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 ملخص الدراسة:

حٍس اَرقم يٍ َظاو ، سٌحزعذج ذحٕالخ جشٓذ انعانى  ٓاٌح انحشب انثاسدج َ زيُ     

ا انرحٕل سعد تعض انذٔل ز.  ٔفً ظم ْاالحادٌحإنى َظاو  شُائٍح انقطثٍح انى 

. يُطقح انششق االٔسطْا فً رشاٌ انى تسط ٔ ذكشٌس َفٕاالقهًٍٍح كرشكٍا ٔ اٌ

كاَد نهًرغٍشاخ انذاخهٍح  انرً يشخ تٓا ْاذٍٍ ، انذٔنٍحِ انرغٍشاخ زتاإلضافح انى ْ

ًٓا  انخاسجٍح   ٍششْا انٕاضح فً سسى سٍاسرأرٍٍ  فً ذسعٍٍُاخ انقشٌ انًاضً انذٔن

 .ْزِ انًُطقحذجاِ 

حذاز أنرُافس تٍٍ انثهذٌٍ تعذ شرذ اإ رٓا.ثانرً اكرسِ  انًُطقح زألًٍْح  ْ أَظش    

 فً ًْا رنثسط َفٕ و ،2003عاو حسٍٍ ٍَٓاس َظاو صذاو إٔ 2001سثرًثش 11

ِ  زٍح ٔ انصقافٍح نرأكٍذ انرشاتط تٓانًُطقح ٔ ذٕظٍف كم يعطٍاذٓى انراسٌخٍح ٔ انجغشاف

. نٍأذً ًَٕرض انًُاسة  ٔانًصانً َّ االأًٓا عهى ٍدٔنر ًَٕرض ا ظٓاسإٔاالخٍشج 

خاصح تعذ أٌ ٔصم ْزا  جهً.ْزا انرُافس تشكم  ٔضحأانحشاك انعشتً ٔ انزي 

انحشاك نسٕسٌا ٔذثاٌٍ يٕقف كم يٍ إٌشاٌ ٔ ذشكٍا حٕنٓا، فكاٌ األٔل داعًا نهُظاو 

 ، ٔ ْزا ٔ انصاًَ يذافعا عٍ انحشاك انشعثً انسٕسي ٔ يحرضٍ نهًعاسضح انسٕسٌح

 .أصو انعالقح تٍٍ انثهذٌٍ يا

 ،ى الدولتٌن . فمن ناحٌة و سلبٌا علثٌرا سواء إٌجابٌا اكما كان للحراك العربً تأ    

 ،واصبحت سوق اقتصادٌة لهام  2002بعد توطٌد تركٌا عالقاتها مع سورٌا مند 

ا ما ازم عالقتها هذ، بعد تأٌٌدها للمعارضة  السورٌةم  2022خسرتها مع حلول عام

ان  وفً المقابل نجد  الى  توطٌد عالقتها مع كردستان العراق. مع اٌران  باإلضافة

 حٌث كانت االزمة السورٌة  كورقة رابحةابح األكبر من أحداث الحراك ،إٌران الر

تاحها نفهذا ما ساهم فً إالغرب فٌما ٌخص برنامجها النووي.للتفاوض مع  الٌران 

 .ها فً المنطقةعلى دول الجوار وتكرٌس نفوذ

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé ; 

     La région du moyen orient connait depuis la fin de la guerre froide, des 

transformations radicales. Alors, le monde se transmettre du système 

bipolaire au système unipolaire. Et à la lumière de ces transformations, 

certains pays régionales tel la turque et l’Iran tentaient pour imposer leurs 

influences dans cette région.  Cependant, à ces changements 

internationaux, les facteurs intérieurs dans lesquelles ont vécu ces deux 

pays, aussi  ont eu flagrant impact au dessin leurs politique étrangers vis-

à-vis  du moyen orient. 

       Vu de l’intérêt de cette région notamment après le 11 septembre 

2001, et la chute du système de Saddam Hussein en 2003, la concurrence 

entre les deux pays, a augmenté pour imposer leur influence sur la région. 

Et de fonctionner touts les donné historique, géographique et culturelles 

pour confirmer les liens avec  la région. Et d’exposer leurs model  comme 

le cas échéant. Et après l’arriver du printemps arabe qui clarifier cette 

rivalité de façon plus claire. Surtout avec la divergence des positions de 

chacun de l’autre, ou l’Iran, soutenait le system syrien, en revanche, la 

turque, défendait sur le mouvement populaire syrienne et à l’opposition, 

cela ce que augmenter la crise entre les deux pays. 

       Le printemps arabe a eu l’impact soi positif ou négatif sur les deux 

pays. D’un coté, après le renforcement de la relation avec la Syrie, dés 

2002 la tuque est devenue un marché économique pour elle. Bien que elle 

a la perdu a partir de l’année 2011. Après son accompagnement à 

l’opposition syrienne. Et cela ce qu’a tendu la relation avec Iran. Ainsi le 

renforcement de sa relation avec les kurdes d’Iraq. En revanche on trouve 

que l’Iran c’est la grande bénéficiant de ces changements (printemps 

arabe) alors, la crise syrienne était comme une  carte maîtresse pour la 

négociation avec l’occident à propos du programme nucléaire. Cela ce 

que contribuer de son ouverture vers les pays voisin et de consacrer son 

influence dans la région.              

 

 

 



 

Abstract : 
        Middle east region witnessed several radical transformations since 

the end of the cold war while the worled shifted from bipolar to unipolar 

sysetm,. and under these conditions some regional nations like turkey and 

Iran sought to exert their influence in that region. 

  in addition to these international changes, internal changes undergone by 

these two nations in 1990s had clear effects on the way they draw their 

foreign policies towards Middle east region Owing to to the importance 

of this region after septembern11, 2001, and the fall of Saddam hussein' 

regime in 2003, the two countries went in competition for influence over 

the region , and employed all their historical, geographical and cultural 

faces of power for asserting their connectedness and showing themselves 

as an example to be suitably followed,followed by the arab activism that 

demonstrated clearly the features of this competition, especially when it 

reached syria, and the different visions of both Iran and turkey over it. 

  the first one was in support to the regime, while the second was baking 

the popular upheavalof syrian people and harboring the opposition, which 

turned the relation between the two countries to crisis the arab activism 

had impact on both nations negatively and positively, when Turkey 

enhanced its relations with syria since 2002, and became an economic 

market to it, it lost it by 2011 after its support of syrian opposition which 

put its relation with iran in crisis , besides , ameliorating its relations with 

Iraqi Kurdistan. 

   in other side , Iran seems the big winner from the events of this activism 

so the crisis in syria was a winning card for negotiating the west 

regarding its nuclear program, which contributed in its openess towards 

neighbouring countries and asserting its influence in the region. 
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 شكس ًعسفـــــاٌ

اإلشساف عهى ىرا  ٌنو اندكرٌز  تٍ انصغري عثد انعظٍى عهى لث ،فاملشسي ألسراذ ًايرناًَ شكسي خبانص أذمدو

 .  صٌزج تأحسٍ خساجوإؤًب عهى دان حسصو  انعًم ًعهى صربه ً

 :اىل كًا أذمدو تانشكس اجلصٌم

 يثازن" انري كاٌ ساعدي األميٍ ألخ انكسٌى "عستً الديا ً. 
 تٍ عٍسى نصىس، ًانثمٍح،،،،فٌشي ٌَز اندٌٍ  ،عثٍد عثد انثاسطتٍ  ،كستٌسح عًساًَ ج:رذااألس 
 انصادق عثًاٌ، نطفً " " تهًري عثد انثالً،"شنني حمًد امليدي ،يثازكً يعاذ"" األعصاء اإلخٌج"،

 ,,دىٍنح،ًانثمٍح
 ،"انعًسي زتٍحح"" زشلً فسٌال"،طٌٌم َسًٍح "" حسًزي سياونألسراذاخ انفضهٍاخ:"سعٍدي َاٌد اهلاو"،"

 ًانثمٍح....
   ٍعاللاخ دًنٍح ًاسرتاذٍجح ، ًذنظًٍاخ ادازٌح. دفعيت  شيالئً ي 
    لسى  انعهٌو انسٍاسٍح جبايعح حمًد خٍضس تسكسج  ًإدازًٌ أساذرجكم 

 خري. كم عنا اهلل جاشاكى ألٌل أٌ إال ٌسعين اندزاسٍح ًيا يساحهً كم يف أساذرذً مجٍع 

 .إىل كم يٍ أعاَين سٌاء يٍ لسٌة أً تعٍد إلمتاو ىرا انعًم ًنٌ تكهًح طٍثح.... 

 ًيٍ اهلل كاٌ انعٌٌ ًانرٌفٍك.

 يًحتٍاخ حمًد عستً الد           
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 :مقدمة

 التعريف بالموضوع:

بداية  العالم منذ شيدىا،اثر االحداث  التي عدة تحوالت  منطقة الشرق االوسط عرفت 
االمريكية وبروز الواليات المتحدة  ،)سقوط االتحاد السوفياتي(من القرن العشرين األخير العقد

واثر  _2001تمبر سب11 أحداثخاصة بعد  في النظام الدولي الجديد_ كقطب عالمي وحيد
نظرا .و األوضاعتجاه ىذه تريد ان تفرض نفسيا  إقميميةبرزت قوى  ،المعقدة األوضاعىذه 

_وريث لالتحاد االتحادية كقوة كبرى بعد عودة روسيا  في المنطقةلمتوازنات الجديدة 
في  صدام حسين نظام  العربي ،منذ سقوط  اإلقميميالنظام  وغياب فاعمية السوفياتي_

النظام العربية ا األنظمةوصوال الى انييار  بعض  2005 وانسحاب سوريا من لبنان ،العراق
 .2011مارس  منذفي سوريا  األوضاعوتأزم  _ العربي اإلقميميالمصري كمحور لمنظام 

برزت كل من تركيا  األوسطالشرق  منطقة العربي  في اإلقميميمنظام ىذا الغياب ل وأمام
يران تسعى كل منيما الى بسط نفوذىا في المنطقة بالشكل  ،في المنطقة  إقميميتينكقوتين  وا 

وضوح الرؤى قتصادي و ا ،الذي يتناسب مع مقدراتيا المادية والمعنوية _استقرار سياسي 
_في المدى  اإلمبراطورياستعادة تاريخيا بتسمح لكل منيما  التي _اإلستراتيجية

 إلىغير المستقرة  في المنطقة ، كما تسعى كل منيما  األوضاعالبعيد_مستفيدة من 
التي تتميز بيا بعض الدول العربية في  اإلستراتيجية االستفادة من المقدرات االقتصادية

 المنطقة.

عمى منطمقات  تأسست ،األوسطفي منطقة الشرق التاريخيين وىذه العودة ليذين البمدين  
 إطار_في .....(_العمويين . التركمان الشيعة، )السنة_ ليويةا الدين، ئيةثنا عمى مبنية 
جيا كال بعد سياسة العداء التي انتي البعد الثقافي لمعالقات الدولية في ظل العولمة_ بروز

ن اال أ ، والتي استمرت لعقود. األوسطق البمدين تجاه الدول  العربية في منطقة الشر 
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 إعادة إلىمدين  التي شيدتيا المنطقة منذ نياية الحرب الباردة  دفعت  بقادة  الب التحوالت
بتقمد دور  القائد   ، بما يسمح لكل منيمايال  دول المنطقةيما  حالنظر  في سياسات

 . اإلقميمي

 الموضوع: أهمية

 النظرية:األهمية 

 األوساط في النقاش محاور أىم كأحد،ضمن التنافس الدولي  الدراسة يندرج موضوع
الميمة في المجاالت ي يعتبر من في مجال السياسة الخارجية  الذمعاصرة ال الفكرية

 العالقات الدولية.

يرانأن التحول الذي ميز السياستين الخارجية  لتركيا  كما تجاه منطقة الشرق   وا 
لبحث فيو لمعرفة أسبابو وانعكاساتو اإلقميمية ا إلىيدفع العديد من الباحثين  ،األوسط
وحتى  اإليرانية _التركية ، العالقات العربية ،باإلضافة إلى أن العالقات العربية_والدولية

ما يشجع عمى البحث في حقيقة ىذا  ،قد عرفت تحوالت جذرية اإليرانيةالعالقات التركية _
انطالقا  األوسطعمى مناطق النفوذ في الشرق  اإليرانيالتنافس التركي _ التحول وانعكاسات
 من ىذه التحوالت.

 العممية  األىمية
 ،األوسطلمنطقة الشرق  االستراتيجية األىميةمن خالل  ه الدراسة كذلك ىذ أىميةتتجمى 
اليوم فقد ازداد  أما لما كانت محل اىتمام الدارسين والمحممين والمنظرين منذ عقود.اوالتي لط

ه من تفاعالت متسارعة ،باعتبارىا مرمى نظرا لما تشيد أكاديمياالمنطقة  االىتمام بيذه
عدة )تركيا الصا اإلقميميةالدول  و،( األمريكيةلتنافس الدول الكبرى)روسيا ،الواليات المتحدة 

 وايران(.
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( شيدت فييا منطقة 2014_1996مرحمة )تعنى ب بأنياة ىذه الدراس أىميةكما تتجمى 
، احتالل 2000من جنوب لبنان إسرائيلتحوالت كبرى _،انسحاب  األوسطالشرق 
ما احداث ،2000،2009،2012،الحروب عمى غزة2006، الحرب عمى لبنان2003العراق

ىذا من جية ، في سوريا ، المتأزمة(خاصة االوضاع 2011بداية  منذ يسمى الربيع العربي
،خاصة وصول نخب وتركياايران التحوالت الداخمية  التي شيدتيا كل من  ومن جية اخرى

ليا رؤى مختمفة عن النخب السابقة حول منطقة الشرق ،في كال البمدين الحكم إلىجديدة 
 _ عممية حول التنافس التركي اضافةاهلل  بإذن، وبالتالي ىذه الدراسة ستكون االوسط
 .االوسطعمى مناطق النفوذ في الشرق  يااليران

 الدراسة:اهداف 

في منطقة  اإليرانيتعميق البحث حول التفاعل التركي _  الى تسعى ىذه الدراسة  
 النفوذ فيعمى مناطق  االقميميتينمدى التنافس بين ىاتين الدولتين  وابرازالشرق الوسط ، 
دراسة انعكاسات التحوالت الداخمية التي شيدتيا كل من تركيا  الى باإلضافةىذه المنطقة، 

 .بشكل عام وتجاه الدول العربية بشكل خاص توجياتيما الخارجيةعمى  وايران

استخدام المقومات التاريخية عمى  ايرانو فيم وتحميل قدرة كل من تركيا  الى كما تسعى
_السنة في تركيا ،الشيعة  احيانا تتناقضوالتي ق نفوذىما وفقا لمميزات كل منيما في  تحقي

_بما يتالءم مع المصمحة القومية لكل  ايراندينية في دولة  تركيا عممانية في دولة .ايرانفي 
 .االوسطمنيما في منطقة الشرق 

وتركيا  حول  ايرانفيم رؤى النخب الحاكمة في كل من الى  تسعى الدراسة،وايضا
لكل منيما، وكيفية التعامل  استراتيجيةباعتبارىا مناطق  االوسط ،مناطق النفوذ في الشرق 

 .مع التعقيدات التي تميز تمك المناطق
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في منطقة الشرق  وااليرانيالتنبؤ بمستقبل الدورين التركي  الىتسعى ىذه الدراسة كما 
 .االيرانيةمن خاللو التنبؤ بمستقبل العالقات الثنائية  العربية_ التركية ،والعربية _و  االوسط

 اختيار الموضوع: اسباب

 موضوعية: اسباب

حول التنافس التركي   االكاديمية عمى واقع قمة الدراسات كان اختيار ىذا الموضوع  بناء 
الباحثين بالتفاعل  بعض، بعد الحرب الباردة ، واىتمام   االوسطفي منطقة الشرق  االيراني_

)التنافس البحث في ىذا الموضوع الىما دفعنا  الوسطى والقوقاز. اسيافي  االيراني_التركي 
كذلك لوزن كل من تركيا  .ىميتوأل(االوسطالشرق  عمى مناطق النفوذ في  االيراني _ التركي
التحوالت التي شيدىا  ،ذلك الىباإلضافة ، االوسطفي الشرق  االقميميفي النظام  وايران

 .االوسطتسعينيات القرن الماضي وانعكاساتيا الميمة عمى منطقة الشرق  اواخرالبمدين في 
 الذاتية: االسباب

 اقميميتينباعتبارىما دولتين  _وتركيا  ايرانحركية وفاعمية السياستين الخارجية لكل من  
بمواقفيما    خاصة فيما يتعمق  من القرن العشرين، االخيرمنذ منتصف العقد   _تاريخيتين و 

 دفعت الباحث نحووحتى في باقي مناطق العالم ،،  االوسطالقضايا الكبرى في الشرق تجاه 
عمى ، وىذا ما شجع  وااليرانيةركية الخارجية الت البحث  في مجال السياستين الىالميل 

 . االوسطعمى مناطق النفوذ في الشرق  االيرانياختيار موضوع التنافس التركي 

 المشكمة البحثية:

منذ نياية الحرب  االوسطفي ظل التحوالت الدولية التي شيدتيا منطقة الشرق  
تبمورت لدى  الباحث رغبة في في تمك المنطقة  وااليراني،وبروز الدورين التركي الباردة

عمى  مناطق النفوذ في الشرق تنافس البمدين الدورين وانعكاسات ىذين  التعرف عمى حقيقة 
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المستمرة التي و  المعقدة والتنبؤ بمستقبل ىذين الدورين وفقا لمتحوالت_تحديدا العراق_ االوسط
 يومنا ىذا. الىتشيدىا المنطقة 

 المتمثمة في السؤال التالي:  االشكالية ويمكن تمخيص ىذه المشكمة في 

 االوسط؟عمى مناطق النفوذ في الشرق   _االيرانيالتنافس التركي ما مدى

 :التالية الفرعية األسئمة االشكاليةىذه  وتندرج ضمن 

يران تركياكل من ل اإلقميميين ينمقومات الدور  ماىي_  ؟وا 

 ؟االوسطالشرق  منطقة في تركيا وايران من لكل ماىي دوافع النفوذ_

 ؟العراقالنفوذ التركي في  مدى _ما

 العراق؟ فياإليراني  النفوذ مدىىي  _ما

عمى النفوذ  2011العربية منذ _ ماىي انعكاسات التحوالت التي شيدتيا المنطقة 
 التركي والنفوذ االيراني في الشرق االوسط؟

 :الدراسة فرضيات

 حتى نجيب عمى التساؤالت السابقة ،سنختبر الفرضيات التالية:

تعميق نفوذىما  عمى وايرانشجع كل من تركيا  قويفعال و  عربي  إقميمي_غياب نظام  
 .يةاوسطالشرق الدول العربية  في

في منطقة الشرق  _بعد انسحاب الواليات المتحدة من العراق__ الفراغ االستراتيجي 
 السترجاع المكانة االمبراطوريةالفراغ سياسة مأل  الى وايرانل من تركيا يدفع ك األوسط
 .لكمييما التاريخية
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عمى  االيراني_ التركي التنافستذكي  االوسطلمنطقة الشرق  االستراتيجية االىمية_
 زعامة المنطقة.

عل بينيما ،تدفع التفا االوسطفي الشرق  وايرانالمشتركة بين تركيا  االمنية_التيديدات 
 المزيد من التعاون. الى

 المنهجي: طاراإل

 العالقات يحمل كونو،"النظم  تحميل منيج" عمى الموضوع يذال وتحميم في الباحث عتمدإ    
 والعكس،من الكل إلى الجزء من باالنتقال يسمح فيو.معين إقميمي نظام في الدولية اإلقميمية
 مستوى الى،(الوطنية الوحدات(الدول من انطالقا، الثالثة تحميلال مستويات في التدرج خالل
 النظم تفاعالت تحميل مع يتناسب ما الدولي،وىذا النظام بمستوى انتياء اإلقميمي النظام

 المشكمة الوحدات من وحدة لكل الداخمية بالبيئة متعمقة متغيرات تحكميا التي اإلقميمية
 يتفاعل التي الدولية البيئة ،ومتغيرات اإلقميمية البيئة بمعطيات متعمقة أخرى لمنظام،ومتغيرات

 المتغيرات مختمف بين التفاعل تحميل يتطمب اإلقميمية النظم فتحميل.اإلقميمي النظام ضمنيا
 والدولية. اإلقميمية،الداخمية
التاريخية  الحداثاعتمد الباحث عمى المنيج التاريخي المقارن من خالل استحضار اكما 

ارنة كذلك المق، االوسطفي الشرق  وايرانوتفسير وتحميل مواقف  وسياسات كل من تركيا 
لكل من البمدين  االقميميينبمستقبل الدورين  بالتنبؤ بشكل يسمحبين تمك المواقف والسياسات 

 في المنطقة.  
 :لمدراسة المقاربة النظرية

، الدوليةالعالقات  تحميل  ميمة في نظرياتتناول الباحث ىذا الموضوع انطالقامن 
 االيرانية لتيناالتفاعل بين الدول ،وذلك طبقا لمالئمة ىذه النظريات لمحوالتي تفسر طبيعة 

 .االوسطتجاه الدول العربية في الشرق   اخرى الىمن فترة ، وتوجياتيما المتغيرة والتركية
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،وىي في دراستو لمموضوع كبرى في العالقات الدوليةقد اعتمد الباحث عمى نظريات و 
في  ايرانو تركيا لكل من )الكالسيكية والجديدة (لتفسير موقع المصمحة القومية  الواقعيتين

الجديدة والتي  الميبرالية .مناألىدف القوة وىاجس  الى ، باإلضافةاالقميميةتوجياتيما 
تفسير حالة التعاون واالعتماد المتبادل التي انتيجتيا كل من  من خالليا سيحاول الباحث

نفرد مع دول من خالل التعاون الم اووتركيا سواء من خالل العمل المشترك بينيما  ايران
توضيح بعد اليوية نائية والتي سيعتمد عمييا الباحث بشكل اساسي في النظرية الب المنطقة.

 في التوجيات االقميمية لكل من تركيا وايران.

حسب وذلك  الى ىذه النظريات الكبرى ،اعتمد الباحث عمى نظريات جزئية  باإلضافة
 ،ونظرية الدور . نظرية صنع القراركالحاجة الييا في الموضوع ،

تقنية تحميل المضمون  اعتمد الباحث  عمى  فقد تقنيات المستخدمة في ىذه الدراسة،اما ال
لتحميل وتفسير مضامين  الخطابات والقرارات المصرح بيا من طرف قادة تركيا وايران في 

 المنطقة لمعرفة دالالتيما  وتفسير انعكاساتيا .

 الدراسات السابقة:_ 
البحث المتواضع حول ىذا الموضوع تحصل الباحث عمى بعض الدراسات خالل  من 

وعالقاتيما بالدول العربية  األوسطفي منطقة الشرق  واإليرانيالميتمة بالدورين التركي 
 .والتي من بينيا:أوسطيةالشرق 
 احمد داوود اوغمو،العمق االستراتيجي موقع تركيا ودورىا في الساحة الدولية،  دراسة_ 1

صدرت طبعتو _ 2010مركز الجزيرة لمدراسات والدار العربية لمعموم عام  ت عنصدر 
 ربية .وجاء الكتاب من ثالثوىذه الطبعة األولى بالمغة الع_2001التركية األولى عام 

 . أقسام 
القسم األول جاء بعنوان "اإلطار المفاىيمي والتاريخي"، يشتمل ثالثة فصول تناولت مقاييس 
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عادة تحميل  القوة والتخطيط اإلستراتيجي، وشرحا لمعادلة القوة وعناصرىا الثابتة والمتغيرة وا 
لعناصر القوة التركية، وبيانا ألوجو قصور النظرية اإلستراتيجية التركية والنتائج المترتبة 

بعد انتياء عمييا، وعرضًا لإلرث التاريخي والبنية التحتية لمثقافة السياسية التركية، وتطوراتيا 
 الحرب الباردة.

ت المرتبطة وحمل القسم الثاني عنوان "اإلطار النظري: اإلستراتيجية المرحمية والسياسا   
 .بالمناطق الجغرافية "

َل القسم الثالث عمى الوسائل اإلستراتيجية والسياسات اإلقميمية، التي رأى الدكتور اشتمو      
 لمرموقة في الساحة الدولية. "أوغمو" أنيا ستحقق لتركيا مكانتيا ا

اتيجي في البمقان، والشرق وبحثت بقية فصول الباب الثالث قضايا التحول اإلستر    
آسيوية، واالتحاد األوروبي،  -، وآسيا الوسطى في ظل توازن القوى األورواألوسط

اإلتحاد مصحوبًا بتحميل لعالقة متعددة األبعاد والمستويات، بما فييا عالقات تركيا مع 
 التحوالت التاريخية.  األوروبي في سياق

"العالقات العربية _التركية :دور الييود والتحالفات  20006_ دراسة وليد رضوان عام 2
التركية العالقات السورية_’التركية_لعربيةفي العالقات ا pkkالدولية واإلقميمية و

وعالجت دور الييود في ،2006 صدرتعن  شركة المطبوعات لمنشر والتوزيع،عامنموذجا"
التركية قبل وأثناء الحرب العالمية -االنقالبات العسكرية في تركيا وتأزيم العالقات العربية

األولى.كما تناولت التحول الكبير الذي عرفتو تركيا جراء ثورة أتاتورك وانفصالو عن 
رصية في العالقات العرب.كما تناولت دور العالقات الدولية وأزمة الطاقة واألزمة القب

-التركية.باإلضافة إلى ذلك أبرزت الدراسة دور المياه واألكراد في العالقات العربية-العربية
لك الخارجية لمطرفين.وتناولت بعد ذ محددين في السياسة برزالتركية في حقبة الثمانينات كا
األزمة السورية ،وأوضحت الدراسة بعد انييار االتحاد السوفياتيبحث تركيا عن دور إقميمي 

وفي األخير تناولت   2000-1991اإلسرائيمي أقصاه بين -التركية وبموغ التحالف التركي–
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العربية في ظل التحوالت التي شيدىا الداخل _اج التي شيدتيا العالقات التركيةحالة االنفر 
 التركي.
بين تحديات الداخل ورىانات  عمي حسن باكير ،طارق عزيز وآخرون،تركيادراسة _3

جاءت ىذه الدراسة مشتركة بين  .2009صدرت عن مركز الجزيرة لمدراسات،عام  الخارج"
عدة مفكرين وباحثين في الشأن التركي وجاءت من قسمين ،القسم األول تناول تركيا من 

التركي وحالة االقتصاد ،الداخل  حيث تعرض إلى العالقة بين الدولة والمجتمع  في تركيا 
في ظل التحوالت الكبرى.ودور كل من الجيش وأزمة اليوية  في بناء الدولة وكذلك العالقة 

أسس ل التركي،أما القسم الثاني فعرض بين المؤسسة العسكرية واإلسالميين في الداخ
ومرتكزات السياسة الخارجية التركية،وتفاعل تركيا وعالقاتيا مع كل من الواليات 

األوروبي واسيا الوسطى والقوقاز، واختتمت الدراسة بشروط التعاون المتحدة،االتحاد 
 والتركي_اإليراني. التركي_العربي

،صدرت عن 2020تقبل المكانة االقميمية عام وليد عبد الحي ،ايران ،مسدراسة  _4
ىذه الدراسة التحوالت  تناولتجاءت من ستة فصول، ،2009مركز الجزيرة لمدراسات عام 

السموك  وانعكاسات ىذه التحوالت عمى الكبرى  في بنية المجتمع والنظام  السياسي االيراني 
،باالضافة الى ذلك حاولت ىذه الدراسة قميمي والدولي لمدولة االيرانيةالسياسي  الخارجي  اال

تيا سمبا او ايجابا عمى تحديد االتجاىان الكبرى لتفاعالت  العالقات الدولية ومدى انعكاسا
وتطرقت ىذه الدراسة في االخير الى سيناريوىات  ،اإليرانيالسموك السياسي الخارجي 

لمستقبل  مكانة ودور  ،وعددت اربعة سيناريوىات2020في حدود  إليرانالمكانة االقميمية 
 ايران االقميمي والدولي.

صدرت عن جروس برس ناشرون،عام السياسية " إيراندراسة برنارد اوركاد "جغرافية  _5
 تاريخيةمواضيع  األولتناول القسم  جاءت ىذه الدراسة من قسمين وثمانية فصول. .2012

 إيران إلىوارثيا الحضاري واالسالمي كما تطرق ىذا القسم  اإليرانية األمةعدة كمكونات 
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الخير تطرق ىذا القضايا التي شغمت ايران في القرن العشرين ، وفي ا أىمموضحا  المعولمة
الى السياسات الخارجية لمجميورية  باإلضافة،القسم الى مقدرات ايران االستراتيجية 

 االسالمية االيرانية .
الدوائر الثالث لمجغرافيا السياسية االيرانية ،  لثاني من ىذه الدراسة  فقد تناولاما القسم ا

كذلك عالقات ، حيث تناول عالقات ايران  مع جيرانيا  وعالقاتيا مع دول الخميج العربي
ايران مع دول اسيا الوسطى والقوقاز، كما لم يغفل ىذا القسم موضوع العالقات االيرانية مع 

تناول ىذا القسم البعد االسالمي اخرى كل من افغانستان وباكستان وروسيا ، ومن ناحية 
في سياستيا الخارجية مركزا عمى الطائفة الشيعية ودورىا  النفوذ االيراني في دول   إليران

في القرن  إليرانقميمية والدولية اال مكانةالالشرق االوسط، وفي االخير تناولت الدراسة 
 .2001تي شيدتيا المنطقة منذ الحادي والعشرين بشكل مفصل  وفقا لممتغيرات الدولية ال

يرانتركيا   األمريكيةالواليات المتحدة  دراسة كاترين براون واخرون،_6 :الخيارات وا 
  THE INSTITUTE OF POLITICS  صدرت عن  لمعقد القادم اإلستراتيجية

NATIONAL SECURITY POLICY GROUP ،  ي دراسة بالمغة ى.و 2011عام
ختصر لمعالقات التركية ىذه الدراسة بم بدأتمحاور ،من ثماني االنجميزية ،جاءت 

،ثم تناولت االىداف االستراتيجية لكل من االطراف الثالثة،وتضمنت كذلك االمريكية
الى  باإلضافةاالسرائيمية و حاولت فيم حقيقة  العالقات التركية العراقية،_العالقات التركية

،ودور تركيا في حمف االطمسي ةالتركيذلك تعرضت الدراسة لمواضيع العالقات االيرانية 
 ،وقضايا السالح النووي في الشرق االوسط،ومسألة تسييس النفط في الشرق االوسط.

 نقد لمدراسات السابقة:

عن  الدورين التركي وااليراني بشكل مستقل ما يالحظ عمى ىذه الدراسات انيا تناولت
ىذه  الى شارتحتى إن أ، داخميماوتعالقة بين الدورين ولم تبحث بشكل معمق ال  بعضيما
والعالقة ن الباحث يحاول ان يقارن بين الدورين أما في ىذه الدراسة فإبشكل بسيط .ف العالقة



 .ةمقدم ................................................................................

 
 ك 

 
 

الى المرحمة  باإلضافة .اطق النفوذوانعكاسات ىذه العالقة عمى منبينيما ومدى تداخميما 
 في منطقة الشرق  نيااليرا_التركي التنافس، اذ تتناول تتناوليا ىذه الدراسة التي  اليامة

اثر  2011منذ  االزمات التي تشيدىا  بعض دول المشرق  العربي االوسط  في ظل 
ىذا الجزء لم تتناولو الدراسات السابقة مطمقا  لربيع  العربي)الحراك العربي(احداث ما سمي با

 .األخيرة األحداثقبل ىذه  أنجزتباعتبارىا 

 تقسيم الدراسة:

عمى مناطق النفوذ في الشرق  _اإليرانيتناولت ىذه الدراسة موضوع التنافس التركي 
كان مفاىيمي  األول،الفصل فصول  ثالثة،حيث تضمنت 1996وانعكاساتو منذ  األوسط

 اإلقميميالدور الخارجية، كالسياسةلمدراسة، األساسيةبعض المفاىيم   إلىنظري ،حيث تطرق 
 اإلقميميودوافع النفوذ الدور محددات الفصل الثاني فقد تناول  أما .اإلقميميةو القوة  النفوذ

يرانلكل من تركيا  لمنطقة الشرق  اإلستراتيجية األىمية إلىحيث تطرق ،األوسطفي الشرق  وا 
يرانلكل من تركيا  اإلقميمي، ومقومات الدور األوسط دوافع  تناول ىذا الفصل األخير، وفي وا 
يرانلكل من تركيا  اإلقميميالنفوذ  النفوذ فقد تناول  لثالفصل الثاأما  .األوسطفي الشرق  وا 

يران في  في المنطقة  واإليرانيالدورين التركي  إلى كما عرجالعراق، اإلقميمي لكل من تركيا وا 
 .وانعكاسات ىذه االخيرة عمييما في ظل الثورات العربية
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 اطار مفاهيمي : األولالفصل 

ال يمكف  األوسطعمى مناطؽ النفوذ في الشرؽ  اإليرانيالتنافس التركي _موضوع   
 والقوة النفوذ ،اإلقميميالدور  ،ةالسياسة الخارجي مفاىيـ  إلىدوف التطرؽ  إليوالتطرؽ 
يرافلكؿ مف تركيا  الخارجية في السياستيف أساسيةباعتبارىا مكونات  ،اإلقميمية  .وا 

المصطمحات المفتاحية  أىـك المفاىيـ السابقة  عرضفي ىذا الفصؿ يحاوؿ الباحث  
 والجوىرية التي يرتكز عمييا البحث.

 مفهوم السياسة الخارجية المبحث األول:

التعرؼ عمى  ،مف خالؿ التعريؼ بيا الخارجية،تناوؿ ىذا المبحث مفيـو السياسة 
 معرفة كيفية صنعيا. األخيرخصائصيا، وفي 

 تعريف السياسة الخارجية  :األولالمطلب 

لؾ الختالؼ منطمقات المفكريف وذ السياسة الخارجية،تعريؼ تعددت االتجاىات المحددة ل 
 :التالية ات الثالثاالتجاى إلىويمكف  التطرؽ   الميتميف بيذا المجاؿ.

 : يعرؼ السياسة الخارجية عمى أنيا سموؾ صانع القرار.األوؿاالتجاه  

" تمؾ بأنياالذي عرؼ السياسة الخارجية  ابرز رواد ىذا االتجاه "تشارلز ىيرماف"    
السموكيات الرسمية المتميزة التي يتبعيا صانعوا القرار الرسميوف في الحكومة أو مف يمثمونيـ 

 .(1)التأثير في سموؾ الدوؿ الخارجية " والتي يقصد بيا

ويؤيده في ىذا الطرح  المفكر "ريتشارد سنايدر" باىتمامو في دراستو لمسياسة الخارجية 
 بأشخاص صانعي قراراتيا الرسمييف، فيرى"أف الدولة تحدد بالبعد اإلدراكي لصانع القرار،

                                                           
 07،ص2. ط1997النيضة المصرية، ..القاىرة:مكتبةتحميؿ السياسة الخارجية_محمد السيد سميـ،1
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السياسة الخارجية عبارة عف  ف. وأباسمياف سموؾ الدولة ىو سموؾ الذيف يعمموف إومف ثـ ف
 (1)المناصب الرسمية في الدولة ". ؤوفو يتبمحصمة القرارات مف خالؿ أشخاص 

فحصروا السياسة ر، ة الخارجية وسموكيات صانع القراىذيف التعريفيف دمجا بيف السياس
بيف السياسة  وفي ىذه الحاؿ لـ يتـ التمييز، وسموكو جية في إدراؾ صانع القرارالخار 

لؾ مؿ مف عممية صنع القرار واشمؿ كذالخارجية وعممية صنع القرار. فالسياسة الخارجية اش
إال أف سموؾ صانع القرار يمكف أف يساىـ في  مف أف تكوف مجرد سموؾ لصانع القرار.

 توجيو السياسة الخارجية.

 يعرف السياسة الخارجية على أنها مجموعة برامج. :الثاني االتجاه 

عرؼ السياسة الخارجية  إذ سميـ" "محمد السيد الدكتور اد ىذا االتجاه،مف أىـ رو    
بأنيا"برنامج العمؿ العمني الذي يختاره الممثموف الرسميوف لموحدة الدولية مف بيف مجموعة 

 . (2)المتاحة مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة في المحيط الخارجي " البرامجيةمف البدائؿ 

دة الدولية التي سميـ"عدـ تحديده لطبيعة الوح السيد "محمد ما يؤخذ عمى تعريؼ الدكتورو 
فالوحدات الدولية في النظاـ الدولي متعددة فقد تكوف دوؿ أو منظمات  ،قصدىا في تعريفو

 دولية ...الخ

الخارجية ،اليدفية ،االختيارية ،العمنية ،الرسمية ،الواحدية   عمى األبعاد التالية: وقد ركز  
 .البرامجيةو 

 ىذا  أفإال ،عف باقي السياسات ىذه الخصائص بالفعؿ تميز السياسة الخارجية   
   وعزليا  األىداؼ عمى أنيا مجرد برنامج مسطر ومحددالتعريؼ حدد السياسة الخارجية 

، وىو ما قد يشيب الفيـ الصحيح لمسياسة الخارجية ثير البيئتيف الداخمية والخارجيةعف تأ

                                                           
 23،ص2009.عماف:دار زىراف لمنشر والتوزيع، السياسة الخارجية_احمد النعيمي ،1
 20،صالمرجع نفسو_ احمد النعيمي ،2
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نما ىي كذبرنامج أو تحديد ألىدافقط مجرد  ألنيا ليست لؾ مزيج مف سموكيات ؼ معينة وا 
 .مع البيئتيف الداخمية والخارجية لصانع القرار في الدولة وتفاعميا عديدة

 يعرف السياسة الخارجية على أنها نشاط. االتجاه الثالث:

اتجاه  ،رأىبرنامج مسطر أنياسة الخارجية في  انطالقا مف حصر االتجاه السابؽ السيا   
 ثالث أف السياسة الخارجية ال يمكف أف تنطبؽ فقط عمى سموكيات صانعي القرار في الدولة 

 إنما تنصرؼ إلى النشاط الخارجي  والحركة الخارجية لمدوؿ.والبرامج التي يسطرىا ىؤالء ،

وفي ىذا اإلطار قدـ "حامد ربيع" تعريفا لمسياسة الخارجية عمى أنيا "جميع صور النشاط 
 ارجي حتى ولو لـ تصدر عف الدولة كحقيقة نظامية، أي نشاط الجماعة كوجود حضري،الخ

أو التعبيرات الذاتية كصورة فردية لمحركة الخارجية تنطوي وتندرج تحت الباب الواسع الذي 
 (1)نطمؽ عميو السياسة الخارجية".

      الخارج، لؾ الجزء مف النشاط الحكومي الموجو نحو"مارسيؿ ميرؿ" بأنيا "ذ وعرفيا
 (2).""أي الذي يعالج بنقيض السياسة الداخمية ،مشاكؿ تطرح ما وراء الحدود

مدولة ،حيث تيدؼ ىذه لالسياسة الخارجية باألنشطة الخارجية  ىذيف التعريفيف طابقا
أف األنشطة الخارجية  األنشطة إلى تغيير سموكيات الدوؿ األخرى أو أقممت أنشطتيا.إال

لمدوؿ ال تيدؼ في مجمميا إلى تغيير سموكيات الدوؿ األخرى،فقد تيدؼ إلى الحفاظ عمى 
ليست موجية فقط لمدوؿ و إنما ىي موجية  ةالوضع القائـ .كما أف السياسة الخارجية لدول

 .*لجميع فواعؿ النسؽ الدولي

 

                                                           
 36_محمد السيد سميـ،مرجع سابؽ،ص 1
 15،ص3.ط2006دار وائؿ لمنشر، .عماف:مبادئ العالقات الدولية_سعد حقي توفيؽ، 2

 وقانونية ودبموماسية عسكرية ومتميزة معينة بوظيفة تعمؿ  األنظمة مجموعة مف يتكوف"بأنو”بيتريوف”يعرفو:الدولي النسؽ* 
 .                                        واقتصادية
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 تعريف إجرائي:

مجموع نشاطات الدولة الناتجة "أنيا إذ ،لمسياسة الخارجية إجرائيا يمكف تقديـ تعريفا      
عف اتصاالتيا الرسمية مع مختمؼ فواعؿ النظاـ الدولي ،وفقا لبرنامج محكـ التخطيط 

 ".تيفالمتغير  لمعطيات البيئتيف الداخمية والخارجية طبقاو ومحدد األىداؼ،

 : خصائص السياسة الخارجيةالمطلب الثاني

 في: الخارجية بخصائص يمكف حصرىاياسة تتميز الس

والمقصود بالرسمية ىو أف السياسة الخارجية تتخذ مف قبؿ جية  الطابع الرسمي:_1
رسمية في الدولة .أي انو ال يمكف ألي جياز غير رسمي في الدولة أف يكوف لو الفصؿ 

 .(1)النيائي في توجيو السياسة الخارجية 

والمؤسسات غير الرسمية ليا تصورات وأراء حوؿ بالرغـ مف أف األفراد والشخصيات 
ائؽ تساىـ في بمورة  ىذه لؾ معمومات وحقفاعالت السياسة الخارجية وليـ كذأىداؼ وت
،إال أنيا ال تتسـ بطابع الرسمية التي مف خالليا يتـ رد الفعؿ الرسمي لمدولة إزاء األىداؼ

 القضايا الخارجية.

اسة الخارجية الطابع الرسمي ىو جياز السمطة وأىـ جياز في الدولة يعطي لمسي   
التنفيذية والذي يمثمو في غالب األحياف رئيس الدولة ،ورئيس الحكومة ووزير الخارجية ووزير 

 وغيرىـ مف األشخاص الذيف يمثموف األجيزة الرسمية في الدولة. ،األحيافالدفاع في بعض 

وؿ كوحدات دولية تقميدية فيمكف أف كما أف السياسة الخارجية ال توجو فقط إلى الد    
  توجو إلى وحدات دولية حديثة كالمنظمات الدولية ،أو أحزاب سياسية ذات وزف إقميمي.

والسياسة الخارجية لسوريا في  مثال السياسة الخارجية إليراف في دعميا لحزب اهلل المبناني،

                                                           
 15_ محمد السيد سميـ،مرجع سابؽ ،ص1
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خارجية لتركيا في دعميا والسياسة ال دعميا لحركة حماس الفمسطينية ضد الكياف الصييوني
 .2011لممعارضة السورية منذ 

فبالرغـ مف أف  بمعنى أف السياسة الخارجية موجية لمبيئة الخارجية. الطابع الخارجي:_2 
يكوف في إطار  ال أف تنفيذىا ومسار سموكيااأجيزة الدولة  السياسة الخارجية تصنع داخؿ

.فالبيئة الخارجية ىي اإلطار الذي تختبر فيو ىذه (1)البيئة الخارجية أي البيئة الدولية
 الذي تحقؽ فيو األىداؼ المسطرة لمسياسة الخارجية. ووى السموكيات،

يعني أف برامج وقرارات السياسة الخارجية مختارة مف عدة بدائؿ  الطابع االختياري: -3  
ولة المعنية بو، مقترحة .فأي موقؼ دولي ال يوجب بالضرورة رد فعؿ وحيد وحتمي لدى الد

وأف الدولة تمتمؾ مجموعة مف الخيارات والبدائؿ الممكنة، فيي تختار أحدىا حسب أىدافيا 
 .(2)ومصمحتيا القومية 

السياسة الخارجية يختارىا مف  باالختيار، أفويرى الدكتور السيد سميـ أف المقصود  
 االختيار يشمؿ ثالث أبعاد : يدعوف صنعيا مف بيف سياسات بديمة ممكنة.وىذا

الصياغة الحقيقية لمسياسة الخارجية تتـ مف طرؼ مف ىـ منوطوف بميمة رسـ السياسة  _
الخارجية .أي الجية الرسمية في الدولة والتي تتمثؿ غالبا في السمطة التنفيذية .أما الفواعؿ 

لصيغة النيائية األخرى في النظاـ السياسي فميس ليا االختيار بشكؿ نيائي في رسـ ا
 لمسياسة الخارجية.

 

في رسـ السياسة الخارجية تتوفر مجموعة مف السياسات البديمة لصانع السياسة _
 الخارجية وعميو أف يختار مف بينيا.

                                                           
 27_ محمد السيد سميـ،المرجع السابؽ،ص1

 21_محمد السيد سميـ،المرجع نفسو،ص2
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لقدرة صانع  لؾوذإف السياسة الخارجية المختارة مف طرؼ صانع القرار تتسـ بالمرونة، _
ؼ والمعطيات المتعمقة بموقؼ القرار عمى  تغيير السياسة الخارجية متى تغيرت الظرو 

لؾ عندما يرى انو وجب عميو استبداؿ السياسة التي وقع عمييا االختيار قبؿ تبمور ذ ،معيف
 ىذه الظروؼ بسياسة مالئمة ليا.

موجية لتحقيؽ أىداؼ تـ الطابع اليادفي: إف أي  سياسة خارجية البد أف تكوف  -4  
 .(1)التخطيط ليا مف قبؿ صانع القرار،ويتـ تعبئة كؿ الموارد المتاحة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ

تجاه البيئة  السياسة الخارجية مجرد رد فعؿومف ىذا المنطمؽ ال يمكف اعتبار أف 
الخارجية، إنما ىي عممية  واعية ومقصودة تسعى إلى التأثير عمى البيئة الخارجية لتمكيف 

صالح الدولة مف أف تكوف فاعؿ أساسي في النظاـ الدولي أو تحقيؽ والمحافظة عمى الم
 الوطنية ليا عمى اقؿ تقدير.

