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مقدمة
لقد أتى النصفف الثفاني مفن القفرن العشفرين بريفاع ىبفت علفى العفالم بدسفر ،دحفدثت

تحوالت جذريفة في العالقفات الدوليفة في ةفل عفد ثوابفت أسفطمت في تفدطير عمليفة التحفول،
ددت إلى صعود قوى دولية وأنذرت بد ول وانحطاط قوى أخرى.

وعلى الرغم من صعوبة وضع حدود زمنية لعملية نشوء وسقوط القوى الكبفرى  ،إال أن ىنفا
مقومات قد تكون يطا مكامن القو والصعود أو إشارات تنبؤ بعملية السقوط.1

وق ففد وص ففف المعك ففر الع ففالمي المستش ففر روجي ففا ج ففارودت ففي كتاب ففا – كي ففف ص ففنعنا الق ففرن

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

الخص ففومات االس ففتعمارية القديم ففة وتوازن ففات الرعف ف

القديم ففة ب ففين الش ففر وال ،ففر  ،م ففن أج ففل

استمرار ىيمنة الشمال على الجنو " ،2ويفرى جفارودت" :بفدن مفا يحفد
حيف

لفيا حروبفا عالميفة،

المسففتعمرات كانفت مجففرد مكونفات إضففا ية في ايالت الحديديففة لصفران الكبففار ،ولكنطففا

حر بفين عفالمين اثنفين :حفر بفين نفادت األغنيفاء الفذت يريفد االحتعفاة باالحتكفار والسفيطر

علففى كففل ثففروات الكففون ،ضففد بففاقي دول العففالم التففي أصففبا ينتةرىففا مصففير مففن المجاعففات

على شاكلة "ىيروشيما".3

وق ففد كان ففت منطق ففة الش ففر األوس ففط ولق ففرون عدي ففد بمثاب ففة حق ففل التج ففار ال ففذت أجري ففت ي ففا

التعففاعالت الدوليففة المختلعففة ،ومففا أ رزتففا مففن نتففاوك ،وكانففت قضففايا الشففعو الشففر أوس فطية
المصيرية ي أحيان كثير رىنا بتوازنات القوى العالمية.

وال تففذكر منطقففة الشففر األوسففط إال وذكففرت إيفران ضففمن الففدول التففي سففعت إلففى قلف

معادلففة

النةففام الففدولي ،تمففردت كثي ف ار علففى تل ف التعففاعالت الدوليففة المختلعففة التففي عاشففتطا المنطقففة،
ولعبت أدوا ار ىامة ي كل مرحلة من مراحل الت،ييفر التفي مفرت بطفا المنطقفة ،لكنطفا نعسفطا –

أت إيران -لم تب

ي معزل عن ىذا التحول ،قد شطدت الدولة اإليرانية طوال القرن العشرين

حركفات ت،ييففر متعففدد اصفطب،ت ففي كثيففر منطففا بالثوريففة ،عفي العتففر مففا بففين عففامي 1890
1

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

االتحاد األوربي نموذجا .مجلة قضايا سياسية .العدد  .)62منشورات كلية العلوم السياسية ،جامعة النطرين :ب،داد .ص 109
2

جارودت ،روجيا .)2001 .كيف صنعنا القرن العشرين .ترجمة :ليلى حا ة .القاىر :دار الشرو  .ط .2ص .15

3

المصدر الساب نعسا ،ونعا الصعحة.
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طا بفالقو أو نعفي أربعفة ملفو  ،كمفا شفطدت
و 1979شطدت إيران سقوط أسرتين حفاكمتين ،إسفقا ا
السفاحة السياسفية اإليرانيفة عفددا مفن االغتيفاالت السياسفية ،وعفددا مفن الحركفات االجتماعيفة

واالنتعاضفات المدنيفة ،والحركفات االجتماعيفة اإلقليميفة ،خاصفة في الشفمال ،وكثيف ار مفا حققفت

انتصارات مؤقتة ،ويمكن القول إن إيران امتلكت سجال حا ال ال يضاىيا سجل آخر ليا قط
ي العالم اإلسالمي بل النامي بدسر  ،إنفا سفجل أمفة متمفرد  ،ما ازلفت لفم تحسفم أمرىفا بعفد ،وقفد

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

العكرت الساود ي كل مرحلة ،و ى النتاوك المنبثقة عنطا.

وال يخعففى علففى أت قففارل متدمففل للمشففطد السياسففي الشففر أوسففطي مففا لعبتففا الواليففات

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

مركز الثقل ي الشر األوسط ،ويمكن أن نصف العتفر الممتفد مفن منتصفف القفرن العشفرين

إلففى يومنففا ىففذا بالعصففر األمريكففي ،منففذ نطايففة الحففر العالميففة الثانيففة وأمريكففا تشففكل القففو

المففؤثر ففي عالمنففا المعاصففر ،ومركففز الثقففل الدبلوماسففي والسياسففي للعففالم أجمففع ،وىففي ففي

المقابل أكبر القوى اإلمبريالية واالست،اللية في العفالم ،قفد شفطد التفاريع المعاصفر الممارسفات
األمريكيفة في اضفططاد وقطفر الشفعو وخصوصفا شفعو العفالم الثالف  ،إن عفداء الواليفات

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

القفدرات العسفكرية ومصفانع األسفلحة الضفخمة التفي تنفتك أنواعفا وأعفدادا ىاولفة مفن األسفلحة
الجديد والمتجدد .

ورغم تربع الواليات المتحد على قمة النةام العالمي ،بعد الحر البارد وانطيار االتحاد

السففو ييتي ،إال أن ىففذا النةففام قففد شففطد تح فوالت ىيكليففة ففي قمتففا تمثلففت ففي محففاوالت القففوى

اإلقليميففة والدوليففة السففعي لالرتق فاء إلففى مسففتوى القففوى العةمففى لمنا سففة الواليففات المتحففد ففي
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

القرن العشرين وتحديدا بعد النصف الثاني منا ،ماذا كان من الواليات المتحد األمريكيفة أن
تععل؟ وكيف تعاملت ي سياستطا الخارجيفة مفع الوجفود اإلي ارنفي في منطقفة الشفر األوسفط؟

وكي ففف اتس ففمت العالق ففات الثناوي ففة ب ففين ال ففدولتين؟ وكي ففف انعكس ففت ى ففذ العالق ففات عل ففى واق ففع
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المنطقة العربية؟ خاصة ي ةل الت،يرات التي حدثت ي قياداتطمفا السياسفية والتفي أسفطمت
خالل ىذ العتر ي أحدا

بارز على صعيد الدولة نعسطا ،وعلى المسفتوى اإلقليمفي

والففدولي  ،مففع احتعففاة كففل منطمففا بالمكانففة والطبيعففة الج ،ار يففة وبقففاء سياسففاتطا وتطلعاتطففا

الدوليففة دون ت،ييففر  ،ب،ف

النةففر عففن الت،ييففر ففي القيففاد السياسففية صففاحبة القفرار ،

احتعةت وسعت إلى تطوير أداوطا على كا ة األصفعد و قفا ألبعفاد إسفتراتيجية ،حتفى

تبقى كل منطما العبا مطما ي ساحة السياسة الدولية.

كففل تل ف التسففاؤالت وغيرىففا رسففمت توجطففات الباح ف

ففي ىففذا الكتففا

 ،ففي محاولففة إليجففاد

إجابففات لطففا مبنيففة علففى الكثيففر م ففن الوقففاوع والوثففاو الرسففمية المنشففور والس فرية ،والقففراءات
الخاص ففة ح ففول التط ففورات السياس ففية والت،يف فرات ففي الس ففاحة اإلقليمي ففة والدولي ففة ودور ك ففل م ففن

الففدولتين ففي مس ففاراتطا وآثارى ففا .وقففد ت ففوزن الكت ففا
صول:

إل ففى جان ف

المقدم ففة والخاتم ففة ففي خمس ففة

العصل التمطيدت :معطوم العالقات الدولية ومرتكزاتطا السياسية واالقتصادية والعسكرية ،
والتكتالت الدولية ي مختلف المجاالت.

العص ف ففل األول :الوالي ف ففات المتح ف ففد األمريكي ف ففة وايف ف فران :القي ف ففام والتدس ف ففيا ،وطبيع ف ففة النة ف ففام
السياسي والتوجطات السياسية

العصففل الثففاني :العالقففات اإليرانيففة األمريكيففة منففذ نطايففة الحففر العالميففة الثانيففة حتففى سففقوط
نةام الشا عام  ،1979وانعكاساتطا على العالم العربي.

العصففل الثالف  :التطففور ففي العالقففات السياسففية والعسففكرية بففين الففدولتين بعففد رحيففل الشففا
عام  ، 1979وصوال إلى تولي روحاني مقاليد السلطة ي إيران.

العصففل ال اربفع :البرنففامك النففووت اإلي ارنففي :انعكاسففاتا علففى العالقففات اإليرانيففة األمريكيففة وعلففى
الواقع العربي بشكل عام والواقع الخليجي بشكل خاص.
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الفصل التمهيدي

مفهوم العالقات الدولية ومرتكزاتها السياسية واالقتصادية والعسكرية  ،والتكتالت
الدولية في مختلف المجاالت
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أوال :العالقات الدولية :مفاهيم عامة
 .1علم العالقات الدولية:
علففم يطففتم بالمالحةففة والتحليففل والتنةيففر مففن أجففل التعسففير والتنب فؤات وىففو علففم يطففتم

بدراسة طبيعة وادار والتدثير على العالقات بفين األ فراد والجماعفات العاملفة في ميفدان تنفا ا
خاص  ،وبطبيعفة التعفاعالت بيفنطم والعوامفل المت،يفر المفؤثر في ىفذا التعاعفل أت أنطفا د ارسفة
التعففاعالت بففين أنفوان معينففة مففن الكيانففات االجتماعيففة بمففا ففي ذلف د ارسففة الةففروف المالومففة

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

الدوليففة ،وتشففمل ىففذ التففد قات بففالطبع العالقففات بففين حكومففات ىففذ الففدول ولكففن أيض ف ا علففى
العالقففات بففين األ فراد والمجموعففات العامففة أو الخاصففة ،التففي تقففع علففى جففانبي الحففدود ،كمففا
تشففمل علففى جميففع األنشففطة التقليديففة للحكومففات :الدبلوماسففية ،المعاوضففات ،الحففر  ،و ففي

الوقففت نعسففا تشففتمل علففى تففد قات ذات خصففاوص و طبيعففة أخففرى :اقتصففادية ،أيديولوجيففة،

سكانية ،رياضية ،ثقا ية ،سياحية. 4

وى ففي ال تش ففتمل عل ففى العالق ففات الرس ففمية ب ففين ال ففدول حسف ف

 ،ب ففل أيض ففا تش ففتمل عل ففى

العالقففات غيففر الرسففمية أيض ف ا ،التجففار والمففال ىففي أشففياء تسففاىم ففي تطففوير الففروابط بففين
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

تلع ف

يطل

منةمففات األىليففة وم اركففز األبحففا

والد ارسففات والبعثففات الد ارسففية  ،ودعففم مففا

عليا منةمات المجتمع المدني دو ار ىاما ي إقامفة عالقفات مجتمعيفة  ،بعيفدا

عف ففن االلت ازمف ففات السياسف ففية الرسف ففمية المحف ففدد ايليف ففات واألدوات  ،وغالبف ففا مف ففا تكف ففون

ايليات الرسمية متعاعلة ومتوا قة مع ايليات غيفر الرسفمية  ،وعليفا يمكفن القفول أن تلف
األ عال والنشاطات الخاصة تتعو

على التعامل الرسمي بين الحكومات.5

تجففدر اإلشففار إلففى أن العالقففات الدوليففة لففم تصففبا علمففا أكاديميففا إال بعففد الحففر العالميففة

األولى ،وعليا ،فنن تعريعاتطفا كعلفم تتصفف بالحداثفة ،ومفن بفين أىفم تلف التعريعفات ،مفا ذكفر
4

تو ي  ،سعد حقي .)2000 .مبادل العالقات الدولية .عمان :دار واول للنشر والتوزيع .ط .1ص 10-9

5

المرجع الساب نعسا .ص .13-12
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محمد طا بدوت  ،حي

عر طا بدسلو علمي بدنطا "العلفم الفذت يعنفى بواقفع العالقفات الدوليفة

واسفتقراوطا بالمالحةفة والتجريف أو المقارنفة مفن اجفل التعسفير والتوقفع" ،6وبشفكل آخفر ،أوضفا

كفل مفن أن مفاد علفم العالقفات الدوليفة تشفكل مجفال د ارسفة أكاديميف ا للجفذور والمحصفالت

)التجريبيفة والمعياريفة في آن واحفد ( الخاصفة بعفالم منقسفم إلفى دول مختلعفة ،علفم العالقفات
الدولية من خالل ىذا التعريف يشمل مضامين واسعة و مجموعفة منوعفة مفن الحقفول العرعيفة،
مثفل فن الدبلوماسفية وتحليفل السياسفة الخارجيفة والسياسفات المقارنفة وعلفم االجتمفان التفاريخي
واالقتصفاد السياسفي العفالمي والتفاريع الفدولي والد ارسفات اإلسفتراتيجية والعسفكرية واألخفال

ونةرية السياسة الدولية.7

ومففن ناحيففة أخففرى ففنن العالقففات الدوليففة لففم تنشففد كمصففطلا سياسففي إال بعففد نشففوء

الدول القومية  ،بمعنى أن ةطور الدول القومية قد صاحبا ةطور العالقات بين الفدول وىفذ

العالقففات تطففورت مففع تطففور الحيففا السياسففية واالقتصففادية واالجتماعيففة للففدول ممففا أدى إلففى

ةطففور مصففطلا العالقففات الدوليففة علففى أسففا قانونيففة نةمتطففا الش فراوع المدعمففة مففن خففالل

المؤسسات الوطنية والدولية  ،وقد تبلورت صي،تطا مع ازدياد الحاجة إلفى التعفاون

الدولي لمواجطة الكثيفر مفن المشفكالت الدوليفة  ،إذ أصفبا مفن الواضفا أن الكثيفر
مففن المش ففكالت السياس ففية واالقتصففادية واالجتماعي ففة ل ففم تعففد محص ففور ض ففمن حف فدود

الدولففة الوطنيففة وحتففى علففى المسففتوى اإلقليمففي  ،ولعففل مففا يعيشففا عالمنففا ففي القففرن

الحف ففادت والعش ف فرين ،يتطل ف ف

تطف ففوير آليف ففات العالقف ففات الدوليف ففة لحف ففل الن ازعف ففات التف ففي

تعصف ي االستقرار السياسي واألمني الدوليين.

و ففي ى ففذا السففيا الب ففد م ففن أن تكففون الدول ففة قففادر عل ففى اإلس ففطام ففي ص ففنع التوجط ففات
الدولية بشكل ايجابي  ،وذل

ي إطار الحعاة على مصفالحطا الوطنيفة وتدكيفد سفيادتطا

الوطنية على مكونطا الج ،ار ي والسكاني.

وعلى الرغم من حداثة العالقات الدولية كعلم  ،إال أن التنةير في طبيعفة العالقفات بفين

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

اإلشفارات الفوارد في د ارسفات أ الطفون وأرسفطو ،فان د ارسفة المفؤر اليونفاني ثوكيديفدا حفول

6

بدوت ،محمد طا .)1971 .مدخل إلى عالم العالقات الدولية .القاىر  :الدار المصرية للطباعة والنشر .ص 19

7

غ فريعتا ،مففارتن ،أوكاالىففان ،تيففرت .)2008 .المعففاىيم األساسففية ففي العالقففات الدوليففة .دبففي :مركففز الخلففيك ل بحففا  .النسففخة

المترجمة إلى العربية .ص 21
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تفاريع الحفر البلوبونزيفة تمثفل بحثفا كالسفيكيا يمكفن للمطتمفين في مجفال العالقفات الدوليفة أن
يجدوا يا ضالتطم ،كما أن كتا األمير لميكا يللي يمثل طليعة البح

ي تحليل القفو والنةفام

الحكومي بدسلو معاصر حي ركفز علفى جعفل القفيم السياسفية تعلفو فو أت قفيم أخفرى لفدى
صنان القرار السياسي الداخلي أو الخارجي  ،وقد عدت د ارسفة الحكومفة العالميفة لفدانتي واحفد

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

السالم العفالمي

 ،ضال عن وجود عد دراسات أخرى ي أواخر القرن الرابع عشر وأواول القرن الخاما عشر
ونطايفة القفرن السفادا عشفر ومطلفع القفرن السفابع عشفر إلفى جانف د ارسفات جفان جفا روسفو
وبنثام وكانت.8

 .2الدولة:

يطل ف مصففطلا الدولففة علففى أت تجمففع سياسففي يؤسففا كيانففا ذا اختصففاص سففيادت ففي
نطففا إقليمففي محففدد ويمففارا السففلطة عبففر منةوم فة مففن المؤسسففات الداومففة ،و بالتففالي ففنن
العناصف ففر األساسف ففية ألت دولف ففة ىف ففي الحكومف ففة والشف ففع

واإلقلف ففيم ،باإلضف ففا ة إلف ففى السف ففياد و

االعت ف فراف بطف ففذ الدولف ففة ،بمف ففا يكسف ففبطا الشخصف ففية القانونيف ففة الدوليف ففة ،ويمكنطف ففا مف ففن ممارسف ففة

اختصاصات السياد السيما الخارجية منا وعليا بدون ىذ المقومات األساسية متكاملة فنن

مففن غيففر الممكففن أن يتحق ف

وجففود دولففة اعلففة مففؤثر ومتعاعلففة داخليففا وخارجيففا ،ويعففد

معطوم الدولة أكثر اتساعا من الحكومة ،حي

إن الدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات

المجال العام وكل أعضاء المجتمفع بوصفعطم مفواطنين ،وىفو مفا يعنفي أن الحكومفة ليسفت إال

جزءا من الدولة .9

لقد أصبا وجود الدولة بمكوناتطا األساسية أم ار ال يمكن إنكار أو استبعاد

ي

بنففاء العالقففات الدوليففة  ،إذ إن الدولففة ىففي التففي تجمففع مواطنيطففا تحففت سففقف واحففد ،وتففنةم
حيفاتطم وترعففى أمففورىم وتحففل مشففاكلطم وتففو ر لطفم األمفن بكففل مقوماتففا واالسففتقرار داخليففا
وخارجي ففا ،وعلي ففا ،يعت ففر

8

أن تك ففون الدول ففة ع ففال مس ففتجيبة لمتطلب ففات مواطنيط ففا  ،دون

العقفابي ،علفي عفود  .د.ت) .العالقفات الدوليفة :د ارسفة تحليليفة في األصفول والنشفد والتفاريع والنةريفات .ب،فداد .ص  .20تجفدر

اإلشار إلى أن كثي ار من المعكرين قد انتقد تل الدراسات ووصعطا بالمتناثر ،ومنطم مارتن وايت الذت وصعطا بدنطفا  ":مبعثفر وغيفر
منطجيفة وغالبفا مفا كانفت عسفير العطفم للقفارل العفادت إلفى جانف أنطفا في معةمطفا غيفر متسفقة ويصفع

متابعتطفا" .المرجفع :جفيما

دورتفي ،روبفرت بالسفت،راف .)1985 .النةريفات المتضفاربة في العالقفات الدوليفة .ترجمفة :د .وليفد عبفد الحفي .الكويفت :كاةمفة
للنشر والترجمة والتوزيع .ط .1ص 69
9

الجلبي ،حسن .)1964 .القانون الدولي العام .الجزء األول .ب،داد :مطبعة شعي  .ص ص .187-184
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التعرق ففة والتميي ففز ب ففين مجموع ففة وأخ ففرى تح ففت أي ففة مب ففررات  ،وأن تس ففعى م ففع المجتم ففع

الدولي وما يمثلا من كيانات سياسية وما يمتلكا من ىيوات دولية من اجل االستقرار واألمن

الدوليين.

ومففن الضففرور بمكففان أن يففتم التدكيففد علففى أن ىففدف العالقففات الدوليففة ىففو السففعي للحصففول
عل ففى معر ففة عام ففة ح ففول س ففلو الجماع ففات السياس ففية وس ففلو األ ف فراد والمس ففاعد عل ففى ط ففم

األحف ففدا

أو القضف ففايا السياسف ففية ،وتشف ففتمل العالقف ففات الدوليف ففة علف ففى وسف ففاول وط ارو ف ف لتحليف ففل

اال تراضات والوقاوع السياسية عن طري إجراء االستنباط وتصنيف األىداف القيمية واختيفار
البداول وبيان نتاوجطا المحتملة واختيار الطريقة األكثر مالومة للوصول إلى ال،اية المطلوبة.
وبما ان العالقات الدولية تطتم بالمالحةة والتحليفل والتنةيفر في د ارسفة وتعسفير األحفدا

وصف سفنان القفرار ربمففا يصففبحون ففي موقففف يقففدرون مففن
ففي العالقففات بفين الففدول ،ف س
فان الساسففة ا
خالل ففا تحدي ففد السياس ففات الت ففي يمك ففن أن تحقف ف بثق ففة أى ففدا طم الوطني ففة وبم ففا ي ففؤدت إل ففى ح ففل
المشكالت الدولية والمساىمة ي تطوير العالقات بين الفدول وتحقيف نتفاوك أ ضفل لالسفتقرار

والسالم.

لذا يةل تحقي السالم الطدف األسمى للعالقات الدولية نةف ار لمفا يعتبفر الفبع

بفدن الفدول

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

تحقي السالم من خالل مؤسسات دولية.

فنذا اتعقنففا علفى أن أىميففة ىفذ المبففررات لقيفام الدولففة بمفا يتطلف

التزامات  ،ان ىذ الدولة البد وأن تمتل

منطفا مففن الو فاء بففا مففن

القدرات التي تمكنطا من ذل

على كا ة

األصعد والمستويات.

 1-2عناصر قوة الدولة:
بداية البد من التدكيد على أن قو الدولة نابعة من عد عوامفل ومصفادر ذاتيفة،

وما يمكنطا تو ير وتطوير من مستلزمات كفي تبقفى اعلفة مفؤثر محا ةفة علفى سفالمتطا

اإلقليمية وسيادتطا الوطنية على جميع مكوناتطا ،بعيد عفن الوصفاية والتبعيفة ،و في ىفذا

الصدد انا من غير الممكن النةر إلى قفو الدولفة وقيفاا ىفذ القفو باالعتمفاد علفى عامفل
واحد قط وانما ترتكز على عوامل متنوعة منطفا مفا ىفو طبيعفي ومنطفا مفا ىفو مكتسف

المكتس ف

 ،دمفا

طففو عبففار عففن مجموعففة مففن العناصففر تشففكل قففو الدولففة والتففي تزيففد وتففنقص تبعففا
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لمسففتوى التقففدم االقتصففادت والتكنولففوجي ودرجففة االسففتعداد العسففكرت وكعففاء القيففاد السياسففية
والروع المعنوية ،طذ العناصر تساىم ي تكوين قو الدولة بشكل مباشر ومؤثر.10

والقضية التفي البفد مفن التدكيفد عليطفا في ىفذا السفيا

 ،ىفي أن امفتال عناصفر القفو ،

وأشففكالطا المختلعففة لففم يعففد كا يففا لنجففاع الدولففة ففي تحقي ف أىففداف سياسففتطا الخارجيففة ،و ففي
التدثير ي ايخرين ،حي

أصبحت ىنا أىمية متزايد لكيعية توةيف الدولفة لمفا تمتلكفا مفن
عففن القففو الذكيففة كمقابففل للقففو "ال،بيففة" ،وعففن

أشففكال للقففو  ،ومففن ىنففا ،جففاءت أىميففة الحففدي

القو المدنية كمعبفر عفن "تعكيفر جديفد" في توةيفف عناصفر القفو المختلعفة ،مفن حيف
التي تمارا عليطا القو  .والحدي

الجطفة

عن ىذين الشكلين للقو يزيد من تعقد معطوم القو  ،ويجعل

عملية قياا القو غير مرتبطة بقيم حسابية قط ،وانما أيضا بتقييم سياسفات اسفتخدام القفو ،
و ي ىذا الصدد يرى البفاحثون والدارسفون في مجفال القفو الذكيفة ،مفن أن اسفتخدام

اسففتراتيجيات القففو الذكيففة يعتمففد عل فى عففد عناصففر ،تتمثففل ففي تحديففد األىففداف والنتففاوك
المرجو  ،ومعر ة الموارد المتاحة ،ومعر ة األىداف واألوليات المراد التدثير يطا ،وأت نون من

القو سيتم االعتماد عليا ،وتقدير احتمالية النجاع.11

و ي ىذا يرى كارل ريدري أن القو ىي القدر على إنشاء عالقة تبعية؛ عند القول إن إلنسان
ما قو سياسية تعو قوى ايخرين ،طذا يعني أن ايخرين يتبعون نةام أ ضلياتا ،والقو ليست

مجفرد التسفلط ،ولكنطفا تتضفمن أيضفا القفدر علفى االسفتمالة والنعفوذ لفدى ايخفرين ،12وعر طفا

 Stoesstingerبدنطا قدر الشع على استعمال موارد المادية وغير المادية بطريقة تؤثر ي
سلو الشعو األخرى تجاىطا.13

وكما ذكرنا ،القو تشتمل على شقين  ،ش مادت يسمى القو الصلد والتفي تتمثفل في

القو االقتصادية والعسكرية والطبيعية والج ،ار ية) وش معنوت يسمى القو الناعمفة أو الرخفو

وى ففي تلف ف الق ففو الت ففي تتمث ففل ففي الق ففيم والمب ففادل والمقوم ففات الثقا ي ففة والحض ففارية والدينيفففة

والمورثات العكرية والحضارية).14
10

الجلبي ،حسن .مرجع ساب  .ص ص .191 -188

 11الجلبي ،حسن .مرجع ساب  .ص .191
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.
 13الظاهر ،نعيم .)1999( .الجغرافيا السياسية المعاصرة في ظل النظام الدولي الجديد .عمان :دار اليازوري العلمية .ص .33
 14مقبللل ،ريطففام .)2012 .مرك ف القففو  :عناصففر وأشففكال القففو ففي العالقففات الدوليففة .مجلففة السياسففة الدوليففة .عففدد شففطر إبريففل.
القفاىر  .ص  .169ومصفطلا القفو الناعمفة ىفو مصفطلا بفرز في مجفال السياسفة الخارجيفة إلدار األزمفات وأول مفن صف ىفذا
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وقفد عفد نمفوذج  Morgenthauاروفد المدرسفة الواقعيفة التفي أكفدت طفم القفو كمفا ىفي

عليا ،ال كما يج أن تكون عليا وبذل اعتبرت التاريع ماد أساسفية لتدكيفد صفحة تشخيصفطا
بدن ىنا جوى ار للسياسات الدولية ىو القو  ،وشمل ىذا النموذج العديد من المت،يرات البناوية و

كفان مت،يفر القفو مت،يف ار سفببيا في السياسفات ،كمفا اعتبفر ىفذا النمفوذج القفو ىفي القفدر علفى

التفدثير في أ كفار وتصفر ات ايخفرين ،وصفمم  Morgenthauنموذجفا البنفاوي بشفكل يعتمفد

على مؤثرات القو وقسم عناصر نموذجا إلى قسمين :مؤشرات ثابتة ومؤشرات مت،ير ،وتدلعفت

قو الدولة عند من تسعة عناصر:15
 .1ج ،ار ية الدولة :حي

وصف دورىا ي قو الدولة مفن خفالل قفدر تلف الدولفة علفى حمايفة

أراضيطا ضد ما قد يواجططا من األخطار والتطديدات أيا كان نوعطا.

 .2الموارد الطبيعية :وىي بذاتطا تعكا قدر الدولة على إنتاج األغذيفة ومفدى مفا يتفوا ر لفديطا

من المواد الخام الالزمة لالقتصاد الصفناعي ،وتكمفن العالقفة بفين المفوارد الطبيعيفة والقفو في

قدر الدولة على تحقي االكتعاء الذاتي.

 .3القدر الصناعية :وتتعل بقدر الدولة الصناعية اعتمادا على الموارد الخام ومصادر الطاقة.
 .4االستعداد العسكرت :والذت يعد عنص ار ىاما ي قو الدولة ويتمثل ي التقنية العسفكرية ،
القياد العسكرية ،كمية وجود ونون القوات المسلحة.

 .5السكان  :وتتمثفل في العفدد اإلجمفالي للسفكان و عفدد السفكان المتراوحفة أعمفارىم مفن -20
 40سنة) و الكثا ة السكانية.

وتشكل ىذ العناصر الخمسفة القفو الماديفة للدولفة ،دمفا عناصفر القفو المعنويفة أو القفو

الناعمة ي نموذج  Morgenthauطي:

المصفطلا ىفو جوزيفف نفات Joseph Nyeفي كتابفا القو الناعمفة وسفيلة النجفاع في السياسفة الدوليفة) ،وقفد عمفل جوزيفف نفات
مسفاعدا لفوزير الخارجيفة األمريكفي في عطفد الفرويا كلينتفون ،وميفز بفين التفدثير غيفر المباشفر للعوامفل الثقا يفة ،واأليديولوجيفة،
واإلقناعيفة ،ومنةومفة القفيم في سفلو ايخفرين وبفين وسفاول القفو العسفكرية ) الصفلبة( .المرجفع :جوزيفف ا .نفات .)2007 .القفو
الناعمة وسيلة النجاع ي السياسة الدولية .نقلا إلى العربية :د .محمد تو ي البجيرمي .الريا
15

 :مكتبة العبيكان.

القحطففاني ،مسففعر بففن ةففا ر .)2010 .اسففتراتيجية توةيففف القففو الناعمففة لتعضففيد القففو الصففلبة ففي إدار األزمففة اإلرىابيففة في

المملكة العربية السعودية .أطروحة دكتو ار ي العلوم اإلدارية .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .ص  .69-62انةر أيضا:
Morgenthau H. (1973). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. (New York:
Alfred Knopf).
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 .6الشخصية الوطنية :التي تمثفل مفن وجطفة نةفر  Morgenthauالفنمط الحضفارت للدولفة،

الفذت يعكفا نوعيفة التعكيفر واالنطباعفات عفن دولفة معينفة تميزىفا عفن دولفة أخفرى ،ويفرى
 Morgenthauي نموذجا بدن ىنا ارتباطا وثيقا بين القو الوطنية والشخصية الوطنية.

 .7اإلراد الوطنية :التي تعتمد على البنية الموىوبة  ،وتتمثل عناصرىا في التفرابط الفوطني،
القياد  ،الثقفة في الحكومفة ،االىتمامفات الشفعبية باالسفتراتيجيات الوطنيفة ،وىفي مت،يفر بطبيعفة

الةفروف واألحفوال ويتسفاءل عفن كيعيفة قياسفطا ويفرى أنطفا تتمثفل في قفدر واسفتيعا
الوطنية.

 .8جود أو اعلية النطك الدبلوماسي :حي

الحكومفة

يرى  Morgenthauإن جفود الدبلوماسفية مفن

أىم عناصر القو الوطنية طي تعد محعز لعناصر القو األخرى ،وىي وسيلة لتحقي األىداف
الوطنيفة وتحقيف التفوازن بفين سياسفات الدولفة وقوتطفا ،ويفرى أيضفا أن الدولفة إذا مفا أرادت أن
تحق ف دبلوماسففية ذات جففود و اعليففة ننطففا ال بففد وان تنبففذ روع العففداء مففن سياسففاتطا وتتبنففى

مبدأ حسن الجوار والتوا

بعيدا عن التطديد واإلرغام.

 .9ج ففود األداء الحك ففومي :ففاألداء الحك ففومي آخ ففر مص ففادر
 Morgenthauففي ضففوء نموذجففا ثففال

ق ففو الدول ففة ،وق ففد ح ففدد

وسففاول لتقيففيم األداء الحكففومي ،األولففى تتمثففل ففي

التوازن بين الموارد البشفرية والماديفة التفي تشفكل القفو الوطنيفة ،والثانيفة في د ارسفة التفوازن بفين
مصادر القو  ،واألخير تتمثل ي الدعم المحلي لسياسات الدولة الخارجية.

وبنفاء علفى مفا تقفدم ،فنن قفدر الدولفة علفى تحويفل مفا تمتلكفا مفن مصفادر قفو ماديفة إلفى قفو
تدثيرية إنما يشكل رصة لزياد قوتطا الناعمة.16

ومن الثابت وجود تباين ي عناصر القو الناعمة المعنوية) مفن شفع

إلفى آخفر وذلف

تبع ففا لع ففدد م ففن العوام ففل ،يب ففرز م ففن بينط ففا التماسف ف االجتم ففاعي ،والوح ففد الوطني ففة ،والت ففاريع
والت ف ار الففذت يجمففع بففين أبنففاء الشففع

 ،وعنففدما تجتمففع مقومففات القففو الناعمففة لففدى شففع

صفف،ير انففا يصففبا نموذجففا ففي التحففدت واإلبففدان والخل ف  ،ففاإلراد التففي يتمتففع بطففا صففانع
القرار ،أت القاود ،ىي التي تمكنفا مفن استحضفار مقومفات القفو الماديفة في اللحةفة المناسفبة
وتحويلطففا إلففى قففدر مففؤثر ففي أبنففاء الشففع

و ففي ايخفرين ،وعنففدما ت،يف

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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كففل مصففادر القففوى الماديففة والمعنويففة ،ومففن بففين القففوى المعنويففة للدولفة ،القففو التكنولوجيففة
17

وكذل الثقا ة والحضار و العامل الديني.
وبتخصيص الحدي

عن العامفل الفديني كدحفد عناصفر القفو الناعمفة ،فنن ىفذا العامفل يلعف

دو ار ىاما ورويسفا في قفدر الدولفة علفى تحقيف أىفدا طا داخليفا وخارجيفا  ،وىفذا واضفا في
التوجطف ففات السياس ف ففات الخارجيف ففة اإليراني ف ففة سنناقشف ففا بالتعص ف ففيل الحقف ففا) ،وكم ف ففا ح ف ففاول
اإلخفوان المسففلمين توةيعففا ففي قيففاد الدولففة ففي مصففر  ،ولكففن لففم يكففن ذلف

مصففر  ،حي ف

لمصففلحة

تدكففدت توجطففانطم بعففد سففقوط نةففام حكمطففم مففؤخرا ،بعففد عففزل ال فرويا

محمد مرسي عن الرواسة  ،وما تقفوم بفا ىفذ الجماعفة مفن تعفاون مفع قفوى غربيفة لتحقيف
مصالا لم تكن ي المشطد السياسي على األقل لصالا مصر.
ان دور المؤسس ففات الديني ففة ففي ت ففروي

األ ف فراد للقب ففول بنص ففيبطم م ففن خ ففالل التحوي ففل

الرمزت للعالم كان حاسما وبصعة خاصة ي المجتمعات التقليدية المحا ةة ،و ي ةل غيفا

قو الدولة المركزية وضعف وساول الضبط واإلك ار المادت للقبول بنةفام االمتيفازات أو تخلفي
رجففال الففدين عففن دورىففم ففي تففروي

ل ف ففر

األ فراد للقبففول بنصففيبطم أو سففيرىم باتجاىففات معاكسففة

الواق ف ففع  ،ف ففنن العدي ف ففد م ف ففن األنةم ف ففة السياس ف ففية س ف ففتواجا مدزق ف ففا خطي ف ف ار ف ففي الض ف ففبط

االجتماعي ،18وكثي ار ما استخدم الدين كعامل مؤثر للقوى السياسية المناووفة داخليفا وخارجيفا،
و ففي ى ففذ الحالففة تلج ففد قي ففاد الدولففة الس ففتخدام الففدين كعنص ففر إض ففعاف للخصففم ففي دول ففة

أخ فرى  ،وىففذا مففا نالحةففا ففي األزمففة السففورية الراىنففة  ،مففثال قامففت تركيففا بتقففديم الففدعم
لجماع ففة اإلخف فوان المس ففلمين الس ففورية ،وى ففو م ففا يمك ففن اعتب ففار نموذج ففا للتش ففكيالت السياس ففية

الجديد ي العالم العربي.19
ثم يدتي الحدي

التففي تلع ف

عن عنصر مطم آخر من عناصفر القفو الناعمفة للدولفة ،وىفو الحضفار،

دو ار ىامففا ففي قففو الدولففة المعنويففة ،وتعزيففز مكانتطففا بفين األمففم وذلف مففن خففالل

تقديم رؤية سليمة متوازنة ي توجطاتطا إلحدا

الدولة من بلور رؤيتطا ي عر

تفدثيرات ايجابيفة لصفالا الدولفة إذا مفا تمكنفت

وجطات نةرىا من خالل منةور حضارت مقنع لآلخفرين،

وال يمكن أن تكون عالقتا ايجابية وبناء مفع ايخفرين إال إذا تفم االتعفا

علفى حفد أدنفى مفن

17

مقبل ،ريطام .مرجع ساب  .ص 171

18

نصيرات ،سليمان .العامل الديني وأثر على االستقرار السياسي  ،صحيعة ديرتنا نيوز  ،بتاريع.2013/6/7 :

19

يالر ،عبد القادر .التشيع ي تركيا ،مقارنة بين العلوية والجععرية .جريد الدراسات اإلسفالمية الشفيعية ،الجفزء الثالف  ،رقفم ،)3

لندن.2011،
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التعايش والتوا

والتمس بمجموعة من القفيم والمبفادل المشفتركة التفي قفد تنفتقص مفن حريتفا

أو مالا أو مجطود من ناحية ،و ي سبيل تحقي البناء والتقفدم للمجتمفع الفذت يعفيش يفا مفن
ناحية أخرى ،ومن ثم يكس

قيما أخرى أكثر أىمية وعمقا ي حال وجود مجتمع قوت يعفيش

يا مثل األمن واألمان والتضامن والتكا فل وسفمو وارتقفاء مكانتفا ووضفعا أمفام شفعو العفالم
20

األخرى.

واذا انطلقنا من الدور الحضارت للدولة ،نن أحد معايير القو الحضفارية في عفالم اليفوم،

ىففو مففدى تففو ر مؤسسففات البحف

ومعاىففد الد ارسففة وم اركففز الحفوار والتواصففل ،إذ يسففطم وجففود

ىذ األطر والمؤسسات ي منا المجتمع قو وقدر على المشاركة النوعية ي حركة العصر،
ي حين يزيفد غيابطفا مفن عفدم وضفوع الرؤيفة ،ويعفاقم مفن التناقضفات والصفراعات الداخليفة،

ويجع ففل المس ففتقبل ففي ك ففل المج ففاالت ض ففاء معتوح ففا إلرادات األجنب ففي ونزعات ففا ففي الطيمن ففة

والسيطر .

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

نعفيش يطفا بكفل ةرو طففا وعواملطفا ،ومفن ىففذ المواجطفة تسفعى المجتمعففات إلفى خلف األ كففار

والرؤى والبصاور المنسجمة ومتطلبات تل المواجطة ،وان سبيل الت،يير والتطوير ،ىو العمفل
والممارس ففة عل ففى ى ففدى األ ك ففار والبص ففاور العلي ففا ،وى ففذا ب ففالطبع يتحقف ف

اذا م ففا ت ففم تبن ففي

إستراتيجية إبداعية وتشجيع القوى االبتكارية ي الدولة ،مما يعزز دورىا الععال

ي

المجتمففع الففدولي ،واسففطاماتطا ففي عصففر يففزداد يففا االنعتففاع والتواصففل بففين مختلففف القففوى
الدوليفة ،إذ ال مجففال لالنتةففار ،مففن لففم يسففتمر في العطففاء و ففي التميففز لففن يكففون العبففا
مؤث ار ي المجتمع الدولي ،مطما كان لديا من قوى مادية.

وم ففن ب ففين الوس ففاول المعنوي ففة ذات األث ففر الط ففام ج ففدا ففي مواجط ففة ال ففدول المعتدي ففة،

المةاىرات الشعبية والمسيرات السلمية ،ولعل الثورات العربية تعتبر أ ضل بيان لما يمكفن أن

تحدثففا لففيا علففى المسففتوى المحلففي بففل والعففالمي .وال ننسففى ذكففر التحركففات الشففعبية العالميففة

التي ار قت الحر على غز وكيف كان لطا أثر بالغ على ر فع معنويفات الشفع

العلسفطيني،

وتش ففويا ص ففور الكي ففان الص ففطيوني ،واذا ع ففدنا إل ففى الخمس ففينات وأواو ففل الس ففتينات م ففن القف فرن

العشفرين ،نجفد بففدن العفالم العربففي قفد شففطد مسفيرات ومةففاىرات ضفد القففوى االسفتعمارية إبففان
20

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

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

كمصففطلا ففي السياسففات الدولي ففة ،وباتففت الق ففو الناعم ففة مصففد ار م ففن مصففادر الت،يي ففر عل ففى
المستوى المحلي والدولي.
وباالنتقففال ففي الحففدي

إلففى القففوى الماديففة ،يبففرز مففن أىففم بففل وأخطففر تل ف القففوى التففي

تمتلكطففا الدولففة موقعطففا الج ،ار ففي ،حي ف

يعتبففر موقففع الدولففة مففن أىففم العوامففل التففي تففؤثر ففي

تحدي ففد قوتط ففا وسياس ففاتطا الداخلي ففة والخارجي ففة ،كم ففا يترتف ف

علي ففا اتخ ففاذ الكثي ففر م ففن القف ف اررات

وةطففور كثيففر مففن النتففاوك العسففكرية واالقتصففادية واالجتماعيففة .ومففن الحقففاو الثابتففة ىففي أن

لكل دولة موقعطا الخاص بطا  ،بحي

يميزىا عفن مواقفع الفدول األخفرى  ،ولفذل

فان ايثفار

الناتجة عن الموقع تختلف من دولة إلى أخرى بصور عامة ،على أن أىمية الموقفع وتدثي ارتفا
تت،ير بصور مستمر مع التطورات التكنولوجية وخاصة يما يتعل منطفا بوسفاول المواصفالت

والحركة .كما يةطر التدثير الج ،ار ي -السياسي لمواقع الجوار على العالقات الدولية إذا كان
ىن ففا تب ففاين ب ففين ال ففدولتين م ففن حيف ف

الق ففو  ،ففنذا تج ففاورت دولت ففان اح ففدىما أق ففوى بكثي ففر م ففن

األخففرى ،ففنن ىففذا يعنففي غالبففا خضففون الدولففة الضففعيعة للدولففة القويففة ،و ففي ىففذ الحالففة قففد
تضففطر الدولففة الضففعيعة إلففى تبنففي سياسففة خارجيففة تتع ف مففع سياسففة جارتطففا القويففة  ،أو أن
تصبا عرضة ألطمفان تلف الدولفة ،وعليفا ،يمكفن القفول إن مجفاور الفدول بعضفطا لفبع

يؤثر داوما في عالقاتطفا في السفلم و في الحفر علفى حفد سفواء .ويعتبفر الجانف
لموقففع الدولففة وتففدثير ففي ج ،ار يتطففا السياسففية مففن أكثففر جوان ف

االسفتراتيجي

الموقففع حساسففية،الن وقففون

دولتين كبيرتين متجاورتين أحدىما ي مواجطة األخرى ،مفن شفدنا أن يوجفا السياسفة الداخليفة

والخارجية لكل منطا وجطة د اعية.

يحففدد موقففع الدولففة درجففة قوتطففا ونعوذىففا ،الففدول التففي تحتففل موقعففا مركزيففا ،ففي إطففار

شففبكة أو مجموعففة مففن الشففبكات الدوليففة ،تسففتطيع اسففت،الل قففدرتطا علففى الففتحكم ففي حركففة
التعاعالت داخل الشبكة لزياد نعوذىا وقدرتطا على التدثير ي ايخفرين .ومفن أوضفا األمثلفة

علفى ذلف 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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كمففا أنطففا قففادر علففى اسففت،الل ميزتطففا النسففبية ففي ىففذ الشففبكة الماويففة لتحسففين موقعطففا ففي

شبكات أخرت تتعل بدنشطة مختلعة ،مثل التبادل التجارت.21

ويففرى دارسففو الموقففع الج ،ار ففي -السياسففي للدولففة بففدن مسففاحة الدولففة تشففكل معيففا ار مطمففا

لقوتطففا وأىميتطففا ،المسففاحة الواسففعة تعنففي وجففود كميففات وأنفوان مففن المفوارد أكبففر ممففا تحويففا
المسففاحة الصفف،ير  ،كمففا تسففما باسففتيعا

عففدد أكبففر مففن السففكان ،وتطيف العففرص واإلمكانففات

لإلنتاج المتنون مما يكعل بدور توازنا أ ضل ي النمو االقتصادت والسياسي للدولة.22
وعنففد الحففدي

عففن الموقففع الج ،ار ففي ،انففا البففد مففن إدراج التضففاريا الج ،ار يففة التففي

يشملطا موقع الدولة ،من الجبال و الوديان و األنطار و السطول  ،طفي تفتحكم بطبيعفة النقفل

واالتص ففال داخ ففل الدول ففة ،كلم ففا كانف فت س ففطلة و ممكنف فة زادت درج ففة التج ففانا واالرتب ففاط ب ففين
المفواطنين  ،كمففا أن سففطولة االتصففال الطبيعففي تزيفد مففن سففيطر الحكومففة علففى الدولففة وكففذل

مفن قففدرتطا علفى تجميففع قواتطففا العسفكرية وتحريكطففا في االتجففا المطلففو  ،وىكفذا ففان د ارسففة
الموقفع الج ،ار في لدولفة مففا لفيا المقصفود منففا التحديفد المجفرد الففذت يفربط بفين أر

الوحففد

السياسية وبين معالم معينة  ،وليا مرتبطا قفط بتحديفدات لكيفة أو وصفعية ،وانمفا الج ،ار يفة
السياسية تطدف من وراء ىذا التحديفد أو الوصفف إبفراز القيمفة الععليفة للموقفع الج ،ار في ألنفا
يعطففي لل ففدولة شخصففية خاصففة وي ففوجا سياسففتطا باتجاىففات معين فة  ،ويففؤثر ففي قوتطففا و ففي

الكيعيففة الت ففي تكففون علي ففطا مصففالحطا الحيويففة و ففي الففدور الففذت يمكففن أن تمارسففا ففي الوسففط

ال ففدولي ،وال يقتص ففر األم ففر عل ففى ذلف ف  ،وانم ففا تتوق ففف علي ففا الكثف ففير م ففن الق ف ف اررات السياسف ففية
واالقتصادية وحتفى العسكرية منفطا التي تفتخذىا الدولفة.23

ثففم يبففرز دور االقتصففاد الففوطني ففي بنففاء الدولففة وتعضففيد قوتطففا ،االقتصففاد ىففو أسففاا

القففو وبففدون القففو االقتصففادية لففن يكففون ىنففا قففو سياسففية ،وبففالقو االقتصففادية تحتففل الففدول

مكان فة مرموقففة ففي المجتمففع الففدولي ،ومففا م فن ش ف

ففي أن القففو االقتصففادية ىففي عمففاد القففو

العسكرية أيضا ،ألن متطلبفات القفو العسفكرية تحتفاج إلفى ميزانيفات ضفخمة ال تسفتطيع كثيفر
مففن الففدول تو يرىففا أو تحمففل أعباءىففا ،وقففد بففات العامففل االقتصففادت اليففوم أسففاا التعرقففة بففين
الففدول ،وتصففنيعطا بففين متففدخر ومتقدمففة ،يضففاف لففذل أن االقتصففاد ىففو أسففاا التقففدم العلمففي

21

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

القاىر  :مؤسسة األىرام  ،العدد .189
22

المرجع الساب نعسا.

23

عباا ،عبد الر از  .)1976 .الج ،ار ية السياسية مع التركيز على المعاىيم الجيوبوليتيكية .ب،داد :مطبعة أسعد .ص 273
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والتقني لكون اعتماد األبحا

والدراسات التي تمد الدولة بمقومات القفو علفى تفو ير ميزانيفات

ضفخمة أيضففا ،عفالو علففى ذلف  ،فنن باسففتطاعة الدولفة القويففة اقتصففاديا المسفاىمة ففي تقففديم
القرو

والمساعدات للدول الضعيعة والص،ير مما يعزز من مكانتطا ي العالقات الدولية.

ان الدولففة المعاصففر القويففة ال تعتمففد قففط علففى األر

والقففو البشفرية  ،لكنطففا أصففبحت

ي العصر الحاضر تعتمد على القو االقتصادية  ،وقد اتسع نطا االقتصفاد ليصفبا – إلفى

جانف ف

تحقيف ف الر اىي ففة وطيف ف

– ع ففامال مطم ففا ففي مج ففال التن ففا ا ال ففدولي،

الع ففيش للش ففع

وتطور شيوا شيوا ليدخفذ التنفا ا طابعفا القفوت ،بحيف

القففوت للدولففة داخففل المجتمففع الففدولي ،ويعففر

يصفبا االقتصفاد عفامال يحفدد الوجفود

تعوقطففا بففين أقرانطففا  ،والجففدير بالففذكر أن القففو

االقتصادية ال تطتم بتوجا واحد قط  ،القو االقتصادية تقيا مدى ما تحققا الدولة من
تعف ففو

داخلف ففي وخف ففارجي  ،مف ففن الناحيف ففة الداخليف ففة  ،تتطل ف ف

الوجطف ففة الداخليف ففة أن يكف ففون

االقتصففاد ففي خدمففة المفواطنين والدولففة  ،وأن يكففون المواطنففون والدولففة ففي خدمففة االقتصففاد،

ومعنى ذل أن المواطنين يج
نن جوان

أن يجندوا أنعسطم لخدمة مصادر اإلنتاج .وكما ىو معروف

التنمية االقتصادية ي دولة ما تشمل القطان الز ارعفي والصفناعي ،لفيا قفط

لتحقيف حالففة االكتعففاء الففذاتي  ،بففل البففد أن تكففون الدولففة قففادر علففى التنففا ا والتعففو  ،أمففا
عل ففى المس ففتوى الخ ففارجي ،ننن ففا نج ففد الق ففو االقتص ففادية تكسف ف

ضاربة ،والقو االقتصادية ىي التي تضع بع
عسكرت ال يقل أىمية  ،ثم تعطي لبع

الدول ففة موقع ففا م ففؤث ار ومكان ففة

الدول ي مركز دبلوماسي مطم ،و في مركفز

الدول نعوذا في مختلفف القفارات عفن طريف التجفار

والصفناعة  ،وتدثيرىفا الثقفا ي أيضففا لفا مةفاىر ،وقففد رضفت كثيفر مفن الففدول ل،تطفا في كثيففر

مفن األنحفاء عفن طريف االسففتعمار ،مفن خفالل التفدثير في ففر

الل،فة علفى كثيفر مفن الففبالد

للتعامل التجارت والصناعي  ،وما يتبع التجار والصفناعة مفن وسفاول ووسفاوط  ،وال يمكفن أن

يكففون االقتصففاد قففو مففا لففم يتطففور مففن الناحيففة اإلنتاجيففة  ،ويشففترط ففي صففيرور االقتصففاد

الوطني لدولة ما أن تكون قو مؤثر ي عالمطا القري

والبعيد  ،من خفالل التعفاون الفدولي

اإليجففابي  ،واالنعتففاع علففى القففوى العاعلففة ،التعففاون ىففو مففا يسففما بالتكامففل واالزدىففار
االقتصادت من خالل تنون األنشطة االقتصادية.24
ثم يدتي الحدي

عن القو العسكرية كدحد عناصر ومكونات القو للدولة ،بل ىي أشفدىا

خط ف ار وأىميففة ،إذ يمثففل االسففتعداد العسففكرت المةطففر ال فرويا للقففو ففي المجففال الففدولي ،ومففن
24

غال  ،عبد الكريم .)1993 .ي العكر السياسي .الدار البيضاء :الشركة الم،ربية للطباعة والنشر .ص .85
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البديطي أن تكون أقوى الدول ىي أقواىا من الناحية العسكرية وىذا ما يجعل الواليات المتحد
وروسففيا القففوتين الرويسففتين ففي العففالم بحي ف

اقتصففر الت فوازن االسففتراتيجي عليطمففا وال يمكففن

للدول األخرى ولو كانت مجتمعة أن تعادل مفن حيف

القفو العسفكرية مفا تمتلكفا إحفداىما مفن

ىففذ القففو وىففذا مففا يؤكففد أن االسففتعداد العسففكرت يضففعي األىميففة الععليففة علففى عوامففل القففو

األخرى وبالتالي يكون أساسيا وضروريا لدعم وتنعيذ الدولة لسياستطا الخارجية ،وتتجلى درجة
االستعداد العسكرت ي تقنية الحر والقياد ونوعية وضم القوات المسلحة التعاوت ي تقنيفة

الح ففر جع ففل ال ففدول االس ففتعمارية ففي أوروب ففا تع ففو عل ففى ال ففبالد األخ ففرى ففي إ ريقي ففا وأس ففيا
وتسففيطر علففى العففالم الجديففد ففي النصففف ال،ربففي مففن الكففر األرضففية ذل ف  .وقففد شففطد القففرن

العشرون ابتكارات جديد ي تقنية الحفر  ،وأعطفت ميفز مؤقتفة للجانف

الفذت اسفتخدمطا قبفل

خصما أو قبل أن يتمكن ىذا الخصم من وقاية نعسطا منطا.
والشف

ففي أن متطلبففات القففو العسففكرية الكا يففة كمففا وكيعففا تختلففف مففن دولففة إلففى أخففرى

لعدم وجود تجانا بين الدول من الناحيفة الماديفة  ،طفل يتحفتم علفى الدولفة أن تحفتعة بقفوات
عسففكرية كثيففر العففدد أو مففن األ ضففل لطففا أن يكففون لطففا جيشففطا مكونففا مففن وحففدات صفف،ير
عالميففة التففدري

والتجطيففز ؟ وىففل مففن المعيففد للدولففة عسففكريا أن تتسففلا باألسففلحة الد اعيففة أو

باألسففلحة الطجوميففة ؟ وىففل يمكففن الوصففول بففالحر إلففى نتيجففة حاسففمة عففن طري ف اسففتخدام

سالع جديد كالمد عية في بدايفة القفرن الخفاما عشفر وال،واصفة والدبابفة في الحفر العالميفة

األولففى والطففاور لعت ففر مففا بففين الحف فربين العففالميتين واألسففلحة النووي ففة والعضففاوية بعففد الح ففر
العالمية الثانية.
وال ففى جانف ف

ذلف ف

االس ففتعداد العس ففكرت يتطلف ف

م ففن الدول ففة الق ففدر عل ففى حش ففد طاقاتط ففا

وامكانياتطففا بففدكبر مففا يمكففن مففن السففرعة ألن الففدول التففي تعشففل ففي التعبوففة الشففاملة والس فريعة
لقواتطا ي الوقت المناسف

تعقفد القفدر في مواجطفة أعفداوطا كمفا أنفا يسفتدعي إلفى جانف

ذلف

إعففداد الجبطففة الداخليففة لتحقف مففن خدمففة الجطففود العسففكرية ،حشففد إمكانيففات وطاقففات الدولففة
للحففر ال يمكففن أن ينحصففر ففي اإلطففار العسففكرت وحففد وانمففا يج ف

العسكرية والمدنية ي نعا الوقت.25

25

أن يمتففد إلففى الجبطففة

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

والتوزيع .ص .79-75
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وبوجفا عففام ،ولكففي تحقف القففو العسففكرية الطفدف مففن وجودىففا  ،د اعففا وىجومففا  ،انففا

البد من التوا

العميف بفين صفاح

الفوطن ،وىفذا يعتففر
الففى قفوانين الحففر

التوا ف

القفرار السياسفي والقيفاد العسفكرية  ،والعمفل لمصفلحة

ففي األسفالي

والوسفاول للتعامففل مفع الحففر

ففي تففر تاريخيففة محففدد  ،وكففذل

المقبلفة ،اسففتنادا

البففد مففن صففياغة محكمففة للعقيففد

العسففكرية  ،مففع تففو ير الخطففط العسففكرية للتحففر واإلسففناد اإلدارت والمعنففوت  ،وىففذا بففدور
يستوج

تحديد خطفط النعيفر العفام واالسفتعداد للطفوارل بكفل مفا تطلبفا مفن تفو ير المفوارد

االقتصادية ،لتفدمين أسفبا

االنتصفار وتخعيفف الخسفاور إلفى اقفل حفد ممكفن ،وان تعمفل

الق فوات المسففلحة ففي أ ضففل الةففروف لتحقي ف النصففر ،مففع التدكيففد علففى أىميففة االلت فزام

بالعقيففد العسففكرية ل مففة ،إذ إن العقيففد العسففكرية مرتبطففة ارتباطففا وثيقففا بالنةففام السياسففي
لل ف ففدول ،ووض ف ففعطا السياس ف ففي واالقتص ف ففادت والثق ف ففا ي والج ،ار ف ففي والبش ف ففرت  ،حيف ف ف
المعتر

م ف ففن

أن تتولى القياد السياسية تحديد المبادل األساسية للعقيد العسكرية ،ومن الثابت

أن لكففل امففة عقيففدتطا العسففكرية الخاصففة بطففا ،والعقيففد العسففكرية تشففمل توحيففد أسففالي

القتففال  ،واألىففداف ،والتقففدير السففليم للموقففف العسففكرت ،واعففداد الدولففة إعففدادا متكففامال ،

سياسفيا ،اقتصفاديا  ،معنويففا ،وحتفى دبلوماسففيا ،وىفذا يعنففي قفراء دقيقففة و احصفة للموقففف

الدولي لكل أبعاد  ،وبخاصة دول الجوار اإلقليمي.26

إن القف ففو العسف ففكرية ليسف ففت قف ففط أدوات ومعف ففدات  ،بف ففل ىف ففي مجطف ففود حربف ففي متكامف ففل،

والمجط ف ففود الحرب ف ففي يعن ف ففي ق ف ففدر األم ف ففة عل ف ففى إدار الح ف ففر

والتعام ف ففل م ف ففع التط ف ففورات

المتالحقففة ،وىففذا بطبيعففة الح فال يعنففي تففو ير الطاقففات البش فرية القففادر علففى االسففتجابة ألت
تطورات  ،وأن تسخر الدولة كفل إمكاناتطفا وقفدراتطا لتحقيف غايفات الحفر  ،علفى المفدى

االسففتراتيجي  ،وكم ففا ىففو مع ففروف وثابففت ففي أن ففا لففيا ب ففاألمر السففطل تحقيفف
والحففا

النص ففر

الطزيمففة بالخصففم  ،مففا لففم تكففن لففدى األمففة القففدر الكا يففة عففل تففدمين متطلباتطففا،

وبخاصة حين تكون الحر

ي كثير من األوقات محدد لعتر زمنية ،أو محدد بمنطقة

ج ،ار ية ،بل ىي داومفا مرتبطفة بتحقيف

الطفدف الفوطني والقفومي ،والحعفاة علفى ذلف

عبففد الحميففد ،صففبحي .)1969 .نة فرات ففي الحففر

الحديثففة  .بيففروت :منشففورات المكتبففة العص فرية للطباعففة والنشففر .ص

الطدف  ،واالستعداد لكا ة االحتماالت الحقا.27

26

.20-14
 27المرجع الساب نعسا.
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وممففا ال شف ف

ي ففا ففنن العام ففل الحاس ففم ففي المواجط ففة ى ففو العام ففل البش ففرت مف فن حيف ف

إعداد واستعداد للعمل من اجل تحقي األىداف الوطنية والقومية ،وبطفذا تبفرز القفو البشفرية
كواحد من أىم عناصر اإلنتاج الوطني  ،كما أن ثرو أت أمة وما لفديطا مفن إمكانفات النمفو
االقتصادت واالجتماعي تعتمد ي جان

كبير منطا علفى قفدرتطا علفى تخطفيط القفوى البشفرية

ورسففم السياسففات الخاصففة بطففا ويتطل ف

تخطففيط الم فوارد البش فرية طم ف ا كففامالا ،ألىففداف األمففة

وسياسففاتطا وخطططففا ،لتحقيف ىففذ األىففداف ،كمففا يتضففمن تحديففد االحتياجففات المسففتقبلية مففن

القوى البشرية العاملة ،على مختلف المستويات والعوات لكل قطان اقتصادت ،ألن تحديد تل
االحتياجات ،يعكا إلفى درجفة كبيفر سياسفة التعلفيم والتفدري

الضففعف والقففو ففي طاقاتطففا ،ب،يففة العمففل علففى معالجففة جوان ف

واتجاىاتطفا ،ويرشفد إلفى مفواطن
الخلففل والقصففور يطففا .و ففي

ضففوء مففا سففب  ،ففان تخطففيط القففوى البشفرية ،يشففمل تطويرىففا مففن النففاحيتين الكميففة والنوعيففة،

وتطيو ففة كا ففة األع ففداد المطلوبف فة م ففن الق ففوى العامل ففة ،الت ففي يحتاجط ففا الجط ففاز اإلدارت للدول ففة

بمختلففف قطاعاتففا النوعيففة ،إذ إن كففل ذل ف سففيؤدت إلففى تجميففع لل أرسففمال البشففرت ،واسففتثمار

بصور عالة.28

وتواجا المجتمعات النامية تحديات كثير ي مجال تنمية المفوارد البشفرية بشفكل خفاص،

و ي مقدمة ىذ التحديات ارتعان كلعة الخدمات التعليمية والتربوية ،وازدياد حجم اإلنعا على
التعل ففيم بمراحل ففا ومس ففتوياتا ومجاالت ففا المختلع ففة ،بس ففب

النم ففو الكم ففي والتط ففور الن ففوعي لط ففذ

الخففدمات ممففا أدى بففالكثير مففن الففدول لتبنففي السياسففات ووضففع البففداول والحلففول التففي تضففمن
استم اررية المصادر التمويلية والمحا ةة على المسفير التربويفة وحمايتطفا مفن التعثفر والت ارجفع،

و فففي نعف ففا الوقفففت نجف ففد عفففددا مف ففن المؤسسف ففات الدوليف ففة مثف ففل البن ف ف ال ففدولي) تعف ففر

توجط ففات تعليمي ففة عل ففى ال ففدول ،وتت ففدخل ففي المن ففاىك التعليمي ففة ،ول ففم يقتص ففر األم ففر عل ففى

الجوان

التعليمية ،بل نجد ىذ المؤسسات تعر

أسالي

ر ع الدعم عن عدد من السلع االستطالكية  ،وتخعي

وعنففدما نتحففد

معيشية على الدول  ،مثل

األجور.

عففن تنميففة الم فوارد البش فرية انففا مففن المعتففر

بففالنمو االقتصففادت للمجتمففع  ،وبالتففالي تعزيففز قففدر الدولففة ولع ف

أن يكففون لطففا عالقففة

دور اعففل ففي المج فال

الدولي ،وىنا يدتي دور التعليم الطادف المنةم المتطور  ،مما يستوج
28

إحفدا

إصفالحات

العففال  ،محمففد بشففير .)1977 .تخطففيط الم فوارد البش فرية ففي خطففة التنميففة القوميففة للسففنوات  ،1980 -1976مجلففة التنميففة

اإلدارية ،العدد الثامن ب،داد .ص  14وما بعدىا.
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ففي نةففم تنميففة الم فوارد البش فرية بشففكل عففام ،و ففي األنةمففة التعليميففة بشففكل خففاص ففي ضففوء

التط ففورات العالمي ففة االقتص ففادية منط ففا ،واالجتماعي ففة والسياس ففية ،و ففي ض ففوء الث ففور المعر ي ففة،
وبخاص ففة ففي مجف فال تقني ففات المعلوم ففات واالتص ففاالت .وق ففد زاد م ففن الحاج ففة إل ففى اإلص ففالع
والتطوير تنامي العجو وازدياد الطو بين احتياجفات التعلفيم مفن المفوارد الماديفة وبفين مفا تفو ر

كثير من المجتمعات والحكومات من ىذ الموارد لتلبية تل االحتياجفات مفع األخفذ باالعتبفار

التطور المستمر في عفالم التقنيفات والتسفارن في وتيفر التطفورات التقنيفة ممفا يسفتدعي تطفوير

السياسففات التمويليففة ،والنطففو

بالقففدرات اإلداريففة والتنةيميففة ،وزيففاد الكعففاء والعاعليففة لففدى

الجطات والمؤسسات المعنية بالتخطيط واإلشراف والتنعيذ والتقييم والتصحيا.29

وخالص ففة الق ففول ،ففنن دور ووزن أت دول ففة م ففن ال ففدول ففي المج ففال ال ففدولي يتح ففدد بحج ففم

مواردىففا الماديففة والبش فرية ،وامتالكطففا القففوى الماديففة والمعنويففة التففي تضففعطا ففي خدمففة عملطففا
الدبلوماسففي االسففتراتيجي ،ومففن واج ف

الففدول أن ال ترسففم لنعسففطا أىففدا ا ال تسففتطيع مواردىففا

تحقيقطا ،ولقد تبدل دور القو اين ،ألن أىداف الدولفة تبفدلت بفدورىا ،علفى سفبيل المثفال فنن

ىدف الدولة كان ي وقت مضى تمثل ي الحصول على موقع قفو يتعفو نسفبي ا علفى الفدول
المجاور وعلى مكاس

اقتصادية بالمقارنة مع المكاس

اىتمام ا بموضون المكاس

السابقة ،ولكن الدولة اليوم ىي أكثفر

االقتصادية المطلقة التي تمكن مواطنيطا من التمتع بمستوى أعلى

من الحيا وىذا التقدم االقتصادت يتطل

عالما مستق ار يكفون التعفاون االقتصفادت الفدولي يفا

ممكنا والدول تعتمد على بعضطا إلى حد كبير ،والمشكالت األكثر صعوبة ي عفالم اليفوم ال
يمكف ففن حلطف ففا إال عبف ففر الجطف ففود المشف ففتركة ،والطف ففر الحاليف ففة المسف ففتخدمة ف ففي حف ففل الن ازعف ففات
والفخال ات علفى المصالا تعتمد أكثر علففى الدبلوماسفية المفاىر ،والمسفاومات الطادوفة الطاد فة

إل ففى تحقيفف مس ففتويات مقبول ففة م ففن الجمي ففع ،كم ففا يجف ف

التعريف ف ب ففين اس ففتخدام الق ففو والتطدي ففد

باستخدامطا وىو األكثر شيوعا ي العالقات الدولية والذت يبدو جليا ي عمليات الردن .

 .3التعاون والتكامل الدوليان
 1-3تنظير مفهوم التعاون:

 1-1-3التعاون من منةور اجتماعي:

29

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

العدد السادا .ص .64 -41
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يعف ففد التعف ففاون مف ففن العمليف ففات االجتماعيف ففة المطمف ففة ف ففي اسف ففتقرار حيف ففا المجتمف ففع وارسف ففاء

العالقففات بففين األ فراد والجماعففات ،وتحقي ف غايففات عامففة مشففتركة ،و ففي ىففذا الصففدد ،فنن
النطا

التعاون من حي

قد يكون مقصو ار علفى أ فراد جماعفة أو مصفنع أو بيوفة محليفة وقفد

يتسففع نطاقففا يشففمل إقليم ف ا أو عففد دول ،وتقففاا قففو الجماعففة وسففالمة بنيانطففا ودقففة نةمطففا
بمقففدار تعففاون أ رادىففا وتضففامنطم علففى تحقي ف المصففالا العامففة والخيففر المشففتر  ،وقففد يكففون

التعاون بين جماعتين أو أكثر ،وقد يكون التعاون :

اختياري فا  :وىففو أن يختففار العففرد الجماعففة التففي تناسففبا وىففذا يعتبففر تناس ف أكثففر ممففا يكففون
تعاون ا.

إجباري ا  :ويالحفة في األسفر حيف

يقفوم علفى العاطعفة والشفعور بفين األ فراد والمحفيط ويعتبفر

األقوى ،ويةطر التعاون داخليا أو وطنيا ي العديد من المجاالت:
المجففال االقتصففادت  :يتطلف

أن يكففون ىنففا مصففلحة اقتصففادية لففدى العوففة المتعاونففة ومثالففا

العالقففات بففين الففدول المتقدمففة صففناعيا ودول الففنعط الناميففة وىففي عالقففة تعاونيففة تقففوم علففى

المنععة المتبادلة .

المج ففال السياس ففي  :يتطلف ف

أن يك ففون الع ففرد أو الجماع ففة مؤمن ففة بمب ففدأ سياس ففي يك ففون أساسف ف ا

لتعاونطففا ومثالففا الشففخص المففؤمن بالديمقراطيففة الففذت يتعففاون مففع شففخص آخففر مففؤمن بففنعا

المبدأ طذا تعاون سياسي.

النفاا ال تسففتطيع أن تجتمففع دون تعففاون مففن أجفل السففعي وراء المصففالا المشففتركة  ،والمففرء

ال يسففتطيع أن يعففيش منعفزالا عففن مجتمعففا لففذا التعفاون سففمة ضففرورية للحيففا اإلنسففانية ومففن

ضرورياتا.

وعندما نتحد

عن التعاون المجفال االجتمفاعي انفا البفد مفن اإلشفار إلفى المواطنفة

وما يتصل بطا من حقو وواجبات ومبادرات وااللتزام بما يتم التوا

بشدنا مجتمعيا .ومن

الج ففدير بال ففذكر أن تنمي ففة المواطن ففة ت ففتم م ففن خ ففالل مؤسس ففات حكومي ففة وغي ففر حكومي ففة،
ويعتبر اإلحساا بالطوية عنص ار ىاما ورويسيا ،وىذا يعني تحمل المسؤوليات والواجبات
،ويتمثل ذل

ي طاعة القانون ،واحتفرام حقفو ايخفرين ،والتضفحية والفد ان عفن الدولفة

التففي ينتمففي إليطففا ،وبففالطبع البففد مففن المسففاىمة ففي الشففؤون المدنيففة ،ات ال بففد مففن

المشاركة ي شؤون المجتمع.
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إن االنتمففاء الففوطني عمليففة اجتماعيففة ،يففدمك العففرد مففن خاللطففا ففي الجماعففة ،وعليففا

انا البد من تربية واعداد العرد ليكون شخصية اجتماعيفة  ،وىفذا يتطلف

التركيفز علفى

االنتمفاء للجماعفة ،أت التحقف مفن مفدى الفوالء  ،الحعفاة علفى اسفتقرار الفوطن  ،والتضففحية
م ففن اجل ففا والتع ففاون م ففع بقي ففة أ ف فراد ،واالعتف فزاز بتاريخ ففا ورم ففوز ومقدس ففاتا والمش ففاركة ففي
مناسباتا الوطنية ،والعمل بنخالص من اجل الوطن والجماعة التي ينتمي إليطا.

وتعتبر المسوولية االجتماعية أساسا رويسا وىاما من أسا ومقومفات المواطنفة الصفالحة،

أت ال بف ففد مف ففن ترجمف ففة صف ففد االنتمف ففاء للف ففوطن مف ففن خف ففالل قيف ففام العف ففرد بالمسف ففؤوليات

المجتمعي ففة ،وت ففنعكا حال ففة أداء المس ففؤولية االجتماعي ففة م ففن خ ففالل التعاع ففل م ففع الجماع ففة
واالرتباط العفاطعي ،وان يةطفر ذلف مفن خفالل التوحفد مفع الجماعفة ،والمشفاركة الععليفة في

كل قضايا الوطن والمجتمع.30
إن تحقي ف

للمجتمففع وذل ف

التعففاون ففي المجففال االجتمففاعي يتطل ف

وجففود جماعففة ،وجودىففا مطففم

مففن خففالل مففا تق فوم بففا ففي المجتمففع مففن تنميففة وتقففدم وتطففوير ،والمش فاركة

العاعلففة والععالففة ،وىففذا يسففتوج
والسياس ففي ،وتحدي ففد أس ففالي

جمففع وتنة فيم جميففع أوجففا النشففاط االقتصففادت والثقففا ي

أداء الس ففلطة التنعيذي ففة واإلدار العام ففة عل ففى أس ففاا م ففن

المشاركة الجماعية دون استبعاد جماعة ما ألية أسبا .
إن بناء الجماعة كقو مؤثر ي الدولفة يتطلف

االجتمففاعي والتعففاون االجتمففاعي ال يتحق ف

إيجفاد وسفاول تواصفل عالفة ،التعاعفل

بشففكل ايجففابي إال إذا كففان ىنففا ىففدف مشففتر

يس ففعى الجمي ففع لتحقيقفففا ففي إطفففار دول ففة تض ففمن حريفففة اإلب ففدان والتعكيف ففر لص ففالا الجماعف ففة

والمجتمع ،وبالتفالي يفتم بنفاء قفو مجتمعيفة ،إذ يحفدد موضفع العفرد في بنفاء القفو المجتمعيفة
ما يستطيع ىذا العرد القيام بفا شفريطة إعطاوفا العرصفة لفذل  .إن وجفود جماعفة متعاونفة

متكا وة متكا لفة يعفد أساسفا لبنفاء قفو الدولفة التفي ترتكفز إليطفا في عالقاتطفا الدوليفة ،كمفا
ىففو مع ففروف ال يمك ففن إيج ففاد دول ففة دون وج ففود أ ف فراد وجماع ففات متجانس ففة عن ففد الح ففد

األدنففى ك ففي تففتمكن الدول ففة مففن ترجم ففة مسففوغات وجودى ففا إلففى أش ففياء ملموسففة  ،وى ففذا

30

المعمرت ،سيف بفن ناصفر بفن علفي .)2009 .تربيفة المواطنفة :توجطفات وتجفار عالميفة في إعفداد المفواطن الصفالا .مسفقط:

مكتبة الجيل الواعد .ط .1ص .52-37
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بالطبع مرتبط بسلو

الجماعة بشكل كلي على أسا سفليمة ،محفدد األىفداف واألغف ار

وىذا بدور يستدعي إيجاد الوساول العملية المناسبة لتحقي ذل .31

 2-1-3التعاون من منظور اقتصادي:

تنبففع أىميففة العمففل التعففاوني االقتص فادت بففين مكونففات المجتمففع وتدسففيا التعاونيففات مففن

خالل الدوا ع االقتصادية الحتمية والدوا ع االجتماعيفة الشفعورية باإلضفا ة إلفى النةفام الفدقي
والععال الذت تمارا يا التعاونيات أنشطتطا المختلعة و قا ألسا وقيم ومبادل التعاون.

وتمثل الفدوا ع االقتصفادية الحتميفة الرغبفة في تحسفين ةفروف المجتمفع االقتصفادية ،وتحقيف
آمالففا ففي م ازيففا اقتصففادية تتحق ف لففا نتيجففة النضففماما إلففي الجمعيففات التعاونيففة ،وذل ف

ففي

ص ففور دخ ففل حقيق ففي مرتع ففع ،وخ ففدمات أحس ففن ،ومس ففتوى أ ض ففل م ففن المعيش ففة  ،أم ففا ال ففدوا ع

االجتماعيففة الشففعورية طففي تتمثففل ففي األسففبا
إراديففا أو غيففر إرادت  ،و ففي مقدمففة ذلف حف

التففي تففؤثر علففي الق ف اررات التففي يتخففذىا العففرد

اإلنسففان ألن يعففيش بدرجففة كبيففر مففن الطمدنينففة

واألمففن بعيففدا عففن ص فراعات الحيففا  ،بينمففا تحققطففا المؤسسففات والطيوففات التففي تعنففى بتعزيففز

االقتصف ففاد الف ففوطني لمواجطف ففة األزمف ففات االقتصف ففادية المحليف ففة والدوليف ففة  ،ممف ففا يف ففنعكا
إيجابا على قو الدولة ي المجال الدولي.

واذا تمكنففت الدولففة مففن تعزيففز قففدراتطا االقتصففادية القاومففة علففى التعففاون االيجففابي

بففين المؤسسففات االقتصففادية العامففة والخاصففة  ،ومففن منطل ف

القففوى البش فرية  ،ففان ذل ف

ينص ف

التعففاون االجتمففاعي بففين

ففي تعزي فز التوجففا السياسففي للففدول  ،وىففذا يتطل ف

تعاون القوى السياسية الوطنية ودعم االستراتيجية الوطنية للدولة كي تكون قادر علفى

مواجطة الض،وط السياسية واالقتصادية المحلية والدولية.32
 3-1-3التعاون من منظور سياسي:
يسففتوج

تنةففيم العالقففة السياسففية بففين مؤسسففات الدولففة الحديثففة بمففا يطففا العالقففة ب ففين

الحففاكم  ،وبففين الشففع

والمجتمففع وجففود تنةيمففات سياسففية تضففمن الحريففات العامففة واسففتقالل

سففلطات الدولففة وتوزيففع الصففالحيات ,وتمنففع االسففتعراد بالسففلطة أو احتكارىففا  ،وتشففكل رقابففة

داومة على أداوطا ي كل النواحي والمجاالت ،وليا من ش

ي أن أدوار األح از السياسفية

تختلففف مففن مرحلففة إلففى أخففرى وي ارعففى ففي تقففديرىا اخففتالف الحالففة الةر يففة والبيوففة السياسففية
31

زىران ،حامد عبد السالم .)1984 .علم النعا االجتماعي .القاىر  :عالم الكت  .ط .5ص .223-213
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والمناخات العكرية ،دور األح از والقوى الوطنية ي مواجطة االحفتالل والتصفدت لالسفتعمار

األجنبي يختلف عن دورىا ي مقارعة األنةمة المسفتبد ومقاومفة التسفلط والةلفم الناشف عفن
استجمان السلطة المطلقة واقصاء الخصوم السياسيين.

ومففن اجففل أن تقففوم الدولففة والقففوى السياسففية الوطنيففة بففدورىا ففي تعزيففز مكانففة الدولففة

وقففدرتطا علففى المسففرع السياسففي الففدولي  ،ففان ذلف

السياسي ىو سمة من سمات العصر الحدي

يتطلف

تخطيطففا سياسففيا  ،ففالتخطيط

ي مختلف بلدان العالم وعلفى مسفتوى جميفع

امفا علفى كفل قطفان أن يحفدد أىدا فا طويلفة األجفل
القطاعات داخل الدولفة ،ومفن ثفم أصفبا لز ا
وبرامجفا القصفير ،وأن يضففع الخطفة المتكاملففة التفي مفن شففدن تنعيفذىا علففى خطفوات مدروسففة
تحقي ىذ األىداف ،على أن يتم متابعة تنعيذ الخطة دوريًّا للتمكن من حفل مشفكالت التنعيفذ
في التوقيتفات المناسفبة والتخطفيط بفذل يعنفي التعكيفر والتفدبير والتدمفل العلمفي في األمفور ثففم

التبصف ففر قبف ففل اتخف ففاذ الق ف فرار ،لف ففذل

ف ففنن تف ففو ر جطف ففاز متعف ففر ألعمف ففال التخطف ففيط يعتبف ففر مف ففن

الضروريات التي تعرضطا طبيعة العملية التخطيطية ذاتطا.

أساسفا بالمسفتقبل؛ لفذل
والتخطيط من الوةاوف الرويسية لإلدار العليا ي الدولة ،وىفو يفرتبط
ا
ننا يحتاج إلى قدرات خاصة على التوقع والتنبؤ واستخدام النةريات واألسالي الحديثة التي
تساعد على ذل  ،وقبل كل ذل

إش ار القوى الوطنية ي صنع القرار :إنا عملية تحديد

األىفففداف المنشفففود وتحديفففد الطف ففر للوصفففول إلف ففى ىفففذ األى ففداف ،وتحدي ففد الم ارحف ففل لف ففذل ،
واألسالي

التي يج

أن تتبع لتحقي ىذ األىداف  ،والتخطيط يتطل

تنعي ففذ  ،واتخ ففاذ القف فرار لم ففا يجف ف

تحليل نتاوك ما سفب

تنعي ففذ ففي ض ففوء د ارس ففة وتق ففدير المس ففتقبل  ،وبالت ففالي رس ففم

اسففتراتيجية التعففاون الففدولي بففين الدولففة المعنيففة والقففوى العالميففة المختلعففة ،33و ففي ذل ف

يرى االقتصادت السو ييتي سميرنوف بدن مضمون التخطيط يتمثل ي إقامة التوازن المنطقي
الس ففليم ففي توزي ففع المف فوارد البشف فرية والمادي ففة والمالي ففة ب ففين مختل ففف ففرون االقتص ففاد ال ففوطني
وقطاعاتففا ،وذل ف مففن أجففل إق فرار مطمففات اقتصففادية واجتماعيففة معينففة ،ففي ةففروف ال يكففون
يطففا للسففو والمنا سففة أثففر أساسففي وحاسففم ففي تطففور اإلنتففاج و ففي توزيعففا واسففتطالكا .وىكففذا

ففنن المدرس ففة االش ففتراكية عك ففا المدرس ففة البرجوازي ففة ،تؤك ففد االرتب ففاط المت ففين ب ففين التخط ففيط
االقتصادت وطبيعة النةام االقتصادت والسياسي ،وبطذا تتركز مطمة التخطيط بشفكل أساسفي
33

خورت ،عصام .التخطيط .متو ر على الموقع االليكتروني التالي

 http://www.arab-ency.com/index.phpتاريع الزيار 2014/3/23 :

27

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

علففى إقف فرار مطم ففات اقتص ففادية واجتماعي ففة يرغف ف
تنعيذىا.34

المجتمففع ففي الوص ففول إليط ففا والعم ففل عل ففى

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

لطذا التعريف على معجم الالند الذت عرف التكامل بدنا "قيام ترابط متبادل أوث بين األجزاء
التي يتدلف منطا كفاون حفي أو بفين األعضفاء التفي يتفدلف منطفا مجتمفع" ،وعليفا ،رأى مفوريا

أن التكامففل عمليففة توحففد للمجتمففع تميففل إلففى جعلففا مدينففة منسففجمة قاومففة علففى نةففام يخل ف
الشففعور لففدى أعضففاء المجتمففع بدنففا نةففام حقيقففي ،وىففو ال يعتففر

نمو التضامن أيضا.35

ي حين رأى جوزيف نات أن التكامل معطوم مرك

زوال التنففازن حسف  ،بففل

يعكا ثالثة عناصر رويسة ىفي التكامفل

السياسي ،التكامل االقتصفادت والتكامفل االجتمفاعي ،ويفرى أن التكامفل السياسفي بفدور مكفون

من أربعة أركان تتعل بالمؤسسات والسياسات واالتجاىات واألمن الجماعي.36

والتكامففل ففي العالقففات الدوليففة إنمففا ىففو أدا لطففرع التعففاون واسففتطداف تحقي ف األمففن والسففلم
والمصففالا المشففتركة ،ويمكففن القففول بففدن التكامففل يشففكل ةففاىر عالجيففة ففي العالقففات مففا بففين

الففدول التففي ترغف

ففي تحقيف التكامففل  ،طففو ينقلطففا إلففى مسففتويات أرقففى مففن التنةففيم وتوزيففع

المط ففام والتع ففاون ،وغالب ففا م ففا يش ففار إل ففى التكام ففل بدن ففا آلي ففة لح ففل الن ازع ففات أو التخعي ففف م ففن
حدتطا.37

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

تركز توجا األ فراد والجماعفات تجفا مفا يعتبرونفا إقلفيمطم ،و في ىفذا المقفام تجفدر اإلشفار إلفى
أن القففاد السياسففيين و ففي سففبيل توجيففا سياسففاتطم الخارجيففة يسففعون لمعالجففة بيوففتطم الخارجيففة

34

المرجع الساب نعسا.

