
 نصف الثاني من القرن العشرينالعالقات االيرانية االمريكية بعد ال -عليان محمود عليان

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالقــــات اإليرانيـــة األمريكيـــة                                          

 بعد النصف الثاني من القرن العشريـــــن   

                                                               



 العالقات االيرانية االمريكية بعد النصف الثاني من القرن العشرين -عليان محمود عليان

 

 2 

 المركز الديمقراطي العربي  :رقم التسجيل
526 . BVR 33 

 عليان محمود عليان
ألمانيا –برلين  -العالقات األمريكية اإليرانية بعد النصف الثاني من القرن العشرين / عليان محمود عليان

 .2016المركز الديمقراطي العربي للنشر،
  

 

  2017الطبعة األولى 

 جميع حقوق الطبع محفوظة: للمركز الديمقراطي العربي 
ر هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة ال يسمح بإعادة إصدا

 المعلومات أو نقله بأي شكل من األشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .
 ألمانيا . -برلين

 
 All rights reserved 

 
No part of this book may by reproducted. Stored in a retrieval 

 

                  System or tansmited in any form or by any meas without prior  

                             

Permission in writing of the publishe  

 الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية  
Germany: 

Berlin 10315 Gensinger Str: 112 

Tel: 0049-Code Germany 

030- 54884375 

030- 91499898 

030- 86450098 

mobiltelefon : 00491742783717 

E-mail:diploma@democraticac.de 

P.hD candidate: Ammar Sharaan 

Chairman ” Democratic German Center 

 

 

 

 



 العالقات االيرانية االمريكية بعد النصف الثاني من القرن العشرين -عليان محمود عليان

 

 3 

 

 

 

 
 العالقــــات اإليرانيـــة األمريكيـــة 

 ــنالنصف الثاني من القرن العشريـــ بعد

 

 إعداد

 عليان محمود عليان

 

 

 

 المركز الديمقراطي العربي

 للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية

 

 

 



 العالقات االيرانية االمريكية بعد النصف الثاني من القرن العشرين -عليان محمود عليان

 

 4 

 مقدمة

لقد أتى النصفف الثفاني مفن القفرن العشفرين بريفاع ىبفت علفى العفالم بدسفر ،  دحفدثت          
عمليفة التحفول، تحوالت جذريفة  في العالقفات الدوليفة  في ةفل عفد  ثوابفت أسفطمت  في تفدطير 

  ددت إلى صعود قوى دولية وأنذرت بد ول وانحطاط قوى أخرى. 
حدود زمنية لعملية نشوء وسقوط القوى الكبفرى ، إال أن ىنفا   عوعلى الرغم من صعوبة وض

 .1مقومات قد تكون  يطا مكامن القو  والصعود أو إشارات تنبؤ بعملية السقوط
كيفففف صفففنعنا القفففرن  –يفففا جفففارودت  فففي كتابفففا وقفففد وصفففف المعكفففر العفففالمي المستشفففر  روج

الحالة التي سادت تل  العتر  بقولا:" إن األخطر أن يبدأ اليوم، من اجل المستقبل،  -العشرين
تخطففيط عمليففة تمزيفف  الكففون بففين غففر  متحففالف، مففن المحففيط الطففادت إلففى األورال، متجففاوزا 

ن الشفففر  وال،فففر ، مفففن أجفففل الخصفففومات االسفففتعمارية القديمفففة وتوازنفففات الرعففف  القديمفففة بفففي
، ويفرى جفارودت: "بفدن مفا يحفد  لفيا حروبفا عالميفة، 2استمرار ىيمنة الشمال على الجنو "

حيف  المسففتعمرات كانفت مجففرد مكونفات إضففا ية  في ايالت الحديديففة لصفران الكبففار، ولكنطففا 
لسفيطر  حفر  بفين نفادت األغنيفاء الفذت يريفد االحتعفاة باالحتكفار واحر  بفين عفالمين اثنفين: 

علففى كففل ثففروات الكففون، ضففد بففاقي دول العففالم التففي أصففبا ينتةرىففا مصففير مففن المجاعففات 
 .3ىيروشيما""على شاكلة 

وقفففد كانفففت منطقفففة الشفففر  األوسفففط ولقفففرون عديفففد  بمثابفففة حقفففل التجفففار  الفففذت أجريفففت  يفففا 
طية مففن نتففاوك، وكانففت قضففايا الشففعو  الشففر  أوسفف أ رزتففاالتعففاعالت الدوليففة المختلعففة، ومففا 

 . العالميةالمصيرية  ي أحيان كثير  رىنا بتوازنات القوى 
وال تففذكر منطقففة الشففر  األوسففط إال وذكففرت إيففران ضففمن الففدول التففي سففعت إلففى قلفف  معادلففة 
النةففام الففدولي،  تمففردت كثيففرا علففى تلفف  التعففاعالت الدوليففة المختلعففة التففي عاشففتطا المنطقففة، 

 –احل الت،ييفر التفي مفرت بطفا المنطقفة، لكنطفا نعسفطا ولعبت أدوارا ىامة  ي كل مرحلة من مر 
 العشرين القرن طوال اإليرانية الدولة شطدتلم تب   ي معزل عن ىذا التحول،  قد  -أت إيران

 1890اصفطب،ت  ففي كثيففر منطففا بالثوريففة،  عفي العتففر  مففا بففين عففامي  متعففدد  ت،ييففر حركفات

                                                 
 –(. مسففتقبل النةففام الففدولي الجديففد  ففي ةففل بففروز القففوى الصففاعد  وأثففر  علففى المنطقففة العربيففة 2012كففوثر عبففاا.  الربيعففي،  1

 109(. منشورات كلية العلوم السياسية، جامعة النطرين: ب،داد. ص 62االتحاد األوربي نموذجا. مجلة قضايا سياسية. العدد  
 .  15. ص 2عشرين. ترجمة: ليلى حا ة.  القاىر : دار الشرو . ط(. كيف صنعنا القرن ال2001جارودت، روجيا.   2
 المصدر الساب  نعسا، ونعا الصعحة.  3
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ملفو ، كمفا شفطدت  أربعفة نعفي أو بفالقو  إسفقاطاا حفاكمتين، أسرتين سقوط إيران شطدت 1979و
 االجتماعيفة الحركفات مفن وعفددا السياسفية، االغتيفاالت السفاحة السياسفية اإليرانيفة عفددا مفن

 حققفت مفا وكثيفرا الشفمال،  في خاصفة اإلقليميفة، االجتماعيفة الحركفاتو واالنتعاضفات المدنيفة، 
  قط ليا آخر سجل ال يضاىيا ويمكن القول إن إيران امتلكت سجال حا ال ،مؤقتة انتصارات

 ، وقفدبعفد أمرىفا تحسفم لفم مازالفت متمفرد ، أمفة سفجل إنفا بدسر ، النامي بل اإلسالمي العالم  ي

 والجفدل الت،ييفر جماعفة و فى واألىفداف والمطالف  األسفبا ،  في الت،ييفر ىفذا محطفات تباينفت

 .عنطا المنبثقة النتاوك و ى مرحلة، كل  ي الساود العكرت
يخعفففى علفففى أت قفففارل متدمفففل للمشفففطد السياسفففي الشفففر  أوسفففطي مفففا لعبتفففا الواليفففات وال       

أدوار خطيفر  شفكلت بحفد ذاتطفا منعطعفات سياسفية حاسفمة  في المنطقفة  مفنالمتحد  األمريكية 
وشففعوبطا، حتففى أنطففا شففملت إيففران وغيرىففا مففن الففدول المحيطففة بالمنطقففة العربيففة التففي تشففكل 

ن أن نصف العتفر  الممتفد  مفن منتصفف القفرن العشفرين مكويمركز الثقل  ي الشر  األوسط، 
إلففى يومنفففا ىفففذا بالعصففر األمريكفففي،  منفففذ نطايففة الحفففر  العالميفففة الثانيففة وأمريكفففا تشفففكل القفففو  
المفففؤثر   فففي عالمنفففا المعاصفففر، ومركفففز الثقفففل الدبلوماسفففي والسياسفففي للعفففالم أجمفففع، وىفففي  فففي 

ة  في العفالم،  قفد شفطد التفاريع المعاصفر الممارسفات واالست،اللي اإلمبريالية القوى أكبرالمقابل 
 الواليفات عفداء إن، الثالف  العفالم شفعو  وخصوصفا الشفعو  وقطفر األمريكيفة  في اضفططاد

 مفن وحيويتطفا قوتطفا تسفتمد التفي األمريكيفة اإلمبرياليفة البنيفة  في متدصفل جفزء للشفعو  المتحد 

 األسفلحة مفن ىاولفة وأعفدادا أنواعفا كتنفت التفي الضفخمة األسفلحة ومصفانع العسفكرية القفدرات

 المتجدد . و  الجديد 
ورغم تربع الواليات المتحد  على قمة النةام العالمي، بعد الحر  البارد  وانطيار االتحاد      

السففو ييتي، إال أن ىففذا النةففام قففد شففطد تحففوالت ىيكليففة  ففي قمتففا تمثلففت  ففي محففاوالت القففوى 
اء إلففى مسففتوى القففوى العةمففى لمنا سففة الواليففات المتحففد   ففي اإلقليميففة والدوليففة السففعي لالرتقفف

تعردىففا بالزعامففة والسففيطر  علففى العففالم بشففكل عففام، وعلففى منطقففة الشففر  األوسففط علففى وجففا 
 الخصوص.

وقففد بففرزت القففو  اإليرانيففة ضففمن القففوى اإلقليميففة التففي  رضففت نعسففطا علففى السففاحة خففالل     
أن  األمريكيفةاني منا،  ماذا كان من الواليات المتحد  القرن العشرين وتحديدا بعد النصف الث

تععل؟ وكيف تعاملت  ي سياستطا الخارجيفة مفع الوجفود اإليرانفي  في منطقفة الشفر  األوسفط؟ 
اتسفففمت العالقفففات الثناويفففة بفففين الفففدولتين؟ وكيفففف انعكسفففت ىفففذ  العالقفففات علفففى واقفففع وكيفففف 
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 أسفطمتوالتفي السياسفية  قياداتطمفا ي   التي حدثتت،يرات ةل الالمنطقة العربية؟ خاصة  ي 
 اإلقليمفيد  الدولة  نعسطا، وعلى المسفتوى  يبارز   على  صع  أحدا خالل ىذ  العتر    ي  

سياسففاتطا وتطلعاتطففا   وبقففاءالمكانففة  والطبيعففة الج،را يففة  ب مففع احتعففاة كففل منطمففا والففدولي ، 
قيففاد   السياسففية  صففاحبة القففرار ، ، ب،فف   النةففر  عففن  الت،ييففر   ففي  ال دون ت،ييففر الدوليففة

حتفى ،  إسفتراتيجيةعلى كا ة  األصفعد   و قفا  ألبعفاد   أداوطاتطوير  إلى احتعةت  وسعت  
 .الدولية السياسةساحة  ي  مطماا   العباا   تبقى كل منطما

كففل تلففف  التسففاؤالت وغيرىفففا رسفففمت توجطففات الباحففف   ففي ىفففذا الكتفففا  ،  ففي محاولفففة إليجفففاد 
بنيفففة علفففى الكثيفففر مفففن الوقفففاوع والوثفففاو  الرسفففمية المنشفففور  والسفففرية، والقفففراءات إجابفففات لطفففا م

الخاصفففة حفففول التطفففورات السياسفففية والت،يفففرات  فففي السفففاحة اإلقليميفففة والدوليفففة ودور كفففل مفففن 
الفففدولتين  فففي مسفففاراتطا وآثارىفففا. وقفففد تفففوزن الكتفففا  إلفففى جانففف  المقدمفففة والخاتمفففة  فففي خمسفففة 

  صول: 
معطوم  العالقات  الدولية ومرتكزاتطا  السياسية واالقتصادية والعسكرية ،   العصل التمطيدت: 

 .والتكتالت الدولية  ي  مختلف  المجاالت
يفففففران الواليفففففات المتحفففففد  األمريكيفففففة  العصفففففل األول: وطبيعفففففة  النةفففففام   : القيفففففام والتدسفففففيا،وا 

 السياسية والتوجطاتالسياسي 
حتففى سففقوط  الثانيففةمنففذ نطايففة الحففر  العالميففة  ريكيففةاإليرانيففة األمالعالقففات   العصففل الثففاني:
 . على العالم العربي طاوانعكاسات، 1979نةام الشا  عام 
السياسففية والعسففكرية بففين  الففدولتين بعففد رحيففل  الشففا   التطففور   ففي العالقففات  العصففل الثالفف : 

 وصوال إلى تولي روحاني مقاليد السلطة  ي إيران.  ،  1979عام 
ع: البرنففامك النففووت اإليرانففي: انعكاسففاتا علففى العالقففات اإليرانيففة األمريكيففة وعلففى العصففل الرابفف

 الواقع العربي بشكل عام والواقع الخليجي بشكل خاص.
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 الفصل التمهيدي
مفهوم  العالقات  الدولية ومرتكزاتها  السياسية واالقتصادية والعسكرية ، والتكتالت 

 مجاالتالدولية في  مختلف  ال
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 أوال: العالقات الدولية: مفاهيم عامة 

 علم العالقات الدولية:. 1

علففم يطففتم بالمالحةففة والتحليفففل والتنةيففر مففن أجففل التعسفففير والتنبففؤات  وىففو علففم  يطفففتم      
دار بدراسة طبيعة  ت العاملفة  في ميفدان تنفا ا والتدثير على العالقات بفين األ فراد والجماعفا وا 

بطبيعفة التعفاعالت بيفنطم والعوامفل المت،يفر  المفؤثر   في ىفذا التعاعفل أت أنطفا دراسفة و  خاص ،
المالومففة  التعففاعالت بففين أنففوان معينففة مففن الكيانففات االجتماعيففة بمففا  ففي ذلفف  دراسففة الةففروف

وبالتفالي  تشفمل مختلفف الجماعفات  في العالقفات الدوليفة سفواء كانفت المحيطة بالتعفاعالت ، 
غير رسمية عبر الحدود الوطنيفة، و ىفي تفد قات يمكفن وصفعطا بالعالقفات  عالقات رسمية أم

الدوليففة، وتشففمل ىففذ  التففد قات بففالطبع العالقففات بففين حكومففات ىففذ  الففدول ولكففن أيضففاا علففى 
العالقففات بففين األ ففراد والمجموعففات العامففة أو الخاصففة، التففي تقففع علففى جففانبي الحففدود، كمففا 

للحكومففات: الدبلوماسففية، المعاوضففات، الحففر  ، و فففي  تشففمل علففى جميففع األنشففطة التقليديففة
، أيديولوجيففةالوقففت نعسففا  تشففتمل علففى تففد قات ذات  خصففاوص و طبيعففة أخففرى: اقتصففادية، 

 .4 سكانية، رياضية، ثقا ية، سياحية
تشففففتمل علففففى  أيضففففاوىففففي ال تشففففتمل علففففى العالقففففات الرسففففمية بففففين الففففدول  حسفففف  ، بففففل 

لتجفففار  والمفففال ىفففي أشفففياء تسفففاىم  فففي تطفففوير الفففروابط بفففين العالقفففات غيفففر الرسفففمية أيضفففاا،  ا
الدول، وحركة السياحة وطل  العلم خارج الفبالد وىجفرات الشفعو  وتطفوير العالقفات الثقا يفة 
والعنية عبر مختلف وساول اإلعالم عملت ىي األخرى على تطوير العالقات الدولية، وكذل   

لدراسفففات والبعثفففات   الدراسفففية ،  ودعفففم  مفففا وا  األبحفففا تلعففف   منةمفففات  األىليفففة ومراكفففز  
عالقفات مجتمعيفة ، بعيفدا   إقامفةيطل   عليا  منةمات  المجتمع  المدني  دورا  ىاما   ي  

واألدوات ،  وغالبففففا  مففففا  تكففففون    ايليففففاتعففففن  االلتزامففففات  السياسففففية  الرسففففمية  المحففففدد  
لرسفمية ، وعليفا  يمكفن القفول  أن تلف   غيفر  ا  ايلياتالرسمية متعاعلة ومتوا قة مع  ايليات

 .5األ عال والنشاطات الخاصة  تتعو   على التعامل الرسمي بين الحكومات
تجففدر اإلشففار  إلففى أن العالقففات الدوليففة لففم تصففبا علمففا أكاديميففا إال بعففد الحففر  العالميففة 

ذكفر  ، مفا عفاتاألولى، وعليا،  فنن تعريعاتطفا كعلفم تتصفف بالحداثفة، ومفن بفين أىفم تلف  التعري

                                                 
 10-9. ص 1(. مبادل العالقات الدولية. عمان: دار واول للنشر والتوزيع. ط2000تو ي ، سعد حقي.   4
 . 13-12المرجع الساب  نعسا. ص  5
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 العالقفات الدوليفة بواقفع يعنفى الفذت "العلفم، حي  عر طا بدسلو  علمي بدنطا  محمد طا بدوت

وبشفكل آخفر، أوضفا ، 6التعسفير والتوقفع" اجفل مفن المقارنفة أو والتجريف  بالمالحةفة واسفتقراوطا
 توالمحصفال للجفذور أكاديميفاا  دراسفة مجفال تشفكل  الدوليفة علفم العالقفات أن مفاد  كفل مفن

 العالقفات مختلعفة،  علفم دول إلفى منقسفم بعفالم الخاصفة  )واحفد آن  في والمعياريفة التجريبيفة(

 العرعيفة، الحقفول مفن منوعفة مجموعفة يشمل مضامين واسعة و التعريف ىذا خالل من الدولية

 التفاريخي االجتمفان وعلفم المقارنفة والسياسفات الخارجيفة السياسفة وتحليفل الدبلوماسفية  فن مثفل

 واألخفال  والعسفكرية اإلسفتراتيجية والدراسفات الفدولي والتفاريع العفالمي السياسفي قتصفادواال

7الدولية السياسة ونةرية
.  

بعفففد نشفففوء  إالكمصففطلا سياسفففي العالقففات الدوليفففة لفففم تنشفففد   فففننومففن  ناحيفففة  أخفففرى       
الفدول وىفذ  ةطور العالقات بين  اصاحب قدةطور الدول القومية   أنالدول القومية ، بمعنى 

 إلففى أدىالعالقففات تطففورت مففع تطففور الحيففا  السياسففية واالقتصففادية واالجتماعيففة للففدول ممففا 
مدعمففة مففن  خففالل   القانونيففة نةمتطففا الشففراوع   أسففاةطففور مصففطلا العالقففات الدوليففة علففى 

   التعفاون  إلفىالمؤسسات  الوطنية   والدولية ،  وقد  تبلورت صي،تطا  مع ازدياد   الحاجة   
مفن  الواضفا  أن الكثيفر    أصفبا  إذالدولي  لمواجطة   الكثيفر  مفن  المشفكالت  الدوليفة  ، 

دود   حفففمفففن  المشفففكالت  السياسفففية واالقتصفففادية واالجتماعيفففة  لفففم  تعفففد  محصفففور   ضفففمن   
لمنففا  ففي  القفففرن ، ولعففل  مففا  يعيشففا  عا اإلقليمفففيلمسففتوى الففى عالدولففة   الوطنيففة  وحتففى  

ت   التففففي  العالقففففات  الدوليففففة  لحففففل  النزاعففففا  تطففففوير آليففففات،  يتطلفففف   عشففففرينالحففففادت وال
 .السياسي واألمني  الدوليينتعصف   ي  االستقرار 

 فففي صفففنع التوجطفففات    اإلسفففطاممفففن أن تكفففون  الدولفففة قفففادر   علفففى  البفففد السفففيا    او فففي ىفففذ
وطنيفة وتدكيفد سفيادتطا  الحعاة  على  مصفالحطا  ال إطارالدولية  بشكل ايجابي ، وذل    ي  

  . الوطنية على  مكونطا الج،را ي والسكاني
 بفين العالقفات طبيعفة  في التنةيروعلى الرغم من حداثة العالقات الدولية كعلم ، إال أن      

 ، ويفرى العقفابي بدنففا رغفم قلفةواليونففان والصفين الطنففد  في إلفى عصفور قديمففة يعفود الفدول

 حفول ثوكيديفدا اليونفاني المفؤر  دراسفة  فان وأرسفطو، الطفونأ  دراسفات  في الفوارد  اإلشفارات

                                                 
 19العالقات الدولية. القاىر : الدار المصرية للطباعة والنشر. ص  (. مدخل إلى عالم1971بدوت، محمد طا.   6

(. المعففاىيم األساسففية  ففي العالقففات الدوليففة. دبففي: مركففز الخلففيك ل بحففا . النسففخة 2008غففريعتا، مففارتن، أوكاالىففان، تيففرت.   7
 21المترجمة إلى العربية. ص 
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 أن للمطتمفين  في مجفال العالقفات الدوليفة يمكفن كالسفيكيا بحثفا تمثفل البلوبونزيفة الحفر  تفاريع

 والنةفام القفو  تحليل  ي البح  طليعة يمثل لميكا يللي األمير كتا  أن كما ،ضالتطم  يا وايجد

 لفدى أخفرى قفيم أت فو   تعلفو السياسفية القفيم جعفل لفىع ركفز حي  معاصر بدسلو  الحكومي

 واحفد  لفدانتي العالميفة الحكومفة دراسفة وقد عدت ، الخارجي أو الداخلي السياسي القرار صنان

 العفالمي السالم  ر  على قادر  دولية منةمة لخل  الداعية ال،ربية السياسية األدبيات أىم من

 عشر الخاما القرن وأواول عشر الرابع القرن خرأوا  ي أخرى دراسات عد  وجود ،  ضال عن

 روسفو جفا  جفان دراسفات جانف  إلفى عشفر السفابع القفرن ومطلفع عشفر السفادا القفرن ونطايفة

8وكانت وبنثام
. 

 :. الدولة2
تجمفففع سياسفففي يؤسفففا كيانففا ذا اختصفففاص سفففيادت  فففي  علففى أتالدولفففة يطلفف  مصفففطلا     

ة مففن المؤسسففات الداومففة، و بالتففالي  ففنن نطففا  إقليمففي محففدد ويمففارا السففلطة عبففر منةومفف
العناصففففر األساسففففية ألت دولففففة ىففففي الحكومففففة والشففففع  واإلقلففففيم، باإلضففففا ة إلففففى السففففياد  و 
االعتفففففراف بطفففففذ  الدولفففففة، بمفففففا يكسفففففبطا الشخصفففففية القانونيفففففة الدوليفففففة، ويمكنطفففففا مفففففن ممارسفففففة 

 فنن ساسية متكاملة  األمنا وعليا بدون ىذ  المقومات  اختصاصات السياد  السيما الخارجية
، ويعففد  اعلففة مففؤثر  ومتعاعلففة داخليففا وخارجيففاغيففر  الممكففن أن   يتحقفف   وجففود دولففة   مففن

ن الدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات إمعطوم الدولة أكثر اتساعا من الحكومة، حي  
 المجال العام وكل أعضاء المجتمفع بوصفعطم مفواطنين، وىفو مفا يعنفي أن الحكومفة ليسفت إال

 .9 من الدولة جزءا
أو  استبعاد    ي   إنكار أمرا  ال يمكن    األساسيةوجود  الدولة بمكوناتطا    أصبالقد      

تحففت سففقف واحففد، وتففنةم دولففة ىففي التففي تجمففع مواطنيطففا ال إن إذبنففاء  العالقففات الدوليففة ، 
داخليففا  سففتقراراالن  بكففل  مقوماتففا و وتحففل مشففاكلطم وتففو ر  لطفم  األمفف أمففورىمحيفاتطم وترعففى 

، دون   مواطنيطفففايعتفففر   أن تكفففون  الدولفففة  عفففال  مسفففتجيبة  لمتطلبفففات  وعليفففا، وخارجيفففا، 

                                                 
. تجفدر 20والنةريفات. ب،فداد. ص  والنشفد  والتفاريع األصفول  في تحليليفةالعقفابي، علفي عفود .  د.ت(. العالقفات الدوليفة: دراسفة  8

 وغيفر اإلشار  إلى أن كثيرا من المعكرين قد انتقد تل  الدراسات ووصعطا بالمتناثر ، ومنطم مارتن وايت الذت وصعطا بدنطفا :" مبعثفر 

 ويصفع  متابعتطفا". المرجفع: جفيما متسفقة غيفر طفامعةم  في أنطفا جانف  إلفى العفادت للقفارل عسفير  العطفم كانفت مفا وغالبفا منطجيفة

الدوليفة. ترجمفة: د. وليفد عبفد الحفي. الكويفت: كاةمفة  العالقفات  في المتضفاربة (. النةريفات1985بالسفت،راف.   روبفرت دورتفي،
  69. ص 1للنشر والترجمة والتوزيع. ط

 .187-184بعة شعي . ص ص . ب،داد: مطالجزء األول .القانون الدولي العام(. 1964الجلبي، حسن.   9
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مففففع  المجتمففففع   تسففففعىمبففففررات ، وأن   أيففففةالتعرقفففة والتمييففففز  بففففين مجموعففففة وأخففففرى  تحفففت  
  من اجل االستقرار واألمناسية وما يمتلكا من ىيوات دولية الدولي وما يمثلا  من كيانات سي

 .الدوليين
ىففدف العالقففات الدوليففة ىففو السففعي للحصففول  أن ومففن الضففرور  بمكففان أن يففتم التدكيففد علففى

علفففى معر فففة عامفففة حفففول سفففلو  الجماعفففات السياسفففية وسفففلو  األ فففراد والمسفففاعد  علفففى  طفففم 
تحليففففل لوتشففففتمل العالقففففات الدوليففففة علففففى وسففففاول وطراوفففف  ، األحففففدا  أو القضففففايا السياسففففية

االستنباط وتصنيف األىداف القيمية واختيفار  إجراءاوع السياسية عن طري  اال تراضات والوق
 .البداول وبيان نتاوجطا المحتملة واختيار الطريقة األكثر مالومة للوصول إلى ال،اية المطلوبة

وبما ان العالقات الدولية تطتم بالمالحةة والتحليفل والتنةيفر  في دراسفة وتعسفير األحفدا      
ففنسان القففرار ربمففا يصففبحون  ففي موقففف يقففدرون مففن  ففي العالقففات بفف ين الففدول،  ففانس الساسففة وصا

خاللفففا تحديفففد السياسفففات التفففي يمكفففن أن تحقففف  بثقفففة أىفففدا طم الوطنيفففة وبمفففا يفففؤدت إلفففى حفففل 
المشكالت الدولية والمساىمة  ي تطوير العالقات بين الفدول وتحقيف  نتفاوك أ ضفل لالسفتقرار 

 .والسالم
الفبع  بفدن الفدول   بفر الطدف األسمى للعالقات الدولية نةفراا لمفا  يعت لذا يةل تحقي  السالم

تسعى لكفي تتصفرف  في عالقاتطفا الخارجيفة طبقفاا لفنعا المبفادل األخالقيفة التفي تفد ع األ فراد 
علففى أسففاا  مبنيففة ففي التصففرف،  ففان ذلفف  يجعلطففا تقتنففع بففدن لطففا مصففلحة مشففتركة وشففاملة 

 .ةمؤسسات دولي من خاللالسالم  تحقي 
لقيفام الدولففة بمفا  يتطلفف  منطفا مففن  الو فاء بففا مففن المبففررات   أىميففة ىفذ  اتعقنففا علفى أن   فنذا

التزامات ،   ان ىذ  الدولة  البد   وأن  تمتل   القدرات التي  تمكنطا  من  ذل   على  كا ة  
 . والمستويات  األصعد 

 عناصر قوة الدولة:  2-1 
، ة  من  عد   عوامفل ومصفادر ذاتيفةأن قو   الدولة  نابع  التدكيد  علىبداية  البد من      

وما يمكنطا تو ير  وتطوير  من  مستلزمات  كفي  تبقفى  اعلفة مفؤثر  محا ةفة  علفى  سفالمتطا   
على جميع مكوناتطا،  بعيد   عفن الوصفاية  والتبعيفة، و في ىفذا   وسيادتطا  الوطنية  اإلقليمية

القفو   باالعتمفاد علفى عامفل ة وقيفاا ىفذ  قفو  الدولف إلى الصدد  انا من غير الممكن  النةر
نما ترتكز على عوامل متنوعة منطفا مفا ىفو طبيعفي ومنطفا مفا ىفو مكتسف   ،  دمفا واحد  قط وا 

والتففي تزيففد وتففنقص تبعففا  قففو  الدولففةتشففكل  المكتسفف   طففو عبففار  عففن مجموعففة مففن العناصففر



 العالقات االيرانية االمريكية بعد النصف الثاني من القرن العشرين -عليان محمود عليان

 

 12 

عداد العسففكرت وكعففاء  القيففاد  السياسففية لمسففتوى التقففدم االقتصففادت والتكنولففوجي ودرجففة االسففت
 .10والروع المعنوية،  طذ  العناصر تساىم  ي تكوين قو  الدولة بشكل مباشر ومؤثر

امفتال  عناصفر القفو ، ىفي أن  في ىفذا  السفيا   ،   االبفد مفن  التدكيفد  عليطف  والقضية التفي
اسفففتطا الخارجيفففة، و فففي كا يفففا لنجفففاع الدولفففة  فففي تحقيففف  أىفففداف سيلفففم يعفففد وأشفففكالطا المختلعفففة 

التدثير  ي ايخرين، حي  أصبحت ىنا  أىمية متزايد  لكيعية توةيف الدولفة لمفا تمتلكفا مفن 
أشففكال للقففو ، ومففن ىنففا، جففاءت أىميففة الحففدي  عففن القففو  الذكيففة كمقابففل للقففو  "ال،بيففة"، وعففن 

حيف  الجطفة القو  المدنية كمعبفر عفن "تعكيفر جديفد"  في توةيفف عناصفر القفو  المختلعفة، مفن 
التي تمارا عليطا القو . والحدي  عن ىذين الشكلين للقو  يزيد من تعقد معطوم القو ، ويجعل 
نما أيضا بتقييم سياسفات اسفتخدام القفو  ،  عملية قياا القو  غير مرتبطة بقيم حسابية  قط، وا 

اسفتخدام   و ي  ىذا  الصدد  يرى البفاحثون والدارسفون  في  مجفال   القفو   الذكيفة ،مفن  أن  
عففد   عناصففر، تتمثففل  ففي تحديففد األىففداف والنتففاوك  ىاسففتراتيجيات القففو  الذكيففة   يعتمففد علفف

المرجو ، ومعر ة الموارد المتاحة، ومعر ة األىداف واألوليات المراد التدثير  يطا، وأت نون من 
 .11القو  سيتم االعتماد عليا، وتقدير احتمالية النجاع

 إلنسان إن  عند القول تبعية؛ عالقة إنشاء على القدر  أن القو  ىي  ريدري  و ي ىذا يرى كارل

 ليست والقو  نةام أ ضلياتا، يتبعون ايخرين أني يعن  طذا ايخرين،وى ق تعو  سياسية قو  ما

وعر طفا ، 12لفدى ايخفرين والنعفوذ االسفتمالة علفى القفدر  أيضفاا  تتضفمن ولكنطفا التسفلط، مجفرد
Stoesstinger   ي تؤثر المادية بطريقة وغير المادية موارد  استعمال على الشع   بدنطا قدر  

 .13تجاىطا األخرى الشعو  سلو 
 والتفي تتمثفل  في  القو  الصلد  ىش  مادت يسم، شقين  ى،  القو  تشتمل علوكما ذكرنا     

لرخفو  القو  الناعمفة أو ا يسمى( وش  معنوت والج،را يةالقو  االقتصادية والعسكرية والطبيعية 
 وىففففي تلفففف  القففففو  التففففي تتمثففففل  ففففي القففففيم والمبففففادل والمقومففففات الثقا يففففة والحضففففارية والدينيففففة 

 .14(والمورثات العكرية والحضارية
                                                 

 . 191 -188الجلبي، حسن. مرجع ساب . ص ص  10
 . 191الجلبي، حسن. مرجع ساب . ص  11

12
  Henry FA. (2005). Hard and soft power: the paradox of winning the war of ideas” in the 21

st
  

century. A Strategic Research Project submitted in partial fulfillment of the requirements of the 

Master of Strategic Studies Degree. The U.S. Army War College. USA. 
 . 33ص العلمية.  اليازوري دار . عمان: الجديد الدولي النظام ظل في المعاصرة السياسية الجغرافيا(. 1999الظاهر، نعيم. ) 13
. مجلففة السياسففة الدوليففة. عففدد شففطر إبريففل. ناصففر وأشففكال القففو   ففي العالقففات الدوليففةع(. مركفف  القففو : 2012، ريطففام.  مقبللل 14

 ىفذا صف  مفن وأول األزمفات إلدار  الخارجيفة السياسفة مجفال  في بفرز ىفو مصفطلا. ومصفطلا القفو  الناعمفة 169القفاىر . ص 



 العالقات االيرانية االمريكية بعد النصف الثاني من القرن العشرين -عليان محمود عليان

 

 13 

 كمفا ىفي  القفو   طفم أكفدت التفي الواقعيفة المدرسفة راوفد Morgenthau نمفوذج وقفد عفد     

 تشخيصفطا صفحة لتدكيفد اسفيةأس ماد  التاريع اعتبرت وبذل  اعلي تكون أن يج  كما ال عليا،

و  البناوية المت،يرات من العديدشمل ىذا النموذج ، و القو  ىو الدولية للسياسات جوىراا  ىنا  بدن
 علفى القفدر  ىفي القفو  كمفا اعتبفر ىفذا النمفوذج السياسفات، مت،يفرا سفببيا  في القفو  كفان مت،يفر

 يعتمفد بشفكل البنفاوي نموذجفا Morgenthauوصفمم  ايخفرين، وتصفر ات أ كفار  في التفدثير

قسمين: مؤشرات ثابتة ومؤشرات مت،ير ، وتدلعفت  إلى نموذجا عناصر وقسم القو  مؤثرات على
 :15عناصرتسعة قو  الدولة عند  من 

 حمايفة علفى الدولفةتلف   مفن خفالل قفدر  دورىا  ي قو  الدولة الدولة: حي  وصف ج،را ية. 1

 يدات أيا كان نوعطا.ضد ما قد يواجططا من األخطار والتطد أراضيطا
مفدى مفا يتفوا ر لفديطا و  األغذيفة إنتاج على الدولة قدر  وىي بذاتطا تعكاوارد الطبيعية: الم. 2

  في والقفو  المفوارد الطبيعيفة بفين العالقفة وتكمفن ي، الصفناع لالقتصاد الالزمة الخام الموادمن 

 .الذاتي االكتعاء تحقي  على الدولة قدر 
 الطاقة. ومصادر الخام الموارد على اعتمادا الصناعية الدولة بقدر  تتعل و  :الصناعية . القدر 3
 ، العسفكرية التقنية ويتمثل  ي الدولة قو   ي . االستعداد العسكرت: والذت يعد عنصرا ىاما 4

 المسلحة.  القوات القياد  العسكرية، كمية وجود  ونون
-20مفن   أعمفارىم المتراوحفة السفكان عفدد و للسفكان اإلجمفالي العفدد  في وتتمثفل : . السكان5

 السكانية. الكثا ة سنة( و 40
القفو  الماديفة للدولفة،  دمفا عناصفر القفو  المعنويفة أو القفو   وتشكل ىذ  العناصر الخمسفة     

  طي:  Morgenthauالناعمة  ي نموذج 

                                                                                                                                      

 جوزيفف نفات عمفل وقفد، الدوليفة( اسفةالسي  في النجفاع وسفيلة الناعمفة كتابفا القو   في  Joseph Nyeنفات جوزيفف ىفو المصفطلا

 واأليديولوجيفة، الثقا يفة، للعوامفل المباشفر غيفر التفدثير بفين وميفز كلينتفون، الفرويا عطفد  في األمريكفي الخارجيفة لفوزيراعدا مسف

القفو   (.2007المرجفع: جوزيفف ا. نفات.  . )الصفلبة( العسفكرية  القفو  وبفين وسفاول ايخفرين سفلو   في القفيم ومنةومفة واإلقناعيفة،
 الناعمة وسيلة النجاع  ي السياسة الدولية. نقلا إلى العربية: د. محمد تو ي  البجيرمي. الريا : مكتبة العبيكان. 

 ياسففتراتيجية توةيففف القففو  الناعمففة لتعضففيد القففو  الصففلبة  ففي إدار  األزمففة اإلرىابيففة  فف(.  2010القحطففاني، مسففعر بففن ةففا ر.   15
 . انةر أيضا: 69-62ص أطروحة دكتورا   ي العلوم اإلدارية. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. المملكة العربية السعودية. 

Morgenthau H. (1973). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. (New York: 

Alfred Knopf).  
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  الفنمط الحضفارت للدولفة، Morgenthau. الشخصية الوطنية: التي تمثفل مفن وجطفة نةفر 6
، ويفرى أخفرى دولفة عفن تميزىفا معينفة دولفة عفن واالنطباعفات التعكيفر نوعيفةالفذت يعكفا 

Morgenthau ي نموذجا بدن ىنا  ارتباطا وثيقا بين القو  الوطنية والشخصية الوطنية . 
 الفوطني، التفرابطة ، وتتمثل عناصرىا  في الموىوب البنية علىد تعتم. اإلراد  الوطنية: التي 7

بطبيعفة  الوطنيفة، وىفي مت،يفر  باالسفتراتيجيات الشفعبية االىتمامفات الحكومفة،  في ثقفةال القياد ،
الحكومفة  واسفتيعا  قفدر   في تتمثفل أنطفا ويفرى قياسفطا كيعيفة عفن ويتسفاءل واألحفوال الةفروف
 .الوطنية

 الدبلوماسفية مفن جفود  إن Morgenthauحي  يرى : جود  أو  اعلية النطك الدبلوماسي. 8

 األىداف لتحقي ، وىي وسيلة األخرى القو  محعز  لعناصر تعد  طي الوطنية لقو ا عناصر أىم

إذا مفا أرادت أن الدولفة أن وقوتطفا، ويفرى أيضفا  الدولفة سياسفات بفين التفوازن وتحقيف  الوطنيفة
 ننطففا ال بففد وان تنبففذ روع العففداء مففن سياسففاتطا وتتبنففى  اعليففة تحقفف  دبلوماسففية ذات جففود  و 

 . واإلرغام التطديد عن بعيدا والتوا   الجوار حسن مبدأ
قفففو  الدولفففة، وقفففد حفففدد   مصفففادر آخفففر الحكفففومي  فففاألداء. جفففود  األداء الحكفففومي: 9

Morgenthau  ففي ضففوء نموذجففا ثففال  وسففاول لتقيففيم األداء الحكففومي، األولففى تتمثففل  ففي 
 بفين ي دراسفة التفوازنالوطنيفة، والثانيفة  ف القفو  تشفكل التفي والماديفة البشفرية الموارد بين التوازن

 .الخارجية الدولة لسياسات المحلي القو ، واألخير  تتمثل  ي الدعم مصادر
ادر قفو  ماديفة إلفى قفو  مصف مفن تمتلكفا مفا تحويفل علفى الدولفة قفدر   فنن وبنفاء علفى مفا تقفدم، 

  .16تدثيرية إنما يشكل  رصة لزياد  قوتطا الناعمة
مفن شفع  إلفى آخفر وذلف    (المعنويةالناعمة  لقو   ي عناصر اومن الثابت وجود تباين      

والتفففاريع  ،والوحفففد  الوطنيفففة ،التماسففف  االجتمفففاعي يبفففرز مفففن بينطفففاتبعفففا لعفففدد مفففن العوامفففل، 
لففدى شفففع   الناعمففةوالتففرا  الففذت يجمففع بفففين أبنففاء الشففع  ، وعنفففدما تجتمففع مقومففات القفففو  

راد  التفففي يتمتفففع بطفففا صفففانع صففف،ير  انفففا يصفففبا نموذجفففا  فففي التحفففدت واإلبفففدان والخلففف ،  فففاإل
ىي التي تمكنفا مفن استحضفار مقومفات القفو  الماديفة  في اللحةفة المناسفبة  ،القرار، أت القاود

وتحويلطففا إلففى قففدر  مففؤثر   ففي أبنففاء الشففع  و ففي ايخففرين، وعنففدما ت،يفف  اإلراد  تضففيع معطففا 

                                                 
16
 Sheng D.  (2006). Soft power and the rise of China : an assessment of China's soft power in its 

modernization process .Unpublished PhD thesis . The State University of New Jersey. P. 51 & 62.  
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التكنولوجيففة ة،  القففو  مففن بففين  القففوى  المعنويففة للدولففالقففوى الماديففة والمعنويففة، و  مصففادركففل 
 17.الدينيذل  الثقا ة والحضار  و العامل وك

وبتخصيص الحدي  عن العامفل الفديني كدحفد عناصفر القفو  الناعمفة،  فنن ىفذا العامفل يلعف  
   في  واضفا وىفذا ، وخارجيفا داخليفا أىفدا طا تحقيف  علفى الدولفة  قفدر   في ورويسفا  ىاما  دورا

  حفففففاول  وكمفففففا ،(الحقفففففا بالتعصفففففيل سنناقشفففففا   اإليرانيفففففة  الخارجيفففففة  السياسفففففات  التوجطفففففات
 لمصففلحة  ذلفف  يكففن  لففم  ولكففن ، مصففر   ففي الدولففة قيففاد    ففي  توةيعففا المسففلمين  اإلخففوان
الففرويا  عففزل بعففد مففؤخرا،  حكمطففم  نةففام  سففقوط  بعففد  توجطففانطم  تدكففدت  حيفف   ، مصففر
غربيفة لتحقيف   قفوى مفع تعفاون مفن الجماعفة  ىفذ  بفا تقفوم وما ، الرواسة  عن  مرسيمحمد 

 مصالا لم تكن  ي المشطد السياسي على األقل لصالا مصر. 
ان دور المؤسسفففات الدينيفففة  فففي تفففروي  األ فففراد للقبفففول بنصفففيبطم مفففن خفففالل التحويفففل      

الرمزت للعالم كان حاسماا وبصعة خاصة  ي المجتمعات التقليدية المحا ةة، و ي ةل غيفا  
وضعف وساول الضبط واإلكرا  المادت للقبول بنةفام االمتيفازات أو تخلفي  قو  الدولة المركزية

رجففال الففدين عففن دورىففم  ففي تففروي  األ ففراد للقبففول بنصففيبطم أو سففيرىم باتجاىففات معاكسففة 
 فففففي الضفففففبط  مدزقفففففا خطيفففففرا فففففنن العديفففففد مفففففن األنةمفففففة السياسفففففية سفففففتواجا ، لفففففر   الواقفففففع 

، مؤثر للقوى السياسية المناووفة داخليفا وخارجيفا كعامل استخدم الدينكثيرا ما ، و 18االجتماعي
للخصفففم  فففي دولفففة    إضفففعافكعنصفففر لفففة  تلجفففد قيفففاد  الدولفففة السفففتخدام الفففدين و فففي ىفففذ  الحا

بتقففديم الففدعم قامففت تركيففا  ،  مففثالالراىنففة السففورية  األزمففةرى ، وىففذا  مففا  نالحةففا   ففي خففأ
تشفففكيالت السياسفففية لل نموذجفففا ر ، وىفففو مفففا يمكفففن اعتبفففالجماعفففة اإلخفففوان المسفففلمين السفففورية

 .19العالم العربيالجديد   ي 
ثم يدتي الحدي  عن عنصر مطم آخر من عناصفر القفو  الناعمفة للدولفة، وىفو الحضفار ،     
وذلفف  مففن خففالل  األمففمن يبففالمعنويففة، وتعزيففز مكانتطففا  ففي  قففو  الدولففة تلعفف  دورا ىامففا التففي 
تمكنفت مفا  إذاالدولفة ات ايجابيفة لصفالا حدا  تفدثير إلرؤية سليمة متوازنة  ي توجطاتطا تقديم 

 ،مقنع لآلخفرينمنةور حضارت طا  ي عر  وجطات نةرىا من  خالل الدولة من بلور  رؤيت
  علفى حفد أدنفى مفن  وال يمكن أن تكون عالقتا ايجابية وبناء  مفع ايخفرين إال إذا تفم االتعفا

                                                 
 171مقبل، ريطام. مرجع ساب . ص  17
 . 7/6/2013 يع: بتار  ديرتنا نيوز ،صحيعة على االستقرار السياسي ،  وأثر العامل الديني نصيرات، سليمان.  18
، (3الجفزء الثالف ، رقفم  جريد  الدراسات اإلسفالمية الشفيعية،  .التشيع  ي تركيا، مقارنة بين العلوية والجععريةيالر، عبد القادر.  19

 .2011لندن،
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بفادل المشفتركة التفي قفد تنفتقص مفن حريتفا التعايش والتوا   والتمس  بمجموعة من القفيم والم
 ي سبيل تحقي  البناء والتقفدم للمجتمفع الفذت يعفيش  يفا مفن و أو مالا أو مجطود  من ناحية، 

ناحية أخرى، ومن ثم يكس  قيما أخرى أكثر أىمية وعمقا  ي حال وجود مجتمع قوت يعفيش 
ا ووضفعا أمفام شفعو  العفالم  يا مثل األمن واألمان والتضامن والتكا فل وسفمو وارتقفاء مكانتف

 20.األخرى
ذا انطلقنا     أحد معايير القو  الحضفارية  في عفالم اليفوم،   نن، من الدور الحضارت للدولة وا 

 يسففطم وجففودىففو مففدى تففو ر مؤسسففات البحفف  ومعاىففد الدراسففة ومراكففز الحففوار والتواصففل، إذ 
النوعية  ي حركة العصر، المجتمع قو  وقدر  على المشاركة   ي مناىذ  األطر والمؤسسات 

مفن عفدم وضفوع الرؤيفة، ويعفاقم مفن التناقضفات والصفراعات  الداخليفة، غيابطفا يزيفد  ي حين 
ويجعفففل المسفففتقبل  فففي كفففل المجفففاالت  ضفففاء معتوحفففا إلرادات األجنبفففي ونزعاتفففا  فففي الطيمنفففة 

  .والسيطر 
واكتشفاف البيوفة التفي بعفد المواجطفة تبدأ ملحمة النطضة بعد تحديد األىداف بفاالنطال ،      

إلفى خلف  األ كففار تسفعى المجتمعففات ىففذ  المواجطفة  ومفن، نعفيش  يطفا بكفل ةرو طففا وعواملطفا
ن سبيل الت،يير والتطوير، ىو العمفل  والرؤى والبصاور المنسجمة ومتطلبات تل  المواجطة، وا 

تبنفففي    والممارسفففة علفففى ىفففدى األ كفففار والبصفففاور العليفففا، وىفففذا بفففالطبع  يتحقففف   اذا مفففا  تفففم
ىا  الععال    ي  ،  مما  يعزز دور القوى  االبتكارية   ي  الدولة  وتشجيع إبداعية  إستراتيجية

سفففطاماتطا ،المجتمفففع الفففدولي والتواصفففل بفففين مختلفففف  القفففوى  االنعتفففاع  يفففا  فففي عصفففر يفففزداد  وا 
عبففا يكففون  ال لففن،  مففن لففم  يسففتمر   في العطففاء  و ففي التميففز  مجففال لالنتةففار ال إذ، الدوليفة

 . ،  مطما  كان لديا  من قوى ماديةمؤثرا   ي  المجتمع  الدولي
 المعتديففففة،  الففففدول   مواجطففففة   ففففي الطففففام جففففدااألثففففر  ذات المعنويففففة الوسففففاول بففففين ومفففن     

 أن يمكفن لما بيان أ ضل تعتبر العربية الثورات ولعل، السلمية والمسيرات الشعبية المةاىرات
 العالميففة الشففعبية التحركففات ذكففر ننسففى وال. والعففالمي بففل حلففيالم المسففتوى علففى لففيا تحدثففا
 العلسفطيني، الشفع  معنويفات ر فع على بالغ أثر لطا كان وكيف غز  على الحر  را قت التي

ذا الصفففطيوني، الكيفففان صفففور  وتشفففويا  نر القففف مفففن السفففتينات وأواوفففل الخمسفففينات إلفففى عفففدنا وا 
  إبففان االسفتعمارية القففوى  ضفد ومةففاىرات اتمسفير  نجفد بففدن العفالم العربففي قفد شففطد العشفرين،

                                                 
 - 926 العففدد -دور العففرد  ففي البنففاء الحضففارت ل مففة نةففر  تربويففة، صففحيعة الوسففط البحرينيففة عبففد المجيففد، عبففد ا. محمففد.  20

 .3/2005/ 20األحد 
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 باتفت القفوى مفوازين  بفدن القفول  يمكفن   وىكفذا ، 1956 عفام  مصفر علفى  الثالثي العدوان
 الناعمفة القفو  معطفوم اليفوم ودخفل المعر يفة، الناحيفة مفن األقل على قبل ذت عن مختلعة اليوم

 علفففى الت،ييفففر مصفففادر مفففن رامصفففد الناعمفففة القفففو  وباتفففت الدوليفففة، السياسفففات  فففي كمصفففطلا
 .والدولي المحلي المستوى

وباالنتقففال  فففي الحفففدي  إلفففى القفففوى الماديفففة، يبفففرز مففن أىفففم بفففل وأخطفففر تلففف  القفففوى التفففي     
  ففي تففؤثر التففي العوامففل أىففم مففن الدولففة موقففع يعتبففرتمتلكطففا الدولففة موقعطففا الج،را ففي، حيفف  

 القفففرارات مفففن الكثيفففر اتخفففاذ عليفففا يترتففف  ،كمفففا والخارجيفففة الداخليفففة وسياسفففاتطا قوتطفففا تحديفففد
 أن ىففي الثابتففة الحقففاو  ومففن. واالجتماعيففة واالقتصففادية العسففكرية النتففاوك مففن كثيففر وةطففور

 ايثفار  فان ولفذل  ، األخفرى الفدول مواقفع عفن يميزىا بحي  ، بطا  الخاص موقعطا دولة لكل
 وتدثيراتفا الموقفع أىمية أن ، علىعامة بصور  ىأخر  إلى دولة من تختلف الموقع عن الناتجة
 المواصفالت بوسفاول منطفا يتعل   يما وخاصة التكنولوجية التطورات مع مستمر  بصور  تت،ير

كان  إذاالسياسي لمواقع الجوار على العالقات الدولية  -كما يةطر التدثير الج،را ي. والحركة
بكثيفففر مفففن  أقفففوىىما تجفففاورت دولتفففان احفففد  فففنذاىنفففا  تبفففاين بفففين الفففدولتين مفففن حيففف  القفففو  ،

و فففي ىفففذ  الحالفففة قفففد  ،ن الدولفففة الضفففعيعة للدولفففة القويفففةخضفففو  غالبفففاىفففذا يعنفففي  فففنن  ،األخفففرى
 أن أوتبنففي سياسففة خارجيففة تتعفف  مففع سياسففة جارتطففا القويففة ،  إلففىتضففطر الدولففة الضففعيعة 

مجفاور   الفدول بعضفطا لفبع   إنيمكفن  القفول  ،  وعليفا،تصبا عرضة ألطمفان تلف  الدولفة
راتيجي ويعتبفر الجانف  االسفت. ر داوما  في عالقاتطفا  في السفلم و في الحفر  علفى حفد سفواءيؤث

،الن وقفففون جوانففف  الموقففع حساسفففية أكثففرمفففن ج،را يتطففا  السياسفففية لموقففع الدولفففة وتففدثير   فففي 
يوجفا السياسفة الداخليفة  أننا دمفن شف ،األخرىدولتين كبيرتين متجاورتين أحدىما  ي مواجطة 

  . منطا وجطة د اعيةوالخارجية لكل 
 الففدول التففي تحتففل موقعففا مركزيففا،  ففي إطففار  ،يحففدد موقففع الدولففة درجففة قوتطففا ونعوذىففا     

شفففبكة أو مجموعفففة مفففن الشفففبكات الدوليفففة، تسفففتطيع اسفففت،الل قفففدرتطا علفففى الفففتحكم  فففي حركفففة 
مثلفة التعاعالت داخل الشبكة لزياد  نعوذىا وقدرتطا على التدثير  ي ايخفرين. ومفن أوضفا األ

علفى ذلفف  موقففع الدولففة المتحكمفة  ففي منففابع األنطففار التففي تمتفد عبففر الحففدود إلففى دول أخففرت. 
 طذ  الدولة قادر  على بناء السدود التي تقلفل مفن كميفات الميفا  المنسفابة إلفى الفدول األخفرى، 
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كمفففا أنطفففا قفففادر  علفففى اسفففت،الل ميزتطفففا النسفففبية  فففي ىفففذ  الشفففبكة الماويفففة لتحسفففين موقعطفففا  فففي 
 .21بكات أخرت تتعل  بدنشطة مختلعة، مثل التبادل التجارتش

 معيففارا مطمففا  تشففكل الدولففة مسففاحة بففدن  للدولففة  السياسففي -الج،را ففي  الموقففع دارسففو  ويففرى
 تحويففا ممففا أكبففر المففوارد مففن وأنففوان كميففات وجففود تعنففي الواسففعة  المسففاحة، وأىميتطففا لقوتطففا

 واإلمكانففات العففرص وتطيفف  ،السففكان مففن أكبففر عففدد باسففتيعا  تسففما كمففا، الصفف،ير  المسففاحة
 . 22والسياسي للدولة االقتصادت النمو  ي أ ضل اتوازن بدور  يكعل مما المتنون لإلنتاج
التففي التضففاريا  الج،را يففة   إدراج انففا البففد مففن   ،الج،را ففيعففن الموقففع الحففدي   وعنففد    

بطبيعفة النقفل ،  طفي تفتحكم السطول الجبال و الوديان و األنطار و  من  يشملطا موقع الدولة،
االرتبفففاط بفففين زادت درجفففة التجفففانا و  ةو ممكنففف لةسفففط تاالتصفففال داخفففل الدولفففة،  كلمفففا كانفففو 

كففذل  د مففن سففيطر  الحكومففة علففى الدولففة و المففواطنين ، كمففا أن سففطولة االتصففال الطبيعففي تزيفف
ىكفذا   ففان دراسففة و ، تحريكطففا  في االتجففا  المطلففو تطا علفى تجميففع قواتطففا العسفكرية و مفن قففدر 

ر  الوحففد  أالموقفع  الج،را في لدولفة مففا لفيا المقصفود منففا التحديفد المجفرد الففذت يفربط بفين 
نمفا ة،أو وصفعي ةبتحديفدات  لكيف وليا مرتبطا  قفط ، ةالسياسية وبين معالم معين الج،را يفة  وا 

لج،را في ألنفا السياسية تطدف من وراء ىذا التحديفد أو الوصفف إبفراز القيمفة الععليفة للموقفع  ا
ويففؤثر  ففي قوتطففا و فففي  ، ةيعطففي  للفففدولة شخصففية خاصففة ويفففوجا سياسففتطا باتجاىففات معينفف
يمكففن أن تمارسففا  ففي الوسففط  الكيعيففة التفففي تكففون عليفففطا مصففالحطا الحيويففة و ففي الففدور الففذت

نمفففا، علفففى ذلففف   األمفففروال يقتصفففر  ،الفففدولي تتوقفففف عليفففا الكثففففير مفففن القففففرارات السياسففففية  وا 
  .23التي تفتخذىا الدولفةقتصادية وحتفى العسكرية منفطا الوا

 أسففاااالقتصففاد ىففو ثففم يبففرز دور االقتصففاد الففوطني  ففي بنففاء الدولففة وتعضففيد قوتطففا،        
، وبففالقو  االقتصففادية تحتففل الففدول قتصففادية لففن يكففون ىنففا  قففو  سياسففيةالقففو  وبففدون القففو  اال

القففو   عمففادالقففو  االقتصففادية ىففي ن شفف   ففي أن ومففا مفف، مرموقففة  ففي المجتمففع الففدولي ةمكانفف
تطيع كثيفر ميزانيفات ضفخمة ال تسف إلفىمتطلبفات القفو  العسفكرية تحتفاج  ألن، أيضاالعسكرية 

التعرقففة بففين  أسففااالعامففل االقتصففادت اليففوم قففد بففات أعباءىففا، و أو تحمففل مففن الففدول تو يرىففا 
التقففدم العلمففي  أسففااقتصففاد ىففو اال أنيضففاف لففذل   ،يعطا بففين متففدخر  ومتقدمففةالففدول، وتصففن

                                                 
الشففبكات اإلقليميففة ، التعففاعالت متعففدد  المسففتويات  ففي منطقففة الشففر  األوسففط ،مجلففة  السياسففة  الدوليففة ،  أبففو الخيففر، كففارمن.  21

 . 189مؤسسة األىرام ،  العدد القاىر : 
 المرجع الساب  نعسا.  22

 273. ب،داد: مطبعة أسعد. ص ركيز على المعاىيم الجيوبوليتيكيةالج،را ية السياسية مع الت(. 1976عباا، عبد الرزا .   23
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ميزانيفات  علفى تفو يروالدراسات التي تمد الدولة بمقومات القفو   األبحا اعتماد  لكونوالتقني 
تقففديم  المسفاىمة  ففيالدولفة القويففة اقتصففاديا  عفالو  علففى ذلفف ،  فنن باسففتطاعة، أيضففاضفخمة 

 . ي العالقات الدولية القرو  والمساعدات للدول الضعيعة والص،ير  مما يعزز من مكانتطا
ان الدولففة المعاصففر  القويففة ال تعتمففد  قففط علففى األر  والقففو  البشففرية ، لكنطففا أصففبحت      

إلفى  – ليصفبانطا  االقتصفاد  وقد اتسع ي العصر الحاضر تعتمد على القو  االقتصادية ، 
، يمجفففال التنفففا ا الفففدولعفففامال مطمفففا  فففي  –جانففف  تحقيففف  الر اىيفففة وطيففف  العفففيش للشفففع  

الوجفود  عفامال يحفدد، بحيف  يصفبا االقتصفاد  شيوا ليدخفذ التنفا ا طابعفا القفوتوتطور شيوا 
لقففو  اوالجففدير  بالففذكر أن  ، أقرانطففا، ويعففر  تعوقطففا بففين لقففوت للدولففة داخففل المجتمففع الففدوليا

  مدى ما تحققا  الدولة  من تقيا،  القو   االقتصادية   واحد  قطاالقتصادية ال تطتم  بتوجا 
أن يكففففون الوجطففففة الداخليففففة تعففففو   داخلففففي  وخففففارجي ،  مففففن  الناحيففففة  الداخليففففة ، تتطلفففف  

االقتصففاد  ففي خدمففة المففواطنين والدولففة ، وأن يكففون المواطنففون والدولففة  ففي خدمففة االقتصففاد، 
لخدمة مصادر اإلنتاج. وكما ىو معروف  ومعنى ذل  أن المواطنين يج  أن يجندوا أنعسطم 

، لفيا   قفط  تشمل القطان الزراعفي والصفناعيما  نمية  االقتصادية  ي دولة   التن  جوانن 
، أمففا التنففا ا والتعففو علففى االكتعففاء  الففذاتي ، بففل البففد أن تكففون الدولففة  قففادر    لتحقيفف  حالففة

موقعفففا مففففؤثرا ومكانففففة القففففو  االقتصففففادية تكسففف  الدولففففة  علفففى المسففففتوى الخفففارجي،  نننففففا نجفففد
، و في مركفز بع  الدول  ي مركز دبلوماسي مطم ية ىي التي تضعوالقو  االقتصاد ضاربة،

عسكرت ال يقل أىمية ، ثم تعطي لبع  الدول نعوذا  في مختلفف القفارات عفن طريف  التجفار  
والصفناعة ، وتدثيرىفا الثقفا ي أيضففا لفا مةفاىر ، وقففد  رضفت كثيفر مفن الففدول ل،تطفا  في كثيففر 

 في  ففر  الل،فة علفى كثيفر مفن الففبالد  تفدثيرال ، مفن خفاللمفن األنحفاء عفن طريف  االسففتعمار
للتعامل التجارت والصناعي ، وما يتبع التجار  والصفناعة مفن وسفاول ووسفاوط ، وال يمكفن أن 

االقتصففاد  مففن الناحيففة اإلنتاجيففة ، ويشففترط   ففي  صففيرور  لففم يتطففور يكففون االقتصففاد قففو  مففا
التعفاون الفدولي من خفالل  لبعيد ، وا قو  مؤثر   ي عالمطا القري أن تكون الوطني  لدولة ما 

واالزدىفففار  التعفففاون ىفففو مفففا يسفففما بالتكامفففل  ،يجفففابي  ، واالنعتفففاع  علفففى  القفففوى  العاعلفففةإلا
 . 24من خالل تنون األنشطة االقتصادية االقتصادت

ثم يدتي الحدي  عن القو  العسكرية كدحد عناصر ومكونات القو  للدولة، بل ىي أشفدىا      
 ، ومففنالففدولي المجففال  ففي للقففو  الففرويا المةطففر العسففكرت االسففتعداد يمثففلإذ خطففرا وأىميففة، 

                                                 
 . 85(.  ي العكر السياسي. الدار البيضاء: الشركة الم،ربية للطباعة والنشر. ص 1993غال ، عبد الكريم.   24
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 المتحد  الواليات يجعل ما وىذا العسكرية الناحية من أقواىا ىي الدول أقوى تكون أن البديطي
 يمكفففن وال عليطمفففا االسفففتراتيجي التفففوازن اقتصفففر بحيففف  العفففالم  فففي الرويسفففتين القفففوتين وروسفففيا
 مفن إحفداىما تمتلكفا مفا العسفكرية القفو  حيف  مفن تعادل نأ مجتمعة نتكا ولو األخرى للدول
 القفففو  عوامفففل علفففى الععليفففة األىميففة يضفففعي العسفففكرت االسفففتعداد أن يؤكففد مفففا وىفففذا القفففو  ىففذ 

 درجة وتتجلى الخارجية، لسياستطا الدولة وتنعيذ لدعم وضروريا أساسيا يكون وبالتالي األخرى
 تقنيفة  ي  التعاوت المسلحة القوات وضم ونوعية والقياد  الحر  تقنية  ي العسكرت االستعداد
 وأسفففيا إ ريقيفففا  فففي األخفففرى الفففبالد علفففى تعفففو  أوروبفففا  فففي االسفففتعمارية الفففدول جعفففل الحفففر 
 القففرن شففطد وقففد. ذلفف  األرضففية الكففر  مففن ال،ربففي النصففف  ففي الجديففد العففالم علففى وتسففيطر
 قبفل اسفتخدمطا الفذت للجانف  مؤقتفة ميفز  طفتوأع الحفر ، تقنية  ي جديد  ابتكارات العشرون
 ا. منط نعسطا وقاية من الخصم ىذا يتمكن أن قبل أو خصما
 أخففرى إلففى دولففة مففن تختلففف وكيعففا كمففا الكا يففة العسففكرية القففو  متطلبففات أن  ففي والشفف      
 بقفوات تحفتعة أن الدولفة علفى يتحفتم  طفل،  الماديفة الناحيفة من الدول بين تجانا وجود لعدم

 صففف،ير  وحفففدات مفففن مكونفففا جيشفففطا لطفففا يكفففون أن لطفففا األ ضفففل مفففن أو العفففدد كثيفففر  عسفففكرية
 أو الد اعيففة باألسففلحة تتسففلا أن عسففكريا للدولففة المعيففد مففن وىففل ؟ والتجطيففز التففدري  عالميففة

طريفف  اسففتخدام  عففن حاسففمة نتيجففة إلففى بففالحر  الوصففول يمكففن وىففل ؟ الطجوميففة باألسففلحة
بدايفة القفرن الخفاما عشفر وال،واصفة والدبابفة  في الحفر  العالميفة  سالع جديد كالمد عية  في

والطفففاور  لعتفففر  مفففا بفففين الحفففربين العفففالميتين واألسفففلحة النوويفففة والعضفففاوية بعفففد الحفففر  األولفففى 
 العالمية الثانية. 

لفففى جانففف  ذلففف   االسفففتعداد العسفففكرت يتطلففف  مفففن الدولفففة القفففدر  علفففى حشفففد طاقاتطفففا       وا 
مكانياتطففا بففدك بر مففا يمكففن مففن السففرعة ألن الففدول التففي تعشففل  ففي التعبوففة الشففاملة والسففريعة وا 

  في مواجطفة أعفداوطا كمفا أنفا يسفتدعي إلفى جانف  ذلف  القفدر لقواتطا  ي الوقت المناسف  تعقفد 
إعففداد الجبطففة الداخليففة لتحقفف  مففن خدمففة الجطففود العسففكرية،  حشففد إمكانيففات وطاقففات الدولففة 

نمفففا يجففف  أن يمتفففد إلفففى الجبطفففة للحفففر  ال يمكفففن أن ينحصفففر   فففي اإلطفففار العسفففكرت وحفففد  وا 
 .25العسكرية والمدنية  ي نعا الوقت

                                                 
 : دار الشفرو  للنشفر . القفاىر والديمقراطيفة العسكر  واألمفن  في  الشفر  األوسفط :تدثيرىمفا علفى التنميفة(. 1991ىويدت، أمين.   25

 .79-75والتوزيع. ص 
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القففو  العسففكرية الطفدف مففن وجودىففا ، د اعففا  وىجومففا ،   انففا ولكففي تحقفف  وبوجفا عففام،      
وا   العميف  بفين  صفاح   القفرار السياسفي والقيفاد  العسفكرية ، والعمفل لمصفلحة البد من الت
مفع  الحففر   المقبلفة، اسففتنادا األسفالي  والوسفاول للتعامففل   ففييعتففر  التوا ف    اوىفذالفوطن، 

الففى قففوانين الحففر    ففي   تففر  تاريخيففة  محففدد ، وكففذل   البففد  مففن صففياغة  محكمففة  للعقيففد  
  بففدور والمعنففوت ، وىففذا  اإلدارت واإلسففنادلخطففط  العسففكرية للتحففر  العسففكرية ، مففع تففو ير  ا

ا مفن تفو ير  المفوارد  العفام واالسفتعداد  للطفوارل  بكفل  مفا تطلبفطفط النعيفر يستوج  تحديد خ
تعمفل    واناقفل حفد ممكفن،    إلفىاالنتصفار وتخعيفف  الخسفاور   أسفبا ، لتفدمين االقتصادية

االلتففزام   أىميففةالةففروف لتحقيفف  النصففر، مففع  التدكيففد  علففى   أ ضففلالقففوات  المسففلحة  ففي  
اسففي يالسة مرتبطففة ارتباطففا وثيقففا بالنةففام العقيففد   العسففكري إذ إن  بالعقيففد   العسففكرية ل مففة،

للففففففدول، ووضففففففعطا  السياسففففففي واالقتصففففففادت والثقففففففا ي  والج،را ففففففي  والبشففففففرت ، حيفففففف   مففففففن  
 ومن الثابتالمعتر  أن تتولى القياد  السياسية تحديد المبادل األساسية  للعقيد   العسكرية، 

 أسفففالي خاصففة بطففا، والعقيففد   العسفففكرية  تشففمل  توحيففد  الأن لكففل امففة عقيففدتطا  العسفففكرية 
عفففدادالقتفففال ، واألىفففداف، والتقفففدير  السفففليم للموقفففف  العسفففكرت،  مال ، متكفففا  إعفففداداالدولفففة  وا 

موقففف  ل،  وحتفى دبلوماسففيا ،وىفذا  يعنففي قفراء   دقيقففة و احصفة  لسياسفيا، اقتصفاديا ، معنويففا
 .26اإلقليميوار ،  وبخاصة دول  الجأبعاد الدولي  لكل  

متكامففففل، حربففففي  ىففففي مجطففففودومعففففدات ، بففففل القففففو   العسففففكرية ليسففففت  قففففط أدوات  إن     
الحفففففر   والتعامفففففل  مفففففع  التطفففففورات   إدار علفففففى  األمفففففةوالمجطفففففود  الحربفففففي  يعنفففففي  قفففففدر  

 ألتعلفففى االسفففتجابة ال يعنفففي تفففو ير الطاقفففات البشفففرية القفففادر  حفففالمتالحقفففة، وىفففذا بطبيعفففة ال
الحفر  ، علفى  المفدى مكاناتطفا وقفدراتطا  لتحقيف  غايفات إ أن  تسخر  الدولة كفلتطورات ، و 

بفففاألمر السفففطل  تحقيففف   النصفففر   فففي أنفففا لفففيا وثابفففت  معفففروف ىفففو االسفففتراتيجي ،  وكمفففا  
القففدر  الكا يففة عففل  تففدمين  متطلباتطففا،   األمففةلحففا   الطزيمففة بالخصففم ، مففا لففم تكففن  لففدى  ا  و 

محدد  لعتر   زمنية،  أو محدد  بمنطقة   األوقات ي  كثير من  تكون الحر   حين وبخاصة 
ج،را ية ،بل ىي  داومفا  مرتبطفة   بتحقيف   الطفدف  الفوطني  والقفومي،  والحعفاة علفى ذلف   

  .27الطدف ، واالستعداد لكا ة  االحتماالت الحقا

                                                 
. ص منشفففورات المكتبفففة العصفففرية للطباعفففة والنشفففر. بيفففروت: نةفففرات  فففي  الحفففر   الحديثفففة (. 1969عبفففد الحميفففد، صفففبحي.   26
14-20. 

27
 المرجع الساب  نعسا.  
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حيففف   ن  العامفففل  البشفففرت مفففىفففو  المواجطفففةالعامفففل  الحاسفففم  فففي وممفففا ال شففف   يفففا  فففنن     
والقومية، وبطفذا تبفرز القفو  البشفرية  الوطنيةواستعداد  للعمل من اجل تحقي  األىداف  إعداد 

النمفو  إمكانفاتت أمة وما لفديطا مفن أن ثرو  أ، كما الوطني  اإلنتاجأىم عناصر كواحد  من 
ة علفى تخطفيط القفوى البشفري قفدرتطا طا علفى ي جان  كبير منتعتمد االقتصادت واالجتماعي 

ويتطلفف  تخطففيط المففوارد البشففرية  طمففاا كففامالا، ألىففداف األمففة  ورسففم السياسففات الخاصففة بطففا
وسياسففاتطا وخطططففا، لتحقيفف  ىففذ  األىففداف، كمففا يتضففمن تحديففد االحتياجففات المسففتقبلية مففن 
القوى البشرية العاملة، على مختلف المستويات والعوات لكل قطان اقتصادت، ألن تحديد تل  

مفواطن  إلفىدرجفة كبيفر  سياسفة التعلفيم والتفدري  واتجاىاتطفا، ويرشفد  إلفىيعكا  االحتياجات،
الضففعف والقففو   ففي طاقاتطففا، ب،يففة العمففل علففى معالجففة جوانفف  الخلففل والقصففور  يطففا. و ففي 
ضففوء مففا سففب ،  ففان تخطففيط القففوى البشففرية، يشففمل تطويرىففا مففن النففاحيتين الكميففة والنوعيففة، 

للدولففففة  اإلدارتة مففففن القففففوى العاملففففة، التففففي يحتاجطففففا الجطففففاز وتطيوففففة كا ففففة األعففففداد المطلوبفففف
تجميففع للرأسففمال البشففرت، واسففتثمار   إلففىكففل ذلفف  سففيؤدت ن إ إذبمختلففف قطاعاتففا النوعيففة، 

 .28 عالة بصور 
تحديات كثير   ي مجال تنمية المفوارد البشفرية بشفكل خفاص، النامية واجا المجتمعات تو      

رتعان كلعة الخدمات التعليمية والتربوية، وازدياد حجم اإلنعا  على و ي مقدمة ىذ  التحديات ا
التعلفففيم بمراحلفففا ومسفففتوياتا ومجاالتفففا المختلعفففة، بسفففب  النمفففو الكمفففي والتطفففور النفففوعي لطفففذ  
الخففدمات ممففا أدى بففالكثير مففن الففدول لتبنففي السياسففات ووضففع البففداول والحلففول التففي تضففمن 

ويفة وحمايتطفا مفن التعثفر والتراجفع، محا ةة على المسفير  الترباستمرارية المصادر التمويلية وال
تعففففر   الففففدولي( نفففف  بالمثففففل عففففددا  مففففن  المؤسسففففات الدوليففففة     نجففففدو ففففي  نعففففا  الوقففففت 

لفففى ع  فففي المنفففاىك التعليميفففة، ولفففم  يقتصفففر األمفففرتتفففدخل و توجطفففات  تعليميفففة علفففى الفففدول، 
معيشية  على  الدول  ، مثل    أسالي ، بل  نجد  ىذ   المؤسسات تعر   وان  التعليميةالج

  ر.سلع  االستطالكية ، وتخعي  األجو ر ع  الدعم  عن  عدد  من  ال
تنميفففة المفففوارد البشفففرية   انفففا  مفففن  المعتفففر   أن  يكفففون  لطفففا عالقفففة عفففن وعنفففدما  نتحفففد  

ل اجفف اعففل  ففي المتعزيففز  قففدر   الدولففة ولعفف  دور   بففالنمو االقتصففادت للمجتمففع ،  وبالتففالي
إصفالحات  إحفدا وىنا يدتي دور  التعليم الطادف  المنةم  المتطور ، مما يستوج  ، الدولي

                                                 
، مجلفففة التنميفففة 1980 -1976تخطفففيط المفففوارد البشفففرية  ففي خطفففة التنميفففة القوميفففة للسفففنوات (. 1977العففال ، محمفففد بشفففير.   28

 وما بعدىا. 14. ص ، العدد الثامن ب،داداإلدارية
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 ففي نةففم تنميففة المففوارد البشففرية بشففكل عففام، و ففي األنةمففة التعليميففة بشففكل خففاص  ففي ضففوء 
واالجتماعيفففة والسياسفففية، و فففي ضفففوء الثفففور  المعر يفففة،  التطفففورات العالميفففة االقتصفففادية منطفففا،

ال تقنيفففات المعلومفففات واالتصفففاالت. وقفففد زاد مفففن الحاجفففة إلفففى اإلصفففالع وبخاصفففة  فففي مجففف
 تفو ر  مفا وبفين الماديفة والتطوير تنامي العجو  وازدياد الطو  بين احتياجفات التعلفيم مفن المفوارد

 باالعتبفار األخفذ مفع االحتياجفات تل  لتلبية الموارد ىذ  من والحكومات المجتمعات من كثير
 تطفوير يسفتدعي ممفا التقنيفة التطفورات وتيفر   في والتسفارن التقنيفات لمعفا  في المستمر التطور

 لفففدى والعاعليففة  ءالكعفففا ،وزيففاد  والتنةيميفففة اإلداريففة بالقفففدرات والنطففو  التمويليفففة، السياسففات
 .29والتصحيا والتقييم والتنعيذ واإلشراف بالتخطيط المعنية والمؤسساتالجطات 

بحجفففم يتحفففدد دولفففة مفففن الفففدول  فففي المجفففال الفففدولي دور ووزن أت  وخالصفففة القفففول،  فففنن   
التففي تضففعطا  ففي خدمففة عملطففا  والبشففرية، وامتالكطففا القففوى الماديففة والمعنويففةمواردىففا الماديففة 

الدبلوماسففي االسففتراتيجي، ومففن واجفف  الففدول أن ال ترسففم لنعسففطا أىففدا اا ال تسففتطيع مواردىففا 
لدولفة تبفدلت بفدورىا، علفى سفبيل المثفال  فنن تحقيقطا، ولقد تبدل دور القو  اين، ألن أىداف ا

ىدف الدولة كان  ي وقت مضى تمثل  ي الحصول على موقع قفو  يتعفو  نسفبياا علفى الفدول 
المجاور  وعلى مكاس  اقتصادية بالمقارنة مع المكاس  السابقة، ولكن الدولة اليوم ىي أكثفر 

واطنيطا من التمتع بمستوى أعلى اىتماماا بموضون المكاس  االقتصادية المطلقة التي تمكن م
من الحيا  وىذا التقدم االقتصادت يتطل  عالماا مستقراا يكفون التعفاون االقتصفادت الفدولي  يفا 
ممكناا والدول تعتمد على بعضطا إلى حد كبير، والمشكالت األكثر صعوبة  ي عفالم اليفوم ال 

دمة  ففففي حففففل النزاعففففات يمكففففن حلطففففا إال عبففففر الجطففففود المشففففتركة، والطففففر  الحاليففففة المسففففتخ
والفخال ات علفى المصالا تعتمد أكثر علففى الدبلوماسفية المفاىر ، والمسفاومات الطادوفة الطاد فة 
إلفففى تحقيففف  مسفففتويات مقبولفففة مفففن الجميفففع، كمفففا يجففف  التعريففف  بفففين اسفففتخدام القفففو  والتطديفففد 

 .مليات الردن باستخدامطا وىو األكثر شيوعاا  ي العالقات الدولية والذت يبدو جلياا  ي ع
 انالدوليوالتكامل التعاون . 3
 تنظير مفهوم التعاون: 3-1
 التعاون من منةور اجتماعي: 3-1-1

                                                 
العولمفة. مجلفة اقتصفاديات شفمال إ ريقيفا.  ةفل  في النامية البالد  ي البشرية التنمية  ي الدولة (. دور 2009موساوت، عبد ا..   29

 .64 -41العدد السادا. ص 
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رسففففاء يعففففد       التعففففاون مففففن العمليففففات االجتماعيففففة المطمففففة  ففففي اسففففتقرار حيففففا  المجتمففففع وا 
ن ن،  فففتحقيففف  غايفففات عامفففة مشفففتركة، و فففي ىفففذا الصفففددو العالقفففات بفففين األ فففراد والجماعفففات، 

لتعاون من حي  النطا   قد يكون مقصوراا علفى أ فراد جماعفة أو مصفنع أو بيوفة محليفة وقفد ا
وتقففاا قففو  الجماعففة وسففالمة بنيانطففا ودقففة نةمطففا  ،إقليمففاا أو عففد  دوليتسففع نطاقففا  يشففمل 

وقففد يكففون  ،بمقففدار تعففاون أ رادىففا وتضففامنطم علففى تحقيفف  المصففالا العامففة والخيففر المشففتر 
    يكون التعاون : عتين أو أكثر، وقد التعاون بين جما

اختياريفففاا : وىفففو أن يختفففار العفففرد الجماعفففة التفففي تناسفففبا وىفففذا يعتبفففر تناسففف  أكثفففر ممفففا يكفففون 
  .تعاوناا 

ن األ فراد والمحفيط ويعتبفر إجبارياا : ويالحفة  في األسفر  حيف  يقفوم علفى العاطعفة والشفعور بفي
   العديد  من  المجاالت: وطنيا   ي  أو، ويةطر  التعاون داخليا األقوى

المجففال االقتصففادت : يتطلفف  أن يكففون ىنففا  مصففلحة اقتصففادية لففدى العوففة المتعاونففة ومثالففا 
العالقففات بفففين الفففدول المتقدمفففة صفففناعياا ودول الفففنعط الناميففة وىفففي عالقفففة تعاونيفففة تقفففوم علفففى 

   المنععة المتبادلة .
مؤمنفففة بمبفففدأ سياسفففي يكفففون أساسفففاا  المجفففال السياسفففي : يتطلففف  أن يكفففون العفففرد أو الجماعفففة

من بففنعا لتعاونطففا ومثالففا الشففخص المففؤمن بالديمقراطيففة الففذت يتعففاون مففع شففخص آخففر مففؤ 
 .المبدأ  طذا تعاون سياسي

والمففرء  ،مففن أجفل السففعي وراء المصففالا المشففتركة  دون تعففاون النفاا ال تسففتطيع أن تجتمففع 
اون سففمة ضففرورية للحيففا  اإلنسففانية ومففن ال يسففتطيع أن يعففيش منعففزالا عففن مجتمعففا لففذا  التعفف

 .ضرورياتا
المواطنفة  إلفى  اإلشفار المجفال االجتمفاعي   انفا  البفد  مفن التعاون وعندما  نتحد  عن     

وما يتصل بطا من  حقو  وواجبات ومبادرات وااللتزام  بما يتم  التوا   بشدنا مجتمعيا. ومن 
خفففالل مؤسسفففات حكوميفففة  وغيفففر  حكوميفففة،   الجفففدير بالفففذكر  أن تنميفففة  المواطنفففة تفففتم مفففن

بالطوية  عنصرا ىاما ورويسيا، وىذا  يعني  تحمل  المسؤوليات والواجبات   اإلحسااويعتبر 
،ويتمثل ذل    ي طاعة  القانون، واحتفرام  حقفو  ايخفرين، والتضفحية  والفد ان  عفن الدولفة  

بفففد مفففن  الشفففؤون المدنيفففة،  ات ال،  وبفففالطبع  البفففد  مفففن المسفففاىمة  فففي  إليطفففاالتفففي  ينتمفففي  
 .شؤون المجتمعالمشاركة   ي 
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اجتماعيففة،  يففدمك  العففرد مففن  خاللطففا  ففي  الجماعففة، وعليففا االنتمففاء الففوطني عمليففة  إن    
عداد انا البد  من  تربية   العرد ليكون شخصية  اجتماعيفة ، وىفذا يتطلف   التركيفز  علفى  وا 
الفوالء ،  الحعفاة علفى اسفتقرار  الفوطن ، والتضففحية   مفدى التحقف  مفن أتاالنتمفاء للجماعفة، 

مفففن  اجلفففا والتعفففاون مفففع بقيفففة أ فففراد  ،واالعتفففزاز  بتاريخفففا ورمفففوز  ومقدسفففاتا والمشفففاركة  فففي  
 .إليطامناسباتا الوطنية، والعمل  بنخالص من اجل  الوطن  والجماعة  التي  ينتمي  

حة،  لسا ومقومفات  المواطنفة الصفاأمن  اموىا ارويس  اأساسولية  االجتماعية ووتعتبر  المس
قيفففففام  العفففففرد بالمسفففففؤوليات    مفففففن خفففففالل صفففففد  االنتمفففففاء  للفففففوطن   بفففففد  مفففففن ترجمفففففة ال  أت

يففففة، وتففففنعكا حالففففة أداء المسففففؤولية االجتماعيففففة  مففففن خففففالل التعاعففففل مففففع الجماعففففة  المجتمع
ليفة  في  مشفاركة الععالجماعفة، واليةطفر ذلف  مفن  خفالل التوحفد مفع واالرتباط  العفاطعي، وان 

 .30والمجتمع كل قضايا الوطن
 وجودىفففا مطفففم االجتمفففاعي  يتطلفف   وجفففود جماعففة، تحقيفف   التعفففاون  ففي  المجفففال    إن    

ركة  ا ففي المجتمففع مففن تنميففة وتقففدم وتطففوير، والمشفف وم بففاقففللمجتمففع وذلفف   مففن  خففالل مففا ت
والثقفففا ي لنشفففاط االقتصفففادت ا أوجفففايم جميفففع  العاعلفففة والععالفففة، وىفففذا  يسفففتوج  جمفففع  وتنةففف

مففففن   أسففففااالعامففففة  علففففى   واإلدار السففففلطة  التنعيذيففففة   أداء  أسففففالي والسياسففففي، وتحديففففد  
 .أسبا المشاركة  الجماعية دون  استبعاد جماعة ما  ألية  

   جفاد وسفاول تواصفل  عالفة،  التعاعفلإية كقو   مؤثر    ي الدولفة يتطلف  بناء الجماع  إن     
كففان ىنففا  ىففدف مشففتر    إذا إالي والتعففاون االجتمففاعي ال يتحقفف   بشففكل ايجففابي االجتمففاع

الجماعففففة  والتعكيففففر لصففففالا  اإلبففففداندولففففة تضففففمن حريففففة  إطففففاريسففففعى الجميففففع لتحقيقففففا  ففففي 
حفدد موضفع  العفرد  في بنفاء القفو  المجتمعيفة  ي إذالي  يفتم بنفاء قفو  مجتمعيفة، والمجتمع، وبالتف

  متعاونفة جماعفة  وجفود إن . العرصفة لفذل   إعطاوفالقيام بفا شفريطة ما يستطيع  ىذا العرد  ا
  كمفا  الدوليفة، عالقاتطفا  في  إليطفا ترتكفز  التفي الدولفةقفو   لبنفاءيعفد أساسفا   متكا لفة متكا وة

  الحفففد  عنفففد  متجانسفففة وجماعفففات أ فففراد  وجفففود  دون دولفففة  إيجفففاد  يمكفففن ال  معفففروف  ىفففو
  وىفففذا ، ملموسفففة  أشفففياء إلفففى وجودىفففا  مسفففوغات  ترجمفففة مفففن الدولفففة  تفففتمكن  كفففي  األدنفففى

                                                 
. مسفقط: الصفالا  في إعفداد المفواطن وتجفار  عالميفةتوجطفات  بيفة المواطنفة:تر (. 2009المعمرت، سيف بفن ناصفر بفن علفي.   30

 .52-37. ص 1مكتبة الجيل الواعد. ط
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 ألغفرا او  األىفداف محفدد  سفليمة، أسا على كلي  بشكل  الجماعة  بسلو  مرتبط بالطبع
 .31العملية المناسبة لتحقي  ذل  الوساول يستدعي إيجاد بدور  وىذا
 :التعاون من منظور اقتصادي 3-1-2

المجتمففع وتدسففيا التعاونيففات مففن ادت بففين مكونففات التعففاوني االقتصفف تنبففع أىميففة العمففل    
النةفام الفدقي   ىإلفخالل الدوا ع االقتصادية الحتمية والدوا ع االجتماعيفة الشفعورية باإلضفا ة 

 والععال الذت تمارا  يا التعاونيات أنشطتطا المختلعة و قا ألسا وقيم ومبادل التعاون. 
تحقيف  االقتصفادية، و  المجتمفع ي تحسفين ةفروفرغبفة  فالالفدوا ع االقتصفادية الحتميفة وتمثل 

آمالففا  فففي مزايففا اقتصفففادية تتحقففف  لففا نتيجفففة النضففماما إلفففي الجمعيفففات التعاونيففة، وذلففف   فففي 
أمفففا الفففدوا ع  ،مفففن المعيشفففة  ى أ ضفففلصفففور  دخفففل حقيقفففي مرتعفففع، وخفففدمات أحسفففن، ومسفففتو 

التففي يتخففذىا العففرد تففؤثر علففي القففرارات التففي األسففبا    طففي تتمثففل  ففياالجتماعيففة الشففعورية 
درجففة كبيففر  مففن الطمدنينففة بيعففيش  ألنو ففي مقدمففة ذلفف  حفف  اإلنسففان ، إراديففا أو غيففر إرادت 

ت والطيوففات  التففي  تعنففى بتعزيففز بينمففا تحققطففا المؤسسففا بعيففدا عففن صففراعات الحيففا ،واألمففن 
كا  االقتصففففادية   المحليففففة  والدوليففففة ،  ممففففا  يففففنع األزمففففاتالففففوطني  لمواجطففففة  االقتصففففاد 

 .و   الدولة   ي  المجال  الدوليقعلى     إيجابا
ذا       االيجففابي  التعففاون  علففى  القاومففة االقتصففادية  قففدراتطا  تعزيففز مففن الدولففة  تمكنففت وا 
 بففين  االجتمففاعي التعففاون  منطلفف   ومففن  ، والخاصففة العامففة االقتصففادية  المؤسسففات  بففين

  يتطلففف   وىفففذا ، للفففدول  اسفففييالس التوجفففا زتعزيففف   فففي  ينصففف   ذلففف    فففان ، البشفففرية القفففوى
 علفى قادر   تكون  كي  للدولة  الوطنية االستراتيجية  ودعم الوطنية السياسية  القوى  تعاون
 .32المحلية والدولية واالقتصادية السياسية الض،وط  مواجطة

 :التعاون من منظور سياسي 3-1-3
  بفففين العالقفففة  يطفففا بمفففا الحديثفففة الدولفففة مؤسسفففات بفففين السياسفففية العالقفففة تنةفففيم يسفففتوج     

 واسففتقالل العامففة الحريففات تضففمن سياسففية تنةيمففات وجففود والمجتمففع الشففع  وبففين ، الحففاكم
 رقابفففة وتشفففكل ، احتكارىففا أو بالسفففلطة االسففتعراد وتمنفففع, الصفففالحيات وتوزيففع الدولفففة سففلطات
 السياسفية األحزا  دوارأ أن  ي ش  من وليا والمجاالت، النواحي كل  ي أداوطا على داومة

 السياسففية والبيوففة الةر يففة الحالففة اخففتالف تقففديرىا  ففي ويراعففى أخففرى إلففى مرحلففة مففن تختلففف

                                                 
 . 223-213. ص 5(. علم النعا االجتماعي. القاىر : عالم الكت . ط1984زىران، حامد عبد السالم.   31
 . 25/11/2012صحيعة األىرام اليومي: . واإلنساني القومي األمن ركيز  االقتصادية القو عبد العليم، طا.  32



 العالقات االيرانية االمريكية بعد النصف الثاني من القرن العشرين -عليان محمود عليان

 

 27 

 لالسفتعمار والتصفدت االحفتالل مواجطة  ي الوطنية والقوى األحزا   دور ،العكرية والمناخات
 عفن الناشف  لفموالة التسفلط ومقاومفة المسفتبد  األنةمة مقارعة  ي دورىا عن يختلف األجنبي
قصاء المطلقة السلطة استجمان  . السياسيين الخصوم وا 

  الدولففة مكانففة  تعزيففز   ففي بففدورىا الوطنيففة السياسففية والقففوى الدولففة  تقففوم أن  اجففل ومففن     
  ففالتخطيط ، سياسففيا تخطيطففا يتطلفف   ذلفف   ففان ، الففدولي  السياسففي  المسففرع علففى  وقففدرتطا
ر الحدي   ي مختلف بلدان العالم وعلفى مسفتوى جميفع العصسمات  من  سمة ىو  السياسي

فا علفى كفل قطفان أن يحفدد أىدا فا طويلفة األجفل  القطاعات داخل الدولفة، ومفن ثفم أصفبا لزاما
تنعيفذىا علففى خطفوات مدروسففة مفن شففدن  متكاملففة التفيالوبرامجفا القصفير ، وأن يضففع الخطفة 

ريًّا للتمكن من حفل مشفكالت التنعيفذ تحقي  ىذ  األىداف، على أن يتم متابعة تنعيذ الخطة دو 
األمفور ثففم   في التوقيتفات المناسفبة والتخطفيط بفذل  يعنفي التعكيفر والتفدبير والتدمفل العلمفي  في

التبصففففر قبففففل اتخففففاذ القففففرار، لففففذل   ففففنن تففففو ر جطففففاز متعففففر  ألعمففففال التخطففففيط يعتبففففر مففففن 
 .الضروريات التي تعرضطا طبيعة العملية التخطيطية ذاتطا

من الوةاوف الرويسية لإلدار  العليا  ي الدولة، وىفو يفرتبط أساسافا بالمسفتقبل؛ لفذل  والتخطيط 
 ننا يحتاج إلى قدرات خاصة على التوقع والتنبؤ واستخدام النةريات واألسالي  الحديثة التي 

إنا عملية تحديد : القوى الوطنية  ي  صنع  القرار إشرا تساعد على ذل ،  وقبل  كل ذل   
المنشففففود  وتحديففففد الطففففر  للوصففففول إلففففى ىففففذ  األىففففداف، وتحديففففد المراحففففل لففففذل ، األىففففداف 

والتخطيط يتطل  تحليل نتاوك ما سفب  ، واألسالي  التي يج  أن تتبع لتحقي  ىذ  األىداف 
تنعيفففذ ، واتخفففاذ القفففرار لمفففا يجففف  تنعيفففذ   فففي ضفففوء دراسفففة وتقفففدير المسفففتقبل ، وبالتفففالي رسفففم  

، و ففي ذلفف  33لي  بففين  الدولففة  المعنيففة والقففوى  العالميففة  المختلعففةاسففتراتيجية  التعففاون  الففدو 
مضمون التخطيط يتمثل  ي إقامة التوازن المنطقي االقتصادت السو ييتي سميرنوف بدن يرى 

السففففليم  ففففي توزيففففع المففففوارد البشففففرية والماديففففة والماليففففة بففففين مختلففففف  ففففرون االقتصففففاد الففففوطني 
يكففون  ت اقتصففادية واجتماعيففة معينففة،  ففي ةففروف الوقطاعاتففا، وذلفف  مففن أجففل إقففرار مطمففا

أثففر أساسففي وحاسففم  ففي تطففور اإلنتففاج و ففي توزيعففا واسففتطالكا. وىكففذا  المنا سففة يطففا للسففو  و 
عكفففا المدرسفففة البرجوازيفففة، تؤكفففد االرتبفففاط المتفففين بفففين التخطفففيط  االشفففتراكية فففنن المدرسفففة 

 بشفكل أساسفيمطمة التخطيط  وبطذا تتركز ،االقتصادت وطبيعة النةام االقتصادت والسياسي
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اقتصفففادية واجتماعيفففة يرغففف  المجتمفففع  فففي الوصفففول إليطفففا والعمفففل علفففى  علفففى إقفففرار مطمفففات
 .34تنعيذىا

 التكامل في العالقات الدولية 3-1-4
حففين قففدم المعكففر مففوريا دو رجيففا تعريعففا لمعطففوم التكامففل الففدولي، اعتمففد  ففي صففياغتا       

وث  بين األجزاء لطذا التعريف على معجم الالند الذت عرف التكامل بدنا "قيام ترابط متبادل أ
التي يتدلف منطا كفاون حفي أو بفين األعضفاء التفي يتفدلف منطفا مجتمفع"، وعليفا، رأى مفوريا 
أن التكامففل عمليفففة توحفففد للمجتمفففع تميففل إلفففى جعلفففا مدينفففة منسففجمة قاومفففة علفففى نةفففام يخلففف  
الشففعور لففدى أعضففاء المجتمففع بدنففا نةففام حقيقففي، وىففو ال يعتففر  زوال التنففازن  حسفف ، بففل 

 . 35تضامن أيضانمو ال
 ي حين رأى جوزيف نات أن التكامل معطوم مرك  يعكا ثالثة عناصر رويسة ىفي التكامفل 
السياسي، التكامل االقتصفادت والتكامفل االجتمفاعي، ويفرى أن التكامفل السياسفي بفدور  مكفون 

 .36من أربعة أركان تتعل  بالمؤسسات والسياسات واالتجاىات واألمن الجماعي
عالقففات الدوليففة إنمففا ىففو أدا  لطففرع التعففاون واسففتطداف تحقيفف  األمففن والسففلم والتكامففل  ففي ال

والمصففالا المشففتركة، ويمكففن القففول بففدن التكامففل يشففكل ةففاىر  عالجيففة  ففي العالقففات مففا بففين 
الففدول التففي ترغفف   ففي تحقيفف  التكامففل ،  طففو ينقلطففا إلففى مسففتويات أرقففى مففن التنةففيم وتوزيففع 

يشفففار إلفففى التكامفففل بدنفففا آليفففة لحفففل النزاعفففات أو التخعيفففف مفففن  المطفففام والتعفففاون، وغالبفففا مفففا
 .37حدتطا
و ففي ضففوء العالقففات الضففووية ،  قففد ارتففبط معطففوم التكامففل ببعففد آخففر تمثففل  ففي الةففاىر      

اإلقليميففة، ىففذ  الةففاىر  التففي تشففكل مجموعففة مركبففة مففن المواقففف واالنتمففاءات واأل كففار التففي 
ا  مفا يعتبرونفا إقلفيمطم، و في ىفذا المقفام تجفدر اإلشفار  إلفى تركز توجا األ فراد والجماعفات تجف

أن القففاد  السياسففيين و ففي سففبيل توجيففا سياسففاتطم الخارجيففة يسففعون لمعالجففة بيوففتطم الخارجيففة 

                                                 
 المرجع الساب  نعسا.  34
 . 221دخل إلى علم السياسة . ترجمة: سامي الدروبي. دمش : دار دمش  للطباعة. ص دو رجيا، موريا.  د.ت(. م 35
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مففففن خففففالل المنةففففور اإلقليمففففي، وعليففففا يمكففففن اعتبففففار االتعاقففففات اإلقليميففففة مثففففل التحالعففففات 
 .38ت التجار  الحر  استجابات مؤسسية نموذجيةوسياسات التوا   واألسوا  المشتركة ومجاال

وال تعففد اإلقليميففة والتكامففل مجففرد وسففاول نععيففة للتو يفف  بففين مصففالا الففدول أو الت،لفف  علففى 
األزمات األمنية المحلية أو الد ان عن الطويات والممارسات المحلية ضفد التحفديات العالميفة، 

دماجطفففا بفففل تشفففكالن قاعفففد  السفففتيعا  الصفففالحيات والسفففلطات ا لمسفففتقلة للفففدول األعضفففاء وا 
ضمن نطا  ج،را ي محدد،  ي وحد   و  قومية أكبر وأقوى، وبذل  نجد بدن نةرية التكامل 
تبح   ي إمكانية إيجاد دول جديد  من خالل دمك الفدول القاومفة، علفى أسفاا إقليمفي وربمفا 

 . 39تتطلع إليجاد دولة عالمية جديد  على المدى البعيد
 :ت التعاون الدوليأسس ومجاال 3-2

الدوليفففة ذات الصفففب،ة نقصفففد بالتعفففاون الفففدولي تكفففاثف جميفففع الفففدول علفففى حفففل المسفففاول     
ية الحريفات األساسفاالقتصادية واالجتماعية والثقا ية واإلنسفانية وعلفى تعزيفز حقفو  اإلنسفان و 

 وأسا:مقومات للناا جميعا  ي العالم، وىذا التعاون يقوم على عد  
 االقتصادت:األساا  3-2-1

الدولي على مجموعة العالقات االقتصادية الدولية التي تنةم تد   يطل  التعاون االقتصادت 
السففلع والخففدمات ورؤوا األمفففوال ونقففل الخبفففرات ونتففاوك البحفففو  واالختراعففات واالكتشفففا ات 
الجديفففد  والتففففي تسفففاعد جميعطففففا علفففى تحقيفففف  معففففدالت عاليفففة ومسففففتمر  مفففن النمففففو للوحففففدات 

 . ة لالقتصاد العالميالمشكل
تحفوالت وتبفدالت  في طبيعفة  ةالعالميمنذ النصف الثاني من القرن العشرين، شطدت الساحة و 

 التحالعففاتتشفكيل التحالعففات،  تحولففت أنةفار العففالم مففن إنشفاء تحالعففات سياسففية إلفى إنشففاء 

 كفوينتالمضي قفدما  في  على السياسي القرار وصنان الدبلوماسيون حي  عكف االقتصادية،

 متدخر  مرتبة والعسكرية السياسية التكتالت تكوين احتل بينما والتجارية، االقتصادية التكتالت

، وقد استطان ىذا التحول أن يثبت حتميتفا  في أر  الواقفع مفن خفالل قيفام 40طماىتمامات من
  لفدول العديد من الكيانات والتكتالت االقتصفادية مثفل االتحفاد األوروبفي واتعاقيفة التجفار  الحفر 

                                                 
(. قفاموا بن،فوين للعالقفات الدوليفة. دبفي: ترجمفة ونشفر مركفز الخلفيك ل بحفا . ص 2004إيعانز، غراىفام، نوينطفام، جيعفرت.   38

648 . 
 . 153(.  طم العالقات الدولية. دبي: ترجمة ونشر مركز الخليك ل بحا . ص 2004براون، كريا.   39
(. سياسات دول االتحاد األوروبي  ي المنطقة العربية بعفد الحفر  البفارد . بيفروت: مركفز دراسفات الوحفد  2005لي.  الحاج، ع 40

 . 271-270العربية، سلسلة أطاريا الدكتورا . ص 
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أمريكفففا الشفففمالية واالتحفففاد االقتصفففادت لفففدول آسفففيا والمحفففيط الطفففادت، وكلطفففا أمثلفففة علفففى تلففف  
 التحالعات االقتصادية الجديد .    