البرامج التي تعتمدىا وحدة  الطابع الواحدي:يعني أف السياسة الخارجية تتمثؿ في تمؾ-5  
دولية واحدة إزاء وحدات دولية أخرى.وىذا البعد ىو ما يميز السياسة الخارجية عف العالقات 
الدولية .فالعالقات الدولية تفترض التفاعؿ، أي الفعؿ ورد الفعؿ بيف الوحدات الدولية،أما 

حدة تجاه وحدات دولية السياسة الخارجية فتعني تمؾ السياسة الموجية مف وحدة دولية وا
أخرى.كما أف الصفة)الواحدية( تعني أف قرار الدولة إزاء موقؼ دولي معيف يكوف موقؼ 

.مثال موقؼ الجزائر مف قضية (2)وحيد وال يمكف أف يتعدد إلى عدة مواقؼ متناقضة 
 الصحراء الغربية  ىو موقؼ وحيد وثابت والمؤيد الستقالؿ الصحراء الغربية.

 صنع السياسة الخارجية ث:المطلب الثال

 المؤثرة والمحددات العوامؿ يتطمب صنع السياسة الخارجية الفيـ والدراسة الدقيقة لمختمؼ
السياسة،و أوؿ ما يواجو صانع القرار ىو مدى  ىذه صنع في مباشر غير أو بشكؿ مباشر

                                                           
 24محمد السيد سميـ ، المرجع السابؽ ،ص_ 1
 13المرجع نفسو ،صمحمد السيد سميـ، _ 2
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لمجموعة  واستحضاره المفاجئة، كاألزمة الدولية اإلدراؾ السميـ لمموقؼ الذي ىو بصدده،
 توافر عمى بناء مف البدائؿ لبديؿ اختيار ىنا القرار يكوف وبالتالي بدائؿ حياؿ ىذا الموقؼ،

 المزايا مف قدر أكبر أنو يحقؽ يفترض الذي القرار يتخذ ثـ بالبديؿ تتعمؽ معينة معمومات
في توفير  المتطورة وتساىـ وسائؿ اإلعالـ ،الخسائر مف ممكف قدر وأقؿ

 أنيا كما بالقرارات المتعمقة البدائؿ دراسة وتقدير في كبير حد وتساىـ أيضا إلى.(1)لمعموماتا
 وتأثيرىـ القائـ النظاـ مع تفاعميـ أي السياسة الخارجية بقرارات الجماىير إقناع في تساعد
وفي ىذا الشأف نجد اف ايراف   القرارات. صانعي الجماىير إلى مواقؼ نقؿ عمى تعمؿ كما فيو

لنظاـ بشار االسد مف خالؿ اطالعيا عمى  تأييدىاقد اختارت البديؿ العقالني في قرار 
معمومات تفيد اف نظاـ االسد نظاـ قوي  وليس  مف الصعب اسقاطو . عكس تركيا التي 
ية قدرت وفؽ معطيات غير كاممة ضعؼ نظاـ بشار االسد فاختارت دعـ المعارضة السور 

بشار األسد لثالث نظرا لصمود _ت التقدير أقد اخط )تركيا(،  ويبدو انيا إلسقاطوالمسمحة 
 واخطأت اختيار البديؿ العقالني في اتخاذ القرار.  _تقدـ ميـ اماـ المعارضة حرازه سنوات وا  

بدءا بالمرحمة التحضيرية والتي تتضمف  تحديد  متعددة، بمراحؿ القرار صنع عممية وتمر
المعيار الرئيسي وتحديد المتغيرات المرتبطة بالموضوع) تحديد البدائؿ وجمع المعمومات( 

 ثـ تحقيؽ اليدؼ، استراتيجيةوقياس المتغيرات بالمعيار الرئيسي ثـ اختيار اليدؼ ورسـ 
 مف العممي إلى الواقع القرار ترجمة أي ه،مرحمة اتخاذ القرار باختيار احد البدائؿ وتنفيذ تأتي
 رد أو الفعؿ في إطار القرار ىذا كاف سواء ممموسة عمؿ وبرامج ونشاطات أفعاؿ خالؿ
 .(2)النتائج واستخالص والتقييـ األفعاؿ ردود مرحمة بعدىا وتأتي الفعؿ

وتتولى عممية صنع القرار مجموعة مف األجيزة الرسمية وغير الرسمية ،تأتي في مقدمتيا 
فتسيطر  لؾ حسب طبيعة األنظمة السياسية،التشريعية والتنفيذية ،ويتفاوت ذالسمطتاف 

                                                           
ر.)جامعة مذكرة ماجستي». السياسة الخارجية األمريكية تجاه أمريكا الالتينية في فترة مابعد الحرب الباردة« _ميمود العطري،1

 13 ،ص،(2007/2008الحاج لخضر_ باتنة.كمية الحقوؽ.قسـ العمـو السياسية.
 354،ص2006ديواف المطبوعات الجامعية، :الجزائر.االتجاىات النظرية في تحميؿ العالقات الدولية_عامر مصباح ،2
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بينما تسيطر السمطة  ،نع القرار في األنظمة البرلمانيةالسمطة التشريعية عمى عممية ص
.وفي ميداف الشؤوف الخارجية تمعب السمطة التنفيذية (1)األنظمة الرئاسية التنفيذية عمييا في

 الدور البارز في بمورة السياسة الخارجية وشرحيا.

أما األجيزة غير الرسمية فتشمؿ األحزاب السياسية وجماعات المصالح والرأي العاـ،إال أف 
،إال أف األجيزة الرسمية في ىذه األجيزة تؤثر بالفعؿ في توجيو سموكيات السياسة الخارجية

 .الدولة ىي المسؤولة في النياية عف صنع السياسة الخارجية

 اإلقليمي:  مفهوم الدور الثانيالمبحث 

مف المفاىيـ  المركزية في دراسات العالقات الدولية، نظرا  اإلقميمي مفيـو الدور يعتبر
مكانة ليا  في  إيجادلمتحوالت الكبرى  التي عرفيا العالـ  .حيث ظيرت عدة دوؿ تحاوؿ  

 في سياستيا الخارجية. إستراتيجية أىداؼالسياسة الدولية  مف حيث التأثير و النفوذ لتحقيؽ 

، مف خالؿ التعريؼ بو والتعرؼ  اإلقميميـو الدور تطرؽ  الباحث  في ىذا المبحث لمفي 
 و توجياتو. أنماطوعمى محدداتو وتحديد ابرز 

 : تعريف  الدور  األولالمطلب 

، وسنركز في ىذا  أخر إلىمف  تخصص  تشيد مفيـو الدور عدة تعريفات اختمف
 .آلخرمف مفكر  اتيناالمطمب  عمى مفيومو السياسي ، والذي عرؼ بدوره عدة  تب

غربي، كما  أصؿ" الحركة في  محيط او بيئة معينة " وىو ذو بأنويعرؼ الدور لغويا _ 1
 وىو مفيوـ الشخص في موقؼ محدد"زء الذي يؤديو " الجبأنوويبستر" "موس قايعرفو 
 .(2)مف المسرح مستعار

                                                           
 16_سعد حقي توفيؽ،مرجع سابؽ،ص 1

2_ Cameron G. Thies,Role Theory and Foreign Policy. Forthcoming (2009), International Studies Association 
Compendium Project, Foreign Policy Analysis section, 
http://www.isanet.org/compendium_sections/2007/06/foreign_policy_.html. 
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ص المسرحي ويقوـ وفقا لمن معينة، المسرح يتقمص كؿ منيـ شخصية أفراد أفحيث 
ة يوالخصائص بصورة تقريب ب منيا في الشكؿ،حيث يقتر المسرحي ، األداءبدورىا في 

 إلىعكس القصة المسرحية ل أفراديسعى و  المسرحية.، بما يتماشى مع  حبكة القصة يةتمثيم
 الجميور. أدراؾ  إلىحتى تقترب  الواقع،

 مفيـو الدور في عمـ االجتماع :_ 2

 في عمـ االجتماع، أصمو إلىفي مفيومو السياسي  قبؿ الرجوع   الدوريمكف تعريؼ  ال
(1)السموكيات المتوقعة  اجتماعيا والمرتبطة بوظيفة معينة " بو"مجموعة ديقصإذ

. 

_سواء كاف  فردا او  معيف السموؾ المجتمعي لطرؼيعني  األصيؿقو طمالدور مف من، إذا
 يحددىا ىذا الطرؼ  لنفسو  ضمف المجتمع المحيط بو،يرتبط بالوظيفة التي  دولة _ أوىيئة 

 .ادولي أو ،سواء كاف ىذا المجتمع محميا

يعود الى تركيز ىذا العمـ  عمى الفرد  في  ،مدور بانو سموؾف تعريؼ عمـ االجتماع لإ  
نيا ترتكز إدوؿ ، ف أواو منظمات جماعة سواء كانت مجموعة   أي أف، بحيث  جتمعالم

  األفرادات يلسموكتالي  فاف سموكيا   يكوف انعكاس وبال ،عمى الفرد  باعتباره المسير ليا 
 المكونيف ليا والمسؤوليف عف قراراتيا.

 الكامؿ التوجييي النسؽ مف قطاع يمثؿ" بأنوفقد عرؼ الدور ""(Parsons)":بارسونز" أما
 خاصة مجموعة في ومندمج التفاعمي بالمستوى المرتبطة التوقعات منظـ حوؿ فيو لمفرد،
 مف مجموعة تشكؿ راأدو  عدة أو واحد مع التفاعؿ ىذا التي تحكـ القيـو  المعايير مف

 .(2(ممةالمتكا اتيوالسموك التفاعالت

                                                           
مركز  الخميج  .دبي:السياسة الخارجية  االيرانية تجاه دوؿ مجمس التعاوف الخميجي_منصور حسف العتيبي .1

 31,ص2008لالبحاث،
مجمة .المتحدة االمريكية  ومستقيؿ الدور االقميمي  لمصر في  منطقة الشرؽ االوسط" لبنى خميس  ميدي ،"الواليات2_

  105،150.ص2011.العدد السياسة الدولية
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 راداألفوالمعايير التي تميز  بالقيـ وارتباطيا  األدوارتفاعؿ  إلى "بارسونز"شار أ
 .األدواريز بيف والمجتمعات ،ىذا االرتباط يم

 _ المفهوم السياسي للدور :3 

"وظيفة الدولة كنموذج منظـ لمسموؾ ضمف  أنوبالمفيـو السياسي لمدور فيعرؼ  أما
مكانياتومجموعة دوؿ ، وكؿ منيا  يعبر  عف نمط سياسي  خارجي  يختمؼ  في تكوينو   وا 

 .(1)والمؤثرة  بكؿ دولة "والمجتمعية تبعا لمظروؼ المحيطة المادية  

باعتبارىا  شخصية   ،الدولة كطرؼ في المجتمع الدوليىذا التعريؼ ركز عمى سموؾ  
 ومنوط، وتمثؿ نموذجا سياسيا محضا ، الدولية  قانونية  وفاعؿ رئيسي  في العالقات
 ػبوظائؼ  سياسية ضمف المجتمع الدولي 

بيا ضمف  مجموعة مف  المنوطلة السياسية مفيوـ   الدور صبغة وظيفة الدو  وبالتالي اخذ
المادية والمعنوية   إمكانياتياـ مع  ءالدولي  وبما يتالأو  اإلقميميى عمى المستو  الدوؿ سواء

 والظروؼ المحيطة بيا. اإلستراتيجية ألىدافياووفقا 

وىذا التعريؼ  المركز عمى  سموؾ الدولة كفاعؿ رئيسي  في العالقات الدولية  ذو منظور 
جانب  إلى  أساسيتؤثر  بشكؿ  والتي  األخرىفواعؿ المجتمع الدولي    أىمؿواقعي ػ حيث 

 .الدوؿ  في  النظاـ الدولي 

يكوف   أف يمكف   حيثالدور  في سموؾ  الدوؿ فقط  ،  ال يمكف حصر مفيـو لكف،
،  كاألحزابالدولي ،  أو  اإلقميميعمى المستوى أدوارا عميف  في النظاـ الدولي لباقي  الفا

 وكذلؾ الشركات المتعددة الجنسيات. ،والمنظمات الدوليةػ كمنظمة  العفو الدولية 

                                                           
 161،ص2007،. 7العدد، مجمة السياسة  الدولية_خضير ابراىيـ " العراؽ ودوؿ الجوار ,دور العراؽ كعامؿ توازف ". 1
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ر عف السياسة عبت التيمفيـو الدور بأنو "مجموعة قواعد السموؾ  "روبرت كيوىاف"عرؼ _
صانعي السياسة  "يعتمدىا طريؽ"خارطة عتباره مكف اكما يوتوجو عمميا.  المتوقعةالخارجية 
 1.تبسيط وتسييؿ فيـ واقع سياسي معقد "لالخارجية  

 في الحكومات تتبناىا التي التطمعات "بأنو عرفت الدور "بدراف ودودة" الدكتورة أما 
 .2))ةيالخارج ئةيفي الب ريالتأث محاولتيا

وتطمعات الدوؿ  لتحقيؽ  بأىداؼ"بدراف" مفيـو الدور  وىنا  ربط كؿ مف "كيوىاف" و 
 .ا  المتواجدة في بيئتيا الخارجيةحاجياتي

 الدور االقليمي  المطلب الثاني:

 :_ تعريف الدور االقليمي1

صور صانع القرار في الوحدة الدولية  "ت السياسة الخارجيةفي  اإلقميمييقصد  بالدور  
دولتو    تؤدييا أفلممجاالت  التي تتمتع بيا دولتو  بالنفوذ  ، ولموظيفة  التي يمكف  

، بسبب قياميا بيذه ميمياإلق أوالمتوقع  في النظاـ الدولي  وتوقعاتو  لحجـ التغير
 .(3)الوظيفة

صانع  القرار فييا  لممجاالت   لدولة ما بتصور  اإلقميميلدور اعريؼ حصر ىذا الترغـ 
  إمكانيةود انو  اشترط ضمنيا  وج إال، تتمتع  دولتو فييا بالنفوذ أفف  والوظيفة التي يمك

الدولة  المادية  والمعنوية  وكذلؾ   قدرتيا    إمكانياتوالتي تعكس ،لتحقيؽ  ىذا التصور 
 .دورال ميا  بيذاعمى تحمؿ  التغير في الوضع الناتج  عف قيا

                                                           
1_SofianeSekhri;"The role approach as a theoretical framework for theanalysis of foreign policy in third 
world countrie".African Journal of Political Science and International Relations Vol. 3 (10), pp. 423-432, 
October, 2009 

 _لبنى  خميس ميدي ,مرجع سابؽ 2
ات المستقبميةدراسة استشرافية لمػدور الدور االقميمي العراقي..رؤية في الثوابت االستراتيجية والتحدي" دنيا جواد الجبوري_3

ماتو االستراتيجية واالقتصادية والسياسية... الُفرص الُمتاحة.. والقيود .العدد  مجمة السياسة الدولية". اإلقميمي العراقيَّ ...مقوَّ
 211،ص 15،2010
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وبيف القدرة  عمى   يمكف التمييز  بيف تصور الدور كمفيـو  وبيف ممارستو  الفعمية إذا 
لؾ االقتناع  بالقدرات  التي تمتمكيا  الدولة ، والتي يمكف  اف تمكنيا  مف ممارستو  وكذ

 .لضغوط المتوقعة في النظاـ الدوليالممارسة الفعمية  ومواجية ا

 )عناصره(:اإلقليمي_ مكونات الدور 2

في ىذا الصدد يمكف توضيح العناصر المحورية لمقترب الدور االقميمي والمتمثمة في : 
،والذي يمثؿ )مفيوـ الدور (ػ سموؾ الدور  والذي يمثؿ  الممارسة  إدراكو أوتصورات الدور 
 ضغوط الدور  والذي يمثؿ بيئة الدور الفعمية . وأخيراالفعمية لمدور ػ 

 تصورات الدور : أ_

تزامات  والقواعد  واالفعاؿ  المالئمة  االليقصد بيا "تصورات قيادات الدولة  ذاتيا  حوؿ 
والوظائؼ )اف وجدت ( التي يتعيف عمييا القياـ بيا عمى نحو مستمر في  لخصائص  الدولة

 .(1)ر جغرافية موضوعية  معينة "طا

 يندرج ضمف تصورات الدور عدة  عناصر فرعية :

 مكانة الدولة ._

 دوافع الدور _

 االمنية والقيمية المعنوية.دية ،مجاالت الدور  وادواتو السياسية ، االقتصا_

 :ىي رئيسية، أبعاد ثالثة في لمدوؿ  يمكف حصر  تصورات الدور  الخارجي

 تصوره بذلؾ يقصد :الدولي النسؽ في الوحدة لمركزة الخارجي السياسة صانع تصور  1_
 .الوحدة ىذه بيا تتمتع الذي النفوذ نفوذ،ودرجةالب فييا الوحدة تتمتع التي الرئيسية لممجاالت

                                                           
, القاىرة :مجمس الوزراء المصري ، مركز  ".ورقة بحثية_ عمي جالؿ معوض." الدور التركي في الشرؽ االوسط 1

 5،ص2011المعمومات. 
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 أو اإلقميمي المستوى عمى ىو لدوره الرئيسي المجاؿ أف الخارجية السياسة صانع يتصور فقد
 .المتوقعة النفوذ لدرجة تصورا يقدـ ستوىكؿ م وفي العالمي، المستوى

 ،الدولية لموحدة الخارجية لمسياسة الرئيسية لمدوافع الخارجية السياسة صانع تصور_  2

 دوافع أو الدولية، الوساطة دور ذلؾ ومف) تعاونية دوافع (بيف تمؾ الدوافع وتتفاوت
 المعادي لالستعمار، استغالؿ النفوذ. ذلؾ مف، و صراعية

 أداء نتيجة الدولي النسؽ في المحتمؿ التغير لحجـ الخارجية السياسة صانع توقعات_  3
 أخرى وأدوار الدولي، لمنسؽ الكمي التغيير تتضمف أدوار ،فيناؾ الدولي النسؽ في ما وظيفة

 .الراىف الوضع استمرار إلى تنصرؼ

 سلوك الدور  )الدور الفعلي(:ب_  

 فكريالتي تعكس  الجانب  الوالتصرفات الجانب  المتعمؽ بالسموكيات  يقصد بو      
 الفكرة  الى الممارسة   والتطبيؽ.التصوري (  عمى الواقع  ،اي نقؿ  التصور  مف )

وتنطمؽ  نظرية الدور  مف افتراض اف  االصؿ  في السموؾ الخارجي  اف يعبر  بدرجة 
 ميمية .والقوى  االقيز الدوؿ الكبرى ،الدوؿ العظمى ، وىذا ما يم(1)كبيرة عف اداء الدور 

 :ضغوط الدورج_ 

كؿ العقبات المباشرة وغير  أي، "الدور أداءبيا "جميع مصادر صعوبات  المقصود
التي وفقا لمتصورات  والمتوخاة مف الدور ػ المبرمجة  األىداؼعيقة  لتحقيؽ المباشرة  الم

 .ادراكات القادة بنيت أساسياعمى 

 ،قد تكوف غير متوقعة _ اي_ االسترجاعيةكما تندرج ضمف ضغوطات الدور التغذية 
ي السياسية الخارجية _ لصنع القرار  فف البيئة العممية جميع االفعاؿ واالنعكاسات الناتجة ع

                                                           
 5_عمي جالؿ معوض،مرجع سابؽ ،ص 1
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، رلمدو المصدر المباشر و المنفذ لمدور _والتي لـ تكف ضمف التصور االولي  باعتبارىا
، 2011/مارسية في  بداية االزمة السورية منذاذاروالحالة الترك، الدور وىوما قد يعيؽ  اداء

 ضغوطات الدور التركي في المنطقة .كانت ابرز مثاؿ عمى 

، نظرا لمتغذية  األزمة حيث نالحظ تراجع الدور التركي بعد مرور عاـ واحد فقط مف
_ وكذلؾ بروز الدوريف  األسد السورية _ قوة وصمود الرئيس بشارعية في البيئة جااالستر 

 في البيئة العممية مف خالؿ الدعـ المباشر واإليراني_  األمففي مجمس الصيني لروسي _ ا
، ػ  األسدب جان إلىخوؿ حزب اهلل  في الصراع بشكؿ مباشر دوالصريح لمنظاـ السوري،

مع تراجع  في الصراع والذي ييدد الجميع، تنظيـ القاعدة في سوريا كطرؼ ثالث  وبروز
 الدوريف االمريكي واالوروبي.

 في السياسة الخارجية وتوجهات االدوار :انماط الثالث المطلب

 :أ_انماط الدور

 :(1)ابرز االدوار التي تنتيجيا الدوؿ ذات السيادة

نتيجة ، دعـ حركات التحرر عمييا أنو مف  الواجب اقادتي _مؤيد التحرير: دولة يشعر 1
انتيجت ىذا الدور  ة الجزائريةيفالسياسة الخارج ،البشعة التي مرت بيا االستعماريةلمتجربة 

 وية.والصحرا ةينيودعمت القضيتيف الفمسط االستقالؿ منذ
تسيطر  أفما يكفي مف الموارد والقدرات لتمكينيا مف  لدييااف _زعيـ إقميمي: دولة تعتبر  2

منذ  األوسطفي الشرؽ   تحقؽ ىذا الدور أفوقد حاولت قطر  ،عمى المجاؿ اإلقميمي
 لمعراؽ. األمريكياالحتالؿ 

حماية الساحة اإلقميمية التي تتواجد  عمييادولة تشعر أنو مف الواجب  حامي اإلقميمية:_3
والقدرات المختمفة التي تميزىا عف غيرىا مف الدوؿ ، ونجد اف فييا  نظرا لممكانة اإلقميمية 

 .2003_2010في الفترة الممتدة  األدوارالنوع مف  ىذا انتيجتتركيا 
                                                           

1  _ Sofiane Sekhri,op.cit,p425 
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تيدؼ الى  تحقيؽ   نتيج سياسة خارجية مستقمة ونشطة،_النشيط المستقؿ :الدولة التي  ت 4
التفاعؿ مع  مصالح الدولة  بغض النظر عف الضغوط الخارجية كما تيدؼ إلى زيادة وتنويع

  .المختمفة الدولية اتالوحد
مناىضة  دولة  التي تتبنى الموقؼ مف كونياالوكيؿ المضادة لإلمبريالية: وىي ال 5_

 نتيجة لدعـ بعض أو كانت ضحية لالستعمار، كأف  لإلمبريالية نتيجة لخمفيتيا التاريخية،
لي المتنامي بعد انطالقا مف فكر يرفض التوسع االمبريا أو.الشيوعية مثؿ تاأليديولوجيا

يرافسيا رو  أفونجد  الحرب الباردة ، الى  باإلضافةمدوف ىذا الدور توكوريا الشمالية ، يع وا 
 . كنموذج عربيسوريا 

ماية وتعزيز ح عمييا  وىي الدولة  التي تشعر أنو مف الواجب :اإليمافالمدافع عف _ 6
مثؿ حماية والترويج  يمكف أف تكوف ىذه المعتقدات سياسيةة، مبادئ ومعتقدات معين

 .اإلسالـ وتعزيز المسيحية والييودية أو حمايةك، دينية وأ، لمديمقراطية
الدوؿ   تنفيذ مياـ محددة مف أجؿ التوفيؽ بيف أنيا قادرة عمى  وسيط: دولة تتصورال 7_
، ودوري   الجزائر في السبعينيات مف القرف الماضي  كدور،وسوء الفيـ  صراعاتال اؿفي ح

 .2003منذ  األوسطفي الشرؽ  قطر  وتركيا
دوؿ العالـ  تطويرل واجب عمييا تقديـ  المساعدةال_المطور: وىي دولة تشعر أنو مف  8

 تنتيجو الواليات المتحدة منذ عقود  وىو دور.المتخمفة
 ىاتعزيز ىيبتيا، لكسب النفوذ وأف يكوف دور  دولة تنتيج سياسات معينة مف أجؿ نموذج 9_

 .او عدة مناطؽفي منطقة معينة نموذج إما في النظاـ الدولي أو ا
وىو  السالـ والوئاـ في العالـ الدولة تأخذ عمى عاتقيا ميمة تعزيز صانع السالـ: 10_

 .الدور الذي تنتيجو الواليات المتحدة منذ عقود

 واألنظمةالشرطي: دولة تشعر أنو مف الواجب عمييا محاربة ومعاقبة دوؿ الشر _11
 .المتسمطة والديكتاتورية
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مكافحة اإلرىاب بسبب تجارب  دولة تأخذ عمى عاتقيا ميمة :اإلرىابمكافحة  وكيؿ_ 12
 .تجربة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب التيديدات اإلرىابية أو

 مف خالؿ النماذج السابقة ،يمكف استنتاج ما يمي :

 ومصالحيا القومية . وأىدافيالمدولة  اإلستراتيجية_ نمط الدور  يتبمور وفقا لمرؤى 

 يتبمور  وفقا لقوة الدولة وتنوع مصادر ىذه القوة._ نمط الدور  

 ، وفقا لمظروؼ والبيئة الدولية . أخرى إلى_ الدور ليس ثابت  يمكف اف يتغير مف مرحمة 

، فيي  األمريكيةر ، كالواليات المتحدة مف نمط لمدو  أكثر_ يمكف لدولة واحدة اف تتبنى 
 .الخالشرطي ، وصانع السالـ , والمطور ، والوسيط...

ظرا نػ  لإلمبرياليةمضاد  _  دوؿ العالـ الثالث غالبا ما تتبنى  دور  مؤيد التحرير او 
 لمظروؼ االستعمارية التي عرفتيا ىذه الدوؿ.

،  اإلقميميالزعيـ  أود ئمف دولة دور القا أكثرالواحد ال يمكف اف تتبنى  اإلقميـ_ في 
وجدت دولتاف  إذاؾ الدور ، لكف فقط ىي التي تتقمص ذل اإلقميـفي  األقوىفالدولة 

 .قاربتاف في القوة فنشيد ىناؾ تنافس كبير عمى االنفراد بيذا الدورتم

 في السياسة الخارجية: األدوارتوجيات   -ب

أو تقصر، تتبع الدولة توجيا معينا في سياستيا الخارجية، يطبعيا لمدة زمنية قد تطوؿ   
الوطنية مع ذلؾ التوجو وفقا لمظروؼ الداخمية لمدولة والواقع  مصالحياوذلؾ حسب تالـؤ 
كما تتنوع توجيات الدولة في سياستيا الخارجية حسب موقعيا  الدولي المحيط بيا.

ميتيا فاعأىمية الدولة في حد ذاتيا ومدى االستراتيجي ومدى أىميتو بالنسبة لمدوؿ األخرى و 
 دولي.سواء عمى المستوى اإلقميمي أو ال
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 العالمي:–_ التوجو اإلقميمي 1     

 .ية لمدولة وفقا لمجاليا الجغرافيينصرؼ التوجو اإلقميمي إلى توجو دور السياسة الخارج 
دورىا نحو مجاليا اإلقميمي وال تعطي أي اىتماـ لمقضايا البعيدة عف  فيناؾ دوؿ تحصر

 (1)إقميميا.

جميورية مصر العربية ،فالمجاؿ الرئيسي  مف أمثمة الدوؿ التي تنتيج ىذا التوجو،
لؾ السياسة الخارجية لمبرازيؿ تجاه أمريكا كذ لسياستيا الخارجية ىو الشرؽ األوسط،

والسياسة الخارجية التركية في فترة تسعينيات القرف الماضي تجاه دوؿ أسيا ، الالتينية
 الوسطى والقوقاز .

وىو دور  ني الذي تقدمو الدولة لذاتيا،وىذا التوجو تصاحبو صورة ىامة لمدور الوط   
الزعيـ اإلقميمي ،بحيث تقـو بو الدوؿ التي تمتمؾ إمكانيات كبيرة ومتنوعة مقارنة بالدوؿ 
األخرى في منطقتيا مما يجعؿ منيا قوة إقميمية ذات مسؤوليات خاصة تستثمر الدولة ىذه 

ـ الدوؿ التي تمعب ىذا الدور .مف أى(2)اإلمكانيات لمقياـ بدور نشط عمى الصعيد اإلقميمي
يراف ، نجد وتبحث عنو فكؿ منيما تسعى إلى التأثير في قضايا الشرؽ  كؿ مف  تركيا وا 

 األوسط.

يقابؿ التوجو اإلقميمي ،التوجو العالمي ،بحيث توجو الدولة في ىذه الحاؿ سياستيا    
عة عمى شتى دوؿ الخارجية نحو وحدات دولية خارج إقميميا ،فاىتمامات ىذه الدوؿ موز 

الواليات المتحدة  ومف أمثمة الدوؿ ذات  ىذا التوجو،(3)العالـ ،كما أنيا تشمؿ أقاليـ العالـ.
خاصة منذ نياية الحرب العالمية الثانية ،فيي توجو سياستيا الخارجية تجاه مناطؽ  األمريكية

فريقيا واسيا وارويا.    عدة مف العالـ ،فسياستيا نشطة في الشرؽ األوسط وا 

                                                           
 37_ محمد السيد سميـ، مرجع سابؽ،ص1
  173،ص1985.بيروت:دار الكتاب العربي،النظرية في العالقات الدولية_ناصيؼ يوسؼ حتي،2
 38،مرجع سابؽ،ص_ محمد السيد سميـ 3
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يصاحب ىذا التوجو )العالمي( صورة ىامة لمدور الوطني الذي تقدمو الدوؿ في    
الدوؿ دورا قياديا حيث أف ليذه  ،اتجاه دولي عاـ أو سياستيا الخارجية وىو دور زعيـ تيار

مكانيات نلؾ وجود عقيدة معيى الصعيد الدولي وعادة ما يعكس ذخاصة عم ة لدى الدولة وا 
الواليات المتحدة  تيكما ىو الحاؿ بالنسبة لسياس(1).كبيرة تسمح ليا بتحقيؽ ىذا الدور

ا لمقيـ  الغربية كالديمقراطية منشرىباإلضافة إلى سياسة  ضد اإلرىاب. وفرنسا األمريكية 
 والتي مف خالليا تشف عدة حروب باسميا إلسقاط أنظمة تراىا تيدد مصالحيا القومية،

وتدخؿ فرنسا  لمعراؽ  وتدخميا في السوداف والصوماؿ . لواليات المتحدة االمريكية ا كاحتالؿ
 في مالي وافريقيا الوسطى.

 الدولية الراىنة : _ توجو إقرار أو تغيير العالقات2  

يميز ىذا التصنيؼ بيف توجو سياسة خارجية يسعى إلقرار النمط الراىف لمعالقات    
الدولية وبيف توجو سياسة خارجية يسعى إلى تغيير النمط الراىف لمعالقات الدولية إلى نمط 

ط إلى وتوجو اإلقرار أو التغيير في العالقات الدولية الراىنة ال ينصرؼ فق مثالي متصور.
ونتيجة ألتساع  القضايا اإلقميمية، بؿ يشمؿ كؿ القضايا الدولية في شتى أنحاء المعمورة.

  ىذا التوجو)اإلقرار/التغيير ( انتشار

تتغير بعض معطيات الواقع الدولي ،كنمط التحالفات الدولية ،وىيكؿ التعامؿ االقتصادي 
 (2)الدولي ،وعالقات القوى الدولية.

سياستي الحياد  التي تساىـ في تحقيؽ إقرار الوضع القائـ إلى حد ما، مف أىـ السياسات 
وىتيف السياستيف اعتمدتيما الدوؿ المستقمة عف القطبيف المتصارعيف أثناء  وعدـ االنحياز.
حيث تكتسب الدولة المحايدة وغير  وىما تكسباف الدوؿ دور المستقؿ النشط، الحرب الباردة.

                                                           
 174_ناصيؼ يوسؼ حتي،مرجع سابؽ،ص1
 38_محمد السيد سميـ،مرجع سابؽ،ص2
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لؾ في خدمة السالـ واالستقرار جميع ،وبالتالي تستطيع أف توظؼ ذالمنحازة مصداقية عند ال
 .(1)الدولييف وابرز مثاؿ عمى ىذا التوجو مممكة النمسا

سياسة أما السياسات التي تسعى إلى تغيير الوضع الراىف في العالقات الدولية ىي  
لدوؿ لتأييده بحيث كؿ حمؼ يسعى إلى احتواء اكبر عدد مف ا .األحالؼ والتكتالت الدولية

سيؿ ،وبالتالي يمنع الحمؼ الضد مف تقوية دفاعاتو ،مما ي(2)لمسيطرة عمى المواقع الحيوية
لغائو،  "الناتو" يب الباردة بيف حمفحصؿ بالفعؿ خالؿ الحر  ىذا ما السيطرة عميو وا 

 حيث زاؿ األخير بسقوط االتحاد السوفياتي. ،"وارسو"و

التوجييف السابقيف صنفا وفقا ألىداؼ الدولة  اتدخمي : إذا كان واالالتوجو التدخمي  -3   
السياسة الخارجية مف خالؿ الدور في  مف خالؿ سياستيا الخارجية ،فاف ىذا التوجو يصنؼ 

بمعنى إلى أي حد توظؼ الوحدة الدولية  األدوات  التي تتبعيا الدولة في تنفيذ سياستيا.
 لدولية األخرى.أدوات تدخمية لمتأثير في الوحدات ا

يذىب التوجو التدخمي إلى سعي الوحدة الدولية لمتأثير في سياسات الوحدات الدولية  
 (3)األخرى وتوجيييا بالتأثير في تركيب السمطة السياسية القائمة فييا.

وىذا التوجو تعتمده في غالب األحياف الدوؿ الكبرى ،والتي تبحث دوما عف النفوذ وتسعى 
برز الدوؿ التي تنتيج ىذا التوجو أومف  الحيا القومية خارج إقميميا.لممحافظة عمى مص

 ،كؿ مف مالي وافريقيا الوسطى الواليات المتحدة األمريكية تجاه أمريكا الالتينية ،وفرنسا في 
أما بالنسبة لمدوؿ العربية فمف ابرز الدوؿ التي  روسيا في دوؿ البمقاف ومنطقة القوقاز.و 

التدخمي نجد سوريا تجاه لبناف ،بحيث بمغ تدخميا ذروتو في الفترة السابقة انتيجت التوجو 
،إال أف ىذا التدخؿ 2005عاـ  "رفيؽ الحريري"الغتياؿ رئيس الحكومة المبنانية األسبؽ 

                                                           
 174_ناصيؼ يوسؼ حتي،مرجع سابؽ،ص 1

 المرجع نفسو، نفس الصفحةناصيؼ يوسؼ حتي، _2
  38_محمد السيد سميـ ،مرجع سابؽ،ص3
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عرؼ بعض التراجع في الخمس سنوات األخيرة ،خاصة بعد انسحاب الجيش السوري مف 
 إلى باإلضافة، 2011لبحريف اثر الثورة البحرينية منذ كما نجد التدخؿ السعودي في ا لبناف.

 .2012ة السورية منذالمعارض في تسميح واإلماراتيالتدخؿ التركي والقطري 

فإنو قد يحاوؿ أيضا التأثير في سياسات الوحدات الدولية  تدخمي، أالأما التوجو    
تنتيجو في غالب  وىذا التوجو األخرى ولكف بدوف تدخؿ في تركيب السمطة السياسية.

األحياف دوؿ ذات سياسة خارجية متوازنة ،حيث تسعى إلى تحقيؽ الحد األدنى مف 
أبرز  .ومف(1)وىذه الدوؿ تعتمد عمى االتفاقيات الرسمية مصالحيا دوف المجوء إلى التدخؿ،

ر برز نمط الدو  وقد _سياسة الجزائر تجاه الدوؿ العربية ال تدخمي،الدوؿ التي تنتيج التوجو ا
مى بمواقؼ الجزائر مف الوضعيف ػ وتج2011الحراؾ العربي منذ  أثناءتدخمي لمجزائر ال ا
 .ميبي والسوريال

،ال يعني أف  إف الحديث عف ىذه التوجيات الثالثة لمسياسة الخارجية كؿ عمى حدا 
 فمف الممكف تصور تداخؿ األنماط الثالثة انتياج الدولة  ألحدىا يمنعيا مف انتياج األخر،

و إقرار الوضع الراىف بشكؿ لتوجيات السياسة الخارجية لموحدة الدولية في توجو عالمي قوام
 تدخمي.

 المطلب الرابع :محددات الدور 

في  إلييايمكف التطرؽ  ،دولة بعدة محددات أييتقيد تحقيؽ الدور وفقا لمنمط الذي تتبناه  
                                            :(2)التالية النقاط

 سموؾ عمى تنعكس بالتأكيد والتي الدولة بيا تتمتع التي ماديةال غيرالمتغيرات المادية و   _
 . الضعؼ القوة او عناصر مف تممكو بما ميياإلقم طيايمح تجاه الخارجي الدولة

                                                           

 39_محمد السيد سميـ المرجع السابؽ،ص2
 _ لبنى خميس ميدي، مرجع سابؽ  2
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 توقؼي التيمي،و ياإلقم طيايمح داخؿ الدولة وحركة ةريح مف تحد التي العوائؽ مجموعة_
 ،ةداخمي محددات تكوف غالبا ما وىي ،ةخارجيالو  اإلقميمية االقضاي مع ياتعاطي مقدار ياعمي

 . ةدولي او إقميمية

 عمى األساس في ستندي والذي ، ما لدولة اإلقميمي لمدور ةالدولي القوى ودعـ إسناد مدى_
 الكبرى القوى مصالح خدمة عمى الدولة قدرة مدى أي .ركةتالمش واألىداؼ المصالح قاعدة
   .عدمو مف العظمى أو

 معرفة في بالغة ةيأىم شكؿي مما ،نيايتكو  في المؤثرة لقرار والمتغيراتا صانع  ةشخصي_
 .ممموس واقع إلى أىدافيا ترجمة وأدوات القرار صانع حركة إستراتيجيةفيـ  حيمفات

 التي لألدوار التوقعات عمى تؤثر ميياإلقم طيايمح إطار في الدولة مرونة حركة  _ 
  : ىي ئاتيالب مف أنواع ثالثة فرتو  عمى تتوقؼ الحركة فمرونة ،ياتؤدي اف مكفي

 يقصدو  الحركة، عمى والقدرة بالقوة وتمده القرار صانع حركة ة تدعـداخمي ئةبيأ_         
القدرة عمى  القرار منح لصانعي مما قرار السياسي والترابط المجتمعي،االست مدى ىنا بيا

 .هديري الذي الدور ممارسة

 قد او، هيريد الذي لمعب الدور الفرصة صانع القرار تمنح قد ةاقميمي ئةبي ب_          
 ذلؾ. دوف تحوؿ بعوائؽ واجيوت

 وأ الكبرى بالدوؿ صاحبة الدور((الدولة ساس بعالقةاأل في مرتبطة ةدولي ئةبي_ ج      
 مف وتحد ةيميقماإلالدولة  عاتؽ عمى تقع شروط مف الدوؿ تمؾ ويتمم وما ،العظمى
ال يكوف بمعزؿ   طيامحي داخؿ ما دولة تمعبو اف ممكف إقميمي دور اي اف عنيي مما.حركتيا

 .عف رقابة الدوؿ الكبرى



 الفصل االول..............................................................اطار تمهيدي للدراسة

 

 33 

 السياسي النفوذ :لثالمبحث الثا

التعريؼ بو وعالقتو بالنسبية ومعرفة  ،مفيوـ النفوذ السياسي  مف خالؿىذا المبحث تناوؿ 
 اىـ وسائمو.    

  السياسي المطلب االول: تعريف النفوذ 

"تأثير الدولة في النسؽ الدولي، وقدرتيا عمى تغيير سموؾ الدوؿ  بالنفوذ السياسي قصد ي
في   ماال يمكف  اف يتبمور دور دولة  كما.والنفوذ ىو ىدؼ او غاية الدور ، (1)االخرى "
دوف الدور اف يتحقؽ ال يمكف   وكذلؾ.دوف وجود  نفوذ  ليا في تمؾ المنطقة ما منطقة 

او توفر  قدرة الدولة  عمى التغيير في سموكيات الدوؿ االخرى ، وىو ما يعني  "القوة الفعمية 
 ."النفوذ

  اآلخريف" القدرة عمى حمؿ :بأنو النفوذ ةيتعرؼ الموسوعة الميسرة لممصطمحات السياسو 
 األخيرةالنفوذ السياسي ىو تحقيؽ الييمنة، وىذه ،واليدؼ مف 2"فعؿ ما نريد اف يقوموا بوب

حجيميا عف بقصد ت أخرىدولة  قوية عمى  دولة مارسو تعبر عف النفوذ السياسي الذي ت
 ( عمى شؤونيا  وسمطاتيا وقراراتيا ور الرسميةسيطرة الفعمية)غيل، وا الساحة الدولية

 دوف الحاجة لالحتالؿ العسكري ليا. اأوضاعي

بيف  نو "عالقةأ" النفوذ" بداؿ".روبرت .أ" عرؼ"،التحميؿ السياسي الحديث"في كتابو 
و أعمى تصرفات  أكثرو أو نوايا فاعؿ أ التتفضي ،رغبات ،فاعميف حيث تؤثر احتياجات 

 .3أكثرو أ أخرنوازع فاعؿ 

                                                           
.)تر:محمد بف احمد مفتي،محمد السيد سميـ(.الرياض:عمادة شؤوف المكتبات جامعة  تفسيرالسياسة الخارجية_ لويدجونسف،1

 238،صالممؾ سعود
 464.] د.ـ.ف[،]د.د.ف[.]د.ت.ف[،صػالموسوعة الميسرة لممصطمحات السياسية_عبدالكافي اسماعيؿ عبدالفتاح، 2
القاىرة :مركز االىراـ  ..)تر:عالء بوزيد،عالء الديف ىالؿ ( ثالتحميؿ السياسي الحدي_روبرت.أ،داؿ،3

 49،ص5،1993لمنشر.ط
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طرؼ والتي   تتوفر لدى أفوسائؿ النفوذ التي يمكف   "داؿ"اغفؿ في التعريؼ السابؽ   
نو أوعي وكمر ط  أ، واعتبر النفوذ األوؿفوذ الطرؼ نبوؿ قُ  عمى خراألغـ الطرؼ ُير تجعمو 

 _ بيف طرفيف.اإلكراه_خالية مف عنصر  تفاقيةاـو عمى قُ ي  

 في كتابو "في القوة والسمطة والنفوذ ؼ النفوذ ر  ع "ف عبد الحميد احمد رشوافيحس"أما 
وتوجيو مثؿ في القدرة عمى التأثير في صانعي القرارات السياسية غير نظامية تت قوة" نو أب"
لعناصر القيادية مارس عادة مف جانب اوىو يُ  ،ىداؼ الييمنةأحقيؽ جؿ تأي العاـ مف أالر 

 .1ي مناصب رسمية في المجتمع أالتي ال تستعمؿ 

ف  أبمعنى  ،نو قوة غير نظاميةأب ة لمنفوذيمَّ ية مُ خاص  ىذا التعريؼ في  "رشواف"ز بر  أ  
الدوؿ  ال تستعمؿ القوة النظامية في تحقيؽ  نفوذىا في سمية في دولة مامطة الرَّ الس  

ىي  اليدؼ  والغاية مف  ف الييمنةأذ .اؽ بيف الييمنة والنفوذطاب  "وافرش"ف أال إ ،المستيدفة
 السيطرة ،النفوذ الظاىر والضمني . ،التحكـ، منيا أشكاؿلمنفوذ عدة النفوذ. كما اف 

 المطلب الثاني: نسبية النفوذ

ف  ذلؾ النفوذ  يكوف إف ،فعندما نتحدث عف نفوذ دولة ما بخاصية النسبية،يتميز النفوذ  
في  ختالفاتاعدة  وينتج عف ىذه النسبية  .كذلؾ  بمدى معيف و  أخرىبدرجة ما تجاه دولة  

 :2حجـ النفوذ

يستطيع  أداةعتبر المورد السياسي يالموارد السياسية : حيث  _ االختالفات في توزيع1
ؿ وتشموىو ما ينطبؽ عمى الدوؿ كذلؾ. األشخاصالشخص اف يستخدميا ليؤثر عمى سموؾ 

 المستوى االجتماعي. و ،المعمومات، التيديد األمواؿالموارد السياسية 

                                                           
.االسكندرية:مركز في القوة ،السمطة والنفوذ دراسة في عمـ االجتماع السياسي،_حسيف عبد الحميد احمد رشواف  1

 201االسكندرية لمكتاب،ص
 53_ روبرت .أ,داؿ ،مرجع سابؽ،ص 2
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 ،مواردىـ السياسية  األفرادـ بيا _ التبايف في الميارات والكفاءات التي يستخد2
واالختالفات  في الميارات السياسية تنبع بدورىا عف التبايف في المواىب والفرص والحوافز 

ى اخرى ر الدولة  مف حقبة الوالتعمـ وممارسة  الميارات السياسية .وىذا ما ينعكس عمى دو 
وضحو في الحالتيف  التركية وااليرانية في الفصوؿ وىو ما سن. غير قيادتيا السياسيةحسب ت
 القادمة.

، فمف بيف فرديف متساوييف  في سياسيةال لألغراضفراد _  التبايف في مدى استخداـ األ3
ـ خدخر قد يستف األأفي حيف  ، النفوذ يستخدـ ثروتو ليحصؿ عمى  حدىماأالثروة قد نجد 

في ختالؼ  االود الى عثروتو لتحقيؽ النجاح في العمؿ.ىذا التبايف يمكف اف ي
 .ات المواىب والخبر تبايف  نبع مف ي،كماالدوافع

 يص ىذه العوامؿ في  الشكؿ التالي:يمكف تمخ

 

 التي تؤدي الى                       تؤدي الى 

 والتي تؤدي

 

 التي تؤدي                               

 والتي تؤدي الى                                    

 .1(:بعض العوامؿ  المفسرة لالختالفات في النفوذ السياسي1الشكؿ )        

                                                           
 55سابؽ ،ص _ روبرت.أ. داؿ،مرجع 1

االختالفات في    

 _الموارد السياسية

 _الدوافع

 

 االختالفات  في:

 _النفوذ السياسي

 

االختالفات في :   

 _المهارات السياسية 

_المدى الذي  تستخدم فيه الموارد 

 لتحقيق  النفوذ السياسي

 

 االختالفات في 

 _المواهب

 _الخبرات
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 وسائل النفوذ : المطلب الثالث 

 :منيا لمنفوذ عدة وسائؿ

 واإلقناعالظاىري  اإلقناع النفوذ ويشمؿ نوعيف أشكاؿ وىو شكؿ مف،:اإلقناع_1
 .1الخداعي

خدـ يوعمى معمومات صحيحة بما ،طريقة مباشرة بقناع الظاىري: يكوف ىذا اإل اإلقناع_ 
 مصمحة الطرفيف.

