقة بحر قزوين

 ٢٦مليار برميل ونحو  ١٣٠ولما تمتلكه ايران من احتياطي نفطي يقدر بنحو  ،المنطقتين
الميا من لذا قد احتلت ايران المرتبة الثانية ع ،ن احتياطي للغاز الطبيعير مكعب متريليون مت

جانب موقعها الجغرافي واالستراتيجي المميز وقربها من فضًال عن  ،حيث االحتياطات المعلنة
  .)٢(دول اسيا الوسطى المطلة على بحر قزوين الذي جعلها دوما بؤرة االهتمام العالمي 

                                                           

١-   3YYر ا������ؤYYا��، �YYا�دو�� �د��YY+�#رات ا�YY�E�وء ا��YYK 3YY� �YYا��را�� �YYا��*ط� �YY �3 ��YYد ، ا� �YY�� فYY و�
 .٣، ص ��٢٠٠٢ر7ز ا�درا �ت ا��را��� ،�ر7ز ا�درا �ت ا��را��� ، ����� ا��+رة ،�� �ن ، 

ا�رو 3 ا �� ا�و طA و�	ر #زو�ن و�دا����( ��A -ا���+ر  رور ،ا�+راع ا� �را���3 ا��ر��37�د  - ٢
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العالم  في النفطية الدول أهم ومن )األوبك(للنفط  المصدرة الدول منظمة في بارز عضو فإيران
 بعد اإلنتاج حيث من الرابعة المرتبة واحتاللها ،العالمي النفط مخزون من ٪ ١٠ المتالكها
 الشرق اإلقليم دول بين لإلنتاج الثانية المرتبة وتحتل المتحدة وروسيا، والواليات السعودية
 كدولة حضورها يحتم مما العالم، في الغاز الطبيعي احتياطي من ٪ ١٥ تملك كما األوسطي

  .)١(للبترول  المصدرة الدول لمنظمة العامة السياسات رسم أثناء رئيسة نفطية

 ات من النفط إلصالحياعاله نالحظ ان ايران قد استفادت في فترة التسعين ةومن النسب المبين
 بسالح وٕايجابا سلبا الضغط على دائما تحرص كانت حيث السياسة هذه ودعم الخارجية سياستها

مثل  سياسية مكاسب ولتحقيق االقتصادي الحصار ولكسر السياسية عزلتها من للخروج النفط
 الضغوط أمام الصمود على ساعدها والذي ،والصين االتحادية روسيا مع النفطي اتفاقها

 العربية المنطقة في خاصة بها سياسية إستراتيجية لتنفيذ النفط استخدمت إيران كذلك ،األمريكية
 سياستها لتوثيق النفط استخدمت ذلك عن وفضال ،ولبنان سوريا من كل مع اتفاقاتها النفطية مثل

 تحقيق على عملت كما ،ومع الهند تركيا مع النفطي اتفاقها مثل المختلفة الدول تجاه الخارجية
 اتفاقها مع مثل النفط وسيلة خالل من معها عالقاتها توترت التي الدول بعض مع المصالحة
  .)٢(أرمينيا  ومع باكستان

 مهمًا منذ وٕاقليمياً  دولياً  دوراً  أدى وقد العالم، في المائية الممرات أهم أحد  ∗هرمز مضيق يعدو 
 دولية خاضعة لمعاهدات آنذاك فيه المالحة تكن ولم ،الدولية التجارة تطوير في أسهم قرون عدة

                                                           

 ��٨.�ل �و�ل ،ا�ران ا����� ا� �را����� ،�+در  �ق ذ7ره ، ص  - ١
٢ - � :��و#�ت ا�#�+�د ا��را�3 ..د ا� ��د ��د ا��ؤ�ن ،ا�ران ���ذا �	�د �

http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=16035&lang>  
∗  -  �H� 3 �ن��ر ا������ ، 	�ث ا����? ا��ر	���Kق ھر�ز ��ر ��3Z �+ل ��ن � ط	�ن أو ر#���ن �ن ا�

Hط ا��	3 وا����ر ا������ ����? و���? ���ن وا��	ر ا��ر	��دي �ن �H� أ�رى ، و�ر�ط ��Kق ھر�ز ���ه ا�
�ر ا������ �����? ا��ر�3 ، و��= ا���Kق ��ن إ�ران �3 ا�.��ل وا�.��ل ا�.ر#3 و���ن و���Pف 	��ه ا�����ن ��

�ه ا�.����� �ن ا��زء ا�.ر#3 ��ز�رة �7.�م �= �زر �راك وھ����م ، وأ�ؤ.واط �P��� ���ف �ن .واطZ( ا���و
 R���ن ، و���� �� �Zل �3 ا>رض ا�ر��( �ز�رة �وزا�دام ا�وا#�� �3 أ#+A ا�.�.� 3��ا� �	��ن ا�Eر�3 وا�.�

���ً ، و��Kق 	�A �+ل �رK( إ�A  �٣٠رض ا�طر�ق إ�A ا���Kق �3 ���? ���ن �3 ا����ه ا�.���3 �	و 
��� ا�.����� ا�.ر#�� ��ن �ز�رة �راك و� ٢٠،٧٥Hوا�3 ���ً ��د ا��	د ����ل �3  ٨،٥٠ز�رة 7و�ن ا��3 �

�( �ز�رة �وز�دام، "م ���R ا��رض �3 .�( ا��ز�رة ھذه وا� �	ل ا�.ر#3 ��ز�رة �7.�م .� 3��ا����ه ا�.�
���ً و��= ��وازاة ا� �	ل ا�Iرا�3  �*+و�� ��(  ���٦٠ً، �3 	�ن ���R طول �ز�رة �7.�م �	و  �٢٨	و 

���ن �3 ا���رط� ر#م  �وا ط� ��Kق �7را�س ،و�7�( ) 

: Aز�د ا�ظر ا���� Anthony H. Cordesman, Iran, Oil, and the Strait of Hormuz, 
Center for Strategic and International Studies, Washington, March 26,  
2007,p3                                                                                                                                   
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 من سريعاً  دام مرورها ما السفن على شروطاً  يفرض ال الذي الترانزيت لنظام تخضع كانت بل
  .)١(توقف  دون

 العرب ببحر العربي الخليج يربط الذي االستراتيجي المضيق هو هرمز مضيق أن المعروف
 والعراق العربي الخليج دول من المصدر النفط ناقالت جميع خالله تمر من الذي عمان وخليج
 برميل مليون ١٧ من أكثر الماضية األعوام القليلة خالل أنه التقارير بعض تشير اذ وٕايران،
 ما إذا البترول العالمية أسواق في قوية هزة سُيحِدث مما المضيق هذا خالل يمر اليوم في بترول
 %٢٠من أكثر يمثل المضيق هذا خالل يمر الذي فالبترول ،المضيق هذا إقفال إيران حاولت

  من وأكثر البحر خالل من دولياً  المصدر البترول من %٣٥من وأكثر االستهالك العالمي من
 على فقط يؤثر لن سوف ذلك مثل حدث المصدر أوبك منظمة دول بترول من %٥٠

 يؤثر ولن ،لمصدراالبترول  مبيعات على رئيس بشكل تعتمد التي العربي الخليج دول اقتصاديات
 دوالر ٢٠٠ من ألكثر البترول سعر ارتفاع إلى يؤدي قد الذي العالمية النفط أسواق على فقط

 على تعتمد التي الدول وخاصة العالم دول جميع اقتصاديات على أيضاً  يؤثر بل سوف ،للبرميل
 بل ، والصين الجنوبية وكوريا والهند اليابان مثل شرق أسيا في المنطقة هذه من المصدر البترول
 كساد إلى قد يؤدي مما العالمي االقتصادي االنتعاش على سلبا ليؤثر ذلك يتعدى سوف

  .)٢(٢٠٠٨عام  منتصف في حدث الذي ذلك من أسوأ عالمي اقتصادي

 تسيطر هذه حيث الحديث، العصر في المضيق أهمية من زاد ومن هنا يتضح لنا ان النفط قد 
 من %٤٠ نحو عبره يمر كما ،برميل مليار ٧٣٠ ـب يقدر كبير نفطي احتياطي على الدول

 نحو يشكل ما وهو ) يومياً  برميل مليون ١٧ من أكثر( بحراً  المنقولة العالمية شحنات النفط
 من برميل مليون ٢ نحو عن فضالً  األوسط الشرق دول تصدره الذي الخام النفط من %٩٠

 كونه من أهميته هرمز مضيق يكتسب كما المضيق، هذا عبر تمر النفطية المصفاة المنتجات
 على المطلة العربية للدول الوحيد المنفذ وهو ،العربي الخليج مدخل الزجاجة في عنق بمنزلة يعد

  )٣(عمان  وسلطنة واإلمارات السعودية العربية باستثناء المملكة العربي الخليج

                                                           

درا � �ط����� ���K� Aق ھر�ز �K 3وء ا	7�م :و �م ا�د�ن ا���7�،ا��ظ�م ا����و��K��� 3ق ا�دو�3  - ١
 . ٣، ص ٢٠١١،ا��دد ا�را�= ،٢٧ا����ون ا�دو�3،���� ����� د�.ق ����وم ا�#�+�د�� وا����و��� ،ا����د 

٢ -  3���د ا��ز�ز ا����م ،ھل � �ط�= ا�ران ا�Jق ��Kق ھر�ز ، ���� ا����� ،ا����و�� ا� �ود�� د  �
�ث و ا�� و�ق ، ا��دد 	�  .١٧، ص  ٢٠١٢،����ر  �١٥٦٩]

3  - Leighton G. Luke, Closing the Strait of Hormuz – An Ace up the Sleeve or 
an Own Goal Published by Future Directions International Pty Ltd, 10 
February 2010, p 2 

                                                                            .  
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  موقع ايران من مضيق هرمز)٢(خارطة رقم 

  

  

  ٨٨،ص٢٠٠٥،بيروت، ١طاطلس العالم ،الدار العربية للعلوم ،:المصدر
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 الذي المهم المضيق موقع أهميتها بحكم تأخذ الجيوبوليتيكي منظور في هرمز مضيق وقضية
 المضايق من القانونية من الناحية هرمز مضيق ويعد ،عمان وخليج العربي الخليج بين يربط

 ارتفاعاً  النفط سعر إلى رفع يؤدي قد خالله من النفط نقل وتعطيل إغالقه فإن لذلك الدولية،
 الضربة إبعاد سيناريوهات ثم ومن العالمية، االقتصاديات على هائلة ضغوطاً  يرتب مما كبيراً 

 لجم في حاسماً  سيشكل عامالً  النفط تدفق استمرار ألن ،إيران ضد المحتملة األمريكية العسكرية
  .)١( المضيقعلى  سيطرتها أحكمت التي إيران ضد العسكري الخيار نحو األمريكيين اندفاع

 دول ثالث من واحدةانها تعد حيث  ،اً مهم اً اقتصادي اً ايران بالنسبة الى االوربيين شريك دعتُ 
 المصدر واستبدال هذا %١٠  ـب مقدرة بنسبة النفطية األوروبي االتحاد حاجات توفر أساسية

 بمعدل االهتمام ومع العالمية، النفطية السوق من انتقص ما إذا تعويضه السهل من ليس
 االحتياطي يقدر حيث يةاالقتصاد إيران قيمة من ذلك زاد األوروبي في االتحاد النفط استهالك
 الغاز مخزون من %٤٠,٣ و الخليج منطقة النفط في مخزون من %١٦,٥ يقارب بما اإليراني
 شركاتها واحتكار األمريكية للعراق المتحدة الواليات احتالل بعد خصوصا المنطقة، في الطبيعي

 فضًال عنالهام  عراقيال للمخزون األمريكيين استغالل أخرى أو بطريقة يعني ما النفطية للعقود
 فأن هناك المستقبلية للدراسات التوقعات من مجموعة على وبناء العربي، الخليج دول مخزون

 الى ٦٠بحوالي اإليرانية والبتروكيماويات والغاز النفط صناعات في واالستثمار إمكانية للتجارة
 دوالر مليار  ٩-٨من  استثمار إلى المذكورة الصناعات أخرى تحتاج وبعبارة دوالر مليار ٨٠

  .)٢( األوروبية للشركات جذب عامل يعد ما سنويا

 فمسار أوروبا، إلى القطري والغاز قزوين منطقة من والغاز النفط لنقل مسار أنسب إيران دتعكما 
 توتال شركة أعلنت وقد االقتصادية، الناحية من إنفاقا وأقل المسارات بالنسبة لجميع أقصر إيران
 رغم إيران عبر قزوين بحر ونفط غاز ينقل إنشاء خط خالل من لالستثمار رغبتها عن

  .)٣(األمريكية  المعارضة

                                                           

1  - Paul Rogers, Military Action Against Iran: Impact and Effects, Oxford 
Research Group Briefing Paper Building bridges for global security ،July 
2010, p 11, Available online: www.oxfordresearchgroup.org.uk 
2  - Seyyed Hussein Mossavian, Iran Europe relations challenges and 
opportuties, London & Neyyork: Rontbeldg.2008.p.154 

  
3  - Henry Sokolski & Patrick Clanson, Getting ready for a nuclear ready Iran. 
<http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub629.pdf>.p.292.  
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 الطاقة قطاع في األوروبي لالستثمار تجارية اتفاقيات إلى أعاله المذكورة المحاور ترجمت وقد
 قيمتها تجاوزت كبير مشروع١٠٠في االستثمار حول اتفاقية تم توقيع ٢٠٠٣ مايو ففي النفطية

  .)١(المانيا وايطاليا و  فرنسا من وكل إيران بين يورو مليار ١٠

ودها الشمالية تصل الى فأن ايران تتميز جيوبوليتيكيا في ان حد ،اما على مستوى بحر قزوين
ففي عهد االتحاد السوفيتي  ،للنفط الى الخليج العربي جنوبار وتشكل افضل معب ،بحر قزوين

ين وذلك من خالل معاهدت ،تتقاسمان السيطرة على بحر قزوين السابق كانت طهران وموسكو
ومع تفكك  ،على ان البحر مشترك بين الدولتينوتنصان  ،١٩٤١و  ١٩٣١وقعتا في عام 

وتطالب  ،ثالث دول اسيوية تشاطئ بحر قزوينوظهور  ،١٩٩١تحاد السوفيتي وانهياره عام اال
فأن مصير هاتين المعاهدتين  ،ها االقليمية فيه وهي اذربيجان وكازاخستان وتركمانستانبمياه

غير انهما تتضمنان في اقل تقدير حصة لكل من ايران وروسيا من ثروات بحر  ،والمازال مجه
  .)٢(قزوين 

قزوين على الصيد و ثروة وخالل عهد االتحاد السوفيتي فقد اقتصرت المنافع االيرانية من بحر 
تي الثروات النفطية ال فضًال عناذ انه  ،الوضاع قد تغيرت في الوقت الحاليغير ان ا ،الكافيار

امشيا فأن تصاعد االهمية االستراتيجية لتلك المنطقة التي كانت تشكل فناء ه ،خرجت الى العيان
 وبخاصة ان لدى ،االيرانية للقيام بدور رئيس فيهاقد حرك التطلعات  ،السابق لالتحاد السوفيتي

حيث تسعى ايران الى ان تصبح هي الناقل الرئيس لنفط بحر  ،ايران مرافق نفطية متقدمة نسبيا
  .قزوين عبر اراضيها الى الخليج العربي 

 للدولتين حيث إن ،بالتقدم ويشكل خاص نحو بحر قزوينوقد استمرت العالقات الروسية االيرانية 
 منطقة في والغاز الطبيعي الخام النفط إنتاج تطوير في مشتركة اقتصادية ومصالح اهتمامات

 هذه وٕاسرائيل في المتحدة األمريكية الواليات خاصة األخرى، القوى تغلغل من والحد بحر قزوين،
 محمد(راني اإلي الرئيس زيارة الخصوص خالل بهذا "مشتركا "إعالنا الدولتان وقعت وقد ،المنطقة
  .)٣( ٢٠٠١ آذار / مارس في لموسكو  )خاتمي

                                                           

� �ن ا�	وار ا���دي ا�A ا��.�ر7� ا�#�+�د��  - ١� :ا�ظر ا�A ا�را�ط : ا+Eر ��*ر و�دا�3 ،ا�ران واور
<http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=1883&lang>. 

� و ��3 ���م ا��و�طر،ا�ھ��� ا�#�+�د�� ا�دو��� ��	ر #زو�ن ،���� درا �ت  - ٢Kد ا�ر�د ���ل ��*ر �
�Eداد ،��7� ا���وم ا� �� �� ،ا��دد  ����  . ٦٨،ص  ٢٠٠٢، ١٧دو��� ،�

� Pو�ت 	ول �+��V ا��وى �3 �	ر #زو�ن ،����رات ا�را��� ،�ر7ز ا�ھرام  ��درا �ت ا� �� �� و  - ٣
  . ٣٥، ص  ٢٠٠٢،ا���ھرة ،����ر ) ١٨(،ا��دد ) ٢(� �را����� ، ا� �� ا
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فضال عما لديها  ،ى طول الساحل الجنوبي لبحر قزوينتمتلك ايران شبكة من الطرق والموانئ عل
حلقة ويمكن ان تكون من ناحية اخرى  ،لى الساحل الشمالي للخليج العربيمن مرافئ اخرى ع

لنفط والغاز الى وصل لبقية الدول التي ليس لديها منافذ بحرية تستفيد منها في مرور او نقل ا
اقتصاديا مهم لالتصاالت الدولية سياسيا و  حيث ان تحول ايران الى مركز ،اسواق االستهالك

والى بالنسبة لدول اسيا الوسطى والقوقاز يستند الى جذور البناء الجغرافي االيراني من جهة 
فضال عن ذلك فأن جميع دول اسيا  ،تي يتبعها هذا البلد من جهة اخرىالسياسة العملية ال

الوسطى والقوقاز هي دول مغلقة وان جميع طرقها االقتصادية المباشرة وغير المباشرة تمر عبر 
قوقاز مع دول اسيا الوسطى وال اً حدود انتمتلكفقط حيث ان ايران وروسيا  ،ران باستثناء جورجيااي
 ،والبحرية مع روسيا واسيا الوسطى وان ايران فقط هي التي تمتلك طرق المواصالت البرية ،

تستطع دول اسيا الوسطى االندماج بالنظام االقتصادي  نودون االستفادة من هذه الطرق ل
  .)١(الدولي 

 التعاون على تقوم سياسة اعتماد إلى ١٩٩٢ عام منذ يةيراناالسالمية اال  جمهوريةال بادرتلقد 
 التي االقتصادي التعاون بمنظمة الخاصة القمة ففي قزوين، بحر على المطلة جميع الدول بين

 الرئيس ليعلن وتركمنستان، كأذربيجان الدول بعض لرؤساء الدعوة توجيه تم طهران استضافتها
 تكن لم المدة تلك وفي ،قزوين بحر دول تجمع للتعاون إقامة منظمة في نّيته عن رفسنجاني

 وتفصيال جملة تختلف بمواقف تحتفظ كانت إيران بشدة ولكن مطروحة القانوني الوضع مسألة
  .)٢(حديثا المستقلة الدول مواقف عن

 بحر إبقاء ضرورة إلى الّداعي الروسي الطرح مع التوافق تمام متوافقا اإليراني الطرح كان لقد
 إيران عدتو  ،خارجية أطراف إشراك ودون المّطلة، الدول بين المشترك لالستغالل قزوين فضاء

 ،جديدة اتفاقية كل منه تنطلق أن البد الذي القانوني واألساس القاعدة االتفاقيتين السابقتين
 تعريفه يمكن الذي condominiumمطابقا لنظام الكوندومنيوم  الخيار اإليراني اعتبار ويمكننا

 على والقضائية السياسية للسلطة أكثر أو دولتين بين المساواة وعلى قدم مشترك استغالل"  بأّنه
  .)٣(" المشتركة  السيادة آخر بتعبير أو للسيادة الخالصة نطاق الممارسة خارج يقع محدد إقليم

                                                           

� ،ا�ھ��� ا��*ط�� ��	ر #زو�ن ،���� درا �ت ا�را��� ،����� ا��+رة ،ا��دد - ١Kد ا�ر� ١٥د ���ل ��*ر �
 . ١٠٣، ص  ٢٠١٢،اذار 

 ١٠٩ �دد ، ا>و ط .ؤون ، ا� �� �� ���Eرا��� +ورة : #زو�ن ��	ر ا����و�3 ا��ظ�م زاده، ���Hد ��روز- ٢
  ٢٩ص  ، ٢٠٠٣ .��ء ،��روت،

3  - David Allonsius, Le régime juridique de la mer Caspienne, Paris : L. G. D. 
J., 1997, p .19. 
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 للدول بالنسبة فقط ليس األهمية، بالغة مسألة العالمية األسواق إلى والغاز النفط نقل مسألة إن
 تأمين تريد التي المستهلكة للدول بالنسبة أيضا بل إنتاجها، تصريف عن تبحث المنتجة التي

 منطقة في الواقعة الوسطى آسيا دول يجعل ما وهذا آمنة، منافذ عبر أسواقها الطاقة إلى وصول
 تمتلك التي األوسط الشرق منطقة عكس فعلى النفطية، باقي المناطق من أكثر تعاني حبيسة
 آسيا تفتقر الهندي والمحيط والخليج األحمر مباشرة بالبحر تصلها األنابيب من طويلة شبكة

  . روسياب تربطها مباشرة التي تلك عدا الشبكات هذه مثل إلى الوسطى

 آسيا يصل نفط فهو االقتصادية، الناحية من مردودية وأكثرها الطرق أقصر اإليراني المسار دعويُ 
البحر  إلى سواء العالمية، األسواق نحو تصديره يسهل مما مباشرةلعربي ا بالخليج الوسطى
 عبر الطاقة لنقل أنابيب إنشاء عن عاجزة إيران كانت وٕان ،اآلسيوية األسواق باتجاه أو المتوسط
 خاللها من تستطيع بديلة أخرى طرق اعتماد استطاعت انهأ إال روسيا،ب مقارنة أراضيها،
 متميزة طريقة على األول في إيران اعتمدت حيث ،القزويني النفط من كميات معتبرة تصريف

مينائها  الى قزوين بحر من كازاخستان نفط من كميات تستقدم حيث المبادلة، أساس على تقوم
Neka عن البعيدة الشمالية المناطق في المحلي االستهالك مصفاة تبريز لضمان الى تم ومن 
 الخليج في موانئها عبر نفطها من الكمية نفس ببيع نفسه الوقت في ايران وتقوم النفط، حقول

 الى تصل قد النفط من معتبرة كميات بيع لكازاخستان الخيار هذا كازاخستان ويسمح لصالح
 الخام معالجة عن ايران عجز في يكمن اإلشكال يوميا لكن برميل الف٤٠٠٠٠٠حدود 
  .)١(من الكبريت  عالية نسب على الحتوائه مصافيها في خستانيالكازا

يث الكميات المتزايدة في ُتعد منطقة الشرق االوسط من اغنى بقاع العالم بالنفط والغاز من ح
ء من الدول النفطية الشرق وان ايران هي جز  ،عن احتوائها احتياطياتها الهائلةفضال  ،االنتاج
مليون (يوضح انتاج واحتياطي النفط في الشرق االوسط  )٢٤(والجدول رقم  ،اوسطية
  . ٢٠١١- ١٩٩٠للمدة ) يومياً /برميل

  

  

  

                                                           

1  - US Energy information Administration ( EIA ), “Caspian Sea Region ” , Feb 
.2002. 
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  ٢٠١١- ١٩٩٠ للمدة) يومياً /برميل مليون( االوسط الشرق في النفط واحتياطي انتاج) ٢٤( رقم الجدول

  

  السنوات

  الدول

 

  انتاج النفط

١٩٩٠  

  النفط انتاج

٢٠٠٠  

  النفط انتاج

٢٠١١  

معدل الزيادة 
  في االنتاج

 النفط احتياطي
١٩٩٠  

النفط احتياطي  

٢٠٠٠  

النفط احتياطي  

٢٠١١  

معدل الزيادة 
  في االحتياط

  ٢,٥٧  ٢٦٢,٦٠  ٢٦١,٧  ٢٦٠,٣  ٣,٨٥٧  ١٠,٢٧٠  ٨,٣٧٨  ٦,٤١٣  السعودية
  ١٥  ١١٥  ١١٢,٥  ١٠٠  ٠,٩٨٧  ٣,١٠٠  ٢,٦٨٢  ٢,١١٣  العراق
  ٧  ١٠٤  ٩٦,٥  ٩٧  ١,٨٢٤  ٢,٦٨١  ٢,٠٨٨  ٠,٨٧٥  الكويت
  ١,٧٩  ٩٧,٨٠  ٩٧,٨  ٩٨,١  ١,٢٦٨  ٣,٠٨٧  ٢,٢٢٨  ١,٨١٩  االمارات
  ٢٣,٢٩  ٢٥,٣٨  ٣,١  ٢,٩  ١,٢٣١  ١,٦٣٧  ٠,٦١٨  ٠,٤٠٦  قطر

  ٠  ١  ١  ١  ٠,٠٠٢  ٠,٠٤٧  ٠,١٠٢  ٠,٠٤٥  البحرين
  ١,٤٧  ٥,٥٠  ٥,٥  ٤,٣  ٠,٢١١  ٠,٨٨٨  ٠,٨٩١  ٠,٦٧٧  عمان
  ٠  ٠,٩  ٠,٩  -   -   -   -   -   االردن
  ١,٤٣  ٢,٥٠  ٢,٥  ١,٧  ٠,٠٥٨-   ٠,٣٣٠  ٠,٥١٠  ٠,٣٨٨  سوريا
  -   -   -   -   -   -   -   -   لبنان
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  ١-   ٣  ٤  ٤  ٠,٧٠٨-   ٠,١٦٣  ٠,٨١١  ٠,٨٧١  اليمن
  ٠,٣٥  ٤,٤٠  ٢,٩  ٤,٥  ٠,٥٣٧  ٠,٧٢٧  ٠,٥١٠  ٠,١٩٠  مصر

  -   -   -   -   -   -   -   -   اسرائيل
  ٤٤,٦  ١٣٧,٥  ٩٢,٩  ٩٢,٩  ١,١٠٩  ٤,٢٣٤  ٣,٨١٨  ٣,١٢٥  ايران

  -   -   -   -   ٠,٠١٩-   ٠,٠٥٦  -   ٠,٠٧٥  تركيا
  -   -   -   -   -   -   -   -   فلسطين
  ٧٢,٣١٢  ٧٥٤,٣  ٦٧٩,٥  ٦٦٥,٨  ١٠,٢٤١  ٢٧,١١٧  ٢٢,٦٩٩  ١٦,٤٥٧  المجموع
  ١٦١,٦  ١١٦٠,٧  ١٠٤٦,٤  ٩٩٩,١  ٢٢,٤٢٧  ٨٧,٥٠٠  ٧٤,٥١٠  ٦٥,٠٧٣  العالم