وتتفففولى المنةمفففات السياسفففية واالقتصفففادية واالجتماعيفففة والثقا يفففة الدوليفففة  المتخصصفففة      
لتعففاون ، وتففدعو إلففى زيففاد  اقففعالوا أىففداف يمكففن تحقيقطففا  علففى ار  إلففىات ترجمففة المنطلقفف

التعفاون يبقفى دعفو  داومفة مفن جطفة الفدول االقتصادت الدولي وتعميقا، وىذا التوجا مفن اجفل 
العقير  والمتخلعة تمارسفطا عبفر المنفابر الدوليفة المتعفدد   في محاولفة ياوسفة لحف  الفدول ال،نيفة 

ة إليطفا أو تزويفدىا بفرؤوا المتقدمة على مساعدتطا سواء عن طري  نقفل التكنولوجيفة المتقدمف
 المتقدمة بدسعار عادلة. قطا أمام منتجات الدولاألموال الالزمة لتنميتطا أو  تا أسوا

تقفففديم العديفففد مفففن المسفففاعدات للبلفففدان العقيفففر  مثفففل بوتقفففوم المنةمفففات الدوليفففة المختلعفففة      
علفى تقفديم القفرو   المنةمات النقديفة والماليفة الدوليفة  دراسات المشروعات اإلنماوية، وتح

كمففا تحفف  البلففدان  قيففر  مففن أجففل النطففو  باقتصففاد تلفف  الففدول والمسففاعدات والمففنا للففدول الع
، الصففناعية علففى ضففرور  تقففديم الخبففر  والمشففور  العنيففة ونقففل التكنولوجيففة إلففى البلففدان العقيففر 

التففي تقففدم   سياسففية لصففالا  الففدول  الكبففرى   أبعففادوغالبففا مففا  تكففون  ىففذ  المسففاعدات ذات  
المسففففاعدات ،  اذ تففففرتبط مسففففدلة المعونففففات الدوليففففة ارتباطففففاا وثيقففففاا مففففع المواقففففف السياسففففية، 

 .والمصالا الخاصة التي تجمع بين الدول المانحة والدول المتلقية للمعونة
ومثففال ذلفف  طبيعففة المعونففات التففي تقففدمطا الواليففات المتحففد  األمريكيففة للكيففان الصففطيوني أو 

ألنةمة التي تخدم المصالا األمريكيفة  في العفالم. ويالحفة أيضفاا أن بفرامك وخطفط ل،ير  من ا
المساعدات التي تقرىا المنةمات الدولية مثل األمم المتحد  وصندو  النقد الدولي والمصفرف 
الفففدولي لإلنشفففاء والتعميفففر وغيرىفففا تخضفففع أيضفففاا للمعاملفففة التمييزيفففة، وذلففف  حسففف  المواقفففف 

لتففي تجمفع بففين الدولففة المتلقيفة والمنةمففات المانحففة والتفي تسففيطر الففدول والعالقفات السياسففية ا
  القفرارات والبفرامك التفي تخفدم مصفالحطا ومصفالا و الصناعية على إدارتطا ومن ثفم  طفي تصف

حلعاوطا من الدول المتلقية للمعونة، ولذل  يمكفن التدكيفد أنا المعونفات الدوليفة تخضفع لشفروط 
شففير اإلحصفففاءات الدوليفففة إلفففى أن الكيففان الصفففطيوني يفففدتي  فففي تمييزيففة وغيفففر عادلفففة حيففف  ت

مقدمفففة الفففدول التفففي تحصفففل علفففى المعونفففات األمريكيفففة الرتبفففاط المصفففالا بينطمفففا، كمفففا تشفففير 
التقففففارير الدوليففففة إلففففى ارتبففففاط المسففففاعدات ال،ربيففففة وخاصففففة األمريكيففففة لجمطوريففففات االتحففففاد 
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 وبدرجفففة خضفففون سياسفففاتطا الداخليفففة لفففإلراد السفففو ييتي السفففاب  المسفففتقلة بالتقلبفففات السياسفففية 
  .41األمريكية

ولقد شطدت  العالقات الدولية  ي القرن العشرين وخاصفة  في النصفف الثفاني منفا مرحلفة     
جديففد  مففن  التعففاون  االقتصففادت ،وأصففبا اليففوم مففن أىففم انشفف،االت الففدول والففذت يكمففن  ففي 

 يمكن االسفت،ناء عنفا للحصفول علفى التكتالت التي  تشكلطا ، أت أصبحت ضرور  حتمية ال
مكانفففة بفففين الفففدول المتقدمفففة  فففي العالقفففات الدوليفففة بعفففد مفففا تدكفففد أنفففا أسفففلو  نفففاجع.  التعفففاون 
االقتصفففادت يعنفففي  إقامفففة عالقفففات متكا وفففة لخلففف  مصفففالا اقتصفففادية متبادلفففة وتحقيففف  منفففا ع 

تصففل  ففي صففورتطا  مشفتركة لصففالا تنميففة األقطففار المشفاركة وبلففو  درجففة مففن االنفدماج بينطففا
 توسفيع حجفم األسفوا ، قديفة.  مفن خفالل ىفذا التكتفل يمكفنالمثلى إلفى الوحفد  االقتصفادية والن
تنويففع  ففرص االسففت،الل وزيففاد  معففدل النمففو االقتصففادت، و  تحسففين شففروط التبففادل التجففارت،

 .الموارد وزياد  قابلية استخدمطا تجارياا  ي ميادين اإلنتاج المختلعة
 التعفاون  يمفا بينطفا ،تكفتالت اقتصفادية لتعزيفز  إقامفة إلفىالحاضفر الوقفت  تسفعى الفدول  في
بففل أنطففا تعففود إلففى بدايففة القففرن العشففرين  ت االقتصففادية ليسففت ةففاىر  جديففد ،وةففاىر  التكففتال

وتحديداا ، بعد الحر  العالمية الثانية، إال أن الجديد ىو تنامي تل  الةاىر  ، كنتيجة الند ان 
قدمفة والناميفة نحفو إنشفاءىا أو الفدخول  يطفا التفي بفرزت  في العقفد األخيفر مفن دول العالم المت

رتفبط ىفذا التنففامي بتسفارن خطفى العولمفة، ومففا را قطفا مفن عمليفات انففدماج االقفرن العشفرين ، و 
تزامنفت مفع عمليفات تحريفر التجفار  الدوليفة ،وتحريفر حركفة رؤوا األمفوال عالميفاا سفواء عبفر 

نبفففي المباشفففر أم عبفففر تفففد قات رؤوا األمفففوال قصفففير  األجفففل، حتفففى تفففد قات االسفففتثمار األج
 .42ىذ  الةاىر  سمة أساسية من سمات النةام االقتصادت العالمي أصبحت

تعزيفففز حالفففة  إلفففىمجموعفففة الترتيبفففات التفففي تطفففدف  إلفففىيشفففير معطفففوم التكتفففل االقتصفففادت و    
ل التجفففارت وتنسفففي  التكامفففل االقتصفففادت بفففين مجموعفففة مفففن الفففدول مفففن خفففالل تحريفففر التبفففاد

السياسات المالية والنقدية، وتحقي  نون من الحمايفة لمنتجاتطفا الوطنيفة تجفا  العفالم الخفارجي، 
جففل أبعففر  تعريعففة موحففد  والتعففاو  كعضففو واحففد علففى االتعاقيففات التجاريففة العالميففة، مففن 
مفففوارد تخعفففي  تكلعفففة التنميفففة عبفففر تخعفففي  تكفففاليف االسفففتيراد وتحقيففف  االسفففت،الل األمثفففل لل

                                                 
 12/6/2008: 2310التكتالت االقتصادية  ي الدول المتقدمة والنامية، جريد   الحوار المتمدن، العدد الربيعي،  الع خلف.  41

42
 6-3دار نشر أ. تسينوف البل،ارية، ص بل،اريا: (. آ ا  العولمة  ي البلدان النامية. 2005النورت، كريم نعمة.   



 العالقات االيرانية االمريكية بعد النصف الثاني من القرن العشرين -عليان محمود عليان

 

 32 

المتاحة ،وتحسين المنا  االستثمارت بتوسفيع داوفر  السفو  وتوحيفد أو تقفار  الرسفوم والحفوا ز 
 . 43الخاصة باالستثمار. وتنسي  السياسات االقتصادية المختلعة

 ومن أىم التكتالت االقتصادية التي شطدتطا الساحة اإلقليمية والدولية: 
 مجموعة اآلسيان: 

اتحاد دول جنفو  شفر  آسفيا، وىفى منةمفة اقتصفادية تدسسفت  في  ىي ايسيانمجموعة     
 ، سففن،ا ور  ،العلبففين  ،ماليزيففا  ،إندونيسففيا  ،ومؤسسففي آسففيان ىففم تايالنففد  1967أغسففطا  8

ثففففم انضففففمت كففففل مففففن  سففففلطنة برونففففات و يتنففففام وكمبوديففففا والوا وميانمففففار(، وبالتففففالي  ففففنن 
علفى  ةن علفى تقفديم المسفاول االقتصفاديدول، ولقد اتعقت دول آسيا 10المجموعة تضم اين 

بفففففين الفففففدول المسفففففاول  السياسفففففية، ورغفففففم تبفففففاين التوجطفففففات السياسفففففية واألنةمفففففة االقتصفففففادية 
 االحقيقيففة  ففي تععيففل اسففت،الل مواردىفف امصففلحتط أنطففا اتعقففت  يمففا بينطففا علففى، إال األعضففاء

ية واالسففتعاد  مففن تحويففل ، وتقويففة الففروابط االقتصففادطففااالقتصففادية، وتنسففي  المواقففف  يمففا بين
 . المزايا النسبية إلى مزايا تنا سية لتثبت دول آسيان ذاتطا على المسرع االقتصادت العالمي

عقفدت آسفيان أول قمفة لطفا  في منتجفع جزيفر  بفالي بنندونيسفيا، ووقفع  1976و ى  برايفر عفام 
عفال ن معاىففد  آسففيان، قفاد  آسففيان خفالل اللقففاء علفى اتعففا  الووففام والتعفاون  ففي شفرقي آسففيا وا 

وتطبيقففففاا لطففففذ  االتعاقففففات عملففففت دول آسففففيان علففففى تففففدعيم تعاونطففففا  ففففي المجففففاالت السياسففففية 
واالقتصفادية والعسفكرية، وتبنفت اسفتراتيجيات عمليفة لتحقيف  التنميفة السفريعة  في اقتصففاداتطا، 

علفففى تدسفففيا مجموعفففة آسفففيان اسفففتناداا إلفففى ثالثفففة  2003كمفففا اتعففف  زعمفففاء آسفففيان  فففي عفففام 
رتكفففزات ىفففي: مجموعفففة آسفففيان األمنيفففة، ومجموعفففة آسفففيان االقتصفففادية، ومجموعفففة آسفففيان م

قرر قاد  آسيان وضع ميثا  الرابطة على أمل تحقي   2005االجتماعية والثقا ية، و ي عام 
الطففدف طويففل األمففد لآلسففيان، وىففو أن تصففبا كيانففاا إقليميففاا موحففداا عففن طريفف  تنعيففذ الميثففا ، 

بمففانيال بففالعلبين اتعفف  جميففع المشففاركين  2007وزارت لآلسففيان  ففي يوليففو وخففالل االجتمففان الفف
 ففي سففن،ا ور ، وتعففد قمففة  2007علففى التوقيففع علففى الميثففا   ففي القمففة التففي تعقففد  ففي نففو مبر 

 . آسيان ىي أعلى ىيوة لصنع القرار
 مجموعة الدول الثمانية الكبرى:

ىفففم: الواليفففات المتحفففد  األمريكيفففة،  تضفففم الفففدول الصفففناعية الكبفففرى  فففي العفففالم. أعضفففاوطا    
اليابفففان، ألمانيفففا، روسفففيا االتحاديفففة، إيطاليفففا، المملكفففة المتحفففد ،  رنسفففا، وكنفففدا. يمثفففل مجمفففون 

                                                 
 الربيعي،  الع خلف. المرجع الساب .  43
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 8مفن  7% من اقتصاد العالم وأغلبية القو  العسكرية ،وتحتفل 65اقتصاد ىذ  الدول الثمانية 
أنشففففطة تتضففففمن لنوويففففة عالميففففاا(. مراكففففز األكثففففر أنعاقففففاا علففففى التسففففلا وتقريبففففاا كففففل األسففففلحة ا

مخرجاتطفففا  فففي القمفففة تتجمفففع المجموعفففة مفففؤتمرات علفففى مفففدار السفففنة ومراكفففز بحففف  سياسفففية 
 . السنوية التي يحضرىا زعماء الدول األعضاء

، بعفد األزمفة النعطيفة  في عففام الربفع األخيفر مفن القفرن العشفرين إلفى المجموعفة يعفود  تدسفيا
التي تبعتطا، حي  ةطر معطوم تجمع للدول األكثفر تصفنيعاا. و تر  الركود االقتصادية  1973

ت الواليفففات المتحفففد  المجموعفففة  فففي تجمفففع غيفففر رسفففمي للمسفففوولين د، أنشففف1974و فففي عفففام 
االقتصاديين من الواليات المتحد  األمريكية والمملكة المتحد  وألمانيا ال،ربية واليابان و رنسا، 

 ففاليرت جيسففكار ديسففتان زعمففاء حكومففات ألمانيففا ، دعففا الففرويا العرنسففي 1975أمففا  ففي عففام 
يطاليا واليابان والمملكة المتحد  والواليات المتحد  األمريكية إلفى قمفة  في رامبوليفت،  ال،ربية وا 

تعفف  الزعمففاء السففتة علففى تنةففيم اجتمففان سففنوت تحففت رواسففة متناوبففة، او ففي  ىففذا  االجتمففان 
ء علفى توصفية الفرويا األمريكفي جيرالفد انضمت كندا إلى المجموعفة بنفا  (1976عام  و ي 

 فففورد، وأصفففبحت تعفففرف بمجموعفففة السفففبعة. ويمثفففل االتحفففاد األوربفففي مفففن قبفففل روفففيا االتحفففاد 
حضفر كفل االجتماعفات قفد األوربي وزعيم الدولة التي تتولى رواسفة مجلفا االتحفاد األوربفي و 

 . 1977منذ أن تمت دعوتا من قبل المملكة المتحد   ي عام 
، 1991تعكففف  االتحفففاد السفففو يتي  فففي عفففام نفففتك عنطفففا نتطفففاء الحفففر  البفففارد  التفففي وبعفففد ا    

دعفو   المسفوولين تفم ، 1994عفام   فيو أصبحت روسيا الدولة الوريثة الشفرعية لطفذا االتحفاد، 
الفففروا لحضفففور ىفففذا التجمفففع بصفففعة مراقففف  مفففع زعمفففاء مجموعفففة السفففبعة بعفففد انتطفففاء القمفففة 

وبمبففادر  روففيا الواليففات  ،بمجموعففة السففبعة زاوففد واحففد عر ففت ىففذ  المجموعففة ، وقففدالرويسففية
، 1997بيل كلينتون، انضفمت روسفيا بشفكل رسفمي إلفى المجموعفة  في عفام  األسب المتحد  

 . وأصبحت تدعى بمجموعة الثمانية
 مجموعة العشرين:

بواشفنطن،  في  1999أيلول / سبتمبر  25أنشوت على ىامش قمة مجموعة الثمانية  ي     
لفففوزراء ماليفففة لمجموعفففة الفففدول العشفففرين، وال،فففر  مفففن ىفففذ  المجموعفففة الجديفففد  ىفففو  اجتمفففان

 فففرص للحفففوار مفففا بفففين البلفففدان الصفففناعية والبلفففدان  إيجفففادتعزيفففز االسفففتقرار المفففالي الفففدولي و 
الناشفففوة، والتفففي لفففم تفففتمكن اجتماعفففات وزراء الماليفففة مفففع مجموعفففة السفففبعة مفففن حلطفففا. ويمكفففن 

ين  ففي تطففور مجموعففة العشففرين. األولففى امتففدت خففالل العتففر  منففذ التمييففز بففين مففرحلتين مطمتفف
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، حيفففف  عملففففت المجموعففففة خففففالل ىففففذ  العتففففر  علففففى 2008وحتففففى نففففو مبر  1999ديسففففمبر 
 .المستوى الوزارت  قط، شطدت خاللطا عقد عشر  اجتماعات على مستوى وزراء مالية الدول

تحفول المجموعفة إلفى العمفل علفى  مفع 2008أما المرحلة الثانية  قد بفدأت  في نفو مبر       
 15 -14مسفففتوى رؤسفففاء الفففدول األعضفففاء، حيففف  عفففد اجتمفففان القمفففة األول  فففي واشفففنطن  

(، وعقففففد 2009أبريففففل  2 -1(، ثففففم عقففففد اجتمففففان القمففففة الثففففاني  ففففي لنففففدن  2008نففففو مبر/
(. وكفان لتحفول المجموعفة مففن 2009سفبتمبر  25 -24االجتمفان الثالف  بمدينفة بطرسفبرج  

 .لى المستوى الوزارت إلى مستوى القمة دالالت مطمة بالنسبة لمستقبل المجموعةالعمل ع
ومفففن  بفففين  األعضفففاء  العشفففرين االتحفففاد األوروبفففي حيففف  يمثلفففا  فففي ىفففذ  المجموعفففة روفففيا 
البرلمان األوروبي والبن  المركزت األوروبي، وىفو مفا يعسفر التسفمية بمجموعفة العشفرين. وقفد 

ومففن أىففم الففدول الناشففوة التففي لففم ، ىففذ   المجموعففة إلففىالسففعودية انضففمت  المملكففة العربيففة  
، وكولومبيففففا، دوتايالنفففتفففدرج ضفففمن مجموعفففة العشفففرين ذات النففففاتك القفففومي متوسفففط كفففنيران، 

 . 44و نزويال، واإلمارات العربية المتحد 
 مجلس الوحدة االقتصادية العربية:

اتعاقيفففة  أحكفففامة المنفففوط بطفففا تنعيفففذ يعمفففل مجلفففا الوحفففد  االقتصفففادية العربيفففة وىفففو الطيوففف     
علفففي تحقيففف  1964/  6/ 3وممارسفففتا لمطامفففا  فففي إنشفففاواالوحفففد  االقتصفففادية العربيفففة  منفففذ 

الطفدف المنشفود وىفو تحقيف   ىإلفالتكامل االقتصادت العربفي بشفكل متفدرج ومتفوازن ، وصفوال 
 .الوحد  االقتصادية العربية

اىتمامفففا خاصفففا عربيفففة منفففذ منتصففف السفففبعينات ية المجلفففا الوحففد  االقتصفففاد ىوقففد أولففف     
حول موضون إنشاء االتحادات العربية النوعيفة المتخصصفة، ودعمطفا وذلف  بفالنةر لمفا لطفذ  

مففففن  ىففففياالتحففففادات مففففن دور ىففففام وباعتبارىففففا أحففففد الوسففففاول العمليففففة للتنسففففي  والتوحيففففد ، و 
 قيقطا. ى تحاألىداف الرويسية التي تسعي اتعاقية الوحد  االقتصادية إل

                                                 
44
 Schmucker C., and  Gnath K. (2009). From the G8 to the G20: Reforming the Global Economic 

Governance System. CARNET Working Paper, No. 73/09. 

عففاد مجموعفة العشففرين (. 2010ويراجفع أيضففا: سففعيد، عبففد المفنعم،  رحففات، محمففد  ففايز.   . مففن مجلففة ىيكلففة االقتصفاد العففالمي وا 
  http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=727708&eid=719كراسففات اسففتراتيجية. موقففع األىففرام الرقمففي: 

 3/4/2014تاريع الزيار : 
 
 
 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=727708&eid=719
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 ىواعتمد مجلا الوحد  االقتصفادية العربيفة  في مجفال تطبيقفا ألسفلو  التنسفي  القطفاعي علف
 ثالثة أسالي :

 . إقامة مشروعات عربية مشتركة  ي مجاالت األنشطة اإلنتاجية والخدمية .1
 .إقامة اتحادات نوعية متخصصة  ي مجال األنشطة اإلنتاجية والخدمية .2
 . الصناعية والزراعية والمالية والنقديةالتنسي   ي مجال السياسات  .3

 السوق العربية المشتركة:
قففرار إنشففاء السففو  العربيففة المشففتركة مففن قبففل مجلففا الوحففد  االقتصففادية  تففم إصففدار       

م، مففففن منطلففف  أن السففففو  مرحلفففة مفففن مراحففففل تحقيففف  الوحففففد  13/8/1964العربيفففة بتفففاريع 
ياسفية الحقفاا. وضفمت السفو  العربيفة المشفتركة  في االقتصادية بين الدول تمطيداا لوحفدتطا الس

بدايففة انطالقطففا: األردن والعففرا  وسففورية ومصففر والكويففت. ثففم اتسففعت عضففويتطا لتشففمل كففل 
نما اقتصر التعاون االقتصادت العربي  الدول العربية، ولكن السو  لم تاععال على نحو كامل وا 

السففو  العربيففة المشففتركة والالحقففة لففا  علففى بعفف  االتعاقيففات الجزويففة السففابقة لقففرار إحففدا 
والتفففي يمكفففن إذا  اعىلفففت علفففى نحفففو سفففليم أن تسفففطم  فففي تععيفففل اتعاقيفففة السفففو  الحقفففا ،  وذلففف   
ب،ففر   االسففتجابة  للتحففديات  االقتصففادية. كمففا واجطففت الففدول العربيففة المسففتقلة عففدداا مففن 

 :المشكالت االقتصادية التي د عتطا إلى إقامة السو ، منطا
دخففال آالت جديففد  بطاقففة إنتاجيففة عاليففة تضففي  نمفف .1 و اإلنتففاج، بسففب  التقففدم التقنففي وا 

بطففففا األسففففوا  القطريففففة،  كففففان البففففد مففففن البحفففف  عففففن سففففو  واسففففعة يمكففففن أن تففففو ر 
 . للصناعات الناشوة طاقة استيعا  المنتجات مع إمكانية التخصص  ي اإلنتاج

زات وتوسفففع الطاقفففة اإلنتاجيفففة ارتعفففان تكفففاليف اإلنتفففاج، بسفففب  تطفففور ايالت والتجطيففف .2
أصففبا االكتعففاء بننتففاج كميففات قليلففة مففن المنتجففات لتلبيففة األسففوا  القطريففة الضففيقة، 
يؤدت إلى توزيع أعباء اإلنتاج على عفدد قليفل مفن المنتجفات، ممفا يفؤدت إلفى ارتعفان 

 . تكاليف اإلنتاج وزياد  أعباء المنتجات وتقليص قدرتطا التنا سية
طالفففة: ترتففف  علفففى تطفففور المسفففتوى التقنفففي ور فففع إنتاجيفففة العمفففل مفففن تعفففاقم مسفففدلة الب .3

ناحية، وزياد  كعاية ايالت من ناحية ثانية، نقص  ي الطل  علفى اليفد العاملفة،  في 
الوقففت الففذت كففان عففدد السففكان يتزايففد بشففد  وىجففر  اليففد العاملففة الزراعيففة إلففى المففدن 

 تزداد زياد  ملحوةة. 
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جطفففت الفففدول العربيفففة المسفففتقلة عقبفففات عديفففد   فففي عمليفففة القطريفففة: وا لتنميفففةعقبفففات ا .4
التطوير والتنمية، ومن ىذ  العقبات: انخعا  معفدل نمفو الفدخل، ضفي  السفو  عفن 
اسففتيعا  اإلنتففاج الكبيففر، المنا سففة بففين المنتجففات المتماثلففة  ففي الففدول العربيففة، نففزوع 

دم االنسفففجام  فففي العففاو  االقتصفففادت مففن الفففدول العربيففة باتجفففا  الففدول المتطفففور ، عفف
توزيع اإلمكانات والثروات العربية،  عي بع  البلدان تتوا ر قو  العمل، و ي بعضفطا 
ايخر يتوا ر رأا المال، و ي دول أخرى كميات واسعة من األراضي الخصفبة ومفن 
الثففروات الباطنيففة، بحيفف  أن بلففداا واحففداا، مطمففا اتسففعت مسففاحتا، ال يمكففن أن يشففكل 

 .املة قادر  على تحقي  التنمية بمعردىاوحد  اقتصادية متك
التكتفففففل االقتصفففففادت معيفففففد للفففففدول المشفففففاركة  يفففففا ويضفففففمن لطفففففا  إنوخالصفففففة القفففففول         

الحصول على مزايا تنا سية تضمن لدول التكتل مراكز تعاوضية تجارية وسياسية مميز ، كمفا 
ليسففت بفففال مخفففاطر،  تضففمن لطفففا أسففواقا داومفففة، لكففن ال يعنفففي ذلففف  أن التكففتالت االقتصفففادية

 النمو غير المتوازن بفين التكفتالت سفيوجد مشفكلة اقتصفادية ذات بعفد إقليمفي واسفع، تصفع  
ن حففدو  مشففاكل سياسففية  ففي أت دولففة مففن دول التكتففل قففد إ إذمعففا السففيطر  علففى تدثيراتطففا، 

تقففود الففدول األخففرى إلففى تنففازالت أو تضففحيات كبيففر  لففم تكففن تقبففل تقففديمطا لففو كانففت خففارج 
لتكتل، كما أن المخاطر من تحول التنا ا على األسفوا  بفين الكتفل االقتصفادية إلفى صفران ا

اقتصادت خطير قد تقود إلى سياسات خطر  مثل سياسة إ قار الخصم، وىي سياسات تتحول 
 .إلى صران عسكرت كبير بين الكتل االقتصادية، لم تزل ت،ذيطا نزاعات ثقا ية عميقة التدثير

 :لسياسياألساس ا 3-2-2
 الععفال الحفل المنطف  القاوفل بفدن علفى  في معطومفا اإلقليمفي الفدولي التنةفيم ارتكفز     

 ىذ  تعنيطا التي الدول دخول إال يضمنا وال يو ر  ال الخاصة اإلقليمية الطبيعة ذات للمشكالت

 لالعمف إمكانفات مفن المالوفم القفدر لطفا يتفوا ر أن ، علفىمحفدد  إقليميفة ترتيبفات  في المشفاكل
 .45المشتر  الدولي
تكتفل  أو وحفد  قيفام تصفور يمكفن ال ورغم صفحة ىفذا المنطف  وواقعيتفا النسفبية، إال أنفا      
 التفي السياسفية األنةمفة مقفدمتطا و في كثيفر  مجفاالت  في بعضفطا مع تختلف دول بينمشتر  

                                                 
(. االسفففتراتيجية والسياسفففة الدوليفففة: المعفففاىيم والحقفففاو  األساسفففية. بيفففروت: مؤسسفففة األبحفففا  1985مقلفففد، إسفففماعيل صفففبرت.   45

 . 456العربية. ص 
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د يصفل ، بفل قفدون أن تعترت ىذ  المسدلة العديد من الصعوبات والتحفديات  الدول ىذ  تحكم
  األمر  ي بع  مراحل اإلنشاء والتدسيا إلى درجة الشلل أو اإلحباط.

 الموجفود  غير أخرى دول من تدتي أت خارجية المعوقات أو الصعوبات ىذ  تكون أن ويمكن

  . 46نعسطا الدول بين داخلية ومشاكل صعوبات تكون أو ،ذل  التكتل   ي
وواجطففت كففل التحففديات مففن خففالل  لكففن بعفف  الففدول قففد نجحففت  ففي تخطففي ىففذ  الصففعوبات

منةومففة عمففل مشففتركة وحففدت  يمففا بينطففا توجطاتطففا وصففطرت تطلعاتطففا  ففي بوتقففة المصففلحة 
الوطنيففة واعتبففرت انضففمامطا ومشففاركتطا  ففي تدسففيا تلفف  الكيانففات الوحدويففة مصففدر قففو  لطففا 

 وتعزيزا لمكانتطا  ي ةل عالم مليء بالصراعات شديد المنا سة كثير االضطرا . 
 نننفا  نقصفد العوامفل  للتعفاون الفدولي ، السياسفي  المرتكفز  أو األسفاا بالعود  بالحدي  إلفىو 

ذلفف .  التففي يمكففن أن تسففاىم  ففي واألطففردولففي ، تعففاون  إقامففةالتففي  تعمففل  علففى    السياسففية
 ، من بينطا: ودولية إقليميةوقد  شطد العالم تكتالت سياسية 

 :األمريكيةالدول  منظمة
القففرن  التاسفع عشففر، و في عففام   أواخفر  إلففىتفاريع  كففر  تدسفيا ىففذا  االتحفاد   يرجفع       
تشففكيل  ىففذا  االتحففاد ، حيفف   توسففع  األرجنتففين ففي بيففونا ايففريا عاصففمة   أعلففن  1910

تففم  توقيففع ميثففا   االتحففاد ،   1928نشففاط  االتحففاد  ليشففمل  مختلففف  المجففاالت، و ففي عففام 
بين المصالا  االقتصادية للدول  الموقعة على  الميثا ،   بحي   يتم  العمل  على  التو ي 

واالستمرار  ي تدعيم وساول االتصال والتعاون والتضامن ، وذل   مفن خفالل ىيوفات خاصفة 
باالتحففاد  ، بحيفف  يعقففد  االتحففاد مففؤتمرات  دوريففة بنففاء علففى التففواريع التففي يحففددىا مجلففا  

تميفة إلفى اتحفاد الفدول األمريكيفة منةمفة الفدول م، أنشدت الفدول المن1948االتحاد. و ي عام 
األمريكية، ثم أصبا اتحاد الدول األمريكية، األدا  الداومة، والمركزية واألمانفة العامفة لمنةمفة 

فففا الطيوفففة الداومفففة لمفففؤتمرات الفففدول األمريكيفففة،  ،الفففدول األمريكيفففة الخاصفففة بمنةمفففة وكفففان أيضا
 األمريكية. الدول
نشاء منةمة الدول راحل تطور أىم مويمكن إيجاز        بالنقاط التالية: األمريكيةوا 

. منذ اإلعالن عن مبدأ مونرو الذت أطلقا الرويا األمريكفي الراحفل مفونرو وسفمي باسفما  1
م، أصفففففبا إسفففففناد حففففف  التضفففففامن األمريكفففففي لطفففففذا المبفففففدأ مدلو فففففا لفففففدى الساسفففففة 1823عفففففام 

                                                 
األوروبيففة. رسففالة ماجسففتير غيففر منشففور   ففي  –(. مسففتقبل العالقففة االسففتراتيجية األمريكيففة 2006.  محمففد أمففين، إليففاا طففاىر 46

 . 69العلوم السياسية. جامعة النطرين. ص 
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 ضفرور  وضفع  ىفونرو مفن ىفذا المبفدأ الفذت سفعى إليفا مفو  األساسياألمريكيين، وكان الطدف 
رغبفة  وقد تضمن  ي الواقع من جطفة أخفرى ،شوون القار  األمريكية   ي األوروبيللتدخل حد 

وقفد سفيطرت ىفذ  العكفر  علفى ، تحويل أمريكا الالتينيفة إلفى منطقفة نعفوذ   يالواليات المتحد  
 . 47جون كوينسى ادامز، وزير الخارجية األمريكية  ى عطد مونرو

حفف  الواليففات المتحففد   ففى  ياتخففذ مبففدأ مففونرو صففعة إيجابيففة ىامففة، وىفف 1845. منففذ عففام 2
سياسففة التوسففع  ، وقففد نجحففت الواليففات المتحففد   ففي انتطففاجشففوون أمريكففا الالتينيففة  ففيالتففدخل 
 .و قا لطذا المبدأ ىذ  المنطقة  ي األمريكيوالنعوذ 
بففففدن مصففففير  1853ينففففاير   ففففيحففففد  وقففففد صففففرع ا يريففففت، وزيففففر خارجيففففة الواليففففات المت     

 .48القار  األمريكية أن تقع تحت قبضة الواليات المتحد   يالمستعمرات األوروبية 
شفطدت الواليفات المتحفد  تقفدما  التفي عر فت بحفر  االنعصفال ،الحر  األىلية  بعد انتطاء. 3

جميفع  وقفد شفمل التقفدم، مفن حيف  المفدى والسفرعة غيفر مسفبو   في التفاريعاقتصاديا ضخما 
نعوسففطم روع العةمففة   ففيولففدت  التففي ففرون اإلنتففاج د عففة واحففد ، وشففعر األمريكيففون بقففوتطم 

ةفروف تنميفة الواليفات المتحفد   من حالة العزلة التفي  رضفتطاإلى الخروج  مما د عطم والزىو 
 .49ى الداخل وتوطيد أركان الدولة االقتصادية والسياسية 
الساحة بدور ىام على  لقيامطابضرور  ملحة ذا التقدم على إثر ىشعرت الواليات المتحد  . 4

حففين اتجطففت الواليففات  الماضففيمنففذ السففبعينات مففن القففرن  ، وبففرز دورىففا  السياسففية الدوليففة
 التفدخل عشفر ازداد الثل  األخير من القرن التاسفع  ، ومنذ بدء الخارجيالمتحد  إلى التوسع 

 1871-1870حيففف   رضفففت بفففين عفففامي  ،شفففوون أمريكفففا الوسفففطى والجنوبيفففة  فففي األمريكفففي
و فى يخفر، وساطتطا  ى النزان بين أسبانيا من جان  واإلكوادور وبيرو وشفيلى مفن الجانف  ا

 رضففت الحكومفففة األمريكيفففة وسفففاطتطا لتسفففوية الحفففر  بفففين شفففيلى مفففن جانففف   1880-1882
أشفففد وكفففان وزيفففر الخارجيفففة األمريكيفففة جفففيما بلفففين مفففن ، وبيفففرو وبوليعيفففا مفففن الجانففف  ايخفففر

 .50لعكر  الوحد  األمريكيةالمتحمسين 
  فيدولفة أمريكيفة لحضفور مفؤتمر يعقفد  ثمفاني عشفر دعا جيما بلفين  1881نو مبر .  ي 5

لمناقشفة التفدابير الخاصفة لمنفع الحفر  بفين الفدول األمريكيفة وجفاء  1882 عفام  فيواشنطون 
                                                 

47
 Perking , D. (1965).  A History of the Monroe Doctrine, In PAPPAPORT, A (Ed) Issues in 

American Diplomacy. The Macmillan Company: N Y. Pp 303 -312. 
48
  Ibid. 313. 

 . 1969 رج ا.، سمعان بطرا. الجمود والت،يير  ي منةمة الدول األمريكية. مجلة السياسة الدولية. عدد إبريل  49

  رج ا.، سمعان بطرا. مرجع ساب .  50
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شمال   يومنع الحرو   طذا المؤتمر ىو إقرار السالملدعو  العلى لسان بلين أن الطدف من 
وجنففففو  القففففار  األمريكيففففة وتشففففجيع العالقففففات التجاريففففة بففففين الواليففففات المتحففففد  ودول أمريكففففا 

الواليفات   فيألسبا  داخلية  1889وقد تدجلت دعو  المؤتمر إلى االنعقاد إلى عام ، الالتينية
 .  51المتحد 

بففين  ونقففدت جمركففياتحففاد إقامففة  ففي جففدول أعمففال المففؤتمر اقترحففت الحكومففة األمريكيففة . 6
نشففاء خففط ،را األمريكففي والحكومففة األمريكيففة، نالتففي اقتففرع إنشففاءىا الكففو أعضففاء المنةمففة  وا 

لعفف  المنازعففات بففين  اإلجبففارتيففربط األرجنتففين بالمكسففي ، وقبففول مبففدأ الففتحكم  تجديففد قففار 
ات المتحد ، وقد أبدت دول أمريكا الالتينية تحعةات كثير  على خطة الوالي، الدول األعضاء 

اقترحففت بففدال منففا إبففرام و  الجمركففي ر ضففت االتحففاد ، لمسففت  يطففا رغبففة السففيطر  والتسففلط قففد 
وتفففم االتعفففا  علفففى مشفففرون معاىفففد  للتحكفففيم ، ناويفففة علفففى أسفففاا المعاملفففة بالمثفففلمعاىفففدات ث
ولكففففن لففففم يصففففد  عليففففة ولففففم يسففففعر المففففؤتمر إال عففففن إنشففففاء مكتفففف  الجمطوريففففات  اإلجبففففارت
 . 52قر  واشنطنوم األمريكية

علفففى إثفففر ، 1895يوليفففو  20  فففيغايفففة األىميفففة،   فففيالحكومفففة األمريكيفففة بيانفففا . أصفففدرت 7
  فيتثار  التيساور المنازعات اإلقليمية   يالتدخل   ييؤكد حقطا النزان البريطاني العنزويلي 

لصففالا  القففار  األمريكيففة، و أكففدت أنطففا لففن تقبففل أن تتنففازل دول القففار  عففن حقوقطففا اإلقليميففة
 دولة أوروبية، ولو كان ىذا التنازل عن رضا واتعا .

عند ىذا الحد ولكنطا اتخفذت طابعفا اسفتعماريا تقليفديا أال  األمريكيلم تقف سياسة التدخل . 8
  53.وىو االستيالء على أقاليم كانت مملوكة لدول أوروبية ضعيعة واىم مثال لذل  قضية كوبا

 جامعة الدول العربية: 
، وخفالل مسفيرتطا التفي  1945أواخفر عفام   إلفىود  تدسيا جامعة  الدول  العربيفة يع      

العديفد مفن مفؤتمرات  جامعفة الفدول العربيفة  عقفدت تمتد إلى ما يقفار  الخمسفة والسفتين عامفا 
ل العربية ، ن الدو يالقمة  وشكلت  ىيوات ومنةمات  من اجل  تحقي   التعاون والتضامن  ب

ليا الرويا الراحفل جمفال عبفد  إ االقمة الذت دع القمة التي عقدت مؤتمرومن ابرز  مؤتمرات 

                                                 
  رج ا.، سمعان. مرجع ساب .  51

  رج ا.، سمعان. مرجع ساب .  52
53
 May E R. (1961). Imperial Democracy: The Emergence of America as a Great, Power, Harcourt, 

Brace World ,Inc. New York. P. 69-70 
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تشكيل القياد     أبرزىا،  وصدر عنا  العديد من  القرارات من 1964الناصر  ي  بداية عام 
وتشكيل  الد ان   األردنالعربية الموحد   لمواجطة الكيان الصطيوني لتحويلا مجرى ميا   نطر 

، ولففم   يعففد قاومففاالقيففاد  العربيففة الموحففد  والففد ان  المشففتر   لففم   شففرونم  ، علففى أنالمشفتر  
يففتم  تععيففل  الففد ان  المشففتر  منففذ عففد  عقففود، وبخاصففة  بعففد توقيففع اتعاقيففات  الصففلا مفففع  

 1995عفام  ةواتعاقيفة وادت  عربف، 1979اتعاقيفة كامف   ديعيفد عفام  مثفلالكيان  الصفطيوني 
 .1991ام بعد  مؤتمر  مدريد  للسالم  ع

 :مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية
، زار الشففيع جففابر األحمففد الجففابر الصففباع ولففي عطففد الكويففت وروففيا 1975 ففي عففام       

، وأجفرى مباحثفات مطولفة مفع الشفيع 1975مفايو  16وزراوطا  ي تل  العتر  أبفو ةبفي بتفاريع 
ر بيففان مشففتر  دعففا إلففى تشففكيل زايففد بففن سففلطان آل نطيففان روففيا دولففة اإلمففارات، حيفف  صففد

 لجنة وزارية مشتركة يرأسطا وزيرا خارجية البلدين وتجتمع مرتين  ي العام على األقل.
م، دعففا الشففيع جففابر األحمففد الصففباع إلففى "إنشففاء وحففد  خليجيففة بطففدف 1976و ففي مففايو عففام 

يجفاد نفون تحقي  التعفاون  في جميفع المجفاالت السياسفية واالقتصفادية والتربويفة واإلعالميفة ، وا 
   54من الوحد  القاومة على أسا سليمة ومتينة لمصلحة الشعو   ي المنطقة واستقرارىا". 

وبمبادر  تقدمت بطا الكويفت  في العتفر  التفي انعقفد بطفا مفؤتمر القمفة العربفي الحفادت عشفر  في 
ن ، عرضفت  يطفا تصفورا اسفتراتيجيا خليجيفا للتعفاو 1980العاصمة األردنية عمان  ي نو مبر 

المشففتر   ففي جميففع المجففاالت وتففم إرسففال ىففذا التصففور لجميففع الففدول المعنيففة لدراسففتا، حيفف  
تمخضت  كر  إنشاء المجلا خالل قمة لدول الخليك العربية تم انعقادىا علفى ىفامش مفؤتمر 

ينففاير مففن عففام  28-25العتففر   القمففة اإلسففالمي  ففي الطففاوف بالمملكففة العربيففة السففعودية  ففي
1981

عقد مؤتمر  ي العاصمة السعودية الريفا  ضفم وزراء  1981نو مبر  4. و ي يوم 55
خارجية كل مفن: اإلمفارات، قطفر، البحفرين، عمفان، السفعودية والكويفت، وتمفت الموا قفة علفى 
إنشاء مجلا للتعاون يضم الفدول السفت المفذكور  لبلفور  وتطفوير التعفاون والتكامفل  يطفا بينطفا 

ء الخارجيفة السفتة عقفد اجتمفان آخفر لطفم  في مسفقط  في  ي مختلف المجفاالت، وقفد قفرر وزرا

                                                 
رعن األمانففة العامففة لمجلفففا مجلففة التعففاون: تصفففد مجلففا التعفففاون الخليجففي.. تقيففيم تجربفففة عربيففة.( 1988الرميحففي، محمففد.   54

(. الميفففا  2014، ويراجفففع أيضفففا: عليفففان، عليفففان محمفففود.   109نة الثالثفففة العفففدد التاسفففع. ص التعفففاون لفففدول الخلفففيك العربيفففة، السففف
 . 195. ص 1العربية من النيل إلى العرات: التحديات واألخطار المحيطة. بيروت: مركز دراسات الوحد  العربية. ط

دار الشفففرو  للنشفففر والتوزيفففع:  ربيفففة  فففي الخلفففيك.طلففف  الرمفففل: أورا   فففي الوحفففد  والتنميفففة والثقا فففة الع( 1987النابلسفففي، شفففاكر   55
 44-42األردن. ص  -عمان
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، حي  عقدت لجنة الخبراء المختصة بوضع النةام األساسي للمجلفا  في 1981مارا عام 
الستكمال مناقشة مشرون النةفام األساسفي علفى إثفر ورقتفي  1981مارا  8-7مسقط يومي 

ر النةفام األساسفي عمل تقدمت بطما كل من عمفان والكويفت، وقفد تفوج اجتمفان مسفقط بصفدو 
 56لمجلا التعاون واإلقرار بالمصادقة عليا من الدول األعضاء الستة. 

تعامال واعيا من الدول الستة األعضاء مع ما إنشاء مجلا التعاون الخليجي قد مثل ل       
جففرى مففن تطففورات إقليميففة ودوليففة علففى األصففعد  السياسففية واألمنيففة واالقتصففادية خاصففة  ففي 

من القرن العشرين منذ بدايتا، ولطذا التعامفل أبعفاد سياسفية سفاىمت  في اإلسفران  العقد الثامن
مفن تنعيفذ  كففر  إنشفاء مجلففا التعفاون، منطفا مففا ارتكفز علففى عوامفل ذاتيفة تخففص الفدول السففتة 
األعضففاء ،ومنطففا مففا ارتكففز علففى عوامففل إقليميففة ودوليففة  رضففتطا وزادت مففن أىميتطففا الحففر  

م والمخفففاطر التفففي ترتبفففت 1980انفففدلعت  فففي شفففطر سفففبتمبر مفففن عفففام  العراقيفففة اإليرانيفففة التفففي
 . 57عليطا

 

 مجلس التعاون العربي:
بعفد  1989 برايفر  16مجلا التعاون العربي ىو حلف عربي تم تدسيسا  ي ب،داد  في      

انتطففاء حففر  الخلففيك األولففى ليجمففع كففالا مففن العففرا  واألردن والففيمن الشففمالي ومصففر العاوففد  
الحضن العربي  ي وقتا  بعد تجميد عضويتطا بالجامعة العربية إثر إبرام السفادات  حديثاا إلى

معاىفففد  السفففالم مفففع إسفففراويل(. تفففم تدسفففيا ىفففذا الحلفففف بعفففد مجلفففا التعفففاون الخليجفففي. كفففان 
مخططاففا لمجلففا التعففاون العربففي أن يقففوم بففدور ريففادت  ففي المنطقففة لففوال الحففرو  التففي أتففت 

 .توثي  عرى التعاون والتكامل االقتصادت  يما بين أعضاوطا عليطا، حي  كانت الرغبة  ي
لم يدم ىذا الحلفف إال لبضفعة أشفطر  قفط حيف  انعفرط عقفد  بمجفرد غفزو العفرا  لجارتفا دولفة  

 . 1990الكويت سنة 
 :واالتحاد األفريقي منظمة الوحدة األفريقية

ن مفن مفايو يالخفاما والعشفر   يمنةمة الوحد  األ ريقية األواول  اإل ريقيونأسا القاد        
الجماعة االقتصادية األ ريقية" لتعمي  الروابط “تم تدسيا  1981 و ي عام 1963من العام 

 .االقتصادية بين الدول األ ريقية
                                                 

ويراجفففع أيضفففا: عليفففان،  23( مسفففير  عمفففان  فففي إطفففار مجلفففا التعفففاون الخليجفففي. مسفففقط. ص 2003وزار  اإلعفففالم العمانيفففة.   56
 196عليان محمود. مرجع ساب . ص 

 198عليان، عليان محمود. مرجع ساب . ص  57
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تدسست منةمة الوحد  األ ريقية من أجل تعمي  وتعزيز التضامن اإل ريقي وحل قضايا القفار  
 ريقي ،ومن ثم برزت  كر  تطوير المنةمة األ ريقية إإطار   يالسياسية واالقتصادية واألمنية 

لتصففبا اتحففادا أ ريقيففا يؤسففا إلنشففاء واليففات متحففد  أ ريقيففة عبففر اإلسففران  ففي إنجففاز الوحففد  
جميفففع المجفففاالت السياسفففية واالقتصفففادية واالجتماعيفففة والعسفففكرية واألمنيفففة بفففين   فففياأل ريقيفففة 

و في عفام  ،إنشفاء االتحفاد األ ريقفي 1999مفن العفام سفبتمبر  9جميع الفدول األ ريقيفة ،  عفي 
  ،اإل ريقففي يطففا القففانون التدسيسففي لالتحففاد  عتمففدامدينففة لففومى   ففيعقففدت قمففة أ ريقيففة  2000

 ، 2001واعتمففدت الخطففة لتنعيففذ االتحففاد  اإل ريقففي  ففي قمففة لوسففاكا التففي انعقففدت   ففي عففام 
ديففد  مفن أجففل تنميففة أ ريقيفا والتففي تعكففا إنشفاء الشففراكة الج مبففادر و في نعففا الوقففت تفم تنعيففذ 

ويمطففففد االتحففففاد ، رؤيفففة أ ريقيففففا و لسفففعتطا لعمليففففة التنميففففة السياسفففية واالقتصففففادية واالجتماعيفففة
جمفاعي يؤسفا  يمفا بعففد لتكفوين واليفات متحفد  أ ريقيففة  ريقفي لبنفاء إطفار مؤسسفي أ ريقففي اإل
 . المستقبل القري   ي

 االتحاد األوربي: 
ر  الوحفففد  األوروبيفففة وليفففد  الفففزمن الحفففدي  أو التفففاريع المعاصفففر، بفففل امتفففدت لففم تكفففن  كففف     

جففذور التعكيففر  يطففا إلففى قففرون عديففد  مضففت ، وقففد ازدادت محففاوالت الوحففد   ففي أوروبففا بعففد 
، واعتبفففرت الوحفففد  األوروبيفففة 58التجربفففة المريفففر  التفففي عاشفففتطا إبفففان الحفففر  العالميفففة األولفففى

لمعكففرين والعالسففعة ورجففال الففدين قبففل أن يتحففول إلففى مشففرون مشففروعا  كريففا نففادى بففا كبففار ا

                                                 
( دعففففو  الكونففففت النمسففففاوت 1ت الدبلوماسففففية للسففففعي إلففففى الوحففففد  األوربيففففة بعففففد الحففففر  العالميففففة األولففففى:  مففففن أبففففرز المحففففاوال 58

( دعفو  وزيفر الخارجيفة العرنسفي بريفان 2إلقامة واليفات متحفد  أوروبيفة تدسفيا بفالنموذج األمريكفي.   1923كودينطوف كاليرجي عام 
إلففى قيففام اتحففاد أوروبففي يعمففل  ففي إطففار عصففبة األمففم بطففدف تشففجيع  1929ديسففمبر  29 ففي خطابففا أمففام عصففبة األمففم بتففاريع 

( مشففرون مارشففال األمريكففي الففذت قدمففا الجنففرال 3التعففاون بففين الففدول األوروبيففة مففع االلتففزام بالمحا ةففة علففى سففياد  تلفف  الففدول.  
ت اشفترط علفى دول أوروبفا أن تتعف   ي جامعة ىار ارد والذ 1947جورج مارشال وزير خارجية الواليات المتحد  األمريكية  ي عام 

علفى حجففم المسفاعد  المطلوبففة وأن تنسف  عمليففة إنعاشفطا االقتصففادت، وأن تقلففص الحفواجز التجاريففة بينطفا، وقففد أثمفرت ىففذ  الففدعو  
حففي تففم وضففع تقريففر عففن التعففاون االقتصففادت  ففي  1947عففن انعقففاد مففؤتمر الففدول األوروبيففة  ففي بففاريا  ففي شففطر يوليففو مففن عففام 

ا ال،ربيففة وصففدر بموجبففا قففانون العففون األمريكففي ألوروبففا المعففروف باسففم مشففرون مارشففال والففذت تقففرر تنعيففذ  علففى مففدى أربففع أوروبفف
خطفة لتحقيف  السفالم  في أوروبففا  1950( اقتفراع وزيففر الخارجيفة العرنسفي روبيفر شفومان عففام 4.  1951 -1948سفنوات مفن عفام 

لففى تحقيفف  التعففاون والتكامففل لففربط المصففالا األوروبيففة بصففعة عامففة وبففين  رنسففا لتعففادت تكففرار تجربففة الحففر  مففن خففالل الففدعو  إ
وألمانيففا علففى وجففا الخصففوص، وقففد تففم اختيففار مجففالي العحففم والصففل  وبالععففل تففم تكففوين المجموعففة األوروبيففة للعحففم والصففل   ففي 

مصففدر: محمففد أمففين، إليففاا طففاىر. وقففد عففدت ىففذ  الخطففو  المؤسففا الحقيقففي لالتحففاد األوروبففي. ال 1951شففطر إبريففل مففن عففام 
 .  6-5(. االتحاد األوروبي. القاىر : منشورات ال،الي. ص 1995، ويراجع أيضا: ععيعي، ىشام.  57-56مرجع ساب . ص 
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سياسففي تسففطم  ففي قيامففا مؤسسففات مدعومففة مففن رؤسففاء الففدول والحكومففات وقطففان كبيففر مففن 
 . 59النخ  السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ي مختلف الدول األوروبية

مفا بفين  1951منفذ عفام  وقد جاء االتحاد األوروبي كنتيجة للتعفاون واالنفدماج الفذت بفدأ     
سفففت دول، وبعففففد حففففوالي خمسففففين عامففففا وسففففت موجفففات مففففن اإلضففففا ات أصففففبا عففففدد الففففدول 

دولففففة ، وقففففد شففففان اسففففتخدام مصففففطلا االتحففففاد  27األعضففففاء  ففففي االتحففففاد األوروبففففي اليففففوم 
األوروبي منذ أن اجتمعت الدول االثنتي عشر  األعضفاء  في مدينفة ماسفتريخت الطولنديفة  في 

، حي  وقعت الدول على ما سمي باتعاقيفة ماسفتريخت للوحفد  األوروبيفة 1992 براير  7يوم 
 .199360بجوانبطا النقدية واالقتصادية والسياسية، ودخلت حيز التنعيذ عام 

تجفدر اإلشفار  إلفى أن االتحفاد األوروبفي  في بدايففة مسفير  إنشفاوا لفم يضفع أت شفروط إضففا ية 
الشففروط العامففة التففي تففم تبنيطففا  ففي االتعاقيففات النضففمام الففدول المرشففحة للعضففوية باسففتثناء 

المؤسسة لالتحاد، ومع امتداد التباين وتوسعا  في المسفتويين االقتصفادت والسياسفي بفين دول 
شروطا  1993أوروبا الوسطى والشرقية ودول االتحاد ، وضع مجلا االتحاد األوروبي عام 

  .61لالنضمام والعضوية عر ت بشروط كوبنطاجن
 :62إيجاز المراحل التي مرت بطا مسير  إنشاء االتحاد األوروبي و   ايتي ويمكن     

                                                 
 19(. االتحاد األوروبي والدروا المستعاد  عربيا. بيروت: مركز دراسات الوحد  العربية. ص 2004نا عة، حسن.   59
( استمرار التطفور الفداخلي مفن السفو  الموحفد  إلفى 1ستريخت األسا الثال  لمطام المجتمع األوروبي ىي:  تضمنت اتعاقية ما 60

( وضفع 2التوحيد االقتصادت والنقدت، والتوحيد السياسي، وصوال إلى خل  الوحد  األوروبية التي أشفارت إليطفا نصفوص االتعاقيفة.  
المجموعفة األوروبيفة  في ماسفتريخت علفى التعفاو  مفع الشفركاء ايخفرين لدراسفة  استراتيجية للتوسع المستقبلي ، حيف  اتعف  زعمفاء

( توسفففيع نطفففا  المسفففووليات الخارجيفففة للجماعفففة، عفففن طريففف  تشفففجيع الفففدول المجفففاور  مفففن أوربفففا 3دخفففولطم كدعضفففاء  فففي الوحفففد .  
المصففدر: أبففو عففامود. محمففد سففعد. . الشففرقية باإلسففران  ففي إجففراء اإلصففالحات الديمقراطيففة والففدخول  ففي اقتصففاديات السففو  الحففر

. أكتففوبر. ص 36السفنة  142البنفاء المؤسسفي لالتحفاد األوروبففي. مجلفة السياسفة الدوليففة. القفاىر : مركفز األىففرام. العفدد (. 2000 
ن األوسفط: إعفال الشفر  تجفا  األوروبفي لالتحفاد المشفتركة الخارجيفة السياسفة(. 2009. ويراجفع أيضفا:  فرج، أنفور محمفد.  80-81

. تصفففدر عفففن كليفففة العلففوم السياسفففية  فففي جامعفففة 95 -65اسفففع والثالثففون: ص برشففلونة أنموذجفففا. مجلفففة دراسففات دوليفففة. العفففدد الت
 ب،داد. العرا . 

( شففففروطا سياسففففية: علففففى الدولففففة المرشففففحة للعضففففوية أن تتمتففففع بمؤسسففففات مسففففتقلة تضففففمن 1تضففففمنت شففففروط كوبنطففففاجن :   61
( شففروطا اقتصففادية: وجففود نةففام اقتصففادت  عففال 2ن تحتففرم حقففو  اإلنسففان وحقففو  األقليففات.  الديمقراطيففة وعلففى دولففة القففانون أ

( شفروطا تشففريعية: إذ يجفف  علففى 3يعتمفد علففى اقتصففاد السفو  ولديففا القففدر  علفى التعامففل مففع المنا سففة الموجفود  ضففمن االتحففاد.  
يتناسفف  مففع التشففريعات والقففوانين األوروبيففة التففي تففم وضففعطا الدولففة المرشففحة للعضففوية القيففام بتعففديل تشففريعاتطا وقوانينطففا و فف  مففا 

 67وتبينطا منذ تدسيا االتحاد. المصدر:  رج، أنور محمد. مرجع ساب . ص 

 . 71-70 رج، أنور محمد. مرجع ساب . ص  62
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( وتكوين المجموعة األوروبية للعحم والصل  مفن سفت دول 1951. توقيع معاىد  باريا  1
 أوروبية ىي: ألمانيا،  رنسا، إيطاليا، بلجيكا، ىولندا، ولوكسمبور . 

ا إنشففاء المجموعففة االقتصففادية األوروبيففة ( والتففي تففم بموجبطفف1957. توقيففع معاىففد  رومففا  2
 والمجموعة األوروبية للطاقة الذرية من الدول األوروبية الستة المذكور  أعال . 

 ( تم دمك الجماعات الثال   ي الجماعة األوروبية.1967.  ي عام  3
( دخففل االتحففاد الجمركففي حيففز التنعيففذ وتففم إل،ففاء الجمففار  المتبقيففة علففى 1968.  ففي عففام  4

التجار  البينية لدول المجموعة وتم إحالل التعر ة الخارجيفة الموحفد  محفل التعر فات الجمركيفة 
 الوطنية. 

إلففى المجموعففة األوروبيففة ليصففبا  والففدنمار  وايرلنففدا( انضففمت بريطانيففا 1973 ففي عففام  . 5
 عدد األعضاء تسعة. 

بففففادر  األلمانيففففة ( تففففم تدسففففيا النةففففام النقففففدت األوروبففففي علففففى ضففففوء الم1979.  ففففي عففففام  6
 العرنسية، و ي نعا العام أجريت أول انتخابات ألعضاء البرلمان األوروبي بشكل مباشر.

( وارتعففع عففدد األعضففاء إلففى 1981انضففمت اليونففان إلففى المجموعففة األوروبيففة  ففي عففام  . 7
 عشر . 

ات علففى اتعاقيففة شففنجن إلل،ففاء التعتيشفف 63. وقعففت كففل مففن ألمانيففا و رنسففا ودول البنيلففوكا8
 (. 1985الحدودية وذل   ي عام  

( انضمت كل من أسبانيا والبرت،ال إلى المجموعة األوروبيفة ليرتعفع عفدد 1986.  ي عام  9
 األعضاء إلى اثني عشر. 

( بفففدأت أولفففى مراحفففل االتحفففاد االقتصفففادت النقفففدت والتفففي أثمفففرت عفففن 1990.  فففي عفففام  10
ر  بفين السياسفات االقتصفادية وسياسفات تحرير حركة رؤوا األموال وحققت المزيد من التقا

 العملة  ي الدول األعضاء. 
 (. 1993. تم البدء بتنعيذ اتعاقية ماستريخت لالتحاد األوروبي عام  11

                                                 
 ففي   BENELUXدول البنيلففوكا: ىففي الففدول األوروبيففة التففي كونففت  يمففا بينطففا اتحففادا جمركيففا عففرف باسففم اتحففاد البنيلففوكا  63

(. الحففدود السياسفففية 2000وىففي: بلجيكفففا وىولنففدا ولوكسففمبر . المصففدر: حسففين، أحمفففد شففما الففدين.   1947شففطر أكتففوبر عففام 
   . 15وأثرىا  ي العالقات الدولية. رسالة ماجستير غير منشور   ي العلوم السياسية. جامعة النيلين، السودان. ص 
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( المرحلفففة الثانيففة مفففن االتحففاد االقتصفففادت النقففدت وتفففم تدسففيا بيفففت 1994. شففطد عففام  12
دت ىففففذ  الخطففففو  لتدسففففيا البنفففف  العملففففة األوروبففففي ومقففففر  مدينففففة  رانكعففففورت األلمانيففففة ومطفففف

 األوروبي المركزت. 
. ارتعففع عففدد األعضففاء  ففي االتحففاد األوروبففي إلففى خمسففة عشففر عضففوا بانضففمام كففل مففن 13

 (. 1995 نلندا والسويد والنمسا  ي عام  
جففرى توقيففع اتعاقيففة امسففتردام التففي نصففت علففى مزيففد مففن حركففات اإلصففالع لمؤسسففات . 14

ل تعففاون أكبففر  ففي مجففاالت القضففاء والسياسففة الداخليففة والسياسففة االتحففاد األوروبففي مففن خففال
 (. 1997األمنية والخارجية المشتركة للدول األعضاء وذل   ي عام  

( دخل االتحاد االقتصادت النقدت مرحلتا الثالثفة ، كمفا تفم البفدء بتنعيفذ 1998 ي عام  . 15
للسياسففففة األمنيففففة والخارجيففففة  اتعاقيففففة امسففففتردام ، وجففففرى تعيففففين خففففا ير سففففوالنا ممففففثال أعلففففى

 المشتركة، كما أجريت انتخابات البرلمان األوروبي  ي جميع الدول األعضاء  ي نعا العام. 
(  فففي مدينفففة نفففيا بفففنعالن ميثفففا  الحقفففو  2000. احتعفففل المجلفففا األوروبفففي  فففي عفففام  16

 لالتحاد األوروبي.  األساسية
نقدية موحد  لالتحاد األوروبي، كما بدأ  ( إدخال وتداول اليورو كعملة2002. شطد عام  17

 واسة  اليرت جيسكار ديستان.  ر  ي ىذا العام عمل مجلا الحكماء األوروبي ب
 (. 2003. قدم مجلا الحكماء مسود  اتعاقية حول دستور أوروبا  ي عام  18
وانيا ( انضمت بولندا والمجر والتشي  وسلو اكيا وسلو انيا وأستونيا وليت2004 ي عام  . 19

 وقبرص ومالطا إلى االتحاد األوروبي. 
( ليصفبا عفدد األعضفاء سفبعا 2007. انضمت رومانيا وبل،اريا لالتحفاد األوروبفي عفام  20

 وعشرين عضوا. 

عامل  للتقد ةطرت إلى حيز الوجود وىكذا نجد الكثير من  التشكيالت  السياسية واالقتصادية 
أو م،لقفة  أنا من غير الممكن بقاء دولة منعزلة الدول إلحساامع  مختلف  القضايا، وذل  

واضففحة  ففي  العففالم، سففواء  علففى  المسففتوى   إسففطاماتيكففون لطففا البففد وأن   إذعلففى نعسففطا ، 
 واسع. أو على نطا  عالمي اإلقليمي
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يران الواليات المتحدة األمريكية والتوجهات  ياسيالسوطبيعة النظام  : القيام والتأسيس،وا 
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 أوال: تأسيس الواليات المتحدة األمريكية

 واألميركيون األوائل السكان األصليون

 قبففل تقففديم لمحففة حففول السففكان األصفففليين ألميركففا، تجففدر اإلشففار  إلففى أن ىنففا  عوامفففل    
 السياسفي التصفارن العوامفل ، يتقفدم تلف  الحفدي  األمريكفي الواقفع تكفوين  ي عديد  قد أسطمت

، إليطا والمطاجرين األصليين أمريكا سكان بين الديني إضا ة إلى التصارن والثقا ي واالجتماعي
 المتحفد  الواليفات تسفود التي والسياسات النةم إرساء  ي األشكال من وبشكل بدور  أسطم والذت

 . اليوم األمريكية
 تالمعطيا وقد أثبتتمن سيبيريا، حدرون ن ىم الطنود الحمر، الذين ينو وسكان أميركا األصلي

المعاصففرين عبففروا مضففي  برينففغ، الففذت يعصففل بففين سففيبيريا  أجففداد الطنففود الحمففرالحديثففة أن 
طعفر   ريفد   طفرأت  عشر ألف عام، كما اكتشفف مفؤخراوأمريكا الشمالية قبل أكثِر من خمسة 

 .64سيبيريا نكاركا األصليين، وسيأم نبا سكا يتميزعلى كروموسوم "وات"، الذت 
ثقا ففات وشففعو  عديففد ،  وكونففواسففنة،  10000كيففون  ففي قففار  أمريكففا منفذ ير عفاش الطنففود األم

 ،ا إلففى جففزر بطامففاو مبففو وصففل كول ، وقففدصففيادون حسفف  المكففان الففذت عاشففوا  يففاو  الحففون 
كفا وال أول مفن وصفل إليطفا عفن طريف  المحفيط األطلسفي، ير ولم يكن أول إنسان يصل إلى أم

لكنا كان أول من أنشد ارتباطفات داومفة  ،ايكينغ قبلا إلى شاط  كندا على األقل قد وصل الع
كا والقارات األخرى،  تبعا آالف األوربيين، جنود وتجار وأساقعة وأشخاص عاديون، ير بين أم

كما ساعدت األمرا   ي االنتصار على السكان األصليين،  لم  ،حتى ت،ير شكل القار  كلطا
 .ألصليين أت مناعة ضد أمرا  وأسلحة أوروبا العديد كا اير يكن لسكان أم

أمففا عففن وصففول المطففاجرين إلففى األمففريكتين  أميركففا الشففمالية والجنوبيففة(، الففذين كونففوا       
المجتمعففات البشففرية األميركيففة إلففى جانفف  سففكانطا األصففليين،  ففنن قففراء  متدملففة  ففي نةريففات 

نخففرج بنةريففة مقبولففة تعسففر تلفف  المسففدلة وىففي علففم األجنففاا واألنثروبولوجيففا، يمكففن منطففا أن 

                                                 
اوففل الطنففود الحمففر امتففد وجففودىم مففن أمريكففا الشففمالية والجنوبيففة إلففى الجففزر المحيطففة بطمففا تشففير المصففادر التاريخيففة إلففى أن قب 64

والمكملة المتدادىما الج،را ي والتفي كانفت تعفرف بجفزر الطنفد ال،ربيفة، وتتميفز ىفذ  القباوفل بالبشفر  البرونزيفة النحاسفية التفي تختلفف 
بفالطنود الحمفر مفن االعتقفاد بفدن األر  التفي تسفكنطا ىفذ  القباوفل ىفي عن البشر  األوروبية البيضاء، ويمكن إرجان سفب  تسفميتطم 

جفزء مفن الطنفد التفي كانفت ىفد ا للكشفو ات الج،را يفة منفذ بدايفة القفرن الخفاما عشفر المفيالدت، األمفر الفذت أدى إلفى االعتقفاد بفدن 
(. تففاريع الواليففات المتحففد  1974جيففد.  لففون البشففر  النحاسففية الطنديففة ىففو المسففوول عففن ىففذ  التسففمية. المصففدر: نعنعففي، عبففد الم

 .  26-25األمريكية الحدي . بيروت:. ص 



 العالقات االيرانية االمريكية بعد النصف الثاني من القرن العشرين -عليان محمود عليان

 

 48 

النةريففة التففي  سففرت وصففول الجماعففات البشففرية إلففى األمففريكيتين ، اقترحطففا أكوسففتا المبشففر 
األميفففركيين  أن، أوضفففا مفففن خاللطفففا 1589المسفففيحي  فففي أميركفففا الجنوبيفففة  فففي حفففوالي عفففام 

قففد القففت ىففذ  النةريففة األواوففل ىففاجروا بطريقففة مففا مففن سففيبيريا منففذ عففد  آالف مففن السففنين، و 
قبفوال  ففي أوسفاط األنثروبولوجيففون، و ففي مطلفع القففرن العشفرين اتعفف  علمففاء ايثفار علففى ىويففة 
األمريكيين األواول بدليل لم يدن مجاال للش   يا، وقد حددوا تل  الطوية بدن أطلقوا على تلف  

 . Clovis)65الشعو  والجماعات البشرية وعلى حضارتطم اسم كلو يا  
ال يدخل النقاش  ي إسطا  قد يطول حول أصول سفكان أميركفا، يعفر  الباحف   يمفا وحتى 

 يلي بنيجاز ألىم النةريات التي  سرت مواقع االستيطان األولى لسكان األمريكتين: 
ــة جســر بيرنكــا .1 : علففى ضففوء ىففذ  النةريففة عبففر المطففاجرون مففن شففمال شففرقي آسففيا نظري

مالية الفذت كفان موجفودا أثنفاء العصفر الجليفدت األخيفر، الشفالممر البرت بفين سفيبيريا وأميركفا 
عنففدما كانففت مناسففي  البحففر منخعضففة، ثففم انتقففل المسففتوطنون إلففى كنففدا عبففر ممففر خففال مففن 
الجليفففد يقفففع بفففين نطفففرين متجمفففدين ي،طيفففان النصفففف الشفففمالي مفففن القفففار ، ممفففا أدى بطفففم إلفففى 

مريكتين الوسطى والجنوبية. ويذكر الوصل إلى الواليات المتحد ، ثم تقدم بطم المسير عبر األ
بدن ىذ  النةرية قد بقيت ساود  لعد  عقود من الفزمن حفول كيعيفة وصفول الجماعفات البشفرية 

 .66إلى أميركا واالستيطان  يطا
ذ  النةريففة محففل نةريففة جسففر : حلففت ىفف. نظريــة الطريــق الســاحلي علــى المحــيط الهــادي2

اول القادمين من جنو  شرقي آسيا سلكوا الطريف  بيرنكا، وقدمت رؤية مختلعة معادىا أن األو 
الساحلي باستخدام القوار  الص،ير ، وىذا األسلو  من وجطة نةر العلماء جعل المستوطنين 

 . 67األواول قادرين على الوصول إلى أقصى أميركا الجنوبية  ي غضون ماوة عام  قط
علماء بدن ىنا  احتمفال  في : و ي ضوء ىذ  النةرية يرى النظرية عبور المحيط الهادي. 3

أن سكان أسفتراليا قفد اسفتمروا  في تحفركطم باتجفا  الشفر  وصفوال إلفى أميركفا الجنوبيفة، إال أن 
 األدلة التي تثبت صحة ىذ  النةرية نادر  وغير كا ية. 

                                                 
(.  اتجاىات  ي علم ايثفار: مفن كفان األمريكيفون األواوفل. مراجعفة سفعد الفدين خر فان.  مجلفة العلفوم. 2001حلبوني، غسان.   65

 إبريل. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.  –عدد مارا 
 6 المرجع الساب  نعسا. ص 66
 8-7حلبوني، غسان. مرجع ساب . ص  67
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يفففرى رواد ىفففذ  النةريفففة أن سفففكان شفففبا جزيفففر  إيبيريففففا . نةريفففة عبفففور المحفففيط األطلسفففي: 4
يكونففوا قففد عبففروا مجاز ففة المحففيط األطلسففي بففالقوار  يرشففدىم  ففي طففريقطم   أسففبانيا( يمكففن أن

 . 68ضعاف األنطار الجليدية التي كانت وقتطا ت،طي بحر الشمال
أمفففا مصفففير تلففف  الجماعفففات البشفففرية  سفففكان أميركفففا األصفففليين(  تشفففير الوقفففاوع إلفففى حفففدو  

ماوففة وخمسففين ت أكثففر مففن عمليففات إبففاد  جماعيففة ألىففالي القففار  األميركيففة األصففليين اسففتمر 
ن األىفالي سفكان مف مليونفا 80نتفاوك تلف  العمليفات عفن إبفاد  أكثفر مفن أسفعرت  ، حيف  عامفا

مليونفاا  في المنطقفة المعرو فة اليفوم باسفم الواليفات  8.5الطنود الحمفر(، مفنطم البالد األصليين 
 .المتحد  األميركية

ر البرلمففففان األمريكفففففي أصففففدحففففين  1730 ففففي عففففام ولففففيا أكثففففر مففففن الوحشففففية ممففففا حففففد  
قففرارا بتقففديم مكا ففد  مقففدارىا  رللبروتسففتانت األططففار تشففريعا يبففيا إبففاد  الطنففود الحمففر، وأصففد

 امفرأ جنيا مقابفل  فرو  رأا  50جنيا مقابل كل  رو  مسلوخة من رأا ىندت أحمر، و 100
 طعل. أو  رو  رأا 

ليفز علفى األمفريكيتين  وبفدأوا  في مع بداية القرن السفابع عشفر توا فد المسفتوطنون االنجو      
مستعمراتطم وانتقلوا نحو األراضي الطندية بدعداد متزايد  مع عاوالتطم وسرعان ما  فاقوا  إنشاء

  الجانبين.مقتل الكثيرين من  إلى أدىنشد صران عنيف بينطم ، و الطنود عددا 
المعيشففففة   أسففففلو   ففففيكففففان السففففب  الرويسففففي للمعففففار  بففففين المسففففتوطنين والطنففففود االخففففتالف 

كان الطنود يزرعون الذر  والخضروات ويعتمدون على صيد الحيوانفات لتفامين  إذللمجموعتين 
المسفتوطنون  قفد كفانوا يعيشفون علفى الزراعفة لطفذا  آمفامفن طعفامطم ولباسفطم.  األكبفرالجان  

 . قاموا بقطع ال،ابات لتو ير األراضي الزراعية
لطنفود الحمفر واسفتمرت الحفرو  بيفنطم وبفين المسفتوطنين الشفاملة ل اإلبفاد  إلفىبدأ االتجا  لقد 

عفام. و فى محفاوالت ألبفادتطم قامفت الجيفوش المسفتعمر  بعقفد ىدنفة زاوعفة بيفنطم 300ما يقر  
الحصففبة والطففاعون عديففد  كالجففدرت و  أمففرا ملوثففة وتحمففل جففراثيم  وأغطيففةمالبففا  وأىففدوىم

لفم تتفوا ر لفدى قباوفل الطنفود  أخفرى وأوبوةالريا يعود والد تريا والسعال الديكي والموالكوليرا والتا
الحفرو    فيىاولة مفنطم كمفا يحفد   أعدادا حصدت لحمايتطم منطا،  الحمر المناعة المناسبة
 إالمساعدات ضد الطنود  الحمر ، ى الرغم مما قام با االنجليز من البيولوجية الحديثة ، وعل

                                                 
 8حلبوني، غسان. مرجع ساب . ص  68
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 يمفففا يلففففي ، والتفففي يجففففرت 69د اإلنجليففففزضفففاالسففففتقالل بفففدأوا يسففففتعدون لحفففر  األمفففريكيين أن 
 ونتاوجطا.الحدي  عن ةرو طا ودوا عطا 

 ثورة وحرب االستقالل األميركية
بدايففة ينففو  الباحفف  إلففى أن الخففو   ففي ةففروف نشففد  الواليففات المتحففد  ومففا تولففد عففن       

سفما استقاللطا ال يقتصر  قط على الجوان  السياسية، بفل إن ىنفا  اعتبفارات أكثفر أىميفة وح
 ي تحقي  استقاللطا، كاالعتبارات االقتصادية والعسكرية واالستراتيجية، وربما أيضا اعتبارات 

 دينية. 
وقفففد لعبفففت تلففف  االعتبفففارات بوصفففعطا عوامفففل داخليفففة وخارجيفففة دورا كبيفففرا و اصفففال  فففي سفففرعة 

واجطفففة ةطفففور الواليفففات المتحفففد  األمريكيفففة دولفففة قويفففة ال يسفففتطان بقفففدراتطا االسفففتراتيجية  فففي م
كبفففرى الفففدول األوروبيفففة ال،ربيفففة  فففي تلففف  المرحلفففة، ولعفففل مفففا يمكفففن أن يسفففطم  يفففا بحففف  تلففف  

واسفتقراء كفل الةفروف والمراحفل التفي مفرت بطفا يمكفن  -حفر  االسفتقالل األميركيفة –الحر  
أن يطففدينا إلففى إجابففة ولففو كانففت متواضففعة للتسففاؤل الففذت يطففرع نعسففا  ففي كففل مقففام و ففي كففل 

 ففي كيعيففة وصففول الواليففات المتحففد  األميركيففة لقيففاد  العففالم ومففا ىففي عليففا  زمففان والففذت يكمففن
 اين.
ي المسففتعمرات البريطانيففة قامففت  ففوقففد  بففالثور يمكففن وصففف حففر  االسففتقالل األميركيففة      
والتفي كانفت تابعفة لإلمبراطوريفة البريطانيفة خفالل  70عشر الواقعة  ي أمريكيفا الشفمالية الثالثة

االنعصفال عفن  الذين تطلعوا إلى ح وقد استوطنطا مطاجرون من أوروبا ، رمن عشالقرن الثا
 .71بدنعسطمليز وتسيير أمورىم جاإلن

                                                 
باد  الطنود الحمر ،ملتقى أدباء مشاىير العر  ،الرشدان، محمد خلف.  69  .23/12/2008أميركا وا 
سسفت  ففي  في أميركفا الشفمالية، وقفد تد 1723وصفل عفدد المسفتعمرات اإلنجليزيفة  في أميركففا إلفى ثالثفة عشفر مسفتعمر   في عففام  70

( مسفتعمر   رجينيفا 1منطقة ساحل المحيط األطلسي وتمتد نحو ألف ميل، ويسكنطا حفوالي مليفوني نسفمة، وىفذ  المسفتعمرات ىفي:  
( مسففتعمر  4،  1634، مسففتعمر  ميرالنففد عففام 1629( مسففتعمر  مساتشففوتا عففام 3،  1623( مسففتعمر  نيففو عففام 2،  1607عففام 

( مسفتعمر  نيوجيرسففي 8،  1663( مسفتعمر  كونيكتكفت عففام 7،  1653رولينفا الشفمالية عففام ، مسففتعمر  كا1636رود ايسفالند عفام 
( مسففففتعمر  ديلففففوير عففففام 11،  1670( مسففففتعمر  كارولينففففا الجنوبيففففة عففففام 10،  1664( مسففففتعمر  نيويففففور  عففففام 9،  1664عففففام 
(. 1979در: الشفففيع، رأ فففت غنيمفففي.  . المصففف1733( مسفففتعمر  جورجيفففا عفففام 13،  1683( مسففتعمر  بنسفففلعانيا عفففام 12،  1674

(. مففوجز تفففاريع الواليفففات 1984، ويراجففع أيضفففا: سففنو، عبفففد الفففرؤوف.  13أمريكففا والعالقفففات الدوليففة. القفففاىر : دار النطضفففة. ص 
 . 16المتحد  األمريكية الحدي . بيروت. ص 

ن التففي أو ففدت الكابففت كريسففتو ر نيوبففورت علففى تعتبففر مسففتعمرات  رجينيففا أول واليففة إنجليزيففة  ففي أميركففا وقففد أقامتطففا شففركة لنففد 71
، وقفد سفب  اكتشفاف ىفذ  الواليفة علفى نعقفة السفيد والتفر رالفي عفام 1607رأا ثال  سعن دخل بطا إلى نطر جيا، ورسا ىنا  عام 

لفى سفاحل ، ومن  رجينيا بدأت عملية تدسيا المستعمرات االنجليزيفة علفى طفول الشفاط  الشفرقي ألميركفا الشفمالية الممتفد ع1586
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وبنيجففاز يمكففن اسففتعرا  أىففم العوامففل التففي أسففطمت  ففي تكففوين المسففتعمرات اإلنجليزيففة  ففي 
 األمريكتين بالشكل التالي: 

ــة1 ــى الســيادة البحري قففد انتطففى ىففذا الصففران بتففدمير ، و  . الصــراا االنجليــزي األســباني عل
، بعفففد تحقيفففف  التعفففو  علفففى األسففففبان 1588األسفففطول األسفففباني  فففي القنففففال اإلنجليفففزت عفففام 

بفففامتال  أراضفففي  فففي األمفففريكتين ومفففن أىمطفففا سفففاحل كاليعورنيفففا التفففي أصفففبحت ملكفففا للتفففاج 
 االنجليزت. 