 أمنةر ، بحيث انو  صورة غيبريءوغير  لتوائيإالنوع مف النفوذ  ناع الخداعي: وىذاقاإل_
ـ الطرؼ لالتصاؿ ، ال تتضمف نقؿ المعمومات الصحيحة ػ فيو خداعا  مقصودا ، حيث يقو 

_ يقدميا الطرؼ "ب" ليقـو بتصرؼ بناء عمى معمومات خاطئةالطرؼ إلقناع"أ"  بالسعي 
 ستعممتواسموب ىذا األ ،2صحيحبشكؿ مموقؼ لالطرؼ "ب" إدراؾتساىـ في  تشويو  االوؿ_

سقاط جؿ إمف أخرى أالدوؿ العربية ودوؿ  إلقناعوالدوؿ الغربية  األمريكيةالواليات المتحدة 
لتوجيو ضربة عسكرية  األخيرة السنواتستعممو الدوؿ الغربية في اكما ، ـ حسيفانظاـ صد

الكيماوية ضد المعارضة السورية  األسمحة و)النظاـ السوري(بحجة استعمال ،لمنظاـ السوري
مف   واإلماراتاستعممتو كذلؾ كؿ مف قطر والسعودية  اإلقناعالمسمحة . وىذا النوع مف 

 .سوريةاجؿ تسميح المعارضة ال

  المصالح_جماعات الضغط و2

 تعريف جماعات الضغط و المصالح :أ_

نة تيدؼ الى معي مطالبتختص بالدفاع عف  ،عات منظمة أو شبو منظمةاىي جم    
وتباشر ما يعني ليا مف أنماط النفوذ والضغط عمى السمطة ، تحقيؽ مصالح أعضائيا

                                                           
 ، نفس الصفحة السابؽ المرجع، داؿ. أ.روبرت_  1
 60،ص نفسو_ روبرت.أ. داؿ،المرجع  2
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بيدؼ رعاية المصالح التي تمثميا وحمايتيا وتعزيزىا أو  سواء،ودوائر صنع القرار  لرسميةا
 .مف أجؿ الحصوؿ عمى تعيدات مف شأنيا خدمة ىذه المصالح وتطويرىا 

لية النقابات العمكاعدة تنظيمات أو مجموعات  إلىالمصالح  وتتنوع جماعات الضغط أو
  اإلعالميةالمجموعات  ،النقابات المجتمعية ،الييئات العينية ،ومتطمبات الشباب ،والمينية

 ........الخ اإلعماؿتحاديات رجاؿ وا

تستغؿ الدوؿ  جماعات الضغط أو المصالح لتحقيؽ وتكريس  ، عمى المستوى الدولي
عمى حجـ و قدرة تأثير ىذه الجماعات عمى  في مناطؽ متفرقة مف العالـ بناء نفوذىا
الرسمية  في تمؾ الدوؿ . والدوؿ الكبرى يمكنيا تحقيؽ نفوذىا مف خالؿ المؤسسات  الييئات

والمنظمات غير الحكومية مف  ،المنظمات الدولية التي تسيطر عمييا  ،الدولية االقتصادية 
 (1)خالؿ تمويميا خارجيا.

جزءا   المنظمات الطوعية غير الحكومية  الممولة مف الخارج تصبح يوما بعد يـوأف  كما
متزايد  في صنع السياسة المحمية ، خصوصا  في الدوؿ  تأثيرمف حركة  دولية ذات 

حيث تصبح ىذه  .العولمة  والتحمؿ  التدريجي  لمحدود السيادية لمدوؿ أجواءفي ظؿ  ،النامية
دوات  بيدىا توجييا  كيؼ ما أو  ،باطا  بأىداؼ  القوى الخارجيةالمنظمات  أكثر  ارت

الباردة  كانت مثال النقابات  العمالية الشيوعية  في الدوؿ العربية  في فترة  الحرب .(2)تشاء
آنذاؾ ػ وفي المقابؿ النقابات  السوفيتيرتبطت  ارتباطا وثيقا  باالتحاد اتموؿ مف الخارج  و 

ا المبرالية كانت مدعومة مف الدوؿ  الرأسمالية الغربية كالواليات المتحدة األمريكية  وبريطاني
، خاصة في تشكيؿ انظمتيا السياسية في تحقيؽ نفوذ  الغرب في بمدانياما جعميا  تساىـ  

 .الى المجموعات ذات الطابع الديني باإلضافة

                                                           
 213ص 2012.عماف:دار الثقافة لمنشر والتوزيع، المدخؿ الى العمـو السياسية_  قحطاف احمد قحطاف ،  1
. 1.السنة االولى. العدد استراتيجيةمجمة مدارات _ خالد احمد الرماح."ازمة  تمويؿ منظمات المجتمع المدني"  2

 45، ص 2011/2012
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ارتبطت مثمة المجموعات ذات الطابع الديني ،الحسينيات  في  العراؽ  التي أومف  
رجاؿ  إلى باإلضافةكبر  في العراؽ ػ أنفوذا  إيراف، ومف خالليا  تحقؽ  بإيراف اوثيق اارتباط

 .الديف الشيعة في العراؽ

 الشركات متعددة الجنسيات: _3

ذات طابع  رأسماليةتعريؼ الشركات متعددة الجنسيات : ىي شركات  اقتصادية  أ_
عترؼ ي ونشاطاتيا ذات الطابع الدولي ، ال الوطني  وتعدد جنسياتيا تتميز  بانتمائيا ،ربحي

 .1شركات كبيرة ، غير متخصصة في قطاع معيف أنياحيث الدولي بوجودىا ،القانوف 

الجغرافي ، وتعدد  اإلقميميتتميز الشركات متعددة الجنسية  بضخامة الحجـ واالمتداد 
المركزية ، وقدرتيا  عمى خمؽ واحتكار التكنولوجيا  واإلدارةوالنشاط ،  اإلنتاجمجاالت 
 المتقدمة .

كوال،فيميبس، تويوتا ، ىياتشي، جنراؿ موتورز ، كوكا متعددة الجنسياتف ابرز الشركات م 
 دانش. رواياؿ ،اكسف فورد، فورد

 عالقة الشركات متعددة الجنسيات بنفوذ الدوؿ:ب_

وسائؿ النفوذ لمدوؿ الصناعية المتقدمة  لبسط   أىـالجنسيات ىي مف   الشركات متعددة  
في  ، وتستغميا  كأداة، حيث تستخدميا  الدوؿ المنشئة  ليا  األخرىنفوذىا في الدوؿ 

في   إلعانتيا  الدبموماسي، كالدعـ المعنوي  والغطاء  األخرىصراعيا  التنافسي  مع الدوؿ 
 .عممياتيا خارج حدودىا الوطنية 

 

 

                                                           
 371_قحطاف احمد قحطاف ، مرجع سابؽ،ص 1
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 قروض المالية :وال اإلنسانيةالمساعدات _4

والقروض  اإلنسانيةاعدات وسائؿ النفوذ السياسي  في العصر الحديث المس أىـمف 
لمدوؿ الفقيرة ذات   اإلنسانيةاعتمدت الدوؿ الكبرى عمى تقديـ المساعدات المالية،حيث 

ودوؿ   ايأفريقوشماؿ   األوسط،خاصة الدوؿ العربية في منطقة الشرؽ  اإلستراتيجية األىمية
 . اإلفريقيالساحؿ 

ػ خاصة  لمدوؿ المانحةليا  رىف الدوؿ المستقبمةتوالقروض المالية    اإلنسانيةعدات فالمسا
 2003عمى العراؽ عاـ ب سية ذات الطابع الدولي. ولنا في  الحر فيما يخص القرارات السيا

ابرز مثاؿ حيث  خضعت معظـ دوؿ الخميج خاصة الكويت والسعودية  لمقرار االمريكي 
 وايدتو.

النفوذ بشكؿ  جمي  خالؿ الحرب عدات االنسانية والعسكرية  لتكريس استخدمت المسا
الواليات المتحدة االمريكية  )ؾاذآنسة ايديولوجية بيف قطبي العالـ اردة  حيث كانت المنافبال

واستمر استخداميا الى يومنا ىذا ،وذلؾ مف اجؿ البحث عف مواطف  ،(واالتحاد السوفياتي 
 نفوذ  في المناطؽ االستراتيجية .

ابرز الدوؿ المستخدمة لممساعدات االنسانية والعسكرية والقروض المالية لتكريس النفوذ   
وؿ  الى الد باإلضافةنجد كؿ مف الواليات المتحدة االمريكية ػ وفرنسا  وبريطانيا  وروسيا 

 الصاعدة كالصيف وتركيا وايراف.

يعود استعماؿ الواليات المتحدة االمريكية لممساعدات االنسانية  الى عيد الرئيس االسبؽ 
برنامج المعونات تحت  قرأوالذي   "1948بػ"مبدا تروماف  آنذاؾ"تروماف"ضمف ما عرؼ 

بغة انسانية ،ضمف ىذه المساعدات  اخذت ص.1تقنية لمدوؿ  النامية "المساعدة "ال مسمى

                                                           
االقتصادية والجيوبوليتيكية "متحصؿ عميو مف الموقع  األوسط_احمد فتحي ."تنامي  اىمية  الشرؽ  1

http://neworientnews.com/news/Main.php  19:20عمى  2013_10_28يـو 
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دوؿ غير ديمقراطية  تجاه  _الواليات المتحدة االمريكية_ النوايا الحسنة لدولة ديمقراطية
 خذ بيدىا الى طريؽ الديمقراطية والتقدـ.يأمف الى  وفقيرة تحتاج

خمؼ تمؾ المساعدات مستترة  الى اف ظيرت بوضوح خالؿ  لـ  تمبث النوايا الخفية
المساعدات المالية  والقروض باالمريكية  دعمت الواليات المتحدةالسنوات االخيرة .حيث 

رؤساء دوؿ لمصمحتيا القومية ػ  بقاءبالدكتاتورية ، اذ لطالما دعمت   أنظمتيادوؿ توصؼ 
فقد دعمت الواليات المتحدة االمريكية   بالمساعدات المالية والعسكرية  نظاـ  حسني مبارؾ 

سنوات الماضية فقط  وصؿ مصر ما يربو عشر الي فف سنة، 30في مصر لما يزيد عف  
ىي لـ تعمف بشكؿ رسمي تعميؽ مساعداتيا لمصر بعد  ، وىا1بميوندوالر امريكي 15الى 

، واالنقالب عمى نظاـ ديمقراطي  2011يناير  25عودة الحكـ العسكري لمصر بعد ثورة 
منتخب مف طرؼ الشعب المصري وعزؿ الرئيس محمد مرسي 2013_ 06_30في 

 المنتخب في اوؿ انتخابات رئاسية  ديمقراطية شيدتيا مصر.   

يقتصر عمى الدوؿ الكبرى فقط،نجد  ـاف استخداـ  المساعدات االنسانية لتحقيؽ  النفوذ ل
يؽ نفوذىا  في تستخدـ  ىذه الوسيمة  لتحق  إقميميالباحثة عف  دور   اإلقميميةحتى الدوؿ 

يرافبالنسبة ليا .فتركيا  إستراتيجيةدوؿ  لتكريس     اإلنسانيةقد ابرزتا دور المساعدات     وا 
 .السورية  الحالية  األزمةا خالؿ واتضح ذلؾ جمي النفوذ 

 أطمؽما  أوالثورات العربية_  أثناءلمدوؿ العربية   األمريكيةوبالعودة الى المساعدات  
 : 2عميو البعض الربيع العربي_ يمكف عرض  بعض منيا

 .مميار دوالر امريكي1,3_ المساعدات االمريكية  المقدمة لمصر: 

                                                           
متحصؿ عميو مف الموقع  24،2012السنة  274_ المعونات االمريكية  وسيمة  استعمارية  ثمنيا باىظ.الوعي . العدد  1

http://www.al-waie.org 19:20عمى  2013_10_28/ يـو 
متحصؿ عميو مف  24،2012السنة  274. العدد  الوعيجريدة رية  ثمنيا باىظ._ المعونات االمريكية  وسيمة  استعما 2

 19:20عمى  2013_10_28/ يـو http://www.al-waie.orgالموقع 
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 .مميوف دوالر امريكي55_ المساعدات االمريكية  المقدمة لميمف :

 .مميوف دوالر امريكي100_ المساعدات االمريكية  المقدمة لتونس: 

 : القوة االقليمية الرابع المبحث

 المطلب االول : مفهوم القوة وخصائصها

 مفهوم القوة_أ

لمصطمح  القوة ػ وبذاؾ عرؼ  موحدلـ يتفؽ مفكري وباحثي عمـ السياسة  عمى تعريؼ  
 ىذا المصطمح عدة تعريفات  يمكف التركيز عمى بعض منيا :

وجعميـ  اآلخريفلمسيطرة  عمى  القدرة  والقابمية"نيا أالقوة ب“*كومار اىاندرام” عرؼ_    
كذلؾ جعميـ  يمتنعوف   عف عمؿ لـ يرغب ىذا ،يعمموف  ما يريد طرؼ ما  مف عمؿ 

 (1)."بو يقومواالطرؼ اف 

واعتبر  القوة ىي النتيجة  التي  يريد  ،في ىذا التعريؼ طابؽ "كومار" بيف القوة والقدرة   
ػ وبالتالي   اآلخريفعمى سموؾ   التأثيرطرؼ ما مف خالؿ مقدرتو عمى  إلييايصؿ   أف

 تعريؼ القدرة . أىمؿعرؼ القوة باعتبارىا ىدفا  وغاية ػ لكنو 

" قدرة الشخص عمى السيطرة عمى تفكير بانيا ،القوة »ىانس مورغينتو  وعرؼ_      
 .2"وتصرفات  شخص اخر

بيف القوة والسيطرة ، لكف  نجد اف القوة   ىي وسيمة لتحقيؽ  »ورغينتوم«  وىنا طابؽ 
 .ىدؼ يتـ تحقيقو بتوفر األولى فاألخيرةالسيطرة  

                                                           

 *_مفكر ىندي
 [د.ت.ف].6.العدد مجمة الكوفة القوة و السياسة  الخارجية :دراسة نظرية "."_محمد سالـ صالح  1

 161خضر ابراىيـ ، مرجع سابؽ، ص 2_
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القدرة التي يمتمكيا الفرد في ضوء العالقات « بانيا القوة"ماكس فيبر وعرؼ_     
مقاومة ع معيا اف يحقؽ رغباتو بغض النظر عف يالتي تجعمو في حالة يستطاالجتماعية  و 

 .1االخريف"

عرؼ القوة مف خالؿ وضع معيف يميز الفرد بامتالكو القدرة التي مف "نجد اف "فيبر 
خالليا  يحقؽ رغباتو دوف النظر الى حالة االخريف ، وبالتالي عرؼ القوة  مف خالؿ 

.  المقارنة بيف قدرة الطرؼ المؤثر وقدرة الطرؼ المقاـو

رة )ا(  عمى دفع )ب( لمقياـ بعمؿ )س( .احتماؿ قياـ _روبرت داؿ :عرؼ القوة بأنيا "قد  
 .2)ب(بالعمؿ )س(بغض النظر عما فعمو )ا("

نتقؿ في تعريفو لمقوة مف التعريؼ المادي الذي استعممو سابقيو الى التعريؼ إ اذا "داؿ"
 حيث عرؼ القوة مف خالؿ القدرة عمى التأثير .،المعنوي

كما تعرؼ القوة ايضا  باعتبارىا مجموعة االمكانات المتاحة لدولة ماػ التي يمكف تقديرىا 
 .3دوؿ االخرى  بإمكاناتبمقارنتيا 

الدوؿ مقارنة بالدوؿ االخرى ولـ ىذا التعريؼ وسع مفيوـ القوة الى االمكانات التي تمتمكيا 
  لإلمكانياتوما يؤخذ عميو  تركو قتصر عمى االىداؼ والغايات المتوخاة مف امتالؾ القوة .ي

 مجيولة ولـ يتطرؽ الييا بالتعريؼ او التحديد.

وقد ، المكونة ليا القوة مف خالؿ تحديد العناصر عرؼ وغمو"أماالدكتور "احمد داوود أ _
الثابتة  ركز عمى مدى ترابطيا وتكامميا.بحيث حدد ىذه العناصر  في  المعطيات

 السكاف والثقافة (،معطيات متغيرة )القدرة االقتصادية ،القدرة  ،الجغرافيا،عدد)التاريخ
                                                           

_احمد سالـ عمي،"القوة وعالـ ما بعد الحرب الباردة،ىؿ باتت  المدرسة الواقعية  في العالقات الدولية شيئا مف  1
 136_119،ص2008،خريؼ 20،العدد المجمة العربية لمعـو السياسيةالماضي؟".

  240،ص مرجع سابؽ _ لويد جونسف,2
 122عمي،مرجع سابؽ.ص_ احمد سالـ  3
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الذىنية والمتمثمة  في  *المعطيات السياسيةالى  باإلضافةالتكنولوجية،القدرة العسكرية ( 
 .(1)االستراتيجية ،التخطيط االستراتيجي  واالرادة السياسية.

السمطة او  فيبأنيا" النفوذ المتحكـ  لممصطمحات السياسية كما عرفتيا الموسوعة الميسرة
ذا اكتسبت صفة الشرعية اصبحت سمطة . وقد تكوف القوة سياسية ،عسكرية او  الحكـ وا 

 .2اقتصادية

اف يقوموا بو  ويعرفيا البعض بأنيا القدرة عمى حمؿ االخريف عمى اف يفعموا مانريدىـ  
ستخداـ عمى افتراض اف ىذا مختمؼ عما يرغبوف ىـ بفعمو،  وذلؾ باستخداـ التيديد وبا

 العقوبات اذا لـز االمر .

 تعريؼ اجرائي: 

االقتصادية ،العسكرية ،  الدولة مف المقدرات الفعمية سواءالقوة تعني اكتساب 
او الدولي بما  حيطيا اإلقميميمف فرض واقع سياسي في م ،والحضارية ما تمكنياالسياسية

 يتماشى مع مصالحيا القومية واىدافيا االستراتيجية.

 خصائص القوة   ب_

ىو ما مدى قدرة الدولة ،السؤاؿ المطروح تمتمؾ الدولة عدة مقومات لمقوة لكف  قد      
.فامتالؾ عممية التأثير نسبية أفكما نجد .اتباستعماليا ليذه المقوم عمى التأثير عمى الدوؿ

يجب مراعاة التأثير عمى جميع الدوؿ، بإمكانيا أفيعني  ال ىذا،القوة الشاممة لمقومات الدولة
تؤثر عمى  أفتريد  التيوكذلؾ نقاط ضعؼ ىذه الدولة ،األخرىكذلؾ نقاط القوة لدى الدوؿ 

تكوف نقاط قوة لمدوؿ  نقاط ضعفيا أفاذ ،مقومات القوة الشاممة باكتسابيا األقربالدوؿ 
                                                           

.)تر:محمد جابر ثمجي وطارؽ عبد العمؽ االستراتيجي:موقع تركيا  ودورىا في الساحة الدولية_ احمد داوود اوغمو . 1
 35،ص2010الجميؿ(.الدوحة: مركز الجزيرة لمدراسات والدار العربية لمعمـو ناشروف،

 الباحث تصنيؼ* _ 
 338جع سابؽ ،ص_ عبد الكافي اسماعيؿ عبد الفتاح ،ػمر  2
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الدولة عمى  مقدرةوىذا ما يطرح استحالة ،عممية التأثير نسبية  أفنجد  بالتاليو ،األخرى
 في ”لويد جونس“وىو ما اشار اليو الدكتور مالئـ،  بشكؿ نفوذ إلىترجمة مقدرات قوتيا 

 :1والذى تناولو في النقاط التاليةـ  1989عاـ“تفسير السياسة الخارجية “مؤلفو 

 بباقي، :ىذا االدراؾ يكوف لدى الدولة التي تمتمؾ مقومات القوة القوة ىي عالقة ادراكية_
نيا ترغ ،الدوؿ مقارنة ب حيث يجب اف تدرؾ االخرة اف االولى تمتمؾ مقدرات مماثمة لمقوة وا 

الدولة الفعمية لقوة  سةيا ليذا االمر يجعؿ مف الممار في استعماليا ,بحيث اف عدـ ادراك
 الى تمؾ المقومات . يرؽتأثير ضعيؼ ال مكة ليذ المقومات ذاتالممت

القوة ىي عالقة نسبية متبادلة ,فقد تستطيع الدولة اف تستعمؿ القوة تجاه دولة معينة وال _
تستطيع اف تستعمميا تجاه دولة اخرى ,وىو ما يسمو منحدر فقداف القوة "وىو يعني اف 

لتمؾ الدوؿ عنيا  الجغرافيعمى غيرىا مف الدوؿ كمما ازداد البعد  التأثيريةالدولة تفقد قدرتيا 
تتضمف استعماؿ النفوذ يؤثر كؿ طرؼ في  التياف المواقؼ ،,كما شمؿ النسبية المتبادلة

االخر بأسموب معيف وألمر متبادؿ .لالحظ اف الواليات المتحدة االمريكية رغما امتالكيا 
نيا أقوى ا قتصاد واقوى جيش عسكري ,فاف استخداميا لمقوة كانت لو مقدرات القوة الشاممة وا 

 حدود ,فقد غزت العراؽ وأفغانستاف لكنيا لـ تستطع التدخؿ في سوريا.

يراف   باإلضافة الى وقوفيا عاجزة عف اخضاع  كورية الشمالية وا 

القوة تتعمؽ بقضية معينة :اذ تستطيع دولة ممارسة النفوذ عمى دولة ما في قضية معينة _
ولكنيا ال تستطيع اف تمارس نفوذا مماثال فيما يتعمؽ بقضية اخرى نظرا الى مصادر 

 اختالؼ النفوذ فيما يتعمؽ بالقضيتيف.

فإسرائيؿ تعتبر قوة اقميمية في الشرؽ االوسط ومع امتالكيا لمسالح النووي,إال اف قوتيا    
تيا اقؿ فاعمية اماـ نسبية وتتعمؽ بقضية دوف اخرى .فيي قوة اماـ حركة حماس لكف قو 

                                                           
 238،240ص، سابؽ,ص _لويدجونسف،مرجع1
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حزب اهلل والدليؿ ىو صمود حزب اهلل في حرب تموز والخسائر اليائمة التي لحقت بالجيش 
 االسرائيمي.

تأثير القوة التي تمارسيا دولة ما بتوقعات الدوؿ االخرى مف تمؾ الدولة.وبالعودة لممثاؿ _
حربيامع حزب اهلل  السابؽ فاف قوة اسرائيؿ تأثرت بتوقعات الدوؿ المجاورة ليا بعد

,حيث كاف اعتقاد تمؾ الدوؿ انيا قوة ال تقير مما يجعؿ قوتيا تتراجع في ادراؾ 2006
 الفمسطينية. (حماسالمقاومة االسالمية) اعدائيا خاصة حركة 

يميؿ صانع القرار والباحثيف الى اعطاء الدوؿ العدوانية وزنا مف القوة اثقؿ مما يعطونو _
 وة الحقيقية.لمدوؿ التي تمتمؾ الق

القرار في الواليات المتحدة  فصانعي، ماما عمى الحالة االيرانيةوىذه المسالة منطبقة ت
تعطي إليراف وزنا بأنيا خطرا دوليا خاصة مع سعييا المتالؾ  األوروبيةاالمريكية والدوؿ 
ما ادى الى سيولة انتشار النفوذ االيراني في دوؿ الجوار واستقطابيا  ىذا،السالح النووي

 العراؽ .و خاصة تمؾ التي ليا عالقات مضطربة مع الغرب كسوريا

انيا  اذا رغـ اف "جونسف" عبر عف ىذه النقاط الخمس بعوامؿ متعمقة بالقوة إال اننا نرى
 ىا في:خصائص تتميز بيا القوة و نختصر 

 راكية القوة عالقة اد_

 القوة عالقة نسبية متبادلة _

 القوة غائية تتعمؽ بيدؼ وقضية _

 ،غير ثابتةتنازلية–القوة تصاعدية _

 القوة ذات صفة معنوية  _  طابع معنوي_
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 قياس القوة في العالقات الدولية )قوة الدولة(:المطلب الثاني 

واسع بيف مفكري العالقات تعتبر مسالة قياس قوة الدولة مف المسائؿ التي شيدت اختالؼ 
الدولية بشكؿ خاص والسياسية بشكؿ عاـ وفي ىذا المطمب سنتطرؽ الى بعض ىذا 

 االختالؼ.

 1960عاـ "Clifford german""كميفورد جرماف ػوؿ المحاوالت لقياس القوة دراسة لأمف 
 قياس القوة بالمعادلة التالية : والذي حدد

المساحة +السكاف+حجـ القاعدة الصناعية+حجـ القوة ×)قوة الدولة =القدرات النووية      
 .1العسكرية(

نالحظ اف قياس جرماف لمقوة كاف عسكريا محضا وىو تعريؼ كالسيكي مادي اذ  قرنيا 
بأحد اىـ المقدرات العسكرية وىي القوة النووية . لكف قياس القوة في القرف الواحد والعشريف 
ال يعتمد عمى القوة النووية بشكؿ أساسي, فمثال  كوريا الشمالية قوة نوويةلكف ليس ليا تأثير 
كبير في الساحة الدولية وليس ليا نفوذ وىي دولة منعزلةوبالتالي فاف قياس القوة يجب اف 

 يراعى التوازف بيف مقومات القوة المادية والمعنوية.

" نموذجا لقياس القوة في معادلة شممت  j.david singerكما قدـ "ديفيد سنجر" "
 ماف لكف بتوازف بيف عناصر القوة.العناصر التي تطرؽ ليا جر 

قوة الدولة=)نسبة سكاف الدولة مف العالـ+نسبة الحضر الى سكاف الدولة+نسبة انتاج 
الدولة مف الصمب والحديد الى العالـ+نسبة استيالؾ الطاقة في الدولة الى العالـ+نسبة 

 6.2/فاؽ العسكري الى العالـ+نسبة العسكرييف الى عدد السكاف(االن

                                                           
 _وليد عبد الحي "بنية القوة االيرانية  وافاقيا" متحصؿ  مف الموقع: 1

Stadialjazeera .net/irandst rength factors/20131600105529173230   
 _وليد عبد الحي ،المرجع نفسو 2
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اىـ ما يميز معادلة قياس القوة لدى "سنجر" ىي خاصية النسبية ,حيث راعى نسبة سكاف 
نتاج الدولة  مف الصمب الى العالـ ونسبة استيالؾ الدولة مف الطاقة الى  الدولة الى العالـ وا 

العالـ .كما راعى نسبة الحضر داخؿ الدولة الى سكاف  العالـ ونسبة االنفاؽ العسكري الى
 الدولة االجمالي وكذلؾ نسبة العسكرييف في الدولة الى سكانيا االجمالي.

 أال وىو ،القوة في عصرنا الحالي لقياسالى عامؿ بالغ االىمية  »سنجر «اشارت معادلة 
نسبة الحضر الى سكاف العالـ وىو مؤشر جد ضروري حيث اف نسبة الحضر الى عدد 
السكاف يدؿ عمى مدى التنمية المحمية داخؿ الدولة كذلؾ عمى المستوى التعميمي لمسكاف 
بحيث كمما زادت نسبة الحضر في اقاليـ الدولة تناقصت نسبة االمية وازدادت نسبة الوعي 

 مف استقرار الدولة الذي ينعكس عمى قوتيا.لدى السكاف وىو ما يزيد 

المادية وأىمال المؤشرات  ت القوةلكف جرماف وسنجر ركزا عمى مكونات او مؤشرا    
االستقرار االقتصادية،الديبموماسية_مايسمى القوة الناعمة_ القوة خاصة لمعنويةا

 ,الرشادة السياسية لدى الفئة الحاكمة.السياسي

 اغمو فقد عبر عف القوة الشاممة لمدولة وفقا لممعادلة التالية : اما االستاذ احمد داود

 ر س(× خ س× )ذ س× ؽ=)ـ ث+ـ ت(

 ؽ:قوة الدولة 

تشمؿ التاريخ)ت(,الجغرافيا)ج(,عدد السكاف )ع(,  والتيـ ث: ترمز لممعطيات الثابتة 
تشمؿ القوة االقتصادية )ؽ ت(, القدرة  والتيالثقافة )ؼ(.  ـ ت:معطيات القوة المتغيرة 

 التكنولوجية )ؽ ؾ(, القدرة العسكرية )ؽ ع(.                 
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اما المعطيات السياسية فتشمؿ الذىنية االستراتيجية )ذ س(,والتخطيط االستراتيجي)خ  
 س(,واإلرادة السياسية )رس(.  وقد نشر اغمو المعادلة السابقة بعد احالؿ كؿ مف القوتيف

 :1الثابتة والمتغيرة بمكوناتيما فأصبحت المعادلة السابقة عمى الشكؿ التالي

 ر س(  .×خس×ذ س×)ؽ=])ت+ج+ع+ؽ(+)ؽ ت,قؾ+ؽ ع([ 

 المطلب الثالث: مصادر،محددات القوة الشاملة

يمكف تقسيـ محددات القوة الشاممة الى محددات  جغرافية ،سياسية،اقتصادية ،اجتماعية  
 .المحددات كؿ عمى حدى بالتفصيؿ مبينيف أىمية كؿ منيا  سنأخذ ىذه،وثقافية

 والديموغرافية المحددات الجغرافية1_

،شساعة أو ضيؽ الجغرافي، طبوغرافية الدولةتشمؿ المحددات الجغرافية لقوة الدولة الموقع 
 ألولية ،خصوبة األراضي الزراعية وفرة الموارد ا،مساحتيا ، عدد سكانيا

الموقع الجغرافي مف أىـ مصادر قوة الدولة ،فالدولة المفتوحة  :يعتبرالموقع الجغرافي 
تكوف ليا حركية أكبر في سياستيا الخارجية ،خاصة إذا كانت تشرؼ عمى  مضايؽ بحرية 
وأنيار دولية )عكس الدوؿ المغمقة (وما تجنيو مف موارد مالية كبيرة مف الحركة التجارية 

 2ا اذ يتكوف المكوف الجغرافي  لقوة الدولة مف:الدولية ما يساىـ في قوة اقتصادى

مدى ما تقدـ  العناصر الثالثة السابقة مف الحجـ،الموقع،الشكؿ الذي تتخذه مساحة الدولة،
درجة خصوبة التربة ونسبة الصالح منيا ,عزلت او اتصمت بالمجتمع العالمي،بعد او قرب 

 المناخ عمى االنتاج الزراعي العاـ وعمى صالبة وطاقة الناس  تأثير،لمزراعة واإلنتاج الزراعي

                                                           
 35_احمد داوود اوغمو،مرجع سابؽ،ص 1
. عماف:مركز الكتاب العربي لمنشر الجغرافية السياسية  بيف الماضي والحاضر_ عدناف صافي ،  2

 28،ص1999والتوزيع،
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 .احتياطي الموارد الطبيعية في الدولة 

وقد اكد االستاذ ،اىمية بالغة في مدى مساىمتيا في قوتيا ذاتوتعتبر اقاليـ *الدولة 
وعبر عف ذاؾ بقولو "الدولة تستمد قوتيا مف  ،"ىاسنجر" عمى مكاف الدولة  وجغرافيتيا

.كما لـ ييمؿ سنجر دور 1لؾ في اطار العالقة المتبادلة بيف الدولة والمكاف ليميا " وذاقا
 السكاف والعوامؿ البشرية )المعتقدات ,التاريخ...(.

قصد بو القيمة الفعمية في لمدولة كعامؿ مف عوامؿ قوتيا ياف حديثنا عف الموقع الجغرا
يد امتداد الوحدة السياسية بالقياس الى المتغيرة والمرنة لمموقع الجغرافي ,بعيدا عف تحد

 خطوط الطوؿ  و دوائر العرض قريبا مف التقدير والتقييـ ليذا الموقع.

 :2اف قياس وتقدير تقييـ نجاعة الموقع الجغرافي يعود الى اعتبارييف

االدراؾ المرف لموقع الوحدة السياسية :يعبر عف المفيـو المتغير غير :االعتبار االوؿ _
الى عصر اومف ظروؼ الى ظروؼ الثابت لمموقع الجغرافي وقيمتو الفعمية مف عصر 

 ا اكبرومف خالؿ ىذا المفيـو يكوف التقييـ منسجما مع عدد العوامؿ التي تؤثر تأثير  اخرى،
 افي .عمى قيمة الموقع الجغر  اغير مباشر  وا

حوؿ تغير ومرونة القيمة الفعمية  اوقد اعطى الدكتور صالح الديف الشامي مثاال واضح
لمموقع الجغرافي , حيث اشار الى الفرؽ اليائؿ بيف القيمة الفعمية لموقع الجزر البريطانية 

معظـ اىـ مراكز الثقؿ في التجارة  آنذاؾالجغرافي في العصور الوسطى حيث كانت 
امتداد ساحؿ اوروبا الجنوبي , وقيمة موقعيا  الجغرافي بعد كؿ التحوالت والحضارة عمى 

                                                           
 24_عدناف صافي المرجع السابؽ،ص  1

 جوي وفضاء ، ،بحرية برية واالقاليـ ، الدولة   حدود داخؿ مساحات  وىي: الدولة اقاليـ*_
 48،ص1999.االسكندرية :منشاة المعارؼ ، الجغرافيا السياسيةدراسات في _صالح الديف الشامي ، 2
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والتغيرات التي انتقمت معيا مراكز الثقؿ المشار الييا الى مواقع جديدة عمى ساحؿ غرب 
 .1الى منطقتي الشرؽ االوسط واسيا الوسطى باإلضافةاوروبا،  

لدولة وفقا لظروؼ موضوعية الموقع الجغرافي يكوف مصدرا لقوة ا أفمما سبؽ يتضح  
تجعؿ منو موقع استراتيجي و ىاـ , وىنا تتضح العالقة بيف واقع الموقع الجغرافي وقيمتو 
الفعمية حيث نجد اف الصوماؿ مثال ليا موقعا جغرافيا مميزا  لكف قيمتو الفعمية  بالنسبة 

والتي يمكف    لدولة الصوماؿ معدومة نظرا لمظروؼ الموضوعية التي تعيشيا ىذه الدولة
اختصارىا بانيا ظروؼ دولة فاشمة ,عكس بعض الدوؿ التي موقعيا الجغرافي ليس ضمف 

 ممرات مائية دولية لكنيا تعتمد عميو كمصدر قوة.

 االنفتاح واالنغالؽ لمموقع الجغرافي :االعتبار الثاني 

, اي اطاللة الدولة عمى مسطحات مائية ىو توافر الحدود المائية لمدولة والمقصود بو
وكذلؾ المضايؽ . وىو ما يطمؽ عمييا وحدات سياسية ،كالبحار او المحيطات او االنيار

مفتوحة ليا سواحؿ وجبيات بحرية ,تجد عف طريقيا الوسيمة المباشرة لالتصاؿ والحركة 
مكانية االستفادة مف حركة المالحة والتجارة البحريتيف.   المرنة ,وا 

فيو يضعؼ مف قوة الدولة وتصبح الدولة ضمف ،ما غياب ىذه الواجيات البحريةا
 2وىو ما يضعؼ روح المساومة في سياستيا الخارجية.،الوحدات السياسية القارية المغمقة

 والعالقة بيف الموقع الجغرافي لمدولة وقوتيا وسياستيا يطمؽ عميو اصطالح الجيوبوليتيكس
وتعني السياسة  (politics)بمعنى االرض و (geo), وىذا المفيـو ينطوي عمى مصطمحيف 

,وعند تركيب المصطمحيف يصبح المفيـو "سياسة االرض"اي ما يمكف اف يفرضو الواقع 
السكاف( مف متغيرات قد تؤدي الى ،الحجـ،االرضي او المكاني بكؿ عناصره )الموارد

                                                           
 49،صالسابؽ _ صالح الديف الشامي المرجع  1
 .50,ص نفسو المرجع، الشامي الديف صالح _ 2
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وىو ما يدرس في العالقات الدولية ،انكماش في سياسة الدولة او الى توسيعيا وتطورييا
والتي تبحث في قوة الدولة مف خالؿ االرضية ،ضمف ما يسمى النظرية الجيوبوليتيكية

 1المتواجدة عمييا.

اف الموقع الجغرافي لمدولة يساىـ في حجـ قوتيا اذا  توفرت فيو ،اذا ما نخمص اليو 
 اىميا:شروط 

 االىمية االستراتيجية وتوفر القيمة الفعمية والمرنة لمموقع الجغرافي_ 

االنفتاح الجغرافي ,وتوفر الحدود المائية المساىمة في اتساع حركية السياسة الخارجية _ 
 كما يساىـ في بناء القوة البحرية لمدولة.،لمدولة

فالطبيعة الجبمية لمشماؿ 2ربتوفر طبوغرافية جبمية تعيؽ الغزو البري في حالة الح_ 
الجزائر ساىـ في زيادة قوة المقاومة الجزائرية ضد االستعمار الفرنسي ,كما عاقت عممية 

 التوسع المباشر لفرنسا في الجزائر.

 المساحة:و  الحجـ_ب

ذات المساحة  فالدولة،لمساحة الدولة وحجميا اىمية بالغة في المساىمة في قوة الدولة
 3الكبيرة تتصؼ بمميزات عسكرية تجعؿ غزوىا واحتالليا صعب لمغاية.

ونالحظ اف ابرز مثاؿ لذلؾ الجزائر فمساحتيا الشاسعة جعمت فرنسا تستغرؽ ما يزيد عف 
نصؼ قرف الستكماؿ احتالليا لمجزائر وكاف عامال ميما لعدـ قدرتيا عمى البقاء فييا ,عكس 

 امت باحتالليما خالؿ سنوات فقط.تونس والمغرب التي ق

                                                           
 52,ص2006دار مجدالوي لمنشر والتوزيع,: ف اعم. المدخؿ الى دراسة االستراتيجية_عبد القادر محمد فيمي , 1

 46سابؽ,ص  _ لويدجونسف,مرجع2
 119ص ،سابؽ _عدناف الصافي,مرجع 3
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نجد انيا _ىذه االخيرة_ تساىـ في تجنب ،عة المساحةشساباإلضافة الى السمة العسكرية ل
متعددة اذا ما كانت الظروؼ االنتاجية تسمح  أقاليـالضغط السكاني وتوزعو عمى 

يراف كدولتيف استفادتا مف شاسعة ال1بذلؾ. مساحة في وىنا نجد ابرز مثاؿ كؿ مف تركيا وا 
 وكذلؾ كندا.،تجنب الضغط السكاني

كما اف شاسعة المساحة سمة اقتصادية ,فكمما كانت مساحة الدولة شاسعة كمما ازدادت 
مما يساىـ في قوة ،فرصة توفر الدولة عمى موارد معدنية متنوعة , ومساحات رعوية وزراعية

 الدولة اقتصاديا.

ليؼ الكبيرة التي تكمؼ خزينة الدولة لكف ما قد يؤخذ عمى شاسعة الدولة ىو التكا
وقدرتيا عمى تحقيؽ ،كؿ اجزائيا المباشر لسيادة الدولة في اإلشراؼواقتصادىا مف خالؿ 
المواطنة لدى االقاليـ التي  وروح،ما قد يقمؿ مف التماسؾ المجتمعي،التوازف في مجاؿ التنمية

 تعجز الدولة عف تحقيؽ التنمية فييا بسبب البعد عف المركز.

ف وجود مناطؽ أاذ  ،شساعتياعمى قوة الدولة في حالة  الدولة قد تؤثر مساحةكما اف 
 إىدار إلىقد يؤدي ،عات انفصالية  او مناطؽ عديمة الجدوى االقتصاديةات نز متسعة  ذ

 وفي شبكة االتصاؿ. اإلداريةكاليفو موارد الدولة في ت

وتوجد امثمة تاريخية عديدة لدوؿ صغيرة جدا كاف ليا ثقؿ سياسي كبير مع بداية القرف 
واليـو قطر  ،آنذاؾاالستعمارية  ياإمبراطوريت كمساحة بريطانيا...لكنيا تحكمت في2العشريف.

كما اتضحت قوة سياستيا  ،غازدولة صغيرة جدا لكنيا تحتؿ المراتب االولى في انتاج ال
إال اف الدوؿ القزمة خاصة تمؾ  ،الخارجية حيث دعمت وال زالت تدعـ عدة دوؿ ماليا

وتعتمد حسف نوايا الدوؿ المجاورة ليا  ،المغمقة فأنيا لطالما تعتبر في خطر وضعؼ

                                                           
 المرجع السابؽ , نفس الصفحة.، الصافي عدناف_ 1
 128ص ،1993،,مؤسسة شباب الجامعةالجغرافيا السياسية والمشكالت العالمية,االسكندرية_يسرى الجوىري, 2
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والمحيطة بيا والتي ىي في الغالب اقوى منيا وتعتمد عمييا بشكؿ اساسي عمى صادراتيا و 
 .يسية وفي الغالب ايضا في العمالةارداتيا الرئو 

  : وتكوينه السكان عددج_

 :زاويتيفمف  قوة الدولةفي  كوينووت يساىـ عدد السكاف

رابط المجتمعي : حيث اف عدـ تنوع الجنس البشري )القوميات( في الدولة الواحدة تال1_
يا يساىـ في استقرار الدولة ,فنجد اف الدوؿ التي ال توجد ب ما،يساىـ في ترابط مجتمعيا

ة اكثر استقرار وقوة  مف تمؾ الدوؿ التي تشيد تنوعا قوميا وبيا قومية غالبي،قوميات مختمفة
ي ، ما ساىـ  في استقرارىا  غالبية سكانيا  مف الجنس االر  فألمانيا،وعرقيا في سكانيا 

واالستقرار  المجتمعي الترابطو  يمية مف خالؿ التجانساقم وساعدىا في اف تكوف دولة_قوة
دولتيف ضعيفتيف غير مستقرتيف داخميا الداخمي ، ومف جية اخرى نجد كؿ مف لبناف والعراؽ 

 ا حروب اىمية داخمية ػ بسبب التنوع  العرقي والمذىبي.شيدت

السكاف  تناسب عدد السكاف والناتج القومي ، فكمما كاف ىناؾ  تناسب بيف  عدد _2
والناتج القومي  كمما  ساعد  الدولة باف تكوف قوية ػ لكف اذا طرأ اي خمؿ  في ىذا التناسب  

يؤدي الى  قدما،في دائرة الفقر  يكوف  عبئا  عمى كاىؿ الدولة  ما يدرجيا فاف عدد السكاف
،مما  خاصة اذا كانت مساحة الدولة شاسعة  ،ولـ تكف ىناؾ عدالة تنموية  ،عدـ االستقرار 

يولد الكراىية بيف سكاف الدولة في بعض مقاطعاتيا والحالة السودانية ابرز مثاؿ في ىذا 
 الموضع.

معادلة توضح العالقة  بيف قوة الدولة وعدد سكانيا  w.fucks »« وقد اقترح االستاذ
 :1وناتجيا القومي كالتالي 

power=    

                                                           
 3_يسرى الجوىري، المرجع السابؽ،ص 1
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 يمثؿ عدد السكاف.bاإلنتاج(يمثؿ pحيث )

حتى   قد اشترط في اف يكوف الناتج القومي  اكبر بكثير مف عدد السكاف fucksنجد اف  
 .يمكف لمدولة اف تكوف قوية 

 :االقتصادية  محدداتال _2

دور كبير في قوة الدولة    _ المواد االولية  موارد الطاقة _اف لمدعائـ  االقتصادية
. كما انيا اساس صناعات   ه لمسكافوالرفا المعيشية تحدد اوضاع ألنيا،ذلؾ  الحديثة

التسميح وتعتمد  عمييا الدوؿ  في توفير التقنيات الحديثة . كما يكتسي الناتج القومي  اىمية 
 بالغة  في القوة االقتصادية لمدولة .

 و ىذا   يتحدد بعاممي الموارد الطبيعية واالنتاج الصناعي لقوة الدولة  والمحدد االقتصادي 
 1يتقيد  بنسبية ىذيف العامميف  لمدولة مقارنة بالدوؿ االخرى.

لمدولة وبنيتيا التحتية التكنولوجية  والتراكـ  العسكري ية كما اف كؿ مف الموارد االقتصاد
فتوفرىا يساىـ في  بناء قوة الدولة   2لديياػ عي عناصر متغيرة  في معادلة قوة الدولة 

 وغيابيا يضعؼ الدولة .

عممت  معظـ الدوؿ  عمى توجيو  سياساتيا  نحو  اتحاذ  مكانة في  ،لحرب الباردة عد اب 
التوازنات االقتصادية  الدولية مف خالؿ نماذج تنموية تستند  الى عممية التصدير بشكؿ 

فعيؿ الترابط  بيف االقتصاد السياسي واستراتيجية الدولة  وىو ما جعؿ ػ ما ادى الى تاساسي 
 .3االقتصادية مف العناصر االساسية في العالقات الدبموماسيةالمصالح 

                                                           
 100،ص1984، 3تر:غازي عبد الرحماف القصيبي(.جدة:تيامة.ط.)العالقات الدولية_جوزيؼ فرانكؿ ، 1
 43_ احمد داوود اوغمو ،مرجع سابؽ،ص 2
  44_احمد داوود اوغمو ، المرجع نفسو،ص3
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باعتبار المحدد االقتصادي مف اىـ عناصر بناء قوة الدولة ، نجد الدوؿ الكبرى والدوؿ  
اد االولية لمصناعة تتنافس عمى المناطؽ االستراتيجية والغنية بموارد الطاقة  والمو  االقميمية

واالقتصادي  مف خالؿ  االستثمارات الدولية  في اىـ واجدىا العسكري  وىو ما يفسر ت
 المناطؽ االستراتيجية كمنطقة الشرؽ االوسط.