نسبة الشرق 
االوسط من 

  %العالم 

٣٢,١٥  ٦٤,٣٢  ٦٤,٩٣  ٦٦,٦٣  ١١,٥  ٣١,٧١  ٣٠,٤  ٢٦  

  :المصدر

٣٧ذكره،ص سبق ،تركيا،مصدر ،ايران السعودية: مختارة لدول االقليمي التنافس ديناميات في االقتصادي العامل العبيدي،دور احمد حبيب منى
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تي في طليعة اذ انها تأ ،الطبيعيطة انتاج واحتياطي الغاز في خار  ةكما ان إليران مكانة مميز 
- ١٩٩٠يوضح انتاج واحتياطي الغاز الطبيعي للمدة  )٢٥(والجدول رقم  ،الدول المصدرة للغاز

٢٠١١.  
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  ٢٠١١- ١٩٩٠ للمدة)مليون متر مكعب ( الطبيعي الغاز واحتياطي انتاج) ٢٥( رقم الجدول

  السنوات

  

  الدول

  

انتاج الغاز 
١٩٩٠   

الغاز  انتاج
٢٠٠٠  

الغاز  انتاج
٢٠١١  

معدل الزيادة 
  في انتاج الغاز

احتياطي الغاز 
١٩٩٠  

الغاز  احتياطي
٢٠٠٠  

الغاز  احتياطي
٢٠١١  

معدل الزيادة في 
  االحتياطي

  ٢,٥٥٨  ٧,٨٠٧  ٦,٢٠١  ٥,٢٤٩  ٢٩,٨٤  ٨٣,٩٤٠  ٥٣,٤٦٠  ٥٤,١٠٠  السعودية
  ٠,٤٨  ٣,١٧٠  ٣,١٠٩  ٢,٦٩٠  ٧,٢١-   ١,٣٠٠  ٢,٣٥٠  ٨,٥١٠  العراق
  ٠,٢٨٠  ١,٧٩٨  ١,٥٥٧  ١,٥١٨  ٥,١٩١  ١١,٥٩٠  ١١,٢٠٠  ٦,٣٩٩  الكويت
  ٠,٧٧٨  ٦,٤٥٣  ٦,٠٠٣  ٥,٦٧٥  ١٩,٦٨  ٤٩,٥٠٠  ٥٢,٥٩٠  ٢٩,٨٢٠  االمارات
  ٢٠,٧٨  ٢٥,٤٧٠  ١١,١٥٢  ٤,٦٩٠  ١١٣,٠٣٧  ١١٩,٩٠٠  ٣٧,١٥٠  ٦,٨٦٣  قطر

  ٨٢-   ٠,٩٢  ٠,١١٠  ٠,١٧٧  ٥,٤٣٦  ١٣,٦٨٠  ١١,٧٠٠  ٨,٢٤٤  البحرين
  ٠,٢٦٩  ٠,٨٤٩  ٠,٨٢٩  ٠,٢٨٠  ١٩,٨٥  ٢٥,١٤٥  ١٣,٧٧٠  ٥,٢٩٥  عمان
  ٠,٢٥  ٠,٣١  ٠,٦  -   ٠,٤٠-   ٠,٢٥٠  ٠,٢٩٠  -   االردن
  ٠,١  ٠,٢٤٠  ٠,٢٤١  ٠,٣٧٢  ٥,٧٤١  ٧,٢٠١  ٥,٩٠٠  ١,٤٦٠  سوريا 
  -   -   -   -   -   -   -   -   لبنان
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  ٠,٢٨٠  ٠,٤٧٨  ٠,٤٨٠  ٠,١٩٨  ٠,٦٩٦,٥١٨  ٠,٧٠١  ٠,١٠٠  ٥,٥١٨  اليمن
  ١,٨٢٤  ٢,١٨٦  ١,٢٥٠  ٠,٣٦٢  ٥١,٣٩  ٦٢,٧٩٠  ٢١,٧٠٠  ١٠,٤٠٠  مصر
  -   -   -   -   -   -   -   -   اسرائيل
  ١٦,٥٨  ٣٣,٦١٠  ٢٤,٥٠٠  ١٧,٠٣٠  ٨٤,٠٧  ١٣٨,٦٠٠  ٦٠,٢٠٠  ٥٤,٥٣٠  ايران
  ٢-   ٠,٦  ٠,٨  -   ٠,٦٧٤  ٠,٦٧٤  -   -   تركيا 
  -   -   -   -   -   -   -   -   فلسطين
  ٤٢,٠٤٩,٤٣٤  ٨٠,٥٤٦,٤٣٤  ٥٥,٥٧٤,٢٢٥  ٣٨,٤٩٧  ٣٢٥,٤٤٨  ٥١١,٥٥٤  ٢٥٢,٩٩٠  ١٨١,٧٨٤  المجموع
  ٦٤,٧٠٧,٠  ١٨٤,٢٠٠,٢  ١٧٤,٦٠٠٠٢  ١١٩,٤٩٣,٤  ٢,٢٠١,٣  ٤,٢٢٥,٣  ٢,٦٣٧,٠٠٢  ٢,٠٢٣,٦٠٠  العالم

 الشرق نسبة
 من االوسط
  % العالم

٢٠  ٤٠  ٣٦  ٣١,٩  ٦,٣٣  ١٢,١  ١١,٨  ٩,٤  

  ٤٠ذكره،ص سبق ،تركيا،مصدر ،ايران السعودية: مختارة لدول االقليمي التنافس ديناميات في االقتصادي العامل العبيدي،دور احمد حبيب منى: المصدر
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 ٢٠١١يبين ارتفاع انتاج الغاز الطبيعي في دول الشرق االوسط ليصل عام ) ٢٥(الجدول رقم 
تي أمليون متر مكعب ، وتحتل ايران المركز االول في انتاج الغاز الطبيعي وت ٥١١,٥٥٤الى 
في المرتبة الثانية وبعدها السعودية ، اما فيما يتعلق باحتياطي الغاز الطبيعي ،فقد احتلت  قطر

فيما تأتي قطر في المرتبة الثانية تليها  وسط ايران ايضا المركز االول بالنسبة لدول الشرق اال
  السعودية في المرتبة الثالثة 

اذ أكدت وزارة الخارجية  ،ر على امن الطاقةران االثر االكبلقد كانت للعقوبات االقتصادية على اي
اإليرانية أن الحظر األمريكي واألوروبي على النفط االيراني يتعارض مع القوانين الدولية ويهدد 

 )رامين مهمانبرست(وقال المتحدث باسم الخارجية االيرانية  ،ن الطاقة واستقرار السوق النفطيةأم
واالتحاد االوروبي يهددان امن  الواليات المتحدةن ا ٢٠١٢في الثاني من يوليو  هفي تصريح

الطاقة واستقرار السوق النفطية في العالم مؤكدا وجوب أن يتحمل االمريكيون واألوروبيون 
مسؤولية السياسات والمواقف التي من شانها ان تترك تأثيرا سلبيا على االزمة االقتصادية في 

واعتبر مهمانبرست الحظر االمريكي واألوروبي احادي  ،ولؤ العالم بسبب هذا االجراء غير المس
الجانب ضد ايران يفتقد للمصداقية ويتعارض مع القوانين الدولية ومن بينها مبادئ التجارة 
العالمية مؤكدا أن هذا االجراء يدل على أن الدول الغربية غير مستعدة لتبني سياسة بناءة تجاه 

  .)١( ايران وأنهم يسعون الى إثارة األزمات

رار لموارد ان القلق االمريكي يتجسد بان ايران يمكن ان تلعب دورا كبيرا في اثارة عدم االستق
وان عدم االستقرار يتجسد  ،وكذلك امتالكها للثروات النفطية بسبب موقعها االستراتيجي ،الطاقة

المشاكل التي او اثارة االزمات و  ،مدادات الطاقة عبر الخليج العربيفي قدرة ايران على منع ا
وذلك من خالل تلويح ايران باستخدام النفط كوسيلة لمواجهة الواليات  ،تؤثر على االسعار

 فدول الخليج معظمها حليفة للواليات المتحدة، ،ائها والذين هم من المنطقة نفسهاالمتحدة وحلف
  .)٢(مما يجعل ايران تطرح احتمال التعرض للمنشات النفطية لهذه الدول 

                                                           

ا�	ظر ا��*ط3 ا�Eر�A�� 3 ا�ران �Hدد أ�ن ا�ط�#� ا�����3 و����ف ا��وا��ن ا�دو��� : ا���ر��� ا�Iرا��� - ١
 :،�ر�دة �7س ا����ه ،��A ا�را�ط 

http://aksaletgah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1389&It
emid  
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وبما يخدم مصالحها  ،ع مصادرها هو حق مشروع لكل الدولوتنوي ،ضمان أمن الطاقة ورغم ان
إّال أن البعد السياسي الوثيق الصلة بعالقات الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها  ،العلياالوطنية 

يمكن و  ،ر التراجع الحالي في اسعار النفطاألوربيين مع روسيا ال يمكن التقليل من شأنه لتفسي
لكثير حليفة روسيا في ا  إيراناسعار النفط ان يمارس دورا ضاغطًا وأكثر تأثيرًا على  النخفاض

وأهمها ملف األزمة السورية وبما يجبرها على تقديم تنازالت صعبة ومؤلمة في  ،من الملفات
تواجه التي تكبّلها العقوبات قد  فإيران ،)النووي ، وملف الوضع في لبنان  كالملف( ملّفات اخرى 

) الحليف الرئيس للواليات المتحدة األمريكية (  نفط المملكة العربية السعودية زيادة في انتاج
للبرميل ألنها تمكنْت من  اً دوالر  ٥٠حّتى لو هبط السعر إلى  باإلنتاجان تستمر  بإمكانهاوالتي 

عر يكفي لتغطية ولم تعد ملزمة سوى بالدفاع عن س ،نفطها إلنتاج االستثماريةتغطية التكاليف 
يدا من الضغط السعودي ومز  ،ني مزيدًا من التراجع في األسعاروهذا يع ،تكاليفها التشغيلية فقط

السورية  شؤونال، ودفعها الى الكف عن التدخل في لتحجيم دورها في منطقة الخليج ،على ايران
 في المنطقة الشرقية من المملكة االحتجاجوتحجيم قدرتها على دعم حركات  ،يةواليمن يةالبحرين

)١(.  

قد سعت الى الوصول الى تأمين امدادات  وٕايرانمما تقدم يمكن االشارة الى ان كل من تركيا 
االهمية  فضًال عنا هذا الموضوع مهب ىالكبرى التي يحض لألهميةا وذلك مالطاقة عبر اراضيه

 الكذلك اهمية كاالستراتيجية واالقتصادية المترتبة على مرور انابيب النفط عبر اراضي الدولتين 
الدولتين بالعمل على توقيع االتفاقيات الدولية  سعت كال الذ ،الدولتين على الصعيد الدولي

ية وذلك من اجل واالقليمية او استمالت طرف دولي فاعل لكي تحظى بالمقبولية الدولية واالقليم
االقليمي  خدمة مصالحها الذاتية جاعلة من النفط وتأمين وصوله الى العالم نقطة ارتكاز للدور

 التمدد في والرغبة األوسط بالشرق النفوذ على التنافس ان القول يمكنو  ،الفاعل لها في المنطقة
 التاريخية الفترات بعض من الرغم على التركية، – اإليرانية للعالقات مستمراً  قَدراً  يبدو اإلقليمي

 مستوى إلى أبداً  التقارب هذا يرقى أن دون ولكن البلدين، بين تقارباً  فيها العالقات شهدت التي
  .الجارين البلدين بين الثنائي التحالف
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 ٢٦٩ 

  المبحث الثاني

  القضايا ذات الطابع االمني 

والرغبة في التمدد اإلقليمي يبدو قَدرًا مستمرًا للعالقات مناطق الجوار  فيعلى النفوذ  ان التنافس
التاريخية التي شهدت العالقات فيها تقاربًا بين على الرغم من بعض الفترات و  التركية، –اإليرانية 
مزيج من  ثمة فأن لذا ،أبدًا إلى مستوى التحالف الثنائيولكن دون أن يرقى هذا التقارب  البلدين،

ن االعالقات بين إيران وتركيا أهمية مضاعفة بسبب أن إيران وتركيا قوت اكسبالتنافس والصراع 
تأسيسًا على  ،إلقليمي الحدود السياسية لكليهمايتجاوز حضورهما ا ،ن في الشرق األوسطاإقليميت
ؤثر على واقع منطقة التركية في أبعادها السياسية واإلستراتيجية ت - العالقات اإليرانية  فأنذلك 

طبيعة التنافس بينهما وضمن هذه العالقة توجد عدد من القضايا التي تؤثر في  ،الشرق األوسط
  .ملف ايران النووي و  ،ضية الكرديةالق لعل من ابرزها ،
  

  القضية الكردية في تركيا وٕايران:المطلب االول 

 فـي وبـروزا تعقيـدا واكثرهـا المسـائل أهـم بإحـدى ارتباطـه خـالل مـن الموضـوع أهميتـه هـذا  يستمد
 األكـراد فموضـوع أخـرى جهـة ومـن ،جهـة مـن هـذا الدوليـة السياسـة مسـتوى علـى المرحلـة الحاليـة

 باتـت التـي المسـائل أهـم بـين مـن يعـد ،بهـا يتواجـدون التـي المنطقـة فـي االسـتقرار بمسـألةوربطه 
 إحـدى يمثلـون األكـراد أن باعتبـار ،واألقليـات العرقيـة المجموعـات مسـألة الحديث عن عند تطرح
 فـي موجـودة كونهـا بخصوصـية تميزهـا جانب إلى هذا ،األوسط منطقة الشرق في القوميات أكبر

 فـي خاصـة الخـارج فـي مهمـة جاليـات وجود مع فيها التي يتوزعون الدول كل في األقلية وضعية
  .أوروبا

 ١٩-١٤بــين  ويقــدر عــددهم مــا ،ي اكبــر مجموعــة قوميــة بعــد األتــراكيشــكل األكــراد فــي تركيــا ثــان
، )تركيــا ∗كردســتان(مليــون نســمة ينتشــرون فــي المنطقــة الجنوبيــة الشــرقية ويعــرف مــوطنهم باســم 

وأهــم المــدن التقليديــة لألكــراد هــي  واليــة فــي تركيــا،) ٧٣(واليــة مــن مجمــوع) ١٨( ويتمركــزون فــي
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 ٢٧٠ 

الــذي يــبن نســب ) ٢٢(انظــر الــى الجــدول رقــم  ،)، هكــاري، بتلــيس، درســيم، أرزنجــانديــار بكــر(
  .االكراد في عدد من الدول 

  

  ٢٠١١لعام  عدد االكراد في دول مختارة ،مليون نسمة) ٢٢(جدول رقم 

العدد ) م(العدد بالماليين  البلد
  )ف(بااللف 

  م ١٩-  ١٥  تركيا
  م ٨- ٥  ايران
  م ٧-   ٤,٥  العراق
  م ٢ -   ١,٤  سورية

  ف ١٨٠-   ١٥٠  اذربيجان
  ف ٨٠  لبنان
  ف ٥٠  ارمينيا
  ف ٤٠  جورجيا

  ف ٥٠  تركمانستان
  ف ١٣٥  فرنسا
  م ١  المانيا

  ف ٩٠  المملكة المتحدة
  ف ٩٠  السويد
  ف ٧٥  هولندا

  م ٢٩ – ٢٦  المجموع
  

كيف تتعامل تركيا مع المسألة الكردية ،المركز العربي لالبحاث و :عقيل محفوض،تركيا واالكراد:المصدر 
  . ١٧،ص  ٢٠١٢الدراسات ،الدوحة ،
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 ٢٧١ 

بـدأت إذ ، ونهايتها بتفكك الدولة العثمانيـة ،إلى فترة الحرب العالمية األولى وتعود المشكلة الكردية
خاصـة بعـد إعـالن مبـادئ الـرئيس األمريكـي بو  ،تتصاعد مـن اجـل إقامـة دولـة كرديـة آمال األكراد

وبموجــب معاهــدة ســيفر عــام  ،الشــعوب المقهــورة فــي تقريــر مصــيرهاويلســون والتــي تضــمنت حــق 
 ونصت ،معاهدة بالحقوق السياسية لألكرادواعترفت ال ،)١(تم تقسيم تركة الدولة العثمانية  ،١٩٢٠
منها على تعيين لجنة دولية تعمل على اإلشراف على إقامة منطقة كردية تتمتـع بحكـم  ٦٢المادة 

لكـــن هـــذِه اآلمـــال الكرديـــة فـــي تكـــوين دولـــتهم قـــد تالشـــت بعـــد  ،)٢( ذاتـــي وبرعايـــة األمـــم المتحـــدة
-تركيـا( االتيـة الـدول بـين المعاهـدة هـذه بعـد كردستان منطقة وقسمت، ١٩٢٣معاهدة لوزان عام 

 الجديـدة التركيـة بالدولـة المعاهـدة اعترفـت اذ ،)٣( )السـابق السوفيتي واالتحاد سوريا-العراق– ايران
 الكرديـة القضـية مـع والتعامـل ،عن قيام الجمهوريـة التركيـة )اتاتورك كمال مصطفى( أعلن وهنا ،

  . )٤( داخلي شأن انها على

أخـــذ و  ،بهـــماألكـــراد مـــن قمـــع وعـــدم اعتـــراف تركيـــا  ضـــدوازدادت هـــذه اإلجـــراءات التـــي اتخـــذت 
أعلـن حـزب العمـال  اذ ،إلـى مرحلـة الصـراع المسـلح لبين الطـرفين منحـى جديـدا وصـ الصراع ما

بـــين الجـــيش التركـــي وعناصـــر الحـــزب الـــذي  بـــدأ العمليـــات المســـلحة مـــا ١٩٨٤الكردســـتاني عـــام 
اسـتمرت و  ،جنـوب شـرق األناضـولة تمكن من تشكيل خاليا تنظيمية عسكرية فـي المنـاطق الريفيـ

حتـى انـدالع الحـرب بـين  ،يشـوبها التـوتر والعـداء المتبـادل العالقات بين األكراد والحكومة التركيـة
مــــة التركيــــة تجــــاه تناقضــــت الحلــــول التــــي اتبعتهــــا الحكو  اذ ،١٩٩١العــــراق ودول التحــــالف عــــام 

ردة عناصــر حــزب األكــراد ومطــا فتــارة نجــدها تضــاعف أســاليب القمــع ومالحقــة ،المشــكلة الكرديــة
تفســير ، ويمكــن ثــر مرونــة وانفتاحــًا إزاء األكــرادوتــارة نجــدها تتبــع أســاليب أك ،العمــال الكردســتاني

  )٥(-:ذلك من خالل االتي

حيـث نـص هـذا  ،مشـروع مكافحـة اإلرهـاب ١٩٩١نيسـان  ١٢إقرار البرلمان التركي فـي  -١
والمتعلـق بشـأن حظـر  ١٩٨٢في عـام الصادر ) ٤٩٣٢( القانون على إلغاء القانون رقم

  .الحديث باللغة الكردية 
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 ٢٧٢ 

مـــن القـــانون الجنـــائي المتعلـــق بـــالجرائم االيديولوجيـــة  ١٦٣و ١٤٢و ١٤١إلغـــاء المـــواد  -٢
 .عاما بدًال من اإلعدام على مرتكبي الجرائم ضد الدولة) ٢٠(وفرض عقوبة السجن 

مـــن  األفوجبـــه العفـــو عـــن حيـــث يـــتم بم) العفـــو المشـــروط(أقــر البرلمـــان التركـــي قـــانون  -٣
توركـوت (أمـًال فـي أن يزيـد هـذا العمـل شـعبية الـرئيس التركـي االسـبق  المعتقلين األكراد،

 .بين األكراد )أوزال
 ولكن بالحوار الديمقراطي ال تحل بالقوة،) مشكلة كردية(الحديث للمرة األولى عن وجود  -٤

. 
  )١(: قد جاءت هذه االصالحات من اجل تحقيق االهداف التالية و 

ور الــديمقراطي لــدول فــي التطــ اً يــنموذجأ اً أعطــاء انطبــاع أمــام العــالم بــأن تركيــا تمثــل دور  -١
النظـام ( ، وفـي أطـار مـا يسـمى بــ١٩٩١ما بعد الحرب علـى العـراق عـام، الشرق األوسط
  ).العالمي الجديد

 .الغربية لتركيا النتهاكها حقوق اإلنسان وأوضاع الكرد فيها التخفيف من حدة االنتقادات -٢
فــي جنــوب شــرق تركيــا، ولهــذا الهــدف ) دولــة كرديــة(قطــع الطريــق أمــام محاولــة إلقامــة  -٣

األخير أهمية كبيرة مـن وجهـة نظـر القيـادة التركيـة بـالنظر إلـى تطـورات المشـكلة الكرديـة 
 .في شمال العراق

، تالشــت الــدعوات التــي وجهتهــا الحكومــة التركيــة ١٩٩٣ال عــام اوز توركــوت الــرئيس وبعــد وفــاة 
-١٩٩١(ديمريـــل ســـليمان حكومـــة عهـــد فـــي الكرديـــة األزمـــة واشـــتدت بشـــأن الحـــوار مـــع األكـــراد،

 التركـي التفكيـر بـدأ وهنـا األكـراد، ضـد مكثـف وبشـكل العسـكرية القـوة استخدام تم حيث ،) ١٩٩٣
 ،)٢(  المجـــاورة المنـــاطق إلــى التركيـــة األراضـــي داخــل مـــن والمشـــاكل المعــارك تحويـــل نحـــو يتجــه

وتصـــاعدت نغمـــة التصـــعيد العســـكري فـــي التعامـــل مـــع األكـــراد وخاصـــة فـــي عهـــد رئيســـة الـــوزراء 
بأنُه ال يوجد (( ، التي أعلنت في خطاب لها في مدينة افيون١٩٩٦-١٩٩٥السابقة تانسو تشللر 

أن جميــع إمكانــات الدولــة ستســتنفر (( وأضــافت ،)٣()) فــي تركيــا حصــاة واحــدة تعطــى لآلخــرين 
ــا لــن تقــدم أي تنــازالت  ١٩٩٤ليكــون عــام  نهايــة لتنظــيم حــزب العمــال الكردســتاني، كمــا أن تركي

  .)٤( ))للكرد
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 ٢٧٣ 

نفـذ الجـيش التركـي عمليـة عسـكرية واسـعة علـى األكـراد فـي جنـوب شـرق تركيـا  ١٩٩٥وفي عام 
لقضــاء علــى حــزب العمــال عســكرية للمقــاتلين األكــراد ولوتجــاوز الحــدود العراقيــة مســتهدفًا مواقــع 

، لوقــف أطــالق النــار )بــد اهللا أوجــالنع(، دعــا اشــتداد الحملــة العســكرية التركيــة ، وبعــدالكردســتاني
  .)١(لكن الحكومة التركية رفضت هذا األمر

بعــد إلقــاء القــبض  ،بضــتها علــى حــزب العمــال الكردســتانيواســتطاعت الحكومــة التركيــة تشــديد ق
فــي كينيـا بـدعم مــن المخـابرات اإلسـرائيلية والمخــابرات األمريكيـة ومـن ثــم  )عبـد اهللا أوجـالن(علـى 

، وحكــم عليــِه باإلعــدام ومــن ثــم خفــف هــذا ∗١٩٩٩نــوفمبر عــام / شــباط ١٦نقلــه إلــى تركيــا فــي 
 بإلغـاءروتكـول إلى السجن مـدى الحيـاة و ذلـك انسـجاما مـع توقيـع تركيـا ب ٢٠٠١الحكم عنُه عام 

  . )٢(عقوبة اإلعدام كجزء من متطلبات تركيا لالنضمام إلى االتحاد األوربي 

بمعنـى ) كاديـك( حل حزب العمـال الكردسـتاني وأصـبح اسـمه تم  ٢٠٠٢نيسان عام /وفي ابريل 
أن اســتعاد أســمُه األصــلي عــام ثــم مــا لبــث  ،الحريــة والديمقراطيــة فــي كردســتان المــؤتمر مــن أجــل

، ســتقالل المنطقــة الكرديــة فــي تركيــاوتحولــت مطالــب الحــزب فــي ســبيل الحصــول علــى ا ،٢٠٠٥
إلى المطالبة بالحكم الذاتي في إطار فيدرالي والعفو عن المتمردين لضمان مشـاركتهم فـي الجنـاح 

  .)٣( )عبد اهللا أوجالن(السياسي كذلك اإلفراج عن زعيمهم 

حيــث أقــر  ،االنضــمام إلــى االتحــاد األوربــيجــل وقــد اضــطرت تركيــا إلــى إحــداث إصــالحات مــن أ
لتعبير بإلغاء مادة من قانون مكافحة اإصالحات تقضي بتحسين  ٢٠٠٣برلمان تركيا في حزيران 

وكانت هذِه المادة تستخدم بشكل كبير في تركيا العتقال  ،اب تتعلق بنشر النزعة االنفصاليةاإلره
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كذلك توسيع الحقوق الثقافيـة لألقليـات  ،وق األكرادن يدعون الى احترام حقالمؤلفين والمفكرين الذي
  .)١(بث برامج كردية بعد حظر استمر عدة عقود  في بدأت اإلذاعة التركيةذ ا، 

خاصــة  ،قــة بينهــا وبــين األكــراد لــم تتحســنورغــم اإلصــالحات التــي قامــت بهــا تركيــا إال أن العال    
كــل  ،نطـالق هجماتـِه ضـد القـوات التركيـةالوأن حـزب العمـال الكردسـتاني أتخـذ مـن العـراق قاعـدة 

 ٢٠٠٦، حيـث عـززت تركيـا فـي عـام تر الحدودي ما بـين العـراق وتركيـاأدى إلى تزايد التو قد هذا 
  .)٢(حشودها العسكرية في المنطقة لمواجهة تهديدات حزب العمال الكردستاني 

قـــرب اختــــراق ، حيـــث تصــــاعدت المؤشـــرات عــــن لتـــوتر حــــد الـــذروةتصــــاعد ا ٢٠٠٧وشـــهد عـــام   
وجاء تصريح الجنـرال التركـي  ،ردة مسلحي حزب العمال الكردستانيعسكري للحدود العراقية لمطا