جلتفرا واعتنفا  المفذى  . ما عانا  اإلنجليز الكاثولي  منذ قيام حركة اإلصالع الفديني  في ان2
البروتسففتانتي  ففي عطففد الملكففة إليزابيفف  األولففى، ومففن ثففم معانففا  البروتسففتانت  ففي عطففد الملفف  

 جيما األول، مما د عطم للبح  عن أماكن يطربون إليطا بمذاىبطم التي كانوا يعتنقونطا. 
تعمراتطا  في . حدو  حالة االضطرا  االقتصادت  ي انجلترا نتيجة استيراد أسفبانيا مفن مسف3

األمففريكتين كميففات كبيففر  مففن الففذى  والعضففة ، ممففا أوجففد حالففة مففن البطالففة المستشففرية  ففي 
انجلترا ، وىذا بدور  د ع االنجليز إلى تكفوين مسفتعمرات  في أميركفا طمعفا  في تحقيف  العامفل 

 . 72الربحي التجارت
زاء تلففف  التحركفففات االنجليزيفففة لتكفففوين مسفففتعمرات  فففي أميركفففا،  فففي محا ولفففة لبسفففط السفففيطر  وا 

ت الستقالل أميركفا، وقفف وراء الثفور  الملكية على أراضيطا، قامت الثور  األميركية، التي مطد
، وتمثلففت شفففعلة 1774إلففى عفففام  1764ةففروف وحفففواد  امتففدت عقفففدا مففن الفففزمن مففن عفففام 

ريبة انطالقة الثور   ي صدور قانون الدم،ة أو الطوابع الذت أقر  البرلمان االنجليزت بفد ع ضف
التفي  1767، ثفم رسفوم تاونشفند لعفام 1765على الصحف والمستندات القانونيفة وغيرىفا عفام 

أقفففرت علفففى الزجفففاج ومعفففدن الرصفففاص واأللفففوان والفففور  والشفففات المسفففتورد إلفففى المسفففتعمرات، 
1773وحعلة شات بوسطن عام 

73 . 

                                                                                                                                      

المحيط األطلسي مفن نطفر سفانت لفورنا  في الشفمال إلفى  لوريفدا  في الجنفو . المصفدر: الشفيع، رأ فت غنيمفي. مرجفع سفاب . ص 
20 
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ء رسفوم أطل  عليطا حعلة شات بوسفطن احتجاجفا مفن المسفتوطنين اإلنجليفز علفى  فر  البرلمفان ضفريبة علفى الشفات علفى ضفو  73
مجموعفة مفن تاونشند ، حي  تم إل،اء كل الرسفوم المعروضفة علفى السفلع مفن غيفر الشفات وبقيفت الرسفوم معروضفة عليفا، ممفا د فع 

 50أ ففراد ىففذ  المجموعففة وعففددىم  وقففد تنكففر ،بحعففل الشففات  ففي بوسففطن عففرفمففا  إلففى إقامففة 1773الشخصففيات الوطنيففة  ففي عففام 
حاويففة مففن الشففات  ففي  342وألقففوا بنحففو  وعففددىا ثففال  سففعن،السففعن التجاريففة اإلنجليزيففة  رجففل بدزيففاء الطنففود الحمففر، وصففعدوا إلففى

معاقبفة بوسفطن،  غير أن لندن وصعت حعلة شات بوسطن بالطمجية، وأصفدر البرلمفان اإلنجليفزت قفوانين تطفدف إلفى ،ميناء بوسطن
 ومنعففتوضففع حففاكم عسففكرت علففى بوسففطن تففم و إغففال  مينففاء بوسففطن أمففام حركففة المالحففة، حتففى يففتم د ففع ثمففن الشففات،  وقففد تففم
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عفال ن االسفتقالل، بدنطفا لفم ويرى الدكتور العليان من خالل قراءتا التحليلية للثفور  األميركيفة وا 
تشتعل كرد  عفل علفى بريطانيفا ورغبتطفا  في ضفمان دخفل قفومي مفن المسفتعمرات  في أميركفا، 
وال بسففب  المسففتوطنين الففذين رغبففوا  ففي التطففر  مففن د ففع الضففراو  التففي  رضففت علففيطم، إنمففا 
 قفدحت جفذوتطا توجطففات المسفوولين  ففي بريطانيفا  يمفا يخففص بالحعفاة علففى المصفالا الحيويففة
لبريطانيفا والفذت لفم يكفن يتحقف  باعتقفادىم إال مفن خفالل ممارسفة البرلمفان االنجليفزت سففلطاتا 

، كما قامت الثور  أيضا كنتيجفة إليمفان المسفتوطنين بفدن مثفل ةعلى كل ممتلكاتا اإلمبراطوري
 .74تل  السلطات قد تعر  حقوقطم األساسية للخطر األكيد

 ثور  األميركية،  يمكن إيجازىا بالتالي:ل التي مرت بطا الأما أىم المراح     
. المةفففاىرات االحتجاجيفففة التفففي قفففام بطفففا المسفففتوطنون لمقاومفففة اإلجفففراءات البريطانيفففة، وقفففد 1

 1772شففكلت مجموعففة مففن المتةففاىرين جماعففة عر ففت باسففم أبنففاء الحريففة التففي ةطففرت عففام 
لكتيبففات والمجففالت بمسففتعمر   رجينيففا، وقففد صففاح  ةطففور ىففذ  الحركففة انتشففار العديففد مففن ا

والصحف الدورية التي تح  على مقاومة اإلجراءات البريطانية، وقد واجفا أبنفاء الحريفة جبفا  
الضفففراو   فففي كفففل مكفففان وضفففربوىم بالحجفففار  وحطمفففوا نوا فففذ مكفففاتبطم ومنشففف تطم، كمفففا قفففاموا 

تلفففف  المةففففاىرات الثوريففففة عففففن قيففففام  أسففففعرت، وقففففد بضففففر  حففففراا الجمففففار  وجنففففود الواليففففات
ومة البريطانية بنيقاف العمل بقانون الضراو  المعرو  على الزجاج والور  والقصدير، الحك

 .75مما ساعد  ي تطدوة الموقف المتعجر للثور   ي تل  األثناء
. مرحلة المقاطعة االقتصادية التي جاءت تلبيفة للفدعو  إلفى مقاطعفة البضفاوع التفي  رضفت 2

، وقففد خعففت حففد  المقاطعففة عنففدما 1767م عليطففا الضففراو  عقفف  صففدور قففانون تاونشففند عففا
قففرارا بنل،ففاء قففانون تاونشففند ، وتففم  1770السففلطات البريطانيففة  ففي شففطر إبريففل عففام  أصففدرت

اإلبقففاء  قففط علففى رسففوم قففدرىا ثففال  بنسففات علففى الشففات لمسففاعد  شففركة الطنففد الشففرقية ماليففا 
 . 76التي أوشكت على اإل الا

                                                                                                                                      

. مففن الحففاكم العسففكرت، وقففد أطلفف  سففكان المسففتعمرات األمريكيففة اسففم  القففوانين الجففاور ( علففى ىففذ  القففوانين بففنذناالجتماعففات إال 
 35ص غنيمي. مرجع ساب . المصدر: الشيع، رأ ت 

ل: دراسفة ألىفم دوا عطفا ونتاوجطفا السياسفية واالقتصفادية (. الثفور  األميركيفة وحفر  االسفتقال2012العليان، عادل محمد حسين.   74
 . 167 -142. ص 28تصدر عن كلية التربية جامعة تكريت. المجلد الثامن، العدد  –واالجتماعية. مجلة سامراء 

 40الشيع، رأ ت غنيمي. مرجع ساب ، ص  75

 10-9العليان، عادل محمد حسين. مرجع ساب . ص  76
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ات بطففدف الحصففول علففى مكاسفف  بنرغففام السففلطات . تشففكيل لجففان االتصففال بففين المسففتعمر 3
البريطانية على التنازل عن إجراءاتطا التعسعية التفي صفدرت ل،يفر مصفلحة المسفتوطنين، وقفد 

1773تم تشكيل لجان محلية ثم لجان اتصال بين المستعمرات  ي عام 
77 . 

الحكففام  . تشففكيل ىيوففات تشففريعية ثوريففة مففن خففالل عقففد مففؤتمرات إقليميففة لففم تخضففع لسففلطة4
، حيفف  عقففد المففؤتمر األول  ففي مدينففة  يالدلعيففا  1774الملكيففين، بففدأت منففذ شففطر آ  عففام 

والذت جاء كرد على اإلجراءات التدديبية التي قررتطفا الحكومفة البريطانيفة ضفد مينفاء بوسفطن 
 ومستعمر  ماتشوستا بسب  حادثة الشات.

إجراءات مضاد  لقرارات المفؤتمر  ، حي  اتخذت الحكومة البريطانية. مرحلة إعالن الحرب5
،  1775اإلقليمففي األول، وصففدرت األوامففر باسففتخدام القففو   ففي شففطر كففانون الثففاني مففن عففام 

لكن المواجطة الحقيقية لم تبدأ إال  ي شطر نيسان من العام ذاتا، وقد حاصر سكان مستعمر  
ستعمر  أعداد كثيفر  مفن ماتشوستا القوات االنجليزية المرابطة  ي بوسطن، وقد أيد سكان الم

أيفففار مفففن نعفففا العفففام تفففم عقفففد المفففؤتمر اإلقليمفففي الثفففاني  10مختلفففف المسفففتعمرات، و فففي يفففوم 
بمدينة  يالدلعيفا حيف  اقفر ىفذا المفؤتمر تنةفيم قفوات المسفتعمرات وتعيفين جفورج واشفنطن مفن 

رعايففا   ففي  رسففالة للملف  جففورج الثالفف  لطلف  حمايففة رجينيفا قاوففدا عامففا للثفور ، وقففاموا بتوجيففا 
أميركففا مففن رعايففا   ففي انجلتففرا لكففن لففم يسففتج  الملفف  لمطففالبطم بففل أعلففن عففن عزمففا تدديفف  

التفي خاضفطا الثفوار ضفد القفوات  مستعمر  ماتشوستا، وىكذا بدأت الحر   ي أولى المعفار 
التفي قامفت يفومي السفادا عشفر والسفابع عشفر مفن  Banker Hillاالنجليزيفة وىفي معركفة 

 .78ولكن نتيجتطا لم تحسم ألت من الطر ين 1775 شطر حزيران عام
وعلفففى غيفففر أر  المعركفففة العسفففكرية، قامفففت معفففار  أخفففرى مفففن نفففون آخفففر قادىفففا المثقعفففون 
المستوطنون للفد ان عفن حقطفم  في الحريفة السياسفية والمسفاوا  االقتصفادية، وطفالبوا باسفتقالل 

 .79جون أدامز وتوماا بينالمستعمرات عن انجلترا وكان على رأا ىؤالء القاد  كال من 
وعود  إلى المعركة العسكرية،  نن أىم إنجازات الثوار الحربية كانفت احفتاللطم مدينفة بوسفطن 

، وكان على رأسفطم جفورج واشفنطن الفذت ر فع علمفا أميركيفا خاصفا 1776 ي شطر آذار عام 
 منذ أواول ذل  العام.

                                                 
 41رجع ساب . ص الشيع، رأ ت غنيمي. م 77
 157العليان، عادل محمد حسين. مرجع ساب ، ص  78

اعتبر كتا  بين "اإلدرا  السليم" بمثابة كتا  الثور  األميركية المقدا، وقد رأى بين  ي كتابا أن الحف  الطبيعفي ىفو راوفد األمفم  79
 166دل محمد حسين. مرجع ساب . ص وقد أوضا بدن معطوم الح  الطبيعي ىو المصلحة االقتصادية . المصدر: العليان، عا
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لثفففوار  فففي بوسفففطن، وكانفففت والتفففي أعقبفففت ةفففروف انتصفففار ا، . مرحلـــة إعـــالن االســـتقالل6
بففنعالن االسففتقالل عففن انجلتففرا ىففي  رجينيففا، حففين أعلففن ريتشففارد المسففتعمر  صففاحبة المبففادر  

يطانيفففا  فففي يفففوم السفففابع مفففن شفففطر حزيفففران عفففام ر ىنرلفففي أحفففد نوابطفففا صفففي،ة االنعصفففال عفففن ب
 ، ومطففدت ىففذ  الخطففو  الطريفف  أمففام الواليففات األخففرى بعقففد مففؤتمر إقليمففي  ففي مدينففة1776

، أعلففن  يففا الناوفف  العرجينففي تومففاا جيعرسففون صففي،ة 1776 يالدلعيففا  ففي شففطر تمففوز عففام 
1776إعالن االستقالل  ي الرابع من شطر تموز من عام 

80. 
تقففدم البريطففانيون بطلفف  صففلا مففع األميففركيين،  1782تجفدر اإلشففار  إلففى انففا  ففي نطايففة عففام 

عفن توقيفع الطفر ين وأسفعرت  في النطايفة ورحبت  رنسا بطذ  المبادر ، وبفدأت المعاوضفات بفين 
، ونصففت المعاىففد  علففى 1783عففام  أيلففول ففي الثالفف  مففن شففطر معاىففد  الصففلا  ففي  رسففات 

اعتففراف بريطانيففا باسففتقالل الواليففات المتحففد  األمريكيففة، والتنففازل عففن األراضففي الواقعففة بففين 
متحففففد  األمريكيففففة جبففففال الليجففففاني وبففففين نطففففر المسيسففففيبي، وتحديففففد الحففففدود بففففين الواليففففات ال

االنجليزيففة  في كنففدا، وحصفلت  رنسففا  في ةففل ىفذ  المعاىففد  علفى جففزر االنتيففل والمسفتعمرات 
(، واسففتعادت أسففبانيا جزيففر  1763-1756والسففن،ال التففي  قففدتطا بعففد حففر  السففنوات السففبع  

 .81مينورقا وشبا جزير   لوريدا
عففالن االسففتقالل،  تمث لففت  ففي ةطففور الشخصففية األميركيففة، أمففا أىففم نتففاوك الثففور  األميركيففة وا 

نشاء اقتصاد خاص وعملة خاصة عر ت بالفدوالر، كمفا نفتك عفن الثفور  والد  أمفة ألول مفر   وا 
 ففففي التففففاريع الحففففدي  تففففؤمن بسففففياد  الشففففع ، وأوجففففدت مبففففدأ قيففففام الشففففعو  بففففالثورات ضففففد 

 الحكومات وت،ييرىا.
ومراحل نشد  وةطور الواليات و ي وقعة متدملة  ي كل ما تقدمت مناقشتا حول ةروف      

نجفففد بففدن الخطففوات التفففي مطففدت السفففتقالل أميركففا وقيففام أمفففة جديففد   فففي المتحففد  األميركيففة، 
العففالم يمكففن اعتبارىففا اإلر  الففذت ورثففا الساسففة والقففاد  لطففذ  الدولففة، وأن سياسففاتطا الخارجيففة 

إنما ىفي انعكفاا للمبفادل وتوجطاتطا  ي عالقاتطا مع دول العالم وشعوبا التي تمارسطا حاليا 
التففففي جففففاءت بطففففا الثففففور  وأعلنطففففا االسففففتقالل، ولففففيا بخففففاف علففففى القففففارل للمشففففطد السياسففففي 
المعاصفر بفدن كفل الممارسفات السياسفية وغيفر السياسفية للواليفات المتحفد  األمريكيفة إنمفا ىففي 

                                                 
يطاليفا والواليفات المتحفد  األمريكيفة وتركيفا. القفاىر : معطفد 1967العقاد، صالع.   80 (. دراسة مقارنة للحركات القومية  ي ألمانيا وا 

 . 105-104البحو  والدراسات العربية. ص 
 50الشيع، رأ ت غنيمي. مرجع ساب . ص  81
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ون ىففؤالء مواصففلة للمسففير  التففي بففدأىا مففا يطلفف  علففيطم ثففوار االسففتقالل ، ومففن ال،رابففة أن يكفف
الثوار ىم ليسوا سكان األر  األصليين، ومن ال،رابة أيضا أنطم اقروا تل  الثور  وأعلنفوا ىفذا 
االستقالل لبلد ليست لطم بفل جاءوىفا مطجفرين بحثفا عفن آ فا  جديفد  للحيفا  واالسفتقرار وىربفا 

يقففة مففن مةففاىر العبوديففة والقمففع والتعسففف  ففي بلففدانطم األصففلية، ويمكففن أن تكففون ىففذ  الحق
 اسفففتيطانطمالمعسفففر الحقيقفففي وراء قيفففام الواليفففات المتحفففد  األمريكيفففة بفففدعم أبنفففاء صفففطيون  فففي 

ىا منففذ أن قامففت،  ففي أن تقففر أحقيففة مجموعففات بشففرية  ففي السففيطر  ؤ بعلسففطين،  طففذا ىففو مبففد
، ولكنطم وجدوا  يطا ضالتطم وحققوا  يطا مفا لفم يكونفوا سفيحققونا لفو أرضطمعلى أر  ليست 

لفففدانطم األصفففلية، ولعفففل ىفففذا مفففا تكشفففعا األحفففدا  المعاصفففر   فففي ةفففل التوجطفففات عاشفففوا  فففي ب
السياسففية األميركيففة نحففو منطقففة الشففر  األوسففط بشففكل عففام والمنطقففة العربيففة وقلبطففا  لسففطين 

 بشكل خاص.
إن ىذ  الرؤية ليسفت تحيفزا مفن الباحف  ضفد أميركفا وال ىفي بفالنةر  العداويفة لدولفة تمفول     

ا امتففد مففا لشففع  مزعففوم ىففو الشففع  الصففطيوني، ولكنطففا رؤيففة تعكففا واقعففوتففدعم حقففا مزعو 
أساسا لقرون طويلة،  نزعفة السفيطر  واالسفتعمار واالسفتيطان غارسفة  في التركيبفة األميركيفة، 
وىفففي التفففي رسفففمت توجطاتطففففا نحفففو العفففالم واسفففتطاعت بمطففففار  أن تجعفففل ىفففذا العفففالم مسففففرحا 

ا مففففن خففففالل أدوات سياسففففاتطا الخارجيففففة للسففففيطر  لتجاربطففففا السياسففففية وأن تلعفففف  دورا خطيففففر 
والطيمنة، انطالقا من محاوالتطا المتكرر  بالسيطر  علفى دول أميركفا الشفمالية والجنوبيفة مفرورا 
بطجومطا على شر  آسيا ووصوال إلى منطقة الشر  األوسفط، ومفن لفم تعلفا معفا ل،فة الحفر  

عففا  المصففالا، و ففي ىففذا ال يختلففف حتففى واالسفتيطان قففد أ لحففت معففا ل،ففة الحففوار والتوا ف  وات
الذت أعلن  ي السابع عشر من  ، ولعل ىذا أيضا ما يعسر ثبات الدستور األميركيالمختلعين

رغم تعاقف  الرؤسفاء علفى  ولم يت،ير والذت بقي معموال با ل،اية اين 1787شطر أيلول عام 
 أن يصل لطذا االستنتاج. حكم الواليات المتحد  األميركية، والحقيقة متروكة للقارل  ي 
 التطور السياسي بعد االستقالل حتى بداية القرن العشرين

انطلقففففت الواليففففات المتحففففد  مففففن نواتطففففا باتجففففا  المحففففيط الطففففادل علففففى حسففففا  السففففكان      
واسففتولت علففى  لوريففدا  1803األصفليين مففن الطنففود الحمففر، واشففترت لويزيانففا مفن  رنسففا عففام 

واسففتطاعت خففالل  تففر   1848ت تكسففاا مففن المكسففي  عففام وضففم 1819مففن إسففبانيا عففام 
ة تسفيطر علففى المحيطفين األطلسفي والطفادل، وبففدأت يفدولفة قار  إلففىزمنيفة قصفير  أن تتحفول  
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اتحادا كونعدراليا قبل أن تتحول إلى  يدرالي، وربما يكون القطفار إضفا ة إلفى بسفاطة التركيف  
 . لمتسعةعلى قيام ونجاع ىذ  الدولة ا الج،را ي قد ساعد

اشففترت الواليفات المتحففد  أالسفكا وجففزر الوشففيان مفن روسففيا ثففم  82وبعفد انتطففاء الحفر  األىليففة
 1857والنففففد وبيكففففر عففففام جففففزر ىاو يعيكية علففففى حسففففا  إسففففبانيا، توسففففعت  ففففي الجففففزر الباسفففف

وىففاوات و ينففيكا  ففي نطايففة القففرن التاسففع عشففر وانتزعففت العلبففين مففن  1859وميففدواني عففام 
 .1946إلى أن منحتطا االستقالل عام  1899رتطا عام إسبانيا واستعم

و ففي بدايففة القففرن العشففرين بففدأت تتوسففع  ففي منطقففة الكففاريبي  احتلففت بورتوريكففو وبنمففا التففي 
شففقت  يطففا قنففا  بنمففا الواصفففلة بففين المحيطففين األطلسففي والطففادت والتفففي تعففد مففن أىففم النقفففاط 

 . االستراتيجية  ي تركيبتطا كقو  عالمية
ت الواليفففات المتحفففد  باقتصفففاد زراعفففي واسفففع وبمجتمفففع ريعفففي مخلخفففل، وةلفففت طفففوال بفففدأ     

ثففففل القفففرن التاسفففع عشفففر دولفففة زراعيفففة تصفففدر الخامفففات الزراعيفففة وتسفففتورد المصفففنوعات وتم
ولكنطفا تحولفت بسفرعة إلفى  ( cowboyعر فت بحضفار  الكفاوبوت  حضار  ريعية غيفر مدنيفة 

ية حديثفة تقفود العفالم  في كفل مجفاالت اإلنتفاج أعةم وأغنى دولة صناعية وأضخم قو  حضار 
تضاعف عدد سكانطا خالل قرن ونصفف أكثفر مفن خمسفين قد و  ،ألولوية والصدار  وتحتكر ا

 . ضععا
من حي  انتطت أوروبا  دخذت عنطا نقاط قوتطا  بدأت الواليات المتحد ويمكن القول إن      

لقطفار متجفاوز  مرحلفة اإلقطفان، ولفم وتخلصت من نقاط ضععطا ونشفدت مفع ايلفة البخاريفة وا
 جميففع دول القففار  تقريبففا إمففا أنطففا امتففداد ،  سففة والحففرو   ففي القففار  األميركيففةتعففان مففن المنا

 لطا. مستسلمج،را ي وبشرت مثل كندا أو تابع 
الواليفات المتحفد   بفدأت، بعد انتطفاء الحفر  العالميفة األولفىوتحديدا العشرين مع بداية  القرن 

التففي اتبعتطففا لعتففر  طويلففة، وذلفف  بعففد حففدو  العزلففة سياسففة  مففنتففدريجيا بففالخروج  يففةاألميرك
  .83الدوليةت،يرات جذرية  ي  مراكز القوى 

                                                 
ركية بمثابة اللحةة الحاسمة  ي تاريع الواليات المتحفد  االميركيفة الحفدي ،  قفد مثلفت منعطعفا سياسفيا تعتبر الحر  األىلية األمي 82

نطفاء كفل الخال فات والصفراعات الفداور   في داخلطفا  في  واقتصاديا واجتماعيا و كريا، وأسطمت  في تقفدم وازدىفار الواليفات المتحفد ، وا 
. المصففدر: العليففان، عففادل محمففد حسففين. مرجففع 1865إلففى عففام  1861مففن عففام تلفف  العتففر  ، وقامففت الحففر  األىليففة  ففي العتففر  

 . 162ساب . ص 
سياسة العزلة أو االنعزال: اتبعتطا الحكومفة األميركيفة  في عطفد الفرويا األمريكفي جفيما مفونرو، وسفميت أيضفا بسياسفة "أميركفا  83

نفففاء الفففداخلي دون الفففدخول  فففي مشفففكالت العفففالم وتحديفففدا  فففي ل ميفففركيين" ، وقفففد أتاحفففت ىفففذ  السياسفففة للواليفففات المتحفففد  التعفففر  للب
 .  64(. أمريكا كحضار . ترجمة: راشد البراوت. الجزء األول. القاىر . ص 1966المشكالت األوروبية. المصدر: بيرنز، ماكا  
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السياسفة الخارجيفة األمريكيفة  في القفرن التاسفع عشفر وبدايفة القفرن العشفرين  اتسفمتولقد      
 -كمففا تمفففت اإلشففار  إليفففا سفففابقاو  –، ىففذ  السياسفففة التفففي بففين الحفففربين العففالميتين باالنعزاليفففة 

لكنطا تخلفت عفن  محيطين،بين  نةرا لوقوعطاالج،را ية النسبية للواليات المتحد   العزلة طامكن
 ،البريطانيفة مفن جطفةاإلمبراطوريفة  ىذ  السياسة بعد الحر  العالمية الثانية بسب  تراجفع دور

مففن جطففة  مجففال األسففلحة بففروز االتحففاد السففو يتي ومففا حففد  مففن ثففور  تكنولوجيففة  ففيو ومففن 
عرضفة  طا  ي ذل  شدن جميع الدول األخفرىالواليات المتحد  ، شدنأخرى، األمر الذت جعل 

مففن الصففع  ،  قففد بففات للطجففوم . أمففا اليففوم و ففي عففالم اسففتحال  يففا اسففت،ناء بلففد عففن ايخففر 
 . محضةتصور اتبان أمريكا أو أت قو  عةمى سياسة انعزالية 

ميركية نحفو العفالم بعفد الحفر  العالميفة األولفى؟ سفؤال تجيف  عليفا كيف ت،يرت التوجطات األ
حتفى أصفبا المجفاالت،   في كا فة  العفالم في  أحدا  ومجريات الت،يرات التي أخذت بالتسفارن

السياسفية  في  انطيفار القفوى  ىأمفام مفن  يمتلف   القفدر  علفى  التفدثير ، ولقفد أدالمجال معتوحفا 
وتحديفدا الواليفات  المتحفد  األمريكيفة  أن تعيد القوى  إلى لعثمانية( ألمانيا والدولة اذل  الوقت 

الحركففة الدوليففة سياسففيا ، وشففملت ىففذ  الت،يففرات ي  مففن جديففد لقففراء   المشففطد السياسففي الففدو 
لم  تواجا أزمات خطير  ولم  تكفن  شفريكا   ريا ، السيما أن الواليات المتحد  واقتصاديا وعسك

 االنعفزال.حد مفا  في  سياسفة  إلىبقيت ملتزمة لمية  األولى ، حي  الحر   العا مباشرا   ي 
 لةطفور بعف  الحركفات شكلت النوا  األساسفيةالحر  العالمية األولى وتجدر اإلشار  إلى أن 

صفففراعات مسفففتقبلية كفففالحر  العالميفففة الثانيفففة، بفففل وحتفففى مطفففدت لاإليديولوجيفففة كالشفففيوعية و 
دايفففة للعفففالم الجديفففد ونطايفففة األرسفففتقراطيات والملكيفففات الحفففر  البفففارد ، ولقفففد شفففكلت الحفففر  الب

رىا أحفدثت ت،يفراا  في والتفي بفدو  ،رويسي للثور  البلشعية  في روسفيااألوروبية، وكانت المحر  ال
الففوطن كمففا بففرزت أسفوأ نتاوجطففا  في تقسففيم ، سياسفات عففدد مفن الففدول الناشففوة  في ذلفف  الوقفت

ا ( واألسفوأ مفن  كفل  رية   رنسفا، بريطانيفا وايطاليفاالسفتعما بين القوىمناط  نعوذ  إلىالعربي 
عطفففاء  1917عفففام  نفففو مبرشفففطر وعفففد بلعفففور  فففي  الثفففاني  مفففن  ىفففذا   صفففدور   لسفففطين    وا 

قوميففا لليطففود علففى  حسففا  السففكان األصففليين،  ويبففدو أن تجربففة   اللحركففة  الصففطيونية وطنفف
راد  ال،ففففر   االسففففتعمارت    أ ركففففا ضففففد الطنففففود الحمففففر ،يالعرقففففي  التففففي اتبعتطففففا  أمالتططيففففر 

العلسطيني ، كما مطدست الطريف  للحفر  البفارد  ع  العربي الشضد  رىاتحديدا( بريطانيا، تكرا
 . بين العمالقين االتحاد السو ييتي والواليات المتحد 
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عنيعفة ، وكانففت  اقتصفادية  أزمفاتبعفد الحفر  العالميفة  أوروبفامفن جانف  آخفر، عاشفت       
السففت،الل ىففذا الوضففع علففى أسففاا أنطففا الداونففة ام الواليففات المتحففد  األمريكيففة مففأ رصففة تلفف  

األولففى ألوروبففا قبففل الحففر  وخاللطففا،  قففد جمعففت الواليففات المتحففد  بعففد الحففر  نتيجففة تسففديد 
 % من احتياطي الذى   ي العالم  دصبحت بذل  أول داون  ي العالم. كل45أوروبا لديونطا 

 األمريكيففةالمتحففد  واليفات  ففي الالسياسفي ات، كففان علفى صففانع القففرار ىفذ   التحففوالت  والت،يفر 
 . ناء التوجطات الجديد بمتكاملة  لدراسة  وأن يدرسطاأن  يضعطا  ي  االعتبار 

التفي  التوسعية للعقيد  امطرد اوشطدت  تر  العشرينات و الثالثينات من القرن العشرين ترسيخ
المتحفففد   األمريكيفففة ،  لمسفففاحة  الج،را يفففة  للواليفففات  ت اانتطجتطفففا العقليفففة األميركيفففة،  فففازداد

أصفففبحت أراضفففي الواليفففات المتحفففد  عشفففر  أضفففعاف أرضفففطا السفففابقة و تفففم ذلففف  كلفففا تحفففت و 
شففعارات الرسففالة التاريخيففة للواليففات المتحففد  األمريكيففة التففي سففاعد التطففور الرأسففمالي الرىيفف  

ولفة متقدمفة مفن الناحيفة االقتصفادية وأصفبا تصفبا اكبفر د في أن  يطا والقاوم على االسفتعباد 
وقفد ، مة عن طري  االنتقاء الطبيعفي(أالرأت األمريكي   أن الواليات المتحد  األمريكية أعلى 

حينطففا  إن األمففريكيين قففد عملففوا مففن اجففل تطففوير البشففرية خففالل  ففي  األمريكففيأعلففن الففرويا 
 1939ريخطفففا(.و  فففي عفففام قففرن ونصفففف أكثفففر ممفففا عملتففا جميفففع الشفففعو  مجتمعفففة طففوال تا

اشففففتعلت الحففففر  العالميففففة الثانيففففة وكانففففت ىففففذ  العرصففففة الذىبيففففة لترجمففففة العقيففففد  األمريكيففففة 
الجيوسياسية و كان الموقف األمريكي حس  ما جاء علفى لسفان الفرويا ىفارت ترومفان:  إذا 

ذا كسبت روسيا ينب،في مسفاعد  ألمانيفا ول يقتفتال كسبت ألمانيا الحر  يج  مساعد  روسيا، وا 
 .84( يقتالن اكبر عدد ممكن  يما بينطما

 ميركا بعد الحرب العالمية الثانيةسياسة أ
حفففرت بنفففا القفففول قبفففل البفففدء باسفففتعرا  سياسفففة أميركفففا بعفففد الحفففر  العالميفففة الثانيفففة، أن      

علففى  الففدول  التففي  تقتصففرلففم  نعففر  لففبع  ايثففار التففي نجمففت عففن ىففذ  الحففر ، والتففي 
 دوال أخففرى  ت،  بفل  شفملالقتفال مفن خفالل  قواتطفا المسفلحة ومعفداتطاي  شفاركت  مباشفر    ف

 :85 ي كل من أ ريقيا وآسيا، تتلخص جملة ىذ  ايثار  يما يلي

                                                 
شفبكة النبفد المعلوماتيفة  .يكيفة الواليات المتحد  األمريكية : لطا  وراء التسلط : قراء   في العقليفة السياسفية األمر عو ، صالا.  84
 .2006تموز 12

نتاج: ناشونال جيوغرا ي   Apocalypseتمت مشاىد  سلسلة حلقات العيلم الوثاوقي  85 الخاص بالحر  العالمية الثانية. دبلجة وا 
 أبو ةبي.  ست حلقات(. 
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تجاوز عدد ضحايا الحر   ي العالم من العسكريين إذ : ( اآلثار على البشرية واإلنسانية1)
عشفففرات  باإلضفففا ة إلفففى ،لم العفففا سفففكان% مفففن 2مليفففون نسفففمة أت مفففا يعفففادل  62والمفففدنيين 

خطيفففر  علفففى حقفففو   تجفففاوزاتوقفففد شفففطدت ىفففذ  العتفففر  ، الماليفففين مفففن الجرحفففى والمشفففوىين 
 ،اإلنسان  مات الماليفين مفن األبريفاء نتيجفة لل،فارات الجويفة و في معسفكرات اإلبفاد  والتعفذي 

عو  ارتكبففت المجففازر  ففي حفف  العديففد مففن الشفف، كمففا علففى اعتقففال األطعففال والنسففاء عففالو  
وقففد كففان كفففل مففن االتحفففاد السففو ييتي وبولنفففدا ، واسففتعملت ضففدىا األسفففلحة الكيماويففة والذريفففة

 من ويالت ىذ  الحر . وألمانيا من أكثر البلدان األوروبية تضررا
 إلى إحدا   جو  اجتماعية كبيفر ، أسفطمت  في بالحر   كما أدى انش،ال ايباء وأربا  األسر

ارتعففففان ملحففففوة  ففففي نسففففبة الو يففففات كمففففا بففففرزت المشففففكالت نسففففبة الففففوالدات مقابففففل  انخعففففا 
االجتماعية المترتبة على كثر  عدد المشوىين واألرامل واليتامى والمحرومين من العمل بسب  

كمففا كثففر عففدد المشففردين وتضففخمت  ،تعشففي البطالففة وتزايففد عففدد اإلنففا  بالقيففاا إلففى الففذكور
ل األبريفاء مفن الناحيفة وء إلفى العنفف وتقتيفالمشاكل النعسية واحتد التسفاؤل حفول مبفررات اللجف

األمفففر الفففذت أدى إلفففى ازديفففاد الشففف   ،المواجطفففات العسفففكرية  ترا قففف، وكلطفففا تبعفففات األخالقيفففة
 . والنعور من كل تقدم علمي والخوف مما يخبوا المستقبل

اضفففطر العديفففد مفففن الفففدول  ممفففاكانفففت نعقفففات الحفففر  باىةفففة جفففدا : ( اآلثـــار االقتصـــادية2)
ة المشاركة  يطا إلى االقترا  وتكفديا الفديون كمفا كانفت الخسفاور الماديفة كبيفر   قفد األوروبي

أصا  الدمار المساكن والمصانع ووساول النقل والمزارن وانقلبت دول أوروبا من دول مصدر  
الففدول القويففة مكانتطففا لصففالا الواليففات المتحففد  األمريكيففة  وبففذل ،  قففدت ،إلففى دول مسففتورد 
تمكنفففت ىفففذ  األخيفففر  مفففن تجفففاوز الصفففعوبات االقتصفففادية ألزمفففة الثالثينفففات خاصفففة بعفففد أن 

% مفففن الرصفففيد العفففالمي للفففذى  80وتضفففاعف إنتاجطفففا الصفففناعي وتجمفففع عنفففدىا مفففا يعفففادل 
 . وأصبا الدوالر عملة تبادل عالمية

أسففعرت الحففر  العالميففة الثانيففة عففن ىزيمففة الففدكتاتوريات  ففي إيطاليففا : ( اآلثــار السياســية3)
على  مسيطر  رنسا وبريطانيا كل من مانيا واليابان وتراجعت مكانة القار  األوروبية  لم تعد وأل

كمفففا  ،بفففل بففرز قطبفففان جديففدان ىمفففا الواليفففات المتحففد  األمريكيفففة واالتحففاد السفففو ييتي، العففالم 
ت،يففرت أنةمففة الحكففم بدوروبففا الوسففطى والشففرقية حيفف  نشففدت الففديمقراطيات الشففعبية وتطففورت 

مرات خفففارج أوروبفففا واتضفففحت المطالففف  المشفففروعة لحركفففات التحفففرر مفففن االسفففتعمار المسفففتع
الكتلة ال،ربيفة برواسفة الواليفات المتحفد  األمريكيفة والكتلفة  :وانقسم العالم إلى كتلتين متنا ستين
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ثم ةطرت على إثر حصفول العديفد مفن المسفتعمرات علفى  ،الشرقية بزعامة االتحاد السو ييتي
النامية التي شكلت ما سمي بالعالم الثالف  وقفد كفان للفدول العربيفة اإلسفالمية  استقاللطا الدول

 .دور  عال ضمن ىذ  المجموعة
عفود  جميففع بلفدان أوروبففا إلفى حففدودىا  ومفن نتفاوك ىففذ  الحفر  علففى الصفعيد السياسففي أيضفا

 :نعفوذ وانقسمت أوروبا إلفى منطقتفي ،القديمة باستثناء بولندا التي توسعت على حسا  ألمانيا
كمففا قسففمت ألمانيففا إلففى دولتففين واحففد   ففي الشففر   ،سففو ييتية  ففي الشففر  وأمريكيففة  ففي ال،ففر 

يففة ،  لقطبمجففال ،  ودخففل  العففالم   ففي  والثانيففة  ففي ال،ففر  وعاصففمتطا بففون وعاصففمتطا بففرلين
ثار   األحالفوالحر   البارد  ، وتشكيل  ، والصراعات  بين  اإلقليميةالحرو   العسكرية،  وا 

دخلت  في    التيكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية إلى   دول، وتجزأت بع  الدول مثل كورياال
منذ  بداية  ةالجنوبيلمساعد   كوريا   أمريكاحر  مسلحة استمرت ثال   سنوات ،  وتدخلت 

ية  ففي كوريففا حتففى  وقتنففا  بقففوات عسففكر ومازالففت  تحففتعة  ، العشففرين الخمسففينات مففن القففرن  
علففى  وشفف   وكانتففا تصففاعدا  جففادا  ففي  التففوتر  العسففكرت   2013شففطد عففام  ، وقففدالحاضففر

 .الدخول   ي  حر  شاملة
عطا  الحلعاء خرجت أمريكا وموبطذ  ايثار والتبعات التي ترتبت على الحر  العالمية الثانية، 

وكان  قوى سياسية جديد  ،منتصر  ضد ألمانيا وايطاليا واليابان، وبرزت على الساحة الدولية 
الواليففات المتحففد  األمريكيففة  تتبنففى سياسففة جديففد    أخففذتومففن ثففم ، السففو يتياالتحففاد   أبرزىففا

 .  ي  كا ة الجوان  والمجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية
كسفف  دعففم الففدول  بطففدف،  أوروبففا ففي  اإلصففالحات دعففت بدنففاااتبعففت الواليففات المتحففد   مففا 

بعففد ةطفففور خاصففة متطا  ففي منفففع انتشففار الشففيوعية بدوروبفففا، األوربيففة للقطفف  ال،ربفففي ومسففاى
والواليففففات المتحففففد   -القطفففف  الشففففرقي-تي يمةففففاىر الحففففر  البففففارد  بزعامففففة االتحففففاد السففففو ي

، إضفا ة إلفى أن اإلصفالحات كانفت تطفدف 1946 عفامابتفداء مفن -القط  ال،ربي-األمريكية
الفففدول المنطزمفففة  فففي الحفففر  العالميفففة بفففين الواليفففات المتحفففد  األمريكيفففة و  اتالعالقففف إعفففاد إلفففى 
تي الففذت كففان يطمففا  ففي  كففر  االنتقففام مففن دول المحففور ياالتحففاد السففو يعلففى عكففا  ،الثانيففة

كانفت  ، وتجفدر اإلشفار  إلفى أن تلف  اإلصفالحاتخساور بشرية واقتصادية  ادحة  االتي كبدت
مفن  الي بدوروبفا ال،ربيفةالتي حا ةت على النةام الرأسم العشرين من العوامل األساسية للقرن

واعتبفرت مفن العراقيفل التفي حالفت دون انتشفار الشفيوعية بدوروبفا ال،ربيفة ومسفتعمراتطا  جطة، 
 من جطة أخرى. بد ريقية
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بعد انتطاء الحر  العالمية الثانية وبروز أمريكا كقو  عسكرية واقتصادية قاود  للنةام و        
، تيياالشففتراكية التففي بففرزت بقيففاد  االتحففاد السففو يالرأسففمالي العففالمي  ففي مواجطففة المنةومففة 

الواليات  عن سعيكشعت  سياسة واليات المتحد  األمريكيةصانعو القرار السياسي  ي التبنى 
علففى المجتمففع الففدولي بشففتى الوسففاول مسففتخدمة  للطيمنففة و ففر  السففيطر المتحففد  األمريكيففة 

الشففراوع الدوليففة مففن أسففلحة  ففي سففبيل ولففم تتففوان عففن اسففتخدام مففا حرمتففا ، العسففكرية قوتطففا 
 فففر  ىفففذ  السياسفففة،  طفففي الدولفففة الوحيفففد   فففي العفففالم التفففي اسفففتخدمت السفففالع النفففووت  ضفففد 

اسففتمرت  ففي ىففذا و  ،اليابففان( والسففالع الكيميففاوي أثنففاء حربطففا العدوانيففة ضففد الشففع  العيتنففامي
شففتراكي الففذت أوجففد الففنطك المتنففاق  مففع القففانون الففدولي حتففى بعففد سففقوط وزوال المعسففكر اال

اسفتمرت  في االعتمفاد علفى التفي  األمريكيفةالسياسفة العداويفة شكال من أشكال الردن  ي وجا 
قوتطا العسكرية للتعامل مع مختلف القضايا الدولية خارج نطا  القانون الدولي كما حد   ي  

عفدوان ا بارتكفا  تحفت  مبفررات  لفم تكفن  صفحيحة  ، وتطديفدى  2003احتالل العرا  عفام 
 ففي  حركففة الت،ييففر الففديمقراطي ففي  الوقففت  الحاضففر بحجففة مسففاعد     عسففكرت ضففد سففوريا

علفففى  عربيفففة دون االكتفففرا  بالحصفففولعربيفففة وغيفففر  إقليميفففة ، سفففاعدىا  فففي ذلففف  قفففوىسفففوريا 
تحديففدا قففد حففال بففين التوجففا الموقففف الروسففي غيففر أن ،  تعففوي  مففن مجلففا األمففن الففدولي

 للواليفات المتحفد السفلو  المتنفاق  . ويمكفن القفول بالنتيجفة بفدن األميركي وبين تحقي  م ربا
مفففع القفففانون الفففدولي تحفففول إلفففى سفففمة ثابتفففة مفففن سفففمات السياسفففة الخارجيفففة للواليفففات المتحفففد  
، األمريكيفففة وسفففارت عليفففا جميفففع اإلدارات الديمقراطيفففة والجمطوريفففة واسفففتمر حتفففى يومنفففا ىفففذا 

إنمفا ركفا يأمولفيا بخفاف  في أن  ، السفلو  األميركفيىفذا  نمكانية ت،يفرينب  بوليا ىنا  ما 
بدسا العالقات الدولية وبالمرتكزات التي تحكم ىذ  العالقات، وبدال من أن تكفون  تب  وبقو 

، اختفففارت قفففو  القفففانون ىفففي البوصفففلة التفففي تطتفففدت بطفففا الفففدول  فففي رسفففم وصفففياغة عالقاتطفففا 
عالقاتطففا مففع الففدول  عففد  تسففتند إليطففا  ففينون القففو  كقاالواليففات المتحففد  بسياسففتطا المتبعففة قففا

 األخرى المختلعة معطا. 
بوضع حد قد تعطدت  ،يكية  ي عطد الرويا بارا  أوباماورغم أن الواليات المتحد  األمر      

للحففرو  الخارجيففة إال أنطففا سففرعان مففا نسففيت ىففذا التعطففد بمجففرد تطففور األوضففان العسففكرية 
خدام الجيش السورت ل سلحة الكيمياوية ضد المدنيين  ي واإلنسانية  ي سوريا بعد مزاعم است
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حشففد أسففاطيلطا للقيففام بعففدوان ضففد بالواليففات المتحففد  األمريكيففة باشففرت غوطففة دمشفف ، حيفف  
 . 86الدوليسوريا غير مكترثة بموقف القانون 

ة القفو  العسفكري ركيزتين،  دما األولى  تتمثفل  فيعلى  قامتإن ىذ  الطيمنة على األمم       
الفدوالر  والثانيفة  فيتحفالف أن يواجطفا منفذ نطايفة الحفر  العالميفة الثانيفة،  أتالتي لم يستطع 

 . 87 ي التعامالت المالية  ي العالم ، ىذ  العملة التي تعردت بالدور الوحيداألمريكي
العسفكرت  كية  قط على الجان  السياسي،  بفل كفان  للجانف  ر يماأللم  يكن تركيز السياسة و 

، حالف  العسفكريةاألقامت العديد من أذ توجطات السياسة األمريكية، حي  ام  ي  تنعيدور ى
 من أىمطا: 

لقد مطفدت المعاىفد  بفين المعسفكرين الشفرقي وال،ربفي إثفر تصفاعد  . حلف شمال األطلسي:1
حفففد  الحفففر  البفففارد  بينطمفففا لحلفففف شفففمال األطلسفففي الطريففف  لتوسفففيع معاىفففد  بروكسفففيل التفففي 

،  1948آذار عفففام  17وبريطانيفففا و رنسفففا  فففي  ابلجيكفففا ولوكسفففمبور  وىولنفففد وقعتطفففا كفففل مفففن
خاصففة بعففد تزايففد النعففوذ السففو ييتي  ففي أوروبففا، والففذت تحففول إلففى خطففر حقيقففي ىففدد الففدول 

 .88األوروبية ال،ربية
ومن جانبطا، شفجعت أميركفا معاىفد  بروكسفيل ودعفت إلفى توسفيعطا وأعربفت عفن رغبتطفا  في 

، وبعففففد اجتمففففان علففففى مسففففتوى وزراء خارجيففففة دول المعاىففففد  والواليففففات الففففدخول عضففففوا  يطففففا
المتحفد  األميركيففة، اسفتقر الففرأت علفى تطففوير المعاىفد  إلففى تحفالف أوسففع، وكانفت ىففذ  بدايففة 
وضع الميثا  التدسيسي لحلف شمال األطلسي، وتمكنت اللجنفة الداومفة لميثفا  األطلسفي  في 

الحلفف، وتفم االحتعفال بنشفدتا وةطفر إلفى الوجفود  في  بروكسيل من االنتطاء مفن إعفداد ميثفا 
، وعففرف منففذ ذلفف  الوقففت بحلففف شففمال األطلسففي 1949نيسففان عففام  4مدينففة واشففنطن  ففي 

NATO
89  . 

لقد أقدمت الواليات المتحد  األميركية على ىفذ  الخطفو  نةفرا لعجفز األمفم المتحفد  عفن       
لنةففام العففالمي، وذلفف  بسففب  االتجاىفففات اتخففاذ إجففراءات  اعلففة نحففو القضففايا الخال يفففة  ففي ا

المختلعففففة للقففففوتين العةميففففين، ممففففا أةطففففر عففففدم قففففدر  مجلففففا األمففففن علففففى اتخففففاذ أت قففففرارات 
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ت بتوقيفففع ىفففذ  المعاىفففد  مرحلفففة جديفففد   فففي تفففاريع الواليفففات المتحفففد ، حيففف  أ، وبفففد90حاسفففمة
العاعلفة  في األمفن بالمشفاركة  لتبفدأتمكنت من التخلي عن مبدأ العزلة  ي سياسفاتطا الخارجيفة 
علفى بنيفة الحلفف واسفتراتيجيتا  تطفرأاألوروبي  ي ةل الحر  البارد ، وطفوال ىفذ  الحفر  لفم 

أت ت،ييرات مطمة، وبقي محا ةفا علفى مطمتفا الرويسفة  في تحقيف  األمفن الجمفاعي ألعضفاوا 
 28 في مواجطففة الخطففر السففو ييتي، و ففي مراحففل متتاليفة أصففبا عففدد الففدول المنضففمة للحلففف 

 .91لةدو 
وقد استطاعت الواليات المتحد  األميركية أن ترسفع لفدى الفدول األوروبيفة األعضفاء  في      

الحلف أن األمن األوروبي لن يتحق  إال بالتحالف العسكرت لمواجطة الخطر السفو ييتي، وأن 
تل  الفدول لفن يكفون بمقفدورىا المواجطفة دون وجفود الواليفات المتحفد ، نةفرا لعفدم قفدرتطا علفى 

لفففد ان منعفففرد ، وأن الواليفففات المتحفففد  األميركيفففة ىفففي الدولفففة الوحيفففد  التفففي تملففف  القفففدر  علفففى ا
 .92تدمين الردن النووت لحماية أوروبا

غيففر أن أخطففر مففا تففم تعديلففا علففى اسففتراتيجية الحلففف بعففد انطيففار االتحففاد السففو ييتي       
ل،ففاء الطيكففل العسففكرت للحلففف المضففاد وارسففو  ففي عففام  يففل القففو  العةمففى الثانيففة ورح 1991وا 

عن الساحة الدولية ، ىو اعتبار إسراويل بمنزلة حليفف طبيعفي  في الشفر  األوسفط، ولفا دور 
وةيعففففي إقليمففففي  ففففي مجففففال األمففففن، وقففففد التقففففت اسففففتراتيجية الحلففففف مففففع مضففففمون التحففففالف 

 . 93االستراتيجي األميركي اإلسراويلي  ي مساول أمنية مشتركة
م واألبففرز الففذت أدى إلففى إقففرار الميثففا  االسففتراتيجي الجديففد للحلففف وكففان التطففور األىفف      

الففذت ألقففى الضففوء علففى المطففام المسففتقبلية للحلففف،  قففد  1999ىففو بيففان قمففة واشففنطن عففام 
حرصفففت الواليفففات المتحفففد  علفففى بقفففاء الحلفففف وتطفففوير ، وسفففعت إلفففى تزويفففد  بكفففل اإلمكانفففات 

ا  العضففوية  يففا نحففو الشففر  األوروبففي إلبقففاء الماديففة والتقنيففة وتطففوير مطماتففا، وتوسففيع نطفف
لالسففتراتيجية ال،ربيففة، وبطففذ  التوجطففات ضففمنت الواليففات المتحففد  بقففاء  أساسففيةالحلففف ركيففز  

                                                 
(. تفدثير اسففتراتيجيات السياسفة األميركيففة علففى توجطفات حلففف شفمال األطلسففي. مجلفة السياسففة الدوليففة: 1997الشفاىد، جاسففر.   90

 96. تموز. ص 29عدد القاىر . ال
-1989(. دور حلففففف شفففمال األطلسففففي  ففففي اسفففتقرار دول البلقففففان  كوسفففو و: دراسففففة حالففففة(  2012الطراونفففة، طففففار  بفففادت.   91

 57(. رسالة ماجستير غير منشور   ي العلوم السياسية. جامعة الشر  األوسط. األردن. ص 2011
 . 834الجزء األول. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ص  (. الموسوعة العسكرية.1981األيوبي، ىيثم وآخرون.   92

 . 114-113(. نةرية العالقات الدولية. بيروت: دار أمواج للنشر. ص 2003حسين، عدنان السيد.   93
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زعامتطا لطذا الحلف،  مكنطا ذل  من التدخل  ي شفوون أوروبفا الداخليفة، كمفا أكفدت ارتباططفا 
 . 94وسيا ومنعطا من التجاوزبدوروبا الموحد ، عالو  على مسعاىا  ي تحجيم دور ر 

والمالحفففة  فففي دور الواليفففات المتحفففد  األميركيفففة المفففؤثر  فففي اسفففتراتيجيات حلفففف شفففمال       
العسفكرت  في القضفايا تفدخلطا عن تقديم مبفررات  إدارتطا السياسية لم تعجز أبدا  أناألطلسي 

يبيففة ،   نجففد  الل ةاألزمففمفن  األمريكيففةعففن موقففف القيفاد  السياسففية  تمخف الدوليفة،  وىففذا مففا 
العصفففا مفففن  قفففد أمسففف ، 2011 فففي خطابفففا حفففول ليبيفففا  فففي أواخفففر أبريفففل الفففرويا  اوبامفففا، و 

المنتصففف  ففي التعامففل مففع العريفف  المؤيففد  ففي إدارتففا للتففدخل  ففي ليبيففا ألىففداف إنسففانية وبففين 
العريففف  ايخفففر الفففرا   لطريقفففة صفففناعة القفففرار،  قفففد قفففال إن التفففدخل لفففن يشفففكل سفففابقة لتلففف  

مليففات ألن الواليففات المتحففد  ال يمكنطففا التففدخل  ففي كففل بقعففة مففن العففالم ألغففرا  إنسففانية، الع
تتحففر   أنو في الوقففت نعسفا قففال إن وضففع بفالد   ففي العفالم ال يجعلطففا تشففاىد مفا يجففرت دون 

 . لمساند  القضايا اإلنسانية
بعد كثيففرون اسففت ،مجلففا األمففن الففدولي الستصففدار قففرار بالتففدخل العسففكرت ىقبففل التوجففا إلففو 

 في الوقفت األقفل  ىالواليات المتحد  بعمليات عسكرية جديد  بعفد العفرا  وأ ،انسفتان ف علف قيام
ثم جاء التدخل ضفد النةفام الليبفي ليةطفر بوضفوع أن النزعفة العسفكرية األمريكيفة ال  -القري 

رغبة  في خاصة لو اقترنت بطموع ال ،تت،ير بت،ير األيديولوجيات العكرية للرؤساء  ي السلطة
أوباما لدخول'  سنحت العرصة للرويا قد  ،قمة ىرم القياد  العالمية  ىإةطار تعو  أمريكا عل

الحفففر  الثالثفففة' التفففي تقودىفففا واشفففنطن  فففي عشفففر سفففنوات قبفففل بفففدء معركفففة انتخابفففات الرواسفففة 
مبفدأ المبفادر  مفن جانف  الواليفات المتحفد   في  ىالحعاة علف ىالمقبلة من أجل إثبات قدرتا عل

ت يحمل سجال سلبيا يو ر غطاء مالوما لعود  ذالتدخالت العسكرية  ي صور  العقيد الليبي ال
بناء التحالعات الدولية ضد الخصوم  ي شكل أكثر قبفوال للمجتمفع العفالمي وىفو'  ىواشنطن إل

 ىوىففو التصففور الففذت سففع، لففو كانففت أمريكففا  ففي صففدار  القيففاد   ىالتشففاور قبففل التحففر ' حتفف
دار  األمريكيففة للتففرويك لففا  ففي الشففطور الماضففية، ووجففد  رصففة سففانحة  ففي حالففة  ريفف   ففي اإل

بففدأت بمنطقففة الحةففر الجففوت ثففم توجيففا ضففربات ضففد أىففداف بعينطففا لشففل قففدر  قففوات   ،ليبيففا
ثفم حفدثت انتكاسفة نتيجفة خطفد  في  ،استطداف المدنيين بالترسفانة الحربيفة الثقيلفة ىالقذا ي عل

بففل وتراجعطففا  ففي  ،صففعوبة  ففر  المعارضففة الليبيففة سففيطرتطااألر  و  ىتقففدير األوضففان علفف
 .مدن ومناط  استولت عليطا

                                                 
 . 160(. نةام األمن الجماعي  ي النةرية والتطبي . عمان: عالم الكت  الحدي . ص 2005طوالبة، حسن.   94
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حيف   صفدرت  ، السفورية  األزمفةأن  يكرر الموقف  في   أراديبدو  أن اوباما وعلى ما       
ضففة لففدعم  المعار عات لضففر  سففوريا وسففا أيففامتحديففد قففام باوبامففا،  و تطديففدات متالحقففة مففن 

كفففبا  ىفففذا  اإليرانفففيالروسفففي والموقفففف ار  شفففامل، لكفففن  الموقفففف دمففف أسفففلحة بحجفففة  وجفففود
 . 95التوجا

بين أسفتراليا،  1954سبتمبر  8ميثا  د اعي إقليمي، عقد  ي . حلف جنوب شرق آسيا: 2
، والمملكفففففة المتحفففففد ، والواليفففففات المتحفففففد  دوتايالنففففف، والعلبفففففينو رنسفففففا، ونيوزلنفففففدا، وباكسفففففتان، 
، وقصفد بفا إنشفاء نةفام د فان جمفاعي العلبفينمفانيال عاصفمة  األمريكية. وقع ىذا الميثا   ي

آسيا. وبمقتضى ىذا الميثا  أقرت الدول المرتبطفة بفا أن أت عفدوان مسفلا نو   شر   ي ج
علفففى أت منطفففا يطفففدد سفففالم كفففل منطفففا وسفففالمتا، وتعطفففدت ببفففذل المعونفففة المتبادلفففة لمواجطفففة 

الفدول المرتبطفة بفا، ويقفوم بالتشفاور  في  العدوان. كما أنشفد الميثفا  مجلسفاا تمثفل  يفا كفل مفن
األحففوال السففاود   ففي المنطقففة مففن حففين يخففر. وقفففد  ضففيطاتتقالمسففاول الحربيففة وغيرىففا التففي 

أصدرت الدول المرتبطة بطذ  المعاىد  تصريحاا يتضمن مبادل معينة، وأسمتا ميثا  المحيط 
قرير المصفير لجميفع الشفعو ، الطادت، أكدت  يا احترامطا لمبادل الحقو  المتساوية، وح  ت

 .وأعلنت  يا استعدادىا لالستمرار  ي التعاون  ي الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقا ية
مواجطففة  قففو   الصففين  المتعاةمففة  أبرزىففامففن بففدأ  ىففذا الحلففف ألغففرا  محففدد   كففان       
ك وبما  كان  يطرحا تون  يقياد  ما وتستحت  يطا  ي  العتر   التي كانت الصين   ةوبخاص
بعففد حففوالي   أتونةريففات  سياسففية ، ومنففذ بدايففة  السففتينات مففن  القففرن  العشففرين    آراءمففن 

انسفحبت  رنسفا  منفا  في العتفر  التفي كانفت   يطفا   رنسفا  تحفت   ، تدسفياالعشر  سفنوات مفن 
لحلفف  ، لفم  يعفد  لعرنسفا دور   عفال   في ىفذا  ا 1965قياد   شارل  دي،ول ،   منذ  عام  

أن  الحلف    إلى إضا ةوكان ىنا   العديد  من المبررات التي   قدمت  من قبل    رنسا ،  
كففان  يعففاني  مففن  ضففعف  شففديد  ففي  قدراتففا العسففكرية  السففيما  أن  الففدول  العربيففة ةلففت  

 اىففذ ، وانتطفى وجفودالعسفكريةجفد قفوات بريففة مفن قبلطفا ضفمن قفوات الحلففف تفر    مسفدلة توا
 . 197796م ي  عا الحلف 

                                                 
 . 26/5/2011 . موقع قاوم اإلخبارت.دور "الناتو"  ي ليبيا بين الحل السياسي والحسم العسكرت شريف شعبان.  ،مبرو   95
 . مطبوعات جامعة الكويت. والنةرياتالعالقات السياسية الدولية: دراسة  ي األصول (. 1984مقلد، إسماعيل صبرت.   96
 . 360-354. ص 3ط 
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الواليفففات  ،  برعايفففة  1955ا الحلفففف عفففام ىفففذ أسفففا. حلـــف بدـــداد )المعاهـــدة المركزيـــة(: 3
يففران، ومشففاركة بريطانيففا   األمريكيففةالمتحففد    واجففا  مقاومففة    دوتركيففا  وباكسففتان  ،  وقفف  وا 

ول  الفدمفن  أت إليفام ولفم  ينضفعبد الناصفر،  لل  جماحالرا المصرتعنيعة من قبل  الرويا 
الناصففر يففرى أن العففر  ال  وكففان  الراحففل عبففد، سففوى  العففرا    ففي  العطففد الملكففي العربيففة  

يرون أمامطم خطراا على أمنطم غير خطر االستعمار، الذت سيطر على أراضيطم، منذ القفرن 
التاسففع عشففر وقبلففا. و ففي حالففة مصففر،  ففنن االسففتعمار البريطففاني  ففر  سففيطرتا المطلقففة، 

ولففيا مففن المعقففول، أن نقعففز،  جففد ،  نقففول لشففعبنا إننففا اكتشففعنا لففا  ،عامففاا ألكثففر مففن سففبعين 
 .يتخلص بعد من عدو  القديم، االحتالل البريطاني لمعدواا جديداا، ىو االتحاد السو يتي وىو 

، علمففا أن الحلففف  تواجففد العففرا   ففي ىففذا  الحلفففطففى انت ففي العففرا   1958قيففام  ثففور     وبعفد
  .197997 عامانتطى  ي 

 االستراتيجية األميركية في القرن الواحد والعشرين
، خفففرج خبفففراء  98"تحففت شفففعار "ال تنفففازل عفففن قيفففاد  العفففالم  ففي القفففرن الحفففادت والعشفففرين      

مجلا األمن القومي واالستخبارات األمريكية وعدد كبير من مراكز الدراسفات التفي تعمفل  في 
شفففباط  27إلفففى  7قفففد  فففي العتفففر  مفففن خدمفففة صفففانع القفففرار األمريكفففي مفففن اجتمفففاعطم الفففذت ع

االسففتراتيجي الجديففد الففذت تنطففوت تحتففا المطففام والخطففط ىففذا الشففعار المبففدأ  شففكل، و  م1999
التكتيكيففة حتففى تسففتمر واشففنطن كمركففز دولففي وعاصففمة لدولففة عةمففى  ففي االحتعففاة بعففرش 

 . القياد  لماوة عام أخرى بال منا ا
براؤىففا السياسففيون إن الواليففات المتحففد  األمريكيففة و ففي ىففذا، يففرى حكمففاء الواليففات المتحففد  وخ

والعففالم ال،ربففي قففد أصففابتا حالففة مففن ال،ففرور الشففديد والثقففة المضففاععة  ففي الففنعا  ففي أعقففا  
انطيار االتحاد السو يتي وتعتيتا إلى دويالت ضعيعة وما تال ذلف  مفن انطيفارات  في المعسفكر 

ل،ربفي صفار مضفاععاا بعفد االنتصفار السفاح  الشرقي، ويعتقد ىفؤالء الخبفراء أن ىفذا ال،فرور ا
الذت حققا العالم بقياد  الواليفات المتحفد  األمريكيفة  في عمليفة عاصفعة الصفحراء ضفد القفوات 
العراقيفففة، وكفففان احفففد دالوفففل ىفففذا ال،فففرور ال،ربفففي مفففا أعلنفففا الفففرويا جفففورج بفففوش عفففن النةفففام 

 .العالمي الجديد

                                                 
  www.marefa.orgشبكة المعر ة :  97
ايفار  28استراتيجية البيفت األبفي   في القفرن المقبفل: ماوفة عفام أخفرى مفن الزعامفة األمريكيفة. تفاريع: صحيعة البيان اإلماراتية.  98

 .1، ص1999
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الواليففات المتحففد  االسففتمرار  ففي  أرادتبدنففا إذا ويضففيف الخبففراء السياسففيون  ففي أميركففا،      
قيففاد  العففالم،  ففان عليطففا انتطففاج أسففلو  أكثففر تواضففعاا مففع دول العففالم عامففة، ومففع دول العففالم 
الثال  على وجا الخصوص، نةفرا لكفون األخيفر  قفد أصفبحت أكثفر قابليفة الحتمفال الضف،وط 

خاصفة الفدول -الحاكمفة  يطفا  ألنةمفةالسياسية، ليا بسب  قوتطا الذاتيفة ولكفن بسفب  رغبفة ا
حتفى بعفد  أمريكفاعلفى تحفدت قدرتطا  إثباتعلى  -رت  ي  ل  المعسكر الشرقي سابقاا التي دا

 .99سقوط االتحاد السو يتي
ويؤكفففد الخبفففراء اإلسفففتراتيجيون أن المبفففدأ االسفففتراتيجي الفففذت ينب،فففي أن تحفففا ة عليفففا واشفففنطن 

بانعجففار أت نففون مففن النزاعففات اإلقليميففة التففي مففن  خففالل الماوففة عففام المقبلففة ىففو عففدم السففماع
شففدنطا تطديففد السففالم واالسففتقرار  ففي ىففذ  المنففاط ،  حففدو  أت صففران غيففر مففدمون العواقفف  
سفففوف يحمفففل تفففدثيرات مباشفففر  علفففى المصفففالا القوميفففة األمريكيفففة، وعنفففد ىفففذ  النقطفففة تشففففير 

عامفل الفردن المباشفر  في احتفواء  اإلستراتيجية األمريكية إلى ضرور  أن يكون للقو  األمريكيفة
ىذ  النزاعات  ي حالة  شل الدبلوماسية األمريكية  ي احتواوطا أو منع انعجارىا، علفى أسفاا 

 .100أن يتم تدخل القو  األمريكية بصور  مقبولة قانونية وتحةى برضا الرأت العام
األميركيفة،  قفد حفددت أما األىفداف التفي رسفمتطا االسفتراتيجية الجديفد  للواليفات المتحفد       

 :101بالنقاط العشر التالية
والتففي  1991اإلبقففاء علففى اسففتراتيجية  األراضففي ايمنففة( التففي بففدء اإلعففداد لطففا منففذ عففام . 1

تضمن سالمة األراضي األمريكية من كا ة أنوان االعتفداءات التفي تطفدد األمفن القفومي سفواء 
 .عبر أنةمة دولية أو شبكات إرىابية عالمية

يففز كعففاء  وقففو  االقتصففاد األمريكففي وتففدعيم قدراتففا التنا سففية علففى مسففتوى العففالم بمففا تعز . 2
 ينعكا على مضاععة قو  األمة داخليا وخارجيا. 

االسفتثمارات ل مفريكيين  في كفل مكفان تفو ير  فرص إيجاد المزيفد مفن العفرص والوةفاوف و . 3
 . ي العالم

الستخدامطا كددوات  ي مواجطة تحديات القفرن  تعزيز القو  العسكرية والقدرات الدبلوماسية. 4
 الجديد. 

                                                 
99
 Kagan R. (2003). Paradise and power: America and Europe in the New World Order (New 

York) pp.99-110. 
 . 212-187. ص 1. بيروت: دار الخيال. ط مستقبل العالقات العربية ف األمريكية(. 2005كنعان، حسين.   100

101
 Kagan R. Op.cit. p. 106-107 
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ر ع مستوى التنسي  األمني لمواجطة التحديات األمنية العالمية بين أميركا والفدول الحليعفة . 5
 . 102والصديقة بما يضمن المواجطة الحاسمة والعاعلة لتحديات األمن العالمي

لحعاة على استمرارية عالقاتطا ذات الطابع تحقي  السالم واألمن والوحد  للقار  األوربية وا. 6
 . الخاص مع الواليات المتحد  األمريكية

 .الحعاة على قو  واستقرار مجموعة دول المحيط الطادت ايسيوية. 7
 . تدمين المصالا األميركية عبر البحار. 8
العفالم استمرار المواجطة الشاملة ضد اإلرىا  والمخدرات والجريمة المنةمة علفى مسفتوى . 9

 .وممارسة ض،وط أوسع على الدول الراعية لإلرىا 
 . 103تحقي  السالم واالستقرار  ي الشر  األوسط ومناط  النزاعات اإل ريقية. 10

غير أن الجوىر الحقيقي لالستراتيجية األمريكية ىفو الحعفاة علفى الواليفات المتحفد  األمريكيفة 
ع ألت مففن القفوى األخففرى  في المنا سففة كقطف  متعففرد  في القففرن الحفادت والعشففرين دون السفما

الععليففة للواليففات المتحففد  أو حتففى مجففرد التعكيففر بمنا سففتطا ألن القففرن الجديففد يجفف  أن يكففون 
أميركا. وتفم تفدطير ذلف  الطفدف مفن خفالل رؤى اسفتراتيجية كفان مفن أىمطفا مفا اصفطلا علفى 

  .104تسميتا "استراتيجية اإلمبراطورية"

 (PNAC) يدمشروا القرن األميركي الجد
إلعفاد  بنفاء القفدر  الد اعيفة  2000ىو مشرون تبنفا  المحفا ةون الجفدد  في أميركفا عفام       

 :105األمريكية، تركزت أجند  ىذا المشرون  ي أربعة مطام رويسة ىي
 . الد ان عن األراضي األمريكية. 1
 . القتال وتحقي  النصر  ي عدد من الحرو  المتزامنة. 2
 عة األمن مع إعاد  تشكيل المنا  األمني  ي المناط  واألقاليم. القيام بمطام ح. 3

ة  فففي لميففف. إحفففدا  تحفففوالت  فففي القفففوات المسفففلحة األمريكيفففة مفففن خفففالل اسفففت،الل الثفففور  الع4
 ون العسكرية.  والش

                                                 
(. الطيمنة األميركية: رؤية  ي االحتمال السياسي. محاضرات  ي كلية العلوم السياسية، 2006إسماعيل، واول محمد.   102

 . 106عة المستنصرية. ب،داد، جمطورية العرا . ص الجام
 107المرجع الساب  نعسا. ص  103

 .18-16. ص 1(. اإلمبراطورية االستباقية. ترجمة: ليلى النابلسي. بيروت:شركة الحوار الثقا ي. ط2005النداو، سول.   104
 .37. ص 1بية للعلوم. ط . بيروت: الدار العر 2001سبتمبر  11عالم ما بعد (. 2004ولد أبا ، السيد.   105
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ولتحقي  تل  المطام الرويسة بتعفو  و اعليفة، عمفد المشفرون إلفى تقفديم بعف  المتطلبفات التفي 
 : 106تو ير القو  العسكرية واإلمدادات المادية لطا، شملت ىذ  المتطلبات أوصى بطا لضرور 

عففاد  تقيففيم  .1 إبقففاء تعففو  الواليففات المتحففد  النففووت ونشففر  علففى المسففتوى الففدولي، وا 
 دور القو  النووية  ي التعامل مع التطديدات الجديد . 

ي مليففون ر ففع أعففداد العففاملين والمنتسففبين إلففى القففوات المسففلحة لتصففل إلففى حففوال .2
 ونصف المليون  رد. 

إعفففاد  توزيفففع القفففو  العسفففكرية األمريكيفففة علفففى مسفففتوى العفففالم  فففي ضفففوء الحقفففاو   .3
االستراتيجية الجديد ، وذل  بد ع مزيد من القوات إلى جنو  شفر  آسفيا وجنفو  
شر  أوربا، وت،يير االنتشار البحرت الحالي استجابة لدواعي القل  الموجفود   في 

 تل  المناط . 

، F-22حدي  القفوات المسفلحة بصفور  انتقاويفة، واالسفتمرار  في مشفرون الطفاور  ت .4
 V-22وزيفاد  أعفداد طفاورات النقفل وال،واصفات، وطفاورات الطليكفوبتر، والطفاور  

Osbery . 

إل،ففاء مشففاريع التسففليا المكلعففة  ففي حالففة عففدم جففدواىا بالنسففبة للقففدرات الد اعيففة  .5
 والقتالية للقوات المسلحة.

نةمفففة صفففاروخية مضفففاد  للصفففواريع لحمايفففة األر  األمريكيفففة وحلعفففاء تطفففوير أ .6
الواليات المتحفد  ولتفدمين قفدرات الواليفات المتحفد  علفى الفد ع بعناصفر القفو  إلفى 

 كل مكان من العالم. 

 إنشاء قوات العضاء األميركية كعرن جديد للقوات المسلحة للسيطر  على العضاء. .7

العلميفففة  فففي الشفففوون العسفففكرية لضفففمان تعفففو  اسفففتخدام نتفففاوك وتطبيقفففات الثفففور   .8
 القوات المسلحة األمريكية على المدى الطويل. 

زيففاد  حجففم اإلنعففا  الففد اعي ونسففبتا مففن النففاتك اإلجمففالي المحلففي بالتففدريك مففن  .9
 %.3.8% إلى 3.5

إدار  الففرويا األمريكففي السففاب  بففوش االبففن  ففي ضففوء ىففذ  االسففتراتيجية  وقففد اعتر ففت       
تطا لتثبيط عزيمة كل القوى األخفرى التفي تحفاول مقاومفة أو تحفدت الطيمنفة األمريكيفة، بمحاوال

                                                 
 ، ويراجع أيضا: 113-112إسماعيل، واول محمد. مرجع ساب . ص  106

Tyler PF. (2001). U.S Strategy Plan Calls for Insuring No Rivals Develop. New York Times: 

March 8
th

  2001. p. A 1.  
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بقولطفففا: "أن قواتنفففا تمتلففف  القفففدر  ألن تقنفففع األعفففداء والمنا سفففين بعفففدم القيفففام بديفففة عمليفففة بنفففاء 
ذا مفففا "عسفففكرت علفففى أمفففل تجفففاوز قوتنفففا أو التسفففاوت معطفففا".  بنةفففر االعتبفففار التعفففو   آخفففذناوا 

 إعفففاد تفففتم   فففي أن توجفففااين  ىنفففا   فففننالقتصفففادت الحفففالي للواليفففات المتحفففد ، العسفففكرت وا
 .107األر " أرجاءوتعميم النموذج األمريكي  ي عموم  ،ىندسة العالم

مفن  سياسفة االنعفزال   قفد خرجفتالواليفات  المتحفد    واعتمادا على ما سب ، يمكن القفول بفدن
بتطففا بالتوجففا نحففو المشففكالت الدوليففة  بعففد إعالنطففا عففن عففدم رغ كمففارد يخففرج مففن مصففباع،

واألوروبية منطا تحديدا، انطلقت بخطوات واسفعة  في السفاحة الدوليفة لتتفزعم كفل الحركفات وال 
در  الحفففففر   البفففففارد  بفففففين القطبفففففين، وتشفففففكيل  التحالعفففففات  سفففففيما  بعفففففد  الكشفففففف  عفففففن  بفففففوا

تفم  إلفى أنبفين القطبفين وةفل ىفذا الوضفع سفاودا  ،ومتابعة الحر   البفارد  بينطمفا  ،العسكرية
ع  بدايفففة القفففرن الحفففادت القطففف  الواحفففد ، ومففف داوفففر  فففي وأصفففبا ،  السفففو يتيتعكففف   االتحفففاد  

  أحففدا وقعففت   األولو ففي بدايففة العقففد  حالففة مففن الت،ييففر، المشففطد  الففدولي    دأبفف والعشففرين 
حففتالل وا  أ ،انسففتانودخففول  الواليففات  المتحففد    ففي حففرو   مسففلحة  ففي   2001سففبتمبر 

القففومي ة ل مففن اسففتراتيجيعففن  بالبحفف األمريكيففة  اإلدار تقففوم  أنالعففرا ، وقففد  اسففتدعى ذلفف  
،   2002مفن أيلفول عفام  17وثيقة بتفاريع   األمريكي األبي ، وقد اصدر  البيت األمريكي
دراماتيكيففا ،   دعففداء الماضففي  احتففاجوا امتنففا قففد  ت،يففرت  مطمففة الففد ان عففن إن"   جففاء  يطففا:

مففففا  اين  ففففان  ، أعةيمففففة لتطديففففد أمريكففففا بففففالخطر ةصففففناعي  تجيففففوش عةيمففففة  وقففففدرا  ىإلفففف
لعوضى والمعانا  الكبرى لشواطونا، وذل  بتكلعفة ااأل راد بنمكانطا أن تجل  خعية من شبكات  

 ."شراء دبابة واحد  تقل عن  ثمن
صفففياغة   ىإلففف 2001سفففبتمبر 11 أحفففدا   أعقفففا لجفففدت الواليفففات المتحفففد   فففي لقفففد         

المتحففففد  عت  الواليففففات واسففففتطا، “المبففففدأ إلدار   بففففوش  االبففففن "مففففن لففففيا معنففففا  طففففو ضففففدنا 
 أولويفاتالقضفية األولفى علفى  اإلرىفا ، أن  تجعفل  قضفية  باعتبارىا القو  العةمى  الوحيفد 

، رسفم الفرويا 2001 عفي أعقفا  ىجمفات الحفادت عشفر مفن سفبتمبر ، 108االىتمام  العفالمي
فففددت معالمفففا للقضفففاء علفففى جفففورج بفففوش و ر  يقفففا األمنفففي مسفففارا جديفففدا للسياسفففة الخارجيفففة حا

التطديدات الصادر  عن أطراف دولية أو غير دوليفة تتحفدى الفدور األميركفي الراوفد  في النةفام 
الدولي. وعلى ىذا النحو أبدت الواليات المتحد  استعدادىا للمضي قفدما  في طريف  دحفر نفون 

                                                 
. بيففروت. ص 1م  قيففاد  العففالم .ترجمففة : عمففر األيففوبي. ط (. االختيففار: السففيطر  علففى العففالم أ2004بريجنسففكي، سففبي،ينو.   107
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تطديد االعتقال وال تكبلا القيود اإلنسانية العملية، واستعدت لشن جديد من األعداء، ال يردعا 
 أم وىميين. حر  شاملة على كا ة األعداء، حقيقيين كانوا

لقففد اعتمفففدت "أجنفففد  بفففوش" علفففى امفففتال  أحففادت للقفففو  الشفففاملة لحمايفففة األراضفففي األميركيفففة، 
سففي  ففي الشففر  األوسففط وتففدعيم ىيمنففة الواليففات المتحففد  عالميففا، ورسففم ت،يففر اجتمففاعي وسيا

ىذ  االستراتيجية "مثالية ألن الحرية ىبة من الر  العةيم، وىي ،  نن العربي. وبكلمات بوش
  ي ذات الوقت واقعية ألن الحرية ىي أ ضل طريقة عملية لحماية أمتنا  ي األجل الطويل.

  تاعات وتحفديا،  شفطد  العفالم  صفر ومع بداية العقد الثاني من القرن الحادت والعشرين      
، وقفففد سفففعت  القفففوى الكبفففرى الدوليففففة ت،يفففرات  فففي  الكثيفففر مفففن السياسففففات الوطنيفففةو خطيفففر ، 
،  ولفم  تكفن  مناسفبةوذلف   بصفياغة اسفتراتيجية  الت،يفرات تلف  االستعاد  من  إلى   واإلقليمية

ل  العربية  ي وتركيا المحيطة  بالدو   إيرانمثل  اإلقليميةوالقوى  األمريكيةالواليات  المتحد   
منفففدى عمفففا  يفففدور ، وبفففالطبع  حفففاول  ويحفففاول  الكيفففان الصفففطيوني  اسفففت،الل ىفففذا  الموقفففف 

وال ولو  جزويا  ي  العالقات  حليشطد  ت  2013 الوساول واألسالي   ، وجاء  عام بمختلف  
 يرانيفففةاإل اإلدار التعفففاىم مفففع  الرغبفففة  فففي  األمريكيفففة اإلدار  أبفففدتحيففف   ، األمريكيفففة اإليرانيفففة

المسفلا  في   والصفران،   اإليرانيالجديد   ي  الكثير  من  القضايا ومن بينطا الملف النووت  
  تمسفففت،لة مفففا يحفففد   مفففن  ت،يفففرا  فففي المنطقفففة العربيفففة االمتفففداد  إيفففرانسفففوريا، و محفففاوالت 

سياسففية  ففي عديففد  مففن الففدول  المركزيففة  العربيففة مثففل مصففر  والعففرا  وسففوريا ، و ففي  نعففا  
 دون حدود للكيان الصطيوني.  الستجابةا

 ثانيا: إيران: بين عهد الشاه وعهد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
وال ةطفففرت لحيفففز الوجفففود كدمفففة ودولفففة باالكتشفففا ات  ،إيفففران ليسفففت كيانفففا سياسفففيا حفففديثا     

قفرون نفذ مموجفود   طفي كيفان،   الج،را ية كما ىي الحال بالنسفبة للواليفات المتحفد  األميركيفة
توجطاتفا داخليففا لت،ييففرات  في البنيففة السياسفية والتعكيففر السياسفي  ففي   ، ولكنففا  تعفر  عديفد 

لكن ،  واختالف طبيعة النةم الحاكمة  السياسيةعلى الرغم من تعاق  االدارات و وخارجيا ،  
بطفففا   يحففيطعلففى المشففاركة  فففي الت،ييففر لمفففا ترتكفففز بقيففت المرتكففزات  السياسفففية  الواضففا أن 

 وتبح  عن إمكانات جديد  وقت تو ر لطا العرص. مستخدمة مختلف  االمكانات المتاحة
وحتففى تتضففا الصففور   ففي المشففطد السياسففي اإليرانففي ومراحلففا وتطوراتففا مففا بففين عطففدت      

الشففففا  وعطففففد الثففففور  اإلسففففالمية اإليرانيففففة، وحتففففى تتجلففففى مالمففففا القففففرار السياسففففي والتوجطففففات 
ي  فودورىفا  الطبيعيفة والبشفرية من إعطفاء لمحفة عفن العوامفل الج،را يفة ال بدالسياسية إليران 
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رسفففم السياسفففة الخارجيفففة اإليرانيفففة وتحديفففد توجطاتطفففا السياسفففية، وبيفففان أثفففر تلففف  العالقفففة علفففى 
الواقففع اإليرانفففي والمسفففاحة التفففي تحتلطفففا إيفففران  ففي المشفففطد السياسفففي الفففدولي وقفففرارات المنطقفففة 

 طامة والعاصلة  ي حيا  شعو  ىذ  المنطقة. الشر  أوسطية المصيرية وال

 الموقع الجدرافي إليران
من أىم المدخالت األساسية لتوجيا وصياغة السياسفة الخارجيفة الت دولفة تتمتفع بكامفل      

الطبيعيففة والبشففرية ، ورغففم مففا  اسففتقاللطا وسففيادتطا علففى أراضففيطا تةطففر المعطيففات الج،را يففة
وصففف المعطيففات الج،را يففة الطبيعيففة كعوامففل ماديففة ثابتففة،  قدمففا المعكففرون والسياسففيون  ففي

، إال أنطفا متالزمفة تفرتبط ببعضفطا بشفكل تفدثيرت،  يفؤثر 109والمعطيات البشرية كعوامل مت،ير 
 نون منطا  ي ايخر،  يكون األول إما طاردا أو جاذبا للثاني. 