 (طبيعة النظام السياسيالمحدد السياسي ) _3

وجود نظاـ سياسي مستقر وديمقراطي  يساىـ في تبمور قوة الدولة ػ، فكمما كاف ىناؾ   
انفتاح  اجتماعي داخمي وتناسؽ مجتمعي ورغبة لمنظاـ في تحقيؽ التنمية المحمية دـو تمييز 

الى  وجود شرعية لمنظاـ لدى المجتمع الداخمي ، يجعؿ الدولة تتفرغ  باإلضافةمناطقي ، 
توفير عوامؿ  بإمكانوكذلؾ نجد اف النظاـ السياسي المنفتح عمى المجتمع الدولي ػلبناء قوتيا 

القوة خاصة في المجاؿ االقتصادي والتكنولوجي والعسكري، مف خالؿ تبادؿ الخبرات وفتح 
فالدوؿ الكبرى واالقميمية لـ تصؿ الى ما وصمت اليو مف قوة اال بتحقيقيا لنظـ االسواؽ .

 ستقرة ومنفتحة عمى المجتمعات الداخمية والمجتمع الدولي.سياسية ديمقراطية م

ويمعب االستقرار السياسي دورا فاعال في قوة الدولة،بحيث يعمؿ ىذا االستقرار عمى تفرغ 
يعطي لمدولة صورة حسنة في الخارج مما يساعد عمى انفتاح .كما انو الدولة لبناء قواىا 

عقد المزيد مف  وبالتاليسياسة الخارجية ليا.الدوؿ األخرى عمييا ما يساىـ في حركية ال
 .فاقيات التعاونية في المجاليف االقتصادي والعسكري  مما يزيد مف قوة الدولة االت

_المحددات العسكرية :يعتبر العامؿ العسكري المؤشر الرئيسي لقوة الدولة واألداة الفعالة 4
الدولة عمى ترسانة عسكرية ضخمة وعمى قيادات عسكرية  لتحقيؽ أىدافيا الخارجية.فتوفر

ذات كفاءة عالية ،باإلضافة إلى امتالكيا تكنولوجيا عسكرية متطورة يمكنيا مف الحصوؿ 
،كؿ ىذا يعطي لمدولة وزف وىيبة دولييف ويساعدىا (1)عمى مختمؼ األسمحة الذكية والمدمرة

                                                           
 101جوزيؼ فرانكؿ،مرجع سابؽ،ص _1
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الترىيب أو شف  فرض العقوبات او ؽعمى تحقيؽ أىداؼ سياستيا الخارجية سواء عف طري
 الحروب .  

 :الخالصة

ال تخرج عف إطار  في العالقات الدولية، فيي أساسيمحور السياسة الخارجية  تعتبر
  _مجموع سياسيات خارجية تشكؿ العالقات الدولية_سموكيات الدولة وأنشطتيا الخارجية

 المدى.قريبة أـ بعيدة  التي تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ مسطرة سواء كانت أىدافا

وذلؾ حسب نوع األىداؼ  األدوارفي  عدة توجيات ة الخارجية لمدوؿالسياس تطبع 
فقد  المسطرة في أجندة السياسة الخارجية لمدولة وكذلؾ حسب موقع الدولة المادي والمعنوي.

بحث ث تيح ،تتوجو الدولة توجيا إقميميا أو دوليا وذلؾ وفقا لمجاليا الجغرافي  والحيوي
ا عف دور إقميمي أو دولي يسمح ليا تحقيؽ أىدافيا االستراتيجية.وقد تتوجو إلى يلنفس

استراتيجياتيا  محاولة إقرار أو تغيير الوضع الراىف لمعالقات الدولية وذلؾ بما يتالءـ مع
وقد تتوجو توجيا تدخميا أو ال تدخمي لتغيير التركيبة السياسة لمدوؿ التي ومصمحتيا القومية،

وتختمؼ الوسائؿ المستخدمة  رى أف مف مصمحتيا القومية أف تتغير فييا النخب الحاكمة،ت
 لؾ.في ذ

احدي الذي يحدد مف يقـو بوضع ىذه رسمي والو ال يفتتميز السياسة الخارجية بالطابعكما 
كما أنيا تتميز بالطابع الخارجي والذي يحدد الجية التي توجو إلييا السياسة ،السياسة 
والتي دوما تكوف خارج حدود الدولة وتتنوع ىذه الجيات وفقا لتنوع الفواعؿ في  الخارجية

 العالقات الدولية .

إلى محددات داخمية وأخرى  عدة محددات ،تنقسـلمدوؿ السياسة الخارجية وتحكـ 
.فالمحددات الداخمية  تتعمؽ بالبيئة الداخمية لمدولة،وتتنوع ىذه المحددات بدءا مف خارجية
الموارد الطبيعية وتوفر يا ودور الموقع الجغرافي في تحديد أىمية الدولة ،إلى تنوع الجغراف
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الذي يعطي لمدولة قوة اقتصادية في حاؿ استخداميا بشكؿ جيد،ما يجنبيا المساومات التي 
ة الدور الياـ يتواجييا في حاؿ الضعؼ.كما تمعب المحددات الشخصية والمجتمعية والسياس

الخارجية وفقا ألطر فكرية أو إيديولوجية وحتى ثقافية وحضارية  في توجيو السياسة
وتاريخية.أما المحددات الخارجية فيي في األساس تتمحور حوؿ النسؽ الدولي مف خالؿ 

بعض أكثر، كمما زاد ببعضيا ذي مف شانو أف يربط ىذه الوحدات تعدد الوحدات الدولية وال
الدولي وترابط الوحدات الدولية مف خالؿ عدد ىذه الوحدات .كما أف تفاعؿ البنياف 

لؾ يساىـ في توجيو ،كؿ ذالمؤسسات الدولية وما ينتج عنيا مف التزامات قانونية وأدبية 
 السياسة الخارجية لمدوؿ. 

ترتبط السياسة الخارجية لمدوؿ بعدة مفاىيـ اساسية ،تساىـ في تحقيؽ اىدافيا       
 اىـ ىذه المفاىيـ ، الدور ،النفوذ والقوة. الخارجية،ومف

تصور صانع القرار في الوحدة الدولية  مرىوف ب الدور االقميمي في السياسة الخارجيةف
تؤدييا  دولتو    افلممجاالت  التي تتمتع بيا دولتو  بالنفوذ  ، ولموظيفة  التي يمكف 

 قميمي، بسبب قياميا بيذه الوظيفة.المتوقع  في النظاـ الدولي او اال وتوقعاتو  لحجـ التغير

يمكف التمييز  بيف تصور الدور كمفيوـ  وبيف ممارستو  الفعمية  وبيف القدرة  عمى  و
ممارستو  وكذلؾ االقتناع  بالقدرات  التي تمتمكيا  الدولة ، والتي يمكف  اف تمكنيا  مف 

ر محورية وىي عناصالممارسة الفعمية  ومواجية الضغوط المتوقعة في النظاـ الدولي.
 .لمقترب الدور االقميمي

تعني اكتساب الدولة مف المقدرات الفعمية سواء االقتصادية،العسكرية ، ف ،االقميمية القوةاما 
السياسية،والحضارية ما تمكنيا مف فرض واقع سياسي في محيطيا اإلقميمي او الدولي بما 

 .االستراتيجيةيا القومية واىدافيا يتماشى مع مصالح
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غائية تتعمؽ بيدؼ  ،عالقة نسبية متبادلة، إدراكيةالقوة عالقة والقوة تتميز بأنيا ،
 .القوة ذات صفة معنوية  _  طابع معنوي،تنازلية،غير ثابتة_القوة تصاعدية،وقضية

ىذه  اما النفوذ ، فيو غاية تيدؼ الدولة الى تحقيقيا مف خالؿ اكتسابيا لمقوة،لزيادة
 االخيرة ولتحقيؽ أىداؼ سياستيا الخارجية.

ف  ذلؾ النفوذ  يكوف إف،فعندما نتحدث عف نفوذ دولة مابخاصية النسبية،يتميز النفوذ و 
في  ختالفاتعدة ا وينتج عف ىذه النسبية  .كذلؾ  بمدى معيف و  أخرىبدرجة ما تجاه دولة  

 :حجـ النفوذ

 ية فات في توزيع الموارد السياس_ االختال1

 .مواردىـ السياسية  األفراد ـ بيا_ التبايف في الميارات والكفاءات التي يستخد2

 .سياسيةال لألغراض_  التبايف في مدى استخداـ االفراد 3 

 :،منيا عدة وسائؿب ولتحقيؽ النفوذ تستعيف الدولة 

 .االقناع_1

 . _جماعات الضغط والمصالح2

 ._ الشركات متعددة الجنسيات3

 .والقروض المالية  اإلنسانية_المساعدات 4
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لكل من تركيا  اإلقليمي فع النفوذاودو محددات الدور الفصل الثاني:

 األوسطفي منطقة الشرق  وإيران

فُ المناطؽ تيدؼ السِاسات الخارجِة لمدوؿ االقمِمِة الٍ تفعِؿ دورىا االقمِمُ     
 اال بتوفر ِتأتٍوىذا ال  فُ تمؾ المناطؽ، لتكِرس وتوسِع نفوذىا،االستراتِجِة 

الٍ توفر دوافع وظروؼ تسيؿ  باإلضافة،سِاسِة ، اقتصادِة ،ثقافِة واجتماعِة ،محددات
 عممِة تكِرس النفوذ.

ىذا الفصؿ ، ِتطرؽ الباحث الٍ اىمِة منطقة الشرؽ االوسط كمبحث اوؿ ،ثـ  فُ
 ِف محددات الدور ودوافع النفوذ لكؿ مف تركِا واِراف فُ الشرؽِتناوؿ فُ المبحثِف التالِ

 .  االوسط

 المبحث االول:االهمية االستراتيجية لمنطقة الشرق االوسط

 الشرق االوسط: حدود منطقةالمطلب االول:

سِاسة الدولِة مصطمح الشرؽ االوسط ىو مصطمح جِوبولِتِكُ لـ  ِتفؽ مفكري ال
،فيناؾ مف  ِوسع مجاؿ  ىذه المنطقة لتشمؿ  جمِع دوؿ الوطف عمٍ مفيـو واحد لو

الٍ  دوؿ  باإلضافة،الٍ كؿ مف اسرائِؿ وتركِا واِراف واليند و باكستاف باإلضافةالعربُ  
 شماؿ افِرقِا)الشرؽ االوسط الكبِر(.

نطاؽ المنطقة المسماة  فُوىناؾ شبو اتفاؽ بالنسبة لعدد مف الدوؿ عمٍ انيا تدخؿ 
ت بالشر  ؽ االوسط وىٍ : مصر واالردف وفمسطِف وسوِرا ولبناف والعراؽ والسعودِة والكِو

الٍ اسرائِؿ  باإلضافة،عماف والِمف )مف الدوؿ العربِة (وقطر والبحِرف واالمارات و 
 واِراف وتركِا مف الدوؿ غِر العربِة.
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: ىُاختالؼ بخصوص وجودىا كجزء مف منطقة الشرؽ االوسط  أما الدوؿ التُ حوليا
ا ،اثِوبِا ،السوداف ،لِبِا ،قبرص  تِر الجزائر والمغرب ثـ ،تونس ، جِبوتُ،الصوماؿ ،اِر

 .افغانستاف وباكستاف

 .ةاالستراتِجِِرجع ىذا االختالؼ الٍ الجية التُ تحدد الدوؿ المكونة  ليذه المنطقة  
شمؿ مف دوؿ الشاـ والخمِج أوسط االمِركِة،تعتبر منطقة الشرؽ األ فالوالِات المتحدة

با ودوؿ اسِا الٍ اسرائِؿ،وتمد حدودىا الٍ دوؿ شماؿ افِرقِاغر  باإلضافة،العربُ
وقد اطمقت عدة تسمِات ليذه .لٍ افغانستاف باكستاف واليندإ باإلضافة،الوسطٍ شرقا

االوسط الجدِد كما قدمت مشروع الشرؽ المنطقة بعد نياِة الحرب الباردة،كالشرؽ 
 االوسط الكبِر.

 نيا تمؾ المنطقة التُ تمتد مف  عماف شرقاأانِا فتحدد منطقة الشرؽ االوسط بما بِرطأ
ستخدـ ىذا أ  ،وقد االمبراطوري لممممكة المتحدة باإلرثلٍ مصرغربا،وىُ تسمِة مرتبطة إ

نشأ إدارة الشرؽ أعندما  انذاؾ، وِزر المستعمرات البِرطانُ "تشرشؿ"المصطمح مف قبؿ 
اد استعمالو بعد دزالتشرؼ عمٍ شؤوف فمسطِف واألردف والعراؽ ، و 1921األوسط عاـ 

ف الشرؽ األوسط لمحمفاء  .1الحرب العالمِة الثانِة نتِجة إنشاء مركز قِادة وتمِو

عود استعماؿ  "*ما ىافالفِرد"  مرة لمكاتب األمِركُ  ألوؿ األوسط الشرؽ مصطمح ِو
الِةالبحِرة األ ستراتِجِةإل مناقشتو لدى  لإلشارة ـ، وذلؾ 1902البِرطانِة عاـ مبِر

  لروسُ ا مواجية النشاط اليند،فُ والشمالِةالمؤدِةإلٍ الغربِة لممسالؾ

                              
 _ *متخصص فُ االستراتِجِةالبحِرة

 .متحصؿ عمِو مف الموقع:. دنِا الراي مقاالت.فُ نافذة  "مفيـو الشرؽ االوسط" .محمود صالح الدِف_ 1
http://pulpit.alwatanvoice.com/category/7.html   ُ19:00/14/2/2014ف   
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 وبغداد،وقدبرلِف  بِف سكةحدِد خط إنشاء استيدؼ الذي األلمانُ والمشروع اِراف فُ
 بِف الخمِج العربُ الواقع فُىا مركز  ِقع المنطقة التُ عمٍ لمداللة المصطمح ىذا ستخدـأ  

ختالؼ فُ تحدِد مجاؿ منطقة الشرؽ اإل ىذا .1األقصٍ والشرؽ األدنٍ الشرؽ منطقتُ
 االستراتِجِة.الٍ اىمِتيا باألساساالوسط ِرجع 

 األوسطلمنطقة الشرق واالمنية  ،االقتصاديةهمية الجيوستراتيجيةاأل:لمطلب الثانيا

 :واالقتصادية ستراتيجية_االهمية الجيو1

لمنطقة الشرؽ االوسط،بالموقع الجغرافُ  قتصادِةواإل ىمِة الجِوستراتِجِةترتبط األ
وشواطئ البحر المتوسط(  االحمرتحكـ فُ العدِد مف البحار)البحر المتمِز ليا، والم  

س(،   باإلضافةوالمضاِؽ)باب المندب، جبؿ طارؽ، البوسفور ، الدردنِؿ ، وقناة السِو
 ِمر الخمِج نفط مف % 80 بالغة؛ألف أىمِةىذا االخِر  اذ ِكتسب الٍ مضِؽ ىرمز

 فُ دقائؽ 6كؿ ناقمة تعبره ِومِّا،بمعدؿ نفط ناقمة 30 إلٍ 20 ،ومابِفالعالـ إلٍ عبره
 المضاِؽ أىـ مف ماجعمو ،وىذا2نفط برمِؿ ممِوف 17 متنيا عمٍ تحمؿ الذروة، ساعات

. كما أف العالـ فُ ، ومسارات التجارة الدولِة المواصالت البحِرةو ومختمؼ الطرؽ 
المنطقة تعد مدخال ِتِح لمقوى االقمِمِة والدولِة النفاذ إلٍ مناطؽ أخرى فُ إفِرقِا وآسِا 

 .3ممارسة النفوذ والتأثِر فُ دوليا لمسِطرة عمِيا، أو

                              
 القاىرة:مكتبةمدبولُ، .العربُ القومُ األمف االستراتِجِةوتأثِرىاعمٍ المندب:أىمِتو باب مضِؽحوات، _ محمدعمُ 1

 21،ص 1996
http://www.al-جِردة التعبِر .متحصؿ عمِو مف الموقع:’’القدرات العسكِرة االِرانِة فُ الخمِج“_ حِدررضوي, 2

tabeer.com/art814.html  ُ17/5/2013_16:30ف 
.)كمِة رسالة ماجستِر_محمود حسف عمُ العفِفُ."مشروع الشرؽ االوسط الكبِرواثره عمٍ النظاـ االقمِمُ العربُ" 3

 46(،ص2012االداب والعمـو االنسانِة،جامعة االزىر_غزة،
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كما انيا)منطقة الشرؽ االوسط( منطقة غنِة بالموارد الطبِعِة ، خاصة موارد الطاقة  
 .1مف االحتِاطُ العالمُ  %70كالبتروؿ والغاز، حِث تتوفر عمٍ 

 : 2تبرز االىمِة االقتصادِة لمشرؽ االوسط  فُ البتروؿ والغاز مف خالؿكما 

 فُ الطبِعُ الغاز احتِاطِات مف % ٨٦و البتروؿ احتِاطِات مف % ٨٦_ حوالُ
 .المنطقة تمؾ فُ تقع العالـ

 .المنطقة تمؾ دوؿ مف تأتُ لمبتروؿ اإلنتاج معدالت _أعمٍ

 بالنسبة العالـ فُ األعمٍ ىُ بمعدالت وتنتج العمؽ متوسطة المنطقة ىذه حقوؿ_ 
 .البئرالواحد إنتاجِة لمتوسط

 ىذه حقوؿ مف تنتج العالِة الجودة ذات وخاصة الطبِعُ والغاز البتروؿ أنواع ؿك_ 
 .المنطقة

 العالـ. مستوى عمٍ األقؿ ىُ المنطقة ىذه فُ الطبِعُ والغاز البتروؿ إنتاج تكمفة_ 

 .النقؿ تكمفة مف ِقمؿ مما االستيالؾ مناطؽ مفا قِربا ستراتِجِا اموقع لممنطقة_

 جِولوجِاوبعِدة مستقرة منطقة فُ تقع المنطقة تمؾ فُ الطبِعُ والغاز البتروؿ حقوؿ_ 
 .األعاصِر عف

                              
 .ممؼةمجمة السِاسة الدولِ_ ولِد محمود عبد الناصر."التنافس العالمُ عمُ النفوذ والثروة فُ المنطقة العربِة". 1

.متحصؿ عمِو مف 189العدد.العدد 
 17/09/2013 17:15 فhttp://www.siyassa.org.eg/UI/Front/Issue.aspx?IssueID=21ُالموقع:

 األوسط الشرؽ فُ منطقة والغازالطبِعُ لمبتروؿ لألىمِةاإلقتصادِة تحمِمِة العواد. نظرة جاسـ ناصر _ مساعد 2
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 واستقرارىا المنطقة  ىذه فُ الضخـ الطبِعُ والغاز البتروؿ احتِاطِات حجـ إف_ 
وبالتالُ تتسابؽ القوى  العالـ فُ كبِرة اقتصادِة أىمِة أكسبيا قد والطبِعُ السِاسُ

استثمارات كبرى فُ مجاؿ الطاقة مف خالؿ عقد اتفاقِة االقمِمِة والدولِة لمحصوؿ عمٍ 
 اقتصادِة تضمف المصالح االقتصادِة ليذه الدوؿ فُ المنطقة.

 :لمنطقة الشرق االوسط  منيةاأل همية_األ2

منِة ، بحِث تنعكس األ بأىمِتياوسط األ الشرؽ لمنطقة قتصادِةاإلىمِة تتداخؿ األ
ىـ فُ البحِرة لمتجارة الدولِة بات  األالممرات  فأمفولٍ بشكؿ واضح. خِرة عمٍ األاأل

س فُ مصر، باإلضافة إلٍ البحر األحمر  السِاسة الدولِة لمدوؿ الكبرى ، كقناة السِو
ىتماـ الدولُ عمٍ مسألة وح فُ تركِز اإلوخمِج عدف وبحر العرب. وىو ما ظير بوض

مف مخاطر جمة وجدِة  مكافحة القرصنة قبالة السواحؿ الصومالِة، نظرا لما مثمو ذلؾ
عمٍ طرؽ التجارة الدولِة وتأمِنيا. فقد شكؿ التضاعؼ غِر المسبوؽ فُ تكمفة التأمِف 
عمٍ التجارة الدولِة بسبب ىذا الوضع تيدِدا حقِقِا عمٍ حركِة التجارة الدولِة. ومف 
ة ىنا، جاء الحرص عمٍ العمؿ لمحِمولة دوف تمكف تنظِـ القاعدة، أو التنظِمات المحمِ

المتحالفة معو فُ الِمف، مف فرض السِطرة عمٍ المناطؽ الساحمِة، خاصة فُ جنوب 
ىمِة ، ومف خالؿ ىذه األ1الِمف، نظرا ألىمِتيا وخطورتيا عمٍ سالمة المالحة البحِرة

لما ليا  وسطتجارة الدولِة فُ منطقة الشرؽ األمنِة  لحماِة ممرات الالجيود األ تظافرت
 قمِمِة والكبرى.القومِة لمدوؿ اإلنعكاس واضح عمٍ المصالح إمف 

 

                              
 مرجع السابؽ_ ولِد محمود عبد الناصر،  1
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:محددات الدور االقليمي لكل من تركيا وايران في منطقة  لثانيالمبحث ا

 الشرق االوسط

 النخب الحاكمة(هوية  )المحددات السياسة : األولالمطلب

ة النخب السِاسِة الحاكمة  ادوار  وأنماطالكبِر فُ  تبمور توجيات  األثرليِو
محددات الدورفُ السِاسة  أىـباعتبارىا احد ،دوائر نفوذىاوتحدِد ِاسِةالخارجِة لمدوؿ الس

 األمفالعالقات بِف الدوؿ تكوف وفقا لممصمحة القومِة وبما ِضمف  أففرغـ  ،الخارجِة
ة  إالأف_  اّفلواقعِة_وىُ المسِطرة استمرار تمؾ الدوؿ وفقا لمنظِرة االقومُ لبقاء و  ىِو

ىذه النخب ليذه  إدراؾحسب ناع القرار ىُ التُ تحدد ىذه المصمحة الوطنِةص
وىذا ما ِنطبؽ كذلؾ عمٍ كؿ ،الواقعِة_وفقا لمنظِرة البنائِة _التُ تتحدث عنيالمصمحة
ِرافمف تركِا   .وا 

تيا وكالعقود مضت، الدولةبدعـ العسكر_ففُ تركِا حكمت النخب العممانِة_ نت ليا رِؤ
_مدنِة_مقالِد  إسالمِةوصمت نخب  أف إلٍنفوذىا، وتوجياتو ودوائر تركِاالخاصة لدور 
ة سابقِيا  2002 عاـالحكـ فُ تركِا ة مختمفة تماما عف رِؤ ،فكانت ليذه النخب رِؤ
 نفوذه.ودوائر  لمدور التركُ

منذ نجاح الثورة  المتشددِف__المعتدلِف_ والمحافظِف_ اإلصالحِِفتناوب ف أماإِراف
 تتباِف وفقا لرؤى وتوجياتيا اإلِرانِةجعؿ  ادوار السِاسة الخارجِة ،1979عاـ اإلسالمِة

 والدوؿ الكبرى. اإلقمِمُوعالقاتيا مع محِطيا  اإلقمِمِة إِرافتِف النخبتِف لمكانة اى
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 :هوية النخبة الحاكمة في تركيا_1

ة مثار جدؿ كبِر بِف الطالما كانت مسأ المجتمع لنخب السِاسِة فُ لة اليِو
خاصة بعد عودة التِار اإلسالمُ إلٍ الحِاة السِاسِة فُ تركِا منذ ثمانِنات .التركُ

 .2002،وتجذره فُ السمطة منذالقرف الماضُ

فُ تبمور  اواضح اوكاف لمصراع بِف النخب اإلسالمِة والنخب العممانِة)الجِش(انعكاس
أسِس ِة _بقِادة الجِش_ منذ تالعممان ةدور وتوجيات السِاسة الخارجِة التركِة.فالنخب

 وأوربةاألوروبُ االتحاد إلٍ  ضـ تركِا لسعت ،1923عاـ  الحدِثة الجميوِرة التركِة
ِفرض نفسو)بعد سقوط الدولة ، باعتباره واقع معطٍ العمـو المجتمع التركُ عمٍ

العربُ عمٍ وجو و  اإلسالمُمبتعدِف بيا عف  المجتمع ،العثمانِة( ال ِمكف تغِِره
ة أتاتورككما اعتمد .الخصوص لمجميوِرة  تأسِسوفُ بنائُ  كمبدأعمٍ اليِو

عِدوف تشكِؿ العالـ ،التركِة فالبنائِة تؤكد أف فواعؿ بِئة اجتماعِة ما ِشكموف ِو
اتيـ ومكوناتيـ االجتماعِة االجتماعُ الذي ِتفاعموف معو ة معتمدا،1وفقا ليِو عمٍ اليِو

 1924الخالفة عاـ  إلغاء أثناءمِة التركِة ، وقد صرح القو  لمبدأ التركِة الشاممة وفقا
تجاىمت  قومِتيا الخاصة ،لقد نالت الشعوب  ألنياالتركِة شقِت جدا  األمةقائال: "
ةالتابعة  نا ِكمف خطأأدركناأنالعثمانِة حِرتيا  بفضؿ شعورىا القومُ ، ولقد   لإلمبراطوِر

 .2فُ نسِاننا  لقومِتنا ..."

                              
.متحصؿ عمِو مف (زقاغ عادؿ و ِزداف ِزانُ:تر)_ ستِفف وولت ،العالقات الدولِة: عالـ واحد، نظِرات متعددة، 1

 15/09/3201_10:28فُ  html  /www.geocities.com/adel zeggagh/polreviewالموقع: 

 87،ص2011.عماف :زىراف لمنشر والتوِزع،النظاـ السِاسُ فُ تركِا_احمد نوري النعِمُ،  2
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فُ  ”اوزاؿ تو غتور “لتركِا فُ عيد والخارجُ نفتاح السِاسُ الداخمُ ورغـ اإل 
اشتد الصراع بِف العممانِِف واإلسالمِِف فُ منتصؼ السبعِنات وبداِة الثمانِنات ،

عندما أعمف "نجـ الدِف اربكاف"زعِـ التِار اإلسالمُ فُ  مف القرف الماضُ التسعِنات
،أف حكومتو 1996ة الحكومة التركِة عاـ تصِرحاتو بعد تولِو رئاس ٍتركِا فُ أول

،ووعد بتحسِف العالقات مع كؿ مف إِراف وسوِرا ستدعـ عالقاتيا بالدوؿ اإلسالمِة
جراء تعدِالت فُ اتفاؽ  ولِبِا،وانو سِقـو بمراجعة االتفاؽ العسكري التركُ_اإلسرائِمُ،وا 

ادِة المفروضة عمٍ االتحاد الجمركُ مع أوروبا.وبأنو سِطالب برفع  العقوبات االقتص
نياء عمؿ قوات المطرقة األمِركِة_البِرطانِة_الفرنسِة فُ شماؿ العراؽ،معتبرا  العراؽ،وا 
أنيا قوات صمِبِة ىدفيا تقسِـ العراؽ واإلضرار بالمصمحة التركِة بإقامة دولة 

لكف الجِش اجبر  حكومة وىنا كذلؾ نمتمس البعد البنائُ فُ سِاسة "اربكاف".(1)كردِة.
 اربكاف عمٍ االستقالة .

تحولت السِاسة الخارجِة التركِة مف الحكـ، بعد صعود حزب العدالة والتنمِة وتولِو 
توجو واحد نحو الغرب إلٍ توجو متعدد األبعاد نحو الدوؿ اإلسالمِة والعربِة ودوؿ آسِا 

ا ، وفقاإلقمِمُ، باحثة عف ادوار جدِدة ، ومناطؽ نفوذ بجوارىا الوسطٍ والقوقاز
 لمعطِات تاِرخِة و حضاِرة. 

فُ تحِِد النخب العسكِرة عف ممارسة السِاسة بدءا مف  ”ردوغافأ“لقد نجح 
 أصبحالوطنُ _ الذي  األمفمست تكوِف مجمس  التُ 2004عاـ التعدِالت الدستوِرة
انتقمت مف الطبِعة الرقابِة  إذكاف حكرا عمٍ العسكر _  وميامو ،  أفِضـ مدنِِف بعد 

وفُ استفتاء شعبُ عمٍ تعدِالت دستوِرة فُ  طابع االستشاري فقط.ال إلٍ
                              

تركِامف أتاتورؾ إلٍ أربكاف الصراع بِف المؤسسة العسكِرة واإلسالـ  واليالؿ، السِؼ_ رضا ىالؿ،1
 166،ص1999.بِروت:دار الشروؽ لمنشر والتوِزع،السِاسُ
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المؤسسة العسكِرة مف الحِاة السِاسِة  إزاحة"اردوغاف"استطاع 2010سبتمِر/اِموؿ12
النخبة   تحت  وصاِة ورقابةالنخبة المدنِة  هىذ أصبحتالتركِة بشكؿ نيائُ كما 

 .1الحاكمة

عيد حكومة العدالة والتنمِة_رغـ شيده النظاـ السِاسُ التركُ فُ  االستقرار الذي
_كاف نتِجة  2007السعُ لحظر الحزب عاـ  وأبرزىا،الفاشمةومحاوالت االنقالب المتكررة 

 ”ياغفكوبن“طِب اردوغاف "وفقا لمعاِِر  قدميا رئِس الوزراء التركُ "رجب إصالحات
العسكر عف  إبعاد،أىمياوروبُ، والذي كاف التحاد األا الٍ مشروطة النضماـ تركِاال

 .دِالت الدستوِرةالتع بعض ثرإ "اردوغاف "ة  وىو ما حققو الممارسة السِاسِ

الذِف عزلوا تركِا عف مناطؽ ،والعسكر مف العمؿ السِاسُ إزاحة إلٍ باإلضافة
خارجِة ذات  ةمف خالؿ انتياجيـ سِاس األوسطالوسطٍ والشرؽ  أسِافُ  استراتِجِة

،سِاسِة واجتماعِة _ االعتراؼ اقتصادِة إصالحات”اردوغاف“ـقد،أوروباتوجو واحد نحو 
جاـ المجتمعُ و بناء اقتصاد تحقِؽ االنس ساىمت فُبالمغة الكردِة كمغة محمِة_ 

تبحث عف مناطؽ نفوذ فُ  جعمياما،اإلنسافبادئ الدِمقراطِة وحقوؽ الم وأرسٍدعـ ،قوي
 فُ المنطقة. إقمِمُوزعِـ  إقمِمِةف تكوف قوة تطمح أل،و اإلقمِمُجوارىا 

 

 :إيران هوية النخبة الحاكمة في_2

ِتكوف النظاـ السِاسُ لجميوِرة إِراف اإلسالمِة مف ىِاكؿ متواِزة ت عتبر محاًل لمراكز 
تتكوف مف كٍؿ مف "الرئِس" و"المرشد األعمٍ"، و"البرلماف" و"مجمس صِانة ،قوى متعددة 

                              
اكتوبر 6..مركز الجِزرة لمدراساتقضاِا"الساسة والعسكر فُ تركِا:واقع العالقة ومآليا". فُ نافذة الجمِؿ.طارؽ عبد _1

 19:35عمٍ 25/10/2013فُ http://studies.aljazeera.net.متحصؿ عمِو مف الموقع5،ص2012
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الدستور"، و"القضاء ومحاكـ الماللُ الخاصة"، و"فِمؽ الحرس الثوري اإلسالمُ" والجِش 
تشيد انفتاح و تشدد فُ فترات مختمفة وفقا  اإلِرانِةالسِاسة الخارجِة  إالأف. 1النظامُ

 لطبِعة النخب الحاكمة فُ السمطة التنفِذِة.

 اِجابِة صورة عطاءإلمٍ الغرب ع  اإلِرانُة االنفتاح بعد الحرب الباردة ،كانت بداِ 
 بعدارتفاع والتجدِد اإلصالح ضرورة مأزؽ فُ ِعِش أصبح النظاـ وأف عف إِراف،خاصة

 التُ األوضاع عمٍ منتفض وشارع قوي مدنُ المدفوعِف بمجتمع اإلصالحِِف أصوات
لمغرب والصراع مع الدوؿ العربِة الشرؽ  العدائِة السِاسة جراء مف إِراف تعِشيا
 .2أوسطِة

مف خالؿ االنفتاح عمٍ الغرب   إِراف غربنة إلٍوالدِمقراطِوف سعوا  فاالصطالحِوف
 السِاسِة)الدستوِروف القوى تشاركت جمِع واالبتعاد عف الدوؿ العربِة ،حِث

 منذ  االشتراكِةالصغِرة( الدِمقراطِة اإلصالحِوف،والجماعات المِبرالِوف،اإلسالمِوف

ة  عقود ف لمشاكؿ حال بالغرب  المحاؽ فُ ترى عامة فُ رِؤ حوؿ  اختمفوا إِراف،وا 
ٍ عم إِرافانفتاح  أف إذ.3الحالة ىذه مف لمخروج إتباعيا الواجب والحموؿ التخمؼ أسباب

                              
تحمِؿ دالالت عممِاتِة وسِاسِة" .فُ نافذة:  –"الثقافة اإلستراتِجِة لجميوِرة إِراف اإلسالمِة  ،ماِكؿ آِزنشتات_ 1

 مف= .متحصؿ عمِوعيد واشنطف لسِاسة الشرؽ األدنٍم.السِاسات

 17:41فُ  http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/eisenstadt-michaelالموقع:=

/15_11_2013 

.)جامعة الحاج لخضر.كمِة مذكرة ماجستِر_ امنة عِساوة ،"الدور االقمِمُ االِرانُ فُ النظاـ الشرؽ اوسطُ". 2
 73(.ص2010_2009الحقوؽ والعمـو السِاسِة,قسـ العمـو السِاسِة.

 181..صالتغِر السِاسُ فُ اِراف ما بِف المتغِرات والقضاِا_باكِنامالشرقاوي. 3
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 األوسطمف دوؿ الشرؽ   األخِرةىذه  أصدقاءِكسبيا ثقة الغرب خاصة الوالِات المتحدة، 
 العربِة المتحدة. اإلماراتولة المممكة العربِة السعودِة ، ود رأسياوعمٍ 

تمِزت توجيات السِاسة  م 1997لمسمطة عاـ  ”محمد خاتمُ“اإلصالحُبوصوؿ 
ما كانت  ، عمٍ عكساإلسالمِةالدوؿ العربِةو مع  باالنفتاح  والتعاوف   إلِرافالخارجِة 
الحرب مع  رواسبو  ،الطموحات  التوسعِة لمشاه فُ السبعِنات اثر عمِو سابقا

 ـ. 1979عاـ  اإلسالمِةنجاح الثورة بعد ـ  1988_ 1980العراؽ

 حِث،2005السمطة عاـ  إلٍحمدي نجاد  ا المحافظ بوصوؿ األمرلكف اختمؼ 
وحتٍ مع بعض الدوؿ  والصراع مع الغرب بالتوتر اليران السِاسة الخارجِة تمِزت

"نجاد" إصرار،خاصة مع العربِة المتحدة ،المممكة العربِة السعودِة( اإلماراتالعربِة )
ةالنووي وتعنتو فُ مفاوضا إِرافمواصمة برنامج  ما ،(1+5)مع الدوؿ الكبرى  ت التسِو

 تعصؼ بيا اثر إفكادت  أزمةداخمِا  إِرافحصر دورىا فُ مناطؽ ضِقة،كما عرفت 
.ىذا م2009عاـ اد لعيدة ثانِةانتخاب احمدي نج إلعادةاالحتجاجات المناىضة 

عاـ  إِرافعمٍ  األوروبُتشدِد العقوبات االقتصادِة مف طرؼ االتحاد  إلٍ باإلضافة
 العدائِة. نجاداحمدي  كرد فعؿ عمٍ سِاسة2010

بدائو2013الحكـ عاـ  إلٍ_اإلصالحُ _التِار”روحانُحسف  عمُ “وصوؿ  فأ إال  وا 
ة حسف النِة خاصة فِما ِتعمؽ ب النووي بشكؿ تفاوضُ مع  إِرافبرنامج  مشكؿتسِو

 مف ؿ المشرؽ العربُ والدوؿ الغربِة خفؼ مف تخوفات دو قد  ،الغرب

اتفاؽ  إلٍبالتوصؿ  إِرافنجاح امو  عسكِرة. ألغراضالسالح النووي  إِرافامتالؾ 
انتصارا لمدبموماسِة إال م 25/11/2013فُ (1+5)نووي جزئُ مع الدوؿ الكبرى 

مكانتيا  إِرافع والذي مف خاللو ستسترج،"حسف روحانُ"عمُ  ُ ظؿ حكـ ف اإلصالحِة
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العقوبات عمٍ تعمِؽ بعض االتفاؽ الجزئُ نص  أف باعتبار اإلقمِمُالمستوى  عمٍ
 .اإلِرانُتعافُ االقتصاد  سِساىـ ما إِرافاالقتصادِة عف 

بِف  إلِراف، ورغـ   تناوب  النخب الحاكمة  إِرافرغـ العقوبات الدولِة عمٍ  
_ الحاكـ حكـ والِة الفقِو إالأف،  )المتشددِف(والمحافظِف )المعتدلِف(اإلصالحِِف
_رغـ اختالؼ رؤى  اإلِرانُحرص عمٍ االستقرار السِاسُ لمنظاـ  _ إلِرافالحقِقُ 

مبادئ  إطاروفُ  منتظمة النتخابات رئاسِة وفقا جِة االِرانِة_ِاسة الخار النخبتِف لمس
فُ ،حِث ِعتبر النظاـ السِاسُ ت القبوؿ الغربُ عمٍ العمـو ِلق،اإلسالمِةالجميوِرة 

. ومف خالؿ ىذا االستقرار استطاعت جمع بِف الدولة الدِنِة والمدنِة نموذج منفرد  إِراف
 ، وسعتمف عقدِف ألكثرالمطبقة عمِيا  االقتصادِة الدولِة العقوبات تجاوز تبعات إِراف
 . إقمِمُقائد فُ زعامة المنطقة ك طموحيا القدِـتحقِؽ  إلٍ

 المجتمعية،الدينية والثقافية المحددات:المطلب الثاني

 _ المحددات المجتمعية1

 سواء، الخارجِة لمدولة السِاسةدور فُ محددات ال أىـتعتبر المكونات المجتمعِة احد 
مف خالؿ تحقِؽ االستقرار الداخمُ الذي سِنعكس بالضرورة عمٍ عمٍ المستوى الداخمُ 

مف خالؿ  أوالخارجِة انعكاس لموضع الداخمُ،  السِاسةالسِاسة الخارجِة باعتبار 
المستوى الخارجُ ،حِث ِسمح تنوع تمؾ المكونات بربط الدولة بالدوؿ التُ تحتوى عمٍ 

 بعض تمؾ المكونات المجتمعِة .

 لتركيا:_ بالنسبة أ

عالفالعثمانِة  اإلمبراطوِرةط سقو منذ  عاـ الجميوِرة التركِة  الحدِثة  قِاـ وا 
،معتمدا فُ الدِف عف الدولة إبعادمسؤولِة "أتاتورؾ"مصطفٍ كماؿ ،حمؿ مؤسسيا1923

ىذا ما عزؿ المجتمع فُ المجتمع التركُ.الموحدة القومِة التركِة  لمبدأذلؾ عمٍ غرسو 
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فُ المنطقة بسبب عممِة التغِرب التُ  اإلسالمِةالتركُ المسمـ عف بقِة المجتمعات 
 عرفيا المجتمع التركُ فُ تمؾ الفترة.

، صورة مصغرة عف السمطنة العثمانِةوالمجتمعُ  تشكؿ تركِا مف ناحِة التعدد العرقُ
فُ الحِاة السِاسِة  لألقمِاتاعترفت ( 1923تموز / ِولِو  24معاىدة لوزاف ) أف إال

استقالؿ  إعالف إبافنجح  أتاتورؾ أفصحِح .1التركِة بمواقع ال تتناسب مع ثقميا السكانُ
مف الناحِة العرقِة  واف ِحصره  األقمِاتِمغُ مفيوـ  أففُ 1923عاـالتركِة الجميوِرة 

وبناء الدولة عبر رسـ  مةاألتركِب  إعادة إطارفقط بالناحِة الدِنِة لِحقؽ انتصارا فُ 
فيو تركُ بغض  لتركِةا األراضُكؿ مف ِقطف  أف، باعتبار التركِة لألمةوحدة عرقِة  

 .2عرقو أوالنظر عف دِنو 

تماِز طبقُ  ظاىر بِف  أي إبعادىذا النجاح ساىـ فُ استقرار تركِا داخمِا مف خالؿ 
االرمنِة  أوالعربِة   أو كأغمبِةالقومِة التركِة  سواء،مشعب التركُ ل المكونات  العرقِة 

.عدا العمؿ المسمح لحزب العماؿ كأقمِاتالِونانِة  أو(*)ِيود الدونمةِةالِيود أو
الكردِة  األقمِة أف اعتبار، باألخِرةعاـ  الكردستانُ جنوب شرؽ تركِا فُ الثالثِف 

فُ تركِا وتستقر عمٍ مساحة ال باس بيا مف  األقمِاتمف بِف  مف حِث العدد األكبر
 .دولة  كردستاف الكبرى إنشاء إلٍ، وتسعٍ  تركِا شرؽ جنوب

                              
ة وصراع الخِاراتتر _محمد نور الدِف ، 1 ِاض الِرس لمكتب والنشر، .بِروت:ر كِا فُ الزمف المتحوؿ  قمؽ اليِو

 198،ص ]د.ت.ف[
.بِروت:مركز الدراسات تركِا الجميوِرة الحائرة:مقاربات فُ الدِف والسِاسة والعالقات الخارجِة_محمد نور الدِف،  2

 219،ص 1998االستراتِجِة والبحوث والتوثِؽ،
بدِانتيـ الِيودِة سرا و  ا:ىـ فئة مف الِيود  اعمنوا اسالميـ  ظاىِرااباف الحكـ العثمانُ  واحتفظو *_ِيود الدونمة

 الدونمة تعنُ العود الٍ الدِف االسالمُ 
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وِزر الخارجِة التركُ وميندس سِاستيا الخارجِة   "وغمواحمد داوود "السِد  أكدوقد 
تركِب تركِا العرقُ والدِنُ والثقافُ  المتعدد  ِمنحيا القدرة عمٍ المناورة   فُ   أف

 .1اإلقمِمُالعدِد مف المناطؽ ومف ثـ فيُ تتحكـ فُ منطقة جوارىا 

،باعتبار تركِا دولة ستراتِجُ لتركِا  الفِرد مف نوعوالموقع الجغرافُ الجِو  إلٍبالعودة 
فيا  أفِمكف  *واو راسِا إفِرقِاوسط ارض واسعة بِف   األطراؼمترامِة  بمد  بأنياِتـ تعِر

ات   أعطٍ،ىذا التعدد 2حدةمو الِمكف  اختزالو فُ صفة متعددة   إقمِمِةمركزي ذو ىِو
سابقا_ فالقومِة  أتاتورؾ ألغاهتركِا المِزد مف فرص االنفتاح عمٍ العالـ التركُ_ الذي 

دالتركِة منتشرة عمٍ  ممِوف نسمة فُ  46دولة فُ اوراسِا بتعداد ِفوؽ  30مف  أِز
 .3مجمميا

عمِو دوؿ "العالـ التركُ"،  كاف احد  أطمؽىذا االنتشار الواسع لمقومِة التركِة فُ ما 
مف خالؿ استخداميا الستعادة  األخِر،مرتكزات السِاسِة الخارجِة التركِة فُ العقد  أىـ

 فُ ىذه الدوؿ. اإلقمِمِةمكانتيا 

 :إليران_بالنسبةب
، حِث ِشكؿ  اإلِرانُالمكونة لممجتمع  العرقِة القومِاتوتتنوع تتعدد 

قِم  %24االذِروف فتشكؿ النسبة الباقِة،منيا  أمااألقمِات،%51الفرس المناطؽ  وف فُِو
 واألكرادفُ كؿ مف  تبري،ارومِة،اردبِؿ وزنجاف . إِرافالشمالِة والشمالِة الغربِة مف 

                              
ستراتِجِة النموذج االقمِمُ واالرتقاء  -تركِا :الدولة والمجتمع،المقومات  الجِوسِاسِة والجِو" _عمُ حسف باكِر  1

. الدوحة: مركز الجِزرة تركِا بِف تحدِات الداخؿ ورىانات الخارجفُ مؤلؼ :عمُ حسف باكِر وآخروف،  "العالمُ
 175،ص 2009لمدراسات، 

 روباوأمنطقة التقاء قارتُ اسِا *_اوراسِا:     
 17_  عمُ حسف باكِر ،المرجع السابؽ ،ص 2
ة _محمد نور الدِف ،  3  219،مرجع سابؽ،ص وصراع الخِاراتتركِا فُ الزمف المتحوؿ  قمؽ اليِو
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تمر  إِرافمف شعب  %7ِشكموف  اإلِرانُكزوف فُ والِات اِراـ،كرمنشاة،كردستاف ِو
تواجدوف عمٍ طوؿ ساحؿ   إِرافمف شعب  3%فِشكموف  العرب أما،الغربِة وأذربِجاف ِو

 1.%2البموش  وأخِراالخمِج العربُ 

خوفا   إِرافِعتبره خبراء مصدر خطر عمٍ االستقرار الداخمُ فُ  العرقُىذا التنوع  
_خاصة الميمش منيا_ والمكوف األقمِاتبِف  وافؽالتعدـ مف ظيور عدـ االنسجاـ و 

 .أىمِةحرب  إلٍمما ِفضُ  اإلِرانُفُ المجتمع  األغمبِةالفارسُ صاحب 

 مف ىذا التنوع استفاد اإلِرانُالنظاـ  إفنجد  إلِرافالموقع الجغرافُ  إلٍلكف بالعودة 
الدِنُ  أو العرقُالرتباط تحقِؽ نفوذه فُ دوؿ الجوار الحدودِة ذات االعرقُ والدِنُ ل

مع تركِا حدودا  إِرافحِث تشترؾ  .إِرافالمتواجدة فُ  والمذاىب الدِنِة  باألقمِات
الكردِة مف الجانب  األقمِةتقطنو   اإلقمِـكردستاف،وىذا  إقمِـعمٍ كمـ 500 إلٍتمتد

وكذلؾ فُ الجانب التركُ الذي ِسطر عمِو حزب العماؿ الكردستانُ، وفُ جزئو  اإلِرانُ
 امتدادكمـ  179 ب إِرافمع  أذربِجاف كما تشترؾالعراقُ ِتمتع بحكـ ذاتُ شماال. 