ليزيــد حــدت التــوتر حيــث عبــر عــن قــدرة تركيــا علــى التــدخل فــي شــمال ) أديــب باتشــرو(المتقاعــد 
ــــ ــــى موافقــــة أي ــــى أن أنقــــرة غيــــر ملزمــــة بالحصــــول عل جهــــة للتــــدخل  ةالعــــراق لوحــــدها مشــــددًا عل

  .)٣(لعسكريا

لتوغـل الحكومة التركيـة بالقيـام با ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول  ١٧وقد خول البرلمان التركي في   
جانب حـزب العمـال باعتقـال ثمانيـة جنـود أتـراك  منأعقبُه تصعيد  ،عبر الحدود في شمال العراق

العراقيـة سـعيًا من أجل الضغط السياسي على الحكومة التركية للتخلي عن فكرة اجتيـاح األراضـي 
لكـن تمـت تسـوية هـذِه المشـكلة بـإطالق سـراح الجنـود  ،حقة عناصر حزب العمال الكردسـتانيلمال

  .)٤( )مسعود البرزاني(ورئيس إقليم كردستان  )جالل طلباني(بعد تدخل الرئيس العراقي السابق 

 ،االنفتـاح علـى األكـرادحـول   النقـاش  بـاب والتنميـة   العدالـة  حـزب  حكومـة  فتحـت  ،٢٠٠٩  عام  في
 الرأي  على  القضية وعرض   الكردية  المسألة  حول  متعمقة  مناقشة  إجراء  على لمبادرة ا  هذه  وشددت 
 اهللا  عبـد(  مع  الوطنية  االستخبارات  وكالة محادثات   إلى  األكراد  على  االنفتاح  سبب    ويرجع ،العام 
 العمليـة  هـذه  وشهدت أوسلوب ،  عملية  اسم  عليها  ٌأطلق  التي  ،الكردستاني  العمال وحزب   )أوجالن 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                                                                                                                                )٥( وأوجالن  الكردستاني  العمال  حزب  مع مباشرة   محادثات  في  لتركيا  مشاركة  أول 
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يـة ، بما فـي ذلـك االنتخابـات المحلدة مع الضغوط المحلية واإلقليميةمحاولة السالم الجديوتزامنت 
 اهللا  عبـد  بـين  إمرالـي  باجتمـاع  رسـميا    السـالم  عمليـة  وبـدأت ،فـي تركيـا ٢٠١٤والرئاسـية لعـام 

 النـواب،  مـن  ثانيـة  مجموعـة  قامـت ثـم ومـن  ،٢٠١٣  فبرايـر  ٢٣  فـي  البرلمـانيين  والنـائبين  أوجـالن 
 وعقـب  السـجن،  فـي  أوجـالن  بزيـارة  )أونـدر  سـورايا  وسـيري  تـان،  وألتـان  بولـدان،  بيـرفين  (ضـمت 
 العمـال  حـزب  قـادة  لمقابلة  وأوروبا  العراق  إلى  والديمقراطية  السالم  حزب  مسؤولو  سافر  االجتماع، 
 ببيان  أوجالن  أدلى  األكراد،  بين  مطولة  مداوالت  وبعد ،الكردستاني  المجتمع  ومنظومة  الكردستاني 
 والسياسة  لألفكار  المجال  ويترك  السالح  فيها  يصمت  أن  يجب  وصلنا مرحلة (( :ي جاء فيه تاريخ 
 تعلو  جديد  عهد  يبزغ  فصاعًدا،  اآلن  من  تقسيمنا،  يحاولون  الذين  أولئك  وجه  في  سنتحد  ، للتحدث 
تركيـا   حـدود  خـارج  إلـى  المسـلحة  العناصـر  النسـحاب  الوقـت  حـان  لقد  األسلحة،  وليس  السياسة  فيه 

، ال ســيما فيمــا يتعلــق بــالحرب إقليمــي مــن عــدم االسـتقرارفــي سـياق  جـرت هــذه المحــاوالت ،)١()) 
ى عمليـــة هـــذه الظـــروف عبًئـــا علـــ ومثلـــت ،ت اإلقليميـــة والدوليـــة علـــى الســـلطةفـــي ســـوريا والنزاعـــا

 عــززنفسـه  ، ولكــن فـي الوقــتن أن تكــون بمثابـة اختبــار لنجاحهـا، ويمكـالسـالم الجديــدة فـي تركيــا
 هــذا الســياق مــن الضــغوط المحليــة واإلقليميــة بشــكل واقعــي الفرصــة المتاحــة أمــام الجهــات التركيــة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .)٢( والكردية لتسوية النزاع

مـا حـدث انكمـاش فـي وتيـرة العالقـات نتيجـة هجـوم  ،لتركيـة الكرديـةوازاء هذا التقدم في العالقات ا
لمنـــاطق علـــى ا )داعـــش(االرهـــابي  )بـــالد الشـــامتنظـــيم الدولـــة االســـالمية فـــي العـــراق و (يعـــرف بــــ 

 بحــق مروعــة جــرائم داعــش ارتكبــت عنــدما ٢٠١٤ صــيف عــام ففــي ،الكرديــة فــي العــراق وســوريا
 مكتوفة تبقى لن تركيا أن( من التركي والتنمية العدالة حزب رئيس نائب )جليك حسين( هدد الكرد

لكــن  ،)٣( ) داعــش يــد علــى اعتــداءات مــن والتركمـان الكــرد عمومتنــا ابنــاء يتعــرض مــا ازاء اليـدين
  .ازاء هذه الهجمات  ًا بما فيه الكفايةالموقف التركي لم يكن ايجابي

بعد تعاظم قوة التنظيم في كل " داعش"شرعت الواليات المتحدة في قيادة تحالف دولي ضد تنظيم 
اإلدارة األميركية فيما حاولت ، ٢٠١٤حزيران /من سوريا والعراق وتوسع نطاق سيطرته في يونيو

ويكمن جزء  ،الداعمين للتحالف بمختلف األشكالتجميع أكبر قدر ممكن من الحلفاء المشاركين و 
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كبير من خلفيات بلورة الموقف التركي في أن أنقرة ال تشارك واشنطن في جميع توجهاتها 
لدولة وال تهدف إلى القضاء على تنظيم اتدعي انها وأولوياتها في التحالف حيث إن واشنطن 

فيما تنظر أنقرة لنفسها على أنها واحدة من ، "تنظيم الدولة"تعطي تصوًرا واضًحا لمرحلة ما بعد 
أهم المتأثرين مباشرة من تداعيات األمور سواء على ساحتها الداخلية أو في التغيرات السياسية 

 .)١(قدير واألمنية لدى جيرانها، لذا فهي تحاول أن تصل إلى صيغة وقائية على أقل ت

 تضاعفت ،السورية الكردية األغلبية ذات المدينة ،∗)كوباني(العرب عين في المعارك اشتداد ومع
 اإلدارة أعلنتها التي الدولية الحرب في البلدين أولويات حول التركية - الخالفات األميركية حدت

 فهذه "داعش" والشام العراق في اإلسالمية الدولة تنظيم ضد ،٢٠١٤سبتمبر /أيلول في األميركية
 في بقي فيما تركيا، إلى النزوح إلى سكانها أغلبية اضطر عنيٍف ما ومهج إلى تتعرض المدينة
 االتحاد حزب على المحسوبين الكردية "الشعب حماية وحدات" من مقاتلي مئات بضع المدينة

داعش  لتقدم للتصدي ،أميركية جوية راتغا من والذين يقاتلون بدعم ،السوري الكردي الديمقراطي
)٢(.  

ها وما زالت تضع شروط ،تركيا تمتنع عن أي تدخل عسكري الرغم من ذلك ال تزالعلى و 
لم يؤد إلى تدفق  )كوباني(عين العرب لكن الهجوم على  ،لالنضمام الى التحالف العسكري

الالجئين األكراد إلى تركيا فحسب بل شهدت عدة مدن تركية تظاهرات ومواجهات عنيفة 
، ما أدى إلى )كوباني(احتجاًجا على سياسات القيادة التركية إزاء المعركة الدائرة في عين العرب
 .)٣( مقتل عدد من المواطنين األتراك وٕاعالن حالة الطوارئ في عدة مدن تركية

                                                           

١ -  �����ود ��ر ا�ر�+ط��ت وDروط �ر���،���ر�ر ،ر�ز ا�,ز�رة ": ��ظ�م ا�دو��"ا�����ف :د  ، 
  . ٢،ص  D�٢٠١٤ر�ن ا"ول /��درا��ت ،ا�دو��،ا��و�ر

∗ -  7��9ظ� ��ب ، وھ� ر�ز ����� ��ن ا�+رب �9 د��� �ور�� ���+� �) �و����(��ن ا�+رب ، �� و��
�ط�� ��ن ا�+رب، ��0 ��7 �+د �ل Dرق  ���١٥٠و�راً Dر!� ��ر ا�-رات و�وا��  ٣٠D ًرا����و

أھ���� ا"��را��,�� ��ن �9 أ��� ا�د��� ا��رد�� ا�T���T �9 �ور�� �+د ا�����D و�-ر�ن، و��وط�� ��ب،وان 
�ظ�م ا�دو� �������ٍ� ���رة ن ا�Dر�ط�9 أ�دي  7�� Mطر��� ��+� ��/�Jا ��  �ا��دودي ��ن �ور�

��طق ا�3�:+� ���طر�M ��7 ا��دود �دا�ً� ن ��نا�+رب ��7 أ�زاز رورا ���را�� ،  و�ر��� ، ور�ط ا�
�ن Dر�ٍط ,@را�9 �دودي 0 �ر���I� ��ا"��را��,��  ��ز�د ا�ظر ا�7 و�7 ا��/ب،ا"ھ��.و������� �+
,�� ا��د�ل ا"��و���، ،��  : ، و��7 ا�و!0 ا"���رو�� D�٢٠١٤ر�ن اول ٤وا�+��ر�� �+�ن ا�+رب �و��

http://al-badeel.org/baa/2011-10 
ا��ر�� �9 �ور�� ،����ل ����� ،و�دة ا�����ل ا������ �9 ا�ر�ز ا�+ر��  –�3-��ت ا�����ن ا"ر���  - ٢

 . ٥،ص  ٢٠١٤ا������� ،ا�دو�� ،�و9�ر �/���ث ��درا��ت 
3  - NICK TATTERSALL, Turkish reluctance hurts U.S. plans for coalition 
against Islamic State, Reuters, 16\9\2014. 
http://www.reuters.com/article/2014/09/16/us-iraq-crisis-turkey- 
idUSKBN0HB2E520140916 
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شــقاق بــالمواقف حــدوث حالــة مــن ال )كوبــاني(عــين العــرب لقــد اثــار الموقــف التركــي تجــاه احــداث 
نطقـــة تتقـــاطع مـــع الواليـــات حيـــث ان المواقـــف التركيـــة اتجـــاه مـــا يحصـــل بالم ،االمريكيـــة التركيـــة

طـرف بـارز فـي  اوهذا االمر قد يؤدي الى اعادة نظر الواليات المتحدة بدعم تركيـا كونهـ ،المتحدة
ان مسارعة الحكومة التركية إلى نفـي تصـريحات مستشـارة األمـن القـومي  اذ ،التنافس في المنطقة

االمريكي سوزان رايـس حـول موافقـة تركيـا علـى السـماح لقـوات التحـالف الـدولي باسـتخدام قاعـدتها 
تحــدة إلــى تســليح ثــّم مبــادرة الواليــات الم ،"داعــش"فــي الحــرب علــى " إنجيرليــك"الجويــة العســكرية 

 السالح لهم جوا من دون أدنى اعتبـار للمعارضـة التركيـة لهـذا األمـر عبر إسقاط االكرادالمقاتلين 
ة ادت الــى اعــاد ،المقــاتلين االكــراد فــي عــين العــرب ســمح بتغييــٍر طفيــٍف لميــزان القــوى لمصــلحة ،

  .)١(الوسط الواليات المتحدة بتركيا كونها حليف استراتيجي في منطقة الشرق ا نظر

نشـــر قـــوات وآليـــات عســـكرية فــي وضـــع دفـــاعي علـــى حـــدودها لقــد اقتصـــر الموقـــف التركـــي علــى 
المقاتلين  ورفضت في البداية القيام بأي دوٍر قد يساهم في تعزيز ،)كوباني( المحاذية لعين العرب
الغربــي  -ولين األتــراك أبــدوا شــكوًكا حــول التركيــز األميركــي ؤ كمــا أّن المســ ،األكــراد داخــل المدينــة

، "داعـش"مـن دون غيرهـا مـن المنـاطق السـورية التـي تخضـع لسـيطرة ) كوبـاني(على عين العـرب 
وهــو مــا عبــر عنــه أردوغــان بوضــوح شــديد  ،ت مــن قبــل نظــام األســدأو تلــك التــي تتعــرض لهجمــا

فرانســوا (الفرنســي أكتــوبر مــع الــرئيس / األولخــالل المــؤتمر الصــحفي الــذي عقــده أواخــر تشــرين 
لماذا كوباني دون مدن أخرى مثـل إدلـب أو حمـاة أو : "وتساءل الرئيس التركي ،في باريس )أوالند

ـــة اإلســـالمية؟  ٤٠بينمـــا تخضـــع ... حمـــص  ـــة مـــن األراضـــي العراقيـــة لســـيطرة الدول ، " فـــي المئ
  .)٢(" لماذا لم يتحرك التحالف في مناطق أخرى؟: "وأضاف

فــي العالقــات االمريكيــة التركيــة  اً قــد احــدثت شــرخ )كوبــاني(عــين العــرب ومــن هــذا نجــد ان ازمــة 
) " تشـارلز كروثمـور( المحلـل السياسـي األميركـي المحـافظوهنـا يشـير  ،تباين واضح في المواقفو 

 ميركـــي والتركـــي فـــي الســـياقاأل ،ه اللـــوم فـــي تـــوتر عالقـــات الحليفـــينإّن مـــن ينبغـــي أن يوجـــه إليـــ
، غيـر زعـيم التحـالف فيهـا  نفسـه"يعـّد  ، فلمـاذا ينضـم األتـراك إلـى حـربٍ هـو أوبامـا نفسـه ،السوري

  .)٣(؟ "جاٍد 

                                                           

1  - Turkish official denies report of deal with US to use bases for ISIS strikes ، ”
FoxNews.com ،October 13, 2014, at: http://goo.gl/A0Lbzj 

 :��7 ا�را�ط  ٢٠١٤-١٠- ٣١، رو��رز،"ا�����ف ا�دو�� �ر�ز ��7 �و���� أ�Tر ن ا�/زم: أردو��ن" - ٢
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0IK1D620141031 

3  - Krauthammer on ISIS  :‘ Why Would You Join A War When The Leader Of 
The Coalition Is Not Serious ’” ؟ Real Clear Politics ،October 13, 2014, at: 
http://goo.gl/TojxEq 
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حيــث عملــت الحكومــات التركيــة  ،اً يتبــين ممــا ســبق إن المســألة الكرديــة فــي تركيــا لــم تشــهد اســتقرار 
الخــارج فــي الــداخل و  ب العمــال الكردســتانيمالحقــة حــز ة علــى التعامــل بشــدة ضــد األكــراد و المتتاليــ

ورغم اإلصالحات التي قامت بها تركيا حيـال هـذه القضـية نتيجـة للضـغط األوربـي اال إن ذلـك ال 
  .يخفي وجود الكثير من التعقيدات التي تشوبها 

 المكونـة العرقيـة المجموعـات إحـدى الكرديـة المجموعـة تشـكلفاما علـى مسـتوى الجانـب االيرانـي 
 ومـن ،بـه الهامـة المسـائل إحـدى الكرديـة المسألة الفارسية وشكلت األغلبيةذو  ،اإليراني للمجتمع

 من تاريخية حقب في اإليرانية واألمنية السياسية على الحياة تأثيراتها لها كانت التي القضايا بين
 تطـرح تعـد لـم المسـألة هـذه أن إال ،بهـا الحركـة الكرديـة تطـور مراحـل أومـن ،ذاتهـا إيـران تطـور

 هذه تأثيرات أن أساس على ،تركيا حتى في وال ،خاصة بصفة العراق في إليه آلت الذي بالشكل
 ارتبطـت وٕانمـا العـراق، يحـدث داخـل كمـا قريبـة تاريخيـة فتـرات إلـى تستمر لم إيران داخل المسألة
  )١(. ١٩٤٦-١٩٤٥تمتد الى نشوء وسقوط دولة مهابات  تاريخية بحقب تأثيراتها

تنـــوع العرقـــي والـــديني وحـــدة اإلمبراطوريـــة الفارســـية واســـتقرارها فـــي ظـــل اللقـــد شـــكل الحفـــاظ علـــى 
منذ إعالنه عن قيام اإلمبراطورية اإليرانية في عام  ،أولى اهتمامات رضا شاه بهلوى ،واللغوي بها

، تخوفـا المجموعـات العرقيـة وخاصـة األكـرادتعين مواجهـة  ،ومن أجل تحقيق هذا الهدف ،١٩٢٦
ت نفــي وذلــك مــن خــالل عمليــا ،ن شــأنها تهديــد وحــدة اإلمبراطوريــةانفصــالية مــمــن قيــام حركــات 

وتهجير للقبائل الكرديـة إلـى جانـب العمـل علـى نشـر الثقافـة واللغـة  ،مست زعماء العشائر الكردية
ه مثلــه مجموعــة مــن القــوميين تجــاامــن جانــب آخــر ظهــر  ،ية فــي المنطقــة الكرديــة بــإيرانالفارســ
 وأنهـم ،قوميـة خصوصـية أيـة يمتلكـون ال ،الفارسـيالشـعب  مـن جزء هم راداألك ترى بأن ،الفرس

 ووصـل ،القديمـة اإليرانيـة الدولـة تشـكل التـي كانـت ،ميديا أراضي سكنوا قد التاريخية الناحية من
 وسـوريا وتركيـا العـراق مـن كـل كردسـتان فـي أجـزاء بكـل المطالبـة حـد إلـى المجموعـة بهـذه األمـر

  )٢(:ناأساسي نالعام التفكير ودعم هذا اإليرانية األراضي من تتجزأ ال أجزاء بعدها وأذربيجان

 اللغـة إليـه تنتمـي الـذي أوروبـي الهنـدو الفـرع إلـى أصـولها فـي تنتمـي التـي الكرديـة اللغـة  -أ
   .الفارسية

                                                           

1  - Iranian Kurdish Parties Support Peshmerga With Fighters, Rudaw, August 
2014 ،http://rudaw.net/english/kurdistan/12082014     ، accessed October 9, 
2014 

���"�+د ��,� ,واد، - ٢و�� ����Tن، : ، �9)ا�ور!� ا�+ر���(ا��:�� ا��رد�� وو!ف ا�+رب وا�Jرا��ون ,
���ر�ز درا��ت ا�و�دة ا�+ر���،،  ١، ط )�دوة(ا�J,�ھ�ت ا�راھ�� آ9�ق ا�����ل: ا�+/!�ت ا�+ر��� ا�Jرا ،

  . ٥٥٠،ص ، ��١٩٩٦��ن 
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 ،ميديـة أو آريـة أصـول إلـى أصـولهم تعـود كشعب األكراد أن على الكتاب من الكثير تأكيد  -ب
 جانب إلى ،والفرس األكراد بين تقارب وجود أي ،الفارسي الشعب إليها ينتمي التي األصولوهي 

 لـم دولـة تعـد إيـران أن اعتبـار علـى ،تـاريخي وجـود هـو بـإيران الكـردي الوجـود أن تأكيـدهم علـى
 تتعـرض لـم ،إيـران فـي األكـراد مناطق فإن ومن ثم ،االستعماري التقسيم تاريخها إلى في تتعرض
  .  والتشتيت للتقسيم

 ،الكرديـة المنطقـة داخـل الـذاتي الحكـم تجسـيد مـن األكـراد تمكـن ،اإلسـالمية الثـورة نجـاح مـع
 قـاموا إذ ،اإلمبراطـوري الحكـم سـقوط بعـد بالمنطقـة والسياسـي اإلداري الفـراغ ذلـك وسـاعدهم فـي

 عبـد (تعيـين تم بعدها ،مسلحة شعبية ميلشيات وتشكيل ،المحلية الشؤون مؤسسات إلدارة بإنشاء
 مجلـس تشـكيل ثـم كمـا ،اإليرانـي الكردسـتاني الـديمقراطي للحـزب أمينـا عامـا )غاسـملوا الـرحمن
 اعتراف على للحصول اإلسالمية الحكومة مع مفاوضات الدخول في تولى الذي ،الكردي الشعب
مـن خـالل برنـامج قـدم فيـه  ايـة اهللا الخمينـي ةبمطالبـ كـردي وفـد تقـدم إذ ،الـذاتي بـالحكم رسـمي
 الذاتي الحكم مطالب أن ان الحكومة االيرانية اوضحت غير األقليات، حقوق ودعم باحترام وعودا
الثقافيـة  للمطالـب لالسـتجابة اسـتعداده خالل من يكون ،المسألة هذه التعامل مع وأن ،مقبولة غير

 كانـت مهمـا ،المسـلمين بـين فـارق يوجـد ال أنـه اعتبـار لألكـراد علـى واالقتصـادية االجتماعيـة ،
 المسـألة مـع للتعامـل اإلسـالمي طرحت الحل قد الجمهورية االسالمية أن يوضح ما وهذا ،لغاتهم
  .)١(بإيران  الكردية

عـن توصـلهم  ١٩٨٠وعلى الرغم من ان الجانب الكردي واإليراني قد اعلنوا في مايس من العـام 
 ١٩٨٣تمكنـت فـي اواخـر صـيف و إال ان القـوات االيرانيـة شـنت هجمـات  ،الى اتفاق لوقف القتال

لقــد ســمح  ،وحصــرهم فــي منــاطق جبليــة نائيــة ،ســلحين االكــراد عــن المنــاطق المهمــةمــن ازاحــة الم
لـت إيـران ، عمجبهـة داخليـة بوصـفه ،نية بعودة النشاط الكردي من جديـدقيام الحرب العراقية اإليرا
إال أن ذلــك لــم يمنــع  ،واجهــة الجبهــة الخارجيــة أي العــراقإلــى جانــب م ،علــى مقاومتهــا ومواجهتهــا

الـذي جنـدت  ،بفعل العمل العسكري المكثف بهـا ،جاع رقابتها على المنطقة الكرديةإيران من استر 
الـرغم علـى  ،منتصـف الثمانينيـات فـيأضعفت من خالله الحركة الكردية  ،قوات عسكرية هامة له

  .)٢( وهذا في إطار حربه مع إيران ،ه من العراق بشكل خاصكانت تتلقا من الدعم الذي

والســعي  )هاشـمي رفسـنجاني(وانطالقـا مـن سياسـة االنفتـاح التـي اتبعهــا الـرئيس االيرانـي االسـبق 
مشــروع لمــنح االكــراد  ١٩٨٩فقــد طــرح عــام  ،بعــد انهــاء حــرب الثمــاني ســنوات الــى اعمــار الدولــة

                                                           

ر�ز ھ�D�ر ���ن ، ا�Dرق . د - ١ ، ���اUو�ط ا�,د�د �طورات �9 ا�3ر�ط� ا������� ، �3�رات إ�را
 .٨٨ ص ،. ٢٠٠٢ا���ھرة ،  ،  ٣٦ا�درا��ت ا������� وا"��را��,��،�دد

 .٦٢-٦١�+د ��,� ,واد، ا��ر�� ا��و�� �9 ا�ران، .در ��ق ذ�ره، ص  -٢
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، اال ان لتحدث بلغاتهم وتعليمها ألبنائهموتخويلهم حق ا معينا،خر تنفيذيا امجلسا تشريعا منتخبا و 
، اوقــف هــذا ١٩٩٢وثالثــة مــن القيــادات الكرديــة فــي بــرلين عــام   )عبــد الــرحمن قاســملو(اغتيــال 
  .)١(التوجه 

ممــا تقــدم يمكــن االشــارة الــى وجــود مخــاوف مشــتركة مــا بــين كــل مــن تركيــا وٕايــران اتجــاه االكــراد 
ختالفــات الكبيــره مــا ورغــم التقاطعــات واال ،غبــة المتجــددة لألكــراد باالنفصــالر وخاصـة مــن خــالل ال

بيــد ان الخالفــات التركيــة االيرانيــة ســرعان مــا تتالشــى قبالــة مصــالحهما فالخالفــات  ،بــين الطــرفين
وهكـذا بـدا  ،من الوصول الى اتفاق ثنائي مشـتركفي القضايا السياسية والتنافس االقليمي لم يمنع 

االيراني عن طريق اعادة عمل مختلف اللجان المشتركة التي كانت قائمة لمراقبة -التركيالتقارب 
مجـال وٕانشاء فريق عمـل مهمتـه تنسـيق عمـل الـدولتين فـي  ،وضع في المناطق الحدودية للبلدينال

  .)٢( ويقصد بها مجاهدي خلق االيرانية وحزب العمال الكردستاني ،مكافحة المجموعات االرهابية

بعــد التحــذير الــذي اطلقتــه رئيســة  ١٩٩٣كــانون االول عــام  ٢هــذا االتفــاق الــذي وقــع فــي وجــاء 
لجيــران تركيــا مــن تقــديم الــدعم لمــا اســمتهم المتمــردين االكــراد فــي تركيــا، ) تانســو تشــيلر(الــوزراء 

 بزيـارة الـى ايـران وتسـليم الـرئيس" ناهـد منتيـري"وعلى اثر هذا التصريح قـام وزيـر الداخليـة التركـي 
بعد ذلك ان تركيـا وايـران اتفقتـا ) منتيري(االيراني رسالة بهذا المضمون من الرئيس التركي واعلن 

على انشاء لجان عسكرية على طول الحـدود االيرانيـة التركيـة للقيـام بعمليـات مشـتركة ضـد قواعـد 
  .)٣( االيرانية" ماكو"حزب العمال الكردستاني السيما في منطقة 

وتغيـــرت خريطـــة التحالفـــات  ،تغيـــر الوضـــع ،٢٠٠٣فـــي نيســـان مـــن العـــام  ل العـــراقوبعـــد احـــتال
واكتسـبت المسـألة الكرديـة أهميـة  سـوريًا،-ايرانياً  -لمصلحة اكراد العراق ،مما استدعى تقاربا تركياً 

فيدراليــة قــد تنتهــي  خاصــة فــي عالقــات الــدول الــثالث فــي ظــل المخــاوف مــن مــنح اكــراد العــراق
، اذ الــدور االســرائيلي فــي شــمال العــراقتلــك المخــاوف بعــد الكشــف عــن وازدادت  ،باســتقالل تــام