لدولففة وحففدودىا ودول خصوصففية موقففع اب ارتباطففا مباشففراتففدثير المعطيففات الج،را يففة  ويففرتبط
مففن تففدثير المعطيففات البشففرية  يبففرز كمففاجوارىففا والمنا ففذ الماويففة التففي تقففع أو تشففرف عليطففا، 

نوعيففة السففكان والكففم ومففدى التجففانا، وال يقتصففر ىففذا التففدثير علففى الصففعيد الففداخلي  خففالل
ولفة  في المحفيط  ي المحيط الدولي، تدكيداا لمبدأ أن قو  الد درجة قوتطا يمتد  يحددللدولة، بل 

 بشفففكل كبيفففرالخفففارجي إنمفففا ىفففي مسفففتمد  مفففن قوتطفففا الداخليفففة، وأن سياسفففتطا الخارجيفففة تتفففدثر 
 . 110بسياستطا الداخلية

السياسفة الخارجيفة وتوجطفات صفانعي رسم وتخطفيط  ي وعليا، تلع  الج،را يا دورا ىاما     
ومففدى قففو  تدثيرىففا علففى  القففرار السياسففي، ويتعففاوت حجففم ىففذا الففدور تبعففا للمعطيففات الج،را يففة

إدرا  صانعي القرار السياسي،  نجد حاالت قو  وحاالت ضفعف تفنعكا  في مضفمونطا علفى 
 . 111القرار الخارجي نعسا
القفرارات السياسفية تعتمفد إلفى حفد كبيفر علفى إدرا  القفاد   يمكن القول بدنومن ناحية نةرية، 

ىفذ  القفرارات  لكفنطبيعيفة والبشفرية، السياسيين لمفا لفدى دولطفم مفن عوامفل ج،را يفة بنوعيطفا ال
طرحفا تكون محدد  بالواقع الععلي كما ىو ال كما  ي  كر صانع القرار أو توجطاتا، وىذا مفا 

                                                 
   ،،فدادجامعفة ب ،كليفة القفانون والسياسفة ،إطار نةرت لدراسة السلو  السياسي الخارجي (. 1979.  الرمضاني، مازن اسماعيل 109
 .22ص 
 .98ص  .دار الطباعة والنشر:الموصل .الج،را يا السياسية الحديثة (. 1993.  السما ، محمد أزىر 110
 .العامففل الج،را ففي  ففي إدرا  صففانع القففرار األردنففي وأثففر   ففي السياسففة الخارجيففة األردنيففة (. 2011.  لالت، حسففين علففياالعبففد 111

 .72-70ص  .األردن :عة الشر  األوسطجام .رسالة ماجستير  ي العلوم السياسية
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، 112السياسفففة الخارجيفففة للدولفففة   فففي فففي أن ايدلوجيفففة القيفففاد  تفففؤثر  المعاصفففر العكفففر السياسفففي
على سالمة ووحد  كيان وىنا  من يركز على المصلحة الوطنية التي تشمل كال من الحعاة 

الدولة، والسعي إلى طل  القو   ي البيوة، وبذل   فنن مفا يحفدد أىفداف السياسفة الخارجيفة  في 
كمففا يدركففا ويعسففر  قففاد  الدولففة وصففانعو القففرارات  المقففام األول ىففو معطففوم المصففلحة الوطنيففة

عامففففل أىميففففة دور ال دلففففت بعفففف  توجطففففات القففففاد  السياسففففيين علففففى، وقففففد 113السياسففففية  يطففففا
القففاد  السياسففيين وصففنان  وأنففا جففدير بففدن يحةففى بتركيففزالج،را ففي  ففي رسففم سياسففة الدولففة، 

 .114على معطياتا ومحدداتا القرار
وبنسفففقاط تلففف  الرؤيفففة علفففى واقفففع إيفففران، ودور موقعطفففا الج،را فففي  فففي رسفففم سياسفففاتطا        

قيفام الثفور  اإلسفالمية،  الخارجية وتوجطاتطا  ي العالقفات الدوليفة سفواء  في عطفد الشفا  أو بعفد
إذ  ،عبر مختلف األزمنة التاريخية موقعا ج،را يا مطماامتلكت ال يمكن إنكار حقيقة أن إيران 

وال،فر  وبمثابفة ممفر طبيعفي للتجفار  العالميفة بفين  الشفر  تعتبر حلقة وصل بين الشر  نطا إ
 المتوسط. األقصى وحو  البحر

شرا ا على مضي  ىرمز وسفياكتس  موقع إيران أىمية كبير  بسلقد  طرتا علفى ب  إطاللتا وا 
، يعبفر مففن إذ يعفد ىففذا المضفي  مففن أىفم المعففابر الماويفة عالميففا ،بعف  الجففزر الموجفود   يففا

وتسففيطر ، قيقففةد 15أت بمعففدل سففعينة واحففد  كففل تقريبففا، سففعينة  100اكثففر مففن  يوميففا خاللففا
ن القففو  التففي أل ،يتطففا االسففتراتيجيةأىميزيففد مففن ممففا علففى المضففي  والجففزر الواقعففة  يففا إيففران 

 ففففي الحيففففا  السياسففففية والعسففففكرية علففففى ىففففذا المضففففي  تسففففتطيع أن تففففتحكم تشففففرف وتسففففيطر 
 العربي. والتجارية الداخلة والخارجة من الخليك

حدت بالفدول الكبفرى أن و أما مقومات الموقع الج،را ي التي شكلت عوامل قو  إليران،        
 تطا،  طي: تدخلطا ضمن استراتيجيا

                                                 
( رسففالة ماجسففتير  ففي العلففوم 2005-1980عمليففة صففناعة القففرار  ففي السياسففة الخارجيففة األردنيففة   (.2006.  صففوبر، دانففا  112

 .59ص  .الجامعة األردنية .السياسية
 29ص . مكتبة عين شما ىر :. القااصولطا وقضاياىا المعاصر  ،العالقات الدولية (.1988.  عبد البديع، أحمد عباا 113
: ما ذكر  نابليون:  إن الزعيم ال يستطيع أن يسفل  سياسفة خارجيفة غيفر التفي تمليفا عليفا ج،را يفا بلفد (، ىذ  التوجطات بينمن  114

لفة وما قالا الرويا المصرت الراحل جمال عبد الناصر مبينا أىمية الموقع  ي تخطيط السياسة الخارجية:  لفم يبف  معفر أمفام كفل دو 
من أن تجيل البصر حولطا، حي  تبحف  عفن وضفعطا وةرو طفا  في المكفان الفذت تعفيش  يفا، وتفرى مفا تسفتطيع أن تععفل  يفا، ومفا 

(. 2004عففو .  الطزايمففة، محمففد  المصففدر: ىففو مجالطففا الحيففوت وميففدان نشففاططا ودورىففا اإليجففابي  ففي ىففذا العففالم المضففطر ( 
 .145ص  .دار الحامد للنشر والتوزيع . عمان: التطبي السياسة الخارجية األردنية بين النةرية و 
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شففمال خففط االسففتواء، وبففين  40-25مففن الجانفف  العلكففي، تقففع إيففران بففين داورتففي عففر  . 1
شرقي خط جرينتش، وبذل  تقع معةم أراضيطا ضمن المنطقة المداريفة  63-44خطي طول 

المعتدلففة الدا وففة، ىففذا الموقففع العلكففي الممتففد كففان لففا األثففر الكبيففر  ففي تنففون األقففاليم المناخيففة 
لنبفففات الطبيعفففي، كمفففا أثفففر  فففي تنفففون واخفففتالف توزيفففع السفففكان ونشفففاططم االقتصفففادت، وتنفففون ا

 ،البيففة سففكان إيففران يتركففزون  ففي الجطففات الشففمالية وال،ربيففة حيفف  المنففا  المعتففدل والسففطول 
 خريطفة  115الخصبة، ويعد النشاط الزراعي ىو النشاط االقتصادت الفرويا للسفكان  في إيفران

 . (2، 1 رقم
 

 
 116(: الموقع الجدرافي الطبيعي إليران1)خريطة رقم

 
 

                                                 
(. التعفففدد القفففومي وأثفففر   فففي البنيفففة السياسفففية إليفففران. رسفففالة دكتفففورا  غيفففر منشفففور . كليفففة ايدا ، 1989حسفففين، بطفففاء بفففدرت.   115

 33جامعة ب،داد. ص 
 موسوعة العربية:موقع ال، على  375سوريا، دمش . المجلد رقم  –ىيوة الموسوعة العربية المصدر:  116

http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159543&

m=1  

http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159543&m=1
http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159543&m=1
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 . 117(: توزيع األقاليم المناخية في إيران2خريطة رقم)

 
كيلفومتر مربفع،  1648000تقع إيران  ي الجنفو  ال،ربفي مفن قفار  آسفيا، وتبلفغ مسفاحتطا . 2

وتتمتففع بنطاللطففا علففى أىففم ثففال  مسففطحات ماويففة ىففي الخلففيك العربففي  ففي الجنففو  ال،ربففي، 
لعر  والمحيط الطندت  ي الجنو  وبحر قزوين  ي الشمال، وتبلغ المساحة اإلجمالية وبحر ا

% مفن إجمفالي المسفاحة الحدوديفة 32.66كيلومتر مربع بنسبة  2524لسواحل إيران البحرية 
 1180كيلففففومتر مربففففع، وتتففففوزن ىففففذ  السففففواحل علففففى الخلففففيك العربففففي   5204الكليففففة البال،ففففة 

 644كيلففففومتر( وعلففففى بحففففر قففففزوين   700وبحففففر العففففر    كيلففففومتر(، وعلففففى خلففففيك عمففففان
 118كيلومتر(.

و يما يخص االمتداد السفاحلي إليفران،  قفد أعطفت تلف  الخصوصفية  في الموقفع علفى الخلفيك 
إيفففففران مفففففن تلففففف   واسفففففتعادتمميفففففزا، جيوسياسفففففيا العربفففففي وخلفففففيك عمفففففان تحديفففففدا إيفففففران وزنفففففا 

و  ال يسفتطان بطفا  في المنطقفة، ومفن الخصوصية  ي بناء قواعدىا البحرية وأصبحت تشكل قف
                                                 

117
 موقع الموسوعة العربية:، على  375المجلد رقم  سوريا، دمش . –ىيوة الموسوعة العربية المصدر:  

http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159543&

m=1 
118

  Encyclopedia of the Third World. (1982). Revised edition. Volume (111). P. 839.  

http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159543&m=1
http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159543&m=1
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أىففم القواعففد البحريففة اإليرانيففة: بنففدر عبففاا، وبوشففطر، وجزيففر  خففرج وبنففدر خمينففي وعبففادان 
وجففا  بطففار، وىففذ  األخيففر  تشففكل القاعففد  الرويسففة ثالثيففة األدوار التففي تحتففوت علففى تسففطيالت 

تففدخل والتففدثير  ففي إمففدادات للقففوات البريففة والبحريففة والجويففة، ممففا جعففل إيففران  ففي مقففدورىا ال
 .119النعط و ي الحركة التجارية و ي الةروف الحربية  ي الخليك العربي

تمتففاز السففواحل اإليرانيففة المطلففة علففى الخلففيك العربففي بعمفف  مياىطففا ، ممففا جعففل موانوطففا . 3
تتمتع بمزايا بحرية واستراتيجية ىامة من حي  المراسي واألعما ،  ضال عن وجود عفدد مفن 

م تحفت مسفتوى  5000 -4000النعط اإليرانية البحرية التي تمتد تحت أعما  ما بفين  حقول
 سطا الخليك العربي. 

أذربيجان، وأرمينيا، وتركمانستان،  –تحد إيران من جطة الشمال جمطوريات آسيا الوسطى . 4
 العرا ، ومن الشر  أ ،انستان وباكستان. ومن الشمال ال،ربي تركيا، ومن ال،ر  

 تتمثل األىمية الجيوسياسية لموقع إيران  ي أنطا:       
سففطحية علففى منطقففة الخلففيك العربففي الففذت يقففول عنففا الخبففراء لففو كففان العففالم داوففر  تطففل . 1

ن المركفز ىفو الخلفيك  العربفي، دلكان ىنا  سب  جيد للقول ب ،وكان المرء يبح  عن مركزىا
مثلفا بالنسفبة مركزيفة الكونية وما من نقطة  ما من مكان مثلا  ي العالم تتالقى  يا المصالا 

 .120واستقرار  الستمرار صحة اقتصاد العالم
 في  نيقفوالت سفيبكمان التي قفدمطا  ي قل  المنطقة التي يطل  عليطا حا ة اليابسة و . تقع 2

على العالم، السيطر  على أور آسيا وبالتالي ىي السيطر  اعتبر السيطر  عليطا حي   نةريتا،
ىفي قفوا األزمفات عنفد بفريك نسفكي وىفي العفالم العربفي اإلسفالمي  ةن حا ة اليابسفونالحة أ

 اشفففكل السفففيطر  عليفففت تالواليفففات المتحفففد  الشفففر  األوسفففط الكبيففر، والفففذت ال زالففف الففذت أسفففمتا
 العالم. نقطة السيطر  على

أول كنفدر تبفر الج،را في البريطفاني ىفالعورد مامن نقطة االرتكاز الج،را في حيف  يع تقتر . 3
 1904من نبا إلى أىميتطا  ي محاضرتا  ي الجمعية الج،را ية الملكية البريطانية  في ينفاير 

و لقفففد وضفففع إصفففبعا علفففى شفففر  أوروبفففا نقطفففة االرتكفففاز الج،را فففي والتفففي أطلففف  عليطفففا عفففام 
قل  اليابا  ي أور آسيا، التي كفان االتحفاد السفو يتي يسفيطر عليطفا، وطفرع نةريتفا  1919

                                                 
(. المحفففيط الطنفففدت وتفففدثير   فففي السياسفففات الدوليفففة واإلقليميفففة. مراجعفففة: د. علفففي 2000القصفففا ،عبد الوىفففا  عبفففد السفففتار.   119

 . 126-125المياع. ب،داد: مطبعة بيت الحكمة. ص 

الصف،ير  والنةفام الفدولي الجديفد: الكويفت والخلفيك العربفي. بيفروت: مؤسسفة األبحفا   (. الفدول1989اإلبراىيمي، حسن علي.   120
 . 123العربية. ص 
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أثففرت  ففي العكففر االسففتراتيجي  ففي أوروبففا وأمريكففا خففالل القففرن العشففرين وحتففى  المشففطور  التففي
من يسيطر على شر  أوروبا يسيطر على قل  اليابا ومن يسفيطر ، والتي أ ادت بدن اين 

لعففالم يسففيطر علففى ومففن يسففيطر علففى جزيففر  ا، علففى قلفف  اليففابا يسففيطر علففى جزيففر  العففالم 
 .لم القديم أسيا وأوروبا وأ ريقياكندر بجزير  العاويقصد ما ،العالم

إضفففا ة إلفففى وقوعطفففا بفففين منطقتفففين تمتلففف  احتياطيفففا نعطيفففا عفففزز مفففن مكانتطفففا السياسفففية، . 4
غنيتين بالنعط ىما: الخليك العربي الذت يحتوت على أكبر احتيفاطي نعطفي  في العفالم، وبحفر 

، حيف  يبلففغ 121نالففذت يتمتفع بدىميففة اقتصفادية كبففرى وصفف بطففا بدنفا خلففيك عربفي ثففاقفزوين 
 .122مليار برميل 16-8االحتياطي النعطي  يا 

كل تل  العوامل التفي أسفطمت  في جعفل إيفران ذات أىميفة اسفتراتيجية كبيفر ، ىفي نعسفطا التفي 
، حفين قسفمت إيفران 1907اسطمت  ي جذ  أنةار ومطامع القفوى الكبفرى وخاصفة  في عفام 

نقطفة بريطانيفة  في الجنفو ، والثانيفة إلى ثال  مناط  نعفوذت،  دمفا المنطقفة األولفى  كانفت م
 منطقة  ي الوسط بقيت كمطقة عازلة ، والمنطقة الثالثة منطقة نعوذ روسية  ي الشمال. 

وقد شاركت الواليات المتحد  األميركية مع بريطانيا  ي جعل إيران دولة عازلفة تعصفل        
لتففي عففدت منففاط  المصففالا بففين االتحففاد السففو ييتي وبففين المحففيط الطنففدت والخلففيك العربففي ا

 األميركية البريطانية. 
 قففد كانففت وبتخصففيص الحففدي  عففن أىميففة موقففع إيففران بالنسففبة للواليففات المتحففد  األميركيففة، 

 : 123تشكل ىد ا استراتيجيا بالغ األىمية من خالل تجلي المعطيات التالية -وال تزال -إيران
يففدور داخففل االتحففاد السففو ييتي، إضففا ة  . اعتبففار إيففران مركففزا ممتففازا لمراقبففة ورصففد كففل مففا1

 إلى دورىا كدولة عازلة ضد االتحاد السو ييتي والشيوعية. 
 . األطمان األميركية  ي الحصول على النعط اإليراني. 2
. تخفففوف الواليفففات المتحفففد  مفففن وقفففون إيفففران تحفففت السفففيطر  السفففو ييتية بمفففا يطفففدد المصفففالا 3

 األميركية  ي المنطقة. 

                                                 
(. األىميففة االسففتراتيجية للففنعط العربففي. رسففالة دكتففورا  غيففر منشففور . كليففة ايدا ، 2003الشففمرت، رضففا عبففد الجبففار سففلمان.   121

 .  20جامعة ب،داد. ص 
وبولوتي  بحر قزوين. مجلة كلية ايدا   ي جامعة ب،داد. العدد التاسع والخمسون. ص (. جي2002شطا ، مجيد حميد.   122

413 . 
(. العالقات األمريكية اإليرانية. العالقات الدوليفة إليفران. الجفزء األول. مركفز دراسفات العفالم الثالف  1988علي، محمد جواد.   123

 . 210التابع لجامعة العلبين. ص 
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زاء تل  ا لمعطيات ، اعتمدت الواليات المتحد   في توجطاتطفا بالنسفبة إليفران السفعي الحثيف  وا 
لمنفففع اسفففتيالء أت  وفففة يسفففارية مواليفففة لالتحفففاد السفففو ييتي علفففى السفففلطة  فففي إيفففران، وىفففذا مفففا 
عكسففتا  تففر  حكففم شففا  إيففران محمففد رضففا بطلففوت ، حيفف  أصففبا حليعففا ىامففا للواليففات المتحففد  

طنفدت، وزودتفا باألسفلحة والمعفدات العسفكرية وأمدتفا بالقواعفد البحريفة األميركية  ي المحيط ال
لفففتحكم قبضفففتطا مفففن خاللفففا علفففى الشفففر  األوسفففط مفففن شفففر  البحفففر المتوسفففط حتفففى المحفففيط 

 الطندت.
بقيفففاد  اإلمفففام الخمينفففي قفففد قلففف   1979غيفففر أن قيفففام الثفففور  اإلسفففالمية اإليرانيفففة عفففام        

ن كدحففد أىففم مرتكزاتطففا  ففي المنطقففة، واتخففذت أميركففا اتجاىففا المعادلففة ضففد أميركففا  عقففدت إيففرا
آخففر تمثففل  ففي إدخففال إيففران  ففي حففرو  لتحجففيم دورىففا  ففي المنطقففة، وأدل شففاىد علففى ذلفف  

 التوجا الحر  التي خاضتطا إيران ضد العرا  التي استمرت ثماني سنوات. 

 القوميات اإليرانية واالنتماءات العرقية في إيران
تنتشفر ىفذ   ،الل،فات اإليرانيفة بتحفدثطاالمجموعفات العرقيفة التفي تعفرف  ىييرانية القوميات اإل

مفن ىنفدوكوش إلفى وسفط األناضفول، ومفن آسفيا  بفدءاالطضفبة اإليرانيفة  امتفداد القوميات على
 .الوسطى إلى الخليك العربي وىي المنطقة التي يطل  عليطا أحياناا إيران العةمى

القوميفففات اإليرانيفففة ال تقتصفففر علفففى قفففاطني حفففدود إيفففران  قفففط،  وتجفففدر اإلشفففار  إلفففى أن      
 .  مصطلا القومية اإليرانية يستخدم أحياناا لتعادت الخلط مع المواطنين اإليرانيين

انيففففة إلففففى  ففففرن مففففن ايريففففون  يعففففود أصففففل المجموعففففات العرقيففففة المنتميففففة إلففففى القوميففففات اإلير 
آسيا الوسطى والشر  األوسفط و  ة  ي روسيابع  المكتشعات األثري ، وقد دلتأوروبيينالطندو 
كفان للقوميفات اإليرانيفة دور كبيفر تاريخيفاا، ، وقد نمط معيشة تل  القوميات  ي الماضي على

الفدول المتعففدد  الجنسففيات  ىمففن أولففعفدت حيف  أسففا األخمينيففون إمبراطوريفة  ارسففية واحففد  
ر مفففن الفففديانات مثفففل الزردشفففتية الكثيفففاعتنفففا  القوميفففات اإليرانيفففة  فففي العفففالم، باإلضفففا ة إلفففى 

 .124والمانوية
أما ىذا التنون العرقي والقومي  ي التركيبة السكانية  ي إيران، يمكفن اعتبفار  كمفا تفرى        

ذلف   بع  آراء المعكرين والمحللين السياسيين من أدوات الصفران الفداخلي وأحفد أىفم أسفبابا، 
، وبحسف  اضططاد مفذىبي  وعرقفي من  نىقد عاالعرقية قسما  كبير من ىذ  الجماعات  أن

                                                 
نفادر عفن تفوترات الشفعو  واألعفرا  اإليرانيفة أو برميفل البفارود اإليرانفي الفذت يمكفن أن ينعجفر أت لحةفة تقرير العيسى، حمد.  124
 25/3/2013  . بتاريع:407العدد . المجلة  الثقا ية.
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بين السفكان  اضطرابات وعنف الشرقي الناوي يإقليم بلوتشستان الجنوبشطد   بع  التقارير،
البلوشففيون يب،ضففون منففذ القففدم النةففام  ففي كمففا أةطففرت ىففذ  التقففارير أن جماعففة   والحكومففة.

بطم بينمففا تبلففغ نسففبة ىم بوحشففية وتطمففل مطففالقولففون إن الحكومففة المركزيففة تضففططدوي، ططففران
 ومعةمطم من السنة.  % 50-35البطالة بينطم 

ويخو  الجيش اإليراني منذ سنوات حملفة دمويفة ضفد شفبكات تطريف  المخفدرات التفي تعمفل 
مففن أ ،انسففتان « طريفف  الطيففروين»بلوشسففتان علففى طففول  عبففر قوا ففل منةمففة جيففداا مففن خففالل

ة بصففور  خاصففة بالنسففبة إلففى األمففن القففومي ىففذ  المحا ةففة تعتبففر بال،ففة األىميفف ،إلففى أوروبففا
للنعففوذ  تينالخاضففع وأ ،انسففتان اإليرانففي، ألنطففا تقففع علففى حففدود دولتففين سففنيتين ىمففا باكسففتان

البلفففوش مفففن التمييفففز العنصفففرت  فففي قطفففاعي التعلفففيم ومجفففال ، كمفففا تشفففكو جماعفففة األمريكفففي 
وزسففتان أيضففاا، يففزعم مففن إةطففار معففالم ثقففا تطم المحليففة. وكمففا يحففد   ففي خ ومففنعطمالعمففل، 

السكان البلوش المحليون أن حكومة ططران قد بدأت العمفل بخطفة منطجيفة سفرية لنفزن التفوتر 
من المنطقفة عفن طريف  ت،ييفر التفوازن العرقفي  في المفدن البلوشفية الرويسفة. وىنفا  مفا ال يقفل 

« جبطففة تحريففر بلوشسففتان»زعمففان العمففل  ففي المحا ةففة وىمففا: تعففن مجمففوعتين سياسففيتين ت
األكثففر وسففطية وكفان مقراىمففا الرويسففان  ففي ب،ففداد حتففى « جبطففة حمايففة بلوشسففتان»اليسفارية و

إلفى باكسفتان.  –وو قفاا لمصفدر  في المعارضفة  -، وبعد غفزو العفرا  ربمفا انفتقال 2003عام 
 .125وتتطم الحكومة اإليرانية الواليات المتحد  بدعم ىؤالء المتمردين السنة

ساسففية عففن الواقففع الج،را ففي الطبيعففي والبشففرت  ففي إيففران، لكففن كانففت تلفف  بعفف  المالمففا اال
ماذا عن مصادر القوى اإليرانية؟ إن إيفران تمتلف  الكثيفر مفن مصفادر القفوى بنوعيطفا الناعمفة 

، نةفرا لمفا والمادية، ولعلا من المعيفد  في دراسفتنا أن نعفر  لفبع  أىفم تلف  القفوى  في إيفران
مفن أىميفة  في توجطاتطفا السياسفية ، حيف  اسفت،ل القفاد  نةفام اإليرانفي لل شكلتا تل  المصادر

كففففل مصففففادر القففففو  الناعمففففة وأدواتطففففا التففففي تتمتففففع بطففففا إيففففران ضففففمن السياسففففيون اإليرانيففففون 
سياسففة واضففحة لتوةيففف القففو  الناعمففة  ففي سففيا  االسففتراتيجية  تتففدطر  ففياسففتراتيجية واحففد  

لمصفففالا اإليرانيفففة القوميفففة والسياسفففة الوطنيفففة الكبفففرى للفففبالد لتكفففون أكثفففر  عاليفففة  فففي خدمفففة ا
  .الخارجية للبالد
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 مصادر قوة الدولة اإليرانية
 : القوى الناعمة اإليرانية( 1)
إقليميففة كبففرى،  أن تصففبا قففو  إلففى اإلسففالمية سففعت إيففران منففذ قيففام ثورتطففاالعامــل الــديني:  -

صفالحطا. ويعتبفر العامفل تنشر نعوذىا  ي محيططا الذت اعتبرتفا محيطفاا اسفتراتيجياا لتحقيف  م
أن الجمطوريففة اإليرانيففة  ، خاصففة الففديني مففن أبففرز أدوات القففو  الناعمففة  ففي السياسففة اإليرانيففة

المعاصر  قد نشدت على المزج بفين الثيوقراطيفة الدينيفة واألدوات الديمقراطيفة ال،ربيفة، لتحفا ة 
 عام.  التا، كعكر مؤسا للدولة بشكلعلى سلطة العكر الديني ورجا

الحيففا  السياسففية  يبففدو واضففحا ارتبففاط، مففا بعففد الثففور الدسففتور اإليرانففي لمففواد  وبقففراء  متدنيففة
وىفففا ىفففو ذات الدسفففتور اإليرانيفففة  فففي داخلطفففا وخارجطفففا بالمحفففددات واألطفففر الدينيفففة المذىبيفففة، 

قففرار الحقففو  والواجبففات مففن القدسففية تمنففع  ليحففاط  بطالففة يتحففول مففن دور   ففي تنةففيم الحيففا  وا 
مفن المرشفد األعلفى إليفران وصفياا علففى  ، وقفد جعففل الدسفتورل بعف  مفواد  بشفكل نطفاويتعفدي

 كريففاا أو عسففكرياا علففى كا ففة المسففلمين داخففل إيففران وخارجطففا كمبففرر اسففتباقي لعففر  الطيمنففة 
وتعمل إيران على نشر  طمطفا للنمفوذج الشفيعي المتمثفل بواليفة العقيفا  تشفيع قفومي محيططا ، 

(  ففي العففرا  مففن شففدن  قففم( كنطففار مرجعففي  مقابففل النجففف تعلففي، كمففا  ارسففي( حففول العففالم
لتخريك األومة الموالين لطا والذين يعملون كسعراء لقوتطا الناعمة ينشرون رساول إيفران الدينيفة 

 والسياسية.  والثورية واإلعالمية والثقا ية
قوتطففا وجيففا مصفادر علفى ت األدوات والوسففاول التفي تسففاعدىاتمتلفف  إيفران العامـل الثقــافي:  -

وتتفوزن ىفذ  األدوات علفى ، يحق  مصالا البالد العليا وأىدا طا االستراتيجية اتجا الثقا ية  ي 
المتفابع لتركيفز الدولفة ،  مستويات متعدد  داخل البناء الثقا ي، ومنطا الثقا ة اإليرانية العارسفية
أىميفففة ىفففذ  األدا   فففي  علففى العنصفففر القفففومي العارسفففي رغففم كونطفففا جمطوريفففة إسفففالمية، يففدر 

عرف  ي إيران باسم مشفرون "حفوز  ياإليرانية على الصعيد اإلقليمي خاصة ما  للثقا ةالترويك 
 قاإيففران الحضففارية" أو "إيففران الكبففرى"، والتففي تشففمل المنطقففة الواقعففة علففى حففدود الصففين شففر 

وتحةففى ىففذ  ال، شففماوالقوقففاز والبحففر المتوسففط  بففاغر والخلففيك العربففي  بففاوالمحففيط الطنففدت جنو 
المنطقة بدىمية قصفوى  في االسفتراتيجية اإليرانيفة ولكنطفا تفدتي  في المرتبفة الثانيفة بعفد الخلفيك 

وتنعفف  إيففران  ،"2025 "ايففران العشففرينيةالعربففي والمنطقففة العربيففة و فف  االسففتراتيجية اإليرانيففة 
ازنفة إيفران الثقا يفة بل،فت مو  ،  مفثالالتفرويك الثقفا ي لخدمفة مشفروعطا القفومي  فيطاولفة  أمواال
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مليفففار تومفففان إلفففى وزار  الثقا فففة  386مليفففار تومفففان، ذىففف  منطفففا  2500حفففوالي  2008عفففام 
 . على النشاطات الدعاوية والترويجية الثقا ية صرفواإلرشاد اإلسالمي، والباقي 

،  يما يتعل  بالمسفالة الخطا  الثورت المعادت ألميركا وال،ر إيران استخدمت  ايضا        
واستطاعت إيران من خالل ىذا الخطا  أن تكسف  قطاعفات واسفعة مفن الفرأت العفام  السورية

لصالحطا السيما على الصعيد اإلقليمي، واسفت،لت حساسفية ىفذ  القاعفد  تجفا  أميركفا وال،فر  
 .126لحشد المعارضة ضد القيام بدت عدوان على سوريا  ي ةل أزمتطا الراىنة

 التشيع السياسفي استخدام إلى أىدا طا الدينية إيران من خالل تسعىالدبلوماسية اإليرانية:  -
ويستخدم التشيع  في إطفار عالقفات إيفران الخارجيفة علفى نطفا   كددا  من أدوات الدبلوماسية،

واسع وىفو عنصفر مطفم لتوليفد القفو  الناعمفة اإليرانيفة علفى مسفتوى الحاضفنة الشفيعية المواليفة 
أن ، ومففن المعففروف المنطقففة ففي يخففدم المشففرون اإليرانففي للففولي العقيففا  ففي الحففد األدنففى بمففا 

قفففديم، لكنفففا أصفففبا أكثفففر  اعليفففة بعفففد أزمفففة  اإليرانيفففة اسفففتخدام التشفففيع  فففي السياسفففة الخارجيفففة
ممففا  ،حيفف  دخففل التشففيع  ففي إنتففاج السففلطة والسياسففة  ففي الشففر  األوسففط 2003العففرا  عففام 

يل العرا  إلى دولة صفديقة ومتحالعفة مفع التشيع إلى تحو   قد أدى، نعوذ إيرانتقوية  أسطم  ي
إيفففران، وأعطفففى الحضفففور الععفففال والمصفففيرت  فففي قضفففايا العفففرا  ولبنفففان، أمفففا النةفففام الثفففاني 

 . المعادت إليران والمتمثل بنةام طالبان األ ،اني  قد تم التخلص منا
مبففدأ واليففة مففع القوميففة العارسففية وتحديففداا وتمزجففا تبقففى حقيقففة أن إيففران تتبففع المففذى  الشففيعي 

لطفد طا  في قيفاد  المنطقفة أو توليفد قفو  ناعمفة كا يفة تخولطفا القيفام  ، وىي عامفل معرقفل العقيا
بل إن ىذا العنصر قد يلع   ي كثير مفن  ،بتحقي  ىذا الطدف دون االعتماد على قو  صلبة

العتمففاد األحيففان دوراا سففلبياا  ففي تعميفف  عزلففة إيففران اإلقليميففة خاصففة عنففدما تعمففد إيففران إلففى ا
على العامل الطاوعي لحشد األقليات الشيعية  في المنطقفة، وتعجفز عفن برىفان أنطفا ال تتعامفل 
بسياسفففات طاوعيفففة  فففي كثيفففر مفففن المحطفففات، وىفففو األمفففر الفففذت يفففؤدت إلفففى رد   عفففل بفففر   
الطروحفففات اإليرانيفففة أو المشفففرون اإليرانفففي  فففي المنطقفففة السفففيما  فففي الخلفففيك والعفففالم العربفففي. 

يففران لبنففاء تسففعى  جاىففد   تتففابع  تواجففدىا مففن خففالل الكثيففر مففن الوسففاول ،  ننطففا    يوىفف وا 
 وتطوير مصادر قوتطا الناعمة ومن بينطا العامل التكنولوجي.

                                                 
. منشفورات عفةقيناريوىات المتو سفز  الحفالي والة: المفديفالترك-ةيفة  ي المعادلة اإليرانيور  السور الث(. 2012باكير، علي حسين.   126

 .  7المركز العربي ل بحا  ودراسة السياسات. الدوحة، قطر. ص 
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ــي إيــران: - أىميففة   ففي إيففران صففانعي القففرار السياسففي لففم ي،فف  عففن  العامــل التكنولــوجي ف
أىففدا طا الوطنيففة سياسففيا واقتصففاديا   ففي تنعيففذ  التكنولوجيففا كواحففد   مففن مصففادر القففو  الناعمففة

الجمطوريففة ، أعلنففت  مففن  حففالل  متابعففة  مففا يحففد   مففن تطففورات  علميففة ا، داخليففا وخارجيفف
عففاد  مركبففة  تمثففل  ففيكبيففر تففاريخي عففن إنجففاز علمففي وتقنففي اإليرانيففة اإلسففالمية  إطففال  وا 

مفففة  فففي مجفففاالت  ضفففاوية تحمفففل قفففردا وىفففي خطفففو  مطمفففة  فففي إثبفففات القفففدر  اإليرانيفففة المتعاة
، ذات القففففدرات االسففففتثناويةو التكنولوجيفففا وأبحففففا  العضففففاء وصفففناعة الصففففواريع بعيففففد  المفففدى 

طفال  أقمفار صفناعية مخصصفة باإلضا ة إلفى  خطفوات أخفرى أعلفن عنطفا سفابقا كصفناعة وا 
 وتلف  الخطفوات  فيل بحا  العلمية ولالتصفاالت والبف  التلعزيفوني ولرصفد األحفوال الجويفة، 

 مصففافالجمطوريففة اإلسففالمية اإليرانيففة إلففى  انضففمام إنمففا تؤكففد العلميففة والتكنولوجيففةالمسففير  
الففدول المتقدمففة  ففي مجففال العلففوم والتكنولوجيففا والصففناعات الحديثففة علففى مسففتوى االتصففاالت 

 .127والعضاء وصناعة األقمار الصناعية والمركبات العضاوية

 القوة العسكرية اإليرانية: أهدافها وتوجهاتها
تمثل ال،اية القومية العليا إليران  ي بسط ىيمنتطا على منطقة الشر  األوسفط وبعف  بلفدان ت

 من منطلف وذل  ، آسيا الوسطي وجنو  آسيا، خاصة المتاخمة لطا مثل باكستان وأ ،انستان
تتفففوا ر لطفففا كفففل المفففؤىالت الحضفففارية لتطفففيمن علفففى  ىعقاوفففدت بفففدن إيفففران قفففو  إقليميفففة عةمففف

ليفون نسفمة، مسفاحة م 75تملكا من قدرات جيوبوليتيكية ضخمة تتمثفل  في بحكم ما  المنطقة
مليفففار  30، ثففرو  نعطيففة وغازيفففة تففدر عاوففدات تصفففل إلففى حففوالي كيلففومتر مربفففعمليففون  1.6

 . قو  عسكرية  تقليدية وغير تقليدية ضخمةو دوالر سنويًّا، 
ر مففففع العففففرا   ففففى شففففطدت السياسففففة العسففففكرية اإليرانيففففة عقفففف  وقففففف إطففففال  النففففالقففففد        

الخسفاور  تعفوي مكثعفة  فى اتجفا  إعفاد  بنفاء القفوات المسفلحة و  اجطود 1988منتصف عام 
وزادت حففد  تكثيففف ،  ففي الحففر  العراقيففة اإليرانيففة التففى لحقففت بطففا خففالل العمليففات العسففكرية

حيففزا كبيففرا مففن نشففاط القيففاد   شفف،لت، و 1991عففام  الجطففود عقفف  حففر  الخلففيك الثانيففة ىففذ 
اإليرانفففي أصفففبحت تتجفففاوز كثيفففرا احتياجفففات ينبففف  بفففدن أعمفففال البنفففاء الفففد اعي  انيفففة، بمفففااإلير 

 . الد ان الذاتي
سفتراتيجي  فى  فى التفوازن اال إحدا  حالة من االختاللأدت التطورات الدولية واإلقليمية إلى و 

وبمففا  ، وتففدمير قوتففا العسففكريةمنطقففة الخلففيك العربففي، وذلفف  بعففد االحففتالل االمريكففي للعففرا  
                                                 

 3/2/2013: تاريع جريد  بدر. الجمطورية اإلسالمية والدخول الى عصر العضاء قنديل، غال .  127
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والتحفففول   فففي  اإلطفففار الجيوبفففولتيكى  كانفففت تمثلفففا مفففن تفففوازن الرعففف  لفففدى القيفففاد  االيرانيفففة، 
إيفران خرجفت مفن تلف  التطفورات  إنايسيوت المحيط بطا لصالا إيران، حي   يمكن  القفول  

لتلع  دورا يعيد إلى األذىان ذل  الدور الذى لعبتا إيران الشا ، وىو شفرطي الخلفيك مسفتعيد  
وتعمل السياسة اإليرانيفة علفى التفرويك الدولي الذت  ر  على العرا ،  ى ذل  من الحصار 

  واأليفففديولوجي  فففير عفففن طريففف  تكثيفففف نشفففاططا السياسفففي واالقتصفففادت والعسفففكرت لطفففذا الفففدو 
القيفففام بفففدورىا  فففي تفففدمين المنطقفففة، وذلففف  عفففن طريففف  احتفففواء  االتجاىفففات ومفففن بينطفففامختلففف 

مرحلففة جديففد  مففن المصففالحة مففع دول مجلففا التعففاون الخليجففي مففن  العففرا  مففن ناحيففة، وبففدء
  .ناحية أخرى

وتقوم إيران بتنعيذ أعمال احتواء العرا  عن طريف  اإلبقفاء علفى حالفة الفال حفر  والفال        
سلم بين الدولتين علفى الفرغم مفن التنفازالت الضفخمة التفى قفدمطا العفرا  إلفى إيفران إبفان أزمفة 

كويففت، ومازالففت إيففران تمففارا أعمففاال عسففكرية منخعضففة الحففد  ضففد العففرا  ال،ففزو العراقففي لل
و ففى نعففا الوقففت، بففدأت إيففران  ففى تحسففين عالقاتطففا مففع دول مجلففا التعففاون الخليجففي  ففى 
إطار أزمة الخليك، وتمكنت من تحقي  نجفاع جزوفي  في ىفذا الصفدد  فى بفادل األمفر، إال أن 

ضففاع النوايففا إلمففارات مففا لبثففت أن تففدىورت مففع اتالعالقففات اإليرانيففة مففع كففل مففن السففعودية وا
 الجفزر اإلماراتيفة الثالثفةكما تكشفعت  في اسفتيالء إيفران بشفكل كامفل علفى ، العدوانية اإليرانية

،  ولفم  128ابفان  حكفم  الشفا   1970منفذ عفام   الصف،رىطنف  طن   الكبفرى  و و أبي موسى 
 .129العسكرتوجودىا  ضاعفت، بل  تجا  ىذ  القضية  سياسة إيرانمن   ت،ير الثور 

                                                 
العربيفة بشفكل عفام و في المنطقفة الخليجيفة بشفكل خفاص، إن الةروف والمحددات التي رسمت سياسة الشا  محمفد رضفا بطلفوت  في المنطقفة  128

كيففان والمتمثلففة  ففي خصوصففية عالقاتففا مففع السياسففة األمريكيففة والتحالعففات السياسففية واألمنيففة التففي أدخففل إيففران  يطففا، وتعاعالتففا السياسففية  مففع ال
راضات القو  والتطديد بطا، كل تل  الةروف قد أحدثت الصطيوني وتعاونا النووت معا، وعزما على  أداء دور الشرطي  ي منطقة الخليك، واستع

حالففة مففن التففوتر والصففران اإلقليمففي دون الوصففول إلففى الحففر  المسففلحة، نةففراا لخلففل مففوازين القففوى العسففكرية ل،يففر صففالا دول الخلففيك، وم،بففة 
، وغيا  أية قفو  ردن عربيفة مناووفة إليفران قفد . إال أن رحيل عبد الناصر1967التصادم المباشر مع مصر الناصرية، حتى ما قبل ىزيمة يونيو 

خال فا د عت الشا  لإلقدام على خطوات كان من شدنطا إحدا  المزيد من التوتر  ي السفاحة اإلقليميفة، ومنطفا احفتالل الجفزر اإلماراتيفة الفثال ،  
يففران، برعايففة بريطانيففا، التففي 1971نففو مبر  17لمففذكر  التعففاىم  ففي  تعلقففت بمسففدلة تقسففيم جزيففر  أبففو موسففى والتففي أشففارت ، بففين إمففار  الشففارقة وا 

= مقدمتطا إلى أن ال إيران وال الشارقة ستتخلى عن المطالبة بدبو موسى، ولن تعترف أت منطمفا بمطالف  األخفرى، وقفد انطفوت ىفذ  المفذكر   في 
  البريطفاني، السفيد  وليفام لفوا ممفثالا عفن بنودىا على أىمية معنوية كبرى من كونطا قانونية؛ إذ نتجت عفن معاوضفات حضفرىا عفن الجانف= =

 1971نو بمر  18وزير الخارجية البريطاني آنذا  إلي  دوجالا ىيوم، وحاكم الشارقة الشيع خالد بن محمد القاسمي، الذت أرسل رسالة بتاريع 
حول مدى قبول إيفران بطفا، وأرسفل ىيفوم رسفالة بطفذا  يطا الشروط التي قبلتطا اإلمار  بشدن الجزير  مع تساؤلا   إلى وزير الخارجية البريطاني بين

ي إلفى الفرد الشدن إلى وزير خارجية إيران،  ي الشطر نعسا،  رد عليا الوزير اإليراني بالقبول  ي اليوم الثفاني، ممفا د فع بفوزير الخارجيفة البريطفان
تمكنفت  -و في غيفا  مفن يردعطفا-ىذا "االتعا " علماا أن إيران على الشيع القاسمي  ي الشطر التالي من نعا العام برسالة بل،ا  يا قبول إيران 

مفن أن تعففر  علففى إمففار  الشففارقة ىفذا التعففاىم المجحففف، والففذت اضففطر حفاكم الشففارقة إلففى التوقيففع عليففا. أمفا بخصففوص جزيرتففي طنفف  الكبففرى 
عشفر عفاوالت عربيفة، وتشفير الدراسفات التاريخيفة إلفى  وطن  الص،رى، واللتين تعودان إلمار  رأا الخيمة،  نن مالكيطا منذ أواخر القفرن التاسفع
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أن السياسفة الد اعيفة اإليرانيفة العسفكرية  في المنطقفة  ويتضا بجالء لمتتبعي األوضفان      
لتصفففاعد توجطفففات الطيمنفففة والتوسفففع اإلقليمفففي لفففدى قطفففان  ىفففي نتفففاج منطقفففيبصفففعة إجماليفففة 

روف لإل فاد  مفن ةف الىثفةعري  من النخبة السياسية الحاكمة  في إيفران، وذلف   فى محاولفة 
العرا  االستراتيجي الذى نشد  ى منطقفة شفمال غفر  آسفيا والخلفيك العربفي عقف  تفدمير القفو  

وتنطوت ىذ  التوجطات على خطور  حقيقية ليا  ،العسكرية العراقية وانطيار االتحاد السو يتي
 قط علفى أمفن األقطفار العربيفة المجفاور  إليفران ج،را يفا، ولكفن أيضفا علفى أمفن جميفع الفدول 

ربيففة، نةففرا إلففى أن توجطففات الطيمنففة اإليرانيففة ترمففى  ففى أحففد جوانبطففا إلففى تحقيفف  السففياد  الع
 . والتعو  للقومية العارسية على القومية العربية

شفطدت ت،يفرا ملحوةفا منفذ قفد  ووارداتطفا العسكرية اإليرانيفةالقو  مصادر تجدر اإلشار  إلى أن 
إيففران تعتمففد علففى الصففين  ،  بففدأتمريكففيالففواردات مففن السففالع األ انقطففان بعففد 1979ثففور  

ن خسفففرت  واالتحفففاد السفففو يتي، عفففالو  علفففى دول شفففر  أوروبفففا لتفففو ير المعفففدات العسفففكرية، وا 
 .الثمانينات  تر الحر  مع العرا   ي  على إثرإيران العديد من مقدراتطا الحربية 

 السياسة الخارجية اإليرانية ومرتكزات محددات
ر الت،ييففر  فففي السياسفففة الخارجيففة اإليرانيفففة قفففد  رضففت نعسفففطا علفففى إن حالففة مفففن اسفففتمرا     

المشطد السياسي اإليراني و قا للت،يرات التي حدثت  ي نةام الحكم،  بعد عفزل الشفا  وسفقوط 
حكمففا وقيففام الثففور  اإلسففالمية  فففي إيففران، تمففت إعففاد  بنفففاء األسففا السياسففية اإليرانيففة، و قفففا 

 السياسية الحاكمة  ي إيران. للت،يير الجذرت  ي طبيعة النخبة

                                                                                                                                      
ن أن إمففارتي الشففارقة ورأا الخيمففة كانتففا تسففتو يان الرسففوم علففى اسففتثمار الجففزر الففثال  مففن ال،واصففين والصففيادين والرعففا . كمففا كانففت االمارتففا

ذ  الجففزر، ولففم يكففن ثمففة نقففاش إقليمففي، وال اعتففرا  تمنحففان االمتيففازات للشففركات األجنبيففة السففت،الل الثففروات الطبيعيففة بمففا  يطففا الففنعط،  ففي ىفف
على ممارسفة سفياد  رأا الخيمفة علفى جزيرتفي طنف  الكبفرى والصف،رى، وسفياد  الشفارقة علفى جزيفر  أبفو موسفى، وعليفا  1971إيراني، قبل عام 

ة، وكاملفة، وىفذ  الشفروط جميعطفا ضففرورية،  فنن ىفذ  السفياد  عربيفة،  عليفة، ومتواصفلة، ومتصفلة، باألصفل البشفرت لإلمفار  األم، وسفلمية، ومعلنف
نيفا مفن بحس  القانون الدولي العام لشرعية امتال  اإلقليم أصالا،  ومع ذل  بادرت إيران باحتالل الجزيرتين، قبل ثالثة أشطر من انسحا  بريطا

اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحد   ي مطلع  ، أت قبل يوم واحد من استقالل اإلمارات عن التاج البريطاني وقيام1971نو مبر  30الخليك  ي 
، التي أصبحت الوري  القانوني لالتعاقيات، حس  قفرار المجلفا األعلفى لالتحفاد، والفذت أكفد علفى أن أت اتعفا  وقعتفا أت إمفار  1971ديسمبر 

ضففطرت اإلمففارات إلففى قبففول ىففذ  الوضففعية علففى مففع "ايخففرين" قبففل االتحففاد ىففو اتعففا  مففع الدولففة االتحاديففة. ونتيجففة  قففدان التففوازن العسففكرت، ا
مض ، دون أن تسلم بسفياد  إيفران أو حقطفا  في الجفزر، معتبفر  أن احتاللطفا نفاجم عفن ةفروف تعتقفر إلفى العدالفة والتكفا ؤ أصفالا، و رضفت  في 

دروا الماضفي وآ فا  المسفتقبل. مجلفة المصدر: عثمان، سيد عو . العالقفات اإليرانيفة الخليجيفة بفين  ةروف التطديد باستعمال القو  واإلكرا .
 . 2002. عام 28مختارات إيرانية. العدد 

المعطد العربفي للدراسفات ، مجلة شوون دولية. إيران وأمن الخليك: سيناريوىات األمن وصران االستراتيجيات(. 1992العليم، حسن حمدان.   129
 . 20. ص العدد األول ، واشنطن.الدولية
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 ال الدولفة قفراروكمفا اشفار جوزيفف  رانكفل  في كتابفا "عمليفة صفنع السياسفة الخارجيفة"،  فنن "
 بمجموعفة يتفدثر ،  فالقرار130ومجموعفات" أ فراد مفن الدولفة، ولكفن بدشخاصفطا طفرف من يصنع

 ة، وتعفدإلفى عوامفل داخليفة وأخفرى خارجيف القفرار صفنع نةريفة أصفحا  صفنعطا العوامفل، مفن

األخرى، و ي حالفة  الدول مع والتعصيلي لعالقاتطا العام اإلطار من الخارجية السياسة محددات
  طفم  في مطمفا سياسفتطا الخارجيفة قفد لعف  دورا علفى والخارجية الداخلية البيوة تدثير إيران،  نن

 عملية وصنع القرار الخارجي. 
ارجيففة اإليرانيففة إلففى داخليففة وخارجيففة، وبنففاء علففى مففا تقففدم،  قففد قسففمت محففددات السياسففة الخ

  دما الداخلية  طي تشمل كال من: 
 المحددات السياسية: 

مفن وعفود شفرعية على الرغم مما جفاء بفا النةفام اإليرانفي . حصر السلطة  ي والية العقيا: 1
النةفام  وىيوفات بفين الديمقراطيفة واإلسفالم، وتشفكيل مؤسسفات يجمفع إسفالمي نةفام بتحقيف 
إال أن ىذ  التوجطات لفم تتمتفع بصفعة صياغتين: الجمطورية واإلسالم،  ضمن العامة والمرا  

 واليفة العقيفا  في السفلطة حصفرالديمومفة وواجطتطفا العديفد مفن الصفعوبات والتفي مفن أبرزىفا 
مفن  معينفة أنمفاط تكرياو والسياسفات، التوجطفات وتحديفد الدينيفة، القيفاد   في والمتمثلفة
 الدينيفة، والتعفاليم للمبفادل العليا القيمة حي  اجتماعية قاعد  إلى المستند  السلطة ممارسات
 مفن السفلطة، وىفو واحفد جانف  إلفى تسفتند ىنفا  الدولفة والمجتمع، الدولة ابتالن إلى مما أدى

جان  األمة،  للعقيا الح  وكل الصفالحياتن وال يجفوز ل مفة انتقفاد  أو عصفيان اوامفر ،  دون
 السياسفية االنقسفامات حالة من تتخللطا والمجتمع الدولة بين لتوترا من داومة حالة مما أوجد
 حتفى حفدودىا إلفى خفارج وتصفديرىا التفوتر حالفة انطاء إلى الحاكمة الطبقة تلجد لذا العميقة،
 الذت النةام الحاكم انطيار إلى يؤدت ذاتي تدمير إلى التوتر ىذا يرتد وأال كيانطا على تحا ة
 131العقيا.  اليةو  أيديولوجية إلى يستند

 أطر . نةرية الولي العقيا  ي مجال السياسة الخارجية اإليرانية: تتضمن ىذ  النةرية ثال 2
 تقتصفر لفم تعفد التفي الخارجيفة للتطديفدات التحديثيفة الرؤيفة وىفي الدوليفة، السياسفة  في رويسة

                                                 
130

 Frankel J. (1963). The Making of Foreign Policy. Oxford University Press. P. 2-3. 
 1/5/2014. مدونة البطنيجي االليكترونية: تاريع الزيار : مقارنة نقدية اإليرانية: دراسة الخارجية السياسة البطنيجي، عياد.  131
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السياسفة  اإليرانيفة، وعالميفة الثقا فة مفع الرؤيفة اإلسفالمي، ودمفك العفالم حفدود خفارج علفى
 اإلسالمية. 

 ضمن الدولة  ي السياسات ورسم القرار واتخاذ التخطيط وأسالي  الحكومي الطيكل . يدخل3
 دور يتضفا الصفدد ىفذا و في السياسفية، السفلطة قفو  مصفادر من اعتبار  يمكن نس  سياسي

 يةوالعسفكر  والثقا يفة االقتصفادية والخطفط األىفداف ووضفع الدبلوماسفية  في اإلدار  المرشفد

 األخرى.  السياسية النةم با ال تتمتع ما وىو واالجتماعية،
 األيفديولوجي، الفديني الطفابع عليا ي،ل  النةرية . إن النةام السياسي اإليراني من الناحية4

 تربط التى القضايا من العديد  ى األيديولوجيا على ي،ل  المصلحة العملية الناحية من ولكنا
 سياسفاتا علفى تفؤثر داخليفة مجتمعيفة مفن ضف،وطات نابعفة تكفون والتفى بالخفارج مصفالحا
 . 132الخارجية

 الشعارات عن مصالحطا وبعيدا مع يتماشى بما اإليرانية الخارجية السياسة . براغماتية5

 المسلمين مصالا على وأنطا تحا ة اإليرانية السياسة عالمية مثل تتبناىا التي األيديولوجية
 وجدوا. أينما

 اعية: المحددات االجتم
الفدين  علمفاء وتجمفع المناضفلين، الفدين علمفاء مثفل رابطفة . وجود تنةيمات سياسية ودينيفة1

 اإلسفالمية، المشفاركة جبطفة وحفز  البنفاء كفوادر كحفز  الجديفد  ز  ا واألع المجاىفدين
 التيفارين مفن جفزءا ، والتفي اصفبحتالمؤتلعفة كجمعية اإلسالمية الصحف والجمعيات وبع 

،  دحفففدثت تفففاثيرات  فففي عمليفففة صفففنع القفففرار  فففي السياسفففة الخارجيفففة ا ةوالمحففف اإلصفففالحي
 اإليرانية. 

 وتضفم الفدين الشفيعة رجفال تكفوين  في ألىميتطفا الحفوز  الدينيفة دورا مفؤثرا الحفوز  . تلعف 2
 ىنفا  حيف  كفان السفلطة، عن منعصلة دينية وأخرى سياسية تيارات مجموعة بداخلطا الحوز 

 . 133اإليرانية الخارجية السياسة على اعاتالجم ىذ  لبع  تدثير قوت
 السياسفة  في ومفؤثر  ضفاغطة محفاور والمعارضفة والتجمعفات السياسفية . تشفكل األحفزا 3

 أحزابطفا لتنفون اانعكاسف االجتماعيفة التركيبفة إيفران  في تعر فا الفذت التنفون يعفد إذ ،اإليرانيفة
 .134داخلطا الموجود والتيارات  السياسية

                                                 
 .   2003. عام 36مجلة مختارات إيرانية. العدد  الخارجية اإليرانية، السياسة  ي القرار عباا ملكي. صنع 132
 نعا المرجع الساب .  133
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 ة: المحددات االقتصادي
يشففكل العامففل االقتصففادت أحففد أىفففم محففددات السياسففة الخارجيففة اإليرانيففة، وقفففد ازدادت      

 أىميتا بعد الحر  البارد  وةطور االعتماد المتبادل والتكامل واالنعتاع االقتصادت. 
ولقد انعكا تدثير العامل االقتصفادت علفى السياسفة الخارجيفة اإليرانيفة وعالقاتطفا الدوليفة بعفد 

طا للمشفففاكل االقتصفففادية علفففى إثفففر حربطفففا مفففع العفففرا ، وبفففدأت إيفففران  فففي التوجفففا نحفففو تعرضففف
 . 135التنسي   ي السياسات االقتصادية و تا با  الحوار مع العالم الخارجي

ومففن المحففددات االقتصففادية التففي حةيففت بدىميففة كبيففر  لففدى القففاد  السياسففيين وصففنان القففرار 
لي الففففدخل القفففومي ودخففففل العفففرد واإلنتففففاج الصففففناعي  فففي إيففففران لبنفففاء دولففففة قويفففة يبففففرز إجمفففا

االسفاا الفذت يقفوم والزراعي كما وكيعا، وتفوا ر المفوارد والثفروات الطبيعيفة، كمفا يعتبفر الفنعط 
عليففا االقتصففاد اإليرانففي، بففل ويلعفف  دورا ىامففا  ففي توجيففا عالقففات إيففران الخارجيففة ،  تقلبففات 

إلى االنعتاع على  -وال تزال –، وقد سعت إيران اسعار  كثيرا ما تؤثر على سياستطا الخارجية
دول الخلفيك العربيفة بفدءا بالسففعودية ليسفاىم ذلف   في اسففتقرار أسفعار الفنعط، كمفا أن لج،را يففة 
إيفران أىميفة كبفرى  في حمايفة اسفتقرار أسففعار الفنعط بسفيطرتطا علفى مضفي  ىرمفز وسففيطرتطا 

 الكبرى، طن  الص،رى، وأبي موسى(. المتنازن عليطا  طن  ةعلى الجزر اإلماراتية الثالث
لقفففد تطلففف  النشفففاط االقتصفففادت اإليرانفففي مفففع تنفففامي حجمفففا واتسفففان مصفففادر  سياسفففة خارجيفففة 
براغماتيففة لتدسففيا عالقففات اسففتراتيجية سياسففية وثيقففة مففع الففدول المجففاور ، مففن ناحيففة أخففرى، 

يففة ونعطيففة ليكففون  قففد اسففت،لت إيففران موقعطففا الج،را ففي بمففا تمتلكففا مففن خاللففا مففن ثففروات غاز 
 سياسفاتطا إلصفالعأدا   الفنعط اسفتخدمت إيفران ولقفدعامال ضاغطا  ي تعامالتطا الخارجيفة، 

 بسفالع وايجابفا سفلبا الضف،ط علفى داومفا تحفرص كانفت حيف  السياسفة، ىفذ  ودعفم الخارجيفة
 مكاسف  ولتحقيف  االقتصفادت، الحصفار كسفر مفع السياسفية عزلتطفا مفن للخفروج الفنعط

 أمفام قويفا سياسفيا حليعفا لطفا جعفل الفذت االتحاديفة روسفيا مفع النعطفي اتعاقطفا مثفل قتصفاديةا
 بطا خاصة سياسية استراتيجية لتنعيذ النعط كما استخدمت إيران لصالحطا، األمريكية الض،وط

                                                                                                                                      
   .489آسيا. القاىر : مركز الدراسات ايسيوية. ص   ي والتنمية الديمقراطية بين العالقة(. 1997سليم، محمد السيد.   134
الخارجيفة. ترجمفة: اسفماعيل  والسياسفات والعقوبفات الحفوا ز  في والخفل العسفل(. 2002ىفاا، ريتشفارد، أوسفليعان، ميجفان.   135

 36. ص 1عبد الحكيم. القاىر : مركز األىرام. ط 
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 اسفتخدمت وأيضفا ولبنفان، سفوريا مفن كفل مع النعطية اتعاقاتطا خالل من العربية المنطقة  ي
  .136والطند تركيا مثل المختلعة الدول تجا  الخارجية طاسياسات لتوثي  النعط

 قففد تففدطرت بمسففتويين، األول إقليمففي والثففاني دات الخارجيففة لسياسففة إيففران، دأمففا المحفف       
 دما على المستوى اإلقليمي،  قد تاثرت السياسة اإليرانية بطبيعة التعاعالت والتوازنات دولي، 

ىففذ  التعففاعالت إيففران بالحيففاد  يمففا يخففص القضففية األ ،انيففة، اإلقليميففة، وقففد أزلففم التعامففل مففع 
كمفففا تبنفففت إيفففران موقعفففا سياسفففيا واضفففحا را ضفففا لكفففل معاوضفففات التسفففوية  فففي قضفففية الصفففران 
العربي اإلسراويلي وداعما لكل أشكال الثور  والمقاومة العلسطينية باعتبفار القضفية العلسفطينية 

رانيفففة، ولففيا مفففن ال،ريفف  أن نجفففد إيففران ىفففي التفففي محففورا أساسفففيا  ففي السياسفففة الخارجيففة اإلي
أصفبحت تحففدد شففكل التعففاون مففع دول الجففوار سففواء العففرا  أو دول مجلففا التعففاون الخليجففي 
العربية بما ال يتعار  مع مصالحطا وأن تكون ىفي صفاحبة الفرأت  في ذلف ، نةفرا لمفا تتمتفع 

 با من قدرات بشرية وعسكرية وثروات نعطية ىاولة. 
يران مع القوى الكبرى  ي بلور  عمليفة صفنع إلمستوى الدولي،  قد ساعدت عالقات أما على ا

 ببنفاء أنفا ،بارزكاار كايهاا  السياسفى المحلفل الحفة وكمفاالقفرار السياسفي الخفارجي إليفران، 
  ي الشيعية العصاول أو ا. حز  مثل سياسية وحركات سوريا مثل صديقة دول مع عالقات
 علفى المتحفد  الواليفات المتمثل  ي كل إسفراويل و العسكرت التطديد ردن إيران حاولت العرا 
 المفدى علفى الخلعفي  ناوطفا  في المتحفد  الواليفات دور "منفع مدسسفة وكفذل  القصفير، المفدى
 .137الطويل"
مفن النةريفات  العديفد ىنفا  عفام، بشفكل إليران الخارجية السياسة بدىداف يتعل  و يما       

الالحدوديفة  األ كفار علفى تقفوم نةريفات  طنفا  طفات والفرؤى المختلعفة،و قفا للتوج التفي تختلفف
 بعضفطا يعتمفد بينمفا اإليرانيفة، الخارجية للسياسة ىد ا العالمي البعد تتبني وبالتالي واألممية،

 ىفد طا الوطنيفة القضفايا تصفبا ألن وسفعت لطفا، عمليفا منطجفا والفوطني الفداخلي علفى البعفد
 تجنف  اإل فراط إلفى وسفعى الفرؤى  في واالعتفدال الوسفطية ريف ط التفزم وىنفا  مفن النطفاوي،
 . 138الصدد ىذا  ي والتعريط

                                                 
رون. مففارا إيفران. مجلفة مختفارات إيرانيفة. العفدد الثفاني والعشف  في السياسفي واإلصفالع الفنعطعبفد المفؤمن، محمفد السفعيد.  136

 .  72. ص 2003
137

 Gareth S. (2010). The reformation of Iraq’s foreign relations: New elites and enduring legacies. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2346.2010.00950.x-pdf   
. ترجمفة: سفعيد الصفبا . القاىر :الفدار الثقا يفة اإلسفالمية إيران لجمطورية الخارجية السياسة إلى مدخل(. 2000إيزدت، بيزن.   138

 . 115. ص 1للنشر . ط
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 الدينيتحالفات ايران مع المنظمات ذات التوجه 
 ( إيران وحزب اهلل1)

ىففو تنةففيم سياسففي عسففكرت متواجففد علففى سففاحة لبنففان السياسففية والعسففكرية حففز  ا.       
  وجفود  عفن طريف  المقاومفة العسفكرية للوجفود على مدى أكثر من عشرين عامفاا، وقفد اكتسف
، وكلففل الحففز  عملففا السياسففي والعسففكرت 1982اإلسففراويلي خاصففة بعففد اجتيففاع بيففروت عففام 

بنجبففار الجففيش اإلسففراويلي علففى االنسففحا  مففن الجنففو  اللبنففاني  ففي مففايو / أيففار مففن عفففام 
عتبففرت  ففي وألحفف   ففي صففعو ا خسففاور كبيففر  ا 2006، وتصففدسى لففا  ففي حففر  تمففوز 2000

وتصففنف العديففد مففن الففدول ال،ربيففة  ،إسففراويل كدولففة لوجففود اإسففراويل إخعاقففات خطيففر  وتطديففد
 .والعربية الحز  على أنا منةمة إرىابية

يميففففز حففففز  ا.  ففففي تحركاتففففا السياسففففية علففففى السففففاحة اللبنانيففففة بففففين العكففففر والبرنففففامك       
ن الواقففع السياسففي غيففر مففوات لتطبيقطففا، السياسففي،  يففرى أن العكففر  السياسففية ال تسففقط إذا كففا

ال يخعففي قفففاد  الحفففز   حيففف ،  كمففا ىفففو الحففال بالنسفففبة لعكفففر  إقامففة دولفففة إسفففالمية  ففي لبنفففان
صففعوبة اقامففة دولففة  دينيففة اسففالمية  ففي لبنففان، وذلفف  بسففب  التركيبففة الديموغرا يففة السياسففية 

وصفيات الواقفع اللبنففاني ال ، وىكفذا علفى مسففتوى البرنفامك السياسفي  فنن خصنلبنفاالدينيفة  في 
سففاعد علففى تحقيفف  ىففذ  العكففر ،  الدولففة اإلسففالمية المنشففود  ينب،ففي أن تكففون نابعففة مففن إراد  ت

 .شعبية عارمة
يتفداخل  يطفا أما عن عالقة إيران بحز  ا.،  فيمكن وصفعطا بالعالقفة المتداخلفة، التفي        

ذين يمثلفففون كفففوادر حفففز  ا. تفففربططم البعفففد السياسفففي والفففديني،  فففبع  اللبنفففانيين الشفففيعة الففف
بالمرجعيات الدينية اإليرانية روابط روحية عميقة، ويعتبفر مرشفد الثفور  اإليرانيفة علفي خفامنوي 

 .أكبر مرجعية دينية بالنسبة لطم
وبففالرغم مففن الففدعم السياسففي والمففالي الففذت يتلقففا  حففز  ا. مففن إيففران  ففنن أمينففا العففام      
ذل  ال يعني أن الحز  ىو حز  إيراني على أر  لبنانية"، "ن إقول حسن نصر ا. يالسيد 

ويعضفففد كالمفففا بفففالقول "إن أمفففين عفففام الحفففز  لبنفففاني، وكفففل كفففوادر الحفففز  لبنانيفففة، ويمفففارا 
"، إال أنففا نشففاطا علففى أر  لبنانيففة، ويففدا ع ويقففدم شففطداء  ففي سففبيل تحريففر األر  اللبنانيففة

 فففي مختلفففف وايفففران التحفففالف  بفففين الحفففز  و لوثيففف  الممكفففن  اغعفففال  التفففرابط  امفففن  غيفففر   
 المجاالت.
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 يسالماإليران وحركة الجهاد ( إ2)
تنةففففيم  لسففففطيني منففففاى  التعاقيففففة أوسففففلو  ففففي ك تشففففكلت حركففففة الجطففففاد اإلسففففالمي        

قامفففت القفففوى اإلسفففالمية المجاىفففد  "قسفففم"  ، وقفففدالفففدكتور  تحفففي الشفففقاقي يفففدالسفففبعينيات علفففى 
 في العمليفة السياسفية  ولم تشار  الحركةساب  للحركة بعد  عمليات كبير  ،الجناع العسكرت ال

 . 2006عام  العلسطينية إذ قاطعت االنتخابات التشريعية
 إذ يصففعون تلفف  العالقففة،   إيففرانعالقففتطم مففع   اإلسففالميال يخعففي  قففاد    حركففة  الجطففاد  و 

بفففدأت منفففذ انتصفففار الثفففور   ان قفففدالجفففدير بالفففذكر ان عالقفففة حركفففة الجطفففاد بفففنير  باالسفففتراتيجية،
اإلسفففالمية اإليرانيفففة بقيفففاد  اإلمفففام الخمينفففي، بعفففدما كانفففت إيفففران سفففاحة لإلسفففراويليين وأجطفففز  
االستخبارات األميركية، إذ إن الخميني استبدل العلم اإلسراويلي الذت كفان ير فرف  في ططفران 

 . بالعلم العلسطيني
ممكففن تجاىففل العالقففة التاريخيففة بففين حركففة الجطففاد ويففرى  البففاحثون  انففا  مففن  غيففر ال       

مؤسسففطا الففدكتور الشففقاقي وبففين الدولففة اإليرانيففة وثففور  الخمينففي إذ تركففزت أغلفف  مففن خففالل 
كتابففات الشففقاقي  ففي بدايففة حياتففا النضففالية علففى الثففور  اإليرانيففة وكففان كتابففا "الخمينففي: الحففل 

ور  حيفف  صففدر بعففد أيففام مففن وقوعطففا عففام البففديل" مففن أواوففل الكتفف  التففي كتبففت حففول ىففذ  الثفف
م األمر الفذت ةفل وسفيةل ربمفا نقطفة  ارقفة  في عالقفة الحركفة بالدولفة اإليرانيفة حيف  1979

من الطبيعي أن يتدثر أعضاء وعناصر حركة الجطاد المنضفمون تحفت لواوطفا الحقفا بكتابفات 
انطباعففا إيجابيففا حففول المؤسففا األول للحركففة خففالل قففراءتطم  لطففذ  الكتفف  التففي والبففد سففتتر  

 . الثور  والدولة اإليرانية
التفففي خاضفففطا الجنفففاع  2012و فففي  ذكفففرى  معركفففة   السفففماء  الزرقفففاء   فففي شفففطر  نفففو مبر 

مي  في  احتعفاالتطم  ، نجد  قاد  الجطاد  االسفالالعسكرت لحركة الجطاد اإلسالمي  ي  لسطين
مففن  مسففاعدات عسففكرية مكنففتطم   ال يخعففون  مففديحطم  إليففران لمففا  قففدمت  لطففم بطففذ  الففذكرى

ذا الخسفاور  ففي صففعوف قفوات العففدو الصفطيوني إلحففا ن مف كانففت ىففذ   العالقفة مففع حركففة  ، وا 
ذات حركفة  حمفاا كمنةمفة  لسفطينية بفين إيفران و ،  ما ىي طبيعفة العالقفة اإلسالميالجطاد 

 ؟إسالميطابع ديني 
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 ( إيران وحركة حماس3)
أحمففففد ياسففففين بعففففد حففففاد  الشففففاحنة  الشففففيع الشففففطيد أعلففففن عففففن تدسففففيا حركففففة حمففففاا     

حيففف  اجتمفففع سفففبعة مفففن كفففوادر وكبفففار قفففاد  جماعفففة 139 1987ديسفففمبر  6الصفففطيونية  فففي 
أحمفد ياسفين ، وكفان الشيع الشفطيد اإلخوان المسلمين العاملين  ي الساحة العلسطينية برواسة 

للعمفففل الجمفففاىيرت ضفففد  ولفففىىفففذا االجتمفففان إيفففذاناا بفففانطال  حركفففة حمفففاا وبدايفففة الشفففرار  األ
 ل الصطيوني.االحتال
شففففطدت عالقففففات حركففففة حمففففاا بففففنيران تطففففوراا نوعيففففاا غيففففر مسففففبو   ففففي حجففففم وقففففد        

تعاعالتطفففا، وسفففرعة توثيقطفففا،  فففي ضفففوء المصفففالا المشفففتركة لكفففال الجفففانبين  فففي تنميتطفففا ور فففع 
 2011عام لية، لكن مستوياتطا، وقد شمل ذل  األصعد  السياسية واإلعالمية والعسكرية والما

الذت شطد ثورات الربيع العربي، بسقوط أنةمة عربيفة بعينطفا، وتسفاقط أنةمفة أخفرى، كفان لفا 
سففففيما الثففففور  السففففورية، والففففد ان  أكبففففر األثففففر علففففى تزعففففزن ىففففذ  العالقففففة، وتراجففففع وتيرتطففففا، ال

تطففورات   قففد  اثففرت  ال  يففا،الشفف  ممففا ، و السففورتالنةففام المسففتميت الففذت تبديففا إيففران تجففا  
السورية  السياسية  على واقع  العالقة بفين  ايفران  وحمفاا ، ولكفن ىنفا  مسفان للعفود  ولفو 

 كبير . زالت تدريجيا لكن الطو  بين وجطتي نةر الطر ين، حماا وايران، ال
بففرز ات  الدينيففة  التففي  التيففار ا ففا  جديففد  مففن خففالل التقففار  مففع  إلففى  ففتاسففعت  ايففران وقففد 

 بعففد مففا اطلفف  عليففا الربيففع العربففي، ومففن  ابففرز  ىففذ   القففوى رع السياسففيدورىففا علففى المسفف
 . االخوان  المسلمينجماعة 

 ( إيران وجماعة اإلخوان المسلمين4)
االخففوان  إيففران وجماعففة ان العالقففة  بففين  ىنففا  بعفف  المعكففرين السياسففيين الففذت يففرون      

ل  من  القرن  العشرين  منذ  أن  المسلمين  وبخاصة   ي  مصر  تعود  الى  النصف  االو 
شكل  حسن البنا  جماعة  االخوان  ي  مصر ،على أن العالقة بفين ايفران الشفيعية وجماعفة 

                                                 
  وأدى الفففى ضفففد سفففيار  صففف،ير  يسفففتقلطا عمفففال عفففر  12/1987/ 6يفففوم نعفففذ  سفففاو  شفففاحنة صفففطيوني  فففي  حفففاد  اعتفففداء آثفففم 139

دخول مرحلفة جديفد  واعتبر ىفذا الحفاد  إعالنفا لفاستشطاد أربعة من أبناء الشع  العلسطيني  ي مخيم جباليا لالجوين العلسطينيين، 
العلسففطيني،  كففان الففرد بففاعالن النعيففر العففام. وصففدر البيففان األول عففن حركففة المقاومففة االسففالمية "حمففاا" يففوم  الشففع مففن جطففاد 

إيفذاناا ببفدء مرحلفة جديفد   في جطفاد الشفع  العلسفطيني ضفد االحفتالل الصفطيوني ال،اشفم ، وىفي  1987يسمبر الخاما عشر من د
. المصفدر: موقفع يفوم القفدا العفالمي علفى اإلنترنفت، متفاع علفى الفرابط مرحلة يمثل التيار االسالمي  يطا رأا الحربة  ي المقاومة

 التالي:
http://www.qudsday.com/hamas1.html  : 25/5/2014تاريع الزيار  

 

http://www.qudsday.com/hamas1.html
http://www.qudsday.com/hamas1.html
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اإلخففوان المسففلمين  ففى مصففر تسففب  حففر  الخلففيك االولففى بففزمن طويففل،  منففذ نشففد  الجماعففة 
 في  لبنفا بععاليفةعلى يد اإلمام حسن البنا ترسخت عالقات ممتد  مع شيعة ايران،  قد سفاىم ا

المعفروف باسفم ” مجتبفى ميفر لفوحى“نشد  لجان التقري  بفين الشفيعة والسفنة، وقفد تمفت دعفو  
لزيففار  مصففر بففدعو  ” وجمعيففة أنصففار اإلسففالم”  ففداويان إسففالم“مؤسففا حركففة ” نففوا  صففعوت“

وعقفففد عفففدد مفففن االجتماعفففات مفففع قفففاد  اإلخفففوان وحملفففا طفففال   1954مفففن سفففيد قطففف  عفففام 
ألعنا   ي جامعة القاىر  ليلقى خطبة نارية  ي طالبطا، ونذكر ىنا أيضا قيام اإلخوان على ا
بترجمة كت  سيد قط  واعتمادىا كمصدر رويسي  فى تثقيفف ” على خامنوي“المرشد األعلى 

” قففوات التعبوففة الشففعبية شففبا العسففكرية“الحففرا الثففورت اإليرانففي وبففاألخص أعضففاء الباسففيك 
 . 140سالمية وتددي  المعارضةالتي تقوم بحماية الثور  اال

 ( إيران والحوثيون5)
 -كانفت تسفمى بحركفة الشفبا  المفؤمن -حركفة أنصفار ا.  أطل  على جماعة الحوثيين اسفم

حركفة سياسفية دينيفة مسفلحة تتخفذ مفن صفعد   في الفيمن مركفزا رويسفيا لطفا. عر فت باسفم  وىي
.   2004قفوات اليمنيفة عفام الحوثيين نسبة إلى مؤسسطا حسين الحوثي الذت قتفل علفى يفد ال

على يد محمد عزان وعبفد الكفريم جفدبان وا تتحفت مراكفز صفيعية  1992تدسست الحركة عام 
   ي  صعو طا، وعر ت باسم الشبا  المؤمن وقد خاضت الحركفة سفتة ر واستقطبت اعدادا كبي
ربيفة المملكفة الع، وحربفا مفع علفي عبفد ا. صفالاالفرويا اليمنفي المعفزول حرو  مع حكومفة 

 عرف بنزان صعد .   يماالسعودية 
اتطمفت الحركفة الحكومفة والحركة تعيش  ي صران مستمر مع الحكومة اليمنية،  مفن جطتطفا، 

قامة نةام قاوم على  اتطمتطااليمنية بالتمييز ضد الزيدية بينما  الحكومة بالتخطيط إلسقاططا وا 
كفذل  بننشفاء تحفر  شفبيا  واتطمفتطم  1962مبدأ اإلمامة الذت كان قاوما  ي الفيمن قبفل ثفور  

 . بحز  ا.  ي لبنان
بفين أنصفار علفي صفالا  1994بعفد حفر  عفام ،  قد نشدت عالقة الحوثيين بنيران أما      

بففدأت بسففعر والففد وناوبففا البففي  الففذت دعففا النعصففال الجنففو  ثانيففة وخسففر المعركففة وىففر ، 
بعففد سففنوات رجففع االبففن إلففى الففيمن إلففى إيففران، و  مففع ابنففابففدر الففدين الحففوثي  حسففين الحففوثي

حسين رحفالت طالبيفة  نةمم. 2002مشحونا باأل كار الصعوية، ومك  والد  ىنا  إلى عام 

                                                 
 26/3/2013القاىر    .خبايا العالقة ال،امضة بين إيران واإلخوان، صحيعة الوطنغنيم، محمد.  140
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جماعيففة بالعشففرات ألنصففار  إلففى إيففران حيفف  يقففيم والففد  بحجففة الدراسففة، وىففو مففا كانففت تتمنففا  
 اسفتقبلتطم بحعفاو  م، 1979إيران لتصدير ثورتطا اإلسالمية وتحقي  طموحاتطا التوسفعية منفذ 

عففاد  صففياغتطا و قففا لخطففط متعفف  عليطففا مسففبقا،  لتقففوم بمسففاعد  بففدر الففدين ب،سففل أدم،ففتطم وا 
وصار الحوثيون يقتعون خطوات حفز  ا. وزعيمفا حسفن نصفر ا.  في التبعيفة إليفران مقابفل 

خدميفففففة الجمعيفففففات الرحالت، و الفففففدعويفففففة و الخلفففففوات العلميفففففة، و الحفففففوزات والدعمطفففففا التعبفففففوت، 
لشفبا ، واسفتطاعوا تجنيفد الشفبا  مفن أعمفار الخامسفة عشفر  اتدري  وتسفليا التةاىرات، و الو 

 . إيران حتى الخامسة والعشرين، مع إغراءات بالمال وبالسالع الوارد من
ويحفففاول الحوثيفففون إخعفففاء الطفففابع المفففذىبي الطفففاوعي لحفففركتطم والتمويفففا بفففدن لفففيا لطفففم       

اسففتعادوا مففن العقففر والجطففل والبففؤا الففذت يعيشففا سففكان قففد طموحففات زيديففة مذىبيففة واسففعة، و 
حركفة تمفرد مسفلحة قفادر  علفى خفو  حفر  عصفابات ضفد   في إيجفادالمناط  حفول صفعد  

نن معةفففم المؤيفففدين لجماعفففة الحفففوثيين مفففن القبليفففين وال يحملفففون  فففالحكومفففة اليمنيفففة. وبالععفففل 
نمففا شففحنوا بالتعففاطف الففديني عقيففد  طاوعيففة  توأصففبحوا أتباعففا ذو  أىففدا اا وطنيففة أو إنسففانية، وا 

 .141حزبية وقبلية
 ( إيران وحركة طالبان6)

عنفففدما نتحفففد  عفففن  طالبفففان   انفففا  مفففن غيفففر  الممكفففن  تجاىفففل أن  حركفففة  طالبفففان        
، أمففا  يمففا يخففص تحةففى  بففدعم مففن  القففوى السياسففية  المحيطففة  بطففا ومففن  بينطففا  باكسففتان

ان،  ففال يخعففى علففى المطلففع علففى الواقففع السياسففي أن تلفف  طبيعففة العالقففات بففين إيففران وباكسففت
لحركفة طالبفان التفي  داعمفا رويسفا باكسفتانتفرى  ،  فنيرانوعدم االتعا العالقات يشوبطا التوتر 

إيران أن أوراقاا كثير  لفم تعفد موجفود   في كما رأت قضت على ايمال اإليرانية  ي أ ،انستان، 
ا  في المسفتقبل القريف ،  بفادرت بالتنسفي  علفى أعلفى أيديطا، أو على األقل تخشفى مفن سفحبط

المستويات مع الحكومة الباكستانية حول األوضان  ي أ ،انستان، وىو ما عاد اختراقاا سياسياا 
مطمفففاا  فففي العالقفففة بفففين البلفففدين، تمثفففل ذلففف   فففي زيفففار  وزيفففر الخارجيفففة اإليرانفففي كمفففال خفففرازت 

إن  "سفففتاني عبفففد السفففتار نتفففاوك اللقفففاء  قفففال: إلسفففالم أبفففاد، وقفففد وصفففف وزيفففر الخارجيفففة الباك
يران تخلصتا اليوم من الةل الذت  ن باكستان وا  الشما ستشر  على العالقات بين البلدين، وا 

 ففي إشففار  إلففى نةففام طالبففان. وأبففدى خففرازت أيضففاا موا قتففا  "خففيم علففى العالقففات بففين البلففدين 
قبة جديد   ي عالقاتنا، ولم تعفد ىنفا  إننا ندخل اين ح"لحدي  نةير  الباكستاني حي  قال: 

                                                 
 16/11/2013. صحيعة البالد. السبت خطر الحوثيين وطموحات إيران التوسعيةالكبيسي، عمران.  141
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 جو  بين إيران وباكسفتان، وكالىمفا يجف  أن يلعبفا دوراا مطمفاا  في تشفكيل حكومفة ذات قاعفد  
 ". عريضة 
ويعد ىذا التقار  اإليراني مع باكستان عامل قفو  للجفانبين أمفام الموقفف األمريكفي الفذت      

 .142وون المنطقةلخصوصية للنةر  ي شلم ياب  للدولتين وباكستان خاصة شيواا من ا
كففل القففوى التففي تبففدت اسففتعدادا    لقففد وضففعت إيففران ضففمن أىففدا طا السياسففية أن تسففتعيد مففن

وتجعلطا سوقا   برغم موقعطا السياسي من حركة طالبان ، إال أنطا تتعامل معطا، للتعاون معطا
مففة ألخففرى بففاختالف للتجففار  علففى أسففلحتطا الصفف،ير ، لكففن أسففلو  التعامففل يختلففف مففن منة

نمفففا  فففى شفففكل صفففعقات بفففين الحفففين  الطفففدف مفففن ىفففذا التعامفففل،  طفففذا التعامفففل لفففيا معتوحفففا، وا 
  .العقاودية الدينيةسعى  ايران الى  خل   مذاى   سياسية مناووة لتوجطاتطا وايخر، وت

داخفل  لطفا أوراقفا يمكنطفا اسفتخدامطا عنفد الحاجفة يقفدمإن تعامل إيران مع التنةيمات األ ،انية 
أ ،انسففتان وخارجطففا، ويحقفف  لوجودىففا  ففى أ ،انسففتان نوعففا مففن التففوازن األمنففي واالقتصففادت، 

يصففففع  اختراقففففا أو يففففؤثر سففففلبا علففففى األمففففن القففففومي  تويضففففمن لطففففا عففففدم وجففففود جففففار قففففو 
 . 143اإليراني

 ( إيران والقاعدة7)
التوا ففف   عنفففدما  نتحفففد   عفففن  ايفففران والقاعفففد    الطفففدف  ىفففو  الوقفففوف  علفففى مفففدى       

والتنا ر  بينطما، وما  ىي  المصالا  المشتركة  بينطما ، واثر  التحفوالت السياسفية  العالميفة  
  على  صياغة تل   العالقات  بينطما.

ل  طففرد الففروا  قففوى  متعففدد   مففن  اجفف بععففلأن تنةففيم القاعففد  قففد تففم  ابتداعففا  مففن الثابففت 
 عنففا ومففن ثففم كانففت اإلعففالنن الماضففي تففم   عففي مطلففع التسففعينيات مففن القففر ، مففن أ ،انسففتان

يتصففدر  المشففطد  السياسففي  ففي   أناسففتطان مففا لبفف  أن ،  و أىدا ففا أ ،انيففة  ففي المقففام األول
ا ،انسففتان،  والجففدير  بالففذكر  أن ىففذا التنةففيم الففذت  كففان يتزعمففا  ابففن الدن قبففل  اختعاوففا  

لمفا  عفادوا  العربيفة، و لفف الفدول مفن مخت يفة األميركيفة( كفان  يضفم مقفاتلينقتلا  حسف   الروا
الوطنيفففة  فففي روا  فففي  نطجطفففم بالقيفففام  بعمليفففات ضفففد المنشففف ت ، اسفففتمالفففى اوطفففانطم األصفففلية

وجدت القاعفد  المنفا  والتربفة الخصفبة إلعفاد  ترتيف  أوراقطفا وتنةفيم صفعو طا ، حي  بالدىم 

                                                 
والخيففففارات الخاسففففر . صففففحيعة البيففففان  الموقففففف اإليرانففففي مففففن حففففر  أمريكففففا أل ،انسففففتان: الجمطوريففففة الحففففاور امش، حسففففن. قطفففف 142

 26/6/2013اإلماراتية. 
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 . 1/10/2008. األىرام الرقمي. ابعاد  الدور  االيراني   ي  ا ،انستانعبد المؤمن، محمد السعيد.  
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اإليرانفففي عفففن  وبخاصفففة  فففي الفففيمن ووجفففدت الفففدعم اللوجيسفففتي والسفففالع والتفففدري  مفففن النةفففام
« القاعد »ىذا التنةيم الذت اندمك  ي عناصر تنةيم  إال أنطري  الحوثيين وحماية القباول. 

 في الففيمن واختففار ناصففر الوحيشففي  يمنففي الجنسففية( قاوفداا وسففعيد الشففطرت ناوبففاا لففا وجففد نعسففا 
 عففاجزاا منففذ يومففا األول عففن شففن ىجمففات علففى السففعودية بسففب  المشففكالت اللوجسففتية وعففدم

 .144وجود كوادر للتنةيم  ي المملكة
ومفففن الواضفففا  أن ايفففران تعتبفففر ممفففرا مركزيفففا للقاعفففد  مفففا بفففين ا ،انسفففتان والباكسفففتان والعفففرا  
واليمن بحرا. وما تملكا ايران من مخزون  بشرت لمقفاتلي القاعفد  وقياداتطفا خاصفة مفن الخفط 

ال  قيففادات القاعففد   ففي تلفف  ن ان يصففعوىا "باالحتيففاطي " الففذت يسففد اسففتطياالول د ففع المففراقب
 . الدول

ويففرى  المتخصصففون  ففي  دراسففة عالقففات القاعففد   مففع  عففدد مففن  الففدول وبخاصفففة         
تريفد  ايفران  و قفا لمفاغالبفا   ترتسمليست  ثابتة  ي  مسار واحد اذ   ايران ، ان ىذ  العالقات

د  لشفراكة ايفران والقاعففد  أدلفة عديف ىنفا االيرانففي أن يفرى المتفابعون للشفدن  ، كمفامفن مصفالا
ايففران تمثففل بوابففة الخففروج والففدخول لتنةففيم القاعففد  مففن خففالل امتففدادىا الج،را ففي مففا بففين وأن 

،  ففرت 2001عففام  وبعففد انطيففار حكففم طالبففان العربففي، الخلففيكالعففرا  وا ،انسففتان والباكسففتان و 
رت إلففى الباكسففتان، أسففامة بففن الدن وأيمففن الةففواى مففن بينطففاأغلفف  قيففادات القاعففد  وعواولطففا و 

ولكففن الففبع   ضففل الففذىا  الففى ايففران، وعملففت  ايففران علففى نقففل العديففد مففن مقففاتلي القاعففد  
بينطم قيادات الخط االول والقيادات الوسطى من تنةفيم القاعفد  المركفزت واسسفت القاعفد   في 

ن مجلففا ادار  تنةيمطففا بتكليففف مففن بففن الدن لففدعم التنةففيم  ففي ا ،انسففتا 2002ايففران عففام 
 .وباكستان
السياسي وكيعيفة صفناعتا  القراروخالصة ىذا التقديم المعصل حول أبرز وأىم مالما        

يران،  ننا يمكن القول بدن تشابطا كبيرا بين الدولتين   ي كل من الواليات المتحد  األميركية وا 
ر  أخففرى،  ففي رسففم سياسففاتطا الخارجيففة قففد اسففطم  ففي تنا رىمففا كقففوتين تففار  و ففي تجاذبطمففا تففا

 األولى ترى مصالحطا  ي السيطر  على العالم واستعمال كل االسالي  تحت شفعارات الحريفة 
عاد  تنةيم العالم، والثانية ترى بدن مصالحطا تص   ي بوتقفة المنفادا  باسفم الفدين اسفتمالة  وا 
 لشراوا مختلعة من المجتمعات  ي منطقة الشفر  األوسفط، وتدمفل القوتفان بالتنفا ا أن تصفال

                                                 
راتيجية بففين إيففران والقاعففد  ىففي الخطففر األبففرز والتحففدت األمنففي األكبففر الففذت يواجففا العالقففة االسففتالطففدالء، محمففد بففن حمففود.  144

 .  28/3/2012بتاريع  14426. صحيعة الجزير  السعودية. العدد المملكة ودول المنطقة
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إلففى تحقيفف  السفففيطر  والطيمنففة التففي رسفففمت طريقطففا منفففذ زمففن بعيففد،  الواليفففات المتحففد  تحلفففم 
يففففران تحلففففم  نعففففاد  مجففففد بباسففففتعمار جديففففد تحففففت مسففففمى مشففففرون الشففففر  األوسففففط الكبيففففر، وا 

رسففية التففي امتففدت قرونففا عديففد  وأ اضففت بمففا أ اضففت بففا علففى واقففع الدولففة االمبراطوريففة العا
لنا كل الدالول  مولعل التاريع كعيل بدن يكشف لنا كل تل  المحاوالت ويقداإلسالمية العربية، 

علففى أن األطمففان السياسففية لكففل مففن الففدولتين ليسففت أطماعففا محففدود  ولكنطففا أطمففان ممتففد  
تففاريع وأن بقففاء كففل منطمففا مرىففون بالحعففاة علففى ىففذ  التوجطففات السياسففية الخارجيففة البامتففداد 

الي  التففي تكعففل لطففا تحقيفف  مصففالحطا ولففو كانففت تحففت شففعارات وت،ففذيتطا بكففل الوسففاول واالسفف
 زاوعة أو حجك باطلة. 

سفففففففواء   فففففففي  عطفففففففد  النةفففففففام السياسفففففففي   فففففففي  ايفففففففران وعبفففففففر  تاريخطفففففففا  الطويفففففففل  إن       
األولويففففات ، يضففففع  المصففففالا  الوطنيففففة  ففففي  قمففففة  اإلسففففالمية الجمطوريففففة االمبراطوريففففة أو

عالقات مع  الدول  العاعلة  الرويسية بناء ويسعى لوالقوى  وبالتالي  يستخدم  كل  الوساول  
ن بقيفففت وليففة وبخاصففة  الواليفففات المتحففد  الد ، لكففن الشفففواىد حففينطففي  الكتمففان الفففى التففي وا 

التاريخية وما تطلعنا با الساحة السياسية كفل يفوم يكشفف لنفا طبيعفة وحجفم ىفذ  العالقفة التفي 
لتفففي يجفففرت تنفففاول مراحلطفففا وابعادىفففا  فففي العصفففل تميفففزت بفففالكثير مفففن الخصفففاوص العريفففد ، وا

 التالي. 
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 الفصل الثاني
حتى سقوط نظام الشاه  الثانيةة منذ نهاية الحرب العالمية العالقات  االمريكية االيراني 
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 مريكية اإليرانيةأوال: الجذور التاريخية للعالقات األ
لقد بدا واضحا من خالل استقراء التاريع ومتابعة تطوراتا على الصعيد السياسي الدولي      

أن العالقات األميركية اإليرانية قد اتسمت بخصوصية  ريد ،  كما وصعطا أحد الباحثين بدنطا 
قففا، كفل يسففير  ففي "أقفر  مففا تكفون إلففى العالقفة بففين طر ففي مقفص، ال يكففادان يقتربفان إال وا تر 

، غيففر أن ىفففذا االرتبففاط المسففتمر بفففين واشففنطن وططففران لفففم 145اتجففا  لكففن يصفففع   صففلطما"
 يتمتع بوتير  واحد ، بل ساد  الكثير من محطات التدزم والقليل  قط من نقاط االنعراج. 