  كماكمـ عمٍ شماِؿ إِراف. 432 الحدوِد عمٍ المنطقة الشمالِة الغربِِة و

مناطؽ  أىـىذا البمد الذي ِعتبر مف ،2كمـ1449مع العراؽ بحدود قدرىا  إِرافتشترؾ  
 الشِعُ المنتشر فِو. ذىبفُ دوؿ الجوار نظرا  لمم إِرافنفوذ 

                              
1_James Hacke,the military balance .]N .P .  [ :IISS  _ 2010.p251 

. Wiesbaden: VS Verlagfür,conflict and coopiration in the gulf region_Joseph kostiner2 
  Sozialwissenschaften;2009,p171 
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بو  وما تقـو،واإلسالمِةالدوؿ العربِة  ؽ بياتختر وسِمة  وجدت إِراف فُ التشِع،مذىبِا 
ؿ بوضوح مدى استغالالشاـ؛ِ ظير  العربُ وبالد منطقة الخمِجالِـو فُ العراؽ ودوؿ 

 .السمطة اإلِرانِة ليذا المرتكز

العربُ الشِعُ األحوازي بمنطمؽ قومُ عنصري،  ايران تعامؿفعمٍ الصعِد الداخمُ، 
ف كاف أعجمًِا، مف منطمؽ طائفُ، حِث إنيا ترى فُ الفكر  وتعامؿ السنُ اإلِرانُ، وا 

والكردي  والبالوتشُ  والتركمانُ  اإلسالمُ السنُ مشروع تعِرب، وترى فُ العربُ
مف تقمد مناصب الدولة العمِا فيُ  اإلِرانُحرميـ الدستور  إذ،مصدر خطر أقمِات

 .1مقصورة عمٍ الطائفة الشِعِة فقط

 ئفة الشِعِة المنتشرة عبر العالـ،الطاعمٍ استغالؿ  إِراف ، تقـوسِاستيا الخارجِة فُو 
نصرة  لمبدأ، وفقا مف خالؿ الخطاب الطائفُ المبنُ عمٍ العاطفة ربطيا بإِرافومحاولة 

 اإلِرانِة.فُ السِاسة الخارجِة  مبدأ ، كأىـالمستضعفِف

 والثقافية العقائدية المحددات_2

 :_بالنسبة لتركياأ

مؤسس  عد الثقافُ والدِنُ،فمف ناحِة رأىعمٍ الب الخارجِة فُ سِاستياتمدت تركِا اع
  باعتبار قربيا الجغرافُ مف أوروبِةتركِا دولة  إف"  أتاتورؾالدولة الحدِثة "

الشعب التركُ فمو  أمافُ المجتمع التركُ، األوربِةغرس الثقافة  إلٍ،وسعٍ أوروبا 
ال ِمكف عزليا  باألساس إسالمِةالعثمانِة وىُ ثقافة  اإلمبراطوِرةورثيا مف  ثقافة عِرقة
فُ المجتمعات العربِة، حِث جمعت تركِا تاِرخِا بِف الحضارتِف  اإلسالمِة عف الثقافة

                              
.)تر:فاطمة عمُ السِاسِة،الجغرافِة السِاسِة الِراف الشِعِة والفارسِة والنفطِةجغرافِة اِراف اوركاد،_برنارد 1

 96،ص2012الخوجة(.طرابمس الشرؽ:جروس برس ناشروف،
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 فُ المغِب ورفاقو الركف "اردوغاف"استعاد  أتاتورؾ،و عمٍ عكس 1واإلسالمِة اليِمِنِة
ةالتركِة،وىوالدِف  حدودُ وف مشروعيا الميِمف فُ الكمالِة نفتو العممانِة الذي اليِو

بذلؾ السِاسُ،وىـ  االجتماعُ ولِس اإلطار فُ تـ استدعاءىـ لمدِف السقؼ المتاح،فإف
 .األِدِولوجُ اإلصالحُ عمٍ المشروع قدموا

وقد نجحت تركِا فُ  استخداـ البعد الثقافُ والدِنُ وحتٍ الحضاري  فُ سِاستيا 
، مف خالؿ مبدئُ  سِاسة  2002الخارجِة فُ عيد حكومة العدالة والتنمِة منذ عاـ 

 ”اوغمو“كتور احمد داوود ار الحضارات الذِف رفع شعارىما الداألبعاد المتعددة ومبدأ حو 
 اإلرثفُ ذلؾ عمٍ  ”اوغمو“وقد اعتمد .2009لوزارة الخارجِة التركِة منذ  منذ تولِو

المجاورة .وىو ما التاِرخُ والروابط الدِنِة والثقافِة العمِقة بِف الشعب التركُ والشعوب 
 الجدِدة.سمُ بالعثمانِة 

العوالـ األخرى خاصة العالـ العربُ  تجاهؾ  عممت تركِا عمٍ االنفتاح وتكِرسا لذل
مف خالؿ  البث الفضائُ  لمقنوات التركِة الناطقة مف األتراؾ مسممِف سنة(%99السنُ )

بالعربِة لمتعِرؼ بالثقافة التركِة كفضائِة" التركِة "، ونشر المسمسالت التركِة المدبمجة 
البِوت العربِة، ناىِؾ عف فتح مدارس تركِة ومراكز ثقافِة فُ إلٍ العربِة التُ اخترقت 
 العدِد مف الدوؿ العربِة.

،خالؿ حضوره ندوة بعنواف "وقد صرح مساعد وِزر الخارجِة التركُ "ناجُ قورو
، أنو م2013عاـ  الخارجِة التركِة الجدِدة" بمؤسسة العموـ والفنوف فُ إسطنبوؿ"السِاسة

الخارجِة ىُ فقط تتوارد إلٍ الذىف فور ذكر مصطمح السِاسة  فُ الماضُ كانت وزارة"

                              
خاص لمركز دمشؽ لمدراسات النظِرة والحقوؽ ”.محددات السِاسة الخارجِة التركِة“_عبد اهلل  تركمانُ. 1

 16/11/2013__ 18:10فُ /http://www.dctcrs.org.متحصؿ عمِو مف الموقع:البِنة،المدنِة
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الخارجِة فُ الماضُ، مؤّكًدا عمٍ أف ىناؾ العدِد مف المؤسسات األخرى مثؿ مؤسسة 
وغِرىا صارت عاىد ِونس إمره الثقافِة ومف، والجالِات التركِة فُ الخارج،التنسِؽ والتعاو 

 تشارؾ فُ رسـ السِاسة الخارجِة لتركِا.
ة التركِة والمدارس التركِة المنتشرة فُ جمِع أنحاء  "قورو"لمح وأ إلٍ أف الخطوط الجِو

العالـ تعتبر نموذًجا حًِا عمٍ ىذا االنفتاح عمٍ العالـ، مشًِرا إلٍ أنو رأى ىذه المدارس 
ًبا فُ كافة البمداف التُ زارىا برفقة رئِس الجميوِرة "عبد اهلل جوؿ ومف جية 1تقِر

سابقا_ وحضور  اإلسالمُ_المؤتمر  اإلسالمُادة تركِا لمنظمة التعاوف نالحظ قِأخرى
وانضماـ تركِا لعدة منظمات تركِا كمراقب فُ مؤتمرات القمة لجامعة الدوؿ العربِة 

 . عضو دائـ أواقتصادِة كعضو مراقب   إقمِمِة

 :إليران_بالنسبةب

فُ سِاستيا الخارجِة ، مف اجؿ  أساسُبشكؿ والدِنُ  الثقافُعمٍ المحدد  إِرافتعتمد 
، كما  بشكؿ خاصوالشعوب العربِة  العالمُ بشكؿ عاـ العاـ الرأياستقطاب 

 إِرافعبر توسِع دائرة المذىب الشِعُ خارج  اإلسالمِةتصدِر الثورة  إِرانإلٍتسعى
 . ياالمجاورة لاألوسطوخاصة فُ دوؿ الشرؽ 

ات،  العربِة مفتكِرس االستقطاب فُ المنطقة  إِرافوقد حاولت  خالؿ عدة مستِو
 :2أىميا

                              
1 ،  /http://turkeytoday.net_تركِا الِـو
.العدد مجمةالبِافالعدد. ممؼ”مرتكزات المشروع اإلِرانُ فُ المنطقة العربِة.“صباح الموسوي األحوازي_ 2

فُ  http://www.albayan.co.uk/MGZcat.aspx?id=32متحصؿ عمِو مف الموقع  2013_7_307،1
17:58/15_11_2013 
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المستوى األوؿ: الشِعة اإلمامِة: وىـ فُ العراؽ والبحِرف ولبناف وشرؽ المممكة  -
عتبروف  ِعتبروف وىؤالء،السعودِةالعربِة  نظاـ إِراف النظاـ الشرعُ بالنسبة ليـ، ِو

نظرا لوفائيـ  أساسُبشكؿ  إِرافعتمد عمِيـ ، وتالمرشد ىو القائد الشرعُ «سماحة»
 المطمؽ ليا. 

 المستوى الثانُ: الشِعة غِر اإلمامِة -

العربِة  اإلسماعِمِة المعروفوف بالمكارمة فُ الِمف وجنوب المممكة»ومنيـ الباطنِة 
ا»والنصِِرة  «السعودِة  ة فُ سوِر وىؤالء توظفيـ إِراف بإِياميـ أف مشروعيا  «العمِو
 مشروعيـ.

 المستوى الثالث: التِار الِساري -

شتركوف مع إِراف فُ سِاستيا المعمنة فُ العداء لمغرب، والرأسمالِة وما ِصفونيا  ِو
الُ استعماري مستكبر .بالقوى الرجعِة فُ المنطقة العربِة.  كما ِعتبروف الغرب امبِر

 

ع: حركات المقاومة لالحتالؿ الصيِونُ والغربُ، خاصة الجياد المستوى الراب -
 المستضعفةعمٍ عاتقيا نصرة  إِرانأخذتونجد  وحماس فُ فمسطِف وذلؾ لتسوِؽ إِراف.

 المستكبِرف.ضد  ةوالمظموم

اف الثالث والرابع ىما استقطاب سِاسُ ِساعد إِراف فُ التمكِف لممشروع فُ  المستِو
 المنطقة العربِة.

ائؿ وس عمٍ العربُ اإلقمِمُلنشر ثقافتيا فُ جوارىا  إِراف اعتمدت كما
ذاعِةبفتح فضائِات تمفِزونِة  إِرافحِث سمحت  _السِنما واالنترنت_التمفِزوف،اإلعالـ  وا 
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 اإلِرانِة والمسمسالت،السِنمائِة األفالـافتو مف خالؿ ونشر ثق اإلِرانُلمتعِرؼ بالمجتمع 
 العالمِة مصاؼ بمغت المثاؿ سبِؿ اإلِرانِةعمٍ لسِنمافا العربِة ، إلٍالمدبمجة 

 ِنطبؽ نفسو األمر،عالمِة جوائز وخارجيا إِراف داخؿ مف ومخرجوىا أفالميا تونال
 الشيِرة اإلِرانِة والمنمنمات والنحت الرسـ مف األخرى الفف جوانب الموسِقٍ،وعمٍ عمٍ
مف اكثر فوبالعودة الٍ وسائؿ االعالـ ،، 1الفنِة الغربِة التجربة عف أىمِة تقؿ ال والتُ

، شارا، نجد قناة العالـ االخباِرةالفضائِات االِرانِة انت
والفضائِات الدِنِة لنشر المذىب الشِعُ مثؿ  ,imovies2iflm,imovies,وقنوات

 .;sahar1;sahar2العيد،قناة الحجة،

 

 

 والعسكريةاالقتصادية  مقوماتال:المطلب الثالث

 االقتصادية_المقومات 1

ِعتبر االقتصاد اىـ مقومات القوة فُ الدولة وكذلؾ اىـ محددات الدور فُ السِاسة 
ٍ ذاتيا قدر الخارجِة .حِث كمما كاف اقتصاد الدولة قوي كاف بامكانيا االعتماد عم

الدوؿ الكبرى ، اما اذا كاف ضعِفا فيُ مضطرة لالعتماد  مساومةاالمكاف، وال تخضع ل
عمٍ الدوؿ االخرى ، وبالتالُ تكوف فُ حالة تبعِة مِررة ، ال تمكنيا مف االستقالؿ فُ 
قراراتيا الخارجِة وكذلؾ ال توفر ليا مقومات تحقِؽ النفوذ الخارجُ او البحث عف دور 

 مالئـ. 

                              
سمسمة  دراسات مبادرة  ، استشراؼ التحدِات الخارجِة.2010_"1982_ طالؿ عتِرسُ"العالقات االِرانِة _المبنانِة  1

   5ص 2010المساحة المشتركة. تشِرف 
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االقتصادِة  لكؿ مف تركِا واِراف، ومحاولة  فُ ىذا المبحث سنتناوؿ مقومات القوة
 االقمِمِة )الدوؿ العربِةمعرفة المكانة االقتصادِة لكال الدولتِف فُ منطقة الشرؽ االوسط 

 .+ اسرائِؿ(

 مقومات القوة االقتصادية لتركيا_أ

 _الموقع الجغرافي:1

تبع الجزء الغربُ لمضِؽفُ جنوب غرب قارة آسِاتركِا تقع  البسفور، قارة أوروبا  )ِو
ا عمٍ البحرطؿ وتجغرافِا(، ، 2كـ780580وتبمغ مساحتياوجورجِا،  األسود بِف بمغاِر
عدِدة لمثروات  بموارد مِاه. وىُ تزخر 2كـ 9820ِابسة، و  2كـ 770.760منيا 

مرة، )البسفور، بحر مر التركِةوتتمتع بموقع إستراتِجُ، ِتحكـ فُ المضاِؽ الطبِعِة،
فضاًل عف كونيا المعبر األوؿ  األسود ببحر اِجة. ، التُ تربط البحرالدردنِؿ(

ف وآسِا الوسطٍ نحو الغرب، فالممر الوحِد  الحتِاطات الطاقة األكبر فُ حوض قزِو
ممِوف نسمة، حسب إحصاءات عاـ  72وِبمغ تعداد سكانيا حوالُ  ، اّخر ىو إِراف

 .(1)ـ2008

حده البحراألوؿ فُ آسِا القسـ  وتركِا قسماف، وأرمِنِا شماال  األسود الغربِة،ِو
كـ( والبحر التوسط 877والمضاِؽ وبحر مرمره وبحر اِجة غربا،وسوِرا)

ِراف )330والعراؽ) قع القسـ الثانُ فُ أوروبا وتحده مف جية 454كـ( جنوبا وا  كـ(شرقا،ِو
 سود.كـ( ومف الغرب بحار اِجة، مرمره واأل269الِابسة  أراضُ الِوناف وبمغاِرا)

                              
. بِروت:المؤسسة العربِة  لمدراسات والنشر ودار اليدى لمنشر 1موسوعة السِاسة.جعبد الوىاب الكِالنُ وآخروف، _  1

 709،ص1985والتوِزع،
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مع ناىِؾ عف حدودىا البِرة المتنوعة بِف المضائؽ والبحار  وداف ىذه الحد 
،حِث تعتبر فُ النشاط التجاري اىمِة بالغة لتركِا موقع الجغرافُجعمت مف الجِرانيا،

فاعؿ أثناء الحرب جعميا تقـو بدور  . كماحمقة وصؿ بِف الشرؽ والغرب اقتصادِا
موقؼ ميـ مف  لياكاف و بدور فعاؿ فُ حرب الخمِج الثانِة،الباردة،كما خوليا بالقِاـ 

تمعب دور ناصر الشعوب المضطيدة فُ بمداف ما ِسمٍ  أالفىُ و .الحرب عمٍ العراؽ
 الربِع العربُ.

 _الموارد المائية:2

ساىمت الموارد المائِة فُ توجِو السِاسة الخارجِة التركِة ،وذلؾ ألف تركِا  تعتبر  
ٍ مف أغنٍ دوؿ العالـ بالموارد المائِة ،مما جعميا تستخدـ ىذه الموارد كورقة ضغط عم

والتُ لدِيا معيا أنيار مشتركة بيدؼ إضعاؼ ىذه الدوؿ  الدوؿ العربِة المجاورة ليا
حقؽ أىدافيا.وىذا ما جعؿ العالقات  ذعانيا لما ِخدـ المصالح التركِة ِو  وا 

التركِة مع سوِرا والعراؽ تتمِز بالتوتر منذ أواخر الثمانِنات،وازدادت حدة  ىذا التوتر 
ا عاـ عندما لجأت تركِا خالفا لالتفاؽ المعقود بِنيا وبِف ك ، *1946ؿ مف العراؽ وسوِر

 .(1** )إلٍ تنفِذ مشروع جنوب شرؽ األناضوؿ

تعتبر عممِة تحكـ تركِا فُ الموارد المائِة لنيري دجمة والفرات مف المحددات األساسِة 
لمسِاسة الخارجِة التركِة تجاه العراؽ،والزالت تركِا تصرح بِف الحِف واألخر بأف ىذِف 

                              
*_ىو اتفاؽ تـ بموجبو حؿ مشكمة مِاه دجمة والفرات بِف كؿ مف تركِا وسوِرا والعراؽ بحِث اتفقوا عمٍ توِزعيا بشكؿ 

 ِرضٍ األطراؼ الثالثة.
محطة تولِد  17سد عمٍ الفرات وسدود عمٍ دجمة ،إضافة إلٍ إقامة  17سدا منيا 21**_ىو مشروع تضمف إقامة 

 كيرباء
التركِة:معطِات الواقع وآفاؽ –العالقات الخمِجِة “الرحمف السبعاوي،عبد الجبار مصطفٍ النعِمُ،_عونُ عبد 1

  49،ص2000، 43:العددمجمة دراسات إستراتِجِة“ المستقبؿ.
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ِاف.فرئِس الحكومة  األسبؽ لمجميوِرة التركِة السِد "سمِماف النيِرف ىما نيراف ترك
إف لتركِا السِادة التامة عمٍ مواردىا المائِة وال »:(1)1990دِمِرؿ "صرح فُ ماِو/اِار

جب أف ،يري دجمة والفرات أي مشكمة دولِةِجب أف تخمؽ السدود التُ تشِدىا عمٍ ن ِو
اف تركِاف حتٍ النقطة التُ ِغادراف فِيا ِدرؾ الجمِع أف نيري دجمة والفرات ىما نير 

 .«اإلقمِـ التركُ

لؾ مف فُ السِاسة الخارجِة التركِة،وذ ىذا التصِرح أكد عمٍ أىمِة الموارد المائِة
خاصة فِما تعمؽ باتياميا لسوِرا ولبناف  ،العراؽ ومساومتوخالؿ استغالليا لمضغط عمٍ 

(المتمرد.وبالتالُ عممت تركِا عمٍ pkkبدعميما لقِادات حزب العماؿ الكردستانُ )
 تسِِس  ىذه الثروة الطبِعِة فِما ِخدـ مصالحيا  لتحقِؽ أىدافيا المستقبمِة.

 :(2)ِمكف حصر أىداؼ ىذا التسِِس فُ النقاط التالِة 

_ استخداـ المِاه كورقة ضغط ضد سوِرا ما ِقضُ إلٍ إضعافيا واستجابتيا لمطالب 
لؾ لِنسجـ ذالقضِة الفمسطِنِة ولبناف واألراضُ السوِرة المحتمة،الكِاف الصيِونُ بشاف 

سرائِؿ والذي ِرمُ إلٍ خمؽ محور استراتِجُ  مع االتفاؽ األمنُ والعسكري بِف تركِا وا 
 واقتصادي شرؽ أوسطُ،وبما ِتالءـ مع مصالحيما فُ المنطقة.

ِة وخاصة وؿ  الجوار النفط_ استخداـ الموارد المائِة  كورقة ابتزاز ضد د
،لتحقِؽ ىدفيا االستراتِجُ المعمف فُ معادلة المِاه_النفط .فضال عف الحصوؿ العراؽ

 لؾ قمة الموارد المائِة فُ تمؾ الدوؿ.بذ عمٍ النفط الخمِجُ، مستغمة

                              
،شتاء 08.العدد03:السنة مجمة الفكر السِاسُ » متغِر االمِاه فُ العالقات العربِة_التركِة.« _محمد صالح العجِمُ، 2

 10:15عمٍ 06/11/2013فُ  http://www.awu-dam.org/index.htmlمتحصؿ عمِو مف  258،ص2000

 263_محمد صالح العجِمُ، المرجع السابؽ،ص3
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، وكذلؾ إلنعاش اقتصادىا بح قوة إقمِمِة فاعمة فُ المنطقة_ رغبة تركِا بأف تص
مف القرف الماضُ،وبتمؾ السِاسة المائِة تحسف االقتصاد المتدىور فُ بداِة  التسعِنِات 

التركُ بعد إقامة  مشروعات التعاوف اإلقمِمُ حِث اقترحت مشاركة الكِاف الصيِونُ 
 فُ ىذه المشاِرع وربطو بتحقِؽ السالـ فُ المنطقة.

سرائِؿ والتُ تقضُ باستغالؿ المسألة  االستراتِجِةد_ تحقِؽ  المشتركة بِف تركِا وا 
لمائِة لتيدِد األمف المائُ العربُ وفقا لتصورات وخطط إسرائِمِة ىِأت مكانة خاصة ا

رو و،ومشروع الشراكة اال(1)لتركِا فُ إطار عدة مشاِرع إقمِمِة ،كمشروع الشرؽ أوسطِة
والمشروع األخِر االتحاد مف اجؿ المتوسط.وذالؾ لربط إسرائِؿ بالدوؿ العربِة  متوسطِة

تعممت تركِا المسألة المائِة كورقة ضغط عمٍ العرب أو استعممتيا عبر تركِا.سواء اس
 كورقة تعاونِة تدخؿ بيا إسرائِؿ فُ حالة تطبِع غِر مباشر مع الدوؿ العربِة.

كما أف الموارد المائِة التركِة فُ بداِة التسعِنات ساىمت بشكؿ كبِر فُ حؿ مشكمة 
. وأىـ مشروع  (2)العربِة المركِزة. نقص المِاه فُ إسرائِؿ وذالؾ عمٍ حساب القضاِا

مِاه قدمتو تركِا ىو مشروع مِاه السالـ ،الذي ِيدؼ إلٍ نقؿ نحو ستة مالِِف متر 
التركِاف عبر أنبوبِف إلٍ دوؿ الخمِج  "سِحاف وجِحاف "مكعب ِومِا مف مِاه نيري

سرائِؿ،وِبمغ طوليما نحو خمسة أالؼ كِمومتر.ىذا  وسوِرا واألردف والضفة الغربِة وا 
المشروع ِيدؼ إلٍ بِع المِاه إلٍ الدوؿ العربِة المجاورة مقابؿ حصوؿ تركِا عمٍ 

عربِة مكاسب فُ ىِئة نفط خاـ وغاز طبِعُ بأسعار تفضِمِة وقروض واستثمارات 

                              
 264_محمد صالح العجِمُ، المرجع السابؽ ،ص1
 49_ عونُ عبد الرحماف السبعاوي،عبد الجبار عبد مصطفٍ االنعِمُ،مرجع سابؽ، ص2
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أما بالنسبة إلسرائِؿ فإنيا تقدـ صفقات أسمحة مناسبة لتركِا كما .(1)وخمِجِة مِسرة
 تدعميا بالتقنِات العالِة والخبراء العسكِرِف لتحدِث الجِش التركُ عمٍ جمِع األصعدة.

 االقتصاد التركي: نمو_3

 ِة التُ اصابتو رغـ  التراجع الكبِر الذي عرفو االقتصاد التركُ  اثر االزمة االقتصاد
فُ منتصؼ  "تانسوتشِمر"فُ ظؿ حكومة  وتفاقمت القرف الماضُمنذ ثمانِنات 

 37.000 ِعادؿ الدوالر أصبح؛ اذقِمتيا ٪مف 37 التركِة المِرة التسعِنات، حِث فقدت
 تمؾ قِمة فُ الحاد ىذااليبوط ورافؽ،1994 فِآذارلِرة 26.500كاف بعدأف لِرة تركِة

 عدادا فقداف إلٍ كماأدت،٪50_150مابِف تتراوح بنسبة ألسعارل حادا اارتفاع العممة
 سنة العمؿ عف العاطمِف عدد وصؿ حِث عمميـ لفرص والعماؿ الموظفِف مف كبِرة

 .2ممِوف4.5 إلٍ 1994

االف اف حكومة العدلة والتنمِة بقِادة رجب طِب اردوغاف  استطاعت اف تنتقؿ 
باالقتصاد التركُ مف حالة اليشاشة والتراجع الٍ حالة  االستقرار والنمو عمٍ مدى عشر 

 سنوات مف حكميا فقط. 

 األقوى االقتصاد ذات الدوؿ عشرة بِف السادسة المرتبة فُ تركِا ِقع اقتصادحِث  
 فُ الفرد دخؿ مؤشر تضاعؼ كما.سنوات ثمانُ غضوف فُ وذلؾ العالـ مستوى عمٍ

 خالؿ مف لكنو أمِركُ دوالر 3500 $ بمبمغ ِقدر  ـ 2002 عاـ فُ كاف تركِا،فقد

                              
 _نفس المرجع ، نفس الصفحة1

.مركز الدراسات االقمِمِة مقاؿ".1997_1991حنا عزو ِيناف."تانسوتشِمر وموقفيا مف مشكالت تركِا الداخمِة_2
 1998.الموصؿ.
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 ـ 2010 عاـ_الفرد دخؿ_قفز والتنمِة العدالة حزب وبقِادة الحكِمة السِاسة االقتصادِة
 .1أمِركُدوالر 10000مف   أِزدإلٍ 

تزاِد و تسارع اكثر منذ تولُ حزب العدالة  1998معدؿ الدخؿ الفردي منذ  شيد وقد
امِركُ وفقا لمقدرة الشرائِة دوالر 10440 حدودالٍ اف بمغ  2002والتنمِة الحكـ فُ 
 الشكؿ التالُ ِوضح ىذا التزاِد :المحمِة فُ تركِا و 

 

 

 

 

الصافُ  فُ الفترة شكؿ ِوضح تزاِد الدخؿ الفردي بالنسبِة لالنتاج المحمُ 
1998_20082. 

                              
  54،ص2012.عماف:الجنادِرة لمنشر والتوِزع،تركِا فُ عيد رجب طِب اردوغافسبِتاف، ذِاب _سمِر 1

 trt_االقتصاد التركُ وسِاسات االنفتاح االقتصادي الخارجُ.مقاؿ عف الموقع الرسمُ  لمفضائِة التركِة  2

255.htm-information/arabia/254-http://www.trtarabic.tv/ar/turkey ُف 
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 :1ِمكف تمخِص خصائص قوة االقتصاد التركُ فُ

 .االقتصادي لمجاؿا فُ األوروبُ المستوى عمٍ السادسة المرتبة تركِا احتمت_ 1

 تحتؿ جعميا نموا تسجؿ أف والتنمِة العدالة حزب حكـ ظؿ فُ تركِا استطاعت _2
 متوسط عمٍ تحافظ أف كمااستطاعت 11.5 % بنمو مقداره العالـ فُ دولة أكبر ثانُ

 نمو وىذا معدؿ 6 % حدود فُ ـ 2008 عاـ وحتٍ ـ 2002 عاـ مف الفترة نموخالؿ
 منذ تداعِاتيا بدأت التُ العالمِة المالِة األزمةخاصة انو تزامف مع  جِد
 .الصناعُ العالـ دوؿ مف العدِد فُ نمو حاد ىبوط حاالت إلٍ قادت لتُ،واـ2006عاـ

 إلٍ تصؿ صادرات تحقِؽ اإلٍ تطمعو لتركِا واالقتصادِة التنموِة الخطط .تظير3
 تخطط دوالر،كما ممِار 500 مقدار إلٍ أِضا إِرادات تصؿ وكذلؾ دوالر ممِار 500
 .مستوى العالـ عمٍ اقتصادِا األولٍ العشر الدوؿ أحد موقع لتحتؿ

                              
 _المرجع نفسو. 1
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ممِار دوالر  786إجمالُ الناتج المحمُ تزاِد  باكثر مف ثالثة أضعاؼ لِصؿ إلٍ  .4
كما ـ،١٠٠١ممِار دوالر أمِركُ فُ عاـ  ١٨٢بعد أف كاف ـ 2012أمِركُ فُ عاـ 

دوالًرا أمِركًِا عف مستواه  10504ارتفع نصِب الفرد مف إجمالُ الناتج المحمُ إلٍ 
 .1فُ نفس الفترةدوالر أمِركُ  ٨٠٠٠السابؽ البالغ 

 .النسِج صناعة مجاؿ فُ أوروبا فُ األوؿ المركز تركِا تحتؿ .5

 فُ العالـ فُ التمفاز،والثالثة أجيزة تصنِع فُ العالـ فُ الثالثة المرتبة إلٍ .الوصوؿ6
 .الحافالت تصنِع

 فُ تصنع سِارة ألؼ كؿ بِف مف أف حد إلٍ السِارات تركِامف صناعة .وصمت7
 .فُ تركِا صنعت سِارة 15 فإف العالـ

 .  37 % قاربت نسبةنمو  لتركِالتبمغ التجارةالخارجِة حجـ تصاعد8 .

 2008 لتصمعاـ 2002 ممِاردوالرعاـ 36 تركِامف صادرات مرات أربع تضاعفت9 .
 .ممِاردوالر 132 إلٍ

 مقدرات القوة االقتصادية اليران _ب

_رغـ ا فُ العالـ مف ابرز االقتصادات التُ تشيد ثباتا اِجابِ ُِعتبر االقتصاد االِران
وذلؾ _العقوبات االقتصادِة الدولِة المسمطة عمٍ اِراف مف الدوؿ الكبرى منذ عدة سنوات

 لتنوع مواردىا االقتصادِة ، رغـ اعتمادىا عمٍ عائدات النفط بشكؿ متوازف.

                              
ع "متحصؿ عمِو مف الموق التوقعات االقتصادِة _حقائؽ وأرقاـ " لمحة عف تركِا_  1

SA/turkey/factsandfigures/Pages/RedirectPage.aspx-http://www.invest.gov.tr/ar 
 15:40/25/2/2014فُ
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صؿ الدخؿ الفردي ممِار دوالر  482.445ِبمغ الناتج القومُ الِراف   6500، ِو
ىذا ما ِجعؿ االقتصاد االِرانُ فُ حالة استقرار بالمقارنة ، 2012وفقا الحصائِات1دوالر

عمٍ غرار مع دوؿ اخرى لـ تتعرض لمعقوبات االقتصادِة وتعتمد عمٍ الموارد النفطِة 
 :السعودِة.كما ِعود ىذا االستقرار الٍ عوامؿ اىميا المممكة العربِة

 _الموقع الجغرافي:1

،وتتمتع بموقع حساس عمٍ بوابات الخمِج بالغ  األىمِة تمتاز اِراف بموقع استراتِجُ
 12000ِابسة، و 2ممِوف كـ 1.636، منيا 2ممِوف كـ 1.648وتبمغ مساحتيا العربُ، 

ولدِيا مف الموارد االقتصادِة الكبِرة ممِوف نسمة تقِربا  75وِبمغ تعداد سكانيا مِاه، 2كـ
والمتنوعة: الفحـ، الغاز الطبِعُ، خاـ الحدِد، الرصاص، النحاس، المنجنِز، الزنؾ، 

وىو ممر ميـ فُ التجارة النفطِة لكؿ مف ، كماانيا تشرؼ عمٍ مضِؽ ىرمز.2الكبِرت
 .ِعتبر شِراف االقتصاد الدولُاذتجاه الدوؿ المستوردة، اِراف والسعودِة وقطر

 النفط والغاز:_2
،وقد تـ تامِـ 1908اوؿ دولة تستخرج النفط فُ الشرؽ االوسط عاـ تعتبر اِراف 

بشكؿ جزئُ، وفُ عاـ 1951صناعة النفط فُ ظؿ حكومة " محمد مصدؽ" عاـ

                              
العالمِة)امِركا،روسِا،اِراف ،الكِاف الصيِونُ،حزباهلل،كوِرا توازف الرعب :القوى العسكِرة  ىادي زعرور، _1

 104ص ،2013،.بِروت:شركة المطبوعات لمنشر والتوِزعالشمالِة(

مـ"التحمِؿ 2 (" .البوابة نِوز.متحصؿ عمِو مف المف 4-1اإلستراتِجُ لمقوة العسكِرة اإلِرانِة ) _حساـ سِو

 2013-11-22_  17:30فُ  http://www.albawabhnews.com/list/19/worldالموقع
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تـ التامِـ الكمُ ليذه الصناعة .وتتوفر اِراف كذلؾ عمٍ ثالث احتِاطُ فُ العالـ 1973
 .1اممِار متر مكعب سنِو130مف الغاز الطبِعُ،اذ تنتج اِراف 

اال اف العقوبات االقتصادِة الدولِة عمٍ اِراف دفعيا الٍ استغالؿ عائداتيا النفطِة 
ات الثقِمة ر صناعة الكِماِو  .عمٍ المستوى المحمُ ، وتطِو

ِرافو  فُ العالـ بعد كؿ مف: روسِا والوالِات  لمنفط والغاز أكبر مصدرنِثا ا 
متوسط اإلنتاج النفطُ اإلِرانُ أكثر حسب تقِرر لشركة بِرتِش بترولِـو بمغ ،المتحدة،

 فُ المائة مف اإلنتاج العالمُ 5.3أي  2008ممِوف برمِؿ ِومِا فُ عاـ  4.3مف 
ومف شأف ارتفاع أسعار النفط  ممِار دوالر سنوًِّا، 30تدر عائدات تصؿ إلٍ حوالُ و ،

وفقا الحصاء  كما اف اِراف 2المساىمة فُ حؿ التحدِات االقتصادِة التُ تواجو البالد.
ىُ ثالث اكبر احتِاطُ نفط فُ العالـ بعد  2009وكالة معمومات الطاقة  اجرتو عاـ

 ، مثمما ِوضحو الشكؿ التالُ:السعودِة وكندا

 مخطط ِوضح  مركز االحتِاطُ االِرانُ مف النفط فُ العالـ

                              
 129،مرجع سابؽ،صاوركاد_ برنارد 1
 105_ىادي زعرور،مرجع سابؽ،ص 2



الفصل الثاني...........................محددات الدور ودوافع النفوذ اإلقليمي لكل من 
 تركيا وإيران في منطقة الشرق األوسط

 

 

 89 

 
, Lucinda Ruth de Boer .Analyzing Iran’s Foreignالمصدر: 

Iranian -spects and Challenges of SinoPolicy;The Pro
Relations 

رغـ المكانة اليامة لمقطاع النفطُ فُ االقتصاد االِرانُ ورغـ االحتِاطات اليائمة مف 
، ؿ عمٍ البحث عف بدِؿ ليذه الثروةىذه الثورة ، اال اف الساسة االِرانِِف اتجيوا الٍ العم

الطاقة ، وفُ ىذا الصدد صرح نائب وِزر مف خالؿ البرنامج النووي السممُ النتاج 
عمِنا اف نستمر فُ برنامجنا النووي ":ـ2005الطاقة االِرانُ "ىادي نجِب حسِنِف"  فُ 

وىو .1"سنة القادمة90لضماف مصدر طاقة دائـ  الف  النفط االِرانُ قد ِنفذ خالؿ 
 تصِرح ِؤكد ضمنِا عـز اِراف عمٍ مواصمة برنامجيا النووي السممُ. 

ـ الذي  1996عمٍ الرغـ  مف تطبِؽ الوالِات المتحدة االمِركِة قانوف  "اماتو"منذ  و 
ممِوف دوالر  40ِحظر عمٍ  كؿ منشاة امِركِة او طرؼ  ثالث  اف تستثمر اكثر مف 

                              
1_Lucinda Ruth de Boer.,Analyzing Iran’s Foreign Policy;The Prospects and Challenges of Sino-Iranian 
Relations. Amsterdam: ISHSS;2009,p52 
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فُ قطاعات النفط والغز االِرانِة، والعقوبات الدولِة التُ مست قطاع النفط االِرانُ 
20061. 

 :2وفقا لممرتكزات االربعة التالِة بقطاع النفط لمنيًض ةستراتِجِا إِران ًضعتكما  

 مستًٌ إلٍ بيا ؿلمًصً ًِاتكِماًالبترً ًالغاز ؿالبترً كاتشر نشاطؿتفعِ_
 االقتصادَ . التنافس

 ًالمالِة التجارِة ًلألسس طبقا الطاقة ًقطاع الحكًمة بِف لمعالقة الدقِق التحدِد_ 
 الدقِقة . 

 دِثياػًتح ةػالتكرِرِ ةػالطاق ُػف التًسعو الطاقة لصناعة المتزاِدة بالقِمة النيًض_ 
 التكرِر  .  ًنًاتج البترًلِة المشتقات من الداخمُ االستيالك فُ االختناقات ةػلمًاجي

مف االمـ المتحدة، وجمدت لعقوبات اقتصادِة دولِة  إِرافعرضت ـ ت2006منذ    
الدوؿ االوروبِة  فعمت وكذلؾ االِرانِة فُ بنوكيا األرصدةة ِالوالِات المتحدة االمِرك

، وكاف ليا انعكاس كبِر عمٍ االقتصاد االِرانُ ، خاصة فُ مجاؿ تصدِر  ودوؿ اخرى
  اال ِزاؿ متماسك ىذا االخِر اال اف النفطػ.ورغـ تضِِؽ الخناؽ عمٍ االقتصاد االِرانُ،

 .دات النفط فقط والفضؿ ِعود فُ ذلؾ الٍ تنوعو وعدـ اعتماده عمٍ عائ

 المكانة االقتصادية لكل من تركيا وايران في منطقة الشرق االوسط _ج

سنحاوؿ التطرؽ الٍ مكانتُ تركِا واِراف االقتصادِة بالنسبة لمدوؿ الشرؽ اوسطِة 
ا، العراؽالكبرى )مصر،السعودِة  :اسرائِؿ( فُ الجدوؿ التالُو  ،سوِر

                              
 309،ص2008.)تر:خمِؿ احمد خمِؿ(.بِروت:الفارابُ، اِراف الثورة الخفِة_تِري كوقِؿ، 1
.المركز الدولُ لمدراسات المستقبمِة  ورشة عمؿ_  نبِؿ الشافعُ "االبعاد االقتصادِة لسِاسة اِراف االقمِمِة ". 2

 36،ص2007/ 17/1واالستراتِجِة .برنامج الدراسات االِرانِة
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 :1تركِا واِراف فُ منطقة الشرؽ الوسطجدوؿ ِوضح المكانة االقتصادِة لكؿ مف 

اِرا تركِا 
 ف

 العراؽ اسرائِؿ سوِرا مصر السعودِة

الدخؿ القومُ  
)ممِار االجمالُ
 دوالر(

1109 98
8 

883 534 107 260 236 

الدخؿ 
 الفردي)دوالر(

14000 12000 16030 650 510 32000 7000 

 1 2 1 2 2 2 3 الممرات البحِرة

النفط)ممِونبرمِؿ
 /ِوـ(

مستور  11,9 4,3 مستورد
 د

 2.92 مستورد مستورد

13 مستورد (3الغاز)ممِار ـ
0 

مستور  103.2
 د

مستور 
 د

 0 ,88 مستورد

 المصدر:الباحث

مف خالؿ الجدوؿ نالحظ اف تركِا واِراف تتصدراف دوؿ الشرؽ االوسط فُ الدخؿ 
 الدولتِف. وِعود ىذاذي انعكس عمٍ الدخؿ الفردي فُ كال القومُ االجمالُ ، وال

االختالؼ الٍ  اعتماد كؿ مف تركِا واِراف عمٍ  االنتاج الصناعُ واالستثمارات ، 
وفُ المقابؿ نالحظ اقتراب )الممرات البحِرة( ،باالضافة الٍ موقعيما الجغرافُ المتمِز

راف نظرا العتمادىما عمٍ عائدات قِمة الدخؿ القومُ لمسعودِة مف الدخؿ القومُ الِ
البتروؿ باعتبارىما مف اكبر منتجُ ومصدري ىذه المادة االستراتِجِة، فُ حِف ِشيد 

ممِوف برمِؿ مف البتروؿ 3الدخؿ القومُ لمعراؽ انخفاضا كبِرا رغـ  انتاجو لما ِقارب  

                              
 2012_االحصائِات مف جيد الباحث ،وتخص عاـ  1
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ا فيقِومِا  نظرا لعدـ االست  تُ دوؿ لِسرار الذي ِمِزه. اما مصر واسرائِؿ ، وسوِر
عمٍ عائدات  باألساس،تعتمد )صناعة عسكِرة( بنفطِة  وال صناعِة_عدا اسرائِؿ

 السِاحة. والخدمات 

 العسكرية المقدرات_2

 ركيةالعسكرية الت المقدرات_أ

بعد الوالِات  (NATO)تتوفر تركِا عمٍ ثانُ اكبر جِش فُ حمؼ شماؿ األطمسُ
عتبرالمتحدة االمِركِة القوة العددِة لمقوات  قدرتالجِوش حجما وكفاءة ،و مف أقوى  ،ِو
 .(1)جندي850000بػـ 2008عاـاالجمالِة المسمحة التركِة

فقد بمغت  فُ  العاـ المالُ ا ِخص المِزانِة المخصصة لمدفاع اما فِم 
ممِار دوالر امِركُ المور الدفاع او االنفاؽ  100و 88ما بِف 2008_2007
 .2الدفاعُ

 القدرات العسكِرة التركِة  كما ِمُ:عرض ِمكف 

 القوات البرية:_1
قتاؿ رئِسِة مف  ةدباب 4205لواء مدرعا تضـ حوالُ  17ما ِقاربتركِا  مؾ تتم

ِو تكوف نسبة عدد الدبابات ، وعمM - 60، باتوف، لِوبارد، و M- 48الطرازات التالِة: 

                              
 الدولِة.متحصؿ عمِو مف الموقع .الطبعةالىراـ,االقوة العسكِرة التركِة فُ ظؿ الدور االقمِمُ الجدِد ،  جمِؿ عقِقُ_1

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=190 .19:34ُ04/10/2013ف 

_ابراىِـ اسماعِؿ كاخِا," الِقظة التركِة والموقع االقمِـ"مجمة الدفاع العربُ. متحصؿ عمِو مف الموقع  2
http://www.arabdefencejournal.com/articles.php?categoryID=9 18:40  ُ4/10/2013ف 
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 1000/82.1راد القوات البِرة التركِة الٍ اف
( ناقمة جند مدرعة، 3643و) عربة مشاة مدرعة، 650دبابات، و 4205المعدات: 

 .مدفع ىاوف 5813مدفعِة، و قطعة2883و
حوامة  299جو، و -صاروخ أرض  897جو، و -مدفع د  1664الدفاع الجوي: 

 .2معاونة وىجومِة منيا )كوبرا، وبالؾ ىوؾ(، وعدد مف الطائرات بدوف طِار

 القوات البحرية:_2

غواصة،  13، واحتِاطُ 378.700وفرد،  55.000 ت البحِرة التركِة القوا تضـ 
 8كاسحة ألغاـ، و25زورؽ دوِرة مقاتؿ، وسفِنة زرع ألغاـ واحدة، و 55فرقاطة، و 19و

حوامات  3حوامة مقاتمة معاونة بحِرة، و 16سفِنة ومياـ أخرى، و 27سفف برمائِة، و
 .ماِرنز جندي 3100طائرات تدِرب، و 7مضادة لمغواصات، و

ة فتتكوف مف : القوات الجوية:_3 طائرة مقاتمة  445فرد، و 65.000 اما القوات الجِو
ؼ 4)إؼ   3.حوامة 40، و16طائرة إؼ  223(، و5، وا 

كما ِوجد لدى تركِا قوات فُ الخارج أو مراقبِف دولِِف فُ كؿ مف )جورجِا(، وقوات 
ة منتشرة ضمف قوات حمؼ شماؿ األطمسُ فُ: إِطالِ ا، )صربِا( جِو

                              
 _ ابراىِـ اسماعِؿ كاخِا ،المرجع السابؽ 1
,االىراـ.الطبعةالدولِة.متحصؿ عمِو مف القوة العسكِرة التركِة فُ ظؿ الدور االقمِمُ الجدِد ،  _ جمِؿ عقِقُ 2

 الموقع

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=190 .19:34ُ04/10/2013ف 
 المرجع نفسو ،  _ جمِؿ عقِقُ 3
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 )السوداف(.و)مونتجرو
 القدرات العسكرية االيرانية: _ب

د تركِا، مف حِث عدد سكانيا،   تأتُ إِراف فُ المرتبة الثانِة، مف بِف دوؿ المنطقة بع
تراوح عدد أفراد قواتيا المسمحة  ألفًا مف  250بِنيـ  ،ألؼ جندي 545 و 540بِف ِو

بمغ  .المشمولِف بالخدمة اإللزامِة ألؼ عسكري، القوات  350د القوات البِرة عدد أفراِو
ة  الؼ20البحِرة   .1ألفاً  125الؼ وحرس الثورة اإلسالمِة 30والقوات الجِو

 ثالث مكونات رئِسِة، ىُ:  عمٍالعسكِرة اإلِرانِة القوة  تشتمؿ
القوات  ،(: وتشمؿ القوات المسمحة الرئِسِة فُ الجِش Artechالقوات النظامِة )  -
ة، وقوات الدفاع الجوي. ومنوط بيا الدفاع عف البر  ِة، والقوات البحِرة، والقوات الجِو

 فُ مواجية أي تيدِدات خارجِة. ،الدولة وحدودىا 
ـ الدِنُ، والدفاع راف(: مسئوؿ عف حماِة نظاـ الحكسدالحرس الثوري اإلسالمُ )البا -

تكوف مف وحدات مشاة محممة عمٍ عف الثورة الخ مركبات موزعة عمٍ مِنِة، ِو
ِات الخارجِة فُ المحافظات اإلِرانِة، وِوجد ضمنو فِمؽ القدس، المسئوؿ عف العمم

 الدوؿ األخرى. 
 قوات حفظ القانوف )الباسِج(: مسئولة عف الدفاع عف الحدود، ومكافحة الشغب  -

القوى  واألمف الداخمُ. وتتبع رسمًِّا وزارة الداخمِة، وتمعب دوًرا أساسًِّا فُ إخماد
 2.المعارضة لمنظاـ

                              
1_ James Hacke. Op.cit,p253 
2_ James Hacke, Ibid,p254 
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 الصاروخية وةالق_
ادة   ، مثؿ لدِيا األنظمة المدفعِة الصاروخِةتعتبر اِراف مف الدوؿ الطموحة  الٍ  ِز

 .و "فجر" و "نازعات" و "زلزاؿ"شاىِف" " أنظمة صواِرخ

 لتحدِث ترسانتيامف حمفائيا)الصِف،روسِا( لوجِا الحدِثةاستفادت اِراف مف التكنو  كما
 ومف ابرز الصواِرخ المكونة لمقوة الصاروخِة االِرانِة نجد: الصاروخِة،

ممـ"، نسخة م عدلة عف  107إنش " 4أنبوبةإطالؽ عِار  12منصة صواِرخ ذات _
 5ممـ". وكذلؾ تحدِثًا لصواِرخ صِنِة وروسِة عِار 107إنش " 4صاروخ صِنُ عِار 

 ممـ". 122إنش "

ر صاروخ نازعات 10 -صاروخنازعات _ ، الذي أطمؽ مف نفس 6 -ىو امتداد لتطِو
صاروخاف شدِدا االنفجار.  2وشاىِف  1شاىِف _منصةاإلطالؽ كصاروخ "أوغاب"... 