وتصــاعد العمليــات المســلحة الــى النفــاذ االســتخباراتي فــي  احــتالل العــراقبعــد  )اســرائيل(اتجهــت 
ووجـود جاليـة كرديـة يهوديـة تصـل  ،لعالقات القديمة مع اكـراد العـراقمستندة الى بعض ا العراق ،

فضـال  ،مريكـي يمكنهـا مـن التحـرك عـن طريقـهووجود غطـاء ا ،)ائيلاسر (الف في  ١٠٠الى نحو 
  .)٤(والتحكم في تصديره  ،حيفا-ط كركوكعن الطموح اإلسرائيلي في اعادة فتح انبوب النف

                                                           

.در ��ق ذ�ره، ص  -١، ����+م �+د، .�0 ا��رار �9 ا�ران وا�+/!�ت ا�+ر��� ا"�را٢٦��-�ن ��د ا�. 
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بشـكل خـاص التنـافس التركـي االيرانـي و  ةحـد علـىالتطـورات التـي اصـابت المنطقـة  انعكسـتلقد 
امــت بهــا عصــابات داعــش فـــي العمليـــات االجراميــة التــي قفيمــا يتعلــق بموقــف تركيــا وٕايــران مــن 

حـذر رئـيس مجلـس الشـورى اذ  ،بشـكل خـاص )كوبـاني(وعـين العـرب  ،العراق وسـوريا بشـكل عـام
وجــاء  ،اإليرانــي علــي الريجــاني مــن خطــورة التحركــات التركيــة تجــاه األوضــاع فــي ســوريا والعــراق

جـــواد ظريـــف فـــي ضـــوء تفـــاقم األوضـــاع فـــي التحـــذير الثـــاني علـــى لســـان وزيـــر الخارجيـــة محمـــد 
ـــدخل فـــي العـــراق وســـوريا ـــة بعـــد قـــرار البرلمـــان التركـــي الســـماح للجـــيش بالت كمـــا أعربـــت  ،المنطق

المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة اإليرانيــة مرضــية أفخــم عــن اســتعداد طهــران لتقــديم الــدعم للحكومــة 
وقالــت إن  ،تلقــت طلبــا مــن دمشــقفــي حــال  )كوبــاني( عــين العــرب الســورية لحمايــة ســكان مدينــة

  .)١( إيران سترسل المساعدات اإلنسانية واإلمدادات الطبية إلى كوباني

ي العراق األوضاع ف إن" )علي الريجاني(اشار رئيس مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني كما 
مما تتطلب حلوال سياسية وعسكرية وعلى دول المنطقة التصرف  ،وسوريا أصبحت معقدة جدا

جدا  مهمموضوع کوباني موضوع " وأشار الريجاني إلى أن ،"وح المسؤولية إزاء الوضع الراهنبر 
  )٢(" وفرض الحصار على االکراد في کوباني يؤدي إلى تفاقم الوضع اإلنساني ،حاليا

مما تقدم يمكن القول انه على الرغم من كون الورقة الكردية كانت اداة للتقارب التركي االيراني 
كان للوضع فقد  ،احدى الدولتين ةفي التنافس وصعود كف اً مهم ليوم اصبحت عامالً فأنها ا

ن ، تأثيراته على تحس٢٠٠٣اإلقليمي الناشئ بعد احتالل الواليات المتحدة للعراق في عام 
، للمخاطر بين إيران وتركيا شتركاً خلق هذا الوضع إدراكًا م اذ ،العالقات الثنائية بين البلدين

مّثل هاجسًا وهو ما  ،وٕامكانية تفككه ،واليات المتحدة من مستقبل العراقموقف البسبب غموض 
خاصة إمكانية بروز دولة كردية مستقلة في شمال العراق تدعم التحركات  ،رئيسيًا لهما
مناسبة عن وحدة األراضي ن في كل اولذلك دافع البلد ،بين األقلية الكردية في البلدين االنفصالية

ما زادت مخاوف البلدين من اتساع رقعة الصراع الطائفي في العراق وتأثيراته اإلقليمية ك ،العراقية
اال ان الوضع تغير بعد احداث حزيران  ،قيام حكومة مركزية قوية في بغدادولذلك دعما  ،

 الركود في السياسة الخارجية التركية وموقفها الذي امتاز بالجمود ةفمع حال ،في العراق ٢٠١٤

                                                           

١ - ���د،  ���ر �D�ذة ���ن، ��+د �و���ط�� ا�+�ز��، .��-� ا��و�طن ��7 ا�Dأ��و�ر  ١٤ھل �وا9ق وا
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اخذت ايران تتحرك بحرية اكبر في المنطقة مستندة الى  ،تحالف الدولي لمكافحة االرهابال ازاء
جملة المواقف الداخلية والخارجية االمر الذي جعلها تتفوق على الجانب التركي وبشكل خاص 

  .في مكافحة االرهاب

  

  البرنامج النووي االيراني : المطلب الثاني 

 البرنامج يعد حيث ،عالية بوتيرة يوم بعد يوما االيراني النووي بالبرنامج المتعلقة األحداث تتطور
 اإلقليمـي المحـيط في وأخرى عربية دوال أن هناك كما ،القوى الدولية تشغل التي القضايا أهم من

 ومـع ،الطاقـة مـن اً كبيـر  اً احتياط دولة تمتلك ايران كون ،ككل المنطقة مستقبل من تتخوف إليران
  .مختلفة  ذرائع تحت ةالطاقة النووي على للحصول مساعيها ويساند يدعم من فهناك ذلك

 ضـمانات علـى اتفاقيـة وّوقعـت ،١٩٧٠ فـي النوويـة األسـلحة انتشـار عـدم لمعاهدة إيران انضمت
 )الشـاه (عهـد منـذ اإليرانـي النـووي البرنـامج وبـدأ ،١٩٧٥ فـي الذريـة للطاقـة الدوليـة الوكالـة مـع

 أربـع إلـى اإليرانـي النـووي تطـور البرنـامج تقسـيم ويمكـن ، (١)األمريكية المتحدة الواليات بمساعدة
  :مراحل

 تنفيذ طريق عن ،نووية متواضعة قدرة امتالك واستهدفت ،الشاه عهد في بدأت :األولى المرحلة
 أن فضًال عن ،لمانياا بمساعدة ''بوشهر''مدينة  في النووية للطاقة مفاعل إلنشاء متكامل برنامج
 فـي األمريكيـة المتحـدة الواليـات مـن عليـه تجريبيـا حصـلت نوويـا مفاعال بالفعل تملك كانت إيران

 الواليـات طرحتهـا التـي المبـادرة وقـد شـكلت ،ميجـاوات ٥ قوتـه تبلـغمن القرن الماضـي  الستينيات
 الطموحـات تسـجيل بدايـة ١٩٥٧عـام برنامج الذرة من اجـل السـالم  إطار في ،األمريكية المتحدة
  .)٢(في المجال النووي  اإليرانية

فـي  ''بهلـوي رضـا '' الشـاه عهـد فـي تسـجيلها تـم النـووي اإليرانـي للمشـروع الفعليـة البـدايات أن
 الذرية وٕالحاقها للطاقة اإليرانية المنظمة بإنشاء حيث قام ،١٩٧٨ -١٩٦٨المدة الممتدة من عام 

 الذي النجاح على مباشر فعل كرد وذلك ،الطاقة من ميجاوات ٢٣٠٠٠إنتاج إلى يهدف بمخطط

                                                           

١ -  �Dدي رN ا�,�ه �وش إدارة و!ف ، ��� ،١٥٢ا�+دد ، ا�دو��� ا������ ,�� ، ا�Jرا�� ا��ووي ا��ر
  . ٣٠٩، ص  ٢٠٠٣ا���ھرة ،

2  - Nader, Bazin, l’économie politique de développement de l’énergie 
nucléaire en Iran (1957- 2004). in site : http://www.ccrd.cnrs.fr.                                                  
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 فـي النوويـة للبحـوثكمـا انشـا مركـز اميـر ابـاد  ،١٩٧٤ عام نووية قنبلة أول بتفجير الهند حققته
  .)١(في نفس العام  طهران

 حتـى مـن الجمـود مرحلـة اإليرانـي النووي البرنامج دخل ١٩٧٩ عام اإلسالمية الثورة اندالع ومع
 بتـداعيات وانشـغالها ،خاللهـا إيـران علـى فرضـت التي الدولية العزلة بسبب ،اتيالثمانين منتصف
 تحـوال جراءهـا اإليرانـي االسـتراتيجيالفكـر  ليشـهد ،١٩٨٠ عـام انـدلعت والتـي العـراق مـع الحـرب
   .جذريا

 ّأن تفعيـل ووجـدت ،النـووي بالبرنـامج اهتمامهـا اإليرانيـة القيـادة اسـتعادت حيث :الثانية المرحلة
 اهللا آيـة (إعـالن  عنـد ١٩٨٦ عـام منـذ الخـارجي ،وذلـك الـدعم علـى يتطلـب الحصـول البرنـامج
 مكثف إيراني مقدمة لنشاط بمثابة جاء فيما ،النووية قدراتها تطوير بمواصلة بالده التزام )الخميني

    )٢(:مجاالت  أربع في النشاط هذا سارقد و  المجال، هذا في

 ، كوريـاالصـين ،األرجنتـين مـع السـيما ،األجنبيـة الـدول مـع النـووي التعـاون دائرة توسيع -١
 .وباكستان الهند ،الشمالية

 .البالد في األساسية النووية البنية توسيع -٢
 .النووي المجال في للعاملين والعلمية الفنية القدرات تطوير -٣
 .النووي  المجال في والتطوير البحث مجاالت دفع -٤

اكتسـبت الجهـود االيرانيـة فـي المجـال النـووي خـالل هـذه المرحلـة قـوة دفـع كبيـرة : المرحلة الثالثـة
جـاءت جهـود حيث  ،دة بناء القوة االيرانية الشاملةكونها اصبحت جزءا من المجهود االيراني إلعا

المهندســين والفنيــين االيــرانيين لتشــكل قــوة دفــع مكتســبة جــراء المتغيــرات المختصــين مــن العلمــاء و 
قـب اجتيـاح العـراق للكويـت فـي عـام تبطـت بـالوجود االمريكـي فـي منطقـة الخلـيج العربـي عالتي ار 
  .)٣( ١٩٩١والذي افضى الندالع حرب الخليج الثانية عام ١٩٩٠

 النـووي أهميـة للبرنـامج األكثـر النوعيـة النقلـة بدايـة روسـيا مـع التعـاون إلـى إيـران لجـوء لقـد شـكل
 األكبر النووية من المفاعالت احتياجاتها لطهران ذلك وفر حيث ،١٩٩٢ عام أواخر منذ اإليراني
 روسـيا أن إيـران أعلنت ١٩٩٤وفي نوفمبر ،الحجم صغيرة البحثية المفاعالت فقط وليس ،حجما
 أثناء في به األعمال توقفت الذي ،''بوشهر'' إلكمال مفاعل دوالر مليون ٧٨٠ بمبلغ اتفاقية أقرت

                                                           

  . ٤٢، ص   ٢٠٠٠ا��س ا�د��دي ،ا��ف ا��ووي ، ا�+���� ����ب وا��Dر ،ا���ھرة، - ١
ود ،ا� - ٢�، ا���ھره ،  ١١١����� ا�+��ر�� ا"�را��� �9 ا���+���ت ،,�� ا������ ا�دو��� ،ا�+دد ا�راھ�م 

  ٢٦٢، ص ١٩٩٣
�م - ٣� ���ظور ا�Jرا��� ا��وو�� ا��درات ، 3/ف ھ�� و ا�دو�� ا���!Jا ��, ا�+دد ، ا�دو��� ا������ ،

  .١٥١ ص.٢٠٠٠ ، ،ا���ھرة١٤٢
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 ٢٨٤ 

 ١٩٩٥ كـانون الثـاني ٨ فـي االتفاقيـة هـذه علـى التوقيـع الفعلـي وتـم ،اإليرانيـة العراقيـة الحـرب
  . )١( ٢٠٠٣ مارس ١٣ في أصبحا  جاهزين المفاعلين أن ذلك بعد إيران لتصرح

بتطـــوير مـــنجم  ٢٠٠٤قامـــت ايـــران خـــالل هـــذه المرحلـــة التـــي بـــدأت اوائـــل عـــام :المرحلـــة الرابعـــة 
اذ تـم التنقيـب عـن كتـل خامـات صـخرية  ،بالقرب من محافظة يزد وسط ايـران الذي يقع) ساغاند(

 ٥٠وتبلغ القدرة التصميمية التقديرية االنتاجيـة لهـذا المـنجم حـوالي  منخفضة الرتب من اليورانيوم،
  .)٢(طنا من اليورانيوم سنويا 

) UF6(قامــت ايــران باتخــاذ اجــراءات اختــزال ســادس فلوريــد اليورانيــوم  ٢٠٠٥وفــي تشــرين الثــاني 
ثــم القيــام بســبك  ،اليورانيــوم المخصــب بكميــات صــغيرة الــى معــدن ،المركزيــة عــن طريــق الطــاردات

  .معدن اليورانيوم المخصب والمستنفذ في اشكال نصف كروية 

حيـــث تأكـــدت  ،)٢٠٠٧-  ٢٠٠٦(اســـتمرت الجهـــود االيرانيـــة ضـــمن هـــذا الســـياق خـــالل عـــامي 
ألنشــطة البحــوث التطويريــة  مــن خــالل متابعتهــا ،٢٠٠٨ليــة للطاقــة فــي كــانون الثــاني الوكالــة الدو 

ان العمــــل جــــار علــــى اربعــــة تصــــاميم مختلفــــة للطــــاردات  ،لجاريــــة فــــي شــــركة قــــاالي الكهربائيــــةا
وتصميم  ،وتصميم لدوار يشتمل على منفاخ ،اميم لدوارين دون المرحلة الحرجةالمركزية وهي تص

  .)٣(لطاردة مركزية اكثر تقدما 

الــدولي او علــى المســتوى  علــى المســتوى ءً باهتمــام كبيــر ســوالقــد حضــي البرنــامج النــووي االيرانــي 
حيــث كانــت ابــرز االهتمامــات ذات الصــلة بالبحــث تتمثــل بالواليــات المتحــدة االمريكيــة  ،االقليمــي
  :وتركيا 

  

  

                                                           

N ا�ران  د و��م ا�د�ن ا�+��� - ١���و��� �وا!0 �ر�! ��،ا���دي ا��ووي ا"�را�� ����� ام وھم درا�� ��
 ١ا��ووي و�دا����M ا"!���� و ا�دو��� ، ط���� و �وز�0 دار �ور�� ا�,د�دة ��ط���� وا��Dر ،ط 

  . ٢٤، ص  ٢٠١٣،�ور��،
2  -  International Atomic Energy Agency (2004). " Implemen Implementation 
of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran " , Report by 

the Director General To Board of Governors (Gov/2003/83) , Vienna, 
November 15, PP 2-19                                                                                     

    .                          
3  - International Atomic Energy Agency (2004). " Implemen Implementation 
of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran " , Report by 
the Director General To Board of Governors (Gov/2008/44) , PP 5-21              
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 ٢٨٥ 

  الواليات المتحدة االمريكية  –اوال 

االيرانــي وقدراتــه بأنــه قــد كانــت الواليــات المتحــدة االمريكيــة ومــا تــزال تنظــر الــى البرنــامج النــووي 
وصل الى حالة من التطور التي تؤهله الى درجة التمكن مـن صـنع قنبلـة نوويـة دون الحاجـة الـى 
المساعدة الخارجية االمر الذي يؤدي من وجهة نظر امريكا الى تهديد مصالحها في المنطقـة مـن 

  .جهة وما لهذا االمر من خطورة على امن اسرائيل من جهة اخرى 

اتهمت تقارير دولية وغربية ايران بأنها تمكنت من حيازة  ،ات من القرن العشرينيداية التسعينفي ب
حيث قامـت  ،بعض االسلحة النووية بعد تفكك االتحاد السوفيتي وخاصة من جمهورية كازاخستان

التحقـــق مـــن هـــذا االمـــر وايضــا لتقريـــر هـــل هنالـــك علمـــاء  ١٩٩٢لجنــة مـــن مفتشـــي الوكالـــة عــام 
مخالفـات  ةولـم تعثـر لوكالـة الدوليـة علـى ايـ ،ون فـي المواقـع النوويـة االيرانيـةن يعملو سابق سوفيت

وي ونفيهــا انتــاج اســلحة حيــث صــرحت ايــران بســلمية برنامجهــا النــو  ،واعطــت ايــران شــهادة بــذلك
  .)١(ة لدعم برنامجها للطاقة النووية في الحصول على مساعدة اجنبي تأملوانها  ،نووية سرا

ايــران بأنهــا محــور الشــر تــوترا كبيــرا بــين  )جــورج دبليــو بــوش(ار وصــف الــرئيس االمريكــي لقــد اثــ
 ،٢٠٠٢ ١-٢٩قـت مضـى حـين صـرح بـوش فـي الواليات المتحدة وٕايران زاد في حدتـه عـن اي و 

ا على الواليات اياها خطرا متزايد عاداً وبأنها تمتلك اسلحة دمار شامل  ،بأن ايران تصدر االرهاب
ولون االيرانيـون تصـريح الـرئيس بـوش واتهمـوه ؤ وفي الجانـب االخـر رفـض المسـ ،وحلفائهاالمتحدة 

  .)٢(بالدعم المطلق إلسرائيل 

لقــد اتهمــت الوكالـــة الدوليــة للطاقـــة الذريــة فـــي تقريــر لهــا ايـــران بعــدم االلتـــزام بضــمانات االســـلحة 
علـــى ان االســـلحة  رتاصـــإال ان ايـــران  ،كالنوويـــة وأرســـلت لهـــذا الغـــرض فريـــق تفتـــيش الـــى هنـــا

ان  إال ،ســــلمية ألغــــراض كـــانالنوويـــة ال مجــــال لهـــا فــــي الخطــــط االمنيـــة وان برنامجهــــا النــــووي 
امام البرلمان االيراني قد احيـا المخـاوف االمريكيـة  )كمال خرازي(تصريح وزير الخارجية االيراني 

انما هو  ،ايران النووية من خالل جهود علماء التكنولوجياان الحصول على "اشار  حينمن جديد 
  .)٣( "وكل ايراني فخور بذلك  ،مصدر للقوة

                                                           

,�� Dؤون ا�Dرق  - ١، ���ر�� و ا�T�ل ا"�رال ��ن ا����ون و ا��Dر ا��D-�ق ا�.ري ،ا���� ا�د
 . ٣٧، ص  ٢٠٠٥،��روت ،١١٧ا"و�ط ،ا�+دد 

ر�ز  رو�رت ����در - ٢، ���،ا�و"��ت ا���دة ا"ر���� و ا�ران ����ل ا�+وا2ق ا����و�� �����رب ��
  . ١٧، ص  ٢٠٠٣، ١ا"�رات ��درا��ت وا���وث ا"��را��,�� ، ط

N ا��ووي ا"�را�� ،�9 ���ب ا�را�2ل و  - ٣��ا9را�م ا��و"ي ،����� ��د�رات ا��را��,�� �IDن ا��ر
�–�،�ر,� ا�د ا�و ھد��،ر�ز ا�درا��ت ا�-��ط����،ا�دار ا�+ر��� ��+�وم ا�Dروع ا��ووي ا"�را

  .٣٩،ص ٢٠٠٦،��روت،١��Dرون،ط
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 ٢٨٦ 

وعلى هذا فقد تعاملت الواليات المتحدة االمريكية مـع البرنـامج النـووي االيرانـي مـن عـدة اتجاهـات 
 للسياسـة المنتظمـة االجـراءات االقتصـادية تعـد العقوبـات كانـت ابرزهـا االداة االقتصـادية حيـث

 السـفارة علـى الطلبـة اسـتيالء بسـبب أوال وفرضت ،ثالثة عقود من أكثر منذ ايران تجاه األمريكية
 الـرئيس وفـرض ايـران علـى مفروضـة عقوبـة ذلـك أيـة قبـل تكـن لـم حيـث ،طهـران فـي األمريكيـة
 ايـران، تجـاه ١٩٧٩ عـام منـذ العقوبـات المتصـاعدة مـن سلسـلة وأدارتـه )كـارتر جيمـي( األمريكـي

 األمريكية البحرية مشاة تفجير ثكنات وبعد ،١٩٨١ عامال في الرهائن سراح بعد إطالق رفعها وتم
 رونالـد (الـرئيس إدارة أعلنـت ١٩٨٣ عـام لبنـان فـي السـالم حفـظ قـوات ضـمن العاملـة المـارينز

 مختلفـة واشـنطن قيـوداً  فرضـت ١٩٨٤ عـامال وفـي الـدولي، لإلرهـاب راعيـة دولـة ايران أن )ريغان
 تم العراقية االيرانية الحرب أثناءفي و  ،إليران الدولي البنك قروض لمنح األمريكية المعارضة مثل

 والتـي المـزدوج االسـتخدام ذات المـواد مـن يـةإليراناالصـادرات  علـى العقوبـات مـن المزيـد فـرض
 الـواردات جميـع علـى حظـر فـرض تـم ١٩٨٧ عـام وفـي العسـكرية لألغـراض  اسـتخدامها يمكـن

 . )١( النفط فيها بما ايران األمريكية من

النفـوذ  توظيـف وتـم ،فيهـا االسـتثمار معارضـة كانـت ايـران لهـا خضـعت التـي العقوبـات مقدمـة فـي
 علـى ايـران حصـول إعاقـة بهدف الدولية والتجارية والنقدية االقتصادية المنظمات داخل األمريكي

 أجـل مـن والسـعي ،العالميـة التجـارة لمنظمـة ايـران انضمام معارضة مثل ،عالمية مكانة اقتصادية
 في المشاركة عن ايران وأبعاد ،الروسي الجانب من خاصة إليران متقدمة نقل تكنولوجيا من الحد

 طريق عن قزوين بحر وغاز نفط نقل خطوط مرور ومنع ،قزوين بحر في دول النفط مشروعات
 السياسية القوى وحشد ايران على للضغط ثابتة السياسة هذه استمرت ،العالمية األسواق إلى ايران

 االتفاقيـات بتعليـق إليـران المسـاعدة تقـدم التـي الـدول الواليـات المتحـدة وهـددت ،ضـدها الدوليـة
 المساعدات وقطع ،لها األمريكية المعدات عن تصدير واالمتناع ،معها التكنولوجيا بتبادل الخاصة

  .)٢(عنها  االمريكية

 التجميـد قـرارات مـن سلسـلة إصـدار تـم )االبـن بـوش جـورج (الـرئيس عهـد فـي ٢٠٠٥ عـام فـي و
 خلـف والوقـوف ،العـراق فـي االسـتقرار وتهديـد اإلرهـاب بـدعم التورط بحجة وٕافراد ألصول شركات

 بشـكل المجـال هـذا فـي األمريكـي الـرئيس سـلطة وتوسـعت ،االيرانيـة الصـاروخية والنوويـة البـرامج
 حيـث ،وسـوريا الشـمالية وكوريـا بـإيران الخـاص االنتشـار حظـر قـانون وبفضـل ،٢٠٠٦ عام كبير

                                                           

ر���� ا�+�و��ت– ا���دة ا�و"��ت و����� وا���م ا��وة :ا��راءة ��دئ– ا�ران �/و�ون، ���ر�ك - ١Uا ، 
 ���٢٠١٠���Tن ، ا�دو�� و���ون وودرو ر�ز � 0��D"راك ���/م ا���دة ا�و"��ت +�د رو�ن ر�ت، ��ر�ر
 . ٤-٢، ص 

�ق �9 ا�را�2ل دور ارد�����، ���ن - ٢+� �ر����،�3�رات ا�را���  ا���دة وا�و"��ت ا�ران ��ن اUزUا
  . ٥٥، ص ٢٠٠٤،) ٤٢(،ر�ز ا�درا��ت ا������� وا"��را��,�� ،ؤ��� ا"ھرام ،ا�+دد
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 المـرتبطين وخاصـة االيرانيـة والشركات ولينؤ من مس العديد اموال أصول األمريكية اإلدارة جمدت
 والصـينية الروسـية الشـركات أجنبيـة وخاصـة كيانـات علـى عقوبـات فرضـت كمـا ،الثـوري بالحرس

 األوربية الدول من العديد على ارغام وعملت ،والصاروخي النووي برنامجها في إليران لمساعدتها
  .)١(حذوها  لتحذو

 ،ايـران علـى الشـاملة العقوبـات قـانون سـاحقة بأغلبيـة األمريكـي الكـونجرس أقـر ٢٠١٠ يونيـو فـي
 ذلك التشريع على )أوباما باراك( الرئيس وقع حيث ،الممتلكات من والتجريد بالمسألة تتعلق وكانت

 اسـابق اتخـذت التـي القانونيـة القيـود مـن العديـد نوَسـ ،عـدة مجـاالت علـى العقوبـات قـانون د وشـد 
 إليران المرسل المكرر النفط منتجات إمداد استهداف من وسعحين  رئاسية تنفيذية قرارات بموجب

 المكـرر البنزين من % ٣٠ يقرب ما تستورد ايران أن ذكره والجدير ،أمريكية غير بواسطة شركات
 والذي صداه القانون هذا وجد كما ،لديها التكرير لمصافي الحالة السيئة بسبب اغلبها من الصين

  . )٢( أوربية مطارات في وقود طيران إليران بيع ) بي بي ( شركة برفض تمثل

خـارج  إليـران المركزيـة السـلطة لبسط هدفاً  ايرانية عسكرية قدرة بناء األمريكية المتحدة الواليات دتع
 ولحلفائهـا المتحـدة للواليـات مسـتمرا اردعـ ذلـك يشـكل ممـا ،ككـل اإلقلـيم وعلـى الجغرافيـة رقعتهـا

  .)٣(لهما  القومي لألمن داً تهدي الذي يعد األمر ،الخليجيين

 فمـن بمكيـالين الكيـل بسياسـة وصـفة يمكـن ايـران حيـال األمريكي الموقف من هذا يمكن القول إن
 جهـة ومـن ،الشـر محـور ضـمن وتضـعها اإلرهـاب تسـاند بكونهـا ايـران وتنعتهـا علـى تضـغط جهة

 علـى توقـع لـم التـي يوهـ ،الالزم الدعم لها وتقدم ،حليفتها اسرائيل عن النظر تغض نجدها أخرى
  .النووية  األسلحة انتشار من الحد معاهدة

  تركيا : ثانيا 

 المادية الناحية من تقل ال ربما ،أوسطي الشرق اإلقليمي النظام في الفاعلة الدول من تركيا دعتُ 
 مـا بـين يجمـع اسـتراتيجي موقـع تحتـل محوريـة كدولة فتركيا إيران، ومنها باقي الدول قدرات عن