وحتى يتم الكشف وتحليل طبيعة العالقات األمريكية اإليرانية ، بني ىذا العصل على  رضفية 
حليعففا اسفتراتيجيا للواليففات المتحففد  األمريكيفة خففالل حكفم الشففا ، وأصففبا  إيفران ادىفا:" كانففتمع

 ما بعد سقوط نةاما". طالعداء واضحا بين
 ي تقريفر أعفد  أحمفد بطفي الفدين حفول العالقفات األمريكيفة اإليرانيفة ودوا عطفا، اسفتعر  أىفم 

قامففففة العالقففففات الدبلوماسففففية بففففين الففففدوا ع التففففي يففففرى المحللففففون السياسففففيون أنطففففا تقففففف وراء إ
الفففدولتين، والتفففي يبفففرز مفففن بينطفففا أىميفففة موقفففع إيفففران االسفففتراتيجي بالنسفففبة للواليفففات المتحفففد  

وأن إيففران تعففاني تففدىورا اقتصففاديا متففدىورا وال تكعففي الشففراكة التجاريففة مففع روسففيا  األمريكيففة،
سفففتثمارات يفففد إليفففران لتفففو ير االوأوربفففا والصفففين،  التقفففار  مفففع الواليفففات المتحفففد  األميركيفففة مع

، والتنسفي  بشفدن تحديفد سفعر عفادل للبتفرول، أمفا أىفم القيفود المحفدد  الالزمة إلحدا  التنميفة
 طففي كمففا يففدرجطا التقريففر ذاتففا تففتلخص  ففي اخففتالف مواقففف لمسففار العالقففات بففين الففدولتين 

لفففى رأسفففطا عمليفففة الفففدولتين إزاء عفففد  قضفففايا اسفففتراتيجية ىامفففة  فففي منطقفففة الشفففر  األوسفففط وع
 السالم ودعم الحركات المناىضة لوجود إسراويل. 

لكن ىذا التناق  وتل  القيود لم تكن موجود   ي  تر  حكم الشا ، بل كانت كل مفن الواليفات 
يران على و ا  داوم تفدلل عليفا الرسفاول المتبادلفة بفين كفل مفن شفا  إيفران المتحد  األمريكية  وا 

ونسون  ي  تر  الستينات من القرن الماضي، بل إن تل  الرساول والرويا األمريكي األسب  ج
ين بما تمر بفا منطقفة الشفر  األوسفط  في تلف  المرحلفة، وتكشفف لنفا  قد عكست انش،ال الطر 

يففران، كمفففا  أيضففا عفففن اتعاقيففة د اعيفففة أمففدىا خمفففا سففنوات بفففين كففل مفففن الواليففات المتحفففد  وا 

                                                 
(. 2009-2006(. العالقات األمريكية اإليرانية وتدثيرىا على الوضفع العلسفطيني الفداخلي  2010المدني، أحمد محمد عمر.   145

 2رسالة ماجستير غير منشور   ي العلوم السياسية. جامعة األزىر، غز ،  لسطين. ص 
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قفففد سفففا روا إلفففى إيفففران ضفففمن مشفففرون بفففدأ  كشفففعت لنفففا عفففن بعثفففات متطفففوعين أميفففركيين كفففانوا 
 .146الرويا الراحل كنيدت لتعزيز الترابط وتوطيد العالقات بين الدولتين

بفدأت  في ، تعود جذور العالقات اإليرانية األميركية إلفى منتصفف القفرن الثفامن عشفر        
الو ففود  شففكل تقففديم مسففاعدات صففحية وتعليميففة مففن جانفف  الواليففات المتحففد  إليففران، ثففم بففدأت

شففطر الدينيففة األمريكيففة  ففي زيففار  إيففران بالتتففابع ، وقففد تففم توقيففع أول اتعاقيففة بففين الففدولتين  ففي 
أقففدم البلففدان  1883وىففي عبففار  عففن اتعاقيففة صففداقة وتجففار ، و ففي عففام  1856 عففام ديسففمبر

على  تا السعارات، و ي ذل  الوقت اكتس  اإليرانيون خبر  التعاطي مع مستعمرين مختلعفين 
مثففل الففروا والبريطففانيين وتكونففت لففديطم رؤيففة سففلبية، ولكففنطم كففانوا مففن األسففاا يتصففورون 
الواليففات المتحففد  دولففة بعيففد  عففن األىففداف االسففتعمارية ، ومففن ناحيففة أخففرى، قامففت الواليففات 

أمريكفي وصفل أول وزيفر  1883و في ينفاير  ،المتحد  بخل  نعوذ لطا  ي إيران بشكل تدريجي
بنجمفين إلفى ططفران وسفلم رسفالة مفن الفرويا األمريكفي إلفى ناصفر الفدين ولفيم  يفدعىمعو  

شفففا ، وبعفففد خمفففا سفففنوات توجفففا أول سفففعير إليفففران ويفففدعى حفففاج حسفففين  لحفففان نفففورت إلفففى 
واشنطن وأخذت العالقات اإليرانية األمريكيفة تتعفزز بمفرور األيفام بالشفكل الفذت جعفل مجلفا 

عففففام  شففففارين أمففففريكيين  ففففي وزار  الماليففففةالشففففورى الففففوطني يصففففاد  علففففى اتعاقيففففة تعيففففين مست
1911 . 
األعففوام األولففى مففن الحففر  العالميففة األولففى عملففت الواليففات وباسففتقراء الوقففاوع خففالل         

مواجطفة التحفذيرات  حتى وصل األمفر إلفى درجفةالمتحد  على تعمي  وتقوية نعوذىا  ي إيران 
دور  طاعت الواليففات المتحففد  أن تقلففص، واسففتالعرضففية التففي تتعلفف  بسففياد  واسففتقالل إيففران 

دخلت  ي منا سة حامية مع السو ييت، ومن المؤكفد أن  غير أنطا ي إيران، تدريجيا بريطانيا 
تحجيم النعوذ السو ييتي  ي الشر  األوسط والحعاة على تد   النعط إلفى ال،فر  كفان يحةفى 

 ا.   الواليات المتحد  أيضل من جانباىتمام بالغ ليا  قط من جان  االتحاد السو ييتي، ب
علففى أن خففالل العتففر  مففا بففين الحففر  العالميففة األولففى والثانيففة عملفت الواليففات المتحففد         

يكون محور نشاطاتطا قاوماا على الناحية االقتصادية، ولكن ىفذا األمفر كفان يواجفا بمعارضفة 
اقتفرا  خمسفة  صد  المجلفا الفوطني علفى قفانون 1923شديد   ي داخل إيران، و ي عام 
                                                 

تففم جمففع ىففذ  المعلومففات مففن خففالل اطففالن الباحفف  علففى موقففع مكتفف  الوثففاو  التاريخيففة األمريكففي وقففراء  مففا ورد  ففي بعفف   146
انةفر ملحف  . 1969-1966ا بطلفوت  في العتفر  مفن عفام المراسالت المتبادلة بين الرويا األمريكي جونسون وشا  إيران محمد رضف

  . -1أ، ملح  رقم -1رقم 
68v22/comp1-http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964   

http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v22/comp1
http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v22/comp1
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مليفففون دوالر أخفففرى مففففن  35ماليفففين دوالر مفففن الواليفففات المتحفففد  والتباحففف  بشفففدن اقتفففرا  
واجا ىذا التحسن  في العالقفات مشفكالت عفد   1927، 1923البنو  األمريكية، و ي أعوام 

 ففي قيففام و مففوةعي السففعار  األمريكيففة  ففي ططففران،  تمثلففت  ففي حادثففة مقتففل ماجففل أمبففرت أحففد
احتفففل  1941األمريكيفففة  فففي إيفففران، و فففي عفففام  ومنطفففا ل،فففاء االمتيفففازات األجنبيفففةرضفففا شفففا  بن
واجففا رضففا شففا  الففذت كففان يحةففى بالففدعم الرسففمي مففن جانفف  ىتلففر مشففكالت  الحلعففاء إيففران 

القفففوات السفففو ييتية احففتالل   يمفففا يخفففصالفففرويا األمريكففي أوضفففا خطيففر  ، و فففي ىفففذا الوقففت 
اسففتقالل وسففياد  إيفران ال بففد مففن صفدور بيففان مففن جانفف  للحعفاة علففى بدنففا إيففران والبريطانيفة 

 ة. الحكومتين البريطانية والسو يتي

دخلفت إيفران أول مجموعفة مفن القفوات أ وعلى إثفر ىفذا االحفتالل، و في نعفا العفام،          
العسكرية األمريكية تحت ما يعرف بالو ود العسكرية، وبعد عام تقدمت الواليات المتحد  على 

واألمريكية قرارا بر ع مستوى بعثاتطما  اإليرانية بعد اتخاذ كل من الحكومتين القدامى منا سيطا
السياسففية مففن مسففتوى سففعار  إلففى مسففتوى سففعار  كبففرى، و ففي المرحلففة التاليففة طالبففت الواليففات 
المتحففد   ففي مففذكر  وجطتطففا لكففل مففن روسففيا وبريطانيففا و ففي إطففار تطبيفف  اتعاقيففة بففوت سففدام 

، وبل،ففت ىففذ  العالقففة قمففة 1946 مففن عففام مففارا شففطربدايففة  ففي ن إيففران مفف بسففح  قواتطمففا
الففرويا  تلبيففة لففدعو إلففى واشففنطن  1949االزدىففار عنففدما سففا ر محمففد رضففا شففا   ففي عففام 

ىفذ  الزيفار  توقيفع اتعاقيفة تعفاون د فاعي متبفادل بفين  حيف  تفم خفاللاألمريكي ىارت ترومان، 
 واشنطن. إيران والواليات المتحد   ي

 قبفل شكل مؤتمر الحلعاء  ي ططفران عالمفة  ارقفة  في تفاريع العالقفات اإليرانيفة األميركيفة، وي
ة  السفو ياتي والمملكفامريكفا، االتحفاد  -عقفد  الحلعفاء  الرويسفيونانتطاء الحر  العالمية الثانيفة 

وتحديدا  ي يوم الثامن والعشرين من شطر نو مبر،  1943عام مؤتمرا  ي  ططران  - المتحد
الحلعفاء الكبفار الثالثفة  في  لقفاءاكتمفل سموا  يا تقسيم العالم إلى مناط  ستخضع لنعوذىم، و ر 

بفدأ الثالثفة اجتماعفاتطم التفي  اللقفاءستالين، روز لت وتشرشل. و ور اكتمال ذل   وىم: ططران
انتطت يوم األول من ديسمبر. ومنذ البداية كان مفن الواضفا ان أعفداء ىتلفر الثالثفة، يفدملون 

اجتمفاعطم االيرانفي ان يسفاعدىم علفى االتعفا  علفى الطريقفة التفي يمكفنطم بطفا ان يسفحقوا  من
 . المانيا وينطوا ىتلر من الوجود

"جسففر انتصففار  واعتبروىففا ، ايففران علففى المسففاىمة التففي قففدمتطا  ففي الحففر  وقففد ىنففد الحلعففاء
ت يار الففذت حققففا السففو يان ايففران لعبففت دوراا مواربففاا  ففي االنتصففتجففدر اإلشففار  إلففى الحلعففاء". 
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الحلعففاء بطففا  زودالتففي  والتجطيففزات العسففكريةالقسففم األكبففر مففن المففؤن  قففد كففان علففى االلمففان، 
رضفا  عفزلبعفد  خاصفةاالتحاد السو ياتي إلعانتا على إلحا  الطزيمة بطتلر يمر عبر ايفران، 

 فففي وسفففع  اصفففباالحكفففم، حيففف   إلفففىشفففا  تحفففت ضففف،ط الحلعفففاء، ومجفففيء ابنفففا محمفففد رضفففا 
التفففي مواقفففف رضفففا شفففا   بعفففد أن تخلصفففوا مفففن آثفففارالبريطفففانيين ان يتصفففر وا كمفففا يشفففاؤون، 

 . 147إلى األلمانأكثر  اتصعت بانحيازىا
قامفففت  بعفففزل الشفففا  رضفففا بطلفففوت  1941والجفففدير  بالفففذكر أن  بريطانيفففا   فففي  العفففام        

مفن األلمفان إبفان الحفر  وجاءوا بابنا األكبر محمد رضا خلعاا لا وذل  لمحاولة الوالد التقفر  
رسففم شفا  إيففران موقففع ودور إيففران  ففي العفالم بعففد الحففر  العالميففة الثانيففة وقففد العالميفة الثانيففة، 

مففع بدنطففا سياسففة اعتمففاد وتحففالف مطلفف   اتسففمت  ففي مجملطففامففن خففالل مجموعففة سياسففات 
د األمريكيفة وتحويل إيران الى أحد المراكز الرويسفية للقواعف ال،ر   ي مواجطة الخطر الروسي

 الواليففات المتحففد  األميركيففةوقففد صففار التحففالف مففع  ، حلففف ب،ففداد كمثففال( ول حفالف ال،ربيففة
، طيففار النعفوذ البريطففاني  ففي الخلففيكالسفمة ال،البففة علففى نةفام إيففران  ففي السففتينيات مفع بدايففة ان

ضفففا ة إلفففى حلفففف ب،فففداد الفففذت سفففقط مفففع الثفففور  العراقيفففة والثفففورات  فففي لبنفففان واألردن  ام عفففوا 
انضففففمت إيففففران الففففى حلففففف المعاىففففد  المركزيففففة  باكسففففتان، إيففففران، تركيففففا، بريطانيففففا،  ،1958

إسفففالمي  فففي وجفففا االتحفففاد السفففو ياتي، كمفففا عقفففدت إيفففران اتعاقيفففة  -أمريكفففا( كتحفففالف غربفففي
التعففاون اإلقليمففي للتنميففة ، و ففي مرحلففة الحقففة، اعتمففد ال،ففر  علففى إيففران  ففي منطقففة الخلففيك 

وأصففبحت إيففران تلعفف  دور  148 ففي سففلطنة عمففان ور  ةعففارت  ففي قمففع ثففتحديففداا حيفف  شففارك
 .وما نتك  عن ذل  الحقا  سنتناولا  ي  العالقات العربية االيرانية ،شرطي الخليك

 1979-1945 عامي ما بيننية العالقات االمريكية االيراثانيا: 
   العزلفةلفت عفن سياسفة  تخقفد االمريكيفة   الواليفات المتحفد  لقد سفبقت اإلشفار  إلفى أن        

بعففد  نطايففة  الحففر   العالميففة  االولففى  وأخففذت  تنتشففر خففارج  االمففريكيتين   بففدءا  بدوروبففا  
                                                 

: مففؤتمر الحلعففاء  ففي ططففران : الففدعم للسففو يات  1943تشففرين الثففاني نففو مبر  28 -ين ذاكففر  القففرن العشففر العففريا، إبففراىيم.  147
 . 28/11/1998بتاريع  1305. صحيعة الحيا ، بيروت. العدد والوعود إليران

بتصعية التمفرد  في ةعفار ، حيف   الداخلي االستقراربمساعدتطا  ي تحقي   ي إيران اقر  صدي  يقوم  لقد وجدت سلطنة عمان 148
نت المملكة العربيفة السفعودية متورطفة  في تدييفد قفوى اإلمامفة ضفد السفلطان، وكانفت العفرا  والفيمن الشفعبية وأنةمفة عربيفة أخفرى كا

. متورطة  ي تدييد متمردت ةعار ومن المعروف أن قوات شا  إيران لعبت دروا رويسيا إلفى جانف  العمفانيين  في تصفعية تمفرد ةعفار
عالا  ، جياة السياساة الليلياة .السياسة الخارجياة الماانياة  ال الم لاة إلاو ابيو اساية الوساا ة (. 1992. )نوار، إبراهيمالمصفدر: 

 . 46ص ،162
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والمنطقفففة  العربيفففة ،  وجفففاءت  الحفففر   العالميفففة  الثانيفففة ومفففا    آسفففياالفففى  منطقفففة   وامتفففدادا
صالا  وتدييد  االنةمة  احدثتا من بروز  قوى مؤثر    ي  العالم  ،  وبالتالي  البح  عن الم

التي  توا قطا  ي  التوسع  واالنتشار ،  وكانت  ايران  واحد  من اىم الدول بالنسفبة للواليفات  
 المتحد   األمريكية،  ولذل  كانت الواليات المتحد  من أواول الدول التي اعتر ت بالشفا  رضفا

بعاعليفففة عفففد  سفففنوات بفففين بطلفففوت حاكمفففا علفففى إيفففران ، وةلفففت العالقفففات الدبلوماسفففية قاومفففة 
 . الجوان اللطا تواجدىا ودورىا   ي مختلف الدولتين دعمت الواليات المتحد  خ

  مفففن خفففالل إعفففاد لفففدعم  وجودىفففا  فففي  ايفففران  وقفففد لعبفففت الواليفففات المتحفففد  دورا ىامفففا        
،  بعففد  1953الشففا   الففى  السففلطة ،  حيفف   اعففدت  انقالبففا   ضففد  حكومففة  مصففد  عففام 

  . ما على  تدميم النعط  ي  ايراناقدا
و ففففي أعقففففا  ذلفففف  تففففم توقيففففع اتعففففا  بففففين الحكومففففة اإليرانيففففة الجديففففد  مففففع مففففا عففففرف باسففففم 
"الكونسففورتيوم" الففذت تففدلف مففن شففركات نعففط عالميففة ىففي كمففا يلففي: بففريتش بتروليففوم، ورويففال 

نسفي، وكانفت دتش شل، وجولف، وموبيل، وستاندرد أوف كاليعورنيا، وتكساكو  وأيريكفون أجا
  .شروط ىذا االتعا  ىي الشروط نعسطا التي ر ضتطا حكومة مصد  بعد التدميم

وباإلضا ة إلى الت،ل،ل األمريكي التدريجي  ي صناعة النعط اإليرانية ، كان للواليات المتحد  
مصفففالا اسفففتراتيجية  فففي ططفففران باعتبارىفففا حفففاجز الصفففد ضفففد التوسفففع السفففو يتي  فففي الشفففر  

 . سيااألوسط وغر  آ
و ففي  ىففذا  السففيا   كففان  التعففاون  قاومففا ومتكففامال  مففع  بريطانيففا  ،ومففا أن انقضففت الحففر   
العالمية  الثانية حتفى تركفز الفدور البريطفاني علفى مسفاعد  إيفران لمقاومفة الضف،ط السفو يتي، 

الففذت تضففمن مسففاعد  الواليففات المتحففد   1947وأعلنففت الواليففات المتحففد  مبففدأ ترومففان عففام 
انضفمت إيفران لحلفف ب،فداد  1955ل الص،ير  ضد الت،ل،ل الشيوعي ، و ي أكتوبر عفام للدو 

والذت كفان قفد انضفم إليفا قبفل ذلف  كفل مفن بريطانيفا وتركيفا، والعفرا ، وباكسفتان تحفت رعايفة 
  . اوقة من جان  الواليات المتحد 

ران   ففي  عطففد  ومففن  ناحيففة أخففرى   قففد  عملففت  الواليففات  المتحففد   علففى  جعففل  ايفف        
لففا  تكانفف 1948الشففا  الففداعم  األساسففي  للكيففان  الصففطيوني  ،  منففذ قيففام ىففذا  الكيففان عففام 

عالقات ودية مع نةام الشا  بطلوت ارتكزت على مصالا اسفتراتيجية واقتصفادية متبادلفة.  قفد 
اعففففي أبففففدى الشففففا  إعجاباففففا عميقاففففا بالتقففففدم التكنولففففوجي اإلسففففراويلي، وخاصففففة  ففففي المجففففال الزر 

ومصادر الميا ،  ضالا عن تقدمطا  ي المجال العسفكرت رغفم عفدم تفوا ر مفوارد الطاقفة لفديطا. 
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وكان إليان  الصطيوني يعتمد كثيرا جدا على استيراد النعط وال،از الطبيعي، وكانت إيران  في 
ا عام  حينما أوقف االتحفاد السفو يتي  1957ةل حكم الشا  مورداا أساسيًّا إلسراويل، خصوصا

شففحنات الففنعط إلففى إسففراويل. إلففى جانفف  ذلفف   كففان يوجففد  ففي إيففران أكبففر عففدد مففن السففكان 
اليطفود  ففي الشففر  األوسففط خففارج الكيففان  الصفطيوني، كمففا أن بعفف  الزعمففاء اإليففرانيين كففانوا 

  .يعتقدون أن العالقات الوثيقة مع إسراويل سوف تحمي مصالحطم  ي الواليات المتحد 
تعززت العالقة بين  الطفر ين   ايفران وأمريكفا ( تمثلفت  بدايفة  في   1944منذ العام و         

قامففة العالقففات الدبلوماسففية الرسففمية و ففي غمففر  الحففر  العالميففة الثانيففة طلفف   تبففادل السففعراء وا 
مففففن أمريكففففا وبريطانيففففا مسففففاعدتا علففففى طففففرد السففففو ييت  1946رضففففا شففففا  ايففففران  ففففي العففففام 

شففمال إيففران. وسففاعدت أمريكففا نةففام محمففد رضففا شففا  علففى  الشففيوعيين الففذين كففانوا قففد احتلففوا
اثفر خال فات بينفا وشفا  إيفران الفذت اعتمفد  1953إسقاط حكومة محمد مصفد  الوطنيفة عفام 

 . على امريكا
انشاء وتدري  وتطوير القوات المسلحة اإليرانية علفى  ايفدت و ي  المجال   العسكرت  ،  تم 

             ، 149لقفففففوات علفففففى أسفففففلحة ىجوميفففففة متطفففففور  جفففففداا المستشفففففارين األمفففففريكيين وحصفففففلت ىفففففذ  ا
و نةففراا ألىميففة إليففران بالنسففبة للسياسففة األمريكيففة العامففة  ففي الشففر  األوسففط ومنطقففة الخلففيك 

كثيفففراا ، سفففعت أميركفففا السفففيما الحعفففاة علفففى مصفففادر الفففنعط ومواجطفففة النعفففوذ السفففو يتي آنفففذا  
مفن خفالل إبفداء العفداء العلنفي للثفور  اإليرانيفة  للحعاة على نةام الشا  والحيلولة دون سفقوطا

لففم تبففادر ططففران ، ومففع ىففذا ، ونجحففت  ففي بدايففة العففام التففالي  1978التففي انففدلعت منففذ عففام 
ار قيففاد  الثففور  قيففادات وشخصففيات بعففد الثففور  بقطففع العالقففات  ففورا مففع واشففنطن نةففرا الختيفف

 .150ليبرالية موالية لل،ر انية اير 
                                                 

 يمفا يخففص الشففدن العسفكرت، يففذكر السياسففي الكبيفر محمففد حسففنين ىيكفل مففا جففاء  في خطففا  وجطففا وزيفر الخارجيففة األميركففي  149
طفد الشفا  آنفذا  ، حيف  يقفول  في خطابفا:" إن اسفتمرار بعثاتنفا العسفكرية إلى وزير الحربية اإليراني  في ع 1945جيما بيرنز عام 

ن تفدعيم قفوات األمفن الداخليفة  في   ي إيران، بناء على طلف  الحكومفة اإليرانيفة، يعفد مصفلحة قوميفة للواليفات المتحفد  األميركيفة، وا 
عادتطفا كعضفو  في المجتمف ع الفدولي، ونحفن ندمفل أنفا بتفدعيم قفدرات الحكومفة إيران بواسطة البعثات األميركية يسطم  ي اسفتقرارىا وا 

اإليرانيفففة علفففى االحتعفففاة بالنةفففام واألمفففن، سفففوف نزيفففل أت ذريعفففة للتفففدخل البريطفففاني أو السفففو ييتي  فففي الشفففوون الداخليفففة إليفففران، 
إرسففاء أساسففي سففليم وبالتففالي، نزيففل أت تطديففد لتضففامن الحلعففاء واألمففن الففدولي، وعففالو  علففى ذلفف ،  ففنن اسففتقرار إيففران سيسففطم  ففي 

 -(. مفدا ع آيفة ا.2002لتنمية مصالا أميركا التجارية والبترولية والجويفة  في الشفر  األوسفط". المصفدر: ىيكفل، محمفد حسفنين.  
 . 61. ص   6قصة إيران والثور . دار الشرو : القاىر . ط

 صففحيعة المثقففف اإليرانيففة. االيرانيففة االمريكيففة  دراسففات  اسففتراتيجية: ماضففي ومسففتقبل  العالقففاتعبففد الففرحيم، خليففل إبففراىيم.  150
 25/7/2013الخميا  2515العدد: .
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منففففذ أن التففففاريع إلفففى مففففا قبفففل حقبففففة الثففففور  اإلسفففالمية  ففففي إيفففران، وتحديففففدا وبفففالعود  ب       
ايران تابعة  الى الواليات  المتحد  أألمريكية بعد  نطاية  الحر   العالمية  الثانيفة ، اصبحت 

وانكعففففاء  التففففدثير  البريطففففاني ، نتيجففففة  لمسففففاعد   شففففا   ايففففران   ففففي  العففففود   الففففى السففففلطة 
المتحد  األمريكية  واستحواذ االحتكارات البترولية األمريكية على حصفة  ،بمساعد   الواليات 

تضففاعف ةطففر حليففف جديففد إليففران تمثففل  ففي الكيففان الصففطيوني،  األسففد مففن الففنعط االيرانففي، 
 ي ايران تضاععاا شديداا بحي  أصبحت "اسراويل" تطيمن اقتصفاديا و كريفا علفى إيفران  نشاطا
 . برمتطا

سرائيل وقاعدته أميركامثلث المصالح المشت  ركة: ضلعاه إيران وا 
عملت  الواليات  المتحد   على  جعل  ايران   في  عطفد  الشفا  الفداعم  األساسفي    لقد      

لففا عالقففات وديففة مففع نةففام  تكانفف 1948للكيففان  الصففطيوني ،  منففذ قيففام ىففذا  الكيففان عففام 
 قففد أبفففدى الشففا  إعجابافففا  ،بادلفففةالشففا  بطلففوت ارتكفففزت علففى مصفففالا اسففتراتيجية واقتصففادية مت

عميقاففا بالتقففدم التكنولففوجي اإلسففراويلي، وخاصففة  ففي المجففال الزراعففي ومصففادر الميففا ،  ضففالا 
الصفطيوني  الكيفانعن تقدمطا  ي المجال العسكرت رغم عدم توا ر موارد الطاقة لفديطا. وكفان 

ةفففل حكفففم الشفففا  مفففورداا  يعتمفففد كثيفففرا علفففى اسفففتيراد الفففنعط وال،فففاز الطبيعفففي، وكانفففت إيفففران  فففي
ففا عففام  حينمففا أوقففف االتحففاد السففو يتي شففحنات الففنعط إلففى  1957أساسففيًّا إلسففراويل، خصوصا

إسفففراويل. إلفففى جانففف  ذلففف   كفففان يوجفففد  فففي إيفففران أكبفففر عفففدد مفففن السفففكان اليطفففود  فففي الشفففر  
األوسففففط خففففارج الكيففففان  الصففففطيوني، كمففففا أن بعفففف  الزعمففففاء اإليففففرانيين كففففانوا يعتقففففدون أن 

 .القات الوثيقة مع إسراويل سوف تحمي مصالحطم  ي الواليات المتحد الع
،ومع  الدولتينىاتين دون  ان نوغل كثيرا  ي التاريع الذت يحدثنا بتعصيل عن التعاون بين و 

شففا   ايففران  للسففلطة  تعففززت  العالقففات   بففين  اليطففود  والعففرا  ، عملففت الففروابط وصففول  
ية بفففين العفففرا واليطفففود علفففى جعفففل ايفففران والكيفففان  الصفففطيوني الثقا يفففة والمصفففالا االسفففتراتيج

 . حليعتين متضامنتين
ذ نعود إلى العصفر الحفدي  نفرى أن إيفران ىفي أولفى البلفدان الشفرقية التفي تلقعفت            وا 

الحركة الصطيونية وعملت على تنشيططا، وب  الدعاية، ومساعد  القاومين بطا، وذل  بعضل 
 قد كانت إيران أول بلفد تؤسفا  يفا  ،يطود على الحيا  االقتصادية  ي إيرانالطيمنة المطلقة لل
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المنةمففات الصففطيونية بعففد الحففر  العالميففة األولففى، وأول العففرون لطففا، حيفف  تدسففا أول  ففرن 
 .للوكالة اليطودية  ي ططران بعد الحر  العالمية األولى مباشر 

لماضفي إلفى مركفز كبيفر وقفوت مفن مراكفز ولقد تحولت إيران منذ أواول العشرينات من القفرن ا
الصفففطيونية  فففي "الشفففر  األوسفففط" كمفففا أصفففبحت إحفففدى المحطفففات الرويسفففة التفففي يتجمفففع  يطفففا 
اليطود الطاربون إلى  لسطين من العرا  ومناط  الخلفيك العربفي كلفا. وكانفت المطمفة الموكلفة 

كاةميففففة وكففففربالء،  ففففي الدرجففففة األولففففى إلففففى القناصففففل اإليففففرانيين الموجففففودين  ففففي ب،ففففداد، وال
والبصر ، وخانقين، ىي تسفطيل ىفر  اليطفود مفن العفرا  إلفى إيفران كخطفو  أولفى لفذىابطم إلفى 

 . لسطين
يقففف األمففر عنففد حففد إقامففة عالقففات دبلوماسففية كاملففة بففين ططففران وتففل أبيفف ، بففل ولففم        

قفام بفين "اسفراويل"  قفد  ،تعدى ذل  إلى إنشاء العالقات االقتصفادية والسفياحية والثقا يفة بينطمفا
يففران تعففاون اقتصففادت واسففع النطففا  لففم يقتصففر علففى التبففادل التجففارت وحففد ، بففل امتففد إلففى  وا 

قعفففزت و . 151التعفففاون االقتصفففادت والعنفففي  فففي مجفففاالت الزراعفففة، والسفففياحة، والعمفففران وغيرىفففا
ن إلفى سفبعة ماليفي 1963الصادرات "االسراويلية" إلى إيران من خمسة ماليين دوالر  ي سنة 

ن  في سفنة االبلفد وقعطفا، وذل   ي أعقا  االتعاقية التي 1966ونصف مليون دوالر  ي سنة 
، والتفففي تضفففمنت قيفففام عفففدد مفففن الخبفففراء االسفففراويليين"  فففي الزراعفففة والميفففا  والسفففياحة 1962

وغيرىا للعمل  ي إيران، ىذا باإلضا ة إلى قيام "اسراويل" بتنعيذ العديد من المشاريع العمرانيفة 
ىفففذا ينقطفففع  ولفففم،  بفففين البلفففدين عسفففكرت التعفففاون  ال كمفففا ةطفففرو فففي   ،زراعيفففة  فففي إيفففرانوال

 . 1979152 التعاون حتى  بعد عام
 ،اتخففذت العالقففات اإليرانيففة اإلسففراويلية بعففداا أكثففر عمقاففا  ففي أواخففر عقففد الخمسففينيات        

واسففتمر ىفذا التحففالف حتففى و في الواقففع يمكفن القففول أن تحالعافا اسففتراتيجياا قففد تفم بففين الفدولتين 
مواجطفة األعفداء ل في المجفال األمنفي  الدولتان، وقد تحالعت 1979سقوط الحكم البطلوت عام 

المشففتركين أت العففر  واالتحففاد السففو يتي السففاب ، حيفف  بل،ففت العالقففات بينطمففا  ففي المجففال 
ن حصفارىا وبتحالف إسراويل مع إيفران اسفتطاعت األولفى الخفروج مف، األمني أعلى مستوياتطا

السياسففففي اإلقليمففففي وتعميفففف  عالقاتطففففا مففففع الففففدول األخففففرى مففففن ناحيففففة، كمففففا حاولففففت ت،ييففففر 

                                                 
151
 . 19-16(. النشا  الصهيوني في إيرا .  جية آفاق عربية. الملا الماشر. ص 1986أحال، صباح  حاوا. ) 
السفابقة للتفاريع المفيالدت حتفى  التحالف العارسي الصطيوني ضد العروبة واإلسالم منذ العصفور(. 1982 التكريتي، سليم طا.  152
  . 36-35مجلة آ ا  عربية. العدد السادا. ص . اليوم
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الترتيبات االستراتيجية لمنطقة الشر  األوسط من خفالل إقامفة عالقفات مفع دول الجفوار غيفر 
 . العربية من قبل إيران وتركيا من ناحية أخرى

للفففدول  المتمثفففل بالكيفففان الصفففطيوني يتمكنفففت إيفففران مفففن تفففدعيم عالقاتطفففا مفففع العفففدو الرويسفففو 
العربية  ي ةل تزايد حد  العداء بينطا وبين الدول العربية خاصفة مصفر  في عطفد جمفال عبفد 

، ولفففم تكفففن صفففد ة أن يفففتم النطفففو  بمسفففتوى العالقفففات 1958الناصفففر والعفففرا  بعفففد انقفففال  
دايفة عقفد السفتينيات اإليرانية ف اإلسراويلية ف أكثر من ذت قبل  ي منتصف عقد الخمسينيات وب

 . أثناء نشو  خالف بين جمال عبد الناصر والشا 
تمكفن الشفا  مفن خفالل عقفد ،و أن إيفران اعتر فت رسفمياا بنسفراويل  وبذل  أضفحى جليفا        

اتعاقيففات موسففعة بففين الموسففاد والسففا ا  مففن تحقيفف  قففدر مففن االسففتقرار الففداخلي، كففذل  تزايففد 
وبففففادرت إسففففراويل بتسففففليا شففففا  إيففففران، كمففففا حةيففففت العالقففففات التعففففاون اإليرانففففي اإلسففففراويلي، 

االقتصفففادية بقففففدر كبيففففر مففففن األىميففففة، وقففففد كانففففت إيففففران المصففففدر الففففرويا لصففففادرات الففففنعط 
، 1967اإلسفففراويلية لدرجفففة أن إيفففران كانفففت الممفففول األساسفففي للفففنعط اإلسفففراويلي أثنفففاء حربفففي 

% مفففن احتياجفففات 90أكثفففر مفففن  فففي عطفففد  الشفففا    ا  و فففرت إيفففران، و فففي ىفففذا االتجففف1973
 . إسراويل النعطية

 أصففبحت، حففين  1950و  1948 عففاميوقففد بلففغ النشففاط الصففطيوني ذروتففا  ففي إيففران بففين 
إيففران محطففة وممففراا لنقففل يطففود العففرا  وتففرحيلطم إلففى إسففراويل بواسففطة شففركة الطيففران الوطنيففة 

اإلسفراويلية "الموسفاد" كفان المخفابرات  مجموعفة مفن رجفالوأشرف علفى ىفذ  العمليفة ، اإليرانية
مففن أبففرزىم: تسففيون كففوىين ، ومردخففات بففن  ففرات ، ويففوالم عففزورت ورؤبففين شففيلوع ويعقففو  

إقامة عالقات وثيقفة مفع شخصفيات إيرانيفة  في السفلطة كفان لطفا أثرىفا  الذين تمكنوا من كروز
 . ي قرار إقامة العالقات الدبلوماسية مع إسراويل

، بالتعفاون مفع  1953 عام ي اإلطاحة بحكومة محمد مصد   امطم ادور  الموساد قد لع و  
الشففا  محمففد رضففا ، ممففا جعففل  ووكالففة المخففابرات المركزيففة األمريكيففة المخففابرات البريطانيففة

 الفذت انعكفا  في شفكلزاد تقفدير  للدولفة العبريفة  ف، يدين بالعضل  في ذلف  إلفى إسفراويلبطلوت 
يففران  ففي تحالعطمففا مففع  ،معطففاعالقففات سياسففية واقتصففادية وعسففكرية وطيففد   والتقففت إسففراويل وا 
المعسكر  وقامت كل من الدولتين بدور  عال مع ،المعسكر ال،ربي طوال حكم الشا   ي إيران

ال،ربفففي  فففي حمايفففة المصفففالا الحيويفففة لطفففذا المعسفففكر  فففي منطقفففة الشفففر  األوسفففط والتصفففدت 
 .لمحاوالت التوسع السو ياتي واالنتشار الشيوعي  يطا
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وعلى الصعيد األمني قامت إسراويل بمساعد  الشا   في إنشفاء جطفاز المخفابرات السفرت       
وتعاون الموساد  في  1957عام  المعروف بالسا ا   المنةمة القطرية ل من واالستخبارات( 

ذلفففف  مففففع وكالففففة المخففففابرات المركزيففففة األمريكيففففة  ففففي تففففدري  المخففففابرات اإليرانيففففة وتسففففليحطا 
وتوصفل الموسفاد والسفا ا  إلفى وضفع خطفط  ،الحديثفة لحمايفة نةفام الشفا بالمعدات واألجطفز  

مشفتركة للتعفاون  في مجففال تبفادل المعلومفات ومواجطفة النشففاطات المعاديفة ضفد الفدولتين مففن 
وقففام جطففاز  ،جانف  السففو يات وحفز  تففود  الشفيوعي اإليرانففي ، ونشففاط عبفد الناصففر وأجطزتفا

ونشففدت  ،الشففرطة السففرية اإليرانيففة والحففرا اإلمبراطففورت األمفن العففام اإلسففراويلي بتففدري  أ ففراد
 يفففزعالقفففات وديفففة شخصفففية بفففين الشفففا  وعفففدد مفففن السياسفففيين اإلسفففراويليين مثفففل شفففمعون بير 

والجنرال حاييم ىرتسو  الذت كان يشف،ل منصف  روفيا شفعبة االسفتخبارات العسفكرية  أمفان( 
ألمنيففة اإلسففراويلية لحمايففة عرشففا مففن واسففتعان الشففا  بففاألجطز  ا ، ففي قيففاد  الجففيش اإلسففراويلي
 ،بعد أن جفرت ثفال  محفاوالت انقالبيفة ضفد  بفاءت بالعشفل 1960االنقالبات العسكرية سنة 

 عفاماإلسراويلي إلى دعم التمرد الكردت  ي شمالي العفرا  منفذ  التعاون اإليرانيواتسعت آ ا  
زانفففففي وتفففففدري  قواتفففففا وقففففدم الطر فففففان السفففففالع والمفففففال ل كفففففراد بزعامففففة مصفففففطعى البر  1967
 .المتمرد 
و فففي ىفففذا الشفففدن ، عفففر  المفففؤر  السياسفففي الكبيفففر محمفففد حسفففنين ىيكفففل لنشفففاطات         

التعاون بفين الموسفاد اإلسفراويلي والسفا ا  اإليرانفي، كفذل  ربفط التعفاون الضفلع الثالف  لمثلف  
ذا أصففبا التعففاون المصففالا المشففتركة والمتمثففل  ففي وكالففة المخففابرات المركزيففة األميركيففة، وبطفف

من سمات المخابرات  ي منطقة الشر  األوسفط،  قفد شفطد عفام بين تل  األجطز  الثالثة سمة 
ال،ففففار  اإلسففففراويلية علففففى غففففز  وصففففعقة األسففففلحة  -إلففففى جانفففف  توقيففففع حلففففف ب،ففففداد – 1955

التشففيكية لمصففر، وتصففاعدت حففد  التففوتر  ففي المنطقففة، ورأت إسففراويل وأميركففا أنففا ال بففد مففن 
اء علففى إيففران محصففنة ضففد تففدثير تيففار القوميففة العربيففة المتصففاعد الحيويففة التففي تصففل اإلبقفف

 . 153العالم العربي بشبا القار  الطندية
و ففي ذلفف ، بففادر روففيا الففوزراء اإلسففراويلي آنففذا  "بففن جوريففون" بطففرع أول مبففادر  علففى شففا  

موسفاد "مفاوير أميفت" ، إيران بمساعد  وكالة المخابرات المركزية األميركية عن طري  مفدير ال
و ي ذل  لم تجد إسراويل مشقة إلقنان الشا  نةرا لما كان مقتنعا با من أن مثفل تلف  الخطفو  

                                                 
 101ىيكل، محمد حسنين. مرجع ساب . ص  153



 العالقات االيرانية االمريكية بعد النصف الثاني من القرن العشرين -عليان محمود عليان

 

 108 

سفففتحق  مزايفففا كثيفففر  للبلفففدين والتفففي لفففن تقتصفففر علفففى مجفففال المخفففابرات بفففل ستصفففي  بنععطفففا 
 المجاالت األخرى. 

الشففا ، ىففذا الففذت كففان يففرى أن  لقففد تركففت اإلنجففازات اإلسففراويلية انطباعففا إيجابيففا لففدى      
لمفامطم بدحفد  التطفورات التكنولوجيفة، ممفا د عفا إلفى  اإلسراويليين قد أثبتوا كعاءتطم العالية، وا 
الفففتعلم مفففنطم خاصفففة  يمفففا يتعلففف  بالشفففوون األمنيفففة، ود عفففا أيضفففا إلفففى انتقفففاء بعففف  الضفففباط 

رسالطم للتدري   .154 ي إسراويل األساسيين بما  ي ذل  بع  أ راد الحرا الملكي وا 
وتطور التعاون العسكرت اإلسراويلي ف اإليراني ليشمل تدري  الطيارين اإليرانيين على طاورات 

 .العانتوم  ي إسراويل أو  ي القواعد العسكرية اإليرانية
وأبرمفت  ،واستقبلت ططران المستشارين العسكريين اإلسراويليين لتدري  سالع البحرية اإليرانفي

الطففاون ورشاشففات عففوزت وصففواريع أسففلحة مففع إسففراويل لتزويففدىا بمففدا ع  إيففران عففد  صففعقات
تعفف  البلففدان علففى تطففوير الصففواريع اف بحففر  جبراويففل( وزوار  متنوعففة وعتففاد عسففكرت و بحرفف

نتففاج صففارو   زوىففر( الففذت   ،   أريحففا( اإلسففراويليو نسففخة متطففور  مففن صففار  يعففدالبالسففتية وا 
 . 1977عام ىذا االتعا   يزووقع شمعون بير 

وحصلت الشفركات اإلسفراويلية علفى امتيفازات عديفد  لتنعيفذ مشفاريع البنيفة التحتيفة  في إيفران ، 
ومففن ضففمنطا مشففاريع عسففكرية مثففل إنشففاء المطففارات وبنففاء القواعففد البحريففة ومشففاريع تحليففة 

الصفناعة  الميا . وا تتحت  ي ططران مكات  لمؤسسات التصنيع العسكرت اإلسفراويلية ومنطفا 
 . والصناعة العسكرية وىيوة وساول القتال الجوية
 باإلضفا ة إلفى حاجتطفا  ،على تعزيز عالقاتطا االقتصادية مع إيران لقد حرصت إسراويل     

الماسففة للففنعط اإليرانففي القريفف  منطففا نسففبياا كانففت إسففراويل بحاجففة إلففى سففو  راوجففة لتصففريف 
-Trans عر فت باسفم "عبفر آسفياصادراتطا. واتعقت الدولتان علفى إنشفاء شفركة نقفل مالحيفة 

Asiatic"  لنقففل الففنعط مففن مينففاء عبففدان اإليرانففي إلففى مينففاء إيففالت اإلسففراويلي علففى خلففيك
العقبففة. ثففم أنشفف  خففط أنابيفف  لنقففل الففنعط مففن إيففالت إلففى مففدينتي عسففقالن وحيعففا علففى البحففر 

وتشففييد  المتوسففط. وأنشففوت شففركات مشففتركة بففرأا مففال إسففراويلي إيرانففي  ففي مجففاالت البنففاء
قامفففة السفففدود ، والتطفففوير  المفففدن الجديفففد  ، واألبنيفففة الحكوميفففة ، وشففف  الطفففر  وتعبيفففدىا ، وا 

وتفد قت علفى إسففراويل نتيجفة ىفذا النشففاط االقتصفادت  في إيففران موفات الماليفين مففن  ،الزراعفي
 . 1973أكتوبر عام بعد حر   الدوالرات ، وال سيما
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 خسفار  السفطا علفى بدا الشا  دولة وسقوط إيران لىإ الخميني ا. آية عود  أعقا  و ي     
سراويل األمريكية المتحد  الواليات من لكل استراتيجية  تزال ال كانت السرية القنوات أن غير،وا 

لف المصالا المشفتركة: معد  المؤلف تريتا بارزت بعنوان ،  عي كتابامستمر  أنطا ويبدو تعمل
يففران  أوضففا  ففي أحففد  صففولا يففات المتحففد  األميركيففة، والوالالتعففامالت السففرية بففين إسففراويل وا 

كيففف أن وحففد  الطففدف العارسففية اإلسففراويلية تتجففاوز الخصففومات إذا كففان الطففدف تحطففيم قففو  
 العر .

اندالن أزمة الرىاون قام احمد كاشاني النجل األص،ر ألية  بعيدأت  1980 عي مستطل العام 
اويل لمناقشففة مبيعففات األسففلحة والتعففاون العسففكرت ا. العةمففى أبففو القاسففم كاشففاني بزيففار  إسففر 
وقففد أثمففرت رحلتففا عففن موا قففة بففيجن علففى شففحن ، ضففد البرنففامك النففووت العراقففي  ففي اوزيففرا 

وقففد جففاء ، إطففارات لطففاورات العففانتوم المقاتلففة إضففا ة إلففى شففحن أسففلحة إلففى الجففيش اإليرانففي 
سياسففة واشففنطن الصففريحة القاومففة قففرار بففيجن متناقضففا تمامففا مففع مصففلحة الواليففات المتحففد  و 

 األميركيين.مين تحرير الرىاون دعلى  ر  العزلة على إيران لت
 كتفففا  بفففارزت االزدواجيفففة الواضفففحة  فففي موقفففف إيفففران السياسفففي مفففن إسفففراويل ،  تبفففين  فففيكمفففا 

 عففي الوقففت الففذت كانففت ، خطففا  إيففران المعففادت إلسففراويل ال يتطففاب  مففع سياسففتطا الععليففة  
ل  يففا سففرا مففع الحكومففة اإلسففراويلية كانففت تففدين علنففا الدولففة اليطوديففة وتشففك   ففي إيففران تتعامفف

أغسفففطا آ   14علففى سففبيل المثفففال دعففا وزيففر الخارجيفففة اإليرانففي  ففي ، حقطففا  ففي الوجفففود 
إلى وقف مبيعات النعط إلى الدول التي تدعم إسراويل وبعد صخ  كبير لم يتم تنعيفذ  1980

نففا بعففد أن تففولى الثوريففون السففلطة تصففر وا بنففاء علففى مبففادل أوقففد بففدا واضففحا  ،ذلفف  التطديففد
الركففاوز األساسففية للسياسففة الخارجيففة للحكومففة الثوريففة  بففدن إحففدى ، كمففا تبففين أيضففا مختلعففة

 كانت " المعارضة الخطابية إلسراويل والتعاون العملي مع الدولة اليطودية ".
لنسفففبة إلفففى إسفففراويل لكفففن منطففف  المبفففدأ ومفففن الواضفففا أن الترتيبفففات لفففم تكفففن مثاليفففة با        

آنفذا   تصفاعد شفعبية الفرويا المصفرت ، المحيطي أرغم إسفراويل علفى التفودد إلفى اإليفرانيين 
 زاد ففففي الواليففففات المتحففففد  وعالقففففات بففففيجن الخاصففففة المجمففففد  مففففع كففففارتر  (أنففففور السففففادات 

يكفي العربفي بعفد كامف  ديعيفد  نذا كان التقار  األمر  تعقيدا، الخيارات االستراتيجية اإلسراويلية
، سيتعزز أكثفر  فان حاجفة إسفراويل إلفى ثقفل مفوازن إقليمفي للعفر  ف إيفران ف سفيزداد تبعفا لفذل  

علف  ، و ي ىذا المقفام، ا  معتوحة للعوز بنيران مجدداومن ىنا كان من الضرورت إبقاء األبو 
"  :على ذل  بفالقولغارت سي  الذت خدم  ي مجلا األمن القومي األمريكي  ي ذل  الوقت 
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 ،تلف  سياسفة محيطيفة كانفت، و من منةور إسراويلي كانت تل  خطة استراتيجية بعيد  المدى 
تحققففففت  1980سففففبتمبر  22كفففانوا يحففففاولون تكفففرار التجربففففة اإلثيوبيفففة مففففع إيفففران لكففففن  فففي و 

العرصففة بعففد خمففا سففنين  قففط  ىتكطنفات الشففا  بففان صففدام حسففين سففيطاجم إيففران عنفدما يعطفف
وبفدال مفن أن تجفد إسفراويل نعسفطا أكثفر اعتمفادا علفى إيفران ، قيع على اتعاقية الجزاور من التو 

كانت ططران ىي التي وجفدت نعسفطا  جفد   في حاجفة ماسفة إلفى قفدر  إسفراويل علفى الحصفول 
 على األسلحة األمريكية.

ة  قد نجحت إيران طوال ثالثة عقود  ي الحعاة بتحالف جيوسياسي مع دول، القول  وخالصة
تمنحطا اعترا ا رسميا وعلى السماع بتواجد إسراويلي كبير  ي ططران بدون االعتفراف ببعثفتطم 

 كسعار .
والشففاىد أن الشففا  قففد تعلففم بالطريقففة الصففعبة كيففف أن المعر ففة العلنيففة بتعامالتففا مفففع        

لفى حفد إسراويل تضر بالمصلحة االستراتيجية وعليا  قد بقيت القنوات السرية  عالة ووصفلت إ
وغيفر خفاف علفى احفد كيفف أمفدت إيفران ، التجسا على مصر والعرا  وبقيفة الفدول العربيفة 

 عندما امتنع العالم العربي كلا عن ذل . 1973إسراويل بالنعط  ي حر  أكتوبر من عام 
 ففنيران تسففتخدم التصففريحات االسففتعزازية ولكنطففا ال تتصففرف بنففاء عليطففا بدسففلو  متطففور ، مففا 

عففزن العالقففات بينطففا وبففين اسففراويل وامريكففا خاصففة وان ىففد طا ىففي واسففراويل مففن شففانا ان يز 
واحففد وىففو اةطففار التعففو  المسففتمر لطمففا علففى جيرانطمففا العففر  وزيففاد  وجودىمففا  ففي المنطقففة 
وب  الرع  ألت محاولة عربية لدح  مخططاتطما او الوقوف ضدىما واضعاف كفل الفدول 

ذ  كففان  ذلفف  ىففو  الواقففع العلنففي والسففرت   بففين ا  . و  العربيففة حتففى يرسففو لطففم الةعففر بال،نففاوم
نين  العارسي  والصطيوني وذل    في  اطفار  التنسفي  و التعاعفل  االمريكفي ،  مفا  ىفي االكي

 . انعكاسات ذل   على  العالم  العربي   ي  تل   الحقبة

 انعكاسات  العالقات  االيرانية االمريكية على العالم العربي
ؤكففففد  أن  العففففالم  العربففففي لففففم  يكففففن  ففففي  منففففدى عففففن  االنعكاسففففات السففففلبية  مففففن  الم       

 .للعالقات  االمريكية  االيرانية   ي عطد الشا 
توا فف  دى بمفف ايخففرين مففرتبط تنا رىففا مففع سياسففات الففدول وتعاونطففا أو وكمففا أشففرنا سففابقا  ففنن

الخارجية  ي رؤيتطفا وعليا تنطل  سياسة إيران  المتحالعين والخصوم،بين  وتعار  المصالا
 . للعالقات الدولية من منطل  مصالحطا الحيوية
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وقفففد لعبفففت إيفففران خفففالل  تفففر  حكفففم الشفففا  الفففدور اإلقليمفففي األقفففوى  فففي منطقفففة الشفففر  األوسفففط 
وكانت حليعاا رويسياا للواليات المتحد ، األمر الذت سطل عليطا تحقي  نعفوذ ملمفوا خصوصفاا 

شبا الجزير  العربية. وتوجفا االىتمفام المركفزت لسياسفة إيفران بعد جالء القوات البريطانية عن 
الخارجية منذ ستينات القرن الماضي نحو غر  آسيا  ي الخليك جنوباا والبلدان العربية غربفاا، 
وأ ،انسفففتان وباكسفففتان والمحفففيط الطنفففدت  فففي الشفففر  والجنفففو  الشفففرقي. وكانفففت إيفففران تبفففرر 

األمففن القففومي الخاصففة بطففا، وحمايففة اسففتقرار تلفف   سياسففتطا الخارجيففة آنففذا  بحمايففة مصففالا
البلففدان متحججففة بضففمان أمففن خطففوط نقففل الففنعط عبففر الخلففيك  ولففذل  سففلكت إيففران سياسففة 
نشففطة تجسففدت بتففدخل مباشففر وآخففر غيففر مباشففر عففن طريفف  الففدعم المففادت والعسففكرت،  قففد 

الحكفم المركفزت  في دعمت إيران القوات الكردية بالسفالع  في شفمال العفرا  للبفدء بحفر  ضفد 
 1970و  1962ب،ففداد، وتففدخلت  ففي الففيمن الشففمالي خففالل الحففر  األىليففة مففا بففين عففامي 

لدعم الملكيين ضد النةام الجمطورت وقوات الجيش المصرت المؤيد للجمطوريين، كما ساندت 
جبطفة التحريفر  في  1976و  1973وحاربت معطفا مفا بفين عفامي  1971سلطنة عمان عام 

 .لجنوبي من السلطنةإقليم ةعار ا
مواقفففف مزدوجفففة تحقيقفففاا ألىفففدا طا،  قفففد شفففاركت عفففام  اخفففاذ أو تبنفففيولفففم تتفففورن إيفففران         
 ي ضر  رجال العصابات  ي إقليم بلوخستان الباكستاني المتاخم لحفدودىا، وأوقعفت  1973

انتطففاء دعمطففا ل كففراد بعففد اتعففا  إيرانففي عراقففي، كمففا بقيففت تلعفف  دوراا ىامففاا  ففي عمففان رغففم 
 . القتال محتعةة بعدد من قواعدىا الجوية والبحرية

 فففنيران لفففم تخفففف رغبتطفففا وسفففعيطا للطيمنفففة  فففي منطقفففة الشفففر  األوسفففط لتصفففبا القفففو  االقليميفففة 
العةمففففى. إال أن ا تقففففاد إيففففران للقففففو  العسففففكرية الكا يففففة الضففففرورية للعفففف  ىففففذا الففففدور يعتبففففر 

 في تحقيف  أىفداف سياسفتطا الخارجيفة  في المنطقفة، المعضلة الحقيقية التي تواجا إيفران اليفوم 
 . والتي امتلكتطا إبان حكم الشا  وتحالعطا مع الواليات المتحد 

ىامففففا  ففففي    لتكففففون محففففوراوممففففا  ال يمكففففن  اغعالففففا ان ايففففران  ومنففففذ  القففففدم  تسففففعى         
ط، وذلفف  نيران بففال شفف  قففو  إقليميففة رويسففية  ففي منطقففة الشففر  األوسفف فف ،المسففتقبل صففياغة  

بعضففففففل قففففففدراتطا االقتصففففففادية والعسففففففكرية والبشففففففرية الكبيففففففر ، إلففففففى جانفففففف  إرثطففففففا الحضففففففارت 
واإلمبراطففورت، وقففد نجحففت خففالل مراحففل تاريخيففة مختلعففة  ففي أن تشففار  مففن موقففع قففوت  ففي 

وىفذا الفدور اإلقليمفي اإليرانفي تصفاعد  في أواخفر  ،صياغة الترتيبات اإلقليمية للشفر  األوسفط
  .د رضا بطلوت وعرف زخماا جديداا  بعد  تخلي  الشا   عن  السلطةعطد الشا  محم
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 عبففرموقففع ودور  ففي العففالم بعففد الحففر  العالميففة الثانيففة  أمففا  ففي عطففد الشففا ،  قففد رسففم إليففران
مطل  مفع ال،فر   في مواجطفة التحالف العتماد و اال وصعطا بسياساتمجموعة سياسات يمكن 

وتحويل إيران الى أحد  الرويا لكل من إيران وال،ر ،الذت كان يشكل العدو الخطر الروسي 
وقفد صففار التحفالف مفع أمريكفا السففمة  ،المراكفز الرويسفية للقواعفد األمريكيففة ول حفالف ال،ربيفة

ال،البففة علففى نةففام إيففران  ففي السففتينيات مففع بدايففة انطيففار النعففوذ البريطففاني  ففي الخلففيك وحلففول 
 واشنطن محل لندن  ي المنطقة. 

ضا ة إ (، 1958لى حلف ب،داد الفذت سفقط مفع الثفور  العراقيفة والثفورات  في لبنفان واألردن  وا 
 -انضمت إيران الى حلفف السفنتو  باكسفتان، إيفران، تركيفا، بريطانيفا، أمريكفا( كتحفالف غربفي

إسالمي  ي وجا االتحاد السو ياتي، كمفا عقفدت إيفران اتعاقيفة التعفاون اإلقليمفي للتنميفة. و في 
اعتمد ال،ر  على إيران  ي منطقة الخليك تحديفداا حيف  شفاركت  في قمفع ثفور  مرحلة الحقة، 

 العربي. ةعار وتحولت إلى شرطي الخليك 
ومففع أن إيففران صففارت ابتففداء مففن عقففد السففبعينيات أحففد أىففم حلعففاء ال،ففر ، ولعبففت دورا مطمففا 

رية  يمفففا  ففي حمايفففة المصفففالا ال،ربيفففة عمومفففاا، واألمريكيففة خصوصفففاا، وشفففكلت الركيفففز  العسفففك
مففع الركيففز  االقتصففادية التففي مثلتطففا السففعودية، إال أنطففا لففم تتخففل عففن ”  مبففدأ نيكسففون“يسففمى 

 .طموحطا لتكون قو  إقليمية ذات مصالا وسياسات خاصة بطا  ي ملعات المنطقة
 الصففففران العربففففي إزاء مسففففدلةلففففم يكففففن إليففففران أت سياسففففة خاصففففة بطففففا ، علففففى سففففبيل المثففففال 

حيف  نشفد تحفالف أو عالقفة خاصفة مفع مصفر السفادات ، ع السفبعينيات حتى مطل اإلسراويلي
الفذت صفدر عنفا اتعفا  ططفران  تحديفد أسفعار  شفباطشفطر خصوصاا منذ مفؤتمر األوبيف   في 

الففففذت قففففرر بففففدء  1973 أيلففففول 15(، ثففففم مففففؤتمر األوبيفففف   ففففي البتففففرول  ففففي السففففو  العففففالمي
تطففورت   76-73و ففي األعففوام  ،التعففاو  لزيففاد  أسففعار البتففرول ووضففع حففد لففدعم إسففراويل

تل  العالقات وذل  من خالل حر  أكتوبر أوالا ثم وقوف شا  إيفران واألوبيف  مفع قفرار الفدول 
 ثم بعد ذلف  إنجفاز اتعاقيفة التسفوية مفع صفدام حسفين ،العربية البترولية قطع النعط عن ال،ر 

  أثناء قمة منةمة األوبي   ي الجزاور(.  1975 عام
وعملية قطع النعط عفن  1973إيران داخل منةمة األوبي  و ي حر  أكتوبر  إن دور       
مواجطة تصاعد تيارات التطرف واليسفار ل  من الدول العربية المعتدلةأسطم  ي تقربطا ال،ر ، 

داخففل إيففران والففدول العربيففة مففع تصففاعد موجففة الثففور  العلسففطينية.  قففد ارتبطففت المجموعففات 
سالمية بالثور  العلسطينية بشكل واضا، وارتبط الشا  بحلف مع اإليرانية الثورية من يسار  ية وا 
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مصر ودول الخليك جعلا يدعمطا  ي حر  أكتوبر كمفا  في سياسفة الفنعط، األمفر الفذت جعلفا 
يحةفففى بصفففداقة ودعفففم الصفففين الشفففعبية التفففي رأت  يفففا  فففي تلففف  المرحلفففة قيفففاد  عالميفففة ثالثفففة 

لم الثالثففة، ولففذل   نجففد  أن الشففا  بففدأ منففذ مطلففع مسففتقلة تنتمففي إلففى نةريففة الصففين عففن العففوا
السبعينيات  من القفرن العشفرين  يستشفعر إمكانيفة اسفتعاد  الفدور الكبيفر إليفران  في المنطقفة، 

  .األمر الذت يعسر احتعاالتا االمبراطورية وخطواتا  ي األوبي  ومع العر  المعتدلين
أضففخم اتعاقيففة مففن نوعطففا بففين  1975م قففد وقففع  ففي عففاالشففا  تجففدر اإلشففار  إلففى أن        

مليففار دوالر(. والحقيقففة أن أمريكففا كانففت  15األمريكيففة  بقيمففة -بلففدين وىففي االتعاقيففة اإليرانيففة
تحتاج الدور اإليراني  ي المنطقفة مفع تصفاعد الطجفوم السفو ياتي العفالمي وتحقيقفا انتصفارات 

عفدن الشفيوعية وبحفر  لبنفان األىليفة،  مفروراا بجمطوريفة، كبير  من الطند الصينية إلى أ ريقيا 
ويمكن القول أن سياسة إيران الخارجية تجا  الشر  األوسط بدأت ترتسم  ي السبعينيات على 
أنطففا سياسففة تحففالف مففع مصففر والخلففيك مففن جطففة، ومففع إسففراويل وتركيففا وباكسففتان مففن جطففة 

 ة. ثانية، ولكن ضمن رؤية مستقلة عن التبعية الكاملة للسياسة األمريكي
لقد كانت مرحلة السبعينيات مرحلة محاوالت استقاللية للدول العربية ومحاولة إيفران أن تكفون 
دولة كبرى  ي المنطقة؛ ذل  أن تد   أموال البترول سفما بنطفو  اقتصفادت وعسفكرت لطفذ  
الدول وبشعورىا بالقدر  على التعامل شبا الندست مع ال،ر  وخصوصاا أمريكا، وقد تزامن ذل  

انففدالن الحففر  األىليففة  ففي لبنففان وتوقيففع اتعاقيففة الجزاوففر مففع العففرا  وانففد ان السففادات  ففي مففع 
 اتعاقيففات  صففل القففوات ثففم زيففار  القففدا وصففوالا الففى  اتجففا  أمريكففا وال،ففر  بعففد حففر  أكتففوبر

 .كام  ديعيد
 الفففدور اإلقليمفففي القفففوت إليفففران بفففدأ  فففي زمفففن الشفففا  وبالتحديفففد  فففي  فففنن وكخالصفففة لمفففا تقفففدم، 

نمففا أعطتففا ا  السففبعينيات مففن القففرن العشففرين، و  ن إيففران اإلسففالمية لففم تففر  ىففذا الففدور  قففط وا 
شفففيعية دون أن ننسفففى ىنفففا أن المعارضفففين للشفففا  مفففن كفففل االتجاىفففات  -مشفففروعية إسفففالمية

 1970الماركسية والوطنية واإلسالمية لجدوا إلى قواعد الثور  العلسفطينية  في لبنفان منفذ العفام 
ر كبيففر  ففي تدسففيا الففوعي الشففيعي اللبنففاني الجديففد الففذت صففار مرتبطففاا الحقففاا وكففان لطففم دو 

 . بنيران
،   1979 عففام  ففي  بدايففة وأتباعففاالخمينففي  إلففىوقبففل  أن  يسففلم  شففا  ايففران  السففلطة       

الناصفرية الحركفة للعالم  العربي ، وبخاصفة  العتفر   التفي كانفت   يفا   ء كان  ال يخعي  عدا
توجطاتطفففا  العكريفففة ، وقفففد  قفففام  بفففاحتالل  بكفففل لسياسفففية  الوطنيفففة للقفففوى  ا  قفففوىاألالمحفففر   
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 عليففا   معارضففاأن  تبففدت  أمريكففا  موقعففا    دون 1971 ففي  عففام   الثالثففة  يففةاالمارات رالجففز 
 ا اإلجراء. على  ىذ

و فففي ىفففذ  القضفففية، ينفففو  الباحففف  مفففن خفففالل اطالعفففا علفففى العديفففد مفففن الدراسفففات التاريخيفففة 
عنفدما  قد امتدت بعفد عطفد الشفا الخال ات الحدودية بين إيران واإلمارات قاوع الموثقة بدن والو 

أىملففت أو لففم يففتم حسففمطا بطريقففة  إذ إنطففا  ففي عطففد األخيففرقامففت الثففور  اإلسففالمية اإليرانيففة، 
جديد بشكل أزمات أثارت القلف  والمزيفد  إلى التعجر من مما أعادىاترضي األطراف المعنية، 

على إحدا   1992توتر وعدم االستقرار  ي الخليك العربي،  كان أن أقدمت إيران عام من ال
، وأبففي 156، طنفف  الصفف،رى155ت،ييففر معففاج   ففي وضففع الجففزر العربيففة الثالثففة  طنفف  الكبففرى

وأعلنتطا جزرا تابعة للسياد  اإليرانية ، واعتبرتطا جزءا من الترا  الوطني اإليرانفي،  157موسى
تعطيطفا امفل الحف  بعفد مفرور عقفدين علفى ممارسفة  1971اتعاقيفة عفام  كما زعمت إيفران بفدن

كامل صالحياتطا السيادية على الجفزر الثالثفة، وتبنفت دولفة اإلمفارات المطالبفة بحف  سفيادتطا 
على تل  الجزر، واستمر بذل  السفجال بفين الطفر ين ليؤكفد كفل منطمفا علفى حقفا  في السفياد  

لففى التحكففيم الففدولي ومحكمففة العففدل الدوليففة، اصففرت وحففين لجففدت اإلمففارات إ. 158علففى الجففزر
إيففران علففى أن معالجففة ىففذ  المسففالة لففن يكففون إال مففن خففالل ايليففة الدبلوماسففية القاومففة علففى 
الحفففوار الثنفففاوي و فففي نعفففا الوقفففت تصفففدر تصفففريحات مفففن القيفففاد  اإليرانيفففة وعلفففى مسفففتويات 

 .159ة اإليرانيةمختلعة تؤكد على أن الجزر إيرانية تخضع للسياد  الوطني
                                                 

شااااااهر ان  ي ريإ لقب ل  تتلحوا، ةلية المتحبرارات الع قيام دولة اإل لارة رأس الخيمة قب تبع إلتنففففففت اكطنفففففف  الكبففففففرى:  155

. الثففاني الجففزء اإلمففارات، موسففوعة: المصففدر انسففحا  قففوات االسففتعمار البريطففاني منطففا. ل  بماال أيااا  1971 عام تشااريل الناااني
             104 ص ،1993

رأس الخيمة.    ل  1971 شااهر تشااريل الناااني عااا  ي  إيففران عليطففا  كانففت تضففم أسففر  واحففد  عنففد اسففتيالءطنفف  الصفف،رى:  156
                         110 الساب ، ص المصدر

شفواط  اإلمففارات  ل كففم  34 اليوح كانففت مدىولفة عنففد احتاللطفا بنحفو ألففف مفواطن إمففاراتي ، وىفي تقفع علففى بعفدأبفو موسفى: 157
مفار  الشفارقة  أن، وتجدر اإلشار  إلى 112 المصدرالساب ، ص .كم عن الشاط  اإليراني 76و لفى  في السفيطر  عتشفتركان إيفران وا 

% مفن مسفاحة الجزيفر   في 75، وتسفيطر إيفران علفى 1971بي موسفى بموجف  االتعاقيفة المبرمفة  في شفطر نفو مبر مفن عفام أجزير  
منطمففا لففم يتنففازل عففن مطالبتففا بالسففياد   أيففاحففين تخضففع بقيتطففا لسففيطر  الشففارقة، وير ففع كففل مففن البلففدين علمففا علففى الجزيففر  إال أن 

د ةطفرت ىفذ  القضفية مفر  أخفرى عنفدما أبعفدت السفلطات اإليرانيفة بعف  المفواطنين اإلمفاراتيين الكاملة علفى جزيفر  أبفي موسفى، وقف
من الجزء العربي من الجزيفر ، وقفد أصفرت إيفران مفرارا علفى أن ىفذ  القضفية ىفي قضفية تتعلف  بفنيران والشفارقة وال عالقفة لإلمفارات 

دار الكتفا   . الكويفت: دراسات  ي العالقفات العربيفة اإليرانيفة (. 1999.  العيدروا. محمد حسن. المصدر: العربية االخرى  يطا
 119ص . الحدي 

 20( أمن الخليك بين الواقع والتوقعات. الكويت. ص 1998المبار ، معصومة.   158
 21ص  المصدر الساب  نعسا.159



 العالقات االيرانية االمريكية بعد النصف الثاني من القرن العشرين -عليان محمود عليان

 

 115 

لففم  يتجففاوز وبففالعود  إلففى الموقففف األميركففي مففن احففتالل إيففران لتلفف  الجففزر اإلماراتيففة،      
، كثر من التدييد الكالمي  قطأ الجزر االمارات  العربية  المتحد  بشدن الدور األمريكي  لدعم

باسففتثناء  تقففدم شففيوا يففذكر إلففى دولففة اإلمففارات العربيففة المتحففد  بخصففوص ملففف الجففزر،  ولففم
الكثيفر مفن المحللفين والمفراقبين  في  ، و في ىفذا، يفرىتدييدىا لموقف اإلمارات بطذا الخصوص

الموقف األمريكي تكتيكا يراد با ت،ذية حالة الض،ط على النةام الحاكم  ي ططفران لفيا إال، 
تا ويذى  البع  إلى اعتبار الدعم األمريكي لشا  إيران الراحل كان أحد األسبا  التي شجع

وتحفففدت المجتمفففع اإلقليمفففي والفففدولي حينطفففا،  لمفففاذا ال تضفففف،ط  ةعلفففى احفففتالل الجفففزر الثالثففف
واشففففنطن باتجففففا  تصففففعيد موضففففون المطالبففففة الرسففففمية إليففففران، ومففففن خففففالل المنا ففففذ القانونيففففة 

بعففدم ى العكففا تمامففا  ففنن إيففران تففتحجك  المعرو ففة، لسففح  قواتطففا مففن ىففذ  الجففزر؟ بففل علفف
لخوف مفن التفدخل االمريكفي، وان "القفوات االيرانيفة باقيفة  يطفا حتفى ال انسحابطا من الجزر با

  .160تستخدم كقواعد عسكرية أمريكية ثابتة ضد شعو  المنطقة"
بقفففي ،  قفففد يفففران الشاىنشفففاىيةإطمفففان  أولفففم  يكفففن  العفففرا  بعيفففدا  أو  فففي مفففدمن مفففن         

كون احتمفال نجفاع لونةراا ، يرانيةالعرا  البلد الوحيد الذت يمكنا بل ويطما لتحدت القياد  اإل
الشفا   في تلقفي الفدعم العربفي لزعامتفا علففى الخلفيك العربفي كفان محفدوداا  في أحسفن األحففوال، 
أصبحت قدر  الشا  على إخضان العرا  تزيد  ي األىميفة ألن قبفول العفرا  بالطيمنفة اإليرانيفة 

العديفففد مفففن األسفففالي   ن الفففدول العربيفففة األخفففرى ، ولفففذل  سفففلكت ايفففرا يمكفففن أن يسفففطل قبفففول
،  ىم  حفول  الحفدود  والفنعط  وغيفر التعا طالتجميد  الدور  العراقي  ي المنطقة، وكان  من بين

 ومنطا:
 : 1975اتفاقية الجزائر عام 

يفران خفالل إلفى أدى تركيز إيفران علفى تحييفد العفرا          وقفون خفالف قفوت بفين إسفراويل وا 
د  دعمطا للتمرد الكفردت  في العفرا  مفن خفالل توقيفع اتعاقيفة السبعينيات عندما أنطت إيران  ج

يفران لفدعم تمفرد  ، تجدر اإلشار  إلى أنمع العرا  1975الجزاور عام  التعاون بين إسفراويل وا 
إيرانيففة  عشففير  بففارزاني  ففي كردسففتان العففرا  يعففود ألواوففل السففتينيات باعتبففار  عمليففة إسففراويلية

للض،ط على النةام البعثي  ي ب،داد الذت كان تحالعفا مفع كان ذل  التعاون يطدف  ،مشتركة
-االتحفففاد السفففو ياتي وموقعفففا المعفففادت إليفففران يقلففف  ططفففران. كانفففت تلففف  العمليفففة اإلسفففراويلية

                                                 
ليكرونيففففة. تففففاريع الزيففففار : . شففففبكة البصففففر  االالجففففزر اإلماراتيففففة المحتلففففة.. والموقففففف األمريكففففي البريطففففانيالخطففففا ،  ففففارا.  160
16/5/2014 
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اإليرانيففة المشففتركة ناجحففة جففداا حيفف  اسففتنز ت ب،ففداد ومنعتطففا مففن تحففدت ىيمنففة الشففا  علففى 
 . الخليك العربي

وحد  ىفذا  ،ية دعم تمرد أكراد العرا  إلى نطاية معاجوة، وصلت عمل1975عي مارا عام  
التطففور الكبيففر عنففدما أبلففغ الففرويا الجزاوففرت الراحففل بومففدين الشففا  أن حففاكم العففرا  الععلففي، 
صففدام حسففين، سيحضففر قمففة أوبفف   ففي الجزاوففر العاصففمة مففن أجففل التعففاو  إلنطففاء العففداء 

لفففى الجزاوفففر وبعفففد ثالثفففة أيفففام، أعلفففن ، غفففادر الشفففا  إ1975اإليرانفففي. و فففي  مفففارا -العراقفففي
بومدين أن الصران بين إيران والعرا  قد انتطى. وتم التوصل إلى اتعا  حول الحدود على أن 
يمتنع كل جان  من التدخل  في الشفؤون الداخليفة للطفرف ايخفر وكفذل  تقسفيم السفيطر  علفى 

 منذ  تر  طويلة. ممر شط العر  الماوي  ي الجنو ، وىو ىدف كانت تسعى إليا إيران 
لقد تم حل الخالف الماوي لصالا إيران واعتبر واحداا من أىم انتصارات الشا   ي حينفا ألنفا 

 .عزز مكانة إيران كقو  كبرى  ي الخليك العربي
ولكفن معاجففد  توقيففع ذلفف  االتعففا  صففدمت إسفراويل والواليففات المتحففد ، ألن الشففا  لففم يشففاورىما 

ع العفراقيين، كمفا أنفا لفم يشفر إلفى أن إيقفاف دعفم إيفران ألكفراد ولم يبل،طما عن المعاوضات مف
 .العرا  كان من شروط االتعا 

كففففففان   االتعففففففا     بمثابففففففة  ابتعففففففاد  قليففففففل عففففففن ارضففففففاء   الشففففففا  ألمريكففففففا والكيففففففان          
الصفففطيوني واتبفففاعطم   فففي المنطقفففة  وبخاصفففة  المناووفففة  للعفففرا  . ولكفففن كفففان األثفففر العفففورت 

حريففففر العففففرا  مفففن االسففففتنزاف بسففففب  التمففففرد الكفففردت؛  مففففن دون التمففففرد الكففففردت، للمعاىفففد  ت
وزادت القفففو  النسفففبية للعفففرا   ،أصفففبحت مفففوارد العفففرا  حفففر   فففي التركيفففز علفففى التسفففلا والبفففروز

 .بسرعة بينما دخلت إيران  تر  من التراجع النسبي المطرد
،  قفففد  أةطفففرت  ايفففران  نواياىفففا  وعنففد  اسفففتعرا   التطفففورات  السفففلبية  بفففين  العففرا  وايفففران 

، ات  بعفد   سفقوط  النةفام  الملكفي  في  1958المعادية  للعرا  وبشكل  واضا  بعد عفام  
  اعضففوا  ىامفف حينطففاد ،  حيفف   كانففت ايففران العففرا  ،  وانسففحا   العففرا   مففن  حلففف  ب،ففدا

ر   أخففرى  وبعففد وصففول  حففز   البعفف   العربففي  االشففتراكي  للسففلطة  مفف ، ففي  ىففذا الحلففف 
عفففارف    شفففقي   ضفففد  الفففرويا  الراحفففل عبفففد  الفففرحمن  1969 عفففام تمفففوز 17بعفففد  انقفففال  

الرويا عبد السالم عفارف( الفذت  قتفل  في  حفاد   سفقوط  طفاور  ىيلوكفوبتر   بفالقر   مفن 
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ومففن   ،الجففددقففاد  الحكففم  ل مختلعففا مناووففاايففران تنحففى منحففى  بففدأت،  1966161العمففار  عففام 
 مع العرا : طا  ايران لتدجيك  الخال ات يالعملية  التي  اقدمت  عل بين المواقف  

، وصففارت السففعن التففي تقصففد المففوان   1937بطففالن معاىففد  اعففالن الحكومففة االيرانيففة . 1
السففعن االجنبيففة( تر ففع العلففم االيرانففي، ولمففا احففتك العففرا  علففى ذلفف   ومففن ضففمنطاااليرانيففة  
مجموعفة مفن الم،الطفات بوكيل خارجيفة ايفران  أدلىعر ، اسا بسيادتا على شط السواعتبر  م

مفدعياا  يطفا ان الحكومفة العراقيفة لفم تاةطفر  1969نيسفان  19امام مجلا االمة االيرانفي  في 
  162 .1937 النية الصادقة لتنعيذ التزاماتطا الخاصة لمعاىد 

لمعففففدات  ارسففففال  امسففففاعد  األكففففراد  ففففي  صففففراعطم مففففع  ب،ففففداد،  ومنطففففا يففففران بإباشففففرت . 2
العسففففكرية  وحتففففى  المشففففاركة  الععليففففة  بالقتففففال  مففففن  خففففالل  وحففففدات  عسففففكرية  ايرانيففففة ،  

الكيان الصطيوني لتزويد األكفراد باألسفلحة والمعفدات والخبفراء منفذ مع  التعاونالى   باإلضا ة
 . 1975وحتى  1965

لطفر  الممطفد  بينطفا  ي د فع مخفا ر  الحدوديفة داخفل الحفدود العراقيفة، وشف  ايران إت اخذ. 3
جفل أبصور  يادخل  يطا ارا  عراقية شاسعة داخل ايران، معززاا كل ذل  بقوات عسفكرية مفن 

مفم العفرا  نعطفا مفن سفيطر  الشفركات أن أوازدادت ىذ  التجاوزات بعفد  ، ر  تجاوزاتا بالقو 
 .1972جنبية  ي عام األ

                                                 
 مما شطد  وعاصر  المؤلف  عليان محمود عليان( أثناء دراستا  ي جامعة ب،داد.  161
العفر ،  دمفا  شفط  في الماويفة للحفدود ترسفيما شفملت بفين إيفران والعفرا  حدوديفة اتعاقيفات ثفال  توقيفعشفطد القفرن العشفرين  162

 حيف  1937 العفام  في العثماني،والثانية النعوذ تحت العرا  كان ، عندما1913االستانة عام   قد عر ت باتعاقية االتعاقية االولى
. و يمفا 1975عفام   في البعف  حكفم تحفت العفرا  كفان عندما الجزاور اتعاقية ىي وآخرىا البريطاني للنعوذ يخضع عمليا العرا  كان

ترسفيم الحفدود الماويفة عفام  بروتوكفول  في رسفمت كمفا الماويفة بالحفدود الطر فان علفى االعتفراف اكفد ،  قفد1937يخص اتعاقيفة عفام 
 العفر ، شفط منطقفة  في بالحفدود النطريفة المتعلف  بنفدىا ، دون ت،يير، ولم تكن إيفران راضفية عفن ىفذ  االتعاقيفة، وخصوصفا1914
للشفط لتصفل إلفى  العميف  ىالمجفر  العفر  شفط  في خفط الحفدود بطفا يتبفع التفي المسفا ة زياد  باتجا  تض،ط كانت بريطانيا أن وأشيع
و في قمفة  إيفران شفا  ان كيلومترات لمنا المزيد من المرونة للسعن والبواخر اإليرانيفة والدوليفة لتصفدير الفنعط، اال 7كم بدال من  16

التاريخيفة  في شفط  العفرا  حقفو  بفذل  مفن طر فا مصفادرا 1937بنل،فاء اتعاقيفة عفام  1970قفد قفام عفام  العسفكرية قوتفا ازدىفار
التفي  1975اتعاقيفة الجزاوفر عفام  بموجبفا وال،فى 1980 العفام  في حسفين صفدام مشفابطة بصفي،ة اليفا لجفد اجفراء عفر ،  وىفوال

، يفذكر وقعطا ىو بنعسا ليصادر ىو ايخفر حقفو  إيفران  في شفط العفر ، مسفت،ال  تفر  انشف،ال الشفع  اإليرانفي بنطاحفة حكفم الشفا 
( بسففب  روففيا ىففو النففزان 1988-1980راقيففة اإليرانيففة التففي امتففدت ثمففاني سففنوات  أيضففا أن صففدام نعسففا وبعففد انتطففاء الحففر  الع

كمبفادر  لتحسفين العالقفات بفين البلدين.المصفدر: الجنفابي، حسفن. ملفف  1975على شط العر  قد عاد لالعتراف باتعاقيفة الجزاوفر 
شففبكة اإلعففالم العراقففي ،  -الرابففع. جريففد  الصففباعالميففا  المشففركة بففين إيففران والعففرا : االعتففراف بالمشففكالت جففزء مففن الحففل. الجففزء 

 .  20/5/2014تاريع الزيار :   http://alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=63149. 29/1/2014ب،داد. 
 

http://alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=63149
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أو شفا   الوايفران  سفواء   في عطفد  المتواصفل بفين العفرا وبطذا يرى الباح  أن حالة الصفران 
ب،فففف   النةففففر  عففففن   - ففففي  اطففففار  االسففففتراتيجية  العارسففففية  لففففم تكففففن إالأو بعففففد  ،   قبلففففا
عنفد  ، كمفا أنفا و أجفزاء  كبيفر  مفن  العفالم العربفيالتي تريفد السفيطر  علفى  -ات  ال يرانالتسمي

نطلقففات  التففي  تقففوم   عليطففا ،   االسففتراتيجي  والملرجففون  الففى  الرؤيففة االيرانيففة لففدور الدولففة ا
 قفط اإلسفالم أو   يا ال يل،ي ةلإليرانية كقومية شو ينية آريتصورا نجد  أن الشا  البطلوت قدم 

بفل يجعفل القوميفة اإليرانيفة أيديولوجيفة توسفع ، ي،علا مفن مشفطد أربعفة عشفر قرنفاا مفن التفاريع 
  العرقي(. واإلثني وىيمنة وتعص  حيال الجوار الج،را ي والثقا ي 

 فففي  -ايفففران  فففي  عطفففد  الشفففا   ناجفففد، و ومفففن منطلففف   الحعفففاة  علفففى  المصفففالا  الوطنيفففة 
تصفعيد ل  في تركيفا تعاونت مع الدولة القوميفة األتاتوركيفة قد -العشرينالخمسينيات من القرن 

حشففد التعبوففة الجماىيريففة وراء سففلطاتطا المسففتبد ، غيففر أن األمففر و وتففوتير المشففاعر القوميففة 
ن  في سفيا  يخطير أو التحول الذت حد   ي ذلف  الوقفت تمثفل  في انفدراج البلفدين المتعفاديال

حلف أكيد ومتين مع ال،ر  وىو حلف وقفف ضفد أمفاني العفر  القوميفة والتحرريفة خصوصفاا 
. ولففم تكتففف إيففران الشففا  وتركيففا األتاتوركيففة بففالوقوف مففع 1948بعففد نكبففة  لسففطين  ففي عففام 

نما وسعتا نطا  التحالف والتعاون إلى المجال ال،ر  سياسياا وحضارياا   ،األمني العسفكرت ينوا 
علفففى مشفففاريع النطفففو  والوحفففد  العربيفففة  فففي مرحلفففة الخمسفففينيات  االثفففر البفففالغممفففا كفففان لفففا 

. وقد لعبت إيفران دوراا بفالغ الخطفور  1967 عام والستينيات وحتى نكسة الخاما من حزيران
عفام  حكومفة الفرويا محمفد مصفد  بفانقال  عسفكرت   ي دعم إسراويل خصوصاا بعفد اسفقاط

اعتر فففت الواليفففات المتحفففد  األمريكيفففة مفففؤخراا بدنطفففا سفففطلتا ومولتفففا وشفففاركت  فففي وقفففد  ،1953
وأول ما استخدما معارضو الشا  من حجك وتبريرات لخيارىم الكعاحي المسلا كان  ،إنجاحا 

شا  لوح  واعتقل وحوكم كان قضية  لسطين، ال بل إن أول تنةيم طالبي كعاحي معار  لل
( وعر ففت محاكمففة أعضففاوا 1968تنةيمففاا لففدعم الثففور  العلسففطينية بعففد معركففة الكرامففة  آذار 

اإليرانية لتسوء  -ولم تكن العالقات العربية”. ومجموعة  لسطين” قضية  لسطين“يومطا باسم 
بعفف  العففر    قففط بسففب  دعففم الشففا  إلسففراويل ووقو ففا مففع أمريكففا وال،ففر  عمومففاا  ففي وجففا

نمفا  (والعرا  االمتحالعين مع السو يات   مصر وسوري أو ما كان يسمى باألنةمفة التقدميفة، وا 
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ساءت حتى مع الدول العربية التي لم تكن تنتمي إلى الحلف السو ياتي خصوصاا  ي منطقفة 
  .  163العربي الخليك
يفففران، وبخاصففة   فففي  االيرانيفففة والعالقففة بفففين أمريكففمفففن االطمففان   إن موقففف أميركففا       ا وا 

عطفد الشففا  ومففا بعفد ، كانففت وال تففزال محكومففة بمفا ىففو أبعففد كثيففراا مفن العالقففات التقليديففة بففين 
الدول. وكانت الج،را يا ىي الحجر الرويا  ي صياغة تل  العالقات، وليا مجرد المصفالا 

 . االقتصادية أو السياسية التبادلية المباشر 
ية موقعاا سلبياا، ولم تحر  ساكنا تجا  أطمان إيران بالخليك العربي ، وقد وقعت اإلدار  األمريك

سفواء  يمفا يتعلف  بتطديففد اسفتقرار العفرا ، أو ادعفاء أحقيتطففا التاريخيفة  في مملكفة البحففرين، أو 
وبمفا عة أمن الخلفيك  العربفي  ،  استيالوطا على الجزر اإلماراتية، أو تدخالتطا المستمر  لزعز 

سي لل،ر  االستعمارت والصطيونية كان الحا  الطزيمة بالقومية العربيفة التفي ان الطدف االسا
جمففال عبدالناصففر واصففبحت القففو  االساسففية المصففرت الراحففل نطضففت بقففو   ففي عطففد الففرويا 

القضفاء عليطفا كفان الطفدف المركفزت   فننالتي تطدد المصالا االسفتعمارية والكيفان الصفطيوني 
 : بينطامن ، عد  توجطات وأسالي  تبنت أميركا ولقد ، صطيونية  ي االستراتيجيات ال،ربية وال

دعم خطففة لفف العقففد السففابع مففن القففرن العشففرين توجطففا االسففتراتيجيون االمريكيففون  ففي . رجففا 1
حيففاء االصففوليات الدينيففة  المسففيحية واليطوديففة واالسففالمية والطندوسففية وغيرىففا(، لتكففون القففو  إ

، االيديولوجية الجذابة والقو  البشرية الضخمة القادر  علفى تحقيف  ىفد ين جفوىريين ومتفرابطين
تعتيففت ودحففر االنةمففة الشففيوعية بنةريففة  ضففر  اسففعل الجففدار(، ات تمثففل األول منطمففا  ففي 

الساا الفديموغرا ي بتحريف  المكونفات القوميفة والدينيفة لالتحفاد السفو يتي واسفتخدامطا تدمير ا
القضفففاء علفففى حركفففات التحفففرر والقفففوى القوميفففة لطدمفففا مفففن الفففداخل، وأمفففا الطفففدف الثفففاني  طفففو 

بتطبيففف  نةريفففة  التعتيفففت الطفففاوعي والعرقفففي ل قطفففار العربيفففة( والتفففي تعنفففي تصفففعية الحركفففات 
 . التحررية الوطنية

ات اغلف  قيفاد إذ إنالدينيفة  في ا ،انسفتان وايفران،  ل صفوليات ال،ر  دعمتجلى بوضوع . 2
كانفت تقفيم  في بريطانيفا او  في المانيفا، وكانفت  المستتر   ي عبفاء  الفدينالتنةيمات السياسية 

لعفففت النةفففر ان ىفففذ  الموجفففة يوممفففا ، تفففدعم ماليفففا مفففن ال،فففر  ومفففن انةمفففة عربيفففة ثريفففة جفففدا

                                                 
سفففة منشفففور  ضففمن إصفففدارات بحثيففة علفففى موقففع منتفففدى العالقفففات . دراإيففران والعفففالم العربففي .. لبنفففان نموذجففاالمففولى، سفففعود.  163

 1/6/2014تاريع الزيار :   http://fairforum.org/?p=1122. 8/5/2013العربية والدولية. 

http://fairforum.org/?p=1122
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 تتطفا التحرريفة وتكعرىفا مفع انطفا كانفاين كانت تعلن العفداء للقوميفة العربيفة وحركالمتستر  بالد
 . القو  الرويسية التي تواجا ال،ر  االستعمارت والصطيونية

ن التفوتر الفداوم والعفداء إ،  يمكفن  القفول الوقاوع التاريخيةبا و ي ضوء ما تقدم ، وما جاءت 
عربيففة  لففا مففا  طويففل وقففديم قففدم الحضففارات التففي المسفتمر بففين ايففران وجيرانطففا مففن الففدول ال

 لفو تتبعنفا التفاريع الماضفي البعيفد لوجفدنا ان العالقفة بفين بفالد  ، قامت على اراضي الطفر ين
 ففارا وبففين جيرانطففا علففى حففدودىا ال،ربيففة وخاصففة بففالد وادت الرا ففدين اتسففمت بالعففداو  أكثففر 

الحفر  سفجاال  نفتوكا ، ا  الضفعيفمما اتسمت بالصداقة، واتسمت بعالقة القوت علفى حسف
مسفرحا لفذل   وبسب  حدود  البرية الطويلة مفع بفالد  فارا بين الطر ين. وكانت أر  العرا 

تخففذ طابعففا مختلعففا  ففي كففل  تففر  كالصففران السياسففي والففذت تمثففل  ففي عمليففات االصففران الففذت 
 ،العربففي  -عارسففي والصففران العرقففي  القففومي( ال ،ال،ففزو للسففيطر  علففى النعففوذ ومففوارد الثففرو  

 –ثففففم الصففففران الففففديني  ،  كففففل طففففرف يففففرى  ففففي نعسففففا العنصففففر المتعففففو  والعنصففففر األسففففمى
 .لقد كان استعمال القو  العسكرية حاضرا  ي كل تل  الصراعاتو  ، المذىبي
كانفففت  ايفففران وبفففدعم واضفففا ومؤكفففد مفففن  قبفففل  الواليفففات  المتحفففد  ،  تسفففعى  لعفففر         

جففففاور   العربيففففة ،  واسففففتخدمت  كففففل  الوسففففاول   بمففففا  يطففففا  القففففو  ىيمنتطففففا  علففففى الففففدول  الم
مينفي خالعسكرية  ،  وىذا  التوجا  لفم  يت،يفر بعفد تخلفي   الشفا   عفن  السفلطة  ووصفول  ال

الخارجيفة ،  ،  والسؤال  ىل  ت،يرت  التوجطات  االيرانيفة  سد  الحكم  ي إيرانالى   وأتباعا
 ي  ازاحة الشا  عفن  السفلطة؟  ىفذ     الذت لعبتا أميركالدور والتعاون  األمريكي، وما ىو  ا

   . الدراسة   اسولة  سنحاول   اإلجابة  عنطا    ي  العصل  القادم من ىذ
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  الفصل الثالث 
لتين بعد رحيل  الشاه  عام التطور  في  العالقات  السياسية والعسكرية بين  الدو 

 تولي روحاني مقاليد السلطة في إيرانوصوال إلى  ،1979
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 مدخل 
التقر  من المؤسسة الدينية  ي إيران مرات عديد  لقد حاول الشا  ومؤسستا العسكرية        

اتطا، وتففار  ب،فف  النةففر عففن توجطاتطففا دو  اوففد ،  تففار  كففان يمنحطففا حفف  الحريففة  ففي ممارسفف
عة الدينيففة لشخصففا، وبففالرغم مففن ذلفف  كلففا، اسففتمر ونشففاطاتطا، وتففار  أخففرى  ففي ادعاوففا الصفف

الصران داورا قاوما بفين الجفانبين حتفى سفقوط نةامفا، و في أعقفا  محاولفة اغتيفال الشفا  عفام 
، ةطر الخميني على سطا المعارضة الدينية، ونادى بنسقاط نةام الشا  وقيام الدولفة 1964

إلففى تركيففا متوجطففا بعففدىا إلففى العففرا ، اإلسففالمية  ففي إيففران،  مففا كففان مففن الشففا  إال أن نعففا  
 . 164وكانت ىذ  األحدا  ىي بداية االنطيار لنةام الشا  وسقوط عرشا

سفلبا علفى  والعسفكر  العسفاد أثر وقد،  للشا  المعارضة حد  ازدياد السبعينيات وقد شطدت  تر 
قفففدير  فففي الوقفففت الفففذت لفففم تفففتمكن  يفففا الحكومفففة األميركيفففة مفففن تالوضفففع الفففداخلي  فففي إيفففران، 

 1978صففففاو  لحجففففم المعارضففففة للشففففا  وتناميطففففا، وبنففففاء علففففى تلفففف  المعطيففففات، شففففطد عففففام 
اضففطرابات كبيففر  ومةففاىرات ضففد نةففام الشففا   ففي كا ففة أرجففاء مففدن إيففران، وعلففى الففرغم مففن 

 شفاوبة مفن الشف  بفدت أشعر لمالثقة العمياء التي أةطرىا الشا  لقاد  جيشا حين قال عنطم:" 
وللعفرش"،  قفد  شفل جطفاز السفا ا  الفذت صفرف عليفا الشفا  مليفارات  لفي قفوادت إخفالص  في

 . 165الدوالرات  ي التنبؤ  ي وقون ثور  بطذ  الضخامة والقو 
، 1953لقفد اعتقففدت الواليففات المتحففد  األميركيففة أن ىفذ  األزمففة قففد شففابطت أزمففة عففام        

 فففي صفففعوف الجمفففاىير  وأن الشففا  بخروجفففا  تفففر  وجيفففز  مفففن الفففبالد سفففيخل  حالفففة مفففن التطدوفففة
الخمينففي إلففى ال،اضففبة، لكنطففا ىففذ  المففر  أخطففدت  ففي تقففديرىا،  بففدال مففن رجففون الشففا ، عففاد 

إيران معلنا بفذل  انتصفار الثفور  التفي لفم تكفن وليفد  أيفام معفدود ، البالد واستقبلا الماليين  ي 
 نعسا.  الخميني عمر عمرىا من يقتر  أوضان ثمر بل ىي 

صفففورا للعالقففات الدوليفففة قسففم علفففى إثففر  العفففالم إلففى قسفففمين: االمبرياليفففة لقففد وضفففع الخمينففي ت
واالمبرياليفففة ال،ربيفففة، واعتبفففر الثفففور  اإليرانيفففة ال شفففرقية وال غربيفففة وغيفففر منحفففاز  ألت الشفففرقية 

طففرف، كمففا سففاوى بففين الواليففات المتحففد  األميركيففة واالتحففاد السففو يتي كقففوى اسففعمارية تعمففل 
عالم الثالف ، ور ف  اإلقفرار بالحفدود الج،را يفة بفين الفدول معتر فا  قفط على است،الل ثروات ال
 بالحدود األيديولوجية. 