 .1مصمـ لتدمِر قوات العدوو  صاروخ غِر موجو 2شاىِف 

                              
 أوغاب صاروخ غِر موجو شدِد االنفجار*_

القوة الصاروخِة اإلِرانِة .. بِف التحدي وفرض اليِمنة اإلقمِمِة القوة الصاروخِة اإلِرانِة .. بِف  ،حسنُ ثابت _1

،ممفات العرب والعالـ. متحصؿ  عمِو مف التحدي وفرض اليِمنة اإلقمِمِة

 02/1/2014_15:45فُ  http://www.egynews.net/wps/portal/profiles/worldالموقع
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المبحث الثالث:دوافع النفوذ لكل من تركيا وايران في منطقة  الشرق 

 االوسط

دولة عربِة، تتوفر 12تقع كؿ مف تركِا واِراف فُ منطقة  ذات اىمِة بالغة، تتضمف 
عمٍ موارد اقتصادِة ومواقع جِوستراتِجِة ىامة. كما شيدت ىذه المنطقة عدة تحوالت  
منذ نياِة الحرب الباردة ،ساىمت فُ تحقِقيما)تركِا واِراف( لنفوذ كبِر داخؿ بعض 

صة بعد انيِار النظاـ االقمِمُ العربُ، واحتالؿ العراؽ ، واخِرا الدوؿ العربِة ، خا
االوضاع االمنِة اليشة التُ تشيدىا المنطقة فُ السنوات االخِرة، والتُ اتخذاىا البمدِف 

 ذِرعة لتكِرس  نفوذىما فُ المنطقة.

 المطلب االول:انهيار النظام االقليمي العربي

 _مفهوم النظام االقليمي العربي1

  تعريف النظام االقليمي  أ_

إلٍ مصدِرف أساسِِف فُ أدبِات العالقات الدولِة، النظاـ االقمِمُ  فكرة أصوؿترجع 
العالمِة التُ دعت إلٍ فكرة   اإلقمِمِة  وىذا االخِر  ظير كمدرسة لمواجيةاالوؿ مفيـو 

دعاة اإلقمِمِة أف بناء التجمعات  ِعتبربناء نظاـ دولُ جدِد ِحفظ السمـ واإلستقرار، و 
لمحفاظ عمٍ األمف والسمـ الدولِِف، فُ حِف واقعِة اإلقمِمِة ىُ الوسِمة األفضؿ واألكثر 

إقامة حكومة عالمِة تضـ جمِع الدوؿ كأفضؿ وسِمة لحفظ  اثروا كاف دعاة العالمِة قد
الحرب العالمِة وىُ فكرة مثالِة ِصعب تحقِقيا برزت بعد  االستقرار ومنع الحروب.

رجع المصدر الثانُ لمفيـو النظ االولٍ. كافة فروعيا اـ اإلقمِمُ إلٍ دراسات التكامؿ بِو
 الذي اعتمده رواد  الوظِفِة الجدِدة. 1وخاصة التكامؿ االقتصادي.

                              
.)جامعة  الجزائر.كمِة مذكرة  ماجستِر_عِاد محمد سمِر،" مستقبؿ النظاـ االقمِمُ العربُ،بعد احتالؿ العراؽ". 1

 17(،ص2003/2004واالتصاؿ.العمـو السِاسِة واالعالـ 
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ات  اما المفيـو الحدِث لمنظاـ االقمِمُ ظير كمفيـو عممُ باعتباره احد اىـ مستِو
الدولِة ، اثر الثورة العممِة فُ حقؿ العمـو السِاسِة بشكؿ عاـ. فُ التحمِؿ فُ العالقات 

 . 1ستِنِات وسبعِنِات  القرف الماضُ

 جغرافُ إقمِـ فُ تقع دوؿ والتفاعالت بِف العالقات مجموعة اإلقمِمُ ِعنُ والنظاـ 
 منتظمة. وقوانِف لقواعد وتخضع واحد

االقمِمُ لقوانِف وقواعد منظمة، وىو  ىذا التعِرؼ  اشترط خضوع الدوؿ المكونة لمنظاـ
امر صعب التحقِؽ ، نظرا لعدـ انصِاع ىذه الدوؿ لتمؾ القوانِف بشكؿ كامؿ.وابرز مثاؿ 
فُ ىذا الصدد توقِع مصر_ بشكؿ منفرد مف النظاـ االقمِمُ العربُ_ التفاقِة السالـ 

 .1978مع اسرائِؿ عاـ 

س"عرؼ كؿ مف  كما      النظاـ "بأنو اإلقمِمُ النظاـ "سبِغؿ ستِفف"و "كانتوري لِو
 اإلثنِة العوامؿ بعض تمتمؾ والتُ والمتفاعمة المتجاورة مف الدوؿ أكثر أو دولة ِضـ الذي

ة  .2والتاِرخِة" والثقافِة والمغِو

نجد اف كانتوري و سبِغؿ قد عرفا النظاـ االقمِمُ بشكؿ واقعُ ، اذ وضعا عوامؿ  
 ومالحظتيا فُ الواقع الدولُ.موضوعِة  ِمكف  قِاسيا 

 كما ِمكف تحدِد ثالث عوامؿ محددة لمنظاـ االقمِمُ ىُ:

                              
بِروت:  االقمِمِة والدولِة، النظاـ اإلقمِمُ العربُ بِف اشكالِات الواقع والتدخالت_جمِؿ مطر وعمُ الدِف وىالؿ،  1

 13.ص1983، 3مركز دراسات الوحدة العربِة، ط
 14،صنفسوجمِؿ مطر وعمُ الدِف وىالؿ،المرجع  _2
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واألصؿ فُ مفيـو النظاـ اإلقمِمُ أف لو مقومات ثالث أساسِة تتمتع بقبوؿ عِرض 
 :1مف دارسُ العالقات الدولِة، و ىُ

 التعبِر عف منطقة جغرافِة بذاتيا. -1

ة ال -2 ِقؿ عف ثالث دوؿ تتشابو فُ ظروفيا الثقافِة  االتساع، كحّد أدنٍ، لعضِو
 والتاِرخِة واالجتماعِة.

 كثافة التفاعؿ وتنوع أنماطو فِما بِف مختمؼ وحدات النظاـ. -3

 مقومات النظام االقليمي العربي : ب_

نظاـ ِضـ ِمكف تعِرؼ النظاـ االقمِمُ العربُ  انطالقا مف االمقومات السابقة بانو، 
جغرافِا_ تمتد حدوده مف سمطنة عماف شرقا الٍ  موِرتانِا غربا ومف مصر دوؿ متجاورة 

شماال الٍ جِبوتُ جنوبا_ ومتفاعمة تمتمؾ عدة عوامؿ اثنِة )العرؽ العربُ( وثقافِة 
ة )الثقافة والغة العربِتِف(وتاِرخِة حضاِرة )الحضارة العربِة االسالمِة (،باالضافة  ولغِو

كما ِمكف تعِرفو بانو نظاـ ِضـ وحدات سِاسِة لفمسطِنِة(.الٍ قضاِا مصِِرة)القضِة ا
متجانسة أو متقاربة فُ النواحُ الثقافِة واالجتماعِة واالقتصادِة والتاِرخِة، تدخؿ فُ 

طار تفاعمُ،ِتسـ بنمطِة  وكثافة التفاعالت بما ِجعؿ التغِر فُ جزء منو ِؤثر فُ بقِة إ
 .2مِا وخارجِا بيذا النظاـ كنمط متمِزاالجزاء، وبما ِؤدي  ضمنِا اعترافا داخ

                              
، بِروت: مركز دراسات الوحدة السِاسِة العربِة: قضاِا اإلستمرار والتغِِر النظـ_ عمُ الدِف ىالؿ، نِفِف مسعد، 1

 23، ص.2000العربِة، 
ت:عالـ المعرفة.مستقبؿ النظاـ العربُ  بعد ازمة الخمِج_محمد السِد سعِد، 2  13،ص1992.الكِو
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 _ وظائف النظام االقليمي العربي 2

عربُ بشكؿ خاص، نجد اف قمِمُ بشكؿ عاـ والوانطالقا مف خصائص النظاـ اإل
 قمِمُ عدة وظائؼ رئِسِة:لمنظاـ اإل

توقؼ  _ وظِفة التكِؼ:تتصؿ ىذه الوظِفة بالكفاءة الفنِة لمؤسسات النظاـ اإلقمِمُ ِو
ىذه الوظِفة عمٍ استعداد أطراؼ النظاـ بالتنازؿ عف بعض صفات السِادة فُ أداء 

 .1عالقاتيـ المتبادلة بيدؼ السِطرة عمٍ الصراعات والمنافسات بِنيـ

ىذه الوظِفة كانت غِر فعالة فُ النظاـ االقمِمُ العربُ، حِث اتضح منذ 
ِمُ العربُ(التنافس بِف الدوؿ نشأتو)اعالف جامعة الدوؿ العربِة كيِئة ممثمة لمنظاـ االقم

المكونة ليذا النظاـ _سِطرة مصر عمٍ منصب االمِف العاـ_مما اضعؼ فعالِة 
 مؤسسات ىذا النظاـ.

قـو بيا النظاـ اإلقمِمُ عف طِرؽ تدعِـ الصالت الداخمِة بِف  _الوظِفة التكاممِة: ِو
لتُ تتحّرؾ فُ ذلؾ أطرافو عمٍ المستوى الرسمُ وغِر الرسمُ، بحِث تصبح الموارد، ا

اإلطار، أكبر وأكثر دِنامِكِة مف تمؾ التُ تتحّرؾ وفقا لقواعد خاصة بكؿ طرؼ أو 
 .2وحدة مف وحدات ىذا النظاـ

قد سعت اطراؼ النظاـ االقمِمُ العربُ الٍ تحقِؽ التكامؿ مف خالؿ عدة   و 
 .محاوالت ابرزىا انشاء السوؽ العربِة المشتركة ومنطقة التجارة الكبرى

وىُ بالنسبة لمنظاـ اإلقمِمُ، موطف عالقات القوة بِنو وبِف _ وظِفة الحماِة واألمف:
البِئة الدولِة، وتتعمؽ ىذه الوظِفة بمجموعة القِـ األساسِة الخاصة باإلقمِمِة، والتُ 

                              
 20_ عِاد محمد سمِر، مرجع سابؽ، ص 1
 14مرجع سابؽ ، ص ،_ محمد السِد سعِد 2
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اّل  تفترض دفاع أطراؼ النظاـ اإلقمِمُ عف بعضيا البعض إزاء أي تيدِد خارجُ، وا 
 .1ـ إلٍ مجرد جماعة ثقافِة أو منطقة حضاِرة ال أكثرسِتحوؿ ىذا النظا

اال اننا نجد فشؿ واضح لمنظاـ االقمِمُ العربُ فُ تحقِؽ ىذه الوظِفة،وقد اتضح 
ت عاـ  ، 2003،واحتالؿ العراؽ عاـ 1991فشمو جمِا فُ منع اجتِاح العراؽ لمكِو

الفمسطِنِة ،  راضُلأل اإلسرائِمُ، ناىِؾ عف االحتالؿ 2006والحرب عمٍ لبناف عاـ 
 وىضبة الجوالف السوِرة منذ ستوف عاما.

_وظِفة تحقِؽ األىداؼ:وىُ وظِفة تتوحد فِيا أطراؼ النظاـ اإلقمِمُ أو تفترؽ، ذلؾ 
أف الدوؿ تدخؿ فُ ترتِبات إقمِمِة بإرادتيا عندما تتوقع أف تتحقؽ أىدافيا عمٍ نحو 

عمٍ التوفِؽ، وبناء التراضُ بِف كؿ أفضؿ مف خالؿ التعاوف، وىنا تكمف قدرة النظاـ 
أطرافو، بحِث ِرى كؿ طرؼ أف لو مصمحة مؤّكدة فُ ىذا االرتباط، وعمٍ ىذا األساس، 

 .2فإف النظاـ اإلقمِمُ ِتطور تبعا لدرجة نضوج عممِة بناء اإلجماع داخمو

 داخؿ النظاـ االقمِمُ العربُ بناء االجماع ىذه كاف ضعِفا جدا اال اف نضوج عممِة
مما ادى الٍ وجود خالفات عربِة_عربِة ، ووجود تكتالت فرعِة داخؿ النظاـ االقمِمُ 

مو الٍ اتحاد، العربُ كمجمس التعاوف الخمِجُ الذي  واالتحاد ِسعٍ اعضائو لتحِو
النعاش منذ عدة سنوات، ناىِؾ عف ضعؼ فاعمِة  جامعة االمغاربُ الذي  فُ غرفة 

ة  ليذا النظاـ ،حِث اصبحت عمٍ اليامش، ووسِمة الدوؿ العربِة كيِئة رسمِة ممثم
العربُ ،  اإلقمِمُالنظاـ  عناصر إلٍوبالعودة عربِة.لتحقِؽ اىداؼ ذاتِة لبعض الدوؿ ال

نجد اف ىذا النظاـ تبمور بشكؿ واضح بعد الحرب العالمِة الثانِة ، اثر حصوؿ بعض 

                              
 21_عِاد محمد سمِر، مرجع سابؽ،ص 1
 ،نفس الصفحةنفسو_ عِاد محمد سمِر ،المرجع 2
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عربِة كاطار تنظِمُ  ليذا الدوؿ العربِة  عمٍ استقالليا ، فتكونت جامعة الدوؿ ال
والحروب العربِة _االسرائِمِة  1949.وتزاِد تماسكو اثر  اعالف دولة اسرائِؿ عاـ النظاـ

(1967،1973 .) 

تحقِؽ الوحدة العربِة كانعكاس لمنظاـ  إلٍسعت  ؾآنذاوقد برزت  قِادات دوؿ عربِة 
لجزائري ىواري بومدِف االقمِمُ العربُ، كالرئِس المصري جماؿ عبد الناصر والرئِس ا

والرئِس العراقُ صداـ حسِف والزعِـ المِبُ معمر القذافُ ، حِث كاف ىؤالء ابرز اركاف 
 النظاـ االقمِمُ العربُ.

 _ واقع النظام االقليمي العربي و اسباب انهياره:3

 العربي اإلقليميأ_واقع النظام 

غربِة كاالتحاد  اقمِمِةالنظاـ االقمِمُ العربُ لـ ِنضج الٍ مستوى نظـ 
ِقُ بِف دولو فُ كثِر مف الحق النعداـ التفاعؿ موحدة لِست دولو ،وسِاساتاالوروبُ
وغِاب  التيدِد مكامف تقدِر وسوء السِاسِة المدركات اختالؼ الٍ ِرجع ،وىذاالمواقؼ
 واتخاذ لصنع مشترؾ عربُ جياز إلٍ الدولِة،واالفتقار العالقات لمعادالت الدقِؽ الفيـ

، رغـ 1الموحدة العربِة السِاسِة اإلرادة غِاب بسبب العربُ المستوى عمٍ األمنُالقرار 
 وجود جامعة الدوؿ العربِة  كيِكؿ تنظِمُ لمنظاـ االقمِمُ العربُ.

العربُ ،  اإلقمِمُكما اف استقطابات الحرب الباردة كانت بداِة الشرخ فُ النظاـ    
مارس/اذار 26فُ   إسرائِؿتفاقِة السالـ مع وكانت البداِة  بمصادقة مصر عمٍ ا

                              
مجمة المستنصِرة _شذى زكُ حسف،"النظاـ االقمِمُ العربُ بِف اشكالِات الواقع و التدخالت االقمِمِبة والدولِة"  1

 4،ص36.العددلمدراسات العربِة والدولِة
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العربُ لما لمصر مف وزف  مِمُاإلقالتُ كاف ليا اثر كبِر عمٍ مسار النظاـ ،1 1979
 ؾ حِث كانت فُ مركز القِادة ليذا النظاـ.انذ

ت  بداِة عقد التسعِنات مف القرف الماضُ مف ابرز   كما كاف اجتِاح العراؽ لمكِو
قواعد مِثاؽ جامعة الدوؿ  ألىـمحطات تفكؾ النظاـ االقمِمُ العربُ ، حِث كاف خرقا 

العربِة الداعِة الٍ الحرص عمٍ سالمة وسِادة الدوؿ وعدـ السماح الي دولة عربِة او 
اجنبِة ، تيدِد دولة عضو فُ منظمة جامعة الدوؿ العربِة .وكاف نتاج ىذا االجتِاح 

النظاـ االقمِمُ العربُ لما لو  أقطاب أىـ كأحدالعراؽ  إسقاطعمؿ الدوؿ الغربِة عمٍ 
 .2003مف وزف فُ المنظومة العربِة ، وىو ما تـ فعال فُ مارس 

برز ضعؼ النظاـ االقمِمُ العربُ فُ العقدِف االخِِرف فُ عدة محطات       
 نمخصيا فُ ما ِمُ :

اع مف عربُ _اسرائِمُ الٍ _ استمرار االحتالؿ االسرائِمُ  لفمسطِف ، وتحوؿ الصر 
فمسطِنُ _ اسرائِمُ ، وتجاوز ذلؾ الٍ صراع بِف حركة  حماس واسرائِؿ ، خاصة بعد 

 .2006االنقساـ الفمسطِنُ_الفمسطِنُ بعد فوز حركة حماس باالنتخابات التشِرعِة عاـ 

 .2003_ فشؿ الدوؿ العربِة فُ تجنِب العراؽ لالحتالؿ االمِركُ عاـ

 .2006ناف العاـ _الحرب عمٍ لب

 2012و2009،2010_الحرب عمٍ غزة اعواـ 

 .2004_الفتنة الطائفِة فُ العراؽ منذ 

                              
 233ص_عمُ الدِف ىالؿ ، جمِؿ مطر،مرجع سابؽ،1
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 _الفتنة الطائفِة فُ لبناف

 2011_االزمة السوِرة منذ 

_االنقالب العسكري فُ مصر  عمٍ الرئِس محمد مرسُ_اوؿ رئِس مصري مدنُ 
 .30/06/2013منتخب_ فُ 

 :االقليمي العربيب_اسباب انهيار النظام 

 _ ضعؼ النظاـ االقمِمُ العربُ لـ ِكف ولِد المحظة وانما تزاِد لعدة اسباب منيا:

 اإلقمِمُداخؿ النظاـ  "التوافؽ عدـ" حالة واستمرار العربِة السِاسِة األنظمة _ضعؼ
ا( المؤثرة فِو)السعودِة،مصر الثالث الرئِسِة– الدوؿ بِف خاصة العربُ  فضال.وسوِر
 قائدة دولة غِاب مع .السعودي _القطري لتنافس مثال النظاـ وحدات بِف التنافس عف

 بِف العالقات عمٍ غمبت التُ توتراتال ظالؿ فُ وبخاصة– المنطقة فُ قائد وتحالؼ
 سوِرة_مصر،لِبِا_السعودِة والجزائر والمغرب.

تكتالت جزئِة  إنشاءومغربو فُ ظؿ  العربُ العالـ مشرؽ بِف التباعد حالة _استمرار
العربُ ،كمجمس تعاوف دوؿ الخمِج العربُ واتحاد المغرب  اإلقمِمُقسمت النظاـ 

 أوروبا. باتجاه مجاليا الحِوي العربُ المغرب دوؿ العربُ،وفتح

 السِاسُ االستقرار عدـ حالة وانتشار لألراضُ العربِة االحتالؿ حاالت تزاِد _
 العربِة الدوؿ مف عدد فُ واالجتماعُ

ا(.(  فمسطِف،لبناف،العراؽ،السوداف،الصوماؿ،مصر،تونس،الِمف،البحِرف وسوِر

 _ضعؼ جامعة الدوؿ العربِة، وحدوث انشقاؽ داخؿ الجامعة .
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تعدد االتجاىات)جغرافُ، لمنظاـ االقمِمُ العربُ والم خارجُ_االختراؽ ال
 اجتماعُ،سِاسُ وثقافُ(.اقتصادي،

 مبدأ بغِاب مقِدة بقِت التُ السِاسِة بالحِرة فِما ِتعمؽ المسار الدِمقراطُ غِاب _
بعض الدوؿ  فُ الكمُ وغِابيا المجتمع المدنُ السمطة،وضعؼ مؤسسات تداوؿ
 شعارات تحمؿ التُ القوى السِاسِة مف الكثِر عند المصداقِة أزمة عف ،فضالً العربِة

حكومة مدنِة الدِمقراطِة، وعدـ التزاميا بيا،كاالنقالب العسكري   فُ مصر عمٍ اوؿ 
الدِمقراطِة  التُ عرفتيا بعض  لمكاسب فِاا تراجع احدث منتخبة مف طرؼ الشعب ،ما

 الدوؿ العربِة اثر سقوط االنظمة الدكتاتوِرة الحاكمة)تونس، مصر، لِبِا(.

 بفمسطِف،وانقساـ فمرور .العربِة المنطقة فُ حدثت التُ التفتِت عممِات _
ولبناف  سوِرا فُ عف الدولة االـ السوداف،والفتنةالسوداف  جنوب الصوماؿ،وانفصاؿ

 والعراؽ.

 : التهديدات االمنية المشتركةنيالمطلب الثا

سعت كؿ مف تركِا واِراف لتحقِؽ النفوذ فُ منطقة الشرؽ االوسط لدرء التيدِدات 
 مة الكردِة مرورا بمشكمة االرىاب وانتياءكالواقعِة والمحتممة، بدا مف المشاالمنِة 

رى  2003باالوضاع غِر المستقرة فُ دوؿ الجوار العربُ منذ احتالؿ العراؽ عاـ  ، ِو
وىُ محددات دفعت كؿ دولة كالت ىُ مشكالت امنِة مشتركة،كال البمدِف  اف ىذه المش

عمٍ العمؿ عمٍ تكِرس نفوذىا  فُ المنطقة ، سواءا مف اجؿ تفادي التيدِدات االمنة 
ؽ المصالح القومِة ليا فُ المنطقة.فُ ىذا المبحث  سنتطرؽ القالِميا الوطنِة او لتحقِ

 ليذه التيدِات .
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 _المسالة الكردية:1

 ممِوف نسمة(  مف الحضارة٨٠مف) تعداده بأكثر ِقدر الذي الك ردي الشعب ِنحدر
 سوِرا،تركِاواِراف العراؽ ىُ أوسطِة شرؽ دوؿ أربع فُ اّف وِعِش غالبِتيـ المِدِة
منيـ وبعضا وشكمت المسألة الكردِة ابرز .1السابؽ السوفِاتُ اإلتحاد ميوِراتج فُ ًً

 تحدي امنُ لكؿ مف تركِا واِراف.

  :أ_ بالنسبة لتركيا

اقمِات  بوجود ِعترؼ لـ الذي أتاتورؾ كماؿ عيد منذ بتركِا الكردِة المسألة برزت
 الكمالِة الجميوِرة لقِاـ األولٍ السنوات فُ الكمالِوف تركِا.وقدواجو عرقِة فُ
 القضاء مف التركِة السمطات تمكف مف آنذاؾ وبالرغـ ظيرت التُ الكردِة اإلنتفاضات

 الحركة ىذه عاودت الكردِة بيا،حِث الحركة عمٍ تقض لـ أنيا الثورات،إال ىذه عمٍ
 .العالمِة الثانِة الحرب بعد تركِا فُ تعددِة  دِمقراطِة تجربة أوؿ قِاـ مع نشاطيا
 طِرؽ عف عممت التركِة،التُ السمطات إىتمامات أولٍ ذلؾ بعد  الكردِة المسألة لتصبح

 .عمِيا القضاء عمٍ الخِار العسكري
 قوات مع المسمحة والمواجيات التوتر مف خطِرة مرحمة عرفت تركِا إالأف        

 لتمس إمتدت فقط،بؿ الداخؿ فُ عممِاتو تقتصر حزب العماؿ الكردستانُ،الذي لـ
قتصادِة خسائر  بذلؾ مخمفة بالخارج التركِة المصالح جتماعِة بشِرة وا   مف ىامة وا 
 عمٍ عممت تركِا التُ التحدِات أكبر إحدى الكردِة المسألة بذلؾ لتصبح .الجانبِف

 مف إبتداء تركِا مع نزاعيا فُ جدِدة مرحمة الكردِة مواجيتيا، بعد  اف دخمت الحركة
 والحرب المسمح العمؿ التركُ الكردستانُ العماؿ حزب الثمانِنِات،مع إعالف منتصؼ

                              
 7،8،ص ص2001،ئاراسممطباعةوالنشراربِؿ:.المسألة الكردِة فُ العالقات التركِة_ االِرانِة_شوكت شِخ ِزدِف، 1
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 ىذا إضعاؼ تتركِا مف تمكف التسعِنِات نياِة ومع،1تركِا ضد رسمُ وبشكؿ الشاممة
لقاءا الحزب  الثورات و خالؿعبداهلل أوجالف بعد طرده مف سوِرا. زعِمو عمٍ لقبض وا 

 لمصواِرخ عمٍ أراضِيا،كما المضاّدة األمِركِة الّدرع نصب عمٍ تركِا العربِة وافقت
نظرا لعدـ ضماف الوضع الكردي  2سرائِؿ واالستخباراتُ معا األمنُ تنسِقيا أعادت

 .ج لموضع غِر المستقر فُ المنطقة خاصة لما سِترتب مف نتائ

نتياجو سِاسة التنمِة ، وبا2002بوصوؿ حزب العدالة والتنمِة لسدة الحكـ عاـ  
تعدِالت دستوِرة متعمقة  اقرار واثر ،مناطؽ االكراد شاممة والتُ مستالاالقتصادِة

لالكراد،استطاع رجب طِب اردوغاف رئِس الوزراء التركُ التوصؿ   بالمكونات الثقافِة
الٍ اتفاؽ المصالحة الوطنِة مع مسمحُ حزب العماؿ الكردستانُ وتفعِؿ الحؿ السِاسُ 

 ـ.2013منتصؼ عاـ بدال مف الحؿ العسكري 

                              
_1  Sami moubayd ,«turkish_syrian relation: the Erdoganlegacy»,SETA policy 

brief:N025.october2008,p03 Available at : 
www. setadc.org/pdfs/SETA_Policy_Brief_No_25_Sami_Moubayed.pdf .27/11/2013 

 لألبحاث ،المركزالعربُ"تاِرخُ رىاف أـ سوِرةوتركِانقطةتحّوؿ" محفوض، _ عقِؿ 2
 12 ،ص10/1/2012ودراسةالسِاسات،
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 يراننسبةإلبالب_

 المسألة ظيور ِمنع لـ بإِراف والفارسِة الكردِة المكونات الثقافِة بِف تقارب وجود
الكردِة والسمطات  الحركة بِف شيدت  اِراف عدِد المواجياتث بيا،حِ الكردِة

التُ تبمورت اثر انسحاب االتحاد السوفِاتُ مف اِراف  مياباد جميوِرة النظامِة،وتمثؿ
 اإلعالف حِث مف الكردِة القومِة المطالب فُ التحوؿ االولٍ،نقطة نياِة الحرب العالمِة

السِاسُ، اال اف القوات االِرانِة  اجتاحت مياباد  التنظِـ اإلداري أشكاؿ مف شكؿ عف
واسقطت الحكـ الذاتُ بيا باعداـ القائد الكردي قاضُ محمد ومعاونِو  1947فُ مارس 

 .1فُ الجميوِرة 
 اإلِرانِة السمطات بعدىا لتتمكف .اإلِرانِة_العراقِة الحرب سنوات خالؿ ذلؾ إستمر كما
نياء إِراف لكردستاف الدِمقراطُ الحزب محاصرة نشاطات مف  وبِف بِنيا المواجيات وا 

 أف القوؿ ِمكف لذلؾ .لصالحيا كاف الذي العسكري خالؿ اإلنتصار مف الكردِة الحركة
 ال المسألة ىذه مف تاِرخِة،جعمت وأحداث تراتإرتبط بف قد بإِراف الكردِة المسألة تطور
 .2العراؽ فُ ىاـ وبشكؿ تركِا ثمع حد كما الحقة فترات إلٍ ومؤثر بارز بشكؿ تستمر

فُ عدـ بروز تاثِر المسالة الكردِة   1979ساىـ نجاح الثورة االسالمِة فُ اِراف منذ  
عمٍ النظاـ السِاسُ االِرانُ ، مف خالؿ مبادئ الجميوِرة االسالمِة الذي ركز اساسا 
عمٍ تصدِر الثورة لمخارج كحؿ لالنظمة الدكتاتوِرة فُ الدوؿ المجاورة ، باالضافة الٍ 

 نة والوالء لمولُ الفقِو، وعدـ التمِِز بِف اطِاؼ الشعب االِرانُ.غرس مبدا المواط

                              
ة ... الكردِة الحكـ عقراوي، تجارب _ نجدت 1 الكرد ...دروب التاِرخ مؤلؼ:امِف شحاتة واخروف، فُ نقدِة. رِؤ

 103،ص2006.الدوحة:مركز الجِزرة لمدراسات،الوعرة
 13سابؽ،ص  _ شوكت شِخ ِزدِف،مرجع 2



الفصل الثاني...........................محددات الدور ودوافع النفوذ اإلقليمي لكل من 
 تركيا وإيران في منطقة الشرق األوسط

 

 

 108 

غـ ذلؾ اال اف النظاـ السِاسُ االِرانُ عمٍ مر الحكومات المتعاقبة ، كاف دائما ر 
حذرا مف اي خطر امنُ قد تسبب فِو االكراد فُ دوؿ الجوار)تركِا والعراؽ(، ما دفعيا، 

ص مع تركِا باعتبار التيدِد الكردي تيدِد الٍ عقد اتفاقِات امنِة فُ ىذا الخصو 
 مشترؾ. 

 _ التحوالت التي عرفتها المنطقة:2

 2001سبتمبر11أ_ االرىاب كظاىرة دولِة بعد 
لطالما كافحت كؿ مف اِراف وتركِا حركات التمرد الكردِة داخؿ اراضِيما منظمات  

سبتمبر فتحت ليما ابواب توسِع نفوذىما فُ دوؿ الجوار  11ارىابِة، اال اف احداث 
بعنواف مكافحة االرىاب ،ىذا الخِر الذي نتج عنو سقوط  واحتالؿ دوؿ كالعراؽ 

 .1وافغانستاف

ِا واِراف فرصة انيِار العراؽ ،وحاجة الوالِات المتحدة وقد اغتنمت كؿ مف ترك
االمِركِة لمطرؼ الثالث لمخروج مف المستنقع العراقُ،واستخدمتا العدِد مف الوسائؿ 
لتحقِؽ ذلؾ النفوذ، سواءا عف طِرؽ دعـ احزاب سِاسِة موالِة ليا او دعـ طائفة 

 بعِنيا.وسنتطرؽ لذلؾ  بالتفصِؿ فُ الفصؿ التالُ.

 :2011مزمات العربية منذ ب_اال

رغـ تبمور عالقات جِدة بِف تركِا وجؿ الدوؿ العربِة فُ الشرؽ األوسط ، ضمف 
سِاسة  صفر مشاكؿ مع الجِراف التُ كانت أىـ مبادي السِاسة الخارجِة التركِة لحزب 

، حِث عرفت العالقات التركِة_العربِة تحسنا كبِرا  توج بالعدِد مف العدالة والتنمِة

                              
,العددِف مجمة العمـو السِاسِة".2008_2002_سعد حقُ توفِؽ،"السِاسة االقمِمِة التركِة تجاه دوؿ الخمِج 1
 2،ص39_38"
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مصر االتفاقِات االقتصادِة الثنائِة . االف الثورات التُ عرفتيا الدوؿ العربِة خاصة 
وسوِرا والِمف، جعمت تركِا ترفع شعار حامُ الشعوب المقيورة ،ىذا االخِر الذي 

، منذ نجاح الثورة فةعالمستضانفردت بمثِمو اِراف حِث اعتبرت نفسيا ناصر الشعوب 
الثورات اوضحت مواطف اتفاؽ  واختالؼ  السِاستِف ـ، ىذه 1979عاـ  اإلسالمِة

الخارجِتِف لمبمدِف،خاصة فُ االزمة السوِرة ، التُ بدى فِيا البمدِف خصمِف وطرؼ 
 ـ. 2011ثالث فُ االزمة السوِرة منذ
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 ة:ــــخالصال

باعتبارىا مصدر طاقوي ىاـ ، ومنطقة  األوسطلمنطقة الشرؽ  اإلستراتِجِة األىمِة
عبور ىامة لمتجارة الدولِة بِف القارات ، جعؿ منيا ىدفا مباشرا وغِر مباشر لمقوى 

مسرحا لتحوالت كبرى ومتسارعة الكبرى ، والقوى االقمِمِة خاصة تركِا واِراف.كما جعميا 
    فقط. عقود عدة  فُ ظرؼ

، ةالشرؽ االوسط فُ االربع عقود االخِر  االحداث المتسارعة التُ مِزت منطقةف  
مٍ بناء ذاتيما بما ِتالءـ مع األدوار التُ ِراف لمعمؿ عأتاحت الفرصة  لكؿ مف تركِا وا  

 الٍ تحقِقيا. ِسعٍ كؿ منيما

ففُ منتصؼ التسعِنات مف القرف الماضُ ، تكاد تتشابو الظروؼ الداخمِة لمدولتِف ، 
ه البمداف منذ تمؾ الفترة، اشيدة، والتحوؿ السِاسُ الذي الداخمِفُ ظؿ االزمة االقتصادِة 

فباعتبار البِئة الخارجِة كعامؿ مشترؾ لمتحوؿ فُ ادوار البمدِف ، نجد اف وصوؿ نخب 
سِاسِة جدِدة منفتحة عمٍ دوؿ الشرؽ االوسط وعمٍ العالـ،ساىـ فُ بناء سِاسة 

 البمد. استراتِجِة خاصة بكؿ بمد تتالءـ مع مقدرات القوة ليذا

، جعمو ِنتيج  التقمِدِةفحرص حزب العدالة والتنمِة باف ِعِد تركِا الٍ حاضرتيا 
، الٍ دولة قائد ، دولة ضعِفة تابعةسِاسة اقتصادِة واجتماعِة ، نقمت تركِا مف مجرد 

. كما جعميا تصبح ثانُ ذات اقتصاد قوى ال ترضخ لممساومة فُ القضاِا المصِِرة
باالضافة الٍ تقدميا الصناعُ والزراعُ .ناىِؾ عف مكانتيا االقمِمِة اقتصاد اوربِا ، 

ُ ىندسيا وِزر الخارجِة التركُ احمد داوود اوغمو ، وانفتاحيا عمٍ دوؿ العالـ  مف تال
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خالؿ سِاستُ صفر مشاكؿ والدِبموماسِة المتناغمة .كما وطد مكانتيا فُ حمؼ شماؿ 
 ِش بعد الوالِات المتحدة االمِركِة فُ الحمؼ.االطمسُ، اذ تعتبر تركِا ثانُ اكبر ج

،سعت الٍ االنفتاح عمٍ 1997فمنذ وصوؿ محمد خاتمُ الٍ السمطة سنة  إِراف أما 
خاصة دوؿ منطقة  فُ اِراف_ اإلسالمِةذ نجاح الثورة بعد عزلة دامت لسنوات من_ العالـ

انذاؾ بسبب برنامجيا  فإِراالعقوبات الدولِة المفروضة عمٍ  أزمة، فرغـ  األوسطالشرؽ 
سعت الٍ توطِد العالقات مع الجِراف ، مف خالؿ  اإلصالحِةالنووي ، اال اف  النخب 

ة اقتصادىا مف سِاستُ حسف الجوار وحوار الحضارات . كما اف اِراف  ثابرت عمٍ تقِو
ع  خالؿ الصناعة العسكِرة ، والحفاظ عمٍ اقتصادىا مف االنيِار ،مف خالؿ تنِو

ورغـ تراجع االنفتاح االِرانُ عمٍ العالـ فُ عيدتُ محمود احمدي نجاد ، اال اقتصادىا.
اف عودة النخبة االصالحِة لمحكـ  مف خالؿ حسف روحانُ ، وتوصمو الٍ حؿ توافقُ 
مع الدوؿ الكبرى بخصوص برنامج اِراف النووي ،اعاد اِراف الٍ مربع الزعامة فُ 

  لحؿ ازمات المنطقة .  المنطقة ، خاصة مف خال دورىا التشاوري
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 الفصل الثالث :الدورين التركي وااليراني  في العراق ،الواقع واالنعكاسات

االيراني في الشرؽ األوسط مف خالؿ  _في ىذا الفصؿ،يتناوؿ الباحث التنافس التركي    
البوابة العراقية، فيتطرؽ الى دور كؿ منيما  في العراؽ، وانعكاسات ىذا الدور عمى العراؽ،في 

 ثالث مباحث،مفصمة كما يمي:

 ث االوؿ: الدور التركي في العراؽالمبح

 المبحث الثاني :الدور االيراني في العراؽ

 ظؿ الربيع العربي اليراني فيالمبحث الثالث:الدوريف التركي وا

 النفوذ التركي في العراقمبحث االول:ال

لة أب المسبسبعقود مضت،لعدة  العالقات التركية_العراقية رفتياختالفات التي عرغـ اإل
 آلخرراضي العراقية مف حيف لى األإدخوؿ الجيش التركي  ،ناىيؾ عف الكردية،ومشكمة المياه

ت والتحوالف سقوط نظاـ صداـ حسيف،أ الإ،الكردستانيبحجة تعقب مسمحي حزب العماؿ 
ـ خيرة تبحث عف موطئ قدجعمت األ _وصوؿ حزب العدالة والتنمية_الداخمية التي عرفتيا تركيا

،ضمف المتبادلة المصمحة أوفقا لمبدو وىو ما ركزت عمي ليا في عراؽ ما بعد صداـ حسيف،
تجاه  ىذه ف سياسة االنفتاحألى إارة  شاإلوتجدر  عتمدتيا تركيا،إة صفر مشاكؿ التي سياس

 وخاتمي. ي نجانايراف في عيدي رفس بيا بادرتقد كانت المنطقة 

 المطلب االول:عوامل النفوذ التركي في العراق

 العراؽ نذكر منيا: فيلمنفوذ  تركيا ىناؾ عدة عوامؿ ساعدت
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وثيقا بجؿ الدوؿ المجاورة ليا ) مف خالؿ قوميتي األكراد و التركماف(،  _ ترتبط تركيا ارتباطا1
،ما 1قبرص ودوؿ شرؽ أوربا،اليوناف ،التركماف في العراؽ  .العراؽ،و إيراف ،األكراد في سوريا 

 . األقمياتيسيؿ عمييا التدخؿ في الشؤوف الداخمية ليذه الدوؿ بحجة حماية حقوؽ 

في العراؽ وتعاظـ نفوذ األكراد ودورىـ في صوغ  الصعود الكردي لالستفادة مفتركيا _ تسعى 2
،بعدما كانت تركيا رقيبا عمييـ خوفا مف مساندتيـ احتالؿ العراؽ بعد المشيد السياسي العراقي
 .2لحزب العماؿ الكردستاني

ي الذي فادة مف أكراد العراؽ في محاربة حزب العماؿ الكردستانسالحثيث لإل اتركيسعي _3
جاد حؿ المشتركة مع إيراف معقاًل لقواعده العسكرية وصواًل إلى إي مف المناطؽ الحدودية يتخذ

 شرط اعتماد الحؿ السممي.وىو أمر يمقى الترحيب مف أكراد العراؽ لمقضية الكردية في تركيا،

، وكاف )التركي والعراقي(فالواليات المتحدة ىي حميؼ مشترؾ لمجانبيفمظمة الدور األمريكي،_4
ليا دور بارز في منع تفجر العالقات بينيما خالؿ الفترة الماضية، ومف ثـ دفعيا إلى التنسيؽ 

يجاد حالة مف التنسيؽ ة لمكافحة حزب العماؿ الكردستاني،سواء عبر تشكيؿ لجنة ثالثي وا 
باعدت 2011السورية منذ  األزمةاال اف .3اإلقميمية رؾ أو التعاوف عمى مستوى القضاياالمشت
 حميؼ وعدو لمنظاـ السورييف التركي والعراقي،بيف الطرف

                              
مجمة تعاظـ الدور اإلقميمي لتركيا) مقوماتو وأبعاده ومظاىره وحدوده(.» _ اليادي غميوف، قراءة في كتاب: عبد اهلل تركماني.  1

 159،ص384العدد 2011. السنة:المستقبؿ العربي
قات العربية _التركية  في العال pkk_ وليد رضواف ، العالقات العربية التركية:دور الييود والتحالفات الدولية واالقميمية و 2

 249العالقات السورية_االتركية نموذجا ،مرجع سابؽ,ص
صيؼ  -، شتاء2، المجمد 5 -4لمدراساتالدولية"العدد ّي والدور القادـ" مجمة  االردف _"تركيا بيف الموقع االستراتيج 3

 41،25ص ص،2009
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حيث تعتبر 1يا_حاجة تركيا لمناطؽ نفوذ حيوية كسوؽ كبرى بحجـ القوة االقتصادية الحالية ل5
في  اإليرانيمف توسع النفوذ  يالى تخوفإ باإلضافة،،خاصة العراؽ أىـ سوؽ ليادوؿ الجوار

 .2بر الطائفة الشيعيةعالعراؽ 

حيث نتج عف تراجع الدور األمريكي في المنطقة إعطاء ، األمريكي في المنطقةتعثر الدور _6
، وفي ىذا تأتي التحركات التركية مع كؿ مف 3منو حركة لمقوى في المنطقة لالستفادةىامش 
 .مصر و السعودية،سوريا،إيراف 

أنقرة مف إضعاؼ قدرة األكراد  ت_الوجود التركماني في شماؿ العراؽ شكؿ وسيمة فعالة مكن7
وقد تبيف ايضا أنو ـ حكـ ذاتي كردي في شماؿ العراؽ.عمى ضماف وحدة تراب أي إقمي

محيمولة دوف نجاح األكراد في السيطرة عمى لستفادة مف الوجود التركماني ستطاعة أنقرة اإلإب
 .4طؽمناطؽ حقوؿ نفط كركوؾ, ألف الوجود التركماني كثيؼ نسبيا في تمؾ المنا

_تغير النظرة السمبية لدى العرب تجاه تركيا ، مف خالؿ االنفتاح السياسي لتركيا نحو المشرؽ 8
 العربي ، وسياسة نصرة الشعوب التي تبنتيا تركيا خالؿ ما سمي بالربيع العربي.

 العراقفي النفوذ التركي مظاهرالمطلب الثاني:

عدالة والتنمية الحاكـ منذ حزب السعت تركيا مف خالؿ سياسة صفر مشاكؿ التي تبناىا 
وعمى كؿ  سورياوالعراؽ خاصة الجوارمسار العالقات مع دوؿ الى تصحيح ،2002

 لىإ سعيوال"القوة الناعمة"ما يسمى ب ستعانةباإلستمرارية تسـ باإلتممارسة مف خالؿ ،المستويات
                              

 8.ص 39،38,مجمة العمـو السياسية.العدداف2008_2002اإلقميمية التركية تجاه الخميج العربي سعد حقي توفيؽ،السياسة1_
 612ووداوغمو،مرجع سابؽ،صااحمد د2_

ستراتيجية،متحصؿ عميو مف :الدور التركي في المنطقة العربية، مركز بالدي لمدراسات واالبحاث اال_ الدولة العثمانية الجديدة 3
 الموقع:

http://beladitoday.com/index.php?aa=category&category2=%D4%C4%E6%E4%20%CF%E6%E
1%ED  2013_11_16:40/27في 

 58،ص  2005، لألبحاثالفاقالمستقبمية".دبي: مركز الخميج _ بيؿ بارؾ ،سياسات تركيا تجاه شماؿ العراؽ "المشكالت وا 4
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"، القنصؿ التركي أوزكوسكاف. يقوؿ "عمي رضا خالؿ الثقافة والتعميـ والتجارةالنفوذ مف  تحقيؽ
ىذه ىي الميارة، فنحف »_وىي إحدى أربع نقاط دبموماسية لتركيا داخؿ العراؽ_في البصرة

ويقصد  ىنا الديبموماسية المرنة. كما صرح وزير التجارة الخارجية «  نحظى بترحيب كبير ىنا
القاتنا سيسمح بحؿ التركي "ظافر كاغمياف" قائال "إف التجارة ىي مفتاح السياسة وتطوير ع

 .مشكالتنا" .