35

دو رجيا ،موريا .د.ت) .م دخل إلى علم السياسة  .ترجمة :سامي الدروبي .دمش  :دار دمش للطباعة .ص .221

36

خشيم ،مصطعى عبد ا .)1996 ..موسوعة علم العالقات الدولية .ليبيا /طرابلا :الدار الجماىيرية .ص 73

37

بففو عشففة ،عبففد القففادر .)1999 .التكامففل والتنففازن ففي العالقففات الدوليففة :د ارسففة المعففاىيم والنةريففات .بيففروت :دار الجيففل .ص

.167
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مف ففن خف ففالل المنةف ففور اإلقليمف ففي ،وعليف ففا يمكف ففن اعتبف ففار االتعاقف ففات اإلقليميف ففة مثف ففل التحالعف ففات

وسياسات التوا

واألسوا المشتركة ومجاالت التجار الحر استجابات مؤسسية نموذجية.38

وال تعففد اإلقليميففة والتكامففل مجففرد وسففاول نععيففة للتو ي ف بففين مصففالا الففدول أو الت،ل ف

علففى

األزمات األمنية المحلية أو الد ان عن الطويات والممارسات المحلية ضفد التحفديات العالميفة،
ب ففل تش ففكالن قاع ففد الس ففتيعا

الص ففالحيات والس ففلطات المس ففتقلة لل ففدول األعض ففاء وادماجط ففا

ضمن نطا ج ،ار ي محدد ،ي وحد و قومية أكبر وأقوى ،وبذل نجد بدن نةرية التكامل
ي إمكانية إيجاد دول جديد من خالل دمك الفدول القاومفة ،علفى أسفاا إقليمفي وربمفا

تبح

تتطلع إليجاد دولة عالمية جديد على المدى البعيد.39

 2-3أسس ومجاالت التعاون الدولي:

نقص ففد بالتع ففاون ال ففدولي تك ففاثف جمي ففع ال ففدول عل ففى ح ففل المس ففاول الدولي ففة ذات الص ففب،ة
االقتصادية واالجتماعية والثقا ية واإلنسفانية وعلفى تعزيفز حقفو اإلنسفان والحريفات األساسفية

للناا جميعا ي العالم ،وىذا التعاون يقوم على عد مقومات وأسا:

 1-2-3األساا االقتصادت:

يطل التعاون االقتصادت الدولي على مجموعة العالقات االقتصادية الدولية التي تنةم تد

السففلع والخففدمات ورؤوا األم فوال ونقففل الخب فرات ونتففاوك البحففو واالخت ارعففات واالكتشففا ات

الجدي ففد والت ففي تس ففاعد جميعط ففا عل ففى تحقيف ف مع ففدالت عالي ففة ومس ففتمر م ففن النم ففو للوح ففدات

المشكلة لالقتصاد العالمي.

ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين ،شطدت الساحة العالمية تحفوالت وتبفدالت في طبيعفة
تشفكيل التحالعففات ،تحولففت أنةفار العففالم مففن إنشفاء تحالعففات سياسففية إلفى إنشففاء التحالعففات

االقتصادية ،حي

عكف الدبلوماسيون وصنان القرار السياسي على المضي قفدما في تكفوين

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

من اىتماماتطم ،40وقد استطان ىذا التحول أن يثبت حتميتفا في أر

الواقفع مفن خفالل قيفام

العديد من الكيانات والتكتالت االقتصفادية مثفل االتحفاد األوروبفي واتعاقيفة التجفار الحفر لفدول

38

إيعانز ،غ ارىفام ،نوينطفام ،جيعفرت .)2004 .قفاموا بن،فوين للعالقفات الدوليفة .دبفي :ترجمفة ونشفر مركفز الخلفيك ل بحفا  .ص

.648
39

براون ،كريا .)2004 .طم العالقات الدولية .دبي :ترجمة ونشر مركز الخليك ل بحا  .ص .153

40

الحاج ،علي .)2005 .سياسات دول االتحاد األوروبي ي المنطقة العربية بعفد الحفر البفارد  .بيفروت :مركفز د ارسفات الوحفد

العربية ،سلسلة أطاريا الدكتو ار  .ص .271-270
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أمريك ففا الش ففمالية واالتح ففاد االقتص ففادت ل ففدول آس ففيا والمح ففيط الط ففادت ،وكلط ففا أمثل ففة عل ففى تلف ف

التحالعات االقتصادية الجديد .

وتت ففولى المنةم ففات السياس ففية واالقتص ففادية واالجتماعي ففة والثقا ي ففة الدولي ففة المتخصص ففة

ترجمففة المنطلقفات إلففى أىففداف يمكففن تحقيقطففا علففى ار

الواقففع ،وتففدعو إلففى زيففاد التعففاون

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

الفدول ال،نيفة

المتقدمة على مساعدتطا سواء عن طري نقفل التكنولوجيفة المتقدمفة إليطفا أو تزويفدىا بفرؤوا
األموال الالزمة لتنميتطا أو تا أسواقطا أمام منتجات الدول المتقدمة بدسعار عادلة.

وتق ففوم المنةم ففات الدولي ففة المختلع ففة بتق ففديم العدي ففد م ففن المس ففاعدات للبل ففدان العقي ففر مث ففل

دراسات المشروعات اإلنماوية ،وتح

المنةمات النقديفة والماليفة الدوليفة علفى تقفديم القفرو

والمسففاعدات والمففنا للففدول العقيففر مففن أجففل النطففو

باقتصففاد تلف الففدول كمففا تحف

البلففدان

الصففناعية علففى ضففرور تقففديم الخبففر والمشففور العنيففة ونقففل التكنولوجيففة إلففى البلففدان العقيففر ،

وغالبففا مففا تكففون ىففذ المسففاعدات ذات أبعففاد سياسففية لصففالا الففدول الكبففرى التففي تقففدم

المسف ففاعدات  ،اذ ت ف فرتبط مسف ففدلة المعونف ففات الدوليف ففة ارتباط ف ف ا وثيق ف ف ا مف ففع المواقف ففف السياسف ففية،
والمصالا الخاصة التي تجمع بين الدول المانحة والدول المتلقية للمعونة.

ومثففال ذل ف طبيعففة المعونففات التففي تقففدمطا الواليففات المتحففد األمريكيففة للكيففان الصففطيوني أو

ل،ير من األنةمة التي تخدم المصالا األمريكيفة في العفالم .ويالحفة أيضفا أن بفرامك وخطفط
المساعدات التي تقرىا المنةمات الدولية مثل األمم المتحد وصندو النقد الدولي والمصفرف

ال ففدولي لإلنش ففاء والتعمي ففر وغيرى ففا تخض ففع أيضف ف ا للمعامل ففة التمييزي ففة ،وذلف ف حسف ف

المواق ففف

والعالقفات السياسففية التففي تجمفع بففين الدولففة المتلقيفة والمنةمففات المانحففة والتفي تسففيطر الففدول
الصناعية على إدارتطا ومن ثفم طفي تصفو القف اررات والبفرامك التفي تخفدم مصفالحطا ومصفالا

حلعاوطا من الدول المتلقية للمعونة ،ولذل يمكفن التدكيفد ا
أن المعونفات الدوليفة تخضفع لشفروط
تمييزيففة وغيففر عادلففة حي ف

تشففير اإلحصففاءات الدوليففة إلففى أن الكيففان الصففطيوني يففدتي ففي

مقدمففة الففدول التففي تحصففل علففى المعونففات األمريكيففة الرتبففاط المصففالا بينطمففا ،كمففا تشففير

التقف ففارير الدوليف ففة إلف ففى ارتبف ففاط المسف ففاعدات ال،ربيف ففة وخاصف ففة األمريكيف ففة لجمطوريف ففات االتحف ففاد
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الس ففو ييتي الس ففاب المس ففتقلة بالتقلب ففات السياس ففية وبدرج ففة خض ففون سياس ففاتطا الداخلي ففة ل ففإلراد

األمريكية.41

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
التكتالت التي تشكلطا  ،أت أصبحت ضرور حتمية ال يمكن االسفت،ناء عنفا للحصفول علفى
مكانففة بففين الففدول المتقدمففة ففي العالقففات الدوليففة بعففد مففا تدكففد أنففا أسففلو نففاجع .التعففاون

االقتصففادت يعنففي إقامففة عالقففات متكا وففة لخل ف مصففالا اقتصففادية متبادلففة وتحقي ف منففا ع
مشفتركة لصففالا تنميففة األقطففار المشفاركة وبلففو درجففة مففن االنفدماج بينطففا تصففل ففي صففورتطا

المثلى إلفى الوحفد االقتصفادية والنقديفة .مفن خفالل ىفذا التكتفل يمكفن توسفيع حجفم األسفوا ،
تحسففين شففروط التبففادل التجففارت ،وزيففاد معففدل النمففو االقتصففادت ،وتنويففع ففرص االسففت،الل

الموارد وزياد قابلية استخدمطا تجاريا ي ميادين اإلنتاج المختلعة.

تسفعى الفدول في الوقفت الحاضفر إلفى إقامفة تكفتالت اقتصفادية لتعزيفز التعفاون يمفا بينطفا ،
وةففاىر التكففتالت االقتصففادية ليسففت ةففاىر جديففد  ،بففل أنطففا تعففود إلففى بدايففة القففرن العشفرين

وتحديدا  ،بعد الحر العالمية الثانية ،إال أن الجديد ىو تنامي تل الةاىر  ،كنتيجة الند ان

دول العالم المتقدمفة والناميفة نحفو إنشفاءىا أو الفدخول يطفا التفي بفرزت في العقفد األخيفر مفن

القفرن العشفرين  ،وارتفبط ىفذا التنففامي بتسفارن خطفى العولمفة ،ومففا ار قطفا مفن عمليفات انففدماج

تزامنفت مفع عمليفات تحريفر التجفار الدوليفة ،وتحريفر حركفة رؤوا األمفوال عالميفا سفواء عبفر

ت ففد قات االس ففتثمار األجنب ففي المباش ففر أم عب ففر ت ففد قات رؤوا األمف فوال قص ففير األج ففل ،حت ففى

أصبحت ىذ الةاىر سمة أساسية من سمات النةام االقتصادت العالمي.42

ويشففير معطففوم التكتففل االقتصففادت إلففى مجموعففة الترتيبففات التففي تطففدف إلففى تعزيففز حالففة

التكام ففل االقتص ففادت ب ففين مجموع ففة م ففن ال ففدول م ففن خ ففالل تحري ففر التب ففادل التج ففارت وتنس ففي

السياسات المالية والنقدية ،وتحقي نون من الحمايفة لمنتجاتطفا الوطنيفة تجفا العفالم الخفارجي،

بعففر

تخع ففي

41

تعريعففة موحففد والتعففاو

كعضففو واحففد علففى االتعاقيففات التجاريففة العالميففة ،مففن أجففل

تكلع ففة التنمي ففة عب ففر تخع ففي

تك ففاليف االس ففتيراد وتحقيف ف االس ففت،الل األمث ففل للمف فوارد

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

 42النورت ،كريم نعمة .)2005 .آ ا العولمة ي البلدان النامية .بل،اريا :دار نشر أ .تسينوف البل،ارية ،ص 6-3
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المتاحة ،وتحسين المنا االستثمارت بتوسفيع داوفر السفو وتوحيفد أو تقفار الرسفوم والحفوا ز

الخاصة باالستثمار .وتنسي السياسات االقتصادية المختلعة.43

ومن أىم التكتالت االقتصادية التي شطدتطا الساحة اإلقليمية والدولية:

مجموعة اآلسيان:

مجموعة ايسيان ىي اتحاد دول جنفو شفر آسفيا ،وىفى منةمفة اقتصفادية تدسسفت في
 8أغسففطا  1967ومؤسسففي آسففيان ىففم تايالنففد  ،إندونيسففيا  ،ماليزيففا  ،العلبففين  ،سففن،ا ور ،
ث ففم انض ففمت ك ففل م ففن س ففلطنة برونفففات و يتن ففام وكمبودي ففا والوا وميانم ففار) ،وبالت ففالي ف ففنن

المجموعة تضم اين  10دول ،ولقد اتعقت دول آسيان علفى تقفديم المسفاول االقتصفادية علفى
المسف ففاول السياسف ففية ،ورغف ففم تبف ففاين التوجطف ففات السياسف ففية واألنةمف ففة االقتصف ففادية بف ففين الف ففدول

األعضففاء ،إال أنطففا اتعقففت يمففا بينطففا علففى مصففلحتطا الحقيقيففة ففي تععيففل اسففت،الل مواردى فا
االقتصففادية ،وتنسففي المواقففف يمففا بينطففا ،وتقويففة الففروابط االقتصففادية واالسففتعاد مففن تحويففل
المزايا النسبية إلى مزايا تنا سية لتثبت دول آسيان ذاتطا على المسرع االقتصادت العالمي.

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

وتطبيقف ف ا لط ففذ االتعاق ففات عمل ففت دول آس ففيان عل ففى ت ففدعيم تعاونط ففا ففي المج ففاالت السياس ففية
واالقتصفادية والعسفكرية ،وتبنفت اسفتراتيجيات عمليفة لتحقيف التنميفة السفريعة في اقتصففاداتطا،

كمففا اتع ف زعمففاء آسففيان ففي عففام  2003علففى تدسففيا مجموعففة آسففيان اسففتنادا إلففى ثالثففة

مرتكف فزات ى ففي :مجموع ففة آس ففيان األمني ففة ،ومجموع ففة آس ففيان االقتص ففادية ،ومجموع ففة آس ففيان
االجتماعية والثقا ية ،و ي عام  2005قرر قاد آسيان وضع ميثا الرابطة على أمل تحقي

الطففدف طويففل األمففد لآلسففيان ،وىففو أن تصففبا كيانف ا إقليميف ا موحففدا عففن طريف تنعيففذ الميثففا ،

وخففالل االجتمففان الفوزارت لآلسففيان ففي يوليففو  2007بمففانيال بففالعلبين اتعف جميففع المشففاركين
علففى التوقيففع علففى الميثففا

ففي القمففة التففي تعقففد ففي نففو مبر  2007ففي سففن،ا ور ،وتعففد قمففة

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

تضففم الففدول الص ففناعية الكبففرى ففي الع ففالم .أعضففاوطا ىففم :الوالي ففات المتحففد األمريكي ففة،

اليابففان ،ألمانيففا ،روس ففيا االتحاديففة ،إيطالي ففا ،المملكففة المتح ففد  ،رنسففا ،وكن ففدا .يمثففل مجم ففون
43

الربيعي ،الع خلف .المرجع الساب .

32

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

اقتصاد ىذ الدول الثمانية  %65من اقتصاد العالم وأغلبية القو العسكرية ،وتحتفل  7مفن 8

م ارك ففز األكث ففر أنعاقف فا عل ففى التس ففلا وتقريبف فا ك ففل األس ففلحة النووي ففة عالميف فا) .تتض ففمن أنش ففطة
المجموع ففة م ففؤتمرات عل ففى م ففدار الس ففنة وم ارك ففز بحف ف
السنوية التي يحضرىا زعماء الدول األعضاء.

سياس ففية تتجم ففع مخرجاتط ففا ففي القم ففة

يعفود تدسفيا المجموعفة إلفى الربفع األخيفر مفن القفرن العشفرين ،بعفد األزمفة النعطيفة في عففام

 1973و تر الركود االقتصادية التي تبعتطا ،حي

ةطر معطوم تجمع للدول األكثفر تصفنيعا.

و ففي ع ففام  ،1974أنشف فدت الوالي ففات المتح ففد المجموع ففة ففي تجم ففع غي ففر رس ففمي للمس ففوولين
االقتصاديين من الواليات المتحد األمريكية والمملكة المتحد وألمانيا ال،ربية واليابان و رنسا،

أمففا ففي عففام  ،1975دعففا ال فرويا العرنسففي ففاليرت جيسففكار ديسففتان زعمففاء حكومففات ألمانيففا
ال،ربية وايطاليا واليابان والمملكة المتحد والواليات المتحد األمريكية إلفى قمفة في رامبوليفت،
و ففي ىففذا االجتمففان اتع ف الزعمففاء السففتة علففى تنةففيم اجتمففان سففنوت تحففت رواسففة متناوبففة،
و ي عام  )1976انضمت كندا إلى المجموعفة بنفاء علفى توصفية الفرويا األمريكفي جي ارلفد
ففورد ،وأصففبحت تعففرف بمجموعففة السففبعة .ويمثففل االتحففاد األوربففي مففن قبففل روففيا االتحففاد

األوربي وزعيم الدولة التي تتولى رواسفة مجلفا االتحفاد األوربفي وقفد حضفر كفل االجتماعفات
منذ أن تمت دعوتا من قبل المملكة المتحد ي عام .1977

وبعففد انتط ففاء الح ففر البففارد الت ففي ن ففتك عنطففا تعكف ف االتح ففاد السففو يتي ففي ع ففام ،1991

أصبحت روسيا الدولة الوريثة الشفرعية لطفذا االتحفاد ،و في عفام  ،1994تفم دعفو المسفوولين
ال ففروا لحض ففور ى ففذا التجم ففع بص ففعة م ارقف ف

م ففع زعم ففاء مجموع ففة الس ففبعة بع ففد انتط ففاء القم ففة

الرويسففية ،وقففد عر ففت ىففذ المجموعففة بمجموعففة السففبعة ازوففد واحففد ،وبمبففادر روففيا الواليففات
المتحد األسب بيل كلينتون ،انضفمت روسفيا بشفكل رسفمي إلفى المجموعفة في عفام ،1997
وأصبحت تدعى بمجموعة الثمانية.

مجموعة العشرين:

أنشوت على ىامش قمة مجموعة الثمانية ي  25أيلول  /سبتمبر  1999بواشفنطن ،في
اجتمففان لففوزراء ماليففة لمجموعففة الففدول العش فرين ،وال،ففر

مففن ىففذ المجموعففة الجديففد ىففو

تعزيففز االس ففتقرار الم ففالي ال ففدولي و إيج ففاد ففرص للحف فوار م ففا ب ففين البل ففدان الص ففناعية والبل ففدان
الناشففوة ،والتففي لففم تففتمكن اجتماعففات وزراء الماليففة مففع مجموعففة السففبعة مففن حلطففا .ويمكففن

التمييففز بففين مففرحلتين مطمتفين ففي تطففور مجموعففة العشفرين .األولففى امتففدت خففالل العتففر منففذ
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ديسف ففمبر  1999وحتف ففى نف ففو مبر  ،2008حي ف ف

عملف ففت المجموعف ففة خف ففالل ىف ففذ العتف ففر علف ففى

المستوى الوزارت قط ،شطدت خاللطا عقد عشر اجتماعات على مستوى وزراء مالية الدول.

أما المرحلة الثانية قد بفدأت في نفو مبر  2008مفع تحفول المجموعفة إلفى العمفل علفى

مس ففتوى رؤس ففاء ال ففدول األعض ففاء ،حيف ف

ع ففد اجتم ففان القم ففة األول ففي واش ففنطن 15 -14

نف ففو مبر ،)2008/ثف ففم عقف ففد اجتمف ففان القمف ففة الثف ففاني ف ففي لنف ففدن  2 -1أبريف ففل  ،)2009وعقف ففد
االجتمفان الثالف

بمدينفة بطرسفبرج  25 -24سفبتمبر  .)2009وكفان لتحفول المجموعفة مففن

العمل على المستوى الوزارت إلى مستوى القمة دالالت مطمة بالنسبة لمستقبل المجموعة.
وم ففن ب ففين األعض ففاء العشف فرين االتح ففاد األوروب ففي حيف ف

يمثل ففا ففي ى ففذ المجموع ففة رو ففيا

البرلمان األوروبي والبن المركزت األوروبي ،وىفو مفا يعسفر التسفمية بمجموعفة العشفرين .وقفد

انضففمت المملكففة العربيففة السففعودية إلففى ىففذ المجموعففة ،ومففن أىففم الففدول الناشففوة التففي لففم
ت ففدرج ض ففمن مجموع ففة العشف فرين ذات الن ففاتك الق ففومي متوس ففط ك ففنيران ،وتايالنف فد ،وكولومبي ففا،
و نزويال ،واإلمارات العربية المتحد .44

مجلس الوحدة االقتصادية العربية:

يعمففل مجلففا الوحففد االقتصففادية العربيففة وىففو الطيو فة المنففوط بطففا تنعيففذ أحكففام اتعاقيففة

الوح ففد االقتص ففادية العربي ففة من ففذ إنش ففاوا وممارس ففتا لمطام ففا ففي1964 / 6/ 3عل ففي تحقيف ف
التكامل االقتصادت العربفي بشفكل متفدرج ومتفوازن  ،وصفوال إلفى الطفدف المنشفود وىفو تحقيف

الوحد االقتصادية العربية.

وقففد أول فى مجلففا الوحففد االقتصففادية العربيففة منففذ منتصففف السففبعينات اىتمامففا خاصففا

حول موضون إنشاء االتحادات العربية النوعيفة المتخصصفة ،ودعمطفا وذلف بفالنةر لمفا لطفذ

االتحف ففادات مف ففن دور ىف ففام وباعتبارىف ففا أحف ففد الوسف ففاول العمليف ففة للتنسف ففي والتوحيف ففد  ،وىف ففي مف ففن
األىداف الرويسية التي تسعي اتعاقية الوحد االقتصادية إلى تحقيقطا.

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.
وي ارجفع أيضففا :سففعيد ،عبففد المفنعم ،رحففات ،محمففد ففايز .)2010 .مجموعفة العشفرين واعففاد ىيكلففة االقتصفاد العففالمي .مففن مجلففة
ك ارسففات اسففتراتيجية .موقففع األى فرام الرقمففيhttp://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=727708&eid=719 :
تاريع الزيار 2014/4/3 :
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واعتمد مجلا الوحد االقتصفادية العربيفة في مجفال تطبيقفا ألسفلو التنسفي القطفاعي علفى

ثالثة أسالي :

 .1إقامة مشروعات عربية مشتركة ي مجاالت األنشطة اإلنتاجية والخدمية.
 .2إقامة اتحادات نوعية متخصصة ي مجال األنشطة اإلنتاجية والخدمية.
 .3التنسي

ي مجال السياسات الصناعية والزراعية والمالية والنقدية.

السوق العربية المشتركة:

تففم إصففدار ق فرار إنشففاء السففو العربيففة المشففتركة مففن قبففل مجلففا الوحففد االقتصففادية

العربي ففة بت ففاريع 1964/8/13م ،م ففن منطلف ف أن الس ففو مرحل ففة م ففن م ارح ففل تحقيف ف الوح ففد

االقتصادية بين الدول تمطيدا لوحفدتطا السياسفية الحقف ا .وضفمت السفو العربيفة المشفتركة في
بدايففة انطالقطففا :األردن والع ف ار وسففورية ومصففر والكويففت .ثففم اتسففعت عضففويتطا لتشففمل كففل

الدول العربية ،ولكن السو لم تاععال على نحو كامل وانما اقتصر التعاون االقتصادت العربي
علففى بع ف االتعاقيففات الجزويففة السففابقة لق فرار إحففدا السففو العربيففة المشففتركة والالحقففة لففا
والتففي يمكففن إذا ا ىعلففت علففى نحففو سففليم أن تسففطم ففي تععيففل اتعاقيففة السففو الحقففا  ،وذل ف
االسففتجابة للتحففديات االقتصففادية .كمففا واجطففت الففدول العربيففة المسففتقلة عففددا مففن
ب،ففر
المشكالت االقتصادية التي د عتطا إلى إقامة السو  ،منطا:
 .1نمفو اإلنتففاج ،بسففب

التقففدم التقنففي وادخففال آالت جديففد بطاقففة إنتاجيففة عاليففة تضففي

بط ففا األسف فوا القطري ففة ،كف ففان الب ففد م ففن البحف ف
للصناعات الناشوة طاقة استيعا

 .2ارتعففان تكففاليف اإلنتففاج ،بسففب

ع ففن س ففو واس ففعة يمك ففن أن تفففو ر

المنتجات مع إمكانية التخصص ي اإلنتاج.

تطففور ايالت والتجطي فزات وتوسففع الطاقففة اإلنتاجيففة

أصففبا االكتعففاء بننتففاج كميففات قليلففة مففن المنتجففات لتلبيففة األس فوا 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.

 .3تعففاقم مسففدلة البطالففة :ترت ف

علففى تطففور المسففتوى التقنففي ور ففع إنتاجيففة العمففل مففن

ناحية ،وزياد كعاية ايالت من ناحية ثانية ،نقص ي الطل

علفى اليفد العاملفة ،في

الوقففت الففذت كففان عففدد السففكان يت ازيففد بشففد وىجففر اليففد العاملففة الزراعيففة إلففى المففدن
تزداد زياد ملحوةة.
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 .4عقبففات التنميففة القطريففة :واجطففت الففدول العربيففة المسففتقلة عقبففات عديففد ففي عمليففة
التطوير والتنمية ،ومن ىذ العقبات :انخعا
اسففتيعا

العففاو

معفدل نمفو الفدخل ،ضفي السفو عفن

اإلنتففاج الكبيففر ،المنا سففة بففين المنتجففات المتماثلففة ففي الففدول العربيففة ،نففزوع

االقتصففادت مففن الففدول العربيففة باتجففا الففدول المتطففور ،ع فدم االنسففجام ففي

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 ،بحي ف

أن بلففدا واحففدا ،مطمففا اتسففعت مسففاحتا ،ال يمكففن أن يشففكل

وحد اقتصادية متكاملة قادر على تحقي التنمية بمعردىا.

وخالصف ففة القف ففول إن التكتف ففل االقتصف ففادت معيف ففد للف ففدول المشف ففاركة يف ففا ويضف ففمن لطف ففا
الحصول على مزايا تنا سية تضمن لدول التكتل مراكز تعاوضية تجارية وسياسية مميز ،كمفا

تضففمن لطففا أس فواقا داومففة ،لكففن ال يعنففي ذل ف أن التكففتالت االقتصففادية ليسففت بففال مخففاطر،
النمو غير المتوازن بفين التكفتالت سفيوجد مشفكلة اقتصفادية ذات بعفد إقليمفي واسفع ،تصفع

معففا السففيطر علففى تدثيراتطففا ،إذ إن حففدو مشففاكل سياسففية ففي أت دولففة مففن دول التكتففل قففد
تقففود الففدول األخففرى إلففى تنففازالت أو تضففحيات كبيففر لففم تكففن تقبففل تقففديمطا لففو كانففت خففارج

التكتل ،كما أن المخاطر من تحول التنا ا على األسفوا بفين الكتفل االقتصفادية إلفى صفران
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.

 2-2-3األساس السياسي:

ارتكفز التنةفيم الفدولي اإلقليمفي في معطومفا علفى المنطف القاوفل بفدن الحفل الععفال

للمشكالت ذات الطبيعة اإلقليمية الخاصة ال يو ر وال يضمنا إال دخول الدول التي تعنيطا ىذ
المشفاكل في ترتيبفات إقليميفة محفدد  ،علفى أن يتفوا ر لطفا القفدر المالوفم مفن إمكانفات العمفل
الدولي المشتر .45

ورغم صفحة ىفذا المنطف وواقعيتفا النسفبية ،إال أنفا ال يمكفن تصفور قيفام وحفد أو تكتفل

مشتر بين دول تختلف مع بعضفطا في مجفاالت كثيفر و في مقفدمتطا األنةمفة السياسفية التفي

45

مقل ففد ،إس ففماعيل ص ففبرت .)1985 .االس ففتراتيجية والسياس ففة الدولي ففة :المع ففاىيم والحق ففاو األساس ففية .بي ففروت :مؤسس ففة األبح ففا

العربية .ص .456
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تحكم ىذ الدول دون أن تعترت ىذ المسدلة العديد من الصعوبات والتحفديات  ،بفل قفد يصفل
األمر ي بع

مراحل اإلنشاء والتدسيا إلى درجة الشلل أو اإلحباط.

ويمكن أن تكون ىذ الصعوبات أو المعوقات خارجية أت تدتي من دول أخرى غير الموجفود
ي ذل التكتل  ،أو تكون صعوبات ومشاكل داخلية بين الدول نعسطا.46

لكففن بعف

الففدول قففد نجحففت ففي تخطففي ىففذ الصففعوبات وواجطففت كففل التحففديات مففن خففالل

منةومففة عمففل مشففتركة وحففدت يمففا بينطففا توجطاتطففا وصففطرت تطلعاتطففا ففي بوتقففة المصففلحة

الوطنيففة واعتبففرت انضففمامطا ومشففاركتطا ففي تدسففيا تل ف الكيانففات الوحدويففة مصففدر قففو لطففا
وتعزي از لمكانتطا ي ةل عالم مليء بالصراعات شديد المنا سة كثير االضط ار .

وبالعود بالحدي

إلفى األسفاا أو المرتكفز السياسفي للتعفاون الفدولي  ،نننفا نقصفد العوامفل

السياسففية التففي تعمففل علففى إقامففة تعففاون دولففي  ،واألطففر التففي يمكففن أن تسففاىم ففي ذلف .
وقد شطد العالم تكتالت سياسية إقليمية ودولية ،من بينطا:

منظمة الدول األمريكية:

يرجفع تفاريع كففر تدسفيا ىففذا االتحفاد إلففى أواخفر القففرن التاسفع عشففر ،و في عففام
 1910أعلففن ففي بيففونا ايفريا عاصففمة األرجنتففين تشففكيل ىففذا االتحففاد  ،حيف
نشففاط االتحففاد ليشففمل مختلففف المجففاالت ،و ففي عففام  1928تففم توقيففع ميثففا
بحي

يتم العمل على التو ي

االتحففاد ،

بين المصالا االقتصادية للدول الموقعة على الميثا ،

واالستمرار ي تدعيم وساول االتصال والتعاون والتضامن  ،وذل

باالتحففاد  ،بحي ف

توسففع

مفن خفالل ىيوفات خاصفة

يعقففد االتحففاد مففؤتمرات دوريففة بنففاء علففى الت فواريع التففي يحففددىا مجلففا

االتحاد .و ي عام 1948م ،أنشدت الفدول المنتميفة إلفى اتحفاد الفدول األمريكيفة منةمفة الفدول
األمريكية ،ثم أصبا اتحاد الدول األمريكية ،األدا الداومة ،والمركزية واألمانفة العامفة لمنةمفة

أيضففا الطيوففة الداومففة لمففؤتمرات الففدول األمريكيففة ،الخاصففة بمنةمففة
الففدول األمريكيففة ،وكففان ا
الدول األمريكية.
ويمكن إيجاز أىم مراحل تطور وانشاء منةمة الدول األمريكية بالنقاط التالية:

 . 1منذ اإلعالن عن مبدأ مونرو الذت أطلقا الرويا األمريكفي ال ارحفل مفونرو وسفمي باسفما

ع ف ففام 1823م ،أص ف ففبا إس ف ففناد حفف ف التض ف ففامن األمريك ف ففي لط ف ففذا المب ف ففدأ مدلو ف ففا ل ف ففدى الساس ف ففة
46

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

العلوم السياسية .جامعة النطرين .ص .69
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األمريكيين ،وكان الطدف األساسي الفذت سفعى إليفا مفونرو مفن ىفذا المبفدأ ىفو ضفرور وضفع

حد للتدخل األوروبي ي شوون القار األمريكية  ،وقد تضمن ي الواقع من جطفة أخفرى رغبفة
الواليات المتحد ي تحويل أمريكا الالتينيفة إلفى منطقفة نعفوذ  ،وقفد سفيطرت ىفذ العكفر علفى
جون كوينسى ادامز ،وزير الخارجية األمريكية ى عطد مونرو.47

 .2منففذ عففام  1845اتخففذ مبففدأ مففونرو صففعة إيجابيففة ىامففة ،وى في ح ف الواليففات المتحففد ففى

التففدخل ففي شففوون أمريكففا الالتينيففة ،وقففد نجحففت الواليففات المتحففد ففي انتطففاج سياسففة التوسففع
والنعوذ األمريكي ي ىذ المنطقة و قا لطذا المبدأ.

وقف ففد صف ففرع ا يريف ففت ،وزيف ففر خارجيف ففة الواليف ففات المتحف ففد ف ففي ينف ففاير  1853بف ففدن مصف ففير

المستعمرات األوروبية ي القار األمريكية أن تقع تحت قبضة الواليات المتحد .48

 .3بعد انتطاء الحر األىلية التفي عر فت بحفر االنعصفال  ،شفطدت الواليفات المتحفد تقفدما
في التفاريع مفن حيف

اقتصاديا ضخما غيفر مسفبو

المفدى والسفرعة ،وقفد شفمل التقفدم جميفع

ففرون اإلنتففاج د عففة واحففد  ،وشففعر األمريكيففون بقففوتطم التففي ولففدت ففي نعوسففطم روع العةمففة

والزىو مما د عطم إلى الخروج من حالة العزلة التفي رضفتطا ةفروف تنميفة الواليفات المتحفد
ى الداخل وتوطيد أركان الدولة االقتصادية والسياسية.49

 .4شعرت الواليات المتحد على إثر ىذا التقدم بضرور ملحة لقيامطا بدور ىام على الساحة

السياسففية الدوليففة  ،وبففرز دورىففا منففذ السففبعينات مففن القففرن الماضففي حففين اتجطففت الواليففات
المتحد إلى التوسع الخارجي ،ومنذ بدء الثل

األخير من القرن التاسفع عشفر ازداد التفدخل

األمريكففي ففي شففوون أمريكففا الوسففطى والجنوبيففة ،حي ف
وساطتطا ى النزان بين أسبانيا من جان

رضففت بففين عففامي 1871-1870

واإلكوادور وبيرو وشفيلى مفن الجانف

ايخفر ،و فى

 1882-1880رضففت الحكومففة األمريكيففة وسففاطتطا لتسففوية الحففر بففين شففيلى مففن جان ف
وبيففرو وبوليعيففا مففن الجان ف

ايخففر ،وكففان وزيففر الخارجيففة األمريكيففة جففيما بلففين مففن أشففد

المتحمسين لعكر الوحد األمريكية.50

 .5ي نو مبر  1881دعا جيما بلفين ثمفاني عشفر دولفة أمريكيفة لحضفور مفؤتمر يعقفد في
واشنطون في عفام  1882لمناقشفة التفدابير الخاصفة لمنفع الحفر بفين الفدول األمريكيفة وجفاء

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.
 49رج ا ،.سمعان بطرا .الجمود والت،يير ي منةمة الدول األمريكية .مجلة السياسة الدولية .عدد إبريل .1969
50

رج ا ،.سمعان بطرا .مرجع ساب .
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على لسان بلين أن الطدف من الدعو لطذا المؤتمر ىو إقرار السالم ومنع الحرو

ي شمال

وجنف ففو القف ففار األمريكيف ففة وتشف ففجيع العالقف ففات التجاريف ففة بف ففين الواليف ففات المتحف ففد ودول أمريكف ففا

الالتينية ،وقد تدجلت دعو المؤتمر إلى االنعقاد إلى عام  1889ألسبا

المتحد .51

داخلية في الواليفات

 .6اقترحففت الحكومففة األمريكيففة ففي جففدول أعمففال المففؤتمر إقامففة اتحففاد جمركففي ونقففدت بففين

أعضففاء المنةمففة التففي اقتففرع إنشففاءىا الكففون،را األمريكففي والحكومففة األمريكيففة ،وانشففاء خففط

جديففد قففارت ي فربط األرجنتففين بالمكسففي  ،وقبففول مبففدأ الففتحكم اإلجبففارت لع ف

المنازعففات بففين

الدول األعضاء  ،وقد أبدت دول أمريكا الالتينية تحعةات كثير على خطة الواليات المتحد ،
قففد لمسففت يطففا رغبففة السففيطر والتسففلط ،ر ضففت االتحففاد الجمركففي واقترحففت بففدال منففا إب فرام

معاى ففدات ثناوي ففة عل ففى أس ففاا المعامل ففة بالمث ففل ،وت ففم االتع ففا عل ففى مش ففرون معاى ففد للتحك ففيم

اإلجبفففارت ولكفففن لفففم يصف ففد عليفففة ولفففم يسف ففعر المف ففؤتمر إال عفففن إنشف ففاء مكت ف ف
األمريكية ومقر واشنطن.52

الجمطوريف ففات

 .7أصففدرت الحكومففة األمريكيففة بيانففا ففي غايففة األىميففة ،ففي  20يوليففو  ،1895علففى إثففر

النزان البريطاني العنزويلي يؤكد حقطا ي التدخل ي ساور المنازعات اإلقليمية التي تثار في
القففار األمريكيففة ،و أكففدت أنطففا لففن تقبففل أن تتنففازل دول القففار عففن حقوقطففا اإلقليميففة لصففالا

دولة أوروبية ،ولو كان ىذا التنازل عن رضا واتعا .

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

53

جامعة الدول العربية:

يعود تدسيا جامعة الدول العربيفة إلفى أواخفر عفام  ، 1945وخفالل مسفيرتطا التفي
تمتد إلى ما يقفار الخمسفة والسفتين عامفا عقفدت جامعفة الفدول العربيفة العديفد مفن مفؤتمرات

القمة وشكلت ىيوات ومنةمات من اجل تحقي

التعاون والتضامن بين الدول العربية ،

ومن ابرز مؤتمرات القمة التي عقدت مؤتمر القمة الذت دعا إليا الرويا ال ارحفل جمفال عبفد
51

رج ا ،.سمعان .مرجع ساب .

 52رج ا ،.سمعان .مرجع ساب .
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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الناصر ي بداية عام  ،1964وصدر عنا العديد من الق اررات من أبرزىا تشكيل القياد

العربية الموحد لمواجطة الكيان الصطيوني لتحويلا مجرى ميا نطر األردن وتشكيل الد ان

المشفتر  ،علففى أن مشففرون القيففاد العربيففة الموحففد والففد ان المشففتر

لففم يعففد قاومففا  ،ولففم

يففتم تععيففل الففد ان المشففتر منففذ عففد عقففود ،وبخاصففة بعففد توقيففع اتعاقيففات الصففلا مففع

الكيان الصفطيوني مثفل اتعاقيفة كامف

ديعيفد عفام  ،1979واتعاقيفة وادت عربفة عفام 1995

بعد مؤتمر مدريد للسالم عام .1991

مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية:
ففي عففام  ،1975زار الشففيع جففابر األحمففد الجففابر الصففباع ولففي عطففد الكويففت وروففيا
وزراوطا ي تل العتر أبفو ةبفي بتفاريع  16مفايو  ،1975وأجفرى مباحثفات مطولفة مفع الشفيع

ازيففد بففن سففلطان آل نطيففان روففيا دولففة اإلمففارات ،حيف

صففدر بيففان مشففتر دعففا إلففى تشففكيل

لجنة و ازرية مشتركة يرأسطا وزي ار خارجية البلدين وتجتمع مرتين ي العام على األقل.

و ففي مففايو عففام 1976م ،دعففا الشففيع جففابر األحمففد الصففباع إلففى "إنشففاء وحففد خليجيففة بطففدف

تحقي التعفاون في جميفع المجفاالت السياسفية واالقتصفادية والتربويفة واإلعالميفة ،وايجفاد نفون

من الوحد القاومة على أسا سليمة ومتينة لمصلحة الشعو

ي المنطقة واستقرارىا".

54

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

المشففتر

ففي جميففع المجففاالت وتففم إرسففال ىففذا التصففور لجميففع الففدول المعنيففة لد ارسففتا ،حيف

تمخضت كر إنشاء المجلا خالل قمة لدول الخليك العربية تم انعقادىا علفى ىفامش مفؤتمر

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

 .551981و ي يوم  4نو مبر  1981عقد مؤتمر ي العاصمة السعودية الريفا

ضفم وزراء

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
ي مختلف المجفاالت ،وقفد قفرر وز ارء الخارجيفة السفتة عقفد اجتمفان آخفر لطفم في مسفقط في

54

الرميحففي ،محمففد )1988 .مجلففا التعففاون الخليجففي ..تقيففيم تجربففة عربيففة .مجلففة التعففاون :تصففدرعن األمانففة العامففة لمجلففا

التعففاون لففدول الخلففيك العربيففة ،الس فنة الثالثففة الع ففدد التاسففع .ص  ، 109وي ارجففع أيضففا :عليففان ،عليففان محمففود .)2014 .المي ففا
العربية من النيل إلى العرات :التحديات واألخطار المحيطة .بيروت :مركز دراسات الوحد العربية .ط .1ص .195
55

النابلسففي ،شففاكر  )1987طل ف الرمففل :أو ار

ففي الوحففد والتنميففة والثقا ففة العربيففة ففي الخلففيك .دار الشففرو للنشففر والتوزيففع:

عمان -األردن .ص 44-42
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مارا عام  ،1981حي

عقدت لجنة الخبراء المختصة بوضع النةام األساسي للمجلفا في

مسقط يومي  8-7مارا  1981الستكمال مناقشة مشرون النةفام األساسفي علفى إثفر ورقتفي
عمل تقدمت بطما كل من عمفان والكويفت ،وقفد تفوج اجتمفان مسفقط بصفدور النةفام األساسفي

لمجلا التعاون واإلقرار بالمصادقة عليا من الدول األعضاء الستة.

56

لقد مثل إنشاء مجلا التعاون الخليجي تعامال واعيا من الدول الستة األعضاء مع ما

جففرى مففن تطففورات إقليميففة ودوليففة علففى األصففعد السياسففية واألمنيففة واالقتصففادية خاصففة ففي

العقد الثامن من القرن العشرين منذ بدايتا ،ولطذا التعامفل أبعفاد سياسفية سفاىمت في اإلسفران
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

العراقيففة اإليرانيففة التففي انففدلعت ففي شففطر سففبتمبر مففن عففام 1980م والمخففاطر التففي ترتبففت
عليطا.57

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

انتطففاء حففر الخلففيك األولففى ليجمففع ك فالا مففن الع ف ار واألردن والففيمن الشففمالي ومصففر العاوففد

حديثاا إلى الحضن العربي ي وقتا بعد تجميد عضويتطا بالجامعة العربية إثر إبرام السفادات
معاىففد الس ففالم مففع إسف فراويل) .تففم تدس ففيا ىففذا الحل ففف بعففد مجل ففا التعففاون الخليج ففي .ك ففان

طففا لمجلففا التعففاون العربففي أن يقففوم بففدور ريففادت ففي المنطقففة ل فوال الحففرو التففي أتففت
مخط ا
عليطا ،حي

كانت الرغبة ي توثي عرى التعاون والتكامل االقتصادت يما بين أعضاوطا.

انعفرط عقفد بمجفرد غفزو العف ار لجارتفا دولفة

لم يدم ىذا الحلفف إال لبضفعة أشفطر قفط حيف

الكويت سنة .1990

منظمة الوحدة األفريقية واالتحاد األفريقي:
أسا القاد اإل ريقيون األواول منةمة الوحد األ ريقية ي الخفاما والعشفرين مفن مفايو

من العام  1963و ي عام  1981تم تدسيا “الجماعة االقتصادية األ ريقية" لتعمي الروابط
االقتصادية بين الدول األ ريقية.
56

وزار اإلعففالم العماني ففة )2003 .مسففير عم ففان ففي إط ففار مجلففا التع ففاون الخليجففي .مس ففقط .ص  23وي ارجففع أيض ففا :علي ففان،

عليان محمود .مرجع ساب  .ص 196
57

عليان ،عليان محمود .مرجع ساب  .ص 198
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تدسست منةمة الوحد األ ريقية من أجل تعمي وتعزيز التضامن اإل ريقي وحل قضايا القفار

السياسية واالقتصادية واألمنية ي إطار إ ريقي ،ومن ثم برزت كر تطوير المنةمة األ ريقية
لتصففبا اتحففادا أ ريقيففا يؤسففا إلنشففاء واليففات متحففد أ ريقيففة عبففر اإلس فران ففي إنجففاز الوحففد

األ ريقيففة ففي جميففع المجففاالت السياسففية واالقتصففادية واالجتماعيففة والعسففكرية واألمنيففة بففين
جميع الفدول األ ريقيفة  ،عفي  9سفبتمبر مفن العفام  1999إنشفاء االتحفاد األ ريقفي ،و في عفام

 2000عقففدت قمففة أ ريقيففة ففي مدينففة لففومى اعتمففد يطففا القففانون التدسيسففي لالتحففاد اإل ريقففي،
واعتمففدت الخطففة لتنعيففذ االتحففاد اإل ريقففي ففي قمففة لوسففاكا التففي انعقففدت ففي عففام ، 2001

و في نعففا الوقففت تفم تنعيففذ مبففادر إنشفاء الشفراكة الجديففد مفن أجففل تنميففة أ ريقيفا والتففي تعكففا
رؤي ففة أ ريقي ففا و لس ففعتطا لعملي ففة التنمي ففة السياس ففية واالقتص ففادية واالجتماعي ففة ،ويمط ففد االتح ففاد

اإل ريقفي لبنفاء إطفار مؤسسفي أ ريقففي جمفاعي يؤسفا يمفا بعففد لتكفوين واليفات متحفد أ ريقيففة
ي المستقبل القري .

االتحاد األوربي:

لففم تكففن ك فر الوحففد األوروبيففة وليففد الففزمن الحففدي

أو التففاريع المعاصففر ،بففل امتففدت

جففذور التعكيففر يطففا إلففى قففرون عديففد مضففت  ،وقففد ازدادت محففاوالت الوحففد ففي أوروبففا بعففد

التجرب ففة المري ففر الت ففي عاش ففتطا إب ففان الح ففر العالمي ففة األول ففى ،58واعتب ففرت الوح ففد األوروبي ففة
مشففروعا كريففا نففادى بففا كبففار المعك فرين والعالسففعة ورجففال الففدين قبففل أن يتحففول إلففى مشففرون

58

م ففن أبف ففرز المح ففاوالت الدبلوماسف ففية للس ففعي إلف ففى الوح ففد األوربيف ففة بع ففد الحف ففر العالمي ففة األولف ففى )1 :دع ففو الكونف ففت النمسف ففاوت

كودينطوف كاليرجي عام  1923إلقامة واليفات متحفد أوروبيفة تدسفيا بفالنموذج األمريكفي )2 .دعفو وزيفر الخارجيفة العرنسفي بريفان
ففي خطابففا أمففام عصففبة األمففم بتففاريع  29ديسففمبر  1929إلففى قيففام اتحففاد أوروبففي يعمففل ففي إطففار عصففبة األمففم بطففدف تشففجيع
التعففاون بففين الففدول األوروبيففة مففع االلت فزام بالمحا ةففة علففى سففياد تل ف الففدول )3 .مشففرون مارشففال األمريكففي الففذت قدمففا الجن فرال
جورج مارشال وزير خارجية الواليات المتحد األمريكية ي عام  1947ي جامعة ىار ارد والذت اشفترط علفى دول أوروبفا أن تتعف
علفى حجففم المسفاعد المطلوبففة وأن تنسف عمليففة إنعاشفطا االقتصففادت ،وأن تقلففص الحفواجز التجاريففة بينطفا ،وقففد أثمفرت ىففذ الففدعو
عففن انعقففاد مففؤتمر الففدول األوروبيففة ففي بففاريا ففي شففطر يوليففو مففن عففام  1947حففي تففم وضففع تقريففر عففن التعففاون االقتصففادت ففي
أوروبفا ال،ربيففة وصففدر بموجبففا قففانون العففون األمريكففي ألوروبففا المعففروف باسففم مشففرون مارشففال والففذت تقففرر تنعيففذ علففى مففدى أربففع
سفنوات مفن عفام  )4 .1951 -1948اقتفراع وزيففر الخارجيفة العرنسفي روبيفر شفومان عففام  1950خطفة لتحقيف السفالم في أوروبففا
لتعففادت تك فرار تجربففة الحففر مففن خففالل الففدعو إلففى تحقي ف التعففاون والتكامففل ل فربط المصففالا األوروبيففة بصففعة عامففة وبففين رنسففا
وألمانيففا علففى وجففا الخصففوص ،وقففد تففم اختيففار مجففالي العحففم والصففل

وبالععففل تففم تكففوين المجموعففة األوروبيففة للعحففم والصففل

ففي

شففطر إبريففل مففن عففام  1951وقففد عففدت ىففذ الخطففو المؤسففا الحقيقففي لالتحففاد األوروبففي .المصففدر :محمففد أمففين ،إليففاا طففاىر.
مرجع ساب  .ص  ،57-56ويراجع أيضا :ععيعي ،ىشام .)1995 .االتحاد األوروبي .القاىر :منشورات ال،الي .ص .6-5
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سياسففي تسففطم ففي قيامففا مؤسسففات مدعومففة مففن رؤسففاء الففدول والحكومففات وقطففان كبيففر مففن

النخ

السياسية واالقتصادية واالجتماعية ي مختلف الدول األوروبية.59

وقد جاء االتحاد األوروبي كنتيجة للتعفاون واالنفدماج الفذت بفدأ منفذ عفام  1951مفا بفين

س ففت دول ،وبع ففد حف فوالي خمس ففين عام ففا وس ففت موج ففات م ففن اإلض ففا ات أص ففبا ع ففدد ال ففدول
األعضف ففاء ف ففي االتحف ففاد األوروبف ففي اليف ففوم  27دولف ففة  ،وقف ففد شف ففان اسف ففتخدام مصف ففطلا االتحف ففاد
األوروبي منذ أن اجتمعت الدول االثنتي عشر األعضفاء في مدينفة ماسفتريخت الطولنديفة في

يوم  7براير  ،1992حي

وقعت الدول على ما سمي باتعاقيفة ماسفتريخت للوحفد األوروبيفة

بجوانبطا النقدية واالقتصادية والسياسية ،ودخلت حيز التنعيذ عام .601993

تجفدر اإلشفار إلفى أن االتحفاد األوروبفي في بدايففة مسفير إنشفاوا لفم يضفع أت شفروط إضففا ية
النضففمام الففدول المرشففحة للعضففوية باسففتثناء الشففروط العامففة التففي تففم تبنيطففا ففي االتعاقيففات
المؤسسة لالتحاد ،ومع امتداد التباين وتوسعا في المسفتويين االقتصفادت والسياسفي بفين دول

أوروبا الوسطى والشرقية ودول االتحاد  ،وضع مجلا االتحاد األوروبي عام  1993شروطا

لالنضمام والعضوية عر ت بشروط كوبنطاجن.61

ويمكن إيجاز المراحل التي مرت بطا مسير إنشاء االتحاد األوروبي و

59
60

ايتي:62

نا عة ،حسن .)2004 .االتحاد األوروبي والدروا المستعاد عربيا .بيروت :مركز دراسات الوحد العربية .ص 19
تضمنت اتعاقية ماستريخت األسا الثال

لمطام المجتمع األوروبي ىي )1 :استمرار التطفور الفداخلي مفن السفو الموحفد إلفى

التوحيد االقتصادت والنقدت ،والتوحيد السياسي ،وصوال إلى خل الوحد األوروبية التي أشفارت إليطفا نصفوص االتعاقيفة )2 .وضفع
استراتيجية للتوسع المستقبلي  ،حيف

اتعف زعمفاء المجموعفة األوروبيفة في ماسفتريخت علفى التعفاو

مفع الشفركاء ايخفرين لد ارسفة

دخففولطم كدعضففاء ففي الوحففد  )3 .توسففيع نطففا المسففووليات الخارجيففة للجماعففة ،عففن طري ف تشففجيع الففدول المجففاور مففن أوربففا
الش فرقية باإلس فران ففي إج فراء اإلصففالحات الديمقراطيففة والففدخول ففي اقتصففاديات السففو الحففر .المصففدر :أبففو عففامود .محمففد سففعد.
 .)2000البنفاء المؤسسفي لالتحفاد األوروبففي .مجلفة السياسفة الدوليففة .القفاىر  :مركفز األىفرام .العفدد  142السفنة  .36أكتففوبر .ص
 .81-80وي ارجفع أيضفا :فرج ،أنفور محمفد .)2009 .السياسفة الخارجيفة المشفتركة لالتحفاد األوروبفي تجفا الشفر األوسفط :إعفالن
برشففلونة أنموذجففا .مجلففة د ارسففات دوليففة .العففدد التاسففع والثالثففون :ص  .95 -65تصففدر عففن كليففة العلففوم السياسففية ففي جامعففة
ب،داد .الع ار .
61

تضف ففمنت شف ففروط كوبنطف ففاجن  )1 :شف ففروطا سياسف ففية :علف ففى الدولف ففة المرشف ففحة للعضف ففوية أن تتمتف ففع بمؤسسف ففات مسف ففتقلة تضف ففمن

الديمقراطيففة وعلففى دولففة القففانون أن تحتففرم حقففو اإلنسففان وحقففو األقليففات )2 .شففروطا اقتصففادية :وجففود نةففام اقتصففادت عففال
يعتمفد علففى اقتصففاد السفو ولديففا القففدر علفى التعامففل مففع المنا سففة الموجفود ضففمن االتحففاد )3 .شفروطا تشفريعية :إذ يجف
الدولففة المرشففحة للعضففوية القيففام بتعففديل تش فريعاتطا وقوانينطففا و ف مففا يتناس ف

مففع التش فريعات والق فوانين األوروبيففة التففي تففم وضففعطا

وتبينطا منذ تدسيا االتحاد .المصدر :رج ،أنور محمد .مرجع ساب  .ص 67
62

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

مفن سفت دول

 .2توقيففع معاىففد رومففا  )1957والتففي تففم بموجبط فا إنشففاء المجموعففة االقتصففادية األوروبيففة
والمجموعة األوروبية للطاقة الذرية من الدول األوروبية الستة المذكور أعال .

 .3ي عام  )1967تم دمك الجماعات الثال

ي الجماعة األوروبية.

 .4ففي عففام  )1968دخففل االتحففاد الجمركففي حيففز التنعيففذ وتففم إل،ففاء الجمففار المتبقيففة علففى
التجار البينية لدول المجموعة وتم إحالل التعر ة الخارجيفة الموحفد محفل التعر فات الجمركيفة

الوطنية.

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

 .6ففي ع ففام  )1979ت ففم تدس ففيا النة ففام النق ففدت األوروب ففي عل ففى ض ففوء المب ففادر األلماني ففة
العرنسية ،و ي نعا العام أجريت أول انتخابات ألعضاء البرلمان األوروبي بشكل مباشر.

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

عشر.

 .8وقعففت كففل مففن ألمانيففا و رنسففا ودول البنيلففوكا 63علففى اتعاقيففة شففنجن إلل،ففاء التعتيش فات

الحدودية وذل

ي عام .)1985

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

 .10ففي ع ففام  )1990ب ففدأت أول ففى م ارح ففل االتح ففاد االقتص ففادت النق ففدت والت ففي أثم ففرت ع ففن
تحرير حركة رؤوا األموال وحققت المزيد من التقار بفين السياسفات االقتصفادية وسياسفات

العملة ي الدول األعضاء.

 .11تم البدء بتنعيذ اتعاقية ماستريخت لالتحاد األوروبي عام .)1993

63

دول البنيلففوكا :ىففي الففدول األوروبيففة التففي كونففت يمففا بينطففا اتحففادا جمركيففا عففرف باسففم اتحففاد البنيلففوكا  BENELUXففي

شففطر أكتففوبر عففام  1947وىففي :بلجيكففا وىولنففدا ولوكسففمبر  .المصففدر :حسففين ،أحمففد شففما الففدين .)2000 .الحففدود السياسففية
وأثرىا ي العالقات الدولية .رسالة ماجستير غير منشور ي العلوم السياسية .جامعة النيلين ،السودان .ص .15
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 .12شففطد عففام  )1994المرحلففة الثانيففة مففن االتحففاد االقتصففادت النقففدت وتففم تدسففيا بيففت
العملف ففة األوروبف ففي ومقف ففر مدينف ففة رانكعف ففورت األلمانيف ففة ومط ف فدت ىف ففذ الخطف ففو لتدسف ففيا البن ف ف

األوروبي المركزت.

 .13ارتعففع عففدد األعضففاء ففي االتحففاد األوروبففي إلففى خمسففة عشففر عضفوا بانضففمام كففل مففن
نلندا والسويد والنمسا ي عام .)1995

 .14جففرى توقيففع اتعاقيففة امسففتردام التففي نصففت علففى مزيففد مففن حركففات اإلصففالع لمؤسسففات

االتحففاد األوروبففي مففن خففالل تعففاون أكبففر ففي مجففاالت القضففاء والسياسففة الداخليففة والسياسففة
األمنية والخارجية المشتركة للدول األعضاء وذل

ي عام .)1997

 .15ي عام  )1998دخل االتحاد االقتصادت النقدت مرحلتا الثالثفة  ،كمفا تفم البفدء بتنعيفذ
اتعاقيف ففة امسف ففتردام  ،وجف ففرى تعيف ففين خف ففا ير س ف فوالنا ممف ففثال أعلف ففى للسياسف ففة األمنيف ففة والخارجيف ففة
المشتركة ،كما أجريت انتخابات البرلمان األوروبي ي جميع الدول األعضاء ي نعا العام.

 .16احتعففل المجلففا األوروب ففي ففي عففام  )2000ففي مدينففة نففيا ب ففنعالن ميثففا الحق ففو
األساسية لالتحاد األوروبي.

 .17شطد عام  )2002إدخال وتداول اليورو كعملة نقدية موحد لالتحاد األوروبي ،كما بدأ
ي ىذا العام عمل مجلا الحكماء األوروبي برواسة اليرت جيسكار ديستان.

 .18قدم مجلا الحكماء مسود اتعاقية حول دستور أوروبا ي عام .)2003

 .19ي عام  )2004انضمت بولندا والمجر والتشي وسلو اكيا وسلو انيا وأستونيا وليتوانيا
وقبرص ومالطا إلى االتحاد األوروبي.

 .20انضمت رومانيا وبل،اريا لالتحفاد األوروبفي عفام  )2007ليصفبا عفدد األعضفاء سفبعا
وعشرين عضوا.

وىكذا نجد الكثير من التشكيالت السياسية واالقتصادية قد ةطرت إلى حيز الوجود للتعامل

مع مختلف القضايا ،وذل إلحساا الدول أنا من غير الممكن بقاء دولة منعزلة أو م،لقفة
علففى نعسففطا  ،إذ البففد وأن يكففون لطففا إسففطامات واضففحة ففي العففالم ،س فواء علففى المسففتوى

اإلقليمي أو على نطا عالمي واسع.
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الفصل األول:
الواليات المتحدة األمريكية وايران :القيام والتأسيس ،وطبيعة النظام السياسي والتوجهات
السياسية
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أوال :تأسيس الواليات المتحدة األمريكية
السكان األصليون واألميركيون األوائل
قبففل تقففديم لمحففة حففول السففكان األصففليين ألميركففا ،تجففدر اإلشففار إلففى أن ىنففا عوامففل

عديد قد أسطمت ي تكفوين الواقفع األمريكفي الحفدي  ،يتقفدم تلف العوامفل التصفارن السياسفي

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

األمريكية اليوم.

وسكان أميركا األصليون ىم الطنود الحمر ،الذين ينحدرون من سيبيريا ،وقد أثبتت المعطيات

الحديثففة أن أجففداد الطنففود الحمففر المعاصفرين عبففروا مضففي برينففغ ،الففذت يعصففل بففين سففيبيريا
وأمريكا الشمالية قبل ِ
أكثر من خمسة عشر ألف عام ،كما اكتشفف مفؤخ ار طعفر ريفد طفرأت
على كروموسوم "وات" ،الذت يتميز با سكان أميركا األصليين ،وسكان سيبيريا.64

عفاش الطنففود األميركيففون ففي قففار أمريكففا منفذ  10000سففنة ،وكونفوا ثقا ففات وشففعو عديففد ،
الحففون وصففيادون حسف

المكففان الففذت عاشفوا يففا ،وقففد وصففل كولومبفوا إلففى جففزر بطامففا،

ولم يكن أول إنسان يصل إلى أميركفا وال أول مفن وصفل إليطفا عفن طريف المحفيط األطلسفي،
قد وصل العايكينغ قبلا إلى شاط كندا على األقل ،لكنا كان أول من أنشد ارتباطفات داومفة

بين أميركا والقارات األخرى ،تبعا آالف األوربيين ،جنود وتجار وأساقعة وأشخاص عاديون،
حتى ت،ير شكل القار كلطا ،كما ساعدت األم ار

يكن لسكان أميركا األصليين أت مناعة ضد أم ار

ي االنتصار على السكان األصليين ،لم
وأسلحة أوروبا العديد .

أمففا عففن وصففول المطففاجرين إلففى األم فريكتين أميركففا الشففمالية والجنوبيففة) ،الففذين كون فوا

المجتمعففات البش فرية األميركيففة إلففى جان ف

سففكانطا األصففليين ،ففنن ق فراء متدملففة ففي نةريففات

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

64

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

والمكملة المتدادىما الج ،ار ي والتفي كانفت تعفرف بجفزر الطنفد ال،ربيفة ،وتتميفز ىفذ القباوفل بالبشفر البرونزيفة النحاسفية التفي تختلفف
عن البشر األوروبية البيضاء ،ويمكن إرجان سفب

تسفميتطم بفالطنود الحمفر مفن االعتقفاد بفدن األر

التفي تسفكنطا ىفذ القباوفل ىفي

جفزء مفن الطنفد التفي كانفت ىفد ا للكشفو ات الج ،ار يفة منفذ بدايفة القفرن الخفاما عشفر المفيالدت ،األمفر الفذت أدى إلفى االعتقفاد بفدن
لففون البشففر النحاسففية الطنديففة ىففو المسففوول عففن ىففذ التسففمية .المصففدر :نعنعففي ،عبففد المجيففد .)1974 .تففاريع الواليففات المتحففد
األمريكية الحدي  .بيروت .:ص . 26-25
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النةريففة التففي سففرت وصففول الجماعففات البش فرية إلففى األم فريكيتين  ،اقترحطففا أكوسففتا المبشففر

المسففيحي ففي أميركففا الجنوبيففة ففي ح فوالي عففام  ،1589أوضففا مففن خاللطففا أن األمي ففركيين
األواوففل ىففاجروا بطريقففة مففا مففن سففيبيريا منففذ عففد آالف مففن السففنين ،وقففد القففت ىففذ النةريففة

قبفوال ففي أوسفاط األنثروبولوجيففون ،و ففي مطلفع القففرن العشفرين اتعف علمففاء ايثفار علففى ىويففة
األمريكيين األواول بدليل لم يدن مجاال للش

يا ،وقد حددوا تل الطوية بدن أطلقوا على تلف

الشعو والجماعات البشرية وعلى حضارتطم اسم كلو يا .65)Clovis

وحتى ال يدخل النقاش ي إسطا

قد يطول حول أصول سفكان أميركفا ،يعفر

الباحف

يمفا

يلي بنيجاز ألىم النةريات التي سرت مواقع االستيطان األولى لسكان األمريكتين:

 .1نظريــة جســر بيرنكــا :علففى ضففوء ىففذ النةريففة عبففر المطففاجرون مففن شففمال ش فرقي آسففيا
الممر البرت بفين سفيبيريا وأميركفا الشفمالية الفذت كفان موجفودا أثنفاء العصفر الجليفدت األخيفر،
عنففدما كانففت مناسففي

البحففر منخعضففة ،ثففم انتقففل المسففتوطنون إلففى كنففدا عبففر ممففر خففال مففن

الجلي ففد يق ففع ب ففين نطف فرين متجم ففدين ي،طي ففان النص ففف الش ففمالي م ففن الق ففار ،مم ففا أدى بط ففم إل ففى
الوصل إلى الواليات المتحد  ،ثم تقدم بطم المسير عبر األمريكتين الوسطى والجنوبية .ويذكر
بدن ىذ النةرية قد بقيت ساود لعد عقود من الفزمن حفول كيعيفة وصفول الجماعفات البشفرية

إلى أميركا واالستيطان يطا.66

 .2نظريــة الطريــق الســاحلي علــى المحــيط الهــادي :حلففت ى فذ النةريففة محففل نةريففة جسففر
بيرنكا ،وقدمت رؤية مختلعة معادىا أن األواول القادمين من جنو شرقي آسيا سلكوا الطريف

الساحلي باستخدام القوار الص،ير ،وىذا األسلو من وجطة نةر العلماء جعل المستوطنين
األواول قادرين على الوصول إلى أقصى أميركا الجنوبية ي غضون ماوة عام قط.67

 .3نظرية عبور المحيط الهادي :و ي ضوء ىذ النةرية يرى العلماء بدن ىنا احتمفال في
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.

65

حلبوني ،غسان .)2001 .اتجاىات ي علم ايثفار :مفن كفان األمريكيفون األواوفل .مراجعفة سفعد الفدين خر فان .مجلفة العلفوم.
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 .4نةري ففة عب ففور المح ففيط األطلس ففي :ي ففرى رواد ى ففذ النةري ففة أن س ففكان ش ففبا جزي ففر إيبيري ففا
أسففبانيا) يمكففن أن يكونفوا قففد عبففروا مجاز ففة المحففيط األطلسففي بففالقوار يرشففدىم ففي طفريقطم

ضعاف األنطار الجليدية التي كانت وقتطا ت،طي بحر الشمال.68

أم ففا مص ففير تلف ف الجماع ففات البشف فرية س ففكان أميرك ففا األص ففليين) تش ففير الوق ففاوع إل ففى ح ففدو
عمليففات إبففاد جماعيففة ألىففالي القففار األميركيففة األصففليين اسففتمرت أكثففر مففن ماوففة وخمسففين

عامفا  ،حيف

أسفعرت نتفاوك تلف العمليفات عفن إبفاد أكثفر مفن  80مليونفا مفن األىفالي سفكان

البالد األصليين الطنود الحمفر) ،مفنطم  8.5مليونفا في المنطقفة المعرو فة اليفوم باسفم الواليفات

المتحد األميركية.

ولف ففيا أكثف ففر مف ففن الوحشف ففية ممف ففا حف ففد

ف ففي عف ففام  1730حف ففين أصف ففدر البرلمف ففان األمريكف ففي

للبروتسففتانت األططففار تش فريعا يبففيا إبففاد الطنففود الحمففر ،وأصففدر ق ف ار ار بتقففديم مكا ففد مقففدارىا

 100جنيا مقابل كل رو مسلوخة من رأا ىندت أحمر ،و 50جنيا مقابفل فرو رأا امف أر

أو رو رأا طعل.

ومع بداية القرن السفابع عشفر توا فد المسفتوطنون االنجليفز علفى األمفريكيتين وبفدأوا في

إنشاء مستعمراتطم وانتقلوا نحو األراضي الطندية بدعداد متزايد مع عاوالتطم وسرعان ما فاقوا
الطنود عددا  ،ونشد صران عنيف بينطم أدى إلى مقتل الكثيرين من الجانبين.
ك ففان السفففب

الرويسف ففي للمع ففار بفففين المسفففتوطنين والطنفففود االخ ففتالف فففي أسف ففلو المعيشفففة

للمجموعتين إذ كان الطنود يزرعون الذر والخضروات ويعتمدون على صيد الحيوانفات لتفامين
الجان

األكبفر مفن طعفامطم ولباسفطم .آمفا المسفتوطنون قفد كفانوا يعيشفون علفى الز ارعفة لطفذا

قاموا بقطع ال،ابات لتو ير األراضي الزراعية.

لقد بدأ االتجا إلفى اإلبفاد الشفاملة للطنفود الحمفر واسفتمرت الحفرو بيفنطم وبفين المسفتوطنين
ما يقر 300عفام .و فى محفاوالت ألبفادتطم قامفت الجيفوش المسفتعمر بعقفد ىدنفة زاوعفة بيفنطم
وأىففدوىم مالبففا وأغطيففة ملوثففة وتحمففل جفراثيم أمف ار

عديففد كالجففدرت والحصففبة والطففاعون

والكولي ار والتايعود والد تريا والسعال الديكي والمالريا وأوبوة أخفرى لفم تتفوا ر لفدى قباوفل الطنفود

الحمر المناعة المناسبة لحمايتطم منطا ،حصدت أعدادا ىاولة مفنطم كمفا يحفد

في الحفرو

البيولوجية الحديثة  ،وعلى الرغم مما قام با االنجليز من مساعدات ضد الطنود الحمر  ،إال

68
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أن األمف فريكيين ب ففدأوا يس ففتعدون لح ففر االس ففتقالل ضف فد اإلنجلي ففز ،69والت ففي يج ففرت يم ففا يل ففي
عن ةرو طا ودوا عطا ونتاوجطا.

الحدي

ثورة وحرب االستقالل األميركية
بدايففة ينففو الباح ف

إلففى أن الخففو

استقاللطا ال يقتصر قط على الجوان

ففي ةففروف نشففد الواليففات المتحففد ومففا تولففد عففن

السياسية ،بفل إن ىنفا اعتبفارات أكثفر أىميفة وحسفما

ي تحقي استقاللطا ،كاالعتبارات االقتصادية والعسكرية واالستراتيجية ،وربما أيضا اعتبارات

دينية.

وقففد لعبففت تل ف االعتبففارات بوصففعطا عوامففل داخليففة وخارجيففة دو ار كبي ف ار و اصففال ففي سففرعة
ةطففور الواليففات المتحففد األمريكيففة دولففة قويففة ال يسففتطان بقففدراتطا االسففتراتيجية ففي مواجطففة

كبففرى الففدول األوروبيففة ال،ربيففة ففي تل ف المرحلففة ،ولعففل مففا يمكففن أن يسففطم يففا بح ف

تل ف

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

زمففان والففذت يكمففن ففي كيعيففة وصففول الواليففات المتحففد األميركيففة لقيففاد العففالم ومففا ىففي عليففا
اين.

يمكففن وصففف حففر االسففتقالل األميركيففة بففالثور وقففد قامففت في المسففتعمرات البريطانيففة

الثالثة عشر الواقعة ي أمريكيفا الشفمالية 70والتفي كانفت تابعفة لإلمبراطوريفة البريطانيفة خفالل

القرن الثامن عشر ،وقد استوطنطا مطاجرون من أوروبا الذين تطلعوا إلى ح االنعصفال عفن
اإلنجليز وتسيير أمورىم بدنعسطم.71

69

الرشدان ،محمد خلف .أميركا واباد الطنود الحمر ،ملتقى أدباء مشاىير العر .2008/12/23،

70

وصفل عفدد المسفتعمرات اإلنجليزيفة في أميركففا إلفى ثالثفة عشفر مسفتعمر في عففام  1723في أميركفا الشفمالية ،وقفد تدسسفت ففي

منطقة ساحل المحيط األطلسي وتمتد نحو ألف ميل ،ويسكنطا حفوالي مليفوني نسفمة ،وىفذ المسفتعمرات ىفي )1 :مسفتعمر رجينيفا
عففام  )2 ،1607مسففتعمر نيففو عففام  )3 ،1623مسففتعمر مساتشففوتا عففام  ،1629مسففتعمر ميرالنففد عففام  )4 ،1634مسففتعمر
رود ايسفالند عفام  ،1636مسففتعمر كارولينفا الشفمالية عففام  )7 ،1653مسفتعمر كونيكتكفت عففام  )8 ،1663مسفتعمر نيوجيرسففي
ع ففام  )9 ،1664مس ففتعمر نيوي ففور ع ففام  )10 ،1664مس ففتعمر كارولين ففا الجنوبي ففة ع ففام  )11 ،1670مس ففتعمر ديل ففوير ع ففام
 )12 ،1674مسففتعمر بنسففلعانيا عففام  )13 ،1683مسففتعمر جورجيففا عففام  .1733المص فدر :الشففيع ،أر ففت غنيمففي.)1979 .
أمريكففا والعالقففات الدوليففة .القففاىر  :دار النطضففة .ص  ،13وي ارجففع أيضففا :سففنو ،عبففد الففرؤوف .)1984 .مففوجز تففاريع الواليففات
المتحد األمريكية الحدي  .بيروت .ص .16
71

تعتبففر مسففتعمرات رجينيففا أول واليففة إنجليزيففة ففي أميركففا وقففد أقامتطففا شففركة لنففدن التففي أو ففدت الكابففت كريسففتو ر نيوبففورت علففى

رأا ثال

سعن دخل بطا إلى نطر جيا ،ورسا ىنا عام  ،1607وقفد سفب اكتشفاف ىفذ الواليفة علفى نعقفة السفيد والتفر ارلفي عفام

 ،1586ومن رجينيا بدأت عملية تدسيا المستعمرات االنجليزيفة علفى طفول الشفاط الشفرقي ألميركفا الشفمالية الممتفد علفى سفاحل
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وبنيجففاز يمكففن اسففتع ار

األمريكتين بالشكل التالي:

أىففم العوامففل التففي أسففطمت ففي تكففوين المسففتعمرات اإلنجليزيففة ففي

 .1الص ـراا االنجليــزي األســباني علــى الســيادة البحريــة  ،وقففد انتطففى ىففذا الص فران بتففدمير
األس ففطول األس ففباني ففي القن ففال اإلنجلي ففزت ع ففام  ،1588بع ففد تحقيف ف التع ففو عل ففى األس ففبان
ب ففامتال أ ارض ففي ففي األمف فريكتين وم ففن أىمط ففا س ففاحل كاليعورني ففا الت ففي أص ففبحت ملك ففا للت ففاج

االنجليزت.

 .2ما عانا اإلنجليز الكاثولي منذ قيام حركة اإلصالع الفديني في انجلتف ار واعتنفا المفذى
البروتسففتانتي ففي عطففد الملكففة إليزابي ف
جيما األول ،مما د عطم للبح

األولففى ،ومففن ثففم معانففا البروتسففتانت ففي عطففد المل ف

عن أماكن يطربون إليطا بمذاىبطم التي كانوا يعتنقونطا.

 .3حدو حالة االضط ار االقتصادت ي انجلت ار نتيجة استيراد أسفبانيا مفن مسفتعمراتطا في
األم فريكتين كميففات كبيففر مففن الففذى

والعضففة  ،ممففا أوجففد حالففة مففن البطالففة المستش فرية ففي

انجلت ار  ،وىذا بدور د ع االنجليز إلى تكفوين مسفتعمرات في أميركفا طمعفا في تحقيف العامفل

الربحي التجارت.72

وازاء تل ف التحركففات االنجليزيففة لتكففوين مسففتعمرات ففي أميركففا ،ففي محاولففة لبسففط السففيطر
الملكية على أراضيطا ،قامت الثور األميركية ،التي مطدت الستقالل أميركفا ،وقفف وراء الثفور

ةففروف وح فواد

امتففدت عقففدا مففن الففزمن مففن عففام  1764إلففى عففام  ،1774وتمثلففت شففعلة

انطالقة الثور ي صدور قانون الدم،ة أو الطوابع الذت أقر البرلمان االنجليزت بفد ع ضفريبة

على الصحف والمستندات القانونيفة وغيرىفا عفام  ،1765ثفم رسفوم تاونشفند لعفام  1767التفي
أقففرت علففى الزجففاج ومعففدن الرصففاص واألل فوان والففور والشففات المسففتورد إلففى المسففتعمرات،

وحعلة شات بوسطن عام .731773

المحيط األطلسي مفن نطفر سفانت لفورنا في الشفمال إلفى لوريفدا في الجنفو  .المصفدر :الشفيع ،أر فت غنيمفي .مرجفع سفاب  .ص
20
 72نعنعي ،عبد المجيد .مرجع ساب  .ص 29-28
73

أطل عليطا حعلة شات بوسفطن احتجاجفا مفن المسفتوطنين اإلنجليفز علفى فر

تاونشند  ،حي

البرلمفان ضفريبة علفى الشفات علفى ضفوء رسفوم

تم إل،اء كل الرسفوم المعروضفة علفى السفلع مفن غيفر الشفات وبقيفت الرسفوم معروضفة عليفا ،ممفا د فع مجموعفة مفن

الشخصففيات الوطنيففة ففي عففام  1773إلففى إقامففة مففا عففرف بحعففل الشففات ففي بوسففطن ،وقففد تنكففر أ فراد ىففذ المجموعففة وعففددىم 50
رجففل بدزيففاء الطنففود الحمففر ،وصففعدوا إلففى السففعن التجاريففة اإلنجليزيففة وعففددىا ثففال

سففعن ،وألقفوا بنحففو  342حاويففة مففن الشففات ففي

ميناء بوسطن ،غير أن لندن وصعت حعلة شات بوسطن بالطمجية ،وأصفدر البرلمفان اإلنجليفزت قفوانين تطفدف إلفى معاقبفة بوسفطن،
وقففد تففم إغففال مينففاء بوسففطن أمففام حركففة المالحففة ،حتففى يففتم د ففع ثمففن الشففات ،وتففم وضففع حففاكم عسففكرت علففى بوسففطن ومنعففت
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ويرى الدكتور العليان من خالل قراءتا التحليلية للثفور األميركيفة واعفالن االسفتقالل ،بدنطفا لفم
تشتعل كرد عفل علفى بريطانيفا ورغبتطفا في ضفمان دخفل قفومي مفن المسفتعمرات في أميركفا،

وال بسففب

المسففتوطنين الففذين رغبفوا ففي التطففر مففن د ففع الضفراو

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

على كل ممتلكاتا اإلمبراطورية ،كما قامت الثور أيضا كنتيجفة إليمفان المسفتوطنين بفدن مثفل

تل السلطات قد تعر

حقوقطم األساسية للخطر األكيد.74

أما أىم المراحل التي مرت بطا الثور األميركية ،يمكن إيجازىا بالتالي:

 .1المةففاىرات االحتجاجيففة التففي قففام بطففا المسففتوطنون لمقاومففة اإلج فراءات البريطانيففة ،وقففد
شففكلت مجموعففة مففن المتةففاىرين جماعففة عر ففت باسففم أبنففاء الحريففة التففي ةطففرت عففام 1772
بمسففتعمر رجينيففا ،وقففد صففاح
والصحف الدورية التي تح

الضف فراو

ةطففور ىففذ الحركففة انتشففار العديففد مففن الكتيبففات والمجففالت

على مقاومة اإلجراءات البريطانية ،وقد واجفا أبنفاء الحريفة جبفا

ففي ك ففل مك ففان وضف فربوىم بالحج ففار وحطمف فوا نوا ففذ مك ففاتبطم ومنشف ف تطم ،كم ففا ق ففاموا

بض ففر حف فراا الجم ففار وجن ففود الوالي ففات ،وق ففد أس ففعرت تلف ف المة ففاىرات الثوري ففة ع ففن قي ففام
الحكومة البريطانية بنيقاف العمل بقانون الضراو

المعرو

مما ساعد ي تطدوة الموقف المتعجر للثور ي تل األثناء.75

على الزجاج والور والقصدير،

 .2مرحلة المقاطعة االقتصادية التي جاءت تلبيفة للفدعو إلفى مقاطعفة البضفاوع التفي رضفت
عليطففا الض فراو

عق ف

صففدور قففانون تاونشففند عففام  ،1767وقففد خعففت حففد المقاطعففة عنففدما

أصففدرت السففلطات البريطانيففة ففي شففطر إبريففل عففام  1770ق ف ار ار بنل،ففاء قففانون تاونشففند  ،وتففم
اإلبقففاء قففط علففى رسففوم قففدرىا ثففال

التي أوشكت على اإل الا.76

بنسففات علففى الشففات لمسففاعد شففركة الطنففد الشفرقية ماليففا

االجتماعففات إال بففنذن مففن الحففاكم العسففكرت ،وقففد أطل ف سففكان المسففتعمرات األمريكيففة اسففم الق فوانين الجففاور) علففى ىففذ الق فوانين.
المصدر :الشيع ،أر ت غنيمي .مرجع ساب  .ص 35
74

العليان ،عادل محمد حسين .)2012 .الثفور األميركيفة وحفر االسفتقالل :د ارسفة ألىفم دوا عطفا ونتاوجطفا السياسفية واالقتصفادية

واالجتماعية .مجلة سامراء – تصدر عن كلية التربية جامعة تكريت .المجلد الثامن ،العدد  .28ص .167 -142
75

الشيع ،أر ت غنيمي .مرجع ساب  ،ص 40

76

العليان ،عادل محمد حسين .مرجع ساب  .ص 10-9
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 .3تشففكيل لجففان االتصففال بففين المسففتعمرات بطففدف الحصففول علففى مكاسف

بنرغففام السففلطات

البريطانية على التنازل عن إجراءاتطا التعسعية التفي صفدرت ل،يفر مصفلحة المسفتوطنين ،وقفد

تم تشكيل لجان محلية ثم لجان اتصال بين المستعمرات ي عام .771773

 .4تشففكيل ىيوففات تشفريعية ثوريففة مففن خففالل عقففد مففؤتمرات إقليميففة لففم تخضففع لسففلطة الحكففام
الملكيففين ،بففدأت منففذ شففطر آ

عففام  ، 1774حي ف

عقففد المففؤتمر األول ففي مدينففة يالدلعيففا

والذت جاء كرد على اإلجراءات التدديبية التي قررتطفا الحكومفة البريطانيفة ضفد مينفاء بوسفطن

ومستعمر ماتشوستا بسب

 .5مرحلة إعالن الحرب ،حي

حادثة الشات.

اتخذت الحكومة البريطانية إجراءات مضاد لق اررات المفؤتمر

اإلقليمففي األول ،وصففدرت األوامففر باسففتخدام القففو ففي شففطر كففانون الثففاني مففن عففام ، 1775
لكن المواجطة الحقيقية لم تبدأ إال ي شطر نيسان من العام ذاتا ،وقد حاصر سكان مستعمر

ماتشوستا القوات االنجليزية المرابطة ي بوسطن ،وقد أيد سكان المستعمر أعداد كثيفر مفن

مختلففف المسففتعمرات ،و ففي يففوم  10أيففار مففن نعففا العففام تففم عقففد المففؤتمر اإلقليمففي الثففاني
اقفر ىفذا المفؤتمر تنةفيم قفوات المسفتعمرات وتعيفين جفورج واشفنطن مفن

بمدينة يالدلعيفا حيف

رجينيفا قاوففدا عامففا للثفور ،وقففاموا بتوجيففا رسففالة للملف جففورج الثالف

أميركففا مففن رعايففا ففي انجلت ف ار لكففن لففم يسففتج
مستعمر ماتشوستا ،وىكذا بدأت الحر

لطلف

حمايففة رعايففا ففي

المل ف لمطففالبطم بففل أعلففن عففن عزمففا تددي ف

ي أولى المعفار التفي خاضفطا الثفوار ضفد القفوات

االنجليزيفة وىفي معركفة  Banker Hillالتفي قامفت يفومي السفادا عشفر والسفابع عشفر مفن
شطر حزيران عام  1775ولكن نتيجتطا لم تحسم ألت من الطر ين.78
وعل ففى غي ففر أر

المعرك ففة العس ففكرية ،قام ففت مع ففار أخ ففرى م ففن ن ففون آخ ففر قادى ففا المثقع ففون

المستوطنون للفد ان عفن حقطفم في الحريفة السياسفية والمسفاوا االقتصفادية ،وطفالبوا باسفتقالل

المستعمرات عن انجلت ار وكان على رأا ىؤالء القاد كال من جون أدامز وتوماا بين.79

وعود إلى المعركة العسكرية ،نن أىم إنجازات الثوار الحربية كانفت احفتاللطم مدينفة بوسفطن
ي شطر آذار عام  ،1776وكان على أرسفطم جفورج واشفنطن الفذت ر فع علمفا أميركيفا خاصفا

منذ أواول ذل العام.
77

الشيع ،أر ت غنيمي .مرجع ساب  .ص 41

78

العليان ،عادل محمد حسين .مرجع ساب  ،ص 157

79

اعتبر كتا

بين "اإلد ار السليم" بمثابة كتا

الثور األميركية المقدا ،وقد رأى بين ي كتابا أن الحف الطبيعفي ىفو اروفد األمفم

وقد أوضا بدن معطوم الح الطبيعي ىو المصلحة االقتصادية  .المصدر :العليان ،عادل محمد حسين .مرجع ساب  .ص 166
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 .6مرحلـــة إعـــالن االســـتقالل ،والتففي أعقبففت ةففروف انتصففار الث فوار ففي بوسففطن ،وكانففت
المسففتعمر صففاحبة المبففادر بففنعالن االسففتقالل عففن انجلتف ار ىففي رجينيففا ،حففين أعلففن ريتشففارد
ىنرلففي أح ففد نوابطففا ص ففي،ة االنعص ففال عففن بريطاني ففا ففي يففوم الس ففابع م ففن شففطر حزيففران ع ففام

 ،1776ومطففدت ىففذ الخطففو الطري ف أمففام الواليففات األخففرى بعقففد مففؤتمر إقليمففي ففي مدينففة
يالدلعيففا ففي شففطر تمففوز عففام  ،1776أعلففن يففا الناو ف

العرجينففي تومففاا جيعرسففون صففي،ة

إعالن االستقالل ي الرابع من شطر تموز من عام .801776

تجفدر اإلشففار إلففى انففا ففي نطايففة عففام  1782تقففدم البريطففانيون بطلف

صففلا مففع األميففركيين،

ورحبت رنسا بطذ المبادر ،وبفدأت المعاوضفات بفين الطفر ين وأسفعرت في النطايفة عفن توقيفع

معاىففد الصففلا ففي رسففات ففي الثالف

مففن شففطر أيلففول عففام  ،1783ونصففت المعاىففد علففى

اعت فراف بريطانيففا باسففتقالل الواليففات المتحففد األمريكيففة ،والتنففازل عففن األ ارضففي الواقعففة بففين
جبف ففال الليجف ففاني وبف ففين نطف ففر المسيسف ففيبي ،وتحديف ففد الحف ففدود بف ففين الواليف ففات المتحف ففد األمريكيف ففة

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

مينورقا وشبا جزير لوريدا.81

أمففا أىففم نتففاوك الثففور األميركيففة واعففالن االسففتقالل ،تمثلففت ففي ةطففور الشخصففية األميركيففة،
وانشاء اقتصاد خاص وعملة خاصة عر ت بالفدوالر ،كمفا نفتك عفن الثفور والد أمفة ألول مفر
ف ففي التف ففاريع الحف ففدي

الحكومات وت،ييرىا.