                                                 
  20المدني، أحمد. مرجع ساب . ص  164
 . 21المصدر الساب ، ص  165
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أمففا علففى الجانفف  األمريكففي،  قففد جففاء غيففا  الشففا  ليكشففف ةطففر الواليففات المتحففد   ففي      
منطقففة الخلففيك، األمففر الففذت جعلطففا ت،يففر سياسفففتطا تجففا  العففرا  نحففو مزيففد مففن دعففم النةفففام 

 مع إيران. ا تجلى  ي الحر البعثي، كم
و يما يخص عالقة الخميني  النةام الجديد( بالواليات المتحد ،  طفو مفا سفيجرت مناقشفتا  في 

 ىذا العصل من الدراسة. 

 وصول التيار الديني إلى السلطة في إيران: البدايات والتطورات حتى الثورة
لطة  بعففد  اجبففار  الشففا  محمففد تمكففن التيففار  الففديني  ففي  ايففران مففن  الوصففول  الففى السفف     

رضففا  بطلففوت علففى  التنحففي  عففن  السففلطة والخففروج  مففن  ايففران  ووصففول  الخمينففي   الففى 
،  1979ططففران قادمففا  مففن بففاريا علففى مففتن  طففاور    رنسففية ،   ففي أواوففل  شففطر   برايففر 
 ايران؟ولكن ما ىي  العوامل  التي مكنت   التيار  الديني   لتسلم مقاليد  الحكم   ي  

 لماذا ثار اإليرانيون على الشاه؟
بعفففد خلفففع أبيفففا عفففن الحكفففم إبفففان احفففتالل الحلعفففاء  1941وصفففل الشفففا  إلفففى السفففلطة  فففي عفففام 

بعففد أن أجبففر علففى م،ففادر  الففبالد  1953البريطفانيين والسففو ييت، وبقففي  ففي الحكففم حتففى عفام 
، 166اا محمففد مصففد مؤقتففاا نتيجففة لصففران علففى السففلطة مففع روففيا الففوزراء المنتخفف  ديمقراطيفف

على تدميم حقول النعط  ي البالد وحاول بسط سيطرتا على القوات المسلحة، إلى  الذت عمل
أن تعفر  لعمليفة انقفال  مدعومفة مفن االسففتخبارات األمريكيفة والبريطانيفة اعتقفل علفى إثرىففا 

 . دعيد الشا  إلى الحكم مجدداا 

                                                 
صفوتا معارضفا، وبعفد يفومين  12صفوتا مقابفل  79، بدغلبيفة 1951د مصد  رويسفا لفوزراء إيفران  في عفام انتخ  الدكتور محم 166

من تسلما السلطة، قام بتدميم شركة النعط اإليراني، األمفر الفذت اثفار كفال مفن الواليفات المتحفد  األميركيفة وبريطانيفا نةفرا لمفا شفكلا 
قفد تبلفورت علفى إثفر ذلف  االسفتراتيجية األميركيفة القاضفية بتدسفيا طفو  د فاعي قرار التدميم مفن تطديفد لمصفالحطما  في المنطقفة، و 

يحفففيط باالتحفففاد السفففو ييتي ، إال أن اشفففن،ال واشفففنطن بفففالحر  الكوريفففة قفففد أدى إلفففى تفففدخير تنعيفففذ ىفففذ  االسفففتراتيجية، ومفففع اسفففتالم 
دف مفن خاللطفا إلفى تدسفيا أحفالف د اعيفة  في ، أعلفن سياسفتا " النةفر  الجديفد " التفي ىف1953إيزنطاور السلطة  ي واشنطن عام 

الشففر  األوسففط لمحاصففر  التوسفففع الشففيوعي ومنطففا حلفففف النففاتو وحلففف ب،ففداد، ومفففن ثففم أعطففى إيزنطفففاور الضففوء األخضففر لوكالفففة 
عفففاد  الشفففا  الفففذت غفففادر إلفففى إيطاليفففا، وبمسفففاعد  ضفففباط  االسفففتخبارات المركزيفففة للفففتخلص مفففن مصفففد  وحكومفففة الجبطفففة الوطنيفففة وا 

را الملكفففي والجنففرال زاىفففدت والمخفففابرات الوطنيففة قامفففت وكالففة االسفففتخبارات المركزيفففة بتنعيففذ انقفففال  ضففد مصفففد  وم اعتقالفففا الحفف
(. السياسففة الخارجيفففة األميركيففة تجفففا  إيففران وأزمفففة 2007وتعيففين زاىففدت لحكومفففة مواليففة لل،فففر . المصففدر: القفففرم، آمنففة إبفففراىيم.  

 . 32-31رسالة ماجستير  ي العلوم السياسية. جامعة القدا.  لسطين. ص  .2006-2001الملف النووت اإليراني 
و في ذلف  قفال الشفا  عبارتفا المشفطور  لكيرميفت روز لفت كبيفر مفوةعي وكالفة االسفتخبارات المركيفز  :" أنفا مفدين بعرشفي . ولشفعبي 

 . 37ولجيشي ول ". المصدر: ىيكل، محمد حسنين. مرجع ساب . ص 
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مفففن حركفففات المعارضفففة التفففي عديفففد الشفففطدت إيفففران منفففذ وصفففول الشفففا  إلفففى الحكفففم وقفففد       
إلففى  وصففوالحففز  "تففود " الشففيوعي، تشففكل مففن  بففدأتطالبففت بالحريففات السياسففية واإلصففالع، 

"الجبطفة الوطنيفة الثانيففة" التفي ضفمت طالبففاا ونشفطاء ونقفابيين مففن المدرسفين والعمفال،  ضففالا 
جميفففع ىفففذ   فففي قمفففع  كفففان يفففنجاإال أن الشفففا   ،عفففن مسفففتقلين مفففن اإلسفففالميين والماركسفففيين

التحففدت األكبففر الففذت واجطففا الشففا  كففان بففروز  علففى أن ،الحركففات، واسففتيعا  بعضففطا ايخففر
المعارضفففففة اإلسفففففالمية بقيفففففاد  الفففففزعيم الشفففففيعي الكاريزميفففففة آيفففففة ا. روع ا. الخمينفففففي، الفففففذت 
تصفففاعدت شفففعبيتا بقفففو  علفففى خلعيفففة معارضفففتا المعتوحفففة لنةفففام الشفففا  وانتقاداتفففا الشفففديد  لفففا 

سراويل لطجوما  . على رجال الدين وعالقاتا "المشبوىة" مع ال،ر  وا 
إلفففى خفففروج أول مةفففاىر  واسفففعة النطفففا   ممفففا أدىتفففم اعتقفففال الخمينفففي ،   1963و فففي عفففام 

تشفففطدىا الفففبالد  فففي ةفففل حكفففم بطلفففوت، إال أن القمفففع الوحشفففي للمةفففاىر  ومقتفففل الموفففات مفففن 
ضفين  في الفداخل والخفارج يسفتنتجون المتةاىرين على يد قوات الشفا  جعفل الكثيفر مفن المعار 

وعلى خلعية ىذ  التةاىرات، تم نعي الخميني  ،بدن الحل المسلا ىو األجدى ضد ىذا النةام
إلففى تركيففا أوالا، ومنطفففا إلففى مدينففة النجفففف  ففي العففرا  حيففف  أمضففى خمسففة عشفففر عامففاا قبفففل 

 .1978167االنتقال إلى باريا  ي 
 قففففد شففففملت حركففففة ، ت بالتةففففاىر واالحتجاجففففات ولففففم  تكففففن   قففففط  القففففوى الدينيففففة التففففي قامفففف

  التففي لجففدت إلففى أسففالي  متطففور واالقتصففادية القففوى السياسففية واالجتماعيففة  كففل  التةففاىرات
الحتجفففاج   ضفففد   شفففا   ايفففران ،  الفففى درجفففة  اللجفففوء  الفففى  العنفففف  المسفففلا،  لفففذل   نجفففد  ل

،  مجاىففدت  ىففذ   المجموعففات  ينالقففوى اليسففارية  التففي تنففتطك  الففنطك  الماركسففي ،  ومففن  بفف
 . خل  وحركة العداويين

نجفففد أولفففى بفففوادر  تراجفففع ، بفففل ن النضفففال السياسفففي  قفففد  اختعفففى أو اولكفففن  ال يعنفففي       
الحفففففرا  السفففففلمي قفففففد ةطفففففرت  فففففي بفففففدايات السفففففبعينيات علفففففى شفففففكل رسفففففاول انتقفففففاد معتوحفففففة 

لفذت تعامفل معطفا بشفيء مفن واحتجاجات ص،ير  أطلقطا مثقعون وليبراليون ضد نةفام الشفا ، ا
 . تمثلت ىذ  الليونة  ي إطال  بع  القوانين اإلصالحية ،الليونة  ي البداية
، بففدأ أنصففار الخمينففي التعبوففة وأعففادوا إحيففاء جمعيففات دينيففة سففابقة 1977 ومففع نطايففات عففام

 أكتوبر من العام ذاتا خرج ايالف من 22كان لطا دور  ي تنةيم لجان محلية مختلعة. و ي 
أنصفففار الخمينفففي  فففي معةفففم المفففدن اإليرانيفففة إلفففى الشفففوارن للمشفففاركة  فففي تفففدبين نجلفففا األكبفففر 
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مصطعى، وسرعان مفا تحولفت ىفذ  المطرجانفات إلفى مةفاىرات وصفعطا الفزعيم الشفيعي آنفذا  
بف "صحو " إيران. ثم بدأت المةفاىرات تخفرج مفن المسفاجد وصفار النفاا ينفادون للمفر  األولفى 

 ". للشا  ي العلن: "الموت 
 عففام الشففا   ففي صففيفي  الحففرا   السياسففي  ،  لففم  يكففن أمففام   ففوأمففام  ىففذا  الت،يففر        
، ضد  حمالتالالى  ايقاف   داعيازعماء  المعارضة  مع يبادر  بالتواصل    إال أن 1978

و ففي الصففيف ذاتففا أصففدر الشففا  بيانففاا دعففا  يففا إلففى إجففراء انتخابففات مبكففر  حففر  خففالل عففام، 
كففذل  دعمففا للتحففول إلففى الحريففة السياسففية، وجففاءت ردود الععففل تجففا  الففدعو  متباينففة  وأعلففن

وىففددت بحففدو  انقسففام  ففي صففعوف المعارضففة،  ولكففن  علففى  الففرغم  مففن  الففدعوات  للقيففام  
، بالطففدوء ،  الففى  أن ذلفف   لففم يمنففع  قيففام  احتجاجففات وبخاصففة  مففن  قبففل  الطبقففة العاملففة

عط ىو األكثر  عالية لدرجة أن السلطة حاولت عد  مرات تشف،يل كان إضرا  عمال النحي  
جبففارىم علففى العمففل ، المصففا ي و شففلت،  لجففدت إلففى إرسففال الجففيش القتحففام منففازل العمففال وا 

تحت ىذا الض،ط قرر العمال العود  إلى المعامل لكنطم عملفوا بفبطء لعتفرات قصفير  قبفل أن و 
كفان ىفذا التكتيف   ،ارىم على العود  وىكفذا دواليف يبدؤوا اإلضرا  مجدداا وتذى  القوات إلجب

 . عاالا جداا وكان متبعاا على نطا  واسع  ي معةم القطاعات االقتصادية األخرى غير النعط
وبخاصففففة لففففدى صففففلت الففففى المؤسسففففات التعليميففففة،  و ولقففففد اتسففففع  نطففففا  االحتجاجففففات      

، نةففم طففال   1978ر عففام   عففي بدايففة شففطر نففو مب ، نجامعففة  ططففرا  داالجامعففات  وتحديفف
من جامعة ططران مسفيرات تحولفت  يمفا بعفد إلفى صفدامات عنيعفة بفين األمفن والطفال  سفقط 

سفففرعان مفففا تحولفففت المةفففاىرات إلفففى أعمفففال شففف،  وأحرقفففت المبفففاني و  ،ضفففحيتطا عفففدد مفففنطم
المجاور   دعلن الشا  عن حالة الطفوارل مجفدداا وعفزل الحكومفة المدنيفة وعفين مكانطفا حكومفة 

كانت  ردود  الععل  الشعبية  اقوى  وأكثر  استمرارية  ، وبنطايفة ، ذل  ، وبالرغم منكريةعس
كانفففت أعفففداد المتةفففاىرين تعفففو  أعفففداد الجنفففود، وكانفففت وسفففاولطم تحفففبط بشفففكل  1978عفففام 

متواصففل وسففاول القمففع. يقففول أحففد المحللففين: "لففم يصففبا جطففاز القمففع الففذت يسففتخدما الشففا  
م مصمم للتعامل مع حالة شفاملة لمبطوراا، ال يوجد نةام قمعي  ي العاضعيعاا بقدر ما أصبا 

إلفى إصفدار تسفجيالت   في بعف  األحيفان لجدت المعارضفةوقد كطذ  من العصيان المدني". 
 .صوتية مخادعة يةطر  يطا صوت الشا  وىو يدمر الجنود بنطال  النار على المتةاىرين

لتسفليم منصف  رواسفة  عفن اسفتعداد  علفن الشفا أ تحت ض،ط الحرا  الشفعبي الواسفعو        
بففدا قبولطففا مففن أت طففرف مففن  ،الففوزراء للمعارضففة، وبينمففا كانففت ىففذ  الففدعو  لتكففون م،ريففة 
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مفففففع ر ففففف  الجميفففففع مبفففففادر  الشفففففا  وتواصفففففل ، و أطفففففراف المعارضفففففة محففففف  انتحفففففار سياسفففففي
المتحففد ، غففادر المةففاىرات العارمففة  ففي أنحففاء الففبالد، وبذريعففة الحاجففة للعففالج  ففي الواليففات 

 .1979من عام  يناير - الشا  محمد رضا بطولي إيران  ي كانون الثاني
ا الفوزراء الجديفد الفذت عينفا الشفا  قبفل أن ي،فادر للبقفاء علفى رأا يسعى شفابور بخيتفار، روف

الخميني دعا جميع الموةعين المدنيين إلى عدم السماع لوزراء بختيار بالدخول  لكنالسلطة، 
سفقطت الحكومفة الجديفد  بعفد  ، وبطفذاور   أت شكل من أشكال التعفاون معطفم إلى الوزارات

 1979يوماا  قط. خالل ىذ  العتر  عاد الخميني إلى إيران  ي األول من  براير مفن عفام  37
بعد معاوضات مع بختيار، وأعلن  ي مؤتمر صفحعي عفن تعيفين روفيا وزراء جديفد، وبفذل ، 

 . رويسا وزراء على رأا حكومة إيران لعتر  أسبوعين كاملين، كان ىنا 
مواليفففاا للشفففا  السفففيطر  علفففى قاعفففد  ططفففران  لفففم يفففزل لوقتطفففاحفففاول الحفففرا اإلمبراطفففورت الفففذت 

الجويففة التففي كففان يشففرف عليطففا ضففباط مففن الثففور ، وتصففدى بعفف  المففدنيين والمسففلحين مففن 
باط والحفرا، كانفت ىنفا  حشفود ضفخمة مفن المفدنيين تقفف بفين الضفو  ،الثوار لطذ  المحاولة

وشفففففكلت ىفففففذ  الحشفففففود دروعفففففاا بشفففففرية  فففففي مواجطفففففة الفففففدبابات وأحرقفففففت بعضفففففطا بزجاجفففففات 
 المولوتوف. 

حاصرت حشفود النفاا الثكنفات العسفكرية لمنفع  من جان  آخر و ي مناط  أخرى من إيران،
 فيطم  نوصول اإلمدادات إلى القاعد  الجوية، وتحركت الفدبابات بفين الجمفاىير ال،اضفبة  بمف

د كبير  من الضباط والمسلحين(، وحدثت نزاعات سقط ضحيتطا الموات  ي آخر يومين. أعدا
 برايفففر، وبعفففد  شفففل الحفففرا  فففي الحصفففول علفففى تعزيفففزات مفففن شفففطر  فففي الحفففادت عشفففر مفففن 

مصانع الذخير ، أعلن رويا األركان عن وقوف الجيش "على الحياد"  ي النزان بين الحكومة 
 . على نجاع الثور  اإلسالمية  ي إيران والشع ، وتم بذل  التدكيد رسمياا 
مرحلفة  سياسفية  جديفد    في  ايفران ،  واعلفن   قيفام   ، وبفدأتلقد رحل  الشا   عن  السفلطة 

الجمطوريففففة  االسففففالمية  االيرانيففففة،  وبالتففففالي  كففففان ال معففففر أمففففام  القففففوى  الدوليففففة وبخاصففففة  
جديففد    ففي  ايففران ،  وبففالطبع كففان  لكففل  االقليميففة  اال  العمففل والتعامففل  مففع  المت،يففرات  ال

الواليفات  المتحفد   موقف مختلف، ولكن  ترى  مفاىي  مواقفف الفدول الكبفرى ،  وتحديفدا    قو 
 ؟ تركيا و العرا  :والقوى المجاور  إليران   ؟واالتحاد  السو ياتي سابقا
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 الواليات المتحدة األميركية: 
ينيفة مقاليففد الحكففم  ففي إيفران سيسففطم  ففي تقلففيص نعففوذ رأى األمريكيففون أن تففولي سففلطة دلقفد   

مففن غلففو التيففارات القوميففة واليسففارية الففذت قففد يشففكل  الحففدالشففيوعي اإليرانففي، و  تففود "حففز  "
عاوقاا لمستقبل السياسة األمريكية  ي إيران والمنطقة على حسفا  تقفار  مفع السفو ييت يفؤدت 

ال بالخميني  ي باريا  ي محاولة للوصول إلى زياد  نعوذىم، ولطذا سعى األمريكيون لالتص
معفا،  معا إلى ما يضمن الحعفاة علفى مصفالحطم المقدمفة علفى أت نةفام مطمفا كفان تحفالعطم

داخففل إيففران  اقففت كففل  حصففد  نسففبة تدييففدأدر  األمريكيففون تزايففد شففعبية الخمينففي ، بعففد  قففد 
ثففورات  ففي التففاريع % مففن سففكان إيففران، وىففو مففا لففم تبل،ففا أكبففر ال10التوقعففات حيفف  بل،ففت 

كففالثور  العرنسففية، أو الثففور  األمريكيففة، أو الثففور  الروسففية؛ التففي لففم يتجففاوز حجففم التدييففد ألت 
 % من إجمالي عدد السكان. 1 منطا على

كما لعبت السمات الشخصية التي تحلفي بطفا الخمينفي دوراا واضفحاا  في زيفاد  شفعبيتا،  عفالو  
 ننفا تخطفى المفؤثرات العرقيفة والمذىبيفة، وخاطف  المسفلمين  على كونا  قيطاا وعالماا وخطيباا؛

جميعاا، متجاوزاا كل خالف أو صران مذىبي، وىو األمر الذت يرجعا البع   ي جانف  منفا 
إلفففى تفففدثير زوجتفففا ذات األصفففول العربيفففة  طفففي شفففيعية مفففن الطفففاوف، وكفففذل  رؤيتفففا لتحفففالف 

 . 168إسالمي ضد القوى ال،ربية يعلو  و  الصران المذىبي
 منطقفة  فى ياألمريكف والحضفور ياألمريكف تاألحاد األمن لنموذج تحديا إيران مثلت لقد       

يفران المتحفد  الواليفات بفين العفداء درجفة ارتععفت وقفد الوسفطى، وآسفيا األوسفط الشفر   خاصفة وا 

، المصفالا ويمفا توجفذر  يأساسف جفوىر   فى  فالخالف ،يخمينف واليفة وطفوال مباشفر  الثفور  بعفد
 تخطيفا أمفام رويسفة عقبفةف الدعم الالمحدود والمستمر من الواليات المتحد  إلسراويل كما وق

 المنطقفة  فى األمريكيفة لإلسفتراتيجية األساسفية الدعامفة يعفد إسفراويل مفع التحفالف أن خاصفة

 األميركية.  للطيمنة اإلقليمى الوجا ىى  نسراويل،  مصالحطا لتحقي  األولى واألدا 
مفن أن الخمينفي قفد أشفار  في خطبفا  في مناسفبات عديفد  أن  ذل ، وبالرغمبالرغم من        

إال أن أركفففان نةامفففا مثفففل:  ،األمفففريكيين ىفففم أىفففم أسفففبا  مفففا وقفففع إليفففران مفففن الفففبالء والطفففوان
 . اتصالطم باألمريكيين بدمر وعلم من الخميني نعسا بازركان، وبطشتي، ورا سنجاني؛ قد أكدوا

الخمينفي لفم تلفغ المعاىفدات التفي كانفت تفربط بفين إيفران وأمريكفا  كما أن حكومة الثور  بزعامة
 ففي أت جانفف  كالتسففليا، أو البتففرول، أو التجففار ، ولففم تقففدم ىففذ  الحكومففة أدلففة مقنعففة للشففع  

                                                 
168

 Keddie N. (1995). Iran and the Muslim World: resistance and revolution. New York University 

Press. P62-63.  
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سففواء حففول ىففذ  المعاىففدات، أو اسففتمرار وجففود إيففرانيين يحملففون الجنسففية األمريكيففة، ويشففان 
ريكي، ويتولون مواقفع مفؤثر   في السفلطة السياسفية، وربمفا أمر ارتباططم بجطاز المخابرات األم

كانت نشفو  الثفور  وانتةفار الشفع  لفيلما نتفاج سياسفتطا مفن األمفور التفي جعلفت العالقفة مفع 
 . أمريكا من أولوياتا السياسية

العالقات وعلى صعيد المتحد  ، انعكاسات داخلية  ي الواليات لقد كان لإلطاحة بنةام الشا  
علفففى  حفففدود  ايفففران لكفففن  التطفففورات السياسفففية   فففي المنطقفففة وبخاصفففة  ، ة األمريكيفففةاإليرانيففف

االنقال  الشيوعي بقياد  محمد  حد  نحي ووصول  قوى يسارية مؤيد   لالتحاد  السو ياتي،
م وقعزت أ ،انستان إلى واجطفة  1978نور تراقي والذت أسقط نةام الرويا محمد داوود عام 

ن بالرعف  ألن الفروا قفد تمفددوا تجفا  أ ،انسفتان و اسفيا ؛ شفعر األمريكيفاالىتمام إعالميا وسي
مففن خففالل االنقففال  الشففيوعي وكففذل  ألن الثففور   ففي إيففران كانففت  ففي تصففاعد مسففتمر وكففان 
حز  تفود  الشفيوعي اإليرانفي يتطيفد لقطفف ثمرتطفا ؛ وكفان ىفذا يعنفي ببسفاطة وصفول الفروا 

 .  إلى البترول والميا  الدا وة بضربة واحد
ن تواروا وكلعفو  بر فع رايفة  لدعم  تحر  األميركيون التطرف الديني الشيعي بزعامة الخميني وا 

معاداتطم وذل  إرضاء للشع  اإليراني الفذت كفر  األمريكفان بسفب  ارتبفاط الشفا  الطاغيفة بطفم 
طم للجيش اإليراني والذت كان كبار قادتا يرتبطون بالبيت األبي  أكثر من ارتبفاط ، وأوعزوا

ما جرى وىذا ، وخاصة حز  تود  الشيوعي بالشا  بدن يدعم ثور  الخميني ويقمع كل مناوويا
 على أر  الواقع  عليا. 

الميا   ىمن وصول السو ييت الأميركا  معادىا أن تخوفنتيجة مما تقدم، يمكن التوصل إلى 
قففد ي  ففي ايففران شففيوعي  ففي ا ،انسففتان و صففعود تيففار تففود  الشففيوعالنقففال  االالدا وففة بسففب  

نقل الخميني بطاور   رنسية ،  الخميني كددا  لوقف المد الشيوعي  ي ايران  د عطا ألن تختار
مففن بففاريا و اسففتخدم الجففيش االيرانففي للقضففاء علففى حففز  تففود  الففذت ىففو المحففر  الرويسففي 

لكفففن ، اسفففتخدم الخمينفففي سفففتار معفففادا  اميركفففا إلسفففقاط نةفففام الشفففا  ، كمفففا للثفففور  ضفففد الشفففا  
الحقيقفففة ان الطفففدف كفففان ىفففو القضفففاء علفففى حفففز  تفففود  الشفففيوعي القفففو  العاعلفففة  فففي المجتمفففع 

القضففاء علففى ادا  السففو ييت باإلضففا ة إلففى االيرانففي و ىففذا ىففدف اميركففي مطففم نعففذ  الخمينففي 
 .  ي ايران

كانففت  وكيففف    مففا ىففي أىففم مالمففا ىففذ  المرحلففة مففن العالقففات بففين إيففران والواليففات المتحففد ؟
 بينطما؟السياسية والعسكرية قات العال
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 1979العالقات بين إيران وأميركا بعد عام 
مففن أىففم األحفففدا  التففي أعفففادت رسففم طبيعففة العالقفففات اإليرانيففة األميركيفففة بعففد الثفففور         

ططفران، حيف  اقفدم   في األمريكيفة السفعار   فياإلسفالمية  في إيفران، تمثفل  في أزمفة الرىفاون 
اقتحفففام السفففعار  األميركيفففة  فففي ططفففران  فففي يفففوم الرابفففع مفففن شفففطر مجموعفففة مفففن الطفففال  علفففى 

 ، وقاموا باحتجاز جميع الموةعين والدبلوماسيين  يطا كرىاون، وامتنع1979نو مبر من عام 
ولكنفا مفا لبف  وأن اقنعتفا بعف  العناصفر  حصفل،  مفا تدييفد عفن األمفر بدايفة  في الخمينفي

 169لطات األميركية بتسليم الشا  إلى إيران.الدينية بضرور  دعم الطال   ي مطالبتطم الس
 يكفن لفم و ي ذل  يروت جيمي كارتر الرويا األميركفي األسفب   في مذكراتفا مفا حفد  قفاوال:"

 يكونفوا ينفوون لفم األصفل أنطفم  في ىفو شفعورت كفان . المحتجفزون يريفد  بمفا التنبفوء السفطل مفن

 على االستمرار صمموا لكنطم ، عاتسا بضع من ألكثر الرىاون احتجاز وال ، السعار   ي البقاء

 كفل االستحسفان  في القفت مبفادرتطم بدن علموا أن وبعد ، الخميني أيدىم أن بعد  يا، ىم ما  ي

 لقفد اكتعفوا بفل محفدد، مطلف  أت يصفوغوا لفم وىفم . يفا ريف  ال باىراا إنجازا بوصعطا إيران أنحاء

 . 170"إيران إلى وثروتا الشا  يعاد أن ووى العام، يقار  ما منذ با يطالبون كانوا ما بدن كرروا
 علفى االسفتيالء خبفر واشفنطن  في انتشفر أن مفاويضفيف كفارتر  في نعفا المفذكرات قفاوال:" 

 ىنفرت مسفووليتطا وتفولى إيفران، حفول العمفل الخارجيفة جماعفة وزار   في تدلعفت حتفى سفعارتنا،

 أربفع مفد   يفا، نقطفانا ال عمفال تعمفل أن ىفذ  الجماعفة علفى وكفان .إيفران مكتف  مفدير يريشن،

 علينفا يتصفور بفدن منفا أحفد يكفن ولفم .يمكفن تخطفي األزمفة حتفى اليفوم،  في سفاعة وعشفرين

 . 171إلى بيوتطم" الرىاون ويعود تستجا  دعواتنا حتى شطراا عشر أربعة من ألكثر االنتةار،
لحففل  كففارترالففرويا األميركففي األسففب  وعلففى إثففر ىففذ  األزمففة، سففعت الواليففات المتحففد  بففندار  

 األزمة بالعديد من الوساول واألسالي ، منطا: 
 تسما التي المقترحات بع  دراسة من خالل وذل . استخدام أدا  الدبلوماسية والتعاو : 1

الخففالف مففع إيففران،  نجففد كففارتر يجتمففع بففاألمين العففام ل مففم المتحففد  وقتطففا كففورت  بتسففوية
اج عفففن الرىفففاون، وأن كفففارتر سفففيتخذ  الفففدىايم ، وتمخففف  االجتمفففان عفففن اتعفففا  يقضفففي بفففاإل ر 

، وأن يسما للسلطات اإليرانيفة بمالحقفة الشفا  وا فراد عاولتفا  في القرار  ي تشكيل لجنة دولية 
                                                 

 . 138بارزت، تاترا. مرجع ساب . ص  169

الخاسفر . ترجمفة:  والحسفابات ططفران الحفر ، رىفاون علفى حفر  :دا يفد (. مفذكرات جيمفي كفارتر: كامف 1985كارتر، جيمفي.   170
 . 125ص  شبي  بيضون. بيروت: دار العارابي للنشر والتوزيع.

 .  126المصدر الساب  نعسا. ص  171
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المحفففاكم األميركيفففة، وبطفففذا اختفففار كفففارتر بدايفففة أن يفففتم حفففل النفففزان بفففين البلفففدين بالدبلوماسفففية 
ت للجانف  اإليرانفي بواسفطة األمفين والقانون والعفرف الفدوليين، وبفالرغم مفن نقفل ىفذ  المقترحفا

 . 172العام ل مم المتحد ، إال أنطا قوبلت بالر  
 قفففد لجفففد الفففرويا األميركفففي األسفففب  كفففارتر إلفففى المحاربفففة . اسفففتخدام الضففف،ط االقتصفففادت: 2

االقتصفففادية إليفففران، حيفففف  تفففم  فففر  حةففففر اقتصفففادت كامفففل مففففن خفففالل قطفففان المشففففتريات 
كففان ىففذا القففرار بمثابففة معاقبففة إليففران علففى مففا وصففعا كففارتر األميركيففة مففن الففنعط اإليرانففي، و 

بالسفففلو  اإلجرامفففي ضفففد الرىفففاون، كمفففا قفففرر كفففارتر حجفففز الممتكفففات اإليرانيفففة الموجفففود   فففي 
 البنو  األميركية على إثر طل  اإليرانيين سح  وداوعطم منطا. 

 1980عفففام نيسفففان مفففن  24 فففي . محاولفففة اسفففتخدام األدا  العسفففكرية: حيففف  أوعفففز كفففارتر 3
للمسففوولين  ففي الجففيش األميركففي بتوجيففا قففو  عسففكرية إلففى إيففران لتحريففر الرىففاون، لكففن ىففذ  
الخطففففو  بففففاءت بالعشففففل و قففففدت ثمانيففففة مففففن أ رادىففففا علففففى إثففففر اصففففطدام طففففاورتي ىيليففففوكبتر 

 . 173ببعضطما البع 
 رونالفدالفرويا األميركفي  إدار  مفع سفرية صفعقة إيفران  في السلطات عقدت. األدا  السرية: 4

إلطفال  سفراع الرىفاون األميفركيين  في إيفران ولبنفان، قضفت ىفذ  الصفعقة بفاإل راج عفن  ري،ان
مليارات دوالر من األموال اإليرانية التي جمدتطا الواليات المتحد  األميركية بعد الثفور   7نحو 

كمفا تفم  اإليرانيفة مقابفل إطفال  سفراع األميفركيين المحتجفزين  في السفعار  األميركيفة بططفران، 
سففراويلية لففدعم   ففي جففزء آخففر مففن ىففذ  الصففعقة السففرية االتعففا  علففى شففراء أسففلحة أميركيففة وا 
العمففل الحربففي اإليرانففي أثنففاء الحففر  مففع العففرا  مقابففل إطففال  سففراع أميففركيين محتجففزين  ففي 

 . 174لبنان، وعر ت ىذ  الصعقة باسم "إيران غيت"

                                                 
 570لكفن نحفو  المقام األول بنجراءات انتقامية ضد إيفران،   ي  كرنا لقدكت  كارتر  ي مذكراتا حول أزمة الرىاون تل  وقال:"  172

لبفت مفن الشفركات التفي يعمفل  يطفا ىفؤالء إجالءىفم بدسفرن مفا يمكفن ، كمفا رجونفا الجزاوفريين والسفوريين أميركي ال يزالون ىنفا ،  ط
واألتففرا  والباكسففتانيين والليبيففين ومنةمففة التحريففر العلسففطينية أن تتففدخل لففدى اإليففرانيين، وأنففا أعتقففد أن ىففذا ىففو الحففل الوحيففد الففذت 

بداىففة أننففا لففن نسففلم الشففا  كمففا كففانوا يطلبففون منففا أن نععففل". المصففدر: كففارتر، نخففرج بففا منتصففرين مففن ىففذ  الورطففة، وبففديطي كففل ال
 . 126. ص المصدر الساب  نعساجيمي. 

 23المدني، أحمد. مرجع ساب . ص  173

التي  سرت إلى إيران وقعت  ي عطد إدار  الرويا األمريكي رونالد ري،ان وارتبطت ببيع اإلدار  ألسلحة بشكلسميت أيضا إيران كونترا،  174
صعقة بيع األسلحة  ببيع إدار  ري،ان ألسلحة إلى إيران وتحويل عاوداتىذ  العضيحة وقد ارتبطت  ،العرا   معكانت وقتطا طر ا  ي حر  

عقة بالحكومة اليسارية وحز  الساندينيستا الذت كان يحكم نيكاراغوا. وكانت ص للحركة المضاد  لثوار نيكاراغوا الذين كانوا يحاربون لإلطاحة
التي أسرت عددا من الرىاون األمريكيين  ي لبنان  األسلحة لطا ىد ان متزامنان األول استرضاء إيران التي كان لطا تدثير على الجماعات بيع

للنةام المؤيد   أوربية شرقية، والطدف الثاني تمويل حر  عصابات الطدف منطا اإلطاحة بحكومة نيكاراغوا وقيل أنطا وراء عد  تعجيرات  ي دول
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 حيف ة  ي نطاية المطاف بوسفاطة جزاوريفة أما عن حل األزمة،  قد نجحت األدا  الدبلوماسي
أصفول  تجميفد إل،فاء علفى إطفال  سفراع الرىفاون مقابفل اتعاقية وا ف  بموجبطفا الخمينفي عقد تم

كففانون ثففاني مففن العففام  20إيففران الماليففة  ففي الواليففات المتحففد ، وغففادر الرىففاون إيففران  ففي يففوم 
، حيف  األمريكيفة المتحفد  الواليات ةرواس كارتر  يا تر  ، وىو اليوم التالي لليوم الذت1981

 يوما.  444بقي الرىاون محتجزين مد  
يفران بعفد الثفور ، وىفي االتعاقيفة التفي  وكانت ىذ  االتعاقية ىي األولى من نوعطا بفين أمريكفا وا 
يعتقففد أنطففا اللبنففة األولففى التففي يمكففن البنففاء عليطففا وبففدء الحففوار الدبلوماسففي مففن خاللطففا لحففل 

صية والشاوكة والمزمنة التي ال يمكن حلطفا أو تبديفد إشفكاالتطا إال إذا تفوا رت األزمات المستع
إراد  واقعية وعزم مشتر  وحسن نيات قفد يعتقفدىا حاليفاا الطر فان اللفذان يفتطم كفل واحفد منطمفا 

 الثاني. ايخر بدنا يطدد مصالا الطرف
التي رسمت من أىم العوامل  تبر توكما قال بارزت،  نن أزمة الرىاون األميركيين  ي إيران اع

نمففط ومسففار العالقففات اإليرانيففة األميركيففة، منففذ نطايففة السففبعينات إلففى وقتنففا الحففالي، وىففذا مففا 
أكد  بارزت أيضا بدن إيران ال تزال تعاني من النتاوك الكارثية التي جلبتطا علفى نعسفطا بسفب  

 . 175احتجاز الرىاون

                                                                                                                                      
 وكانت إجراءات صعقة بيع األسلحة قد سارت ضد قوانين الكون،را الذت يحرم تمويل الحركة، الشيوعي والتي تساندىا كوبا واالتحاد السو يتي

 .وقتطاكانت تشكل تعديا على عقوبات األمم المتحد   ةالمضاد  لثوار نيكاراغوا وبيع األسلحة إليران. وباإلضا ة لذل   ان جميع تل  األنشط
العديد من األسولة واالعتراضات ومنطا :ىل يمل  الرويا   ضيحة إيران كونترا جيت أىمية كبرت ألنطا أبرزت أمام الرأت العام األمريكي اكتسبت

بيع  ان يوا   على إلدار  السياسة الخارجية و   رؤيتا دون الحصول على موا قة الكون،را وىل يمكن للرويا األمريكي سلطة غير مشروطة
التي يج  ان يقدمطا الرويا للكونجرا ومتي يج  ان يقدم ىذ   أسلحة إلى دولة أجنبية دون موا قة الكون،را؟ وما ىي المعلومات

الكون،را لمراقبة عمل العرون  الرويا إبال  الكون،را بمبادرات السياسة الخارجية؟ وما ىي السلطة التي يملكطا المعلومات.و ىل يج  على
 مبادرات السياسة الخارجية من قبل الكون،را؟و من يحدد ميزانية اإلنعا  بكاملطا ومن  ي اإلدار  األمريكية وىل يج  ان يتم تمويل التنعيذية

انا بدءا من األول من ديسمبر  1985 نو مبر 26وبعد ان تمت مواجطة الرويا األمريكي بقدر كبير من الض،ط أعلن ري،ان  ي  ينةمطا؟
ومستشار األمن القومي الساب  برينت سكوكرو ت كدعضاء  ي لجنة مراجعة خاصة  وزير الخارجية األسب  ادموند موسكيسوف يعمل كل من 

 ،ري،ان انا لم يكن على علم بالعملية ىو حتى ىذ  النقطة ادع، العضيحة  ي إطار لجنة رواسية عر ت  يما بعد باسم لجنة تاور تبح   ي
لقد :" علم بالصعقة بعد االطالن على معكر  المالحةات اليومية الخاصة با والتي ذكر  يطا طر انا كان علىة 1986ولكن  ي األول من يناير 
وواينبيرجر من بين آخرين لم تحدد بشكل حاسم درجة  . لجنة تاور التي تضمنت نور  وبويندكستر"إلى إيران TOW وا قت على بيع قذاوف

. ري،ان ألنا لم يسيطر على  ريقا ل من القومي اللوم والتدني  للرويااللجنة  وجطت 1987براير   26 نا  ينتورط الرويا ري،ان ومع ىذا  
(. إيران جيت: جريمة تطري  سالع بتوقيع الرويا. 5-2جريد  الريا  السعودية. شوون دولية: مسلسل  ضاوا جيت ، ملعات سرية   المصدر:
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ين،  مففن موقففف للواليففات المتحففد  األميركيففة ومففن الواضففا أن العالقففة تحكمطففا مصففالا الطففر 
الففداعم ألحففد األطففراف مففن أجففل الوصففول الففى السففلطة  ففي إيففران، الففى سففان إلسففقاط شففرعيتا 

م ومقتضففيات تلفف  الجففو العففام لإلطاحففة بففالحكم وت،ييففر  بففدقر  وقففت ممكففن بمففا يففتالء وتطيوففة
 . المرحلة الزمنية 

ن المت،يفففرات التفففي أدت الفففى عفففود  التصفففعيد ىنفففا   مجموعفففة مففف إنويمكفففن   القفففول          
اإليراني المتعل  علناا بالبرنامك النووت اإليرانفي كدحفد أسفبا  الخفالف القفاوم بفين  –أألمريكي 

الدولتين. حي   رضت الواليات المتحد  قيوداا على إيران منذ أن احتجزت الرىاون األمريكيين 
وباإلضففا ة إلففى ذلفف   رضففت  ،ران ، ممففا أدى إلففى حةففر تجففارت كامففل علففى ططفف1979عففام 

األمفم المتحفد  عقوبففات موسفعة علففى الجمطوريفة اإلسفالمية، حيفف  يعفو  قففرار مجلفا األمففن 
كفففل الفففدول االعضفففاء  فففي األمفففم  2006/ كفففانون أول عفففام الصفففادر  فففي ديسفففمبر 1737رقفففم 

ي يمكن أن لمنع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضاوع والتكنولوجيا الت"المتحد  
 عفففام مفففارا/ آذارشفففطر . و فففي "تسفففاىم  فففي األنشفففطة المتعلقفففة بالتخصفففي  أو الميفففا  الثقيلفففة

بطففففدف زيففففاد  الضفففف،ط علففففى إيففففران بشففففدن  1747القففففرار رقففففم  مجلففففا األمففففنأصففففدر  2007
 .176برنامجطا النووت

حد  ما   طااإليراني ،  ومن بين –والتقار  األميركي ىنا  امثلة عديد  على التعاون السرت 
 ي العرا  بالرغم من أنا ال توجد روابط دبلوماسية بفين ططفران وواشفنطن منفذ الثفور  اإليرانيفة 

والعالقفففات العلنيففففة بينطمفففا حاليففففا متفففوتر ، إال إنطمففففا تعاونتفففا مففففن خفففالل القنففففوات  1979عفففام 
الدبلوماسففففية لففففدول أخففففرى بينطففففا بريطانيففففا لتعزيففففز مصففففالحطما المشففففتركة  ففففي منطقففففة الشففففر  

.  قد صرع السعير اإليراني محمد حسين عادلي  ي منتفدى نةمتفا وكالفة رويتفرز أنفا األوسط
قبل االنتخابات العراقية تبادلت إيران والواليات المتحد  وجطات النةر من خفالل أقسفام رعايفة 
المصالا  ي سعارات باكستان وسويسرا  ي واشنطن وططران ولكنطما تعاونتا أيضا من خفالل 

واشنطن  ي حر  العرا ، وأشار إلى أن ططران وواشفنطن كثيفرا مفا تتقفار   لندن اقر  حلعاء
مصففالحطما. وكانففت االسففتراتيجية المشففتركة قففد جمعتطمففا خففالل ال،ففزو األميركففي أل ،انسففتان 

للعمففل مففر  أخففرى مففع  اسففتعدادىاططففران  أبففدتكمففا  ،نةففام طالبففانبحينمففا أطففيا  2001عففام 
تتالقفففى مصفففالحطما، و يمفففا    فففي الشفففر  األوسفففط حينمفففاالواليفففات المتحفففد  لضفففمان االسفففتقرار 

                                                 
 . 29/9/2013وريا. بتاريع . صحيعة تشرين. ساإليرانية -دالالت التطور الجديد  ي العالقات األمريكيةصقر، تركي.  176
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األمريكفففففي  يتعلففففف  بالتعفففففاون األمريكفففففي االيرانفففففي  فففففي المشفففففكالت االقليميفففففة، كفففففان االحفففففتالل 
 . 177خير مثال على ذل  2001  سبتمبر ،  بعد أحدا2001 ،انستان عام أل

ن  في العلفن أو إيراني إن كفا –الى خالصة معادىا أن أت تقار  أمريكي  وبطذا نصل       
اليفوم ، دوليفة بحسف  مفا تقتضفي الحاجفة لة ىو نتيجة لمت،يرات إقليميفة أوتحت الطاو  من مر

الفدولتين،  مفا ىفي أسفبابا وأىدا فا ومفا ىفي مصفلحة البلفدين  نحن  ي صدد بفوادر تقفار  بفين
  ي ىذا التقار ؟ وما ىي الورقة التي تقاي  بطا إيران  ي ىذ  المرحلة؟

اسفففية علفففى مفففدار عفففد  سفففنوات مفففن قبفففل الفففدول ال،ربيفففة مفففع تشفففديد العقوبفففات بعفففد عزلفففة دبلوم
روحاني ووزير الخارجية االيرانفي محمفد جفواد الرويا اإليراني الحالي حسن عقد  ،االقتصادية

ةريففف لقففاءات مففع المسففؤولين ال،ففربيين  ففي اشففار  الففى االنعتففاع ال،ربففي علففى القيففاد  االيرانيففة 
روحففاني  ففي خطففا  لففا امففام الجمعيففة العامففة ل مففم المتحففد  ان  اعلففن الففروياوقففد الجديففد . 

االسفففلحة النوويفففة واسفففلحة الفففدمار الشفففامل االخفففرى ال مكفففان لطفففا  فففي عقيفففد  الفففد ان االيرانيفففة “
المخفاوف  مفنال،فر   طمدنفةل "  في محاولفةوتتنا ى مفع اقتناعاتنفا الدينيفة واالخالقيفة االساسفية

وأصفر ةريفف علفى  ،ولعتر  طويلة عزلتطفا عفن العفالم ال،ربفيمعادية إليران  االتي بلورت أ كار 
، متعطدا بنثبات ذل  أمفام المجتمفع ”ال يعدو كونا برنامجا سلميا“أن البرنامك النووت اإليراني 

، معربففا ”ذات أثففر عكسففي“الففدولي، ووصففف ةريففف العقوبففات المعروضففة علففى ططففران بدنطففا 
ططففران سففواء كانففت عقوبففات أحاديففة أو  عففن أملففا  ففي ر ففع جميففع العقوبففات المعروضففة علففى

 المستقبل القري .  ثناوية أو متعدد  األطراف  ي
 ففي موقففف إيففران ” تحففوال كبيفرا“وقفد رحبففت الواليففات المتحفد  وحلعاؤىففا األوروبيففون بمفا وصففعو  

بخصففوص ملعطففا النففووت  ففي أعقففا  محادثففات عاليففة المسففتوى مففع مسففؤولين  ففي مقففر األمففم 
حيفف  قففال وزيففر خارجيففة الواليففات المتحففد ، جففون كيففرت، بعففد لقففاء وزيففر المتحففد  بنيويففور . 

 ففي ” النبففر  المختلعففة جففدا“الخارجيففة اإليرانففي، جففواد محمففد ةريففف، إنففا شففعر بالدىشففة بسففب  
كالم وزير الخارجية اإليراني. وقالت صحيعة نيويور  تايمز، إن العالقفة بفين إيفران والواليفات 

عنفففدما تحفففد  الفففرويا بفففارا  أوبامفففا ونةيفففر  اإليرانفففي حسفففن  المتحفففد  شفففطدت منعطعفففا كبيفففرا،

                                                 
. جريففففد  الشففففر  األوسففففط. بتففففاريع: اإليرانففففي: مففففا ىففففي انعكاسففففاتا علففففى دول المنطقففففة –التقففففار  األمريكففففي حمففففدان، حنففففان.  177
30/9/2013 . 
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 ما يزيدروحاني،  ي أول حدي  بين قاد  البلدين منذ أزمة الرىاون األمريكيين  ي ططران قبل 
 .178ثالثة عقود على

وعندما وجطت أمريكفا االتطامفات لحكومفة طالبفان  في أ ،انسفتان وتنةفيم القاعفد  قفدمت       
ي سففبيل تحقيفف  أىففدا طم، ،  قففدمت إيففران كففل التسففطيالت والمسففاعدات إيففران يففد المسففاعد   فف

والمسفاعدات التفي قفدمتطا إيفران عجلفت ، ل،زو أ ،انستان واحتاللطا من قبل القوات األمريكيفة 
سففقاط  بسففقوط كففابول بيففد القففوات ال،ازيففة، بففل إن أمريكففا لففم تكففن قففادر  علففى غففزو أ ،انسففتان وا 

وىفم يمنفون  ،، وىذا ما صرع با غير واحد مفن الساسفة اإليفرانيينطالبان لوال التعاون اإليراني
علففى أمريكففا ويففذكرونطا بكففل أنففوان الففدعم العسففكرت واللوجسففتي إضففا ة إلففى  ففتا الحففدود علففى 
مصففراعيطا لقففوات ال،ففزو ، بففل أرسففلت ططففران جيشففطا ليقاتففل جنبففا إلففى جنفف  القففوات ال،ازيففة 

ر ، وعبر طاوعفة الطفزار  الشفيعية وحفز  الوحفد  السيما  ي مناط  تحالف الشمال بصور  مباش
بصففور  غيففر مباشففر ، وعبففر واليففة ىيففرات األ ،انيففة سففارت قوا ففل التمويففل والمعففدات اإليرانيففة 

بفل وقامفت ططفران بعفد ذلف  بتمويفل وا تتفاع  ،للقوات األمريكية والبريطانية ومتعدد  الجنسفيات
شففوون األ ،انيففة وبسففط النعففوذ اإليرانففي  ففي الطريفف  البففرت بففين الففدولتين لتسففطيل التففدخل  ففي ال

وىي قليلة، وكانت إيران أول دولة تعتا سعارتطا  ي كفابول عقف  -المناط  الشيعية األ ،انية 
احتاللطا مباشر ، ولما كانت أ ،انستان ىي المحطفة األولفى والمطمفة السفطلة للسياسفة اإليرانيفة 

العتففاد والخطفففط للمشففرون الكبيفففر والعمفففل  قففد ادخفففرت الكثيففر مفففن الجطففود واألمفففوال والسفففالع و 
 العةففيم  الحففتالل العففرا  والمشففاركة مففع الواليففات المتحففد   ففي كففل مففا حففد  ويحففد   ففي بففالد

 الرا دين.

 احتالل العراق وسقوط بدداد الثاني
لقفد دخفل اإليرانيفون ، و الم،فولي وىفو ال،فزو اال آسفيامن   جاءل،زو  العرا  ر تعلقد        

مع أمريكا  ي تحالف استراتيجي واسع المجاالت والمطام واألعمال، ولما كانت وشيعة العرا  
إيففران أعلففم وأدرى بففالعرا  ج،را يفففاا وتاريخيففاا وسياسففياا  قففد كانفففت األقففدر علففى تسففيير األمفففور 
واالستعاد  من جطل األمريكيين بالعرا ،  نذا كانت الواليات المتحفد  قفد اسفتعادت مفن احفتالل 

  تنةففففيم القاعففففد  وتجعيففففف منابعففففا ومحاصففففرتا،  ننطففففا بالنسففففبة للعففففرا  قففففد أ ،انسففففتان وضففففر 
ألفففف جنفففدت وجنديفففة ليقومفففوا بمفففا  150أسفففقطت نةفففام صفففدام حسفففين لصفففالا إيفففران، وأرسفففلت 

 .عجزت عنا إيران طوال حربطا مع العرا 
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سفقاط نةفام صفدام حسفين اصحيا أن ألمريكا أىدا  إال أن ىفذ   ،و واوفد مفن احفتالل العفرا  وا 
رير ال،ربية المحايد  والموضفوعية، أن اوتؤكد كل التقالخساور ال تذكر، بقورنت  مالعواود إذا ا

التدثير الذت تتمتع با إيران  ي العرا  يعو  اليفوم تفدثير الواليفات المتحفد ، لفيا ىفذا  حسف ، 
بل إن إيران أصبحت تنا ا أمريكا وباضطراد كالع  رويا على معتفر  الطفر  بفين الشفر  

سط وآسيا، أما العرا   نن معةم األورا  بيد إيران بحي  نسفتطيع القفول بفدون مبال،فة إن األو 
إيران تحتل العرا  أكثر ممفا تحتلفا أمريكفا، وتحكمفا بصفور  أكثفر  عاليفة وواقعيفة، خاصفة مفع 

باالنسفحا  مففن  تزايفد عفدد القتلفى والجرحففى والخسفاور  في المعفدات وتزايففد األصفوات المطالبفة
 ا. يات المتحد  وخارجطداخل الوال

إن معر ففة إيففران بالمنطقففة والجففذور التاريخيففة للعالقففات تجعلطففا أكثففر قففدر  علففى بسففط نعوذىففا، 
باإلضا ة إلفى أن إيفران وتحفت ال،طفاء الفديني والمفذىبي أقفدر مفن أمريكفا علفى تسفوي  نعسفطا 

التفي تعمفل مفن و ر  أجندتطا وتحقي  أىدا طا، و   االستراتيجية التفي تسفير عليطفا والخطفة 
 .خاللطا

اإليرانية تقفف علفى عتبفة تطفورات كبيفر ، سفوف  -وىكذا يبدو واضحا أن العالقات األمريكية 
تطال تدثيراتطا عموَم المنطقة، وىذا يتطلف  مفن الفدول العربيفة، خاصفة  في الخلفيك، أن تكفون 

ة بطفا، علمفا مسفتعدس  للتعامفل مفع مختلفف سفيناريوىاتطا بوصفعطا سفتكون أكثفر األطفراف المعنيسف
أن الموقففف العربففي لففيا بالضففعف الففذت يجففرت التففرويك لففا، إذ  ففي حففوز  الففدول العربيففة مففن 

اإليرانيففة، سففواء كففان ىففذا  -أورا  القففو  مففا يسففما لطففا بالتففدثير  ففي مسففار العالقففات األمريكيففة 
 .المسار يسير  ي اتجا  تسوية أو مواجطة

قفففوس   2001طن بعفففد أحفففدا  أيلفففول / سفففبتمبر لقفففد اسفففتنز ت الحفففرو  التفففي شفففنستطا واشفففن      
الواليففففات المتحففففد  االقتصففففادية، وأدخلتطففففا  ففففي واحففففد  مففففن أخطففففر األزمففففات االقتصففففادية التففففي 
تواجططفففا علفففى اإلطفففال . وعليفففا، لفففم يعفففد الفففرأت العفففامس األميركفففي  فففي وارد تدييفففد أتس مواجطفففة 

يففة، بففف دليل مففا حصفففل خففالل أزمفففة خارجيففة حتسفففى لففو كانفففت محففدود  وال تسفففتلزم نشففر قفففوسات  برس
إشفففارات  -وبلطعفففة  -السفففالع الكيمفففاوت السفففورت. لفففذل ، مفففن الطبيعفففي أن نجفففد أوبامفففا يتلقسفففف 

المصففالحة اإليرانيففة التففي تنسففجم مففع رؤيتففا لحففلس القضففايا الدوليففة بالوسففاول السففلميسة،  ولكففن  
ثقفة، والفذت ومع ذل     ان مع ذلف ، سفيجد الطر فان صفعوبةا بال،فة  في تخطسفي حفاجز عفدم ال

؛ إذ يبحف  اإليرانيفون  فل إلفى اتسعفا   لفن يكفون سفطالا يمتدس على نحو ثالثة عقود. كما أنس التوصس
علففى األرجففا عففن تسففوية  شففاملة تحعففة إليففران مصففالحطا ووضففعطا بوصففعطا قففوس  إقليميففة  ففي 
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حفاني المنطقة،  في مقابفل تنفازالت تقفدسمطا  في الملعسفين النفووت والسفورت، وىفو مفا عبسفر عنفا رو 
بلعبففة "منتصففر مقابففل منتصففر". لكففن ذلفف  قففد ال يحففد  بالسففطولة التففي يتوقسعطففا الففبع ؛  عففي 
غيففا  أتس معطيففات  دقيقففة عففن طبيعففة مففا تسففمسيا ططففران بففف "المرونففة والضففمانات" التففي تنففوت 

، يصففرس أوبامففا علففى أنس المجتمففع الففدولي  ففي 1+5تقففديمطا للمعاوضففين ال،ففربيسين  ففي مجموعففة 
 . أ عال  ملموسة يقوم بطا اإليرانيون حاجة  إلى

 -ات العالقففة تنتطففي بتوا فف   إيرانففي عففشففاملة للمل ةيقففود مسففار التقففار  الحففالي إلففى تسففوي وربمففا
قففد يحصففل ىففذا و أميركففي يحعففة مصففالا الطففر ين، ومففن ضففمنطا طبعاففا المصففالا اإلسففراويلية. 

ة لتحقيفف  مففا مكاسفف  قففد ال السففيناريو انطالقاففا مففن رغبففة واشففنطن وططففران  ففي اغتنففام العرصفف
بالنسبة إلى اإليرانيين،  نن رغبتطم  في التعفاىم و  ، ي ةروف تاريخية أخرى كل طرف يحققطا

مع ال،فر  تفدتي ضفمن إجمفان قفومي داخلفي، وبمباركفة مفن المرشفد، و في ةفل تراجفع نعفوذىم 
سفنوات. اإلقليمي، ومخاوف من مزيد من االنحسفار، وىفو مفا كفان األميركيفون ينتةرونفا منفذ 

وايفران ،وبخاصفة  مفع  بدايفة وىكذا لم  تنقطع  االتصفاالت  بفين الواليفات المتحفد  األمريكيفة 
،  بفففل  كانفففت  التوجطفففات نحفففو ىفففذا القفففرن، ولفففم تكفففن العالقفففات محصفففور  بفففين أمريكفففا وايفففران

 الروسي  ي الوقت الراىن.  ياتي   سابقا( ، االتحاداالتحاد  السو 

 لشاهإيران وروسيا بعد سقوط ا
إن بالرجون  الى وضع العالقات االيرانية الروسية منذ عد  عقود،   انا يمكن  القول         

ثفففم بفففين إيفففران ، صفففعبة وبال،فففة التعقيفففد بفففين إيفففران وروسفففيا القيصفففرية  كانفففت داومفففاالعالقفففات 
 واالتحاد السو يتي، ثم بفين إيفران وجمطوريفة روسفيا العيدراليفة منفذ عشفرين سفنة أت منفذ سفقوط

 ة. جدار برلين وتعك  اإلمبراطورية الروسي
لقد ةلت عالقات الجوار الصفعبة والمعقفد  ىفذ  تطبفع داومفا السياسفة الخارجيفة اإليرانيفة علفى 
مدى أكثر من قرنين مفن الفزمن كمفا أنطفا أثفرت تفدثيرا عميقفا علفى مصفير ىفذا البلفد وتوجطاتفا 

 عميقة.  وما عاشا من تقلبات وتحوالت
قففففام االتحفففاد السففففو يتي بفففاحتالل إيففففران بالتعفففاون مففففع ، ر  العالميففففة الثانيفففة وخفففالل  تففففر  الحففف

طر  علفى منفابع الفنعط السفي ارادتبريطانيا وذل  بطدف قطفع الطريف  أمفام ألمانيفا النازيفة التفي 
ولذل  نجد الموقف الروسي بعد نطايفة الحفر  العالميفة الثانيفة مناووفا بشفكل  خطيفر  ،اإليراني

ثفففف االتحفففاد  السفففو ياتي   سفففابقا( مفففن دعمفففا للحركفففات  المناووفففة  للدولفففة إليفففران ،  حيففف   ك
 الثانية. االيرانية ،  وىذا  الدعم   استمر  بعد  نطاية  الحر  العالمية
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سفاىمت ىفذ  األحففدا  المتتاليفة مفع بعفف  العوامفل األخفرى  ففي اسفتمرار حالفة التففوتر مفا بففين 
يفففران وىفففو مفففا يعسفففر إلفففى حفففد كبيفففر الري بفففة وانعفففدام الثقفففة اللفففذين كانفففا داومفففا يطبعفففان روسفففيا وا 

على الحكم  ي ططران مع الجفار الشفمالي العمفال  مفن روسفيا  عالقات األنةمة التي تعاقبت
 بوتين. روسياثم القيصرية إلى االتحاد السو يتي 

على مدى السبعة عقود الماضية، كانت االعتبارات اإليديولوجية ىي الحاكمة لعالقات روسيا 
تطا الخارجيفففة،  قامفففت السياسفففة الروسفففية  فففي إطفففار االتحفففاد السفففو ييتي علفففى مسفففاند  وسياسففف

حركفات التحففرر الفوطني والحركففات الثوريفة، ثففم الفنةم الراديكاليففة المتولفد  عففن ىفذ  الحركففات، 
وكفذل  تدييففدىا ودعمطفا األحففزا  الشفيوعية، سففواء أكانففت  في الحكففم أم  في المعارضففة، األمففر 

قات االتحاد السو ييتي مع عدد من الدول ذات الفنةم التقليديفة، ومنطفا الذت أعا  تطوير عال
، و ي ةفل إعفاد  ىيكلفة شوف السلطة  ي االتحاد السو ييتيومع تولي ميخاويل غوربات ،إيران

السياسففة السفففو ييتية التففي مارسفففطا وبرنامجفففا اإلصففالحي الفففداخلي  البروسففترايكا( تحفففت وطفففد  
الى حد ما أمام االعتبارات االقتصادية العتبارات اإليديولوجية ر االقتصادت، تراجعت االتدىو 

و فففي ىفففذا  ،مفففع ططفففران التعفففاىم كمحفففدد حفففاكم للسياسفففة الخارجيفففة، األمفففر الفففذت سفففما بفففبع 
خالل حقبة  عالقاتالاإلطار، وانطالقا من اعتبارات اقتصادية واضحة، بدأت روسيا بتطوير 

ا الروسفي السفاب  بفوريا يلتسفين،  كفان توقيفع التسعينات مفن القفرن العشفرين  في عطفد الفروي
 . 179العقد الخاص  بننشاء معاعل بوشطر النووت لتوليد الطاقة الكطرباوية

ال يقفف  قفط   اسة البح  عن الميا   الدا وةاطار سي ي ، روسيا  للتقار  مع ايران إن سعي
دول  الخلفففيك  ، وبشفففكل خفففاص تشفففتر  مفففع ايفففرانتتطلفففع ل قفففاليم التفففي ب مالفففا عنفففدىا ،  طفففي 

 .الدولية ي ضوء المت،يرات االقليمية و  العربي

 :العربيدول الخليج تجاه دواعي التوجهات الروسية 
ترجففع أىميففة منطقففة الخلففيك بالنسففبة إلففى الففروا إلففى عصففور القياصففر ، وتصففاعدت         

ان التففي كفف« العةمففة»تلفف  األىميففة  ففي القففرن التاسففع عشففر المففيالدت عنففد بففزو   جففر نةريففة 
إال أن  ،م،زاىفا أنففا مفن يسففيطر علفى  مركففز( أوراسفيا يضففمن الطيمنفة علففى سفاور بقففان العففالم

إذ إن الزحففف الروسففي نحففو وسففط آسففيا لففم يحففرز  تثبففت علففى أر  الواقففع،تلفف  النةريففة لففم 
 من العالم. نجاحات ببلو  الميا  الدا وة  ي ىذا الجزء

                                                 
سففففبتمبر  29 بتففففاريع: ،  البحففففرين صففففحيعة أخبففففار الخلفففيك  .1979 الروسفففية اإليرانيففففة منففففذ سفففنة العالقففففاتالعر فففاوت، نففففاجي.  179

2012. 
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بفففدأت الواليففات المتحفففد  حففين صففران الفففدولي، معادلففة ال ت،يفففراتوبعففد الحففر  العالميفففة الثانيففة 
سياسففة االحتففواء، التففي تصففدت ضففمن أمففور أخففرى لمحففاوالت التمففدد السففو ياتي باتجففا  الميففا  

مثلففت منطقففة الخلففيك الجنففاع الجنففوبي للحففزام الشففمالي الففذت أقامففا ال،ففر   ففي وجففا و الدا وففة، 
 .السو يات
كففان االتحففاد السففو ياتي قففد سففقط ثالثففة سففنوات، انتطففاء الحففر  العراقيففة اإليرانيففة بوبعففد        

وبفففالتزامن مفففع ىفففذا التفففداعي التفففاريخي،  ،كدولفففة، وعفففادت روسفففيا قريبفففا مفففن حفففدودىا التقليديفففة
وأخفذ الكثيفر مفن الصحراء التي قضت علفى العفرا  كقفو   عاصعة شطدت منطقة الخليك حر 

ازدادت موسفكو بعفدا عفن  ف ىفذا التوجفا،حلعاء موسكو يتجطون غربا، وكانت الطند  ي طليعفة 
 العربي.  الخليك
بيوفة  وتباعفا علفىالمت،يفر الروسفي بتفداعيات واضفحة علفى معادلفة األمفن ايسفيوت، أتى ولقد 

األمن  ي الخليك العربي.  قد خسر الروا الكثير من رىاناتطم  ي الجبطة الجنوبيفة  في آسفيا 
 وجنوبطا.  الوسطى والقوقاز التي كانت بوابة عبورىم إلى قل  القار 

القفدر   والذت تمثفل  فيخسر الروا الرىان األ ،اني ، وبعد الحر  األميركية على أ ،انستان 
سياسفففي واقتصففادت، وبعفففد سففقوط حكومفففة الفففرويا روسفففي علففى جعفففل أ ،انسففتان سفففاحة نعففوذ 
ا مفففا تبقفففى مفففن رىانفففاتطم  فففي ، بفففدا الفففروا وقفففد  قفففدو 2003العراقفففي صفففدام حسفففين  فففي العفففام 

أن الفففروا  إالالروسفففية، ى  الفففرغم  مفففن ىفففذ  االنتكاسفففات  فففي التوجطفففات وعلففف ولكفففن ، العفففرا 
، وعليا، تبنفت روسفيا العربي للتعاون مع دول الخليك  ايجاد امكانيات  وضعوا نص  أعينطم

وىفي قطفان الصفناعة النعطيفة، ومشفروعات الطاقفة ، ثالثفة عد  توجطفات صفاغتطا  في محفاور
لتسلا العسكرت،  علفى صفعيد الصفناعة النعطيفة، ىنفا  اين النووية المقترحة حديثا، وبرامك ا

تعاون روسي مع بع  دول المنطقة، إذ تستثمر شركات روسية  ي ىذ  الصناعة منذ بضع 
 . سنوات

و ففي السففيا  األكثففر مرجعيففة،  ففنن دول المجلففا معنيففة ببنففاء معففاىيمي جديففد لقضففية         
تكففز إلففى المعففاىيم نعسففطا التففي سففقطت مففع حففر  التففوازن االسففتراتيجي  ففي الخلففيك بنففاء ال ير 

الخليك الثانية، وبات إعاد  إنتاجطا مستحيال بعد الحفر  األميركيفة علفى العفرا ، وغفدت غيفر 
 . 2006ذات جدوى  ي ضوء الدروا التي أ رزتطا حر  لبنان الثانية  ي صيف العام 

ألكثر إلحاحا لبناء عالقات إن كال الجانبين الروسي والخليجي معنيان بالبح  عن المداخل ا
 والتطلعات. ذات م،زى، قادر  على استيعا  النمط المتباين من الخصوصيات
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زيفار  الفرويا  الخلفيك العربيفة  فيإحدى مسفاعي االقتفرا  الروسفي الفراىن مفن دول  وقد تجلت
 الديميفر بففوتين األخيففر  للمنطقففة.  روسففيا اسففتيقةت علفى يففد زعامففة جديففد  لتقففرر الجمففع بففين 
األصفففالة والففففروع الوطنيفففة الروسففففية، وبفففين ضففففرورات التطفففور واإلصففففالع سياسفففيا واقتصففففاديا 

غفا   الفذت تفوازنالواجتماعيا؛ لتتبوأ الفبالد مكانتطفا الحقفة وتعيفد بالتفالي إلفى المجتمفع الفدولي 
 في معاملفة خشفنة تلجفد  وعفدو،ال تكفاد تعفر  بفين صفدي  التفي الواليفات المتحفد  بالعفالم  بتعرد
لفففى اسفففتخدام القفففو  ب،يفففر مقتضفففى، وتفففار  إلفففى اللجفففوء إلفففى وسفففاول الضففف،ط السياسفففي أو تفففار  إ

االقتصفادت أو حتفى االجتمفاعي، غيفر عابوفة بمفا قفد تثيفر  مفن  وضفى واضفطرا  وواثقفة مفن 
أن الساحة أصبحت لطا وحدىا. وبما أن منطقة الخليك تزخر بدضخم كمية مفن مفوارد الطاقفة 

حعففوف بالمخففاطر ويكتنعففا ال،مففو ، ولففذل   ففنن محاولففة  قففد أضففحت مسففرحا لوضففع أمنففي م
خطفففو   يعتبفففرمفففد جسفففور التواصفففل بفففين بفففالد  ودول مجلفففا التعفففاون اين  يالفففرويا الروسففف

  . 180إيجابية و ي االتجا  الصحيا
إذ يبحف  كفل مفن ، بدنطفا "مختلطفة" تتسفم اإليرانيفة  -العالقات الروسفية وخالصة القول،  نن 

مزايفا ذاتيفة يحققطفا كفل منطمفا،  في حفين يسفعيان لتععيفل عالقاتطمفا البلدين بشفكل واضفا عفن 
وتقفوم روسفيا بفدعم المنا سفة بفين إيفران والواليفات المتحفد   ،لدى التعامفل مفع الواليفات المتحفد 

 . حينما تتصور أنا يتسنى لطا السيطر  أو التنبؤ بسلو  إيران
يففران  وبففذل ،  ففنن ختلعففة وسياسففات مففن بينطففا المصففالا لطمففا تصففورات إقليميففة م عليففا روسففيا وا 

ويبففدو قلفف  روسففيا حففول  ،المتنا سففة بمففا  ففي ذلفف  المنا سففة علففى مصففادر بحففر قففزوين النعطيففة
 . 181مستقبل عدم االستقرار اإلقليمي بسب  المسدلة النووية

 :والعشرين مشكلة البحرين وايران في القرن الحادي
ن عامففا يحكففم منطقففة الخلففيك العربيففة ، ةففل االسففتعمار البريطففاني نحففو ماوففة وخمسففي        

وخاصففة امففارات سففاحل عمففان ، وكانففت بريطانيففا تسففتند  ففي حكففم ىففذ  المنففاط  إلففى اتعاقيففات 
 رضتطا السلطات البريطانية علفى ىفذ  المنفاط  بعفد احتاللطفا ، والقضفاء علفى قوتطفا البحريفة 

ة وحففف  التصفففرف  فففي والبريفففة ، وتولفففت  يطفففا االشفففراف علفففى شفففؤون الفففد ان والشفففؤون الخارجيففف
ثرواتطففا ، والففتحكم  ففي أت اتصففال يففتم بينطففا وبففين الففبالد األخففرى ، كمففا سففاعدت علففى تنميففة 

                                                 
بتففففاريع . 1794. العففففدد صففففحيعة  الوسففففط  البحرينيففففة؟ مففففاذا يمثففففل أمففففن منطقففففة الخلففففيك بالنسففففبة إلففففى روسففففيامقففففدم، عففففزوز.  180
5/8/2009  . 

 برايفر  يفة.( . مفن مجلفة مختفارات إيران3-2: تفدثير الصفين وروسفيا  اإليرانفي –التنا ا االسفتراتيجي األمريكفي درويش،  وزت.  181
   http://ahramonline.org.eg/articles.aspx?Serial=880063&eid=324موقع األىرام الرقمي.  . 2012

http://ahramonline.org.eg/articles.aspx?Serial=880063&eid=324
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العربفي ، واتخفاذ زعات القبليفة واثفار  النزاعفات السياسفية بفين دول الخلفيك مشكالت الحدود والن
غعلفة عمفا  للسفيطر  االسفتعمارية  في المنطقفة، و في ىفذا السفيا  لفم تكفن ايفران  في ذل  وسفيلة

، االنسففحا   البريطففاني احففتالل  جففزر  االمففارات  لففى  خطواتطففا  بعففد يحففد  ،   كانففت  او 
ومن  ثم  المطالبفة   بضفم   البحفرين ،  حيف  لفم  تتوقفف ايفران حتفى الوقفت  الحاضفر   في 
اثار   المشكالت   ي  البحرين . ولم تخفف حكومفة إيفران نواياىفا  في السفيطر  علفى الخلفيك ، 

كتفف بفاحتالل امفار  عربسفتان ، بفل انطففا طالبفت بالسفياد  علفى البحفرين وذلف   منفذ عففام ولفم ت
، وقففد احتجففت السففلطات البريطانيفففة علففى االدعففاءات االيرانيفففة ، وأكففد ىففذا االحتجفففاج 1922

عروبففة البحريففة وسففيطر  العففر  عليطففا منففذ القففرن الثففامن عشففر ، وتقففدمت الحكومففة االيرانيففة 
إلى أن اضطر ، 1951 واخرى إلى األمم المتحد  عام 1927م عام بشكوى إلى عصبة األم

 1969مفن عفام  ينايرشطر شا  إيران إلى االعالن  ي مؤتمر صحعي عقد   ي نيودلطي  ي 
   .بدنا يقبل تطبي  ح  تقرير المصير  ي البحرين

ال إلفففى وصفففو وتفففدل الوقفففاوع التاريخيفففة التاليفففة علفففى أطمفففان إيفففران وادعاءاتطفففا منفففذ زمفففن        
 بدحقية سيادتطا على البحرين: مرحلة متقدمة من الوقت الحالي 

تصففففريحاتا  لخمينففففي، أت  ففففي بففففدايات الثففففور  اإليرانيففففة، أطلفففف  آيففففة ا. ا1980 ففففي عففففام . 1
 . من إيران اباعتبارىا جزءطا طور  عن البحرين مطالباا بضمالمش
اإليرانيففة ( شففبا الرسففمية كتفف  مففدير تحريففر صففحيعة  كيطففان ، 2007 مففن عففام  ففي يوليففو. 2

نطفا انعصفلت عفن إيفران قفاوال: "حسين شريعت مدارت  البحفرين جفزء مفن األراضفي اإليرانيفة، وا 
ن المطل  األساسفي للشفع   إثر تسوية غير قانونية بين الشا  والواليات المتحد  وبريطانيا، وا 

 ". الوطن األم واألصليالبحريني حالياا ىو إعاد  ىذ  المحا ةة التي تم  صلطا عن إيران إلى 
تحففد  الناوفف  داريففوش قنبففرت أمففام مجلففا الشففورى  ،2009 مففن عففام ينففاير 27 يففوم  ففي. 3

اإليرانففي وبحضففور وزيففر الخارجيففة منوشففطر متقففي وأمففام وسففاول اإلعففالم العالميففة، عفففن أن: 
عامففاا، جففزءاا مففن األراضففي اإليرانيففة وانعصففلت عففن إيففران عففن  40البحففرين كانففت حتففى قبففل "

 مشبو  ال صحة لا على أر  الواقع". ي  استعتاءطر 
روففيا التعتفيش العففام  ففي مكتفف  قاوففد الثففور  اإلسففالمية  ، ادعففى2009 مففن عففام  في  برايففر. 4

تبعيفففة البحفففرين إليفففران، واصفففعاا إياىفففا  (علفففي أكبفففر نفففاط  نفففورت  فففي مدينفففة مشفففطد اإليرانيفففة 
رابعففة عشففر ، وكففان يمثلطففا ناوفف   ففي  البحففرين( بدنطففا كانففت  ففي األسففاا المحا ةففة اإليرانيففة ال

 .مجلا الشورى الوطني
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روفيا ىيوفة األركفان تمادت إيران  ي مزاعمطفا حفين لفم يكتفف ، 2011 من عام  ي أبريل. 5
بففالبحرين  قففط، بففل بكامففل  بالمطالبففة ففي القففوات المسففلحة اإليرانيففة اللففواء حسففن  يففروز آبففادت 

العارسفففففي ىفففففي لإليفففففرانيين حسففففف  الوثفففففاو   أن اسفففففم وملكيفففففة الخلفففففيك معتبفففففرا ،الخلفففففيك العربفففففي
 والقانونية. والمستندات التاريخية

كما "، صرع حسين علي شطريارت الناو   ي البرلمان اإليراني: 2012من عام  ي مايو . 6
م، ولكفففن 1971تعر فففون  فففنن البحفففرين كانفففت المحا ةفففة الرابعفففة عشفففر   فففي إيفففران حتفففى عفففام 

سفففي  الصفففيت لمجلفففا الشفففورى الفففوطني آنفففذا ،  فففنن ل سفففف وبسفففب  خيانفففة الشفففا  والقفففرار ال
إذا كفان مفن المعتفر  حفدو  أمفر مفا  في البحفرين، ". وأضفاف: "البحرين انعصلت عفن إيفران

يران وليا السعودية   ." نن البحرين من ح  الجمطورية اإلسالمية وا 
السفففعير اإليرانفففي السفففاب   فففي بفففاريا صفففاد  خفففرازت ، أدلفففى 2012مفففن عفففام  فففي يونيفففو . 7

إنففا إذا كانففت إيففران تريففد احففتالل البحففرين،  ففنن األمففر لففن بففين  يففا ، اجديففد يااسففتعزاز  يحاتصففر 
 . يست،ر  بضع ساعات للسيطر  عليطا باستخدام قوات الرد السريع اإليرانية

غير أن مشكلة إيران والبحرين لم يحدد مالمحطا  قط التدثيرات الخارجية والتصريحات        
ا المسفففوولون اإليرانيفففون،  طنفففا  حركفففات داخليفففة شفففطدتطا البحفففرين قفففد الرسفففمية التفففي أدلفففى بطففف

بعتفر  قليلفة، اتجفا مسفار  حصول البحرين على االستقاللبعد شجعت ىذا التوجا لدى إيران،  
الحركات السياسية من النشاط السياسي السرت إلى حركات شعبية علنيفة مكونفة مفن تحالعفات 

أول  والذت يعتبر -سية" لالتحاد العام للعمال  ي البحرين"اللجنة التدسي تكوينوشجع  ،مختلعة
تدسففيا اللجنففة ت،ييففراا  مثففلإذ  ،ىففذا المسففار -حركففة جماىيريففة علنيففة تدسسففت بعففد االسففتقالل

وعلففى الفرغم مفن سففيطر  تحفالف مكففون  ،أساسفياا  في تكتيكففات الحركفات السياسفية  ففي البحفرين
لخلففيك العربففي" و"جبطففة التحريففر الففوطني" مففن أعضففاء  ففي "الجبطففة الشففعبية لتحريففر عمففان وا

و"حركة القوميين العر " على اللجنة،  ننطا لم تكن تعمل و ف  والءات حزبيفة وضفمت العديفد 
وقامت  ،كما أن اللجنة نشطت علنياا ولم تركز على العمل السرت ،من المستقلين  ي صعو طا

صففول علففى خمسففة آالف بر ففع عففراو  لتدسففيا نقابففة عماليففة عامففة ونججففت  ففي الح اللجنففة
كانفت اللجنفة أول تحفالف علمفاني علنفي  في البحفرين، حيف  لفم تلعف  القضفايا  وعليا،توقيع. 