 الكبـرى الـدول لمصـالح بالنسـبة المحورية لألقاليم االستراتجي بالمثلث يعرف ما أو قارات، ثالث
ففـي الوقـت الـذي تتـزاحم فيـه القـوى االقليميـة علـى حجـز مكـان  ،)طاألوسـ البلقان،القوقاز،الشرق(
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لها فـي الخارطـة الجيواسـتراتيجية التـي نشـأت بعـد احـتالل العـراق ،ظهـرت تركيـا كالعـب اساسـي 
محاولة ان تضطلع بجميع االحـداث التـي  ويمتلك خطوط التواصل بين جميع الفاعلين المؤثرين،

  .)١( النووي االيرانيالبرنامج  سهاأر تقوم بالمنطقة وعلى 

مفاوضـــات بـــين نتيجـــة فشـــل ال ٢٠٠٦وبعـــد االزمـــة التـــي شـــهدها البرنـــامج النـــووي االيرانـــي عـــام 
مـن االوربـي واتجـاه المجتمـع الـدولي الـى احالـة الملـف االيرانـي الـى مجلـس االالجانبين االيرانـي و 

لكــن طهــران  ،االزمــةيــا لعــب دور الوســيط لتســوية حاولــت ترك ،لفــرض عقوبــات دوليــة علــى ايــران
يقتطـع مـن نفوذهــا  أصـعودها االقليمـي الـذي بـدتركيـا و رفضـت حينهـا العـرض متوجسـة مـن نوايـا 

  .)٢(في المنطقة 

يعتمد الموقف التركي على رؤية استراتيجية تتمثل في المحافظة علـى االمـن القـومي التركـي مـن 
 ضـربة عسـكرية إليـران فـي محاولـة ةلذا فهـي تـرفض أيـ ،دعم استقرار ايران ودول المنطقة خالل

ســط خاليــة مــن ولــذلك كانــت تؤيــد الــدعوة الــى جعــل منطقــة الشــرق االو  ،لعــدم تكــرار حالــة العــراق
ان " )رجـــب طيـــب اردوغـــان(حيـــث يؤكـــد رئـــيس الـــوزراء التركـــي الســـابق  ،اســـلحة الـــدمار الشـــامل

وٕاننـا  ،ى وجودهـا فـي المنطقـةان نوافق عل وال يمكننا ابدا ،لحة النووية بجوهرها غير انسانيةاالس
مشترك وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي ال ،"نعارض بقوة امكانية ظهور هذه االسلحة لدى ايران 

الوزراء التركي ورئيس  )ديمتري مدفيتف(بين الرئيس الروسي  ،٢٠١٠-٦-١٢الذي عقد بتاريخ 
سـي المبـادرة التركيـة حيـث امتـدح الـرئيس الرو  ،عقـب مباحثـاتهم فـي انقـرة ،رجب طيـب اوردوغـان

اننا ننطلق من ان الخيار السياسي " وأضاف ،مشكلة البرنامج النووي االيراني البرازيلية حول حل
 ،الذريـة للطاقـة الدوليـة الوكالـة قواعـد مراعـاة بشـرط ،لدبلوماسـي هـو االفضـل لحـل المشـكلةا

  .)٣(النووية  األسلحة انتشار من بالحد والمعاهدات الخاصة

فـي  ارلإلسـتقر  تهديـداً  الـذي يشـكل اإليرانـي، النـووي المشـرع مـن التركـي مـن القلـق الـرغم وعلـى
 علـى التركيـة الحكومـة دأبـت وقـد وتـوازن، بهـدوء هـذا الملـف مـع تعاملـت فإنهـا األوسـط، الشـرق

 ميةلالسـ االهـداف فـي اهواسـتخدام النوويـة الطاقـة امـتالك دولـةحـق كـل  مـن بأنـه القول باسـتمرار
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 لـيس إنـه " قـائالً  الغـرب مخاطباً  )نأردوغا طيب رجب(  السابق التركي الوزراء لرئيس مةلك وفي
  .)١(" ذلك  تفعلي ال رانإلي تقولون بينما النووية االسلحة مئات من العدل ان تمتلكوا أنتم

 خارجيتهـا عبـر وزيـرو  ،سـلمية ألغـراض النوويـة الطاقـة إيـران انتـاج دعمها أنقرة أبدت أن بعد و
 تسعى ال بّأنها العالم طهران بإقناع وطالب ،األوروبي اإليراني الحوار انقطاع من بالده قلق عن

 التركـي األمـن مجلـس أعدها وثيقة سرية تسريب ظل في القلق ذلك وجاء ،نووي سالح المتالك
 أمـن يهـدد نـووي سـالح للحصول علـى إيران سعي ان عدت ،٢٠٠٥ ديسمبر /في كانون الثاني

  .)٢(تركيا 

 السالح إيران امتلكت لو بحيث ،إيران طرف من المهددة اإلقليمية مكانتها على ان تركيا تخشى
 نوويـا سـالحا تملـك التـي إسـرائيل عـدا مـا ،دون منـازع االقـوى اإلقليميـة الدولـة فستصـبح النـووي
  .ومستقبله العراق بشأن بين الدولتين خالفات هناك ن أ كما ،-أيضا

برنامجهـا  إحيـاء إلـى تركيـا دفـع ّأنـه ،اإليرانـي البرنـامج النـووي نتـائج اهـم بـين مـن غيـر ان واحـدا
 هـو ذلـك مـن األول تركيـا هـدفحيـث كـان  كاملـة، عقود أربعة تأجل قد تنفيذه كان الذي النووي

 للطاقـة أوليـة مصـادر إلـى كلفـة ويفتقـر األقـل الكهربائيـة الطاقـة مـن المتزايـدة توفير االحتياجـات
 تـوازن يضـمن بمـا اإلقليميـة تركيـا تعزيـز مكانـة هـو الثـاني وهـدفها ،تقـدمها علـى الحفـاظ تضـمن
  .)٣(المتزايد  اإليراني الدور مع دورها

واسـتثمارها  ،المشـتركة المصـالح أرضـية علـى ايـران مـع عالقاتهـا تحسـين سـياق فـي تركيـا تتحرك
 المواقـف فـي والتناقضـات التـوترات لتقليـل تسـعى كمـا ،الجـوار دول علـى االنفتـاح سياسـة ضـمن

 الواليات وحرب ،والقوقاز الوسطي آسيا في أو األوسط الشرق في سواء ،القضايا من ازاء العديد
 شك من وليس ،)٤(الشر  محور ضمن ايران معها ،ووضع تركيا وتعاون ،اإلرهاب المتحدة ضد

 فيمـا القـومي وأمنهـا مصـالحها مـع يتوافـق موقـف لهـا يكـون بـأن المنطقـة فـي أهميـة تركيـا بحكـم
 االسـتفادة الـدول لجميـع يحـق أنـه فـي التركـي الموقـف يتجلـى حيـث ،النووي ايران ببرنامج يتعلق

 اللتزامـات وتخضـع ،الدوليـة القـوانين مـع تتماشـى أنهـا طالمـا السـلمية حصـرا النوويـة الطاقـة مـن
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 وذلـك ،النـووي ايـران برنـامج تجـاه بمكيـالين الكيـل ورفـض سياسـة ،الذريـة للطاقـة الدوليـة الوكالـة
 الموقـف فـي انفـراج لتحقيـق الدبلوماسـية وتفضـيل اعتمـاد األزمـة لحـل كوسـيلة عقوبـات بفـرض
 استخدام ورفض ،األزمة مع للتعامل الخيار العسكري ورفض ،الدولي والمجتمع ايران بين المعقد

 فيها بما شامل دمار ألسلحة المنطقة امتالك دول ترفض كما ،لالعتداء منطلقاً  التركية االراضي
  .)١(النووي  من السالح خالية منطقة األوسط الشرق لجعل وذلك اسرائيل

 لكـن ،الغـرب مـع االيرانـي النـووي الملـف فـي الوسـيط بـدور القيـام تركيـا حاولت ٢٠٠٦ مايو في
 مـع يتقـاطع بـدأ والـذي ،اإلقليمـي وصعودها التركية النوايا من لتوجسها ذلك حينها ايران رفضت

 لمناقشـة اجتماعـات اتـراك وٕايرانيـون عقـد ٢٠٠٩ عـام نـوفمبر فـي أنـه فـي المنطقـة ،إال حصـتها
 بـاليورانيوم تركيـا احتفـاظ إمكانيـة حـول )البرادعـي محمـد( الدوليـة للوكالـة المـدير العـام اقتـراح

 خالل من المقترح وقبلت عادت ولكنها ،اراضيها خارج المبادلة ورفضت ايران ،لمبادلته االيراني
 ذلـك وتبـع وٕايـران والبرازيـل تركيـا بـين الثالثـي االتفـاق مـن خـالل ٢٠١٠مـايو فـي طهـران إعالن

 بشـأن وطمأنتهـا لدراسـته األصـول حسـب الوكالة الدوليـة إلى المقترح على خطياً  بالرد ايران قيام
 أنباء لوكالة متكي منوشهر خارجيتها وزير وعلى لسان ايران عدت حيث المراوغة االيرانية، عدم
 بإمكانهـا لـذا ،المـدني النـووي ايران وبرنامجها بمواقف كافية معرفة لديها تركيا "أن االيرانية مهر
 داوود أحمـد( تركيـا وزيـر خارجيـة وأكـد ، البرنـامج شـفافية توضـيح فـي جيـد وبشـكل تسـاعد أن

 تعاونهـا مـن خـالل اإلقليميـة األزمـات لتسـوية تعمـل أن ينبغـي وحـدها المنطقـة دول "أن) أوغلـو
  .)٢(" المشترك 

  )٣(:عوامل ةيرتبط السلوك التركي ازاء مساعي ايران امتالك قدرات نووية بعد
ثمة توازن عسكري اقليمي بين الدولتين لن تسمح تركيا باختالله الى الحـد الـذي قـد ال يمكـن  -١

مـــن  تحالفـــات تركيـــا مـــع الواليـــات المتحـــدة واســـرائيل او كعضـــو فـــي حلـــف شـــمال االطلســـي
 .تعويضه 

الســـيما وان  ،خـــالل امـــتالك ايـــران لقـــدرات نوويـــة لـــيس ثمـــة مصـــلحة لتركيـــا قـــد تترتـــب مـــن -٢
وانمـــا يـــرفض الوضـــع  ، تتوقـــف عنـــد حـــد المعارضـــة الغربيـــةمعارضـــة المســـاعي االيرانيـــة ال

 .وبشكل خاص دول الخليج العربي  ،بيلاالقليمي الخطوات االيرانية في هذا الس
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عـدة تشـهد افتـراق  قضـايافـأن ثمـة  ،ايرانـي –مـن مسـاحات تالقـي تركـي ا على الرغم مما طر  -٣
 ،سياســة البلــدين ازاء العــراق قضـاياومــن ابــرز هــذه ال ،اسـات التركيــة االيرانيــة بشــكل عـامالسي

فـي العـراق عامـل  السـيما انهـا تـرى ،تنامي النفـوذ االيرانـي فـي العـراقحيث تخشى تركيا من 
 بين ايران التوازن بينها و 

وفــي  ،مــنهج وســطي مــؤداه انهــا مــع الجميــع ومــن هنــا يمكــن القــول ان تركيــا ســعت الــى اســتخدام
كمـا انهـا  ،مع الواليـات المتحـدة بشـكل كامـل وليسـت ضـدهافهي ليست  ،الوقت نفسه ضد الجميع

وفــي الوقــت نفســه تــرفض اي  ،ويــة ســلمية متقدمــةتــدعم ايــران فــي مســعاها المــتالك تكنولوجيــا نو 
 فـي إشـكالية المتحـدة والواليـات للغـرب يكـن لـم اذ ،المتالك تكنولوجيا نووية عسكرية توجه ايراني

 ضـمن ذلـك دام مـا ايـران شـاه) بهلـوي محمد رضا( حكم مدة في النووية للتكنولوجيا راناي امتالك
 فـي رغبـة الجديـد النظـام تولـدت لـدى ١٩٧٩ عـام فـي اإلسـالمية الثـورة وبنجـاح ،األمريكـي الفلـك
 إلـى أدى ممـا ،فـي المنطقـة الغربيـة المصالح مع ذلك اصطدم ،اإلسالمي للعالم قيادي دور لعب

وان  ،الدول الغربية من واالتهامات راضاتاالعت وظهور ،النووي البرنامج دعم في السلبي التحول
 ،الكبيـر األوسـط الشـرق مشـروع أمـام المنيـع الجـدار أنهـا علـى سـعي ايـران علـى تقـديم ذاتهـا

 بأنهـا العربيـة الدول سيما ال الجوار دول وٕاقناع ،)إسرائيل( جماح كبح في إبراز دورها ومحاولتها
كثيـرة وبشـكل خـاص برنامجهـا اصـطدم بمشـاكل  ،جانبهـا إلـى والوقـوف علـى مسـاعدتها القـادرة
 يهدف سلمي النووي برنامجها بأن الدولي المجتمع إقناع في اإليرانية السياسة إخفاقوان  ،النووي

 قـام الـذي الحـوار يثمـر ولـم ،النوويـة األسـلحة امـتالك إلـى يسعى وال ،الطاقة الكهربائية إنتاج إلى
فضـًال  اإليرانـي، النـووي البرنـامج حـول الشـكوك زالـةإ فـي الذريـة الدوليـة للطاقـة والوكالـة رانإي بين
الضـغوطات  ان تنثنـي اتجـاهاالوربية اتجاه هذا الموضوع جعل مـن ايـران و  المواقف االمريكية عن

وان يشــكل برنامجهــا النــووي خطــر اتجــاه النطــاق االقليمــي مــن جهــة والــذي يشــكل نطــاق  ،الدوليــة
مصــالح الــدول الكبــرى ومــن جهــة اخــرى فــان الــدول الكبــرى ال تجــد فــي ايــران الــدول التــي تمثــل 

دعـم التـي صـبت فـي بالنسبة لتركيا و  ةقطة ايجابينمصالحها في المنطقة وعلية كانت هذه النقطة 
  . موقفها من تنافسها مع ايران

  

  

  

  



  

  

   الرابعالفصل  

القضايا المؤثرة في  

التنافس التركي  

 االيراني
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  الخامسالفصل 

  مستقبل التنافس التركي االيراني 

  :المقدمة

 األوسط الشرق في الفاعل االيراني التركي الحضور من خالل الفصول السابقة بجالء يتضح
 إن اذ وصعوبات، تحديات من واجهته وما المنطقة في االيرانية التركية األدوار أبعاد وتعدد

 له الحاكمة بالعوامل مرهون المستقبل في وتطوره االيراني الدور او التركي الدور استمرارية
  .والتعامل معها معالجتها وكيفية تواجهه التي والضغوط

 من نيالقوت كال تمتلكه وما االيراني، التركي التنافس لدوائر استعراض من تقدم ما ضوء وفي
 التنافس، من الكبرى القوى مواقف استقراء ظل وفي اقليمية، فواعل بموجبها اصبحت مقومات
 في الكفتين اي الى االشارة من البد االقليمي، الجوار في القضايا اهم في وايران تركيا وتداخل
 باالستناد االيراني التركي التنافس مستقبل هو وما المنطقة، في النفوذ ستحقق االقليمية المعادلة

  .  السابقة الفصول في تناوله تم ما الى

 المشهد الثاني يتناول فيما التركي، المشهد االول يتناول: مبحثين الى الفصل تقسم فسيتم وعليه
  . االيراني
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  االول المبحث

  المشهد التركي

  

الماضية تصاعدا مطردا وملحوظا في ادوارها على المستويين  السنوات العشرشهدت تركيا خالل 
تبلورت خاللها استراتيجية اقليمية تركية جديدة بعد تراجع مكانتها  ،الدولياالقليمي و 

و الجيوستراتيجية لدى الغرب في اعقاب انتهاء الحرب الباردة باعتبارها احدى اليات الغرب نح
فراح التفكير  ،ثر انضمامها الى االتحاد االوربيزاد من تع مما ،تطويق االتحاد السوفيتي السابق

وسياساته الخارجية بشكل متأن تجاه الواقع االقليمي والدولي  مواقفهيعيد قراءة  البراغماتيالتركي 
 .  

 تجاه جديدة تركية سياسة تدشين وٕاعالنه ٢٠٠٢ في للحكم والتنمية العدالة حزب وصول وبعد
 معالجة في فاعل وطرف لالستقرار مركزية كقوة ومكانتها تركيا حضور تأكيد قوامها المنطقة،
فوفق هذا المشهد سوف يتم تقديم تركيا بوصفها الدولة  ،المنطقة في والصراعات القضايا مختلف

التي تبرز على الجانب االيراني في التنافس االقليمي مستنده على ما تم ذكره في الفصول 
  .دولي واقليمي  السابقة من مقومات قوة ودعم

إن أهمية الموقع الجغرافي لتركيا انعكس على أداء دورها ووظائفها في محيطها اإلقليمي من 
األوسط  وقد ظلت الرؤية التركية تجاه منطقة الشرق ،فاعليتها في النظام الشرق أوسطي خالل

م تطلعاتها األوربية فبعد قيام الجمهورية التركية أنشدت إلى أوربا بحك ،تتسم باالرتباك والتذبذب
إال  ،وابتعدت عن محيطها اإلسالمي عبر تجاهلها حقائق التاريخ التي كانت تربطها مع المنطقة

تقوي اواصر عالقاتها  جعلها ،عوبة الدخول إلى االتحاد األوربيوصول تركيا إلى قناعة ص ان
  .)١(مع منطقة الشرق األوسط 

ات بـــدأت تركيـــا تتطلـــع إلـــى دور مســـتقبلي فـــي يالتســـعينوفـــي خضـــم المتغيـــرات الدوليـــة فـــي بدايـــة 
الشــرق األوســط علــى األصــعدة السياســية واالقتصــادية والعســكرية ال ســيما أنهــا بــدأت تعــاني مــن 
تراجع ملحوظ بمهمتها األمنية ضـمن اسـتراتيجيات الواليـات المتحـدة فـي احتـواء االتحـاد السـوفيتي 
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نحــو منطقــة الشــرق األوســط مجــرد خيــار بــل صــار أمــرًا لــذلك لــم تعــد مســالة تحــول تركيــا ) ســابقاً (
  . )١( االستراتيجيةحتميًا نتيجة حاجتها إلى دور إقليمي يحفظ لها مكانتها 

  )٢( -:للقيام بدور إقليمي فاعل عبر إتجاهين  االوسط الكبيروقد رحبت تركيا بمشروع الشرق    

ـــاورة  .١ ـــر فـــي التحـــرك والمن ـــاح لهـــا دورا أكب واالســـتفادة مـــن المســـاعدات اقتصـــادي حيـــث أت
  .والقروض الممنوحة لها 

إذ تحرص الواليات المتحدة األمريكية على إشـراك تركيـا فـي ترتيبـات  ،دور أمني عسكري .٢
تطلعات تركيا لتأديـة دور قيـادي فـي  فضال عنأمنية مستقبلية لحماية مصالحها في المنطقة 

 .كرية واالقتصادية والسياسية المنطقة لتغدو قوة إقليمية متفوقة بكل الوسائل العس
  

فتركيــا متحمســـة لهــذا الـــدور بعــد أن كانـــت  إن لتركيــا دوافـــع كثيــرة تـــدفعها ألن تتخــذ دورًا إقليميـــًا ،
تـراهن علـى أنهــا أوربيـة ولكــن بعـدما وجـدت تركيــا صـدودًا مــن قبـل الـدول الغربيــة خصوصـًا بعــدما 

، كةانضــمامها إلــى الســوق األوربيــة المشــتر واجهــت إحباطــًا بســبب عــدم قبــول المجموعــة األوربيــة 
والتوتر الذي حصل ما بين األوربيين وتركيا بسبب موقـف األخيـرة مـن بعـض القضـايا االقتصـادية 

، كــل ذلــك حــدا وفيمــا يتعلــق بقضــية قبــرص ،إلنســان وقضــايا صــراعها مــع اليونــانوقضــايا حقــوق ا
  .)٣(بتركيا إلى االتجاه نحو منطقة الشرق األوسط 

فعلـى مسـتوى اسـيا الوسـطى فلقـد أدرك األتـراك بــأن تطـوير كتلـة أو وحـدة لألقـوام التركيـة بزعامتهــا 
مليـة بهـا ممكـن أن تسـاهم فـي ع فاعلـة معتـرفمرشـحة ألن تصـبح فـي آخـر المطـاف قـوة سياسـية 

يين وهذه األفكار تتناغم مع الموقف الذي يتخذه التقليديون من القوم ،صياغة النظام الدولي الجديد
هـؤالء  بـدأ، ية وقيادة حـزب اليسـار الـديمقراطيالممثلين بالدرجة األولى من قبل حزب الحركة القوم

سياسة خارجية تتركز على مصالح تركيا القومية في واقعهـا ومكانتهـا بوصـفها قـوة إقليميـة  باعتماد
  . )٤( ة واألمنيةلسياسة تركيا الخارجي أساسًا ضرورياً  دناشئة حيث أن العالقات مع أوربا ال تع
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هوريات اإلسالمية فـي آسـيا لقد أصبحت إستراتيجية العالقات الثنائية خطًا رسميًا لتركيا تجاه الجم
وكان هناك قرار متخذ سلفًا بأن آسيا الوسطى ال يمكن فقط بل يجب أن تصبح منطقة  ،الوسطى

  . )١(نفوذ لتركيا أيضًا 

إذا رفضــت تركيــا ) " صــدام الحضــارات(فــي كتابــة  )صــامويل هــانتنغتون(وفــي هــذا الصــدد يقــول   
  .)٢(" ، ربما تكون طاشقند هي الردت من قبل بروكسل فإلى أين تطلع ؟مكة، ورفض

اولويـــة  اذ فتركيـــا تعمـــل علـــى تكثيـــف العمـــل حاليـــا فـــي العـــراق بوصـــفهامـــا علـــى مســـتوى العـــراق 
فمـن الجانـب  ،ايضـاً وانمـا بالنسـبة لالسـتراتيجية األمريكيـة  اساسية ليس للسياسـة التركيـة فحسـب،

تقـديم منافـذ : تشـمل  التركي يعمل المسؤولون األتراك على بناء مصالح بعيدة المدى مع العـراق،
ومحاولة التوسط لحل او لتسوية مشـكلة  لتصدير الغاز والنفط الى اوروبا عبر األراضي التركية،

،والحد مـن اتسـاع نفـوذ السـلطة الكرديـة  ية التركمانية من جانببما يضمن مصالح االقل كركوك،
فضـــًال عـــن العمـــل علـــى اشـــراك هـــذه الســـلطة فـــي مواجهـــة حـــزب العمـــال  ،)٣(الحاكمـــة فـــي اربيـــل

وتدرك تركيا في هذا المجال المخاوف التي تحـيط بموقـف القيـادات الكرديـة العراقيـة  الكردستاني،
وحاجتهم الملحة للمسـاندة التركيـة المباشـرة والقويـة فـي  يكي،حال إتمام االنسحاب العسكري االمر 

  .)٤(مواجهة حكومة بغداد المركزية 
وما تحتويه من  فقد كانت التطورات العراقية، بما ان القضية العراقية تمثل اهمية كبيرة لتركيا،و 

عدد كبير مفصًال مهمًا في احداث تحول في طريقه تعاطي السلطة التركية مع  ملفات معقدة،
فقد تضافر ذلك بصورة  ،)٥(من القوى اإلقليمية والدولية والسيما العراق منها على وجه الخصوص

وثيقة مع رؤية جديدة حملها حزب العدالة والتنمية منذ وصوله الى السلطة في خريف العام 
فقًا وهذه التحوالت كانت مؤشرات على ان السياسة الخارجية التركية تصاغ من جديد و  ،٢٠٠٢

  . )٦(ألسس جديدة غير الذي صاغته قبل وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة 
بين اهم  لقد وجدت حكومة العدالة والتنمية ان تمتين العالقات مع العالم العربي واإلسالمي من

احمد داود اوغلو بقوله وزير الخارجية التركي السابق االمر الذي اكده  ،ركائز سياستها الخارجية
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ل وٕانما تتطلع الن تقوم بدور فاع ،تكون مجرد جسر بين الشرق والغرب ان بالده ترفض ان: ((
في منطقة الشرق ولذلك فهي حريصة على اثبات حضورها  ،في تنشيط العالقات بين الجهتين

، ولكن ذلك الحضور المتعلقة بالعراق ولبنان وفلسطينالسيما في الملفات  ،االوسط على االقل
  .)١()) ثر فاعلية في ظل مناخ من التجاوب العربيسيكون اك

لقد برزت على مستوى السياسة الخارجية مواقف تركية متفرقة وجزئية تداخلت وتراكمت مع الوقت 
 ،اكثر منها على العوامل السياسية لتشكل سياسة تقوم على العوامل الدبلوماسية واالقتصادية

   )٢(: وتشمل مكونات بناء هذه السياسة ما يلي  ،الصلبةوعلى القوة الناعمة اكثر منها على القوة 
وذلك لتحسين االدارة  حوار مع دول جوار العراق يتوسع ليضم الحكومة العراقية نفسها، .١

  .المستقرة لالزمة العراقية على نطاق الشرق االوسط 
: والتي كانت تركز في قضيتي  الضيقة ازاء العراق،)) االمنية((التخلي عن المقاربة  .٢

 .وانتهاج مقاربة سياسية تقوم على استراتيجية التوازن  كردستان العراق وكركوك،
: مثل  اخرى، اً عالقات حسنة بعدد االطراف والشخصيات العراقية تتوسع لتشمل اطراف  .٣

 .االحزاب الكردية 
تبين خصوصًا بعدما  االبتعاد قليال عن سياسة تتسم بمشاغل اثنية ازاء التركمان العراقيين،  .٤

جبهة التركمان "اذ إن التركيز االستثنائي في  ،بارات وطنية تحرك هؤالء التركمانان اعت:
 .لم يكن في محله مطلقًا " في العراق

وعملية البناء الدستوري كانت حصيلتها ظهور استعداد  مقاربة مرنة اكثر للسياسات العراقية، .٥
 .لدى تركيا لقبول الصيغة الفيدرالية للعراق 

فبعكس اسـتراتيجيتها القائمـة علـى البحـث  ،بالمعاييرتغير  هن الدور التركي بالمنطقة قد شابلكن ا
ومـــن أجـــل أن تأخـــذ تركيـــا دورهـــا الحقيقـــي مـــن خـــالل موقعهـــا  عـــن بـــديل عـــن االتحـــاد االوربـــي،