تف ففؤمن بسف ففياد الشف ففع  ،وأوجف ففدت مبف ففدأ قيف ففام الشف ففعو بف ففالثورات ضف ففد

و ي وقعة متدملة ي كل ما تقدمت مناقشتا حول ةروف ومراحل نشد وةطور الواليات

المتحففد األميركيففة ،نجففد بففدن الخط فوات التففي مطففدت السففتقالل أميركففا وقيففام أمففة جديففد ففي
العففالم يمكففن اعتبارىففا اإلر الففذت ورثففا الساسففة والقففاد لطففذ الدولففة ،وأن سياسففاتطا الخارجيففة
وتوجطاتطا ي عالقاتطا مع دول العالم وشعوبا التي تمارسطا حاليا إنما ىفي انعكفاا للمبفادل

الت ففي ج ففاءت بط ففا الث ففور وأعلنط ففا االس ففتقالل ،ول ففيا بخ ففاف عل ففى الق ففارل للمش ففطد السياسفففي
المعاصفر بفدن كفل الممارسفات السياسفية وغيفر السياسفية للواليفات المتحفد األمريكيفة إنمفا ىففي

80

العقاد ،صالع .)1967 .دراسة مقارنة للحركات القومية ي ألمانيا وايطاليفا والواليفات المتحفد األمريكيفة وتركيفا .القفاىر  :معطفد

البحو والدراسات العربية .ص .105-104
81

الشيع ،أر ت غنيمي .مرجع ساب  .ص 50

54

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

مواصففلة للمسففير التففي بففدأىا مففا يطل ف علففيطم ث فوار االسففتقالل  ،ومففن ال ،اربففة أن يكفون ى فؤالء
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

مففن مةففاىر العبوديففة والقمففع والتعسففف ففي بلففدانطم األصففلية ،ويمكففن أن تكففون ىففذ الحقيقففة
المعسففر الحقيقففي وراء قيففام الواليففات المتحففد األمريكيففة بففدعم أبنففاء صففطيون ففي اس ففتيطانطم

بعلسففطين ،طففذا ىففو مبففدؤىا منففذ أن قامففت ،ففي أن تقففر أحقيففة مجموعففات بشفرية ففي السففيطر

على أر

ليست أرضطم ،ولكنطم وجدوا يطا ضالتطم وحققوا يطا مفا لفم يكونفوا سفيحققونا لفو

عاش فوا ففي بلففدانطم األصففلية ،ولعففل ىففذا مففا تكشففعا األحففدا

المعاصففر ففي ةففل التوجطففات

السياسففية األميركيففة نحففو منطقففة الشففر األوسففط بشففكل عففام والمنطقففة العربيففة وقلبطففا لسففطين

بشكل خاص.

إن ىذ الرؤية ليسفت تحيف از مفن الباحف

وتففدعم حقففا مزعومففا لشففع

ضفد أميركفا وال ىفي بفالنةر العداويفة لدولفة تمفول

مزعففوم ىففو الشففع

الصففطيوني ،ولكنطففا رؤيففة تعكففا واقع فا امتففد

أساسا لقرون طويلة ،نزعفة السفيطر واالسفتعمار واالسفتيطان غارسفة في التركيبفة األميركيفة،

وى ففي الت ففي رس ففمت توجطاتط ففا نح ففو الع ففالم واس ففتطاعت بمط ففار أن تجع ففل ى ففذا الع ففالم مس ففرحا
لتجاربطف ففا السياسف ففية وأن تلع ف ف

فر مف ففن خف ففالل أدوات سياسف ففاتطا الخارجيف ففة للسف ففيطر
دو ار خطيف ف ا

والطيمنة ،انطالقا من محاوالتطا المتكرر بالسيطر علفى دول أميركفا الشفمالية والجنوبيفة مفرو ار

بطجومطا على شر آسيا ووصوال إلى منطقة الشر األوسفط ،ومفن لفم تعلفا معفا ل،فة الحفر

واالسفتيطان قففد أ لحففت معففا ل،ففة الحفوار والتوا ف واتعففا المصففالا ،و ففي ىففذا ال يختلففف حتففى

المختلعين ،ولعل ىذا أيضا ما يعسر ثبات الدستور األميركي الذت أعلن ي السابع عشر من
شطر أيلول عام  1787والذت بقي معموال با ل،اية اين ولم يت،ير رغم تعاقف

الرؤسفاء علفى

حكم الواليات المتحد األميركية ،والحقيقة متروكة للقارل ي أن يصل لطذا االستنتاج.

التطور السياسي بعد االستقالل حتى بداية القرن العشرين

انطلقف ففت الواليف ففات المتحف ففد مف ففن نواتطف ففا باتجف ففا المحف ففيط الطف ففادل علف ففى حسف ففا

السف ففكان

األصفليين مففن الطنففود الحمففر ،واشففترت لويزيانففا مفن رنسففا عففام  1803واسففتولت علففى لوريففدا

مففن إسففبانيا عففام  1819وضففمت تكسففاا مففن المكسففي عففام  1848واسففتطاعت خففالل تففر

زمنيفة قصفير أن تتحفول إلففى دولفة قاريفة تسفيطر علففى المحيطفين األطلسفي والطفادل ،وبففدأت
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اتحادا كونعدراليا قبل أن تتحول إلى يدرالي ،وربما يكون القطفار إضفا ة إلفى بسفاطة التركيف

الج ،ار ي قد ساعد على قيام ونجاع ىذ الدولة المتسعة.

وبعفد انتطففاء الحفر األىليففة 82اشففترت الواليفات المتحففد أالسفكا وجففزر الوشففيان مفن روسففيا ثففم

إس ففبانيا ،وج ففزر ىاوالن ففد وبيك ففر ع ففام 1857

توس ففعت ففي الج ففزر الباسف فيعيكية عل ففى حس ففا

وميففدواني عففام  1859وىففاوات و ينففيكا ففي نطايففة القففرن التاسففع عشففر وانتزعففت العلبففين مففن

إسبانيا واستعمرتطا عام  1899إلى أن منحتطا االستقالل عام .1946

و ففي بدايففة القففرن العش فرين بففدأت تتوسففع ففي منطقففة الكففاريبي احتلففت بورتوريكففو وبنمففا التففي

شففقت يطففا قنففا بنمففا الواصففلة بففين المحيطففين األطلسففي والطففادت والتففي تعففد مففن أىففم النقففاط

االستراتيجية ي تركيبتطا كقو عالمية.

بففدأت الواليففات المتحففد باقتصففاد ز ارعففي واسففع وبمجتمففع ريعففي مخلخففل ،وةلففت ط فوال

الق ففرن التاس ففع عش ففر دول ففة زراعي ففة تص ففدر الخام ففات الزراعي ففة وتس ففتورد المص ففنوعات وتمث ففل

حضار ريعية غيفر مدنيفة عر فت بحضفار الكفاوبوت  )cowboyولكنطفا تحولفت بسفرعة إلفى
أعةم وأغنى دولة صناعية وأضخم قو حضارية حديثفة تقفود العفالم في كفل مجفاالت اإلنتفاج

وتحتكر األولوية والصدار  ،وقد تضاعف عدد سكانطا خالل قرن ونصفف أكثفر مفن خمسفين
ضععا.

ويمكن القول إن الواليات المتحد بدأت من حي

انتطت أوروبا دخذت عنطا نقاط قوتطا

وتخلصت من نقاط ضععطا ونشفدت مفع ايلفة البخاريفة والقطفار متجفاوز مرحلفة اإلقطفان ،ولفم
تعففان مففن المنا سففة والحففرو

ففي القففار األميركيففة ،جميففع دول القففار تقريبففا إمففا أنطففا امتففداد

ج ،ار ي وبشرت مثل كندا أو تابع مستسلم لطا.

مع بداية القرن العشرين وتحديدا بعد انتطفاء الحفر العالميفة األولفى ،بفدأت الواليفات المتحفد

األميركيففة بففالخروج تففدريجيا مففن سياسففة العزلففة التففي اتبعتطففا لعتففر طويلففة ،وذل ف بعففد حففدو
ت،يرات جذرية ي مراكز القوى الدولية.83

82

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

واقتصاديا واجتماعيا و كريا ،وأسطمت في تقفدم وازدىفار الواليفات المتحفد  ،وانطفاء كفل الخال فات والصفراعات الفداور في داخلطفا في
تل ف العتففر  ،وقامففت الحففر األىليففة ففي العتففر مففن عففام  1861إلففى عففام  .1865المصففدر :العليففان ،عففادل محمففد حسففين .مرجففع
ساب  .ص .162
83

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

ل مي ففركيين"  ،وق ففد أتاح ففت ى ففذ السياس ففة للوالي ففات المتح ففد التع ففر للبن ففاء ال ففداخلي دون ال ففدخول ففي مش ففكالت الع ففالم وتحدي ففدا ففي
المشكالت األوروبية .المصدر :بيرنز ،ماكا  .)1966أمريكا كحضار  .ترجمة :راشد البراوت .الجزء األول .القاىر .ص .64
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ولقد اتسفمت السياسفة الخارجيفة األمريكيفة في القفرن التاسفع عشفر وبدايفة القفرن العشفرين

بففين الح فربين العففالميتين باالنعزاليففة  ،ىففذ السياسففة التففي – وكمففا تمففت اإلشففار إليففا سففابقا-
مكنطا العزلة الج ،ار ية النسبية للواليات المتحد نة ار لوقوعطا بين محيطين ،لكنطا تخلفت عفن
ىذ السياسة بعد الحر العالمية الثانية بسب

ومففن وبففروز االتحففاد السففو يتي ومففا حففد

ت ارجفع دور اإلمبراطوريفة البريطانيفة مفن جطفة،

مففن ثففور تكنولوجيففة ففي مجففال األسففلحة مففن جطففة

أخرى ،األمر الذت جعل الواليات المتحد  ،شدنطا ي ذل شدن جميع الدول األخفرى عرضفة
للطجففوم  .أمففا اليففوم و ففي عففالم اسففتحال يففا اسففت،ناء بلففد عففن ايخففر  ،قففد بففات مففن الصففع
تصور اتبان أمريكا أو أت قو عةمى سياسة انعزالية محضة.

كيف ت،يرت التوجطات األميركية نحفو العفالم بعفد الحفر العالميفة األولفى؟ سفؤال تجيف
أحدا

عليفا

ومجريات الت،يرات التي أخذت بالتسفارن في العفالم في كا فة المجفاالت ،حتفى أصفبا

المجال معتوحفا أمفام مفن يمتلف

القفدر علفى التفدثير  ،ولقفد أدى انطيفار القفوى السياسفية في

ذل الوقت ألمانيا والدولة العثمانية) إلى أن تعيد القوى وتحديفدا الواليفات المتحفد األمريكيفة

ق فراء المشففطد السياسففي الففدولي مففن جديففد  ،وشففملت ىففذ الت،ي فرات الحركففة الدوليففة سياسففيا
واقتصاديا وعسكريا  ،السيما أن الواليات المتحد لم تواجا أزمات خطير ولم تكفن شفريكا

مباش ار ي الحر

العالمية األولى  ،حي

بقيت ملتزمة إلى حد مفا في سياسفة االنعفزال.

وتجدر اإلشار إلى أن الحر العالمية األولى شكلت النوا األساسفية لةطفور بعف

الحركفات

اإليديولوجي ففة كالش ففيوعية ومط ففدت لصف فراعات مس ففتقبلية ك ففالحر العالمي ففة الثاني ففة ،ب ففل وحت ففى
الحففر البففارد  ،ولقففد شففكلت الحففر البدايففة للعففالم الجديففد ونطايففة األرسففتقراطيات والملكيففات

فر في
األوروبية ،وكانت المحر الرويسي للثور البلشعية في روسفيا ،والتفي بفدورىا أحفدثت ت،ي اا
سياسفات عففدد مفن الففدول الناشففوة في ذلف الوقفت ،كمففا بففرزت أسفوأ نتاوجطففا في تقسففيم الففوطن

العربي إلى مناط نعوذ بين القوى االسفتعمارية رنسفا ،بريطانيفا وايطاليفا ) واألسفوأ مفن كفل
ىففذا صففدور وعففد بلعففور ففي الثففاني مففن شففطر نففو مبر عففام  1917واعطففاء لسففطين
للحركففة الصففطيونية وطن فا قوميففا لليطففود علففى حسففا

السففكان األصففليين ،ويبففدو أن تجربففة

التططي ففر العرق ففي الت ففي اتبعتط ففا أميرك ففا ض ففد الطن ففود الحم ففر  ،أراد ال ،ففر

االس ففتعمارت

مطدت الطريف للحفر البفارد
تحديدا) بريطانيا ،تك اررىا ضد الشع العربي العلسطيني  ،كما س
بين العمالقين االتحاد السو ييتي والواليات المتحد .
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مفن جانف

تلف

آخفر ،عاشفت أوروبفا بعفد الحفر العالميفة أزمفات اقتصفادية عنيعفة  ،وكانففت

رصففة أمفام الواليففات المتحففد األمريكيففة السففت،الل ىففذا الوضففع علففى أسففاا أنطففا الداونففة

األولففى ألوروبففا قبففل الحففر وخاللطففا ،قففد جمعففت الواليففات المتحففد بعففد الحففر نتيجففة تسففديد

أوروبا لديونطا  %45من احتياطي الذى

ي العالم دصبحت بذل أول داون ي العالم .كل

ىفذ التحفوالت والت،يفرات ،كففان علفى صففانع القفرار السياسفي ففي الواليفات المتحففد األمريكيففة
أن يضعطا ي االعتبار وأن يدرسطا دراسة متكاملة لبناء التوجطات الجديد .

وشطدت تر العشرينات و الثالثينات من القرن العشرين ترسيخا مطردا للعقيد التوسعية التفي

انتطجتط ففا العقلي ففة األميركي ففة ،ففازدادت المس ففاحة الج ،ار ي ففة للوالي ففات المتح ففد األمريكي ففة ،

وأص ففبحت أ ارض ففي الوالي ففات المتح ففد عش ففر أض ففعاف أرض ففطا الس ففابقة و ت ففم ذلف ف كل ففا تح ففت
شففعارات الرسففالة التاريخيففة للواليففات المتحففد األمريكيففة التففي سففاعد التطففور ال أرسففمالي الرىي ف

يطا والقاوم على االسفتعباد في أن تصفبا اكبفر دولفة متقدمفة مفن الناحيفة االقتصفادية وأصفبا

الرأت األمريكي أن الواليات المتحد األمريكية أعلى أمة عن طري االنتقاء الطبيعفي) ،وقفد
أعلففن الفرويا األمريكففي ففي حينطففا إن األمفريكيين قففد عملفوا مففن اجففل تطففوير البشفرية خففالل

قففرن ونصففف أكثففر ممففا عملتففا جميففع الشففعو مجتمعففة ط فوال تاريخطففا).و ففي عففام 1939
اشف ففتعلت الحف ففر العالميف ففة الثانيف ففة وكانف ففت ىف ففذ العرصف ففة الذىبيف ففة لترجمف ففة العقيف ففد األمريكيف ففة
الجيوسياسية و كان الموقف األمريكي حس

كسبت ألمانيا الحر يج

ما جاء علفى لسفان الفرويا ىفارت ترومفان :إذا

مساعد روسيا ،واذا كسبت روسيا ينب،في مسفاعد ألمانيفا وليقتفتال

يقتالن اكبر عدد ممكن يما بينطما).84

سياسة أميركا بعد الحرب العالمية الثانية
حففرت بنففا القففول قبففل البففدء باسففتع ار
نعففر

لففبع

سياسففة أميركففا بعففد الحففر العالميففة الثانيففة ،أن

ايثففار التففي نجمففت عففن ىففذ الحففر  ،والتففي لففم تقتصففر علففى الففدول التففي

شفاركت مباشفر في القتفال مفن خفالل قواتطفا المسفلحة ومعفداتطا ،بفل شفملت دوال أخففرى
ي كل من أ ريقيا وآسيا ،تتلخص جملة ىذ ايثار يما يلي:85

84

عو

 ،صالا .الواليات المتحد األمريكية  :لطا

وراء التسلط  :قراء في العقليفة السياسفية األمريكيفة  .شفبكة النبفد المعلوماتيفة

 12تموز.2006
85

تمت مشاىد سلسلة حلقات العيلم الوثاوقي  Apocalypseالخاص بالحر العالمية الثانية .دبلجة وانتاج :ناشونال جيوغ ار ي

أبو ةبي .ست حلقات).
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( )1اآلثار على البشرية واإلنسانية :إذ تجاوز عدد ضحايا الحر

ي العالم من العسكريين

والمففدنيين  62مليففون نسففمة أت م ففا يعففادل  %2مففن سففكان الع ففالم  ،باإلضففا ة إلففى عشففرات

المالي ففين م ففن الجرح ففى والمش ففوىين  ،وق ففد ش ففطدت ى ففذ العت ففر تج ففاوزات خطي ففر عل ففى حق ففو

اإلنسان مات الماليفين مفن األبريفاء نتيجفة لل،فارات الجويفة و في معسفكرات اإلبفاد والتعفذي ،

عففالو علففى اعتقففال األطعففال والنسففاء  ،كمففا ارتكبففت المجففازر ففي ح ف العديففد مففن الش فعو

واسففتعملت ضففدىا األسففلحة الكيماويففة والذريففة ،وقففد كففان كففل مففن االتحففاد السففو ييتي وبولنففدا
وألمانيا من أكثر البلدان األوروبية تضر ار من ويالت ىذ الحر .

كما أدى انش،ال ايباء وأربا
انخع ففا

األسر بالحر إلى إحدا

جو اجتماعية كبيفر  ،أسفطمت في

نس ففبة الف فوالدات مقاب ففل ارتع ففان ملح ففوة ففي نس ففبة الو ي ففات كم ففا ب ففرزت المش ففكالت

االجتماعية المترتبة على كثر عدد المشوىين واألرامل واليتامى والمحرومين من العمل بسب

تعشففي البطالففة وت ازيففد عففدد اإلنففا

بالقيففاا إلففى الففذكور ،كمففا كثففر عففدد المشففردين وتضففخمت

المشاكل النعسية واحتد التسفاؤل حفول مبفررات اللجفوء إلفى العنفف وتقتيفل األبريفاء مفن الناحيفة

األخالقيففة ،وكلطففا تبعففات ار ق فت المواجطففات العسففكرية  ،األمففر الففذت أدى إلففى ازديففاد الش ف
والنعور من كل تقدم علمي والخوف مما يخبوا المستقبل.

( )2اآلثـــار االقتصـــادية :كان ففت نعق ففات الح ففر باىة ففة ج ففدا مم ففا اض ففطر العدي ففد م ففن ال ففدول
األوروبية المشاركة يطا إلى االقت ار
أصا

وتكفديا الفديون كمفا كانفت الخسفاور الماديفة كبيفر قفد

الدمار المساكن والمصانع ووساول النقل والمزارن وانقلبت دول أوروبا من دول مصدر

إلففى دول مسففتورد  ،وبففذل  ،قففدت الففدول القويففة مكانتطففا لصففالا الواليففات المتحففد األمريكيففة

خاص ففة بع ففد أن تمكن ففت ى ففذ األخي ففر م ففن تج ففاوز الص ففعوبات االقتص ففادية ألزم ففة الثالثين ففات
وتضففاعف إنتاجطففا الصففناعي وتجمففع عنففدىا مففا يعففادل  %80مففن الرصففيد العففالمي للففذى

وأصبا الدوالر عملة تبادل عالمية.

( )3اآلثــار السياســية :أسففعرت الحففر العالميففة الثانيففة عففن ىزيمففة الففدكتاتوريات ففي إيطاليففا
وألمانيا واليابان وتراجعت مكانة القار األوروبية لم تعد كل من رنسا وبريطانيا مسيطر على

العففالم  ،بففل بففرز قطبففان جديففدان ىمففا الواليففات المتحففد األمريكيففة واالتحففاد السففو ييتي ،كمففا
ت،يففرت أنةمففة الحكففم بدوروبففا الوسففطى والشفرقية حيف

المس ففتعمرات خ ففارج أوروب ففا واتض ففحت المطالف ف

نشففدت الففديمقراطيات الشففعبية وتطففورت

المش ففروعة لحرك ففات التح ففرر م ففن االس ففتعمار

وانقسم العالم إلى كتلتين متنا ستين :الكتلة ال،ربيفة برواسفة الواليفات المتحفد األمريكيفة والكتلفة
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الشرقية بزعامة االتحاد السو ييتي ،ثم ةطرت على إثر حصفول العديفد مفن المسفتعمرات علفى

استقاللطا الدول النامية التي شكلت ما سمي بالعالم الثالف

وقفد كفان للفدول العربيفة اإلسفالمية

دور عال ضمن ىذ المجموعة.

ومفن نتفاوك ىففذ الحفر علففى الصفعيد السياسففي أيضفا عفود جميففع بلفدان أوروبففا إلفى حففدودىا
القديمة باستثناء بولندا التي توسعت على حسا

ألمانيا ،وانقسمت أوروبا إلفى منطقتفي نعفوذ:

سففو ييتية ففي الشففر وأمريكيففة ففي ال،ففر  ،كمففا قسففمت ألمانيففا إلففى دولتففين واحففد ففي الشففر

وعاصففمتطا بفرلين والثانيففة ففي ال،ففر وعاصففمتطا بففون ،ودخففل العففالم ففي مجففال لقطبيففة ،

والحر

البارد  ،وتشكيل األحالف العسكرية ،واثار الحرو

الدول ،وتجزأت بع

اإلقليمية  ،والصراعات بين

الدول مثل كوريا إلى كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية التي دخلت في

حر مسلحة استمرت ثال

سنوات  ،وتدخلت أمريكا لمساعد كوريا الجنوبية منذ بداية

الخمسففينات مففن القففرن العش فرين  ،وما ازلففت تحففتعة بق فوات عسففكرية ففي كوريففا حتففى وقتنففا

الحاضففر ،وقففد شففطد عففام  2013تصففاعدا جففادا ففي التففوتر العسففكرت وكانتففا علففى وش ف
الدخول ي حر شاملة.

وبطذ ايثار والتبعات التي ترتبت على الحر العالمية الثانية ،خرجت أمريكا ومعطا الحلعاء

منتصر ضد ألمانيا وايطاليا واليابان ،وبرزت على الساحة الدولية قوى سياسية جديد  ،وكان

أبرزىففا االتحففاد السففو يتي ،ومففن ثففم أخففذت الواليففات المتحففد األمريكيففة تتبنففى سياسففة جديففد
ي كا ة الجوان

والمجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية.

اتبعففت الواليففات المتحففد مففا ادعففت بدنففا اإلصففالحات ففي أوروبففا ،بطففدف كسف
األوربيففة للقط ف

ال،ربففي ومسففاىمتطا ففي منففع انتشففار الشففيوعية بدوروبففا ،خاصففة بعففد ةطففور

مةف ففاىر الحف ففر البف ففارد بزعامف ففة االتحف ففاد السف ففو ييتي -القط ف ف

األمريكية-القط

دعففم الففدول

الش ف فرقي -والواليف ففات المتحف ففد

ال،ربي-ابتفداء مفن عفام  ،1946إضفا ة إلفى أن اإلصفالحات كانفت تطفدف

إلففى إعففاد العالق فات بففين الواليففات المتحففد األمريكيففة والففدول المنطزمففة ففي الحففر العالميففة
الثانيففة ،علففى عكففا االتحففاد السففو ييتي الففذت كففان يطمففا ففي كففر االنتقففام مففن دول المحففور
التي كبدتا خساور بشرية واقتصادية ادحة  ،وتجفدر اإلشفار إلفى أن تلف اإلصفالحات كانفت
من العوامل األساسية للقرن العشرين التي حا ةت على النةام الرأسمالي بدوروبفا ال،ربيفة مفن

جطة ،واعتبفرت مفن العراقيفل التفي حالفت دون انتشفار الشفيوعية بدوروبفا ال،ربيفة ومسفتعمراتطا
بد ريقية من جطة أخرى.
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وبعد انتطاء الحر العالمية الثانية وبروز أمريكا كقو عسكرية واقتصادية قاود للنةام

ال أرسففمالي العففالمي ففي مواجطففة المنةومففة االشففتراكية التففي بففرزت بقيففاد االتحففاد السففو ييتي،
تبنى صانعو القرار السياسي ي الواليات المتحد األمريكية سياسة كشعت عن سعي الواليات

المتحففد األمريكيففة للطيمنففة و ففر

السففيطر علففى المجتمففع الففدولي بشففتى الوسففاول مسففتخدمة

قوتطففا العسففكرية  ،ولففم تت فوان عففن اسففتخدام مففا حرمتففا الش فراوع الدوليففة مففن أسففلحة ففي سففبيل
ففر

ىففذ السياسففة ،طففي الدولففة الوحيففد ففي العففالم التففي اسففتخدمت السففالع النففووت ضففد

اليابففان) والسففالع الكيميففاوي أثنففاء حربطففا العدوانيففة ضففد الشففع
الففنطك المتنففاق

العيتنففامي ،واسففتمرت ففي ىففذا

مففع القففانون الففدولي حتففى بعففد سففقوط وزوال المعسففكر االشففتراكي الففذت أوجففد

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

احتالل الع ار عفام  2003تحفت مبفررات لفم تكفن صفحيحة  ،وتطديفدىا بارتكفا

ي

عفدوان

عسففكرت ضففد سففوريا ففي الوقففت الحاضففر بحجففة مسففاعد حركففة الت،ييففر الففديمقراطي ففي

سففوريا  ،سففاعدىا ففي ذل ف قففوى إقليميففة عربيففة وغيففر عربيففة دون االكت ف ار بالحصففول علففى
تعففوي

مففن مجلففا األمففن الففدولي ،غيففر أن الموقففف الروسففي تحديففدا قففد حففال بففين التوجففا

األميركي وبين تحقي م ربا .ويمكفن القفول بالنتيجفة بفدن السفلو المتنفاق

للواليفات المتحفد

مففع القففانون الففدولي تحففول إلففى سففمة ثابتففة مففن سففمات السياسففة الخارجيففة للواليففات المتحففد

األمريكيففة وسففارت عليففا جميففع اإلدارات الديمقراطيففة والجمطوريففة واسففتمر حتففى يومنففا ىففذا ،

وليا ىنا ما ينب بنمكانية ت،يفر ىفذا السفلو األميركفي  ،ولفيا بخفاف في أن أميركفا إنمفا

تب

وبقو بدسا العالقات الدولية وبالمرتكزات التي تحكم ىذ العالقات ،وبدال من أن تكفون

ق ففو الق ففانون ى ففي البوص ففلة الت ففي تطت ففدت بط ففا ال ففدول ففي رس ففم وص ففياغة عالقاتط ففا  ،اخت ففارت

الواليففات المتحففد بسياسففتطا المتبعففة قففانون القففو كقاعففد تسففتند إليطففا ففي عالقاتطففا مففع الففدول

األخرى المختلعة معطا.

ورغم أن الواليات المتحد األمريكية ي عطد الرويا با ار أوباما ،قد تعطدت بوضع حد

للحففرو الخارجيففة إال أنطففا سففرعان مففا نسففيت ىففذا التعطففد بمجففرد تطففور األوضففان العسففكرية
واإلنسانية ي سوريا بعد مزاعم استخدام الجيش السورت ل سلحة الكيمياوية ضد المدنيين ي
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غوطففة دمشف  ،حيف

باشففرت الواليففات المتحففد األمريكيففة بحشففد أسففاطيلطا للقيففام بعففدوان ضففد

سوريا غير مكترثة بموقف القانون الدولي.86

إن ىذ الطيمنة على األمم قامت على ركيزتين ،دما األولى تتمثفل في القفو العسفكرية

التي لم يستطع أت تحفالف أن يواجطفا منفذ نطايفة الحفر العالميفة الثانيفة ،والثانيفة في الفدوالر

األمريكي ،ىذ العملة التي تعردت بالدور الوحيد ي التعامالت المالية ي العالم.87
ولم يكن تركيز السياسة األميركية قط على الجان

دور ىام ي تنعيذ توجطات السياسة األمريكية ،حي

السياسي ،بفل كفان للجانف

العسفكرت

أقامت العديد من األحالف العسفكرية،

من أىمطا:

 .1حلف شمال األطلسي :لقد مطفدت المعاىفد بفين المعسفكرين الشفرقي وال،ربفي إثفر تصفاعد
حففد الحففر البففارد بينطمففا لحلففف شففمال األطلسففي الطري ف لتوسففيع معاىففد بروكسففيل التففي
وقعتطففا كففل مففن بلجيكففا ولوكسففمبور وىولنففدا وبريطانيففا و رنسففا ففي  17آذار عففام ، 1948
خاصففة بعففد ت ازيففد النعففوذ السففو ييتي ففي أوروبففا ،والففذت تحففول إلففى خطففر حقيقففي ىففدد الففدول

األوروبية ال،ربية.88

ومن جانبطا ،شفجعت أميركفا معاىفد بروكسفيل ودعفت إلفى توسفيعطا وأعربفت عفن رغبتطفا في

ال ففدخول عضف فوا يط ففا ،وبع ففد اجتم ففان عل ففى مس ففتوى وزراء خارجي ففة دول المعاى ففد والوالي ففات
المتحفد األميركيففة ،اسفتقر الفرأت علفى تطففوير المعاىفد إلففى تحفالف أوسففع ،وكانفت ىففذ بدايففة
وضع الميثا التدسيسي لحلف شمال األطلسي ،وتمكنت اللجنفة الداومفة لميثفا األطلسفي في

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

.89NATO

لقد أقدمت الواليات المتحد األميركية على ىفذ الخطفو نةف ار لعجفز األمفم المتحفد عفن

اتخففاذ إج فراءات اعلففة نحففو القضففايا الخال يففة ففي النةففام العففالمي ،وذل ف بسففب

االتجاىففات

المختلع ففة للق ففوتين العةمي ففين ،مم ففا أةط ففر ع ففدم ق ففدر مجل ففا األم ففن عل ففى اتخ ففاذ أت قف ف اررات
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حاس ففمة ،90وب ففدأت بتوقي ففع ى ففذ المعاى ففد مرحل ففة جدي ففد ففي ت ففاريع الوالي ففات المتح ففد  ،حيف ف

تمكنت من التخلي عن مبدأ العزلة ي سياسفاتطا الخارجيفة لتبفدأ بالمشفاركة العاعلفة في األمفن

األوروبي ي ةل الحر البارد  ،وطفوال ىفذ الحفر لفم تطف أر علفى بنيفة الحلفف واسفتراتيجيتا
أت ت،ييرات مطمة ،وبقي محا ةفا علفى مطمتفا الرويسفة في تحقيف األمفن الجمفاعي ألعضفاوا
في مواجطففة الخطففر السففو ييتي ،و ففي م ارحففل متتاليفة أصففبا عففدد الففدول المنضففمة للحلففف 28

دولة.91

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  ،نةف ار لعفدم قفدرتطا علفى

الففد ان منعففرد  ،وأن الواليففات المتحففد األميركيففة ىففي الدولففة الوحيففد التففي تمل ف القففدر علففى
تدمين الردن النووت لحماية أوروبا.92

غيففر أن أخطففر مففا تففم تعديلففا علففى اسففتراتيجية الحلففف بعففد انطيففار االتحففاد السففو ييتي

وال،ففاء الطيكففل العسففكرت للحلففف المضففاد وارسففو ففي عففام  1991ورحيففل القففو العةمففى الثانيففة
عن الساحة الدولية  ،ىو اعتبار إسراويل بمنزلة حليفف طبيعفي في الشفر األوسفط ،ولفا دور

وةيعف ففي إقليمف ففي ف ففي مجف ففال األمفففن ،وقف ففد التقف ففت اسف ففتراتيجية الحلف ففف مف ففع مضف ففمون التحف ففالف

االستراتيجي األميركي اإلسراويلي ي مساول أمنية مشتركة.93

وكففان التطففور األى فم واألبففرز الففذت أدى إلففى إق فرار الميثففا االسففتراتيجي الجديففد للحلففف

ىففو بيففان قمففة واشففنطن عففام  1999الففذت ألقففى الضففوء علففى المطففام المسففتقبلية للحلففف ،قففد
حرصففت الواليففات المتحففد علففى بقففاء الحلففف وتطففوير ،وسففعت إلففى تزويففد بكففل اإلمكانففات
الماديففة والتقنيففة وتطففوير مطماتففا ،وتوسففيع نط فا العضففوية يففا نحففو الشففر األوروبففي إلبقففاء

الحلففف ركيففز أساسففية لالسففتراتيجية ال،ربيففة ،وبطففذ التوجطففات ضففمنت الواليففات المتحففد بقففاء
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زعامتطا لطذا الحلف ،مكنطا ذل من التدخل ي شفوون أوروبفا الداخليفة ،كمفا أكفدت ارتباططفا
بدوروبا الموحد  ،عالو على مسعاىا ي تحجيم دور روسيا ومنعطا من التجاوز.94

والمالحففة ففي دور الواليففات المتحففد األميركيففة المففؤثر ففي اسففتراتيجيات حلففف شففمال

األطلسي أن إدارتطا السياسية لم تعجز أبدا عن تقديم مبفررات تفدخلطا العسفكرت في القضفايا
عففن موقففف القيفاد السياسففية األمريكيففة مفن األزمفة الليبيففة  ،نجففد

الدوليفة ،وىففذا مففا تمخف

الف فرويا اوبام ففا ،و ففي خطاب ففا ح ففول ليبي ففا ففي أواخ ففر أبري ففل  ،2011ق ففد أمسف ف العص ففا م ففن
المنتصففف ففي التعامففل مففع العري ف المؤيففد ففي إدارتففا للتففدخل ففي ليبيففا ألىففداف إنسففانية وبففين

العريف ف ايخ ففر الف ف ار

لطريق ففة ص ففناعة القف فرار ،ق ففد ق ففال إن الت ففدخل ل ففن يش ففكل س ففابقة لتلف ف

العمليففات ألن الواليففات المتحففد ال يمكنطففا التففدخل ففي كففل بقعففة مففن العففالم ألغف ار

إنسففانية،

و في الوقففت نعسفا قففال إن وضففع بفالد ففي العفالم ال يجعلطففا تشففاىد مفا يجففرت دون أن تتحففر

لمساند القضايا اإلنسانية.

وقبففل التوجففا إل فى مجلففا األمففن الففدولي الستصففدار ق فرار بالتففدخل العسففكرت ،اسففتبعد كثيففرون
قيام الواليات المتحد بعمليات عسكرية جديد بعفد العف ار وأ ،انسفتان ف علفى األقفل في الوقفت

القري  -ثم جاء التدخل ضفد النةفام الليبفي ليةطفر بوضفوع أن النزعفة العسفكرية األمريكيفة ال
تت،ير بت،ير األيديولوجيات العكرية للرؤساء ي السلطة ،خاصة لو اقترنت بطموع الرغبة في

إةطار تعو أمريكا على قمة ىرم القياد العالمية  ،قد سنحت العرصة للرويا أوباما لدخول'
الحففر الثالثففة' التففي تقودىففا واشففنطن ففي عشففر سففنوات قبففل بففدء معركففة انتخابففات الرواسففة

المقبلة من أجل إثبات قدرتا على الحعاة علفى مبفدأ المبفادر مفن جانف

الواليفات المتحفد في

التدخالت العسكرية ي صور العقيد الليبي الذت يحمل سجال سلبيا يو ر غطاء مالوما لعود

واشنطن إلى بناء التحالعات الدولية ضد الخصوم ي شكل أكثر قبفوال للمجتمفع العفالمي وىفو'

التشففاور قبففل التحففر ' حت فى لففو كانففت أمريكففا ففي صففدار القيففاد  ،وىففو التصففور الففذت سففعى
ريف

ففي اإلدار األمريكيففة للتففرويك لففا ففي الشففطور الماضففية ،ووجففد رصففة سففانحة ففي حالففة

ليبيففا ،بففدأت بمنطقففة الحةففر الجففوت ثففم توجيففا ض فربات ضففد أىففداف بعينطففا لشففل قففدر ق فوات

القذا ي على استطداف المدنيين بالترسفانة الحربيفة الثقيلفة ،ثفم حفدثت انتكاسفة نتيجفة خطفد في
تقففدير األوضففان علفى األر

مدن ومناط استولت عليطا.
94

وصففعوبة ففر

المعارضففة الليبيففة سففيطرتطا ،بففل وتراجعطففا ففي
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وعلى ما يبدو أن اوباما أراد أن يكرر الموقف في األزمفة السفورية  ،حيف

صفدرت

تطديففدات متالحقففة مففن اوبامففا ،وقففام بتحديففد أيففام وسففاعات لضففر سففوريا لففدعم المعارضففة
بحج ففة وج ففود أس ففلحة دمف فار ش ففامل ،لك ففن الموق ففف الروس ففي والموق ففف اإلي ارن ففي ك ففبا ى ففذا

التوجا.95

 .2حلف جنوب شرق آسيا :ميثا د اعي إقليمي ،عقد ي  8سبتمبر  1954بين أسفتراليا،
و رنسف ففا ،ونيوزلنف ففدا ،وباكسف ففتان ،والعلبف ففين ،وتايالن ف فد ،والمملكف ففة المتحف ففد  ،والواليف ففات المتحف ففد

األمريكية .وقع ىذا الميثا
ي جنو

ي مفانيال عاصفمة العلبفين ،وقصفد بفا إنشفاء نةفام د فان جمفاعي

شر آسيا .وبمقتضى ىذا الميثا أقرت الدول المرتبطفة بفا أن أت عفدوان مسفلا

عل ففى أت منط ففا يط ففدد س ففالم ك ففل منط ففا وس ففالمتا ،وتعط ففدت بب ففذل المعون ففة المتبادل ففة لمواجط ففة

العدوان .كما أنشفد الميثفا مجلسف ا تمثفل يفا كفل مفن الفدول المرتبطفة بفا ،ويقفوم بالتشفاور في
المسففاول الحربيففة وغيرىففا التففي تقتضففيطا األح فوال السففاود ففي المنطقففة مففن حففين يخففر .وقففد

أصدرت الدول المرتبطة بطذ المعاىد تصريحا يتضمن مبادل معينة ،وأسمتا ميثا المحيط
الطادت ،أكدت يا احترامطا لمبادل الحقو المتساوية ،وح تقرير المصفير لجميفع الشفعو ،
وأعلنت يا استعدادىا لالستمرار ي التعاون ي الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقا ية.
بففدأ ىففذا الحلففف ألغ ف ار

محففدد كففان مففن أبرزىففا مواجطففة قففو الصففين المتعاةمففة

وبخاصة ي العتر التي كانت الصين يطا تحت قياد ما وتسي تونك وبما كان يطرحا

مففن آراء ونةريففات سياسففية  ،ومنففذ بدايففة السففتينات مففن القففرن العشفرين أت بعففد حفوالي
عشر سفنوات مفن التدسفيا ،انسفحبت رنسفا منفا في العتفر التفي كانفت يطفا رنسفا تحفت

قياد شارل دي،ول  ،منذ عام  1965لفم يعفد لعرنسفا دور عفال في ىفذا الحلفف ،
وكان ىنا

العديد من المبررات التي قدمت من قبل

رنسا  ،إضا ة إلى أن الحلف

كففان يعففاني مففن ضففعف شففديد ففي قد ارتففا العسففكرية السففيما أن الففدول العربيففة ةلففت

تفر

مسفدلة تواجفد قفوات بريففة مفن قبلطفا ضفمن قفوات الحلففف العسفكرية ،وانتطفى وجفود ىففذا

الحلف ي عام .961977
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 .3حلـــف بدـــداد (المعاهـــدة المركزيـــة) :أسففا ىففذا الحلففف عففام  ، 1955برعايففة الواليففات
المتحففد األمريكيففة  ،ومشففاركة بريطانيففا واي فران وتركيففا وباكسففتان  ،وق فد واجففا مقاومففة
عنيعة من قبل الرويا المصرت ال ارحل جمال عبد الناصفر ،ولفم ينضفم إليفا أت مفن الفدول

العربيففة سففوى الع ف ار

ففي العطففد الملكففي  ،وكففان ال ارحففل عبففد الناصففر يففرى أن العففر ال

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

سففيطرتا المطلقففة،

ألكثففر مففن سففبعين عامفا ،ولففيا مففن المعقففول ،أن نقعففز ،جففد  ،نقففول لشففعبنا إننففا اكتشففعنا لففا

عدوا جديدا ،ىو االتحاد السو يتي وىو لم يتخلص بعد من عدو القديم ،االحتالل البريطاني.

وبعفد قيففام ثففور  1958ففي العف ار انتطففى تواجففد العف ار

انتطى ي عام .971979

ففي ىففذا الحلففف ،علمففا أن الحلففف

االستراتيجية األميركية في القرن الواحد والعشرين

تحففت شففعار "ال تنففازل عففن قيففاد العففالم ففي القففرن الحففادت والعش فرين" ،98خففرج خب فراء

مجلا األمن القومي واالستخبارات األمريكية وعدد كبير من مراكز الد ارسفات التفي تعمفل في

خدم ففة ص ففانع القف فرار األمريك ففي م ففن اجتم ففاعطم ال ففذت عق ففد ففي العت ففر م ففن  7إل ففى  27ش ففباط
1999م  ،وشففكل ىففذا الشففعار المبففدأ االسففتراتيجي الجديففد الففذت تنطففوت تحتففا المطففام والخطففط
التكتيكيففة حتففى تسففتمر واشففنطن كمركففز دولففي وعاصففمة لدولففة عةمففى ففي االحتعففاة بعففرش

القياد لماوة عام أخرى بال منا ا.

و ففي ىففذا ،يففرى حكمففاء الواليففات المتحففد وخبراؤىففا السياسففيون إن الواليففات المتحففد األمريكيففة
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

الشرقي ،ويعتقد ىفؤالء الخبفراء أن ىفذا ال،فرور ال،ربفي صفار مضفاعع ا بعفد االنتصفار السفاح

الذت حققا العالم بقياد الواليفات المتحفد األمريكيفة في عمليفة عاصفعة الصفحراء ضفد القفوات

العراقيففة ،وكففان احففد دالوففل ى ففذا ال،ففرور ال،ربففي مففا أعلنففا الففرويا جففورج بففوش عففن النة ففام

العالمي الجديد.

97

شبكة المعر ة www.marefa.org :

98

صحيعة البيان اإلماراتية .استراتيجية البيفت األبفي

في القفرن المقبفل :ماوفة عفام أخفرى مفن الزعامفة األمريكيفة .تفاريع 28 :ايفار
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ويضففيف الخبفراء السياسففيون ففي أميركففا ،بدنففا إذا أرادت الواليففات المتحففد االسففتمرار ففي

قيففاد العففالم ،ففان عليطففا انتطففاج أسففلو أكثففر تواضففعا مففع دول العففالم عامففة ،ومففع دول العففالم
الثال

على وجا الخصوص ،نةف ار لكفون األخيفر قفد أصفبحت أكثفر قابليفة الحتمفال الضف،وط

السياسية ،ليا بسب

قوتطا الذاتيفة ولكفن بسفب

رغبفة األنةمفة الحاكمفة يطفا -خاصفة الفدول

التي دارت ي ل المعسكر الشرقي سابق ا -على إثبات قدرتطا علفى تحفدت أمريكفا حتفى بعفد
سقوط االتحاد السو يتي.99

ويؤكففد الخب فراء اإلسففتراتيجيون أن المبففدأ االسففتراتيجي الففذت ينب،ففي أن تحففا ة عليففا واشففنطن

خففالل الماوففة عففام المقبلففة ىففو عففدم السففماع بانعجففار أت نففون مففن الن ازعففات اإلقليميففة التففي مففن
شففدنطا تطديففد السففالم واالسففتقرار ففي ىففذ المنففاط  ،حففدو أت ص فران غيففر مففدمون العواق ف

س ففوف يحم ففل ت ففدثيرات مباش ففر عل ففى المص ففالا القومي ففة األمريكي ففة ،وعن ففد ى ففذ النقط ففة تش ففير
اإلستراتيجية األمريكية إلى ضرور أن يكون للقو األمريكيفة عامفل الفردن المباشفر في احتفواء
ىذ النزاعات ي حالة شل الدبلوماسية األمريكية ي احتواوطا أو منع انعجارىا ،علفى أسفاا

أن يتم تدخل القو األمريكية بصور مقبولة قانونية وتحةى برضا الرأت العام.100

أما األىفداف التفي رسفمتطا االسفتراتيجية الجديفد للواليفات المتحفد األميركيفة ،قفد حفددت

بالنقاط العشر التالية:101

 .1اإلبقففاء علففى اسففتراتيجية األ ارضففي ايمنففة) التففي بففدء اإلعففداد لطففا منففذ عففام  1991والتففي
تضمن سالمة األراضي األمريكية من كا ة أنوان االعتفداءات التفي تطفدد األمفن القفومي سفواء

عبر أنةمة دولية أو شبكات إرىابية عالمية.

 .2تعزيففز كعففاء وقففو االقتصففاد األمريكففي وتففدعيم قد ارتففا التنا سففية علففى مسففتوى العففالم بمففا
ينعكا على مضاععة قو األمة داخليا وخارجيا.

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

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

الجديد.

99

Kagan R. (2003). Paradise and power: America and Europe in the New World Order (New
York) pp.99-110.
 100كنعان ،حسين .)2005 .مستقبل العالقات العربية ف األمريكية .بيروت :دار الخيال .ط  .1ص .212-187
101
Kagan R. Op.cit. p. 106-107
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 .5ر ع مستوى التنسي األمني لمواجطة التحديات األمنية العالمية بين أميركا والفدول الحليعفة
والصديقة بما يضمن المواجطة الحاسمة والعاعلة لتحديات األمن العالمي.102

 .6تحقي السالم واألمن والوحد للقار األوربية والحعاة على استم اررية عالقاتطا ذات الطابع
الخاص مع الواليات المتحد األمريكية.

 .7الحعاة على قو واستقرار مجموعة دول المحيط الطادت ايسيوية.
 .8تدمين المصالا األميركية عبر البحار.
 .9استمرار المواجطة الشاملة ضد اإلرىا

والمخدرات والجريمة المنةمة علفى مسفتوى العفالم

وممارسة ض،وط أوسع على الدول الراعية لإلرىا .

 .10تحقي السالم واالستقرار ي الشر األوسط ومناط النزاعات اإل ريقية.103
غير أن الجوىر الحقيقي لالستراتيجية األمريكية ىفو الحعفاة علفى الواليفات المتحفد األمريكيفة

كقطف

متعففرد في القففرن الحفادت والعشفرين دون السفماع ألت مففن القفوى األخففرى في المنا سففة

الععليففة للواليففات المتحففد أو حتففى مجففرد التعكيففر بمنا سففتطا ألن القففرن الجديففد يج ف

أن يكففون

أميركا .وتفم تفدطير ذلف الطفدف مفن خفالل رؤى اسفتراتيجية كفان مفن أىمطفا مفا اصفطلا علفى

تسميتا "استراتيجية اإلمبراطورية".104

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

األمريكية ،تركزت أجند ىذا المشرون ي أربعة مطام رويسة ىي:105

 .1الد ان عن األراضي األمريكية.

 .2القتال وتحقي النصر ي عدد من الحرو المتزامنة.

 .3القيام بمطام حعة األمن مع إعاد تشكيل المنا األمني ي المناط واألقاليم.
 .4إح ففدا

تحف فوالت ففي القف فوات المس ففلحة األمريكي ففة م ففن خ ففالل اس ففت،الل الث ففور العلميف فة ففي

الشوون العسكرية.

102

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

الجامعة المستنصرية .ب،داد ،جمطورية الع ار  .ص .106
103

المرجع الساب نعسا .ص 107

104

النداو ،سول .)2005 .اإلمبراطورية االستباقية .ترجمة :ليلى النابلسي .بيروت:شركة الحوار الثقا ي .ط .1ص .18-16

105

ولد أبا  ،السيد .)2004 .عالم ما بعد  11سبتمبر  .2001بيروت :الدار العربية للعلوم .ط  .1ص .37
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ولتحقي تل المطام الرويسة بتعفو و اعليفة ،عمفد المشفرون إلفى تقفديم بعف

المتطلبفات التفي

أوصى بطا لضرور تو ير القو العسكرية واإلمدادات المادية لطا ،شملت ىذ المتطلبات:106
.1

إبقففاء تعففو الواليففات المتحففد النففووت ونشففر علففى المسففتوى الففدولي ،واعففاد تقيففيم

.2

ر ففع أعففداد العففاملين والمنتسففبين إلففى الق فوات المسففلحة لتصففل إلففى ح فوالي مليففون

.3

إعففاد توزيففع القففو العسففكرية األمريكيففة علففى مسففتوى العففالم ففي ضففوء الحقففاو

دور القو النووية ي التعامل مع التطديدات الجديد .
ونصف المليون رد.

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 .
.4

تحدي

القفوات المسفلحة بصفور انتقاويفة ،واالسفتمرار في مشفرون الطفاور ،F-22

وزيفاد أعفداد طفاورات النقفل وال،واصفات ،وطفاورات الطليكفوبتر ،والطفاور V-22

.Osbery
.5

إل،ففاء مشففاريع التسففليا المكلعففة ففي حالففة عففدم جففدواىا بالنسففبة للقففدرات الد اعيففة

والقتالية للقوات المسلحة.

.6

تط ففوير أنةم ففة ص ففاروخية مض ففاد للصف فواريع لحماي ففة األر

األمريكي ففة وحلع ففاء

الواليات المتحفد ولتفدمين قفدرات الواليفات المتحفد علفى الفد ع بعناصفر القفو إلفى

كل مكان من العالم.
.7

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

.8

اس ففتخدام نت ففاوك وتطبيق ففات الث ففور العلمي ففة ففي الش ففوون العس ففكرية لض ففمان تع ففو

.9

زيففاد حجففم اإلنعففا الففد اعي ونسففبتا مففن النففاتك اإلجمففالي المحلففي بالتففدريك مففن

القوات المسلحة األمريكية على المدى الطويل.
 %3.5إلى .%3.8

وقففد اعتر ففت إدار ال فرويا األمريكففي السففاب بففوش االبففن ففي ضففوء ىففذ االسففتراتيجية
بمحاوالتطا لتثبيط عزيمة كل القوى األخفرى التفي تحفاول مقاومفة أو تحفدت الطيمنفة األمريكيفة،
 106إسماعيل ،واول محمد .مرجع ساب  .ص  ،113-112ويراجع أيضا:
Tyler PF. (2001). U.S Strategy Plan Calls for Insuring No Rivals Develop. New York Times:
March 8th 2001. p. A 1.
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بقولطففا" :أن قواتنففا تمتلف ف القففدر ألن تقن ففع األعففداء والمنا سففين بع ففدم القيففام بدي ففة عمليففة بن ففاء

عسففكرت علففى أمففل تجففاوز قوتنففا أو التسففاوت معطففا"" .واذا مففا آخففذنا بنةففر االعتبففار التعففو

العس ففكرت واالقتص ففادت الح ففالي للوالي ففات المتح ففد  ،ففنن ىن ففا اين توج ففا ففي أن ت ففتم إع ففاد
ىندسة العالم ،وتعميم النموذج األمريكي ي عموم أرجاء األر ".107

واعتمادا على ما سب  ،يمكن القفول بفدن الواليفات المتحفد قفد خرجفت مفن سياسفة االنعفزال

كمففارد يخففرج مففن مصففباع ،بعففد إعالنطففا عففن عففدم رغبتطففا بالتوجففا نحففو المشففكالت الدوليففة
واألوروبية منطا تحديدا ،انطلقت بخطوات واسفعة في السفاحة الدوليفة لتتفزعم كفل الحركفات وال

سف ففيما بعف ففد الكشف ففف عف ففن ب ف فوادر الحف ففر

العسكرية ،ومتابعة الحر
تعك ف

البف ففارد بف ففين القطبف ففين ،وتشف ففكيل التحالعف ففات

البفارد بينطمفا ،وةفل ىفذا الوضفع سفاودا بفين القطبفين إلفى أن تفم

االتح ففاد السففو يتي  ،وأص ففبا ففي داو ففر القطف ف

الواحففد  ،ومف فع بدايففة الق ففرن الح ففادت

والعشفرين بفدأ المشففطد الففدولي حالففة مففن الت،ييففر ،و ففي بدايففة العقففد األول وقعففت أحففدا
ففي حففرو

سففبتمبر  2001ودخففول الواليففات المتحففد

مسففلحة ففي أ ،انسففتان واحففتالل

العف ار  ،وقففد اسففتدعى ذلف أن تقففوم اإلدار األمريكيففة بالبحف

األمريكي ،وقد اصدر البيت األبي

عففن اسففتراتيجية ل مففن القففومي

األمريكي وثيقة بتفاريع  17مفن أيلفول عفام ، 2002

جففاء يطففا " :إن مطمففة الففد ان عففن امتنففا قففد ت،يففرت دراماتيكيففا  ،دعففداء الماضففي احتففاجوا

إلف فى جي ففوش عةيم ففة وق ففد ارت ص ففناعية عةيم ففة لتطدي ففد أمريك ففا ب ففالخطر ،أم ففا اين ففان
شبكات خعية من األ راد بنمكانطا أن تجل

العوضى والمعانا الكبرى لشواطونا ،وذل بتكلعفة

تقل عن ثمن شراء دبابة واحد ".

لقففد لجففدت الواليففات المتحففد ففي أعقففا

أحففدا

11سففبتمبر  2001إل فى صففياغة

المب ففدأ إلدار ب ففوش االب ففن "م ففن ل ففيا معن ففا ط ففو ض ففدنا “ ،واس ففتطاعت الوالي ففات المتح ففد
باعتبارىا القو العةمى الوحيفد  ،أن تجعفل قضفية اإلرىفا

االىتمام العفالمي ،108عفي أعقفا

القضفية األولفى علفى أولويفات

ىجمفات الحفادت عشفر مفن سفبتمبر  ،2001رسفم الفرويا

ج ففورج ب ففوش و ريق ففا األمن ففي مس ففا ار جدي ففدا للسياس ففة الخارجي ففة اح ففددت معالم ففا للقض ففاء عل ففى
التطديدات الصادر عن أطراف دولية أو غير دوليفة تتحفدى الفدور األميركفي ال اروفد في النةفام
الدولي .وعلى ىذا النحو أبدت الواليات المتحد استعدادىا للمضي قفدما في طريف دحفر نفون
 107بريجنسففكي ،سففبي،ينو .)2004 .االختيففار :السففيطر علففى العففالم أم قيففاد العففالم .ترجمففة  :عمففر األيففوبي .ط  .1بيففروت .ص
238
 108ليلة ،علي .)2005 .قضايا ومشكالت عالمية معاصر  .الجامعة العربية المعتوحة .ط  .1ص .215-206
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جديد من األعداء ،ال يردعا تطديد االعتقال وال تكبلا القيود اإلنسانية العملية ،واستعدت لشن

حر شاملة على كا ة األعداء ،حقيقيين كانوا أم وىميين.

لقففد اعتمففدت "أجنففد بففوش" علففى امففتال أحففادت للقففو الشففاملة لحمايففة األ ارضففي األميركيففة،
وتففدعيم ىيمنففة الواليففات المتحففد عالميففا ،ورسففم ت،يففر اجتمففاعي وسياسففي ففي الشففر األوسففط

العربي .وبكلمات بوش ،نن ىذ االستراتيجية "مثالية ألن الحرية ىبة من الر العةيم ،وىي
ي ذات الوقت واقعية ألن الحرية ىي أ ضل طريقة عملية لحماية أمتنا ي األجل الطويل.

ومع بداية العقد الثاني من القرن الحادت والعشرين ،شفطد العفالم صفراعات وتحفديات

خطي ففر ،وت،يف فرات ففي الكثي ففر م ففن السياس ففات الوطني ففة ،وق ففد س ففعت الق ففوى الكب ففرى الدولي ففة
واإلقليمية إلى االستعاد من تلف الت،يفرات وذلف

بصفياغة اسفتراتيجية مناسفبة ،ولفم تكفن

الواليات المتحد األمريكية والقوى اإلقليمية مثل إيران وتركيا المحيطة بالدول العربية ي
منففدى عمففا يففدور  ،وبففالطبع حففاول ويحففاول الكيففان الصففطيوني اسففت،الل ىففذا الموقففف

بمختلف الوساول واألسالي
اإليرانيففة األمريكي ففة  ،حيف ف

 ،وجاء عام  2013ليشطد تحوال ولو جزويا ي العالقات

أب ففدت اإلدار األمريكي ففة الرغبففة ففي التع ففاىم م ففع اإلدار اإليراني ففة

الجديد ي الكثير من القضايا ومن بينطا الملف النووت اإليراني  ،والصفران المسفلا في

س ففوريا ،و مح ففاوالت إيف فران االمت ففداد ففي المنطق ففة العربي ففة مس ففت،لة م ففا يح ففد

م ففن ت،يف ف ارت

سياسففية ففي عديففد مففن الففدول المركزيففة العربيففة مثففل مصففر والعف ار وسففوريا  ،و ففي نعففا

االستجابة دون حدود للكيان الصطيوني.

ثانيا :إيران :بين عهد الشاه وعهد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
إيف فران ليس ففت كيان ففا سياس ففيا ح ففديثا ،وال ةط ففرت لحي ففز الوج ففود كدم ففة ودول ففة باالكتش ففا ات

الج ،ار ية كما ىي الحال بالنسفبة للواليفات المتحفد األميركيفة  ،طفي كيفان موجفود منفذ قفرون
عديفد  ،ولكنففا تعفر

لت،ييفرات في البنيففة السياسفية والتعكيففر السياسفي ففي توجطاتفا داخليففا

وخارجيا  ،وعلى الرغم من تعاق

االدارات السياسية واختالف طبيعة النةم الحاكمة  ،لكن

الواضففا أن المرتك فزات السياسففية بقيففت ترتكففز علففى المشففاركة ففي الت،ييففر لمففا يحففيط بطففا
مستخدمة مختلف االمكانات المتاحة وتبح

عن إمكانات جديد وقت تو ر لطا العرص.

وحتففى تتضففا الصففور ففي المشففطد السياسففي اإلي ارنففي ومراحلففا وتطو ارتففا مففا بففين عطففدت

الش ففا وعط ففد الث ففور اإلس ففالمية اإليراني ففة ،وحت ففى تتجل ففى مالم ففا القف فرار السياس ففي والتوجط ففات

السياسية إليران ال بد من إعطفاء لمحفة عفن العوامفل الج ،ار يفة الطبيعيفة والبشفرية ودورىفا في

71

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

رسففم السياسففة الخارجيففة اإليرانيففة وتحديففد توجطاتطففا السياسففية ،وبيففان أثففر تل ف العالقففة علففى

الواقففع اإلي ارنففي والمسففاحة التففي تحتلطففا إي فران ففي المشففطد السياسففي الففدولي وق ف اررات المنطقففة
الشر أوسطية المصيرية والطامة والعاصلة ي حيا شعو ىذ المنطقة.

الموقع الجدرافي إليران

من أىم المدخالت األساسية لتوجيا وصياغة السياسفة الخارجيفة الت دولفة تتمتفع بكامفل
اسففتقاللطا وسففيادتطا علففى أ ارضففيطا تةطففر المعطيففات الج ،ار يففة الطبيعيففة والبش فرية  ،ورغففم مففا

قدمففا المعكففرون والسياسففيون ففي وصففف المعطيففات الج ،ار يففة الطبيعيففة كعوامففل ماديففة ثابتففة،
والمعطيات البشرية كعوامل مت،ير  ،109إال أنطفا متالزمفة تفرتبط ببعضفطا بشفكل تفدثيرت ،يفؤثر
نون منطا ي ايخر ،يكون األول إما طاردا أو جاذبا للثاني.

وي فرتبط تففدثير المعطيففات الج ،ار يففة ارتباطففا مباش ف ار بخصوصففية موقففع الدولففة وحففدودىا ودول
جوارىففا والمنا ففذ الماويففة التففي تقففع أو تشففرف عليطففا ،كمففا يبففرز تففدثير المعطيففات البش فرية مففن

خففالل نوعيففة السففكان والكففم ومففدى التجففانا ،وال يقتصففر ىففذا التففدثير علففى الصففعيد الففداخلي
للدولة ،بل يمتد يحدد درجة قوتطا ي المحيط الدولي ،تدكيدا لمبدأ أن قو الدولفة في المحفيط

الخففارجي إنمففا ىففي مس ففتمد مففن قوتطففا الداخليففة ،وأن سياس ففتطا الخارجيففة تتففدثر بشففكل كبي ففر

بسياستطا الداخلية.110
وعليا ،تلع

الج ،ار يا دو ار ىاما ي رسم وتخطفيط السياسفة الخارجيفة وتوجطفات صفانعي

القفرار السياسففي ،ويتعففاوت حجففم ىففذا الففدور تبعففا للمعطيففات الج ،ار يففة ومففدى قففو تدثيرىففا علففى
إد ار صانعي القرار السياسي ،نجد حاالت قو وحاالت ضفعف تفنعكا في مضفمونطا علفى

القرار الخارجي نعسا.111

ومن ناحية نةرية ،يمكن القول بدن القف اررات السياسفية تعتمفد إلفى حفد كبيفر علفى إد ار القفاد
السياسيين لمفا لفدى دولطفم مفن عوامفل ج ،ار يفة بنوعيطفا الطبيعيفة والبشفرية ،لكفن ىفذ القف اررات
تكون محدد بالواقع الععلي كما ىو ال كما ي كر صانع القرار أو توجطاتا ،وىذا مفا طرحفا

109

الرمضاني ،مازن اسماعيل .)1979 .إطار نةرت لدراسة السلو السياسي الخارجي ،كليفة القفانون والسياسفة ،جامعفة ب،فداد،

ص .22

110
111

السما  ،محمد أزىر .)1993 .الج ،ار يا السياسية الحديثة .الموصل:دار الطباعة والنشر .ص .98
العبففدالالت ،حسففين علففي .)2011 .العامففل الج ،ار ففي ففي إد ار صففانع القفرار األردنففي وأثففر ففي السياسففة الخارجيففة األردنيففة.

رسالة ماجستير ي العلوم السياسية .جامعة الشر األوسط :األردن .ص .72-70
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العكففر السياسففي المعاصففر ففي أن ايدلوجيففة القيففاد تففؤثر ففي السياسففة الخارجيففة للدولففة ،112
وىنا من يركز على المصلحة الوطنية التي تشمل كال من الحعاة على سالمة ووحد كيان
الدولة ،والسعي إلى طل

القو ي البيوة ،وبذل

فنن مفا يحفدد أىفداف السياسفة الخارجيفة في

المقففام األول ىففو معطففوم المصففلحة الوطنيففة كمففا يدركففا ويعسففر قففاد الدولففة وصففانعو الق ف اررات
السياسف ففية يطف ففا ،113وقف ففد دلف ففت بع ف ف

توجطف ففات القف ففاد السياسف ففيين علف ففى أىميف ففة دور العامف ففل

الج ،ار ففي ففي رسففم سياسففة الدولففة ،وأنففا جففدير بففدن يحةففى بتركيففز القففاد السياسففيين وصففنان

القرار على معطياتا ومحدداتا.114

وبنس ففقاط تلف ف الرؤي ففة عل ففى واق ففع إيف فران ،ودور موقعط ففا الج ،ار ففي ففي رس ففم سياس ففاتطا

الخارجية وتوجطاتطا ي العالقفات الدوليفة سفواء في عطفد الشفا أو بعفد قيفام الثفور اإلسفالمية،
ال يمكن إنكار حقيقة أن إيران امتلكت موقعا ج ،ار يا مطما عبر مختلف األزمنة التاريخية ،إذ

إنطا تعتبر حلقة وصل بين الشر وال،فر وبمثابفة ممفر طبيعفي للتجفار العالميفة بفين الشفر
األقصى وحو

لقد اكتس
بعف

البحر المتوسط.

موقع إيران أىمية كبير بسب

إطاللتا واش ار ا على مضي ىرمز وسفيطرتا علفى

الجففزر الموجفود يففا ،إذ يعفد ىففذا المضفي مففن أىفم المعففابر الماويفة عالميففا ،يعبفر مففن

خاللففا يوميففا اكثففر مففن  100سففعينة تقريبففا ،أت بمعففدل سففعينة واحففد كففل  15دقيقففة ،وتسففيطر
إيفران علففى المضففي والجففزر الواقعففة يففا ممففا يزيففد مففن أىميتطففا االسففتراتيجية ،ألن القففو التففي
تشف ففرف وتسف ففيطر علف ففى ىف ففذا المضف ففي تسف ففتطيع أن تف ففتحكم ف ففي الحيف ففا السياسف ففية والعسف ففكرية
والتجارية الداخلة والخارجة من الخليك العربي.

أما مقومات الموقع الج ،ار ي التي شكلت عوامل قو إليران ،وحدت بالفدول الكبفرى أن

تدخلطا ضمن استراتيجياتطا ،طي:

112

صففوبر ،دانففا  .)2006 .عمليففة صففناعة القفرار ففي السياسففة الخارجيففة األردنيففة  )2005-1980رسففالة ماجسففتير ففي العلففوم

السياسية .الجامعة األردنية .ص .59

113
114

عبد البديع ،أحمد عباا .)1988 .العالقات الدولية ،اصولطا وقضاياىا المعاصر  .القاىر :مكتبة عين شما .ص 29
من بين ىذ التوجطات :ما ذكر نابليون :إن الزعيم ال يستطيع أن يسفل سياسفة خارجيفة غيفر التفي تمليفا عليفا ج ،ار يفا بلفد )،

وما قالا الرويا المصرت الراحل جمال عبد الناصر مبينا أىمية الموقع ي تخطيط السياسة الخارجية :لفم يبف معفر أمفام كفل دولفة
من أن تجيل البصر حولطا ،حي

تبحف

عفن وضفعطا وةرو طفا في المكفان الفذت تعفيش يفا ،وتفرى مفا تسفتطيع أن تععفل يفا ،ومفا

ىففو مجالطففا الحيففوت وميففدان نشففاططا ودورىففا اإليجففابي ففي ىففذا العففالم المضففطر ) المصففدر :الطزايمففة ،محمففد عففو
السياسة الخارجية األردنية بين النةرية والتطبي  .عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع .ص .145
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 .1مففن الجان ف

العلكففي ،تقففع إي فران بففين داورتففي عففر

 40-25شففمال خففط االسففتواء ،وبففين

خطي طول  63-44شرقي خط جرينتش ،وبذل تقع معةم أراضيطا ضمن المنطقة المداريفة
المعتدلففة الدا وففة ،ىففذا الموقففع العلكففي الممتففد كففان لففا األثففر الكبيففر ففي تنففون األقففاليم المناخيففة

وتنففون النبففات الطبيعففي ،كمففا أثففر ففي تنففون واخففتالف توزيففع السففكان ونشففاططم االقتصففادت،
،البيففة سففكان إي فران يتركففزون ففي الجطففات الشففمالية وال،ربيففة حي ف

المنففا المعتففدل والسففطول

الخصبة ،ويعد النشاط الزراعي ىو النشاط االقتصادت الفرويا للسفكان في إيفران

رقم .)2 ،1

115

خريطفة

خريطة رقم( :)1الموقع الجدرافي الطبيعي إليران

116

115

حسففين ،بطففاء بففدرت .)1989 .التعففدد القففومي وأثففر ففي البنيففة السياسففية إلي فران .رسففالة دكتففو ار غيففر منشففور .كليففة ايدا ،

جامعة ب،داد .ص 33
 116المصدر :ىيوة الموسوعة العربية – سوريا ،دمش  .المجلد رقم  ، 375على موقع الموسوعة العربية:
&http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159543
m=1
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خريطة رقم( :)2توزيع األقاليم المناخية في إيران.117

 .2تقع إيران ي الجنفو ال،ربفي مفن قفار آسفيا ،وتبلفغ مسفاحتطا  1648000كيلفومتر مربفع،
وتتمتففع بنطاللطففا علففى أىففم ثففال

مسففطحات ماويففة ىففي الخلففيك العربففي ففي الجنففو ال،ربففي،

وبحر العر والمحيط الطندت ي الجنو وبحر قزوين ي الشمال ،وتبلغ المساحة اإلجمالية
لسواحل إيران البحرية  2524كيلومتر مربع بنسبة  %32.66مفن إجمفالي المسفاحة الحدوديفة

الكلي ففة البال ،ففة  5204كيل ففومتر مرب ففع ،وتت ففوزن ى ففذ السف فواحل عل ففى الخل ففيك العرب ففي 1180
كيلف ففومتر) ،وعلف ففى خلف ففيك عمف ففان وبحف ففر العف ففر

كيلومتر).

 700كيلف ففومتر) وعلف ففى بحف ففر قف ففزوين 644

118

و يما يخص االمتداد السفاحلي إليفران ،قفد أعطفت تلف الخصوصفية في الموقفع علفى الخلفيك

العربف ففي وخل ف ففيك عم ف ففان تحدي ف ففدا إيفف فران وزن ف ففا جيوسياس ف ففيا ممي ف فزا ،واس ف ففتعادت إي ف فران م ف ففن تلف ف ف

الخصوصية ي بناء قواعدىا البحرية وأصبحت تشكل قفو ال يسفتطان بطفا في المنطقفة ،ومفن

 117المصدر :ىيوة الموسوعة العربية – سوريا ،دمش  .المجلد رقم  ، 375على موقع الموسوعة العربية:
&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.
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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

للق فوات البريففة والبحريففة والجويففة ،ممففا جعففل إي فران ففي مقففدورىا التففدخل والتففدثير ففي إمففدادات
النعط و ي الحركة التجارية و ي الةروف الحربية ي الخليك العربي.119

 .3تمتففاز الس فواحل اإليرانيففة المطلففة علففى الخلففيك العربففي بعم ف مياىطففا  ،ممففا جعففل موانوطففا
المراسي واألعما  ،ضال عن وجود عفدد مفن

تتمتع بمزايا بحرية واستراتيجية ىامة من حي

حقول النعط اإليرانية البحرية التي تمتد تحت أعما ما بفين  5000 -4000م تحفت مسفتوى
سطا الخليك العربي.

 .4تحد إيران من جطة الشمال جمطوريات آسيا الوسطى – أذربيجان ،وأرمينيا ،وتركمانستان،
ومن الشمال ال،ربي تركيا ،ومن ال،ر الع ار  ،ومن الشر أ ،انستان وباكستان.
تتمثل األىمية الجيوسياسية لموقع إيران ي أنطا:

 .1تطففل علففى منطقففة الخلففيك العربففي الففذت يقففول عنففا الخب فراء لففو كففان العففالم داوففر سففطحية
عن مركزىا ،لكان ىنا سب

وكان المرء يبح

جيد للقول بدن المركفز ىفو الخلفيك العربفي،

ما من مكان مثلا ي العالم تتالقى يا المصالا الكونية وما من نقطة مركزيفة مثلفا بالنسفبة

الستمرار صحة اقتصاد العالم واستقرار .120

 .2تقع ي قل

نةريتا ،حي

المنطقة التي يطل عليطا حا ة اليابسة و التي قفدمطا نيقفوالت سفيبكمان في

اعتبر السيطر عليطا ىي السيطر على أور آسيا وبالتالي السيطر على العالم،

ونالحة أن حا ة اليابسفة ىفي قفوا األزمفات عنفد بفريك نسفكي وىفي العفالم العربفي اإلسفالمي

الففذت أسففمتا الواليففات المتحففد الشففر األوسففط الكبيففر ،والففذت ال ازل فت تشففكل السففيطر علي فا
نقطة السيطر على العالم.

 .3تقتر من نقطة االرتكاز الج ،ار في حيف

يعتبفر الج ،ار في البريطفاني ىفالعورد ماكنفدر أول

من نبا إلى أىميتطا ي محاضرتا ي الجمعية الج ،ار ية الملكية البريطانية في ينفاير 1904

و لق ففد وض ففع إص ففبعا عل ففى ش ففر أوروب ففا نقط ففة االرتك ففاز الج ،ار ففي والت ففي أطلف ف عليط ففا ع ففام

 1919قل
119

اليابا ي أور آسيا ،التي كفان االتحفاد السفو يتي يسفيطر عليطفا ،وطفرع نةريتفا

القص ففا ،عبد الوى ففا

عب ففد الس ففتار .)2000 .المح ففيط الطن ففدت وت ففدثير ففي السياس ففات الدولي ففة واإلقليمي ففة .مراجع ففة :د .عل ففي

المياع .ب،داد :مطبعة بيت الحكمة .ص .126-125
120

اإلبراىيمي ،حسن علي .)1989 .الفدول الصف،ير والنةفام الفدولي الجديفد :الكويفت والخلفيك العربفي .بيفروت :مؤسسفة األبحفا

العربية .ص .123
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المشففطور التففي أثففرت ففي العكففر االسففتراتيجي ففي أوروبففا وأمريكففا خففالل القففرن العشفرين وحتففى
اين  ،والتي أ ادت بدن من يسيطر على شر أوروبا يسيطر على قل
علففى قلف

اليابا ومن يسفيطر

اليففابا يسففيطر علففى جزيففر العففالم  ،ومففن يسففيطر علففى جزيففر العففالم يسففيطر علففى

العالم ،ويقصد ماكندر بجزير العالم القديم أسيا وأوروبا وأ ريقيا.

 .4تمتل ف احتياطيففا نعطيففا عففزز مففن مكانتط ففا السياسففية ،إضففا ة إلففى وقوعطففا بففين منطقت ففين
غنيتين بالنعط ىما :الخليك العربي الذت يحتوت على أكبر احتيفاطي نعطفي في العفالم ،وبحفر

قفزوين الففذت يتمتفع بدىميففة اقتصفادية كبففرى وصفف بطففا بدنفا خلففيك عربفي ثففان ،121حيف

يبلففغ

االحتياطي النعطي يا  16-8مليار برميل.122

كل تل العوامل التفي أسفطمت في جعفل إيفران ذات أىميفة اسفتراتيجية كبيفر  ،ىفي نعسفطا التفي

اسطمت ي جذ
إلى ثال

أنةار ومطامع القفوى الكبفرى وخاصفة في عفام  ،1907حفين قسفمت إيفران

مناط نعفوذت ،دمفا المنطقفة األولفى كانفت منقطفة بريطانيفة في الجنفو  ،والثانيفة

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

بففين االتحففاد السففو ييتي وبففين المحففيط الطنففدت والخلففيك العربففي التففي عففدت منففاط المصففالا
األميركية البريطانية.
وبتخصففيص الحففدي

عففن أىميففة موقففع إي فران بالنسففبة للواليففات المتحففد األميركيففة ،قففد كانففت

إيران -وال تزال -تشكل ىد ا استراتيجيا بالغ األىمية من خالل تجلي المعطيات التالية:123

 .1اعتبففار إيفران مركف از ممتففا از لمراقبففة ورصففد كففل مففا يففدور داخففل االتحففاد السففو ييتي ،إضففا ة
إلى دورىا كدولة عازلة ضد االتحاد السو ييتي والشيوعية.

 .2األطمان األميركية ي الحصول على النعط اإليراني.

 .3تخففوف الواليففات المتحففد مففن وقففون إي فران تحففت السففيطر السففو ييتية بمففا يطففدد المصففالا

األميركية ي المنطقة.

121

الشففمرت ،رضففا عبففد الجبففار سففلمان .)2003 .األىميففة االسففتراتيجية للففنعط العربففي .رسففالة دكتففو ار غيففر منشففور .كليففة ايدا ،

جامعة ب،داد .ص .20
122

شطا  ،مجيد حميد .)2002 .جي وبولوتي بحر قزوين .مجلة كلية ايدا

ي جامعة ب،داد .العدد التاسع والخمسون .ص

.413
123

علي ،محمد جواد .)1988 .العالقات األمريكية اإليرانية .العالقات الدوليفة إليفران .الجفزء األول .مركفز د ارسفات العفالم الثالف

التابع لجامعة العلبين .ص .210
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وازاء تل المعطيات  ،اعتمدت الواليات المتحد في توجطاتطفا بالنسفبة إليفران السفعي الحثيف

لمن ففع اس ففتيالء أت و ففة يس ففارية موالي ففة لالتح ففاد الس ففو ييتي عل ففى الس ففلطة ففي إيففران ،وى ففذا م ففا
عكسففتا تففر حكففم شففا إيفران محمففد رضففا بطلففوت  ،حيف

أصففبا حليعففا ىامففا للواليففات المتحففد

األميركية ي المحيط الطنفدت ،وزودتفا باألسفلحة والمعفدات العسفكرية وأمدتفا بالقواعفد البحريفة
ل ففتحكم قبض ففتطا م ففن خالل ففا عل ففى الش ففر األوس ففط م ففن ش ففر البح ففر المتوس ففط حت ففى المح ففيط

الطندت.

غيففر أن قيففام الثففور اإلسففالمية اإليرانيففة عففام  1979بقيففاد اإلمففام الخمينففي قففد قلف ف

المعادلففة ضففد أميركففا عقففدت إي ف ارن كدحففد أىففم مرتكزاتطففا ففي المنطقففة ،واتخففذت أميركففا اتجاىففا
آخففر تمثففل ففي إدخففال إي فران ففي حففرو لتحجففيم دورىففا ففي المنطقففة ،وأدل شففاىد علففى ذل ف
التوجا الحر التي خاضتطا إيران ضد الع ار التي استمرت ثماني سنوات.

القوميات اإليرانية واالنتماءات العرقية في إيران

القوميات اإليرانية ىي المجموعفات العرقيفة التفي تعفرف بتحفدثطا الل،فات اإليرانيفة ،تنتشفر ىفذ

القوميات على امتفداد الطضفبة اإليرانيفة بفدءا مفن ىنفدوكوش إلفى وسفط األناضفول ،ومفن آسفيا
الوسطى إلى الخليك العربي وىي المنطقة التي يطل عليطا أحيان ا إيران العةمى.

وتجففدر اإلشففار إلففى أن القوميففات اإليرانيففة ال تقتصففر علففى قففاطني حففدود إي فران قففط،

أحيانا لتعادت الخلط مع المواطنين اإليرانيين.
مصطلا القومية اإليرانية يستخدم
ا
يعف ففود أصف ففل المجموعف ففات العرقيف ففة المنتميف ففة إلف ففى القوميف ففات اإليرانيف ففة إلف ففى ف ففرن مف ففن ايريف ففون

الطندوأوروبيين ،وقد دلت بع

المكتشعات األثرية ي روسيا وآسيا الوسطى والشر األوسفط

على نمط معيشة تل القوميات ي الماضي ،وقد كفان للقوميفات اإليرانيفة دور كبيفر تاريخيف ا،
حيف

أسففا األخمينيففون إمبراطوريفة ارسففية واحففد عفدت مففن أولفى الفدول المتعففدد الجنسففيات

ففي الع ففالم ،باإلض ففا ة إل ففى اعتن ففا القومي ففات اإليراني ففة الكثيف فر م ففن ال ففديانات مث ففل الزردش ففتية

والمانوية.124

أما ىذا التنون العرقي والقومي ي التركيبة السكانية ي إيران ،يمكفن اعتبفار كمفا تفرى

بع

آراء المعكرين والمحللين السياسيين من أدوات الصفران الفداخلي وأحفد أىفم أسفبابا ،ذلف

أن قسما كبير من ىذ الجماعات العرقية قد عانى من اضططاد مفذىبي وعرقفي  ،وبحسف
124

العيسى ،حمد .تقرير نفادر عفن تفوترات الشفعو واألعف ار اإليرانيفة أو برميفل البفارود اإلي ارنفي الفذت يمكفن أن ينعجفر أت لحةفة

.المجلة الثقا ية .العدد  .407بتاريع2013/3/25 :
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التقارير ،شطد إقليم بلوتشستان الجنوبي الشرقي الناوي اضطرابات وعنف بين السفكان

بع

والحكومففة .كمففا أةطففرت ىففذ التقففارير أن جماعففة البلوشففيون يب،ضففون منففذ القففدم النةففام ففي

ططفران ،ويقولففون إن الحكومففة المركزيففة تضففططدىم بوحشففية وتطمففل مطففالبطم بينمففا تبلففغ نسففبة
البطالة بينطم  % 50-35ومعةمطم من السنة.
ويخو

الجيش اإليراني منذ سنوات حملفة دمويفة ضفد شفبكات تطريف

المخفدرات التفي تعمفل

عبففر قوا ففل منةمففة جيففدا مففن خففالل بلوشسففتان علففى طففول «طريف الطيففروين» مففن أ ،انسففتان

إلففى أوروبففا ،ىففذ المحا ةففة تعتبففر بال،ففة األىمي فة بصففور خاصففة بالنسففبة إلففى األمففن القففومي
اإلي ارنففي ،ألنطففا تقففع علففى حففدود دولتففين سففنيتين ىمففا باكسففتان وأ ،انسففتان الخاضففعتين للنعففوذ

األمريكففي  ،كم ففا تش ففكو جماع ففة البل ففوش م ففن التميي ففز العنص ففرت ففي قط ففاعي التعل ففيم ومج ففال
العمففل ،ومففنعطم مففن إةطففار معففالم ثقففا تطم المحليففة .وكمففا يحففد

ففي خوزسففتان أيض ف ا ،يففزعم

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

عففن مجمففوعتين سياسففيتين تتزعمففان العمففل ففي المحا ةففة وىمففا« :جبطففة تحريففر بلوشسففتان»

اليسفارية و«جبطففة حمايففة بلوشسففتان» األكثففر وسففطية وكفان مقراىمففا الرويسففان ففي ب،ففداد حتففى
عام  ،2003وبعد غفزو العف ار ربمفا انفتقال  -وو قف ا لمصفدر في المعارضفة – إلفى باكسفتان.
وتتطم الحكومة اإليرانية الواليات المتحد بدعم ىؤالء المتمردين السنة.125

كانففت تلف بعف

المالمففا االساسففية عففن الواقففع الج ،ار ففي الطبيعففي والبشففرت ففي إيفران ،لكففن

ماذا عن مصادر القوى اإليرانية؟ إن إيفران تمتلف الكثيفر مفن مصفادر القفوى بنوعيطفا الناعمفة

والمادية ،ولعلا من المعيفد في د ارسفتنا أن نعفر

لفبع

أىفم تلف القفوى في إيفران ،نةف ار لمفا

شكلتا تل المصادر للنةفام اإلي ارنفي مفن أىميفة في توجطاتطفا السياسفية  ،حيف

اسفت،ل القفاد

السياسف ففيون اإليرانيف ففون كف ففل مصف ففادر القف ففو الناعمف ففة وأدواتطف ففا التف ففي تتمتف ففع بطف ففا إي ف فران ضف ففمن
اسففتراتيجية واحففد تتففدطر ففي سياسففة واضففحة لتوةيففف القففو الناعمففة ففي سففيا االسففتراتيجية

الوطني ففة الكب ففرى لل ففبالد لتك ففون أكث ففر عالي ففة ففي خدم ففة المص ففالا اإليراني ففة القومي ففة والسياس ففة

الخارجية للبالد.