 . الدينية والطاوعية أت دور مطم  ي تشكيلتطا أو أىدا طا
التسعينيات صعود النشاط العلني مر  أخرى والذت حاول جمفع  تر  شطدت على صعيد آخر، 

عضففاء بعفف  األواجتمففع  ،ل المطالبففة بتمثيففل سياسففي أوسففعمختلففف العففر  السياسففية مففن أجفف
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مفن ن  في "الجبطفة الشفعبية لتحريفر عمفان والخلفيك العربفي" و"جبطفة التحريفر الفوطني" و يسفابقال
غيفففر حزبفففي لطفففرع حركتفففي "عريضفففة النخبفففة" و"العريضفففة الشفففعبية" ن  للعمفففل بشفففكل يمسفففتقلال

و فففي ىفففذ  العتفففر ، كفففان اإلسفففالم  ،انيفففةوالديمقراطيفففة البرلم 1973إلعفففاد  العمفففل بدسفففتور عفففام 
السياسففي  ففي أوجففا  ففي الجزيففر ، وكانففت االعتبففارات الطاوعيففة طاغيففة علففى المشففطد السياسففي، 

وتحالعفففففت ىفففففذ   ،وكانفففففت المعارضفففففة مكونفففففة بشفففففكل أساسفففففي مفففففن شخصفففففيات شفففففيعية دينيفففففة
ف الشخصيات مع العلمانيين وصارت قاود  الحركة الجديفد التفي نجحفت  في حشفد الشفارن خلف

 مطالبطا. 
ومفففر  أخفففرى، واجطفففت ىفففذ  الحركفففة حملفففة امنيفففة تسفففتطدف األ فففراد علفففى أسفففاا طفففاوعي بشفففكل 

ىفذ  الحملفة البلفد إلفى مفا عفرف " بانتعاضفة  سفاقتو  ،ونطاومتزايد، متطمة إيران بالتدخل  ي شف
 . 1999عام  إلى 1994التسعينيات" والتي استمرت من عام 

بعيفد  إيفران أن تكفون  لبحفرين  انفا مفن غيفر الممكفن اعندما  نتناول  الوضع  السياسي  في و 
  ،  وتعففزز كففذل    ففي  ةففل  التوجطففاترات   طففي   اعلففة  منففذ  أمففد  بعيففدعففن  تلفف   التطففو 

 . االيرانية السياسية  والتي  تدخذ المحر  الديني للتوجطات
ياقات اتحفاد لكن ما يطمنا ىنفا أنس التصفعيد اإليرانفي المسفتمرس  في أربعفة مسفارات كلطفا ذات سف

طففاوعي بنزعتففا اإلقليمياففة لففم تطففدأ ألن الجمطوريففة اإليرانياففة ال تففزال تعتقففد بففل تففؤمن أنس مرحلففة 
التسففففليم بعقففففدانطا ميففففزان الضفففف،ط واالختففففرا  االسففففتراتيجي للخلففففيك العربففففي  ففففي داخففففل النسففففيك 

 ي الداخل االجتماعي ىزيمة لن تقف عند انحسار قدراتطا ولكن ستنقل   ي ر ع حالة التوتر 
 . 182حركة التمرد الخضراء اإليراني  ي مسارات األقاليم الثاور  أو

العاعلفة  الرويسفية   في  منطقفة  كي تكون القفو    مساعي إيرانعلى  وبتسليط الضوء         
،  ال  مففن  مت،يففرات -وخاصففة   البحففرين  -يحففيط  بطففذ   المنطقففة  بففي ، ومففا لففيك   العر خال

، ديففد جإلعففاد   صففياغة التحالعففات  مففن  كففل مففن ايففران وأمريكففا  يمسففاع  ن،عففليمكففن  أن 
ورسم ا ا  اتحاد  أمريكي جديد مع إيران ىو حرا  ىذ  األيام بعد ر ع حالة السالمة الوطنياة، 
 طنا  توا   أمريكي إيراني على تدويل قضية البحرين وتبادل الدور  في الضف،ط علفى األمفن 

 ففي قنففا   إال أنففا يصفف خل لواشففنطن حقففوقي وإليففران سياسففي، واالسففتقالل االسففتراتيجي والمففد
مفن ىفذا الفزخم، وىفو مفا  يتفاثر كثيفرا في البحفرين طاوعيفا واحد ، ووضا أن اإلطفار المعفار  

يد عا إلى الممانعة ضد الحوار الوطني حتى اين وحتى مع إعالن موا قتفا العاومفة وتصفعيد 
                                                 

 26ا  الخليك، دبي. ص أنموذجا. مركز ابح الصران اإليراني الخليجي.. البحرين(. 2011الحبيل، مطنا.   182
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يعنفي  ممفا ،دت الشفارن السياسفي  في األزمفةميداني سياسي على األر  بذات الل،فة التفي سفا
 الوطني. بوضوع أن ىذا البعد االستراتيجي الخارجي يؤثر بصور  كبير  على حالة المشطد

واشنطن  ي سلطتطا التشريعَية ومنةماتطا السياسفَية  تبنيمن  ي الوقت الحالي ما يبرز  حتى
مففففن عنصففففرين رويسففففيين، األول ة لففففدعم المعارضففففة الطاوعياففففة  ففففي البحففففرين ينطلفففف  َيففففواإلعالم

خالصة الموقف األمريكي الذت انعكا  ي تصريا غيتا وقبلفا  في حفوار ططفران واشفنطن، 
والثاني أحادي  وتقارير عد  وتكثيف  ي وساول اإلعالم األمريكياة لدعم المعارضفة الطاوعيافة، 

بطففا  سففواء قبففلإحففدى قواعففد اللعبففة الجديففد  يشففكل وىففو إيمففان واشففنطن بففدن العنصففر الطففاوعي 
 . الخليك العربي أم لم َيقبل

المتحففد  مففن  مواقففف ،  نجففد  أن  ىنففا   مراجعففة  مففا  يصففدر  عففن الواليففات وعنففد         
ألمريكفي  مفن  التطفورات  السياسفية    في  البحفرين واااليرانفي المفوقعين ما بفين   اكبير   اتقارب
البحفففرين تعفففد بمثابفففة مقفففر ل سفففطول تفففرى أن األىفففم أن مفففع اسفففتمرار األزمفففة،  فففان امريكفففا ،و 

الخاما األميركفي، وتستضفيف عفدداا مفن القفدرات الجويفة األميركيفة وتلف  المتعلقفة بالعمليفات 
 الديمقراطية. يتعار  معرين الخاصة،  ولكنطا ترى  أن  ما  يحد    ي  البح

و  اإلنسفان ال يمكفن الت،لف  علفى المفدز   في البحفرين عبفر تعزيفز حقف أميركا،  ننا  وباعتقاد
وحس ، بل  ي التخعيف من التحدسيات األمنية المحتملة على األصول األميركية واألشفخاص 

قففد و اسففتبا  التحففدست العنيففف لنةففام الحكففم الملكففي.  -وربمففا  ففي نطايففة المطففاف -األميففركيين 
يفففتمكسن النةفففام البحرينفففي مفففن الخفففروج مفففن األزمفففة الحاليفففة مسفففنوداا بالفففدعم المفففالي والعسفففكرت 

لسعودت القوت، ومن تحمسل ض،ط استثناوي من المواطنين البحرينيين والمجتمع الدولي علفى ا
 سواء. حدس 

  اعليفففةعلفففى الواليفففات المتحفففد  إيجفففاد وسفففاول أكثفففر  يتوجففف لكفففي يفففتم تحقيففف  تقفففدم، و        
خياراتطففففا محففففدود   ففففي كثيففففر مففففن  ، إال أنللضفففف،ط باتجففففا  إجففففراء إصففففالحات ىيكليففففة عميقففففة

  مجموعفة مفن العوامفل الخارجفة عففن إرادتطفا، والتفي تتمثسفل  في الجطفات العاعلففة النفواحي بسفب
قفففة، وتصفففاعد المشفففاعر المعاديفففة للواليفففات المتحفففد ، وسفففيطر  التفففدثير  المحليفففة المتعنستفففة والممزس

 .183البالد السعودت على عملية اتسخاذ القرارات الداخلية  ي

                                                 
: مففدز  البحففرين وسياسففة الواليففات المتحففد (. 2013ويففرت،  ريففدري .   183 . مركففز كففارني،ي للشففر  األوسففط. الحليففف غيففر المسففتقرس
 123ص 
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  فح  الالتحاحا محي ايح ان ن الواليحات المحدحد أبحمن  الواضح   قد بات وخالصة  القول  ف       
 ، االيرانفي   في شفؤون مملكفة البحفرينتجفا  التفدخل يشبه موتفاحا حقف  موتفا  الى  دد  كبي  

و ي أحوال اخرى يةطر دعما لمثيرت الش،   في البحفرين  ،يلعا ال،مو   ي احسن األحوال
 ،التفدخل  في شفؤونطا الداخليفة ويص   ي تبروة إيران من االتطامات دول الخلفيك  العربفي  في

لففذا  ففنن صففنان القففرار اإليرانففي يحففاولون اختبففار الموقففف األمريكففي وال،ربففي بشففكل عففام عبففر 
 العربي.ايجاد تحديات أمنية وسياسية توجا ضد دول مجلا التعاون  لدول  الخليك  

بالجديفد ،  أما من جطة أمريكا  نن عمليفة التطبيفع مفع ايفران ضفمن اسفتراتيجية أمريكيفة ليسفت
ذلفف  أن الواليففات المتحففد  منففذ زمففن تسففعى إلففى التحففد  مففع ايففران التففي يحكمطففا نةففام متعففدد 
األقطفففا ، حيففف  يتكفففون مفففن مراكفففز قفففوى محا ةفففة وأخفففرى غيفففر محا ةفففة بمفففا يسفففما بفففبع  
المنففاور   ففي بنففاء العالقففة، ذلفف  أن الواليففات المتحففد  لففم تسففتطع تجاىففل أن ايففران نجحففت  ففي 

الماضففية  ففي مففد نعوذىففا وتدثيرىففا  ففي كففل أسففيا الوسففطى وأ ،انسففتان والشففر   السففنوات العشففر
األوسط، وأنطا بالععل تحولت إلى العف  اقليمفي رويسفي أمفام ضفعف الالعبفين ايخفرين، كمفا 

، وقبل ذل  2003ال تستطيع أمريكا تجاىل أنا عندما ىبط الجيش االمريكي  ي العرا  عام 
ت امريكفا للتعفاىم مفع ايفران، وأيضفاا عنفدما اسفتقرت القفوات ، احتاجف2001 ي أ ،انستان عفام 

األمريكيففة  ففي العففرا  بعففد ذلفف ، كففان البففد مففن تعففاىم مففع ايففران يمنففع قيامطففا بتشففجيع أنصففارىا 
علفففى مطاجمفففة الواليفففات المتحفففد ، بمعنفففى آخفففر لفففم تنقطفففع حالفففة الصفففران والتعفففاو  والتبفففادل 

 .184واالعتماد بين الواليات المتحد  وايران
، مفن االيراني بالنسبة للشفدن البحرينفي تبلور المواقف االمريكية المتوا قة مع الموقفتو        

لففدى  البحففرين ، ا صففرع السففعير االمريكففي الجديففد خففالل  الكثيففر مففن  المواقففف  الرسففمية كمفف
أشففار الففرويا األمريكففي  ففي وقففد حيفف   اعلففن  عففن تدييففد   لمطلفف   المعارضففة  باإلصففالع، 

بحفرين بدنفا يسفعى للحفل ويفدعو الفدول اإلسفالمية الفى التفدخل، وىفذا أمفر معلفن خطابا عن ال
للتدخل  ي شدن دولة لطا سياد  واستقاللية، الى جان  أن الدول التي ذكرىا ىي دول عربيفة، 
ولكنففففا اسففففتخدم عبففففار   دول إسففففالمية( وكدنففففا يعطففففي ال،طففففاء األمريكففففي والضففففوء األخضففففر 

 .185إليران

 

                                                 
 . 17/12/2013صحيعة الو د، القاىر . بتاريع . مخطط األطمان اإليرانية التوسعية  ي المنطقةسويلم، حسام.  184

 . 23/9/2011. صحيعة إيالف. بتاريع م،زى تصريا السعير االمريكي الجديد  ي البحرينحسن. الشابندر، غال   185
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 افق والتنافروتركيا.. التو إيران 
،  تط،ففى علففى حالففة التنففا ر بينطمففاوايففران التعففاون بففين تركيففا أوجففا ن إيمكففن  القففول        

حعاةففا علففى     يطففا االيجففابياالت التففي تسففعى الففدولتان الففى العمففل جففوىنففا    العديففد مففن الم
 مصففالحطما  المشفففتركة. ولقففد اسفففتقرت العالقففات بفففين إيففران وتركيفففا  ففي العقفففد الماضففي بشفففدن
لفى  ثالثة مواضيع ذات اىتمفام مشفتر : التعفامالت االقتصفادية، ور ف  انعصفال كردسفتان، وا 
حفد أقففل، دعفم قيففام دولففة  لسفطينية. وعلففى الففرغم مفن المنا سففة والخال ففات  يمفا بففين الطففر ين، 
ا حول سوريا وآسيا الوسطى وعضوية تركيا  ي حلف شمال األطلسي،  قد ساىمت  وخصوصا

مفن  مفن موجفاتتخللطفا علفى الفرغم ممفا ثفة  في اسفتمرار العالقفات الوديفة، ىذ  المواضيع الثال
 .التنا ا الشديد بين البلدين

وكما  ىو  معفروف   فان  للعالقفات بفين الفدولتين  جفذورا عميقفة تاريخيفا، حيف  تعفود        
و  وترالتفففي كانفففت تتميفففز بفففالتى عطفففد اإلمبراطوريفففة العثمانيفففة، اإليرانيفففة إلففف-العالقفففات التركيفففة

، 1923 عفاماستمرت ىكذا حتى تدسيا الجمطوريفة التركيفة الحرو  بين العرا والعثمانيين و 
جيفد . و قفد جفذبت اإلصفالحات التركيفة التفي قفام بطفا أتفاتور  حي  أصبحت العالقفة ىادوفة و 
جعلتفا تبفا  الشفا  اإليرانفي رضفا بطلفوت و الحداثفة ال،ربيفة ان واتباعفا يما يتعل  بنطجا للعلمانيفة 

بعفففد الثفففور  اإليرانيفففة انقطعفففت  جفففد  تلففف  و ، ول القيفففام بمثفففل تلففف  اإلصفففالحات  فففي بفففالد  يحفففا
أسفطم و الفذت  2003 عفامالعالقات و اتسمت بالجمود، إلى أن جفاء ال،فزو األمريكفي للعفرا  

تعتبففر تركيففا جسففر   ففنيرانمصففالا المشففتركة، لل تحقيقففاعالقففة البلففدين مففن جديففد   ففي تحسففين
 .تركيا تعتبر إيران الممر ايمن لوسط و جنو  آسيااالتصال مع ال،ر  و 

يفففران تتميفففز بالتنفففا ا و التفففوتر الةفففاىر، ةلفففت العالقفففة بفففين تركيفففا و رغفففم ىفففذا الطفففدوء و         ا 
 لحلففف اجنففديو تركيففا عميلففة للواليففات المتحففد  األمريكيففة بالمنطقففة   ففنيران تففرى  ففيالشففديدين، 

الفففدرن الصفففاروخي ببلفففد  كوراجيففف  بواليفففة  علفففى إنشفففاء شفففمال األطلسفففي خاصفففة بعفففد موا قتطفففا
مفع وتواطفؤا ، الذت تعتبر  ىذ  األخير  تطديفدا مباشفرا لطفا يا التركية الحدودية مع إيران، و مالط

نا سفطما حفول منطقفة آسفيا الوسفطى والقوقفاز باإلضفا ة إلفى ت ،المخطط ال،ربي للقضاء عليطفا
ا ية لتدكيد التفرابط بطفذ  المنفاط  و إةطفار الثقوةيعطما كل المعطيات التاريخية والج،را ية و تو 

ى إعففاد  إحيففاء إلففتسففعى تركيففا  المثففالي واألنسفف ،  نففرىنمففوذجي دولتيطمففا علففى أنففا النمففوذج 
تعتمفففد إيفففران علفففى الجانففف  المفففذىبي كمفففا  فففي   فففي حفففينالقوميفففة التركيفففة، التفففرا  العثمفففاني و 
نفا ا بشفكل واضفا، خاصفة بعفد ىفذا الت الذت بفينالحرا  العربي  ، ويدتيجمطورية أذربيجان 
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تركيففا حولطففا،  كففان األول داعمففا سففوريا وتبففاين موقففف كففل مففن إيففران و أن وصففل ىففذا الحففرا  ل
مما أسطم للمعارضة السورية،  اللنةام و الثاني مدا عا عن الحرا  الشعبي السورت و محتضن

يران  . 186 ي تدزم العالقة مجددا بين تركيا وا 
الدول  وبخاصة  المجاور   ،   مفن  غيفر الممكفن  اىمفال او  وعند  الحدي   عن  عالقات  

اغعفففال  التحفففوالت السياسفففة العالميفففة المعاصفففر  . و فففي  ىفففذ ا  السفففيا    فففان  كفففال مفففن تركيفففا 
يران   يعمل على أساا ما ترا  مصالا وطنية يفتم معالجتطفا ضفمن واقفع النةفام العفالمي ،  وا 

 تدىور. ال ولم  يصل  الخالف  بينطما الى  مستوى
الت،يفرات    ىالوقفوف  علف ال بفد مفن،  بفين تركيفا وايفران عن التوا   والتنفا ر وبالحدي        

سفي  للدولفة السيا  -ن الموقفع الج،را فيإالقول  على أنا حرت، السياسية الداخلية  ي الدولتين
 . حسما  ي تبني المصالا المتعدد  لكل  دولةيةل  العامل  األكثر 

اسفففتقالل سفففت دول إسفففالمية  فففي أسفففيا تعكففف  االتحفففاد السفففو ياتي و  ا، أعطفففى مفففن جانففف  تركيففف
، الل،ة التركية  تنط  من بين تل  الدول المستقلة خمسة كان إذالوسطى  رصة كبير  لتركيا، 

االسفتراتيجية  في ىفذ  وتستعيد مكانتطا الجيوسياسفية و  معطاعالقات جيد   تقيم تركيا ما جعلم
النمفففوذج األمثفففل  بينفففت أنطفففااأل  األكبفففر لطفففذ  الفففدول و  ا نعسفففطا، كمفففا نصفففبت تركيفففالمنطقفففة 

 .مؤسسات اقتصادية واقامت  يطاو ىبات  امنحتطا قروضلالحتذاء با، و 
أصبحت تركيا تلع  دور مطم  ي المنطقة حي  وجطت رسالتين قويتين، أنطفا  وبطذا،        

مصفالحطا كفالحر  الروسفية  لفن تقفف مفع ال،فر  و الواليفات المتحفد  األمريكيفة  في أزمفة ضفد
الجورجية، و أنطا تطال  ال،ر  بنتبان سياسة جديد  مبنية أساسا على االعتراف بوجود قفوى 

الفرويا التركفي عبفد ا. غفول:" إن علفى الواليفات  ي ذل  الشدن قال جديد  لطا مصالحطا، و 
  ".المتحد  األمريكية أن تقاسم قوتطا  ي النةام العالمي الجديد

تففاريع قففديم مففع المنطقففة ال يخلففو مففن التعقيففد، و يةطففر جليففا  يمففا يخففص إيففران،  ففنن لطففاأمففا  
مطامحطا  ي سياستطا القوقاز، لكن الواليات المتحد  األمريكيفة كانفت داومفا تحفاول أن تةطفر 

د عطفففا إلفففى الفففدخول تحفففت مةلتطفففا ، إال أن ىفففذ  زاعفففة إلخا فففة دول منطقفففة القوقفففاز و إيفففران كع
حي  تستعمل إيران البعد المذىبي لكس  بع  تل  الدول كدذربيجفان مفثال  السياسة لم تنجا

 % 60 ، ماليففين أذرت  ففي إيففران 6التففي تتبنففى نعففا المففذى  و لطففا تففداخل اثنففي مففع إيففران  

                                                 
، بتفففففاريع: 4018. مجلفففففة الحفففففوار المتمفففففدن. العفففففدد العالقفففففات التركيفففففة االيرانيفففففة، بفففففين التنفففففا ا و التعفففففاونالنفففففويني، الحفففففا ة.  186
1/3/2013 . 



 العالقات االيرانية االمريكية بعد النصف الثاني من القرن العشرين -عليان محمود عليان

 

 147 

ما يجعلطا تحفا ة علفى عالقفات جيفد  مفع مىذا يقل  إيران كثيرا، يتكلمون العارسية( و  منطم ال
. 187( مففففن بففففا  الضفففف،ط علففففى أذربيجففففان% 94حية السففففاحقة  أرمينيففففا ذات األغلبيففففة المسففففي

الفففنعط اإليفففرانيين عبفففر البحفففر األسفففود نحفففو إلفففى جعفففل منعفففذ اسفففتراتيجي لل،فففاز و  تسفففعى إيفففرانو 
 . أوروبا

و اسففتمرار   ففي  2002حففز  العدالففة و التنميففة التركففي باالنتخابففات عففام  ويففدتي  ففوز        
اإليرانيففة، – ففي تحسففين العالقففات التركيففة  سففطمليحففد  منعطعففا إيجابيففا أ 2007السففلطة بعففد 

ر بعفد أن كفان خمسفة مليفارات دوال 2008حي  تجفاوز حجفم المبفادالت التجاريفة بينطمفا عفام 
عففد  قففرارات سففطلت قففد اتخففذ البلففدان ، و 2001قففد وصففل إلففى مليففار وماوففة مليففون دوالر عففام 

محمفد رضفا رحيمفي الناوف   و قفد أعلفن ،كر فع الجمفار  عفن مفواطني البلفدين  بينطمفاالتعفاون 
الوصول إلى مبلغ الثالثين مليار دوالر   يطموع إيران عن األول لرويا الجمطورية اإليرانية 

 ففي السففنوات الخمففا المقبلففة . و قففد وقعففت حادثففة كففان لطففا عةففيم األثففر علففى تقففار  ملففف 
ا ذت جعفل تركيفالفاألمفر  ،اإليرانية و ىي انعجار خط أنابيف  غفاز أذربيجفان-العالقات التركية

لى  ي حاجة ماسة لل،از اإليراني و  األزمفة، تعفاون إيفران  في مجفال الطاقفة للت،لف  علفى تلف  ا 
لمفففرور القفففوات األمريكيفففة إلفففى العفففرا  مفففن  مفففن ر ففف التركيفففة  اتأيضفففا مفففا قامفففت بفففا السفففلط

 .188تركيا
مجففال   ففي تعاونطمففااإليرانيففة -وممففا يففدل علففى العمفف  الجديففد  ففي العالقففات التركيففة         

األمففن الففوطني. ولففو بقيففت العالقففات براغماتيففة وقاومففة علففى تحقيفف  مكاسفف  اقتصففادية علففى 
المففدى القصففير وعلففى المنففاورات التكتيكيففة، سففيكون مففن غيففر المففرجا أن تثفف  أنقففر  وططففران 
ببعضففطما بمففا يكعففي للتعففاون بشففدن المسففاول الداخليففة ذات ايثففار األمنيففة العففابر  للحففدود مثففل 

                                                 
 2010مفن عففام  نفو مبر 25  في يفومعبفدا. غفول السفاب  رويا التركفي تعطفد الف يمفا يخفص تطفور العالقفات التركيفة األرمينيفة،  187

بالمضففي قففدما  ففي تطبيففع العالقففات مففع ارمينيففا التففي تففراوع مكانطففا منففذ توقيففع بروتوكففولين قبففل سففنة  ففي سويسففرا  / سويسففرا  ففي بففرن
بارادتنففا الحازمففة حتففى يففدخل  "نتمسفف : وصففولا الففى العاصففمة السويسففرية عنففدوقففال غففول ، النطففاء حالففة عففداء مسففتمر  منففذ عقففود

وقففد ابرمففت ارمينيففا وتركيففا  ففي تشففرين  االرمنيفة حيففز التطبيفف ".-البروتوكفوالن المففذكوران اللففذان يرميففان الففى تطبيففع العالقففات التركيففة
لوماسففية اتعاقففا تاريخيففا يتففدلف مففن بروتوكففولين بوسففاطة مففن سويسففرا والواليففات المتحففد  القامففة عالقففات دب 2009 عففام االول/اكتففوبر

اواخفففر ايفففام  1915 عفففام واعفففاد   فففتا حفففدودىما المشفففتركة بعفففد عقفففود مفففن العفففداء النفففاجم عفففن المجفففازر التفففي اسفففتطد ت االرمفففن  فففي
لكفن التصفدي  علفى ىفذا االتعفا  لفم يحصفل، ال بمثابفة عمليفة إبفاد  للشفع  األرمينفي،  االمبراطوريفة العثمانيفة والتفي تعتبرىفا يريعفان 

ان، اذ تربطففا تركيففا بحففل النففزان  ففي نففاغورني قففر  بففا   منطقففة  ففي اذربيجففان تسففكنطا اكثريففة مففن االرمففن( بففين  ففي انقففر  وال  ففي يريعفف
 . 2010نو مبر  25بتاريع   أ ف  ( المصدر: وكالة الصحا ة العرنسية . ارمينيا واذربيجان

 النويني، الحا ة. مصدر ساب .  188
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التركفي رجف   جبطة خالل زيفار  روفيا الفوزراءصال األكراد. وجاء التقدم على ىذ  القضية انع
إلففى ططففران  ففي يوليو/تمففوز  -الففذت أصففبا اين روففيا الجمطوريففة التركيففة – دوغففانأر  طيفف 
يران اتعاقاا للتعاون األمني ووصعتا حز  العمال الكردستاني بدنا 2004 ، حين وقعت تركيا وا 

ذلففف  الحففين، كثعفففت الففدولتان التعفففاون بينطمففا لحمايفففة حففدودىما.  علفففى  منةمففة إرىابيفففة، ومنففذ
،  علففى مففدى شففاكلة تركيففا، تواجففا إيففران مشففاكل أمنيففة  ففي المنففاط  التففي يقطففن  يطففا األكففراد

وىففففو جماعففففة إيرانيففففة مرتبطففففة بحففففز  العمففففال  -قففففام حففففز  "الحيففففا  الحففففر "  سففففنات ماضففففية
بشففن ىجمففات علففى مسففؤولين أمنيففين إيففرانيين،   -الكردسففتاني وينشففط  ففي كردسففتان اإليرانيففة

وردست ططفففران بقصفففف قواعفففد حفففز  العمفففال الكردسفففتاني  فففي جبفففال قنفففديل بتنسفففي  وثيففف  مفففع 
 التركي.  الجيش

حتففى  ، سففعت ايففران  الففى تحسففين العالقففات بففين سففوريا وتركيففامففن ناحيففة أخففرى،           
-ي تحسفين العالقفات السفورية ف حي  اسفطمت، 2011انطال  االنتعاضة  ي سوريا  ي عام 

وقد وصلت حد األزمفة  في  ،التركية، والتي كانت قد توترت  ي الثمانينيات وأواول التسعينيات
عنففدما ىففددت تركيففا ب،ففزو سففوريا إذا لففم تتوقففف دمشفف  عففن  1998أكتوبر/تشففرين األول عففام 

ضعت دمش  دعم حز  العمال الكردستاني. و ي مواجطة التعو  العسكرت الساح  لتركيا، خ
وقامفت بطفرد زعفيم حففز  العمفال الكردسفتاني عبففد ا. أوجفالن بعفد أن كانففت قفد منحتفا مففالذاا 

ىففذا التحففول  ففي السياسففة السففورية  ففتا الطريفف  أمففام  ،آمناففا، وأغلقففت معسففكرات تففدري  الحففز 
تحسفففن تفففدريجي  فففي العالقفففات بفففين البلفففدين. وقفففد بفففرز ىفففذا التقفففار  مفففن خفففالل زيفففار  الفففرويا 

وكانت أول رحلة يقوم بطا رويا  2005بشار األسد إلى أنقر   ي يناير/كانون الثاني  السورت
. وعلفى الفرغم مفن دعفم تركيفا للمعارضفة 1946سورت إلى تركيا منذ استقالل سورية  ي عام 

المناىضففففة لحكففففم األسففففد، ممففففا يضففففعطا  ففففي مواجطففففة مباشففففر  مففففع سياسففففات إيففففران،  ففففنن مففففن 
-سففوريا لففم يقففو  المعففالم األساسففية  ففي العالقففات اإليرانيففة المسففت،ر  أن ىففذا التنففا ا علففى

،ومما ال ش   يا، أن تركيا قامت بدور  عال  ي تيسير حركة المعارضفة لحكفم بشفار  ةالتركي
 . 189األسد، وتضامنت مع المملكة العربية السعودية وقطر  ي ىذا الصدد

                                                 
تقففارير مركففز الجزيففر  للدراسففات.  اإليرانيففة: أخففو  إسففالمية أم تنففا ا إقليمففي؟العالقففات التركيففة (. 2013مقففدم، آرشففين أديفف .   189

علفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففى الموقفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففع االليكترونفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي لمركفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففز الجزيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر : 
.htmhttp://studies.aljazeera.net/reports/2013/05/201359113837501211   : 16/6/2014تاريع الزيار . 
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ثففففورات الربيففففع يما بعففففد وعلففففى الففففرغم مففففن االضففففطرابات التففففي اجتاحففففت المنطقففففة، السفففف       
التففدزم الففذت  ليت،لفف  كفل منطمففا علففى بعفف  مراحففلوديففة  بعالقففات  قففد احففتعة البلففدان، العربفي

من الناحية التحليلية، ، و يتم احتواؤ  والتخعيف من حدتا بسرعة من خالل القنوات الدبلوماسية
يشير إلفى أن ىنفا   نااإلشاحة بالتطديدات عل بدال منالدبلوماسية األدا  نحو  التوجا نن ىذا 

توا قاا استراتيجياا بين النخبة السياسية الحاكمة حالياا  ي كال البلدين على أن عليطما التصرف 
كجيران وعدم تعري  عالقاتطما للخطر، حتى عندما يتعل  األمر بالقضايا األكثر جدالا مثل 

 . 190سوريا والعرا 
ة التركيفففة اتسفففمت بالتفففدرجا بفففين التفففوتر العالقفففات اإليرانيفففونخلفففص ممفففا تقفففدم، إلفففى أن      

، وىنفففا  بفففؤر خفففالف عديفففد  بفففين 1979والتطبيفففع منفففذ الثفففور  اإلسفففالمية  فففي إيفففران  فففي عفففام 
ن حاولتا  ططران وأنقر ( ردمطا ومعالجتطا ولكنطا سرعان ما تةطر إلى السفطا عنفد  البلدين وا 

القضفية ا يتعلف  الموقفف بعنفدمأدنى توتر أو تعار   ي التوجطات السياسية للبلدين بخاصة 
الكرديففة والصففراعات السياسففية والطاوعيففة  ففي العففرا  وتحسففن عالقففات تركيففا مففع أكففراد العففرا  

تففففؤثر بشففففكل كبيففففر علففففى الجففففانبين  لففففنوأخيففففراا األزمففففة السففففورية، إال أن كففففل ىففففذ  الخال ففففات 
يعفة بفين قطال لفن تطفور الموقفف إلفى درجفة ،  ضال عفن أنطفااالقتصادت واألمني بين البلدين 

األمر ال يتجففاوز كونففا ،  ففالففدولتين الجففارتين أو نشففو  مواجطففات عسففكرية مطمففا كففان حجطمففا
اختال ففا  ففي وجطففات النةففر بسففب  الففدور الففذت يسففعى كففل جانفف  إلففى لعبففا  ففي منطقففة الشففر  
األوسففط، وقففد يتالشففى كففل ذلفف  سففريعا مففا لففم يففتم إذكففاؤ  مففن قبففل أطففراف أخففرى أو  ففي حففال 

 .191لعواق  من قبل أحد الطر ينتطور غير محسو  ا
مفن التقفار  االمريكفي  تفرى  مفا الموقفف ، الكيعية واذا كانت العالقات بين ايران وتركيا بطذ  

 ؟ التركيوالتنا ر االيراني 

 في اصالح العالقة بين طهران وأنقره الدور األمريكي
لقفففان والقوقفففاز الشفففر  األوسفففط والب  فففي سفففاحة سفففبعة عقفففود مطمشفففةألكثفففر  بقيفففت تركيفففا       

 نعسفا،  في الوقفت ، مثلما ىفو الحفال اليفوم تعر  نعسطا ووجودىا بقو وشمال أ ريقيا دون أن 
كانففت تتطففر  مففن ماضففي الدولففة العثمانيففة وتحتمففي  ففي منةومففة األمففن ال،ربففي وحلففف شففمال 

                                                 
 نعا المصدر الساب .  190

. قسففم المففدونات، مجلففة المجلففة: لنففدن. اخففتالف  ففي وجطففات النةففر : اإليرانيففة –العالقففات التركيففة السففلمي، محمففد بففن صففقر.  191
  http://www.majalla.com/arb/2012/11/article55240363. علفففى موقفففع المجلفففة االليكترونفففي: 30/11/2012تفففاريع: ب

 . 16/6/2014تاريع الزيار : 

http://www.majalla.com/arb/2012/11/article55240363
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الخريطففة العالميفففة الجديفففد  لففيا  قفففط لمصفففلحة  بفففرز الفففدور التركففي بعفففدىا علفففىاألطلنطففي. و 
و في ىفذا السفيا  تقفوم  ،ولكن أيضا من أجل تحقيف  مصفلحة الواليفات المتحفد  وال،فر  نعسطا

تركيا اليوم بددوار عديد  منطا المنس  والمسطل والوسيط والمحكم حي  تحتاج الساحة الدوليفة 
 .دولة من ىذا الطراز

مففن  الففتخلصنجحففت  ففي أنطففا  ففي تركيففا  و ففي ىففذا، يففرى خبففراء التخطففيط االسففتراتيجي       
والففدليل ىففو ر ضففطا  ،ركففي بحيفف  أصففبحت العالقففات تتسففم بالنديففة بعففد االنعصففاليالمففدار األم

استخدام الواليات المتحد  ألراضيطا ضد العرا  وشجبطا للسلو  االسراويلي  في غفز  مفن اجفل 
تدعيم مكانتطا  ي العفالم االسفالمي مفع االحتعفاة باألىفداف االسفتراتيجية نعسفطا التفي تجمعطفا 

كفففال مفففن الواليفففات المتحفففد  وتركيفففا مفففن  و فففي ىفففذا يتعففف  المؤلفففف  فففي أنيفففات المتحفففد . بالوال
أن الوضفففع الحفففالي للنةفففام الفففدولي يحقففف  المصفففلحة لكفففال  ىاألنةمفففة المحا ةفففة بطبعطفففا بمعنففف

سفبيل المثفال كفل مفن أنقفر   ىالبلدين وليست ىنفا  حاجفة إلعفاد  تشفكيلا بشفكل راديكفالي. علف
يففران المسففالمة التففي ال تطففدد وواشففنطن ترغبففان  ففي رؤيففة  عففرا  ديمقراطففي يعففيش  ففي سففالم وا 

اإلسففراويلي وشففر  أوسففط مسففتقر بففال جماعففات راديكاليففة -جيرانطففا ونطايففة الصففران العلسففطيني
ال،ففر  دون ابتففزاز  ىوالتنسففي   ففي الحففر  علففي اإلرىففا  وتففدمين شففبكات البتففرول وال،ففاز إلفف

وباكسففتان وكشففمير وجميعطففا نقففاط  التقففاء   سياسففي اقتصففادت وتحقيفف  اسففتقرار  ففي أ ،انسففتان
 .بين المصالا التركية واألمريكية

و في ىفذا اإلطففار تعفاني الواليفات المتحففد  اليفوم مففن اسفتمرار معفادا  إيففران ومفا يسففببا         
بعفف  "األدوات التاريخيفففة  ىذلفف  مففن ورطفففة للسياسففات األمريكيفففة التففي تففدر  أنطفففا تحتففاج إلففف

الشفففر  األوسفففط وربمفففا تصفففبا تركيفففا ىفففي المرشفففد الجديفففد  فففي  إلفففىجديفففد مفففن  لتعفففودوالثقا يفففة" 
 .المنطقة

ايرانففي مففن    تعففاون  أمريكففي  إحففدا مففن أنففا البففد االسففتراتيجية ويففرى  البففاحثون  ففي القضففايا 
حيف  أثبتفت خبفر  األعفوام  ،مواجطفة األصفولية اإلسفالمية و أجفل تحقيف  االسفتقرار  في العفرا  

إ سففففاد األىففففداف األمريكيففففة وأن األخطففففاء  ىزولففففة" ىففففي القففففادر  علففففالماضففففية أن إيففففران "المع
 .نمو قو  إيران  ي مطلع القرن الحادت والعشرين ىىي التي أدت إلالسابقة األمريكية 

التعاون مع إيران من منطل  أنطفا البلفد الوحيفد القفادر  بضرور اإلدار  األمريكية وتةطر قناعة 
 في أ ،انسفتان ولفو  القيام بدور مطم طاويمكن ،شكل حقيقيالمساىمة  ي استقرار العرا  ب ىعل

مففا سففينعكا  اسففتقرت األوضففان سففتكف عففن تطديففد إسففراويل وتحجففم الجماعففات المواليففة وىففو
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مزيفد مفن  ىالعالقات مع العالم اإلسالمي ويسطل من تراجع ططران عن دعو  الفروا إلف ىعل
المنطقففة مففن منا سففة إيرانيففة ورغففم التخففوف  ففي بعفف  عواصففم ، التففدخل  ففي الشففر  األوسففط 

العرصففة الواضففحة اين  ففي المنطقففة باتففت مربحففة لجميففع إال أن  ،العالقففة مففع واشففنطن ىعلفف
األطففراف  يطففا،  ففي حففال خعففت حففد  التففوتر بففين الطففر ين وبففدأت مرحلففة بنففاء للثقففة المتبادلففة 

 . 192بينطما
،ربفي األخيففر والففذت كففان ال – ياالتعففا  اإليرانفف إنالقففول يمكفن ، و في  ضففوء مففا تقففدم        

منتةففففراا بعففففد التقففففار  الففففذت حصففففل بففففين رويسففففي البلففففدين بففففارا  أوبامففففا وحسففففن روحففففاني إثففففر 
قفد ، 2014مفن العفام الحفالي اجتماعات الجمعية العامة ل مم المتحد   ي نيويور   ي أيلول 

سففطم  ففي اوقفف تقففدسم البرنفامك النففووت اإليرانففي بمفا  ففي ذلف  معاعففل أرا ، كمفا » شفكل ةاىريففا
، ولكنفا «%، ودعفا الفى عمليفات تعتفيش دقيقفة20تحييد مخزونات اليورانيوم المخصس  بنسبة 

سياسياا يعني  تا صعحة جديد   ي تاريع منطقة الشر  األوسط تختلف عفن صفعحة الثفورات 
ن كفففان االتعفففا   وبالمثفففل تختلففففالعربيفففة،  عفففن مشفففرون الشفففر  األوسفففط الجديفففد أو الكبيفففر، وا 

لواليفففات  قفففد تبفففين ل"، حففف س إيفففران  فففي تخصفففي  اليورانيفففوم»نصس صفففراحة علفففى المفففذكور ال يففف
 في دول المنطقفة مفن العفرا  الفى تفونا  مصفر  المتتنوعفة طاالمتحد  األميركيفة  بعفد ممارسفات

 فاليمن وليبيفا، وصفوالا الفى سففوريا التفي لفم يقفِ   يطفا الربيففع العربفي علفى النةفام  في غضففون 
 فففي األزمفففة  ومحوريفففا ثرامفففؤ  االعبففف تعتبفففرإيفففران  بفففدن متوقعفففاأيفففام أو حتفففى أشفففطر، كمفففا كفففان 

توجفا آخفر يخفص الشفدن السورية، وبالتالي ال يمكفن الحفدي  عفن أت اتعفا  أو تسفوية أو أت 
مففن خففالل  أميركففا حاولففت ، خاصففة بعففد أنالففدور اإليرانففيالوضففع  ففي االعتبففار دون  السففورت

ية وقطر، اللتين تقاربتا بالتالي مع تركيا، عالقاتطا الممتاز  مع بع  دول الخليك مثل السعود
سفقاط الفرويا السفورت بشسفار األسفد بطفر   أن تعتمد على ىذ  الدول لقل  النةام  في سفوريا وا 
، عدس ، عسكرية على األر ، أو ديبلوماسية  في جامعفة الفدول العربيفة ثفمس  في مجلفا األمفن 

تفففيش عفففن حلعفففاء جفففدد لطفففا بنمكفففانطم سفففوى التعأمفففا أميركفففا ولطفففذا لفففم يعفففد  لكنطفففا لفففم تجفففد نععفففا،
أمن لبنان ودول المنطقة  بات يشكل تطديدا علىإنطاء الصران  ي سوريا الذت   يمساعدتطا 

                                                 
يفران وتركيفا.. وخريطففة جديفد  للشفر  األوسففط. صفحيعة األىفرام، الطبعففة الدوليفة. بتففاريع  192 . 9/6/2010إبفراىيم، عفزت. أمريكففا وا 

 ة اإلنترنت: الموقع الرسمي ل ىرام الرقمي على شبك

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=162785&eid=1635  : 17/6/2014تاريع الزيار 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=162785&eid=1635
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=162785&eid=1635
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ت دوعلى رأسطا حليعتطا إسراويل التفي تبفدو غيفر مطمونفة مفن الحفر  الفداور  ىنفا ، والتفي امتف
 .  الى لبناندمرات ع

للعفف  دور  اعففل،  اسففتعدادىاإيففران أبففدت  حيفف  ضففالتطا  ففي ىففذا التوجففا،اميركففا  وقففد وجففدت
إلقنفان سفوريا بتسفليم ترسفانتطا مفن األسفلحة الكيماويفة،   انفد عتليا  قط بالكالم بل بالععفل، 

السفالع وساىمت بشكل كبير الى جان  روسيا بالطبع،  ي تسفطيل التوصفل الفى اتعفا  حفول 
الفذت قضفى بتعكيف   193مفنعن مجلا األ (2118  رقم الكيماوت بسرعة  اوقة،  صدر القرار

ىفففذ  ، ومقابفففل بفففدأ العمفففل العفففورت علفففى األر  مفففن أجفففل تطبيففف  االتعفففا  ثفففمىفففذ  الترسفففانة، 
المسففاعد  اإليرانيففة، عرضففت الواليففات المتحففد  علففى إيففران اسففتكمال التوا فف  بففين البلففدين لقففاء 
ن تخعيفففف العقوبفففات االقتصفففادية المعروضفففة عليطفففا، وىفففذا مفففا حصفففل  فففي االتعفففا  األخيفففر بفففي

  . ي جنيف194 1+5مجموعة الف 
إيران  ي المنطقة دون  تحقي  لمصالاىذا االتعا    ي تصور أن  يالبع  ويخط         
وتحديدا الواليات المتحد   –وأن يكون للدول الخما الكبرى   من منةور الواقع، ال بدسواىا، 
راضففية بففدت أميركففا  وقففد ،مصففالحطا أيضففاا التففي جنتطففا مففن ىففذا االتعففا  السداسففي -األميركيففة

 السفورت الضف،ط علفى النةفامممارسفة  على قيام إيران بدورىا  ي سوريا طالما ان  ي مقدورىا
الفى حفل  والتوصفلالنتزان منا ما تريد ساعة تشاء، حماية لوجود  وبقاوا علفى رأا السفلطة، 

بول بدقفل الق مما ال يمكن إليران ، (2 –جنيف  شار   يا  ي مؤتمر تسلمي ل زمة السورية 
 .195لسنوات استمرنطي نزاعاا مع ال،ر  تمن ذل  لتتعاون مع الواليات المتحد  و 

توجطاتطا الخارجيفة، وىفذا مفا قامفت بفا كفل  تقييم بد وأن تعيد  الن الدول و ي ةل للمت،يرات إ
ىنففا  إذاا  الخارجيفة ،، بعففد االحتكفام الفى  المت،يففرات المتحففد  األمريكيفة وايفران مفن  الواليفات 

أميركيفة  في تسفوية الملفف النفووت بفالطر  الدبلوماسفية. لكفن الرغبفات  -رغبٌة مشتركة إيرانيفة 
 . اإليراني –والنوايا وحدىا قد ال تكون كا ية إلنجاع التقار  األميركي 

                                                 
، تضفمن اثنفي عشفر 2013ول / سفبتمبر أيلف 27المعقفود   في يفوم   7038 في جلسفتا  2118أصدر مجلفا األمفن القفرار رقفم  193

 مجموعفة عفن الصفادر الختفامي البيفان بندا باإلضا ة إلى مر قات شملت قرار المجلا التنعيذت لمنةمة حر االسفلحة الكيماويفة ، و

(: قفرار مجلفا 2. لالطفالن علفى  حفوى ومضفمون القفرار، يراجفع الملحف  رقفم  2012يونيفو  30سفوريا المفؤر   في  أجفل من العمل
 المنشور بالل،ة العربية على موقع مكتبة مجلا األمن:. 2118ألمن ا
 photos.state.gov/libraries/syria/982645/wp-pdfs/SC2118Ar.pdf    

 . ن  ي مجلا األمن باإلضا ة إلى ألمانياياألعضاء الخمسة الداوم 1+5تشمل مجموعة  194
. جريففففد  الشففففر  األوسففففط. بتففففاريع ميركففففي يصففففعع العففففر  وتركيففففااال –اوسففففاط ديبلوماسففففية: االتعففففا  االيرانففففي  ضففففة،  اضففففل.  195
25/1/2013 
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نتيجفة توا ف   داخلفي  إنمفا ىفو اإليراني الجديد  ي السياسفة الخارجيفة التوجا ويبدو واضحا بدن
المرشفد علفي خفامنوي والحفرا الثفورت  والمتثملة بشخص األساسية  ي النةام بين مراكز القوس 

جاء تشكيل حكومة روحاني و قاا لرغبات خفامنوي والتيسفار األصفولي و والرويا حسن روحاني؛ 
المتشففدسد،  طففي ال تضففمس أتس شخصففية إصففالحية غيففر مرغففو   يطففا بالنسففبة إلففيطم، كمففا وعففد 

خارجية بما أسما  خامنوي بف " نس المرونة والبطولة مفع الحعفاة روحاني بااللتزام  ي السياسة ال
طاتفا،  قفد دعفا  إلفى  "، وحتىعلى األصول يضمن روحاني عدم معارضفة الحفرا الثفورت توجس

مففا انعكففت وذلفف  خال اففا ل صففوات المعارضففة التففي  ،الحعففاة علففى دور   ففي الحيففا  االقتصففادية
  ي إيران.  يا  االقتصادية والسياسيةل  ي الحخالتد التوقف عن الحرا إلى  تدعو

وتؤكسفففد التصفففريحات المؤيسفففد  ألداء حسفففن روحفففاني  فففي نيويفففور ، والتفففي صفففدرت عفففن        
داخلفي إيرانفي غيفر مسفبو   نالحرا الثورت وأومفة الجمعفة وروفيا البرلمفان علفى وجفود إجمفا

المتحفد ، وىففو موضفون التقفار  مففع الواليفات  ال سففيمابخصفوص مراجعفة العالقففة مفع ال،فر ، 
الموضففون الففذت كفففان التطففرس  إليفففا غيففر مسفففموع بففا  فففي عطففد الرويسفففي ن األسففبقي ن ر سفففنجاني 

ىذا اإلجمان الداخلي استجابة لمطل  غالبية الشع  اإليرانفي  مثل، من ناحية ثانيةوخاتمي. 
 مففدخالالتففي تففرى ضففرور  العمففل علففى تجففاوز القطيعففة مففع الواليففات المتحففد  والعففالم، بوصففعطا 

  ي البلد.  لمواجطة المشاكل االقتصادية واالجتماعية المتنامية
بالنسففبة لمسففدلة  بففالقو وضففع الففرويا أوبامففا الففداخلي  يمكففن وصففف ومففن الجانفف  األميركففي، 

طمففا بالضففعف تتمففن انتقففادات مففن الجمطففوريين  علففى الففرغم ممففا يواجطفا ، العالقفات مففع إيففران
خارجيفففة، ومفففن بعففف  وسفففاول اإلعفففالم التفففي تتطمفففا وال األمنيفففةوالتخفففاذل  فففي مجفففال السياسفففة 

وعلفى  السفورية،وجبان على خلعية معالجتا ملف األزمة الكيماويفة عالنية بدنا رويا ضعيف 
  مفع لإلى التصفتدعو الرغم من الض،وط التي يمارسطا أصدقاء إسراويل  ي واشنطن، والتي 

نحففو ب مففدعوماويا نعسففا "ذوفف   ففي ثيففا  خففروف"، يجففد الففر بدنففا إيففران، و ففي وصففف روحففاني 
 .ةيضرور  حل أزمة الملف النووت اإليراني بالطر  السلم يرونالذين  األميركيينثالثة أربان 
 ، كمفا أن، بين الطر ين حاجز عدم الثقة تخطيبال،ة  ي  ربما تكون ىنا  صعوبةمع ذل ، 

عفن تسفوية  ؛ إذ يبحف  اإليرانيفون علفى األرجفا الوصل إلى اتعفا  مفر  لفن يكفون أمفرا سفطال
شاملة تحعة إليران مصفالحطا ووضفعطا بوصفعطا قفوس  إقليميفة  في المنطقفة،  في مقابفل تنفازالت 

حففففاني بلعبففففة "منتصففففر مقابففففل تقففففدسمطا  ففففي الملعسففففين النففففووت والسففففورت، وىففففو مففففا عبسففففر عنففففا رو 
 عي غيا  أتس معطيات  دقيقة عن طبيعة ما تسمسيا ططران بف "المرونة والضفمانات" ، منتصر"
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، يصففرس أوبامففا علففى أنس المجتمففع 1+5ي تنففوت تقففديمطا للمعاوضففين ال،ففربيسين  ففي مجموعففة التفف
مففففن جطففففة  أخففففرى، سيسففففعى ، و الففففدولي  ففففي حاجففففة إلففففى أ عففففال ملموسففففة يقففففوم بطففففا اإليرانيففففون

إيرانيفة إلفى  عفل كفلس شفيء  -على المستوى اإلقليمي والدولي من تسوية أميركية  المتضررون
ففا يجففرت بففين ططففران وواشففنطن؛  نسففراويل تحففاول  لمنعطففا إذا ةلسففوا بمعففزل   تقففار   منففع أتعمس

ر عنفا نتانيفاىو  في بف  لطفا مطالبطفا األساسفية، وىفو الموقفف الفذت عقفأميركي ال يح -إيراني 
األمم المتحد  عندما حذسر من االنخدان بما أسما  "تالع  إيران بالمجتمع الدولي". أمسفا تركيفا 

منطففا بففالقل  مففن أن يحسففم االتسعففا  المحتمففل بففين واشففنطن كففل وروسففيا ودول الخلففيك،  تشففعر 
مفففا يضفففعنا أمففام عفففد  سفففيناريوىات يمكففن أن تتطفففور  فففي محسفففا  مصففالحطم،  علفففىوططففران 

 ىذ  السيناريوىات تشمل:  األميركية، –سياقطا العالقات اإليرانية 
 مؤقتففةعاىمففات ر بففين إيففران وال،ففر  إلففى تتأن يففؤدت انخعففا  مسففتوى التففو  :الســيناريو األول

تسوية شاملة نةرا لصعوبة الملعسات  غير كا ية لتحقي  إال أنطاوقون صدام عسكرت،  تقي من
 .المطروحة، وتعدسد األطراف ذات المصلحة  يطا

ات العالقففة تنتطففي عفف: أن يقففود مسففار التقففار  الحففالي إلففى تسففوية شففاملة للملالســيناريو الثــاني
قفففد  ،ا الطفففر ين، ومفففن ضفففمنطا المصفففالا اإلسفففراويليةأميركفففي يحعفففة مصفففال -بتوا ففف   إيرانفففي 

ا من رغبة واشنطن وططران  ي اغتنفام العرصفة لتحقيف  مكاسف  قيحصل ىذا السيناريو انطال
 ةروف تاريخية أخرى. يحقطا أت من األطراف  ي قد ال 

 بالنسبة إلى اإليرانيين،  ننس رغبتطم  ي التعاىم مع ال،ر  تفدتي ضفمن إجمفان قفومي داخلفي،و 
، و في ةفلس تراجفع نعفوذىم اإلقليمفي، ومخفاوف مفن مزيفد كما أشرنا سفابقا وبمباركة من المرشد

من االنحسار، وىفو مفا كفان األميركيفون ينتةرونفا منفذ سفنوات. وىفو مفا يسفتجي  لرؤيفة إدار  
ىففذا  تحقفف ف قسففالففرويا أوبامففا  ففي إيجففاد تسففوية دبلوماسففية ألزمففة الملففف النففووت اإليرانففي. يتو 

عة الموجفود  عنفد نةيفر  قو على مدى استجابة المعاو  اإليراني أل   التنازالت المتو السيناري
 .196األميركي

 في سفعي اإليفرانيين، كمفا كفان دأبطفم، إلفى شفراء مزيفد مفن الوقفت  والمتمثفل :السيناريو الثالث
الالعففود   ففي خصففوص حصففولطم ،  ففي انتةففار الوصففول إلففى نقطففة تنففازالت كبيففر دون تقففديم 
ن مففن قلفف  و اإلقليميفف أن يففتمكن حلعففاؤىم ففي  أمففاللوجيففا إنتففاج السففالع النففووت، أو علففى تكنو 

                                                 
. مختفارات إيرانيفة. مقالفة منشفور  علفى موقفع األىفرام إيران وال،ر : تحوالت جذرية تنال من إدار  العالقات الدوليفةسالم، عالء.  196

 .  1/8/2012الرقمي. بتاريع 
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، لكفون ىفذا السفيناريو يحمفل مخفاطَر كبيفر  إال أنلعاودتطم  ي العفرا  وسفورية.  القو معادالت 
 لالعرصة مازالت قاومة لعم أنالخطا  اإليراني بد عال، كما  ت،يرال،ر  على اقتران  إصرار

 . 197غرضطا ىو شراء الوقت نن أيت إيران النووية  ي حال تبعسكرت ضد منش 
اإليرانيففة تقففف علففى عتبففة  -و ففي كففل األحففوال يبففدو واضففحا أن العالقففات األميركيففة         

وبخاصففة  مفن الففدول العربيفة ممفا يتطلفف  سففتحد  تدثيرىفا علففى سفاور المنطقففة، تطفوسرات كبيفر 
مففع مختلففف سففيناريوىاتطا بوصففعطا سففتكون أكثففر  االسففتعداد التففام للتعامففل العربففي الخلففيك دول

عفي   ،الموقف العربي لفيا بالضفعف الفذت يجفرت التفرويك لفا علما بدناألطراف المعنيسة بطا، 
اإليرانيففة،  –التففدثير  ففي مسففار العالقففات األميركيففة  أورا  قففو  تتففيا لطففاالففدول العربيففة قبضففة 

 .198طةتسوية أو مواج اتجا سواء كان ىذا المسار يسير  ي 

 مستجدات العالقات االمريكية االيرانية في القرن الحادي والعشرين
ديففففد    ففففي  مرحلففففة جمففففا بففففدأت اوبابففففارا     ففففي ةففففل إدار  الففففرويا األميركففففي الحففففالي       

اقليميفا  ااسفتراتيجي   فاعال  ادور  تلعف توجطات  السياسفة األمريكيفة، وبخاصفة مفع الفدول التفي 
ا األمريكي بارا  اوبامفا سفلطاتا  في البيفت األبفي  يفوم العشفرين ،  منذ أن تسلم الرويودوليا

مففن والتففي حملففت أعبففاء ثقيلففة ، بففوش مففن سففبقاوىففو يواجففا تركففة ،  2009مففن كففانون الثففاني 
جاء ىذا قد  و ،وكذل  العالقة مع إيران،  ي أ ،انستان والعرا  القوات األميركيةأبرزىا وجود 

 الرواسة األميركية. عن  تىتمام  ي ضوء جملة تصريحات صدر اال
الخيفار الدبلوماسفي  يالحة بوضوع ت،لي  وتعضيل والمعطيات السابقة، ي ضوء المؤشرات و 

لماذا يسعى الطر فان  ، ويطعو على السطا تساؤالت عديد ، من بينطا: على الخيار العسكرت
أحفدىما أو  وىفل يطمحفان كالىمفا ؟التعاىم بدل الصران الذت لم يستعد منفا أت منطمفالتحقي  

أت  1979-1953مفا بفين  العتفر  في كمفا كانفت ساب  عطفدىا ال سفيما إلى إعاد  العالقات ك
 ؟أيام حكم الشا 

مرحلة جديد  من العالقات االيجابية بين   التي أسطمت  ي بدءبين العوامل  يبرز من        
 فففتا ىفففذا  التوجفففا    قفففد  ،ثفففمايففران وأمريكفففا  مفففا قالفففت عنفففا امريكفففا أنطفففا تقاتففل االرىفففا ، ومفففن 

سففففاىمت الحفففففر  حيففففف    ،للتقففففار  االيرانفففففي األمريكففففي البفففففا  علففففى مصفففففراعياكففففي   ير األم

                                                 
 سالم، عالء. المصدر الساب  نعسا.  197
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 ء. المصدر الساب  نعسا.سالم، عال 
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وو فرت واشفنطن  قوت،األمريكية على اإلرىا   ي تعزيز مكانة إيران كدولة إقليمية ذات نعوذ 
 إليران  رصة مناسبة للحصول على مكانة إقليمية ودولية. 

لططفران، تمفت  اكانفا يشفكالن تطديفدا مباشفر اللفذين أ ،انسفتان(   بعد اإلطاحة بنةامي  العرا ،
نعفوذ  في منفاط  أخفرى مطمفة، مثفل ىا  ي العرا  ولبنان، وأصفبا لطفا مكا د  إيران بنطال  يد

اسففففت،لت إيففففران انطيففففار النةففففام العراقففففي و  ،غففففز ، وأسففففيا الوسففففطى، وأ ريقيففففا، وأمريكففففا الالتينيففففة
، لتتحول إلى القو  اإلقليميفة األبفرز، والفى  اعفل سياسفي وانش،ال أمريكا  ي حربطا  ي العرا 

 رويسي  ي المنطقة. 
 ففي تشففكيل النةففام العراقففي الجديففد، وتسففعى إلففى  أن يكففون  اطر ففا مطمفف وىكففذا، تصففبا إيففران

النةفففام العراقفففي الجديفففد غيفففر معفففاد لطفففا أو أن يكفففون مؤيفففدا أو متعاطعفففا معطفففا.  بعفففد أن كفففان 
كل تحديا أمام حريفة الععفل اإليرانفي لتحقيف  دور إقليمفي، بفات  اليفوم النةام العراقي القديم يش

 .أمام إيران العرص متاحة بشكل كبير
العالقفات اإليرانيفة  شفطدت  ،2013عفام  ومنذ انتخا  الرويا حسن روحاني  ي شفطر يونيفو

د الطريفف  أمفففام طسففرغبففة الطففر ين  ففي تقففار  يم تعكففااألمريكيففة  تبففادال إلشففارات ومواقففف  –
العالقففة بينطمففا، وعلففى رأسففطا البرنففامك النففووت  والملعففاتالتوصففل إلففى حلففول سياسففية للقضففايا 

 ي مقاربة كل طرف تجا  ايخر؟  تحول جذرتىذ  الرغبة المشتركة  ينجم عناإليراني.  طل 
كونفففا محاولفففة أخفففرى مفففن جملفففة  األمفففر ال يعفففدوأن ومفففا ىفففي  فففرص نجفففاع ىفففذا المسفففعى؟ أم 

ر سففنجاني ثففم خففاتمي، قبففل أن  التففي بففدأىالملعففات العالقففة مففع واشففنطن محففاوالت  اشففلة لحففل ا
 ؟تتوقف  ي ةل رواسة أحمدت نجاد

أصففبحت إيففران أكثففر تففدثيرا بالبيوففة الدوليففة، وىففو الطففابع الففذت سففيةل يالزمطففا بعففد بففذل  كلففا، 
الت،ييففر الجففذرت الففذت حففد   ففي النةففام الففدولي، وبففروز عففالم القطفف  الواحففد، وتبلففور ةففاىر  

يشففكل معيقففات بناويففة أمففام الففدور والسياسففة الخارجيففة اإليرانيففة، وسففلوكطا  بففدور وىففذا ، العولمففة
 . السياسة الخارجية اإليرانية تتدثر بشكل كبير بالواقع الدولي ومعطياتا ،السياسي

الواليففات المتحففد  األمريكيففة كقففو  عةمففى تففولي اىتمامففا كبيففرا بففنيران، ،  ففنن أخففرى ومففن ناحيففة
خيففر  تحففاول أن تقابففل السياسففات األمريكيففة  ففي المنطقففة بسياسففات أخففرى ب،يففة  ففر  وأن األ

معادلة التوازن اإلقليمي، من خالل تعزيز قواتطا العسكرية تحسفبا ألت نفزان، وتنميفة عالقاتطفا 
مع دول المنطقة وبخاصة دول الخلفيك، وتدكيفد دورىفا اإلقليمفي. كفل ذلف   يفد عنا إلفى القفول: 

بفال ريف ، ومفا تقفوم بفا ططفران ىفو  آتططفران وواشفنطن للوصفول إلفى صفعقة إن الحوار بين 
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التجطيفففز واإلعففففداد والتمطيفففد للمسففففرع اإلقليمفففي للقففففاء المنتةفففر لعففففر  ضفففرور  احتسففففابطا  ففففي 
 .المعادلة السياسية اإلقليمية

 االيرانفي التعاعل  وكما يرى معةم المحللين للمشطد السياسي اإلقليمي، يتع  الباح  بدن    
تقفار  المسفا ة  ، كمفا يسفاعدمن  شدنا  حل  الكثير  مفن  المشفكالت  اإلقليميفة  االمريكي  
األمريكية بشكل  عال  ي دعم الواقع السياسفي العراقفي ، وحفل المشفكلة السفورية ،  –اإليرانية 

اإلسفراويلي ، ويعفتا بابفا للوصفول  –والوصول إلى نتاوك ملموسة وحقيقية  ي الصران العربي 
صي،ة إيجابية للحكم  ي لبنان ، كما أنا قد  يسفاعد   في  ايجفاد   للمشفكالت  السياسفية    إلى

التففي  تواجططففا البحففرين ، ويففؤمن الخلففيك مففن شففرور الصففراعات والتففوترات ، ويمكففن أن يعففتا 
نا ففذ  لمرحلففة اقتصففادية مميففز  مففن التطففور واالزدىففار ، ويحعففة توازنففات القففوى  ففي المنطقففة، 

 رصة ذىبية إليران للفتخلص مفن  شكلأن العدوان على العرا  مما ال ش     يا  ان  وىكذا 
 ، لكنطففا  ففي الوقففت ذاتففادورىففا اإلقليمفي وقلففص مففنمنفا ا إقليمففي قففوت أنطفف  قوتطفا العسففكرية 

من العرا  بحكم العار   ي ميزان القوى  أكثر عليطا اقوى عةمى يمكن أن تشكل خطر  تواجا
ختالل ميفزان القفوى لصفالا إيفران بعفد تحريفر الكويفت وطفرد  فا ، وطبيعة الطموحات السياسية

وال  ،ودورىفا  في منطقفة الخلفيك العربفي مكانفة إيفرانتعزيفز ل رصفة  كفان بمثابفةالقوات العراقيفة 
سففيما بعففد أن عملففت علففى اسففت،الل موقعطففا مففن ىففذا العففدوان السترضففاء دول مجلففا التعففاون 

اإلقليميفففة و فففي ضفففوء  المسفففتجدات  ، يميفففة والدوليفففةالخليجفففي وال،فففر  بمفففا ينطفففي عزلتطفففا اإلقل
 ي ايونة األخير  مساحة أكبر للمناور   ي مواجطة الواليات المتحد   ةطران أةطرتوالدولية، 

لتةطففر اسففتعدادا غيففر مسففبو  للتعامففل   2006وجففاءت تصففريحات المرشففد األعلففى منففذ عففام 
عات محففففدد ، ولففففم تسففففعر مباشففففر  مففففع واشففففنطن بدسففففلو  معلففففن وواثفففف  وعلففففى أسففففاا موضففففو 

تصريحات خامنوي سوى عن  نتاوك حقيقية محدود  من حي  التنازالت أو حتى على مستوى 
المعاوضات الععلية، ولكنطا أبرزت صران السلطة الداخلي  ي إيران على المفنطك المتبفع تجفا  

لففى  ففي ولكففن للمففر  األو ، أمريكففا، وسففوف تسففتمر المشففاحنات الداومففة بففين األحففزا   ففي إيففران 
تففاريع إيفففران مفففا بعفففد الثفففور  لفففم يعفففد النةففام منقسفففماا حفففول المسفففدلة األساسفففية وىفففو الحفففوار مفففع 

تطبيف  معادلفة تحقيف  المصفالا السياسفية بفين عمليفا  في  وكمفا   واضفا وثابفت  واشفنطن،
وقفيم تحفر  السفلو   في  حفول مبفادل  كل ما يثار ،ليا ىنا  صداقة او عداو  داومة ،الدول

 . مايستعمل لتبرير  عل ما  ي ةرف  اليا اال كالماتجا  معين 
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يمكن ان يكون معقوال ان اخذ بنةفر  ان تحدت ايران للواليات المتحد  وحلعاوطا الكبار الغير 
لصففالا  الن النتيجففة محسفومة دون جفدال ،االعتبفار قيفام حفر  تقليديففة تقتصفر علفى الطفر ين

بفالرد باسفتطداف كفل دول  يركفا حربفا عليطفاأم غير أن إيران ربما تعكر  في حفال شفنت أميركا،
بتخري  البنفى التحتيفة وحفر  ابفار الفنعط  فيطم و في  ،خاصة االمارات وقطر والكويت ،الخليك

 األميفففركيينذلففف  قفففد يجعفففل  ،التركيبفففة السفففيكولوجية للعفففرا وىفففذا لفففيا بعيفففدا عفففن ،السفففعودية
قابل ربما لم يحسبوا ان العالم لكن  ي الم مع إيران، يعكرون الف مر  قبل االقدام على الحر 

النقففدت سففيعود   ففالتراكم ،ذل  بخففزن الكثيففر مففن الففنعط رغففم ارتعففان االسففعارلففال،ربففي قففد اسففتعد 
عاد  ما دمرتا الحر ، ،الى خزاونطم ثمنا للسالع اغل  الةن ان غفزو العفرا  كفان ضفمن و  وا 

 ىذا المخطط.

ا السففاخنة  المزمنففة منطففا والحديثففة(  ففي ترتيفف  القضففاي  عنففد ،و يمففا  يتعلفف  بالواليففات المتحففد 
المنطقففة العربيففة،  ففنن البرنففامك النففووت اإليرانففي، والموضففون السففورت، والتحففوالت االسففتراتيجية 
األمريكية نحو منطقة المحيط الطادل، والتحلل التدريجي من االرتطان المتعل  بالنعط والطاقفة 

القضفايا  وبخاصفة  الصفران   لى مختلفف يباا، ىي قضايا تعلو عتقر  2035للمنطقة حتى سنة 
بحكم قوى الد ع وراء كل منطا، وىو ما يعني أن ىذ  الموضوعات  العلسطيني  الصطيوني  ،

ستحيل القضية العلسطينية إلى جدول االنتةار مفن جديفد، بفل إن اإلدار  األمريكيفة قفد تاخعفف 
يكيففة اإليرانيففة علففى برنامجطففا مففن انتقاداتطففا لبنففاء المسففتعمرات خففالل تطففور المعاوضففات األمر 

النووت، على أمل "مقايضة" ضمنية مع اللوبي اليطودت الصطيوني  ي الكونجرا بالت،اضفي 
بالقدر الكا ي عن النشاطات اإلسراويلية  النةر صرفعن تخعيف الحصار عن إيران، مقابل 

 .عسكريةالعمليات الغتيال أو االاالستيطانية، أو حتى عمليات 
ىا القدر  على السيطر  على الموقف وعلى قياد  المنطقفة  في ؤ قياد  اإليرانية وحلعايوجد لدى ال

 ففي شففطر كففانون أول/  بحثيففة تففم نشففرىاحالففة انسففحا  القففوات األمريكيففة منففا،  عففي مسففاىمة 
السففورت  - ففي صفحف ومواقففع عراقيففة وعربيفة، حملففت عنففوان "الفدور اإليرانففي 2013ديسفمبر 

القناعففة اإليرانيففة: "يبففدو أن القيففادتين  طرحففت ىففذ ريكففي جديففد"، المحتمففل  ففي العففرا ..  ففع أم
اإليرانيففة والسففورية قففد توصففلتا منففذ  تففر  قصففير  إلففى قناعففة مشففتركة  ففي أن المشففرون األمريكففي 
 ي المنطقة قد وصل إلي طري  م،ل ، وذل  إثر نجاع المقاومة الوطنية العراقية  ي تعطيفل 

تفا وأىدا فا، وأن إخعفا  إدار  بفوش  في العفرا  قفد أنفتك مشرون االحفتالل، وا  شفال كفل مخططا
 راغاا سياسياا ال يمل  حلعفاء الواليفات المتحفد   في المنطقفة القفدر  علفى ملوفا، وعليفا،  فنن  في 
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وسففع القيففادتين وحلعاوطمففا اسففتثمار ىففذ  العرصففة التاريخيففة، والتحففر  لمففلء العففرا  مففن خففالل 
دار  األمريكيففة علففي تجففاوز مطبطففا، وياعينطففا علففى القيففام بففدور مشففتر   ففي العففرا  يسففاعد اإل

 .199"حسم الصران مع المقاومة الوطنية العراقية لصالحطا
 ففي القريفف  العاجففل، حتففى إن  النففووت اتعففا  كامففل بشففدن الملففف أن يففتم تحقيفف ال أحففد يتوقففع 

لفففين ال يتوقعونفففا خفففالل أقفففل مفففن سفففنة إذا لفففم تطفففرأ عراقيفففل، كفففدن يضفففاعف  اإليفففرانيين المتعجس
اإلسراويليون تدخلطم أو أن يواصلوا مسلسل الطجمات اإللكترونية،  ضفالا عفن تصفعية العلمفاء 

اإليرانفي، ومفن احتمفال تخعيفف  -داخل إيران نعسطا.  نسراويل منزعجفة مفن التقفار  األمريكفي
سريع للعقوبات، وخصوصاا من خسار  ملف اعتفادت اسفتخداما لتحفدست إدار  أوبامفا وابتزازىفا، 

ادىفففا  فففي تحصفففيل بعففف  مكاسففف  عسفففكرية وتكنولوجيفففة لقفففاء وقفففف حمالتطفففا المطالبفففة وقفففد أ 
بالحسففم العسففكرت وتطديففداتطا باإلقففدام وحففدىا علففى توجيففا ضففربة جويففة إليففران. وعلففى سففبيل 

 النفووت االحتياط صعسدت إسراويل شروططا  دصفبحت تطالف  اين بفف"تدمير" البرنفامك اإليرانفي
اشففنطن مناسففباا أن تنصففا إسففراويل مجففدداا بالتوصففل إلففى اتعففا  كففامالا. و ففي المقابففل وجففدت و 

سالم نطاوي وشامل مع العلسطينيين، باعتبار أنا يشكسل د عاا حيوياا للموقف التعاوضي ال،ربي 
 مع إيران.

مفففن المتوقففففع  أن يكففففون المسفففار  ففففي المعاوضففففات السياسففففية أكثفففر صففففعوبة، تحديففففداا بسففففب  و 
ذ تمنففى روحففاني أخيففراا أال تاحففاط إيففران بففف التراكمففات األيديولوجيففة والعدا ويففة علففى الجففانبين. وا 

"سور أيديولوجي"  ننا تناسى أن النةام اإليراني نعسا قام على استراتيجية العداء لف "الشفيطان 
مففن أعضففاء الكففون،را لففم  ،  ضففال عففن أن كثيففرااألكبففر" وأنففا ال يبففدو مسففتعداا للتخلسففي عنطففا

ن إيفففران إحففدى أكبفففر حلقاتففا. و فففي حففال تدكفففد ل مففريكيين أنطفففم ينسففوا "محففور الشسفففر" ويعتبففرو 
يقتربفون مفن تعزيففز مصفالحطم  ففننطم قفد يتخلسففون عفن أت أجنففد  وضفعوىا سففابقاا لت،ييفر النةففام 
اإليراني أو إلصالحا، ، وربما ال يبفالون بعالقفات طبيعيفة ومسفالمة بفين إيفران ودول الخلفيك، 

بمصفالا إسفراويل وأمنطفا، وبالتفالي  فننطم ال يسفتطيعون  لكن ما لن يتساىلوا  يا ىفو مفا يتعلف 
  .200تصوسر اعتراف بدت نعوذ سياسي إليران إذا لم تكن ىذ  األخير  متصالحة مع إسراويل

                                                 
موقفع شفبكة المنصفور اإلخباريفة.  اإليراني المحتمل متطلبات أمننا الفوطني؟ -ىل يخدم الصران األمريكيقرياقوا، سعد داود.  199

 1/7/2014. تاريع الزيار : 2007أكتوبر 
االمفففارات مركفففز . قضفففايا المنطقفففةاإليرانيفففة وانعكاسفففاتطا علفففى  -تطفففوسر العالقفففات األمريكيفففة(. 2013بفففدرخان، عبفففد الوىفففا .   200

 . 37-36. ص للبحو  والدراسات االستراتيجية
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من المستبعد أن تقود الواليات المتحد  حملة تشفديد الحصفار االقتصفادت  وأخيرا،  ننا ال يبدو
بفين الفدول األعضفاء  في مجلفا األمفن الفدولي  المحادثات الجاريفة تعلى إيران  ي حال  شل

يفران مفن جطفة أخفرى إليجففاد حفل مفر  لفدى جميففع ( 1+5 ة مجموعفزاوفد ألمانيفا  مفن جطففة وا 
ويبدو أن إدار  الرويا األمريكي بارا  أوباما ترغ   ي استخدام الورقة االقتصادية  ،األطراف

لطاقفة  النوويفة   تقفع مفن  بفين   ا ،وليا العسكرية للض،ط على إيران لمعالجة الملفف النفووت
 . السياسة االستراتيجية  ي  ايران منذ   تر  طويلة  ياولويات مخطط
ازمففة الملففف النففووت اإليرانففي؟ ومففا انعكاسففاتا علففى العالقففات اإليرانيففة وحقيقففة تففرى مففا طبيعففة 

  . األمريكية وعلى الواقع العربي؟ ىذا ما سيتم تناولا  ي العصل األخير من ىذا الكتا
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 ومراحل التطور، الدوافع ، البدايات البرنامج النووي اإليراني: أوال: 
بدايففة بففدن التففي تناولففت مسففدلة البرنففامك النففووت اإليرانففي  لمصففادر التاريخيففة والوثاوقيففة ففادت اأ

 في عطفد الشفا  محمفد رضفا بطلفوت، حيف   1960عام  كان  يالتوجا اإليراني للطاقة النووية 
تفم  في عطففد  إنشفاء ىيوففة الطاقفة النوويففة اإليرانيفة ومركفز ططففران للبحفو  النوويففة الفذت باشففر 

عنففدما تففم ضففما لجامعففة ططففران وأشففر ت عليففا ىيوففة الطاقففة النوويففة  1967عففام  دور  البحثففي
  201اإليرانية. 

  دىففدتقويففة مففع الواليففات المتحففد  األمريكيففة،  بعالقففاتتتمتففع   ففي ذلفف  الوقففت، كانففت إيففران
( مي،ففاواط ل غفففرا  البحثيففة، وقفففد كففان لطفففذا 5األخيففر  للمركففز معفففاعال نوويففا صففف،يرا بقففدر   

 ( غرام من البلوتونيوم سنويا من وقود  النووت 600    على إنتاجالمعاعل قدر 

 202المستطل . 
سففعت إيففران بعففد ذلفف   ففي عطففد الشففا  وعلففى ضففوء توجطاتففا إلففى بنففاء ثالثففة وعشففرين معففاعال 
نوويفففا إلنتفففاج الطاقفففة الكطرباويفففة، ومفففن أىفففم الخطفففوات التفففي اتخفففذتطا إيفففران  فففي مسفففعاىا لطفففذا 

، تضففمن ىففذا العقففد 1975عففام  Crafft Workكة األلمانيففة الطففدف، توقيففع عقففد مففع الشففر 
( مي،فاواط، ىفذ  1200بقفدر   203االتعا  على بنفاء معاعفل نفووت  في منطقفة بوشفطر اإليرانيفة 

الخطفففو  قفففد أثفففارت انزعفففاج الواليفففات المتحفففد  األمريكيفففة  قفففام الشفففا  بتوقيفففع اتعاقيفففة مفففع معطفففد 
مطنففففدا و نففففي إيرانففففي إلدار  وتشفففف،يل  (800ماسيوشوسففففت التكنولففففوجي األمريكففففي لتففففدري   

مففع الحكومففة العرنسففية علففى بنففاء  كمففا تعاقففدت إيففرانمعاعففل بوشففطر عنففد االنتطففاء مففن بناوففا، 
( مي،فاواط ، 50( قفدر  كفل منطمفا  Pram Atomمعاعلين نفوويين تنعفذىما الشفركة العرنسفية  

 فففففي بنفففففاء ىفففففذين قيفففففام الثفففففور  اإلسفففففالمية  فففففي إيفففففران وسفففففقوط الشفففففا  قفففففد أوقعفففففت العمفففففل  لكفففففن
 .204المعاعلين

                                                 
201

  Cordesman AH.  and Al-Rodhan KR. (2006) Iranian Nuclear Weapons: The Uncertain Nature 

of Iran’s Nuclear Program. Center for Strategic and International Studies- Washington D.C. p. 10 
202

  Ibid. 13 
من أىم المواقع النووية اإليرانية:  بوشطر(: وىي محطة لتوليد الكطرباء بالطاقفة النوويفة .  أصفعطان(: محطفة لتحويفل اليورانيفوم  203

. أوكسفيد اليورانيفوم السفتخداما كمعامفل للوقفود ولكفن 2. غاز سداا العلورايد المستخدم  في أنابيف  نقفل ال،فاز، 1إلى ثالثة أشكال: 
. المعدن المستخدم أساسا  في المتعجفرات النوويفة.  نطنفز( وىفي محطفة لتخصفي  اليورانيفوم.  أرا ( محطفة 3الستخدام إيران، ليا 

( التجاذ  التقني والسياسي للملف النفووت اإليرانفي. حركفة التوا ف  الفوطني 2007للميا  الثقيلة. المصدر: العلوت، خالد بن محمد.  
 21-20قسم األبحا  الدولية. الكويت. ص  –لدولية اإلسالمي: إدار  السياسات ا

204
  Linzer D. (2005).Iran Is Judged 10 Years from Nuclear Bomb. The Washington Post, August 

2, p. A01. 
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بالتوقيع على معاىد  حةر االنتشار النووت الدوليفة  في األول مفن يوليفو مفن إيران قامت  وقد
مفففارا  5بعفففد أن صفففاد  مجلفففا الشفففورى اإليرانفففي عليطفففا، وقامفففت  فففي يفففوم  205 1968عفففام 

ير بتنعيففذ المففاد  الرابعففة منطففا التففي نصففت علففى: "الحفف  غيففر القابففل للتصففرف  ففي تطففو  1970
نتففاج واسففتخدام الطاقففة النوويففة ألغفرا  سففلمية يقتففرع دون تمييففز، والحصففول علففى  البحفو  وا 

وطبقففففا ألحكفففام المعاىففففد   206المعفففدات واألدوات والمففففواد والمعلومفففات العلميففففة والتكنولوجيفففة"، 
وموادىففا،  ففنن الففدول النوويففة الخمسففة الكبففرى  الواليففات المتحففد  األمريكيففة،  رنسففا، بريطانيففا، 

ين وروسفففيا( ملزمفففة بتقفففديم كفففل خبراتطفففا ودعمطفففا النفففووت والتكنولفففوجي لبفففاقي الفففدول التفففي الصففف
وقعففت علففى ىففذ  المعاىففد ، وبففذل  تمتلفف  إيففران  ففي ةففل المعاىففد  الدوليففة قانونيففا الحفف   ففي 
طل  المساعد  بطذا الخصفوص، إال أن الواليفات المتحفد  األمريكيفة كانفت ومفا زالفت تعفار  

مففففع إيففففران انطالقففففا مففففن رؤيتطفففا بففففدن ططففففران قففففد تعمففففل علففففى تحويففففل  بشفففد  تبنففففي أت تعففففاون
  207التكنولوجيا النووية من االستخدامات السلمية المدنية إلى االستخدامات العسكرية.

وأنشفففطتطا ، واجطفففت بحفففو  ايفففران 1979 برايفففر شفففباط  11بانتصفففار الثفففور  االسفففالمية  فففي و 
د  التففي تففم توقيعطففا بففين شففا  إيففران والواليففات  قففد أل،يففت المعاىففالنوويففة الكثيففر مففن الت،ييففرات، 

المتحد  األمريكية ، وكان ذل  بقرار من رويا الوزراء اإليراني  وقتطا السيد  مطدت برزكفان( 
وبذل  لم يعد بمقدور إيران أن تطفور الطاقفة النوويفة إال مفن خفالل البحفو  البسفيطة لعلماوطفا 

، وقد 208 1984شاريع النووية اإليرانية إلى عام  ي الجامعات اإليرانية، وتوقف العمل  ي الم
 سر ىذا التوقف بدسبا  عديد  كان أىمطا حدو  الخال ات بين الحكومة اإلسالمية اإليرانية 

 الجديد  والشركات األوربية التي تبنت مشاريع البرنامك النووت اإليراني. 

                                                 
 عليطفا وقيعالت ، وىي معاىد  دولية بدأ النووية األسلحة من انتشار الحد معاىد  أيضا تسمى معاىد  حةر االنتشار النووت : و  205

 و إيرلنفدا قبل من االتعاقية اقتراع البشرية، تم مستقبل و العالمي السالم تطدد التي النووية األسلحة انتشار من للحد 1968 يوليو 1  ي
 علفى و أخفرى دول إلفى النوويفة التكنولوجيفا نقفل عفدم علفى الفدول ىفذ  وتعاىفدت دولفة 87 عليطا عليطا، وقع وقع من أول  نلند  كانت

 إلفى تعرضفت اذا إال النفووت السفالع ىفذ  الفدول علفى أن ال  تسفتعمل واتعقفت النوويفة األسفلحة مفن ترسفانتطم بتطفوير ال يقومفوا نا

 النوويفة األسفلحة مفن ترسفانتطا نسفبة تقليفل علفى الموقعفة أيضفا الفدول اتعقفت و أخفرى دولفة قبفل مفن النوويفة األسفلحة بواسفطة ىجفوم

  سفففففلمية. المصفففففدر: مركفففففز المعلومفففففات باإلذاعفففففة السفففففودانية.   غفففففرا أل النوويفففففة قفففففدراتطا واسفففففتعمال

http://www.sudanradio.info/bank/lesson-5252-1.html    

 7-3سبتمبر. ص 11. 2036( القدر  النووية اإليرانية بين الواقع والتجنيات. مجلة المستقبل. العدد 2005الشيخلي، محمد.   206

 31اب ، ص س مصدرالعلوت، خالد بن محمد.  207
سفوى  2%،  في حفين لفم ينجفز مفن معاعفل بوشفطر 90قفد إنجفاز العمفل  يفا بمفا يقفار   1مع سقوط الشا ، كان معاعل بوشفطر  208
 24ساب ، ص  مصدر% من العمل. المصدر: العلوت، خالد بن محمد.  50
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يرانفففي عمومفففا و فففي ، حفففدثت تحفففوالت جذريفففة  فففي التعكيفففر االسفففتراتيجي اإل1984ومنفففذ عفففام 
سفالع الجفو  قيفامسفبا  التسفلا مفع العفرا  بعفد  قادىفاالبرنامك النفووت علفى وجفا الخصفوص، 
خلعففت  وقففد، 209وتحطففيم أجففزاء كبيففر  منطمففا  2و 1العراقففي بقصففف المعاعففل النففووت بوشففطر 

أن تقفوم الحر  العراقية اإليرانية دمارا كبيرا  ي البنى التحتية اإليرانية مما استدعى بالضرور  
الحكومففة اإليرانيففة بعففد انتطففاء الحففر  بنعففاد  بنففاء أركففان الدولففة ، كمففا أعففادت معاتحففة الففدول 

ا سففابقة  يمففا يخففص برنامجطففا النففووت لبنففاء معففاعالت نوويففة داألوربيففة التففي أبرمففت معطففا عقففو 
نجاني مفا قفام بفا روفيا الحكومفة اإليرانيفة را سف ومفن تلف  المعاتحفاتلتوليد الطاقفة الكطرباويفة، 

إلكمال عملطا  ي مشرون  Crafft workعندما  اتا الشركة األلمانية  1990 ي إبريل عام 
  210معاعل بوشطر الثالثي.

المعاعففل النففووت لتوليففد  وبنففاءنشففاططا النففووت  إلعففاد ، سففعت إيففران جاىففد  1990ومنففذ عففام 
الواليفات المتحفد  سوى محاوالت  لم يكن يواجططا  ي سبيل ذل الطاقة الكطرباوية  ي بوشطر، 

األمريكيففة المتكففرر  لممارسففة ضفف،وططا علففى الففدول األوربيففة المتعاقففد  مففع إيففران بطففدف إل،ففاء 
تل  العقود ، وكل المحاوالت األمريكية  ي عرقلة المشفرون النفووت اإليرانفي كفان يقفف وراءىفا 

النووت بتعاعلا أىمطا أن الوقود  منسيتولد عن ىذا المشرون من تداعيات وآثار،  بماقناعتطا 
لتوليففد الطاقففة الكطرباويففة يولففد كميففة كبيففر  مففن البلوتونيففوم تجعففل إيففران قففادر  علففى أن تطففور 
سففالحا نوويففا ببسففاطة مففن خففالل تحففوير أت معاعففل نففووت سففلمي إلففى معاعففل نففووت للبحففو  

 والتجار  التسلحية النووية.
 دوافع إيران المتالك مفاعالت نووية 

ة اإليرانية  في إطفار مجموعفة معقفد  مفن الفدوا ع والنوايفا, بعضفطا معلفن تتحر  السياسة النووي
المسففؤولين اإليففرانيين يشففددون دومففا علففى أن البرنففامك النففووت اإليرانففي  نإال أ سففرت،والففبع  

يندرج  قفط  في إطفار الرغبفة  في اإل فاد  مفن االسفتخدامات السفلمية للطاقفة النوويفة بفالرغم مفن 
ن أطلقفففوا  فففي بعففف  العتفففرات تصفففريحات تعكفففا االىتمفففام الواضفففا يأن بعففف  القفففاد  اإليفففراني
 .بننتاج السالع النووت

 إلى دوا ع خارجية وأخرى داخلية.  انووي اسالح وراء امتال  إيرانالدوا ع  يمكن تقسيم أىم

                                                 
 36. ص 57الد ان الوطني. العدد ( الدوا ع اإليرانية النووية والجطود الدولية لالحتواء. مجلة 2005القادر، نزار.   209

 13. ص 57( ر سنجاني والبح  عن دور جديد. مجلة مختارات إيرانية. العدد 2005عبد المؤمن، محمد السعيد.   210
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  211:  طي دما دوا ع إيران الخارجية 
ن تجربتطففا  ففي الحففر  التففي امفتال  القففو  العسففكرية: لقففد اسففتعادت اإلسففتراتيجية اإليرانيفة مفف. 1

خاضفففتطا مفففع العفففرا  ومفففن التطديفففدات األمريكيفففة اإلسفففراويلية  وضفففعت  فففي اعتبارىفففا ضفففرور  
االسففتعداد أليففة احتمففاالت مسففتقبلية ، مففع وجففو  عففدم االعتمففاد علففى القيففود الذاتيففة التففي قففد 

 ان. يقوم الخصوم بعرضطا على أنعسطم أو على تمسكطم بااللتزامات الدولية تجا  إير 
تعزيفففز المكانفففة السياسفففية الدوليفففة إليفففران:  فففنيران تفففرى أن امتالكطفففا سفففالحا نوويفففا يعطيطفففا  .2

 مكانة سياسية وقدر  تعاوضية أكبر لتحقي  مكاس  سياسية تو ر لطا األمن واالستقرار. 
األمففن واالسففتقالل الكامففل:  ففنيران ال يمكنطففا مواجطففة القففوى العةمففى التففي تمتلفف  مصففالا . 3

يع  ففففي المنطقففففة الخليجيففففة والتففففي تشففففكل تطديففففدا ل مففففن القففففومي اإليرانففففي وسففففيادتا إال ومشففففار 
212بامتال  قو  رادعة بحجم السالع النووت.

 

الفروع المعنويفة الوطنيفة  عر ف قفد تمثلفت  في الدوا ع الداخلية إليران المتال  برنفامك نفووت أما 
رضاء المؤسسة العسكرية اإليرانية دوا ع من وجطة نةر المؤلف ي ، وى 213للشع  اإليراني وا 

نمفففا قفففد تشففكل دوا عطفففا الخارجيفففة مبفففررات  قففد ال تبفففرر إصفففرار إيففران علفففى برنامجطفففا النففووت وا 
منطقيففة  ففي ةففل الصففراعات التففي شففطدتطا المنطقففة العربيففة عمومففا وةطففور قففوى منا سففة مثففل 

سراويل وباكستان على التسلا النووت.  تركيا وا 
امك النووت اإليرانفي علفى حيفز كبيفر مفن اىتمامفات الحكومفات البرن  -وما زال –لقد استحوذ 

 ،وقد أثيفر موضفون البرنفامك النفووت اإليرانفي مجفددا  ،اإليرانية المتعاقبة منذ أواخر الثمانينات
أن البرنفامك  تعكفامازالفت كا فة المؤشفرات و  ،طنا  قدر كبير من ال،مو  يحيط بالبرنامك  

ملية إنشاء البنيفة األساسفية والتكنولوجيفة الالزمفة  في محطفة النووت اإليراني لم يستكمل بعد ع
ر. ومن ناحية أخرى يثير البرنامك النووت اإليراني قفدرا واسفعا مفن الشفكو  والجفدل بفين طبوش

سفففراويل يفففران أن برنامجطفففا النفففووت ينفففدرج إ بينمفففا تؤكفففد  ،إيفففران وكفففل مفففن الواليفففات المتحفففد  وا 
كفففل مفففن الواليفففات والمتحفففد   تؤكفففد ،ية للطاقفففة النوويفففةبالكامفففل  فففي إطفففار االسفففتخدامات السفففلم

سففراويل علففى أن ىففذا البرنففامك يطففدف إلففى امففتال  السففالع النففووت وىففو مففا يمكففن أن يففؤدت  ،وا 

                                                 
: ص 90( النضففال مففن أجففل نففزن السففالع النففووت. مجلففة الكاتفف  للثقا ففة اإلنسففانية والتقففدم. العففدد 1987حمففدان، عبففد المجيففد.   211
19-21 . 