 تجمت سياسة النفوذ التركي في العراؽ مف خالؿ:

يا ضد العراؽ عاـ حرب ت المتحدة برفضيا الدخوؿ معيا في_ فاجأت تركيا الواليا1
،حيث رفض البرلماف التركي السماح لمواليات المتحدة األمريكية استعماؿ األراضي 2003

 .1كري والبري نحو العراؽالتركية لإلنزاؿ والتحرؾ العس

وذلؾ لتحسيف  ة العراقية نفسيا،حوار مع دوؿ جوار العراؽ يتوسع ليضـ الحكومالقياـ ب _2
رة المحافظة كدت تركيا عمى ضرو أ،و 2نطاؽ الشرؽ االوسط في زمة العراقيةالمستقرة لأل دارةاإل

 .3ضد أي مشروع لتقسيمو تفعمى وحدة العراؽ، ووق

قضيتي كردستاف العراقية زاء العراؽ والتي تركز عمى إمنية" الضيقة المقاربة "األ_ التخمي عف 3
 .4ستراتيجية التوازفإكثر لمعراؽ تقوـ عمى أنتياج مقاربة سياسية ا  وكركوؾ،و 

                              
1 _BanuEligür  Turkish-American Relations Since the 2003 Iraqi War: A Troubled Partnership, Middle East 

Brief:No06,may2006,p03/  Available at: www.brandeis.edu/crawn/publication/meb/MEB6.pdf. 8/12/2013, 12:30 

.مركز  مجمة دراسات اقميمية"،2003نيساف 9_ابراىيـ خميؿ العالؼ."السموؾ السياسي الخارجي التركي تجاه العراؽ بعد 2
 15،ص3.السنة 5الدراسات االقميمية.العدد

 141_152، ص ص2004.خريؼ 116.العددمجمة شؤوف األوسطجديدة"_احمد داوود اوغمو" االستراتيجيا التركية ال3
 73،ص2010.بيروت:الدار العربية لمعمـو ناشروف،عودة تركيا الى الشرؽميشيؿ نوفؿ،_  4
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" الى العراؽ لتوطيد العالقات مع جميع الطوائؼ أرسمت تركيا مبعوثيا "مراد اوزجميؾ -4
 .1في تركيا pkkواألقميات العراقية بما فييا  األكراد لكسب التأييد ضد حزب العماؿ المتمرد 

في مجاؿ األمف  تنسيقا ىاما 2010_ شيدت عالقات تركيا مع شماؿ العراؽ في أواخر عاـ 5
 تذمره مف األعماؿ اإلرىابية التي يقـو بياوالطاقة خاصة بعد إعالف إقميـ كردستاف العراؽ 
 حزب العماؿ الكردستاني التركي ضد الجيش التركي.

زيارة وزير الخارجية ووزير  مف أىـ الزيارات التي قاـ بيا مسؤولوف أتراؾ إلى شماؿ العراؽ، 
نشاء مجمس تنسيقي استراتيجي،وتمت زيارة كردية مماثمة ألنق  رة،التجارة والصناعة لإلقميـ وا 

زيارة رئيس إقميـ كردستاف العراؽ إلى تركيا ومقابمة رئيس الجميورية ووزير الخارجية لمتشاور ك
 .2في حؿ قضية حزب العماؿ الكردستاني

دعى رئيس الوزراء التركي نظيره العراقي نوري المالكي إلى أنقرة  لوضع 07/08/2007_في 6
خاصة ما يتعمؽ بمشكمة األكراد،وفي أرضية مشتركة لحؿ المشاكؿ العالقة بيف البمديف، 

دعى الرئيس التركي عبد غوؿ نظيره العراقي جالؿ طالباني لزيارة أنقرة والعمؿ 07/03/2008
ف في العراؽ،وفي تموز/جويمية،تـ االتفاؽ بيف يعمى تخفيؼ حدة التوتر بيف الفرقاء السياسي

 .3تركيا والعراؽ عمى اكبر اتفاقية استراتيجية شاممة

                              
1 _ Carolyn c. james ,özgür özdamar, " modeling foreign policy and ethnic conflict ;turky's 

policies towards syria" foreign policy analyses . N0:5, 2009, p07. Available at:  

www.cdfai.org/PDF/Two%20Solitudes.pdf. 27/11/2010_.10:25      

 
 123ـ، ص2010.اكتوبر182:العددمجمة السياسة الدولية"االقتصاد في السياسة التركية تجاه كردستاف " عبد اهلل عرفاف،_2

 624_احمد داوود اوغمو،مرجع سابؽ،ص3
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ؽ تغطي مجموعة اتفاقية  بيف تركيا والعرا 48( تـ توقيع ـ2010_ـ2008خالؿ سنتيف)_  7
 .1الصحة ،االمف ،النقؿ والطاقة(واسعة مف المجاالت)

، كما 20052_تشجيع تركيا القيادات السنية العراقية عمى المشاركة في االنتخابات عاـ 8
، _ كما سعت أنقرة 2008لبناف عاـ  قاء السياسييف فيدعمت أنقرة الوساطة القطرية بيف الفر 

لتحقيؽ المصالحة بيف سوريا و العراؽ عقب اتياـ العراؽ لسوريا بالتورط في تفجيرات بغداد في 
 .20093أغسطس/ أوت 

، أي ضعؼ قيمتيا عاـ 2010مميارات دوالر خالؿ  6_وصمت التجارة بيف الدولتيف إلى 9
ويتوقعوف أنو خالؿ عاميف أو ثالثة أعواـ، ربما ، بحسب ما يقولو مسؤولوف أتراؾ. 2008

 يصبح العراؽ أكبر سوؽ أماـ الصادرات التركية.

باإلضافة الى تحسيف عالقاتيا مع العراؽ،ركزت  تركيا عمى شماؿ العراؽ )كردستاف العراؽ( و 
 لما ليذه  المنطقة مف اىمية اقتصادية،وقد تبمور ىذا التحسف مف خالؿ عدة سياسات:

االعتراؼ مف إقامة الفدراليةما يعني ي أربيؿ وغياب التحذيرات السابقةقنصمية تركية ففتح _1
وىذا أمر يعزز مف انفتاح أكراد ،لمحمية في إقميـ كردستاف العراؽالتركي الضمني بالحكومة ا

 .4ةـ أماـ المصالح التركيالعراؽ عمى تركيا والثقة بيا وفتح اإلقمي

                              
 101_ميشاؿ نوفؿ،مرجع سابؽ،ص1
.مركز الشرؽ دورية اوراؽ كارنيجي. _عمر تشبينار،"سياسات تركيا في الشرؽ األوسط: بيف الكمالية والعثمانية الجديدة"2

 22.،ص2008سبتمبر  \أيموؿ10االوسط،العدد
 .103،ص2010. أكتوبر 182العدد . مجمةالسياسة الدولية. "أبعاد الدور التركي في الشرؽ األوسط "_ناتالي توتشي. 3
 73_ميشيؿ نوفؿ ،مرجع سابؽ،ص 4
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التقارير إلى أف نحو تشير تركية الضخمة في كردستاف العراؽ،إذالالمشاريع مف  جممة اعتماد _2
أف الشركات التركية تزدىر في قميـ كردستاف تأتي مف تركيا، كما% مف المواد الغذائية في إ90

قامةااإلقميـ لدرجة أنيا تكاد تنفرد في مجاؿ المقاوالت والعمر   مشاريع البنية التحتية.ف وا 

 .اتفؽ الطرفاف مؤخرًا عمى إقامة سكة حديد تربط بيف إسطنبوؿ وأربيؿ _3

دخوؿ النفط والغاز عمى خط العالقة بيف أربيؿ وأنقرة بعد اتفاؽ الجانبيف عمى إقامة خط _4
واخر يربط البصرة بميناء جيياف  عراؽ إلى تركيالتصدير النفط وأخر لمغاز مف كردستاف ال

 .1يةالتركي  عبر االراضي السور 

بالمائة مف االستثمارات األجنبية في اإلقميـ ذات  80، كاف أكثر مف 2007_في أواخر العاـ 5
 .20032مصدر تركي.وقد قاربت الثمانية مميارات دوالر منذ غزو العراؽ في العاـ 

التي تتعامؿ تركيا معيا تجاريًا،  الجياتالمرتبة الخامسة بيف الدوؿ أو _إقميـ كردستاف يحوز 6
وىو رقـ يفوؽ حجـ التعامؿ مع سوريا والكياف اإلسرائيمي واألردف ولبناف معا، ويوازي تقريبا 

 حجـ التبادؿ مع إيراف.

أكثر مف عشرة آالؼ شركة تركية باتت تعمؿ في كردستاف العراؽ وتقـو بتنفيذ سمسمة _7
حتية والسيما الطرؽ والمطارات والمنشآت السياحية ضخمة مف المشاريع الخدمية والبنية الت

والعقارية وغير ذلؾ مف المشاريع االقتصادية والتجارية التي باتت تزدىر في إقميـ كردستاف 
 .العراؽ

                              
ودراسة  لألبحاث.المركز العربي حالة تقييـالمسألة الطائفيةفي العراؽ". غةاصياإلقميمية في  تالتدخالر _فاضؿ الربيعي"دو 1

  2011السياسات .الدوحة، كانوف الثاني/ يناير
 60،ص2010(  آذار / مارس 72،العدد )استراتيجيةمجمة قضايا تركيا والشرؽ األوسط دوٌر إقميميٌّ متجدد"." _عماد شيحة2
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تأشيرة  300__ الغاء شروط السفر، حيث تصدر القنصمية التركية في أربيؿ ما يصؿ إلى 8
طالب وعرب  5500مدرسة في المنطقة، وتدرس لػ 19زيارة يوميا. وتدير حركة دينية تركية 

 وتركماف وأكراد يستخدموف اإلنجميزية كمغة لمتفاىـ فيما بينيـ.

ذ وبالمقارنة مع النفوذ اإليراني في العراؽ _قبؿ االوضاع غير المستقرة في المنطقة_ يعد نفو 
في الشماؿ  "زاخو" جديد يمتد تقريبا مفوقد ظير نفوذ تركي ،تركيا أكبر وأوسع شماؿ العراؽ

 ."بغداد"، مرورا بالعاصمة "البصرة"ى إل

يطمئنوف العراقييف  في  نجد الساسة االتراؾ والعراؽ وفي اطار التكامؿ االقتصادي بيف تركيا
ال يحاوؿ أحد أف يستحوذ :" "أيدف سيمسفأي فرصة متاحة فقد صرح القنصؿ التركي في أربيؿ "

الطرؽ وخطوط  ..ولكف نحاوؿ أف نحقؽ تكامال مع ىذه الدولة.فجأة عمى العراؽ أو جزء منو. 
السكة الحديدية والمطارات والنفط وأنابيب الغاز.. سيكوف ىناؾ تدفؽ مف المواطنيف والبضائع 

ناء تركية ومالبس شاحنة يوميا تحمؿ مواد ب 1500"، التي تعبرىا ازيدمفبيف جانبي الحدود
 تجارية شماؿ العراؽ.عرض في المحالت الوىي سمع توأغذية،

في  واليوياتيالثقافي البعد عمىتركيا سة الخارجية التركية  اعتمدت وفي البعد البنائي  لمسيا
حيث تتجمى ثقافتيا الشعبية في كؿ مكاف. وتباع ، والوطف العربي تكريس نفوذىا في العراؽ
ويحظى مسمسؿ بعشرات اآلالؼ.  - وغيره« ميند ونور»بدءا مف  -ممصقات مسمسالت تركية 

 بشعبية كبيرة، واستعارت الكثير مف المقاىي اسـ بطؿ المسمسؿ. « وادي الذئاب»
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يتوسع النفوذ السياسي التركي في بغداد. وعمى عكس الحاؿ بالنسبة إليراف والواليات كما
المتحدة، تمكنت تركيا مف تكويف عالقات مع كؿ التكتالت السياسية تقريبا عمى الرغـ مف أف 

 1، صعوبات في بعض األحياف.ت تكتنفياات مع المالكي كانالعالق

 عكاسات النفوذ التركي في العراقانالثالث: المطلب

رغـ المكاسب االقتصادية التي حققيا البمديف،انعكس النفوذ التركي عمى الوضع في العراؽ  
 بالسمب ،مف خالؿ بعض السياسات:

اثر توقيع تركيا معاىدة الموصؿ ضمف العراؽ ، دمجوقضية_االرث التاريخ لتركيا في المنطقة،1
،تعتبر خسارة ة آنذاؾ عمى العراؽـ مع المممكة المتحدة المنتدب1926التسوية في حزيراف/جواف 

كبيرة لتركيا، اذ الزالت مشاعر الندـ تطفو عمى القادة األتراؾ، فقد أشار رئيس الوزراء التركي 
ـ في معرض النفي القاطع بأف ليس  لدى 1986اكتوبراألسبؽ "تورغوتأوزاؿ" في تشريف الثاني/

بالده أي مطامع بخصوص كركوؾ، وأف: "أنقرة باستطاعتيا أف تعتمد نيجا أكثر فعالية إذا ما 
ف  خالؿ بوابة تعرض أمنيا لمخطر" ، وتعمؿ تركيا عمى استعادة المنطقة  بشكؿ غير مباشر م

 الثقافة واالقتصاد.

_استخدمت تركيا األقمية التركمانية في العراؽ مف خالؿ دعميـ في قضايا حقوؽ اإلنساف 2
وأصبحوا بمثابة لوبي تركي في العراؽ يسير عمى حماية مصالح تركيا ،وحماية حقوقيـ الوطنية
ـ تعاممت تركيا مع حزب العماؿ التركماني في شماؿ العراؽ لكونو 1996في العراؽ ،منذ عاـ 

العالقة الفاعمة مع حكومة تركيا،والسيما بعد أف أصبح يقـو بدور ىاـ بيف  يشكؿ عنصر
 .2العراؽ في تركيا استراتيجيةالفصائؿ الكردية شماؿ العراؽ،حتى أصبح محورا رئيسيا يعكس 

                              
 مجمة الوحدة االسالمية )النسخة االلكترونية(_ خورشيد دلي، "الدوافع التركية مف تطوير العالقة بإقميـ كردستاف العراؽ"   1

 ـ  2013السنة الثانية عشر ػ آذار/مارس  135العدد.
 93_ محمود سالـ السامرائي،مرجع سابؽ،ص 2
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" ؾور عثماف قوروت"_التدخؿ التركي في الشؤوف العراقية بحجة حماية االقميات،فقد صرح 3
كركوؾ  ىي المكاف االكثر احتماال لوقوع مواجيات عرقية في العراؽ  "اف: قائال مبعوث تركيا

ولذا فاف كركوؾ ليست شانا داخميا عراقيا "مشيرا الى " احتمالية حصوؿ اثار جدية محتممة 
مف اف ما يحصؿ  في العراؽ ليس  التأكداننا مصمموف عمى عمى الدوؿ المجاورة "كما اضاؼ"

 .1كوؾ تنطوي عمى مثؿ ىذه المخاطر"لو اثار سمبية عمينا ومسالة كر 

اصطفاؼ  وما أفرزتو ىذه األزمة مف حالةتركيا فييا وتورط السورية األزمة مع استمرار _4
النخراط في عمى القيادة الكردية في العراؽ وبقوة، سواء لدفعيا إلى ا إقميمي ودولي تضغط تركيا
إلى إسقاط النظاـ تركيا ... الخ(الساعية)قطر،السعودية، مصر،  صفوؼ القوى اإلقميمية

السوري أو الضغط عمى أكراد سوريا لالنخراط  في الحرب الداخمية ضد ىذا النظاـ بعد أف 
اطقيـ المواجيات الدموية اتسـ موقؼ أكراد سوريا بنوع مف االتزاف ومحاولة تجنيب من

 في العديد مف المناطؽ السورية.الجارية

كـ التغييرات اإلقميمية والدولية التي جرت عقب الغزو بفائض القوة بح إحساس تركيا_ 5
األمريكي لمعراؽ ومحاولة تركيا انتياج الحرب الناعمة ضد ىذه الدوؿ، ولعؿ أدواتيا في ذلؾ 
إثارة المشكالت الداخمية ليذه الدوؿ والتدخؿ فييا تحت عناويف الحرية وحقوؽ اإلنساف مستغمة 

في حيف عمى أرض الواقع تمارس حربًا حقيقية بوسائؿ (.يشعارات مرحمة )ثورات الربيع العرب
وأدوات أمنية واقتصادية وطائفية...ىدفيا تفجير ىذه الدوؿ وتفكيكيا لصالح نفوذ تركي مييمف 

ي إطار قناعة تركية بأنيا يتيح لو صوغ المشيد السياسي ليذه الدوؿ في المستقبؿ ف
 لجديد.لحة لقيادة الشرؽ األوسط االمؤثرة والصاالدولة

                              
_لقماف عمر محمود النعيمي،"التوجيات الجديدة في سياسة تركيا الخارجية في عيد  حزب العدالة والتنمية".بغداد:مركز 1

  95. ] د.ت.ف[،ص9المجمد  25.العدد اقميمية دراسات مجمةالدراسات االقميمية.
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ممارسة الحرب الناعمة عبر الدبموماسية واالقتصاد واألمف والتجارة والثقافة وغيرىا، لتفجير  -6
الدوؿ العربية مف الداخؿ، بغية التأثير فييا وتشكيؿ مشيدىا السياسي مف جديد في ضوء 

 المصالح التركية كما ىو واضح وجمي في السياسة التركية تجاه كؿ مف سوريا والعراؽ.

قامة مناطؽ آمنة داخؿ األراضي السورية، 7 تدىور  بعد_ _ وجود خطط تركية لمتدخؿ وا 
األوضاع فييا، لمحد مف امتداد التأثيرات السمبية وتدفؽ الالجئيف داخؿ األراضي التركية. ورغـ 
نفي األتراؾ ىذه األنباء، فإف داللة إثارتيا تظؿ الفتة، حيث تمثؿ بشكؿ أو آخر إعادة استدعاء 

دوار األمنية التركية في مرحمة ما قبؿ العدالة والتنمية. كما كشفت عف حدود قدرة تركيا عمي لأل
الحد مف التدخالت العسكرية األجنبية في المنطقة، واالضطرار لممشاركة في ىذه الترتيبات 
بشكؿ أو آخر، وىو ما ظير في الحالة الميبية، وقد يفرض نفسو في الحالة السورية، حاؿ 

 ىا .تصاعد

 ي في العراق المبحث الثاني:النفوذ االيران

لطالما ميز الخالؼ  العالقات الرسمية العراقية_ االيرانية  الى عيد قريب ، حيث تصاعد ىذا  
الخالؼ الى حد العداوة بيف النظاميف ، وتبمور الى حرب  ىي االطوؿ في العقود االخيرة، 

لبمديف  يطمح  الى اف يكوف قوة اقميمية ، والف كؿ مف  ا 1989_1980دامت ثماني سنوات
في الشرؽ األوسط، استمرت حالت الجفاء بينيما ، الى  اف سقط النظاـ العراقي السابؽ، 

 ـ،  الذي كاف ندا  لمجميورية االسالمية االيرانية. 2003عاـ

 :1ب التاليةوتعود ىذه العداوة بيف البمديف ،حسب الدكتور االيراني "روح اهلل رمزاني" الى االسبا 

 (1524_1499_التشيع الصفوي وتغيير المذىب الذي فرضو الشاه اسماعيؿ الصفوي )

                              
،العرب يراني في العراؽ بيف التحديات واالبعاد.في مؤلؼ : محمد حامد االحمري واخروف _عبد الوىاب القصاب " النفوذ اال1

 144ص2012ودراسة السياسات، لألبحاث.الدوحة:المركز العربي وايراف مراجعة  في التاريخ والسياسة 
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 _النزاع العثماني _االيراني  في القرف السادس عشر، باعتبار العراؽ محمية عثمانية انذاؾ.

 (1534_1509_ احتالؿ ايراف لمعراؽ  بقيادة اسماعيؿ الصفوي )

العراقيةفي العصر الحديث  بقيادة فيصؿ االوؿ في _ عدـ اعتراؼ ايراف بالمممكة 
23_08_1924. 

 _ وقوؼ نظاـ صداـ حسيف ضد  طموحات ايراف التوسعية في العراؽ  لعدة عقود.

 عوامل النفوذ االيراني في العراق المطلب االول:  

العراؽ، ويظير ذلؾ في  سقوط نظاـ صداـ حسيف،كاف أىـ فرصةلتحقيؽ ايراف نفوذىافي
تصريح رئيس مجمس النواب آنذاؾ محمد رضا خاتمي: "إف اإلطاحة بالرئيس صداـ حسيف بأية 

،باإلضافة الى توفر عدةعوامؿ ساعدت لتحقيؽ ىذا النفوذ 1وسيمة سيكوف أسعد يوـ إليراف"
 نذكر منيا:

رؽ األوسط عموما وفي _ اثر الحوزة الشيعية الكبرى في النجؼ  عمى مشاعر الشيعة  في الش
 .2العراؽ بشكؿ خاص

_ العراؽ يمثؿ الجسر الرابط بيف ايراف ودوؿ الخميج العربي التي يوجد فييا تمركز لمطائفة 
 .3،ما يسيؿ ليا التواصؿ وتحقيؽ النفوذ باالعتماد عمى الطائفة الشيعيةالشيعية

                              
 جروب الشرؽ األوسط .آرايسز 11،صحوؿ الشرؽ األوسط  38التقرير رقـ  _ "إيراف في العراؽ: ما مدى النفوذ؟" ،  1

   2005آذار/مارس.21
_ السيطرة االيرانية  عمى المرجعية الشيعية:قراءة في امتدادات النفوذ  االيراني  فيحوزة النجؼ ، مركز بغداد لمدراسات 2

 .واالستشارات واالعالـ
نافذة: دراسات المركز. مركز بغداد _ مروة وحيد ،أكـر حساـ،" مستقبؿ النفوذ اإليراني في العراؽ الفرص واالشكاليات" في  3

 html-http://www.baghdadcenter.net/articles.17لمدراسات واالستشارات واالعالـ. متحصؿ عميو مف الموقع:
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،ساعد التنظيمات الشيعية 1_االحتالؿ االمريكي لمعراؽ ،وتيميش دور االخير في امف الخميج
الموالية إليراف لموصوؿ الى الحكـ، كما عممت ايراف عمى ىيمنة و استمرار ىذه التنظيمات في 
الحكومة العراقية الجديدة،كدعميا لالئتالؼ العراقي الموحد٭ الذي يضـ احزاب شيعية موالية 

 .2إليراف

الظروؼ اإلقميمية والدولية التي سطرت ايراف اىداؼ استراتيجية ليؿ في العراؽ تتوافؽ مع 
 :3عرفيا العالـ منذ نياية الحرب الباردة وابرز ىذه االىداؼ

_احتواء شيعة العراؽ مف خالؿ األحزاب الموالية ليا واستخداميـ كورقة مقايضة في أي 1
 استحقاؽ إقميمي ودولي لتيدئة الوضع أو إثارتو في العراؽ.

النجؼ تمييدًا لمسيطرة عمى قراراتيا ومحاولة تحجيـ  _دعـ المرجعية الشيعية والحوزة في2
 دورىا كي تبقى مرجعية قـ ىي المرجعية األولى لشيعة العالـ.

حمـ بإعادة اإلمبراطورية الفارسية والصفوية ولف  إيراف مشروع نووي طموح ،ولدييا _ لدى3
سياسية تساـو بيا  تتخمى عنيما بسيولة، لذلؾ تسعى إيراف إلى أف تتخذ مف العراؽ ورقة ضغط

 .1في الساحة الدولية
                              

في نافذة العالقات اإليرانية  .وآفاؽ المستقبؿ " الماضي_ سيد عوض عثماف."العالقات اإليرانية الخميجية بيف دروس  1
 ـ متحصؿ عميو مف الموقؼ2002نوفمبر  -28.النسخة االلكترونية. العدد  مجمة مختارات ايرانيةالخميجية.

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Author&id=236&lang=       6/12/2012/,12:46في 
 
٭_ يضـ االئتالؼ العراقي الموحد كؿ مف المجمس االسالمي االعمى بزعامة محمد باقر الحكيـ،حزب الدعوة االسالمي    

 2014بزعامة نوري المالكي )رئيس الحكومة العراقية حينئذ(،التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر )اعتزؿ السياسية في فيفري 
 وحزب الفضيمة بزعامة محمداليعقوبي.

،متحصؿ عميو مف 153ص  .مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية_كينيث كاتزماف،النفوذ االيراني في العراؽ 2
 /http://www.ecssr.ac.aeعقالمو 

 _ عياد البطنيجي ،الدور اإليراني: الفرص والعوائؽ البنيوية،متحصؿ عميو مف الموقع: 3
http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/3736/  
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_خمؽ تغييرات ديموغرافية عمى األرض العراقية ُبغية تحويؿ جنوب العراؽ)خاصة بعد 5
االنسحاب األميركي(إلى مقاطعة إيرانية أو إقميـ عراقي تحت الوصاية اإليرانية مف خالؿ 

االعتقاؿ أو االغتياؿ أو تشكيؿ تجمعات إيرانية في تمؾ المناطؽ وتطييرىا مف أىؿ السنة ب
 .2التيجير

_محاولة اقتراب النظاـ اإليراني مف اإلدارة األميركية ومحاولة طمأنتيا إلكماؿ المشروع 7
النووي اإليراني ولف يتـ ذلؾ إال عمى أرض العراؽ كالتقارب األميركي السوري عمى أرض لبناف 

 .3ـ1983عاـ 

االمريكية بالدور اإليراني)السياسي واألمني في _تسعى إيراف إلى إقناع الواليات المتحدة 9
 .4العراؽ( في ترتيب الوضع في العراؽ

_خمؽ سيطرة إيرانية كافية عمى أرض العراؽ تحت مظمة االحتالؿ األميركي والبريطاني 10
بأدوات دينية المظير وعمى النموذج اإليراني، مما يضمف إليراف الحيمولة دوف قياـ عراؽ ييدد 

 .5إيراف

                                                                                              
_ مروة وحيد ،أكـر حساـ،" مستقبؿ النفوذ اإليراني في العراؽ الفرص واالشكاليات"في نافذة: دراسات المركز.مركز بغداد  1

في  html-http://www.baghdadcenter.net/articles.17لمدراسات واالستشارات واالعالـ.متحصؿ عميو مف الموقع:

21:15 /28_09_2012 

،متحصؿ عميو مف 153_ كينيث كاتزماف،"النفوذ االيراني في العراؽ".مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية  ص 2
 2012_09_29/ 21:15في  http://www.ecssr.ac.aeالموثع

 _ عياد البطنيجي،مرجع سابؽ 3
 سابؽالمرجع الكينيث كاتزماف،_4

متحصؿ 25/10/2011_فيصؿ أميف رسوؿ اإلستربادي،"سياسة الواليات المتحدة بالعراؽ وتقوية الدور اإليراني"،نشر بتاريخ 5
 مف الموقع:عميو 

http://www.alukah.net/Authors/View/Translations/5412/   2012_09_27/ 21:15في 
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 لمطلب الثاني:واقع النفوذ االيراني في العراق ووسائلها

ركزت ايراف عمى البعد القيمياليوياتي في بناء عالقاتيا مع عراؽ _النظرية البنائية_مابعد 
االحتالؿ االمريكي،معتمدةعمى الظروؼ الموضوعية التي تولدت مف الوضع الجديد في العراؽ 

بشكؿ اعـ، لتحقيؽ نفوذىا_المبني اساسا عمى  بشكؿ خاص والوضع في منطقة الشرؽ األوسط
تحقيؽ المصمحةواالمف القومييف وفقا لممنظور الواقعي المتجذر في السياسة الخارجية 
االيرانية_معتمدة عمى المكوف الشيعي )االغمبية( في العراؽ، بعد فشميا في تصدير نموذجيا 

 الثوري في ثمانينات وتسعينيات القرف الماضي.

 لنفوذ االيراني في العراقأ_ واقع ا

كانت الحرب العراقية االيرانية اسود محطة في العالقات العراقية _االيرانية  وكذا العالقات 
العربية _االيرانية، وبعد نياية ىذه الحرب استمر الجفاء بف الطرفيف العربي وااليراني بشكؿ 

انب العربي،وفتح العالقات مع عاـ ، ورأت ايراف أف مف الواجب عمييا فؾ العزلة عنيا مف الج
الدوؿ العربية الشرؽ اوسطية، مف اجؿ اف تستطيع اف تجد ليا موطأ قدـ في الدوؿ التي ترى 

 تيجيتيا القومية كالعراؽ.اليا اىمية في استر 

عمدت ايراف في عيد محمد خاتمي الى تطبيع العالقات مع دوؿ الخميج العربي لتكوف مدخال 
 :1 ليا في العراؽ،مف خالؿ

_تنقية أجواء التوتر اإليراني،البحريني،خاصةبعد أف كانت الحكومة البحرينية قد أعمنت، في 1
، وفي جمسة استثنائية لمجمس الوزراء عف كشؼ مخطط إرىابي تمولو إيراف 1996يونيو  3

وتسانده لقمب نظاـ الحكـ في البالد، وما قررتو مف سحب سفيرىا مف طيراف وخفض مستوى 
الدبموماسية إلى درجة سفير. وأعربت القيادة اإليرانية الجديدة عف رغبتيا في تطوير العالقات 

                              
وآفاؽ المستقبؿ " في نافذة: العالقات اإليرانية  الماضي_ سيد عوض عثماف."العالقات اإليرانية الخميجية بيف دروس  1

 ـ متحصؿ عميو مف الموقؼ2002نوفمبر  -28.النسخة االلكترونية. العدد  مجمة مختارات ايرانيةالخميجية.
http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Author&id=236&lang= 12:46  ,/ 6/12/2012في 



 الفصل الثالث..........................النفوذين التركي وااليراني  في العراق،الواقع واالنعكاسات

 

 

 127 

العالقات بيف البمديف الجاريف، ىذا يعني ضمنًيا التزاـ السياسة اإليرانية قواًل وفعاًل، بمبدأ حسف 
بيعة الجوار وعدـ التدخؿ في الشئوف الداخمية لمدوؿ المجاورة واحتراـ سيادتيا واستقالليا وط

يجاد صيغة أفضؿ لمتعايش السممي بيف الدوؿ المطمة عمى الخميج.  نظاميا السياسي، وا 

قامة تعاوف أوسع عمى  _2 إدراؾ القيادة اإليرانية أىمية تطوير العالقات مع السعودية وا 
المستوى اإلقميمي وفي إطار العالـ اإلسالمي، لما لمبمديف مف مكانة وثقؿ في الخميج والعالـ 

 اإلسالمي وعمى صعيد النفط، وتأطير ىذه العالقات بجميع جوانبيا في أطر نظامية متينة.

إيراف عمى لساف وزير دفاعيا في عيد خاتمي، الدوؿ الخميجية إلى "وضع استراتيجية دعت _3
 أمنية مشتركة" تحقؽ أمًنا ثابًتا ودائًما في المنطقة.

سعت إيراف لتفعيؿ عالقاتيا مع الكويت، حيث ىدفت زيارة وزير الداخمية الكويتي لطيراف،  _5
نسيؽ بيف البمديف لمنع تيريبالمخدرات،وتطورت إلى تدعيـ التعاوف األمني والت 1998في يونيو 

 . 1999العالقات عقب زيارة ولي العيد، رئيس الوزراء الكويتي لطيراف في مارس 

تتوافر لمعالقات اإليرانية ػ العمانية خصوصية بارزة، وشيدت مزيًدا مف التطور، خاصة في  _6
وحمايتو وتجنب االزدواج الضريبي ، عندما وقع البمداف اتفاًقا لتشجيع االستثمار 2001مايو 

وتبادؿ السمع والمنتجات والنقؿ البحري والجوي، وتنشيط التعاوف في مجاالت التربية والتعميـ 
 والزراعة والثروة السمكية، والبمديات والبيئة والصحة واالتصاالت وموارد المياه.

ت تفاعالت ميمة، تطور العالقات االيرانية _القطرية في حقبة حكـ خاتمي،حيث شيد _7
، وزيارة وزير الداخمية اإليراني لقطر في أكتوبر 2000أبرزىا زيارة أمير قطر إليراف في يوليو 

 مف العاـ نفسو، لمزيد مف التعاوف األمني.

ثمة توافؽ في الرؤية اإليرانية_ الخميجية بشأف رفض أي تدخؿ أجنبي في العراؽ خارج  _8 
مستقبؿ العراؽ يقع عمى عاتؽ شعبو وحده, ومف ثـ ضرورة الحفاظ قرارات "الشرعية الدولية" وأف 
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عمى استقالؿ العراؽ وسيادتو ووحدتو اإلقميمية, وضرورة منع انتشار أسمحة الدمار الشامؿ في 
 المنطقة، بما فييا األسمحة النووية.

ية وخنؽ نالحظ اف ىذه السياسات االيرانية كانت كانفتاح إليراف نحو الدوؿ الخميجية مف ناح
لمنظاـ العراقي السابؽ ، وقد تبمورت معالـ النفوذ االيراني في العراؽ بعد  سقوط نظاـ صداـ 

 حسيف مف خالؿ:

والمبنية عمى التضامف والتعاوف  خاتمي الرئيس االسبؽ محمد _سياسة المبادأة التي انتيجيا
ضيا إلى أدنى بيف دوؿ المنطقة مف خالؿ القضاء عمى الخالفات بيف ىذه الدوؿ أو خف

مستوى، خاصة في المسائؿ الميمة؛ الخالؼ الحدودي، الخالؼ المذىبي، الخالؼ العرقي، 
 .1والخالؼ األيديولوجي

_تحوؿ العراؽ بعد سقوط نظامو السابؽ الى ساحةإليراف مارست مف خالليا المواجية مع  
بكة عالقات وتحالفات الواليات المتحدة،وعممت بقوة عمى دعـ قياـ نظاـ مواؿ ليا،مف خالؿ ش

 .2معقدة واسعة

عبر األراضي العراقية إلى سوريا وصواًل إلى  اإليراني _وافؽ العراؽ عمى مد أنبوب لنقؿ الغاز
 .3البحر االبيض المتوسط

                              
 _سيد عوض عثماف،مرجع سابؽ1
 17ألبحاث ودراسة السياسات،_ طالؿ عتريسي"عالقات ايراف مع دوؿ المشرؽ العربي ودوؿ الخميج" المركر العربي ل 2

aa0e-http://www.dohainstitute.org/Home/getPage/dd158f4b-،متحصؿ عميو مف الموقع:2011،يناير
6ac46c339a83-8fb6-491a-417a-777574392851/0a9ad708-8220-4546  في

18:40/18_02_2014 
 سابؽالمرجع ال_ طالؿ عتريسي، 3
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مميارات دوالر. ويسعى البمداف  7نحو  2009_ بمغ حجـ التبادالت التجارية  بيف البمديف عاـ 
رية مثؿ تسييؿ منح تأشيرات لمتجار والمستثمريف اإليرانييف لمدخوؿ إلى تنمية المبادالت التجا

 .1لمعراؽ

 ب_ وسائل النفوذ االيراني في العراق

استخدمت ايراف عددًا مف االدوات السياسية واالمنية لمنفوذ الي الواقع العراقي،واتضح ذلؾ مف 
 خالؿ:

لضرب العراؽ مف خالؿ اراضييا  _ اعتراض ايراف وعدـ التسييؿ لمواليات المتحدة االمريكية1
زاحة احد  أو مجاليا الجوي رغـ توافؽ ذلؾ مع اليدؼ االيراني إلسقاط نظاـ صداـ حسيف، وا 

،وذلؾ مف اجؿ ابداء حسف النية واسترضاءالشعب العراقي  2النظاـ القومي العربي ابرز اركاف
ف قد حسـ مف طرؼ وتييئة االرضية لما بعد صداـ حسيف،الف قرار اسقاط نظاـ صداـ حسي

 القوى العظمى.

_اختراؽ منظومة القيادة العراقية مف خالؿ تقديـ االستشارات لممتحكميف في النظاـ السياسي 2
حوؿ بعض القضايا والمشكالت العراقية السياسية واالقتصادية، وتكثيؼ الحوار واالتصاالت 

 .3معيـ

                              
 سابؽالمرجع ال_طالؿ عتريس، 1
 2011/يوليو تموز 04األوسط"،مجمة شؤوف األوسط، _ سيد حسيف موسوي، "إيراف والدور التركي في الشرؽ  2

ف ،متحصؿ عميو م12:16
ticle&id=39:2011http://cssrd.org.lb/index.php?option=com_content&view=ar-07-04-10-الموقع:

132&Itemid=3---44&catid=8:-18  2013_12_12:30/12في 
متحصؿ 2007محجوب الزويري،"الوجود االيراني في العراؽ،حقائقجديدة"وحدة الدراسات االيرانية.مركزالدراسات االستراتيجية._ 3

 2013_2_4/ 12:07في css-jordan/orgعميو مف الموقع:
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الديف في العراؽ لصرفيا عمى  _عممت إيراف عمى وضع األمواؿ في خدمة الكثير مف رجاؿ3
المحتاجيف مف قبؿ قوى إسالمية سياسية شيعية باألساس، بغرض التأثير الفكري والسياسي 

 .1والعممي عمييا، بما يتوافؽ مع التوجيات االيرانية

_  السعي إلي إقامة عالقات وثيقة مع  أصحاب رؤوس األمواؿ في القطاعيف العاـ 4
ؿ األعماؿ والمتحكميف في القطاع الخاص، وكذلؾ مف خالؿ والخاص، مف خالؿ طبقة رجا

كبار الموظفيف العامميف في الجياز اإلداري في العراؽ، وكذلؾ مع بعض األفراد ذوي النفوذ في 
 .2الحكومية الدوائر

_التركيز عمي مخاطبة الرأي العاـ العراقي مف خالؿ السيطرة عمي بعض وسائؿ االعالـ، 5
مف خالؿ إنشاء المحطات الفضائية التمفزيونية الطائفية الموجية إلى وىو األمر الذي تـ 

الشعب العراقي،مثؿ:السالـ،العدؿ ،أىؿ البيت ،الفرات ،الفيحاء ،آفاؽ ،بالدي ،المساراألولى 
 والثانية ،الغدير ،كربالء ،الفرقاف والميدي...الخ

روع اإليراني في العراؽ كما الشيعية التي تشكؿ خطرًا عمى المش والرموز _ اغتياؿ العناصر6
 حدث لػ)عبد المجيد الخوئي(.

_َعّيف خامنئي ممثميف ووكالء في المدف الشيعية، حيث يتولى ىؤالء دفع الراتب الشيري إلى 7
 آالؼ شخص(. 7ما يزيد عف 

_ حضور إيراني في كردستاف العراؽ عبر مكاتب استخبارات الحرس الثوري اإليراني الرسمية 8
 نية وأربيؿ( .في السميما

                              
 الزويري،المرجع نفسو__ محجوب  1
 سابؽالمرجع ال___ محجوب الزويري،2



 الفصل الثالث..........................النفوذين التركي وااليراني  في العراق،الواقع واالنعكاسات

 

 

 131 

 :1بسط النفوذ االقتصادي اإليراني في العراؽ مف خالؿ ما يمي

تنشيط طبقة قوية مف التجار اإليرانييف العائديف إلى العراؽ وباألخص بمدينة كربالء والنجؼ -
 ومحاولة السيطرة عمى السوؽ العراقي.

 ، والبصرة، والديوانية...فتح فروع لبنوؾ إيرانية تحت عباءة عراقية في مدف عديدة مثؿ الكوت-

 المطلب الثالث:انعكاسات النفوذ االيراني على العراق

 انعكس النفوذ االيراني في العراؽ مف خالؿ:

_التدخؿ الواضح في الشؤوف الداخمية لمعراؽ منذ سقوط نظاـ صداـ حسيف، فقد صرح وزير 1
 قائال: "إيراف ال تزاؿ ٢ٕٓٓيونيو الحكومة االنتقالية "حاـز الشعالف"٭ في  الدفاع العراقي في

واضحة عمى  العدو األوؿ لمعراؽ، فيي تدعـ اإلرىاب وتحضر األعداء إلى العراؽ، ولدّي دالئؿ
ننا نريد يحاربوننا أل تدخؿ إيراف في الشئوف العراقية" كما صرح في مناسبة اخرى :"إف اإليرانييف

إسالمية وأف يحكـ رجاؿ الديف  ديكتاتورية قراطية،وىـ يريدوا أف يبنواأف نبني الحرية والديم
 .2العراؽ"

_ قياـ ايراف بإفساد القطاع الزراعي في العراؽ، مف خالؿ قياميا بتصريؼ فضالت المصانع 2
واألنيار التي تصب في العراؽ، وقياميا بقطع المياه  "الكاروف"والمعامؿ الكيماوية إلى نير 

                              
 _لقاء العزاوي،المشروع اإليراني في المنطقة العربية ومستقبمو،الورقةاألولى,متحصؿ عميو مف الموقع 1

om.jo/activities/Act_Sem/Conference2009/MainPageWorks.htmhttp://www.mesc.c 1502:  في 
/21_09_2012 
.المركز الدولي لمدراسات ترجمات_ كريسيز جروب ،انوشيرواف احتشامي ،ر.ؾ.رامازاني، "حجـ النفوذ اإليراني في العراؽ". 2

 4،ص2005/جويميوالسنة االولى.يونيو 6المستقبمية واالستراتيجية.العدد 



 الفصل الثالث..........................النفوذين التركي وااليراني  في العراق،الواقع واالنعكاسات

 

 

 132 

خؿ األراضي اإليرانية مثؿ نير الوند الذي يغذي وتحويؿ مسار بعض األنيار األخرى إلى دا
 .1المناطؽ الزراعة في محافظة ديالى

_  استغالؿ ما سمي بالسياحة الدينية مف أجؿ محاولة العبث بالتركيبة الديموغرافية والقومية، 3
إذ تشير االحصائيات الرسمية الي أف االؼ االيرانييف يدخموف العراؽ يوميًا، بعضيـ يستقر 

 قة غير شرعية، باإلضافة الي اعداد غير مقدرة تدخؿ الي العراؽ بطرؽ سرية، وىذهبطري
الي  2005العممية دفعت بعض التابعيف إليراف في مرحمة صياغة الدستور العراقي  قبؿ عاـ 

 .2الدعوة الي إدراج القومية الفارسية كقومية رابعة بعد العربية والكردية والتركمانية

خريب االقتصاد العراقي حيث أصبح العراؽ سوقا مفتوحة لمبضائع اإليرانية محاولة ايراف ت_ 4
بمختمؼ أنواعيا، مما جعؿ االقتصاد العراقي تابعا إليراف تبعية مطمقة، ومعتمدًا عمييا اعتمادًا 
كميًا، كما شجعت إيراف التجار عمى السفر إلى العراؽ واالستثمار ىناؾ وخصوصا في المدف 

 يعة ودفع أسعار خيالية لالستحواذ عمى اقتصاد العراؽ.المقدسة عند الش

_حالة الال استقرار الذي يشيدىا العراؽ مف عقد ،بسبب البعد الطائفي الذي زكتو ايراف مف 5
 خالؿ تدخميا في الشؤوف الداخمية لمعراؽ.

 وقؼ ضخ مياه "نير الوند" الذي ينبع مف األراضي اإليرانية ويتجو إلى محافظة ديالى_  6
العراقية تحت ذرائع واىية، األمر الذي ترتب عميو حرماف اآلالؼ مف أىالي المنطقة مف المياه 
الصالحة لمشرب فضاًل عف تبوير األراضي الزراعية. ولقد فسر بعض أىالي مدينة خانقيف التي 

                              
 _ مروة وحيد ،أكـر حساـ،مرجع سابؽ1
 14_كريسيزجروب،مرجع سابؽ،ص2
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كيؿ يمر بيا النير ىذا اإلجراء اإليراني بالضغط عمييـ لحمميـ عمى الرحيؿ، وبالتالي إعادة تش
 .1الخريطة السكانية لمحافظة ديالى ذات األكثرية السنية

 المبحث الثالث: الدورين التركي وااليراني في ظل التحوالت العربية الراهنة

 المطلب االول: الدور التركي ولثورات العربية

 أ_ انماط الدور التركي في ظل الثورات العربية 
الدور التركي ،اذ دفعت بتحوؿ وتغيير المواقؼ التركية المنطقة في  اثرت التطورات التي شيدتيا

حياؿ الثورات العربية، حيث تنوعت المواقؼ التركية واختمفت مف حالة أُلخرى عمى نحو دفع 
بعض  االتجاىات لمحديث عف "الميكافيمية التركية" في التعاُمؿ مع أحداث المنطقة 

 :عناتج عف عدة دوافلثورات العربية دعـ تركيا لبعض اجاء ،و 2المستجدة

_ تعزيز المصالح األمنية لتركيا عمى النحو الذي يمكنيا مف المشاركة في تحديد األجندة 1
 األمنية اإلقميمية، وبناء تحالفات استراتيجيةجديدة.

خدمة مصالح تركيا الوطنية،عمى اعتبار أف المنطقة العربية باتت سوقًا لمسمع التركية،  -2
التي يتزايد الطمب التركي عمييا. ومما الشؾ فيو أف المواقؼ التركية  ومصدرًا ميمًا لمطاقة

دارية واستثمارية كبيرة، خاصة في  اإليجابية ستؤثر تأثيرًا إيجابيًا في تقديـ تسييالت سياسية وا 
ظؿ اإلعجاب الشعبي العربي واالستحساف الرسمي لمواقفيا، والذي مف شأنو أف يشجع عمى 

ت التركية في األسواؽ العربية. كما أف األتراؾ يعرفوف جيدًا أف تطوير ترويج وتصريؼ المنتجا
عالقاتيـ مع الدوؿ العربية لف يتـ إال عف طريؽ توسيع مجاؿ تبادؿ المنافع، فيـ ميتموف في 

 األساس بالبعد االقتصادي.

                              
 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية_1

 ٕٕٔٓ_. محمد نور الديف، العودة الى التوازف ممكنة؟، جريدة الخميج، العدد الصادر في .2
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ندة تعزيز المصالح األمنية لتركيا عمى النحو الذي يمكنيا مف المشاركة في تحديد األج -3
 األمنية اإلقميمية، وبناء تحالفات استراتيجية جديدة.