125

العيسى ،حمد .المرجع الساب نعسا.
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مصادر قوة الدولة اإليرانية

( )1القوى الناعمة اإليرانية:

 -العامــل الــديني :سففعت إيفران منففذ قيففام ثورتطففا اإلسففالمية إلففى أن تصففبا قففو إقليميففة كبففرى،

تنشر نعوذىا ي محيططا الذت اعتبرتفا محيطف ا اسفتراتيجي ا لتحقيف مصفالحطا .ويعتبفر العامفل

الففديني مففن أبففرز أدوات القففو الناعمففة ففي السياسففة اإليرانيففة ،خاصففة أن الجمطوريففة اإليرانيففة
المعاصر قد نشدت على المزج بفين الثيوقراطيفة الدينيفة واألدوات الديمقراطيفة ال،ربيفة ،لتحفا ة

على سلطة العكر الديني ورجاالتا ،كعكر مؤسا للدولة بشكل عام.

وبق فراء متدنيففة لم فواد الدسففتور اإلي ارنففي مففا بعففد الثففور  ،يبففدو واضففحا ارتبففاط الحيففا السياسففية
اإليرانيففة ففي داخلطففا وخارجطففا بالمحففددات واألطففر الدينيففة المذىبيففة ،وىففا ىففو ذات الدس ففتور

يتحففول مففن دور ففي تنةففيم الحيففا واقفرار الحقففو والواجبففات ليحففاط بطالففة مففن القدسففية تمنففع
تعفديل بعف

مفواد بشفكل نطفاوي ،وقفد جعففل الدسفتور مفن المرشفد األعلفى إليفران وصفي ا علففى

كا ففة المسففلمين داخففل إيفران وخارجطففا كمبففرر اسففتباقي لعففر

الطيمنففة كريفا أو عسففكريا علففى

محيططا  ،وتعمل إيران على نشر طمطفا للنمفوذج الشفيعي المتمثفل بواليفة العقيفا تشفيع قفومي

ارسففي) حففول العففالم ،كمففا تعلففي مففن شففدن قففم) كنطففار مرجعففي مقابففل النجففف ففي الع ف ار )

لتخريك األومة الموالين لطا والذين يعملون كسعراء لقوتطا الناعمة ينشرون رساول إيفران الدينيفة
والثورية واإلعالمية والثقا ية والسياسية.

 العامـل الثقــافي :تمتلف إيفران األدوات والوسففاول التفي تسففاعدىا علفى توجيففا مصفادر قوتطففاالثقا ية ي اتجا يحق مصالا البالد العليا وأىدا طا االستراتيجية ،وتتفوزن ىفذ األدوات علفى
مستويات متعدد داخل البناء الثقا ي ،ومنطا الثقا ة اإليرانية العارسفية ،المتفابع لتركيفز الدولفة

علففى العنصففر القففومي العارسففي رغففم كونطففا جمطوريففة إسففالمية ،يففدر أىميففة ىففذ األدا ففي

الترويك للثقا ة اإليرانية على الصعيد اإلقليمي خاصة ما يعرف ي إيران باسم مشفرون "حفوز

إي فران الحضففارية" أو "إي فران الكبففرى" ،والتففي تشففمل المنطقففة الواقعففة علففى حففدود الصففين شففرقا

والمحففيط الطنففدت جنوبففا والخلففيك العربففي غربففا والقوقففاز والبحففر المتوسففط شففماال ،وتحةففى ىففذ

المنطقة بدىمية قصفوى في االسفتراتيجية اإليرانيفة ولكنطفا تفدتي في المرتبفة الثانيفة بعفد الخلفيك

العربففي والمنطقففة العربيففة و ف االسففتراتيجية اإليرانيففة العش فرينية "اي فران  ،"2025وتنع ف إي فران

أمواال طاولفة في التفرويك الثقفا ي لخدمفة مشفروعطا القفومي ،مفثال بل،فت موازنفة إيفران الثقا يفة
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عففام  2008ح فوالي  2500مليففار تومففان ،ذى ف

منطففا  386مليففار تومففان إلففى وزار الثقا ففة

واإلرشاد اإلسالمي ،والباقي صرف على النشاطات الدعاوية والترويجية الثقا ية.
استخدمت ايضا إيران الخطا

الثورت المعادت ألميركا وال،ر  ،يما يتعل بالمسفالة

السورية واستطاعت إيران من خالل ىذا الخطا

أن تكسف

قطاعفات واسفعة مفن الفرأت العفام

لصالحطا السيما على الصعيد اإلقليمي ،واسفت،لت حساسفية ىفذ القاعفد تجفا أميركفا وال،فر

لحشد المعارضة ضد القيام بدت عدوان على سوريا ي ةل أزمتطا الراىنة.126

 الدبلوماسية اإليرانية :تسعى إيران من خالل أىدا طا الدينية إلى استخدام التشيع السياسفيكددا من أدوات الدبلوماسية ،ويستخدم التشيع في إطفار عالقفات إيفران الخارجيفة علفى نطفا
واسع وىفو عنصفر مطفم لتوليفد القفو الناعمفة اإليرانيفة علفى مسفتوى الحاضفنة الشفيعية المواليفة

للففولي العقيففا ففي الحففد األدنففى بمففا يخففدم المشففرون اإلي ارنففي ففي المنطقففة ،ومففن المعففروف أن
اسففتخدام التشففيع ففي السياسففة الخارجيففة اإليرانيففة قففديم ،لكنففا أصففبا أكثففر اعليففة بعففد أزمففة

العف ار عففام  2003حيف

دخففل التشففيع ففي إنتففاج السففلطة والسياسففة ففي الشففر األوسففط ،ممففا

أسطم ي تقوية نعوذ إيران ،قد أدى التشيع إلى تحويل الع ار إلى دولة صفديقة ومتحالعفة مفع
إيف فران ،وأعط ففى الحض ففور العع ففال والمص ففيرت ففي قض ففايا العف ف ار ولبن ففان ،أم ففا النة ففام الث ففاني
المعادت إليران والمتمثل بنةام طالبان األ ،اني قد تم التخلص منا.

تبقففى حقيقففة أن إيفران تتبففع المففذى الشففيعي وتمزجففا مففع القوميففة العارسففية وتحديف افدا مبففدأ واليففة
العقيا  ،وىي عامفل معرقفل لطفد طا في قيفاد المنطقفة أو توليفد قفو ناعمفة كا يفة تخولطفا القيفام
بتحقي ىذا الطدف دون االعتماد على قو صلبة ،بل إن ىذا العنصر قد يلع

ي كثير مفن

فلبيا ففي تعميف عزلففة إيفران اإلقليميففة خاصففة عنففدما تعمففد إيفران إلففى االعتمففاد
األحيففان اا
دور سف ا
على العامل الطاوعي لحشد األقليات الشيعية في المنطقفة ،وتعجفز عفن برىفان أنطفا ال تتعامفل
بسياس ففات طاوعي ففة ففي كثي ففر م ففن المحط ففات ،وى ففو األم ففر ال ففذت ي ففؤدت إل ففى رد ع ففل ب ففر

الطروح ففات اإليراني ففة أو المش ففرون اإلي ارن ففي ففي المنطق ففة الس ففيما ففي الخل ففيك والع ففالم العرب ففي.

واي فران وى في تتففابع تواجففدىا مففن خففالل الكثيففر مففن الوسففاول  ،ننطففا تسففعى جاىففد لبنففاء
وتطوير مصادر قوتطا الناعمة ومن بينطا العامل التكنولوجي.
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 -العامــل التكنولــوجي فــي إي ـران :لففم ي ،ف

عففن صففانعي الق فرار السياسففي ففي إي فران أىميففة

التكنولوجيففا كواحففد مففن مصففادر القففو الناعمففة ففي تنعيففذ أىففدا طا الوطنيففة سياسففيا واقتصففاديا

داخليففا وخارجيفا ،مففن حففالل متابعففة مففا يحففد

مففن تطففورات علميففة  ،أعلنففت الجمطوريففة

اإلسففالمية اإليرانيففة عففن إنجففاز علمففي وتقنففي تففاريخي كبيففر تمثففل ففي إطففال واعففاد مركبففة
ض ففاوية تحم ففل ق ففردا وى ففي خط ففو مطم ففة ففي إثب ففات الق ففدر اإليراني ففة المتعاةم ففة ففي مج ففاالت

التكنولوجي ففا وأبح ففا

العض ففاء وص ففناعة الصف فواريع بعي ففد الم ففدى وذات الق ففدرات االس ففتثناوية،

باإلضا ة إلفى خطفوات أخفرى أعلفن عنطفا سفابقا كصفناعة واطفال أقمفار صفناعية مخصصفة
ل بحا

العلمية ولالتصفاالت والبف

التلعزيفوني ولرصفد األحفوال الجويفة ،وتلف الخطفوات في

المسففير العلميففة والتكنولوجيففة إنمففا تؤكففد انضففمام الجمطوريففة اإلسففالمية اإليرانيففة إلففى مصففاف
الففدول المتقدمففة ففي مجففال العلففوم والتكنولوجيففا والصففناعات الحديثففة علففى مسففتوى االتصففاالت
والعضاء وصناعة األقمار الصناعية والمركبات العضاوية.127

القوة العسكرية اإليرانية :أهدافها وتوجهاتها

بلفدان

ت تمثل ال،اية القومية العليا إليران ي بسط ىيمنتطا على منطقة الشر األوسفط وبعف

آسيا الوسطي وجنو آسيا ،خاصة المتاخمة لطا مثل باكستان وأ ،انستان ،وذل من منطلف

عقاو ففدت ب ففدن إيف فران ق ففو إقليمي ففة عةمف فى تتف فوا ر لط ففا ك ففل الم ففؤىالت الحض ففارية لتط ففيمن عل ففى

المنطقة بحكم ما تملكا من قدرات جيوبوليتيكية ضخمة تتمثفل في  75مليفون نسفمة ،مسفاحة
 1.6مليففون كيلففومتر مربففع ،ثففرو نعطيففة وغازيففة تففدر عاوففدات تصففل إلففى ح فوالي  30مليففار

دوالر سنويًّا ،وقو عسكرية تقليدية وغير تقليدية ضخمة.
لق ففد ش ففطدت السياس ففة العس ففكرية اإليراني ففة عقف ف

وق ففف إط ففال الن ففار م ففع العف ف ار

منتصف عام  1988جطودا مكثعفة فى اتجفا إعفاد بنفاء القفوات المسفلحة وتعفوي

ففى

الخسفاور

التففى لحقففت بطففا خففالل العمليففات العسففكرية ففي الحففر العراقيففة اإليرانيففة ،وزادت حففد تكثيففف
ىففذ الجطففود عق ف

حففر الخلففيك الثانيففة عففام  ،1991وشفف،لت حي ف از كبي ف ار مففن نشففاط القيففاد

اإليرانيففة ،بم ففا ينب ف ب ففدن أعمففال البن ففاء الففد اعي اإلي ارن ففي أصففبحت تتج ففاوز كثي ف ار احتياج ففات

الد ان الذاتي.

وأدت التطورات الدولية واإلقليمية إلى إحدا

حالة من االختالل فى التفوازن االسفتراتيجي فى

منطقففة الخلففيك العربففي ،وذل ف بعففد االحففتالل االمريكففي للع ف ار وتففدمير قوتففا العسففكرية ،وبمففا
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كانففت تمثل ففا مففن تف فوازن الرع ف

ل ففدى القي ففاد االيرانيففة ،والتح ففول ففي اإلط ففار الجيوب ففولتيكى

ايسيوت المحيط بطا لصالا إيران ،حي
لتلع

يمكن القفول إن إيفران خرجفت مفن تلف التطفورات

دو ار يعيد إلى األذىان ذل الدور الذى لعبتا إيران الشا  ،وىو شفرطي الخلفيك مسفتعيد

ى ذل من الحصار الدولي الذت ر

على الع ار  ،وتعمل السياسة اإليرانيفة علفى التفرويك

لطففذا الففدور عففن طري ف تكثيففف نشففاططا السياسففي واالقتصففادت والعسففكرت واأليففديولوجي ففي
مختلففف االتجاىففات ومففن بينطففا القيففام بففدورىا ففي تففدمين المنطقففة ،وذل ف عففن طري ف احت فواء

العف ار مففن ناحيففة ،وبففدء مرحلففة جديففد مففن المصففالحة مففع دول مجلففا التعففاون الخليجففي مففن
ناحية أخرى.

وتقوم إيران بتنعيذ أعمال احتواء الع ار عن طريف اإلبقفاء علفى حالفة الفال حفر والفال

سلم بين الدولتين علفى الفرغم مفن التنفازالت الضفخمة التفى قفدمطا العف ار إلفى إيفران إبفان أزمفة

ال،ففزو الع ارقففي للكويففت ،وما ازلففت إي فران تمففارا أعمففاال عسففكرية منخعضففة الحففد ضففد الع ف ار

و ففى نعففا الوقففت ،بففدأت إي فران 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

العالقففات اإليرانيففة مففع كففل مففن السففعودية واإلمففارات مففا لبثففت أن تففدىورت مففع اتضففاع النوايففا
العدوانية اإليرانية ،كما تكشفعت في اسفتيالء إيفران بشفكل كامفل علفى الجفزر اإلماراتيفة الثالثفة

أبي موسى وطن

الكبفرى وطنف

الصف،رى منفذ عفام  1970ابفان حكفم الشفا  ،128ولفم

ت،ير الثور من سياسة إيران تجا ىذ القضية  ،بل تضاعف وجودىا العسكرت.129
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إن الةروف والمحددات التي رسمت سياسة الشا محمفد رضفا بطلفوت في المنطقفة العربيفة بشفكل عفام و في المنطقفة الخليجيفة بشفكل خفاص،

والمتمثلففة ففي خصوصففية عالقاتففا مففع السياسففة األمريكيففة والتحالعففات السياسففية واألمنيففة التففي أدخففل إي فران يطففا ،وتعاعالتففا السياسففية مففع الكيففان

الصطيوني وتعاونا النووت معا ،وعزما على أداء دور الشرطي ي منطقة الخليك ،واستع راضات القو والتطديد بطا ،كل تل الةروف قد أحدثت
فر لخلففل م فوازين القففوى العسففكرية ل،يففر صففالا دول الخلففيك ،وم،بففة
حالففة مففن التففوتر والص فران اإلقليمففي دون الوصففول إلففى الحففر المسففلحة ،نةف اا
التصادم المباشر مع مصر الناصرية ،حتى ما قبل ىزيمة يونيو  .1967إال أن رحيل عبد الناصر ،وغيا
د عت الشا لإلقدام على خطوات كان من شدنطا إحدا

أية قفو ردن عربيفة مناووفة إليفران قفد

المزيد من التوتر ي السفاحة اإلقليميفة ،ومنطفا احفتالل الجفزر اإلماراتيفة الفثال  ،خال فا

لمففذكر التعففاىم ففي  17نففو مبر  ،1971بففين إمففار الشففارقة واي فران ،برعايففة بريطانيففا ،التففي تعلقففت بمسففدلة تقسففيم جزيففر أبففو موسففى والتففي أشففارت
مقدمتطا إلى أن ال إيران وال الشارقة ستتخلى عن المطالبة بدبو موسى ،ولن تعترف أت منطمفا بمطالف

= = بنودىا على أىمية معنوية كبرى من كونطا قانونية؛ إذ نتجت عفن معاوضفات حضفرىا عفن الجانف

األخفرى ،وقفد انطفوت ىفذ المفذكر في =

البريطفاني ،السفيد وليفام لفوا ممفثالا عفن

وزير الخارجية البريطاني آنذا إلي دوجالا ىيوم ،وحاكم الشارقة الشيع خالد بن محمد القاسمي ،الذت أرسل رسالة بتاريع  18نو بمر 1971

إلى وزير الخارجية البريطاني بين يطا الشروط التي قبلتطا اإلمار بشدن الجزير مع تساؤلا حول مدى قبول إيفران بطفا ،وأرسفل ىيفوم رسفالة بطفذا
الشدن إلى وزير خارجية إيران ،ي الشطر نعسا ،رد عليا الوزير اإليراني بالقبول ي اليوم الثفاني ،ممفا د فع بفوزير الخارجيفة البريطفاني إلفى الفرد
مفن يردعطفا -تمكنفت

علما أن إيران -و في غيفا
على الشيع القاسمي ي الشطر التالي من نعا العام برسالة بل،ا يا قبول إيران ىذا "االتعا " ا
مفن أن تعففر علففى إمففار الشففارقة ىفذا التعففاىم المجحففف ،والففذت اضففطر حفاكم الشففارقة إلففى التوقيففع عليففا .أمفا بخصففوص جزيرتففي طنف
وطن

الكبففرى

الص،رى ،واللتين تعودان إلمار رأا الخيمة ،نن مالكيطا منذ أواخر القفرن التاسفع عشفر عفاوالت عربيفة ،وتشفير الد ارسفات التاريخيفة إلفى
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ويتضا بجالء لمتتبعي األوضفان العسفكرية في المنطقفة أن السياسفة الد اعيفة اإليرانيفة

بصففعة إجمالي ففة ىففي نت ففاج منطقففي لتص ففاعد توجط ففات الطيمنففة والتوس ففع اإلقليمففي ل ففدى قط ففان
عري

من النخبة السياسية الحاكمة في إيفران ،وذلف

فى محاولفة الىثفة لإل فاد مفن ةفروف

الع ار االستراتيجي الذى نشد ى منطقفة شفمال غفر آسفيا والخلفيك العربفي عقف

تفدمير القفو

العسكرية العراقية وانطيار االتحاد السو يتي ،وتنطوت ىذ التوجطات على خطور حقيقية ليا
قط علفى أمفن األقطفار العربيفة المجفاور إليفران ج ،ار يفا ،ولكفن أيضفا علفى أمفن جميفع الفدول

العربيففة ،نة ف ار إلففى أن توجطففات الطيمنففة اإليرانيففة ترمففى ففى أحففد جوانبطففا إلففى تحقي ف السففياد
والتعو للقومية العارسية على القومية العربية.

تجدر اإلشار إلى أن مصادر القو العسكرية اإليرانيفة ووارداتطفا قفد شفطدت ت،يف ار ملحوةفا منفذ
ثففور  1979بعففد انقطففان ال فواردات مففن السففالع األمريكففي ،بففدأت إي فران تعتمففد علففى الصففين

واالتحففاد السففو يتي ،عففالو علففى دول شففر أوروبففا لتففو ير المعففدات العسففكرية ،وان خسففرت

إيران العديد من مقدراتطا الحربية على إثر الحر مع الع ار

محددات ومرتكزات السياسة الخارجية اإليرانية

ي تر الثمانينات.

إن حالففة مففن اسففتم ارر الت،ييففر ففي السياسففة الخارجيففة اإليرانيففة قففد رضففت نعسففطا علففى

المشطد السياسي اإليراني و قا للت،يرات التي حدثت ي نةام الحكم ،بعد عفزل الشفا وسفقوط
حكمففا وقيففام الثففور اإلسففالمية ففي إي فران ،تمففت إعففاد بنففاء األسففا السياسففية اإليرانيففة ،و قففا

للت،يير الجذرت ي طبيعة النخبة السياسية الحاكمة ي إيران.

أن إمففارتي الشففارقة ورأا الخيمففة كانتففا تسففتو يان الرسففوم علففى اسففتثمار الجففزر الففثال

مففن ال،واصففين والصففيادين والرعففا  .كمففا كانففت االمارتففان

تمنحففان االمتيففازات للشففركات األجنبيففة السففت،الل الثففروات الطبيعيففة بمففا يطففا الففنعط ،ففي ى فذ الجففزر ،ولففم يكففن ثمففة نقففاش إقليمففي ،وال اعت ف ار

إيراني ،قبل عام  1971على ممارسفة سفياد رأا الخيمفة علفى جزيرتفي طنف

الكبفرى والصف،رى ،وسفياد الشفارقة علفى جزيفر أبفو موسفى ،وعليفا

فنن ىفذ السفياد عربيفة ،عليفة ،ومتواصفلة ،ومتصفلة ،باألصفل البشفرت لإلمفار األم ،وسفلمية ،ومعلنفة ،وكاملفة ،وىفذ الشفروط جميعطفا ضففرورية،

بحس

القانون الدولي العام لشرعية امتال اإلقليم أصالا ،ومع ذل بادرت إيران باحتالل الجزيرتين ،قبل ثالثة أشطر من انسحا

بريطانيفا مفن

الخليك ي  30نو مبر  ، 1971أت قبل يوم واحد من استقالل اإلمارات عن التاج البريطاني وقيام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحد ي مطلع

ديسمبر  ، 1971التي أصبحت الوري

القانوني لالتعاقيات ،حس

قفرار المجلفا األعلفى لالتحفاد ،والفذت أكفد علفى أن أت اتعفا وقعتفا أت إمفار

مففع "ايخفرين" قبففل االتحففاد ىففو اتعففا مففع الدولففة االتحاديففة .ونتيجففة قففدان الت فوازن العسففكرت ،اضففطرت اإلمففارات إلففى قبففول ىففذ الوضففعية علففى

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

ةروف التطديد باستعمال القو واإلك ار  .المصدر :عثمان ،سيد عو

 .العالقفات اإليرانيفة الخليجيفة بفين دروا الماضفي وآ فا المسفتقبل .مجلفة

مختارات إيرانية .العدد  .28عام .2002
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وكمفا اشفار جوزيفف رانكفل في كتابفا "عمليفة صفنع السياسفة الخارجيفة" ،فنن "قفرار الدولفة ال

يصنع من طفرف الدولفة ،ولكفن بدشخاصفطا مفن أ فراد ومجموعفات" ،130فالقرار يتفدثر بمجموعفة
مفن العوامفل ،صفنعطا أصفحا

نةريفة صفنع القفرار إلفى عوامفل داخليفة وأخفرى خارجيفة ،وتعفد

محددات السياسة الخارجية من اإلطار العام والتعصيلي لعالقاتطا مع الدول األخرى ،و ي حالفة
إيران ،نن تدثير البيوة الداخلية والخارجية علفى سياسفتطا الخارجيفة قفد لعف
عملية وصنع القرار الخارجي.

دو ار مطمفا في طفم

وبنففاء علففى مففا تقففدم ،قففد قسففمت محففددات السياسففة الخارجيففة اإليرانيففة إلففى داخليففة وخارجيففة،
دما الداخلية طي تشمل كال من:

المحددات السياسية:

 .1حصر السلطة ي والية العقيا :على الرغم مما جفاء بفا النةفام اإلي ارنفي مفن وعفود شفرعية
بتحقيف

والم ار

نةفام إسفالمي يجمفع بفين الديمقراطيفة واإلسفالم ،وتشفكيل مؤسسفات وىيوفات النةفام
العامة ضمن صياغتين :الجمطورية واإلسالم ،إال أن ىذ التوجطات لفم تتمتفع بصفعة

الديمومفة وواجطتطفا العديفد مفن الصفعوبات والتفي مفن أبرزىفا حصفر السفلطة في واليفة العقيفا

والمتمثلفة في القيفاد الدينيفة ،وتحديفد التوجطفات والسياسفات،وتكريا أنمفاط معينفة مفن

ممارسات السلطة المستند إلى قاعد اجتماعية حي

القيمة العليا للمبفادل والتعفاليم الدينيفة،

مما أدى إلى ابتالن الدولة والمجتمع ،الدولفة ىنفا تسفتند إلفى جانف

دون جان

واحفد وىفو السفلطة ،مفن

األمة ،للعقيا الح وكل الصفالحياتن وال يجفوز ل مفة انتقفاد أو عصفيان اوامفر،

مما أوجد حالة داومة من التوتر بين الدولة والمجتمع تتخللطا حالة من االنقسفامات السياسفية
العميقة ،لذا تلجد الطبقة الحاكمة إلى انطاء حالفة التفوتر وتصفديرىا إلفى خفارج حفدودىا حتفى

تحا ة على كيانطا وأال يرتد ىذا التوتر إلى تدمير ذاتي يؤدت إلى انطيار النةام الحاكم الذت

يستند إلى أيديولوجية والية العقيا.

131

 .2نةرية الولي العقيا ي مجال السياسة الخارجية اإليرانية :تتضمن ىذ النةرية ثال

أطر

رويسة في السياسفة الدوليفة ،وىفي الرؤيفة التحديثيفة للتطديفدات الخارجيفة التفي لفم تعفد تقتصفر

130

131

Frankel J. (1963). The Making of Foreign Policy. Oxford University Press. P. 2-3.
البطنيجي ،عياد .السياسة الخارجية اإليرانية :دراسة نقدية مقارنة .مدونة البطنيجي االليكترونية :تاريع الزيار 2014/5/1 :
http://Albutniji.maktoobblog.com/1618897
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علفى خفارج حفدود العفالم اإلسفالمي ،ودمفك الرؤيفة مفع الثقا فة اإليرانيفة ،وعالميفة السياسفة
اإلسالمية.

 .3يدخل الطيكل الحكومي وأسالي

التخطيط واتخاذ القرار ورسم السياسات ي الدولة ضمن

نس سياسي يمكن اعتبار من مصفادر قفو السفلطة السياسفية ،و في ىفذا الصفدد يتضفا دور

المرشفد في اإلدار الدبلوماسفية ووضفع األىفداف والخطفط االقتصفادية والثقا يفة والعسفكرية
واالجتماعية ،وىو ما ال تتمتع با النةم السياسية األخرى.

 .4إن النةام السياسي اإليراني من الناحية النةرية ي،ل
ولكنا من الناحية العملية ي،ل

عليا الطفابع الفديني األيفديولوجي،

المصلحة على األيديولوجيا ى العديد من القضايا التى تربط

مصفالحا بالخفارج والتفى تكفون نابعفة مفن ضف،وطات مجتمعيفة داخليفة تفؤثر علفى سياسفاتا

الخارجية.132

 .5براغماتية السياسة الخارجية اإليرانية بما يتماشى مع مصالحطا وبعيدا عن الشعارات

األيديولوجية التي تتبناىا مثل عالمية السياسة اإليرانية وأنطا تحا ة على مصالا المسلمين

أينما وجدوا.

المحددات االجتماعية:
 .1وجود تنةيمات سياسية ودينيفة مثفل رابطفة علمفاء الفدين المناضفلين ،وتجمفع علمفاء الفدين
المجاىفدين واألع ا ز الجديفد كحفز كفوادر البنفاء وحفز جبطفة المشفاركة اإلسفالمية،
وبع

الصحف والجمعيات اإلسالمية كجمعية المؤتلعفة ،والتفي اصفبحت جفزءا مفن التيفارين

اإلص ففالحي
اإليرانية.
 .2تلعف

والمحف فا ة ،دح ففدثت ت ففاثيرات ففي عملي ففة ص ففنع القففرار ففي السياس ففة الخارجي ففة

الحفوز الحفوز الدينيفة دو ار مفؤث ار ألىميتطفا في تكفوين رجفال الفدين الشفيعة وتضفم

الحوز بداخلطا مجموعة تيارات سياسية وأخرى دينية منعصلة عن السفلطة ،حيف
تدثير قوت لبع

 .3تشفكل األحف از

ىذ الجماعات على السياسة الخارجية اإليرانية.133

كفان ىنفا

السياسفية والتجمعفات والمعارضفة محفاور ضفاغطة ومفؤثر في السياسفة

اإليرانيفة ،إذ يعفد التنفون الفذت تعر فا إيفران في التركيبفة االجتماعيفة انعكاسفا لتنفون أحزابطفا

السياسية والتيارات الموجود داخلطا.134
132

عباا ملكي .صنع القرار ي السياسة الخارجية اإليرانية ،مجلة مختارات إيرانية .العدد  .36عام .2003

133

نعا المرجع الساب .

86

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

المحددات االقتصادية:
يشففكل العامففل االقتصففادت أحففد أىففم محففددات السياسففة الخارجيففة اإليرانيففة ،وقففد ازدادت

أىميتا بعد الحر البارد وةطور االعتماد المتبادل والتكامل واالنعتاع االقتصادت.

ولقد انعكا تدثير العامل االقتصفادت علفى السياسفة الخارجيفة اإليرانيفة وعالقاتطفا الدوليفة بعفد

تعرض فطا للمشففاكل االقتصففادية علففى إثففر حربطففا مففع الع ف ار  ،وبففدأت إي فران ففي التوجففا نحففو
التنسي

ي السياسات االقتصادية و تا با

الحوار مع العالم الخارجي.135

ومففن المحففددات االقتصففادية التففي حةيففت بدىميففة كبيففر لففدى القففاد السياسففيين وصففنان القفرار
ففي إيف فران لبن ففاء دول ففة قوي ففة يب ففرز إجم ففالي ال ففدخل الق ففومي ودخ ففل الع ففرد واإلنت ففاج الص ففناعي

والزراعي كما وكيعا ،وتفوا ر المفوارد والثفروات الطبيعيفة ،كمفا يعتبفر الفنعط االسفاا الفذت يقفوم

عليففا االقتصففاد اإلي ارنففي ،بففل ويلعف

دو ار ىامففا ففي توجيففا عالقففات إيفران الخارجيففة  ،تقلبففات

اسعار كثي ار ما تؤثر على سياستطا الخارجية ،وقد سعت إيران – وال تزال -إلى االنعتاع على
دول الخلفيك العربيفة بفدءا بالسففعودية ليسفاىم ذلف

في اسففتقرار أسفعار الفنعط ،كمفا أن لج ،ار يففة

إيفران أىميفة كبفرى في حمايفة اسفتقرار أسففعار الفنعط بسفيطرتطا علفى مضفي ىرمفز وسففيطرتطا

على الجزر اإلماراتية الثالثة المتنازن عليطا طن
لقففد تطل ف

الكبرى ،طن

الص،رى ،وأبي موسى).

النشففاط االقتصففادت اإلي ارنففي مففع تنففامي حجمففا واتسففان مصففادر سياسففة خارجيففة

براغماتيففة لتدسففيا عالقففات اسففتراتيجية سياسففية وثيقففة مففع الففدول المجففاور ،مففن ناحيففة أخففرى،
قففد اسففت،لت إيفران موقعطففا الج ،ار ففي بمففا تمتلكففا مففن خاللففا مففن ثففروات غازيففة ونعطيففة ليكففون

عامال ضاغطا ي تعامالتطا الخارجيفة ،ولقفد اسفتخدمت إيفران الفنعط أدا إلصفالع سياسفاتطا
الخارجيفة ودعفم ىفذ السياسفة ،حيف

كانفت تحفرص داومفا علفى الضف،ط سفلبا وايجابفا بسفالع

الفنعط للخفروج مفن عزلتطفا السياسفية مفع كسفر الحصفار االقتصفادت ،ولتحقيف

مكاسف

اقتصفادية مثفل اتعاقطفا النعطفي مفع روسفيا االتحاديفة الفذت جعفل لطفا حليعفا سياسفيا قويفا أمفام

الض،وط األمريكية لصالحطا ،كما استخدمت إيران النعط لتنعيذ استراتيجية سياسية خاصة بطا

134

سليم ،محمد السيد .)1997 .العالقة بين الديمقراطية والتنمية ي آسيا .القاىر :مركز الدراسات ايسيوية .ص .489

135

ىفاا ،ريتشفارد ،أوسفليعان ،ميجفان .)2002 .العسفل والخفل في الحفوا ز والعقوبفات والسياسفات الخارجيفة .ترجمفة :اسفماعيل

عبد الحكيم .القاىر  :مركز األىرام .ط  .1ص 36
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ي المنطقة العربية من خالل اتعاقاتطا النعطية مع كفل مفن سفوريا ولبنفان ،وأيضفا اسفتخدمت

النعط لتوثي سياساتطا الخارجية تجا الدول المختلعة مثل تركيا والطند.136

أمففا المح فددات الخارجيففة لسياسففة إي فران ،قففد تففدطرت بمسففتويين ،األول إقليمففي والثففاني

دولي ،دما على المستوى اإلقليمي ،قد تاثرت السياسة اإليرانية بطبيعة التعاعالت والتوازنات
اإلقليميففة ،وقففد أزلففم التعامففل مففع ىففذ التعففاعالت إيفران بالحيففاد يمففا يخففص القضففية األ ،انيففة،
كمففا تبنففت إي فران موقعففا سياسففيا واضففحا ار ضففا لكففل معاوضففات التسففوية ففي قضففية الص فران
العربي اإلسراويلي وداعما لكل أشكال الثور والمقاومة العلسطينية باعتبفار القضفية العلسفطينية

محففو ار أساسففيا ففي السياسففة الخارجيففة اإليرانيففة ،ولففيا مففن ال،ري ف

أن نجففد إي فران ىففي التففي

أصفبحت تحففدد شففكل التعففاون مففع دول الجفوار سفواء العف ار أو دول مجلففا التعففاون الخليجففي
العربية بما ال يتعار

مع مصالحطا وأن تكون ىفي صفاحبة الفرأت في ذلف  ،نةف ار لمفا تتمتفع

با من قدرات بشرية وعسكرية وثروات نعطية ىاولة.

أما على المستوى الدولي ،قد ساعدت عالقات إيران مع القوى الكبرى ي بلور عمليفة صفنع
القفرار السياسفي الخفارجي إليفران ،وكمفا الحفة المحلفل السياسفى كايهاا بارزكاار ،أنفا ببنفاء

عالقات مع دول صديقة مثل سوريا وحركات سياسية مثل حز ا .أو العصاول الشيعية ي
الع ار حاولت إيران ردن التطديد العسكرت المتمثل ي كل إسفراويل و الواليفات المتحفد علفى

المفدى القصفير ،وكفذل "منفع مدسسفة دور الواليفات المتحفد في ناوطفا الخلعفي علفى المفدى

الطويل".137

و يما يتعل بدىداف السياسة الخارجية إليران بشفكل عفام ،ىنفا العديفد مفن النةريفات

التفي تختلفف و قفا للتوجطفات والفرؤى المختلعفة ،طنفا نةريفات تقفوم علفى األ كفار الالحدوديفة
واألممية ،وبالتالي تتبني البعد العالمي ىد ا للسياسة الخارجية اإليرانيفة ،بينمفا يعتمفد بعضفطا
علفى البعفد الفداخلي والفوطني منطجفا عمليفا لطفا ،وسفعت ألن تصفبا القضفايا الوطنيفة ىفد طا

النطفاوي ،وىنفا مفن التفزم طريف الوسفطية واالعتفدال في الفرؤى وسفعى إلفى تجنف
والتعريط ي ىذا الصدد.138

136

اإل فراط

عبفد المفؤمن ،محمفد السفعيد .الفنعط واإلصفالع السياسفي في إيفران .مجلفة مختفارات إيرانيفة .العفدد الثفاني والعشفرون .مففارا

 .2003ص .72
Gareth S. (2010). The reformation of Iraq’s foreign relations: New elites and enduring legacies.
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تحالفات ايران مع المنظمات ذات التوجه الديني

( )1إيران وحزب اهلل

حففز ا .ىففو تنةففيم سياسففي عسففكرت متواجففد علففى سففاحة لبنففان السياسففية والعسففكرية
وجفود عفن طريف المقاومفة العسفكرية للوجفود

على مدى أكثر من عشرين عامف ا ،وقفد اكتسف

اإلسفراويلي خاصففة بعففد اجتيففاع بيففروت عففام  ،1982وكلففل الحففز عملففا السياسففي والعسففكرت
بنجبففار الجففيش اإلس فراويلي علففى االنسففحا

مففن الجنففو اللبنففاني ففي مففايو  /أيففار مففن عففام
ففي صففعو ا خسففاور كبيففر اعتبففرت ففي

 ،2000وتصف سفدى لففا ففي حففر تمففوز  2006وألح ف
إس فراويل إخعاقففات خطيففر وتطديففدا لوجففود إس فراويل كدولففة ،وتصففنف العديففد مففن الففدول ال،ربيففة
والعربية الحز على أنا منةمة إرىابية.

يمي ففز ح ففز ا .ففي تحركات ففا السياس ففية عل ففى الس ففاحة اللبناني ففة ب ففين العك ففر والبرن ففامك

السياسففي ،يففرى أن العكففر السياسففية ال تسففقط إذا كففان الواقففع السياسففي غيففر م فوات لتطبيقطففا،
كمففا ىففو الحففال بالنسففبة لعكففر إقامففة دولففة إسففالمية ففي لبنففان  ،حي ف
صففعوبة اقامففة دولففة دينيففة اسففالمية ففي لبنففان ،وذل ف بسففب

ال يخعففي قففاد الحففز

التركيبففة الديموغ ار يففة السياسففية

الدينيفة في لبنفان ،وىكفذا علفى مسففتوى البرنفامك السياسفي فنن خصوصفيات الواقفع اللبنففاني ال
تسففاعد علففى تحقيف ىففذ العكففر ،الدولففة اإلسففالمية المنشففود ينب،ففي أن تكففون نابعففة مففن إراد

شعبية عارمة.

أما عن عالقة إيران بحز ا ،.فيمكن وصفعطا بالعالقفة المتداخلفة ،التفي يتفداخل يطفا

البع ففد السياس ففي وال ففديني ،ففبع

اللبن ففانيين الش ففيعة الف فذين يمثل ففون كف فوادر ح ففز ا .تف فربططم

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 إي فران ففنن أمينففا العففام

السيد حسن نصر ا .يقول إن "ذل ال يعني أن الحز ىو حز إيراني على أر

لبنانية"،

ويعضففد كالمففا بففالقول "إن أمففين عففام الحففز لبنففاني ،وكففل ك فوادر الحففز لبنانيففة ،ويمففارا
نشففاطا علففى أر

لبنانيففة ،ويففدا ع ويقففدم شففطداء ففي سففبيل تحريففر األر

اللبنانيففة" ،إال أنففا

م ففن غي ففر الممك ففن اغع ففال التف فرابط الوثيف ف والتح ففالف ب ففين الح ففز وايف فران ففي مختل ففف

المجاالت.
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( )2إيران وحركة الجهاد اإلسالمي
تشف ففكلت حركف ففة الجطف ففاد اإلسف ففالمي كتنةف ففيم لسف ففطيني منف ففاى

التعاقيف ففة أوسف ففلو ف ففي

السففبعينيات علففى يففد الففدكتور تحففي الشففقاقي ،وقففد قامففت القففوى اإلسففالمية المجاىففد "قسففم"
الجناع العسكرت الساب للحركة بعد عمليات كبير ،ولم تشار الحركة في العمليفة السياسفية
إذ قاطعت االنتخابات التشريعية العلسطينية عام .2006

وال يخعففي قففاد

حركففة الجطففاد اإلسففالمي عالقففتطم مففع إي فران  ،إذ يصففعون تل ف العالقففة

باالسففتراتيجية ،الجففدير بالففذكر ان عالقففة حركففة الجطففاد بففنيران قففد بففدأت منففذ انتصففار الثففور
اإلس ففالمية اإليراني ففة بقي ففاد اإلم ففام الخمين ففي ،بع ففدما كان ففت إيف فران س ففاحة لإلسف فراويليين وأجط ففز

االستخبارات األميركية ،إذ إن الخميني استبدل العلم اإلسراويلي الذت كفان ير فرف في ططفران

بالعلم العلسطيني.

ويففرى البففاحثون انففا مففن غيففر الممكففن تجاىففل العالقففة التاريخيففة بففين حركففة الجطففاد

مففن خففالل مؤسسففطا الففدكتور الشففقاقي وبففين الدولففة اإليرانيففة وثففور الخمينففي إذ تركففزت أغل ف

كتابففات الشففقاقي ففي بدايففة حياتففا النضففالية علففى الثففور اإليرانيففة وكففان كتابففا "الخمينففي :الحففل

البففديل" مففن أواوففل الكتف

التففي كتبففت حففول ىففذ الثفور حيف

صففدر بعففد أيففام مففن وقوعطففا عففام

1979م األمر الفذت ةفل وسفيةل ربمفا نقطفة ارقفة في عالقفة الحركفة بالدولفة اإليرانيفة حيف

من الطبيعي أن يتدثر أعضاء وعناصر حركة الجطاد المنضفمون تحفت لواوطفا الحقفا بكتابفات

المؤسففا األول للحركففة خففالل ق فراءتطم لطففذ الكتف
الثور والدولة اإليرانية.

التففي والبففد سففتتر انطباعففا إيجابيففا حففول

و ففي ذك ففرى معرك ففة الس ففماء الزرق ففاء ففي ش ففطر ن ففو مبر  2012الت ففي خاض ففطا الجن ففاع

العسكرت لحركة الجطاد اإلسالمي ي لسطين ،نجد قاد الجطاد االسفالمي في احتعفاالتطم
بطففذ الففذكرى ال يخعففون مففديحطم إلي فران لمففا قففدمت لطففم مففن مسففاعدات عسففكرية مكنففتطم

مفن إلحففا الخسفاور ففي صففعوف قفوات العففدو الصفطيوني ،واذا كانففت ىففذ العالقفة مففع حركففة

الجطاد اإلسالمي ،ما ىي طبيعفة العالقفة بفين إيفران وحركفة حمفاا كمنةمفة لسفطينية ذات
طابع ديني إسالمي؟
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( )3إيران وحركة حماس
أعلف ففن عف ففن تدسف ففيا حركف ففة حمف ففاا الشف ففيع الشف ففطيد أحمف ففد ياسف ففين بعف ففد حف ففاد

الص ففطيونية ففي  6ديس ففمبر 139 1987حيف ف

الشف ففاحنة

اجتم ففع س ففبعة م ففن كف فوادر وكب ففار ق ففاد جماع ففة

اإلخوان المسلمين العاملين ي الساحة العلسطينية برواسة الشيع الشفطيد أحمفد ياسفين  ،وكفان

فذانا بففانطال حركففة حمففاا وبدايففة الش فرار األولففى للعمففل الجمففاىيرت ضففد
ىففذا االجتمففان إيف ا
االحتالل الصطيوني.
وقف ففد شف ففطدت عالقف ففات حركف ففة حمف ففاا بف ففنيران تطف ففو ار نوعي ف فا غيف ففر مسف ففبو

ف ففي حجف ففم

تعاعالتطففا ،وسففرعة توثيقطففا ،ففي ضففوء المصففالا المشففتركة لكففال الجففانبين ففي تنميتطففا ور ففع

مستوياتطا ،وقد شمل ذل األصعد السياسية واإلعالمية والعسكرية والمالية ،لكن عام 2011
الذت شطد ثورات الربيع العربي ،بسقوط أنةمة عربيفة بعينطفا ،وتسفاقط أنةمفة أخفرى ،كفان لفا

أكب ففر األث ففر عل ففى تزع ففزن ى ففذ العالق ففة ،وت ارج ففع وتيرتط ففا ،ال س ففيما الث ففور الس ففورية ،وال ففد ان

المسففتميت الففذت تبديففا إي فران تجففا النةففام السففورت ،وممففا الش ف

يففا ،قففد اثففرت التطففورات

السورية السياسية على واقع العالقة بفين ايفران وحمفاا  ،ولكفن ىنفا مسفان للعفود ولفو

تدريجيا لكن الطو بين وجطتي نةر الطر ين ،حماا وايران ،ال زالت كبير .

وقففد سففعت ايفران إلففى ففتا ا ففا جديففد مففن خففالل التقففار مففع التيففارات الدينيففة التففي بففرز
دورىففا علففى المس فرع السياسففي بعففد مففا اطل ف عليففا الربيففع العربففي ،ومففن ابففرز ىففذ القففوى
جماعة االخوان المسلمين.

( )4إيران وجماعة اإلخوان المسلمين
ىنففا بعف

المعكفرين السياسففيين الففذت يففرون ان العالقففة بففين إيفران وجماعففة االخفوان

المسلمين وبخاصة ي مصر تعود الى النصف االول من القرن العشرين منذ أن

شكل حسن البنا جماعة االخوان ي مصر ،على أن العالقة بفين ايفران الشفيعية وجماعفة

139

حففاد

اعتففداء آثففم نعففذ سففاو شففاحنة صففطيوني ففي يففوم  1987/12/ 6ضففد سففيار صفف،ير يسففتقلطا عمففال عففر وأدى الففى

استشطاد أربعة من أبناء الشع
مففن جطففاد الشففع

العلسطيني ي مخيم جباليا لالجوين العلسطينيين ،واعتبر ىفذا الحفاد

إعالنفا لفدخول مرحلفة جديفد

العلسففطيني ،كففان الففرد بففاعالن النعيففر العففام .وصففدر البيففان األول عففن حركففة المقاومففة االسففالمية "حمففاا" يففوم

الخاما عشر من ديسمبر  1987إيفذانا ببفدء مرحلفة جديفد في جطفاد الشفع

العلسفطيني ضفد االحفتالل الصفطيوني ال،اشفم  ،وىفي

مرحلة يمثل التيار االسالمي يطا رأا الحربة ي المقاومة .المصفدر :موقفع يفوم القفدا العفالمي علفى اإلنترنفت ،متفاع علفى الفرابط

التالي:
 http://www.qudsday.com/hamas1.htmlتاريع الزيار 2014/5/25 :
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اإلخ فوان المسففلمين ففى مصففر تسففب حففر الخلففيك االولففى بففزمن طويففل ،منففذ نشففد الجماعففة
على يد اإلمام حسن البنا ترسخت عالقات ممتد مع شيعة ايران ،قد سفاىم البنفا بععاليفة في

نشد لجان التقري

“نفوا

بفين الشفيعة والسفنة ،وقفد تمفت دعفو “مجتبفى ميفر لفوحى” المعفروف باسفم

صففعوت” مؤسففا حركففة “ ففداويان إسففالم” وجمعيففة أنصففار اإلسففالم” لزيففار مصففر بففدعو

مففن س ففيد قطف ف

ع ففام  1954وعق ففد ع ففدد مففن االجتماع ففات م ففع ق ففاد اإلخف فوان وحمل ففا ط ففال

اإلخوان على األعنا

ي جامعة القاىر ليلقى خطبة نارية ي طالبطا ،ونذكر ىنا أيضا قيام

المرشد األعلى “على خامنوي” بترجمة كت

سيد قط

واعتمادىا كمصدر رويسي فى تثقيفف

الحففرا الثففورت اإلي ارنففي وبففاألخص أعضففاء الباسففيك “ق فوات التعبوففة الشففعبية شففبا العسففكرية”

التي تقوم بحماية الثور االسالمية وتددي

( )5إيران والحوثيون

المعارضة.140

أطل على جماعة الحوثيين اسفم حركفة أنصفار ا - .كانفت تسفمى بحركفة الشفبا

المفؤمن-

وىي حركفة سياسفية دينيفة مسفلحة تتخفذ مفن صفعد في الفيمن مركف از رويسفيا لطفا .عر فت باسفم

الحوثيين نسبة إلى مؤسسطا حسين الحوثي الذت قتفل علفى يفد القفوات اليمنيفة عفام . 2004

تدسست الحركة عام  1992على يد محمد عزان وعبفد الكفريم جفدبان وا تتحفت م اركفز صفيعية
واستقطبت اعدادا كبير ي صعو طا ،وعر ت باسم الشبا

المؤمن وقد خاضت الحركفة سفتة

حرو مع حكومفة الفرويا اليمنفي المعفزول علفي عبفد ا .صفالا ،وحربفا مفع المملكفة العربيفة

السعودية يما عرف بنزان صعد .

والحركة تعيش ي صران مستمر مع الحكومة اليمنية ،مفن جطتطفا ،اتطمفت الحركفة الحكومفة

اليمنية بالتمييز ضد الزيدية بينما اتطمتطا الحكومة بالتخطيط إلسقاططا واقامة نةام قاوم على
مبدأ اإلمامة الذت كان قاوما ي الفيمن قبفل ثفور  1962واتطمفتطم كفذل بننشفاء تحفر شفبيا

بحز ا .ي لبنان.

أما عالقة الحوثيين بنيران  ،قد نشدت بعفد حفر عفام  1994بفين أنصفار علفي صفالا

وناوبففا البففي

الففذت دعففا النعصففال الجنففو ثانيففة وخسففر المعركففة وىففر  ،بففدأت بسففعر والففد

حسففين الحففوثي بففدر الففدين الحففوثي مففع ابنففا إلففى إي فران ،وبعففد سففنوات رجففع االبففن إلففى الففيمن
مشحونا باأل كار الصعوية ،ومك

140

والد ىنا إلى عام 2002م .نةم حسين رحفالت طالبيفة

غنيم ،محمد .خبايا العالقة ال،امضة بين إيران واإلخوان ،صحيعة الوطن .القاىر 2013/3/26
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جماعيففة بالعشفرات ألنصففار إلففى إيفران حيف

يقففيم والففد بحجففة الد ارسففة ،وىففو مففا كانففت تتمنففا

إيران لتصدير ثورتطا اإلسالمية وتحقي طموحاتطا التوسفعية منفذ 1979م ،اسفتقبلتطم بحعفاو
لتقففوم بمسففاعد بففدر الففدين ب،سففل أدم،ففتطم واعففاد صففياغتطا و قففا لخطففط متعف عليطففا مسففبقا،
وصار الحوثيون يقتعون خطوات حفز ا .وزعيمفا حسفن نصفر ا .في التبعيفة إليفران مقابفل

دعمطف ففا التعبف ففوت ،والح ف ففوزات العلميف ففة ،والخلف ف فوات الدعويف ففة والف ف فرحالت ،والجمعيف ففات الخدمي ف ففة
والتةاىرات ،والتدري

وتسفليا الشفبا  ،واسفتطاعوا تجنيفد الشفبا

مفن أعمفار الخامسفة عشفر

حتى الخامسة والعشرين ،مع إغراءات بالمال وبالسالع الوارد من إيران.

ويح ففاول الحوثي ففون إخع ففاء الط ففابع الم ففذىبي الط ففاوعي لح ففركتطم والتموي ففا ب ففدن ل ففيا لط ففم

طموحففات زيديففة مذىبيففة واسففعة ،وقففد اسففتعادوا مففن العقففر والجطففل والبففؤا الففذت يعيشففا سففكان
المناط حفول صفعد في إيجفاد حركفة تمفرد مسفلحة قفادر علفى خفو

حفر عصفابات ضفد

الحكومففة اليمنيففة .وبالععففل فنن معةففم المؤيففدين لجماعففة الحففوثيين مففن القبليففين وال يحملففون
أىففدا ا وطنيففة أو إنسففانية ،وانمففا شففحنوا بالتعففاطف الففديني وأصففبحوا أتباعففا ذوت عقيففد طاوعيففة

حزبية وقبلية.141

( )6إيران وحركة طالبان
عن ففدما نتح ففد

ع ففن طالب ففان ان ففا م ففن غي ففر الممك ففن تجاى ففل أن حرك ففة طالب ففان

تحةففى بففدعم مففن القففوى السياسففية المحيطففة بطففا ومففن بينطففا باكسففتان ،أمففا يمففا يخففص

طبيعففة العالقففات بففين إيفران وباكسففتان ،ففال يخعففى علففى المطلففع علففى الواقففع السياسففي أن تلف

العالقات يشوبطا التوتر وعدم االتعا  ،فنيران تفرى باكسفتان داعمفا رويسفا لحركفة طالبفان التفي
قضت على ايمال اإليرانية ي أ ،انستان ،كما رأت إيران أن أوراق ا كثير لفم تعفد موجفود في
أيديطا ،أو على األقل تخشفى مفن سفحبطا في المسفتقبل القريف  ،بفادرت بالتنسفي علفى أعلفى

المستويات مع الحكومة الباكستانية حول األوضان ي أ ،انستان ،وىو ما اعد اختراق ا سياسي ا
مطم فا ففي العالقففة بففين البلففدين ،تمثففل ذل ف ففي زيففار وزيففر الخارجيففة اإلي ارنففي كمففال خ فرازت
إلس ففالم أب ففاد ،وق ففد وص ففف وزي ففر الخارجي ففة الباكس ففتاني عب ففد الس ففتار نت ففاوك اللق ففاء ق ففال " :إن

الشما ستشر على العالقات بين البلدين ،وان باكستان وايران تخلصتا اليوم من الةل الذت
خففيم علففى العالقففات بففين البلففدين " ففي إشففار إلففى نةففام طالبففان .وأبففدى خفرازت أيضف ا موا قتففا
لحدي

141

نةير الباكستاني حي

قال" :إننا ندخل اين حقبة جديد ي عالقاتنا ،ولم تعفد ىنفا

الكبيسي ،عمران .خطر الحوثيين وطموحات إيران التوسعية .صحيعة البالد .السبت 2013/11/16
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جو بين إيران وباكسفتان ،وكالىمفا يجف

عريضة ".

أن يلعبفا دو ار مطمفا في تشفكيل حكومفة ذات قاعفد

ويعد ىذا التقار اإليراني مع باكستان عامل قفو للجفانبين أمفام الموقفف األمريكفي الفذت

لم ايب للدولتين وباكستان خاصة شيو ا من الخصوصية للنةر ي شوون المنطقة.142
لقففد وضففعت إي فران ضففمن أىففدا طا السياسففية أن تسففتعيد مففن كففل القففوى التففي تبففدت اسففتعدادا

للتعاون معطا ،برغم موقعطا السياسي من حركة طالبان  ،إال أنطا تتعامل معطا وتجعلطا سوقا
للتجففار علففى أسففلحتطا الصفف،ير ،لكففن أسففلو التعامففل يختلففف مففن منةمففة ألخففرى بففاختالف

الطففدف مففن ىففذا التعامففل ،طففذا التعامففل لففيا معتوحففا ،وانمففا ففى شففكل صففعقات بففين الحففين
وايخر ،وتسعى ايران الى خل

مذاى

سياسية مناووة لتوجطاتطا العقاودية الدينية.

إن تعامل إيران مع التنةيمات األ ،انية يقفدم لطفا أو ارقفا يمكنطفا اسفتخدامطا عنفد الحاجفة داخفل
أ ،انسففتان وخارجطففا ،ويحقف لوجودىففا ففى أ ،انسففتان نوعففا مففن التفوازن األمنففي واالقتصففادت،

ويضف ففمن لطف ففا عف ففدم وجف ففود جف ففار قف ففوت يصف ففع

اإليراني.143

اخت ارقف ففا أو يف ففؤثر سف ففلبا علف ففى األمف ففن القف ففومي

( )7إيران والقاعدة
عن ففدما نتح ففد

الط ففدف ى ففو الوق ففوف عل ففى م ففدى التوا ف ف

ع ففن ايف فران والقاع ففد

والتنا ر بينطما ،وما ىي المصالا المشتركة بينطما  ،واثر التحفوالت السياسفية العالميفة

على صياغة تل

العالقات بينطما.

مففن الثابففت أن تنةففيم القاعففد قففد تففم ابتداعففا بععففل قففوى متعففدد مففن اج فل طففرد الففروا
مففن أ ،انسففتان ،عففي مطلففع التسففعينيات مففن القففرن الماضففي تففم اإلعففالن عنففا ومففن ثففم كانففت
أىدا ففا أ ،انيففة ففي المقففام األول ،ومففا لب ف

أن اسففتطان أن يتصففدر المشففطد السياسففي ففي

ا ،انسففتان ،والجففدير بالففذكر أن ىففذا التنةففيم الففذت كففان يتزعمففا ابففن الدن قبففل اختعاوففا

قتلا حسف

الروايفة األميركيفة) كفان يضفم مقفاتلين مفن مختلفف الفدول العربيفة ،ولمفا عفادوا

الففى اوط ففانطم األص ففلية ،اس ففتمروا ففي نطجط ففم بالقيففام بعملي ففات ض ففد المنشف ف ت الوطني ففة ففي
بالدىم  ،حي

142

وجدت القاعفد المنفا والتربفة الخصفبة إلعفاد ترتيف

أوراقطفا وتنةفيم صفعو طا

قطف فامش ،حس ففن .الموق ففف اإلي ارن ففي مف ففن ح ففر أمريك ففا أل ،انس ففتان :الجمطوري ففة الحف ففاور والخي ففارات الخاس ففر .ص ففحيعة البيف ففان

اإلماراتية2013/6/26 .
 143عبد المؤمن ،محمد السعيد .ابعاد الدور االيراني ي ا ،انستان .األىرام الرقمي.2008/10/1 .
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وبخاصففة ففي الففيمن ووجففدت الففدعم اللوجيسففتي والسففالع والتففدري

مففن النةففام اإلي ارنففي عففن

طري الحوثيين وحماية القباول .إال أن ىذا التنةيم الذت اندمك ي عناصر تنةيم «القاعد »
في الففيمن واختففار ناصففر الوحيشففي يمنففي الجنسففية) قاوفدا وسففعيد الشففطرت ناوبف ا لففا وجففد نعسففا

عففاج از منففذ يومففا األول عففن شففن ىجمففات علففى السففعودية بسففب
وجود كوادر للتنةيم ي المملكة.144

المشففكالت اللوجسففتية وعففدم

ومففن الواضففا أن اي فران تعتبففر مم ف ار مركزيففا للقاعففد مففا بففين ا ،انسففتان والباكسففتان والع ف ار

واليمن بحرا .وما تملكا ايران من مخزون بشرت لمقفاتلي القاعفد وقياداتطفا خاصفة مفن الخفط
االول د ففع المفراقبين ان يصففعوىا "باالحتيففاطي " الففذت يسففد اسففتطال قيففادات القاعففد ففي تلف

الدول.

ويففرى المتخصصففون ففي د ارسففة عالقففات القاعففد مففع عففدد مففن الففدول وبخاصففة

ايران  ،ان ىذ العالقات ليست ثابتة ي مسار واحد اذ ترتسم غالبفا و قفا لمفا تريفد ايفران

مفن مصفالا ،كمفا يفرى المتفابعون للشفدن االي ارنففي أن ىنفا أدلفة عديفد لشفراكة ايفران والقاعففد

وأن ايفران تمثففل بوابففة الخففروج والففدخول لتنةففيم القاعففد مففن خففالل امتففدادىا الج ،ار ففي مففا بففين
العف ار وا ،انسففتان والباكسففتان والخلففيك العربففي ،وبعففد انطيففار حكففم طالبففان عففام  ،2001ففرت

أغلف

قيففادات القاعففد وعواولطففا ومففن بينطففا أسففامة بففن الدن وأيمففن الةفواىرت إلففى الباكسففتان،

ولكففن الففبع

ضففل الففذىا

الففى ايفران ،وعملففت ايفران علففى نقففل العديففد مففن مقففاتلي القاعففد

بينطم قيادات الخط االول والقيادات الوسطى من تنةفيم القاعفد المركفزت واسسفت القاعفد في

اي فران عففام  2002مجلففا ادار تنةيمطففا بتكليففف مففن بففن الدن لففدعم التنةففيم ففي ا ،انسففتان
وباكستان.

وخالصة ىذا التقديم المعصل حول أبرز وأىم مالما القرار السياسي وكيعيفة صفناعتا

ي كل من الواليات المتحد األميركية وايران ،ننا يمكن القول بدن تشابطا كبي ار بين الدولتين
ففي رسففم سياسففاتطا الخارجيففة قففد اسففطم ففي تنا رىمففا كقففوتين تففار و ففي تجاذبطمففا تففار أخففرى،
األولى ترى مصالحطا ي السيطر على العالم واستعمال كل االسالي

واعاد تنةيم العالم ،والثانية ترى بدن مصالحطا تص

تحت شفعارات الحريفة

ي بوتقفة المنفادا باسفم الفدين اسفتمالة

لشراوا مختلعة من المجتمعات ي منطقة الشفر األوسفط ،وتدمفل القوتفان بالتنفا ا أن تصفال
144

الطففدالء ،محمففد بففن حمففود .العالقففة االسففتراتيجية بففين إي فران والقاعففد ىففي الخطففر األبففرز والتحففدت األمنففي األكبففر الففذت يواجففا

المملكة ودول المنطقة .صحيعة الجزير السعودية .العدد  14426بتاريع .2012/3/28
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إلففى تحقي ف السففيطر والطيمنففة التففي رسففمت طريقطففا منففذ زمففن بعيففد ،الواليففات المتحففد تحلففم

باس ففتعمار جدي ففد تح ففت مسف ففمى مش ففرون الش ففر األوس ففط الكبيف ففر ،وايف فران تحل ففم بنع ففاد مجفففد
االمبراطوريففة العارسففية التففي امتففدت قرونففا عديففد وأ اضففت بمففا أ اضففت بففا علففى واقففع الدولففة

اإلسالمية العربية ،ولعل التاريع كعيل بدن يكشف لنا كل تل المحاوالت ويقدم لنا كل الدالول
علففى أن األطمففان السياسففية لكففل مففن الففدولتين ليسففت أطماعففا محففدود ولكنطففا أطمففان ممتففد

بامتففداد التففاريع وأن بقففاء كففل منطمففا مرىففون بالحعففاة علففى ىففذ التوجطففات السياسففية الخارجيففة
وت،ففذيتطا بكففل الوسففاول واالسفالي

التففي تكعففل لطففا تحقيف مصففالحطا ولففو كانففت تحففت شففعارات

زاوعة أو حجك باطلة.

إن النةف ف ففام السياسف ف ففي ف ف ففي اي ف ف فران وعبف ف ففر تاريخطف ف ففا الطويف ف ففل س ف ف فواء ف ف ففي عطف ف ففد

االمبراطوريف ففة أو الجمطوريف ففة اإلسف ففالمية يضف ففع المصف ففالا الوطنيف ففة ف ففي قمف ففة األولويف ففات ،
وبالتالي يستخدم كل الوساول والقوى ويسعى لبناء عالقات مع الدول العاعلة الرويسية

الدوليففة وبخاصففة الواليففات المتحففد التففي وان بقيففت طففي الكتمففان الففى حففين ،لكففن الش فواىد
التاريخية وما تطلعنا با الساحة السياسية كفل يفوم يكشفف لنفا طبيعفة وحجفم ىفذ العالقفة التفي

تمي ففزت ب ففالكثير م ففن الخص ففاوص العري ففد  ،والت ففي يج ففرت تن ففاول مراحلط ففا وابعادى ففا ففي العص ففل
التالي.
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الفصل الثاني

العالقات االمريكية االيرانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى سقوط نظام الشاه
عام  1979وانعكاساتها على العالم العربي
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أوال :الجذور التاريخية للعالقات األمريكية اإليرانية
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
"أقفر مففا تكفون إلففى العالقفة بففين طر ففي مقفص ،ال يكففادان يقتربفان إال وا ترقففا ،كفل يسففير ففي

اتجففا لكففن يصففع

صففلطما" ،145غيففر أن ىففذا االرتبففاط المسففتمر بففين واشففنطن وطط فران لففم

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

معادىفا ":كانففت إيفران حليعففا اسفتراتيجيا للواليففات المتحففد األمريكيفة خففالل حكفم الشففا  ،وأصففبا
العداء واضحا بينطما بعد سقوط نةاما".

ي تقريفر أعفد أحمفد بطفي الفدين حفول العالقفات األمريكيفة اإليرانيفة ودوا عطفا ،اسفتعر

أىفم

الفففدوا ع التف ففي يف ففرى المحللفففون السياسف ففيون أنطف ففا تقف ففف وراء إقام ففة العالقف ففات الدبلوماس ففية بف ففين
ال ففدولتين ،والت ففي يب ففرز م ففن بينط ففا أىمي ففة موق ففع إيف فران االس ففتراتيجي بالنس ففبة للوالي ففات المتح ففد

األمريكيففة ،وأن إي فران تعففاني تففدىو ار اقتصففاديا متففدىو ار وال تكعففي الش فراكة التجاريففة مففع روسففيا
وأوربففا والص ففين ،التق ففار م ففع الوالي ففات المتح ففد األميركي ففة معي ففد إليففران لت ففو ير االس ففتثمارات

الالزمة إلحدا

التنميفة ،والتنسفي بشفدن تحديفد سفعر عفادل للبتفرول ،أمفا أىفم القيفود المحفدد

لمسففار العالقففات بففين الففدولتين طففي كمففا يففدرجطا التقريففر ذاتففا تففتلخص ففي اخففتالف مواقففف
الففدولتين إزاء عففد قضففايا اسففتراتيجية ىامففة ففي منطقففة الشففر األوسففط وعلففى أرسففطا عمليففة

السالم ودعم الحركات المناىضة لوجود إسراويل.
لكن ىذا التناق

وتل القيود لم تكن موجود ي تر حكم الشا  ،بل كانت كل مفن الواليفات

المتحد األمريكية وايران على و ا داوم تفدلل عليفا الرسفاول المتبادلفة بفين كفل مفن شفا إيفران
والرويا األمريكي األسب جونسون ي تر الستينات من القرن الماضي ،بل إن تل الرساول

قد عكست انش،ال الطر ين بما تمر بفا منطقفة الشفر األوسفط في تلف المرحلفة ،وتكشفف لنفا

أيضففا عففن اتعاقيففة د اعيففة أمففدىا خمففا سففنوات بففين كففل مففن الواليففات المتحففد واي فران ،كمففا

145

المدني ،أحمد محمد عمر .)2010 .العالقات األمريكية اإليرانية وتدثيرىا على الوضفع العلسفطيني الفداخلي .)2009-2006

رسالة ماجستير غير منشور ي العلوم السياسية .جامعة األزىر ،غز  ،لسطين .ص 2
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كشففعت لنففا عففن بعثففات متطففوعين أميففركيين كففانوا قففد سففا روا إلففى إي فران ضففمن مشففرون بففدأ
الرويا الراحل كنيدت لتعزيز الترابط وتوطيد العالقات بين الدولتين.146

تعود جذور العالقات اإليرانية األميركية إلفى منتصفف القفرن الثفامن عشفر ،بفدأت في

شففكل تقففديم مسففاعدات صففحية وتعليميففة مففن جانف

الواليففات المتحففد إليفران ،ثففم بففدأت الو ففود

الدينيففة األمريكيففة ففي زيففار إيفران بالتتففابع  ،وقففد تففم توقيففع أول اتعاقيففة بففين الففدولتين ففي شففطر

ديسففمبر عففام  1856وىففي عبففار عففن اتعاقيففة صففداقة وتجففار ،و ففي عففام  1883أقففدم البلففدان
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
المتحد بخل نعوذ لطا ي إيران بشكل تدريجي ،و في ينفاير  1883وصفل أول وزيفر أمريكفي
يفدعى ولفيم بنجمفين إلفى ططفران وسفلم رسفالة مفن الفرويا األمريكفي إلفى ناصفر الفدين

معو

ش ففا  ،وبع ففد خم ففا س ففنوات توج ففا أول س ففعير إليف فران وي ففدعى ح ففاج حس ففين لح ففان ن ففورت إل ففى
واشنطن وأخذت العالقات اإليرانية األمريكيفة تتعفزز بمفرور األيفام بالشفكل الفذت جعفل مجلفا

الش ففورى الفففوطني يص ففاد علف ففى اتعاقيفففة تعي ففين مستشفففارين أم ف فريكيين ففي وزار الماليفففة عف ففام
.1911

وباسففتقراء الوقففاوع خففالل األعفوام األولففى مففن الحففر العالميففة األولففى عملففت الواليففات

المتحد على تعمي وتقوية نعوذىا ي إيران حتى وصل األمفر إلفى درجفة مواجطفة التحفذيرات
العرضففية التففي تتعل ف بسففياد واسففتقالل إي فران  ،واسففتطاعت الواليففات المتحففد أن تقلففص دور

بريطانيا تدريجيا ي إيران ،غير أنطا دخلت ي منا سة حامية مع السو ييت ،ومن المؤكفد أن
تحجيم النعوذ السو ييتي ي الشر األوسط والحعاة على تد

باىتمام بالغ ليا قط من جان

النعط إلفى ال،فر كفان يحةفى

االتحاد السو ييتي ،بل من جان

الواليات المتحد أيضا.

عملفت الواليففات المتحففد خففالل العتففر مففا بففين الحففر العالميففة األولففى والثانيففة علففى أن

قاوما على الناحية االقتصادية ،ولكن ىفذا األمفر كفان يواجفا بمعارضفة
يكون محور نشاطاتطا ا
شديد ي داخل إيران ،و ي عام  1923صد المجلفا الفوطني علفى قفانون اقتف ار خمسفة
146

تففم جمففع ىففذ المعلومففات مففن خففالل اطففالن الباح ف

علففى موقففع مكت ف

الوثففاو التاريخيففة األمريكففي وق فراء مففا ورد ففي بع ف

المراسالت المتبادلة بين الرويا األمريكي جونسون وشا إيران محمد رضفا بطلفوت في العتفر مفن عفام  .1969-1966انةفر ملحف
رقم -1أ ،ملح رقم . -1
http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v22/comp1
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مالي ففين دوالر م ففن الوالي ففات المتح ففد والتباحف ف

بش ففدن اقتف ف ار

 35ملي ففون دوالر أخ ففرى م ففن

البنو األمريكية ،و ي أعوام  1927 ،1923واجا ىذا التحسن في العالقفات مشفكالت عفد

تمثلففت ففي حادثففة مقتففل ماجففل أمبففرت أحففد مففوةعي السففعار األمريكيففة ففي طط فران ،و ففي قيففام

رضففا ش ففا بنل،ففاء االمتي ففازات األجنبيففة ومنط ففا األمريكيففة ففي إي فران ،و ففي عففام  1941احت ففل
الحلعففاء إيفران واجففا رضففا شففا الففذت كففان يحةففى بالففدعم الرسففمي مففن جانف

ىتلففر مشففكالت

خطيففر  ،و ففي ىففذا الوقففت أوضففا ال فرويا األمريكففي يمففا يخففص احففتالل الق فوات السففو ييتية
والبريطانيفة إيفران بدنففا للحعفاة علففى اسففتقالل وسففياد إيفران ال بففد مففن صفدور بيففان مففن جانف
الحكومتين البريطانية والسو يتية.

وعلى إثفر ىفذا االحفتالل ،و في نعفا العفام ،أدخلفت إيفران أول مجموعفة مفن القفوات

العسكرية األمريكية تحت ما يعرف بالو ود العسكرية ،وبعد عام تقدمت الواليات المتحد على

منا سيطا القدامى بعد اتخاذ كل من الحكومتين اإليرانية واألمريكية ق ار ار بر ع مستوى بعثاتطما
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 تطبي ف اتعاقيففة بففوت سففدام

بسففح

قواتطمففا م فن إي فران ففي بدايففة شففطر مففارا مففن عففام  ،1946وبل،ففت ىففذ العالقففة قمففة

االزدىففار عنففدما سففا ر محمففد رضففا شففا ففي عففام  1949إلففى واشففنطن تلبيففة لففدعو ال فرويا

األمريكي ىارت ترومان ،حيف

تفم خفالل ىفذ الزيفار توقيفع اتعاقيفة تعفاون د فاعي متبفادل بفين

إيران والواليات المتحد ي واشنطن.

ويشكل مؤتمر الحلعاء ي ططفران عالمفة ارقفة في تفاريع العالقفات اإليرانيفة األميركيفة ،قبفل

انتطاء الحر العالمية الثانيفة عقفد الحلعفاء الرويسفيون -امريكفا ،االتحفاد السفو ياتي والمملكفة

المتحد  -مؤتم ار ي ططران عام  1943وتحديدا ي يوم الثامن والعشرين من شطر نو مبر،
رسموا يا تقسيم العالم إلى مناط ستخضع لنعوذىم ،واكتمفل لقفاء الحلعفاء الكبفار الثالثفة في
ططران وىم :ستالين ،روز لت وتشرشل .و ور اكتمال ذل اللقفاء بفدأ الثالثفة اجتماعفاتطم التفي
انتطت يوم األول من ديسمبر .ومنذ البداية كان مفن الواضفا ان أعفداء ىتلفر الثالثفة ،يفدملون

من اجتمفاعطم االي ارنفي ان يسفاعدىم علفى االتعفا علفى الطريقفة التفي يمكفنطم بطفا ان يسفحقوا
المانيا وينطوا ىتلر من الوجود.

وقففد ىنففد الحلعففاء اي فران علففى المسففاىمة التففي قففدمتطا ففي الحففر  ،واعتبروىففا "جسففر انتصففار

الحلعففاء" .تجففدر اإلشففار إلففى ان ايفران لعبففت دو ار مواربفا ففي االنتصفار الففذت حققففا السففو ييت
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علففى االلمففان ،قففد كففان القسففم األكبففر مففن المففؤن والتجطيفزات العسففكرية التففي زود الحلعففاء بطففا
االتحاد السو ياتي إلعانتا على إلحا الطزيمة بطتلر يمر عبر ايفران ،خاصفة بعفد عفزل رضفا

ش ففا تح ففت ض فف،ط الحلع ففاء ،ومج ففيء ابن ففا محم ففد رض ففا إل ففى الحك ففم ،حيف ف

اص ففبا ففي وس ففع

البريط ففانيين ان يتص ففر وا كم ففا يش ففاؤون ،بع ففد أن تخلصف فوا م ففن آث ففار مواق ففف رض ففا ش ففا الت ففي

اتصعت بانحيازىا أكثر إلى األلمان.147

والج ففدير بال ففذكر أن بريطاني ففا ففي الع ففام  1941قام ففت بع ففزل الش ففا رض ففا بطل ففوت

وجاءوا بابنا األكبر محمد رضا خلعا لا وذل لمحاولة الوالد التقفر مفن األلمفان إبفان الحفر

العالميفة الثانيففة ،وقففد رسففم شفا إيفران موقففع ودور إيفران ففي العفالم بعففد الحففر العالميففة الثانيففة
مففن خففالل مجموعففة سياسففات اتسففمت ففي مجملطففا بدنطففا سياسففة اعتمففاد وتحففالف مطل ف مففع
ال،ر

ي مواجطة الخطر الروسي وتحويل إيران الى أحد المراكز الرويسفية للقواعفد األمريكيفة

ول حفالف ال،ربيففة حلففف ب،ففداد كمثففال) ،وقففد صففار التحففالف مففع الواليففات المتحففد األميركيففة

السفمة ال،البففة علففى نةفام إيفران ففي السففتينيات مفع بدايففة انطيففار النعفوذ البريطففاني ففي الخلففيك،
واض ففا ة إل ففى حل ففف ب ،ففداد ال ففذت س ففقط م ففع الث ففور العراقي ففة والث ففورات ففي لبن ففان واألردن عف فام

 ،1958انض ففمت إيف فران ال ففى حل ففف المعاى ففد المركزي ففة باكس ففتان ،إيف فران ،تركي ففا ،بريطاني ففا،
أمريك ففا) كتح ففالف غرب ففي -إس ففالمي ففي وج ففا االتح ففاد الس ففو ياتي ،كم ففا عق ففدت إيف فران اتعاقي ففة
التعففاون اإلقليمففي للتنميففة  ،و ففي مرحلففة الحقففة ،اعتمففد ال،ففر علففى إيفران ففي منطقففة الخلففيك

تحديففدا حي ف

148

شففاركت ففي قمففع ث فور ةعففار ففي سففلطنة عمففان

وأصففبحت إي فران تلع ف

دور

شرطي الخليك ،وما نتك عن ذل الحقا سنتناولا ي العالقات العربية االيرانية.
ثانيا :العالقات االمريكية االي ارنية ما بين عامي 1979-1945

لقد سفبقت اإلشفار إلفى أن الواليفات المتحفد االمريكيفة قفد تخلفت عفن سياسفة العزلفة
بعففد نطايففة الحففر
147

العالميففة االولففى وأخففذت تنتشففر خففارج االم فريكيتين بففدءا بدوروبففا

الع فريا ،إب فراىيم .ذاكففر القففرن العشففرين  28 -تش فرين الثففاني نففو مبر  : 1943مففؤتمر الحلعففاء ففي طط فران  :الففدعم للسففو يات

والوعود إليران .صحيعة الحيا  ،بيروت .العدد  1305بتاريع .1998/11/28
148

لقد وجدت سلطنة عمان ي إيران اقر صدي يقوم بمساعدتطا ي تحقي االستقرار الداخلي بتصعية التمفرد في ةعفار  ،حيف

كانت المملكة العربيفة السفعودية متورطفة في تدييفد قفوى اإلمامفة ضفد السفلطان ،وكانفت العف ار والفيمن الشفعبية وأنةمفة عربيفة أخفرى
متورطة ي تدييد متمردت ةعار ومن المعروف أن قوات شا إيران لعبت دروا رويسيا إلفى جانف

العمفانيين في تصفعية تمفرد ةعفار.

المصفدر :نوار ،إبراهيم .)1992( .السياسة الخارجياة الماانياة ال الم لاة إلاو ابيو اساية الوساا ة .جياة السياساة الليلياة ،عالا
 ،162ص.46
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وامت ففدادا ال ففى منطق ففة آس ففيا والمنطق ففة العربي ففة  ،وج ففاءت الح ففر
احدثتا من بروز قوى مؤثر ي العالم  ،وبالتالي البح

العالمي ففة الثاني ففة وم ففا

عن المصالا وتدييد االنةمة

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
بطل ففوت حاكم ففا عل ففى إيف فران  ،وةل ففت العالق ففات الدبلوماس ففية قاوم ففة بعاعلي ففة ع ففد س ففنوات ب ففين

الدولتين دعمت الواليات المتحد خاللطا تواجدىا ودورىا ي مختلف الجوان .

وقففد لعبففت الواليففات المتحففد دو ار ىامففا لففدعم وجودىففا ففي اي فران مففن خففالل إعففاد

الشففا الففى السففلطة  ،حي ف

اعففدت انقالبففا ضففد حكومففة مصففد عففام  ،1953بعففد

اقداما على تدميم النعط ي ايران .
و ف ففي أعقف ففا

ذل ف ف تف ففم توقيف ففع اتعف ففا بف ففين الحكومف ففة اإليرانيف ففة الجديف ففد مف ففع مف ففا عف ففرف باسف ففم

"الكونسففورتيوم" الففذت تففدلف مففن شففركات نعففط عالميففة ىففي كمففا يلففي :بفريتش بتروليففوم ،ورويففال
دتش شل ،وجولف ،وموبيل ،وستاندرد أوف كاليعورنيا ،وتكساكو وأيريكفون أجانسفي ،وكانفت

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

مص ففالا اس ففتراتيجية ففي ططف فران باعتبارى ففا ح ففاجز الص ففد ض ففد التوس ففع الس ففو يتي ففي الش ففر

األوسط وغر آسيا.
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،

وأعلنففت الواليففات المتحففد مبففدأ ترومففان عففام  1947الففذت تضففمن مسففاعد الواليففات المتحففد

للدول الص،ير ضد الت،ل،ل الشيوعي  ،و ي أكتوبر عفام  1955انضفمت إيفران لحلفف ب،فداد
والذت كفان قفد انضفم إليفا قبفل ذلف كفل مفن بريطانيفا وتركيفا ،والعف ار  ،وباكسفتان تحفت رعايفة
اوقة من جان

الواليات المتحد .

ومففن ناحيففة أخففرى قففد عملففت الواليففات المتحففد علففى جعففل ايفران ففي عطففد

الشففا الففداعم األساسففي للكيففان الصففطيوني  ،منففذ قيففام ىففذا الكيففان عففام  1948كانفت لففا
عالقات ودية مع نةام الشا بطلوت ارتكزت على مصالا اسفتراتيجية واقتصفادية متبادلفة .قفد

الزرع ففي
إعجاب ففا عميقا ففا بالتق ففدم التكنول ففوجي اإلسف فراويلي ،وخاص ففة ففي المج ففال ا
أب ففدى الش ففا
ا
ومصادر الميا  ،ضالا عن تقدمطا ي المجال العسفكرت رغفم عفدم تفوا ر مفوارد الطاقفة لفديطا.
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وكان إليان الصطيوني يعتمد كثي ار جدا على استيراد النعط وال،از الطبيعي ،وكانت إيران في

خصوصا عام  1957حينما أوقف االتحفاد السفو يتي
موردا أساسيًّا إلسراويل،
ةل حكم الشا
ا
ا
شففحنات الففنعط إلففى إس فراويل .إلففى جان ف ذل ف كففان يوجففد ففي إي فران أكبففر عففدد مففن السففكان
اليطفود ففي الشففر األوسففط خففارج الكيففان الصفطيوني ،كمففا أن بعف

الزعمففاء اإليفرانيين كففانوا

يعتقدون أن العالقات الوثيقة مع إسراويل سوف تحمي مصالحطم ي الواليات المتحد .

ومنذ العام  1944تعززت العالقة بين الطفر ين ايفران وأمريكفا ) تمثلفت بدايفة في

تبففادل السففعراء واقامففة العالقففات الدبلوماسففية الرسففمية و ففي غمففر الحففر العالميففة الثانيففة طلف

رض ففا شفففا اي ف فران ف ففي العف ففام  1946مفففن أمريك ففا وبريطاني ففا مسف ففاعدتا علفففى طف ففرد السفففو ييت
الشففيوعيين الففذين كففانوا قففد احتلفوا شففمال إيفران .وسففاعدت أمريكففا نةففام محمففد رضففا شففا علففى
إسقاط حكومة محمد مصفد الوطنيفة عفام  1953اثفر خال فات بينفا وشفا إيفران الفذت اعتمفد

على امريكا.