احمــد (يحــدد البروفيســور  ،عــن الخيــارات المناســبة التــي تكــون القتصــادي فــي البحــثاالجغرافــي و 
خمســة اســس للسياســة الخارجيــة الجديــدة، التــي تعمــل  الســابق وزيــر الخارجيــة التركيــة) وداود اوغلــ

  :)٣( تركيا على اتباعها وهي
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وتركيا البلد الوحيد  الموازنة بين تعزيز الحريات في الداخل ومواجهة االخطار االمنية، .١
ُتعّد تركيا بلد ومن هذه الزاوية  وهي هنا مثال للدول االخرى، الذي نجح في هذه المعادلة،

 .مركز في المنطقة تاريخيًا وجغرافيًا 
وهذا سيخرج تركيا من كونها بلدًا  المشكالت مع دول الجوار الجغرافي لتركيا،) تصفير( .٢

طرفًا له مشكالت متواصلة مع جيرانه الى بلد يؤدي دورًا مهمًا على الصعيد اإلقليمي، 
 .تركية قدرة استثنائية على المناورة وهذا الهدف ان تحقق يمنح السياسة الخارجية ال

إتباع سياسة خارجية متعددة االبعاد مرتبطة بموقع تركيا على تقاطع طرق القوى  .٣
ليست عالقات تركيا مع أي طرف  فأن وفي هذا االطار والمناطق الحيوية في العالم،

 ..البعض لبعضها متممة هي وٕانما  ،بديًال عن العالقات مع طرف آخر
وعدم االكتفاء بدور الجسر  اسلوب دبلوماسي جديد في السياسة الخارجية التركية،تطوير  .٤

، )دولة المركز(واالنتقال الى مرحلة جديدة تعرف بها تركيا بـ  ،الذي كانت تركيا تمارسه
 .في التفاعل الدولي عبًا وال من أجل ان تكون تركيا بذلك مساهمة،

 ؤولينالمسوتتمثل في االلتقاء بأكبر عدد من  ة،االنتقال الى دبلوماسية منتظمة ومتواصل .٥
 .) ١(، وفي كل القارات  على مختلف المستويات في الدول االخرى ،

ان السياسة الخارجية التركية في العقد حيث  ،ابتعدت عن توجهاتها االستراتيجيةان تركيا  اال
ففي  ،محيطها وجيرانهامع "  سياسة تصفير المشاكل"بتبنيها  المرونةاألخير أظهرت نوعا من 

د على السوق المحلية لم يعد ظل اقتصاد معولم رأى الحزب ان مفهوم االقتصاد الوطني المعتم
  .)٢(وانه بات على تركيا االنفتاح على العالم واالندماج في السوق العالمية  ،مجدي

اذ صعد  ،سوريا تجاهونجد ذلك جليا  ،صفير المشاكلت ةاستراتيجي ولكن سرعان ما تراجعت
خصوصا عندما اعلن رئيس الوزراء السابق اردوغان  ،هم لسورياالمسؤولين االتراك من انتقادات

كما اضاف وزير الخارجية التركي  ،)٣()) ان الفضائع التي ُترتكب في سوريا غير مقبولة ((
ي سيقوم لم يقوم الرئيس السوري باصالح النظام فأن المجتمع الدول ااذ"السابق احمد داود اوغلو 
  .)٤( "بالتدخل كما فعل في ليبيا

وجه باما على مستوى القضية الفلسطينية فنجد تركيا تارة من اهم المساهمين فيها وتقف وبشدة  
حداث التي تصيب الشأن ازاء الكثير من اال اً كبير  اً وتارة اخرى نجد صمت ،الكيان الصهيوني
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الماضية تصاعدا مطردا وملحوظا في الدور  لقد شهد العالم خالل السنوات القليلة ،الفلسطيني
هو  سواء على المستوى اإلقليمي أو حتى على المستوى الدولي، وكان أبرز هذه األدوار، التركي،

وهو الدور الذي أثار الكثير من التكهنات والتساؤالت  الدور التركي في القضية الفلسطينية،
رأي يشير فثمة  ،الميول اإلسالمية على الحكمخاصة في ظل سيطرة حزب العدالة والتنمية ذي 

أن الدور التركي المساند للقضية الفلسطينية ينبع من توجه قيادات الحزب التي تتولى الحكم  الى
والتي البد أن تنحاز للجانب الفلسطيني وهو ما يوفر من جانب  على أساس خلفيتهم اإلسالمية،

ال السياسة الدولية  أن يؤكد وثمة رأي ،وخارجياآخر شعبية وأرضية للحكومة التركية داخليا 
وأن السياسة الخارجية للحكومة التركية تعبر عن  ولكنها تعرف المصالح، األيدلوجيات، تعرف

 ،وأن كل خطواتها إنما تصب في ذلك االتجاه، حتى وٕان بدا عكس ذلك مصالح تركيا العليا،
، بهدف احتالل مساحات نفوذ مصلحة تركيةمتنامي هو في حقيقته فالدور المتصاعد والنفوذ ال

وأن القضية  أو في مواجهة قوى أخرى تمددت، على حساب أطراف أخرى بدت منكمشة،
  .)١( الفلسطينية هي المجال األكبر واألول الحتالل تلك المكانة

مع ومما تقدم يمكن القول ال يختلف أحد على أن هناك نشاطا إقليميا تركيا متزايدا ومتصاعدا بدأ 
وأصبح أكثر فاعلية في األعوام التالية وأكثر نشاطا خالل  ٢٠٠٢حكومة العدالة والتنمية نوفمبر 

وعوامل ساعدت على هذا الدور والنشاط  اً ، حيث ان هناك ظروف٢٠١٠و ٢٠٠٩عامي 
لكن مما يمكن مالحظته ان  ،دوار أخرى سلبية كانت أم إيجابيةالمتصاعد والفاعل والبديل أل

الضعف من دائرة الى اخرى هذا االمر قد ابها نوع من القوة و لتي مارستها تركيا قد شاالدوار ا
 تركيا رغبةساهم بتراجع تركيا في منطقة معينة ووجودها في منطقة اخرى وهذا االمر يتنافى مع 

على راس الهرم االقليمي وعلى الرغم من تشعب محاور السياسة الخارجية التركية  في التربع
رؤيتنا " ٢٠١٠كية عدد يونيو ياألمر  ) Foreign policy Articles(أوغلو في مجلة  حيث اشار

وهو قائم على التوازن  األول يتعلق بدولتنا، للسياسة الخارجية التركية تعتمد على ثالثة محاور،
المحور الثاني يتعلق  ،بين األمن والحرية من أجل أن تأخذ تركيا موقعها بين أقوى دول العالم

ويقوم على التأثير القوي في الشرق األوسط والبلقان والقوقاز، نحن ال نمثل  باإلقليم من حولنا،
 ،بل نحن معنيون بكل مكان يتواجد فيه األتراك أو عاشوا فيه سابقا مليون تركي فقط، ٧٥

المحور الثالث وهو المحور العالمي القائم على أن يكون لتركيا دور وكلمة في جميع القضايا 
  .)٢("العالمية من تغيير المناخ إلى القضايا السياسية المختلفة من تشيلي وحتى الفليبين
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وموقع تركيا  الدولية للعالقات رؤيته عن تعبر أساسية نظريات ثالث اوغلو داود أحمد للدكتور أن
 نظرية: وهي اإلسالمية،/الحضارية للذات وٕادراكه أفكاره، عن وتعد تعبيرا ،االقليمي والدولي

 في أوغلو يشير حيث ،"الجديدة العثمانية ونظرية االستراتيجي، العمق ونظرية الحضاري، التحول
 انتصار عن تعبيرا السابق ليس السوفييتي االتحاد سقوط منذ العالم في يجري ما أن على األولى،

 المدى واسع حضاري تحول عن تعبير هو وٕانما ،التاريخ نهاية عن وال ،الليبرالية/الرأسمالية
 من تركيا إخراج في االستراتيجي الثانية العمق وتتمثل ،األقطاب متعدد عالم بعده العالم سيصبح

 على" مركز" بلد إلى ،وعداوات محاور في عضوا كونها في دورها يقتصر" هامش" أو" طرف" بلد
 القضايا كل في ومبادر فاعل دور ذي بلد إلى نفسه الوقت وفي ،الجميع من واحدة مقربة

 تركيا تتصالح أن: أولها مرتكزات، ثالثة فقوامها الجديدة العثمانية الثالثة أما ،والدولية اإلقليمية
 واألعراق، الثقافات متعدد" العثماني" بماضيها وتعتز بسالم، اإلسالمية الحضارية ذاتها مع

 والكبرياء العظمة حس استبطان: وثانيها الخارج، في األمن وتحفظ الداخل، في الحريات وتوسع
 على االنفتاح في االستمرار: والثالث الخارجية، السياسة في التصرف عند بالنفس والثقة العثماني
  .)١(اإلسالمي الشرق مع متوازنة عالقات إقامة مع الغرب،
 عن بعيدة بطريقة المتراكمة وتجربتها عالقاتها تقيم أن إلى تركيا تدعو جديدة رؤية أوغلو ويحمل

 اإلسالمي، ويقول العالم مع عالقتها في األساسية العناصر بعقالنية لتحدد األيديولوجية الهواجس
 ،كله اإلسالمي العالم مسؤولية عاتقها على تحمل التي العثمانية الدولة ليست اليوم تركيا" بأن
 مع بعالقات ارتباطاتها نتيجة العظمى القوى مع حسابات تصفية مواجهة في ليست أنها كما

 وقبل أوال" تركيا تعنى أن ضرورة على أوغلو يؤكد اإلطار هذا وفي ،)٢(" اإلسالمية  المجتمعات
 العالم لنبض المستمر التحسس على قادرة يجعلها نحو على نظرها وجهة بتطوير شيء، أي

 وذلك ،مجتمعاته داخل يجري الذي والسياسي والثقافي، االجتماعي، التغير إيقاع وتلمس العربي،
  . "التركية للدبلوماسية أولي إعداد مرحلة الخطوة هذه باعتبار
 الالزم األدنى الحد تمثل عناصر عدة في األوسط الشرق تجاه التركي رؤية االستراتيجيةال تتبلور
 الناحيتين من األوسط بالشرق تحيط سليمة استراتيجية انتهاج في تركيا نجاح أجل من اتوفره

 الدبلوماسية التكتيكات بين التنسيق تحقق مرنة خارجية سياسة وتبني والجيواقتصادية، الجيوثقافية
، العالمية السياسات في المنطقة تأثير تقييم على وقادرة واعية مرحلية بمهارة والتحلي والعسكرية،

  )٣(:يلي فيما الرئيسة العناصر هذه إيجاز ويمكن
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  .المنطقة نحو الدبلوماسي االنفتاح على سلبا أثرت التي السيكولوجية العوائق تجاوز -١
 لتتابع األكاديمية والمعاهد البحثية المراكز مثل منها الموجود وتطوير مؤسسية، أبنية إقامة -٢

  .متعمقة وسيناريوهات تصورات وتوفير وتقييمها، كثب عن اإلقليمية التطورات
  .اإلقليمية الواقعية السياسة وبين الدولية التوازنات بين سليمة عالقة إقامة -٣
  .بأسرها للمنطقة شاملة مشروعات طرح -٤
  .المنطقة في السالم تعزز التي المشتركة المصالح مجاالت بتشكيل المبادرة -٥
 وجيوثقافية جيوسياسية أخطار ساحات تمثل مضادة قومية تكتالت تشكل دون الحيلولة -٦

  .المنطقة في السالم ضد
  .الثنائية العالقات تنويع خالل من األفعال ردود إثارة من الحد -٧
 وفي اإلقليمية المشكالت مجاالت كل في والمبادرة والفاعلية التأثير عالية مقاربة تبني -٨

  .األوسط الشرق في السالم عملية مقدمتها
  .المنطقة في تركيا صورة من تعزز التي األفقية والعالقات االتصاالت تكثيف -٩

 إحالل هو األول المبدأ ،أساسية مبادئ أربعة على األوسط الشرق في التركية السياسة وترتكز
 هو الثاني والمبدأ ،وأخرى ودولة وأخرى مجموعة بين تمييز دون شخص لكل وكفالته األمن

 الثالث المبدأ أما األزمات، يتجاوز حتى درجة أعلى إلى السياسي الحوار بمستوى االرتقاء
 الرابع المبدأ أما ،المنطقة هذه في نظام إلقامة أساسية ركيزة وهو المتبادل باالقتصاد فخاص
  .)١(الثقافي التعاون فهو واألخير

 عمق من تركيا به تتمتع ما على ارتكزت األوسط الشرق تجاه تركية لسياسة أوغلو رؤية إن
 األوضاع وعلى جهة، من األوسط الشرق في واإلسالمية العربية المناطق داخل استراتيجي

  .بالمنطقة الراهنة والجيواقتصادية الجيواستراتيجية
 الشرق لسياسات واشنطن معهد في التركي البحث برنامج مدير) كاجابتاي سونير( وهنا يشير
 قيادة تحت(( ٢٠١١التشريعية عام  باالنتخابات والتنمية العدالة لحزب فوز ثالث األدنى بعد

 زعيما تكون أن تريد أنقرة اذ إن ،العالم في لدورها أنقرة رؤية تغيرت والتنمية، العدالة حزب
 األوسط، للشرق األفضل هو بما دراية علي بأنها االعتقاد التركية الحكومة لدي يتوافر إذ إقليميا،
 حين وفي ،المنطقة في تحرك أي في بالشروع المتحدة الواليات تقوم أن قبل تستشار أن ويجب

 شديدا ارتباطا مرتبطة مسلمة أمة باعتباره بلدهم يرون تاريخيا كانوا األتراك السياسة صانعي أن
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 يتعاطى أن يمكنه مسلما بلدا باعتباره تركيا بلدهم يرون اآلن أصبحوا فإنهم الغربي، بالعالم
  . )١())غربيا بلدا ذاتها حد في تركيا تكون أن بدون ولكن الغرب، مع سياسيا

 اذ  تعمل ،ة الى تركيا عالقة الهدف باألداةاألوسط تشكل بالنسب بمنطقة الشرق تركيا عالقة أن
 محيطيا إطار في استراتيجية نم تتبناه ما خالل من ،ومصالحها تحقيق اهدافها على تركيا

اذ تعد االفكار التركية التي تقترح نظاما اقليميا اكثر قبوال تبدو معقولة بالنسبة لألغلبية  ،االقليمي
ومن هنا يمكن  ،لثوري التي تحظى بمقبولية محدودةالمشروع االقليمي االيراني امقارنة مع  ،

  .من كوابح تحد من تطلعات تركيا االقليمية  هاالشارة الى فرص المشروع التركي وما يعيق
  
  
  

  فرص نجاح المشروع التركي :المطلب االول

  
االقليمي لكل من تركيا  نطاقال يشهدهاعتيادية التي االغير  التفاعالتفي خضم التحركات و 
 المنطقة، شعوب ألغلبية بالنسبةة منطقي أكثر أصبح التركي المشروعوٕايران يمكن القول ان 

 ،والتعاون المشترك ،واالستقرار سالمال فالرؤية التركية تتضمن ،وموضوعية ذاتية لعوامل نتيجة
 إمبراطورية نريد ال " بقوله  رجب طيب اوردوغان تركيا السابق وزراء رئيساليه  أشار ما وهذا
 والسياسية االقتصادية المصالح على نبني دُعونا ،اآلخر سيادة منحتر  جميعاً  دُعونا ولكن ،تركية

 في كما اشار أردوغان ،)٢( "معاً  التجارة نمارس دُعونا ،بعضاً  بعضنا نساعد دُعونا ،المشتركة
 مثل واألتراك العرب إن: "فيها قال التي بالعربية الناطقة التركية" تي آر تي" قناة لتدشين كلمته

 بدون العيش يمكنها ال تركيا إن.. باللحم الظفر عالقة بينهم والعالقة الواحدة، اليد أصابع
 مالمح من ملمحا تمثل الرسمية التصريحات هذه أن ،)٣(" للعالم  معنى ال العرب وبدون.. العرب
  .أوسطية والشرق العربية المنطقة يخص فيما السيما الخارجية، سياستها تجاه تركية رؤية تطور

 ١١ أحداث وتداعيات الباردة الحرب ايةهن منذ رافيالجغ تركيا ِجوار في السياسية التغّيرات إن
التغيير التي حدثت في  موجاتواحتالل افغانستان والعراق وصوال الى  ٢٠٠١من ايلول عام 

انعكس على دور تركيا االقليمي ،حيث وجدت تركيا نفسها اثر هذه  عدد من الدول العربية،

                                                           

1  -  Soner Cagaptay, "The AKP's Underwhelming Victory, How the Election 
Will Change Turkish Politics", www.foreignaffairs.com, June 26, 2011. 
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 والبحر والقوقاز والبلقان االوسط، الشرق متض مختلفة استراتيجية مناطق بؤرةالمتغيرات في 
 ،وٕاقليمية داخلية بصراعات تزخر وهي مناطق  ،المتوسط البحر وشرق الوسطى وآسيا االسود
 يميةلاالق البيئة ذهه وسط رارلالستق كجزيرةللظهور  تركيا وسعت ومعقدة، ومتنوعة متعددة

  .)١( جديد إقليمي دور على للحصول الفرصة يمنحها التي المضطربة
راتيجي اإلست التخطيطحكومة حزب العدالة والتنمية  تََبني الخلل عْبر هذا استدركت تركيا فإن لذا

،من خالل تفاعل مجموعة عوامل القوة في  الشرق األوسط منطقة في التوازنات على للمحافظة
نموذج ألالمشروع االقليمي التركي المتمثل بعناصر القوة الصلبة وكذلك ادوات القوة الناعمة 
 لتوجهاتالحكم ذات الجاذبية في منطقة تتسم بعدم االستقرار ودكتاتورية في الحكم مع بروز ا

وكيف تجعل  ،ي الشرق االوسطفاعلة فاذ فهمت تركيا كيف تكون ديمقراطية  ،فيها ةالطائفي
 العشرينفي القرن الحادي و كما فهمت كيف تمارس النشاط االقتصادي  ،االسالم السياسي معتدال

وكيف تجمع بين االسالم والعلمانية وان تجمع بين الجماعات ذات المصالح المشتركة في  ،
  .)٢(الشرق االوسط 

المتردد الى موقع الطامح وفي ظل التحوالت العربية انتقلت تركيا تدريجيا من موقع الحذر 
شرق  ان"وهو ما برز في تصريح وزير الخارجية التركي السابق احمد داود اوغلو  ،المتحفز

  .)٣( "وتركيا ستكون المالك والراعي والخادم لهذا الشرق االوسط  ،اوسط جديد على وشك الوالدة
ان التفرد بدور اقليمي عبر عنه بكل وضوح وزير الخارجية التركي السابق احمد داود اوغلو في 

يا موجة التغيير سوف نقود كترك""حيث قال  ٢٠١٢نيسان  ٢٧خطبة له امام البرلمان التركي في 
ان تركيا لن تكون دولة و  ،ر في ان نكون طليعة موجة التغييروسنستم ،في الشرق االوسط

هو وبلد  ه،بل ايضا صاحبة فكر جديد يحدد مستقبل ،وشقيقة لمجتمعات الشرق االوسطقة صدي
 ،""ه المهمة وسنواصل القيام بذلك وهنا قمنا بما تتطلبه هذ ،طليعة النظام االقليمي الجديد

تتحدث باسمه وترسم تركيا وتقود موجة التغيير فيه و  نحن امام شرق اوسط جديد تقوده"وأضاف 
وذلك خارج أي شراكة مع االخرين سواء كانت ايران او الدول  ،فقا لما تريده لنفسهاهي مالمحه و 

  .)٤( "العربية 
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Political Orientation: A Forward-Looking Study, Middle East Studies, turkash, 
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دول الخليج العربي مستغلة في  والسيما المنطقة أغلب دول مع عالقاتها تعزيز على تركيا عملت
 القول ان ويمكننا ،االحداث التي اصابت الوطن العربيتلك الدول لموقف تركيا من  دعمذلك 
  )١(:السبيل االمثل لتحقيق االهداف االستراتيجية االتية  تحركاتها في ترى تركيا

نموذج التركي على راس قائمة النظام االقليمي الجديد في منطقة ألالعمل على تقديم ا -١
 .الشرق االوسط ودعم عملية الترويج لمشروع الشرق االوسط الكبير 

خالل تحقيق نسبة عالية من المصالح االقتصادية في دعم مشاريع التنمية في تركيا من  -٢
 .المنطقة 

اثبات اهمية دورها بالنسبة للواليات المتحدة االمريكية وكذلك االتحاد االوربي من خالل  -٣
 .حماية مصالحها الحيوية في منطقة الشرق االوسط واسيا الوسطى 

  )٢(:حقيق عدد من االهداف اهمها ان المتتبع للسياسة الخارجية التركية يجد انها كانت تسعى لت
حيث اصبحت تركيا العبا  ،قما صعبا في المعادلة االقليميةسعي تركيا في ان تكون ر -  •

 احتفاظها فضًال عن ،ة بما تمتلكه من قوة صلبة وناعمةاستراتيجي في المنطقة مدعم
رصيدا فكان بمثابة الدور الوسط الذي منح تركيا  ،بعالقات جيدة مع الغرب واسرائيل
 .مهما إلعالء حضورها في المنطقة 

ان التطلع التركي الى التفرد في زعامة المنطقة عبر كسر الالعب االيراني ليس  -  •
بل له على ارض الواقع ما يرفده ايدولوجيا وهو ما  ،ضربا من السيناريوهات االفتراضية

س الوزراء التركي حيث لم يتردد رئي ،عة العثمانية والعثمانية الجديدةاطلق عليه النز 
ان الشعب السوري امانة اجدادنا في اعناقنا "السابق رجب طيب اوردوغان في القول 

فأن الهيمنة االيديولوجية  ،فياومع ان استعادة الروح العثمانية غير ممكنة جغرا"
 .)٣(االقتصادية والسياسية تشكل عناصر هذا المشروع و 

مة بين تركيا وراس المال السوري العالقات المتعاظيخدم انخراط تركيا في اسقاط النظام  •
حيث ضخت دول الخليج ماال وفيرا في تركيا على شكل استثمارات  ،الخليجي

ان حيث ك ،تركيا ضد المحور االيراني السوريومساعدات وهبات لضمان انخراط 
يعمل على ضرب النفوذ  ،على وفق المشروع التركي ،المسعى االساسي قيام محور سني

 .االيراني والشيعي في المنطقة 
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اذ ان الدور  ،الشمال االطلسي في الشرق االوسط سعي تركيا في ان تكون اداة حلف •
اضعاف محاولة اسقاط النظام في سوريا و  االطلسي لتركيا لم تقف حدود استخدامه عند

عودة  ضا في لجمبل اي ،يير المعادلة السياسية في العراقايران و المقاومة في لبنان وتغ
في وحدث ذلك في ليبيا واليمن ومحاولة ذلك في اكثر من مناسبة  ،روسيا في المنطقة

واتضح ذلك من خالل نشر الحلف  ،تركيا بوظيفة االداة لهذا الهدف وقيام ،سوريا
 .ونشر صواريخ باتريوت على الحدود مع سوريا  ،منظومة الدرع الصاروخي في مالطية

وهي  ،كًال جديد من السياسات االقليميةش المنطقة بها مرت التي الظروف افرزت لقد •
جانبًا من فاعليتها استنادًا الى  الدولي النظام في الفاعلة القوى تستمداذ  ،سة المحاورسيا

محور اقليمي مع  ةوعلى هذا الصعيد تسعى تركيا الى اقام ،هذه المحاور وتفاعالتها
 وبشكل بالمنطقة وجودها لتثبيت ةالعربي االوضاع توظيف الى تركيا سعت فقد ،قطر

 التركية العالقات في توتر الى ادت السورية االزمة ان حيث سوريا،} في حدث ما خاص
وما افرزه  السوري، النظام بتغيير التركية الحكومة مطالبة درجة الى وصلت السورية،

 الالجئين لمئات مالذاً  تركيا جعل ما وهو الحدودي، الجانب على ذلك من توتر
اآلراء  ظهرت العديد من التطورات هذه على وبناء سوريا، من السياسيين والمعارضين

 الحال هذا في انه الى ةالفت السوري النظام سقوط حال في الجديدة العثمانية عودة من
 بعض من بدعم السوري الفراغ لملء االستراتيجي العمق بنظرية العمل الى انقرة ستندفع
 المالئم السيناريو هو السوري النظام سقوط ان حيث قطر، مقدمتها وفي الخليجية الدول
 وهو المنطقة، وقضايا دول وباقي ازاء القضية الفلسطينيةو  لبنان في نفوذها لبسط لتركيا

 من بدال السياسي االسالم عاصمة تركيا من يجعل استراتيجيا تبدال بدوره يشكل ما
 .)١( ومصر السعودية

 الخليج، دول بباقي تركيا عالقة الى النظر دون القطرية التركية العالقة دراسة يمكناذ 
 التباين الى االمني االقتصادي والتعاون السياسي التطور مرحلة من انتقلت عالقات وهي
 تتعلق االولى مركزيتين، قضيتين من المواقف نتيجة الخليج دول من عدد مع اخيرا

 تيارات دعم وتحديدا العربي الربيع يسمى ما او العربية الثورات حيال تركيا بموقف
 القطري الموقف مع التركي الموقف فيه يتوافق الذي الوقت ففي السياسي، االسالم
 االمارات موقف بدا مرسي، محمد السابق للرئيس عزل من مصر في حدث ما برفض

 السيسي، الفتاح عبد السابق المصري الدفاع وزير دعمتا اذ تماما، مخالفا والسعودية
 بعض اعتبرت اذ سوريا، في االوضاع من الموقف يبرز ايضا السياسي الصعيد وعلى
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 الرؤية عن تختلف مشتركة رؤية تحمالن اصبحتا وقطر تركيا ان العربية االعالم وسائل
 )١( سوريا حيال السعودية

 شهدت السياسية، العالقات تعزيز جانب الىومما يعزز المحور التركي القطري 
 أسهم االخيرة، السنوات في كبيراً  تطوراً  البلدين بين التجاري والتبادل االقتصادية العالقات

 االزدواج ومنع الثنائية، العالقات بتطوير تتعلق اتفاقيات عدة توقيع مباشر بشكل فيه
 بن أحمد الشيخ أكد كما االستثمارات، وحماية االقتصادي التبادل وتطوير الضريبي

 بين التجاري التبادل حجم أن القطري والتجارة االقتصاد وزير ثاني آل محمد بن جاسم
 حجم بلغ اذ ،٢٠١٣ عام خالل دوالر مليون) ٩٣٣( إلى ليصل ارتفع وتركيا قطر

 من الواردات حجم مستوى على اما دوالر، مليون) ٥٤٦( تركيا إلى قطر دولة صادرات
 أن على يبرهن مما ،)٢(دوالر مليون) ٢٦٦( بلغ فقد ،٢٠١٣ العام نفس في تركيا