( األمففففن القففففومي اإليرانفففففي: مصففففادر التطديفففففد وآليففففات المواجطففففة. مركفففففز اإلمففففارات للدراسفففففات 2006، محمففففود أنفففففيا.   تحففففي 212
 .361االستراتيجية: أبو ةبي. ص 

 24 تحي ، محمود أنيا. المرجع الساب  نعسا. ص  213
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إلففى نتففاوك وانعكاسففات اسففتراتيجية بال،ففة األىميفففة  ففي الشففر  األوسففط. ولففذل  تتخففذ الواليفففات 
سراويل موقعا بالغ العنف ضد البرنامك  اإليرانفي، علفى الفرغم مفن أنطفا كانفت  النفووتالمتحد  وا 

 من أواول من ساندوا وجود صناعة نووية  ي إيران ايام الشا . 
المففتال  السففالع النففووت و قففا الداخليففة كمففا قسففمت بعفف  الدراسففات االسففتراتيجية دوا ففع إيففران 

 لل،ايات التالية: 
% مففن 20 مففا نسففبتا لففى تففدمينالبرنففامك النففووت اإليرانففي إإذ يطففدف الففدوا ع االقتصففادية: . 1

ن أكمفا  ،ز والفنعطاوذل  لتخعي  استطالكطا من ال، ،الكطرباوية بواسطة المواد النووية الطاقة
لتمويففل مشففروعات الطاقففة مففن الثففرو  القوميففة خففالل  تففر  حكففم الشففا   اكبيففر  ءاإيففران أنعقففت جففز 

المعففاعالت سففوف تكلففف  ففنن األىففداف المشففار إليطففا ال تبففدو منطقيففة .  ، ومففع ذلفف  النوويففة،
وىي ليست ذات  اود  كبير  من الناحية االقتصفادية لدولفة  ،مليارات الدوالرات بالعملة الصعبة

يفران تمتلفف  مخزونفا ضففخما مفن الففنعط وال،فاز الطبيعففي يمكفن اسففتخداما لتوليفد الكطربففاء إمثفل 
ن ركفزت إنشفاء عفالو  علفى أن إيفرا ،% من تكلعفة الكطربفاء النوويفة 20-18بتكلعة ال تتعدى 

معاعالتطففففا النوويففففة  ففففي منطقففففة واحففففد  جنففففو  الففففبالد بعيففففدا عففففن المففففدن اإليرانيففففة والمنشفففف ت 
إمكانية االسفتعاد  مفن ىفذ  المعفاعالت  في توليفد من وىو ما يقلل  البالد،الصناعية  ي شمال 

 . الطاقة لخدمة االحتياجات االستطالكية
دوا فففع عسفففكرية وراء البرنفففامك  وجفففود ا علفففىلقفففد بفففدا أن ىنفففا  إجماعفففالفففدوا ع العسفففكرية: . 2

اسففففتنادا إلففففى أن العكففففر االسففففتراتيجي اإليرانففففي ركففففز بشففففد  علففففى الففففدروا  ،النففففووت اإليرانففففي
وأبرزىففا أن  ،اإليرانيفة والتطديفدات األمريكيففة اإلسفراويلية إليفران -المسفتعاد  مفن الحفر  العراقيففة

 .بد أن تستعد ألية احتماالت  ي المستقبل إيران ال
الفففدوا ع االسفففتراتيجية: تنفففدرج عمليفففة تطفففوير القفففدرات النوويفففة اإليرانيفففة  فففي إطفففار تصفففور . 3

كما تندرج ضمن برنامك  ،متكامل للسياسة الخارجية اإليرانية على األصعد  اإلقليمية والدولية
متكامفففل إلعفففاد  بنفففاء القففففوات المسفففلحة اإليرانيفففة. وترتكفففز السياسففففة الخارجيفففة اإليرانيفففة علففففى 

وتفذى  بعف  التقفديرات إلفى أن القيفاد   ،تحواذ على مكانة متميز  علفى السفاحة اإلقليميفةاالس
اإليرانيفة تعمفل  في إطفار ىفذا التصفور علفى القيفام بفددوار متعفدد  تبفدأ بالمشفاركة  في ترتيبفات 

وتصفل الفرؤى الرسفمية اإليرانيفة  ،وتحقي  االستقرار  ي منطقة شمال غر  آسفيا ،أمن الخليك
إمكانيففة اإل ففاد  مففن التحففوالت الطيكليففة الجاريففة  ففي المنةومففة الدوليففة  ففي وضففع إلففى تصففور 

اسففتراتيجية اسففتقطابية ىففد طا األول مففلء العففرا  األيففديولوجي  ففي العففالم الثالفف  عقفف  انطيففار 
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والثففاني اسففتمرار المواجطففة مففع الواليففات المتحففد  علففى أسففاا نةففام قيمففي  ،االتحففاد السففو ييتي
الطاقففات والخبفففرات والتجفففار  التففي أ رزتطفففا حقبفففة قففادر علفففى اسفففتيعا   ،مسففتمد مفففن اإلسفففالم

أدا  بال،فففة األىميفففة  يكفففون بمثابفففةالنفففووت أن  للسفففالع ولفففذل ، يمكفففن ،الثمانينفففات والتسفففعينات
 .اإلقليمية والدوليةمكانة إيران لتعزيز 

 رغبة تعزيز  ي والديني والقومي واإلثني العرقي العامل أسطم دوا ع، من يضاف إلى ما سب 

 مفن مخفاوف لديطا  ولد المنطقة وشعو  إيران بين  االختالف النووية، الطاقة امتال   ي إيران

 ةفل  في المنطقفة ، خاصفة  في الكبفرى الطواوفف مفن عليطفا االعتفداء أو إمكانيفة االضفططاد

مفن  عةالشفي يحفرم  لماذا ، السنة المسلمين وحتى واليطود والبوذيين المسيحيين والطندوا امتال 
الشفيعية، كفل ىفذ   للطاوعفة الممثلفة الدولفة بدنطفا ذاتطفا مفع باعتبفار إيفران تتعامفل 214امتالكفا؟

 عالقاتطفا  في وكفذل  ولبرنامجفا، للنةفام الدينيفة التعبوة تعزيز ي  االعتبارات استخدمتطا إيران 

 .الخارجية
 مراحل تطور البرنامج النووي اإليراني

لمراحفل مفن خفالل اسفتقراء العديفد مفن الدراسفات والمصفادر يوجز المؤلفف  يمفا يلفي أىفم تلف  ا
 الموثقة لكل مرحلة.
قامة البنية األساسية خـالل الفتـرة المرحلة األولى:  حيف   :1978-1968مرحلة النشأة وا 

 كمفا تمفت  ترجع البداية الحقيقية للبرنامك النفووت اإليرانفي إلفى عطفد الشفا  محمفد رضفا بطلفوت
وكان االىتمام بالطاقة النووية يمثل جفزءا مفن جطفود الشفا   ىذا العصل(اإلشار  إليا  ي بداية 

 الرامية إلى تحويل إيران إلى قو  إقليمية عةمى. 
عالو  على االتعا   النووية،قام الشا  رضا بطلوت  ي بداية السبعينيات بننشاء منةمة للطاقة 
يات المتحد  والدول ال،ربية قفد على البدء  ي إنشاء معاعالت نووية كبير  الحجم. وكانت الوال

 ،1979شجعت إيران على ارتياد المجفال النفووت. وعنفد قيفام الثفور  اإلسفالمية  في إيفران عفام 
وكانفففت  ،مليفففارات دوالر  فففي بنفففاء المنشفففوات النوويفففة 6كفففان نةفففام الشفففا  قفففد اسفففتثمر حفففوالي 

ء العففففوالذت ألحففففد الشففففركات األلمانيففففة قففففد انتطففففت مففففن إنشففففاء البنيففففة التحتيففففة ووعففففاء االحتففففوا
 .  ي بوشطرالمعاعالت 

                                                 
. سلسففلة  Washington Quarterlyالعسففكرت. مجلففة  إسففراويل خيففار:اإليرانففي  النففووت الملففف(. 2010أيالنففد، جيففورا.   214

 .  61. ص 48ترجمات الزيتونة. رقم 
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مـع  1985 -1978المرحلة الثانية: مرحلة عدم االكتـراث أو الالمبـاالة بالطاقـة النوويـة  
حيف  اتخفذ القفاد  الثوريفون اإليرانيفون و في مقفدمتطم آيفة ا. الخمينفي  :قيام الثورة اإلسالمية 

يففات المتحففد  وألمانيففا والففدول ال،ربيففة الوال  ضففال عففن ر فف موقعففا سففلبيا تجففا  الطاقففة النوويففة. 
حةففرا شففامال ضففد إيففران  ففي كا ففة مجففاالت  طاو رضفف ،التعففاون مففع إيففران  ففي المجففال النففووت

كمففا تعرضففت المنشفف ت النوويففة اإليرانيففة للقصففف الجففوت والصففاروخي العراقففي أثنففاء  ،التسففليا
 العراقية اإليرانية.  الحر 

البرنفففامك النفففووت  شفففطد يففف ح: 1991-1985جزئـــي المرحلـــة الثالثـــة: مرحلـــة االهتمـــام ال
اإليراني منذ بداية الثمانينفات مزيفدا مفن قفو  الفد ع. ومفن الواضفا أن تطفورات الحفر  العراقيفة 
اإليرانيففة  ففي منتصففف الثمانينففات أدت إلففى إحففدا  تحففوالت جذريففة  ففي التعكيففر االسففتراتيجي 

كثيفففرا مففففن   فففي تلففف  العتفففر ان ونعفففذت إيفففر ، و فففي المجفففال النفففووت خصوصفففا ،اإليرانفففي عمومفففا
كمففا قامففت  ،األنشففطة المتعلقففة بتصففميم األسففلحة ودور  الوقففود الالزمففة لصففنع السففالع النففووت

مركففففز أميففففر آبففففاد ل الففففدعم المففففاليوتقففففديم  ،منةمففففة الطاقففففة النوويففففة بففففدعمالحكومففففة اإليرانيففففة 
مسففاعد  ب 1984باإلضففا ة إلففى تدسففيا مركففز أبحففا  نوويففة جديففد  ففي جامعففة أصففعطان عففام 

اكتسففبت الجطففود اإليرانيففة  ففي المجففال النففووت  ، رنسففا. وبعففد انتطففاء الحففر  العراقيففة اإليرانيففة
مفن  اإال أنف ،واعتمدت إيران بقو  على كل من روسيا االتحاديفة والصفين ،المزيد من قو  الد ع

لراميففة الثابففت أن إيففران لففم تلجففد إلففى التعففاون مففع ىففاتين الففدولتين إال بعففد أن  شففلت جطودىففا ا
 .غر  أوروباللتعاون مع دول 

ــة خــالل التســعينات ــة النووي ــة االهتمــام الكثيــف بالطاق ــة الرابعــة: مرحل حيفف  شففطد  :المرحل
وأصفبحت إيفران تمتلف   في الوقفت  على كا فة األصفعد ،البرنامك النووت اإليراني نشاطا مكثعا 

ن المعفروف أن جامعفة شفريف الراىن بنية أساسية كا ية إلجراء األبحا  النووية المتقدمة.  مف
وقففففد أشففففارت بعفففف   ،للتكنولوجيفففا  ففففي جامعففففة ططففففران تعتبففففر مطففففد البرنففففامك النففففووت اإليرانففففي

 ال،ربيففة،المصفادر إلفى أن األنشففطة النوويفة نقلفت مففن ىفذ  الجامعفة بعففد أن خضفعت للمراقبفة 
وبعفففد أن شفففاعت مخفففاوف بنمكانيفففة تعفففر  الجامعفففة لطجفففوم جفففوت. و فففي أعقفففا  ذلففف  قامفففت 

كومة اإليرانية بنشفر المنشف ت النوويفة االسفتراتيجية علفى مسفاحة واسفعة  وأحاطتطفا بجفدار الح
تعتبفففر  ،أيفففة ضفففربات عسفففكرية. و فففي الوقفففت الحفففالي تحسفففبا لتوجيفففاوذلففف   ،ىاوفففل مفففن السفففرية

حي  توجد بطا محطتان غيفر  ،منطقة بوشطر بمثابة المعقل الرويسي للبرنامك النووت اإليراني
وتقفوم  ،مي،فاوات (1200 ويضمان معاعلين نفوويين قفو  كفل منطمفا  ،النووية مكتملتان للطاقة
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. وقد سعت إيران أيضا (1 صور  رقم  روسيا  ي الوقت الحالي باستكمال بناء ىذ  المحطات
إلى االسفتعاد  مفن حالفة التعكف  التفي أصفابت جمطوريفات آسفيا الوسفطى عقف  انطيفار االتحفاد 

باإلضا ة إلى التعاو  مع حكومة  ،ل على السالع النووتوذل  من أجل الحصو  ،السو ييتي
 . نو  أ ريقيا  ي ىذا الشدنج

 
 

. المصدر: 2002عام  صورة التقطت من طرف قمر اصطناعي تظهر تطور سير األشدال في مفاعل بوشهر جنوب إيران(: 1صورة رقم )
www.swissinfo.ch 

 
 دوليا البرنامج النووي اإليراني انعكاساتا: ثاني

ترى إسراويل  ي سعي إيران امفتال  أسفلحة نوويفة يشفكل خطفرا يطفدد بقفاء الكيفان الصفطيوني، 
إيفران  لمنفع بوسفعطا مفا كفل سفتعمل  ننطا لذل  كما يطدد السالم واالستقرار  ي الشر  األوسط، 

 األسفلحة انتشفار عفدم معاىفد  لتوقيفع علفىل اسفتعدادىا عفن تعلفن  قفد نوويفة، أسفلحة امتال  من

 بمفا باالحتعفاة رافتفىفذا االع يسفما حيف  نوويفة، كدولفة بطفا االعتفراف  يفتم أن شفريطة النوويفة

 التكنولوجيفا النوويفة أو األسفلحة تطفوير تحةفر المعاىفد  ىفذ  أن ذلف  نوويفة، أسفلحة مفن لفديطا

 .215ذل  تمتل  ال التي الدول على النووية
االسفتراتيجية  ىفو المرحلفة الراىنفة  في العلنفي الفردن أن معادىفا قناعفة إسفراويل لفدى تبلفور وقفد

 ردن قفو  تفدمين  في يسفطم حقيقفي نفووت سفالع باسفتعمال التطديفد وأن ، وشفمولية األكثفر  اعليفة

 كا ية. 

                                                 
. بتففاريع: 389شففطا . جريففد  الشففر  األوسففط. العففدد  صففواريع منةومففة اعففالنٕ  و التسففلا دواعففيمحمففد، محمففد عبففد ا..  215
30/9/2003 

http://www.swissinfo.ch/
http://www.swissinfo.ch/
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 النفووت بفالخطر إسفراويل تسفميا مفا إلفى العلنفي شفبا النفووت الفردن اسفتراتيجية  في التحفول يعفود
 النفووت السفالع لطفذا إيفران وامفتال  العربيفة، للفدول نوويفة لمةلفة تحولفا مفن والتخفوف ياإليرانف

القفومي،  نسفراويل  وأمنطفا ردعطفا قفو  تطفز حقيقيفة لضفربة يعرضفطا وقد لا، إسراويل يل،ي احتكار
 لطذا امتال  إيران لمنع طاقاتطا بكل ستعمل لذل  عليا، والرد الطجوم ىذا مثل غير مؤىلة لتلقي

 .216سالعال
 الحفاكم السياسفي المسفتوى انشف،لت اإليراني  ي إسفراويل،  قفد و أما عن تداعيات البرنامك النو 

 عما أسمتا إسراويل بالبح  اإلسراويلية اإلعالم ووساول البحثية والمؤسسات العسكرية، والنخ 

 أجطفز  اد وقف والجنفراالت الساسفة إسفراويل، ويتبفارى دولفة علفى اإليرانفي النووت البرنامك مخاطر

 .217النووت إيران برنامك خطور  على التركيز  ي اإلسراويلية االستخبارات
المسفجدات  اسفت،اللطاومن أىم الخطوات التي قامت بطا إسراويل للتصفدت لقفو  إيفران النوويفة، 

 الث،فرات اسفت،الل علفى القفدر  لفديطا ،  طفي 2001 سفبتمبر 11 أحفدا  بعفد والدوليفة اإلقليميفة

 قامفت بضفم إيفران إلفى قاومفة  أىفدا طا، لتحقيف  المناسفبين والزمفان المكفان  في والضف،وطات
 إيفران لكفل حمايفة حفول مضفللة بمعلومفات المتحفد  الواليفات أمفدتمحور الشر األميركي، وقفد 

 مفع مواجطفة إلفى األمريكيفة المتحفد  الواليفات جفر بطفدف وذلف  الدن بفن وأسفامة عمفر المفال من

 .218يةالنوو  قدرتطا لتدمير إيران
 21يفوم  BBCكما أعلن سلعان شفالوم وزيفر الخارجيفة اإلسفراويلية األسفب   في لقاوفا مفع قنفا  

 بفل  حسف  األوسفط الشفر  لمنطقفة تطديفدا يمثفل ال النفووت ططفران برنفامك أن:"  2003تمفوز 

 مفن الجنفوبي والجفزء أوروبفا تطديفد قفادرا علفى نوويفاا  سفالحاا  تمتلف  أن تحفاول وأنطفا كلفا، للعفالم

 أىفدا طا، توسفعة الصفاروخي تسفتطيع برنامجطفا إكمفال وحفال وباكسفتان، تركيفا وشفر  سفيارو 

 منفع  في محفورت دور لعف  إلفى األوروبفي االتحاد بذل "، كما دعا لطا تسما لن إسراويل انٕ  و

 . 219القدرات ىذ  على الحصول من إيران

                                                 
. 2006 نيسفان ، رام ا.،  2005 عفام المشفطد اإلسفراويلي ، االسفتراتيجي مفدار تقريفر ،األمنفي العسفكرت المشفطدنحفاا،  فادت.  216
 . 119ص 

 1ص نففففت، الجزيفففففر  النفففففووت اإليرانفففففي. البرنفففففامك مواجطفففففة  فففففي إسففففراويلالنعففففامي، صفففففالا محمفففففد.   217

.F59A150AD3.htm7-BB06-6B98-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1356293D   
واالسفترايجية  السياسفية الدراسفات مركفز مختفارات إسفراويلية. . اإليرانفي النفووت الخطر ومواجطة إسراويل(. 2004غالي، إبراىيم.   218

 . 125  براير(. ص  110باألىرام. العدد 
 . 126نعا المصدر الساب . ص  219
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 االتحفاد علفى اضف،وطط ممارسفة إيفران، مفن خفالل علفى مركفز  حملفة شفن  في إسفراويل اسفتمرت
 الدوليفة الوكالفة أعلنفت اإلسفراويلية  الضف،وط ىفذ  وأمام الذرية، للطاقة الدولية والوكالة األوروبي
 عفدم إلثبفات 2003 أكتفوبر نطايفة حتفى مطلفة إيران إعطاء 2003 سبتمبر 13  ي الذرية للطاقة
 النوويفة الضفمانات لنةفام اإلضفا ي البروتوكفول علفى وللتوقيفع النفووت، السفالع المفتال  سعيطا

 مجلفا إلفى األمفر بر فع البرادعفي محمفد الذريفة السفاب  للطاقفة الدوليفة الوكالفة عفام وىفدد مفدير

 . 220الوكالة معتشي مع الكاملين والتعاون لم تةطر إيران الشعا ية حال  ي األمن
د فع  المسفتقبلية، ممفا حفديا  في وجفا خيفارات إسفراويل االسفتراتيجيةت يمثفل ىفذا الملفف اإليرانفي

 وىفذا عسفكرياا، أم كفان سفلمياا  النووت اإليراني البرنامك إليا وصل الذت الموقف إسراويل لمتابعة

 نفووت برنفامك اسفتخدام تفدعم أن يمكفن التي القدرات اإليرانية مستوى من إسراويل تحديد يتطل 

 تمتلكفا امف مفع مقارنفة إيفران إليطفا وصفلت التفي البالسفتية بالصفواريع مفا يتعلف  وتحديد عسكرت،

 تحفد التفي التكنولوجيفة العقبفات علفى ت،لبفت إيفران وكيفف إسراويل من قدرات نووية وصفاروخية

 مفن إيفران تحققطا أن يمكن التي واألىداف النوايا مكنون معر ة مع النووية التسليحية قدرتطا من

 .221األسلحة لطذ  امتالكطا خالل
أن إيفران  2006 عفام  في اإلسفراويلي يالفداخل األمفن وزيفر ديختفر، آ في مفن ناحيفة أخفرى، يفرى

 يتطل  الذت اإلقليمي وطموحطا تدخالتطا سراويلي من جراءاإل القومي األمن على تشكل خطرا

 مفن العديفد شفؤون  في والتفدخل القفو  من واسعة مساحة ذل  ليعطيطا نووية، تكون دولة أن منطا

التحفدت أمفام  لمجابطفة ل إسفراوي  في مدرسفتان ،ىنفا  نةفر  وجطفة األوسفط، ومفن الشفر  دول
 العفر  مفع اتعاقفات عقفد  تتطلف  نةفر  وجطفة من األولى  دما المدرسة  الملف النووت اإليراني،

سفراويل السفنة  القضفية  في تقفدم حفدو  مفع بفالتزامن اإليرانفي، البرنفامك النفووت لمجابطفة معفاا  وا 

 في  التقفار ، ىفذا عيف ي أت محاولفة الختفرا  أمفام حفدو  اإلسفمنتي الجفدار كونطفا العلسفطينية
 خفالل مفن سفوريا وحمفاا  صفل ا. وحفز  إيفران لمواجطفة تتطلف  األخفرى حفين أن المدرسفة

 اتعاقيفة توقيفع مصفر بعفد مفع حفد  كمفا الصران داور  عن لتحييدىا وذل ، 222معطا سالم صنع

 قدستع التي المنةمات العلسطينية وبع  ا.، حز  تضيي  الخنا  على وبالتالي ديعيد، كام 

                                                 
 نعا المصدر الساب  ونعا الصعحة. 220

 أىفم ،الخفاما ىرتسفيليا مفؤتمر:  سفنوت يعقفد  في إسفراويل مفؤتمر (. أخطفر2005ة للثقا فة والعلفوم والتنميفة.  الطيوفة العلسفطيني 221

 . 20-13والنقاشات. غز . ص  الموضوعات
222

  Avi Dicter. (2006).  The Iran phenomenon In The Middle East AN Israeli Perspective. The 

Saban Center for Middle East policy. The Brookings Institution. Washington DC. P. 8-14. 
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 بفين التحفالف االسفتراتيجي  ف  إلفى إضفا ة لطفا، السياسفي والفدعم الملجفد إسفراويل اعتقاد بحس 

يفران، سفوريا  أمريكيفة لمعالجفة لشفراكة العرصفة لمنحطفا المحفيط الج،را في إلسفراويل تفدمين أت وا 

قوتطفا  عوامفل بعف   قفدت قفد إيفران تكفون أن بعفد األمفر لفزم إن بفالقو  اإليرانفي النفووت الملفف
 .223ا. وحز  العلسطينية والعصاول سوريا مع عالقتطا  ي الكامنة

غير أن ديختر يوضا بدن إسراويل لم تتبن أيا من تلكما المدرستين العكريتين،  ضال عفن أن 
 دولفي، وسفيط خفالل مفن ذلف  يفتم أن بنسفراويل، ويدمفل لالرتبفاط مطيفد  غيفر العربيفة الشفعو 

رغفم  إسفراويل بفدن يؤكفد  طفو ذلف  وبفالرغم مفن أوروبفا، أو د المتحف الواليفات سفواء آخفرين، وحلعاء
قناعتطا بقو  وخطور  إيران ورويسطا الساب  أحمفدت نجفاد  الفذت وصفعا ديختفر بدنفا ىتلفر( أن 

 سابقاا  خاضتطا التي حرو  إسراويل إن حي  عسكرت، خيار تبني  ي بالم،امر  تقوم لن إسراويل

ويجف  علفى  أكثفر صفعوبة، يعتبفر الوضفع  فنن إيفران مفع لكفن إيقا طفا، لطفا الممكفن مفن كفان
 ل جطفز  إسفراويل ودعفم  في النطايفة علفى مسفاند  معطفا، ويؤكفد الفدولي التعفاطف كسف  إسراويل

 .224النووت إيران برنامك حول المعلومات على للحصول االستخباراتية
االسفتراتيجية  واضفعي أبفرز لسفان علفى  في ايونفة األخيفر  االسفتراتيجية التقفديرات وقفد أشفارت

( وغفابي 2011وبدايفة عفام  2002عفامي  بفين السفاب  الموسفاد العسكرية ماوير داغان  رويا
 لن ( أن إيران2011حتى منتصف  براير  207 منذ يناير اإلسراويلي  األركان اشكنازت رويا

 ذاوىف عسكرية، لإلسران  ي توجيا ضربة حاجة ال وأنا، 2015النووية قبل عام  القنبلة تمتل 

 االسفتخباراتية المعلومفات ا فادت ، حيف 2008/2009مخفالف للتقفديرات االسفتراتيجية لعفامي 

سراويل إلى  ال،ربية الدول لدى  إيران تعصل التي الزمنية المسا ة أن استنتاج التي د عتطا ىي وا 

  .225كحد أقصى 2011تتجاوز منتصف  ال النووية قنبلتطا عن
ضففار   ففي التقففديرات االسففتراتيجية لففدى إسففراويل لففم يخففف تجففدر اإلشففار  ىنففا إلففى أن ىففذا الت

الخطففور  االسففتراتيجية إليففران  ففي حففال امتالكطففا   علففىحقيقففة االتعففا  واإلجمففان اإلسففراويلي 
 إيران برنامك مواجطة  ي عد  أساسية ركاوز على تعتمد إن إسراويل القول سالحا نوويا، ويمكن

  :، ومنطاالنووت

                                                 
وتحفوالت(.  اسفترايجيات إسفراويل   تفاريع، واقفع،  في العسفكرية المؤسسفة(. 2009منصفور، جفوني، نحفاا،  فادت.   223

 279سراويلية  مدار(. رام ا.. ص المركز العلسطيني للدراسات اإل
224

  Avi Dicter. Ibid. p. 14-37. 
. مؤسسففة 2010، حففول المشففطد اإلسففراويلي عففام 2011االسففتراتيجي  مفدار تقريففر األمنففي، (. المشففطد2011 ففادت.  نحفاا،  225

 . 144األيام، رام ا.. ص 
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  في الوحيفد  النوويفة القفو  إسفراويل بقفاء يؤكفد الذت االستباقية(  الضربة نبي، مبدأ بين الجمع. 1
 وتوثيف  أطفراف الصفران، احتفواء إلفى الفداعي األطفراف(  شفد  غوريفون بفن مبفدأ و المنطقفة،

 العفرا   في األمريكفي الوجفود تجاىفل عفدم مفع وتطويقطفا المحيطفة بفنيران الفدول مفع العالقفات

 تبقى إيران محاطة بالوجود اإلسراويلي واألميركي من كل مكان. والخليك، وبذل   وأ ،انستان
 وسفيلة بديفة بفي،ن مبفدأ يطبف  مفن ىفي تكفون بحيف  المتحفد  الواليفات علفى المسفتمر . لضف،ط2

 علفى بفالرغم مفن أن إسفراويل ال تعفول وقاويفة، عسفكرية أم دبلوماسفية أكانفت ممكنفة، سفواء

 بفين يعلفن عنفا ومفا وجودىفا، جفوىر تمفا بدنطفا دتعتقف التفي  في المسفاول غيرىفا علفى االعتمفاد

 إمفا  طفي النوويفة، إيفران منشف ت لضفر  تطفدف إسراويلية سيناريوىات وخطط من وايخر الحين

 احتمالية تؤكد رسالة توجيا أو اإليراني، الجان   يطا بما جميع األطراف، على الض،ط لممارسة

 وقيامطفا كلفا األوسفط الشفر  إقلفيم  في مفوراأل زمفام النعفالت أو االنقيفاد ، مسفتقبال ذلف  حفدو 

 .  226ذل  بعمل
أجطففز   وتنشففيط حكومففة الكيففان الصففطيوني،  ففي االسففتراتيجي التطديففد . اسففتحدا  وزار 3

 مفع حفد  مفا غفرار علفى وتضخيمطا المعلومات لتلعي  والسعي لجمع المعلومات، االستخبارات

 النوويفة التكنولوجيفا وصول بطدف منع خارجية عمليات وتوسيع أنشطة الموساد لتنعيذ العرا ،

 ودعفم بفاحتواء علفى مصفراعيا التطفام إيفران البفا  اإلرىفا  لعفتا ملفف بفذل  مسفت،لة إليفران،

 . اإلرىابية الجماعات
 أسفلحة لنفزن مقترحفة إقليميفة مشفروعات أو سفلمية، مبفادر  أيفة علفى موا قتطفا . ربطت إسراويل4

يفران العربيفة الفدول مفع سفالم اتعفا  إلفى التوصفل :ىمفا بشفرطين المنطقفة الشفامل  في الفدمار  وا 

يفران، العربيفة الفدول لفدى التسفليحية الفنةم علفى كفل للقيفود الكامفل والتطبيف   ذلف  بمفا  في وا 

زالفة التوصفيل ل سفلحة، أنةمفة مفن المختلعفة األشفكال  القبفول مفع الشفامل، الفدمار ألسفلحة وا 

 .227إسراويلية نووية بدسلحة ضمنياا 
 لالسفتراتيجية مسفتمر  وتطفورات تبفدالت تقفدم مناقشفتا،  ننفا يالحفة حفدو  و في ضفوء مفا 

 الشفر   في والسياسفية العسفكرية القفوى والفذت تفدتى نتيجفة ت،يفر مفوازين العسفكرية الصفطيونية،

 مثل جديد  صران  وساوط االقتصادية، وةطور اإلمكانيات لتطور ونتيجة العالم، و ي األوسط

 عفام بفي،ن حكومفة عطفد إنا منذ حي  الشامل، الدمار وأسلحة أر  -أر  البالستية الصواريع

                                                 
 128-127غالي، إبراىيم. مصدر ساب . ص  226

 128نعا المصدر الساب . ص  227
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 أن يمكفن الفذت وىفو الموقفف االستراتيجي الصطيوني، العكر  ي جديد عنصر دخل قد  1981

 الفردن والحسفم اسفتراتيجية  عاليفة حينطفا وتبطفل العسفكرت، تعوقطفا تعقفد عنفدما إسفراويل تتخفذ 

 إمكانيفة تفو ر مفع مؤكفد غيفر قادمفة معركفة أت  في رىاانتصفا أن حينطفا وتفدر  الوقاويفة، والحفر 
 حالفة نشفوء ولتعفادت لحسفمطا، المعركفة  في النفووت الخيفار إلفى اللجفوء يمكفن  حينطفا لطزيمتطفا،

 تقفدم أت منفع تحفاول إسفراويل لفا المنطقفة دول امفتال  بسفب   األوسفط الشفر  نفووت  في رعف 

يونيفو مفن   في العراقفي النفووت المعاعفل يربتفدم الشر  األوسفط، وىفذا مفا يعسفر قيامطفا  ي نووت
2007عام  الزور دير  ي النووية والمنشد  السورية ، 1981عام 

 األمن  ي لنووت البعد ا، 228

علفى الكيفان  يعفر  الفذت األمفن ىفاجا علفى للسفيطر  المقومفات أبفرز مفن اإلسفراويلي يعفد
، 229تالنفوو  لردعفا حمفراء خطفوط ووضفع األوسفط، الشفر  منطقفة  في بفا الصفطيوني انعفراد 

 دول علفى وبالتفالي يحةفر ،أمنفا لتعزيفز العكفر  ىفذ   الكيان الصطيوني يبني اسفتراتيجيتا علفى

 كحقيقفة وجفود   فر  مفن وتحفد ،اسفتراتيجية تطفدد الكيفان الصفطيوني تحفديات وضفع المنطقفة

 .األوسط الشر   ي وواقع
ي، والفففذت يمشفففي  فففي ةفففل ويفففدتي الحفففدي  عفففن الموقفففف األميركفففي إزاء الملفففف النفففووت اإليرانففف

التجساا   لقضااية الساايبية االنمكاسااا  رغاامالموقففف اإلسففراويلي مكمففال لففا مؤيففدا وداعمففا، 

، ومفن أبفرز 2004المتحفد  التفي تعجفر  في شفطر أغسفطا عفام  الوالياا  عياو اإلسارايييي
ىذا التكامل والدعم الثنفاوي بفين أميركفا والكيفان الصفطيوني رغفم أزمفة التجسفا، زيفار  مةاىر 

 John  الففدولي  واألمففن األسففلحة مراقبففة لشففوون الخارجيففة األمريكففي وزيففر سففاعدم

Bolton الجطفود تنسفي  أجفل إجفراء مفن  2004لالراضفي المحتلفة  في شفطر سفبتمبر عفام 

الثمانيفة  مجموعفة تدييفد حشفد إطفار  في الزيفار  وجفاءت النفووت إيفران برنفامك حفول والمشفاورات
G8

 حةفر إيفران لمعاىفد  انتطفا  عفن بفاإلعالن الذريفة طاقفةلل الدوليفة الوكالفة اقنفانٕ  و، 230

، شفالوم سفلعان الصفطيوني الخارجيفة وزيفر جطفود مفع واشفنطن جطفود لتتعاقفد النوويفة األنشفطة
 اجتمفان  في التصفويت عنفد األمفن مجلفا إلفى اإليرانفي النفووت الملفف بر فع األوروبيفين إلقنفان

2004 سبتمبر منتصف  ي الذرية للطاقة الدولية الوكالة
231. 

                                                 
228
 255 نصور، جوني، نحاس، فااي.  صلر سابق. ص  
229
 237نف  الاصلر السابق. ص  
يفران بفين التصفعيد ( . 2004حسفام.   سفويلم، 230  السياسفية الدراسفات مركفز مختفارات إيرانيفة، ،النفووت الملفف حفول إسفراويل وا 

 .  6، شطر نو مبر. ص 52واالستراتيجية باألىرام، القاىر . العدد 
 نعا المصدر الساب ، ونعا الصعحة.  231
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لكففن مففا ىففو موقففف أميركففا مففن الملففف النففووت اإليرانففي ؟ ومففا ىففي انعكاسففاتا علففى سياسففتطا 
 وعالقتطا مع إيران؟ 

ونفا مفع ايفران امساعدات وابدت  تعالواليات المتحد  منذ النصف الثاني للقرن العشرين  قدمت
غيفر عسفكرت مفع  والتفي قوبلفت بترحيف  إيفران  في تحقيف  تعفاون ي مشرون الطاقة االيرانية، 

حيف  ،  1957 في عفام البلفدين تعاقية التعاون النووت غيفر العسفكرت بفين ا أميركا، من خالل
المتحد  تؤجر عد  كيلو جرامفات مفن اليورانيفوم كانت الواليات المتحد  بمقتضى ىذ  االتعاقية 

 ، تجفففدر اإلشفففار  إلفففى أنالمخصففف  إليفففران وكانفففت تتعفففاون معطفففا  فففي المجفففاالت ذات الصفففلة 
 20كانفت قفد وضفعت بعف  القيفود علفى امفتال  يورانيفوم  فو  بع  من بنود ىفذ  االتعاقيفة 

و ي ،  1964تم الت،اضي عن ىذ  القيود  ي االتعاقية المعدلة التي تم توقيعطا  ي عام و % 
بطفففا بتمفففوج العالقفففات تسففاؤل سفففيبقى جوابفففا معتوحففا مر تالتوقففف كثيفففرا عنفففد ىففذا الصفففدد يجففف  
يفففة مفففا بفففين تفففرادف للمصفففالا الشفففر  أوسفففطية وتنفففا ا للطيمنفففة والسفففيطر   فففي اإليرانيفففة األميرك

 في  ؟لماذا كانت الواليفات المتحفد   في ذلف  الوقفت تحف  إيفران علفى التوجفا النفووت المنطقة. 
حفففين أنطفففا ومنفففذ قيفففام الثفففور  اإلسفففالمية ل،ايفففة يومنفففا ىفففذا تصفففر علفففى محاربتطفففا لوقفففف مسفففار 

 تسلحطا النووت؟ 

 من الملف النووي اإليراني وربيةالدول األ موقف 
ونو مبر/تشفرين  2008 عفام أثارت تقارير الوكالة الدولية للطاقفة الذريفة  في يونيفو/حزيرانلقد 

بدبحا  تصفنيع  بشكل كبيرالتساؤالت بشدن األنشطة اإليرانية التي تتعل   2011 عام الثاني
 في أواوفل العقفد التاسفع مفن وتضفمنت ىفذ  األنشفطة العمفل الفذت بفدأ  ،أسلحة نوويفة وتطويرىفا

القرن الماضي  ي مركز البح  العيزياوي  ي ال  يزان، حي  ما يعرف عنا خطة أماد  يعتقد 
ومفا بعفدىا مبفادرات  2004أنطا اسم المشرون لبرنامك األسلحة النووية الشامل( وتال ذل   ي 

 .حا  الد اعية ي معاىد عديد  جاءت  ي نطاية المطاف تحت مةلة منةمة االبتكار واألب
كانفت تعتقفد أنفا  ،مع اعترا طا بح  إيران  ي االست،الل السلمي للتكنولوجيفا النوويفة، دوروبا  

قفد   ،من الممكن ت،يير سلو  إيران باألسالي  السلمية وأن األمر ال يحتاج إلى استخدام القو 
بحل التوتر  -المتحد للحعاة على مواقعا المستقلة بالنسبة للواليات -االتحاد األوروبي طال  

بين إيران والوكالة الدوليفة للطاقفة الذريفة عفن طريف  الحفوار وباألسفلو  السفلمي لكفن الواليفات 
كانففت تففرى سففابقا أن سياسففة التعففاطي المباشففر والعنيففف والضففروا مففع إيففران ىففي لمتحففد   ا

الموضون إلى  أكثر  اعلية وىي تطال  بالتعامل مع البرامك النووية اإليرانية عن طري  إحالة
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وربمففا يضففع األوروبيففون  ففي  ، ففي حففين أن أوروبففا كانففت تعففار  ىففذا األمففر ،مجلففا األمففن
ومن وجطفة نةفر األوروبيفين  فنن  ، ي إطار مجلا األمن و ر  مقاطعات  ااعتبارىم إجراء

المطففم " ىففو التطديففد" باسففتخدام المقاطعففة أو بمجلففا األمففن ولففيا تطبيقطففا، ويسففعى االتحففاد 
 من أىمطا:، لتحقي  عد  أىداف من وراء محادثاتا النووية مع إيراناألوروبي 

منع األنشطة والبرنامك النووت اإليراني من الوصول إلى درجة إنتاج األسلحة النووية عن . 1
 االتحاد األوروبفي مثلفا مثفل الواليفات المتحفد  لفن  ،طري  أخذ ضمانات مادية وقابلة للعحص

ا  يسفما مطلقفا وال يجف  أن يسفما ألن قلف  أوروبفا األمنفي مففن  نوويفا،بفدن تمتلف  إيفران سفالحا
 . إيران النووية ىو أكثر من الواليات المتحد 

يطدف  اإلصرار األوروبي على الحفل السفلمي ل زمفة النوويفة اإليرانيفة ومنفع تعفاقم األزمفة . 2
سفط سفيتطمش منطقتين استراتيجيتين الخليك العربفي والشفر  األو   يوتحولطا إلى حر  كاملة 

 .دورىما مع عسكر  عالقات إقليمية ناجمة عن الوجود العسكرت األمريكي
 االتحففاد األوروبففي مففن أجففل الوجففود  ففي المنطقففة يحتففاج إلففى  ،كسفف  ثقففة وتعففاون إيففران. 3

يران باعتبارىا العباا كبيراا  ،شري  إقليمي قوت وموثو  با ىفي الخيفار األ ضفل  وقويا إقليمياوا 
 .يد  أوروبابالنسبة لما تر 

وىكفففذا  نجفففد  ان اوروبفففا تسفففعى  ال يجفففاد  حفففل  سفففلمي  سياسفففي  الزمفففة البرنفففامك  النفففووت  
نسففبي  ففي  الموقففف  االمريكففي نحففو  ايجففاد  مخففرج  الت،يففر  الااليرانففي ،  اضففف  الففى  ذلفف   

مففن  ضفف،وط  الكيففان   سياسففي واالبتعففاد عففن  اللجففوء  الففى  القففو   العسففكرية ،  علففى  الففرغم
قففد  ادى    ،علففى الواليففات  المتحففد  السففتخدام  القففو   العسففكرية  لمعالجففة  االزمففةيوني الصففط

الت،يفففر   فففي  القيفففاد  السياسفففية االيرانيفففة ووصفففول  روحفففاني الفففى  سفففد  الحكفففم  فففي ايفففران الفففى 
(  تجلفى ذلف   في  لقفاء 1+5وباألخص لفدى مجموعفة حدو   ترا   ي  الموقف  الدولي    

 . 2013عام  نو مبر  جنيف  ي  العاشر من

إقليميـا: دول الخلـيج العربـي بـين الحـذر وتأييـد ثالثا: انعكاسات البرنـامج النـووي اإليرانـي  
 التفاوض

البرنفامك النففووت اإليرانفي لففدى دول الخلفيك العربيففة  لقفد تصفاعدت حففد  المخفاوف التففي أحفدثطا
تشكيل ىفذا البرنفامك تطديفدا سواء على المستوى البيوي أو األمني، تركزت بالدرجة األولى  ي 

تمثل ىذا التطديد  ي ناحيتين: األولى تعكا ما تعكر بفا إيفران حي  ألمن واستقرار المنطقة، 
من تكريا الخلل القفاوم  في مفوازين القفوى، وضفعف البنيفة العسفكرية والد اعيفة لفدول الخلفيك، 
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أرادت التوجفا  في مسفارىا  لفن  وتشير الحقاو  الج،را ية السياسية إلى أن القو  اإليرانية إذا ما
يكفففون التوجفففا شفففماال وال شفففرقا،  عفففي الشفففمال توجفففد روسفففيا و فففي الشفففر  توجفففد القفففوى النوويفففة 
ايسففيوية الكبففرى  الطنففد، باكسففتان، والصففين( وبالتففالي  ففنن إمكانيففة امتففداد القففوى اإليرانيففة لففن 

ة الثانيففة  ففي طموحففات وتتمثففل الناحيفف، 232تكففون إال إلففى ال،ففر  أت ناحيففة المنطقففة الخليجيففة 
إيران التاريخية  ي التوسع وبسط النعوذ والسيطر  على المنطقة الخليجية، والكثير من الشواىد 
التففي مففرت بتففاريع المنطقففة الخليجيففة تعكففا تلفف  الطموحففات،  ففدعم إيففران للجماعففات الشففيعية 

سفالمية إلفى بفاقي  ي الثمانينات وبداية التسعينات ورغبة الخميني  في تصفدير وشفر الثفور  اإل
الدول الخليجية كلطا جعلت المخاوف الخليجية تزيد مفن امفتال  إيفران ونجاحطفا  في برنامجطفا 

 233النووت وتطوير أسلحة نووية. 
لفففن تقتصفففر  قفففط علفففى  وتفففرى دول الخلفففيك مجتمعفففة بفففدن انعكاسفففات التسفففلا اإليرانفففي النفففووت

نمفففا سفففتمتد لتشفففمل منطقفففة الشفففر  األو  سفففط والعفففالم بشفففكل عفففام،  ىفففذا المنطقفففة الخليجيفففة، وا 
التخوف والقل  الخليجي قد أ ضى إلى وضوع موقف دول مجلا التعاون الخليجي ، ويمكفن 

 234يلي:  إيجاز أىم مالما الموقف الخليجي من البرنامك النووت اإليراني  يما
االعتراف والتدكيد علفى حف  إيفران  في الحعفاة علفى التكنولوجيفا النوويفة التفي تمتلكطفا  .1

 تخدامات السلمية والدعو  لعر  حةر إقليمي على األسلحة النووية. لالس
 دعم التوصل إلى حل سلمي دبلوماسي ل زمة النووية اإليرانية.  .2
ح  إيران على التعاون مع المجتمع الدولي وضمان التحق  مفن قبفل الوكالفة الدوليفة  .3

 للطاقة الذرية. 

والتشفديد علفى العواقف  المفدمر  اإلعرا  عن القل  إزاء أت عمفل عسفكرت ضفد إيفران  .4
 التي قد تصاح  مثل ىذا القرار على دول المنطقة الخليجية. 

 
 

                                                 
( رسففففالة 2006 -1991انففففي وأثففففر  علففففى امففففن دول الخلففففيك العربيففففة  ( التسففففلا النففففووت اإلير 2007الخالففففدت، حمففففد عففففدنان.   232

 131ماجستير. الجامعة االردنية. ص 
233

  El-Hokayem,E and Legrenzi, M (2006). The Arab Gulf States in the Shadow Of the Iranian 

Nuclear Challenge, Working Paper, The Henry L. Stimson Centre. P.1-22. 

 
234

  Guzansky, Y ( 2010). The Arab Gulf States and the Iranian Nuclear Challenge: In the line of 

Fire. MERIA Journal. 14(4):  3-6.  
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 رابعا: مستجدات الملف النووي اإليراني
وبحضفففففور وزيفففففر    (1+5 مجموعفففففة عقفففففدت  2013عفففففام نفففففو مبر   فففففي  العاشفففففر مفففففن شفففففطر

جيفففة لالتحفففاد ون الخار واشفففتون منسفففقة الشفففمحمفففد جفففواد ةريفففف وكفففاترين  الخارجيفففة  االيرانفففي
مففا اشففار اليففا وزيففر   بحسفف ،  كففان يوشفف  مففن خاللففا الوصففول إلففى اتعففا االوروبففي اجتماعففا 

الففدول العةمففى غيففر بعيففد  عففن التوصففل إلففى "إن قففال  : الخارجيففة العرنسففي  ففابيوا، حيفف  
عففن أملففا  ففي إنجففاز االتعففا  علففى أن تكثففف  معربففا "،اتعففا  مففع إيففران حففول برنامجطففا النففووت

ور ففف   فففابيوا االنتقفففادات التفففي حملفففت  ،اىا لتجفففاوز بعففف  الخال فففات المتبقيفففةططفففران مسفففع
بالد  المسؤولية عفن إ شفال االتعفا  مفع إيفران خفالل جولفة المعاوضفات  في جنيفف . ويالحفة  

وموقفف  يالعرنسفالنفووت االيرانفي الفى وجفود توا ف  كبيفر بفين الموقفف ألزمة الملف  المتابعون
مففن مصففدر،  ففنن المواقففف التففي تمسفف  بطففا وزيففر الخارجيففة  ، وو فف  أكثففرالصففطيوني الكيففان

بخصفففوص موضفففون المخفففزون النفففووت « أكبفففر»العرنسفففي لفففوران  فففابيوا ومطالبتفففا بضفففمانات 
كم من ططران  290ووضع معاعل آرا  الواقع على مسا ة  % 20اإليراني المخص  بنسبة 

يفففة، ر عفففت أسفففطم الفففرويا والفففذت ينفففتك البلوتونيفففوم الفففذت يمكفففن اسفففتخداما لتصفففنيع قنبلفففة نوو 
الصفدي  ويصفعا ب عفار  الصفبريامين نتنياىو يؤكد أنا ينتةفر  بالعرنسي  ي إسراويل وجعلت بن

 . 235األقر  إلسراويل، مقارنة مع ما يعتبر  تخليا أميركيا وتساىال من واشنطن إزاء ططران
ين  ايفففران بففن الخففالف  إ االمريكففي ؟ن ىففذا ىففو الموقففف العرنسففي ،  مففا ىففو الموقففف اذا كففا

وأمريكفففا  انمفففا ىفففو حفففول األولويفففات؛  حسففف  بعففف  التقفففارير اإلخباريفففة أن اإليفففرانيين يريفففدون 
صفففعقة شفففاملة مفففن النفففووت، وحتفففى التعاصفففيل االقتصفففادية والسياسفففية  فففي شفففر  إيفففران وغربطفففا 

  .236و األميركيون يعضلون االتعا  على المساول واحد  بعد أخرى ،وجنوبطا وشمالطا
ودول مجموعفة تم التوصل الى  اتعا   بين ايران  ،   24/11/2013 الموا   األحد  ي يوم

 :االتعا لف  النووت ، وجاء   ي حول  الم (5+1 
وتعكيف  التوصفيالت العنيفة المطلوبفة  %5إيران بوقف التخصي   يما يتجفاوز نسفبة  . التزام1

 . للتخصي  بما يتجاوز ىذ  النسبة

                                                 
سراويل« النووت اإليرانيأبو نجم، ميشال.  235  . 18/11/2013. بتاريع: 12774. جريد  الشر  األوسط. العدد يقر  بين  رنسا وا 

 26/6/2013. جريد  البيان اإلماراتية، بتاريع: لنووت اإليراني... والموقف األمريكياالرشيدت، حسن.  236
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وتخعيففف  %20مففن اليورانيففوم المخصفف  بنسففبة تقتففر  مففن  إيففران بتحييففد مخزونطففا التففزام. 2
أو تحويلفا  %5لمفا دون  % 20مخزونطا الكامفل مفن اليورانيفوم المخصف  بنسفبة تقتفر  مفن 

 . إلى صور  ال تناس  أت عمليات تخصي  أخرى وذل  قبل نطاية المرحلة األولى
 .إيران بوقف أت تقدم  ي قدرات التخصي  امالتز . 3
 .أت أجطز  طرد مركزت إضا ية من أت نونعدم تركي  . 4
 .عدم تركي  أو استخدام أت من أجطز  الجيل التالي للطرد المركزت لتخصي  اليورانيوم. 5
وثالثفة أربفان  معاعفل ناتفانزتعطيل نحو نصف أجطز  الطرد المركزت التي تم تركيبطفا  في . 6

 .ورانيومأجطز  الطرد  ي  وردو حتى ال يمكن استخدامطا  ي تخصي  الي
مفففا يلحففف  بفففا  السفففتبدالانتفففاج أجطفففز  الطفففرد المركفففزت علفففى االجطفففز  الضفففرورية   . اقتصفففار7

الضرر مفن ايالت حتفى ال تفتمكن ايفران مفن اسفتخدام  تفر  األشفطر السفتة  في تخفزين كميفات 
 .اضا ية من أجطز  الطرد المركزت

 .عدم انشاء أت منش ت إضا ية للتخصي . 8
أت تقففدم  يمففا يتعلفف  بزيففاد  مخزونطففا مففن اليورانيففوم المخصفف  بنسففبة إيففران بوقففف  . التففزام9

3.5 .% 
بحيفف  ال تزيففد الكميففة  ففي  % 3.5عففدم زيففاد  مخزونطففا مففن اليورانيففوم المخصفف  بنسففبة . 10

نطايففففة  تففففر  االشففففطر السففففتة عمففففا كانففففت  ففففي بففففدايتطا وتحويففففل أت كميففففات يففففتم تخصففففيبطا مففففن 
 أكاسيد.إلى  % 3.5اليورانيوم بنسبة 

إيفففران بعفففدم تحقيفف  أت تقفففدم  فففي االنشففطة بمعاعفففل آرا  ووقفففف التقففدم  فففي مسفففار  . التففزام11
 .استخالص البلوتونيوم

 . عدم تش،يل معاعل آرا . 12
 . عدم تزويد معاعل آرا  بالوقود. 13
 . وقف إنتاج الوقود لمعاعل آرا . 14
 .عدم إجراء أت اختبارات أخرى للوقود بمعاعل آرا . 15
 .تركي  أت مكونات إضا ية لمعاعل آرا عدم . 16
 .عدم نقل أت وقود أو ميا  ثقيلة لموقع المعاعل. 17
 .عدم انشاء أت منشد  قادر  على إعاد  المعالجة. 18
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 ، والسفماعو فوردو ناتفانزإتاحة المجال بصعة يومية لمعتشي وكالة الطاقة الذرية لفدخول . 19
 .مان المراقبة الشاملةللمعتشين بمراجعة ما صورتا الكاميرات لض

منشف ت تجميفع أجطفز  الطفرد  إلفى والفدخول تاحة العرصفة لوكالفة الطاقفة الذريفة لالطفالنإ. 20
 .المركزت

 .إتاحة المجال لوكالة الطاقة الذرية لدخول مناجم اليورانيوم ومحطات تجطيز . 21
يتيا ذلفففف  وسففف ،تقفففديم معلومفففات التصفففميم المطلوبفففة منفففذ  تفففر  طويلفففة عفففن معاعفففل آرا . 22

 .معلومات تعصيلية حساسة عن المعاعل لم تكن متاحة من قبل
 . إتاحة المزيد من العرص للمعتشين لدخول معاعل آرا . 23
إيفففران والقفففوى الخمفففا زاوفففد واحفففد بتكفففوين لجنفففة مشفففتركة للعمفففل مفففع وكالفففة الطاقفففة  التفففزام. 24

 .لمراقبة التنعيذ ومعالجة أت مشاكل قد تطرأ
المشفففتركة أيضفففا مفففع الوكالفففة الدوليفففة لتسفففطيل تسفففوية المخفففاوف السفففابقة  سفففتعمل اللجنفففة. 25

والحاليفففة  يمفففا يتعلففف  ببرنفففامك ايفففران النفففووت بمفففا  فففي ذلففف  البعفففد العسفففكرت المحتمفففل للبرنفففامك 
 .النووت االيراني وانشطة إيران  ي بارشين

 . تخعيف العقوبات بشكل محدود ومؤقت يمكن الرجون عنا. 26
 :التزمت القوى الخما زاود واحد بما يليا ، وبموج  ىذا االتع

عففدم  ففر  أت عقوبففات جديففد   يمففا يتعلفف  بالبرنففامك النففووت لمففد  سففتة أشففطر إذا راعففت . 1
 .ايران التزاماتطا بموج  ىذا االتعا   يما تسما با نةمطا السياسية

صففادرات وقففف عقوبففات معينففة علففى الففذى  والمعففادن النعيسففة وقطففان السففيارات االيرانففي و . 2
 سنويا. مليار دوالر 1.5ايران البتروكيماوية بما يتيا إليران ايرادات تقتر  من 

التفرخيص بنصفالحات  يمفا يتعلفف  بالسفالمة وعمليفات تعتفيش داخففل ايفران لفبع  شففركات . 3
 .الطيران االيرانية

تويات السماع ببقاء مشتريات الفنعط االيرانفي عنفد مسفتوياتطا الحاليفة المنخعضفة بشفد  لمسف. 4
 .عما كانت عليا قبل عامين % 60تقل بنسبة 

مليففففار دوالر مففففن حصففففيلة المبيعففففات علففففى د عففففات إذا أو ففففت ايففففران  4.2السففففماع بنقففففل . 5
 ا.بالتزاماتط
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مليفففون دوالر مفففن مسفففاعدات التعلفففيم الحكوميفففة مفففن االمفففوال االيرانيفففة  400السفففماع بنقفففل . 6
 ي دول ثالثة لت،طية المصفرو ات التعليميفة  المقيد  مباشر  إلى مؤسسات تعليمية معترف بطا

 . للطلبة االيرانيين
سففنحدد مففا إذا كففان ىنففا  حفففل يتففيا لنففا الثقففة الكا يفففة أن  العتففر  المحففدد  المقبلفففةوعلففى مففدى 

 ؟االيرانيالنعكاسات على  االتعا  النووت ابرنامك االيراني سلمي.  ترى  ما ىي ال

 انعكاسات االتفاق النووي االيراني
 موقف البريطاني:ال

، أن االتعا  األولي الفذت  24/11/2013  ي يومأكد وزير الخارجية البريطاني ويليام ىيغ، 
توصففلت إليففا القففوى الدوليففة الكبففرى مففع إيففران بخصففوص البرنففامك النففووت لططففران يعففد "ىامففا 

صففية إن االتعفا  يؤكففد إمكانيففة العمفل مففع إيففران وحفل الخال ففات المستع :ومشفجعا". وقففال ىيففغ
. وشففدد علففى أىميففة االنعكاسففات اإليجابيففة والجيففد  لالتعففا ، "مففن خففالل الوسففاول الدبلوماسففية

بمففا  ففي ذلفف  دول منطقففة الشففر  األوسففط  أجمففعالففذت تففم التوصففل إليففا بجنيففف علففى العففالم 
 .والشع  اإليراني

 الموقف األميركي: 
"مفدخل إلفى عفالم أكثفر أمنفاا". إال  أشاد الرويا األمريكفي بفارا  أوبامفا باالتعفا ، واصفعاا إيفا  بفف

أنا قال أيضاا إنا إذا لم تف إيران بالتزاماتطا خالل ستة أشطر،  نن الواليفات المتحفد  سفتوقف 
تخعيف العقوبات و"تصفعد الضف،ط". وبخصفوص المخفاوف اإلسفراويلية مفن ىفذا االتعفا ، قفال 

ي بنيفامين نتانيفاىو للتخعيفف ول أمريكي كبير إن "أوباما سيتصل برويا الوزراء اإلسفراويلومس
  .من مخاو ا" بشدن االتعا 

وقال وزير الخارجية األمريكي جون كيرت إن االتعا  يجعل من الصع  علفى إيفران االنفد ان 
نحفففو صفففنع سففففالع نفففووت وسففففيجعل إسفففراويل وحلعفففاء الواليففففات المتحفففد  ايخففففرين أكثفففر أمنففففاا، 

تخدام التطديفد بفالقو ، كخيفار  في المواجطفة وأضاف إنا على الرغم من أن أوباما ال يستبعد اس
وقبل مضي اربع وعشرين ساعة   استنعاذ الدبلوماسية اوال،يرانية إال أنا يرى وجو  النووية اإل

بفففرويا وزراء   باالتصفففال، بفففادر أوبامفففا وايفففران ةمفففن اعفففالن  اتعفففا  المبفففادل بفففين الفففدول السفففت
أن بالد ان عن امن الكيان الصفطيوني، علمفا  ؤكد لا التزام أمريكاليالكيان الصطيوني نتنياىو 

 ي.التاريخوصف االتعا  بالخطد  ياىونتن
 :الفرنسيلموقف ا
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وزيففر الخارجيففة العرنسففي لففوران  ففابيوا إنففا بعففد عقبففات اسففتمرت سففنوات، يعففد االتعففا  صففرع 
الذت تم التوصفل إليفا  في جنيفف بشفدن البرنفامك النفووت اإليرانفي "خطفو  مطمفة، للحعفاة علفى 

 ."من والسالماأل
 الموقف الروسي: 

إن المحادثفففات النوويفففة اإليرانيفففة "انتصفففار : قفففال وزيفففر الخارجيفففة الروسفففي سفففيرجي ال فففروف 
وأضففاف: "اتسففع نطففا  احتمففاالت مراقبففة الوكالففة الدوليففة للطاقففة الذريففة للبرنففامك "، دبلوماسففي

بالكامففل بخففالف تلفف   النففووت اإليرانففي بدرجففة كبيففر . وا قففت إيففران علففى اإلجففراءات اإلضففا ية
 ."التي تستخدمطا الوكالة اين.  ي النطاية أعتقد أن الموقف مكس  لجميع األطراف

 فاق النووي اإليراني: تمواقف بعض الدول العربية من اال 
 سوريا: 

رحبففت سففوريا باالتعففا  الففذت تففم التوصففل إليففا ووصففعتا بدنففا "اتعففا  تففاريخي يضففمن مصففالا 
يعتففرف بحقففا  ففي االسففتخدام السففلمي للطاقففة النوويففة  ففي األغففرا  الشففع  اإليرانففي الشففقي  و 

 ".السلمي
وقال مصدر مسؤول  ي الخارجية السورية، بحسف  وكالفة سفانا الرسفمية، إن سفوريا "تفرى  في 
االتعا  دلفيالا علفى أن الحلفول السياسفية ألزمفات المنطقفة ىفي الطريف  األنجفا لضفمان األمفن 

الخفارجي والتطديفد باسفتخدام القفو ، كمفا يمطفد السفبيل نحفو جطفد واالستقرار، بعيداا عفن التفدخل 
دولففي إلخففالء منطقففة الشففر  األوسففط مففن جميففع أسففلحة الففدمار الشففامل، السففيما بعففد انضففمام 

 ."سوريا إلى اتعاقية حةر استخدام األسلحة الكيماوية
 دولة اإلمارات العربية المتحدة:
فففلت إليفففا دول باالتعفففا  الففف ابفففدت اإلمفففارات العربيفففة ترحيبفففا مفففع إيفففران  فففي شفففدن  1+5ذت توصس

برنففامك ططففران النففووت ، ونقلففت وسففاول إعففالم إماراتيففة ترحيفف  مجلففا الففوزراء اإلمففاراتي  ففي 
شدن الملف النووت اإليراني واعفر  المجلفا عفن تطلعفا بفدن بجلستا اليوم باالتعا  التمطيدت 

يطفففا التفففوتر وخطفففر االنتشفففار يمثفففل ذلففف  خطفففو  نحفففو اتعفففا  داوفففم يحعفففة اسفففتقرار المنطقفففة ويق
 .النووت

 :السعوديةالمملكة العربية 
قفال عبففد ا. العسففكر روففيا لجنفة العالقففات الخارجيففة بمجلففا الشفورى السففعودت المعففين وىففو 

"أخشى أن تكون ايران ستتخلى عن  :شبا برلمان يقدم المشور   يما يتصل بسياسات الحكومة
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يء آخر من القوى الكبرى علفى صفعيد السياسفة شيء   ي برنامجطا النووت( لتحصل على ش
 ".او إطال  يدىا اكثر  ي المنطقة إليرانأشعر بالقل  بشدن إتاحة مساحة اكبر  ،اإلقليمية

 :العراقجمهورية 
حفول البرنفامك  "  ي جنيفف1+5رح  العرا  باالتعا  الذت تم التوصل اليا بين ايران ودول "

  علففى صففعيد امففن واسففتقرار المنطقففة مففن شففدنطا اسففتبعاد النففووت االيرانففي، واعتبففر  خطففو  كبيففر 
 .بؤر التوتر

إن توصفل كفل مفن جمطوريفة "  في بيفان لفا: نفورت المفالكي الساب  وقال رويا الوزراء العراقي
ايران اإلسالمية والدول الست الى اتعا  حول البرنامك النووت اإليرانفي يعفد خطفو  كبيفر  علفى 

 ."ستبعاد بؤر التوتر  يطاصعيد امن واستقرار المنطقة وا
وأعر  عن أملا بدن "تتواصل عمليفة بنفاء الثقفة وتنشفيط الحفوار بمفا يحقف  مصفلحة الجفانبين 
بمنففع االنتشففار النففووت واالعتففراف بحفف  ايففران  ففي برنففامك نففووت سففلمي، كمففا ندمففل ان يكففون 

 "االتعا  مقدمة إلخالء المنطقة تماماا من أسلحة الدمار الشامل
العفففرا  الفففذت وقفففف داومفففاا إلفففى جانففف  الحفففوار والحلفففول السفففلمية لكا فففة  "إن :كيوأضفففاف المفففال

األزمات، يود أن يعر  عن تدييد  الكامل لطذ  الخطو  واسفتعداد  لفدعمطا بمفا يفؤمن اسفتكمال 
، كمفففا ىنفففد روفففيا الفففوزراء "المراحفففل المتبقيفففة واشفففاعة اجفففواء الحفففوار والتعفففاىم والحلفففول السفففلمية

بيانا كل الدول التي اسطمت  ي ىذا النجاع سيما االطراف ذات العالقفة،  ي العراقي الساب  
معربفففا عفففن تطلعفففا الفففى ان تعفففتا ىفففذ  الخطفففو  مرحلفففة جديفففد   فففي االمفففن واالسفففتقرار والتنميفففة 

 وتشكل حا زا لحل األزمات .  

 ولكن  السؤال  المطروع  ما  ىو  الثمن  الذت  سيتحملا  العر   نتيجة  لطذا  االتعا ؟
عفففففل  مفففففن اكثفففففر الفففففدول العربيفففففة التفففففي  سفففففيكون لالتعفففففا   تفففففداعيات  دول مجلفففففا التعفففففاون  ل

ال يمكففن إغعففال أن ىففذا األمففر يثيففر ىففواجا لففدى دول مجلففا كمففا اشففرنا سففابقا، الخليجففي، و 
كانففففت تطمففففا خففففالل  -ال سففففيما المملكففففة السففففعودية -التعففففاون الخليجففففي،  الففففدول الخليجيففففة 

يففران، ومففن ثففم اسففتقر السففنوات الماضففية إلففى اإلبقففاء  علففى حالففة العففداء القاومففة بففين ال،ففر  وا 
 .للدول الخليجية مدزقاالموقف الخليجي على أن أت مؤشرات للتقار  ال،ربي مع إيران ستعد 

وبوجفففا عفففام ستصفففبا المشفففكلة أكثفففر عمقافففا إذا كانفففت الواليفففات المتحفففد  تطمفففا مفففن وراء ىفففذا 
زمفات المسفتحكمة والقضفايا العالقفة  في المنطقفة االتعا  إلفى البحف  عنفد إيفران عفن تسفوية ل 

وخاصة أ ،انستان والعرا  وسوريا ولبنان،  طي بطذا األمر ستضعي على المنطقفة المزيفد مفن 
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عوامل التعقيد، ال سيما أن الفدول العربيفة تفرى أن الواليفات المتحفد  تتخفذ ىفذ  الخطفوات دون 
لوجي ،   ان تزايد الطموع النفووت بالمنطقفة، االلتعات للرغبات العربية.  ومن  الجان   التكنو 

قففد يففؤدت إلففى تعففاةم الطمففوع النففووت السففلمي لففدى الففدول العربيففة، وىففو االحتمففال األقففر   ففي 
الحالففة اإلماراتيفففة والسفففعودية، إذ إن اإلمففارات اتخفففذت خطفففوات  فففي ىففذا الصفففدد منفففذ سفففنوات، 

نسففا والواليففات المتحففد (  ففي ووقعففت اتعاقيففات تعففاون مففع بعفف  الففدول  علففى سففبيل المثففال  ر 
مجففاالت االسفففتخدام السفففلمي للطاقفففة النوويفففة، كمففا أن المملكفففة السفففعودية تخطفففط ال تتفففاع أول 

، وقفد تنضفم مصفر لطفذ  المنةومفة،  طفي تمتلف  2020معاعل نووت للطاقة السفلمية  في عفام 
  .مخططاا إلنشاء أول محطة نووية لتوليد الكطرباء بمنطقة الضبعة

أخرى،   ان ثمة تكاليف باىةة التعا  جنيف ستد عطا المنطقفة  العربيفة  بشفكل ومن  ناحية 
، وقففففد يفففد ع االتعففففا  النففففووت نحفففو تعزيففففز الطموحففففات شفففكل عففففامخفففاص والشففففر   االوسففففط  ب

تراجفع أولويفة ، من أىمطفا اإليرانية بصور  تنعكا على ترتيبات األوضان باإلقليم  ي المجمل
يفففففار العسفففففكرت أحفففففد الخيفففففارات األساسفففففية المطروحفففففة  فففففي ةفففففل الخ قفففففد الحلفففففول العسفففففكرية : 

الصففراعات القاومففة بالمنطقفففة، وقففد حاولفففت بعفف  الففدول بالمنطقفففة اسففتدعاء ىفففذا الخيففار  فففي 
يفران يعنفي تراجفع  التعامل مع الملف اإليراني، ومفن ثفمس  فنن اتعفا  جنيفف بفين القفوى الدوليفة وا 

لففى أقففل تقففدير لمففد  سففتة أشففطر( ضففد احتماليففة اللجففوء للحففل العسففكرت، ولففو بشففكل مؤقففت  ع
 .إيران وحتى إسراويل

أن السياسففات الدوليففة تقففوم علففى المصففالا ولففيا علففى الشففعارات وااليففدلوجيا، ومففن  الثابففت 
الدينيففة منطففا والدنيويففة ، لففذا  قففد جمعففت المصففالا بففين ال،ففر  وخصوصففا واشففنطن مففع إيففران 

، تل  العصا السفحرية التفي االيراني    على طاولة المعاوضات بشدن  تسوية  الملف  النووت
ىفاتين الفدولتين،  ومفن  المؤكفد    أتبفانا اقا جديد   بين  امريكا وايفران علفى حسفا  ربما تعتا 

التطفففاني   ، وتقفففديممباركفففة مفففا  تفففم    دورىفففمال يتجفففاوز العفففر ، اذ   ىفففماألكبفففر أن  الخاسفففر 
ا  إال أنطفم مسفتطد ون مفن االتعفا  أكثفر المالية ، ومع أن العر  ليسوا طر ا مباشفرا  في االتعف

من غيرىم، وىنا يج  أن نتذكر أن إيران مفا زالفت تحتفل الجفزر الثالثفة  في اإلمفارات العربيفة 
وما زالت متمسكة بدطماعطا  ي البحرين، وما زالت ذات نعوذ  ي العرا ، وأن مجالطا القومي 

ذت مفففا زالفففت تسفففميا بفففالخليك الحيفففوت لفففيا  فففي لبنفففان و لسفففطين بفففل  فففي الخلفففيك العربفففي والففف
العارسي، وعندما كانت إيران تتحد  عن تدمير إسراويل وعفن  لسفطين والقفدا كانفت عيناىفا 
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 االتعففا  األخيففر بففين إيففران وال،ففر  ينففدرج  ففي ىففذا السففيا  ، علففى الخلففيك العربففي باألسففاا 
 بقي  ي الخعاء.حي  حق  مصالا ألطرا ا بعضطا تم اإلعالن عنطا وبعضطا 

قول قاول كيف تتحد  عن تحالف أو تنسي  بين إيران وال،ر  وقد كان بينطم عداء كبير قد ي
قبل توقيفع االتعفا  األخيفر؟ صفحيا أن التفوتر  في العالقفة بفين الطفر ين وصفل لحا فة الطاويفة 
ولكن  ي السياسة الخال ات ال تعني القطيعة نطاويا وال تعني عدم وجفود ىفوامش مفن التعفاون 

 . قنوات خعية. بقراء  متعمقة لتل  العتر  سنرىوالتنسي  عبر 
لقففد حققففت كففل األطففراف مصففالا اسففتراتيجية مففا عففدا العففر  بففل كانففت إيففران وال،ففر  يحققففون 

و بفالرجون إلفى المرحلفة السفابقة نجفد تقاسفم  ،مصالحطم على حسفا  المشفرون القفومي العربفي
يران على حسا  العر  ، إيران وواشنطن تحالعفا ضفمنا وتوزيع مصالا بين إسراويل وال،ر  وا 

على تدمير العرا  مما أدى لتقاسم مصالا ونعوذ بين الطر ين  ي العرا ، وبنضفعاف العفرا  
مففدت إيففران نعوذىففا  ففي المنطقففة، وتحففت شففعار معففادا  إسففراويل وال،ففر  كسففبت إيففران شففعبية 

حففت  زاعففة كبيففر   ففي العففالم العربففي الففذت يعتقففر لففزعيم قففومي. وال،ففر  خصوصففا واشففنطن وت
الخطففر اإليرانفففي حا ةفففت علفففى بقففاء قواعفففدىا  فففي الخلفففيك بعففد أن انتطفففى مبفففرر وجودىفففا بعفففد 
سفففقوط نةفففام صفففدام، وعقفففدت صفففعقات أسفففلحة بموفففات المليفففارات مفففن الفففدوالرات لفففدول الخلفففيك 

، حتفففى إسففراويل اسفففتعادت مففن خفففالل الحصفففول ... وغيرىففاووقعففت عشفففرات االتعاقففات األمنيفففة
اشنطن ودعم مالي مفن ال،فر  تحفت ذريعفة الخطفر النفووت اإليرانفي، على صعقة أسلحة من و 

باإلضفففا ة إلفففى أن مشفففكلة النفففووت اإليرانفففي المعتعلفففة غطفففت علفففى القضفففية العلسفففطينية وعلفففى 
  .الممارسات االستيطانية والعدوانية الصطيونية  ي  لسطين

ا  في اإلخفوان  في وخالصة القول أنا بعد نجاع التحالف بين ال،ر  واإلسالم السياسي مجسد
انففدالن تحركففات واسففعة أوجففدت العوضففى  ففي دول مففا يسففمى بففالربيع العربففي، يبففدو أن ال،ففر  
وبعد نجاع التجربة يريد نقلطا لدول الخليك العربي التي نجت من نيران "الربيع العربي"،  كفان 

القاومففة التقفار  ثففم االتعففا  بففين ال،ففر  وعلففى رأسففا واشففنطن مففع إيففران علففى تسففوية الخال ففات 
بفففين الطفففر ين ودخفففول مرحلفففة جديفففد ، وىفففي مرحلفففة سفففتكون علفففى حسفففا  امفففن واسفففتقرار دول 
الخلففيك العربففي لحسففا  إيففران وال،ففر  معففا.  ففي خلعيففة ىففذ  التعاىمففات بففين ال،ففر  واإلسففالم 
السياسي المعتدل العداء المشتر  للطفر ين للعروبفة وللمشفرون القفومي التحفررت العربفي، وىفي 

رزت تحالعفففات عبفففر التفففاريع مفففا بفففين "اإلسفففالميين" وال،فففر  لمواجطفففة القفففوميين حالفففة عفففداء أ ففف
والتقدميين منذ زمن جمفال عبدالناصفر إلفى اليفوم. كفل األطفراف ستسفتعيد مفن االتعفا  األخيفر 
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إال العر   سيد عون ثمن ىذا االتعا ، وقد ال نلوم اإليرانيين أو ال،ر  ألنطفم يسفعون لتحقيف  
المنطقة،  نيران تعمل علفى تحقيف  مشفروعطا العارسفي الشفيعي وىفي ال مصالحطم القومية  ي 

تفففالم علفففى ذلففف ، وتركيفففا تعمفففل علفففى تحقيففف  وتقفففدم مشفففروعطا التركفففي أو مفففا يسفففميا الفففبع  
بالعثمانيفففة الجديفففد  وىفففذا مفففن حقطفففم، وال،فففر  يسفففعى لديمومفففة مصفففالحا  فففي المنطقفففة وال أحفففد 

ر  كدمففة وكمشففرون قففومي، والدولففة الوطنيففة عففن المت،يففرات ىففم العفف ال،اوفف يلومففا علففى ذلفف . 
كنمكانيففة لتكففون قاعففد  منطلفف  للمشفرون القففومي العربففي وخصوصففا الففدول ذات الففوزن العربيفة 

البشفرت والحضففارت أو ذات القففدرات الماديففة، واذا كانفت  بعفف   االنعكاسففات  السففلبية  علففى  
ة االيرانيفففة ، تةفففل  ايضفففا  الفففوطن العربفففي   ، فففان مشفففكلة   التعامفففل مفففع  القفففدرات  العسفففكري

ديفففة للعفففر   لفففم خطفففرا  علفففى  الفففوطن  العربفففي  ، السفففيما  أن  التحفففالف  بفففين  القفففوى  المعا
 ر. ينقطع  بشكل  وب خ
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 الخاتــمة

من الموضوعات  لية وما تستند اليا تل  العالقات الدو الش    يا  أن  موضون العالقات مما 
بعففففاد  االقليميففففة االلسياسففففية ذات  ار مففففن  قبففففل  صففففانعي  القففففرارات  كبيففففالىتمففففام االمحففففل  
،  من  حي  كيف  يمكن  لدولة ما أن  تكون  حاضر   ي  جميع التحوالت  الدوليفة  والدولية

يا   قففط  مجففرد  شففاىد  او  بكففل  ابعادىففا  ونتاوجطففا  السياسففية  واالقتصففادية  واألمنيففة ، ولفف
 اعلفففففة  ومشففففاركة   فففففي  التحفففففوالت  الدوليفففففة  بمفففففا  يحفففففدم   ،  بفففففل  البفففففد وأن تكفففففون مراقفففف  

يكففففون  لففففديطا  مففففن  القففففدرات الذاتيففففة  مصففففالحطا  االسففففتراتيجية  الوطنيففففة ، و ففففي  نعففففا  ان
واالمكانفففات  مفففا  يؤىلطفففا  ألداء  الفففدور ،  علفففى  اسفففاا  مفففن  النديفففة واالحتفففرام  المتبفففادل، 

   بكل  ابعادىا  ،و ي  ىذا  الصدد   انا  مفن كما  ذكرنا،   البد من  توا ر  القو  -وبالطيع
نمفا  غير الممكن  النةر  الى قو  الدولة وقياا ىذ   القو   باالعتماد على عامل واحد  قط وا 
ترتكز على عوامل متنوعة منطا ما ىو طبيعي ومنطا مفا ىفو مكتسف  وىنفا  أيضفا مفا يسفمى 

التفي تزيفد وتفنقص تبعفا لمسفتوى التقفدم بالعناصر المكتسبة والتي تشكل عناصر القفو  للدولفة و 
االقتصادت والتكنولوجي ودرجة االستعداد العسكرت وكعاء  القياد  السياسفية والفروع المعنويفة، 
 طذ  العناصر تساىم  ي تكوين قو  الدولة بشكل مباشر ومؤثر.  طد  العناصر تتملكطا القوت 

وبففين الففدول المتخلففف وكففل دلفف   العةمففي التففي اسففتطاعة ان توسففعة العجففو  الحضففارية بينطففا
عبر تمل  اسبا  القو  والتعو  الحضفارت اللفدان يتمفثالن  في التقفدم االقتصفادت والتكنولفوجي 
تم جاىزية االستعداد العسكرت للدول ، و ي  ىذا  الصدد  يمكن  أن نقفدم   بنيجفاز عناصفر  

ة  النةريفة الفى واقفع مفادت قو  الدولفة  المفؤثر   ، وبخاصفة   في  ترجمفة اىفدا طا  االسفتراتيجي
 ملموا.

يسفتوج  التمييفز بفين االسفتراتيجية والسياسفة الخارجيفة والتفي ىفي جفزء مفن و ي ىفذا  الصفدد 
العالقات الدوليفة والتفي تعبفر عفن الجانف  السياسفي الرسفمي للدولفة ،  السياسفة الخارجيفة كمفا 

م بطفا دولفة مفا إزاء الفدول يعر طا " علي الدين ىالل " مجموعة األنشفطة والتصفر ات التفي تقفو 
األخففرى بقصففد تحقيفف  أىففدا طا  ففي ضففوء الحفففدود التففي تعرضففطا قواعففد التعامففل الففدولي وقفففو  

و بضففمنطا الدبلوماسففية والتففي ىففي كلطففا تنضففوت تحففت  -الدولففة ،  تحففر  السياسففة الخارجيففة 
جيفة اإلقليميفة كفددا  مفن أدوات االسفتراتيجية داخفل إطفار بيوتطفا الخار  -لفواء العالقفات الدوليفة 

 والدولية 
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االسففففالمية   والجمطوريففففة  المتحففففد  األمريكيففففة راسففففة  العالقففففات  بففففين  الواليففففات و ففففي ضففففوء  د
ات  مفا  يزيفد عفن   2013حتى  نطاية عفام النصف  الثاني  للقرن  العشرين االيرانية ، منذ  

التدكيففد   ا يجفف  ففنن مففرؤسففاء  ففي الففدولتين  ، السففبعة  عقففود  تعاقفف   خاللطففا  العديففد  مففن 
،  أن  األىداف  االستراتيجية  للدولتين لم  تت،ير  جفذريا  يمفا  يتعلف   عليا   ي ىذا  السيا 

وضففعت  دولففة مففن  الففدولتين    كففلبالتعاعففل  والتواصففل  مففع  المحففيط  االقليمففي  والففدولي ، 
 عفففل  لمفففا ا ا  اسفففتراتيجية  ، عنفففوان  تلففف   األىفففداف   ،  ىفففو الععفففل ولفففيا  مجفففرد  رد داىففف

 يحد   من  حولطا.

اتضفففا لفففدينا  مفففن دراسفففة التطفففورات التفففي  صفففاحبت  العالقفففات  بفففين الجمطوريفففة  االسفففالمية 
 فففي  عطفففد امبراطوريفففة  الشفففا    محمفففد  رضفففا    أتوبفففالطبع مفففا قبفففل   قيفففام ىفففذ  الجمطوريفففة  

ن ، وىنفا   علفعمفا  ىفو  في المريكيفة ،  أنطفا تختلفف   في  السفر بطلوت  والواليات المتحد  األ
 الكونترا أو إيران جيت.،  منطا   ضيحة  العديد  من  الشواىد 

ان  المواقفففف   بفففين الفففدولتين كانفففت   فففي  حالفففة  ا صفففاع عنطفففا  بشفففكل  عملفففي  وملمفففوا ، 
بعيففدا  عففن  التصففريحات ،  مففن بينطففا  مففا ثبففت  عمليففا  مسففاند  ايففران   للواليففات  المتحففد   

لعرا   ،  وغزو   أ ،انستان ،  وغيرىا من  المواقف   ي  سبيل أألمريكية  ي عملية غزو  ا
 وقف  المد  الشيوعي  ي  منطقة آسيا .

واذا   عفدنا  الفى  مشفكلة  النفووت  االيرانفي ،   انفا  ال يمكفن  اغعفال  الفدور  الفذت  قامفت   
يفة  الخمسفينات با  امريكا  ي  مساعد  ايران   ي  اعداد البرنامك النووت  االيراني  منفذ  بدا

مففن القففرن  العشففرين   ففي  عطففد الشففا  ،  وبالتففالي   ففان  القيففاد  االيرانيففة  التففي  حلففت محففل  
الشففا  ،  اكملففت  الخطففوات  التففي بففدأت  قبففل  حففوالي   ثالثففة عقففود مففن  وصففل  مجموعففة 

 مينففي   الففى  السففلطة،  حيفف   ثبففت  أن  الواليففات  المتحففد   األمريكيففة  سففاىمت بطريقففة خال
 وبدخرى بنزاحة  الشا  عن  السلطة لصالا  مجموعة الخميني .

وعلففففى   الففففرغم  مففففن  التصففففريحات   المناووففففة   لبعضففففطما  بعضففففا  التففففي  كانففففت  تصففففدر  
وبخاصة   ي  العتفر   التفي  وصفل  اليطفا  أحمفدت  نجفاد  الفى رواسفة  الجمطوريفة االيرانيفة ، 

عتفر   األولفى  مفن   واليفة  أبومفا   ،  اال أن وكذل   ي  عطد  الرويا بفوش  االبفن  و في  ال
الحول  السريع  في العالقفات بفين الفدولتين  لصفالا  الفدولتين ، لفم  يكفن عمفال  معاجوفا،  بفل  
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لعبت التحوالت  التي  وقعت   في  المنطقفة  الفى التخلفي عفن  تلف   الشفعارات  التفي  كانفت 
لدولة المساند  للرىا   ، اختعت  الفى حفد تر ع  من  ىنا  وىنا  مثل  الشيطان  أألكبر   وا

مفففا ، وجفففاء  قبفففول  امريكفففا  مفففع الفففدول  اخمفففا  فففي  امفففتال   ايفففران   الطاقفففة  النوويفففة  فففي  
و قفففا  التعاقيفففة  جنيفففف ،والتراجفففع األمريكفففي  عفففن  عفففدم  القفففوى المعارضفففة    24/11/2013

دخفذ  الشفكل  العلنفي    في  للنةام  الحاكم   ي سوريا ، حي   اخذ  التصريحات  األمريكيفة ت
الففدعو   الففى وقففف  تزويففد  القففوى  المعارضففة  السففورية بمففا  تطلفف  عليففا  امريكففا  وحلعاوطففا   

أعلفففففن  الفففففرويا    23/12/2012ال،ففففربيين  بالسفففففالع  عيفففففر  العتففففا ، و فففففي  يفففففوم  األثنففففين 
بيفففففة ،  األمريكففففي  اوبامفففففا   أن   صفففففاول " داغفففففش" و "  جبطفففففة النصفففففر  "  مجموعفففففات   ارىا

 ويج   مقاومتطا ،  كل  ىذا  بعد  توقيع االتعا   بين ايران  وامريكا.

حففد    ففي  القيففاد   االيرانيففة  ،   تالففذالت،ييففر إلففى المطتمففون   ففي  الشففدن  الففدولي    ينةففر
السياسففففة الخارجيففففة ،المتمثلففففة  ففففي اختيففففار محمففففد جففففواد ةريففففف وزيففففرا  واضففففعي والففففذت شففففمل

تصففففاالتا الواسففففعة مففففع األمففففريكيين خففففالل  تففففر  حكففففم الرويسففففين للخارجيففففة، وىففففو المعففففروف با
األسففبقي ن ر سففنجاني وخففاتمي، وذلفف  بففالتوازت مففع نقففل إدار  الملففف النففووت مففن مجلففا األمففن 

 (68 النشفففاط الدبلوماسفففي اإليرانفففي علفففى ىفففامش الفففدور   ومثفففلالقفففومي إلفففى وزار  الخارجيفففة. 
 -نيويور  مةطراا آخَر متقدسما للتقار  اإليراني  الجتماعات الجمعية العامسة ل مم المتحد   ي

األمريكففي، إذ التقففى وزيففر الخارجيففة اإليرانففي ةريففف بنةيففر  األمريكففي جففون كيففرت. ثففمس جففاء 
االتصال الطاتعي مع أوباما ليتوسج حملة إذابة الجليد، ويطي  األجواء لالنتقفال إلفى طفور جديفد 

 العالقات بين البلدين. محتمل  ي

 على :بد من التدكيد  الالقول وخالصة  

تةففففل المصففففالا  الوطنيففففة  ألت  دولففففة  مففففا، ىففففي  التففففي  تحكففففم العالقففففات  بففففين  الففففدول -1
 ،شريطة أن تكون  قياد  ات  دولة مخلصة  لوطنطا وانتماوطا   الوطني .

تلعفف   المنطلقففات  العكريففة  والثقا يففة  دورا  ىامففا   ففي ايضففاع وبلففور   قواعففد  التخطففيط  -2
ستراتيجي  للدولة ،ويمكفن  أن  يفتم  اسفت،الل  القفوى الروحيفة   في  تعزيفز  مكانفة  الدولفة  اال

  ي  العالم.
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ال تحتفرم    -ثبت  من  التجار   العديد  عالميا أن  الفدول   ال،ربيفة    بشفكل   خفاص -3
 طنا.اال  من يحترم نعسا  وااللتزام بدىدا ا  الوطنية  ،دون  التعريط  بدية  حقو   لو 

ان  امتال   القو  بكل  ابعادىفا  ومسفتلزماتطا واسفتخدامطا  بشفكل  صفحيا  في  الفد ان   -4
عن  اال ىداف  االسفتراتيجية  للدولفة ،  ىفي  العنصفر  الحاسفم   في   فر   دور  الدولفة ، 

 بعيدا عن المساومة  على  حسا   المصالا  الوطنية.

ا  يحففد   سففواء  اقليميففا أو او  االبتعففاد  عمففمففن  غيففر الممكففن  ألت دولففة  االنكعففاء    -5
،  وىفذا  بففالطبع يعتمفد  علففى  مختلفف  مصفادر  القففو   التفي  تمتلكطففا دولفة  مففا  ،  أو  دوليفا

 امة  ما . 

قد اتيا  إليران  رصفة  سفانحة  كفي  تكفون  القفو  االقليميفة  في  المنطقفة ،  اذ   وصفل  -6
لفذت بفدأ  في التوسسفع والتمفدسد بعفد سفقوط خصفَمي ططفران المشرون اإلقليمفي اإليرانفي   الفذرو  ا

األساسففيسين علففى المسفففتوى اإلقليمففي،  قففد أطاحفففت الواليففات المتحففد  حكفففم طالبففان الففذت مثافففل 
ر األمفر نعسفا عنفدما 2001تحدسياا عنيداا إليران من جطة الشر  بعد أحدا  سبتمبر  . ثفمس تكفرس

فففا غفففر  إيفففران، بعفففد احفففتالل  العفففر  . وقفففد اسفففتعادت ططفففران مفففن 2003ا  عفففام أطاحفففت نةاما
ةروف العمفل العسفكرت األمريكفي، وتمكنفت مفن إيصفال حلعاوطفا إلفى السفلطة  في ب،فداد. وقفد  

 تعزز  الوجود  االيراني   ي  العرا   بعد  االنسحا   العسكرت  األمريكي من العرا ..

نيفة  منفذ  مفا يزيفد  عفن  وىكذا  فان  امريكفا  ومفن خفالل  التجفار   العديفد   السفرية  والعل-7
و  ÷سفففبعة عقفففود ، وجفففدت اأن  التدكيفففد  علفففى التو ففف   بينطمفففا  واحتفففرام  المصفففالا  المتبادلفففة 

الضفمان  لبنفاء  جسفور  مففن التوا ف   والتعفاون ، ومفن  ناحيففة  أخفر   البفد  مفن  القففول  أن  
تيجية  للدولفة ,ىفذا  الموقع  الجيوبوليتيكي   يعتبر  عفالم  حاسفم  في  رسفم  األىفداف  االسفترا

بالطبع  مرتبط باإلعداد  واالستعداد  لكفل  المت،يفرات  االقليميفة  والدوليفة ،  والتعاعفل  معطفا  
 بشكل  ايجابي  ، مما يعزز  مكانة  الدولة .

 تم بحمد اهلل
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