و ي المجال العسكرت  ،تم انشاء وتدري

وتطوير القوات المسلحة اإليرانية علفى ايفدت
149

المستشف ففارين األم ف فريكيين وحصف ففلت ىف ففذ الق ف فوات علف ففى أسف ففلحة ىجوميف ففة متطف ففور جف ففدا

،

و نةف ار ألىميففة إليفران بالنسففبة للسياسففة األمريكيففة العامففة ففي الشففر األوسففط ومنطقففة الخلففيك

السففيما الحعففاة علففى مصففادر الففنعط ومواجطففة النعففوذ السففو يتي آنففذا  ،سففعت أميركففا كثي ف ار

للحعاة على نةام الشا والحيلولة دون سفقوطا مفن خفالل إبفداء العفداء العلنفي للثفور اإليرانيفة

التففي انففدلعت منففذ عففام  1978ونجحففت ففي بدايففة العففام التففالي  ،ومففع ىففذا  ،لففم تبففادر ططفران
بعففد الثففور بقطففع العالقففات ففو ار مففع واشففنطن نة ف ار الختي فار قيففاد الثففور قيففادات وشخصففيات

ايرانية ليبرالية موالية لل،ر .150
149

يمفا يخففص الشففدن العسفكرت ،يففذكر السياسففي الكبيفر محمففد حسففنين ىيكفل مففا جففاء في خطففا

جيما بيرنز عام  1945إلى وزير الحربية اإليراني في عطفد الشفا آنفذا  ،حيف
ي إيران ،بناء على طلف

وجطففا وزيفر الخارجيففة األميركففي

يقفول في خطابفا ":إن اسفتمرار بعثاتنفا العسفكرية

الحكومفة اإليرانيفة ،يعفد مصفلحة قوميفة للواليفات المتحفد األميركيفة ،وان تفدعيم قفوات األمفن الداخليفة في

إيران بواسطة البعثات األميركية يسطم ي اسفتقرارىا واعادتطفا كعضفو في المجتمفع الفدولي ،ونحفن ندمفل أنفا بتفدعيم قفدرات الحكومفة
اإليراني ففة عل ففى االحتع ففاة بالنة ففام واألم ففن ،س ففوف نزي ففل أت ذريع ففة للت ففدخل البريط ففاني أو الس ففو ييتي ففي الش ففوون الداخلي ففة إليف فران،
وبالتففالي ،نزيففل أت تطديففد لتضففامن الحلعففاء واألمففن الففدولي ،وعففالو علففى ذلف  ،ففنن اسففتقرار إيفران سيسففطم ففي إرسففاء أساسففي سففليم
لتنمية مصالا أميركا التجارية والبترولية والجويفة في الشفر األوسفط" .المصفدر :ىيكفل ،محمفد حسفنين .)2002 .مفدا ع آيفة ا-.
قصة إيران والثور  .دار الشرو  :القاىر  .ط . 6ص .61
150

عبففد الففرحيم ،خليففل إب فراىيم .د ارسففات اسففتراتيجية :ماضففي ومسففتقبل العالقففات االيرانيففة االمريكيففة .صففحيعة المثقففف اإليرانيففة

.العدد 2515 :الخميا 2013/7/25
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وب ففالعود بالت ففاريع إل ففى م ففا قب ففل حقب ففة الث ففور اإلس ففالمية ففي إيف فران ،وتحدي ففدا من ففذ أن

اصبحت ايران تابعة الى الواليات المتحد أألمريكية بعد نطاية الحر

العالمية الثانيفة ،

وانكعف ففاء التف ففدثير البريطف ففاني  ،نتيجف ففة لمسف ففاعد شف ففا اي ف فران ف ففي العف ففود الف ففى السف ففلطة

،بمساعد الواليات المتحد األمريكية واستحواذ االحتكارات البترولية األمريكية على حصفة
األسففد مففن الففنعط االي ارنففي ،ةطففر حليففف جديففد إليفران تمثففل ففي الكيففان الصففطيوني ،تضففاعف
نشاطا ي ايران تضاععا شديدا بحي

برمتطا.

أصبحت "اسراويل" تطيمن اقتصفاديا و كريفا علفى إيفران

مثلث المصالح المشتركة :ضلعاه إيران واسرائيل وقاعدته أميركا
لقد عملت الواليات المتحد على جعل ايران في عطفد الشفا الفداعم األساسفي

للكيففان الصففطيوني  ،منففذ قيففام ىففذا الكيففان عففام  1948كان فت لففا عالقففات وديففة مففع نةففام
إعجابففا
الشففا بطلففوت ارتكففزت علففى مصففالا اسففتراتيجية واقتصففادية متبادلففة ،قففد أبففدى الشففا
ا

عميقاففا بالتقففدم التكنولففوجي اإلس فراويلي ،وخاصففة ففي المجففال الز ارعففي ومصففادر الميففا  ،ض فالا
عن تقدمطا ي المجال العسكرت رغم عدم توا ر موارد الطاقة لفديطا .وكفان الكيفان الصفطيوني
فوردا
يعتمففد كثي ف ار علففى اسففتيراد الففنعط وال،ففاز الطبيعففي ،وكانففت إي فران ففي ةففل حكففم الشففا مف ا

خصوصففا عففام  1957حينمففا أوقففف االتحففاد السففو يتي شففحنات الففنعط إلففى
أساسففيًّا إلس فراويل،
ا
إس فراويل .إلففى جان ف ذل ف كففان يوجففد ففي إي فران أكبففر عففدد مففن السففكان اليطففود ففي الشففر
األوسف ففط خف ففارج الكيف ففان الصف ففطيوني ،كمف ففا أن بع ف ف

الزعمف ففاء اإلي ف فرانيين كف ففانوا يعتقف ففدون أن

العالقات الوثيقة مع إسراويل سوف تحمي مصالحطم ي الواليات المتحد .

ودون ان نوغل كثي ار ي التاريع الذت يحدثنا بتعصيل عن التعاون بين ىاتين الدولتين ،ومع
وصففول شففا اي فران للسففلطة تعففززت العالقففات بففين اليطففود والعففرا  ،عملففت الففروابط

الثقا ي ففة والمص ففالا االس ففتراتيجية ب ففين الع ففرا واليط ففود عل ففى جع ففل ايف فران والكي ففان الص ففطيوني
حليعتين متضامنتين.

واذ نعود إلى العصفر الحفدي

نفرى أن إيفران ىفي أولفى البلفدان الشفرقية التفي تلقعفت

الحركة الصطيونية وعملت على تنشيططا ،وب

الدعاية ،ومساعد القاومين بطا ،وذل بعضل

الطيمنة المطلقة لليطود على الحيا االقتصادية ي إيران ،قد كانت إيران أول بلفد تؤسفا يفا
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المنةمففات الصففطيونية بعففد الحففر العالميففة األولففى ،وأول العففرون لطففا ،حي ف

للوكالة اليطودية ي ططران بعد الحر العالمية األولى مباشر .

تدسففا أول ففرن

ولقد تحولت إيران منذ أواول العشرينات من القفرن الماضفي إلفى مركفز كبيفر وقفوت مفن م اركفز

الصففطيونية ففي "الشففر األوسففط" كمففا أصففبحت إحففدى المحطففات الرويسففة التففي يتجمففع يطففا
اليطود الطاربون إلى لسطين من الع ار ومناط الخلفيك العربفي كلفا .وكانفت المطمفة الموكلفة
ف ففي الدرجف ففة األولف ففى إلف ففى القناصف ففل اإلي ف فرانيين الموجف ففودين ف ففي ب،ف ففداد ،والكاةميف ففة وك ف فربالء،

والبصر  ،وخانقين ،ىي تسفطيل ىفر اليطفود مفن العف ار إلفى إيفران كخطفو أولفى لفذىابطم إلفى
لسطين.

ولففم يقففف األمففر عنففد حففد إقامففة عالقففات دبلوماسففية كاملففة بففين ططفران وتففل أبيف  ،بففل

تعدى ذل إلى إنشاء العالقات االقتصفادية والسفياحية والثقا يفة بينطمفا ،قفد قفام بفين "اسفراويل"

وايفران تعففاون اقتصففادت واسففع النطففا لففم يقتصففر علففى التبففادل التجففارت وحففد  ،بففل امتففد إلففى
التع ففاون االقتص ففادت والعن ففي ففي مج ففاالت الز ارع ففة ،والس ففياحة ،والعمففران وغيرى ففا .151وقع ففزت

الصادرات "االسراويلية" إلى إيران من خمسة ماليين دوالر ي سنة  1963إلفى سفبعة ماليفين

ونصف مليون دوالر ي سنة  ،1966وذل

ي أعقا

االتعاقية التي وقعطفا البلفدان في سفنة

 ،1962والت ففي تض ففمنت قي ففام ع ففدد م ففن الخبف فراء االسف فراويليين" ففي الز ارع ففة والمي ففا والس ففياحة
وغيرىا للعمل ي إيران ،ىذا باإلضا ة إلى قيام "اسراويل" بتنعيذ العديد من المشاريع العمرانيفة

والزراعي ففة ففي إيف فران ،و ففي كم ففا ةط ففر التع ففاون العس ففكرت ب ففين البل ففدين  ،ول ففم ينقط ففع ى ففذا

التعاون حتى بعد عام .1521979

اتخففذت العالقففات اإليرانيففة اإلسفراويلية بعف افدا أكثففر عمقاففا ففي أواخففر عقففد الخمسففينيات،
اتيجيا قففد تفم بففين الفدولتين واسففتمر ىفذا التحففالف حتففى
و في الواقففع يمكفن القففول أن تحالعافا اسففتر ا

سقوط الحكم البطلوت عام  ،1979وقد تحالعت الدولتان في المجفال األمنفي لمواجطفة األعفداء
المشففتركين أت العففر واالتحففاد السففو يتي السففاب  ،حي ف

بل،ففت العالقففات بينطمففا ففي المجففال

األمني أعلى مستوياتطا ،وبتحالف إسراويل مع إيفران اسفتطاعت األولفى الخفروج مفن حصفارىا
السياس ففي اإلقليمف ففي وتعمي ف ف عالقاتطف ففا مفففع الفففدول األخف ففرى م ففن ناحيفففة ،كمف ففا حاول ففت ت،ييف ففر

 151أحال ،صباح حاوا .)1986( .النشا الصهيوني في إيرا  .جية آفاق عربية .الملا الماشر .ص .19-16
 152التكريتي ،سليم طا .)1982 .التحالف العارسي الصطيوني ضد العروبة واإلسالم منذ العصفور السفابقة للتفاريع المفيالدت حتفى
اليوم .مجلة آ ا عربية .العدد السادا .ص .36-35
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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.

وتمكن ففت إيف فران م ففن ت ففدعيم عالقاتط ففا م ففع الع ففدو الرويسف في المتمث ففل بالكي ففان الص ففطيوني لل ففدول
العربية ي ةل تزايد حد العداء بينطا وبين الدول العربية خاصفة مصفر في عطفد جمفال عبفد

الناصففر والع ف ار بعففد انقففال

 ،1958ولففم تكففن صففد ة أن يففتم النطففو

بمسففتوى العالقففات

اإليرانية ف اإلسراويلية ف أكثر من ذت قبل ي منتصف عقد الخمسينيات وبدايفة عقفد السفتينيات

أثناء نشو خالف بين جمال عبد الناصر والشا .

فميا بنسفراويل ،وتمكفن الشفا مفن خفالل عقفد
وبذل أضفحى جليفا أن إيفران اعتر فت رس ا
اتعاقيففات موسففعة بففين الموسففاد والسففا ا مففن تحقي ف قففدر مففن االسففتقرار الففداخلي ،كففذل ت ازيففد
التع ففاون اإلي ارن ففي اإلسف فراويلي ،وب ففادرت إسف فراويل بتس ففليا ش ففا إيف فران ،كم ففا حةي ففت العالق ففات
االقتص ففادية بق ففدر كبي ففر م ففن األىمي ففة ،وق ففد كان ففت إيف فران المص ففدر الف فرويا لص ففادرات ال ففنعط

اإلس فراويلية لدرجففة أن إي فران كانففت الممففول األساسففي للففنعط اإلس فراويلي أثنففاء حربففي ،1967

 ،1973و ففي ى ففذا االتجف فا و ففرت إيف فران ففي عط ففد الش ففا أكث ففر م ففن  %90م ففن احتياج ففات

إسراويل النعطية.

وقففد بلففغ النشففاط الصففطيوني ذروتففا ففي إي فران بففين عففامي  1948و  ، 1950حففين أصففبحت

إيفران محطففة وممف ار لنقففل يطففود العف ار وتففرحيلطم إلففى إسفراويل بواسففطة شففركة الطيفران الوطنيففة

اإليرانية ،وأشرف علفى ىفذ العمليفة مجموعفة مفن رجفال المخفابرات اإلسفراويلية "الموسفاد" كفان
مففن أبففرزىم :تسففيون كففوىين  ،ومردخففات بففن فرات  ،وي فوالم عففزورت ورؤبففين شففيلوع ويعقففو

كروز الذين تمكنوا من إقامة عالقات وثيقفة مفع شخصفيات إيرانيفة في السفلطة كفان لطفا أثرىفا
ي قرار إقامة العالقات الدبلوماسية مع إسراويل.
وقد لع

دور مطما ي اإلطاحة بحكومة محمد مصد عام  ، 1953بالتعفاون مفع
الموساد ا

المخففابرات البريطانيففة ووكالففة المخففابرات المركزيففة األمريكيففة  ،ممففا جعففل الشففا محمففد رضففا
بطلوت يدين بالعضل في ذلف إلفى إسفراويل ،فزاد تقفدير للدولفة العبريفة الفذت انعكفا في شفكل
عالقففات سياسففية واقتصففادية وعسففكرية وطيففد معطففا ،والتقففت إسفراويل وايفران ففي تحالعطمففا مففع

المعسكر ال،ربي طوال حكم الشا ي إيران ،وقامت كل من الدولتين بدور عال مع المعسكر
ال،رب ففي ففي حماي ففة المص ففالا الحيوي ففة لط ففذا المعس ففكر ففي منطق ففة الش ففر األوس ففط والتص ففدت

لمحاوالت التوسع السو ياتي واالنتشار الشيوعي يطا.

106

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

وعلى الصعيد األمني قامت إسراويل بمساعد الشا في إنشفاء جطفاز المخفابرات السفرت

المعروف بالسا ا

المنةمة القطرية ل من واالستخبارات) عام  1957وتعاون الموساد في

ذل ف ف مف ففع وكالفففة المخف ففابرات المركزيف ففة األمريكيفففة ف ففي تف ففدري

المخ ففابرات اإليراني ففة وتسف ففليحطا

بالمعدات واألجطفز الحديثفة لحمايفة نةفام الشفا  ،وتوصفل الموسفاد والسفا ا إلفى وضفع خطفط
مشفتركة للتعفاون في مجففال تبفادل المعلومفات ومواجطفة النشففاطات المعاديفة ضفد الفدولتين مففن
جانف

السففو يات وحفز تففود الشفيوعي اإلي ارنففي  ،ونشففاط عبفد الناصففر وأجطزتفا ،وقففام جطففاز

األمفن العففام اإلسفراويلي بتففدري

أ فراد الشففرطة السفرية اإليرانيففة والحففرا اإلمب ارطففورت ،ونشففدت

عالق ففات ودي ففة شخص ففية ب ففين الش ففا وع ففدد م ففن السياس ففيين اإلسف فراويليين مث ففل ش ففمعون بيري ففز
والجنرال حاييم ىرتسو الذت كان يشف،ل منصف

روفيا شفعبة االسفتخبارات العسفكرية أمفان)

ففي قيففاد الجففيش اإلس فراويلي ،واسففتعان الشففا بففاألجطز األمنيففة اإلسفراويلية لحمايففة عرشففا مففن

االنقالبات العسكرية سنة  1960بعد أن جفرت ثفال

محفاوالت انقالبيفة ضفد بفاءت بالعشفل،

واتسعت آ ا التعاون اإليراني اإلسراويلي إلى دعم التمرد الكردت ي شمالي العف ار منفذ عفام

 1967وقف ففدم الطر ف ففان السف ففالع والمف ففال ل ك ف فراد بزعامف ففة مصف ففطعى البر ازنف ففي وتف ففدري

المتمرد .

و ففي ىففذا الشففدن  ،عففر

قواتف ففا

المففؤر السياسففي الكبيففر محمففد حسففنين ىيكففل لنشففاطات

التعاون بفين الموسفاد اإلسفراويلي والسفا ا اإلي ارنفي ،كفذل ربفط التعفاون الضفلع الثالف

لمثلف

المصففالا المشففتركة والمتمثففل ففي وكالففة المخففابرات المركزيففة األميركيففة ،وبطفذا أصففبا التعففاون
بين تل األجطز الثالثة سمة من سمات المخابرات ي منطقة الشر األوسفط ،قفد شفطد عفام

 – 1955إل ففى جانف ف

توقي ففع حل ففف ب ،ففداد -ال ،ففار اإلسف فراويلية عل ففى غ ففز وص ففعقة األس ففلحة

التشففيكية لمصففر ،وتصففاعدت حففد التففوتر ففي المنطقففة ،ورأت إس فراويل وأميركففا أنففا ال بففد مففن

اإلبق فاء علففى إي فران محصففنة ضففد تففدثير تيففار القوميففة العربيففة المتصففاعد الحيويففة التففي تصففل
العالم العربي بشبا القار الطندية.153

و ففي ذل ف  ،بففادر روففيا الففوزراء اإلس فراويلي آنففذا "بففن جوريففون" بطففرع أول مبففادر علففى شففا

إيران بمساعد وكالة المخابرات المركزية األميركية عن طري مفدير الموسفاد "مفاوير أميفت" ،
و ي ذل لم تجد إسراويل مشقة إلقنان الشا نة ار لما كان مقتنعا با من أن مثفل تلف الخطفو

153

ىيكل ،محمد حسنين .مرجع ساب  .ص 101
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سففتحق م ازي ففا كثي ففر للبلففدين والت ففي ل ففن تقتصففر عل ففى مج ففال المخففابرات ب ففل ستص ففي

المجاالت األخرى.

بنععط ففا

لقففد تركففت اإلنجففازات اإلس فراويلية انطباعففا إيجابيففا لففدى الشففا  ،ىففذا الففذت كففان يففرى أن

اإلسراويليين قد أثبتوا كعاءتطم العالية ،والمفامطم بدحفد

التطفورات التكنولوجيفة ،ممفا د عفا إلفى

الففتعلم مففنطم خاصففة يمففا يتعل ف بالشففوون األمنيففة ،ود عففا أيضففا إلففى انتقففاء بع ف

األساسيين بما ي ذل بع

أ راد الحرا الملكي وارسالطم للتدري

وتطور التعاون العسكرت اإلسراويلي ف اإليراني ليشمل تدري

العانتوم ي إسراويل أو ي القواعد العسكرية اإليرانية.

واستقبلت ططران المستشارين العسكريين اإلسراويليين لتدري

ي إسراويل.154

الضففباط

الطيارين اإليرانيين على طاورات
سالع البحرية اإلي ارنفي ،وأبرمفت

إي فران عففد صففعقات أسففلحة مففع إس فراويل لتزويففدىا بمففدا ع الطففاون ورشاشففات عففوزت وص فواريع

بحرف ف بحففر جبراويففل) وزوار متنوعففة وعتففاد عسففكرت واتع ف البلففدان علففى تطففوير الص فواريع

البالسففتية وانتففاج صففارو زوىففر) الففذت يعففد نسففخة متطففور مففن صففارو أريحففا) اإلس فراويلي،
ووقع شمعون بيريز ىذا االتعا عام .1977

وحصلت الشفركات اإلسفراويلية علفى امتيفازات عديفد لتنعيفذ مشفاريع البنيفة التحتيفة في إيفران ،

ومففن ضففمنطا مشففاريع عسففكرية مثففل إنشففاء المطففارات وبنففاء القواعففد البحريففة ومشففاريع تحليففة
الميا  .وا تتحت ي ططران مكات

لمؤسسات التصنيع العسكرت اإلسفراويلية ومنطفا الصفناعة

الجوية والصناعة العسكرية وىيوة وساول القتال.

لقد حرصت إسراويل على تعزيز عالقاتطا االقتصادية مع إيران ،باإلضفا ة إلفى حاجتطفا

الماسففة للففنعط اإلي ارنففي القري ف

منطففا نسففبي ا كانففت إس فراويل بحاجففة إلففى سففو راوجففة لتص فريف

صادراتطا .واتعقت الدولتان علفى إنشفاء شفركة نقفل مالحيفة عر فت باسفم "عبفر آسفياTrans-

"Asiaticلنقففل الففنعط مففن مينففاء عبففدان اإلي ارنففي إلففى مينففاء إيففالت اإلس فراويلي علففى خلففيك

العقبففة .ثففم أنشف خففط أنابيف

لنقففل الففنعط مففن إيففالت إلففى مففدينتي عسففقالن وحيعففا علففى البحففر

المتوسففط .وأنشففوت شففركات مشففتركة ب فرأا مففال إس فراويلي إي ارنففي ففي مجففاالت البنففاء وتشففييد

الم ففدن الجدي ففد  ،واألبني ففة الحكومي ففة  ،وشف ف الط ففر وتعبي ففدىا  ،واقام ففة الس ففدود  ،والتط ففوير
الز ارعفي ،وتفد قت علفى إسفراويل نتيجفة ىفذا النشففاط االقتصفادت في إيفران موفات الماليفين مففن
الدوالرات  ،وال سيما بعد حر أكتوبر عام .1973
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و ي أعقا

عود آية ا .الخميني إلى إيران وسقوط دولة الشا بدا علفى السفطا خسفار

استراتيجية لكل من الواليات المتحد األمريكية واسراويل،غير أن القنوات السرية كانت ال تزال
تعمل ويبدو أنطا مستمر  ،عي كتاباعد المؤلف تريتا بارزت بعنوان ملف المصالا المشفتركة:

التعففامالت الس فرية بففين إس فراويل وايفران والواليففات المتحففد األميركيففة ،أوضففا ففي أحففد صففولا
كيففف أن وحففد الطففدف العارسففية اإلس فراويلية تتجففاوز الخصففومات إذا كففان الطففدف تحطففيم قففو

العر .

عي مستطل العام  1980أت بعيد اندالن أزمة الرىاون قام احمد كاشاني النجل األص،ر ألية

ا .العةمففى أبففو القاسففم كاشففاني بزيففار إسففراويل لمناقشففة مبيعففات األسففلحة والتعففاون العسففكرت

ضففد البرنففامك النففووت الع ارقففي ففي اوزي ف ار  ،وقففد أثمففرت رحلتففا عففن موا قففة بففيجن علففى شففحن
إطففارات لطففاورات العففانتوم المقاتلففة إضففا ة إلففى شففحن أسففلحة إلففى الجففيش اإلي ارنففي  ،وقففد جففاء

قفرار بففيجن متناقضففا تمامففا مففع مصففلحة الواليففات المتحففد وسياسففة واشففنطن الصفريحة القاومففة
على ر

العزلة على إيران لتدمين تحرير الرىاون األميركيين.

كمففا تبففين ففي كتففا
خطففا

بففارزت االزدواجيففة الواضففحة ففي موقففف إي فران السياسففي مففن إس فراويل ،

إي فران المعففادت إلس فراويل ال يتطففاب مففع سياسففتطا الععليففة  ،عففي الوقففت الففذت كانففت

إيفران تتعامفل يففا سف ار مففع الحكومففة اإلسفراويلية كانففت تففدين علنففا الدولففة اليطوديففة وتشففك

حقطففا ففي الوجففود  ،علففى سففبيل المثففال دعففا وزيففر الخارجيففة اإلي ارنففي ففي  14أغسففطا آ

 1980إلى وقف مبيعات النعط إلى الدول التي تدعم إسراويل وبعد صخ

ففي

كبير لم يتم تنعيفذ

ذل ف التطديففد ،وقففد بففدا واضففحا أنففا بعففد أن تففولى الثوريففون السففلطة تصففر وا بنففاء علففى مبففادل
مختلعففة ،كمففا تبففين أيضففا بففدن إحففدى الركففاوز األساسففية للسياسففة الخارجيففة للحكومففة الثوريففة
كانت " المعارضة الخطابية إلسراويل والتعاون العملي مع الدولة اليطودية ".

ومففن الواضففا أن الترتيبففات لففم تكففن مثاليففة بالنسففبة إلففى إس فراويل لكففن منط ف المبففدأ

المحيطي أرغم إسفراويل علفى التفودد إلفى اإليفرانيين  ،تصفاعد شفعبية الفرويا المصفرت آنفذا

أنف ففور السف ففادات) ف ففي الواليف ففات المتحف ففد وعالقف ففات بف ففيجن الخاصف ففة المجمف ففد مف ففع كف ففارتر زاد

الخيارات االستراتيجية اإلسراويلية تعقيدا ،نذا كان التقار األمريكفي العربفي بعفد كامف

ديعيفد

سيتعزز أكثفر فان حاجفة إسفراويل إلفى ثقفل مفوازن إقليمفي للعفر ف إيفران ف سفيزداد تبعفا لفذل ،

ومن ىنا كان من الضرورت إبقاء األبوا

معتوحة للعوز بنيران مجددا ،و ي ىذا المقفام ،علف

غارت سي الذت خدم ي مجلا األمن القومي األمريكي ي ذل الوقت على ذل بفالقول" :
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من منةور إسراويلي كانت تل خطة استراتيجية بعيد المدى  ،وكانفت تلف سياسفة محيطيفة،

وك ففانوا يح ففاولون تكف فرار التجرب ففة اإلثيوبي ففة م ففع إيف فران لك ففن ففي  22س ففبتمبر  1980تحقق ففت
تكطنفات الشففا بففان صففدام حسففين سففيطاجم إيفران عنفدما يعطفى العرصففة بعففد خمففا سففنين قففط

من التوقيع على اتعاقية الجزاور  ،وبفدال مفن أن تجفد إسفراويل نعسفطا أكثفر اعتمفادا علفى إيفران
كانت ططران ىي التي وجفدت نعسفطا جفد في حاجفة ماسفة إلفى قفدر إسفراويل علفى الحصفول

على األسلحة األمريكية.

وخالصة القول  ،قد نجحت إيران طوال ثالثة عقود ي الحعاة بتحالف جيوسياسي مع دولة
تمنحطا اعت ار 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 مففع

إسراويل تضر بالمصلحة االستراتيجية وعليا قد بقيت القنوات السرية عالة ووصفلت إلفى حفد

التجسا على مصر والع ار وبقيفة الفدول العربيفة  ،وغيفر خفاف علفى احفد كيفف أمفدت إيفران
إسراويل بالنعط ي حر أكتوبر من عام  1973عندما امتنع العالم العربي كلا عن ذل .

ففنيران تسففتخدم التص فريحات االسففتع اززية ولكنطففا ال تتصففرف بنففاء عليطففا بدسففلو متطففور  ،مففا

مففن شففانا ان يزعففزن العالقففات بينطففا وبففين اس فراويل وامريكففا خاصففة وان ىففد طا ىففي واس فراويل
واحففد وىففو اةطففار التعففو المسففتمر لطمففا علففى جيرانطمففا العففر وزيففاد وجودىمففا ففي المنطقففة
وب

ألت محاولة عربية لدح

الرع

مخططاتطما او الوقوف ضدىما واضعاف كفل الفدول

العربيففة حتففى يرسففو لطففم الةعففر بال،نففاوم  .واذ كففان ذل ف ىففو الواقففع العلنففي والسففرت بففين

الكيانين العارسي والصطيوني وذل
انعكاسات ذل

في اطفار التنسفي و التعاعفل االمريكفي  ،مفا ىفي

على العالم العربي ي تل

الحقبة.

انعكاسات العالقات االيرانية االمريكية على العالم العربي
م ففن المؤكفففد أن العفففالم العربف ففي لف ففم يك ففن فففي منف ففدى ع ففن االنعكاسف ففات السف ففلبية

للعالقات االمريكية االيرانية ي عطد الشا .

وكمففا أش فرنا سففابقا ففنن سياسففات الففدول وتعاونطففا أو تنا رىففا مففع ايخ فرين م فرتبط بم فدى توا ف

وتعار

المصالا بين المتحالعين والخصوم ،وعليا تنطل سياسة إيران الخارجية ي رؤيتطفا

للعالقات الدولية من منطل مصالحطا الحيوية.
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وقففد لعبففت إي فران خففالل تففر حكففم الشففا الففدور اإلقليمففي األقففوى ففي منطقففة الشففر األوسففط

وكانت حليعا رويسيا للواليات المتحد  ،األمر الذت سطل عليطا تحقي نعفوذ ملمفوا خصوصفا
بعد جالء القوات البريطانية عن شبا الجزير العربية .وتوجفا االىتمفام المركفزت لسياسفة إيفران

الخارجية منذ ستينات القرن الماضي نحو غر آسيا ي الخليك جنوب ا والبلدان العربية غربف ا،
وأ ،انس ففتان وباكس ففتان والمح ففيط الطن ففدت ففي الش ففر والجن ففو الشف فرقي .وكان ففت إيف فران تب ففرر

سياسففتطا الخارجيففة آنففذا بحمايففة مصففالا األمففن القففومي الخاصففة بطففا ،وحمايففة اسففتقرار تل ف

البلففدان متحججففة بضففمان أمففن خطففوط نقففل الففنعط عبففر الخلففيك ولففذل سففلكت إي فران سياسففة
نشففطة تجسففدت بتففدخل مباشففر وآخففر غيففر مباشففر عففن طري ف الففدعم المففادت والعسففكرت ،قففد

دعمت إيران القوات الكردية بالسفالع في شفمال العف ار للبفدء بحفر ضفد الحكفم المركفزت في
ب،ففداد ،وتففدخلت ففي الففيمن الشففمالي خففالل الحففر األىليففة مففا بففين عففامي  1962و 1970
لدعم الملكيين ضد النةام الجمطورت وقوات الجيش المصرت المؤيد للجمطوريين ،كما ساندت

سلطنة عمان عام  1971وحاربت معطفا مفا بفين عفامي  1973و  1976جبطفة التحريفر في
إقليم ةعار الجنوبي من السلطنة.

ولففم تتففورن إي فران اخففاذ أو تبنففي مواقففف مزدوجففة تحقيق ف ا ألىففدا طا ،قففد شففاركت عففام

 1973ي ضر رجال العصابات ي إقليم بلوخستان الباكستاني المتاخم لحفدودىا ،وأوقعفت

دعمطففا ل ك فراد بعففد اتعففا إي ارنففي ع ارقففي ،كمففا بقيففت تلع ف
القتال محتعةة بعدد من قواعدىا الجوية والبحرية.

دو ار ىام فا ففي عمففان رغففم انتطففاء

ففنيران لففم تخففف رغبتطففا وسففعيطا للطيمنففة ففي منطقففة الشففر األوسففط لتصففبا القففو االقليميففة

العةمف ففى .إال أن ا تقف ففاد إي ف فران للقف ففو العسف ففكرية الكا يف ففة الضف ففرورية للع ف ف

ىف ففذا الف ففدور يعتبف ففر

المعضلة الحقيقية التي تواجا إيفران اليفوم في تحقيف أىفداف سياسفتطا الخارجيفة في المنطقفة،
والتي امتلكتطا إبان حكم الشا وتحالعطا مع الواليات المتحد .

ومم ففا ال يمك ففن اغعال ففا ان ايف فران ومن ففذ الق ففدم تس ففعى لتك ففون مح ففو ار ىام ففا ففي

صففياغة المسففتقبل  ،فنيران بففال ش ف قففو إقليميففة رويسففية ففي منطقففة الشففر األوس فط ،وذل ف
بعضف ف ففل قفف ففدراتطا االقتصف ف ففادية والعسف ف ففكرية والبش ف ف فرية الكبيف ف ففر ،إل ف ففى جان ف ف ف

إرثطف ف ففا الحضف ف ففارت

واإلمب ارطففورت ،وقففد نجحففت خففالل م ارحففل تاريخيففة مختلعففة ففي أن تشففار مففن موقففع قففوت ففي

صياغة الترتيبات اإلقليمية للشفر األوسفط ،وىفذا الفدور اإلقليمفي اإلي ارنفي تصفاعد في أواخفر

عطد الشا محمد رضا بطلوت وعرف زخما جديدا بعد تخلي الشا عن السلطة.
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أمففا ففي عطففد الشففا  ،قففد رسففم إليفران موقففع ودور ففي العففالم بعففد الحففر العالميففة الثانيففة عبففر

مجموعة سياسات يمكن وصعطا بسياسات االعتماد والتحالف المطل مفع ال،فر

في مواجطفة

الخطر الروسي الذت كان يشكل العدو الرويا لكل من إيران وال،ر  ،وتحويل إيران الى أحد
الم اركفز الرويسفية للقواعفد األمريكيففة ول حفالف ال،ربيفة ،وقفد صففار التحفالف مفع أمريكفا السففمة
ال،البففة علففى نةففام إيفران ففي السففتينيات مففع بدايففة انطيففار النعففوذ البريطففاني ففي الخلففيك وحلففول

واشنطن محل لندن ي المنطقة.

واضا ة إلى حلف ب،داد الفذت سفقط مفع الثفور العراقيفة والثفورات في لبنفان واألردن ،)1958
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
مرحلة الحقة ،اعتمد ال،ر على إيران ي منطقة الخليك تحديفدا حيف
ةعار وتحولت إلى شرطي الخليك العربي.

شفاركت في قمفع ثفور

ومففع أن إيفران صففارت ابتففداء مففن عقففد السففبعينيات أحففد أىففم حلعففاء ال،ففر  ،ولعبففت دو ار مطمففا
ففي حمايففة المصففالا ال،ربيففة عموم ف ا ،واألمريكيففة خصوص ف ا ،وشففكلت الركيففز العسففكرية يمففا

يسففمى “مبففدأ نيكسففون” مففع الركيففز االقتصففادية التففي مثلتطففا السففعودية ،إال أنطففا لففم تتخففل عففن
طموحطا لتكون قو إقليمية ذات مصالا وسياسات خاصة بطا ي ملعات المنطقة.

علف ففى سف ففبيل المثف ففال ،لف ففم يكف ففن إلي ف فران أت سياسف ففة خاصف ففة بطف ففا إزاء مسف ففدلة الص ف فران العربف ففي

اإلسراويلي حتى مطلع السفبعينيات  ،حيف
خصوص ا منذ مفؤتمر األوبيف

نشفد تحفالف أو عالقفة خاصفة مفع مصفر السفادات

في شفطر شفباط الفذت صفدر عنفا اتعفا ططفران تحديفد أسفعار

البت ففرول ففي الس ففو الع ففالمي) ،ث ففم م ففؤتمر األوبيف ف
التعففاو

ففي  15أيل ففول  1973ال ففذت ق ففرر ب ففدء

لزيففاد أسففعار البتففرول ووضففع حففد لففدعم إس فراويل ،و ففي األع فوام  76-73تطففورت

تل العالقات وذل من خالل حر أكتوبر أوالا ثم وقوف شا إيفران واألوبيف مفع قفرار الفدول

العربية البترولية قطع النعط عن ال،ر  ،ثم بعد ذلف إنجفاز اتعاقيفة التسفوية مفع صفدام حسفين

عام  1975أثناء قمة منةمة األوبي

ي الجزاور).

إن دور إيران داخل منةمة األوبي و ي حر أكتوبر  1973وعملية قطع النعط عفن

ال،ر  ،أسطم ي تقربطا من الدول العربية المعتدلة لمواجطة تصاعد تيارات التطرف واليسفار
داخففل إي فران والففدول العربيففة مففع تصففاعد موجففة الثففور العلسففطينية .قففد ارتبطففت المجموعففات

اإليرانية الثورية من يسارية واسالمية بالثور العلسطينية بشكل واضا ،وارتبط الشا بحلف مع
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مصر ودول الخليك جعلا يدعمطا ي حر أكتوبر كمفا في سياسفة الفنعط ،األمفر الفذت جعلفا
يحةففى بصففداقة ودعففم الصففين الشففعبية التففي رأت يففا ففي تل ف المرحلففة قيففاد عالميففة ثالثففة

مسففتقلة تنتمففي إلففى نةريففة الصففين عففن العفوالم الثالثففة ،ولففذل

نجففد أن الشففا بففدأ منففذ مطلففع

السبعينيات من القفرن العشفرين يستشفعر إمكانيفة اسفتعاد الفدور الكبيفر إليفران في المنطقفة،
األمر الذت يعسر احتعاالتا االمبراطورية وخطواتا ي األوبي ومع العر المعتدلين.

تجففدر اإلشففار إلففى أن الشففا قففد وقففع ففي عففام  1975أضففخم اتعاقيففة مففن نوعطففا بففين

بلففدين وىففي االتعاقيففة اإليرانيففة-األمريكيففة بقيمففة  15مليففار دوالر) .والحقيقففة أن أمريكففا كانففت
تحتاج الدور اإليراني ي المنطقفة مفع تصفاعد الطجفوم السفو ياتي العفالمي وتحقيقفا انتصفارات

كبير من الطند الصينية إلى أ ريقيا  ،مفرو ار بجمطوريفة عفدن الشفيوعية وبحفر لبنفان األىليفة،
ويمكن القول أن سياسة إيران الخارجية تجا الشر األوسط بدأت ترتسم ي السبعينيات على

أنطففا سياسففة تحففالف مففع مصففر والخلففيك مففن جطففة ،ومففع إس فراويل وتركيففا وباكسففتان مففن جطففة
ثانية ،ولكن ضمن رؤية مستقلة عن التبعية الكاملة للسياسة األمريكية.

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

الندت مع ال،ر وخصوص ا أمريكا ،وقد تزامن ذل
الدول وبشعورىا بالقدر على التعامل شبا س
مففع انففدالن الحففر األىليففة ففي لبنففان وتوقيففع اتعاقيففة الج ازوففر مففع العف ار وانففد ان السففادات ففي

اتجففا أمريكففا وال،ففر بعففد حففر أكتففوبر اتعاقيففات صففل القفوات ثففم زيففار القففدا وصفوالا الففى
ديعيد.

كام

وكخالصففة لمففا تقففدم ،ففنن الففدور اإلقليمففي القففوت إلي فران بففدأ ففي زمففن الشففا وبالتحديففد ففي
السففبعينيات مففن القففرن العش فرين ،وان إي فران اإلسففالمية لففم تففر ىففذا الففدور قففط وانمففا أعطتففا

مش ففروعية إس ففالمية -ش ففيعية دون أن ننس ففى ىن ففا أن المعارض ففين للش ففا م ففن ك ففل االتجاى ففات

الماركسية والوطنية واإلسالمية لجدوا إلى قواعد الثور العلسفطينية في لبنفان منفذ العفام 1970

وكففان لطففم دور كبيففر ففي تدسففيا الففوعي الشففيعي اللبنففاني الجديففد الففذت صففار مرتبط ف ا الحق ف ا

بنيران.

وقبففل أن يسففلم شففا اي فران السففلطة إلففى الخمينففي وأتباعففا ففي بدايففة عففام ، 1979

كان ال يخعي عداء للعالم العربي  ،وبخاصفة العتفر التفي كانفت يفا الحركفة الناصفرية

المحففر

األقففوى للقففوى السياس ففية الوطنيففة بكففل توجطاتطففا العكري ففة  ،وقففد قففام ب ففاحتالل
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الجففزر االماراتيففة الثالثففة ففي عففام  1971دون أن تبففدت أمريكففا موقعففا معارضففا عليففا
على ىذا اإلجراء.

و ففي ى ففذ القض ففية ،ين ففو الباحف ف

م ففن خ ففالل اطالع ففا عل ففى العدي ففد م ففن الد ارس ففات التاريخي ففة

والوقاوع الموثقة بدن الخال ات الحدودية بين إيران واإلمارات قد امتدت بعفد عطفد الشفا عنفدما
قامففت الثففور اإلسففالمية اإليرانيففة ،إذ إنطففا ففي عطففد األخيففر أىملففت أو لففم يففتم حسففمطا بطريقففة
ترضي األطراف المعنية ،مما أعادىا إلى التعجر من جديد بشكل أزمات أثارت القلف والمزيفد

من التوتر وعدم االستقرار ي الخليك العربي ،كان أن أقدمت إيران عام  1992على إحدا
ت،ييففر معففاج

موسى

157

ففي وضففع الجففزر العربيففة الثالثففة طن ف

الكبففرى ،155طن ف

الصفف،رى ،156وأبففي

وأعلنتطا جز ار تابعة للسياد اإليرانية  ،واعتبرتطا جزءا من الت ار الوطني اإلي ارنفي،

كما زعمت إيفران بفدن اتعاقيفة عفام  1971تعطيطفا امفل الحف بعفد مفرور عقفدين علفى ممارسفة
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

علففى الجففزر .158وحففين لجففدت اإلمففارات إلففى التحكففيم الففدولي ومحكمففة العففدل الدوليففة ،اصففرت
إيفران علففى أن معالجففة ىففذ المسففالة لففن يكففون إال مففن خففالل ايليففة الدبلوماسففية القاومففة علففى
الحف فوار الثن ففاوي و ففي نع ففا الوق ففت تص ففدر تصف فريحات م ففن القي ففاد اإليراني ففة وعل ففى مس ففتويات

مختلعة تؤكد على أن الجزر إيرانية تخضع للسياد الوطنية اإليرانية.159
155

طنف ف ف

الكبف ف ففرى :كان ف ففت ﺗتبع إل اﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍلخيمة قبﻞ قياﻡ ﺩﻭلة ﺍإل اﺭﺍﺕ ﺍلعربية ﺍلمتحلﺓ ،ﻭﺍحتلﺖ ل قبﻞ ﺇيرﺍﻥ ي شااااااهر

ﺗشااريل الناااني عاﻡ  1971بماال أيااا

ل انسففحا

ق فوات االسففتعمار البريطففاني منطففا .المصففدر :موسففوعة اإلمففارات ،الجففزء الثففاني.

 ،1993ص 104

156

طن ف

الصفف،رى :كانففت تضففم أسففر واحففد عنففد اسففتيالء إي فران عليطففا ي شااهر ﺗشااريل الناااني عااا  1971ل ﺭﺃﺱ ﺍلخيمة.

المصدر الساب  ،ص 110

157أبفو موسفى :كانففت مدىولفة عنففد احتاللطفا بنحفو ألففف مفواطن إمففاراتي  ،وىفي تقفع علففى بعفد حوﺍلي  34كففم ل شفواط اإلمففارات
ﻭ 76كم عن الشاط اإليراني .المصدرالساب  ،ص  ،112وتجدر اإلشار إلى أن إيفران وامفار الشفارقة تشفتركان في السفيطر علفى
جزير أبي موسفى بموجف

االتعاقيفة المبرمفة في شفطر نفو مبر مفن عفام  ،1971وتسفيطر إيفران علفى  %75مفن مسفاحة الجزيفر في

حففين تخضففع بقيتطففا لسففيطر الشففارقة ،وير ففع كففل مففن البلففدين علمففا علففى الجزيففر إال أن أيففا منطمففا لففم يتنففازل عففن مطالبتففا بالسففياد
الكاملة علفى جزيفر أبفي موسفى ،وقفد ةطفرت ىفذ القضفية مفر أخفرى عنفدما أبعفدت السفلطات اإليرانيفة بعف

المفواطنين اإلمفاراتيين

من الجزء العربي من الجزيفر ،وقفد أصفرت إيفران مف ار ار علفى أن ىفذ القضفية ىفي قضفية تتعلف بفنيران والشفارقة وال عالقفة لإلمفارات
العربية االخرى يطا .المصدر :العيدروا .محمد حسن .)1999 .دراسات ي العالقفات العربيفة اإليرانيفة .الكويفت :دار الكتفا
الحدي  .ص 119

158

المبار  ،معصومة )1998 .أمن الخليك بين الواقع والتوقعات .الكويت .ص 20

159المصدر الساب نعسا .ص 21
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وبففالعود إلففى الموقففف األميركففي مففن احففتالل إي فران لتل ف الجففزر اإلماراتيففة ،لففم يتجففاوز

الدور األمريكي لدعم االمارات العربية المتحد بشدن الجزر أكثر من التدييد الكالمي قط،
ولففم تقففدم شففيوا يففذكر إلففى دولففة اإلمففارات العربيففة المتحففد بخصففوص ملففف الجففزر ،باسففتثناء

تدييدىا لموقف اإلمارات بطذا الخصوص ،و في ىفذا ،يفرى الكثيفر مفن المحللفين والمفراقبين في

الموقف األمريكي تكتيكا يراد با ت،ذية حالة الض،ط على النةام الحاكم ي ططفران لفيا إال،
ويذى

البع

إلى اعتبار الدعم األمريكي لشا إيران الراحل كان أحد األسبا

التي شجعتا

عل ففى اح ففتالل الج ففزر الثالثف فة وتح ففدت المجتم ففع اإلقليم ففي وال ففدولي حينط ففا ،لم ففاذا ال تض فف،ط
واش ففنطن باتج ففا تص ففعيد موض ففون المطالب ففة الرس ففمية إليف فران ،وم ففن خ ففالل المنا ففذ القانوني ففة

المعرو ففة ،لسففح

قواتطففا مففن ىففذ الجففزر؟ بففل عل فى العكففا تمامففا ففنن إي فران تففتحجك بعففدم

انسحابطا من الجزر بالخوف مفن التفدخل االمريكفي ،وان "القفوات االيرانيفة باقيفة يطفا حتفى ال
تستخدم كقواعد عسكرية أمريكية ثابتة ضد شعو المنطقة".160

ولففم يكففن العف ف ار بعيففدا أو ففي مففدمن مففن أطم ففان إي فران الشاىنش ففاىية ،قففد بق ففي

الع ار البلد الوحيد الذت يمكنا بل ويطما لتحدت القياد اإليرانية ،ونة ار لكون احتمفال نجفاع

الشفا في تلقفي الفدعم العربفي لزعامتفا علففى الخلفيك العربفي كفان محفدودا في أحسفن األحفوال،
أصبحت قدر الشا على إخضان الع ار تزيد ي األىميفة ألن قبفول العف ار بالطيمنفة اإليرانيفة

يمك ففن أن يس ففطل قب ففول ال ففدول العربي ففة األخ ففرى  ،ول ففذل س ففلكت ايف ف ارن العدي ففد م ففن األس ففالي

لتجميد الدور العراقي ي المنطقة ،وكان من بينطا التعاىم حفول الحفدود والفنعط وغيفر ،

ومنطا:

اتفاقية الجزائر عام :1975
أدى تركيز إيفران علفى تحييفد العف ار إلفى وقفون خفالف قفوت بفين إسفراويل وايفران خفالل
السبعينيات عندما أنطت إيران جد دعمطا للتمرد الكفردت في العف ار مفن خفالل توقيفع اتعاقيفة

الجزاور عام  1975مع الع ار  ،تجدر اإلشار إلى أن التعاون بين إسفراويل وايفران لفدعم تمفرد
عشففير بففارزاني ففي كردسففتان الع ف ار يعففود ألواوففل السففتينيات باعتبففار عمليففة إس فراويلية إيرانيففة

مشتركة ،كان ذل التعاون يطدف للض،ط على النةام البعثي ي ب،داد الذت كان تحالعفا مفع

االتح ففاد الس ففو ياتي وموقع ففا المع ففادت إليف فران يقلف ف ططف فران .كان ففت تلف ف العملي ففة اإلسف فراويلية-

160

الخطف ففا  ،ف ففارا .الجف ففزر اإلماراتيف ففة المحتلف ففة ..والموقف ففف األمريكف ففي البريطف ففاني .شف ففبكة البصف ففر االليكرونيف ففة .تف ففاريع الزيف ففار:

2014/5/16
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اإليرانيففة المشففتركة ناجحففة جففدا حي ف

الخليك العربي.

اسففتنز ت ب،ففداد ومنعتطففا مففن تحففدت ىيمنففة الشففا علففى
ىفذا

عي مارا عام  ،1975وصلت عملية دعم تمرد أكراد الع ار إلى نطاية معاجوة ،وحد

التطففور الكبيففر عنففدما أبلففغ ال فرويا الج ازوففرت ال ارحففل بومففدين الشففا أن حففاكم الع ف ار الععلففي،
صففدام حسففين ،سيحضففر قمففة أوب ف

ففي الج ازوففر العاصففمة مففن أجففل التعففاو

إلنطففاء العففداء

الع ارقففي-اإلي ارن ففي .و ففي م ففارا  ،1975غ ففادر الش ففا إل ففى الج ازو ففر وبع ففد ثالث ففة أي ففام ،أعل ففن
بومدين أن الصران بين إيران والع ار قد انتطى .وتم التوصل إلى اتعا حول الحدود على أن

يمتنع كل جان

من التدخل في الشفؤون الداخليفة للطفرف ايخفر وكفذل تقسفيم السفيطر علفى

ممر شط العر الماوي ي الجنو  ،وىو ىدف كانت تسعى إليا إيران منذ تر طويلة.

لقد تم حل الخالف الماوي لصالا إيران واعتبر واحدا من أىم انتصارات الشا ي حينفا ألنفا
عزز مكانة إيران كقو كبرى ي الخليك العربي.

ولكفن معاجففد توقيففع ذلف االتعففا صففدمت إسفراويل والواليففات المتحففد  ،ألن الشففا لففم يشففاورىما

ولم يبل،طما عن المعاوضات مفع العفراقيين ،كمفا أنفا لفم يشفر إلفى أن إيقفاف دعفم إيفران ألكفراد

الع ار كان من شروط االتعا .

بمثابفف ففة ابتعفف ففاد قليف ف ففل عفف ففن ارض ف ففاء الش ف ففا ألمريك ف ففا والكيفف ففان

ك ف ففان االتعفف ففا

الصففطيوني واتبففاعطم ففي المنطقففة وبخاصففة المناووففة للع ف ار  .ولكففن كففان األثففر العففورت

للمعاى ففد تحري ففر العف ف ار م ففن االس ففتنزاف بس ففب

التم ففرد الك ففردت؛ م ففن دون التم ففرد الك ففردت،

أصففبحت م فوارد الع ف ار حففر ففي التركيففز علففى التسففلا والبففروز ،وزادت القففو النسففبية للع ف ار
بسرعة بينما دخلت إيران تر من التراجع النسبي المطرد.

التطففورات السففلبية بففين الع ف ار واي فران  ،قففد أةطففرت اي فران نواياىففا

وعنففد اسففتع ار

المعادية للع ار وبشكل واضا بعد عفام  ، 1958ات بعفد سفقوط النةفام الملكفي في

الع ف ار  ،وانسففحا

الع ف ار

مففن حلففف ب،ففداد  ،حي ف

ففي ىففذا الحلففف  ،وبعففد وصففول حففز

بعففد انقففال

البع ف

كانففت اي فران حينطففا عض فوا ىام فا

العربففي االشففتراكي للسففلطة م فر أخففرى

 17تمففوز عففام  1969ضففد ال فرويا ال ارحففل عبففد الففرحمن عففارف

الرويا عبد السالم عفارف) الفذت قتفل في حفاد
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161

العمففار عففام 1966

 ،بففدأت اي فران تنحففى منحففى مختلعففا مناووففا لقففاد الحكففم الجففدد ،ومففن

بين المواقف العملية التي اقدمت عليطا ايران لتدجيك الخال ات مع الع ار :

 .1اعففالن الحكومففة االيرانيففة بطففالن معاىففد  ، 1937وصففارت السففعن التففي تقصففد الم فوان

االيرانيففة ومففن ضففمنطا السففعن االجنبيففة) تر ففع العلففم االي ارنففي ،ولمففا احففتك الع ف ار علففى ذل ف

واعتبر مساسا بسيادتا على شط العر  ،أدلى وكيل خارجيفة ايفران بمجموعفة مفن الم،الطفات

امام مجلا االمة االي ارنفي في  19نيسفان  1969مفدعيا يطفا ان الحكومفة العراقيفة لفم تاةطفر
النية الصادقة لتنعيذ التزاماتطا الخاصة لمعاىد .1937

162

 .2باشف ففرت إي ف فران بمسف ففاعد األك ف فراد ف ففي ص ف فراعطم مف ففع ب،ف ففداد ،ومنطف ففا ارسف ففال المعف ففدات
العس ففكرية وحت ففى المش ففاركة الععلي ففة بالقت ففال م ففن خ ففالل وح ففدات عس ففكرية ايراني ففة ،
باإلضا ة الى التعاون مع الكيان الصطيوني لتزويد األكفراد باألسفلحة والمعفدات والخبفراء منفذ

 1965وحتى .1975

 .3اخذت إيران ي د فع مخفا ر الحدوديفة داخفل الحفدود العراقيفة ،وشف الطفر الممطفد بينطفا
عراقية شاسعة داخل ايران ،معز از كل ذل بقوات عسفكرية مفن أجفل

بصور ايدخل يطا ا ار
ر تجاوزاتا بالقو  ،وازدادت ىذ التجاوزات بعفد أن أمفم العف ار نعطفا مفن سفيطر الشفركات
األجنبية ي عام .1972
161
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مما شطد وعاصر المؤلف عليان محمود عليان) أثناء دراستا ي جامعة ب،داد.
شفطد القفرن العشفرين توقيفع ثفال

اتعاقيفات حدوديفة بفين إيفران والعف ار

شفملت ترسفيما للحفدود الماويفة في شفط العفر  ،دمفا

االتعاقية االولى قد عر ت باتعاقية االستانة عام  ،1913عندما كان الع ار تحت النعوذ العثماني،والثانية في العفام  1937حيف
كان الع ار يخضع عمليا للنعوذ البريطاني وآخرىا ىي اتعاقية الجزاور عندما كفان العف ار تحفت حكفم البعف

في عفام  .1975و يمفا

يخص اتعاقيفة عفام  ،1937قفد اكفد الطر فان علفى االعتفراف بالحفدود الماويفة كمفا رسفمت في بروتوكفول ترسفيم الحفدود الماويفة عفام
 ،1914دون ت،يير ،ولم تكن إيفران ارضفية عفن ىفذ االتعاقيفة ،وخصوصفا بنفدىا المتعلف بالحفدود النطريفة في منطقفة شفط العفر ،
وأشيع أن بريطانيا كانت تض،ط باتجا زياد المسفا ة التفي يتبفع بطفا خفط الحفدود في شفط العفر المجفرى العميف للشفط لتصفل إلفى
 16كم بدال من  7كيلومترات لمنا المزيد من المرونة للسعن والبواخر اإليرانيفة والدوليفة لتصفدير الفنعط ،اال ان شفا إيفران و في قمفة
ازدىفار قوتفا العسفكرية قفد قفام عفام  1970بنل،فاء اتعاقيفة عفام  1937مفن طر فا مصفاد ار بفذل

حقفو العف ار التاريخيفة في شفط

العفر  ،وىفو اجفراء لجفد اليفا بصفي،ة مشفابطة صفدام حسفين في العفام  1980وال،فى بموجبفا اتعاقيفة الج ازوفر عفام  1975التفي
وقعطا ىو بنعسا ليصادر ىو ايخفر حقفو إيفران في شفط العفر  ،مسفت،ال تفر انشف،ال الشفع

اإلي ارنفي بنطاحفة حكفم الشفا  ،يفذكر

أيضففا أن صففدام نعسففا وبعففد انتطففاء الحففر العراقيففة اإليرانيففة التففي امتففدت ثمففاني سففنوات  )1988-1980بسففب

روففيا ىففو الن فزان

على شط العر قد عاد لالعتراف باتعاقيفة الج ازوفر  1975كمبفادر لتحسفين العالقفات بفين البلدين.المصفدر :الجنفابي ،حسفن .ملفف
الميففا المشففركة بففين إيفران والعف ار  :االعتفراف بالمشففكالت جففزء مففن الحففل .الجففزء ال اربففع .جريففد الصففباع -شففبكة اإلعففالم الع ارقففي ،
ب،داد http://alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=63149 .2014/1/29 .تاريع الزيار.2014/5/20 :
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وبطذا يرى الباح

أن حالة الصفران المتواصفل بفين العف ار وايفران سفواء في عطفد الشفا أو

قبل ففا أو بع ففد  ،ل ففم تك ففن إال ففي اط ففار االس ففتراتيجية العارس ففية  -ب،ف ف

النة ففر ع ففن

التسميات ال يران -التي تريفد السفيطر علفى أجفزاء كبيفر مفن العفالم العربفي ،كمفا أنفا وعنفد

الرجففون الففى الرؤيففة االيرانيففة لففدور الدولففة االسففتراتيجي والمنطلقففات التففي تقففوم عليطففا ،

نجد أن الشا البطلوت قدم تصو ار لإليرانية كقومية شو ينية آرية ال يل،ي يا قفط اإلسفالم أو

ي،علا مفن مشفطد أربعفة عشفر قرنفا مفن التفاريع  ،بفل يجعفل القوميفة اإليرانيفة أيديولوجيفة توسفع
وىيمنة وتعص

وم ففن منطلف ف

حيال الجوار الج ،ار ي والثقا ي واإلثني العرقي).

الحع ففاة عل ففى المص ففالا الوطني ففة  ،وج ففدنا ايف فران ففي عط ففد الش ففا  -ففي

الخمسينيات من القرن العشرين -قد تعاونت مع الدولة القوميفة األتاتوركيفة في تركيفا لتصفعيد
وتففوتير المشففاعر القوميففة وحشففد التعبوففة الجماىيريففة وراء سففلطاتطا المسففتبد  ،غيففر أن األمففر

الخطير أو التحول الذت حد

ي ذلف الوقفت تمثفل في انفدراج البلفدين المتعفاديين في سفيا

حلف أكيد ومتين مع ال،ر وىو حلف وقفف ضفد أمفاني العفر القوميفة والتحرريفة خصوصفا
بعففد نكبففة لسففطين ففي عففام  .1948ولففم تكتففف إي فران الشففا وتركيففا األتاتوركيففة بففالوقوف مففع

ال،ر سياسي ا وحضاري ا وانما وسعتا نطا التحالف والتعاون إلى المجالين األمني العسفكرت،
مم ففا ك ففان ل ففا االث ففر الب ففالغ عل ففى مش ففاريع النط ففو

والوح ففد العربي ففة ففي مرحل ففة الخمس ففينيات

والستينيات وحتى نكسة الخاما من حزيران عام  .1967وقد لعبت إيفران دو ار بفالغ الخطفور
ي دعم إسراويل خصوصا بعفد اسفقاط حكومفة الفرويا محمفد مصفد بفانقال

عسفكرت عفام

 ،1953وقففد اعتر ففت الواليففات المتحففد األمريكيففة مففؤخ ار بدنطففا سففطلتا ومولتففا وشففاركت ففي

إنجاحا  ،وأول ما استخدما معارضو الشا من حجك وتبريرات لخيارىم الكعاحي المسلا كان
قضية لسطين ،ال بل إن أول تنةيم طالبي كعاحي معار

للشا لوح واعتقل وحوكم كان

تنةيم فا لففدعم الثففور العلسففطينية بعففد معركففة الك ارمففة آذار  )1968وعر ففت محاكمففة أعضففاوا
يومطا باسم “قضية لسطين” ومجموعة لسطين” .ولم تكن العالقات العربية -اإليرانية لتسوء
قففط بسففب

دعففم الشففا إلس فراويل ووقو ففا مففع أمريكففا وال،ففر عموم ف ا ففي وجففا بع ف

العففر

المتحالعين مع السو يات مصر وسوريا والع ار ) أو ما كان يسمى باألنةمفة التقدميفة ،وانمفا

118

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

ساءت حتى مع الدول العربية التي لم تكن تنتمي إلى الحلف السو ياتي خصوصا ي منطقفة

الخليك العربي.163

إن موقففف أميركففا مففن االطمففان االيرانيففة والعالقففة بففين أمريك فا واي فران ،وبخاصففة ففي

عطفد الشففا ومففا بعفد  ،كانففت وال تفزال محكومففة بمفا ىففو أبعففد كثيف ار مفن العالقففات التقليديففة بففين
الدول .وكانت الج ،ار يا ىي الحجر الرويا ي صياغة تل العالقات ،وليا مجرد المصفالا

االقتصادية أو السياسية التبادلية المباشر .

وقد وقعت اإلدار األمريكية موقعا سلبيا ،ولم تحر ساكنا تجا أطمان إيران بالخليك العربي ،
سفواء يمفا يتعلف بتطديففد اسفتقرار العف ار  ،أو ادعفاء أحقيتطففا التاريخيفة في مملكفة البحفرين ،أو
استيالوطا على الجزر اإلماراتية ،أو تدخالتطا المستمر لزعزعة أمن الخلفيك العربفي  ،وبمفا

ان الطدف االساسي لل،ر االستعمارت والصطيونية كان الحا الطزيمة بالقومية العربيفة التفي
نطضففت بقففو ففي عطففد ال فرويا المصففرت ال ارحففل جمففال عبدالناصففر واصففبحت القففو االساسففية
التي تطدد المصالا االسفتعمارية والكيفان الصفطيوني فنن القضفاء عليطفا كفان الطفدف المركفزت
ي االستراتيجيات ال،ربية والصطيونية  ،ولقد تبنت أميركا عد توجطات وأسالي

 ،من بينطا:

 .1رجففا االسففتراتيجيون االمريكيففون ففي العقففد السففابع مففن القففرن العشفرين توجطففا لفدعم خطففة
إحيففاء االصففوليات الدينيففة المسففيحية واليطوديففة واالسففالمية والطندوسففية وغيرىففا) ،لتكففون القففو

االيديولوجية الجذابة والقو البشرية الضخمة القادر علفى تحقيف ىفد ين جفوىريين ومتفرابطين،

تمثففل األول منطمففا ففي تعتيففت ودحففر االنةمففة الشففيوعية بنةريففة ضففر اسففعل الجففدار) ،ات
تدمير االساا الفديموغ ار ي بتحريف المكونفات القوميفة والدينيفة لالتحفاد السفو يتي واسفتخدامطا

لطدمففا مففن الففداخل ،وأمففا الطففدف الثففاني طففو القضففاء علففى حركففات التحففرر والقففوى القوميففة
بتطبيف ف نةري ففة التعتي ففت الط ففاوعي والعرق ففي ل قط ففار العربي ففة) والت ففي تعن ففي تص ففعية الحرك ففات

التحررية الوطنية.

 .2تجلى بوضوع دعم ال،ر ل صفوليات الدينيفة في ا ،انسفتان وايفران ،إذ إن اغلف

قيفادات

التنةيمات السياسية المستتر ي عبفاء الفدين كانفت تقفيم في بريطانيفا او في المانيفا ،وكانفت
ت ففدعم مالي ففا م ففن ال ،ففر وم ففن انةم ففة عربي ففة ثري ففة ج ففدا ،ومم ففا يلع ففت النة ففر ان ى ففذ الموج ففة

163

المففولى ،سففعود .إي فران والعففالم العربففي  ..لبنففان نموذجففا .د ارسففة منشففور ضففمن إصففدارات بحثيففة علففى موقففع منتففدى العالقففات

العربية والدولية http://fairforum.org/?p=1122 .2013/5/8 .تاريع الزيار2014/6/1 :
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المتستر بالدين كانت تعلن العفداء للقوميفة العربيفة وحركاتطفا التحرريفة وتكعرىفا مفع انطفا كانفت
القو الرويسية التي تواجا ال،ر االستعمارت والصطيونية.

و ي ضوء ما تقدم  ،وما جاءت با الوقاوع التاريخية ،يمكفن القفول إن التفوتر الفداوم والعفداء

المسفتمر بففين ايفران وجيرانطففا مففن الففدول العربيففة لففا مففا

طويففل وقففديم قففدم الحضففارات التففي

قامت على اراضي الطفر ين ،لفو تتبعنفا التفاريع الماضفي البعيفد لوجفدنا ان العالقفة بفين بفالد
ففارا وبففين جيرانطففا علففى حففدودىا ال،ربيففة وخاصففة بففالد وادت ال ار ففدين اتسففمت بالعففداو أكثففر

مما اتسمت بالصداقة ،واتسمت بعالقة القوت علفى حسفا
بين الطر ين .وكانت أر

الع ار وبسب

الضفعيف ،وكانفت الحفر سفجاال

حدود البرية الطويلة مفع بفالد فارا مسفرحا لفذل

الصفران الففذت اتخففذ طابعففا مختلعففا ففي كففل تففر كالص فران السياسففي والففذت تمثففل ففي عمليففات
ال،ففزو للسففيطر علففى النعففوذ وم فوارد الثففرو  ،والص فران العرقففي القففومي) العارسففي  -العربففي ،

ك ففل ط ففرف يف ففرى ففي نعس ففا العنصف ففر المتع ففو والعنص ففر األسفففمى ،ث ففم الصف فران ال ففديني –

المذىبي ،ولقد كان استعمال القو العسكرية حاض ار ي كل تل الصراعات.

كانففت اي فران وبففدعم واضففا ومؤكففد مففن قبففل الواليففات المتحففد  ،تسففعى لعففر

ىيمنتط ففا عل ففى ال ففدول المج ففاور العربي ففة  ،واس ففتخدمت ك ففل الوس ففاول بم ففا يط ففا الق ففو
العسكرية  ،وىذا التوجا لفم يت،يفر بعفد تخلفي الشفا عفن السفلطة ووصفول الخمينفي

وأتباعا الى سد الحكم ي إيران  ،والسؤال ىل ت،يرت التوجطات االيرانيفة الخارجيفة ،
والتعاون األمريكي ،وما ىو الدور الذت لعبتا أميركا ي ازاحة الشا عفن السفلطة؟ ىفذ

اسولة سنحاول اإلجابة عنطا

ي العصل القادم من ىذ الدراسة.
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الفصل الثالث

التطور في العالقات السياسية والعسكرية بين الدولتين بعد رحيل الشاه عام
 ،1979وصوال إلى تولي روحاني مقاليد السلطة في إيران
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مدخل
لقد حاول الشا ومؤسستا العسكرية التقر من المؤسسة الدينية ي إيران مرات عديد

دو اوففد  ،تففار كففان يمنحطففا ح ف الحريففة ففي ممارس فاتطا ،وتففار ب ،ف

النةففر عففن توجطاتطففا

ونشففاطاتطا ،وتففار أخففرى ففي ادعاوففا الص فعة الدينيففة لشخصففا ،وبففالرغم مففن ذل ف كلففا ،اسففتمر
الصران داو ار قاوما بفين الجفانبين حتفى سفقوط نةامفا ،و في أعقفا

محاولفة اغتيفال الشفا عفام

 ،1964ةطر الخميني على سطا المعارضة الدينية ،ونادى بنسقاط نةام الشا وقيام الدولفة
اإلسففالمية ففي إي فران ،مففا كففان مففن الشففا إال أن نعففا إلففى تركيففا متوجطففا بعففدىا إلففى الع ف ار ،
وكانت ىذ األحدا

ىي بداية االنطيار لنةام الشا وسقوط عرشا.164

وقد شطدت تر السبعينيات ازدياد حد المعارضة للشا  ،وقد أثر العسفاد والعسفكر سفلبا علفى

الوضففع الففداخلي ففي إي فران ،ففي الوقففت الففذت لففم تففتمكن يففا الحكومففة األميركيففة مففن تقففدير
ص ففاو

لحج ففم المعارض ففة للش ففا وتناميط ففا ،وبن ففاء عل ففى تلف ف المعطي ففات ،ش ففطد ع ففام 1978

اضففطرابات كبيففر ومةففاىرات ضففد نةففام الشففا ففي كا ففة أرجففاء مففدن إي فران ،وعلففى الففرغم مففن

الثقة العمياء التي أةطرىا الشا لقاد جيشا حين قال عنطم ":لم أشعر بفدت شفاوبة مفن الشف

في إخفالص قفوادت لفي وللعفرش" ،قفد شفل جطفاز السفا ا الفذت صفرف عليفا الشفا مليفارات

الدوالرات ي التنبؤ ي وقون ثور بطذ الضخامة والقو .165

لقفد اعتقففدت الواليففات المتحففد األميركيففة أن ىفذ األزمففة قففد شففابطت أزمففة عففام ،1953

وأن الشففا بخروجففا تففر وجيففز مففن الففبالد سففيخل حالففة مففن التطدوففة ففي صففعوف الجمففاىير

ال،اضففبة ،لكنطففا ىففذ المففر أخطففدت ففي تقففديرىا ،بففدال مففن رجففون الشففا  ،عففاد الخمينففي إلففى
البالد واستقبلا الماليين ي إيران معلنا بفذل انتصفار الثفور التفي لفم تكفن وليفد أيفام معفدود ،

بل ىي ثمر أوضان يقتر عمرىا من عمر الخميني نعسا.

لقففد وضففع الخمينففي تصففو ار للعالقففات الدوليففة قسففم علففى إثففر العففالم إلففى قسففمين :االمبرياليففة

الش فرقية واالمبرياليففة ال،ربيففة ،واعتبففر الثففور اإليرانيففة ال ش فرقية وال غربيففة وغيففر منحففاز ألت
طففرف ،كمففا سففاوى بففين الواليففات المتحففد األميركيففة واالتحففاد السففو يتي كقففوى اسففعمارية تعمففل

على است،الل ثروات العالم الثالف  ،ور ف
بالحدود األيديولوجية.
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اإلقفرار بالحفدود الج ،ار يفة بفين الفدول معتر فا قفط
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أمففا علففى الجان ف

األمريكففي ،قففد جففاء غيففا

الشففا ليكشففف ةطففر الواليففات المتحففد ففي

منطقففة الخلففيك ،األمففر الففذت جعلطففا ت،يففر سياسففتطا تجففا الع ف ار نحففو مزيففد مففن دعففم النةففام
البعثي ،كما تجلى ي الحر مع إيران.

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
تمكففن التيففار الففديني ففي ايفران مففن الوصففول الففى السفلطة بعففد اجبففار الشففا محمففد

رضففا بطلففوت علففى التنحففي عففن السففلطة والخففروج مففن اي فران ووصففول الخمينففي الففى
طط فران قادمففا مففن بففاريا علففى مففتن طففاور رنسففية  ،ففي أواوففل شففطر ب اريففر ، 1979
ولكن ما ىي العوامل التي مكنت التيار الديني لتسلم مقاليد الحكم ي ايران؟

لماذا ثار اإليرانيون على الشاه؟

وصففل الشففا إلففى السففلطة ففي عففام  1941بعففد خلففع أبيففا عففن الحكففم إبففان احففتالل الحلعففاء
البريطفانيين والسففو ييت ،وبقففي ففي الحكففم حتففى عفام  1953بعففد أن أجبففر علففى م،ففادر الففبالد

مؤقت ف ا نتيجففة لص فران علففى السففلطة مففع روففيا الففوزراء المنتخ ف

ديمقراطي ف ا محمففد مصففد ،166

الذت عمل على تدميم حقول النعط ي البالد وحاول بسط سيطرتا على القوات المسلحة ،إلى
أن تعفر

لعمليفة انقفال

مدعومفة مفن االسففتخبارات األمريكيفة والبريطانيفة اعتقفل علفى إثرىففا

دعيد الشا إلى الحكم مجددا.

166

انتخ

الدكتور محمد مصد رويسفا لفوزراء إيفران في عفام  ،1951بدغلبيفة  79صفوتا مقابفل  12صفوتا معارضفا ،وبعفد يفومين

من تسلما السلطة ،قام بتدميم شركة النعط اإليراني ،األمفر الفذت اثفار كفال مفن الواليفات المتحفد األميركيفة وبريطانيفا نةف ار لمفا شفكلا
قرار التدميم مفن تطديفد لمصفالحطما في المنطقفة ،وقفد تبلفورت علفى إثفر ذلف االسفتراتيجية األميركيفة القاضفية بتدسفيا طفو د فاعي
يح ففيط باالتح ففاد الس ففو ييتي  ،إال أن اش ففن،ال واش ففنطن ب ففالحر الكوري ففة ق ففد أدى إل ففى ت ففدخير تنعي ففذ ى ففذ االس ففتراتيجية ،وم ففع اس ففتالم
إيزنطاور السلطة ي واشنطن عام  ،1953أعلفن سياسفتا " النةفر الجديفد " التفي ىفدف مفن خاللطفا إلفى تدسفيا أحفالف د اعيفة في
الشففر األوسففط لمحاصففر التوسففع الشففيوعي ومنطففا حلففف النففاتو وحلففف ب،ففداد ،ومففن ثففم أعطففى إيزنطففاور الضففوء األخضففر لوكالففة
االسففتخبارات المركزيففة للففتخلص مففن مصففد وحكومففة الجبطففة الوطنيففة واعففاد الشففا الففذت غففادر إلففى إيطاليففا ،وبمسففاعد ضففباط
الح فرا الملكففي والجن فرال ازىففدت والمخففابرات الوطنيففة قامففت وكالففة االسففتخبارات المركزيففة بتنعيففذ انقففال

ضففد مصففد وم اعتقالففا

وتعيففين ازىففدت لحكومففة مواليففة لل،ففر  .المصففدر :القففرم ،آمنففة إب فراىيم .)2007 .السياسففة الخارجيففة األميركيففة تجففا إي فران وأزمففة
الملف النووت اإليراني  .2006-2001رسالة ماجستير ي العلوم السياسية .جامعة القدا .لسطين .ص .32-31
و في ذلف قفال الشفا عبارتفا المشفطور لكيرميفت روز لفت كبيفر مفوةعي وكالفة االسفتخبارات المركيفز  ":أنفا مفدين بعرشفي  .ولشفعبي
ولجيشي ول " .المصدر :ىيكل ،محمد حسنين .مرجع ساب  .ص .37
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وقففد شففطدت إي فران منففذ وصففول الشففا إلففى الحكففم العديففد مففن حركففات المعارضففة التففي

طالبففت بالحريففات السياسففية واإلصففالع ،بففدأت مففن تشففكل حففز "تففود " الشففيوعي ،وصفوال إلففى
"الجبطفة الوطنيفة الثانيففة" التفي ضفمت طالبف ا ونشفطاء ونقفابيين مففن المدرسفين والعمفال ،ضفالا
ع ففن مس ففتقلين م ففن اإلس ففالميين والماركس ففيين ،إال أن الش ففا ك ففان ي ففنجا ففي قم ففع جمي ففع ى ففذ

الحركففات ،واسففتيعا

بعضففطا ايخففر ،علففى أن التحففدت األكبففر الففذت واجطففا الشففا كففان بففروز

المعارضف ففة اإلسف ففالمية بقيف ففاد الف ففزعيم الشف ففيعي الكاريزميف ففة آيف ففة ا .روع ا .الخمينف ففي ،الف ففذت
تصففاعدت ش ففعبيتا بق ففو عل ففى خلعي ففة معارض ففتا المعتوح ففة لنة ففام الش ففا وانتقادات ففا الش ففديد ل ففا

لطجوما على رجال الدين وعالقاتا "المشبوىة" مع ال،ر واسراويل.

و ففي عففام  1963تففم اعتقففال الخمينففي  ،ممففا أدى إلففى خففروج أول مةففاىر واسففعة النطففا
تش ففطدىا ال ففبالد ففي ة ففل حك ففم بطل ففوت ،إال أن القم ففع الوحش ففي للمة ففاىر ومقت ففل المو ففات م ففن
المتةاىرين على يد قوات الشفا جعفل الكثيفر مفن المعارضفين في الفداخل والخفارج يسفتنتجون
بدن الحل المسلا ىو األجدى ضد ىذا النةام ،وعلى خلعية ىذ التةاىرات ،تم نعي الخميني

إلففى تركيففا أوالا ،ومنطففا إلففى مدينففة النجففف ففي الع ف ار حي ف

االنتقال إلى باريا ي .1671978

أمضففى خمسففة عشففر عام ف ا قبففل

ول ففم تك ففن ق ففط الق ففوى الديني ففة الت ففي قامف فت بالتة ففاىر واالحتجاج ففات  ،ق ففد ش ففملت حرك ففة

التةففاىرات كففل القففوى السياسففية واالجتماعيففة واالقتصففادية التففي لجففدت إلففى أسففالي

لالحتجففاج ضففد شففا اي فران  ،الففى درجففة اللجففوء الففى العنففف المسففلا ،لففذل

متطففور

نجففد

القففوى اليسففارية التففي تنففتطك الففنطك الماركسففي  ،ومففن بفين ىففذ المجموعففات ،مجاىففدت

خل وحركة العداويين.

ولكففن ال يعنففي ان النضففال السياسففي قففد اختعففى أو ت ارجففع  ،بففل نجففد أولففى ب فوادر

الحفف ف ار الس ف ففلمي ق ف ففد ةط ف ففرت ف ففي ب ف ففدايات الس ف ففبعينيات عل ف ففى ش ف ففكل رس ف ففاول انتق ف ففاد معتوح ف ففة
واحتجاجات ص،ير أطلقطا مثقعون وليبراليون ضد نةفام الشفا  ،الفذت تعامفل معطفا بشفيء مفن

الليونة ي البداية ،تمثلت ىذ الليونة ي إطال بع

القوانين اإلصالحية.

ومففع نطايففات عففام  ،1977بففدأ أنصففار الخمينففي التعبوففة وأعففادوا إحيففاء جمعيففات دينيففة سففابقة
كان لطا دور ي تنةيم لجان محلية مختلعة .و ي  22أكتوبر من العام ذاتا خرج ايالف من
أنصففار الخمينففي ففي معةففم المففدن اإليرانيففة إلففى الش فوارن للمشففاركة ففي تففدبين نجلففا األكبففر

167

ىيكل ،محمد حسنين .مرجع ساب  ،ص  61وما بعدىا.
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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
ي العلن" :الموت للشا ".

وأمففام ىففذا الت،يففر في الح ف ار

السياسففي  ،لففم يكففن أمففام الشففا ففي صففيف عففام

 1978إال أن يبادر بالتواصل مع زعماء المعارضة داعيا الى ايقاف الحمالت ضد ،
و ففي الصففيف ذاتففا أصففدر الشففا بيان فا دعففا يففا إلففى إج فراء انتخابففات مبكففر حففر خففالل عففام،

وأعلففن كففذل دعمففا للتحففول إلففى الحريففة السياسففية ،وجففاءت ردود الععففل تجففا الففدعو متباينففة
وىففددت بحففدو انقسففام ففي صففعوف المعارضففة ،ولكففن علففى الففرغم مففن الففدعوات للقيففام

بالطففدوء  ،الففى أن ذل ف
حي

لففم يمنففع قيففام احتجاجففات وبخاصففة مففن قبففل الطبقففة العاملففة،

كان إض ار عمال النعط ىو األكثر عالية لدرجة أن السلطة حاولت عد مرات تشف،يل

المصففا ي و شففلت ،لجففدت إلففى إرسففال الجففيش القتحففام منففازل العمففال واجبففارىم علففى العمففل،

وتحت ىذا الض،ط قرر العمال العود إلى المعامل لكنطم عملفوا بفبطء لعتفرات قصفير قبفل أن
يبدؤوا اإلض ار مجددا وتذى

القوات إلجبارىم على العود وىكفذا دواليف  ،كفان ىفذا التكتيف

عاالا جدا وكان متبع ا على نطا واسع ي معةم القطاعات االقتصادية األخرى غير النعط.

ولق ففد اتس ففع نط ففا االحتجاجف ففات وص ففلت ال ففى المؤسسف ففات التعليمي ففة ،وبخاص ففة لف ففدى

الجامعففات وتحديفدا جامعففة ططف ارن  ،عففي بدايففة شففطر نففو مبر عففام  ، 1978نةففم طففال
من جامعة ططران مسفيرات تحولفت يمفا بعفد إلفى صفدامات عنيعفة بفين األمفن والطفال

ض ففحيتطا ع ففدد م ففنطم ،وس ففرعان م ففا تحول ففت المة ففاىرات إل ففى أعم ففال ش فف،

سفقط

وأحرق ففت المب ففاني

المجاور دعلن الشا عن حالة الطفوارل مجفددا وعفزل الحكومفة المدنيفة وعفين مكانطفا حكومفة
عسكرية ،وبالرغم من ذل  ،كانت ردود الععل الشعبية اقوى وأكثر استم اررية  ،وبنطايفة

ع ففام  1978كان ففت أع ففداد المتة ففاىرين تع ففو أع ففداد الجن ففود ،وكان ففت وس ففاولطم تح ففبط بش ففكل
متواصففل وسففاول القمففع .يقففول أحففد المحللففين" :لففم يصففبا جطففاز القمففع الففذت يسففتخدما الشففا

ضعيع ا بقدر ما أصبا مبطو ار ،ال يوجد نةام قمعي ي العالم مصمم للتعامل مع حالة شفاملة
كطذ من العصيان المدني" .وقد لجدت المعارضفة في بعف

األحيفان إلفى إصفدار تسفجيالت

صوتية مخادعة يةطر يطا صوت الشا وىو يدمر الجنود بنطال النار على المتةاىرين.
وتحت ض،ط الح ار الشفعبي الواسفع أعلفن الشفا عفن اسفتعداد لتسفليم منصف

رواسفة

الففوزراء للمعارضففة ،وبينمففا كانففت ىففذ الففدعو لتكففون م،ريففة  ،بففدا قبولطففا مففن أت طففرف مففن
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أط ف فراف المعارضف ففة مح ف ف

انتحف ففار سياسف ففي ،ومف ففع ر ف ف

الجميف ففع مبف ففادر الشف ففا وتواصف ففل

المةففاىرات العارمففة ففي أنحففاء الففبالد ،وبذريعففة الحاجففة للعففالج ففي الواليففات المتحففد  ،غففادر
الشا محمد رضا بطولي إيران ي كانون الثاني  -يناير من عام .1979

سعى شفابور بخيتفار ،روفيا الفوزراء الجديفد الفذت عينفا الشفا قبفل أن ي،فادر للبقفاء علفى رأا

السلطة ،لكن الخميني دعا جميع الموةعين المدنيين إلى عدم السماع لوزراء بختيار بالدخول
إلى الو ازرات ور

أت شكل من أشكال التعفاون معطفم ،وبطفذا سفقطت الحكومفة الجديفد بعفد

 37يوما قط .خالل ىذ العتر عاد الخميني إلى إيران ي األول من براير مفن عفام 1979
بعد معاوضات مع بختيار ،وأعلن ي مؤتمر صفحعي عفن تعيفين روفيا وزراء جديفد ،وبفذل ،

لعتر أسبوعين كاملين ،كان ىنا رويسا وزراء على رأا حكومة إيران.

حففاول الحففرا اإلمب ارط ففورت الففذت لففم ي ففزل لوقتطففا مواليف ف ا للشففا السففيطر عل ففى قاعففد ططف فران
المففدنيين والمسففلحين مففن

الجويففة التففي كففان يشففرف عليطففا ضففباط مففن الثففور ،وتصففدى بع ف

الثوار لطذ المحاولة ،وكانفت ىنفا حشفود ضفخمة مفن المفدنيين تقفف بفين الضفباط والحفرا،
وش ف ففكلت ى ف ففذ الحش ف ففود دروعف ف ف ا بشف ف فرية ف ففي مواجط ف ففة ال ف ففدبابات وأحرق ف ففت بعض ف ففطا بزجاج ف ففات

المولوتوف.
من جان

آخر و ي مناط أخرى من إيران ،حاصرت حشفود النفاا الثكنفات العسفكرية لمنفع

وصول اإلمدادات إلى القاعد الجوية ،وتحركت الفدبابات بفين الجمفاىير ال،اضفبة بمفن فيطم

أعداد كبير من الضباط والمسلحين) ،وحدثت نزاعات سقط ضحيتطا الموات ي آخر يومين.
ففي الح ففادت عش ففر م ففن ش ففطر ب اري ففر ،وبع ففد ش ففل الح ففرا ففي الحص ففول عل ففى تعزيففزات م ففن

مصانع الذخير  ،أعلن رويا األركان عن وقوف الجيش "على الحياد" ي النزان بين الحكومة
والشع  ،وتم بذل التدكيد رسمي ا على نجاع الثور اإلسالمية ي إيران.