 واالستثمارية، والتجارية االقتصادية الجوانب في وخاصة مميزة التركية القطرية العالقات
 . البلدين بين تجمع التي المشتركة القواسم بجانب

 ربطة تم ان بعد خاصة االقليم في قوي اتجاه شكل قد القطري التركي المحور ان  
 العالقات في الزخم هذا استمرار على الحفاظ هو الهدف أن حيث االقتصادي بالجانب
 .     األمام إلى قدما بها والدفع الثنائية

 واليمن سوريا في واألزمات وليبا ومصر تونس في العربية االحداث وفرت لقد      •
 تأسيس في وراغبا العربية للتحوالت داعما اقليميا طرفا نفسها تقدم الن لتركيا فرصة
 لألطراف الكامل دعمها خالل من ديمقراطية اسالمية اسس على االوسط الشرق منطقة

 البلدان، هذه في الحكم الى الوصول استطاعت التي االسالمية واالحزاب االسالمية
 اقليمي ودور اخالقية التزامات عن بحديثها العربي الحدث مع تعاطيها في تركيا وزادت

  .)٣( العربية الشعوب تجاه ومسؤولية
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  التركي  المشروعكوابح :المطلب الثاني

  
بعوامل تجاذب ومحكومة  مستقرةتركيا بدول منطقة الجوار االقليمي غير  تربط التي أن العالقات

 تحدث أن المتوقع من ولكن قرن من ألكثر تعود زمنية راتلفت تمتد ألسباب تنافر بعواملو 
في  لتصاعد الدورنموذجا أاذ مّثلت تركيا  ،القادمة ةلالمرح في العالقة في تلك نوعية تحوّالت

نموذجا لتراجع دراماتيكي لهذا أوفي الوقت نفسه  ،سنوات قليلة اإلقليمي والدولي خالل ينمحيطال
  . الدور خالل أقل من ثالث سنوات

لقد وّظفت تركيا هذه السياسة من أجل توسيع عالقاتها االقتصادية مع الجميع وصوال إلى 
ومن جهة ثانية  ،تثمارات المتبادلة مع دول الخليجاالقتصادي مع العراق وسوريا واالسالتكامل 

بل حتى  ،دور الوسيط في المشاكل بين الدولمن أجل تعزيز الدور عبر آليات متعّددة أهمها ال
واكتسبت تركيا بهذه السياسات ثقة واحترام الرأي العام  ،متنازعين داخل هذا البلد أو ذاك بين
غير أن الحراك الذي شهده الشارع العربي الذي  ،ا للبلد الناجح اقتصاديا وسياسيانموذجأت فبات

دورها وموقعها من ثم و  ،ب في النظرة التركية على سياستهارّحبت به تركيا كان بداية االنقال
  )١(:وذلك من خالل االسباب االتية 

ازت إلى دول ووقفت ضد نحوا ،اسة المسافة الواحدة من كل الدولتخلت تركيا عن سي -١
ومن ثم  واتخذت موقفا منحازا إلى جماعات بعينها ضد أخرى داخل كل بلد، ،دول أخرى

باتت تعتبر نفسها جزءا من الصراعات الداخلية في كل بلد، مما أفقدها صورة البلد 
 .المحايد

في دعم جماعة اإلخوان المسلمين في دول الربيع  غّلبت تركيا ميولها اآليديولوجية -٢
كدول الخليج مما أثار حساسية من هذا  ،كما في دول لم تشهد هذا الحراك العربي،

 .ففقدت العالقات الوثيقة مع هذه الدول ،عم والتدخل في منطقة الخليجالد
فيدا من مست ،التركي أن حزب العدالة والتنمية ما زاد من الشكوك والنفور من الدور -٣

تراءى له أن الفرصة باتت مواتية  ،ت في سوريا وفي مصر وليبيا وتونساالضطرابا
، مملكة العربية السعودية وحتى مصرلكسر الشراكة في األدوار اإلقليمية مع إيران وال

 .وتاليا التفّرد بقيادة شرق أوسط جديد ترسم أنقرة مالمحه وتقوده بنفسها 
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خسائر اقتصادية ألنقرة وانتقال االحتقانات  الى المنطقة انعكست السياسات التركية في -٤
 .اإلثنية والمذهبية والسياسية إلى الداخل التركي

الموقف  فلم تتوقع استمرار الثبات في ،قييم المرحلة وقراءة الوقائعلقد أخطأت تركيا في ت -٥
يركي موقف األموال في تلمس االعتبارات التي تتحكم بال ،الروسي والصيني من سوريا

 .وال سيما في العالقة مع إيران ،من المتغيرات فيها
اذ عادت تركيا لتكون محاطة  ،صفر مشكالت وتحولت الى صفر جيرانانهارت سياسة  -٦

 .)١(باألعداء بعدما كانت محاطة بالشركاء 
 .جزء من المشكالت  بل صارتمن الحلول  اً تركيا جزء لم تعد -٧
انهيار سياسة الدور الوسيط الذي كان من اهم مفاتيح تركيا للقيام بدور اقليمي وباتت  -٨

 .تركيا خارج الثأثير 
مصر (ان الدور السني لتركيا لم يعد يجد حلفاء له بعد انفضاض المعسكر السني  -٩

 .عنه )والخليج 
      اإلسالمية، القوى على الضغط ممارسة إلى العلمانية، القوى تلجأ أن المتوقع من - ١٠   

تحقيق  من والتنمية العدالة حزب تمكن عدم عند اتاتورك، االلتزام بمبادئ إلى بهدف العودة
  . الشرق االوسط في والنجاح اإلنجاز من متقدم مستوى

  
منطقة  في تركيا مستقبل استراتيجية مسارات من كواحد المشهد، لهذا العامة المالمح تحديد إن

  :بسبب بروز عدد من الكوابح منها  اً اذ يمكن ان يأخذ منحى سلبي األوسط، الشرق
 بما يلحق إلى ارهاق تركيا تؤدي السياسية، ،كالفوضى داخلية امكانية حدوث أزمات -١

 تقليص دورها إلى جوءلال ،ذلك عند وينبغي ،لتركيا القومية بالمصلحة مهماً  ضرراً 
 .سيادتها على للمحافظة الداخل، نحو المنطقة من واالنسحاب

إلى  يؤدي بما واالقتصادي، السياسي اإلصالح إجراءات في تركيا تتقدم أن المتوقع من -٢
 نفوذها وتوسيع اقتصادها، تطوير من العمل على تمكنها حيث سياسية، ميزة اكتسابها

 بشكل عام، دول المنطقة مصالح في تؤثر بصورة المنطقة، في السياسي واالقتصادي
 أرجحية من يزيد بما ،واالمتيازات واالستثمارات الموارد على التنافسإلى  يؤدي وهذا

قد تصل الى مرحلة قطع  ،التوتر دائرة فتتسع التجاذب، على عناصر التنافر عناصر
 .العالقات بينها 
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الى  ،من داعم اقليمي ودولي ،ر في المواقف الدولية تجاه تركياث تغيامكانية حدو  -٣
وما افرزه من  ،موقف التقارب االمريكي االيراني بالنسبة الىكما هو الحال  ،العكس

 .جمود في العالقات التركية االمريكية 
 ،" الجديدة العثمانية"  تتعدى مفهوم أو اإلقليمية تركيا طموحات تتجاوز امكانية ان -٤

دول  ترفضها التي"  التقليدية العثمانية"  مفهوم وفقعلى  عامل تهديد تصبح بحيث
 . العثمانية الدولة في ظل المنطقة بتأريخ ألسباب ترتبط المنطقة

امكانية ان تشهد المنطقة انتشار ظاهرة االرهاب وبشكل متزايد يفوق الوضع الحالي وما  -٥
واالنكفاء يترتب على هذا االمر الى ان تقوم تركيا بإعادة ترتيب وضعها االستراتيجي 

 .المنطقة  عن
 .التنافس مع تركيا ببروز ايران كقوة اقليمية  كبحالتفوق االيراني في المنطقة و  -٦

  
 من فقط تنبع ال الجغرافي محيطها في االبعاد المتعددة التركية التحركات ان القول يمكن تقدم مما

 شاملة استراتيجية نظرة الى تعود انها بل تكتيكية، داخلية سياسات او عامة سياسية اعتبارات
 العدالة حزب انتهج اذ االوسط، الشرق منطقة في مؤثرة مركزية كقوة انقرة تثبيت تستهدف
 واالتحاد األميركية، المتحدة الواليات مع التعاون على الحفاظ قوامها خارجية سياسة والتنمية

 على تحافظ أن تريد التي الصاعدة اإلقليمية القوة موقع من األطلسي، شمال وحلف األوروبي،
 سياق في إسرائيل مع الفجوة تعميق عينه الوقت وفي الغرب، مع والمسافة االستقاللية من قدر

 تموضع وٕاعادة الفلسطينية، القضية توظيف خالل من واالسالمية العربية الدول كسب مسار
 صعوبة مع اصطدم االمر هذا واإلسالمي، العربي العالمين في أوسع، جغرافي مشهد في تركيا

 مصالحها لتحقيق سعيها بين والتنمية العدالة حكومة تطرحها التي التوافقية الصيغ على الحفاظ
 لدورها والترويج ثانية، جهة من والغرب المتحدة للواليات كحليف ،ودورها جهة من الوطنية
 البد من ثمو  ثالثة، جهة من ككل المنطقة ومصالح االستقرار تحقيق إلى يسعى إقليمي كفاعل

  فتركيا تجاهله أو كامل، بشكل عليه التعويل عن بعيًدا التركي، للدور الموضوعي التقييم من
 على تدور التي القضايا بعض في أصيًال  طرًفا تمثل الدراسة لدوائر الجغرافي الجوار بحكم

 طرف كذلك وهي سوريا، مع والعالقات اإليراني، النووي والملف العراقية، المسألة مثل حدودها،
 المعقدة، الطبيعة لكن المباشرة، حدودها يتجاوز فيما أخرى عديدة إقليمية قضايا في مشارك
 بعوامل مقيًدا نشاطه على التركي الدور تجعل التركي الداخل وتعقيدات المنطقة، لقضايا والممتدة
 الرغمعلى  تركيا ان نجد تقدم ما ومن أخرى، أطراف ومواقف وأدوار خارجية، ومعطيات ذاتية،

 اقطاب من قطب تكون فسوف واالقليمية الدولية المتغيرات ظل في لكن مقومات من تمتلكه مما
  . ايران مع التنافس استمرارية ترجيح اي المنطقة، بقيادة تفردها امكانية عدم مع التنافس،
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  الثاني المبحث

  المشهد االيراني

  

 والدولية اإلقليمية الظروف على بناء مهيمن إقليمي دور لها بلعب تسمح اتبإمكاني إيران تتمتع
 القوة أهمية إغفال حال ةبأي يمكن وال ،استنادًا الى امكانياتها وعناصر قوتها الشاملة الحالية،
 اإلقليمية القضايا من اإليرانية المواقفها بالتي ترتبط  اإليرانية اإليديولوجية في الكامنة الناعمة
  .)١(المختلفة  والدولية

 أّهل مما ،المنطقة وبشكل خاص في العراق في اإلستراتيجي الدور غياب من إيران لقد استفادت
ها مستثمرة التقارب المذهبي بين نفوذها ولتمد األميركي للعراق، االحتالل بعد ذلك الستغالل إيران

سكانها  من الشيعية التركيبة ذات العربية الدول مخاوف ولتزداد ،وبين المكون االكبر في العراق
  .الخليج  دول خاصة

 تأثير ذاده تع نووياً  سالحاً  رانإي من امتالك ملحوظاً  عربياً  تخوفاً  لتاز  وما المرحلة هذه شهدت
 منطقة في رانكبير إلي نفوذ إلى تؤدي قد ولدرجة اإلقليمي، رارواالستق نوع التوازن في ُيخلّ  فاعل
 وجود يهددان  شأنه من وهذا المختلفة، الدول العربية مصالح حساب على األوسط الشرق

 تدشين في الرغبة إلى يستند تاريخي موروث كون ايران لها ،القائمة العربية السياسيةاألنظمة 
 العدالة" حزب بعد وصول خاصة الصاعدة التركية التوجهات مع بها تتنافس فارسية طورية راإمب

 المواجهة، على القدرة له عربي وعمشر  لغياب راً ونظ ،٢٠٠٢  عام تركيا في للسلطة "والتنمية
 مشروع على القطرية وانقساماتها وتغليب توجهاتها لتشعب نتيجة العربية الدول معظمباتت 
الدول  مع ثنائية أمنية اتفاقيات تدشين خالل من مواجهتها ويةعلى تق تعمل اإلقليمي التكامل

 من خاصة األسلحة راءلش المدفوعات العسكري زانمي بتزويد العسكرية إمكاناتها وتفعيل األجنبية،
 راناي على بالتأثير الدولي تدفع وسائل عن تبحث أنها والدول االوربية كما المتحدة الواليات
 إعالن عن النظر بغض ،رانيوماليو  تخصيب في راريتهااستم وأضعاف النووي مشروعها لمقاومة

  .)٢(السالح النووي إلنتاج وليس السلمي الطابع يحمل برنامجها بأن إيران
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 له المتحدة والواليات األقوى بوصفها الطرف الشرق اوسطي إسرائيل من لكل العداء االيراني  ان
 إيران إصرار تزايد مع بينهما المواجهة وتزايد اإلقليم، في األمنية التفاعالت رسم في كبيرة أهمية
 المتحدة الواليات يرغم وما اإلسرائيلية للقوة موازية قوة ما يجعلها ،النووية الطاقة امتالك على
  .)١(أوسطي  الشرق للنظام أمنية ترتيبات ةأي في إدخالها على

 الشرق سمات من العديد تغيير في ساهم الذي األكبر التحول العراق على األمريكية الحرب مثلت
احتالل  بعد مضى وقت أي من أقوى إقليميا العبا إيران غدو التحوالت أهم تلك ومن ،األوسط
 احتالله في رأوا الذين العراق على الحرب مهندسو توخاه ما طبعا تكن لم النتيجة وهذه ،العراق
وقيادتها  اإلسالمية الجمهورية على والقضاء المنطقة خارطة صياغة إعادة نحو أولى خطوة
 تدفع أن شأنها من العراق في ستتحقق التي الديمقراطية أن اعتقاد على وذلك بناء الدينية

 ونالدد االسبق األمريكي الدفاع وزير توقع الديني كما نظامهم على االنقالب إلى اإليرانيين
 والخليج وأفغانستان في العراق األمريكية بالقوات إيران وتطويق احتالل العراق أن أو ،رامسفيلد

  .)٢(والخارجية  الداخلية اسياساته تغيير إلى اودفعه ايران تخويف شأنهما من

 تغيب القيادية التي األدوار مستوى وعلى النظمية البنية مستوى على العربي التراجع لقد دفع 
 السوري التحالف ،ةاألمريكي للتوجهات الكامل االنصياع سياسة ظل في الواضحة الرؤية عنها

 تساعدها قوة إيران مع التحالف في سوريا وجدت لذلك ،كالتفك بدل أكثر إلى االرتباط اإليراني
 بين عكسية عالقة هناك إذن المشتركة، اإلقليمية والدوليةالداخلية و  التحديات مواجهة على

 مع القضايا التفاعل عن وعجزه العربي الدور فتراجع العربي، والنظام السوري اإليراني التحالف
 الواليات سياسات عن افتراقهو  اإليراني الدور فاعلية من زاد ولبنان والعراق فلسطين في العربية

  .المقاومة  لحركات المتحدة ودعمه

ا ترك اذ ال يمكنه ،وقاطع بأن النظام السوري خط احمرلقد عبرت ايران عن موقفها بشكل حازم 
مهمان (الناطق باسم وزارة الخارجية االيراني  هوهذا ما اشار الي ،حليفها االستراتيجي بسهولة

بينما اشار احد قيادات  ،)٣(" فأننا سنختار سوريا بال شكلو خيرنا بين تركيا وسوريا ) "برست
الوضع على ما هو عليه وان على ان ايران ستختار سوريا اذا ما استمر "الحرس الثوري االيراني 

تركيا ان تعي انه ليس باستطاعتها ان تحقق اية طموحات في المنطقة اال من خالل التحالف مع 
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قد اكتسب بعدا اقليميا بما  ركيالت ،ومن هذا يتبين لنا ان االختالف االيراني )١( "ايران وسوريا 
  .)٢( ما بين الطرفين تنافسيعكس االهمية الجيواستراتيجية لسوريا ويشير الى حجم ال

تأثيرها المتغيرات االقليمية والدولية و  ان هنالك عدد من االعتبارات يمكن من خاللها فهم مجمل
  )٣( :على توجهات ايران اهمها 

 ضيق مدى داخل يبقى محصورا سوف العربي العالم مع اإليرانية العالقات مستقبل أن -١
 من الثبات كبير حد إلى تتسم بقيت الخارجية إيران ألن توجهات والتبدل، التغير من

 اإلسالمية الثورة سيطرة منذ إيران الحاكم لسياسة العام اإلطار عن يخرج ولم ،والمؤسسية
 بقوة محكوماً  سيظل وتعديالترات  تغي من رأ يط ما وأن ،١٩٧٩ عام زمام األمور على
 .آخر  جانب من الدولية راتوالتطو  من جانب، الداخلية راتالتطو 

 سياسة ستبقى لذا الثورة اإلسالمية، بأهداف رهينة ستبقى اإليرانية الدولة مصالح ان  -٢
 في أدواتها التقليدية الدبلوماسية معالم تقودها العربي ايران والعالم بين الخارجي االنفتاح

 .التواصلية 
 حصار اعتمدت الدولية أن السياسة نالحظ النووي، رانإي ملف بمستقبل يتعلق فيما أما -٣

 على الناتج ظاهرة تأثيرها مالمح باتت التي ةاالقتصادي بفرض العقوبات دوليا رانإي
 تطبيق يستمر وسوف ،الصحي والتضخم والتأمين البطالة راتومؤش المحلي اإلجمالي

 امتالك إلى ضوئها في تسعى سياسة تستخدم لتاز  ما رانإي أن طالما هذه السياسة
 راناي يؤمن بحق والذي رانياإلي السياسي النظام راتر مب عن بغض النظر  نووي برنامج

 من الدولية الوكالة بقواعد التام زامااللت جانب إظهار إلى رانيومو الي تخصيب عملية في
 من دولي رارق أي بعدم استصدار موقف باتخاذ والصين روسيا من كل استمرارو  ،بجان

 .بالضد من ايران من جانب اخر األمن مجلس
 في واضح بشكل منسجمة مقومات دولة على ودوليا إقليمياً  اإليرانية النفوذ دوائر تعتمد -٤

 بإستراتيجية عالية ومدعوم بدرجة متماسك سياسي نظام وبقوة الداخلية والخارجية السياسة
التنسيق االستراتيجي  غياب ظل في وذلك ،الجوار العربي دول إلى الثورة تصدير

  .السياسي بين الدول العربية و 

                                                           
 ٣٥ا��7در ا����ق ،ص  - ١

٢ - 6�2  .ا��7در 
3  - Robert O. Freedman, Regional and international variables affecting Iran's 
relationship with the Middle East , volume 5, No3, 2013. 
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 ،الذي شهدته منطقة آسيا الوسطى االستراتيجيمكن الفراغ  فقداما على مستوى اسيا الوسطى 
ي هذه من لعب دور فعال ف ،ا إيرانومن بينه ،التحاد السوفيتي العديد من الدولا تفككبعد 

اللعبة "بشكل دفع عددا من المحللين إلى الحديث عما يمكن تسميته  ،المنطقة الحيوية من العالم
بسط السيطرة والنفوذ على بين المتنافسين على  The New Great Game "الكبرى الجديدة

  .)١(١٩٩٤النفطية الهائلة منذ عام  احتياطاتها، خاصة بعد اكتشاف المنطقة

يمكن تجاهل حقيقة المخاوف اإليرانية من النفوذ الروسي في منطقة آسيا ال  ومن ناحية أخرى،
األمر  ،اوما تمثله هذه المنطقة من ثروة نفطية تسعى ايران ان يكون لها مرتكز قوة فيه ،الوسطى

 اذ ،على وفق رغبة ايرانبأن التطورات الدولية الحالية تأتي  يمكن االستنباط من خاللهالذي 
 والتي موسكو تدعمها التي" الجماعي األمن معاهدة منظمة" في عضويتها أوزباكستان علقت
 أال السابقة السوفيتية الجمهوريات بين تحقيقه بوتين فالديمير يسعى لما العسكري العصب تمثل
 آخر عضو هي التي طاجيكستان عرضت٢٠١٢ يوليو/تموز وفي ،"األوراسي االتحاد" إقامة وهو
 القاعدة وجود إلطالة لروسيا مبدئياً  مقبولة غير شروطاً " الجماعي األمن معاهدة منظمة" في

 متوترة وكازاخستان تركمانستان مع روسيا عالقات كانت كما أرضها، على الروسية العسكرية
الصلة فيه لم تقطع  في الوقت الذي حافظت طهران على تحالفها مع موسكو بالمقابل ،)٢(أيضاً 

على وذلك عبر اإلبقاء  ،وبشكل خاص على الصعيد االقتصاديبالواليات المتحدة وأوروبا 
ويتضح هذا  ،)٣(إلى حد كبير بمفاتيح حل الملف النووي اإليراني العالقة معها بسبب امساكها

والذي تم هذه الدول من االتفاق مع ايران حول البرنامج النووي ل االخير موقفالاالمر من خالل 
  .٢٠١٥ابريل  ٢التوصل اليه بتاريخ 

وبناء على ذلك يمكن القول إن ما يدركه اإليرانيون جيدا هو أنه باستطاعة روسيا تأجيل أو 
داخل مجلس األمن، ) الفيتو(معارضة فرض عقوبات جديدة على طهران باستخدام حق النقض 

لكنها غير قادرة على إخراج الملف النووي من النفق المظلم الذي يسير فيه، من هنا جاء الموقف 
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اإليراني من أزمة القوقاز يحمل رسائل ضمنية تدعم روسيا، وفي الوقت نفسه ال يثير حفيظة 
  .)١( الطرف اآلخر الذي يحاول جاهدا وضع طهران أمام مواجهة جديدة مع مجلس األمن

موافقة  استحصالوقد استطاعت الواليات المتحدة استمالة روسيا والصين الى جانبها من أجل 
وقد  ،فيما يخص الملف النووي اإليراني ن على أي قرار تصدره الواليات المتحدةهاتين األخيرتي

وبين الواليات المتحدة بمقايضة الملف النووي اإليراني بالملفات العالقة بينها  ت روسيابدأ
على  اهتماماتها انصبتأما الصين  ،عضويتهم بمنظمة التجارة العالميةوباألخص  ،األمريكية

وهي أوراق مهمة تضغط بها الواليات المتحدة لمواءمة  ،)تايوان(وقضية  ،الملف الكوري الشمالي
  .)٢( المواقف الصينية مع المواقف األمريكية فيما يخص الملف النووي اإليراني

  

وقد باتت ايران تدرك وبشكل جيد أنها مهما قدمت من سياسات األبواب المفتوحة مع الواليات 
األساسي للتوتر بين الواليات  السببة األمريكية حول مسألة الملف النووي التي أصبحت المتحد

يرى أن تبني  هموالسيما وأن بعض ،واجه تحديات مع الواليات المتحدةبأنها ست ،وٕايرانالمتحدة 
 ،تينإيران مواقف متسقة مع الواليات المتحدة سيكون من شأنه إحداث نوع من التقارب بين الدول

إذ أن الجمهورية  ،الى إمكانية حدوث مثل هذا األمر ال تشيربيد أن خبرة الماضي القريب 
اال اإلسالمية اإليرانية التي أبدت قدرًا غير مسبوق من التعاون في إثناء الحرب في أفغانستان 

  .)٣( من الواليات المتحدة األمريكية تقاربيهلم تقابل بخطوة انها 

وٕاعالنه سياساته  ،٢٠١٣عام  روحاني في االنتخابات الرئاسية اإليرانيةمنذ فوز الدكتور حسن و 
الوسطية المعتدلة برزت عالمات تشير ألول مرة إلى بدء مرحلة جديدة في العالقات اإليجابية 

منذ الثورة اإلسالمية اإليرانية عام  الواليات المتحدة االمريكيةبين إيران والعالم الغربي بقيادة 
وبتصريحات  خالل حملته االنتخابية،  دأ الرئيس روحاني انفتاحه على العالمفقد ب ،١٩٧٩

وما تاله من اللقاء  ،ومن ثم تأكيده عليها بخطابه في األمم المتحدة، عقالنية هادئة بعد فوزه
 واألمريكي جون كيري، التاريخي بين وزيري خارجية البلدين اإليراني محمد جواد ظريف،

                                                           

: ا�&�در ��ر�	وف ، ���7^ رو�	�  � ا	ران ، $�ھدة ��� ا�را�ط  - ١
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2 -   C Anthony. Cain , Iran strategic culture and weapons of mass 
destructions, 
Air college, Maxwell, on 25/04/2012, in: 
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/maxwell/mp26.pdf.. 
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تكللت هذه الجهود بالمكالمة  ثم ،واإليجابية للصحفيين بعد ذلك اللقاءوتصريحاتهما الودية 
باما ونظيره اإليراني حسن ، بين الرئيس األمريكي باراك أو ٢٠١٣ عام أيلول ٢٧الهاتفية مساء 

  .)١( األولى من نوعها منذ اربع وثالثين عاماالتي ُتعد  ،روحاني

 األوروبية الدبلوماسية رئيسة أعلنت االيراني، النووي الملف في الحاصلة التطورات مستوى وعلى
 إيران مع تفاهم إلى الست الكبرى الدول توصل ٢٠١٥ عام ابريل ٢ في) موغيريني فيديريكا(

 إن الى تاشار  اذ النووي، طهران برنامج إزاء الطرفين بين شامل تفاقال األساسية المبادئ حول
 على اتفقا الطرفين أن مضيفة الشاملة، النهائية لالتفاقية أساسا سيشكل تحقيقه تم الذي االتفاق

  .)٢(٢٠١٥ حزيران/يونيو ٣٠ قبل جاهزة تكون أن

 الكبرى الدول بين اإلطاري االتفاق عقد بأن اعتقاده عن أوباما باراك األمريكي الرئيس اعرب كما
 في ألقاها كلمة وفي والعالم، المتحدة الواليات مصالح يراعي النووي برنامجها بشأن وٕايران الست
 مفاوضات عنه أسفرت الذي االتفاق أوباما وصف نيسان/أبريل ٢ الخميس األبيض البيت محيط

 باالتفاقات لوزان اتفاق األمريكي الرئيس وقارن ،"التاريخي"بـ السويسرية لوزان مدينة في الطرفين
 االتفاقات تلك: "قائال" الباردة الحرب" عصر في السوفييتي السابق االتحاد مع بالده عقدتها التي

 إليه ستفضي ما وهو أمنا، أكثر عالمنا جعلت لكنها التهديدات جميع تزل ولم مثالية تكن لم
 المتحدة الواليات أمن" لوزان اتفاق يخدم بأن اعتقاده عن معربا ،"إيران مع الجيدة الصفقة
 الخيار" إنه قائال إيران مع اإلطاري االتفاق دعم إلى إسرائيل أوباما ودعا ،"كله والعالم وحلفائها
  .)٣( "النووية األسلحة إيران امتالك تفادي إلى حقيقة تسعى إسرائيل كانت إذا األفضل

 إيران ستساعد مشتركة دولية مؤسسة فإن" ١+٥" ومجموعة إيران بين المشترك البيان وبحسب
 مادة يصنع ال كي الثقيل، الماء بتقنية يعمل الذي النووي آراك مفاعيل تصميم إعادة على

 وزير واشار ،إيران خارج إلى فسيصدر المستخدم الوقود أما عسكريا، لالستخدام القابلة البلوتونيوم
 الواليات قبل من بالده على المفروضة العقوبات جميع بأن ظريف جواد محمد اإليراني الخارجية
 ،النووي البرنامج حول شاملة اتفاقية عقد بعد سترفع األمن ومجلس األوروبي واالتحاد المتحدة
 كان اإليراني النووي البرنامج أن للجميع ستؤكد إيران مع االتفاقية بأن ثقته عن ظريف وأعرب

                                                           

1  -   Michael Adler, The Domestic and Foreign Policy Challenges of the New 
Iranian President, Hassan Rouhani, 2013 ,p19 . 