التحاد الى ا السعي لخمؽ دور إقميمي لتركيا مقابؿ تضاؤؿ فرص األخيرة في االنضماـ - 4
األوروبي، وىو ما حدا بيا لصنع بديؿ يضمف ليا دورًا رياديًا باتجاه الشرؽ،ويعزز مكانتيا في 

 المنطقة في ظؿ التراجع.

استقراء طبيعة المقاربة التركية إزاء ثورات "الربيع العربي" تكشؼ أنيا تأسست عمى ومع ذلؾ ف
فرضيتيف  أساسيتيف أوليا: أف تطورات الشرؽ األوسط ُتشير الى أنو ال مفر مف التغيير بما 
يدفع إلى التكُيؼ مع ىذا التغيير وليس مقاومتو، وثانييما: أف التكُيؼ التركي مع ىذه األحداث 

رة المالئمة مف شأنو أف ُيعظـ مصالح تركيا في المنطقة عمى الصعيد السياسي بالصو 
 .1واالقتصادي واألمني

 ب_اثر الربيع العربي على الدور التركي في المنطقة

 2أثرت التطورات التي تشيدىا المنطقة في الدور التركي،ايجابا وسمبا، حيث:

ركي كنموذج، مع تجدد الجدؿ حوؿ كيفية _ أدت الثورات العربية إلعادة استدعاء الدور الت
ومدى االستفادة مف الخبرة التركية. ويظير ىذا الجدؿ بشكؿ خاص فيما يتعمؽ بتنظيـ العالقة 
بيف الديني والسياسي، حيث يمكف التمييز بيف عدة اتجاىات، أوليا يركز عمي آليات ضبط 

ؿ دور الجيش، وترتيبات حركات اإلسالـ السياسي وضماف عممانية/مدنية الدولة، مف خال
دستورية ومؤسسية وحوافز وضغوط األطراؼ الخارجية كالحمة التي عرفتيا مصر. ويركز ثانييا 
عمي دالالت نجاح اإلسالـ السياسي التركي وما تعكسو مف تطور في رؤية حزب العدالة 

                              
 سابؽالمرجع ال_محمد نور الديف،1
-69 ص ص،2011، ربيع 145الثورة المصرية في المحيط العربي والبيئة اإلقميمية، شئوف عربية، عدد _صالح سالـ، أثر 2

72 . 
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في ، وقد نجحت تونس الى حد كبير 1ونجاحو في الوصوؿ لصيغ توافقية داخميا وخارجيا
االنتقاؿ الديمقراطي مف خالؿ اقرار دستور جديد في ظؿ حكومةحزب النيضة. وثمة اتجاه 
ثالث يري أف حاالت بعض الدوؿ العربية أصبحت في وضع اقرب الى تركيا، ومتجاوزة ليا مف 
منظور عدـ وجود مشكمة العممانية المتطرفة، العسكرية، وتراجع القيود الواردة عمي تيارات 

 لسياسي كحالة المممكة المغربية_رغـ االختالؼ في طبيعة نظاـ الحكـ. اإلسالـ ا

_ وفرت الثورات العربية مجاال  لنشاط تركيا في طرح دورىا كطرؼ ثالث ووسيط في معالجة 
ولية فييا، مع الخالفات العربية الداخمية، ومحاولة الحد مف امتداداتيا اإلقميمية والتدخالت الد

المداخؿ السياسية والدبموماسية بشكؿ أساسي، سواء في صورة الضغط  ىالتركيز التركي عم
السياسي بدرجات متفاوتة عمي الحكومات، أو باستضافة مؤتمرات لبعض قوي المعارضة )كما 
في حالة سوريا وبدرجة أقؿ ليبيا(، واقتراح مبادرات توازف بيف اعتبارات الحرية والحفاظ عمي 

قؼ العنؼ وبدء عمميات إصالح قد تصؿ إلي ترتيبات لنقؿ األمف واالستقرار، مف خالؿ و 
 . ٭السمطة

_  شيدت تركيا خسائر اقتصادية في عالقاتيا مع الدوؿ التي تشيد ثورات،  فصادرات تركيا 
% لكؿ مف مصر واليمف، 24تراجعت بنسبة  2011خالؿ األشير الثالثة األولي مف عاـ 

ع توقع تصاعد ىذه النسب في الدولتيف % لسوريا، م5% لميبيا، و43% لتونس، و20و
األخيرتيف مع تدىور األوضاع فييما، فضال عف خسائر المتعاقديف وشركات البناء التركية في 
ليبيا، حيث تشكؿ السوؽ الثانية لممتعاقديف األتراؾ في الخارج بعد روسيا، مع وجود أكثر مف 

 .2009شركة تركية عاممة في ليبيا، وفؽ تقديرات  120

                              
، مركز الشرؽ مجمة شرؽ نامو_بولنت أراس وبينارأكبينار، السياسة الخارجية الجديدة لتركيا وانعكاساتيا عمى الشرؽ األوسط، 1

، عمى الرابط  ٕٓٔٓلمدراسات اإلقميمية واالستراتيجية، القاىرة، 
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=64349  2012_09_27/ 21:15في 
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أدت األزمات التي تشيدىا دوؿ المنطقة إلي بروز أدوار أمنية عسكرية تركية عمي نحو ما _ 
ظير في ليبيا بشكؿ خاص، في إطار المشاركة التركية في حممة الناتو لفرض حظر التسمح 

يصاؿ المساعدات اإلنسانية .  وا 

 المطلب الثاني : الدور االيراني المساند لنظام االسد في سوريا

 :الدور االيراني في الشرق االوسط في ظل الربيع العربي أ_انماط
عمى مدار سنوات  االزمة في دوؿ المشرؽ العربي)ما سمي الربيع العربي( اتضح جميا الدور 

 : 1االيراني المساند والداعـ لنظاـ االسد في سوريا،وقد تبمور ىذا الدعـ  لدوافع اىميا

نة األخيرة، مدفوعًا بالقتاؿ الدائر في حمب والمشكمة _ بروز الدور التركي بشكؿ كبير في اآلو 1
 الكردية.

تزايد المؤشرات عمى رغبة موسكو في تحجيـ دورىا في األزمة، أواًل ألف القيادة الروسية    -2
 حققت ما أرادتو مف األزمة، التي تحولت، بنظر روسيا، إلى حرب إقميمية مذىبية بالوكالة.

كوفي أناف استقالتو مف منصبو، وقمؽ إيراف مف ضياع ما تحقؽ  تقديـ المبعوث المشترؾ   -3
مف مكاسب لنظاـ بشار األسد خالؿ األشير التي قضاىا أناف في ميمة جعؿ خالليا السمطات 
السورية محاوره األساسي، والطرؼ األقوى في المعادلة، إضافة إلى خشيتيا مف احتماؿ انحياز 

تي اشترطت لممشاركة في تعينو تغيير محور الميمة باتجاه خميفتو لممعارضة والدوؿ العربية ال
نقؿ السمطة، أو رضوخو لمنطوؽ القرار الذي أقرتو الجمعية العامة لألمـ المتحدة الذي يطالب 

                              
بحثية. . مركز الشاـ لمبحوث  تحوالت السياسة اإليرانية تجاه سورية". في نافذة:اوراؽ"_مركز الشاـ لمبحوث والدراسات،1

 http://www.shcrs.net/?op=A&id=58متحصؿ عميو مف الموقع: 04:33.  08-09-2012والدراسات، نشر بتاريخ:
 2013_11_22/ 9:30في
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بإقامة ممرات إنسانية وفرض مناطؽ آمنة )بالطبع ليس لمقرار أي صفة إلزامية، لكف ممكف 
 مف(، األمر الذي يضاعؼ الضغوط عمى النظاـ.استغاللو لشرعنة أي تحرؾ خارج مجمس األ

تعتقد إيراف أف عجر مجمس األمف الدولي قد يدفع االبراىيمي إلى التماىي مع الضغوط  -4
 الغربية والعربية والتحوؿ إلى رأس حربة لضرب النظاـ وتطويقو.

والغربية تراجع تصاعد المخاوؼ اإليرانية مف إمكانية استغالؿ بعض الدوائر اإلقميمية  -5
فرص الحؿ السياسي في سورية نتيجة التطورات الميدانية التي شيدتيا سورية، واستقالة أناف، 
لمدفع وراء سيناريوىات التدخؿ العسكري سواء بفرض مناطؽ آمنة أو حظر جوي أو ممرات 

 إنسانية.

دانية والدبموماسية حاجة طيراف إلى تغيير وسائؿ عمميا في األزمة، لمجاراة التطورات المي  -6
الجارية في سورية ومف حوليا، وباألخص مزاوجة دعميا الالمحدود لمنظاـ في خياره العسكري 
ضد الثورة، بغطاء سياسي دبموماسي يستيدؼ استغالؿ "انتصاراتو" إلنتاج حؿ سياسي ينيي 

يراف.  األزمة بما يوافؽ مصالح النظاـ وا 

لمتكمـ مف موقؼ أقوى عمى طاولة المفاوضات بشأف  رغبة إيراف في تعزيز موقفيا، سواء  -7
 مستقبؿ سورية والمنطقة، أو لمواجية أي محاولة الستبعادىا عف الطاولة.

مماأصاب 2011االزمات التي تعيشيا بعض الدوؿ العربية في الشرؽ االوسط منذ بداية  كشفت
ربي؛ فالتغير الذي طاؿ ويصيب السياسات اإليرانية في منطقة الشرؽ األوسط تجاه العالـ الع

األنظمة السياسية لـ يحقؽ ما كانت إيراف تتمناه مف كونيا الدولة النموذج في المنطقة. بؿ عمى 
العكس مف ذلؾ، جاء التغيير ليضع ضغوًطا إضافية عمى إيراف مف حيث ضرورة أف ُتظير 

نس، لكنيا مواقفيا بطريقة واضحة وبعيدة عف الغموض. وىكذا أيدت إيراف ثورة مصر وتو 
 ترددت في تأييد الثورة الميبية مف منطمؽ تصورىا أف التغيير المراد ىو سياسة أميركية.
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 : 1تحكـ  السياسة الخارجية اإليرانية في منطقة الشرؽ األوسط ثالثة أطر ميمة

 األوؿ: يتعمؽ بسياسة المعارضة لمغرب ومعو إسرائيؿ. 

باعتبار أنيا نظـ استبدادية وفؽ التراث  في المنطقة  الثاني: معارضة األنظمة الممكية والوراثية
 السياسي اإليراني.

الثالث: تقديـ البديؿ السياسي القادر عمى تغيير المعادلة لتكوف في صالح شعوب المنطقة بداًل  
 مف أف تكوف لصالح الغرب واألنظمة المتعاونة معيا.

بارات لمسياسة اإليرانية في المنطقة ومع مزيد مف التطورات في المنطقة العربية تزداد االخت
العربية، اختبارات تطرح أسئمة حوؿ مدى تطابؽ المفاىيـ التي روجت ليا بأنيا تدافع عف 

ؿ السياسة اإليرانية خالؿ يفعتالمظموميف، وأنيا الدولة الضحية "التي جمع الناس ليا" مع 
الذي -في نظر الرأي العاـ . إف تمؾ السياسة تبدو ولعب دور الوسيط 2012و 2011األعواـ 

قد أخفقت، وأف إيراف ُتمعف في االستمرار في  -طالما نظر إلى التجربة اإليرانية بإعجاب
األولى التي ال ترغب في مواقفيا دوف تغيير ُيذكر. فالموقؼ مف الثورة السورية بقي في الدائرة 

 .الحكومة العراقيةوىو موقؼ سعت إيراف إلى جعمو موقؼ  ،ؿ النظاـ السياسياتغيير يط

 ب_اثر الربيع العربي على الدور االيراني في منطقة الشرق االوسط

عكس واقع  ما سمي الربيع العربي معطيات جديدة قد تفرض عمى إيراف إعادة تقييـ سياساتيا 
 : 2و مف اىـ ىذه المعطيات

                              
 2013أبريؿ  16اطر : مركز الجزيرة لمدراسات، _  _ محجوب الزويري حدود الدور اإلقميمي اإليراني: الطموحات والمخ1

http://studies.aljazeera.net/reports/2011/08/2011824131918157377.htm 
 2013أبريؿ  16_ محجوب الزويري ."حدود الدور اإلقميمي اإليراني: الطموحات والمخاطر" : مركز الجزيرة لمدراسات، 2

http://studies.aljazeera.net/reports/2011/08/2011824131918157377.htm 
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_ إف األنظمة السياسية الجديدة ال تبدو متوافقة مع إيراف وسياستيا، ففي الوقت الذي كانت 
إيراف تفترض بأف التغيير السياسي في المنطقة سيأتي بأنظمة ترى في إيراف "النموذج"_ نظاـ 
جميوري اسالمي محافظ_، لكف في الواقع، يبدو أف ىذه األنظمة تضع إيراف في دائرة الدولة 

 المرغوب فييا وىو ما ال ترغبو إيراف وال تتمناه في المحيط العربي.  غير

_ التصريحات المصرية حوؿ أمف دوؿ الخميج وكذلؾ الموقؼ المتعارض كمًيا مع الموقؼ 
اإليراني مف الثورة السورية مثاؿ واضح عمى مثؿ ىذا التحدي الجديد الذي يواجو السياسة 

 ات العربية.اإليرانية في مرحمة ما بعد الثور 

_ حالة التوافؽ بيف الرأي العاـ العربي وبيف األنظمة الجديدة في تمؾ البمداف نحو إيراف،نوًعا 
 مف التجانس لـ تعتْد عميو إيراف بيذا المستوى مف اإلجماع مف قبؿ.

 _ إذا كانت األنظمة السياسية الجديدة قد فاجأت إيراف إلى حد كبير في سياستيا نحوىا،فإف
اإلسالمييف في موقفيـ شّكموا فيما يبدو مفاجأة أخرى؛ فاإلسالميوف الذيف كانت إيراف ترى فييـ 
امتداًدا فكرًيا لمثورة اإلسالمية وكانت عالقاتيا مع أولئؾ اإلسالمييف سبًبا لمخالؼ مع كثير مف 

وىنا  .2012و 2011حكومات المنطقة،ال يبدو أنيـ عمى وئاـ مع سياسة إيراف في األعواـ 
يبدو حاضًرا عدـ الرضا عف الموقؼ اإليراني مف الثورة السورية والدعـ المتواصؿ لمنظاـ 
السوري، كما يظير التفسير الذي يبدو رائًجا حوؿ طائفية إيراف ومذىبيتيا كمحفز لسياستيا 

 الخارجية نحو كؿ مف البحريف وسوريا.

بيف البمديف حوؿ الموقؼ مف الثورة  اإليرانية؛فالتعارض الواضح-_ ازمة العالقات التركية
السورية أدخؿ العالقات السياسية في أزمة حقيقية بدأت منذ تدخؿ تركيا المتأخر في الثورة 
الميبية ومشاركتيا الناتو في مساعدة الثوار ضد نظاـ معمر القذافي. حينيا كاف الخطاب القادـ 

تنمية إنما تروج "لإلسالـ مف طيراف يركز عمى أف تركيا في ظؿ حكومة العدالة وال
إلى حرب مف التصريحات لـ تتوقؼ  -السيما في الجانب اإليراني-األميركي،دفع البمديف 
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السيما بعد موافقة تركيا عمى نشر أربع بطاريات لصورايخ باتريوت عمى حدودىا مع سوريا. 
ة الحرس ىذه الخطوة أضافت زيًتا إلى نار المواجية بيف البمديف إلى حد وصؼ بعض قاد

 الثوري ليا بأنيا قد تدفع إلى حرب عالمية ثالثة.

_ إف إيراف بعد ثالثة سنوات عمى ربيع الشعوب العربية تقؼ أماـ معمعة سياسية حقيقية وال 
تزاؿ تواجييا بأدوات قديمة؛فالعداء نحو الواليات المتحدة والموقؼ مف إسرائيؿ والبقاء في مربع 

يا اقتصادًيا وسياسًيا" إستراتيجية رأت ايراف انو مف الضروري الدولة واألمة "المتآَمر عمي
 مراجعتيا.

_ كاف الربيع العربي االختبار الصعب إليراف الدولة وكذلؾ الشعب في المواقؼ، تتبع سياسة 
ردة الفعؿ نحو التطورات المتسارعة. فبعد زواؿ االعتقاد بأف ظاىرة الربيع العربي قصيرة األمد، 

ظر إلى قواعد سياساتيا التقميدية والتي ترى حمفائيا مستيدفيف،حيث تبّنت إيراف أخذت طيراف تن
التفسير الرسمي السوري الذي يتحدث عف الحاجة إلى اإلصالح، وأف اإلصالح ضرورة إلبقاء 
سوريا "المقاومة" قوية. ومع استمرار التطورات في المشيد السوري زاد التركيز عمى السياسة 

يقؼ عند الدعـ السياسي لمنظاـ في سوريا، بؿ تجاوزه إلى الوقوؼ مع روسيا اإليرانية، ولـ 
وفؽ تقارير –والصيف في شكؿ مف التحالؼ لمنع أي قرار أممي ضد النظاـ السوري. كما أنيا 

لـ تتردد في تقديـ الدعـ العسكري السيما في مراحؿ الثورة األولى حيث كاف النظاـ  -متعددة
 مة عمى التراب السوري .يتمتع بسيطرة شبو كام

في ظؿ ىذه االوضاع التي تعتبر في حد ذاتيا تحديات لمدور االيراني في المنطقة  انتيجت   
 :1ايراف سياسات بديمة لمحفاظ عمى دورىا ووزنيا االقميمييف ، مف خالؿ

                              
   " مجمة السياسة الدولية__ شيراـ شوبيف "توازنات جديدة : ىؿ تراجع النفوذ اإلقميمي إليراف بعد الربيع العربي؟ 1
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يـ الرضوخ والتعايش مع الواقع الجديد، مع التأكيد عمى منافع االعتماد عمى النفس، والتصم -
عمى عدـ ثنييا عف مبادئيا، والرضا بتحمؿ الضغوط بتسويات و"تنازالت" تكتيكية دوف التنازؿ 

 عف شيء جوىري كثير، أو التخمي عف دورىا الثوري .

إبداء المرونة في المفاوضات الدولية والسعي إلى إيقاؼ العقوبات، ويشمؿ ىذا محاوالت  -
مى العقوبات بطريقة مبتكرة، والعثور عمى حمفاء العثور عمى عمالء جدد لمنفط، وااللتفاؼ ع

جدد. وعميو سيكوف ىناؾ سعي نحو تسوية )استراتيجية( بشأف القضية النووية لتقميص ىذه 
الضغوط،مستخدمة المفاوضات النووية لإليحاء بمرونتيا، ساعية إلى إحداث انقساـ بيف 

. وقد 1وسيا والصيف (، مع وجود بعض االستجابة في ر 1+  5مجموعة الدوؿ الست )
استطاعت ايراف  اف تحقؽ تقدما في ممفيا النووي مما الح الى تخفيؼ العقوبات االقتصادية 

 تجاىيا.

مقاومة ىذه التحديات في المنطقة مف خالؿ تصعيد اليجـو إقميميًّا لتحسيف موقفيا التفاوضي  -
 )عمى سبيؿ المثاؿ، زيادة التكاليؼ في سوريا واليمف(.

 

 

 

 

 

 

                              
 شوبيف،المرجع نفسو _شيراـ1
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 صػػػػػة:خالال

منذ بداية تسعينات القرف الماضي ، سعت كؿ مف تركيا وايراف مأل الفراغ الذي تركو انييار 
، سعت الى 1996االتحاد السوفياتي ،ومع وصوؿ النخب المعتدلة لمحكـ في كال البمديف  منذ 

استعادة مكانتيا االقميمية  في الشرؽ االوسط ، وبسط النفوذ في دوؿ الجوار ،خاصة 
راؽ.وبعد تجاوزىما لالزمات الداخمية ، واستعادتيما القتصاد يسمح ببناء دولة قوية تتواءـ مع الع

، وبسقوط نظاـ 2001العاـ طموحات كؿ منيما. ومع التحوالت التي عرفتيا المنطقة منذ 
يرافصداـ حسيف في العراؽ ، اغتنمت كؿ مف تركيا  كؿ مقومات القوة لتحقيؽ النفوذ في  وا 

العراؽ ساحة لمتنافس  فأصبح منو. األمريكياصة بعد انسحاب االحتالؿ العراؽ ،خ
 منا ىذا.و ي إلى اإليرانيالتركي_

 : أىميا وأمنيةسعت تركيا لتكريس نفوذىا في العراؽ مف خالؿ مداخؿ سياسية 

 _ القياـ بحوار مع دوؿ جوار العراؽ يتوسع ليضـ الحكومة العراقية نفسيا،وذلؾ لتحسيف االدارة
تركيا عمى ضرورة المحافظة عمى  وأكدت،األوسطفي نطاؽ الشرؽ  المستقرة لالزمة العراقية

 .وحدة العراؽ، والوقوؼ ضد أي مشروع لتقسيمو

" الضيقة ازاء العراؽ والتي تركز عمى قضيتي كردستاف العراقية األمنية_ التخمي عف المقاربة "
 التوازف. إستراتيجيةعمى  وكركوؾ،وانتياج مقاربة سياسية اكثر لمعراؽ تقوـ

تنسيقا ىامافي مجاؿ األمف  2010_ شيدت عالقات تركيا مع شماؿ العراؽ في أواخر عاـ 
والطاقة خاصة بعد إعالف إقميـ كردستاف العراؽ تذمره مف األعماؿ اإلرىابية التي يقـو بياحزب 

 العماؿ الكردستاني التركي ضد الجيش التركي.

، كما دعمت 2005لسنية العراقية عمى المشاركة في االنتخابات عاـ تشجيع تركيا القيادات ا_
، _ كما سعت أنقرة لتحقيؽ 2008أنقرة الوساطة القطرية بيف الفرقاء السياسييف في لبناف عاـ 
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المصالحة بيف سوريا و العراؽ عقب اتياـ العراؽ لسوريا بالتورط في تفجيرات بغداد في 
 .2009أغسطس/ أوت 

 د اعتمدت عمى البعد الطائفي لتكريس نفوذىا في العراؽ مف خالؿ:فق إيراف أما

عمي فكرة التوطيف لمشيعة اإليرانييف في بعض المناطؽ المختمطة طائفيا إما مف  _التركيز
خالؿ شراء منازؿ وأراضي أو مف خالؿ تيجير سكانيا بالمضايقات األمنية واالقتصادية مف 

 العراقية، بما يساعد عمي إحداث خمؿ في التوازف الديموغرافي ليذهخالؿ أنصارىا داخؿ الدولة 
بعض التقارير المرتبطة بيذا الموضوع الي ما تـ في عيد  المناطؽ لصالح الشيعة، حيث أشا

حكومة الجعفري مف تعيده بإقرار خطة توطيف الي ما يقرب مف مميوني شيعي ايراني في 
 طؽ ابي الخصيب والزبير في محافظة البصرة .االراضي العراقية،مثؿ ما يحدث في منا
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 :خاتمةال

نخب ، بعد وصول 6991التنافس التركي وااليران في منطقة الشرق االوسط منذ  داشت  

عمى منطقة الرق االوسط والدول العربية. وقد تبمور ىذا التنافس في سياسية معتدلة ومنفتحة 

البمدين في العراق ، باعتباره  دولة نفطية ىامة ،مع وجود عدم استقرار اجتماعي وجود كال 

 لكيمييما . وسياسي بيا ، ما يسيل عممية النفوذ

ه االخيرة سوقا منطقة كردستان العراق ،فأصبحت ىذ فتركيا كرست نفوذىا في العراق في  

مراجع الدينية التابعين ليا تجارية ليا .اما ايران فقد  اعتمدت في تكريس نفوذىا عمى ال

 يران .حاكمة الموالية إلباالضافة الى النخبة ال

س نفوذىما في المنطقة من خالل ومن جية اخرى نجد ان كل من تركيا وايران حاوال تكري  

 طراف المتنازعة في الدول العربية التي شيدت ما سمي بالحراك العربي ، وىو ما دعميما  لأل

ىما في \ابرز التنافس التركي االيراني في المنطقة بشكل جمي. وكان لو اثرا واضحا عمى نفو

 المنطقة سواء ايجابا اوسمبا.

يمكن الحديث عن ثالثة تصورات لمستقبل الدور التركي في المنطقة، وذلك عمي النحو    

 : التالي
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أن التغيرات الراىنة  ىصور عمكي وفاعميتو: يقوم ىذا التتصور تعزيز حضور الدور التر _  6

  .لمنطقة، مع زيادة جاذبية أدوارىامن شأنيا أن تعزز من حضور تركيا في ا

حضور الدور التركي مع محدودية فاعميتو، وىو ما يمثل استمرارًا لموضع القائم _ تصور  2

عربية. بدرجة أو بأخرى، وامتدادًا لمسياسة التركية التي تجسدت في التعامل مع الثورات ال

وبخالف التصور اإليجابي لتعزيز الدور التركي، فإن ىذا التصور ال يشترط حدوث تحوالت أو 

قميمية، بقدر ما يقوم عمى افتراض استقرار الداخل التركي، وعدم  تغييرات جذرية، داخمية وا 

و امتداد مظاىر عدم االستقرار اليو. لكن تسارع وتيرة التغيرات اإلقميمية قد يكون من شأن

الكشف بشكل أكبر عن اإلشكاليات الكامنة في الدور التركي، ورؤيتو ومحدودية قدرتو عمى 

تحقيق نتائج ممموسة بشكل يؤثر  سمبا في االىتمام بيذا الدور و جاذبيتو  بما يدفع الى تراجعو 

 .تدريجيا 

أو  ىتمام،الحضور أو الجاذبية واإل ىمستو  ىور تراجع الدور التركي:  سواء عمتص - 3

األخيرة مع  السنواتالفاعمية والتأثير. وقد ينتج ذلك جزئيا بسبب أسموب تعامل تركيا في 

الثورات العربية، واإلدراك السمبي لدالالت ىذه السياسة، سواء من قبل الشعوب، أو النخب 

ييدد تركيا بفقدان مصداقيتيا  الحاكمة العربية "القديمة". فتذبذب المواقف التركية إزاء الثورات

 .الشعوب العربية كدولة تؤسس سياستيا الخارجية عمي مبادئ الحرية والعدالة واإلنسانية ىلد
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يوم بالدولة اما ايران ، فبعد االنفراج الذي حققتو مع الدول الكبرى _التي صنفتيا ذات 

يض العقوبات االقتصادية تخفبعد مكانيا مواصمة تقدم نفوذىا في المنطقة خاصة المارقة_فبإ

_نظام االسد، بعد فوزه في  االنتخابات الرئاسية  بروز بوادر عودة النظام السوري ،وعمييا

حد اىم حمفاء ايران في المنطقة ، ما قد يعيد تشكيل اقطاب النظام كنظام مقاوم وكأ _االخيرة

ع االضعف بسبب الذي قد تكون فيو تركيا الضمو ،  من جديد االقميمي في الشرق االوسط

  التي لم تحرز اي تقدم ممموس في الواقع السوري. ،دعميا المباشر لممعارضة السورية

وقد ساىم االنفتاح الذي انتيجتو ايران مؤخرا عمى دول الجوار العربي في تصحيح النظرة 

السمبية  تجاىيا من قبل بعض النظم العربية، ما ساىم في تثبيت دورىا في المنطقة كدولة 

 حورية ال يجب تجاىميا في حل مشاكل المنطقة خاصة االزمة السورية الحالية .م

ساىمت الثورات العربية في اعادة تشكيل الدورين التركي وااليراني في الشرق االوسط, كما  

اعادت رسمت خارطة النفوذ لكالىما في المنطقة .فبعد ان كانت تركيا تحظى بقبول شعبي 

العربية في منطقة الشرق االوسط منذ وصول حزب العدالة والتنمية ورسمي من قبل جل الدول 

، ما سيل ليا تكريس نفوذىا _بشكل رسمي كذلك_تراجع ىذا القبول في م لمحكم 2002عام 

كية_السورية والعالقات السنوات االخيرة بسبب دعم تركيا لمثورة السورية ما وتر العالقات التر 

 .2002مدان اصدقاء تركيا منذ العراقية ، حيث يعتبر البتركية_
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من ناحية اخرى نجد ان الثورات العربية كانت فرصة إليران لمبحث عن دور ما في المنطقة ، 

دعم النظام السوري ، كما دعمت الثورة الشيعية في البحرين ضد حكومة  فأخذت عمى عاتقيا 

_بدعم من روسيا_ وبفوز االقمية السنية. وكانت حريصة ان تكون طرفا في حل االزمة السورية 

وحسن الجوار مع الدول الخميجية ، ىذه االخيرة تصفير مشاكل، حسن روحاني انتيجت سياستي

 رحبت بيذه المبادرة خوفا من دعم ايران لقوى المعارضة في ىذه الدول .

 ونفوذىا في: يمكن تصور مستقبل الدور االيراني

ور عمى مواصمة الحكومة االيرانية سياسة _تصور االنفتاح واالستمرارية: يقوم ىذا التص6

االنفتاح عمى الغرب ، وبالتالي زيادة القبول ليا في الدول العربية الشرق اوسطية مما يجعل 

ىذه االخيرة سوقا اقتصادية اليران ، خاصة بعد تخفيض العقوبات االقتصادية الدولية 

 وتوفر ظروف االستقرار السياسي في الداخل االيراني.عمييا.

_تصور التراجع :ىذا التصور يقوم عمى تراجع االنفتاح االيراني عمى الخارج وعدم قبول ىذا 2

العراقي  في حال سقوط نظام االسد في سوريا وتراجع النظاماالخير ليذا االنفتاح ، خاصة 

 وبروز السعودية _الخصم التاريخي اليران_كدولة فاعمة في المنطقة.الحالي بقيادة المالكي،
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  1996 األمف القومي العربي القاىرة: مكتبة مدبولي

فرانكؿ )جوزيؼ( ،العالقات الدولية.)تر:غازي عبد الرحماف  .25

  2القصيبي(.جدة:تيامة.ط

اسية .عماف:دار الثقافة لمنشر قحطاف احمد)قحطاف( ،المدخؿ الى العمـو السي .26

  2012والتوزيع،

كوقيؿ )تيري( ،ايراف الثورة الخفية .)تر:خميؿ احمد  .27

 2008خميؿ(.بيروت:الفارابي،



 قائمة المراجع.......................................................................
 

 

 152 

محمد فيمي )عبد القادر(,المدخؿ الى دراسة االستراتيجية .عماف : دار  .28

 2006مجدالوي لمنشر والتوزيع,

القات الدولية.بف عكنوف: مصباح )عامر( ،االتجاىات النظرية في تحميؿ الع .29

 2006ديواف المطبوعات الجامعية،

ىالؿ )عمي الديف (، النظاـ اإلقميمي العربي بيف اشكاليات و مطر )جميؿ(  .30

 وت: مركز دراسات الوحدة العربية،االقميمية والدولية، بير  الواقع والتدخالت

 3ط.1983

 2009والتوزيع،النعيمي )احمد( ،السياسة الخارجية .عماف:دار زىراف لمنشر  .31

نور الديف )محمد( ،تركيا في الزمف المتحوؿ  قمؽ اليوية وصراع  .32

 الخيارات.بيروت:رياض الريس لمكتب والنشر، ]د.ت.ف[ 

في الديف والسياسة  ، تركيا الجميورية الحائرة:مقارباتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .33

  1998والعالقات الخارجية.بيروت:مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيؽ،

نوري النعيمي) احمد( ، النظاـ السياسي في تركيا.عماف :زىراف لمنشر  .34

 2011والتوزيع،

نوفؿ )ميشيؿ( ،عودة تركيا الى الشرؽ.بيروت:الدار العربية لمعمـو  .35

 2010ناشروف،



 قائمة المراجع.......................................................................
 

 

 153 

تركيامف أتاتورؾ إلى أربكاف الصراع بيف  ،السيؼ واليالؿ، ىالؿ )رضا( .36

 1999المؤسسة العسكرية واإلسالـ السياسي.بيروت:دار الشروؽ لمنشر والتوزيع،

ىالؿ )عمي الديف (، مسعد) نيفيف( ، النظـ السياسية العربية: قضايا  .37

 2000اإلستمرار والتغيير، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

تي) ناصيؼ( ،النظرية في العالقات الدولية.بيروت:دار الكتاب يوسؼ ح .38

  1985العربي،

 دوريات 

حوؿ الشرؽ  38إيراف في العراؽ: ما مدى النفوذ؟" ، التقرير رقـ   .93

   2005آذار/مارس.21األوسط.آرايسز جروب الشرؽ األوسط 

تركيا بيف الموقع االستراتيجّي والدور القادـ" مجمة  االردف لمدراسات  .40
 2009صيؼ  -، شتاء2، المجمد 5 -4الدولية"العدد 

تشبينار )عمر( ،"سياسات تركيا في الشرؽ األوسط: بيف الكمالية والعثمانية  .41
 .2008سبتمبر  \أيموؿ10الجديدة". دورية اوراؽ كارنيجي.مركز الشرؽ االوسط،العدد

ابراىيـ )خضي(ر " العراؽ ودوؿ الجوار ,دور العراؽ كعامؿ توازف ".مجمة  .42
 2007. 7السياسة  الدولية ،العدد

احمد الرماح )خالد(."ازمة  تمويؿ منظمات المجتمع المدني" مجمة مدارات  .43
  2011/2012. 1استراتيجية.السنة االولى. العدد 

األوسط". مجمةالسياسة توتشي )ناتالي( " أبعاد الدور التركي في الشرؽ  .44
 2010. أكتوبر 182الدولية. العدد 

جالؿ معوض )عمي(،" الدور التركي في الشرؽ االوسط".ورقة بحثية ,  .45
 2011القاىرة:مجمس الوزراء المصري ، مركز المعمومات. 
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جواد الجبوري )دنيا(، "الدور االقميمي العراقي..رؤية في الثوابت االستراتيجية  .46
ماتو االستراتيجية والتحديات المستق بميةدراسة استشرافية لمػدور اإلقميمي العراقيَّ ...مقوَّ

واالقتصادية والسياسية... الُفرص الُمتاحة.. والقيود ".مجمة السياسة الدولية.العدد 
15،2010  

حقي توفيؽ )سعد(،السياسة اإلقميمية التركية تجاه الخميج  .47
 39،38داف,مجمة العمـو السياسية.العد2008_2002العربي

،"السياسة االقميمية التركية تجاه دوؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .48
 39_38".مجمة العمـو السياسية,العدديف "2008_2002الخميج

خميؿ العالؼ )ابراىيـ(."السموؾ السياسي الخارجي التركي تجاه العراؽ بعد  .49
 3.السنة 5ة دراسات اقميمية  .مركز الدراسات االقميمية.العدد"،مجم2003نيساف 9
التركية الجديدة"مجمة شؤوف  االستراتيجيةداوود اوغمو )احمد( "  .50

 2004.خريؼ 116األوسط.العدد
دلي )خورشيد (، "الدوافع التركية مف تطوير العالقة بإقميـ كردستاف العراؽ"   .51

السنة الثانية عشر ػ  135ونية( العدد.مجمة الوحدة االسالمية )النسخة   االلكتر 
  ـ 2013آذار/مارس 

الربيعي)فاضؿ( "دور التدخالت اإلقميمية في صياغة المسألة الطائفيةفي  .52
العراؽ".تقييـ حالة.المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .الدوحة، كانوف الثاني/ 

  2011يناير
،"النظاـ االقميمي العربي بيف اشكاليات الواقع و التدخالت  (شذى)زكي حسف  .53

 36االقميميبة والدولية" مجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدولية.العدد
سالـ )صالح (، أثر الثورة المصرية في المحيط العربي والبيئة اإلقميمية،  .54

 2011، ربيع 145شئوف عربية،        عدد 
اد االقتصادية لسياسة ايراف االقميمية ".ورشة عمؿ "االبع (نبيؿ)الشافعي  .55

/ 17/1.المركز الدولي لمدراسات المستقبمية واالستراتيجية .برنامج الدراسات االيرانية
2007 
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شوبيف )شيراـ( "توازنات جديدة : ىؿ تراجع النفوذ اإلقميمي إليراف بعد الربيع  .56
   العربي؟ " مجمة السياسة الدولية

ركيا والشرؽ األوسط دوٌر إقميميٌّ متجدد".مجمة قضايا شيحة )عماد(، "ت .57
 2010(  آذار / مارس72استراتيجية،العدد )

صالح العجيمي )محمد("متغير االمياه في العالقات العربية_التركية." مجمة  .58
  2000،شتاء 08.العدد03الفكر السياسي:السنة 

".مجمة الكوفة  "القوة و السياسة  الخارجية :دراسة نظرية(سالـ)صالح محمد  .59
 ].]د.ت.ف6.العدد 

العالقات “عبد الرحمف السبعاوي )عوني( ، مصطفى النعيمي )عبد الجبار( ، .60
مجمة دراسات “التركية:معطيات الواقع وآفاؽ المستقبؿ. –الخميجية 

 2000، 43إستراتيجية:العدد
، "االقتصاد في السياسة التركية تجاه كردستاف "مجمة السياسة (عرفاف)عبد اهلل  .61

 ـ، 2010.اكتوبر182الدولية:العدد
."تانسوتشيمر وموقفيا مف مشكالت تركيا (حنا)عزو ييناف  .62

 1998".مقاؿ.مركز الدراسات االقميمية .الموصؿ.1997_1991الداخمية
باتت  المدرسة ،"القوة وعالـ ما بعد الحرب الباردة،ىؿ  (سالـ)عمي احمد  .63

الواقعية  في العالقات الدولية شيئا مف الماضي؟".المجمة العربية لمعـو السياسية 
 122،ص

عمر محمود النعيمي )لقماف( ،"التوجيات الجديدة في سياسة تركيا الخارجية  .64
 دراسات في عيد  حزب العدالة والتنمية".بغداد:مركز الدراسات االقميمية.مجمة

 ]. ] د.ت.ف9لمجمد ا 25اقميمية.العدد 
تعاظـ الدور اإلقميمي » ، قراءة في كتاب: عبد اهلل تركماني.  (اليادي)غميوف  .65

العدد 2011لتركيا) مقوماتو وأبعاده ومظاىره وحدوده(.مجمة المستقبؿ العربي. السنة:
384 
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كريسيز جروب ،انوشيرواف احتشامي ،ر.ؾ.رامازاني، "حجـ النفوذ اإليراني في  .66
السنة  6ت.المركز الدولي لمدراسات المستقبمية واالستراتيجية.العدد العراؽ".ترجما

 2005االولى.يونيو/جويميو
، "سورية وتركيا نقطة تحّوؿ أـ رىاف تاريخي"،المركز العربي )محفوض( عقيؿ  .67

 10/1/2012لألبحاث ودراسة السياسات،
 مذكرات        
،"الدور االقميمي االيراني في النظاـ الشرؽ اوسطي".مذكرة  امنة عيساوة .68

ماجستير.)جامعة     الحاج لخضر.كمية الحقوؽ والعمـو السياسية,قسـ العمـو 
 (        2010_2009السياسية.

السياسة الخارجية األمريكية تجاه أمريكا الالتينية «العطري محمود )ميمود (،  .69
مذكرة ماجستير.)جامعة الحاج لخضر_ باتنة.كمية »في فترة مابعد الحرب الباردة .

 (2007/2008الحقوؽ.قسـ العمـو السياسية.
محمد سمير )عياد( ،" مستقبؿ النظاـ االقميمي العربي،بعد احتالؿ  .70

العراؽ".مذكرة  ماجستير.)جامعة  الجزائر.كمية العمـو السياسية واالعالـ 
 (2003/2004واالتصاؿ.

 
 االنترنت        
)عياد( ،"الدور اإليراني: الفرص والعوائؽ البنيوية"،متحصؿ عميو  البطنيجي .71

 مف الموقع 
أراس بولنت وأكبينار بينار، السياسة الخارجية الجديدة لتركيا وانعكاساتيا عمى  .72

الشرؽ األوسط، مجمة شرؽ نامو، مركز الشرؽ لمدراسات اإلقميمية واالستراتيجية، 
 وقعمتحصؿ عميو مف الم  ٠٢٠٢القاىرة،   

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=64349 
اسماعيؿ كاخيا )ابراىيـ(," اليقظة التركية والموقع االقميـ"مجمة الدفاع العربي.  .73

 عميو مف الموقعؿ متحص
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http://www.arabdefencejournal.com/articles.php?categoryID=9 
 4/10/2013في  18:40

)فيصؿ( ،"سياسة الواليات المتحدة بالعراؽ وتقوية  أميف رسوؿ اإلستربادي .74
 :متحصؿ عميو مف الموقع25/10/2011الدور اإليراني"،نشر بتاريخ 

75. http://www.alukah.net/Authors/View/Translations/5412/  
 2012_09_27/ 21:15في 

ت دالال –آيزنشتات) مايكؿ( ، "الثقافة اإلستراتيجية لجميورية إيراف اإلسالمية  .76
عممياتية وسياسية" .في نافذة: تحميؿ السياسات.معيد واشنطف لسياسة الشرؽ 
األدنى.متحصؿ عميو مف 

الموقع
:http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/eisenstadt-

michael  2013_11_15/ 17:41في 
خاص لمركز ”.محددات السياسة الخارجية التركية.“تركماني )عبد اهلل(   .77

مشؽ لمدراسات النظرية والحقوؽ المدنية،البينة.متحصؿ عميو مف د
 16/11/2013__ 18:10/ فيhttp://www.dctcrs.orgالموقع:

حسيف موسوي )سيد( ، "إيراف والدور التركي في الشرؽ األوسط"،مجمة شؤوف  .78
،متحصؿ عميو مف 12:16 2011تموز/يوليو  04األوسط، 

الموقع:
http://cssrd.org.lb/index.php?option=com_content&view=article&

id=39:2011-07-04-10-18-44&catid=8:---132&Itemid=3  في
12:30/12_12_2013 

_ حسني )ثابت( ، القوة الصاروخية اإليرانية .. بيف التحدي وفرض الييمنة  .79
 اإلقميمية القوة الصاروخية اإليرانية .. بيف التحدي وفرض الييمنة اإلقميمية،ممفات

العرب والعالـ. متحصؿ  عميو مف 
 http://www.egynews.net/wps/portal/profiles/worldالموقع

 201401//02_15:45في
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دلي )خورشيد( ، "الدوافع التركية مف تطوير العالقة بإقميـ كردستاف العراؽ"   .80
السنة الثانية عشر ػ  135مجمة الوحدة االسالمية )النسخة االلكترونية( العدد.

   ـ 2013مارس آذار/
جريدة التعبير ’’القدرات العسكرية االيرانية في الخميج“رضوي )حيدر(, .81

في  http://www.al-tabeer.com/art814.html.متحصؿ عميو مف الموقع:
16:30_17/5/2013 

(" .البوابة 4-1سويمـ )حساـ( ،"التحميؿ اإلستراتيجي لمقوة العسكرية اإليرانية ) .82
 نيوز.متحصؿ عميو مف المف

_  17:30في  http://www.albawabhnews.com/list/19/worldالموقع
22-11-2013 

مركز الشاـ لمبحوث والدراسات،"تحوالت السياسة اإليرانية تجاه سورية". في _ .83
.  08-09-2012نافذة:اوراؽ بحثية. . مركز الشاـ لمبحوث والدراسات، نشر بتاريخ:

 http://www.shcrs.net/?op=A&id=58:متحصؿ عميو مف الموقع 04:33
 2013_11_22/ 9:30في

الزويري محجوب ،"الوجود االيراني في العراؽ،حقائؽ جديدة"وحدة الدراسات  _ .84
-css:متحصؿ عميو مف الموقع2007االيرانية.مركزالدراسات االستراتيجية.

jordan/org 2013_2_4/ 12:07في 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ "حدود الدور اإلقميمي اإليراني: الطموحات والمخاطر" : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ,ػػػػػػػ .85

 متحصؿ عميو مف الموقع 2013أبريؿ  16مركز الجزيرة لمدراسات، 
http://studies.aljazeera.net/reports/2011/08/2011824 

دنيا  صالح الديف )محمود(. "مفيـو الشرؽ االوسط" .في نافذة مقاالت. .86
الراي.متحصؿ عميو مف الموقع: 

http://pulpit.alwatanvoice.com/category/7.html 
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عبد الجميؿ )طارؽ(."الساسة والعسكر في تركيا:واقع العالقة ومآليا". في نافذة  .87
.متحصؿ عميو مف 5،ص2012قضايا.مركز الجزيرة لمدراسات 

 19:35عمى 25/10/2013في http://studies.aljazeera.netالموقع

"بنية القوة االيرانية (،وليد )عبد الحي  .88
 وافاقيا" متحصؿ  مف الموقع:

Stadialjazeera .net/irandst rength 
factors/20131600105529173230  

عتريسي )طالؿ(، "العالقات االيرانية _المبنانية  .89
دراسات مبادرة المساحة   ، استشراؼ التحديات الخارجية.سمسمة2010_"1982

 2010المشتركة. تشريف 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ"عالقات ايراف مع دوؿ المشرؽ العربي  _ .90

،متحصؿ 2011يناير ، 17ودوؿ الخميج" المركر العربي لألبحاث ودراسة السياسات،
عميو مف 

-http://www.dohainstitute.org/Home/getPage/dd158f4b:الموقع
aa0e-4546-8220-777574392851/0a9ad708-417a-491a-

8fb6-6ac46c339a83  2014_02_18:40/18في 
العزاوي )لقاء( ،المشروع اإليراني في المنطقة العربية  .91

 ومستقبمو،الورقة األولى, متحصؿ عميو مف الموقع 
http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Sem/Conference2009/M

ainPageWorks.htm في 
عقيقي  )جميؿ( ، القوة العسكرية التركية في ظؿ الدور  .92

 االقميمي الجديد,االىراـ.الطبعةالدولية.متحصؿ عميو مف الموقع
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=190 

 04/10/2013في19:34.
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"العالقات اإليرانية الخميجية بيف دروس الماضي وآفاؽ وض عثماف )سيد(،.ع92
المستقبؿ" في نافذة العالقات اإليرانية الخميجية.مجمة مختارات ايرانية .النسخة 

 الموقعـ متحصؿ عميو مف 2002نوفمبر  -28االلكترونية. العدد 
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