لقد رحل الشا عن السفلطة  ،وبفدأت مرحلفة سياسفية جديفد

في ايفران  ،واعلفن قيفام

الجمطوري ففة االس ففالمية االيراني ففة ،وبالت ففالي ك ففان ال مع ففر أم ففام الق ففوى الدولي ففة وبخاص ففة

االقليميففة اال العمففل والتعامففل مففع المت،ي فرات الجديففد

ففي اي فران  ،وبففالطبع كففان لكففل

قو موقف مختلف ،ولكن ترى مفاىي مواقفف الفدول الكبفرى  ،وتحديفدا الواليفات المتحفد
واالتحاد السو ياتي سابقا؟ والقوى المجاور إليران :الع ار وتركيا ؟
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الواليات المتحدة األميركية:
لقفد رأى األمريكيففون أن تففولي سففلطة دينيفة مقاليففد الحكففم ففي إيفران سيسففطم ففي تقلففيص نعففوذ

حففز "تففود " الشففيوعي اإلي ارنففي ،والحففد مففن غلففو التيففارات القوميففة واليسففارية الففذت قففد يشففكل
عاوق ا لمستقبل السياسة األمريكية ي إيران والمنطقة على حسفا

تقفار مفع السفو ييت يفؤدت

إلى زياد نعوذىم ،ولطذا سعى األمريكيون لالتصال بالخميني ي باريا ي محاولة للوصول
معا إلى ما يضمن الحعفاة علفى مصفالحطم المقدمفة علفى أت نةفام مطمفا كفان تحفالعطم معفا،
قففد أدر األمريكيففون ت ازيففد شففعبية الخمينففي  ،بعففد حصففد نسففبة تدييففد داخففل إي فران اقففت كففل

التوقعففات حي ف

بل،ففت  %10مففن سففكان إي فران ،وىففو مففا لففم تبل،ففا أكبففر الثففورات ففي التففاريع

كففالثور العرنسففية ،أو الثففور األمريكيففة ،أو الثففور الروسففية؛ التففي لففم يتجففاوز حجففم التدييففد ألت

منطا على  %1من إجمالي عدد السكان.

كما لعبت السمات الشخصية التي تحلفي بطفا الخمينفي دو ار واضفحا في زيفاد شفعبيتا ،عفالو
على كونا قيطا وعالما وخطيبا؛ ننفا تخطفى المفؤثرات العرقيفة والمذىبيفة ،وخاطف

جميع ا ،متجاو از كل خالف أو صران مذىبي ،وىو األمر الذت يرجعا البع

المسفلمين

ي جانف

منفا

إل ففى ت ففدثير زوجت ففا ذات األص ففول العربي ففة ط ففي ش ففيعية م ففن الط ففاوف ،وك ففذل رؤيت ففا لتح ففالف

إسالمي ضد القوى ال،ربية يعلو و الصران المذىبي.168

لقد مثلت إيران تحديا لنموذج األمن األحادت األمريكفي والحضفور األمريكفي فى منطقفة

الشفر األوسفط وآسفيا الوسفطى ،وقفد ارتععفت درجفة العفداء بفين الواليفات المتحفد وايفران خاصفة

بعفد الثفور مباشفر وطفوال واليفة خمينفي ،فالخالف فى جفوىر أساسفي وجفذرت ويمفا المصفالا،

كما وقف الدعم الالمحدود والمستمر من الواليات المتحد إلسراويل عقبفة رويسفة أمفام تخطيفا
خاصفة أن التحفالف مفع إسفراويل يعفد الدعامفة األساسفية لإلسفتراتيجية األمريكيفة فى المنطقفة
واألدا األولى لتحقي مصالحطا ،نسراويل ىى الوجا اإلقليمى للطيمنة األميركية.

بالرغم من ذل  ،وبالرغم مفن أن الخمينفي قفد أشفار في خطبفا في مناسفبات عديفد أن

األم فريكيين ىففم أىففم أسففبا

مففا وقففع إلي فران مففن الففبالء والط فوان ،إال أن أركففان نةامففا مثففل:

بازركان ،وبطشتي ،و ار سنجاني؛ قد أكدوا اتصالطم باألمريكيين بدمر وعلم من الخميني نعسا.

كما أن حكومة الثور بزعامة الخمينفي لفم تلفغ المعاىفدات التفي كانفت تفربط بفين إيفران وأمريكفا
ففي أت جانف

كالتسففليا ،أو البتففرول ،أو التجففار ،ولففم تقففدم ىففذ الحكومففة أدلففة مقنعففة للشففع
168
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س فواء حففول ىففذ المعاىففدات ،أو اسففتمرار وجففود إي فرانيين يحملففون الجنسففية األمريكيففة ،ويشففان

أمر ارتباططم بجطاز المخابرات األمريكي ،ويتولون مواقفع مفؤثر في السفلطة السياسفية ،وربمفا
كانت نشفو الثفور وانتةفار الشفع

أمريكا من أولوياتا السياسية.

لفيلما نتفاج سياسفتطا مفن األمفور التفي جعلفت العالقفة مفع

لقد كان لإلطاحة بنةام الشا انعكاسات داخلية ي الواليات المتحد  ،وعلى صعيد العالقات

اإليراني فة األمريكيففة ،لكففن التطففورات السياسففية ففي المنطقففة وبخاصففة علففى حففدود اي فران
ووصول قوى يسارية مؤيد لالتحاد السو ياتي ،حين حد

االنقال

الشيوعي بقياد محمد

نور تراقي والذت أسقط نةام الرويا محمد داوود عام  1978م وقعزت أ ،انستان إلى واجطفة

االىتمام إعالميا وسياسفيا ؛ شفعر األمريكيفون بالرعف
مففن خففالل االنقففال

ألن الفروا قفد تمفددوا تجفا أ ،انسفتان

الشففيوعي وكففذل ألن الثففور ففي إي فران كانففت ففي تصففاعد مسففتمر وكففان

حز تفود الشفيوعي اإلي ارنفي يتطيفد لقطفف ثمرتطفا ؛ وكفان ىفذا يعنفي ببسفاطة وصفول الفروا

إلى البترول والميا الدا وة بضربة واحد .

تحر األميركيون لدعم التطرف الديني الشيعي بزعامة الخميني وان تواروا وكلعفو بر فع اريفة

معاداتطم وذل إرضاء للشع

اإليراني الفذت كفر األمريكفان بسفب

ارتبفاط الشفا الطاغيفة بطفم

 ،وأوعزوا للجيش اإليراني والذت كان كبار قادتا يرتبطون بالبيت األبي

أكثر من ارتبفاططم

بالشا بدن يدعم ثور الخميني ويقمع كل مناوويا وخاصة حز تود الشيوعي ،وىذا ما جرى

على أر

الواقع عليا.

مما تقدم ،يمكن التوصل إلى نتيجة معادىا أن تخوف أميركا من وصول السو ييت الى الميا

الدا وففة بسففب

االنقففال

الشففيوعي ففي ا ،انسففتان و صففعود تيففار تففود الشففيوعي ففي اي فران قففد

د عطا ألن تختار الخميني كددا لوقف المد الشيوعي ي ايران  ،نقل الخميني بطاور رنسية
مففن بففاريا و اسففتخدم الجففيش االي ارنففي للقضففاء علففى حففز تففود الففذت ىففو المحففر الرويسففي

للثففور ض ففد الشففا  ،كم ففا اسففتخدم الخمين ففي سففتار مع ففادا اميركففا إلس ففقاط نةففام الش ففا  ،لك ففن
الحقيقففة ان الطففدف كففان ىففو القضففاء علففى حففز تففود الشففيوعي القففو العاعلففة ففي المجتمففع

االي ارنففي و ىففذا ىففدف اميركففي مطففم نعففذ الخمينففي باإلضففا ة إلففى القضففاء علففى ادا السففو ييت
ي ايران.

مففا ىففي أىففم مالمففا ىففذ المرحلففة مففن العالقففات بففين إيفران والواليففات المتحففد ؟ وكيففف كانففت

العالقات السياسية والعسكرية بينطما؟
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العالقات بين إيران وأميركا بعد عام 1979
التففي أعففادت رسففم طبيعففة العالقففات اإليرانيففة األميركيففة بعففد الثففور

مففن أىففم األحففدا

اإلسفالمية في إيفران ،تمثفل في أزمفة الرىفاون في السفعار األمريكيفة في ططفران ،حيف
مجموعففة مففن الطففال

اقفدم

علففى اقتحففام السففعار األميركيففة ففي طط فران ففي يففوم ال اربففع مففن شففطر

نو مبر من عام  ،1979وقاموا باحتجاز جميع الموةعين والدبلوماسيين يطا كرىاون ،وامتنع

الخمينفي في بدايفة األمفر عفن تدييفد مفا حصفل ،ولكنفا مفا لبف
الدينية بضرور دعم الطال

وأن اقنعتفا بعف

العناصفر
169

ي مطالبتطم السلطات األميركية بتسليم الشا إلى إيران.

و ي ذل يروت جيمي كارتر الرويا األميركفي األسفب

في مذك ارتفا مفا حفد

قفاوال ":لفم يكفن

مفن السفطل التنبفوء بمفا يريفد المحتجفزون  .كفان شفعورت ىفو أنطفم في األصفل لفم يكونفوا ينفوون

البقاء ي السعار  ،وال احتجاز الرىاون ألكثر من بضع ساعات  ،لكنطم صمموا على االستمرار
ي ما ىم يا ،بعد أن أيدىم الخميني  ،وبعد أن علموا بدن مبفادرتطم القفت االستحسفان في كفل

باىر ال ريف
أنحاء إيران بوصعطا إنجا از اا

يفا .وىفم لفم يصفوغوا أت مطلف محفدد ،بفل لقفد اكتعفوا

بدن كرروا ما كانوا يطالبون با منذ ما يقار العام ،وىو أن يعاد الشا وثروتا إلى إيران".170

ويضفيف كفارتر في نعفا المفذكرات قفاوال ":مفا أن انتشفر في واشفنطن خبفر االسفتيالء علفى

سفعارتنا ،حتفى تدلعفت في وزار الخارجيفة جماعفة العمفل حفول إيفران ،وتفولى مسفووليتطا ىنفرت
يريشن ،مفدير مكتف إيفران .وكفان علفى ىفذ الجماعفة أن تعمفل عمفال ال انقطفان يفا ،مفد أربفع
وعشفرين سفاعة في اليفوم ،حتفى يمكفن تخطفي األزمفة .ولفم يكفن أحفد منفا يتصفور بفدن علينفا

شطر حتى تستجا
االنتةار ،ألكثر من أربعة عشر اا

دعواتنا ويعود الرىاون إلى بيوتطم".171

وعلففى إثففر ىففذ األزمففة ،سففعت الواليففات المتحففد بففندار الفرويا األميركففي األسففب كففارتر لحففل
األزمة بالعديد من الوساول واألسالي  ،منطا:

 .1استخدام أدا الدبلوماسية والتعاو

 :وذل من خالل دراسة بع

المقترحات التي تسما

بتسففوية الخففالف مففع إي فران ،نجففد كففارتر يجتمففع بففاألمين العففام ل مففم المتحففد وقتطففا كففورت
الففدىايم  ،وتمخ ف

االجتمففان عففن اتعففا يقضففي بففاإل راج عففن الرىففاون ،وأن كففارتر سففيتخذ

القرار ي تشكيل لجنة دولية  ،وأن يسما للسلطات اإليرانيفة بمالحقفة الشفا وا فراد عاولتفا في
169

بارزت ،تاترا .مرجع ساب  .ص .138

170

كارتر ،جيمفي .)1985 .مفذكرات جيمفي كفارتر :كامف دا يفد :حفر علفى الحفر  ،رىفاون ططفران والحسفابات الخاسفر .ترجمفة:

شبي
171

بيضون .بيروت :دار العارابي للنشر والتوزيع .ص .125
المصدر الساب نعسا .ص .126
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المحففاكم األميركيففة ،وبطففذا اختففار كففارتر بدايففة أن يففتم حففل الن فزان بففين البلففدين بالدبلوماسففية
والقانون والعفرف الفدوليين ،وبفالرغم مفن نقفل ىفذ المقترحفات للجانف

العام ل مم المتحد  ،إال أنطا قوبلت بالر

.172

اإلي ارنفي بواسفطة األمفين

 .2اسففتخدام الضفف،ط االقتص ففادت :قففد لج ففد ال فرويا األميرك ففي األسففب ك ففارتر إلففى المحارب ففة
االقتص ففادية إليف فران ،حيف ف

ت ففم ففر

حة ففر اقتص ففادت كام ففل م ففن خ ففالل قط ففان المش ففتريات

األميركيففة مففن الففنعط اإلي ارنففي ،وكففان ىففذا الق فرار بمثابففة معاقبففة إليفران علففى مففا وصففعا كففارتر
بالس ففلو اإلج ارم ففي ض ففد الرى ففاون ،كم ففا ق ففرر ك ففارتر حج ففز الممتك ففات اإليراني ففة الموج ففود ففي

البنو األميركية على إثر طل

اإليرانيين سح

 .3محاول ففة اس ففتخدام األدا العس ففكرية :حيف ف

وداوعطم منطا.

أوع ففز ك ففارتر ففي  24نيس ففان م ففن ع ففام 1980

للمسففوولين ففي الجففيش األميركففي بتوجيففا قففو عسففكرية إلففى إي فران لتحريففر الرىففاون ،لكففن ىففذ

الخط ففو ب ففاءت بالعش ففل و ق ففدت ثماني ففة م ففن أ رادى ففا عل ففى إث ففر اص ففطدام ط ففاورتي ىيلي ففوكبتر

ببعضطما البع

.173

 .4األدا السرية :عقدت السلطات في إيفران صفعقة سفرية مفع إدار الفرويا األميركفي رونالفد

ري،ان إلطفال سفراع الرىفاون األميفركيين في إيفران ولبنفان ،قضفت ىفذ الصفعقة بفاإل راج عفن
نحو  7مليارات دوالر من األموال اإليرانية التي جمدتطا الواليات المتحد األميركية بعد الثفور

اإليرانيفة مقابفل إطفال سفراع األميفركيين المحتجفزين في السفعار األميركيفة بططفران ،كمفا تفم

ففي جففزء آخففر مففن ىففذ الصففعقة الس فرية االتعففا علففى ش فراء أسففلحة أميركيففة واس فراويلية لففدعم

العمففل الحربففي اإلي ارنففي أثنففاء الحففر مففع العف ار مقابففل إطففال سفراع أميففركيين محتجفزين ففي
لبنان ،وعر ت ىذ الصعقة باسم "إيران غيت".174

172

كت

كارتر ي مذكراتا حول أزمة الرىاون تل وقال ":لقد كرنا ي المقام األول بنجراءات انتقامية ضد إيفران ،لكفن نحفو 570

أميركي ال يزالون ىنفا  ،طلبفت مفن الشفركات التفي يعمفل يطفا ىفؤالء إجالءىفم بدسفرن مفا يمكفن  ،كمفا رجونفا الج ازوفريين والسفوريين
واألتف ار والباكسففتانيين والليبيففين ومنةمففة التحريففر العلسففطينية أن تتففدخل لففدى اإلي فرانيين ،وأنففا أعتقففد أن ىففذا ىففو الحففل الوحيففد الففذت
نخففرج بففا منتصفرين مففن ىففذ الورطففة ،وبففديطي كففل البداىففة أننففا لففن نسففلم الشففا كمففا كففانوا يطلبففون منففا أن نععففل" .المصففدر :كففارتر،
جيمي .المصدر الساب نعسا .ص .126
173

المدني ،أحمد .مرجع ساب  .ص 23
174

سميت أيضا إيران كونترا ،وقعت ي عطد إدار الرويا األمريكي رونالد ري،ان وارتبطت ببيع اإلدار ألسلحة بشكل سرت إلى إيران التي

كانت وقتطا طر ا ي حر مع الع ار  ،وقد ارتبطت ىذ العضيحة ببيع إدار ري،ان ألسلحة إلى إيران وتحويل عاودات صعقة بيع األسلحة
للحركة المضاد لثوار نيكاراغوا الذين كانوا يحاربون لإلطاحة بالحكومة اليسارية وحز الساندينيستا الذت كان يحكم نيكاراغوا .وكانت صعقة
بيع األسلحة لطا ىد ان متزامنان األول استرضاء إيران التي كان لطا تدثير على الجماعات التي أسرت عددا من الرىاون األمريكيين ي لبنان

وقيل أنطا وراء عد تعجيرات ي دول أوربية شرقية ،والطدف الثاني تمويل حر عصابات الطدف منطا اإلطاحة بحكومة نيكاراغوا المؤيد للنةام
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أما عن حل األزمة ،قد نجحت األدا الدبلوماسية ي نطاية المطاف بوسفاطة جزاوريفة حيف

تم عقد اتعاقية وا ف بموجبطفا الخمينفي علفى إطفال سفراع الرىفاون مقابفل إل،فاء تجميفد أصفول
إيفران الماليففة ففي الواليففات المتحففد  ،وغففادر الرىففاون إيفران ففي يففوم  20كففانون ثففاني مففن العففام
يا كارتر رواسة الواليات المتحفد األمريكيفة ،حيف

 ،1981وىو اليوم التالي لليوم الذت تر
بقي الرىاون محتجزين مد  444يوما.

وكانت ىذ االتعاقية ىي األولى من نوعطا بفين أمريكفا وايفران بعفد الثفور  ،وىفي االتعاقيفة التفي
يعتقففد أنطففا اللبنففة األولففى التففي يمكففن البنففاء عليطففا وبففدء الح فوار الدبلوماسففي مففن خاللطففا لحففل

األزمات المستعصية والشاوكة والمزمنة التي ال يمكن حلطفا أو تبديفد إشفكاالتطا إال إذا تفوا رت

إراد واقعية وعزم مشتر وحسن نيات قفد يعتقفدىا حاليف ا الطر فان اللفذان يفتطم كفل واحفد منطمفا
ايخر بدنا يطدد مصالا الطرف الثاني.

وكما قال بارزت ،نن أزمة الرىاون األميركيين ي إيران اعتبرت من أىم العوامل التي رسمت
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

احتجاز الرىاون.175

الشيوعي والتي تساندىا كوبا واالتحاد السو يتي ،وكانت إجراءات صعقة بيع األسلحة قد سارت ضد قوانين الكون،را الذت يحرم تمويل الحركة
المضاد لثوار نيكاراغوا وبيع األسلحة إليران .وباإلضا ة لذل

ان جميع تل األنشطة كانت تشكل تعديا على عقوبات األمم المتحد وقتطا.

اكتسبت ضيحة إيران كونت ار جيت أىمية كبرت ألنطا أبرزت أمام الرأت العام األمريكي العديد من األسولة واالعتراضات ومنطا :ىل يمل الرويا
األمريكي سلطة غير مشروطة إلدار السياسة الخارجية و

رؤيتا دون الحصول على موا قة الكون،را وىل يمكن للرويا ان يوا

أسلحة إلى دولة أجنبية دون موا قة الكون،را؟ وما ىي المعلومات التي يج

المعلومات.و ىل يج

ان يقدمطا الرويا للكونجرا ومتي يج

على بيع

ان يقدم ىذ

على الرويا إبال الكون،را بمبادرات السياسة الخارجية؟ وما ىي السلطة التي يملكطا الكون،را لمراقبة عمل العرون

التنعيذية ي اإلدار األمريكية وىل يج

ان يتم تمويل مبادرات السياسة الخارجية من قبل الكون،را؟و من يحدد ميزانية اإلنعا بكاملطا ومن

ينةمطا؟ وبعد ان تمت مواجطة الرويا األمريكي بقدر كبير من الض،ط أعلن ري،ان ي  26نو مبر  1985انا بدءا من األول من ديسمبر

سوف يعمل كل من وزير الخارجية األسب ادموند موسكي ومستشار األمن القومي الساب برينت سكوكرو ت كدعضاء ي لجنة مراجعة خاصة
تبح

ي العضيحة ي إطار لجنة رواسية عر ت يما بعد باسم لجنة تاور ،و حتى ىذ النقطة ادعى ري،ان انا لم يكن على علم بالعملية،

ولكن ي األول من يناير  1986ةطر انا كان على علم بالصعقة بعد االطالن على معكر المالحةات اليومية الخاصة با والتي ذكر يطا ":لقد
وا قت على بيع قذاوف  TOWإلى إيران" .لجنة تاور التي تضمنت نور وبويندكستر وواينبيرجر من بين آخرين لم تحدد بشكل حاسم درجة

تورط الرويا ري،ان ومع ىذا ننا ي  26براير  1987وجطت اللجنة اللوم والتدني

المصدر :جريد الريا
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ومففن الواضففا أن العالقففة تحكمطففا مصففالا الطففر ين ،مففن موقففف للواليففات المتحففد األميركيففة
الففداعم ألحففد األط فراف مففن أجففل الوصففول الففى السففلطة ففي إي فران ،الففى سففان إلسففقاط شففرعيتا

وتطيوففة الجففو العففام لإلطاحففة بففالحكم وت،ييففر بففدقر وقففت ممكففن بمففا يففتالءم ومقتضففيات تل ف

المرحلة الزمنية .

ويمكففن القففول إن ىنففا

مجموعففة م فن المت،ي فرات التففي أدت الففى عففود التصففعيد

أألمريكي – اإليراني المتعل علنا بالبرنامك النووت اإلي ارنفي كدحفد أسفبا

الخفالف القفاوم بفين

قيودا على إيران منذ أن احتجزت الرىاون األمريكيين
الدولتين .حي رضت الواليات المتحد
ا
عففام  ،1979ممففا أدى إلففى حةففر تجففارت كامففل علففى ططفران  ،وباإلضففا ة إلففى ذلف رضففت
األمفم المتحفد عقوبففات موسفعة علففى الجمطوريفة اإلسفالمية ،حيف

يعفو

قفرار مجلفا األمففن

رقففم  1737الصففادر ففي ديسففمبر /كففانون أول عففام  2006كففل الففدول االعضففاء ففي األمففم

المتحد "لمنع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضاوع والتكنولوجيا التي يمكن أن
تس ففاىم ففي األنش ففطة المتعلق ففة بالتخص ففي

أو المي ففا الثقيل ففة" .و ففي ش ففطر م ففارا /آذار ع ففام

 2007أص ففدر مجل ففا األم ففن القف فرار رق ففم  1747بط ففدف زي ففاد الض فف،ط عل ففى إيف فران بش ففدن

برنامجطا النووت.176

ىنا امثلة عديد على التعاون السرت والتقار األميركي – اإليراني  ،ومن بينطا ما حد

ي الع ار بالرغم من أنا ال توجد روابط دبلوماسية بفين ططفران وواشفنطن منفذ الثفور اإليرانيفة

ع ففام  1979والعالق ففات العلني ففة بينطم ففا حالي ففا مت ففوتر ،إال إنطم ففا تعاونت ففا م ففن خ ففالل القنف فوات
الدبلوماسفففية لفففدول أخف ففرى بينطفففا بريطانيفففا لتعزيف ففز مصف ففالحطما المشف ففتركة ف ففي منطق ففة الشف ففر

األوسط .قد صرع السعير اإليراني محمد حسين عادلي ي منتفدى نةمتفا وكالفة رويتفرز أنفا
قبل االنتخابات العراقية تبادلت إيران والواليات المتحد وجطات النةر من خفالل أقسفام رعايفة

المصالا ي سعارات باكستان وسويس ار ي واشنطن وططران ولكنطما تعاونتا أيضا من خفالل

لندن اقر حلعاء واشنطن ي حر الع ار  ،وأشار إلى أن ططران وواشفنطن كثيف ار مفا تتقفار

مصففالحطما .وكانففت االسففتراتيجية المشففتركة قففد جمعتطمففا خففالل ال،ففزو األميركففي أل ،انسففتان

عففام  2001حينمففا أطففيا بنةففام طالبففان ،كمففا أبففدت ططفران اسففتعدادىا للعمففل مففر أخففرى مففع
الوالي ففات المتح ففد لض ففمان االس ففتقرار ففي الش ففر األوس ففط حينم ففا تتالق ففى مص ففالحطما ،و يم ففا

176
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يتعلفف ف بالتع ف ففاون األمريك ف ففي االي ارن ف ففي ف ففي المش ف ففكالت االقليمي ف ففة ،ك ف ففان االح ف ففتالل األمريك ف ففي

أل ،انستان عام  ،2001بعد أحدا

سبتمبر  2001خير مثال على ذل .177

وبطذا نصل الى خالصة معادىا أن أت تقار أمريكي – إيراني إن كفان في العلفن أو

مر من تحت الطاولة ىو نتيجة لمت،يرات إقليميفة أو دوليفة بحسف

مفا تقتضفي الحاجفة ،اليفوم

نحن ي صدد بفوادر تقفار بفين الفدولتين ،مفا ىفي أسفبابا وأىدا فا ومفا ىفي مصفلحة البلفدين
ي ىذا التقار ؟ وما ىي الورقة التي تقاي

بطا إيران ي ىذ المرحلة؟

بعففد عزلففة دبلوماسففية علففى مففدار عففد سففنوات مففن قبففل الففدول ال،ربيففة مففع تشففديد العقوبففات
االقتصادية ،عقد الرويا اإليراني الحالي حسن روحاني ووزير الخارجية االي ارنفي محمفد جفواد
ةريففف لقففاءات مففع المسففؤولين ال،فربيين ففي اشففار الففى االنعتففاع ال،ربففي علففى القيففاد االيرانيففة
لففا امففام الجمعيففة العامففة ل مففم المتحففد ان

الجديففد  .وقففد اعلففن ال فرويا روحففاني ففي خطففا

“االسففلحة النووي ففة واسففلحة ال ففدمار الشففامل االخ ففرى ال مكففان لط ففا ففي عقي ففد الففد ان االيراني ففة
وتتنا ى مفع اقتناعاتنفا الدينيفة واالخالقيفة االساسفية" في محاولفة لطمدنفة ال،فر مفن المخفاوف

كار معادية إليران ولعتر طويلة عزلتطفا عفن العفالم ال،ربفي ،وأصفر ةريفف علفى
التي بلورت أ ا
أن البرنامك النووت اإليراني “ال يعدو كونا برنامجا سلميا” ،متعطدا بنثبات ذل أمفام المجتمفع

الففدولي ،ووصففف ةريففف العقوبففات المعروضففة علففى طط فران بدنطففا “ذات أثففر عكسففي” ،معربففا

عففن أملففا ففي ر ففع جميففع العقوبففات المعروضففة علففى طط فران س فواء كانففت عقوبففات أحاديففة أو
ثناوية أو متعدد األطراف ي المستقبل القري .

وقفد رحبففت الواليففات المتحفد وحلعاؤىففا األوروبيففون بمفا وصففعو “تحفوال كبيف ار” ففي موقففف إيفران
بخصففوص ملعطففا النففووت ففي أعقففا

المتحففد بنيويففور  .حي ف

محادثففات عاليففة المسففتوى مففع مسففؤولين ففي مقففر األمففم

قففال وزيففر خارجيففة الواليففات المتحففد  ،جففون كيففرت ،بعففد لقففاء وزيففر

الخارجيففة اإلي ارنففي ،ج فواد محمففد ةريففف ،إنففا شففعر بالدىشففة بسففب

“النبففر المختلعففة جففدا” ففي

كالم وزير الخارجية اإليراني .وقالت صحيعة نيويور تايمز ،إن العالقفة بفين إيفران والواليفات

المتح ففد ش ففطدت منعطع ففا كبيف فرا ،عن ففدما تح ففد

177

الف فرويا ب ففا ار أوبام ففا ونةي ففر اإلي ارن ففي حس ففن
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روحاني ،ي أول حدي

على ثالثة عقود.178

بين قاد البلدين منذ أزمة الرىاون األمريكيين ي ططران قبل ما يزيد

وعندما وجطت أمريكفا االتطامفات لحكومفة طالبفان في أ ،انسفتان وتنةفيم القاعفد قفدمت

إي فران يففد المسففاعد في سففبيل تحقي ف أىففدا طم ، ،قففدمت إي فران كففل التسففطيالت والمسففاعدات
ل،زو أ ،انستان واحتاللطا من قبل القوات األمريكيفة  ،والمسفاعدات التفي قفدمتطا إيفران عجلفت

بسففقوط كففابول بيففد القفوات ال،ازيففة ،بففل إن أمريكففا لففم تكففن قففادر علففى غففزو أ ،انسففتان واسففقاط

طالبان لوال التعاون اإليراني ،وىذا ما صرع با غير واحد مفن الساسفة اإليفرانيين ،وىفم يمنفون
علففى أمريكففا ويففذكرونطا بكففل أنفوان الففدعم العسففكرت واللوجسففتي إضففا ة إلففى ففتا الحففدود علففى

مص فراعيطا لق فوات ال،ففزو  ،بففل أرسففلت طط فران جيشففطا ليقاتففل جنبففا إلففى جن ف

الق فوات ال،ازيففة

السيما ي مناط تحالف الشمال بصور مباشر ،وعبر طاوعفة الطفزار الشفيعية وحفز الوحفد

بصففور غيففر مباشففر ،وعبففر واليففة ىي فرات األ ،انيففة سففارت قوا ففل التمويففل والمعففدات اإليرانيففة

للقوات األمريكية والبريطانية ومتعدد الجنسفيات ،بفل وقامفت ططفران بعفد ذلف بتمويفل وا تتفاع
الطريف البففرت بففين الففدولتين لتسففطيل التففدخل ففي الشففوون األ ،انيففة وبسففط النعففوذ اإلي ارنففي ففي

المناط الشيعية األ ،انية -وىي قليلة ،وكانت إيران أول دولة تعتا سعارتطا ي كفابول عقف

احتاللطا مباشر ،ولما كانت أ ،انستان ىي المحطفة األولفى والمطمفة السفطلة للسياسفة اإليرانيفة
قففد ادخففرت الكثيففر مففن الجطففود واألم فوال والسففالع والعتففاد والخطففط للمشففرون الكبيففر والعمففل

العةففيم الحففتالل العف ار والمشففاركة مففع الواليففات المتحففد ففي كففل مففا حففد

ويحففد

ففي بففالد

ال ار دين.

احتالل العراق وسقوط بدداد الثاني
لقد تعر

الع ار ل،زو جاء من آسفيا اال وىفو ال،فزو الم،فولي ،ولقفد دخفل اإليرانيفون

وشيعة الع ار مع أمريكا ي تحالف استراتيجي واسع المجاالت والمطام واألعمال ،ولما كانت

إي فران أعلففم وأدرى بففالع ار ج ،ار ي فا وتاريخي فا وسياسففيا قففد كانففت األقففدر علففى تسففيير األمففور
واالستعاد من جطل األمريكيين بالع ار  ،نذا كانت الواليات المتحفد قفد اسفتعادت مفن احفتالل

أ ،انس ففتان وض ففر تنة ففيم القاع ففد وتجعي ففف منابع ففا ومحاصف فرتا ،ننط ففا بالنس ففبة للعف ف ار ق ففد
أسففقطت نةففام صففدام حسففين لصففالا إي فران ،وأرسففلت  150ألففف جنففدت وجنديففة ليقوم فوا بمففا

عجزت عنا إيران طوال حربطا مع الع ار .
178
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صحيا أن ألمريكا أىدا ا و واوفد مفن احفتالل العف ار واسفقاط نةفام صفدام حسفين ،إال أن ىفذ

العواود إذا ما قورنت بالخساور ال تذكر ،وتؤكد كل التقارير ال،ربية المحايد والموضفوعية ،أن
التدثير الذت تتمتع با إيران ي الع ار يعو اليفوم تفدثير الواليفات المتحفد  ،لفيا ىفذا حسف ،
بل إن إيران أصبحت تنا ا أمريكا وباضطراد كالع

األوسط وآسيا ،أما الع ار

رويا على معتفر الطفر بفين الشفر

نن معةم األو ار بيد إيران بحي

نسفتطيع القفول بفدون مبال،فة إن

إيران تحتل الع ار أكثر ممفا تحتلفا أمريكفا ،وتحكمفا بصفور أكثفر عاليفة وواقعيفة ،خاصفة مفع

ت ازيفد عفدد القتلفى والجرحففى والخسفاور في المعفدات وت ازيففد األصفوات المطالبفة باالنسفحا

مففن

داخل الواليات المتحد وخارجطا.

إن معر ففة إيفران 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

ور

خاللطا.

أجندتطا وتحقي أىدا طا ،و

االستراتيجية التفي تسفير عليطفا والخطفة التفي تعمفل مفن

وىكذا يبدو واضحا أن العالقات األمريكية  -اإليرانية تقفف علفى عتبفة تطفورات كبيفر ،سفوف

مفن الفدول العربيفة ،خاصفة في الخلفيك ،أن تكفون

عموم المنطقة ،وىذا يتطلف
تطال تدثيراتطا
َ
المعنيفة بطفا ،علمفا
فتعد للتعامفل مفع مختلفف سفيناريوىاتطا بوصفعطا سفتكون أكثفر األطفراف
مس س
س
أن الموقففف العربففي لففيا بالضففعف الففذت يجففرت التففرويك لففا ،إذ ففي حففوز الففدول العربيففة مففن
أو ار القففو مففا يسففما لطففا بالتففدثير ففي مسففار العالقففات األمريكيففة  -اإليرانيففة ،سفواء كففان ىففذا

المسار يسير ي اتجا تسوية أو مواجطة.

لقففد اسففتنز ت الحففرو التففي شف سفنتطا واشففنطن بعففد أحففدا أيلففول  /سففبتمبر  2001قف سفو
الوالي ففات المتح ففد االقتص ففادية ،وأدخلتط ففا ففي واح ففد م ففن أخط ففر األزم ففات االقتص ففادية الت ففي

أت مواجط ففة
فام األميرك ففي ففي وارد تديي ففد س
تواجطط ففا عل ففى اإلط ففال  .وعلي ففا ،ل ففم يع ففد الف فرأت الع ف س
خارجيففة حتسففى لففو كانففت محففدود وال تسففتلزم نشففر قف سفوات سبريففة ،ب فدليل مففا حصففل خففالل أزمففة

السففالع الكيمففاوت السففورت .لففذل  ،مففن الطبيعففي أن نجففد أوبامففا يتلقسففف  -وبلطعففة  -إشففارات
فلمية ،ولكففن
المصففالحة اإليرانيففة التففي تنسففجم مففع رؤيتففا لح ف سل القضففايا الدوليففة بالوسففاول السف س
ومع ذل

ان مع ذلف  ،سفيجد الطر فان صفعوبةا بال،فة في تخطسفي حفاجز عفدم الثقفة ،والفذت

اإليرانيفون

فطال؛ إذ يبحف
أن
التوصفل إلفى اتسعفا لفن يكفون س ا
س
يمتد على نحو ثالثة عقود .كما س
س
علففى األرجففا عففن تسففوية شففاملة تحعففة إلي فران مصففالحطا ووضففعطا بوصففعطا قف سفو إقليميففة ففي
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عبفر عنفا روحفاني
المنطقة ،في مقابفل تنفازالت تق سفدمطا في الملعسفين النفووت والسفورت ،وىفو مفا س
بلعبففة "منتصففر مقابففل منتصففر" .لكففن ذلف قففد ال يحففد بالسففطولة التففي يتوقسعطففا الففبع ؛ عففي
أت معطيففات دقيقففة عففن طبيعففة مففا تسف سفميا طط فران بف ف "المرونففة والضففمانات" التففي تنففوت
غيففا
س
أن المجتمففع الففدولي ففي
تقففديمطا للمعاوضففين ال،فر سبيين ففي مجموعففة  ،1+5يصف سفر أوبامففا علففى س

حاجة إلى أ عال ملموسة يقوم بطا اإليرانيون.

وربمففا يقففود مسففار التقففار الحففالي إلففى تسففوية شففاملة للملعفات العالقففة تنتطففي بتوا ف إي ارنففي -

طبعففا المصففالا اإلس فراويلية .وقففد يحصففل ىففذا
أميركففي يحعففة مصففالا الطففر ين ،ومففن ضففمنطا ا
السففيناريو انطالقاففا مففن رغبففة واشففنطن وطط فران ففي اغتنففام العرص فة لتحقي ف مففا مكاس ف قففد ال
يحققطا كل طرف ي ةروف تاريخية أخرى ،وبالنسبة إلى اإليرانيين ،نن رغبتطم في التعفاىم
مع ال،فر تفدتي ضفمن إجمفان قفومي داخلفي ،وبمباركفة مفن المرشفد ،و في ةفل ت ارجفع نعفوذىم
اإلقليمي ،ومخاوف من مزيد من االنحسفار ،وىفو مفا كفان األميركيفون ينتةرونفا منفذ سفنوات.
وىكذا لم تنقطع االتصفاالت بفين الواليفات المتحفد األمريكيفة وايفران ،وبخاصفة مفع بدايفة

ىففذا القففرن ،ولففم تكففن العالق ففات محصففور بففين أمريكففا وايففران ،بففل كانففت التوجطففات نح ففو

االتحاد السو ياتي سابقا)  ،االتحاد الروسي ي الوقت الراىن.

إيران وروسيا بعد سقوط الشاه

بالرجون الى وضع العالقات االيرانية الروسية منذ عد عقود ،انا يمكن القول إن

العالق ففات كان ففت داوم ففا ص ففعبة وبال ،ففة التعقي ففد ب ففين إيف فران وروس ففيا القيصف فرية  ،ث ففم ب ففين إيف فران

واالتحاد السو يتي ،ثم بفين إيفران وجمطوريفة روسفيا العيدراليفة منفذ عشفرين سفنة أت منفذ سفقوط

جدار برلين وتعك اإلمبراطورية الروسية.

لقد ةلت عالقات الجوار الصفعبة والمعقفد ىفذ تطبفع داومفا السياسفة الخارجيفة اإليرانيفة علفى

مدى أكثر من قرنين مفن الفزمن كمفا أنطفا أثفرت تفدثي ار عميقفا علفى مصفير ىفذا البلفد وتوجطاتفا

وما عاشا من تقلبات وتحوالت عميقة.

وخ ففالل ت ففر الحف فر العالمي ففة الثاني ففة  ،ق ففام االتح ففاد الس ففو يتي ب ففاحتالل إيف فران بالتع ففاون م ففع
بريطانيا وذل بطدف قطفع الطريف أمفام ألمانيفا النازيفة التفي ارادت السفيطر علفى منفابع الفنعط

اإليراني ،ولذل نجد الموقف الروسي بعد نطايفة الحفر العالميفة الثانيفة مناووفا بشفكل خطيفر
إلي فران  ،حي ف

كثففف االتحففاد السففو ياتي سففابقا) مففن دعمففا للحركففات المناووففة للدولففة

االيرانية  ،وىذا الدعم استمر بعد نطاية الحر العالمية الثانية.
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سفاىمت ىفذ األحففدا

المتتاليفة مفع بعف

العوامفل األخفرى ففي اسفتمرار حالفة التففوتر مفا بففين

روسففيا واي فران وىففو مففا يعسففر إلففى حففد كبيففر الريبففة وانعففدام الثقففة اللففذين كانففا داومففا يطبعففان
عالقات األنةمة التي تعاقبت على الحكم ي ططران مع الجفار الشفمالي العمفال مفن روسفيا

القيصرية إلى االتحاد السو يتي ثم روسيا بوتين.

على مدى السبعة عقود الماضية ،كانت االعتبارات اإليديولوجية ىي الحاكمة لعالقات روسيا

وسياسف فتطا الخارجي ففة ،قام ففت السياس ففة الروس ففية ففي إط ففار االتح ففاد الس ففو ييتي عل ففى مس ففاند

حركفات التحففرر الفوطني والحركففات الثوريفة ،ثففم الفنةم الراديكاليففة المتولفد عففن ىفذ الحركففات،
وكفذل تدييففدىا ودعمطفا األحف از الشفيوعية ،سفواء أكانففت في الحكففم أم في المعارضففة ،األمففر

الذت أعا تطوير عالقات االتحاد السو ييتي مع عدد من الدول ذات الفنةم التقليديفة ،ومنطفا
إيران ،ومع تولي ميخاويل غورباتشوف السلطة ي االتحاد السو ييتي ،و ي ةفل إعفاد ىيكلفة
السياسففة السففو ييتية التففي مارسففطا وبرنامجففا اإلصففالحي الففداخلي البروسففترايكا) تحففت وطففد

التدىور االقتصادت ،تراجعت االعتبارات اإليديولوجية الى حد ما أمام االعتبارات االقتصادية
كمحففدد حففاكم للسياسففة الخارجيففة ،األمففر الففذت سففما بففبع

التعففاىم مففع طط فران ،و ففي ىففذا

اإلطار ،وانطالقا من اعتبارات اقتصادية واضحة ،بدأت روسيا بتطوير العالقات خالل حقبة

التسعينات مفن القفرن العشفرين في عطفد الفرويا الروسفي السفاب بفوريا يلتسفين ،كفان توقيفع
العقد الخاص بننشاء معاعل بوشطر النووت لتوليد الطاقة الكطرباوية.179

إن سعي روسيا للتقار مع ايران ،ي اطار سياسة البح

عن الميا الدا وة ال يقفف قفط

ب مال ففا عن ففدىا  ،ط ففي تتطل ففع ل ق ففاليم الت ففي تش ففتر م ففع ايف فران ،وبش ففكل خ ففاص دول الخل ففيك

العربي ي ضوء المت،يرات االقليمية والدولية.

دواعي التوجهات الروسية تجاه دول الخليج العربي:
ترجففع أىميففة منطقففة الخلففيك بالنسففبة إلففى الففروا إلففى عصففور القياصففر ،وتصففاعدت

تلف األىميففة ففي القففرن التاسففع عشففر المففيالدت عنففد بففزو جففر نةريففة «العةمففة» التففي ك فان

م ،ازىفا أنففا مفن يسففيطر علفى مركففز) أو ارسفيا يضففمن الطيمنفة علففى سفاور بقففان العففالم ،إال أن
تل ف النةريففة لففم تثبففت علففى أر

الواقففع ،إذ إن الزحففف الروسففي نحففو وسففط آسففيا لففم يحففرز

نجاحات ببلو الميا الدا وة ي ىذا الجزء من العالم.

179

العر ففاوت ،ن ففاجي .العالق ففات الروس ففية اإليراني ففة من ففذ س ففنة  .1979ص ففحيعة أخب ففار الخل ففيك  ،البحف فرين بت ففاريع 29 :س ففبتمبر

.2012
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وبعففد الحففر العالميففة الثانيففة ت،ي فرات معادلففة الص فران الففدولي ،حففين بففدأت الواليففات المتحففد
سياسففة االحتفواء ،التففي تصففدت ضففمن أمففور أخففرى لمحففاوالت التمففدد السففو ياتي باتجففا الميففا

الدا وففة ،ومثلففت منطقففة الخلففيك الجنففاع الجنففوبي للح فزام الشففمالي الففذت أقامففا ال،ففر

السو يات.

ففي وجففا

وبعففد انتطففاء الحففر العراقيففة اإليرانيففة بثالثففة سففنوات ،كففان االتحففاد السففو ياتي قففد سففقط

كدول ففة ،وع ففادت روس ففيا قريب ففا م ففن ح ففدودىا التقليدي ففة ،وب ففالتزامن م ففع ى ففذا الت ففداعي الت ففاريخي،

شطدت منطقة الخليك حر عاصعة الصحراء التي قضت علفى العف ار كقفو وأخفذ الكثيفر مفن
حلعاء موسكو يتجطون غربا ،وكانت الطند ي طليعفة ىفذا التوجفا ،فازدادت موسفكو بعفدا عفن

الخليك العربي.

ولقد أتى المت،يفر الروسفي بتفداعيات واضفحة علفى معادلفة األمفن ايسفيوت ،وتباعفا علفى بيوفة
األمن ي الخليك العربي .قد خسر الروا الكثير من رىاناتطم ي الجبطة الجنوبيفة في آسفيا

الوسطى والقوقاز التي كانت بوابة عبورىم إلى قل

القار وجنوبطا.

وبعد الحر األميركية على أ ،انستان  ،خسر الروا الرىان األ ،اني والذت تمثفل في القفدر

علففى جعففل أ ،انسففتان سففاحة نعففوذ روسففي سياسففي واقتصففادت ،وبعففد سففقوط حكومففة ال فرويا
الع ارقففي صففدام حسففين ففي العففام  ،2003بففدا الففروا وقففد قففدوا مففا تبقففى مففن رىانففاتطم ففي

الع ف ار  ،ولكففن وعل فى الففرغم مففن ىففذ االنتكاسففات ففي التوجطففات الروسففية ،إال أن الففروا
وضعوا نص

أعينطم ايجاد امكانيات للتعاون مع دول الخليك العربي  ،وعليا ،تبنفت روسفيا

عد توجطفات صفاغتطا في محفاور ثالثفة ،وىفي قطفان الصفناعة النعطيفة ،ومشفروعات الطاقفة

النووية المقترحة حديثا ،وبرامك التسلا العسكرت ،علفى صفعيد الصفناعة النعطيفة ،ىنفا اين
تعاون روسي مع بع

سنوات.

دول المنطقة ،إذ تستثمر شركات روسية ي ىذ الصناعة منذ بضع

و ففي السففيا األكثففر مرجعيففة ،ففنن دول المجلففا معنيففة ببنففاء معففاىيمي جديففد لقضففية

الت فوازن االسففتراتيجي ففي الخلففيك بنففاء ال يرتكففز إلففى المعففاىيم نعسففطا التففي سففقطت مففع حففر

الخليك الثانية ،وبات إعاد إنتاجطا مستحيال بعد الحفر األميركيفة علفى العف ار  ،وغفدت غيفر

ذات جدوى ي ضوء الدروا التي أ رزتطا حر لبنان الثانية ي صيف العام .2006
إن كال الجانبين الروسي والخليجي معنيان بالبح

ذات م،زى ،قادر على استيعا

عن المداخل األكثر إلحاحا لبناء عالقات

النمط المتباين من الخصوصيات والتطلعات.
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وقد تجلت إحدى مسفاعي االقتف ار الروسفي الفراىن مفن دول الخلفيك العربيفة في زيفار الفرويا
الديميفر بففوتين األخيففر للمنطقففة .روسففيا اسففتيقةت علفى يففد زعامففة جديففد لتقففرر الجمففع بففين

األص ففالة وال ففروع الوطني ففة الروس ففية ،وب ففين ض ففرورات التط ففور واإلص ففالع سياس ففيا واقتص ففاديا
واجتماعيا؛ لتتبوأ الفبالد مكانتطفا الحقفة وتعيفد بالتفالي إلفى المجتمفع الفدولي التفوازن الفذت غفا

بتعرد الواليفات المتحفد بالعفالم التفي ال تكفاد تعفر بفين صفدي وعفدو ،في معاملفة خشفنة تلجفد

تففار إلففى اسففتخدام القففو ب،يففر مقتضففى ،وتففار إلففى اللجففوء إلففى وسففاول الضفف،ط السياسففي أو
االقتصفادت أو حتفى االجتمفاعي ،غيفر عابوفة بمفا قفد تثيفر مفن وضفى واضفط ار وواثقفة مفن
أن الساحة أصبحت لطا وحدىا .وبما أن منطقة الخليك تزخر بدضخم كمية مفن مفوارد الطاقفة
قففد أضففحت مسففرحا لوضففع أمنففي محعففوف بالمخففاطر ويكتنعففا ال،مففو

 ،ولففذل

ففنن محاولففة

الف فرويا الروسف في م ففد جس ففور التواص ففل ب ففين ب ففالد ودول مجل ففا التع ففاون اين يعتب ففر خط ففو
إيجابية و ي االتجا الصحيا.180

وخالصة القول ،نن العالقات الروسفية  -اإليرانيفة تتسفم بدنطفا "مختلطفة"  ،إذ يبحف

كفل مفن

البلدين بشفكل واضفا عفن م ازيفا ذاتيفة يحققطفا كفل منطمفا ،في حفين يسفعيان لتععيفل عالقاتطمفا
لدى التعامفل مفع الواليفات المتحفد  ،وتقفوم روسفيا بفدعم المنا سفة بفين إيفران والواليفات المتحفد
حينما تتصور أنا يتسنى لطا السيطر أو التنبؤ بسلو إيران.

وبففذل  ،ففنن روسففيا وايفران عليففا لطمففا تصففورات إقليميففة مختلعففة وسياسففات مففن بينطففا المصففالا

المتنا سففة بمففا ففي ذلف المنا سففة علففى مصففادر بحففر قففزوين النعطيففة ،ويبففدو قلف روسففيا حففول
مستقبل عدم االستقرار اإلقليمي بسب

المسدلة النووية.181

مشكلة البحرين وايران في القرن الحادي والعشرين:

ةففل االسففتعمار البريطففاني نحففو ماوففة وخمسففين عامففا يحكففم منطقففة الخلففيك العربيففة ،
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

والبريففة  ،وتولففت يطففا االش فراف علففى شففؤون الففد ان والشففؤون الخارجي فة وح ف التصففرف ففي
ثرواتطففا  ،والففتحكم ففي أت اتصففال يففتم بينطففا وبففين الففبالد األخففرى  ،كمففا سففاعدت علففى تنميففة
180

مقف ففدم ،عف ففزوز .مف ففاذا يمثف ففل أمف ففن منطقف ففة الخلف ففيك بالنسف ففبة إلف ففى روسف ففيا؟ صف ففحيعة الوسف ففط البحرينيف ففة .العف ففدد  .1794بتف ففاريع

.2009/8/5
181

درويش ،وزت .التنا ا االسفتراتيجي األمريكفي – اإلي ارنفي :تفدثير الصفين وروسفيا  . )3-2مفن مجلفة مختفارات إيرانيفة .ب اريفر

 .2012موقع األىرام الرقميhttp://ahramonline.org.eg/articles.aspx?Serial=880063&eid=324 .
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مشكالت الحدود والنزعات القبليفة واثفار الن ازعفات السياسفية بفين دول الخلفيك العربفي  ،واتخفاذ

ذل وسفيلة للسفيطر االسفتعمارية في المنطقفة ،و في ىفذا السفيا لفم تكفن ايفران في غعلفة عمفا
يحففد

 ،كانففت اولففى خطواتطففا بعففد االنسففحا

ومن ثم المطالبفة بضفم البحفرين  ،حيف

البريطففاني احففتالل جففزر االمففارات ،

لفم تتوقفف ايفران حتفى الوقفت الحاضفر في

اثار المشكالت ي البحرين  .ولم تخفف حكومفة إيفران نواياىفا في السفيطر علفى الخلفيك ،

ولفم تكتفف بفاحتالل امفار عربسفتان  ،بفل انطففا طالبفت بالسفياد علفى البحفرين وذلف

منفذ عففام

 ،1922وقففد احتجففت السففلطات البريطانيففة علففى االدعففاءات االيرانيففة  ،وأكففد ىففذا االحتجففاج
عروبففة البحريففة وسففيطر العففر عليطففا منففذ القففرن الثففامن عشففر  ،وتقففدمت الحكومففة االيرانيففة

بشكوى إلى عصبة األمم عام  1927واخرى إلى األمم المتحد عام  ،1951إلى أن اضطر
شا إيران إلى االعالن ي مؤتمر صحعي عقد ي نيودلطي ي شطر يناير مفن عفام 1969
بدنا يقبل تطبي ح تقرير المصير ي البحرين.

وتففدل الوقففاوع التاريخيففة التاليففة علففى أطمففان إي فران وادعاءاتطففا منففذ زمففن وصففوال إلففى

مرحلة متقدمة من الوقت الحالي بدحقية سيادتطا على البحرين:

 .1ففي عف ففام  ،1980أت ففي بفففدايات الثفففور اإليراني ففة ،أطل ف ف آي ففة ا .الخمينفففي تص ف فريحاتا
المشطور عن البحرين مطالب ا بضمطا باعتبارىا جزءا من إيران.
 .2ففي يوليففو مففن عففام  ،2007كتف

مففدير تحريففر صففحيعة كيطففان) شففبا الرسففمية اإليرانيففة

حسين شريعت مدارت قفاوال" :البحفرين جفزء مفن األ ارضفي اإليرانيفة ،وانطفا انعصفلت عفن إيفران

إثر تسوية غير قانونية بين الشا والواليات المتحد وبريطانيا ،وان المطل

األساسفي للشفع

البحريني حالي ا ىو إعاد ىذ المحا ةة التي تم صلطا عن إيران إلى الوطن األم واألصلي".
الناو ف

 .3ففي يففوم  27ينففاير مففن عففام  ،2009تحففد

داريففوش قنبففرت أمففام مجلففا الشففورى

اإلي ارنففي وبحضففور وزيففر الخارجيففة منوشففطر متقففي وأمففام وسففاول اإلعففالم العالميففة ،عففن أن:

"البح فرين كانففت حتففى قبففل  40عام فا ،جففزءا مففن األ ارضففي اإليرانيففة وانعصففلت عففن إي فران عففن

طري استعتاء مشبو ال صحة لا على أر

الواقع".

 .4في ب اريففر مففن عففام  ،2009ادعففى روففيا التعتفيش العففام ففي مكتف

قاوففد الثففور اإلسففالمية

ففي مدين ففة مش ففطد اإليراني ففة عل ففي أكب ففر ن ففاط ن ففورت) تبعي ففة البحف فرين إليف فران ،واص ففع ا إياى ففا
البحفرين) بدنطففا كانففت ففي األسففاا المحا ةففة اإليرانيففة الرابعففة عشففر ،وكففان يمثلطففا ناوف

مجلا الشورى الوطني.
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 .5ي أبريل من عام  ،2011تمادت إيران ي مزاعمطفا حفين لفم يكتفف روفيا ىيوفة األركفان
ففي القفوات المسففلحة اإليرانيففة اللفواء حسففن يففروز آبففادت بالمطالبففة بففالبحرين قففط ،بففل بكامففل

الخلف ففيك العربف ففي ،معتب ف ف ار أن اسف ففم وملكيف ففة الخلف ففيك العارسف ففي ىف ففي لإلي ف فرانيين حس ف ف
والمستندات التاريخية والقانونية.

 .6ي مايو من عام  ،2012صرع حسين علي شطريارت الناو

الوثف ففاو

ي البرلمان اإليراني" :كما

تعر ففون ففنن البحف فرين كان ففت المحا ة ففة الرابع ففة عش ففر ففي إيف فران حت ففى ع ففام 1971م ،ولك ففن

ل س ففف وبس ففب

خيان ففة الش ففا والقف فرار الس ففي الص ففيت لمجل ففا الش ففورى ال ففوطني آن ففذا  ،ففنن

البحرين انعصلت عفن إيفران" .وأضفاف" :إذا كفان مفن المعتفر

حفدو أمفر مفا في البحفرين،

نن البحرين من ح الجمطورية اإلسالمية وايران وليا السعودية".

 .7ففي يوني ففو م ففن ع ففام  ،2012أدل ففى الس ففعير اإلي ارن ففي الس ففاب

ففي ب ففاريا ص ففاد خف فرازت

تصففريحا اسففتعزازيا جديففدا ،بففين يففا إنففا إذا كانففت إيفران تريففد احففتالل البحفرين ،ففنن األمففر لففن
يست،ر بضع ساعات للسيطر عليطا باستخدام قوات الرد السريع اإليرانية.

غير أن مشكلة إيران والبحرين لم يحدد مالمحطا قط التدثيرات الخارجية والتصريحات

الرسففمية الت ففي أدل ففى بطف فا المس ففوولون اإليراني ففون ،طنففا حرك ففات داخلي ففة ش ففطدتطا البحففرين ق ففد
شجعت ىذا التوجا لدى إيران ،بعد حصول البحرين على االستقالل بعتفر قليلفة ،اتجفا مسفار
الحركات السياسية من النشاط السياسي السرت إلى حركات شعبية علنيفة مكونفة مفن تحالعفات

مختلعة ،وشجع تكوين "اللجنة التدسيسية" لالتحاد العام للعمال ي البحرين -والذت يعتبر أول
حركففة جماىيريففة علنيففة تدسسففت بعففد االسففتقالل -ىففذا المسففار ،إذ مثففل تدسففيا اللجنففة ت،يي ف ار

أساسفي ا في تكتيكففات الحركفات السياسفية ففي البحفرين ،وعلففى الفرغم مفن سففيطر تحفالف مكففون
مففن أعضففاء ففي "الجبطففة الشففعبية لتحريففر عمففان والخلففيك العربففي" و"جبطففة التحريففر الففوطني"
و"حركة القوميين العر " على اللجنة ،ننطا لم تكن تعمل و ف والءات حزبيفة وضفمت العديفد

من المستقلين ي صعو طا ،كما أن اللجنة نشطت علنيا ولم تركز على العمل السرت ،وقامت

اللجنففة بر ففع ع فراو

لتدسففيا نقابففة عماليففة عامففة ونججففت ففي الحصففول علففى خمسففة آالف

توقيع .وعليا ،كانفت اللجنفة أول تحفالف علمفاني علنفي في البحفرين ،حيف

لفم تلعف

القضفايا

الدينية والطاوعية أت دور مطم ي تشكيلتطا أو أىدا طا.

على صعيد آخر ،شطدت تر التسعينيات صعود النشاط العلني مر أخرى والذت حاول جمفع

مختلففف العففر السياسففية مففن أج فل المطالبففة بتمثيففل سياسففي أوسففع ،واجتمففع بع ف
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السفابقين في "الجبطفة الشفعبية لتحريفر عمفان والخلفيك العربفي" و"جبطفة التحريفر الفوطني" ومفن
المسففتقلين للعمففل بشففكل غيففر حزبففي لطففرع حركتففي "عريضففة النخبففة" و"العريضففة الشففعبية"
إلعففاد العمففل بدسففتور عففام  1973والديمقراطيففة البرلمانيففة ،و ففي ىففذ العتففر ،كففان اإلسففالم
السياسففي ففي أوجففا ففي الجزيففر ،وكانففت االعتبففارات الطاوعيففة طاغيففة علففى المشففطد السياسففي،

وكان ف ففت المعارض ف ففة مكون ف ففة بش ف ففكل أساس ف ففي م ف ففن شخص ف ففيات ش ف ففيعية ديني ف ففة ،وتحالع ف ففت ى ف ففذ

الشخصيات مع العلمانيين وصارت قاود الحركة الجديفد التفي نجحفت في حشفد الشفارن خلفف

مطالبطا.

ومففر أخففرى ،واجطففت ىففذ الحركففة حملففة امنيففة تسففتطدف األ فراد علففى أسففاا طففاوعي بشففكل

متزايد ،متطمة إيران بالتدخل ي شفوونطا ،وسفاقت ىفذ الحملفة البلفد إلفى مفا عفرف " بانتعاضفة
التسعينيات" والتي استمرت من عام  1994إلى عام . 1999

وعندما نتناول الوضع السياسي في البحفرين انفا مفن غيفر الممكفن أن تكفون إيفران بعيفد

عففن تل ف

التطففورات طففي اعلففة منففذ أمففد بعيففد ،وتعففزز كففذل

ففي ةففل التوجطففات

السياسية والتي تدخذ المحر الديني للتوجطات االيرانية.

فتمر في أربعفة مسفارات كلطفا ذات سفياقات اتحفاد
لكن ما يطمنا ىنفا س
أن التصفعيد اإلي ارنفي المس س
أن مرحلففة
طففاوعي بنزعتففا اإلقليمايففة لففم تطففدأ ألن الجمطوريففة اإليرانايففة ال ت فزال تعتقففد بففل تففؤمن س
التس ففليم بعق ففدانطا ميف فزان الض فف،ط واالختف ف ار االس ففتراتيجي للخل ففيك العرب ففي ففي داخ ففل النس ففيك
االجتماعي ىزيمة لن تقف عند انحسار قدراتطا ولكن ستنقل

ي ر ع حالة التوتر ي الداخل

اإليراني ي مسارات األقاليم الثاور أو حركة التمرد الخضراء.182

وبتسليط الضوء على مساعي إيران كي تكون القفو العاعلفة الرويسفية في منطقفة

الخلففيك العربففي  ،ومففا يحففيط بطففذ المنطقففة  -وخاصففة البح فرين -مففن مت،ي فرات ،ال

يمكففن أن ن،عففل مسففاعي كففل مففن اي فران وأمريكففا إلعففاد صففياغة التحالعففات مففن جديففد ،
ورسم ا ا اتحاد أمريكي جديد مع إيران ىو ح ار ىذ األيام بعد ر ع حالة السالمة الوطنياة،
طنا توا

أمريكي إيراني على تدويل قضية البحرين وتبادل الدور في الضف،ط علفى األمفن

واالسففتقالل االسففتراتيجي والمففدخل لواشففنطن حقففوقي وإلي فران سياسففي ،إال أنففا يص ف
واحد  ،ووضا أن اإلطفار المعفار

ففي قنففا

طاوعيفا في البحفرين يتفاثر كثيف ار مفن ىفذا الفزخم ،وىفو مفا

يد عا إلى الممانعة ضد الحوار الوطني حتى اين وحتى مع إعالن موا قتفا العاومفة وتصفعيد

182

الحبيل ،مطنا .)2011 .الصران اإليراني الخليجي ..البحرين أنموذجا .مركز ابحا
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ميداني سياسي على األر

بذات الل،فة التفي سفادت الشفارن السياسفي في األزمفة ،ممفا يعنفي

بوضوع أن ىذا البعد االستراتيجي الخارجي يؤثر بصور كبير على حالة المشطد الوطني.

يعية ومنةماتطا السياس َفية
حتى ما يبرز ي الوقت الحالي من تبني واشنطن ي سلطتطا التشر َ
واإلعالم َيف فة ل ففدعم المعارض ففة الطاوعاي ففة ففي البحف فرين ينطلف ف م ففن عنصف فرين رويس ففيين ،األول
خالصة الموقف األمريكي الذت انعكا ي تصريا غيتا وقبلفا في حفوار ططفران واشفنطن،

والثاني أحادي

وتقارير عد وتكثيف ي وساول اإلعالم األمريكياة لدعم المعارضفة الطاوعايفة،

وىففو إيمففان واشففنطن بففدن العنصففر الطففاوعي يشففكل إحففدى قواعففد اللعبففة الجديففد سفواء قبففل بطففا

الخليك العربي أم لم َيقبل.

وعنففد مراجعففة مففا يصففدر عففن الواليففات المتحففد مففن مواقففف  ،نجففد أن ىنففا

كبير ما بفين المفوقعين االي ارنفي واألمريكفي مفن التطفورات السياسفية
ا
تقاربا

في البحفرين

،وم ففع اس ففتمرار األزم ففة ،ففان امريك ففا ت ففرى أن األى ففم أن البحف فرين تع ففد بمثاب ففة مق ففر ل س ففطول

الخاما األميركفي ،وتستضفيف عفددا مفن القفدرات الجويفة األميركيفة وتلف المتعلقفة بالعمليفات
الخاصة ،ولكنطا ترى أن ما يحد

وباعتقاد أميركا ،ننا ال يمكفن الت،لف

ي البحرين يتعار

مع الديمقراطية.

علفى المفدز في البحفرين عبفر تعزيفز حقفو اإلنسفان

التحديات األمنية المحتملة على األصول األميركية واألشفخاص
وحس  ،بل ي التخعيف من
س
األميففركيين  -وربمففا ففي نطايففة المطففاف -اسففتبا التحف سفدت العنيففف لنةففام الحكففم الملكففي .وقففد
ي ففتم سكن النة ففام البحرين ففي م ففن الخ ففروج م ففن األزم ففة الحالي ففة مس ففنودا بال ففدعم الم ففالي والعس ففكرت

تحمل ض،ط استثناوي من المواطنين البحرينيين والمجتمع الدولي علفى
السعودت القوت ،ومن س
حد سواء.
س
ولك ففي ي ففتم تحقيف ف تق ففدم ،يتوجف ف

عل ففى الوالي ففات المتح ففد إيج ففاد وس ففاول أكث ففر اعلي ففة

للض فف،ط باتج ففا إجف فراء إص ففالحات ىيكلي ففة عميق ففة ،إال أن خياراتط ففا مح ففدود ففي كثي ففر م ففن

النفواحي بسفب

مجموعفة مفن العوامفل الخارجفة عففن إرادتطفا ،والتفي تتمثسفل في الجطفات العاعلففة

الممزق ففة ،وتص ففاعد المش ففاعر المعاديففة للوالي ففات المتح ففد  ،وس ففيطر الت ففدثير
المحليففة
المتعنت ففة و س
س
السعودت على عملية اتسخاذ الق اررات الداخلية ي البالد.183

183
فتقر :مففدز البحفرين وسياسففة الواليففات المتحففد  .مركففز كففارني،ي للشففر األوسففط.
ويففرت ،ريففدري  .)2013 .الحليففف غيففر المسف س
ص 123
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وخالصة القول فقد بات من الواضح

بحأن الواليحات المحدحد فح الالتحاحا محي ايح ان

حقف موتفا الى دد كبي يشبه موتفاحا تجفا التفدخل االي ارنفي في شفؤون مملكفة البحفرين،
يلعا ال،مو
ويص

ي احسن األحوال ،و ي أحوال اخرى يةطر دعما لمثيرت الش،

في البحفرين

ي تبروة إيران من االتطامات دول الخلفيك العربفي في التفدخل في شفؤونطا الداخليفة،

لففذا ففنن صففنان الق فرار اإلي ارنففي يحففاولون اختبففار الموقففف األمريكففي وال،ربففي بشففكل عففام عبففر
ايجاد تحديات أمنية وسياسية توجا ضد دول مجلا التعاون لدول الخليك العربي.

أما من جطة أمريكا نن عمليفة التطبيفع مفع ايفران ضفمن اسفتراتيجية أمريكيفة ليسفت بالجديفد ،

ذلف أن الواليففات المتحففد منففذ زمففن تسففعى إلففى التحففد
األقطففا  ،حي ف

مففع اي فران التففي يحكمطففا نةففام متعففدد

يتكففون مففن م اركففز قففوى محا ةففة وأخففرى غيففر محا ةففة بمففا يسففما بففبع

المنففاور ففي بنففاء العالقففة ،ذل ف أن الواليففات المتحففد لففم تسففتطع تجاىففل أن اي فران نجحففت ففي

السففنوات العشففر الماضففية ففي مففد نعوذىففا وتدثيرىففا ففي كففل أسففيا الوسففطى وأ ،انسففتان والشففر
األوسط ،وأنطا بالععل تحولت إلى العف

اقليمفي رويسفي أمفام ضفعف الالعبفين ايخفرين ،كمفا

ال تستطيع أمريكا تجاىل أنا عندما ىبط الجيش االمريكي ي الع ار عام  ،2003وقبل ذل

ي أ ،انستان عفام  ،2001احتاجفت امريكفا للتعفاىم مفع ايفران ،وأيضف ا عنفدما اسفتقرت القفوات

األمريكيففة ففي العف ار بعففد ذلف  ،كففان البففد مففن تعففاىم مففع ايفران يمنففع قيامطففا بتشففجيع أنصففارىا
عل ففى مطاجم ففة الوالي ففات المتح ففد  ،بمعن ففى آخ ففر ل ففم تنقط ففع حال ففة الصففران والتع ففاو

واالعتماد بين الواليات المتحد وايران.184

والتب ففادل

وتتبلور المواقف االمريكية المتوا قة مع الموقف االيراني بالنسبة للشفدن البحرينفي ،مفن

خففالل الكثيففر مففن المواقففف الرسففمية كم فا صففرع السففعير االمريكففي الجديففد لففدى البح فرين ،
حيف

اعلففن عففن تدييففد لمطلف

المعارضففة باإلصففالع ،وقففد أشففار ال فرويا األمريكففي ففي

خطابا عن البحفرين بدنفا يسفعى للحفل ويفدعو الفدول اإلسفالمية الفى التفدخل ،وىفذا أمفر معلفن
للتدخل ي شدن دولة لطا سياد واستقاللية ،الى جان

أن الدول التي ذكرىا ىي دول عربيفة،

ولكنف ففا اسف ففتخدم عبف ففار دول إسف ففالمية) وكدنف ففا يعطف ففي ال،طف ففاء األمريكف ففي والضف ففوء األخضف ففر

إليران.185

184
185

سويلم ،حسام .مخطط األطمان اإليرانية التوسعية ي المنطقة .صحيعة الو د ،القاىر .بتاريع .2013/12/17
الشابندر ،غال

حسن .م،زى تصريا السعير االمريكي الجديد ي البحرين .صحيعة إيالف .بتاريع .2011/9/23

144

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

إيران وتركيا ..التوافق والتنافر
وىنففا

يمكففن القففول إن أوجففا التعففاون بففين تركيففا واي فران تط،ففى علففى حالففة التنففا ر بينطمففا ،
العديففد مففن المج فاالت التففي تسففعى الففدولتان الففى العمففل االيجففابي يطففا حعاةففا علففى

مصففالحطما المشففتركة .ولقففد اسففتقرت العالقففات بففين إي فران وتركيففا ففي العقففد الماضففي بشففدن

ثالثة مواضيع ذات اىتمفام مشفتر  :التعفامالت االقتصفادية ،ور ف

انعصفال كردسفتان ،والفى

حفد أقففل ،دعفم قيففام دولففة لسفطينية .وعلففى الففرغم مفن المنا سففة والخال ففات يمفا بففين الطففر ين،

وخصوصا حول سوريا وآسيا الوسطى وعضوية تركيا ي حلف شمال األطلسي ،قد ساىمت
ا
ىذ المواضيع الثالثفة في اسفتمرار العالقفات الوديفة ،علفى الفرغم ممفا تخللطفا مفن موجفات مفن
التنا ا الشديد بين البلدين.

وكما ىو معفروف فان للعالقفات بفين الفدولتين جفذو ار عميقفة تاريخيفا ،حيف

تعفود

العالق ففات التركي ففة-اإليراني ففة إلف فى عط ففد اإلمبراطوري ففة العثماني ففة ،الت ففي كان ففت تتمي ففز ب ففالتوتر و
الحرو بين العرا والعثمانيين واستمرت ىكذا حتى تدسيا الجمطوريفة التركيفة عفام ،1923

حي

أصبحت العالقفة ىادوفة وجيفد  .و قفد جفذبت اإلصفالحات التركيفة التفي قفام بطفا أتفاتور

يما يتعل بنطجا للعلمانيفة واتباعفا الحداثفة ال،ربيفة انتبفا الشفا اإلي ارنفي رضفا بطلفوت وجعلتفا

يحففاول القيففام بمثففل تل ف اإلصففالحات ففي بففالد  ،وبعففد الثففور اإليرانيففة انقطعففت جففد تل ف

العالقات و اتسمت بالجمود ،إلى أن جفاء ال،فزو األمريكفي للعف ار عفام  2003و الفذت أسفطم
ففي تحسففين عالقففة البلففدين مففن جديففد تحقيقففا للمصففالا المشففتركة ،ففنيران تعتبففر تركيففا جسففر

االتصال مع ال،ر و تركيا تعتبر إيران الممر ايمن لوسط و جنو آسيا.

ورغففم ىففذا الطففدوء الةففاىر ،ةلففت العالقففة بففين تركيففا واي فران تتميففز بالتنففا ا و التففوتر

الشففديدين ،ففنيران تففرى ففي تركيففا عميلففة للواليففات المتحففد األمريكيففة بالمنطقففة وجنففديا لحلففف
شففمال األطلسففي خاص ففة بعففد موا قتطففا عل ففى إنشففاء الففدرن الص ففاروخي ببلففد كوراجي ف بوالي ففة

مالطيا التركية الحدودية مع إيران ،والذت تعتبر ىذ األخير تطديفدا مباشف ار لطفا  ،وتواطفؤا مفع
المخطط ال،ربي للقضاء عليطفا ،باإلضفا ة إلفى تنا سفطما حفول منطقفة آسفيا الوسفطى والقوقفاز

وتوةيعطما كل المعطيات التاريخية والج ،ار ية والثقا ية لتدكيد التفرابط بطفذ المنفاط و إةطفار
نمففوذجي دولتيطمففا علففى أنففا النمففوذج المثففالي واألنس ف  ،نففرى تركيففا تسففعى إل فى إعففاد إحيففاء

التف ف ار العثم ففاني والقومي ففة التركي ففة ،ففي ح ففين تعتم ففد إيف فران عل ففى الجانف ف

الم ففذىبي كم ففا ففي

جمطورية أذربيجان  ،ويدتي الح ار العربي الذت بفين ىفذا التنفا ا بشفكل واضفا ،خاصفة بعفد
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أن وصففل ىففذا الحف ار لسففوريا وتبففاين موقففف كففل مففن إيفران وتركيففا حولطففا ،كففان األول داعمففا
للنةام و الثاني مدا عا عن الح ار الشعبي السورت و محتضنا للمعارضة السورية ،مما أسطم
ي تدزم العالقة مجددا بين تركيا وايران.186

عن عالقات الدول وبخاصة المجاور  ،مفن غيفر الممكفن اىمفال او

وعند الحدي

اغعففال التح فوالت السياسففة العالميففة المعاصففر  .و ففي ىففذ ا السففيا

ففان كففال مففن تركيففا

وايران يعمل على أساا ما ت ار مصالا وطنية يفتم معالجتطفا ضفمن واقفع النةفام العفالمي ،

ولم يصل الخالف بينطما الى مستوى التدىور.
وبالحدي

عن التوا

والتنفا ر بفين تركيفا وايفران ،ال بفد مفن الوقفوف علفى الت،يفرات

السياسية الداخلية ي الدولتين ،على أنا حرت القول إن الموقفع الج ،ار في -السياسفي للدولفة
يةل العامل األكثر حسما ي تبني المصالا المتعدد لكل دولة.
مففن جان ف

تركي فا ،أعطففى تعك ف االتحففاد السففو ياتي واسففتقالل سففت دول إسففالمية ففي أسففيا

الوسطى رصة كبير لتركيا ،إذ كان من بين تل الدول المستقلة خمسة تنط الل،ة التركية ،
مما جعل تركيا تقيم عالقات جيد معطا وتستعيد مكانتطا الجيوسياسفية واالسفتراتيجية في ىفذ

المنطق ففة  ،كم ففا نص ففبت تركيف فا نعس ففطا األ األكب ففر لط ففذ ال ففدول وبين ففت أنط ففا النم ففوذج األمث ففل
لالحتذاء با ،ومنحتطا قروضا و ىبات واقامت يطا مؤسسات اقتصادية.
وبطذا ،أصبحت تركيا تلع

دور مطم ي المنطقة حي

وجطت رسالتين قويتين ،أنطفا

لفن تقفف مفع ال،فر و الواليفات المتحفد األمريكيفة في أزمفة ضفد مصفالحطا كفالحر الروسفية
الجورجية ،و أنطا تطال

ال،ر بنتبان سياسة جديد مبنية أساسا على االعتراف بوجود قفوى

جديد لطا مصالحطا ،و ي ذل الشدن قال الفرويا التركفي عبفد ا .غفول ":إن علفى الواليفات
المتحد األمريكية أن تقاسم قوتطا ي النةام العالمي الجديد".

أمففا يمففا يخففص إيفران ،ففنن لطففا تففاريع قففديم مففع المنطقففة ال يخلففو مففن التعقيففد ،و يةطففر جليففا
مطامحطا ي سياستطا القوقاز ،لكن الواليات المتحد األمريكيفة كانفت داومفا تحفاول أن تةطفر

إي فران كع ازعففة إلخا ففة دول منطقففة القوقففاز ود عط ففا إلففى الففدخول تح ففت مةلتطففا  ،إال أن ى ففذ
السياسة لم تنجا حي

التففي تتبنففى نعففا المففذى
186

تستعمل إيران البعد المذىبي لكس

بع

تل الدول كدذربيجفان مفثال

و لطففا تففداخل اثنففي مففع إيفران  6ماليففين أذرت ففي إيفران% 60 ،

النف ففويني ،الحف ففا ة .العالقف ففات التركيف ففة االيرانيف ففة ،بف ففين التن ف ففا ا و التعف ففاون .مجلف ففة الح ف فوار المتمف ففدن .العف ففدد  ،4018بت ف ففاريع:

.2013/3/1
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منطم ال يتكلمون العارسية) وىذا يقل إيران كثيرا ،مما يجعلطا تحفا ة علفى عالقفات جيفد مفع
أرميني ففا ذات األغلبي ففة المس ففيحية الس ففاحقة  )% 94مفففن ب ففا

الض فف،ط عل ففى أذربيجف ففان.187

وتسففعى إي فران إلففى جعففل منعففذ اسففتراتيجي لل،ففاز والففنعط اإلي فرانيين عبففر البحففر األسففود نحففو

أوروبا.

ويففدتي ففوز حففز العدالففة و التنميففة التركففي باالنتخابففات عففام  2002و اسففتمرار ففي

السففلطة بعففد  2007ليحففد
حي

منعطعففا إيجابيففا أسففطم ففي تحسففين العالقففات التركيففة –اإليرانيففة،

تجفاوز حجفم المبفادالت التجاريفة بينطمفا عفام  2008خمسفة مليفارات دوالر بعفد أن كفان

قففد وصففل إلففى مليففار وماوففة مليففون دوالر عففام  ،2001وقففد اتخففذ البلففدان عففد ق ف اررات سففطلت

التعفاون بينطمفا كر فع الجمفار عفن مفواطني البلفدين  ،و قفد أعلفن محمفد رضفا رحيمفي الناوف

األول لرويا الجمطورية اإليرانية عن طموع إيران ي الوصول إلى مبلغ الثالثين مليار دوالر
ففي السففنوات الخمففا المقبلففة  .و قففد وقعففت حادثففة كففان لطففا عةففيم األثففر علففى تقففار ملففف

غفاز أذربيجفان ،األمفر الفذت جعفل تركيفا

العالقات التركية-اإليرانية و ىي انعجار خط أنابيف

ي حاجة ماسة لل،از اإليراني والى تعفاون إيفران في مجفال الطاقفة للت،لف

أيضففا م ففا قامففت ب ففا السففلطات التركي ففة م ففن ر ف
تركيا.188

علفى تلف األزمفة،

لم ففرور الق فوات األمريكي ففة إلففى العفف ار م ففن

وممففا يففدل علففى العم ف الجديففد ففي العالقففات التركيففة-اإليرانيففة تعاونطمففا ففي مجففال

األمففن الففوطني .ولففو بقيففت العالقففات براغماتيففة وقاومففة علففى تحقي ف مكاس ف

اقتصففادية علففى

المففدى القصففير وعلففى المنففاورات التكتيكيففة ،سففيكون مففن غيففر المففرجا أن تث ف أنقففر وطط فران
ببعضففطما بمففا يكعففي للتعففاون بشففدن المسففاول الداخليففة ذات ايثففار األمنيففة العففابر للحففدود مثففل

187

يمفا يخفص تطفور العالقفات التركيفة األرمينيفة ،تعطفد الفرويا التركفي السفاب عبفدا .غفول في يفوم  25نفو مبر مفن عففام 2010

ففي بففرن  /سويسف ار بالمضففي قففدما ففي تطبيففع العالقففات مففع ارمينيففا التففي تفراوع مكانطففا منففذ توقيففع بروتوكففولين قبففل سففنة ففي سويسف ار
النطففاء حالففة عففداء مسففتمر منففذ عقففود ،وقففال غففول عنففد وصففولا الففى العاصففمة السويس فرية" :نتمس ف بارادتنففا الحازمففة حتففى يففدخل
البروتوكفوالن المففذكوران اللففذان يرميففان الففى تطبيففع العالقففات التركيففة-االرمنيفة حيففز التطبيف " .وقففد ابرمففت ارمينيففا وتركيففا ففي تشفرين
االول/اكتففوبر عففام  2009اتعاقففا تاريخيففا يتففدلف مففن بروتوكففولين بوسففاطة مففن سويسف ار والواليففات المتحففد القامففة عالقففات دبلوماسففية
واعففاد ففتا حففدودىما المشففتركة بعففد عقففود مففن العففداء النففاجم عففن المجففازر التففي اسففتطد ت االرمففن ففي عففام  1915اواخففر ايففام
االمبراطوريفة العثمانيفة والتفي تعتبرىفا يريعفان بمثابفة عمليفة إبفاد للشفع

األرمينفي ،لكفن التصفدي علفى ىفذا االتعفا لفم يحصفل ،ال

ففي انقففر وال ففي يريعفان ،اذ تربطففا تركيففا بحففل النفزان ففي نففاغورني قففر بففا
ارمينيا واذربيجان .المصدر :وكالة الصحا ة العرنسية أ ف
188

منطقففة ففي اذربيجففان تسففكنطا اكثريففة مففن االرمففن) بففين

) بتاريع  25نو مبر .2010

النويني ،الحا ة .مصدر ساب .

147

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

قضية انعصال األكراد .وجاء التقدم على ىذ الجبطة خالل زيفار روفيا الفوزراء التركفي رجف
طي ف

أردوغففان – الففذت أصففبا اين روففيا الجمطوريففة التركيففة -إلففى طط فران ففي يوليو/تمففوز

 ،2004حين وقعت تركيا وايران اتعاقاا للتعاون األمني ووصعتا حز العمال الكردستاني بدنا
منةمففة إرىابيففة ،ومنففذ ذل ف الحففين ،كثعففت الففدولتان التعففاون بينطمففا لحمايففة حففدودىما .علففى
شففاكلة تركيففا ،تواجففا إي فران مشففاكل أمنيففة ففي المنففاط التففي يقطففن يطففا األك فراد ،علففى مففدى

سف ففنات ماضف ففية قف ففام حف ففز "الحيف ففا الحف ففر "  -وىف ففو جماعف ففة إيرانيف ففة مرتبطف ففة بحف ففز العمف ففال
الكردسففتاني وينشففط ففي كردسففتان اإليرانيففة -بشففن ىجمففات علففى مسففؤولين أمنيففين إي فرانيين،

وردت طط فران بقصففف قواعففد حففز العمففال الكردسففتاني ففي جبففال قنففديل بتنسففي وثي ف مففع
س
الجيش التركي.
مففن ناحيففة أخففرى ،سففعت اي فران الففى تحسففين العالقففات بففين سففوريا وتركيففا  ،حتففى

انطال االنتعاضة ي سوريا ي عام  ،2011حي

اسفطمت في تحسفين العالقفات السفورية-

التركية ،والتي كانت قد توترت ي الثمانينيات وأواول التسعينيات ،وقد وصلت حد األزمفة في

أكتوبر/تشفرين األول عففام  1998عنففدما ىففددت تركيففا ب،ففزو سففوريا إذا لففم تتوقففف دمشف عففن
دعم حز العمال الكردستاني .و ي مواجطة التعو العسكرت الساح لتركيا ،خضعت دمش

وقامفت بطفرد زعفيم حففز العمفال الكردسفتاني عبففد ا .أوجفالن بعفد أن كانففت قفد منحتفا مففال اذا
الحففز  ،ىففذا التحففول ففي السياسففة السففورية ففتا الطريف أمففام

آمنففا ،وأغلقففت معسففكرات تففدري
ا
تحسففن تففدريجي ففي العالقففات بففين البلففدين .وقففد بففرز ىففذا التقففار مففن خففالل زيففار ال فرويا
السورت بشار األسد إلى أنقر ي يناير/كانون الثاني  2005وكانت أول رحلة يقوم بطا رويا
سورت إلى تركيا منذ استقالل سورية ي عام  .1946وعلفى الفرغم مفن دعفم تركيفا للمعارضفة

المناىض ففة لحك ففم األس ففد ،مم ففا يض ففعطا ففي مواجط ففة مباش ففر م ففع سياس ففات إيف فران ،ففنن م ففن

المسففت،ر أن ىففذا التنففا ا علففى سففوريا لففم يقففو

التركية ،ومما ال ش

المعففالم األساسففية ففي العالقففات اإليرانيففة-

يا ،أن تركيا قامت بدور عال ي تيسير حركة المعارضفة لحكفم بشفار

األسد ،وتضامنت مع المملكة العربية السعودية وقطر ي ىذا الصدد.189

189

مقففدم ،آرشففين أديف  .)2013 .العالقففات التركيففة اإليرانيففة :أخففو إسففالمية أم تنففا ا إقليمففي؟ تقففارير مركففز الجزيففر للد ارسففات.