ور،��� ا�را�ط	رى ا�" ١+٥"ا��2ق إط�ر �	ن إ	ران و���و��  - ٢: 
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�و�7� إ�� ا��2ق ووي ��ر	%� �G إ	ران،��� ا��وGH : أو���� - ٣: 
http://arabic.rt.com/news/778975-% 
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 في لتصبح المخصب اليورانيوم ببيع ستقوم بالده أن اإليراني الوزير وأضاف ،بحتا سلميا وسيبقى
  . )١(النووي  للوقود العالمية السوق في المساهمين أحد المستقبل

 ،سياسة اقليمية فعالة إلرساءالتي تؤهلها  مقومات مهمةتقدم يمكن القول ان ايران تمتلك  ومما
ألسباب  ًا ليس باليسيرعلى الجوار االقليمي امر  النفوذ االيرانياسباب تجعل من  ةلكن هنالك عد

عالقاتها  فضال عن ،وايران الذي سبب تباعدا وخشية بين الدول العربيةالجانب المذهبي منها 
للواليات المتحدة  اً هريجعل من ايران عدو ظا االمر الذي االيجابية مع كل من روسيا والصين

وهذا ما سيتم التطرق عليه بشيء من التفصيل عبر  ،تسعى الى تحجيم دوره االقليمياالمريكية 
  .المطلبين االول والثاني في هذا المبحث

  
  فرص نجاح المشروع االيراني : المطلب االول

  
قامت الثورة االسالمية في ايران لتحقيق رؤية االمام الخميني لما يجب ان يكون عليه المجتمع 

 ،فة في المذهب الشيعي االثني عشرياالسالمي الصحيح وفقا لما توصل اليه من دراسة ومعر 
ج نموذأللنموذج حكم في المنطقة مناقض أتصدي ايران لطرح  الىوهذه الرؤية كانت تستند 

نموذج االيراني هو بديل مضاد لكل ألبل ترى الجمهورية االسالمية ان اال  ،الرأسمالي واالشتراكي
المشاريع التي تعمل الدول الكبرى والواليات المتحدة االمريكية على وجه الخصوص تطبيقها في 

  .الشرق االوسط 
وجعلتها  ،قليمية بارزهفي بروز ايران كقوة ا تساعدقات التي وعليه فان هنالك عدد من المنطل

ومن هذه  ،منافسة القوى االقليمية االخرى وباألخص تركيامهيأة ألداء دور اقليمي قادر على 
  :المنطلقات

 الذي اإليرانية المركزية مشروع اإليرانية الثورة تبنتاذ  ،ًا واضح المعالمان إليران مشروع -١
 لظهور التمهيد على تقوم التي الثورية المهدوية النظريات هذه اولى ،نظريات ثالث أفرز

 ثم تبني نظرية أم ،العالمية االمام المهدي وٕاقامة حكومة ،)عج(المنتظر المهدي اإلمام
اما النظرية الثالثة فهي  اإلسالمية، األمة مركز هي إيران أن على تتأسس القرى التي

خلق  على يقوم الذي الشيعة، جيوبوليتيك بمشروع الحاكم التحالف يترتكز على منظر 
 المرجعية اإلسالمية اإليرانية الجمهورية تكون بحيث بقيادة ايرانية، الشيعية األمة

تسعى واضح المعالم  اً وهذا يدل على ان ايران تمتلك مشروع ،العالم في للشيعة السياسية

                                                           

  .�7در ��ق ذ&ره 	رى ا�ور،" ١+٥"ا��2ق إط�ر �	ن إ	ران و���و��  - ١
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عكس السياسة التركية المتخبطة التي وجدت في االسالم وسيلة  ،الى تطبيقه في المنطقة
 .)١(لتحقيق نفوذها في المنطقة بعد ان وجدت ممانعة من الجانب االوربي في ضمها 

 القيادية العربية األدوار تراجع نتيجة ،أوسطية الشرق القيادة مستوى على الفراغ اتضح -٢
 التاريخية فرصتها إيران وجدت ذلك نتيجة فالسعودي فالسوري المصري الدور مع بداية

 منبوذة قوة تبقى الوحيدة اإلقليمية القوة إسرائيل وأن خاصة اإلقليمية القيادة هدف لتحقيق
 .٢)( اإلسالمية الشعوب وأغلب األنظمة بعض طرف من

في سياستها الخارجية حيث تراجع الدور االقليمي لتركيا وأصبحت السياسة  تعثر تركيا -٣
حالة  فضًال عنالخارجية التركية تمر بمرحلة من العزلة بسبب مواقفها االقليمية والدولية 

االمر الذي ادى الى فتح الطريق لدور ايراني اكبر في المنطقة  ،عدم االستقرار الداخلي
)٣(. 

 يلقي أن شأنه من مسبوق، غير تاريخًيا انفراًجا األميركية رانيةاإلي العالقات تشهد -٤
، برمتها األوسط الشرق ومنطقة الخليج منطقة في األمن على بتداعياته االستراتيجية

 بل ،اإليراني النووي والبرنامج السورية األزمة حدود عند يقف لن التقارب هذا أن ويبدو
 األوسط والشرق الخليج في األمنية اإلقليمية والترتيبات السياسية القضايا مجمل سيشمل
 التسوية"ـب يمكن وصفه ما النطالق ممهدة واألرضية متاحة الفرصة إن إذ ،برمته

 في السوري للنظام األميركية العسكرية الضربة استبعاد مع خصوًصا المنطقة في"الكبرى
 .)٤( األجل المنظور

بدور مع اقتران هذا االمر  ،)داعش(الفصائل المتطرفة بروز الدور االيراني في مقاتلة  -٥
في الشرق االوسط بشكل عام  ،صعد األمنية والعسكرية والسياسيةعلى القوي وبارز 

وغيرهما من ” النصرة”و” داعش“حيث معاقل  ،داخل سورية والعراق بشكل خاصو 
التركي في مجال واضح للدور  تلكؤيقابله  ،التنظيمات اإلرهابية المستهدفة إقليميا ودوليا

وفي الحرب على  )كوباني(تجلى هذا بشكل خاص في عين العرب مكافحة االرهاب و 
  .داعش في العراق 

 دول الى موجات التغيير امتداد ان شك فال ،ج ايران سياسة االحالف االقليميةانتها -٦
 فبعكس ايران، حسابات كبير بشكل يربك سوريا، خاص وبشكل ايران الى حليفة

                                                           

���و�� ���>	ن ،ا��ط�:�ت ا��ذھ�	� ���$روع ا��	و�	��� اO	را� ،ور�H �	���ت ،�ر&ز ا��Oرات  - ١
  . ١٠،ص  ٢٠١٤ا�ر	ل  ���٧	���ت ،و�دة ا�درا��ت اO	را	� ،ا�و ظ�� ،

2-Barry Rubin," Iran nuclear & Syria's Iraq adventures", Middle East Review of 
International Affaires, Vol.11, No.4, (December 2011), p.61.   -  
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 وصف فقد الثورات، شهدت التي العربية االنظمة الى طهران وجهتها التي االنتقادات
 سياسيون ذهب فيما داخلي، شأن بأنه سوريا في يقع ما نجاد احمدي االيراني الرئيس
 الى اشاروا حيث حسابات، وتصفية بالمؤامرة تحديدا سوريا في يجري ما لوصف ايرانيون

 سياسي انتقام هو انما شي، في الشعبية االنتفاضات يشبه ال سوريا في يحدث ما ان
 في العربية القضايا ودعمها المقاومة جانب الى وقوفها بسبب دمشق من ودولي عربي

 نجحت الذي االقليمي المحور تماسك يهدد قد االسد نظام انهيار ان اذ ولبنان، فلسطين
 فجأة ينهار قد غزة، حتى اهللا وحزب ودمشق طهران من الممتد فالمحور بتشكيلة، طهران

 حركتي توقيع بعد بدأت التفكيك حركة وان السيما السوري، النظام انهيار حال في
 صوب دمشق نطاق من حماس لحركة نسبي وخروج المصالحة اتفاقية وفتح حماس
 ايران يربط الذي الجسر يتأثر فقد سوريا، في جزئي او شامل تغيير حصل ما واذا قطر،

 ).١( لبنان في اهللا حزب وخاصة االقليميين بحلفائها
 يجمعها الذي المقاومة بمعسكرالداعمة للسياسة االيرانية  القوىيمثل حزب اهللا اهم  -٧

 وعسكريا سياسيا االيرانية الحكومة من اساسي بشكل مدعومة وسوريا حماس بحركة
 عام صيف لبنان على العسكري العدوان اثناء مؤثر بشكل التعاون هذا وبرز ومعنويا،
 والقصف الصاروخية الضربات وجه في الصمود من اهللا حزب قوات تمكت اذ ،٢٠٠٦
 االرض تحت ومخابئ انفاق انشاء عبر وذلك االسرائيلية، للقوات المكثف الجوي

 المضادة المتطورة باألسلحة الحزب امداد فضًال عن االيرانيين، المهندسين بمساعدة
 ).٢( البحرية والقطع للدبابات

 التحالف الى ليصل السياسة سقف يتجاوز اللبناني اهللا بحزب ايران تحالف اصبح -٨
 المنشأت استهداف من ويمكنها وسياسية، جغرافية بإطاللة إليران ويسمح المرجعي،
 ).٣( لبنان جنوب في اهللا حزب مواقع من انطالقا اسرائيل شمال في العسكرية

 المجلس انتخابات في حماس فوز بعد خصوصاً  حماس، وحركة إيران بين العالقة تطور -٩
 لحماس إيران تقديمو  ،٢٠٠٦  عام في للحكومة وتشكيلها الفلسطينية، للسلطة التشريعي

 حماس وأصبحت القطاع، على اإلسرائيلي والعدوان الحصار مواجهة في كبيراً  دعماً 
  اهللا وحزب وسورية إيران فيه شاركت الذي والمقاومة الممانعة محور في أساسياً  جزءاً 

                                                           
 ٢٠١٢د	���ر  ٣٥٦٦،٤	��ر &ط	$�ت ،ا	ران و >ورات ا�ر�	G ا�'ر�� ، ���� ا��وار ا����دن ،ا�'دد  - ١

 GHھدة ��� ا��و�$، :http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=286016. 
20.09.2014( 
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   االيرانيكوابح المشروع :المطلب الثاني

  
بسط نفوذها داخل محيطها اإلقليمي، بغية سعت إيران أن تستغل ما لديها من أوراق تؤهلها في 

إال ان سعيها  ،وثقلها الحضاري والتاريخي ،كس قدراتها وٕامكانياتها الحقيقيةيع ،لعب دور قيادي
حد من قدرتها التنافسية مع وت تعيق تحقيق اهدافها في مناطق الجوار االقليميقد اصطدم بكوابح 

  :وابرز هذه الكوابح  ،تركيا
ول الكبرى ان سعي ايران في امتالك القدرات النووية قد ارتبط بشكل وثيق بموقف الد -١

االيرانية بالرؤية االستراتيجية للواليات  النووية األزمة ارتبطتاذ  ،الرافض لهذا الطرح
على المنظومة الدولية  اً والتي تضع ايران كدولة تجسد خطر " اسرائيل"والمتحدة االمريكية 

وهذا االمر وما له من تبعات يشكل  ،وعلى الواليات المتحدة بشكل خاص بشكل عام
االنفراج في هذا الملف اال ان الواليات  رغمو  )١(للدور االيراني في المنطقة  محددً 

حيث اشار الرئيس االمريكي باراك اوباما  المتحدة تبقى متوجسه من الجانب االيراني،
 تنفيذ ايران التزاماتها تجاه المجتمع الدولي عدم حال في أنه ٢٠١٥ الثاني من نيسانفي 

 .٢)("العقوبات إعادة الممكن فمن"
تجاه عزل ايران والضغط عليها ومنعها من الوصول للعتبة تنامي االتجاهات الدولية  -٢

ذلك خطًا أحمر ينبغي إليران عدم  دونيعخاصة وأن الواليات المتحدة وٕاسرائيل  النووية،
التقاطع الواضح بين المصالح االيرانية في المنطقة ومصالح  ىعالوة عل تجاوزه،

مع النفوذ االيراني  ىهذا المستو  ىعل ما يعني إمكانية حدوث مواجهه الواليات المتحدة،
رغم و  ،)٣( نفوذها في العراق علي نحو خاص ىبما سينعكس عل في المنطقة بشكل عام،

ذا اال ان ه ،كية وبشكل خاص بشأن الملف النوويالتحسن في العالقات االيرانية االمري
 إن" نتنياهو بنيامين الوزراء االسرائيلي ، اذ اشار رئيسالتحسن قد قوبل بقلق اسرائيلي

 ،"الوجود في إسرائيل بحق اعترافها يشمل أن يجب طهران مع نهائي نووي اتفاق أي
  .)٤(وهذا يتقاطع بشكل تام مع التوجهات االيرانية 
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3  - Abdullah Toukan and Anthony H. Cordesman, “Options in Dealing with 
Iran’s Nuclear Program”, March 2010, center for international and strategic 
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 مع والتفاهم الحوار خالل من جوار حسن عالقات تأمين الى زالت وما إيرانتسعى  -٣
 بسيادتها مساسا فيه ترى الذي المنطقة في األجنبي النفوذ احتواء لها يكفل ،العربية ولالد

 التعاون مجلس دول وخاصة الدول من العديد ترى المقابل في ،إالقليم رارقالس وتهديداً 
 بتوجهاتها المنطقة أمن مستقبل على التهديد من نوعا تمثل إيران أن لدول الخليج العربية

 .االيدلوجية والعسكرية ايضا 
الحصار االقتصادّي والمالّي يمّثل ركًنا ثابًتا في سياسة ظّل  ،منذ أكثر من ثالثة عقود -٤

وفي هذا الّسياق بإمكاننا فهم  ،الّضغط التي تتبعها الواليات المّتحدة األميركّية تجاه إيران
والتي جاءت على خلفّية عدم استجابة  ،ات األوروبّية األخيرة ضّد طهرانكّل العقوبدوافع 

ومن جانب  ،بخصوص مشروعها النوويّ  ،للّطاقة النووّية وكالة الدولّيةإيران لمطالب ال
اخر فقد كان لالنخفاض في اسعار النفط العالمية االثر الكبير في تراجع االقتصاد 

قليمي وبشكل خاص في دعم سوريا االيراني وما لهذا االمر من انعكاسات على دورها اال
 .)١(العراق في الحرب على داعش و 

 دور إلى ينظرون العرب أصبح حيث ،المنطقة في تركيا دور تنامي من اً قلق إيران تبدي -٥
 تركيا سياسة في النوعي التغير بعد اإليراني، للجار محتمل توازن مصدر بأنه تركيا

 البرلمان رفض بعد خاصة ،ومصالحهم لحقوقهم العربي التصور من واقترابها الخارجية
 . العراق غزو في التركية األراضي باستخدام األمريكية للقوات السماح التركي

دي ؤ سيناريوهات التغيير في الوطن العربي كسقوط نظام بشار االسد في سوريا سوف ي  -٦
استراتيجيا لها في الشرق  حيث ستخسر ايران عمقا ،الى تراجع في الدور االيراني

اي ان احتمالية  وما لهذا الموضوع من اثر في دعم حزب اهللا في لبنان، ،االوسط
التغيير في موازين الحكم في الوطن العربي وبشكل خاص في سوريا من شأنه اي يضر 

 .المصالح االستراتيجية االيرانية بوبشكل كبير 
 يهدف الكبير الذي األوسط الشرق مشروع أمام المنيع الجدار أنها على ذاتها ايران تقدم -٧

االمر  ،واالسرائيلي األمريكي المنظور وفقعلى  العربية اإلسالمية المنطقة تفتيت إلى
الذي يجعلها في الخط االمام للصدام مع هذه القوى والتي من شأنها ان تضعف من دور 
ايران وبشكل خاص من خالل سلسلة التحالفات التي تقوم بها الواليات المتحدة في 

  .)٢(المنطقة 

                                                           

��7دّ	� ا��ر�ّ	� �ّد إ	ران وأ�'�دھ� - ١HOرات ا�':و��ت ا	<=�،���2ت و�دة ���	ل ا��	���ت ،ا��ر&ز ا�'ر�� 
 :،��� ا��وGH  ٢٠١٣ا&�و�ر  ٢٤و درا�� ا��	���ت ،ا�دو�� ، �L���ث

http://www.dohainstitute.org/release/dc0e3bc1-eeac-4da9-  
 2  -  Kam, Ephraim,The Iranian Challenge, strategic Survey for Israel 2012, 
Institute 



 ������ ا������ ا���� ا��ا��/ا�
	� ا����� 

 

 ٣٤٣ 

قوى بالوضع الحالي يعطي افضلية من خالل ما تقدم يمكن القول ان رؤية مستقبلية لواقع ال
من خالل ما تم استعراضه سابقا بكون كال الدولتين تمتلكان مقومات القوة السياسية  لتركيا وايران

ئدي تتميز من خالله كال واالقتصادية الجيوستراتيجية والعسكرية وصوال الى امتالكهما جانب عقا
ة الدول وذلك تبعا للقرب والبعد من دول المنطقولكن تبقى النسبة متفاوتة ما بين هذه  ،الدولتين

نزعات لكن بسبب ال ،فضًال عن تركيا وايران توجد اسرائيل ،او التي تسعى للنفوذ من خاللها
  .هذا يستثنيها من التأثير على المستوى االقليمي وخاصة العربي ف ،والتقاطع مع الجانب العربي

لدول كا ،الدولمرتبط بعالقتها مع بعض  األخيرة ثيرحدود تأ فأناما بالنسبة الى تركيا وايران 
 الجهاد االسالمي في فلسطين وحزبوحركتي حماس و  ،غلبية الشيعية في الخليج والعراقذات اال

اما تركيا فتسعى الى جعل انقرة عاصمة االسالم السياسي من  ،الى جانب سوريا ،اهللا في لبنان
اص االسالمية الديمقراطية الى الدول العربية وبشكل خنموذج الحكومات أخالل سعيها الى نقل 

  .دعمها الى حركة االخوان المسلمين في المنطقة  فضًال عن ،الدول التي شهدت الثورات فيها

لقد اكدت المعطيات السياسية على أهمية العالقات المتبادلة بين السياسات الخارجية اإليرانية  
وقف التركي إزاء العديد من القضايا اإلقليمية المطروحة التركية حيث أوجدت اختراقات في الم

لواقع ان العالقات التركية اي فف ،مما دفع األخيرة للتأكيد على إعادة تقييم سياستها الخارجية
اإليرانية لم تنقطع أبدًا رغم الصراعات الخطرة التي حصلت في سوريا وفي لبنان وأكثر من 
منطقة في الشرق األوسط ويبدو أن العالقات اإلستراتيجية بين تركيا وٕايران تخضع الى منطق 

دولة التركية مؤخرًا وما أصاب ايران من سلبيات من ال ،االستراتيجيةالعقالنية والمصالح 
إال ان هذا لم يؤدي الى قطع العالقات بين الطرفين  خصوصًا من السياسة الخارجية التركية

أن السياسة التركية في سوريا وفي مصر وفي حيث ان  ،بشكل خاص في شقها االقتصاديو 
لخارجية تونس وحتى داخل تركيا نفسها أنذرت الحكومة التركية على إعادة النظر في سياستها ا

وبالتالي فإن زيارة وزير الخارجية اإليراني الى تركيا ترسم أدوارًا مستقرة لسياسة أردوغان وهو 
 ،والتي تتمثل بنقاط محورية اهمها يؤكد أن هذه العالقات ستكون قائمة رغم المشاكل السياسية

أن تركيا  األولى، حيث يشكل أحد مصادر القلق التركي إزاء إيران، فالحقيقة ،طموح إيران النووي
المنطقة وبخاصة في منطقة  تعتبر حيازة طهران برنامًجا نووًيا قد يشكل عامل عدم استقرار في

ق والحقيقة الثانية تتعل ،لضمان أمنها مما قد يجبر أنقرة على اتخاذ تدابير مضادة ،الخليج
وهي أول دولة  ،السباقة في االعتراف بإسرائيل فتركيا كانت ،اإلسرائيلية- بالعالقات التركية

 ،ى رؤية كال الطرفين إيران وتركياوانعكاس ذلك عل ،١٩٤٩إسالمية تعترف بإسرائيل سنة 
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وبين تحرير وجهاد دائم ال ينتهي ) تركيا(ونهجهما إزاء إسرائيل بين معاهدة سالم ونهج دبلوماسي
تشكل الثالثة ثمة قلٌق إيراني من اإلثنية األذرية التي  والحقيقة ،)إيران(إال عبر المقاومة المسلحة

باألتراك الجذور العرقية على اعتبار أن هذه اإلثنية تربطها  ،من عدد السكان في إيران% ٢٥
إذا ما شابت العالقات  ،ذية النزعة االنفصالية لديهاومصدر القلق ينبع من خالل تغ ،نفسها
حزب العمال  أو في حال غضت إيران النظر عن نشاط ،لقلقاإليرانية التوتر وا-التركية

ا والحقيقة الرابعة تتعلق بعالقة تركي أو إذا دعمت إيران حزب اهللا التركي، ،الكردستاني في إيران
 اإليراني يحرج تركيا أمام الغرب، - ذلك فإن التقارب التركي ،بالغرب وعضويتها في حلف الناتو
لعدم امتثالها  ،الغرب الذي يشدد حصاره على طهراناجهة مع وبخاصة واشنطن ويضعها في مو 

لذا تحاول تركيا أن تقدم نفسها باعتبارها  ،تي تطالبها بوقف برنامجها النوويال ،لإلرادة الدولية
صولي أمام وهي بالتالي تزاحم التمدد اإليراني األ ،المًيا وسطًيادولة معتدلة وتشكل نموذًجا إس

والحقيقة الخامسة تتعلق باختالف طبيعة نظام الحكم والتركيبة  ،ذلكعجز العرب عن فعل 
 ،وتركيا علمانية نظاًما ،شيعية المذهب نظاًما وحكًما- ميةالحاكمة في البلدين فإيران إسال

وبالتالي فأيهما أفضل  ،ة تصادم في منظومة القيم لكليهماومن هنا ثم ،سنية المذهب- وٕاسالمية
عكس تركيا التي  ،إن إيران عدوة ألميركا وٕاسرائيل ،اإلسالمي؟ فضال عن ذلكذج للعالم نمو أك

، والحقيقة السادسة أن هناك تنافسا إيرانيا وتركيا في أسيا مع كليهما استراتيجيةتربطها تحالفات 
على ثروات نفطية  فأسيا الوسطى ترقد ،دا جغرافيا وثقافيا لكال البلدينالوسطي التي تشكل امتدا

وما يعنيه ذلك من  ،ت التوازن بسوق الطاقة العالميةأنها سوف تؤثر في معادالة هائلة و وغازي
  .توزيع جديد ألوراق اللعب اإلستراتيجية إقليميًا وعالمياً 

لكن ومن استعراض اهم نقاط التنافس ما بين الطرفين فهذا ال يعني التقاطع التام بين تركيا 
 هما ما يؤدي الى حدوث نوع من التقارب ما بين الطرفينال بل توجد نقاط التقاء بين ،ايرانو 

فتركيا تسعى بشكل حثيث لتشكيل تحالف مناهض  ،وبشكل خاص على الجانب االقتصادي
ام دولة كردية مستقلة على لألكراد مع إيران الحتواء الحركة القومية الكردية والحيلولة دون قي

عاون الطرفان على المستوى األمني في إطار وفي هذا السياق لم يكن مفاجًئا أن يت ،حدودها
اما فيما يتعلق بالتعاون االقتصادي  ،١٩٩٨اإليرانية التي تأسست عام - ةلجنة األمن العليا التركي

 ،االيرانية–على العالقات التركية فقد شكل مجال الطاقة حافًزا آخرًا مهًما في إضفاء الدفء 
فضال عن ارتفاع  يا في إمداد تركيا بالغاز الطبيعي،فإيران تأتي في المرتبة الثانية بعد روس

وٕاسناد الكثير من المشاريع والتي تتعلق بشكل خاص  ،التبادل التجاري ما بين الطرفين معدالت
  .نشاء محطات الطاقة الكهربائية الى الطرفين أب
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بل  ،الطرفينوى ان يحدث تحالف ما بين يعني ان هذه االمور سوف تتطور الى مست لكن هذا ال
وان كال الدولتين تقوم على أساس  ،وٕايرانال يمكن عده اكثر من تقارب ما بين كل من تركيا 

لذا يمكن القول ان الطرفين ال يمكن ان  ،،تمنع الهيمنة الكاملة التنافس المنضبط بقواعد محددة
وال يتطور  ،بالحربالصراع منتهية  ةل الى نقطمرورا بجوانبه السلبية ليص م التنافسيتبلور لديه

قى السمه ال بل ان التنافس سيب ،يجابيا ليصل الى مراحل التعاون والتكامل ما بين الطرفينا
  .ايران البارزة ما بين تركيا و 
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