عل ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففى الموق ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففع االليكترون ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففي لمرك ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففز الجزي ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففر:
 http://studies.aljazeera.net/reports/2013/05/201359113837501211 .htmتاريع الزيار.2014/6/16 :
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وعل ففى ال ففرغم م ففن االض ففطرابات الت ففي اجتاح ففت المنطق ففة ،السف فيما بع ففد ث ففورات الربي ففع

العربفي ،قففد احففتعة البلففدان بعالقففات وديففة ليت،لف

كفل منطمففا علففى بعف

م ارحففل التففدزم الففذت

يتم احتواؤ والتخعيف من حدتا بسرعة من خالل القنوات الدبلوماسية ،ومن الناحية التحليلية،
نن ىذا التوجا نحو األدا الدبلوماسية بدال من اإلشاحة بالتطديدات علنا يشير إلفى أن ىنفا

حاليا ي كال البلدين على أن عليطما التصرف
اتيجيا بين النخبة السياسية الحاكمة ا
توا قاا استر ا
كجيران وعدم تعري عالقاتطما للخطر ،حتى عندما يتعل األمر بالقضايا األكثر جدالا مثل

سوريا والع ار .190

ونخل ففص مم ففا تق ففدم ،إل ففى أن العالق ففات اإليرانيف فة التركي ففة اتس ففمت بالت ففدرجا ب ففين الت ففوتر

والتطبيففع منففذ الثففور اإلسففالمية ففي إي فران ففي عففام  ،1979وىنففا بففؤر خففالف عديففد بففين
البلدين وان حاولتا ططران وأنقر ) ردمطا ومعالجتطا ولكنطا سرعان ما تةطر إلى السفطا عنفد
أدنى توتر أو تعار

ي التوجطات السياسية للبلدين بخاصة عنفدما يتعلف الموقفف بالقضفية

الكرديففة والص فراعات السياسففية والطاوعيففة ففي الع ف ار وتحسففن عالقففات تركيففا مففع أك فراد الع ف ار

وأخي ف ف ار األزمف ففة السف ففورية ،إال أن كف ففل ىف ففذ الخال ف ففات لفففن تف ففؤثر بشف ففكل كبيف ففر علف ففى الجف ففانبين
االقتصادت واألمني بين البلدين  ،ضال عفن أنطفا لفن تطفور الموقفف إلفى درجفة القطيعفة بفين

الففدولتين الجففارتين أو نشففو مواجطففات عسففكرية مطمففا كففان حجطمففا ،فاألمر ال يتجففاوز كونففا

اختال ففا ففي وجطففات النةففر بسففب

الففدور الففذت يسففعى كففل جانف

إلففى لعبففا ففي منطقففة الشففر

األوسففط ،وقففد يتالشففى كففل ذل ف س فريعا مففا لففم يففتم إذكففاؤ مففن قبففل أط فراف أخففرى أو ففي حففال

تطور غير محسو العواق

من قبل أحد الطر ين.191

واذا كانت العالقات بين ايران وتركيا بطذ الكيعية  ،تفرى مفا الموقفف االمريكفي مفن التقفار

والتنا ر االيراني التركي؟

الدور األمريكي في اصالح العالقة بين طهران وأنقره
بقيففت تركيففا ألكثففر سففبعة عقففود مطمشففة ففي سففاحة الشففر األوسففط والبلقففان والقوقففاز

وشمال أ ريقيا دون أن تعر

نعسطا ووجودىا بقو مثلما ىفو الحفال اليفوم ،في الوقفت نعسفا،

كانففت تتطففر مففن ماضففي الدولففة العثمانيففة وتحتمففي ففي منةومففة األمففن ال،ربففي وحلففف شففمال
190

نعا المصدر الساب .

191

السففلمي ،محمففد بففن صففقر .العالقففات التركيففة – اإليرانيففة :اخففتالف ففي وجطففات النةففر  .قسففم المففدونات ،مجلففة المجلففة :لنففدن.

بتففاريع .2012/11/30 :علففى موقففع المجلففة االليكترونففيhttp://www.majalla.com/arb/2012/11/article55240363 :
تاريع الزيار .2014/6/16 :
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األطلنطففي .وبففرز الففدور التركففي بعففدىا علففى الخريطففة العالميففة الجديففد لففيا قففط لمصففلحة
نعسطا ولكن أيضا من أجل تحقيف مصفلحة الواليفات المتحفد وال،فر  ،و في ىفذا السفيا تقفوم
تركيا اليوم بددوار عديد منطا المنس والمسطل والوسيط والمحكم حي

دولة من ىذا الطراز.

تحتاج الساحة الدوليفة

و ففي ىففذا ،يففرى خبفراء التخطففيط االسففتراتيجي ففي تركيففا أنطففا نجحففت ففي الففتخلص مففن

المففدار األميركففي بحيف

أصففبحت العالقففات تتسففم بالنديففة بعففد االنعصففال ،والففدليل ىففو ر ضففطا

استخدام الواليات المتحد ألراضيطا ضد الع ار وشجبطا للسلو االسراويلي في غفز مفن اجفل
تدعيم مكانتطا ي العفالم االسفالمي مفع االحتعفاة باألىفداف االسفتراتيجية نعسفطا التفي تجمعطفا

بالوالي ففات المتح ففد  .و ففي ى ففذا يتعف ف المؤل ففف ففي أن ك ففال م ففن الوالي ففات المتح ففد وتركي ففا م ففن
األنةمففة المحا ةففة بطبعطففا بمعن فى أن الوضففع الحففالي للنةففام الففدولي يحق ف المصففلحة لكففال
البلدين وليست ىنفا حاجفة إلعفاد تشفكيلا بشفكل راديكفالي .علفى سفبيل المثفال كفل مفن أنقفر

وواشففنطن ترغبففان ففي رؤيففة ع ف ار ديمق ارطففي يعففيش ففي سففالم واي فران المسففالمة التففي ال تطففدد
جيرانطففا ونطايففة الص فران العلسففطيني-اإلس فراويلي وشففر أوسففط مسففتقر بففال جماعففات راديكاليففة
ففي الحففر علففي اإلرىففا

والتنسففي

وتففدمين شففبكات البتففرول وال،ففاز إل فى ال،ففر دون ابت فزاز

سياسففي اقتصففادت وتحقي ف اسففتقرار ففي أ ،انسففتان وباكسففتان وكشففمير وجميعطففا نقففاط التقففاء
بين المصالا التركية واألمريكية.

و في ىفذا اإلطففار تعفاني الواليفات المتحففد اليفوم مففن اسفتمرار معفادا إيفران ومفا يسففببا

ذل ف مففن ورطففة للسياسففات األمريكيففة التففي تففدر أنطففا تحتففاج إل فى بع ف

"األدوات التاريخيففة

والثقا يففة" لتعففود مففن جديففد إلففى الشففر األوسففط وربمففا تصففبا تركيففا ىففي المرشففد الجديففد ففي

المنطقة.

ويففرى البففاحثون ففي القضففايا االسففتراتيجية أنففا البففد مففن إحففدا

تعففاون أمريكففي اي ارنففي مففن

أجفل تحقيف االسفتقرار في العف ار ومواجطفة األصفولية اإلسفالمية  ،حيف

أثبتفت خبفر األعفوام

الماضف ففية أن إي ف فران "المعزولف ففة" ىف ففي القف ففادر عل ف فى إ سف ففاد األىف ففداف األمريكيف ففة وأن األخطف ففاء
األمريكية السابقة ىي التي أدت إلى نمو قو إيران ي مطلع القرن الحادت والعشرين.

وتةطر قناعة اإلدار األمريكية بضرور التعاون مع إيران من منطل أنطفا البلفد الوحيفد القفادر

على المساىمة ي استقرار الع ار بشكل حقيقي ،ويمكنطا القيام بدور مطم في أ ،انسفتان ولفو
اسففتقرت األوضففان سففتكف عففن تطديففد إس فراويل وتحجففم الجماعففات المواليففة وىففو مففا سففينعكا
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على العالقات مع العالم اإلسالمي ويسطل من تراجع ططران عن دعو الفروا إلفى مزيفد مفن

التففدخل ففي الشففر األوسففط  ،ورغففم التخففوف ففي بع ف

عواصففم المنطقففة مففن منا سففة إيرانيففة

عل فى العالقففة مففع واشففنطن ،إال أن العرصففة الواضففحة اين ففي المنطقففة باتففت مربحففة لجميففع
األط فراف يطففا ،ففي حففال خعففت حففد التففوتر بففين الطففر ين وبففدأت مرحلففة بنففاء للثقففة المتبادلففة

بينطما.192

و في ضففوء مففا تقففدم ،يمكفن القففول إن االتعففا اإلي ارنفي – ال،ربفي األخيففر والففذت كففان

منتةف ف ار بع ففد التق ففار ال ففذت حص ففل ب ففين رويس ففي البل ففدين ب ففا ار أوبام ففا وحس ففن روح ففاني إث ففر
اجتماعات الجمعية العامة ل مم المتحد ي نيويور

ي أيلول مفن العفام الحفالي  ،2014قفد

شفكل ةاىريففا «وقفف تقف سفدم البرنفامك النففووت اإلي ارنففي بمفا ففي ذلف معاعففل أ ار  ،كمفا اسففطم ففي
المخص بنسبة  ،%20ودعفا الفى عمليفات تعتفيش دقيقفة» ،ولكنفا
تحييد مخزونات اليورانيوم
س

سياسيا يعني تا صعحة جديد ي تاريع منطقة الشر األوسط تختلف عفن صفعحة الثفورات

العربي ففة ،وبالمث ففل تختل ففف ع ففن مش ففرون الش ففر األوس ففط الجدي ففد أو الكبي ففر ،وان ك ففان االتع ففا

اليوراني ففوم" ،ق ففد تب ففين للوالي ففات

نص صف فراحة عل ففى «حف ف س إيف فران ففي تخص ففي
الم ففذكور ال يف ف س
المتحد األميركيفة بعفد ممارسفاتطا المتتنوعفة في دول المنطقفة مفن العف ار الفى تفونا مصفر

فاليمن وليبيفا ،وصفوالا الفى سففوريا التفي لفم يقف ِ يطفا الربيففع العربفي علفى النةفام في غضففون

أي ففام أو حت ففى أش ففطر ،كم ففا ك ففان متوقع ففا ب ففدن إيف فران تعتب ففر العبف فا م ففؤث ار ومحوري ففا ففي األزم ففة
السورية ،وبالتالي ال يمكفن الحفدي

عفن أت اتعفا أو تسفوية أو أت توجفا آخفر يخفص الشفدن

السففورت دون الوضففع ففي االعتبففار الففدور اإلي ارنففي ،خاصففة بعففد أن حاولففت أميركففا مففن خففالل
عالقاتطا الممتاز مع بع

دول الخليك مثل السعودية وقطر ،اللتين تقاربتا بالتالي مع تركيا،

أن تعتمد على ىذ الدول لقل

النةام في سفوريا واسفقاط الفرويا السفورت ب سشفار األسفد بطفر

عد  ،عسكرية على األر  ،أو ديبلوماسية في جامعفة الفدول العربيفة ث سفم في مجلفا األمفن ،
س
لكنطففا لففم تجففد نععففا ،ولطففذا لففم يعففد أمففا أميركففا سففوى التعتففيش عففن حلعففاء جففدد لطففا بنمكففانطم
مساعدتطا ي إنطاء الصران ي سوريا الذت بات يشكل تطديدا على أمن لبنان ودول المنطقة

192

إبفراىيم ،عفزت .أمريكففا وايفران وتركيفا ..وخريطففة جديفد للشفر األوسففط .صفحيعة األىفرام ،الطبعففة الدوليفة .بتففاريع .2010/6/9

الموقع الرسمي ل ىرام الرقمي على شبكة اإلنترنت:
 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=162785&eid=1635تاريع الزيار2014/6/17 :
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وعلى رأسطا حليعتطا إسراويل التفي تبفدو غيفر مطمونفة مفن الحفر الفداور ىنفا  ،والتفي امتفدت

مرات عد الى لبنان.

وقففد وجففدت اميركففا ضففالتطا ففي ىففذا التوجففا ،حي ف

أبففدت إي فران اسففتعدادىا للع ف

دور اعففل،

ليا قط بالكالم بل بالععفل ،انفد عت إلقنفان سفوريا بتسفليم ترسفانتطا مفن األسفلحة الكيماويفة،
روسيا بالطبع ،ي تسفطيل التوصفل الفى اتعفا حفول السفالع

وساىمت بشكل كبير الى جان
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الكيماوت بسرعة اوقة ،صدر القرار رقم  )2118عن مجلا األمفن

ى ففذ الترس ففانة ،ث ففم ب ففدأ العم ففل الع ففورت عل ففى األر

الفذت قضفى بتعكيف

م ففن أج ففل تطبيف ف االتع ففا  ،ومقاب ففل ى ففذ

المسففاعد اإليرانيففة ،عرضففت الواليففات المتحففد علففى إيفران اسففتكمال التوا ف بففين البلففدين لقففاء

تخعي ففف العقوب ففات االقتص ففادية المعروض ففة عليط ففا ،وى ففذا م ففا حص ففل ففي االتع ففا األخي ففر ب ففين

مجموعة الف  194 1+5ي جنيف.
ويخط البع

ي تصور أن ي ىذا االتعا تحقي لمصالا إيران ي المنطقة دون

سواىا ،من منةور الواقع ،ال بد وأن يكون للدول الخما الكبرى – وتحديدا الواليات المتحد

األميركيففة -مصففالحطا أيضف ا التففي جنتطففا مففن ىففذا االتعففا السداسففي ،وقففد بففدت أميركففا ارضففية

على قيام إيران بدورىا ي سوريا طالما ان ي مقدورىا ممارسفة الضف،ط علفى النةفام السفورت
النتزان منا ما تريد ساعة تشاء ،حماية لوجود وبقاوا علفى رأا السفلطة ،والتوصفل الفى حفل

سلمي ل زمة السورية تشار

يا ي مؤتمر جنيف –  ، )2مما ال يمكن إليران القبول بدقفل

من ذل لتتعاون مع الواليات المتحد وتنطي نزاعا مع ال،ر استمر لسنوات.195

إن الدول و ي ةل للمت،يرات ال بد وأن تعيد تقييم توجطاتطا الخارجيفة ،وىفذا مفا قامفت بفا كفل

مفن الواليفات المتحففد األمريكيفة وايفران  ،بعففد االحتكفام الفى المت،يفرات الخارجيفة  ،ىنففا إ اذا

رغبةٌ مشتركة إيرانيفة  -أميركيفة في تسفوية الملفف النفووت بفالطر الدبلوماسفية .لكفن الرغبفات
والنوايا وحدىا قد ال تكون كا ية إلنجاع التقار األميركي – اإليراني.

193

أصدر مجلفا األمفن القفرار رقفم  2118في جلسفتا  7038المعقفود في يفوم  27أيلفول  /سفبتمبر  ،2013تضفمن اثنفي عشفر

بندا باإلضا ة إلى مر قات شملت قرار المجلا التنعيذت لمنةمة حر االسفلحة الكيماويفة  ،و البيفان الختفامي الصفادر عفن مجموعفة
العمل من أجفل سفوريا المفؤر في  30يونيفو  .2012لالطفالن علفى حفوى ومضفمون القفرار ،ي ارجفع الملحف رقفم  :)2قفرار مجلفا
األمن  .2118المنشور بالل،ة العربية على موقع مكتبة مجلا األمن:
photos.state.gov/libraries/syria/982645/wp-pdfs/SC2118Ar.pdf
 194تشمل مجموعة  1+5األعضاء الخمسة الداومين ي مجلا األمن باإلضا ة إلى ألمانيا.
195

ضف ففة ،اضف ففل .اوسف ففاط ديبلوماسف ففية :االتعف ففا االي ارنف ففي – االميركف ففي يصف ففعع العف ففر وتركيف ففا .جريف ففد الشف ففر األوسف ففط .بتف ففاريع

2013/1/25
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ويبدو واضحا بدن التوجا اإليراني الجديد ي السياسفة الخارجيفة إنمفا ىفو نتيجفة توا ف داخلفي

القو األساسية ي النةام والمتثملة بشخص المرشفد علفي خفامنوي والحفرا الثفورت
بين مراكز س
التيفار األصفولي
والرويا حسن روحاني؛ وجاء تشكيل حكومة روحاني و قاا لرغبات خفامنوي و س
أت شخصففية إصففالحية غيففر مرغففو يطففا بالنسففبة إلففيطم ،كمففا وعففد
المتشف سفدد ،طففي ال تضف سفم س
روحاني بااللتزام ي السياسة الخارجية بما أسما خامنوي بف " سن المرونة والبطولة مفع الحعفاة
توجطاتفا ،قفد دعفا إلفى
على األصول" ،وحتى يضمن روحاني عدم معارضفة الحفرا الثفورت س

الحعففاة علففى دور ففي الحيففا االقتصففادية ،وذلف خال اففا ل صفوات المعارضففة التففي مففا انعكففت
تدعو الحرا إلى التوقف عن التدخل ي الحيا االقتصادية والسياسية ي إيران.

المؤي ففد ألداء حس ففن روح ففاني ففي نيوي ففور  ،والت ففي ص ففدرت ع ففن
وتؤ سك ففد التصف فريحات
س
الحرا الثورت وأومفة الجمعفة وروفيا البرلمفان علفى وجفود إجمفان داخلفي إي ارنفي غيفر مسفبو

بخصفوص مراجعفة العالقففة مفع ال،فر  ،ال سففيما موضفون التقفار مففع الواليفات المتحفد  ،وىففو

الموضففون الففذت كففان التطف سفر إليففا غيففر مسففموع بففا ففي عطففد الرويسففين األسففبقين ر سففنجاني
وخاتمي .من ناحية ثانية ،مثل ىذا اإلجمان الداخلي استجابة لمطل غالبية الشع اإلي ارنفي

التففي تففرى ضففرور العمففل علففى تجففاوز القطيعففة مففع الواليففات المتحففد والعففالم ،بوصففعطا مففدخال
لمواجطة المشاكل االقتصادية واالجتماعية المتنامية ي البلد.

ومففن الجان ف

األميركففي ،يمكففن وصففف وضففع ال فرويا أوبامففا الففداخلي بففالقو بالنسففبة لمسففدلة

العالقفات مففع إيفران  ،علففى الففرغم ممففا يواجطفا مففن الجمطففوريين مففن انتقففادات تتطمففا بالضففعف
والتخ ففاذل ففي مج ففال السياس ففة األمني ففة والخارجي ففة ،وم ففن بعف ف

وس ففاول اإلع ففالم الت ففي تتطم ففا

عالنية بدنا رويا ضعيف وجبان على خلعية معالجتا ملف األزمة الكيماويفة السفورية ،وعلفى
الرغم من الض،وط التي يمارسطا أصدقاء إسراويل ي واشنطن ،والتي تدعو إلى التصفل

إيفران ،و ففي وصففف روحففاني بدنففا "ذوف

ففي ثيففا

مفع

خففروف" ،يجففد الففرويا نعسففا مففدعوما بنحففو

ثالثة أربان األميركيين الذين يرون ضرور حل أزمة الملف النووت اإليراني بالطر السلمية.

مع ذل  ،ربما تكون ىنا صعوبة بال،ة ي تخطي حاجز عدم الثقة بين الطر ين ، ،كمفا أن
الوصل إلى اتعفا مفر

لفن يكفون أمف ار سفطال؛ إذ يبحف

اإليرانيفون علفى األرجفا عفن تسفوية

شاملة تحعة إليران مصفالحطا ووضفعطا بوصفعطا ق سفو إقليميفة في المنطقفة ،في مقابفل تنفازالت
عب ففر عن ففا روح ففاني بلعب ففة "منتص ففر مقاب ففل
تق ف سفدمطا ففي الملعس ففين الن ففووت والس ففورت ،وى ففو م ففا س

منتصر" ،عي غيا

تسميا ططران بف "المرونة والضفمانات"
س
أت معطيات دقيقة عن طبيعة ما س
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أن المجتمففع
التفي تنففوت تقففديمطا للمعاوضففين ال،فر سبيين ففي مجموعففة  ،1+5يصف سفر أوبامففا علففى س
ال ففدولي فففي حاجف ففة إلف ففى أ عف ففال ملموسفففة يق ففوم بطف ففا اإليراني ففون ،ومف ففن جطف ففة أخف ففرى ،سيسف ففعى
المتضررون على المستوى اإلقليمي والدولي من تسوية أميركية  -إيرانيفة إلفى عفل كف سل شفيء
عمففا يجففرت بففين طط فران وواشففنطن؛ نس فراويل تحففاول منففع أت تقففار
لمنعطففا إذا ةلس فوا بمعففزل س
إيراني  -أميركي ال يحقف لطفا مطالبطفا األساسفية ،وىفو الموقفف الفذت عبفر عنفا نتانيفاىو في

أمفا تركيفا
األمم المتحد عندما ح سذر من االنخدان بما أسما "تالع إيران بالمجتمع الدولي" .س
وروسففيا ودول الخلففيك ،تشففعر كففل منطففا بففالقل مففن أن يحسففم االتسعففا المحتمففل بففين واشففنطن
وطط فران علففى حسففا

مصففالحطم ،ممففا يضففعنا أمففام عففد سففيناريوىات يمكففن أن تتطففور ففي

سياقطا العالقات اإليرانية – األميركية ،ىذ السيناريوىات تشمل:

الســيناريو األول :أن يففؤدت انخعففا

مسففتوى التففوتر بففين إيفران وال،ففر إلففى تعاىمففات مؤقتففة

تقي من وقون صدام عسكرت ،إال أنطا غير كا ية لتحقي تسوية شاملة نة ار لصعوبة الملعسات
وتعدد األطراف ذات المصلحة يطا.
المطروحة ،س

الســيناريو الثــاني :أن يقففود مسففار التقففار الحففالي إلففى تسففوية شففاملة للملع فات العالقففة تنتطففي
بتوا ف ف إي ارن ففي  -أميرك ففي يحع ففة مص ففالا الط ففر ين ،وم ففن ض ففمنطا المص ففالا اإلسف فراويلية ،ق ففد
يحصل ىذا السيناريو انطالقا من رغبة واشنطن وططران ي اغتنفام العرصفة لتحقيف مكاسف

قد ال يحقطا أت من األطراف ي ةروف تاريخية أخرى.

نن رغبتطم ي التعاىم مع ال،ر تفدتي ضفمن إجمفان قفومي داخلفي،
وبالنسبة إلى اإليرانيين ،س
وبمباركة من المرشد كما أشرنا سفابقا ،و في ةف سل ت ارجفع نعفوذىم اإلقليمفي ،ومخفاوف مفن مزيفد
من االنحسار ،وىفو مفا كفان األميركيفون ينتةرونفا منفذ سفنوات .وىفو مفا يسفتجي

لرؤيفة إدار

الفرويا أوبامففا ففي إيجففاد تسففوية دبلوماسففية ألزمففة الملففف النففووت اإلي ارنففي .يتوقسفف تحقف ىففذا

السيناريو على مدى استجابة المعاو
األميركي.196

اإليراني أل

التنازالت المتوقعة الموجفود عنفد نةيفر

السيناريو الثالث :والمتمثفل في سفعي اإليفرانيين ،كمفا كفان دأبطفم ،إلفى شفراء مزيفد مفن الوقفت
دون تقففديم تنففازالت كبيففر  ،ففي انتةففار الوصففول إلففى نقطففة الالعففود ففي خصففوص حصففولطم
علففى تكنولوجيففا إنتففاج السففالع النففووت ،أو أمففال ففي أن يففتمكن حلعففاؤىم اإلقليمي فون مففن قل ف

196

سالم ،عالء .إيران وال،ر  :تحوالت جذرية تنال من إدار العالقات الدوليفة .مختفارات إيرانيفة .مقالفة منشفور علفى موقفع األىفرام

الرقمي .بتاريع .2012/8/1
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فاطر كبيفر ،لكفون
معادالت القو لعاودتطم ي العف ار وسفورية .إال أن ىفذا السفيناريو يحمفل مخ َ
إصرار ال،ر على اقتران ت،ير الخطا اإليراني بد عال ،كما أن العرصة مازالت قاومة لعمل
عسكرت ضد منش ت إيران النووية ي حال تبين أن غرضطا ىو شراء الوقت.197

و ففي كففل األح فوال يبففدو واضففحا أن العالقففات األميركيففة  -اإليرانيففة تقففف علففى عتبففة
تدثيرىفا علففى سفاور المنطقففة ،ممفا يتطلف

مفن الففدول العربيفة وبخاصففة

تط سفورات كبيفر سففتحد
دول الخلففيك العربففي االسففتعداد التففام للتعامففل مففع مختلففف سففيناريوىاتطا بوصففعطا سففتكون أكثففر
المعنية بطا ،علما بدن الموقف العربي لفيا بالضفعف الفذت يجفرت التفرويك لفا ،عفي
األطراف
س
قبضففة الففدول العربيففة أو ار قففو تتففيا لطففا التففدثير ففي مسففار العالقففات األميركيففة – اإليرانيففة،
سواء كان ىذا المسار يسير ي اتجا تسوية أو مواجطة.198

مستجدات العالقات االمريكية االيرانية في القرن الحادي والعشرين
ف ففي ةف ففل إدار ال ف فرويا األميركف ففي الحف ففالي بف ففا ار اوبامف ففا بف ففدأت مرحلف ففة جديف ففد

توجطات السياسفة األمريكيفة ،وبخاصفة مفع الفدول التفي تلعف

ف ففي

دور فاعال اسفتراتيجيا اقليميفا
ا

ودوليا ،منذ أن تسلم الرويا األمريكي با ار اوبامفا سفلطاتا في البيفت األبفي

يفوم العشفرين

مففن كففانون الثففاني  ، 2009وىففو يواجففا تركففة مففن سففبقا بففوش ،والتففي حملففت أعبففاء ثقيلففة مففن
أبرزىا وجود القوات األميركية ي أ ،انستان والع ار  ،وكذل العالقة مع إيران ،و قد جاء ىذا

االىتمام ي ضوء جملة تصريحات صدرت عن الرواسة األميركية.
و ي ضوء المؤشرات والمعطيات السابقة ،يالحة بوضوع ت،لي

وتعضيل الخيفار الدبلوماسفي

على الخيار العسكرت ،ويطعو على السطا تساؤالت عديد  ،من بينطا :لماذا يسعى الطر فان

لتحقي التعاىم بدل الصران الذت لم يستعد منفا أت منطمفا؟ وىفل يطمحفان كالىمفا أو أحفدىما
إلى إعاد العالقات كساب عطفدىا ال سفيما كمفا كانفت في العتفر مفا بفين  1979-1953أت

أيام حكم الشا ؟

يبرز من بين العوامل التي أسطمت ي بدء مرحلة جديد من العالقات االيجابية بين

اي فران وأمريكففا مففا قالففت عنففا امريكففا أنطففا تقاتففل االرىففا  ،ومففن ثففم ،قففد ففتا ىففذا التوجففا
األميركف ففي البف ففا

197

علف ففى مص ف فراعيا للتقف ففار االي ارنف ففي األمريكف ففي ،حي ف ف

سالم ،عالء .المصدر الساب نعسا.

 198سالم ،عالء .المصدر الساب نعسا.
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األمريكية على اإلرىا

ي تعزيز مكانة إيران كدولة إقليمية ذات نعوذ قوت ،وو فرت واشفنطن

إليران رصة مناسبة للحصول على مكانة إقليمية ودولية.

فر لططفران ،تمفت
بعد اإلطاحة بنةامي الع ار  ،أ ،انسفتان) اللفذين كانفا يشفكالن تطديفدا مباش ا

مكا د إيران بنطال يدىا ي الع ار ولبنان ،وأصفبا لطفا نعفوذ في منفاط أخفرى مطمفة ،مثفل
غ ففز ،وأس ففيا الوس ففطى ،وأ ريقي ففا ،وأمريك ففا الالتيني ففة ،واس ففت،لت إيف فران انطي ففار النة ففام الع ارقفففي
وانش،ال أمريكا ي حربطا ي الع ار  ،لتتحول إلى القو اإلقليميفة األبفرز ،والفى اعفل سياسفي

رويسي ي المنطقة.

وىكففذا ،تصففبا إي فران طر ففا مطم فا ففي تشففكيل النةففام الع ارقففي الجديففد ،وتسففعى إلففى أن يكففون
النةففام الع ارق ففي الجديففد غي ففر معففاد لط ففا أو أن يك ففون مؤيففدا أو متعاطع ففا معطففا .بع ففد أن ك ففان

النةام العراقي القديم يشكل تحديا أمام حريفة الععفل اإلي ارنفي لتحقيف دور إقليمفي ،بفات اليفوم
أمام إيران العرص متاحة بشكل كبير.
ومنذ انتخا

الرويا حسن روحاني ي شفطر يونيفو عفام  ،2013شفطدت العالقفات اإليرانيفة

– األمريكيففة تبففادال إلشففارات ومواقففف تعكففا رغبففة الطففر ين ففي تقففار يمطس فد الطري ف أمففام
التوصففل إلففى حلففول سياسففية للقضففايا والملعففات العالقففة بينطمففا ،وعلففى أرسففطا البرنففامك النففووت
اإليراني .طل ينجم عن ىذ الرغبة المشتركة تحول جذرت ي مقاربة كل طرف تجا ايخر؟
ومففا ىففي ففرص نج ففاع ىففذا المسففعى؟ أم أن األم ففر ال يعففدو كونففا محاول ففة أخففرى مففن جمل ففة

محففاوالت اشففلة لحففل الملعففات العالقففة مففع واشففنطن التففي بففدأىا ر سففنجاني ثففم خففاتمي ،قبففل أن
تتوقف ي ةل رواسة أحمدت نجاد؟

بففذل كلففا ،أصففبحت إيفران أكثففر تففدثي ار بالبيوففة الدوليففة ،وىففو الطففابع الففذت سففيةل يالزمطففا بعففد
الت،ييففر الجففذرت الففذت حففد

ففي النةففام الففدولي ،وبففروز عففالم القط ف

الواحففد ،وتبلففور ةففاىر

العولمففة ،وىففذا بففدور يشففكل معيقففات بناويففة أمففام الففدور والسياسففة الخارجيففة اإليرانيففة ،وسففلوكطا
السياسي ،السياسة الخارجية اإليرانية تتدثر بشكل كبير بالواقع الدولي ومعطياتا.

ومففن ناحيففة أخففرى ،ففنن الواليففات المتحففد األمريكيففة كقففو عةمففى تففولي اىتمامففا كبيف ار بففنيران،

وأن األخيففر تحففاول أن تقابففل السياسففات األمريكيففة ففي المنطقففة بسياسففات أخففرى ب،يففة ففر

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:

إن الحوار بين ططفران وواشفنطن للوصفول إلفى صفعقة آت بفال ريف  ،ومفا تقفوم بفا ططفران ىفو
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التجطي ففز واإلع ففداد والتمطي ففد للمس ففرع اإلقليم ففي للق ففاء المنتة ففر لع ففر

المعادلة السياسية اإلقليمية.

وكما يرى معةم المحللين للمشطد السياسي اإلقليمي ،يتع الباح

ض ففرور احتس ففابطا ففي

بدن التعاعل االي ارنفي

االمريكي من شدنا حل الكثير مفن المشفكالت اإلقليميفة  ،كمفا يسفاعد تقفار المسفا ة
اإليرانية – األمريكية بشكل عال ي دعم الواقع السياسفي الع ارقفي  ،وحفل المشفكلة السفورية ،
والوصول إلى نتاوك ملموسة وحقيقية ي الصران العربي – اإلسفراويلي  ،ويعفتا بابفا للوصفول

إلى صي،ة إيجابية للحكم ي لبنان  ،كما أنا قد يسفاعد في ايجفاد للمشفكالت السياسفية

التففي تواجططففا البحفرين  ،ويففؤمن الخلففيك مففن شففرور الصفراعات والتففوترات  ،ويمكففن أن يعففتا
نا ففذ لمرحلففة اقتصففادية مميففز مففن التطففور واالزدىففار  ،ويحعففة توازنففات القففوى ففي المنطقففة،

وىكذا ان مما ال ش

يا أن العدوان على الع ار شكل رصة ذىبية إليران للفتخلص مفن

منفا ا إقليمففي قففوت أنطف قوتطفا العسففكرية وقلففص مففن دورىففا اإلقليمفي ،لكنطففا ففي الوقففت ذاتففا
خطر عليطا أكثر من الع ار بحكم العار ي ميزان القوى
ا
تواجا قوى عةمى يمكن أن تشكل
وطبيعة الطموحات السياسية  ،فاختالل ميفزان القفوى لصفالا إيفران بعفد تحريفر الكويفت وطفرد

القوات العراقيفة كفان بمثابفة رصفة لتعزيفز مكانفة إيفران ودورىفا في منطقفة الخلفيك العربفي ،وال
سففيما بعففد أن عملففت علففى اسففت،الل موقعطففا مففن ىففذا العففدوان السترضففاء دول مجلففا التعففاون

الخليج ففي وال ،ففر بم ففا ينط ففي عزلتط ففا اإلقليمي ففة والدولي ففة ،و ففي ض ففوء المس ففتجدات اإلقليمي ففة
والدولية ،أةطرت ةطران ي ايونة األخير مساحة أكبر للمناور ي مواجطة الواليات المتحد

وجففاءت تصفريحات المرشففد األعلففى منففذ عففام  2006لتةطففر اسففتعدادا غيففر مسففبو للتعامففل
مباش ففر م ففع واش ففنطن بدس ففلو معل ففن وواثف ف وعل ففى أس ففاا موض ففوعات مح ففدد  ،ول ففم تس ففعر
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

أمريكففا ،وسففوف تسففتمر المشففاحنات الداومففة بففين األحف از

ففي إيفران  ،ولكففن للمففر األولففى ففي

تففاريع إي فران مففا بعففد الثففور لففم يعففد النةففام منقسففم ا حففول المسففدلة األساسففية وىففو الح فوار مففع

واشفنطن،

وكمفا

واضفا وثابفت عمليفا في تطبيف معادلفة تحقيف المصفالا السياسفية بفين

الدول ،ليا ىنا صداقة او عداو داومة ،كل ما يثار حفول مبفادل وقفيم تحفر السفلو
اتجا معين ليا اال كالما يستعمل لتبرير عل ما ي ةرف ما.
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غير ان تحدت ايران للواليات المتحد وحلعاوطا الكبار ال يمكن ان يكون معقوال ان اخذ بنةفر
االعتبفار قيفام حفر تقليديففة تقتصفر علفى الطفر ين ،الن النتيجففة محسفومة دون جفدال لصففالا

أميركا ،غير أن إيران ربما تعكر في حفال شفنت أميركفا حربفا عليطفا بفالرد باسفتطداف كفل دول
الخليك ،خاصة االمارات وقطر والكويت ،بتخري

البنفى التحتيفة وحفر ابفار الفنعط فيطم و في

الس ففعودية ،وى ففذا ل ففيا بعي ففدا ع ففن التركيب ففة الس ففيكولوجية للع ففرا ،ذلف ف ق ففد يجع ففل األمي ففركيين
يعكرون الف مر قبل االقدام على الحر مع إيران ،لكن ي المقابل ربما لم يحسبوا ان العالم

ال،ربففي قففد اسففتعد لفذل بخففزن الكثيففر مففن الففنعط رغففم ارتعففان االسففعار ،ففالتراكم النقففدت سففيعود
الى خزاونطم ثمنا للسالع ،واعاد ما دمرتا الحر  ،واغل

ىذا المخطط.

و يمففا يتعل ف بالواليففات المتحففد  ،عنففد ترتي ف

الةن ان غفزو العف ار كفان ضفمن

القضففايا السففاخنة المزمنففة منطففا والحديثففة) ففي

المنطقففة العربيففة ،ففنن البرنففامك النففووت اإلي ارنففي ،والموضففون السففورت ،والتحفوالت االسففتراتيجية

األمريكية نحو منطقة المحيط الطادل ،والتحلل التدريجي من االرتطان المتعل بالنعط والطاقفة
للمنطقة حتى سنة  2035تقريب ا ،ىي قضايا تعلو على مختلفف القضفايا وبخاصفة الصفران

العلسطيني الصطيوني  ،بحكم قوى الد ع وراء كل منطا ،وىو ما يعني أن ىذ الموضوعات

ستحيل القضية العلسطينية إلى جدول االنتةار مفن جديفد ،بفل إن اإلدار األمريكيفة قفد تاخعفف
مففن انتقاداتطففا لبنففاء المسففتعمرات خففالل تطففور المعاوضففات األمريكيففة اإليرانيففة علففى برنامجطففا
النووت ،على أمل "مقايضة" ضمنية مع اللوبي اليطودت الصطيوني ي الكونجرا بالت،اضفي

عن تخعيف الحصار عن إيران ،مقابل صرف النةر بالقدر الكا ي عن النشاطات اإلسراويلية

االستيطانية ،أو حتى عمليات االغتيال أو العمليات العسكرية.

يوجد لدى القياد اإليرانية وحلعاؤىا القدر على السيطر على الموقف وعلى قياد المنطقفة في
حالففة انسففحا

الق فوات األمريكيففة منففا ،عففي مسففاىمة بحثيففة تففم نشففرىا ففي شففطر كففانون أول/

ديسفمبر  2013ففي صفحف ومواقففع عراقيففة وعربيفة ،حملففت عنفوان "الفدور اإلي ارنففي -السففورت
المحتمففل ففي العف ار  ..ففع أمريكففي جديففد" ،طرحففت ىففذ القناعففة اإليرانيففة" :يبففدو أن القيففادتين
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

مشرون االحفتالل ،وا شفال كفل مخططاتفا وأىدا فا ،وأن إخعفا إدار بفوش في العف ار قفد أنفتك

راغا سياسيا 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 الع ف ار مففن خففالل

القيففام بففدور مشففتر

ويعينطففا علففى
ففي الع ف ار يسففاعد اإلدار األمريكيففة علففي تجففاوز مطبطففا ،ا

حسم الصران مع المقاومة الوطنية العراقية لصالحطا".199

ال أحففد يتوقففع أن يففتم تحقي ف اتعففا كامففل بشففدن الملففف النففووت ففي القري ف

العاجففل ،حتففى إن

المتعجل ففين ال يتوقعون ففا خ ففالل أق ففل م ففن س ففنة إذا ل ففم تطف ف أر عراقي ففل ،ك ففدن يض ففاعف
اإليف فرانيين
س
اإلسراويليون تدخلطم أو أن يواصلوا مسلسل الطجمات اإللكترونية ،ضفالا عفن تصفعية العلمفاء
داخل إيران نعسطا .نسراويل منزعجفة مفن التقفار األمريكفي -اإلي ارنفي ،ومفن احتمفال تخعيفف

سريع للعقوبات ،وخصوص ا من خسار ملف اعتفادت اسفتخداما لتح سفدت إدار أوبامفا وابتزازىفا،
وقففد أ ادىففا ففي تحصففيل بع ف مكاس ف عسففكرية وتكنولوجيففة لقففاء وقففف حمالتطففا المطالبففة
بالحسففم العسففكرت وتطديففداتطا باإلقففدام وحففدىا علففى توجيففا ض فربة جويففة إلي فران .وعلففى سففبيل

اين بفف"تدمير" البرنفامك اإلي ارنفي النفووت

صعدت إسراويل شروططا دصفبحت تطالف
االحتياط س
كففامالا .و ففي المقابففل وجففدت واشففنطن مناسففبا أن تنصففا إس فراويل مجففددا بالتوصففل إلففى اتعففا

سالم نطاوي وشامل مع العلسطينيين ،باعتبار أنا يش سكل د ع ا حيوي ا للموقف التعاوضي ال،ربي
مع إيران.
وم ففن المتوق ففع أن يك ففون المس ففار ففي المعاوض ففات السياس ففية أكث ففر ص ففعوبة ،تحدي ففدا بس ففب

التراكمففات األيديولوجيففة والعداويففة علففى الجففانبين .واذ تمنففى روحففاني أخي ف ار أال تاحففاط إي فران بف ف
"سور أيديولوجي" ننا تناسى أن النةام اإليراني نعسا قام على استراتيجية العداء لف "الشفيطان

األكبففر" وأنففا ال يبففدو مسففتعدا للتخلسففي عنطففا ،ضففال عففن أن كثي ف ار مففن أعضففاء الكففون،را لففم
ينس فوا "محففور ال سشففر" ويعتبففرون إي فران إحففدى أكبففر حلقاتففا .و ففي حففال تدكففد ل م فريكيين أنطففم

يقتربفون مفن تعزيففز مصفالحطم ففننطم قفد يتخلسففون عفن أت أجنففد وضفعوىا سففابق ا لت،ييفر النةففام
اإليراني أو إلصالحا ، ،وربما ال يبفالون بعالقفات طبيعيفة ومسفالمة بفين إيفران ودول الخلفيك،

لكن ما لن يتساىلوا يا ىفو مفا يتعلف بمصفالا إسفراويل وأمنطفا ،وبالتفالي فننطم ال يسفتطيعون

تصور اعتراف بدت نعوذ سياسي إليران إذا لم تكن ىذ األخير متصالحة مع إسراويل.200
س

199

قرياقوا ،سعد داود .ىل يخدم الصران األمريكي -اإليراني المحتمل متطلبات أمننا الفوطني؟ موقفع شفبكة المنصفور اإلخباريفة.

أكتوبر  .2007تاريع الزيار 2014/7/1 :
 200ب ففدرخان ،عب ففد الوى ففا  .)2013 .تط ف سفور العالق ففات األمريكي ففة -اإليراني ففة وانعكاس ففاتطا عل ففى قض ففايا المنطق ففة .مرك ففز االم ففارات
للبحو والدراسات االستراتيجية .ص .37-36
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وأخيرا ،ننا ال يبدو من المستبعد أن تقود الواليات المتحد حملة تشفديد الحصفار االقتصفادت
على إيران ي حال شلت المحادثات الجاريفة بفين الفدول األعضفاء في مجلفا األمفن الفدولي

ازوفد ألمانيفا مجموعفة  )1+5مفن جطففة وايفران مفن جطفة أخفرى إليجففاد حفل مفر

األطراف ،ويبدو أن إدار الرويا األمريكي با ار أوباما ترغ

لفدى جميففع

ي استخدام الورقة االقتصادية

وليا العسكرية للض،ط على إيران لمعالجة الملفف النفووت ،الطاقفة النوويفة تقفع مفن بفين

اولويات مخططي السياسة االستراتيجية ي ايران منذ تر طويلة.

تففرى مففا طبيعففة وحقيقففة ازمففة الملففف النففووت اإلي ارنففي؟ ومففا انعكاسففاتا علففى العالقففات اإليرانيففة
األمريكية وعلى الواقع العربي؟ ىذا ما سيتم تناولا ي العصل األخير من ىذا الكتا .
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الفصل الرابع

البرنامج النووي اإليراني :انعكاساته على العالقات اإليرانية األمريكية وعلى الواقع العربي
بشكل عام والواقع الخليجي بشكل خاص
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أوال :البرنامج النووي اإليراني :البدايات  ،الدوافع  ،ومراحل التطور
أ ففادت المصففادر التاريخيففة والوثاوقيففة التففي تناولففت مسففدلة البرنففامك النففووت اإلي ارنففي بففدن بدايففة
التوجا اإليراني للطاقة النووية كان ي عام  1960في عطفد الشفا محمفد رضفا بطلفوت ،حيف

تفم في عطففد إنشفاء ىيوففة الطاقفة النوويففة اإليرانيفة ومركفز ططفران للبحفو النوويففة الفذت باشففر

دور البحثففي عففام  1967عنففدما تففم ضففما لجامعففة ططفران وأشففر ت عليففا ىيوففة الطاقففة النوويففة
اإليرانية.

201

ففي ذل ف الوقففت ،كانففت إي فران تتمتففع بعالقففات قويففة مففع الواليففات المتحففد األمريكيففة ،دىففدت

األخيففر للمركففز معففاعال نوويففا صفف،ي ار بقففدر  )5مي،ففاواط ل غ ف ار

البحثيففة ،وقففد كففان لطففذا

المعاعل قدر على إنتاج  )600غرام من البلوتونيوم سنويا من وقود النووت
المستطل .

202

سففعت إي فران بعففد ذل ف

ففي عطففد الشففا وعلففى ضففوء توجطاتففا إلففى بنففاء ثالثففة وعش فرين معففاعال

نوويففا إلنتففاج الطاقففة الكطرباويففة ،ومففن أىففم الخط فوات التففي اتخففذتطا إي فران ففي مسففعاىا لطففذا

الطففدف ،توقيففع عقففد مففع الشففركة األلمانيففة  Crafft Workعففام  ،1975تضففمن ىففذا العقففد
االتعا على بنفاء معاعفل نفووت في منطقفة بوشفطر اإليرانيفة 203بقفدر  )1200مي،فاواط ،ىفذ

الخطففو ق ففد أث ففارت انزع ففاج الوالي ففات المتح ففد األمريكي ففة ق ففام الش ففا بتوقي ففع اتعاقي ففة م ففع معط ففد
 )800مطنف ففدا و نف ففي إي ارنف ففي إلدار وتشف فف،يل

ماسيوشوسف ففت التكنولف ففوجي األمريكف ففي لتف ففدري

معاعففل بوشففطر عنففد االنتطففاء مففن بناوففا ،كمففا تعاقففدت إي فران مففع الحكومففة العرنسففية علففى بنففاء
معاعلين نفوويين تنعفذىما الشفركة العرنسفية  )Pram Atomقفدر كفل منطمفا  )50مي،فاواط ،

لكف ففن قيف ففام الثف ففور اإلسف ففالمية ف ففي إي ف فران وسف ففقوط الشف ففا قف ففد أوقعف ففت العمف ففل ف ففي بنف ففاء ىف ففذين
المعاعلين.204

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
 203من أىم المواقع النووية اإليرانية :بوشطر) :وىي محطة لتوليد الكطرباء بالطاقفة النوويفة  .أصفعطان) :محطفة لتحويفل اليورانيفوم
نقفل ال،فاز .2 ،أوكسفيد اليورانيفوم السفتخداما كمعامفل للوقفود ولكفن

إلى ثالثة أشكال .1 :غاز سداا العلورايد المستخدم في أنابيف

ليا الستخدام إيران .3 ،المعدن المستخدم أساسا في المتعجفرات النوويفة .نطنفز) وىفي محطفة لتخصفي
للميا الثقيلة .المصدر :العلوت ،خالد بن محمد )2007 .التجاذ
اإلسالمي :إدار السياسات الدولية – قسم األبحا

اليورانيفوم .أ ار ) محطفة

التقني والسياسي للملف النفووت اإلي ارنفي .حركفة التوا ف الفوطني

الدولية .الكويت .ص 21-20
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Linzer D. (2005).Iran Is Judged 10 Years from Nuclear Bomb. The Washington Post, August
2, p. A01.
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وقد قامت إيران بالتوقيع على معاىد حةر االنتشار النووت الدوليفة في األول مفن يوليفو مفن

عففام 1968

205

بعففد أن صففاد مجلففا الشففورى اإلي ارنففي عليطففا ،وقامففت ففي يففوم  5مففارا

 1970بتنعيففذ المففاد الرابعففة منطففا التففي نصففت علففى" :الحف غيففر القابففل للتصففرف ففي تطففوير

البحفو وانتففاج واسففتخدام الطاقففة النوويففة ألغف ار

سففلمية يقتففرع دون تمييففز ،والحصففول علففى

المع ففدات واألدوات والمف فواد والمعلوم ففات العلمي ففة والتكنولوجي ففة"،

206

وطبق ففا ألحك ففام المعاى ففد

وموادىففا ،ففنن الففدول النوويففة الخمسففة الكبففرى الواليففات المتحففد األمريكيففة ،رنسففا ،بريطانيففا،

الص فين وروسففيا) ملزمففة بتقففديم كففل خبراتطففا ودعمطففا النففووت والتكنولففوجي لبففاقي الففدول التففي
وقعففت علففى ىففذ المعاىففد  ،وبففذل تمتل ف إي فران ففي ةففل المعاىففد الدوليففة قانونيففا الح ف

طل

المساعد بطذا الخصفوص ،إال أن الواليفات المتحفد األمريكيفة كانفت ومفا ازلفت تعفار

ففي

بش ففد تبن ففي أت تع ففاون م ففع إيف فران انطالق ففا م ففن رؤيتط ففا ب ففدن ططف فران ق ففد تعم ففل عل ففى تحوي ففل
التكنولوجيا النووية من االستخدامات السلمية المدنية إلى االستخدامات العسكرية.

207

وبانتصففار الث ففور االس ففالمية ففي  11ب اري ففر شففباط  ،1979واجط ففت بح ففو ايففران وأنش ففطتطا
النوويففة الكثيففر مففن الت،ييفرات ،قففد أل،يففت المعاىفد التففي تففم توقيعطففا بففين شففا إيفران والواليففات
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
ي الجامعات اإليرانية ،وتوقف العمل ي المشاريع النووية اإليرانية إلى عام  ،208 1984وقد
سر ىذا التوقف بدسبا

عديد كان أىمطا حدو الخال ات بين الحكومة اإلسالمية اإليرانية

الجديد والشركات األوربية التي تبنت مشاريع البرنامك النووت اإليراني.

205

معاىد حةر االنتشار النووت  :و تسمى أيضا معاىد الحد من انتشار األسلحة النووية  ،وىي معاىد دولية بدأ التوقيع عليطفا

ي  1يوليو  1968للحد من انتشار األسلحة النووية التي تطدد السالم العالمي و مستقبل البشرية ،تم اقتراع االتعاقية من قبل إيرلنفدا و
كانت نلند أول من وقع عليطا ،وقع عليطا  87دولفة وتعاىفدت ىفذ الفدول علفى عفدم نقفل التكنولوجيفا النوويفة إلفى دول أخفرى و علفى
ان ال يقومفوا بتطفوير ترسفانتطم مفن األسفلحة النوويفة واتعقفت ىفذ الفدول علفى أن ال تسفتعمل السفالع النفووت إال اذا تعرضفت إلفى
ىجفوم بواسفطة األسفلحة النوويفة مفن قبفل دولفة أخفرى و اتعقفت الفدول الموقعفة أيضفا علفى تقليفل نسفبة ترسفانتطا مفن األسفلحة النوويفة
واس ف ففتعمال

ق ف ففدراتطا

النووي ف ففة

ألغف ف ف ار

س ف ففلمية .المص ف ففدر :مرك ف ففز المعلوم ف ففات باإلذاع ف ففة الس ف ففودانية.

http://www.sudanradio.info/bank/lesson-5252-1.html
206

الشيخلي ،محمد )2005 .القدر النووية اإليرانية بين الواقع والتجنيات .مجلة المستقبل .العدد  11 .2036سبتمبر .ص7-3

207

العلوت ،خالد بن محمد .مصدر ساب  ،ص 31

 208مع سقوط الشا  ،كان معاعل بوشفطر  1قفد إنجفاز العمفل يفا بمفا يقفار  ،%90في حفين لفم ينجفز مفن معاعفل بوشفطر  2سفوى
 % 50من العمل .المصدر :العلوت ،خالد بن محمد .مصدر ساب  ،ص 24
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ومن ففذ ع ففام  ،1984ح ففدثت تحف فوالت جذري ففة ففي التعكي ففر االس ففتراتيجي اإلي ارن ففي عموم ففا و ففي
البرنامك النفووت علفى وجفا الخصفوص ،قادىفا سفبا التسفلا مفع العف ار بعفد قيفام سفالع الجفو

الع ارقففي بقصففف المعاعففل النففووت بوشففطر  1و 2وتحطففيم أج فزاء كبيففر منطمففا  ،209وقففد خلعففت
الحر العراقية اإليرانية دما ار كبي ار ي البنى التحتية اإليرانية مما استدعى بالضرور أن تقفوم

الحكومففة اإليرانيففة بعففد انتطففاء الحففر بنعففاد بنففاء أركففان الدولففة  ،كمففا أعففادت معاتحففة الففدول

األوربيففة التففي أبرمففت معطففا عقففودا سففابقة يمففا يخففص برنامجطففا النففووت لبنففاء معففاعالت نوويففة
لتوليد الطاقفة الكطرباويفة ،ومفن تلف المعاتحفات مفا قفام بفا روفيا الحكومفة اإليرانيفة ار سفنجاني
ي إبريل عام  1990عندما اتا الشركة األلمانية  Crafft workإلكمال عملطا ي مشرون

معاعل بوشطر الثالثي.

210

ومنففذ عففام  ،1990سففعت إي فران جاىففد إلعففاد نشففاططا النففووت وبنففاء المعاعففل النففووت لتوليففد

الطاقة الكطرباوية ي بوشطر ،لم يكن يواجططا ي سبيل ذل سوى محاوالت الواليفات المتحفد

األمريكيففة المتكففرر لممارسففة ضفف،وططا علففى الففدول األوربيففة المتعاقففد مففع إيفران بطففدف إل،ففاء
تل العقود  ،وكل المحاوالت األمريكية ي عرقلة المشفرون النفووت اإلي ارنفي كفان يقفف وراءىفا

قناعتطا بما سيتولد عن ىذا المشرون من تداعيات وآثار ،من أىمطا أن الوقود النووت بتعاعلا
لتوليففد الطاقففة الكطرباويففة يولففد كميففة كبيففر مففن البلوتونيففوم تجعففل إي فران 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
تتحر السياسة النووية اإليرانية في إطفار مجموعفة معقفد مفن الفدوا ع والنوايفا ,بعضفطا معلفن

والففبع

سففرت ،إال أن المسففؤولين اإليفرانيين يشففددون دومففا علففى أن البرنففامك النففووت اإلي ارنففي

يندرج قفط في إطفار الرغبفة في اإل فاد مفن االسفتخدامات السفلمية للطاقفة النوويفة بفالرغم مفن

أن بعف ف

الق ففاد اإليف فرانيين أطلقف فوا ففي بعف ف

بننتاج السالع النووت.

العتف فرات تصف فريحات تعك ففا االىتم ففام الواض ففا

يمكن تقسيم أىم الدوا ع وراء امتال إيران سالحا نوويا إلى دوا ع خارجية وأخرى داخلية.

209
210

القادر ،نزار )2005 .الدوا ع اإليرانية النووية والجطود الدولية لالحتواء .مجلة الد ان الوطني .العدد  .57ص 36
عبد المؤمن ،محمد السعيد )2005 .ر سنجاني والبح

عن دور جديد .مجلة مختارات إيرانية .العدد  .57ص 13
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دما دوا ع إيران الخارجية طي:

211

 .1امفتال القففو العسففكرية :لقففد اسففتعادت اإلسففتراتيجية اإليرانيفة مفن تجربتطففا ففي الحففر التففي
خاض ففتطا م ففع العف ف ار وم ففن التطدي ففدات األمريكي ففة اإلسف فراويلية وض ففعت ففي اعتبارى ففا ض ففرور

االسففتعداد أليففة احتمففاالت مسففتقبلية  ،مففع وجففو عففدم االعتمففاد علففى القيففود الذاتيففة التففي قففد
يقوم الخصوم بعرضطا على أنعسطم أو على تمسكطم بااللتزامات الدولية تجا إيران.

 .2تعزيففز المكانففة السياس ففية الدوليففة إلي فران :ففنيران تففرى أن امتالكطففا س ففالحا نوويففا يعطيط ففا
مكانة سياسية وقدر تعاوضية أكبر لتحقي مكاس

سياسية تو ر لطا األمن واالستقرار.

 .3األمففن واالسففتقالل الكامففل :ففنيران ال يمكنطففا مواجطففة القففوى العةمففى التففي تمتل ف مصففالا
ومش ففاريع ففي المنطق ففة الخليجي ففة والت ففي تش ففكل تطدي ففدا ل م ففن الق ففومي اإلي ارن ففي وس ففيادتا إال
بامتال قو رادعة بحجم السالع النووت.

212

أما الدوا ع الداخلية إليران المتال برنفامك نفووت قفد تمثلفت في ر فع الفروع المعنويفة الوطنيفة
للشع

اإليراني وارضاء المؤسسة العسكرية اإليرانية

213

 ،وىي من وجطة نةر المؤلف دوا ع

قففد ال تبففرر إص فرار إي فران علففى برنامجطففا النففووت وانمففا قففد تشففكل دوا عطففا الخارجيففة مبففررات
منطقيففة ففي ةففل الصفراعات التففي شففطدتطا المنطقففة العربيففة عمومففا وةطففور قففوى منا سففة مثففل

تركيا واسراويل وباكستان على التسلا النووت.

لقد استحوذ – وما زال -البرنامك النووت اإلي ارنفي علفى حيفز كبيفر مفن اىتمامفات الحكومفات

اإليرانية المتعاقبة منذ أواخر الثمانينات ،وقد أثيفر موضفون البرنفامك النفووت اإلي ارنفي مجفددا ،
طنا قدر كبير من ال،مو

يحيط بالبرنامك  ،وما ازلفت كا فة المؤشفرات تعكفا أن البرنفامك

النووت اإليراني لم يستكمل بعد عملية إنشاء البنيفة األساسفية والتكنولوجيفة الالزمفة في محطفة
بوشطر .ومن ناحية أخرى يثير البرنامك النووت اإليراني قفد ار واسفعا مفن الشفكو والجفدل بفين

إيف فران وك ففل م ففن الوالي ففات المتح ففد واسف فراويل ،بينم ففا تؤك ففد إيف فران أن برنامجط ففا الن ففووت ين ففدرج
بالكامففل ففي إطففار االس ففتخدامات السففلمية للطاقففة النوويففة ،تؤك ففد كففل مففن الواليففات والمتح ففد

واسفراويل علففى أن ىففذا البرنففامك يطففدف إلففى امففتال السففالع النففووت ،وىففو مففا يمكففن أن يففؤدت
211

حمففدان ،عبففد المجيففد )1987 .النضففال مففن أجففل نففزن السففالع النففووت .مجلففة الكاتف

للثقا ففة اإلنسففانية والتقففدم .العففدد  :90ص

.21-19
212

تحف ففي ،محمف ففود أنف ففيا )2006 .األمف ففن القف ففومي اإلي ارنف ففي :مصف ففادر التطديف ففد وآليف ففات المواجطف ففة .مركف ففز اإلمف ففارات للد ارسف ففات

االستراتيجية :أبو ةبي .ص .361
213

تحي  ،محمود أنيا .المرجع الساب نعسا .ص 24
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إلففى نتففاوك وانعكاسففات اسففتراتيجية بال،ففة األىميففة ففي الشففر األوسففط .ولففذل تتخففذ الواليففات

المتحد واسراويل موقعا بالغ العنف ضد البرنامك النفووت اإلي ارنفي ،علفى الفرغم مفن أنطفا كانفت
من أواول من ساندوا وجود صناعة نووية ي إيران ايام الشا .

كمففا قسففمت بعف

الد ارسففات االسففتراتيجية دوا ففع إيفران الداخليففة المففتال السففالع النففووت و قففا

لل،ايات التالية:

 .1الففدوا ع االقتصففادية :إذ يطففدف البرنففامك النففووت اإلي ارنففي إلففى تففدمين مففا نسففبتا  %20مففن

الطاقة الكطرباوية بواسطة المواد النووية ،وذل لتخعي

استطالكطا من ال،از والفنعط ،كمفا أن

فر مففن الثففرو القوميففة خففالل تففر حكففم الشففا لتمويففل مشففروعات الطاقففة
إيفران أنعقففت جففزءا كبيف ا

النوويففة ،ومففع ذل ف  ،ففنن األىففداف المشففار إليطففا ال تبففدو منطقيففة  .المعففاعالت سففوف تكلففف
مليارات الدوالرات بالعملة الصعبة ،وىي ليست ذات اود كبير من الناحية االقتصفادية لدولفة

مثفل إيفران تمتلف مخزونفا ضففخما مفن الففنعط وال،فاز الطبيعففي يمكفن اسففتخداما لتوليفد الكطربففاء
بتكلعة ال تتعدى  % 20-18من تكلعفة الكطربفاء النوويفة ،عفالو علفى أن إيف ارن ركفزت إنشفاء

معاعالتط ففا النوويفففة ففي منطقفففة واح ففد جنفففو ال ففبالد بعي ففدا ع ففن المف ففدن اإليراني ففة والمنش ف ف ت

الصناعية ي شمال البالد ،وىو ما يقلل من إمكانية االسفتعاد مفن ىفذ المعفاعالت في توليفد
الطاقة لخدمة االحتياجات االستطالكية.

 .2ال ففدوا ع العس ففكرية :لق ففد ب ففدا أن ىن ففا إجماعف فا عل ففى وج ففود دوا ففع عس ففكرية وراء البرن ففامك

النف ففووت اإلي ارنف ففي ،اسف ففتنادا إلف ففى أن العكف ففر االسف ففتراتيجي اإلي ارنف ففي ركف ففز بشف ففد علف ففى الف ففدروا
المسفتعاد مفن الحفر العراقيففة -اإليرانيفة والتطديفدات األمريكيففة اإلسفراويلية إليفران ،وأبرزىففا أن
إيران ال بد أن تستعد ألية احتماالت ي المستقبل.

 .3ال ففدوا ع االس ففتراتيجية :تن ففدرج عملي ففة تط ففوير الق ففدرات النووي ففة اإليراني ففة ففي إط ففار تص ففور
متكامل للسياسة الخارجية اإليرانية على األصعد اإلقليمية والدولية ،كما تندرج ضمن برنامك

متكام ففل إلع ففاد بن ففاء القف فوات المس ففلحة اإليراني ففة .وترتك ففز السياس ففة الخارجي ففة اإليراني ففة عل ففى
االستحواذ على مكانة متميز علفى السفاحة اإلقليميفة ،وتفذى

بعف

التقفديرات إلفى أن القيفاد

اإليرانيفة تعمفل في إطفار ىفذا التصفور علفى القيفام بفددوار متعفدد تبفدأ بالمشفاركة في ترتيبفات

أمن الخليك ،وتحقي االستقرار ي منطقة شمال غر آسفيا ،وتصفل الفرؤى الرسفمية اإليرانيفة

إلففى تصففور إمكانيففة اإل ففاد مففن التح فوالت الطيكليففة الجاريففة ففي المنةومففة الدوليففة ففي وضففع
اسففتراتيجية اسففتقطابية ىففد طا األول مففلء الع ف ار األيففديولوجي ففي العففالم الثال ف
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االتحففاد السففو ييتي ،والثففاني اسففتمرار المواجطففة مففع الواليففات المتحففد علففى أسففاا نةففام قيمففي

مسففتمد مففن اإلسففالم ،قففادر علففى اسففتيعا

الطاقففات والخب فرات والتجففار التففي أ رزتطففا حقبففة

الثمانين ففات والتس ففعينات ،ول ففذل  ،يمك ففن للس ففالع الن ففووت أن يك ففون بمثاب ففة أدا بال ،ففة األىمي ففة

لتعزيز مكانة إيران اإلقليمية والدولية.

يضاف إلى ما سب من دوا ع ،أسطم العامل العرقي واإلثني والقومي والديني ي تعزيز رغبة

إيران ي امتال الطاقة النووية ،االختالف بين إيران وشعو المنطقة ولد لديطا مخفاوف مفن

إمكانيفة االضفططاد أو االعتفداء عليطفا مفن الطواوفف الكبفرى في المنطقفة  ،خاصفة في ةفل

امتال المسيحيين والطندوا والبوذيين واليطود وحتى المسلمين السنة  ،لماذا يحفرم الشفيعة مفن
امتالكفا؟

214

باعتبفار إيفران تتعامفل مفع ذاتطفا بدنطفا الدولفة الممثلفة للطاوعفة الشفيعية ،كفل ىفذ

االعتبارات استخدمتطا إيران ي تعزيز التعبوة الدينيفة للنةفام ولبرنامجفا ،وكفذل

الخارجية.

في عالقاتطفا

مراحل تطور البرنامج النووي اإليراني

يوجز المؤلفف يمفا يلفي أىفم تلف الم ارحفل مفن خفالل اسفتقراء العديفد مفن الد ارسفات والمصفادر
الموثقة لكل مرحلة.

المرحلة األولى :مرحلة النشأة واقامة البنية األساسية خـالل الفتـرة  :1978-1968حيف
ترجع البداية الحقيقية للبرنامك النفووت اإلي ارنفي إلفى عطفد الشفا محمفد رضفا بطلفوت كمفا تمفت
اإلشار إليا ي بداية ىذا العصل) وكان االىتمام بالطاقة النووية يمثل جفزءا مفن جطفود الشفا
الرامية إلى تحويل إيران إلى قو إقليمية عةمى.

قام الشا رضا بطلوت ي بداية السبعينيات بننشاء منةمة للطاقة النووية ،عالو على االتعا
على البدء ي إنشاء معاعالت نووية كبير الحجم .وكانت الواليات المتحد والدول ال،ربية قفد

شجعت إيران على ارتياد المجفال النفووت .وعنفد قيفام الثفور اإلسفالمية في إيفران عفام ،1979
ك ففان نة ففام الش ففا ق ففد اس ففتثمر حف فوالي  6ملي ففارات دوالر ففي بن ففاء المنش ففوات النووي ففة ،وكان ففت
الشف ففركات األلمانيف ففة قف ففد انتطف ففت مف ففن إنشف ففاء البنيف ففة التحتيف ففة ووعف ففاء االحت ف فواء الع ف فوالذت ألحف ففد

المعاعالت ي بوشطر.

214

أيالنففد ،جيففورا .)2010 .الملففف النففووت اإلي ارنففي :خيففار إس فراويل العسففكرت .مجلففة  . Washington Quarterlyسلسففلة

ترجمات الزيتونة .رقم  .48ص .61
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المرحلة الثانية :مرحلة عدم االكتـراث أو الالمبـاالة بالطاقـة النوويـة  1985 -1978مـع

قيام الثورة اإلسالمية  :حيف

اتخفذ القفاد الثوريفون اإليرانيفون و في مقفدمتطم آيفة ا .الخمينفي

موقعففا سففلبيا تجففا الطاقففة النوويففة .ضففال عففن ر ف

الواليففات المتحففد وألمانيففا والففدول ال،ربيففة

التعففاون مففع إي فران ففي المجففال النففووت ،و رض فطا حة ف ار شففامال ضففد إي فران ففي كا ففة مجففاالت
التسففليا ،كمففا تعرضففت المنش ف ت النوويففة اإليرانيففة للقصففف الجففوت والصففاروخي الع ارقففي أثنففاء

الحر العراقية اإليرانية.

المرحلـــة الثالثـــة :مرحلـــة االهتمـــام الجزئـــي  :1991-1985حي ف

ش ففطد البرن ففامك الن ففووت

اإليراني منذ بداية الثمانينفات مزيفدا مفن قفو الفد ع .ومفن الواضفا أن تطفورات الحفر العراقيفة

اإليرانيففة ففي منتصففف الثمانينففات أدت إلففى إحففدا

تح فوالت جذريففة ففي التعكيففر االسففتراتيجي

اإلي ارن ففي عموم ففا ،و ففي المج ففال الن ففووت خصوص ففا ،ونع ففذت إي ففران ففي تلف ف العت ففر كثيف ف ار م ففن
األنشففطة المتعلقففة بتصففميم األسففلحة ودور الوقففود الالزمففة لصففنع السففالع النففووت ،كمففا قامففت

الحكومف ففة اإليرانيف ففة بف ففدعم منةمف ففة الطاقفففة النوويف ففة ،وتقف ففديم الف ففدعم المفففالي لمركف ففز أميف ففر آبف ففاد
باإلضففا ة إلففى تدسففيا مركففز أبحففا

نوويففة جديففد ففي جامعففة أصففعطان عففام  1984بمسففاعد

رنسففا .وبعففد انتطففاء الحففر العراقيففة اإليرانيففة ،اكتسففبت الجطففود اإليرانيففة ففي المجففال النففووت

المزيد من قو الد ع ،واعتمدت إيران بقو على كل من روسيا االتحاديفة والصفين ،إال أنفا مفن
الثابففت أن إي فران لففم تلجففد إلففى التعففاون مففع ىففاتين الففدولتين إال بعففد أن شففلت جطودىففا الراميففة

للتعاون مع دول غر أوروبا.

المرحلــة الرابعــة :مرحلــة االهتمــام الكثيــف بالطاقــة النوويــة خــالل التســعينات :حي ف

البرنامك النووت اإليراني نشاطا مكثعا على كا فة األصفعد  ،وأصفبحت إيفران تمتلف
الراىن بنية أساسية كا ية إلجراء األبحا

شففطد

في الوقفت

النووية المتقدمة .مفن المعفروف أن جامعفة شفريف

للتكنولوجي ففا ففي جامع ففة ططف فران تعتب ففر مط ففد البرن ففامك الن ففووت اإلي ارن ففي ،وق ففد أش ففارت بعف ف

المصفادر إلفى أن األنشففطة النوويفة نقلفت مففن ىفذ الجامعفة بعففد أن خضفعت للمراقبفة ال،ربيففة،
وبعففد أن شففاعت مخففاوف بنمكانيففة تعففر

الجامعففة لطجففوم جففوت .و ففي أعقففا

ذل ف قامففت

الحكومة اإليرانية بنشفر المنشف ت النوويفة االسفتراتيجية علفى مسفاحة واسفعة وأحاطتطفا بجفدار
ىاوففل مففن الس فرية ،وذل ف تحسففبا لتوجيففا أيففة ض فربات عسففكرية .و ففي الوقففت الحففالي ،تعتبففر
منطقة بوشطر بمثابة المعقل الرويسي للبرنامك النووت اإليراني ،حي

توجد بطا محطتان غيفر

مكتملتان للطاقة النووية ،ويضمان معاعلين نفوويين قفو كفل منطمفا  )1200مي،فاوات ،وتقفوم
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روسيا ي الوقت الحالي باستكمال بناء ىذ المحطات صور رقم  .)1وقد سعت إيران أيضا
إلى االسفتعاد مفن حالفة التعكف التفي أصفابت جمطوريفات آسفيا الوسفطى عقف

السو ييتي ،وذل من أجل الحصول على السالع النووت ،باإلضا ة إلى التعاو
جنو أ ريقيا ي ىذا الشدن.

انطيفار االتحفاد
مع حكومة

صورة رقم ( :)1صورة التقطت من طرف قمر اصطناعي تظهر تطور سير األشدال في مفاعل بوشهر جنوب إيران عام  .2002المصدر:
www.swissinfo.ch

ثانيا :انعكاسات البرنامج النووي اإليراني دوليا
ترى إسراويل ي سعي إيران امفتال أسفلحة نوويفة يشفكل خطف ار يطفدد بقفاء الكيفان الصفطيوني،

كما يطدد السالم واالستقرار ي الشر األوسط ،لذل

ننطا سفتعمل كفل مفا بوسفعطا لمنفع إيفران

من امتال أسفلحة نوويفة ،قفد تعلفن عفن اسفتعدادىا للتوقيفع علفى معاىفد عفدم انتشفار األسفلحة
النوويفة شفريطة أن يفتم االعتفراف بطفا كدولفة نوويفة ،حيف يسفما ىفذا االعتفراف باالحتعفاة بمفا

لفديطا مفن أسفلحة نوويفة ،ذلف أن ىفذ المعاىفد تحةفر تطفوير األسفلحة النوويفة أو التكنولوجيفا
النووية على الدول التي ال تمتل ذل .215

وقفد تبلفور لفدى إسفراويل قناعفة معادىفا أن الفردن العلنفي في المرحلفة الراىنفة ىفو االسفتراتيجية

األكثفر اعليفة وشفمولية  ،وأن التطديفد باسفتعمال سفالع نفووت حقيقفي يسفطم في تفدمين قفو ردن
كا ية.

215

محمففد ،محمففد عبففد ا ..دواعففي التسففلا وٕاعففالن منةومففة صفواريع شففطا  .جريففد الشففر األوسففط .العففدد  .389بتففاريع:

2003/9/30
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يعفود التحفول في اسفتراتيجية الفردن النفووت شفبا العلنفي إلفى مفا تسفميا إسفراويل بفالخطر النفووت

اإلي ارنفي والتخفوف مفن تحولفا لمةلفة نوويفة للفدول العربيفة ،وامفتال إيفران لطفذا السفالع النفووت

يل،ي احتكار إسراويل لا ،وقد يعرضفطا لضفربة حقيقيفة تطفز قفو ردعطفا وأمنطفا القفومي ،نسفراويل
غير مؤىلة لتلقي مثل ىذا الطجوم والرد عليا ،لذل ستعمل بكل طاقاتطا لمنع امتال إيران لطذا

السالع.216

أما عن تداعيات البرنامك النووت اإليراني ي إسفراويل ،قفد انشف،ل المسفتوى السياسفي الحفاكم

والنخ العسكرية ،والمؤسسات البحثية ووساول اإلعالم اإلسراويلية بالبح عما أسمتا إسراويل
مخاطر البرنامك النووت اإلي ارنفي علفى دولفة إسفراويل ،ويتبفارى الساسفة والجنفراالت وقفاد أجطفز
االستخبارات اإلسراويلية ي التركيز على خطور برنامك إيران النووت.217

ومن أىم الخطوات التي قامت بطا إسراويل للتصفدت لقفو إيفران النوويفة ،اسفت،اللطا المسفجدات

اإلقليميفة والدوليفة بعفد أحفدا

 11سفبتمبر  ، 2001طفي لفديطا القفدر علفى اسفت،الل الث،فرات

والضف،وطات في المكفان والزمفان المناسفبين لتحقيف

أىفدا طا ،قامفت بضفم إيفران إلفى قاومفة

محور الشر األميركي ،وقفد أمفدت الواليفات المتحفد بمعلومفات مضفللة حفول حمايفة إيفران لكفل

من المفال عمفر وأسفامة بفن الدن وذلف بطفدف جفر الواليفات المتحفد األمريكيفة إلفى مواجطفة مفع
إيران لتدمير قدرتطا النووية.218

كما أعلن سلعان شفالوم وزيفر الخارجيفة اإلسفراويلية األسفب

في لقاوفا مفع قنفا  BBCيفوم 21

تمفوز  ": 2003أن برنفامك ططفران النفووت ال يمثفل تطديفدا لمنطقفة الشفر األوسفط حسف بفل
للعفالم كلفا ،وأنطفا تحفاول أن تمتلف سفالح ا نوويف ا قفاد ار علفى تطديفد أوروبفا والجفزء الجنفوبي مفن

روسفيا وشفر تركيفا وباكسفتان ،وحفال إكمفال برنامجطفا الصفاروخي تسفتطيع توسفعة أىفدا طا،

وٕان إسراويل لن تسما لطا بذل " ،كما دعا االتحاد األوروبفي إلفى لعف دور محفورت في منفع

إيران من الحصول على ىذ القدرات.219

216

نحفاا ،فادت .المشفطد العسفكرت األمنفي ،تقريفر مفدار االسفتراتيجي  ،المشفطد اإلسفراويلي عفام  ، 2005رام ا ،.نيسفان .2006

ص .119
نف ففت،

ف ففي مواجطف ففة البرنف ففامك النف ففووت اإلي ارنف ففي .الجزيف ففر
 217النعف ففامي ،صف ففالا محمف ففد .إس ف فراويل
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1356293D-6B98-BB06-7F59A150AD3.htm.
 218غالي ،إبراىيم .)2004 .إسراويل ومواجطة الخطر النفووت اإلي ارنفي  .مختفارات إسفراويلية .مركفز الد ارسفات السياسفية واالسفترايجية
باألىرام .العدد  110براير) .ص .125
219

نعا المصدر الساب  .ص .126
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اسفتمرت إسفراويل في شفن حملفة مركفز علفى إيفران ،مفن خفالل ممارسفة ضف،وططا علفى االتحفاد
األوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وأمام ىفذ الضف،وط اإلسفراويلية أعلنفت الوكالفة الدوليفة

للطاقة الذرية ي  13سبتمبر  2003إعطاء إيران مطلفة حتفى نطايفة أكتفوبر  2003إلثبفات عفدم
سعيطا المفتال السفالع النفووت ،وللتوقيفع علفى البروتوكفول اإلضفا ي لنةفام الضفمانات النوويفة
وىفدد مفدير عفام الوكالفة الدوليفة للطاقفة الذريفة السفاب محمفد البرادعفي بر فع األمفر إلفى مجلفا

األمن ي حال لم تةطر إيران الشعا ية والتعاون الكاملين مع معتشي الوكالة.220

يمثفل ىفذا الملفف اإلي ارنفي تحفديا في وجفا خيفارات إسفراويل االسفتراتيجية المسفتقبلية ،ممفا د فع

إسراويل لمتابعة الموقف الذت وصل إليا البرنامك النووت اإليراني سفلمي ا كفان أم عسفكري ا ،وىفذا
يتطل من إسراويل تحديد مستوى القدرات اإليرانية التي يمكفن أن تفدعم اسفتخدام برنفامك نفووت

عسكرت ،وتحديد مفا يتعلف بالصفواريع البالسفتية التفي وصفلت إليطفا إيفران مقارنفة مفع مفا تمتلكفا

إسراويل من قدرات نووية وصفاروخية وكيفف ت،لبفت إيفران علفى العقبفات التكنولوجيفة التفي تحفد

من قدرتطا التسليحية النووية مع معر ة مكنون النوايا واألىداف التي يمكن أن تحققطا إيفران مفن
خالل امتالكطا لطذ األسلحة.221

مفن ناحيفة أخفرى ،يفرى آ في ديختفر ،وزيفر األمفن الفداخلي اإلسفراويلي في عفام  2006أن إيفران
تشكل خط ار على األمن القومي اإلسراويلي من جراء تدخالتطا وطموحطا اإلقليمي الذت يتطل

منطا أن تكون دولة نووية ،ليعطيطا ذل مساحة واسعة من القفو والتفدخل في شفؤون العديفد مفن

دول الشفر األوسفط ،ومفن وجطفة نةفر ،ىنفا مدرسفتان في إسفراويل لمجابطفة التحفدت أمفام
الملف النووت اإليراني ،دما المدرسة األولى من وجطفة نةفر تتطلف عقفد اتعاقفات مفع العفر

السفنة واسفراويل معف ا لمجابطفة البرنفامك النفووت اإلي ارنفي ،بفالتزامن مفع حفدو تقفدم في القضفية

العلسفطينية كونطفا الجفدار اإلسفمنتي أمفام حفدو أت محاولفة الختف ار يعيف ىفذا التقفار  ،في
حفين أن المدرسفة األخفرى تتطلف

لمواجطفة إيفران وحفز ا .وحمفاا صفل سفوريا مفن خفالل

صنع سالم معطا ،222وذل لتحييدىا عن داور الصران كمفا حفد مفع مصفر بعفد توقيفع اتعاقيفة

كام ديعيد ،وبالتالي تضيي الخنا على حز ا ،.وبع

المنةمات العلسطينية التي ستعقد

220

نعا المصدر الساب ونعا الصعحة.

221

الطيوفة العلسفطينية للثقا فة والعلفوم والتنميفة .)2005 .أخطفر مفؤتمر سفنوت يعقفد في إسفراويل  :مفؤتمر ىرتسفيليا الخفاما ،أىفم

الموضوعات والنقاشات .غز  .ص .20-13
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.
222
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بحس اعتقاد إسفراويل الملجفد والفدعم السياسفي لطفا ،إضفا ة إلفى ف التحفالف االسفتراتيجي بفين

سفوريا وايفران ،أت تفدمين المحفيط الج ،ار في إلسفراويل لمنحطفا العرصفة لشفراكة أمريكيفة لمعالجفة
الملفف النفووت اإلي ارنفي بفالقو إن لفزم األمفر بعفد أن تكفون إيفران قفد قفدت بعف

الكامنة ي عالقتطا مع سوريا والعصاول العلسطينية وحز ا.223.

عوامفل قوتطفا

غير أن ديختر يوضا بدن إسراويل لم تتبن أيا من تلكما المدرستين العكريتين ،ضال عفن أن

الشفعو العربيفة غيفر مطيفد لالرتبفاط بنسفراويل ،ويدمفل أن يفتم ذلف مفن خفالل وسفيط دولفي،
وحلعاء آخفرين ،سفواء الواليفات المتحفد أو أوروبفا ،وبفالرغم مفن ذلف

طفو يؤكفد بفدن إسفراويل رغفم

قناعتطا بقو وخطور إيران ورويسطا الساب أحمفدت نجفاد الفذت وصفعا ديختفر بدنفا ىتلفر) أن

إسراويل لن تقوم بالم،امر ي تبني خيار عسكرت ،حي إن حرو إسراويل التي خاضتطا سابق ا
كفان مفن الممكفن لطفا إيقا طفا ،لكفن مفع إيفران فنن الوضفع يعتبفر أكثفر صفعوبة ،ويجف

علفى

إسراويل كسف التعفاطف الفدولي معطفا ،ويؤكفد في النطايفة علفى مسفاند ودعفم إسفراويل ل جطفز
االستخباراتية للحصول على المعلومات حول برنامك إيران النووت.224

وقفد أشفارت التقفديرات االسفتراتيجية في ايونفة األخيفر علفى لسفان أبفرز واضفعي االسفتراتيجية

العسكرية ماوير داغان رويا الموسفاد السفاب بفين عفامي  2002وبدايفة عفام  )2011وغفابي
اشكنازت رويا األركان اإلسراويلي منذ يناير  207حتى منتصف براير  )2011أن إيران لن
تمتل القنبلة النووية قبل عام  ،2015وأنا ال حاجة لإلسران ي توجيا ضربة عسكرية ،وىفذا

مخفالف للتقفديرات االسفتراتيجية لعفامي  ،2009/2008حيف ا فادت المعلومفات االسفتخباراتية

لدى الدول ال،ربية التي د عتطا ىي واسراويل إلى استنتاج أن المسا ة الزمنية التي تعصل إيران
عن قنبلتطا النووية ال تتجاوز منتصف  2011كحد أقصى.225
تجففدر اإلشففار ىنففا إلففى أن ىففذا التضففار

ففي التقففديرات االسففتراتيجية لففدى إس فراويل لففم يخففف

حقيقففة االتعففا واإلجمففان اإلس فراويلي علففى الخطففور االسففتراتيجية إلي فران ففي حففال امتالكطففا

سالحا نوويا ،ويمكن القول إن إسراويل تعتمد على ركاوز أساسية عد ي مواجطة برنامك إيران
النووت ،ومنطا:

 223منصفور ،جفوني ،نحفاا ،فادت .)2009 .المؤسسفة العسفكرية في إسفراويل تفاريع ،واقفع ،اسفترايجيات وتحفوالت).
المركز العلسطيني للدراسات اإلسراويلية مدار) .رام ا ..ص 279

224

225

Avi Dicter. Ibid. p. 14-37.
نحفاا ،ففادت .)2011 .المشففطد األمنففي ،تقريففر مفدار االسففتراتيجي  ،2011حففول المشففطد اإلسفراويلي عففام  .2010مؤسسففة

األيام ،رام ا ..ص .144
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 .1الجمع بين مبدأ بي،ن الضربة االستباقية) الذت يؤكفد بقفاء إسفراويل القفو النوويفة الوحيفد في

المنطقفة ،و مبفدأ بفن غوريفون شفد األطفراف) الفداعي إلفى احتفواء أطفراف الصفران ،وتوثيف

العالقفات مفع الفدول المحيطفة بفنيران وتطويقطفا مفع عفدم تجاىفل الوجفود األمريكفي في العف ار

وأ ،انستان والخليك ،وبذل تبقى إيران محاطة بالوجود اإلسراويلي واألميركي من كل مكان.

 .2لضف،ط المسفتمر علفى الواليفات المتحفد بحيف تكفون ىفي مفن يطبف مبفدأ بفي،ن بديفة وسفيلة

ممكنفة ،سفواء أكانفت دبلوماسفية أم عسفكرية وقاويفة ،بفالرغم مفن أن إسفراويل ال تعفول علفى

االعتمفاد علفى غيرىفا في المسفاول التفي تعتقفد بدنطفا تمفا جفوىر وجودىفا ،ومفا يعلفن عنفا بفين
الحين وايخر من سيناريوىات وخطط إسراويلية تطفدف لضفر منشف ت إيفران النوويفة ،طفي إمفا

لممارسة الض،ط على جميع األطراف ،بما يطا الجان اإليراني ،أو توجيا رسالة تؤكد احتمالية
حفدو ذلف مسفتقبال  ،أو االنقيفاد النعفالت زمفام األمفور في إقلفيم الشفر األوسفط كلفا وقيامطفا
بعمل ذل .226

 .3اسففتحدا

وزار التطديففد االسففتراتيجي ففي حكومففة الكيففان الصففطيوني ،وتنشففيط أجطففز

االستخبارات لجمع المعلومات ،والسعي لتلعي المعلومات وتضخيمطا علفى غفرار مفا حفد مفع

الع ار  ،وتوسيع أنشطة الموساد لتنعيذ عمليات خارجية بطدف منع وصول التكنولوجيفا النوويفة
إليفران ،مسفت،لة بفذل ملفف اإلرىفا

الجماعات اإلرىابية.

لعفتا البفا

علفى مصفراعيا التطفام إيفران بفاحتواء ودعفم

 .4ربطت إسراويل موا قتطفا علفى أيفة مبفادر سفلمية ،أو مشفروعات إقليميفة مقترحفة لنفزن أسفلحة

الفدمار الشفامل في المنطقفة بشفرطين ىمفا :التوصفل إلفى اتعفا سفالم مفع الفدول العربيفة وايفران
والتطبيف الكامفل للقيفود علفى كفل الفنةم التسفليحية لفدى الفدول العربيفة وايفران ،بمفا في ذلف

األشفكال المختلعفة مفن أنةمفة التوصفيل ل سفلحة ،وا ازلفة ألسفلحة الفدمار الشفامل ،مفع القبفول
ضمنيا بدسلحة نووية إسراويلية.227

و في ضفوء مفا تقفدم مناقشفتا ،ننفا يالحفة حفدو

تبفدالت وتطفورات مسفتمر لالسفتراتيجية

العسفكرية الصفطيونية ،والفذت تفدتى نتيجفة ت،يفر مفوازين القفوى العسفكرية والسياسفية في الشفر

األوسط و ي العالم ،ونتيجة لتطور اإلمكانيات االقتصادية ،وةطور وساوط صران جديد مثل

الصواريع البالستية أر

-أر

وأسلحة الدمار الشامل ،حي إنا منذ عطفد حكومفة بفي،ن عفام

226

غالي ،إبراىيم .مصدر ساب  .ص 128-127

227

نعا المصدر الساب  .ص 128
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 1981قد دخل عنصر جديد ي العكر االستراتيجي الصطيوني ،وىفو الموقفف الفذت يمكفن أن
تتخفذ إسفراويل عنفدما تعقفد تعوقطفا العسفكرت ،وتبطفل حينطفا عاليفة اسفتراتيجية الفردن والحسفم

والحفر الوقاويفة ،وتفدر حينطفا أن انتصفارىا في أت معركفة قادمفة غيفر مؤكفد مفع تفو ر إمكانيفة

لطزيمتطفا ،حينطفا يمكفن اللجفوء إلفى الخيفار النفووت في المعركفة لحسفمطا ،ولتعفادت نشفوء حالفة

رعف نفووت في الشفر األوسفط بسفب امفتال دول المنطقفة لفا تحفاول إسفراويل منفع أت تقفدم

نووت ي الشر األوسفط ،وىفذا مفا يعسفر قيامطفا بتفدمير المعاعفل النفووت الع ارقفي في يونيفو مفن
عام  ،1981والمنشد السورية النووية ي دير الزور عام  ،2282007البعد النووت ي األمن

علفى الكيفان

اإلسفراويلي يعفد مفن أبفرز المقومفات للسفيطر علفى ىفاجا األمفن الفذت يعفر

الصفطيوني انعفراد بفا في منطقفة الشفر األوسفط ،ووضفع خطفوط حمفراء لردعفا النفووت،229
الكيان الصطيوني يبني اسفتراتيجيتا علفى ىفذ العكفر لتعزيفز أمنفا ،وبالتفالي يحةفر علفى دول

المنطقفة وضفع تحفديات اسفتراتيجية تطفدد الكيفان الصفطيوني ،وتحفد مفن فر
وواقع ي الشر األوسط.
ويففدتي الحففدي

وجفود كحقيقفة

عففن الموقففف األميركففي إزاء الملففف النففووت اإلي ارن في ،والففذت يمشففي ففي ةففل

الموقففف اإلسفراويلي مكمففال لففا مؤيففدا وداعمففا ،رغاام االنمكاسااا
اإلسارايييي عياو الوالياا

الساايبية لقضااية التجس ا

المتحفد التفي تعجفر في شفطر أغسفطا عفام  ،2004ومفن أبفرز

مةاىر ىذا التكامل والدعم الثنفاوي بفين أميركفا والكيفان الصفطيوني رغفم أزمفة التجسفا ،زيفار

مسففاعد وزيففر الخارجيففة األمريكففي لشففوون مراقبففة األسففلحة واألمففن الففدولي John
Boltonلال ارضفي المحتلفة في شفطر سفبتمبر عفام  2004مفن أجفل إجفراء تنسفي

الجطفود

والمشفاورات حفول برنفامك إيفران النفووت وجفاءت الزيفار في إطفار حشفد تدييفد مجموعفة الثمانيفة
 ،230G8وٕاقنفان الوكالفة الدوليفة للطاقفة الذريفة بفاإلعالن عفن انتطفا إيفران لمعاىفد حةفر

األنشفطة النوويفة لتتعاقفد جطفود واشفنطن مفع جطفود وزيفر الخارجيفة الصفطيوني سفلعان شفالوم،
إلقنفان األوروبيفين بر فع الملفف النفووت اإلي ارنفي إلفى مجلفا األمفن عنفد التصفويت في اجتمفان

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ي منتصف سبتمبر .2312004

 228نصور ،جوني ،نحاس ،فااي .صلر سابق .ص 255
 229نف الاصلر السابق .ص 237
 230سفويلم ،حسفام . )2004 .التصفعيد بفين إسفراويل وايفران حفول الملفف النفووت ،مختفارات إيرانيفة ،مركفز الد ارسفات السياسفية
واالستراتيجية باألىرام ،القاىر  .العدد  ،52شطر نو مبر .ص .6
231

نعا المصدر الساب  ،ونعا الصعحة.
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لكففن مففا ىففو موقففف أميركففا مففن الملففف النففووت اإلي ارنففي ؟ ومففا ىففي انعكاسففاتا علففى سياسففتطا

وعالقتطا مع إيران؟

قدمت الواليات المتحد منذ النصف الثاني للقرن العشرين مساعدات وابدت تعاونفا مفع ايفران
ي مشرون الطاقة االيرانية ،والتفي قوبلفت بترحيف

إيفران في تحقيف تعفاون غيفر عسفكرت مفع

أميركا ،من خالل اتعاقية التعاون النووت غيفر العسفكرت بفين البلفدين في عفام  ، 1957حيف

بمقتضى ىذ االتعاقية كانت الواليات المتحد المتحد تؤجر عد كيلو ج ارمفات مفن اليورانيفوم

المخص ف
بع

إلي فران وكانففت تتعففاون معطففا ففي المجففاالت ذات الصففلة  ،تجففدر اإلشففار إلففى أن

من بنود ىفذ االتعاقيفة كانفت قفد وضفعت بعف

القيفود علفى امفتال يورانيفوم فو 20

 %وتم الت،اضي عن ىذ القيود ي االتعاقية المعدلة التي تم توقيعطا ي عام  ، 1964و ي
ىففذا الصففدد يج ف

التوقففف كثي ف ار عنففد تسففاؤل سففيبقى جوابففا معتوحففا مرتبطففا بتمففوج العالقففات

اإليرانيففة األميركيففة مففا بففين ت فرادف للمصففالا الشففر أوسففطية وتنففا ا للطيمنففة والسففيطر ففي

المنطقة .لماذا كانت الواليفات المتحفد في ذلف الوقفت تحف

إيفران علفى التوجفا النفووت؟ في

حففين أنطففا ومنففذ قيففام الثففور اإلسففالمية ل،ايففة يومنففا ىففذا تصففر علففى محاربتطففا لوقففف مسففار

تسلحطا النووت؟

موقف الدول األوربية من الملف النووي اإليراني

لقد أثارت تقارير الوكالة الدولية للطاقفة الذريفة في يونيفو/حزيران عفام  2008ونو مبر/تشفرين

الثاني عام  2011التساؤالت بشدن األنشطة اإليرانية التي تتعل بشكل كبير بدبحا

تصفنيع

أسلحة نوويفة وتطويرىفا ،وتضفمنت ىفذ األنشفطة العمفل الفذت بفدأ في أواوفل العقفد التاسفع مفن
العيزياوي ي ال يزان ،حي

ما يعرف عنا خطة أماد يعتقد

القرن الماضي ي مركز البح

أنطا اسم المشرون لبرنامك األسلحة النووية الشامل) وتال ذل

ي  2004ومفا بعفدىا مبفادرات

ي معاىد عديد جاءت ي نطاية المطاف تحت مةلة منةمة االبتكار واألبحا

الد اعية.

دوروبا  ،مع اعت ار طا بح إيران ي االست،الل السلمي للتكنولوجيفا النوويفة ،كانفت تعتقفد أنفا
من الممكن ت،يير سلو إيران باألسالي

طال

السلمية وأن األمر ال يحتاج إلى استخدام القو  ،قفد

االتحاد األوروبي -للحعاة على مواقعا المستقلة بالنسبة للواليات المتحد  -بحل التوتر

بين إيران والوكالة الدوليفة للطاقفة الذريفة عفن طريف الحفوار وباألسفلو السفلمي لكفن الواليفات

المتحففد كانففت تففرى سففابقا أن سياسففة التعففاطي المباشففر والعنيففف والضففروا مففع إي فران ىففي
أكثر اعلية وىي تطال

بالتعامل مع البرامك النووية اإليرانية عن طري إحالة الموضون إلى
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مجلففا األمففن ،ففي حففين أن أوروبففا كانففت تعففار
اعتبارىم إجراءا ي إطار مجلا األمن و ر

ىففذا األمففر ،وربمففا يضففع األوروبيففون ففي

مقاطعات  ،ومن وجطفة نةفر األوروبيفين فنن

المطففم " ىففو التطديففد" باسففتخدام المقاطعففة أو بمجلففا األمففن ولففيا تطبيقطففا ،ويسففعى االتحففاد

األوروبي لتحقي عد أىداف من وراء محادثاتا النووية مع إيران ،من أىمطا:

 .1منع األنشطة والبرنامك النووت اإليراني من الوصول إلى درجة إنتاج األسلحة النووية عن
طري أخذ ضمانات مادية وقابلة للعحص ،االتحاد األوروبفي مثلفا مثفل الواليفات المتحفد لفن
فالحا نوويفا ،ألن قلف أوروبفا األمنفي مففن
يسفما مطلقفا وال يجف أن يسفما بفدن تمتلف إيفران س ا
إيران النووية ىو أكثر من الواليات المتحد .

 .2يطدف اإلصرار األوروبي على الحفل السفلمي ل زمفة النوويفة اإليرانيفة ومنفع تعفاقم األزمفة
وتحولطا إلى حر كاملة ي منطقتين استراتيجيتين الخليك العربفي والشفر األوسفط سفيتطمش
دورىما مع عسكر عالقات إقليمية ناجمة عن الوجود العسكرت األمريكي.

ثقففة وتعففاون إي فران ،االتحففاد األوروبففي مففن أجففل الوجففود ففي المنطقففة يحتففاج إلففى

 .3كس ف

كبير وقويا إقليميا ىفي الخيفار األ ضفل
العبا اا
شري إقليمي قوت وموثو با ،وايران باعتبارىا ا
بالنسبة لما تريد أوروبا.
وىك ففذا نج ففد ان اوروب ففا تس ففعى ال يج ففاد ح ففل س ففلمي سياس ففي الزم ففة البرن ففامك الن ففووت

االي ارنففي  ،اضففف الففى ذلف

الت،يففر النسففبي ففي الموقففف االمريكففي نحففو ايجففاد مخففرج

سياسففي واالبتعففاد عففن اللجففوء الففى القففو العسففكرية  ،علففى الففرغم مففن ضفف،وط الكيففان

الصففطيوني علففى الواليففات المتحففد السففتخدام القففو العسففكرية لمعالجففة االزمففة ،قففد ادى
الت،يففر ففي القيففاد السياسففية االيرانيففة ووصففول روحففاني الففى سففد الحكففم ففي اي فران الففى
حدو

ت ار

ي الموقف الدولي

وباألخص لفدى مجموعفة  )1+5تجلفى ذلف

في لقفاء

جنيف ي العاشر من نو مبر عام .2013

ثالثا :انعكاسات البرنـامج النـووي اإليرانـي إقليميـا :دول الخلـيج العربـي بـين الحـذر وتأييـد

التفاوض

لقفد تصفاعدت حففد المخفاوف التففي أحفدثطا البرنفامك النففووت اإلي ارنفي لففدى دول الخلفيك العربيففة
سواء على المستوى البيوي أو األمني ،تركزت بالدرجة األولى ي تشكيل ىفذا البرنفامك تطديفدا

ألمن واستقرار المنطقة ،حي

تمثل ىذا التطديد ي ناحيتين :األولى تعكا ما تعكر بفا إيفران

من تكريا الخلل القفاوم في مفوازين القفوى ،وضفعف البنيفة العسفكرية والد اعيفة لفدول الخلفيك،
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وتشير الحقاو الج ،ار ية السياسية إلى أن القو اإليرانية إذا ما أرادت التوجفا في مسفارىا لفن
يكففون التوج ففا ش ففماال وال شف فرقا ،ع ففي الش ففمال توجففد روس ففيا و ففي الش ففر توج ففد الق ففوى النووي ففة

ايسففيوية الكبففرى الطنففد ،باكسففتان ،والصففين) وبالتففالي ففنن إمكانيففة امتففداد القففوى اإليرانيففة لففن

تكففون إال إلففى ال،ففر أت ناحيففة المنطقففة الخليجيففة  ،232وتتمثففل الناحيفة الثانيففة ففي طموحففات
إيران التاريخية ي التوسع وبسط النعوذ والسيطر على المنطقة الخليجية ،والكثير من الشواىد

التففي مففرت بتففاريع المنطقففة الخليجيففة تعكففا تلف الطموحففات ،ففدعم إيفران للجماعففات الشففيعية
ي الثمانينات وبداية التسعينات ورغبة الخميني في تصفدير وشفر الثفور اإلسفالمية إلفى بفاقي

الدول الخليجية كلطا جعلت المخاوف الخليجية تزيد مفن امفتال إيفران ونجاحطفا في برنامجطفا

النووت وتطوير أسلحة نووية.

233

وت ففرى دول الخل ففيك مجتمع ففة ب ففدن انعكاس ففات التس ففلا اإلي ارن ففي الن ففووت ل ففن تقتص ففر ق ففط عل ففى

المنطق ففة الخليجي ففة ،وانم ففا س ففتمتد لتش ففمل منطق ففة الش ففر األوس ففط والع ففالم بش ففكل ع ففام ،ى ففذا
التخوف والقل الخليجي قد أ ضى إلى وضوع موقف دول مجلا التعاون الخليجي  ،ويمكفن

إيجاز أىم مالما الموقف الخليجي من البرنامك النووت اإليراني يما يلي:

234

 .1االعتراف والتدكيد علفى حف إيفران في الحعفاة علفى التكنولوجيفا النوويفة التفي تمتلكطفا
لالستخدامات السلمية والدعو لعر

حةر إقليمي على األسلحة النووية.

 .2دعم التوصل إلى حل سلمي دبلوماسي ل زمة النووية اإليرانية.
 .3ح

إيران على التعاون مع المجتمع الدولي وضمان التحق مفن قبفل الوكالفة الدوليفة

للطاقة الذرية.

 .4اإلع ار عن القل إزاء أت عمفل عسفكرت ضفد إيفران والتشفديد علفى العواقف
التي قد تصاح

232
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رابعا :مستجدات الملف النووي اإليراني
ف ففي العاشف ففر مف ففن شف ففطر نف ففو مبر عف ففام  2013عقف ففدت مجموعف ففة  )1+5وبحضف ففور وزيف ففر

الخارجي ففة االي ارن ففي محم ففد جف فواد ةري ففف وك ففاترين اش ففتون منس ففقة الشف فوون الخارجي ففة لالتح ففاد
االوروبففي اجتماعففا كففان يوش ف مففن خاللففا الوصففول إلففى اتعففا  ،بحسف

الخارجيففة العرنسففي ففابيوا ،حي ف

مففا اشففار اليففا وزيففر

قففال " :إن الففدول العةمففى غيففر بعيففد عففن التوصففل إلففى

اتعففا مففع إي فران حففول برنامجطففا النففووت" ،معربففا عففن أملففا ففي إنجففاز االتعففا علففى أن تكثففف

طط فران مسففعاىا لتجففاوز بع ف

الخال ففات المتبقيففة ،ور ف

ففابيوا االنتقففادات التففي حملففت

بالد المسؤولية عفن إ شفال االتعفا مفع إيفران خفالل جولفة المعاوضفات في جنيفف  .ويالحفة

المتابعون ألزمة الملف النفووت االي ارنفي الفى وجفود توا ف كبيفر بفين الموقفف العرنسفي وموقفف

الكيففان الصففطيوني ،وو ف أكثففر مففن مصففدر ،ففنن المواقففف التففي تمس ف بطففا وزيففر الخارجيففة
العرنسففي لففوران ففابيوا ومطالبتففا بضففمانات «أكبففر» بخصففوص موضففون المخففزون النففووت

اإليراني المخص

بنسبة  % 20ووضع معاعل آ ار الواقع على مسا ة  290كم من ططران

وال ففذت ين ففتك البلوتوني ففوم ال ففذت يمك ففن اس ففتخداما لتص ففنيع قنبل ففة نووي ففة ،ر ع ففت أس ففطم الف فرويا

العرنسي ي إسراويل وجعلت بنيامين نتنياىو يؤكد أنا ينتةفر بعفار الصفبر ويصفعا بالصفدي
األقر إلسراويل ،مقارنة مع ما يعتبر تخليا أميركيا وتساىال من واشنطن إزاء ططران.235

اذا كففان ىففذا ىففو الموقففف العرنسففي  ،مففا ىففو الموقففف االمريكففي ؟ إن الخففالف ب فين اي فران
وأمريكففا انمففا ىففو حففول األولويففات؛ حس ف

بع ف

التقففارير اإلخباريففة أن اإلي فرانيين يريففدون

صففعقة شففاملة مففن النففووت ،وحتففى التعاصففيل االقتصففادية والسياسففية ففي شففر إي فران وغربطففا

وجنوبطا وشمالطا ،و األميركيون يعضلون االتعا على المساول واحد بعد أخرى.236
ي يوم األحد الموا

 ، 2013/11/24تم التوصل الى اتعا

بين ايران ودول مجموعفة

 )1+5حول الملف النووت  ،وجاء ي االتعا :

 .1التزام إيران بوقف التخصي
للتخصي

يما يتجفاوز نسفبة  %5وتعكيف التوصفيالت العنيفة المطلوبفة

بما يتجاوز ىذ النسبة.

235

أبو نجم ،ميشال .النووت اإليراني» يقر بين رنسا واسراويل .جريد الشر األوسط .العدد  .12774بتاريع.2013/11/18 :

236

الرشيدت ،حسن .النووت اإليراني ...والموقف األمريكي .جريد البيان اإلماراتية ،بتاريع2013/6/26 :
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 .2الت فزام إي فران بتحييففد مخزونطففا مففن اليورانيففوم المخص ف
مخزونطا الكامفل مفن اليورانيفوم المخصف

إلى صور ال تناس

أت عمليات تخصي

بنسففبة تقتففر مففن  %20وتخعيففف

بنسفبة تقتفر مفن  % 20لمفا دون  %5أو تحويلفا
أخرى وذل قبل نطاية المرحلة األولى.

 .3التزام إيران بوقف أت تقدم ي قدرات التخصي .
 .4عدم تركي
 .5عدم تركي

أت أجطز طرد مركزت إضا ية من أت نون.

أو استخدام أت من أجطز الجيل التالي للطرد المركزت لتخصي

اليورانيوم.

 .6تعطيل نحو نصف أجطز الطرد المركزت التي تم تركيبطفا في معاعفل ناتفانز وثالثفة أربفان
أجطز الطرد ي وردو حتى ال يمكن استخدامطا ي تخصي

اليورانيوم.

 .7اقتصففار انتففاج أجطففز الطففرد المركففزت علففى االجطففز الضففرورية السففتبدال مففا يلح ف بففا
الضرر مفن ايالت حتفى ال تفتمكن ايفران مفن اسفتخدام تفر األشفطر السفتة في تخفزين كميفات

اضا ية من أجطز الطرد المركزت.

 .8عدم انشاء أت منش ت إضا ية للتخصي .
 .9الت فزام إي فران بوقففف أت تقففدم يمففا يتعل ف بزيففاد مخزونطففا مففن اليورانيففوم المخص ف

.%3.5

 .10عففدم زيففاد مخزونطففا مففن اليورانيففوم المخصف

بنسففبة  % 3.5بحيف

بنسففبة

ال تزيففد الكميففة ففي

نطاي ففة ت ففر االش ففطر الس ففتة عم ففا كان ففت ففي ب ففدايتطا وتحوي ففل أت كمي ففات ي ففتم تخص ففيبطا م ففن

اليورانيوم بنسبة  % 3.5إلى أكاسيد.

 .11الت فزام إي فران بعففدم تحقي ف أت تقففدم ففي االنشففطة بمعاعففل آ ار ووقففف التقففدم ففي مسففار

استخالص البلوتونيوم.

 .12عدم تش،يل معاعل آ ار .

 .13عدم تزويد معاعل آ ار بالوقود.

 .14وقف إنتاج الوقود لمعاعل آ ار .
 .15عدم إجراء أت اختبارات أخرى للوقود بمعاعل آ ار .
 .16عدم تركي

أت مكونات إضا ية لمعاعل آ ار .

 .17عدم نقل أت وقود أو ميا ثقيلة لموقع المعاعل.

 .18عدم انشاء أت منشد قادر على إعاد المعالجة.
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 .19إتاحة المجال بصعة يومية لمعتشي وكالة الطاقة الذرية لفدخول ناتفانز و فوردو ،والسفماع

للمعتشين بمراجعة ما صورتا الكاميرات لضمان المراقبة الشاملة.

 .20إتاحة العرصفة لوكالفة الطاقفة الذريفة لالطفالن والفدخول إلفى منشف ت تجميفع أجطفز الطفرد

المركزت.

 .21إتاحة المجال لوكالة الطاقة الذرية لدخول مناجم اليورانيوم ومحطات تجطيز .

 .22تق ففديم معلوم ففات التص ففميم المطلوب ففة من ففذ ت ففر طويل ففة ع ففن معاع ففل آ ار  ،وسف فيتيا ذلف ف
معلومات تعصيلية حساسة عن المعاعل لم تكن متاحة من قبل.

 .23إتاحة المزيد من العرص للمعتشين لدخول معاعل آ ار .

 .24الت فزام إي فران والقففوى الخمففا ازوففد واحففد بتكففوين لجنففة مشففتركة للعمففل مففع وكالففة الطاقففة
لمراقبة التنعيذ ومعالجة أت مشاكل قد تط أر.

 .25س ففتعمل اللجن ففة المش ففتركة أيض ففا م ففع الوكال ففة الدولي ففة لتس ففطيل تس ففوية المخ ففاوف الس ففابقة
والحاليففة يمففا يتعل ف ببرنففامك اي فران النففووت بمففا ففي ذل ف البعففد العسففكرت المحتمففل للبرنففامك

النووت االيراني وانشطة إيران ي بارشين.

 .26تخعيف العقوبات بشكل محدود ومؤقت يمكن الرجون عنا.
وبموج

ىذا االتعا  ،التزمت القوى الخما زاود واحد بما يلي:

 .1عففدم ففر

أت عقوبففات جديففد يمففا يتعل ف بالبرنففامك النففووت لمففد سففتة أشففطر إذا ارعففت

ايران التزاماتطا بموج

ىذا االتعا

 .2وقففف عقوبففات معينففة علففى الففذى

يما تسما با نةمطا السياسية.

والمعففادن النعيسففة وقطففان السففيارات االي ارنففي وصففادرات

ايران البتروكيماوية بما يتيا إليران ايرادات تقتر من  1.5مليار دوالر سنويا.

 .3التفرخيص بنصفالحات يمفا يتعلف بالسفالمة وعمليفات تعتفيش داخففل ايفران لفبع

الطيران االيرانية.

شففركات

 .4السماع ببقاء مشتريات الفنعط االي ارنفي عنفد مسفتوياتطا الحاليفة المنخعضفة بشفد لمسفتويات
تقل بنسبة  % 60عما كانت عليا قبل عامين.

 .5السف ففماع بنقف ففل  4.2مليف ففار دوالر مف ففن حصف ففيلة المبيعف ففات علف ففى د عف ففات إذا أو ف ففت اي ف فران
بالتزاماتطا.
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 .6السففماع بنقففل  400مليففون دوالر مففن مسففاعدات التعلففيم الحكوميففة مففن االم فوال االيرانيففة
المقيد مباشر إلى مؤسسات تعليمية معترف بطا ي دول ثالثة لت،طية المصفرو ات التعليميفة

للطلبة االيرانيين.

وعلففى مففدى العتففر المحففدد المقبلففة سففنحدد مففا إذا كففان ىنففا حففل يتففيا لنففا الثقففة الكا يففة أن

البرنامك االيراني سلمي .ترى ما ىي االنعكاسات على االتعا النووت االيراني؟
انعكاسات االتفاق النووي االيراني

الموقف البريطاني:

أكد وزير الخارجية البريطاني ويليام ىيغ ،ي يوم  ، 2013/11/24أن االتعا األولي الفذت
توصففلت إليففا القففوى الدوليففة الكبففرى مففع إيفران بخصففوص البرنففامك النففووت لطط فران يعففد "ىامففا

ومشفجعا" .وقففال ىيففغ :إن االتعفا يؤكففد إمكانيففة العمفل مففع إيفران وحفل الخال ففات المستعصففية

مففن خففالل الوسففاول الدبلوماسففية" .وشففدد علففى أىميففة االنعكاسففات اإليجابيففة والجيففد لالتعففا ،
الففذت تففم التوصففل إليففا بجنيففف علففى العففالم أجمففع بمففا ففي ذل ف دول منطقففة الشففر األوسففط

والشع

اإليراني.

الموقف األميركي:
أشاد الرويا األمريكفي بفا ار أوبامفا باالتعفا  ،واصفع ا إيفا ب ف "مفدخل إلفى عفالم أكثفر أمنف ا" .إال
أنا قال أيض ا 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

مسوول أمريكي كبير إن "أوباما سيتصل برويا الوزراء اإلسفراويلي بنيفامين نتانيفاىو للتخعيفف
من مخاو ا" بشدن االتعا .

وقال وزير الخارجية األمريكي جون كيرت إن االتعا يجعل من الصع

علفى إيفران االنفد ان

نح ففو ص ففنع س ففالع ن ففووت وس ففيجعل إسف فراويل وحلع ففاء الوالي ففات المتح ففد ايخف فرين أكث ففر أمنف ف ا،
وأضاف إنا على الرغم من أن أوباما ال يستبعد استخدام التطديفد بفالقو  ،كخيفار في المواجطفة

النووية اإليرانية إال أنا يرى وجو استنعاذ الدبلوماسية اوال ،وقبل مضي اربع وعشرين ساعة
مففن اع ففالن اتع ففا المب ففادل ب ففين ال ففدول الس ففتة وايف فران ،ب ففادر أوبام ففا باالتص ففال بففرويا وزراء

الكيان الصطيوني نتنياىو ليؤكد لا التزام أمريكا بالد ان عن امن الكيان الصفطيوني ،علمفا أن

نتنياىو وصف االتعا بالخطد التاريخي.

الموقف الفرنسي:
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صففرع وزيففر الخارجيففة العرنسففي لففوران ففابيوا إنففا بعففد عقبففات اسففتمرت سففنوات ،يعففد االتعففا

الذت تم التوصفل إليفا في جنيفف بشفدن البرنفامك النفووت اإلي ارنفي "خطفو مطمفة ،للحعفاة علفى

األمن والسالم".

الموقف الروسي:

ق ففال وزي ففر الخارجي ففة الروس ففي س ففيرجي ال ففروف  :إن المحادث ففات النووي ففة اإليراني ففة "انتص ففار
دبلوماسففي" ،وأضففاف" :اتسففع نطففا احتمففاالت مراقبففة الوكالففة الدوليففة للطاقففة الذريففة للبرنففامك
النففووت اإلي ارنففي بدرجففة كبيففر .وا قففت إي فران علففى اإلج فراءات اإلضففا ية بالكامففل بخففالف تل ف
التي تستخدمطا الوكالة اين .ي النطاية أعتقد أن الموقف مكس

مواقف بعض الدول العربية من اال تفاق النووي اإليراني:

لجميع األطراف".

سوريا:

رحبففت سففوريا باالتعففا الففذت تففم التوصففل إليففا ووصففعتا بدنففا "اتعففا تففاريخي يضففمن مصففالا

الشففع

اإلي ارنففي الشففقي ويعتففرف بحقففا ففي االسففتخدام السففلمي للطاقففة النوويففة ففي األغ ف ار

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
واالستقرار ،بعيدا عفن التفدخل الخفارجي والتطديفد باسفتخدام القفو  ،كمفا يمطفد السفبيل نحفو جطفد
دولففي إلخففالء منطقففة الشففر األوسففط مففن جميففع أسففلحة الففدمار الشففامل ،السففيما بعففد انضففمام

سوريا إلى اتعاقية حةر استخدام األسلحة الكيماوية".

دولة اإلمارات العربية المتحدة:

توصففلت إليففا دول  1+5م ففع إي فران ففي ش ففدن
ابففدت اإلمففارات العربي ففة ترحيبففا باالتعففا الف فذت س
برنففامك طط فران النففووت  ،ونقلففت وسففاول إعففالم إماراتيففة ترحي ف مجلففا الففوزراء اإلمففاراتي ففي
جلستا اليوم باالتعا التمطيدت بشدن الملف النووت اإليراني واعفر المجلفا عفن تطلعفا بفدن
يمث ففل ذلف ف خط ففو نح ففو اتع ففا داو ففم يحع ففة اس ففتقرار المنطق ففة ويقيط ففا الت ففوتر وخط ففر االنتش ففار

النووت.

المملكة العربية السعودية:
قفال عبففد ا .العسففكر روففيا لجنفة العالقففات الخارجيففة بمجلففا الشفورى السففعودت المعففين وىففو
شبا برلمان يقدم المشور يما يتصل بسياسات الحكومة" :أخشى أن تكون ايران ستتخلى عن
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شيء ي برنامجطا النووت) لتحصل على شيء آخر من القوى الكبرى علفى صفعيد السياسفة

اإلقليمية ،أشعر بالقل بشدن إتاحة مساحة اكبر إليران او إطال يدىا اكثر ي المنطقة".

جمهورية العراق:
رح

الع ار باالتعا الذت تم التوصل اليا بين ايران ودول " "1+5ي جنيفف حفول البرنفامك

النففووت االي ارنففي ،واعتبففر خطففو كبيففر علففى صففعيد امففن واسففتقرار المنطقففة مففن شففدنطا اسففتبعاد
بؤر التوتر.

وقال رويا الوزراء العراقي الساب نفورت المفالكي في بيفان لفا" :إن توصفل كفل مفن جمطوريفة
ايران اإلسالمية والدول الست الى اتعا حول البرنامك النووت اإلي ارنفي يعفد خطفو كبيفر علفى

صعيد امن واستقرار المنطقة واستبعاد بؤر التوتر يطا".

وأعر عن أملا بدن "تتواصل عمليفة بنفاء الثقفة وتنشفيط الحفوار بمفا يحقف مصفلحة الجفانبين

بمنففع االنتشففار النففووت واالعت فراف بح ف اي فران ففي برنففامك نففووت سففلمي ،كمففا ندمففل ان يكففون

االتعا مقدمة إلخالء المنطقة تماما من أسلحة الدمار الشامل"
وأضففاف المففالكي" :إن العف ف ار الففذت وق ففف داوم ف ا إلففى جانف ف

الح فوار والحل ففول السففلمية لكا ففة

األزمات ،يود أن يعر عن تدييد الكامل لطذ الخطو واسفتعداد لفدعمطا بمفا يفؤمن اسفتكمال

الم ارحففل المتبقيففة واشففاعة اج فواء الح فوار والتعففاىم والحلففول السففلمية" ،كمففا ىنففد روففيا الففوزراء
العراقي الساب

ي بيانا كل الدول التي اسطمت ي ىذا النجاع سيما االطراف ذات العالقفة،

معرب ففا ع ففن تطلع ففا ال ففى ان تع ففتا ى ففذ الخط ففو مرحل ففة جدي ففد ففي االم ففن واالس ففتقرار والتنمي ففة

وتشكل حا از لحل األزمات .

ولكن السؤال المطروع ما ىو الثمن الذت سيتحملا العر

لعف ففل مف ففن اكثف ففر الف ففدول العربيف ففة التف ففي سف ففيكون لالتعف ففا

نتيجة لطذا االتعا ؟

تف ففداعيات دول مجلف ففا التعف ففاون

الخليجففي ،وكمففا اش فرنا سففابقا ،ال يمكففن إغعففال أن ىففذا األمففر يثيففر ى فواجا لففدى دول مجلففا
التعف ففاون الخليجف ففي ،الف ففدول الخليجيف ففة -ال سف ففيما المملكف ففة السف ففعودية  -كانف ففت تطمف ففا خف ففالل

السففنوات الماضففية إلففى اإلبقففاء علففى حالففة العففداء القاومففة بففين ال،ففر واي فران ،ومففن ثففم اسففتقر
الموقف الخليجي على أن أت مؤشرات للتقار ال،ربي مع إيران ستعد مدزقا للدول الخليجية.

وبوجففا ع ففام ستص ففبا المش ففكلة أكث ففر عمقاففا إذا كانففت الوالي ففات المتح ففد تطم ففا م ففن وراء ى ففذا
االتعا إلفى البحف

عنفد إيفران عفن تسفوية ل زمفات المسفتحكمة والقضفايا العالقفة في المنطقفة

وخاصة أ ،انستان والع ار 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

االلتعات للرغبات العربية .ومن الجان

التكنولوجي  ،ان تزايد الطموع النفووت بالمنطقفة،

قففد يففؤدت إلففى تعففاةم الطمففوع النففووت السففلمي لففدى الففدول العربيففة ،وىففو االحتمففال األقففر

ففي

الحالففة اإلماراتيففة والسففعودية ،إذ إن اإلمففارات اتخففذت خط فوات ففي ىففذا الصففدد منففذ سففنوات،
ووقعففت اتعاقيففات تعففاون مففع بع ف

الففدول علففى سففبيل المثففال رنسففا والواليففات المتحففد ) ففي

مجففاالت االسففتخدام السففلمي للطاقففة النوويففة ،كمففا أن المملكففة السففعودية تخطففط ال تتففاع أول

معاعل نووت للطاقة السفلمية في عفام  ،2020وقفد تنضفم مصفر لطفذ المنةومفة ،طفي تمتلف
مخططاا إلنشاء أول محطة نووية لتوليد الكطرباء بمنطقة الضبعة.

ومن ناحية أخرى ،ان ثمة تكاليف باىةة التعا جنيف ستد عطا المنطقفة العربيفة بشفكل

خ ففاص والش ففر

االوس ففط بش ففكل ع ففام ،وق ففد ي ففد ع االتع ففا الن ففووت نح ففو تعزي ففز الطموح ففات

اإليرانية بصور تنعكا على ترتيبات األوضان باإلقليم ي المجمل ،من أىمطفا ت ارجفع أولويفة

الحلف ففول العسف ففكرية  :قف ففد ةف ففل الخيف ففار العسف ففكرت أحف ففد الخيف ففارات األساسف ففية المطروحف ففة ف ففي
الص فراعات القاومففة بالمنطقففة ،وقففد حاولففت بع ف

الففدول بالمنطقففة اسففتدعاء ىففذا الخيففار ففي

التعامل مع الملف اإليراني ،ومفن ث سفم فنن اتعفا جنيفف بفين القفوى الدوليفة وايفران يعنفي ت ارجفع
احتماليففة اللجففوء للحففل العسففكرت ،ولففو بشففكل مؤقففت علففى أقففل تقففدير لمففد سففتة أشففطر) ضففد
إيران وحتى إسراويل.

ومففن الثابففت أن السياسففات الدوليففة تقففوم علففى المصففالا ولففيا علففى الشففعارات وااليففدلوجيا،
الدينيففة منطففا والدنيويففة  ،لففذا قففد جمعففت المصففالا بففين ال،ففر وخصوصففا واشففنطن مففع إي فران

على طاولة المعاوضات بشدن تسوية الملف النووت االيراني  ،تل العصا السفحرية التفي
ربما تعتا ا اقا جديد بين امريكا وايفران علفى حسفا

أتبفان ىفاتين الفدولتين ،ومفن المؤكفد

أن الخاس ففر األكب ففر ى ففم الع ففر  ،اذ ال يتج ففاوز دورى ففم مبارك ففة م ففا ت ففم  ،وتق ففديم التط ففاني
المالية  ،ومع أن العر ليسوا طر ا مباشف ار في االتعفا إال أنطفم مسفتطد ون مفن االتعفا أكثفر
من غيرىم ،وىنا يج

أن نتذكر أن إيران مفا ازلفت تحتفل الجفزر الثالثفة في اإلمفارات العربيفة

وما زالت متمسكة بدطماعطا ي البحرين ،وما زالت ذات نعوذ ي الع ار  ،وأن مجالطا القومي

الحي ففوت ل ففيا ففي لبن ففان و لس ففطين ب ففل ففي الخل ففيك العرب ففي والف فذت م ففا ازل ففت تس ففميا ب ففالخليك
العارسي ،وعندما كانت إيران تتحد

عن تدمير إسراويل وعفن لسفطين والقفدا كانفت عيناىفا
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علففى الخلففيك العربففي باألسففاا  ،االتعففا األخيففر بففين إي فران وال،ففر ينففدرج ففي ىففذا السففيا
حي

حق مصالا ألط ار ا بعضطا تم اإلعالن عنطا وبعضطا بقي ي الخعاء.

قد يقول قاول كيف تتحد

عن تحالف أو تنسي بين إيران وال،ر وقد كان بينطم عداء كبير

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

والتنسي عبر قنوات خعية .بقراء متعمقة لتل العتر سنرى.

لقففد حققففت كففل األطفراف مصففالا اسففتراتيجية مففا عففدا العففر بففل كانففت إيفران وال،ففر يحققففون

مصالحطم على حسفا

المشفرون القفومي العربفي ،و بفالرجون إلفى المرحلفة السفابقة نجفد تقاسفم

وتوزيع مصالا بين إسراويل وال،ر وايران على حسا

العر  ،إيران وواشنطن تحالعفا ضفمنا

على تدمير الع ار مما أدى لتقاسم مصالا ونعوذ بين الطر ين ي الع ار  ،وبنضفعاف العف ار

مففدت إي فران نعوذىففا ففي المنطقففة ،وتحففت شففعار معففادا إس فراويل وال،ففر كسففبت إي فران شففعبية
كبيففر ففي العففالم العربففي الففذت يعتقففر لففزعيم قففومي .وال،ففر خصوصففا واشففنطن وتحففت ازعففة

الخطففر اإلي ارنففي حا ةففت علففى بقففاء قواعففدىا ففي الخلففيك بعففد أن انتطففى مبففرر وجودىففا بعففد
سففقوط نةففام صففدام ،وعقففدت صففعقات أسففلحة بموففات المليففارات مففن الففدوالرات لففدول الخلففيك

ووقعففت عش فرات االتعاقففات األمنيففة ...وغيرىففا ،حتففى إس فراويل اسففتعادت مففن خففالل الحصففول
على صعقة أسلحة من واشنطن ودعم مالي مفن ال،فر تحفت ذريعفة الخطفر النفووت اإلي ارنفي،
باإلض ففا ة إل ففى أن مش ففكلة الن ففووت اإلي ارن ففي المعتعل ففة غط ففت عل ففى القض ففية العلس ففطينية وعل ففى

الممارسات االستيطانية والعدوانية الصطيونية ي لسطين.

وخالصة القول أنا بعد نجاع التحالف بين ال،ر واإلسالم السياسي مجسدا في اإلخفوان في

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

التقفار ثففم االتعففا بففين ال،ففر وعلففى أرسففا واشففنطن مففع إيفران علففى تسففوية الخال ففات القاومففة
بففين الطففر ين ودخففول مرحلففة جديففد  ،وىففي مرحلففة سففتكون علففى حسففا

الخلففيك العربففي لحسففا

امففن واسففتقرار دول

إي فران وال،ففر معففا .ففي خلعيففة ىففذ التعاىمففات بففين ال،ففر واإلسففالم

السياسي المعتدل العداء المشتر للطفر ين للعروبفة وللمشفرون القفومي التحفررت العربفي ،وىفي

حالففة ع ففداء أ ف فرزت تحالع ففات عب ففر الت ففاريع م ففا ب ففين "اإلس ففالميين" وال ،ففر لمواجط ففة الق ففوميين
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

مصالحطم القومية ي المنطقة ،نيران تعمل علفى تحقيف مشفروعطا العارسفي الشفيعي وىفي ال
تففالم عل ففى ذل ف  ،وتركي ففا تعمففل عل ففى تحقي ف وتق ففدم مشففروعطا الترك ففي أو مففا يس ففميا ال ففبع

بالعثمانيففة الجديففد وىففذا مففن حقطففم ،وال،ففر يسففعى لديمومففة مصففالحا ففي المنطقففة وال أحففد

يلومففا علففى ذلف  .ال،اوف

عففن المت،يفرات ىففم العفر كدمففة وكمشففرون قففومي ،والدولففة الوطنيففة

العربيفة كنمكانيففة لتكففون قاعففد منطلف للمشفرون القففومي العربففي وخصوصففا الففدول ذات الففوزن
البشفرت والحضففارت أو ذات القففدرات الماديففة ،واذا كانفت بعف

االنعكاسففات السففلبية علففى

ال ففوطن العرب ففي  ،ففان مش ففكلة التعام ففل م ففع الق ففدرات العس ففكرية االيراني ففة  ،تة ففل ايض ففا
خط ف ار علففى الففوطن العرب ففي  ،السففيما أن التحففالف بففين الق ففوى المعاديففة للعففر

ينقطع بشكل وب خر.
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الخاتــمة
مما الش

يا أن موضون العالقات الدولية وما تستند اليا تل العالقات من الموضوعات

محفففل االىتمف ففام الكبي ف فر مف ففن قبف ففل صف ففانعي الق ف ف اررات السياسف ففية ذات االبعف ففاد االقليميف ففة
والدولية ،من حي

كيف يمكن لدولة ما أن تكون حاضر ي جميع التحوالت الدوليفة

بكففل ابعادىففا ونتاوجطففا السياسففية واالقتصففادية واألمنيففة  ،ولفيا قففط مجففرد شففاىد او

م ارق ف ف

 ،بف ففل البف ففد وأن تكف ففون اعلف ففة ومشف ففاركة ف ففي التح ف فوالت الدوليف ففة بمف ففا يحف ففدم

مصفففالحطا االسف ففتراتيجية الوطنيف ففة  ،و فففي نعف ففا ان يك ففون ل ففديطا مف ففن الق ففدرات الذاتيف ففة
واالمكان ففات م ففا يؤىلط ففا ألداء ال ففدور  ،عل ففى اس ففاا م ففن الندي ففة واالحتف فرام المتب ففادل،

وبالطيع -كما ذكرنا ،البد من توا ر القو بكل ابعادىا ،و ي ىذا الصدد انا مفن

غير الممكن النةر الى قو الدولة وقياا ىذ القو باالعتماد على عامل واحد قط وانمفا
ترتكز على عوامل متنوعة منطا ما ىو طبيعي ومنطا مفا ىفو مكتسف

وىنفا أيضفا مفا يسفمى

بالعناصر المكتسبة والتي تشكل عناصر القفو للدولفة والتفي تزيفد وتفنقص تبعفا لمسفتوى التقفدم
االقتصادت والتكنولوجي ودرجة االستعداد العسكرت وكعاء القياد السياسفية والفروع المعنويفة،
طذ العناصر تساىم ي تكوين قو الدولة بشكل مباشر ومؤثر .طد العناصر تتملكطا القوت

العةمففي التففي اسففتطاعة ان توسففعة العجففو الحضففارية بينطففا وبففين الففدول المتخلففف وكففل دل ف
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

قو الدولفة المفؤثر  ،وبخاصفة في ترجمفة اىفدا طا االسفتراتيجية النةريفة الفى واقفع مفادت
ملموا.
و ي ىفذا الصفدد يسفتوج

التمييفز بفين االسفتراتيجية والسياسفة الخارجيفة والتفي ىفي جفزء مفن

العالقات الدوليفة والتفي تعبفر عفن الجانف

السياسفي الرسفمي للدولفة  ،السياسفة الخارجيفة كمفا

يعر طا " علي الدين ىالل " مجموعة األنشفطة والتصفر ات التفي تقفوم بطفا دولفة مفا إزاء الفدول

األخففرى بقصففد تحقي ف أىففدا طا ففي ضففوء الحففدود التففي تعرضففطا قواعففد التعامففل الففدولي وقففو

الدولففة  ،تحففر السياسففة الخارجيففة  -و بضففمنطا الدبلوماسففية والتففي ىففي كلطففا تنضففوت تحففت

لفواء العالقفات الدوليفة  -كفددا مفن أدوات االسفتراتيجية داخفل إطفار بيوتطفا الخارجيفة اإلقليميفة
والدولية
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و ففي ض ففوء د ارس ففة العالق ففات ب ففين الوالي ففات المتح ففد األمريكي ففة والجمطوري ففة االس ففالمية

االيرانية  ،منذ النصف الثاني للقرن العشرين حتى نطاية عفام  2013ات مفا يزيفد عفن
سففبعة عقففود تعاق ف

خاللطففا العديففد مففن الرؤسففاء ففي الففدولتين  ،ففنن م فا يج ف

التدكيففد

عليا ي ىذا السيا  ،أن األىداف االستراتيجية للدولتين لم تت،ير جفذريا يمفا يتعلف

بالتعاعففل والتواصففل مففع المحففيط االقليمففي والففدولي  ،كففل دولففة مففن الففدولتين وضففعت

اىف فدا ا اس ففتراتيجية  ،عنف فوان تلفف
يحد

من حولطا.

األى ففداف  ،ى ففو العع ففل ول ففيا مج ففرد رد ع ففل لم ففا

اتضففا لففدينا مففن د ارسففة التطففورات التففي صففاحبت العالقففات بففين الجمطوريففة االسففالمية

وبففالطبع مففا قبففل قيففام ىففذ الجمطوريففة أت ففي عطففد امبراطوريففة الشففا

محمففد رضففا

بطلوت والواليات المتحد األمريكيفة  ،أنطفا تختلفف في السفر عمفا ىفو في العلفن  ،وىنفا

العديد من الشواىد  ،منطا ضيحة الكونت ار أو إيران جيت.

ان المواقففف بففين الففدولتين كانففت ففي حالففة ا صففاع عنطففا بشففكل عملففي وملمففوا ،
بعيففدا عففن التص فريحات  ،مففن بينطففا مففا ثبففت عمليففا مسففاند اي فران للواليففات المتحففد

أألمريكية ي عملية غزو الع ار

 ،وغزو أ ،انستان  ،وغيرىا من المواقف ي سبيل

وقف المد الشيوعي ي منطقة آسيا .
واذا عفدنا الفى مشفكلة النفووت االي ارنفي  ،انفا ال يمكفن اغعفال الفدور الفذت قامفت

با امريكا ي مساعد ايران ي اعداد البرنامك النووت االيراني منفذ بدايفة الخمسفينات
مففن القففرن العش فرين ففي عطففد الشففا  ،وبالتففالي ففان القيففاد االيرانيففة التففي حلففت محففل

الشففا  ،اكملففت الخط فوات التففي بففدأت قبففل ح فوالي ثالثففة عقففود مففن وصففل مجموعففة
الخمينففي الففى السففلطة ،حي ف

ثبففت أن الواليففات المتحففد األمريكيففة سففاىمت بطريقففة

وبدخرى بنزاحة الشا عن السلطة لصالا مجموعة الخميني .

وعلف ففى الف ففرغم مف ففن التص ف فريحات المناووف ففة لبعضف ففطما بعضف ففا التف ففي كانف ففت تصف ففدر
وبخاصة ي العتفر التفي وصفل اليطفا أحمفدت نجفاد الفى رواسفة الجمطوريفة االيرانيفة ،
وكذل

ي عطد الرويا بفوش االبفن و في العتفر األولفى مفن واليفة أبومفا  ،اال أن

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

تر ع من ىنا وىنا مثل الشيطان أألكبر والدولة المساند للرىا
م ففا  ،وج ففاء قب ففول امريك ففا م ففع ال ففدول اخم ففا ففي ام ففتال

 ،اختعت الفى حفد

ايففران الطاق ففة النووي ففة ففي

 2013/11/24و قففا التعاقيففة جنيففف ،والت ارجففع األمريكففي عففن عففدم القففوى المعارضففة
للنةام الحاكم ي سوريا  ،حي

اخذ التصريحات األمريكيفة تدخفذ الشفكل العلنفي

في

الففدعو الففى وقففف تزويففد القففوى المعارضففة السففورية بمففا تطل ف عليففا امريكففا وحلعاوطففا

ال ،ف فربيين بالسف ففالع عيف ففر العتف ففا  ،و ف ففي يف ففوم األثنف ففين  2012/12/23أعلف ففن ال ف فرويا
األمريكف ففي اوبامف ففا أن صف ففاول " داغف ففش" و " جبطف ففة النصف ففر " مجموعف ففات ارىابيف ففة ،
ويج

مقاومتطا  ،كل ىذا بعد توقيع االتعا

بين ايران وامريكا.

ينةففر المطتمففون ففي الشففدن الففدولي إلففى الت،ييففر الففذت حففد

ففي القيففاد االيرانيففة ،

وال ففذت ش ففمل واض ففعي السياس ففة الخارجي ففة ،المتمثل ففة ففي اختي ففار محم ففد جف فواد ةري ففف وزيف ف ار

للخارجيف ففة ،وىفففو المعف ففروف باتصف ففاالتا الواسف ففعة مفففع األم ف فريكيين خف ففالل تف ففر حكفففم الرويسفففين

األسففبقين ر سففنجاني وخففاتمي ،وذلف بففالتوازت مففع نقففل إدار الملففف النففووت مففن مجلففا األمففن

الق ففومي إل ففى وزار الخارجي ففة .ومث ففل النش ففاط الدبلوماس ففي اإلي ارن ففي عل ففى ى ففامش ال ففدور )68
متقدما للتقار اإليراني -
اا
العامة ل مم المتحد ي نيويور
آخر س
الجتماعات الجمعية س
مةطر َ
األمريكففي ،إذ التقففى وزيففر الخارجيففة اإلي ارنففي ةريففف بنةيففر األمريكففي جففون كيففرت .ثف سفم جففاء

ليتوج حملة إذابة الجليد ،ويطي األجواء لالنتقفال إلفى طفور جديفد
االتصال الطاتعي مع أوباما س
محتمل ي العالقات بين البلدين.
وخالصة القول ال بد من التدكيد على :
-1تة ففل المص ففالا الوطني ففة ألت دول ففة م ففا ،ىف ففي الت ففي تحك ففم العالق ففات ب ففين الفففدول
،شريطة أن تكون قياد ات دولة مخلصة لوطنطا وانتماوطا الوطني .

-2تلع ف

المنطلقففات العكريففة والثقا يففة دو ار ىامففا ففي ايضففاع وبلففور قواعففد التخطففيط

االستراتيجي للدولة ،ويمكفن أن يفتم اسفت،الل القفوى الروحيفة في تعزيفز مكانفة الدولفة
ي العالم.
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 -3ثبت من التجار

العديد عالميا أن الفدول ال،ربيفة

بشفكل خفاص -ال تحتفرم

اال من يحترم نعسا وااللتزام بدىدا ا الوطنية ،دون التعريط بدية حقو

 -4ان امتال

لوطنا.

القو بكل ابعادىفا ومسفتلزماتطا واسفتخدامطا بشفكل صفحيا في الفد ان

عن اال ىداف االسفتراتيجية للدولفة  ،ىفي العنصفر الحاسفم في فر

بعيدا عن المساومة على حسا

دور الدولفة ،

المصالا الوطنية.

 -5مففن غيففر الممكففن ألت دولففة االنكعففاء او االبتعففاد عم فا يحففد

س فواء اقليميففا أو

دوليفا ،وىفذا بففالطبع يعتمفد علففى مختلفف مصفادر القففو التفي تمتلكطففا دولفة مففا  ،أو
امة ما .

 -6قد اتيا إليران رصفة سفانحة كفي تكفون القفو االقليميفة في المنطقفة  ،اذ وصفل
التوسفع والتم سفدد بعفد سفقوط خص َفمي ططفران
المشرون اإلقليمفي اإلي ارنفي الفذرو الفذت بفدأ في
س
األساسف سفيين علففى المسففتوى اإلقليمففي ،قففد أطاحففت الواليففات المتحففد حكففم طالبففان الففذت مثاففل

عنيدا إليران من جطة الشر بعد أحدا سبتمبر  .2001ث سفم تك سفرر األمفر نعسفا عنفدما
س
تحدايا ا
فر ع ففام  .2003وق ففد اس ففتعادت ططف فران م ففن
نةام ففا غ ففر إيف فران ،بع ففد اح ففتالل الع ف ا
أطاح ففت ا
ةروف العمفل العسفكرت األمريكفي ،وتمكنفت مفن إيصفال حلعاوطفا إلفى السفلطة في ب،فداد .وقفد
تعزز الوجود االيراني ي الع ار

بعد االنسحا

-7وىكذا فان امريكفا ومفن خفالل التجفار

سففبعة عقففود  ،وجففدت اأن التدكيففد علففى التو ف

الضفمان لبنفاء جسفور مففن التوا ف

العسكرت األمريكي من الع ار ..

العديفد السفرية والعلنيفة منفذ مفا يزيفد عفن

بينطمففا واحت فرام المصففالا المتبادلففة ÷و

والتعفاون  ،ومفن ناحيففة أخفر البفد مفن القففول أن

الموقع الجيوبوليتيكي يعتبر عفالم حاسفم في رسفم األىفداف االسفت ارتيجية للدولفة ,ىفذا
بالطبع مرتبط باإلعداد واالستعداد لكفل المت،يفرات االقليميفة والدوليفة  ،والتعاعفل معطفا

بشكل ايجابي  ،مما يعزز مكانة الدولة .

تم بحمد اهلل

190

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

191

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

192

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

193

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

194

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

قائمة المصادر
أوال :المصادر العربية:
الكتب:
 .1إيع ففانز ،غ ارى ففام ،نوينط ففام ،جيع ففرت .)2004 .ق ففاموا بن ،ففوين للعالق ففات الدولي ففة .دب ففي:
ترجمة ونشر مركز الخليك ل بحا .

 .2إن ،ففداىل ،ولي ففام .)2007 .ق ففرن م ففن الح ففرو

اينجلف ففو-أمريكيف ففة والنة ف ففام الف ففدولي الجديف ففد.عر

ف خعاي ففا السياس ففات النعطي ففة والمص ففر ية

 :محم ف ففد بركف ففة .منشف ففورات وزار الثقا ف ففة

السورية :دمش .

 .3األيوبي ،ىيفثم وآخفرون .)1981 .الموسفوعة العسفكرية .الجفزء األول .بيفروت :المؤسسفة

العربية للدراسات والنشر.

 .4اإلبراىيمف ففي ،حسف ففن علف ففي .)1989 .الف ففدول الصف فف،ير والنةف ففام الف ففدولي الجديف ففد :الكويف ففت
والخليك العربي .بيروت :مؤسسة األبحا

العربية.

 .5إيزدت ،بيزن .)2000 .مدخل إلى السياسة الخارجية لجمطورية إيران اإلسالمية .ترجمة:
سعيد الصبا  .القاىر :الدار الثقا ية للنشر  .ط.1

 .6بفدوت ،محمفد طففا .)1971 .مفدخل إلفى عففالم العالقفات الدوليفة .القففاىر :الفدار المصفرية
للطباعة والنشر.

 .7بففو عشففة ،عبففد القففادر .)1999 .التكامففل والتنففازن ففي العالقففات الدوليففة :د ارسففة المعففاىيم
والنةريات .بيروت :دار الجيل.

 .8ب ف فراون ،ك ف فريا .)2004 .طف ففم العالقف ففات الدوليف ففة .دبف ففي :ترجمف ففة ونشف ففر مركف ففز الخلف ففيك

ل بحا .

 .9بريجنسكي ،سبي،ينو .)2004 .االختيار :السيطر على العفالم أم قيفاد العفالم .ترجمفة :
عمر األيوبي .ط  .1بيروت.

 .10بففاكير ،علففي حسففين .)2012 .الث فور السففورية ففي المعادلففة اإليراني فة-التركي فة :المففدز

الحف ففالي والس ف فيناريوىات المتوقعف ففة .منشف ففورات المركف ففز العربف ففي ل بحف ففا

الدوحة ،قطر.

195

ود ارسف ففة السياسف ففات.

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

تطور العالقات األمريكية -اإليرانية وانعكاسفاتطا علفى
 .11بدرخان ،عبد الوىا  .)2013 .س
قضايا المنطقة .مركز االمارات للبحو والدراسات االستراتيجية.
 .12بيرنز ،ماكا  .)1966أمريكا كحضار  .ترجمة :راشد البراوت .الجزء األول .القاىر .
 .13تو يفف ف  ،س ف ففعد حق ف ففي .)2000 .مب ف ففادل العالق ف ففات الدولي ف ففة .عم ف ففان :دار واو ف ففل للنش ف ففر
والتوزيع .ط.1
 .14جارودت ،روجيا .)2001 .كيف صنعنا القرن العشرين .ترجمة :ليلى حا ة .القاىر:

دار الشرو  .ط2.

 .15جيما دورتي ،روبرت بالست،راف .)1985 .النةريات المتضاربة ي العالقات الدوليفة.

ترجمة :د .وليد عبد الحي .الكويت :كاةمة للنشر والترجمة والتوزيع .ط1.

 .16الجلبي ،حسن .)1964 .القانون الدولي العام .الجزء األول .ب،داد :مطبعة شعي .

 .17جوزيف ا .نات .)2007( .القو الناعمة وسفيلة النجفاع في السياسفة الدوليفة .نقلفا إلفى
العربية :د .محمد تو ي البجيرمي .الريا

 :مكتبة العبيكان.

 .18حسين ،عدنان السيد .)2003 .نةرية العالقات الدولية .بيروت :دار أمواج للنشر.

 .19حسن محمد .)1999 .دراسات ي العالقفات العربيفة اإليرانيفة .الكويفت :دار الكتفا
الحدي .

 .20الحبيففل ،مطنففا .)2011 .الصفران اإلي ارنففي الخليجففي ..البحفرين أنموذجففا .مركففز ابحففا

الخليك ،دبي.

 .21خشففيم ،مصففطعى عبففد ا .)1996 ..موسففوعة علففم العالقففات الدوليففة .ليبيففا ،ط فرابلا:

الدار الجماىيرية.

 .22دو رجيا ،موريا .د.ت) .مدخل إلى علفم السياسفة  .ترجمفة :سفامي الفدروبي .دمشف :

دار دمش للطباعة.

 .23زىران ،حامد عبد السالم .)1984 .علم النعا االجتماعي .القاىر :عالم الكت  .ط5.
 .24سف ففنو ،عبف ففد الف ففرؤوف .)1984 .مف ففوجز تف ففاريع الواليف ففات المتحف ففد األمريكيف ففة الحف ففدي .
بيروت.

 .25السففما  ،محمففد أزىففر .)1993 .الج ،ار يففا السياسففية الحديثففة .الموصففل:دار الطباعففة

والنشر.

196

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

 .26سليم ،محمد السيد .)1997 .العالقة بين الديمقراطية والتنمية ي آسيا .القفاىر  :مركفز

الدراسات ايسيوية.

 .27الشيع ،أر ت غنيمي .)1979 .أمريكا والعالقات الدولية .القاىر :دار النطضة.

 .28طوالبففة ،حسففن .)2005 .نةففام األمففن الجمففاعي ففي النةريففة والتطبي ف  .عمففان :عففالم
الكت الحدي .
 .29الظاهر ،نعيم .)1999( .الجغرافيا السياسلية المعاصلرة فلي ظلل النظلام اللدولي الجديلد.
عمان :دار اليازوري العلمية
 .30العقففابي ،علففي عففود  .د.ت) .العالقففات الدوليففة :د ارسففة تحليليففة ففي األصففول والنشففد
والتاريع والنةريات .ب،داد.

 .31عبف ف ففاا ،عبف ف ففد الف ف ففر از  .)1976 .الج ،ار يف ف ففة السياسف ف ففية مف ف ففع التركيف ف ففز علف ف ففى المعف ف ففاىيم
الجيوبوليتيكية .ب،داد :مطبعة أسعد.

 .32عب ففد الحمي ففد ،ص ففبحي .)1969 .نةف فرات ففي الح ففر
المكتبة العصرية للطباعة والنشر.

الحديث ففة  .بي ففروت :منش ففورات

 .33عليف ففان ،عليف ففان محمف ففود .)2014 .الميف ففا العربيف ففة مف ففن النيف ففل إلف ففى الع ف فرات :التحف ففديات
واألخطار المحيطة .بيروت :مركز دراسات الوحد العربية .ط1.

 .34ععيعي ،ىشام .)1995 .االتحاد األوروبي .القاىر  :منشورات ال،الي.
 .35العقاد ،صالع .)1967 .دراسة مقارنفة للحركفات القوميفة في ألمانيفا وايطاليفا والواليفات
المتحد األمريكية وتركيا .القاىر  :معطد البحو والدراسات العربية.

 .36عبففد البففديع ،أحمففد عبففاا .)1988 .العالقففات الدوليففة ،اصففولطا وقضففاياىا المعاصففر .
القاىر  :مكتبة عين شما.

 .37العلففوت ،خالففد بففن محمففد )2007 .التجففاذ
حركة التوا

التقنففي والسياسففي للملففف النففووت اإلي ارنففي.

الوطني اإلسالمي :إدار السياسات الدولية – قسم األبحا

الدولية .الكويت.

 .38علففي ،محمففد ج فواد .)1988 .العالقففات األمريكيففة اإليرانيففة .العالقففات الدوليففة إلي فران.
الجزء األول .مركز دراسات العالم الثال

التابع لجامعة العلبين.

 .39غريعتا ،مارتن ،أوكاالىان ،تيرت .)2008 .المعاىيم األساسفية في العالقفات الدوليفة.
دبي :مركز الخليك ل بحا  .النسخة المترجمة إلى العربية.

 .40غففال  ،عبففد الك فريم .)1993 .ففي العكففر السياسففي .الففدار البيضففاء :الشففركة الم،ربيففة

للطباعة والنشر.

197

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

 .41تح ف ففي ،محم ف ففود أن ف ففيا )2006 .األم ف ففن الق ف ففومي اإلي ارن ف ففي :مص ف ففادر التطدي ف ففد وآلي ف ففات
المواجطة .مركز اإلمارات للدراسات االستراتيجية :أبو ةبي.

 .42القصف فا ،عبد الوى ففا

عب ففد الس ففتار .)2000 .المح ففيط الطن ففدت وت ففدثير ففي السياس ففات

الدولية واإلقليمية .مراجعة :د .علي المياع .ب،داد :مطبعة بيت الحكمة.

 .43كنعففان ،حسففين .)2005 .مسففتقبل العالقففات العربيففة-األمريكيففة .بيففروت :دار الخيففال.

ط1.

 .44كارتر ،جيمي .)1985 .مذكرات جيمي كارتر :كام دا يد :حر على الحر  ،رىاون

ططران والحسابات الخاسر  .ترجمة :شبي

بيضون .بيروت :دار العارابي للنشر والتوزيع.

 .45النداو ،سول .)2005 .اإلمبراطورية االستباقية .ترجمفة :ليلفى النابلسفي .بيروت:شفركة

الحوار الثقا ي .ط1.

 .46منصفور ،جففوني ،نحففاا ،ففادت .)2009 .المؤسسففة العسففكرية ففي إسفراويل تففاريع،
واقع ،استرايجيات وتحوالت) .المركز العلسطيني للدراسات اإلسراويلية مدار) .رام ا..

 .47المعم ففرت ،س ففيف ب ففن ناص ففر ب ففن عل ففي .)2009 .تربي ففة المواطن ففة :توجط ففات وتج ففار
عالمية ي إعداد المواطن الصالا .مسقط :مكتبة الجيل الواعد .ط.1

 .48مقلففد ،إسففماعيل صففبرت .)1985 .االسففتراتيجية والسياسففة الدوليففة :المعففاىيم والحقففاو
األساسية .بيروت :مؤسسة األبحا

العربية.

 .49مقلففد ،إسففماعيل صففبرت .)1990 .منةمففة شففمال األطلسففي .الكويففت :مؤسسففة الصففباع
للنشر.

 .50مقلففد ،إسففماعيل صففبرت .)1991 .التكففتالت اإلقليميففة ودول عففدم االنحيففاز .الكويففت:

مؤسسة الصباع للنشر.

 .51مقل ففد ،إس ففماعيل ص ففبرت .)1984 .العالق ففات السياس ففية الدولي ففة :د ارس ففة ففي األص ففول
والنةريات .مطبوعات جامعة الكويت .ط .3

 .52موسوعة اإلمارات ،الجزء الثاني1993. .

 .53المبار  ،معصومة )1998 .أمن الخليك بين الواقع والتوقعات .الكويت.
 .54النففورت ،ك فريم نعمففة .)2005 .آ ففا العولمففة ففي البلففدان الناميففة .بل،اريففا :دار نشففر أ.
تسينوف البل،ارية.

198

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

 .55النابلسففي ،شففاكر  )1987طل ف الرمففل :أو ار

الخليك .دار الشرو للنشر والتوزيع :عمان -األردن.

ففي الوحففد والتنميففة والثقا ففة العربيففة ففي

 .56نا عففة ،حسففن .)2004 .االتحففاد األوروبففي والففدروا المسففتعاد عربيففا .بيففروت :مركففز

دراسات الوحد العربية.

 .57نعنعي ،عبد المجيد .)1974 .تاريع الواليات المتحد األمريكية الحدي  .بيروت.
 .58الطزايمففة ،محمففد عففو

 .)2004 .السياسففة الخارجيففة األردنيففة بففين النةريففة والتطبيف .

عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع.

 .59ىفاا ،ريتشفارد ،أوسفليعان ،ميجفان .)2002 .العسفل والخفل في الحفوا ز والعقوبفات
والسياسات الخارجية .ترجمة :اسماعيل عبد الحكيم .القاىر  :مركز األىرام .ط 1.

 .60ىيك ففل ،محم ففد حس ففنين .)2002 .م ففدا ع آي ففة ا -.قص ففة إيف فران والث ففور .دار الش ففرو :

القاىر .ط6.

 .61ىويففدت ،أمففين .)1991 .العسففكر واألمففن ففي الشففر األوسففط :تدثيرىمففا علففى التنميففة
والديمقراطية .القاىر :دار الشرو للنشر والتوزيع.

 .62الطيوففة العلسففطينية للثقا ففة والعلففوم والتنميففة .)2005 .أخطففر مففؤتمر سففنوت يعقففد ففي
إسراويل :مؤتمر ىرتسيليا الخاما ،أىم الموضوعات والنقاشات .غز .

 .63وزار اإلع ففالم العماني ففة )2003 .مس ففير عم ففان ففي إط ففار مجل ففا التع ففاون الخليج ففي.

مسقط.

 .64ول ففد أب ففا  ،الس ففيد .)2004 .ع ففالم م ففا بع ففد  11س ففبتمبر  .2001بي ففروت :ال ففدار العربي ففة

للعلوم .ط .1

فتقر :م ففدز البحف فرين وسياس ففة الوالي ففات
 .65وي ففرت ،ري ففدري  .)2013 .الحلي ففف غي ففر المس ف س
المتحد  .مركز كارني،ي للشر األوسط.
الرسائل العلمية:

 .1أمف ففين ،محمف ففد ،طف ففاىر ،إليف ففاا .)2006 .مسف ففتقبل العالقف ففة االسف ففتراتيجية األمريكيف ففة –
األوروبية .رسالة ماجستير غير منشور ي العلوم السياسية .جامعة النطرين.

 .2الحاج ،علي .)2005 .سياسات دول االتحاد األوروبفي في المنطقفة العربيفة بعفد الحفر
البارد  .بيروت :مركز دراسات الوحد العربية ،سلسلة أطاريا الدكتو ار .

199

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

 .3حس ففين ،أحم ففد ش ففما ال ففدين .)2000 .الح ففدود السياس ففية وأثرى ففا ففي العالق ففات الدولي ففة.
رسالة ماجستير غير منشور ي العلوم السياسية .جامعة النيلين ،السودان.

 .4حسففين ،بطففاء بففدرت .)1989 .التعففدد القففومي وأثففر ففي البنيففة السياسففية إلي فران .رسففالة
دكتو ار غير منشور .كلية ايدا  ،جامعة ب،داد.

 .5الخال ففدت ،حم ففد ع ففدنان )2007 .التس ففلا الن ففووت اإلي ارن ففي وأث ففر عل ففى ام ففن دول الخل ففيك

العربية  )2006 -1991رسالة ماجستير .الجامعة االردنية.

 .6الشمرت ،رضا عبد الجبفار سفلمان .)2003 .األىميفة االسفتراتيجية للفنعط العربفي .رسفالة
دكتو ار غير منشور .كلية ايدا  ،جامعة ب،داد

 .7صوبر ،دانا  .)2006 .عملية صناعة القرار في السياسفة الخارجيفة األردنيفة -1980
 )2005رسالة ماجستير ي العلوم السياسية .الجامعة األردنية.

 .8الطراونففة ،طففار بففادت .)2012 .دور حلففف شففمال األطلسففي ففي اسففتقرار دول البلقففان
كوسو و :دراسة حالة)  .)2011-1989رسالة ماجستير غير منشور ي العلفوم السياسفية.

جامعة الشر األوسط .األردن.

 .9العبففدالالت ،حسففين علففي .)2011 .العامففل الج ،ار ففي ففي إد ار صففانع الق فرار األردنففي
وأثففر ففي السياسففة الخارجيففة األردنيففة .رسففالة ماجسففتير ففي العلففوم السياسففية .جامعففة الشففر

األوسط :األردن.

 .10القففرم ،آمنففة إب فراىيم .)2007 .السياسففة الخارجيففة األميركيففة تجففا إي فران وأزمففة الملففف

النف ففووت اإلي ارنف ففي  .2006-2001رسف ففالة ماجسف ففتير ف ففي العلف ففوم السياسف ففية .جامعف ففة القف ففدا.
لسطين.

 .11القحطاني ،مسعر بن ةا ر .)2010 .استراتيجية توةيفف القفو الناعمفة لتعضفيد القفو

الصفلبة ففي إدار األزمفة اإلرىابيففة في المملكففة العربيفة السففعودية .أطروحفة دكتففو ار في العلففوم
اإلدارية .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

 .12المدني ،أحمد محمد عمر .)2010 .العالقات األمريكية اإليرانية وتدثيرىا على الوضع

العلسففطيني الففداخلي  .)2009-2006رسففالة ماجسففتير غيففر منشففور ففي العلففوم السياس ففية.
جامعة األزىر ،غز ،لسطين.

200

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

المحاضرات الجامعية:
 .1إسف ففماعيل ،واوف ففل محمف ففد .)2006 .الطيمنف ففة األميركيف ففة :رؤيف ففة ف ففي االحتمف ففال السياسف ففي.
محاضرات ي كلية العلوم السياسية ،الجامعة المستنصرية .ب،داد ،جمطورية الع ار .

 .2الرمضاني ،مازن اسماعيل .)1979 .إطفار نةفرت لد ارسفة السفلو السياسفي الخفارجي،

كلية القانون والسياسة ،جامعة ب،داد.

 .3ليلففة ،علففي .)2005 .قضففايا ومشففكالت عالميففة معاصففر  .الجامعففة العربيففة المعتوحففة .ط
.1

الدوريات والمجالت:
 .1أبو الخير ،كارمن .الشفبكات اإلقليميفة  ،التعفاعالت متعفدد المسفتويات في منطقفة الشفر
األوسط ،مجلة السياسة الدولية  ،القاىر :مؤسسة األىرام  ،العدد .189

 .2أبففو عففامود .محمففد سففعد .)2000 .البنففاء المؤسسففي لالتحففاد األوروبففي .مجلففة السياسففة
الدولية .القاىر  :مركز األىرام .العدد  142السنة .36

 .3أحال ،صباح حاوا .)1986( .النشاا الصاهيوني فاي إيارا  .جياة آفااق عربياة .المالا

الماشر.

 .4األي ف ففوبي ،عب ف ففد ا ..ق ف ففانون الق ف ففو يوج ف ففا السياس ف ففة األمريكي ف ففة  .مجل ف ففة اخب ف ففار الخل ف ففيك:

البحرين 16:،سبتمبر 2013.

 .5أيالنففد ،جيففورا .)2010 .الملففف النففووت اإلي ارنففي :خيففار إس فراويل العسففكرت .مجلففة

 . Washington Quarterlyسلسلة ترجمات الزيتونة .رقم .48

 .6حلب ففوني ،غس ففان .)2001 .اتجاى ففات ففي عل ففم ايث ففار :م ففن ك ففان األمريكي ففون األواو ففل.

مراجع ففة س ففعد ال ففدين خر ففان .مجل ففة العل ففوم .ع ففدد م ففارا – إبري ففل .مؤسس ففة الكوي ففت للتق ففدم

العلمي.

 .7حمدان ،عبد المجيد )1987 .النضال من أجل نزن السالع النووت .مجلة الكات
اإلنسانية والتقدم .العدد 90.

للثقا ة

 .8التكريتففي ،سففليم طففا .)1982 .التحففالف العارسففي الصففطيوني ضففد العروبففة واإلسففالم منففذ
العصور السابقة للتاريع الميالدت حتى اليوم .مجلة آ ا عربية .العدد السادا.

 .9الرميحي ،محمد )1988 .مجلا التعاون الخليجي ..تقييم تجربة عربية .مجلفة التعفاون:
تصدرعن األمانة العامة لمجلا التعاون لدول الخليك العربية ،السنة الثالثة العدد التاسع.

201

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

 .10الربيعففي ،كففوثر عبففاا .)2012 .مسففتقبل النةففام الففدولي الجديففد ففي ةففل بففروز القففوى
الصاعد وأثر على المنطقة العربية – االتحاد األوربفي نموذجفا .مجلفة قضفايا سياسفية .العفدد
 .)62كلية العلوم السياسية ،جامعة النطرين :ب،داد.

 .11سففعيد ،عبففد المففنعم ،رحففات ،محمففد ففايز .)2010 .مجموعففة العش فرين واعففاد ىيكلففة
االقتص ف ف ف ف ففاد الع ف ف ف ف ففالمي .م ف ف ف ف ففن مجل ف ف ف ف ففة ك ارس ف ف ف ف ففات اس ف ف ف ف ففتراتيجية .موق ف ف ف ف ففع األىف ف ف ف ف فرام الرقم ف ف ف ف ففي:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=727708&eid=719
 .12سففالم ،عففالء .إيفران وال،ففر  :تحفوالت جذريففة تنففال مفن إدار العالقففات الدوليففة .مختففارات
إيرانية .مقالة منشور على موقع األىرام الرقمي .بتاريع .2012/8/1

 .13سفويلم ،حسفام . )2004 .التصفعيد بفين إسفراويل وايفران حفول الملفف النفووت ،مختفارات

إيرانية ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألىرام ،القاىر .العدد 52.

 .14السففلمي ،محمففد بففن صففقر .العالقففات التركيففة – اإليرانيففة :اخففتالف ففي وجطففات النةففر .
قسم المدونات ،مجلة المجلة :لندن .بتاريع .2012/11/30 :على موقع المجلة االليكتروني:
http://www.majalla.com/arb/2012/11/article55240363
 .15الشففاىد ،جاسففر .)1997 .تففدثير اسففتراتيجيات السياسففة األميركيففة علففى توجطففات حلففف
شمال األطلسي .مجلة السياسة الدولية :القاىر .العدد .29

 .16شطا  ،مجيد حميد .)2002 .جيوبولوتي بحر قفزوين .مجلفة كليفة ايدا
ب،داد .العدد التاسع والخمسون.

في جامعفة

 .17الش ف ففيخلي ،محم ف ففد )2005 .الق ف ففدر النووي ف ففة اإليراني ف ففة ب ف ففين الواق ف ففع والتجني ف ففات .مجل ف ففة
المستقبل .العدد 2036.

 .18الع ففال  ،محم ففد بش ففير .)1977 .تخط ففيط المف فوارد البشف فرية ففي خط ففة التنمي ففة القومي ففة

للسنوات  ،1980 -1976مجلة التنمية اإلدارية ،العدد الثامن ب،داد.

 .19العليان ،عادل محمد حسين .)2012 .الثور األميركيفة وحفر االسفتقالل :د ارسفة ألىفم
دوا عطا ونتاوجطا السياسية واالقتصادية واالجتماعية .مجلة سامراء – تصدر عن كلية التربية

جامعة تكريت .المجلد الثامن ،العدد 28.

 .20العيسففى ،حمففد .تقريففر نففادر عففن تففوترات الشففعو واألع ف ار اإليراني فة أو برميففل البففارود
اإليراني الذت يمكن أن ينعجر أت لحةة .المجلة الثقا ية .العدد .407

 .21عثمان ،سيد عو

 .)2002 .العالقات اإليرانية الخليجيفة بفين دروا الماضفي وآ فا

المستقبل .مجلة مختارات إيرانية .العدد .28

202

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

 .22العلف ففيم ،حسف ففن حمف ففدان .)1992 .إي ف فران وأمف ففن الخلف ففيك :سف ففيناريوىات األمف ففن وص ف فران

االستراتيجيات .مجلة شوون دولية ،المعطد العربي للدراسات الدولية ،واشنطن .العدد األول.

 .23عبفاا  ،ملكفي .)2003 .صفنع القفرار في السياسفة الخارجيفة اإليرانيفة ،مجلفة مختفارات
إيرانية .العدد .36

 .24عبفد المفؤمن ،محمفد السفعيد .)2003 .الفنعط واإلصفالع السياسفي في إيفران .مجلفة
مختارات إيرانية .العدد الثاني والعشرون.

 .25غالي ،إبراىيم .)2004 .إسراويل ومواجطة الخطر النووت اإليراني  .مختارات إسراويلية.
مركز الدراسات السياسية واالسترايجية باألىرام .العدد  110براير).

 .26ففرج ا ،.سففمعان بطففرا .الجمففود والت،ييففر ففي منةمففة الففدول األمريكيففة .مجلففة السياسففة

الدولية .عدد إبريل 1969.

 .27رج ،أنور محمد .)2009 .السياسة الخارجية المشتركة لالتحاد األوروبفي تجفا الشفر
األوسط :إعالن برشلونة أنموذجا .مجلة دراسات دولية .العدد التاسع والثالثون ،ب،داد.

 .28القادر ،نفزار )2005 .الفدوا ع اإليرانيفة النوويفة والجطفود الدوليفة لالحتفواء .مجلفة الفد ان

الوطني .العدد 57.

 .29مقبل ،ريطام .)2012 .مرك

القو  :عناصر وأشكال القو ي العالقفات الدوليفة .مجلفة

السياسة الدولية .عدد شطر إبريل .القاىر .

 .30موساوت ،عبد ا .) 2009 ..دور الدولة في التنميفة البشفرية في الفبالد الناميفة في ةفل
العولمة .مجلة اقتصاديات شمال إ ريقيا .العدد السادا.

 .31ناااوار ،إباااراهيم .)1992( .السياساااة الخارجياااة الماانياااة ااال الم لاااة إلاااو ابيو اساااية

الوسا ة .جية السياسة الليلية ،علا 162.

 .32الن ففويني ،الح ففا ة .العالق ففات التركي ففة االيراني ففة ،بف فين التن ففا ا و التع ففاون .مجل ففة الحف فوار

المتمدن .العدد  ،4018بتاريع.2013/3/1 :

التقارير والمواد الوثائقية المسجلة:

 .1سلسففلة حلقففات العففيلم الوثففاوقي  Apocalypseالخففاص بففالحر العالميففة الثانيففة .دبلجففة
وانتاج :ناشونال جيوغ ار ي أبو ةبي .ست حلقات).

 .2نحاا ،ادت .المشطد العسكرت األمني ،تقرير مدار االستراتيجي  ،المشطد اإلسراويلي عام
 ،2005رام ا ،.نيسان .2006

203

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

 .3نحاا ،فادت .)2011 .المشفطد األمنفي ،تقريفر مفدار االسفتراتيجي  ،2011حفول المشفطد

اإلسراويلي عام  .2010مؤسسة األيام ،رام ا..
 .4وكالة الصحا ة العرنسية أ ف

الصحف:

) بتاريع  25نو مبر .2010

 .1أبو نجم ،ميشال .النووت اإليراني يقر بين رنسا واسراويل .جريد الشر األوسط .العفدد
 .12774بتاريع2013./11/18 :

 .2إبفراىيم ،عففزت .أمريكففا وايفران وتركيففا ..وخريطففة جديففد للشففر األوسففط .صففحيعة األىفرام،

الطبعة الدولية .بتاريع  .2010/6/9الموقع الرسمي ل ىرام الرقمي على شبكة اإلنترنت:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=162785&eid=1635
في القفرن المقبفل :ماوفة عفام أخفرى مفن
 .3جريد البيان اإلماراتية .استراتيجية البيت األبي

الزعامة األمريكية .تاريع 28 :ايار 1999.
 .4جريففد الريففا

السففعودية .شففوون دوليففة :مسلسففل ضففاوا جيففت  ،ملعففات س فرية .)5-2

إيفران جيففت :جريمففة تطريف

سففالع بتوقيففع الفرويا .العففدد  13505بتففاريع  15يونيففو .2005

الموقف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففع الرسف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففمي لجريف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففد الريف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففا
.http://www.alriyadh.com/72473

علف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففى شف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففبكة اإلنترنف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففت:

 .5حم ففدان ،حن ففان .التق ففار األمريك ففي – اإلي ارن ففي :م ففا ى ففي انعكاس ففاتا عل ففى دول المنطق ففة.
جريد الشر األوسط .بتاريع2013./9/30 :

 .6درويش ،وزت .التنا ا االستراتيجي األمريكي – اإليراني :تفدثير الصفين وروسفيا )3-2
 .م ف ف ف ف ف ف ففن مجل ف ف ف ف ف ف ففة مخت ف ف ف ف ف ف ففارات إيراني ف ف ف ف ف ف ففة .ب اري ف ف ف ف ف ف ففر  .2012موق ف ف ف ف ف ف ففع األى ف ف ف ف ف ف فرام الرقم ف ف ف ف ف ف ففي.
http://ahramonline.org.eg/articles.aspx?Serial=880063&eid=324
 .7الرشيدت ،حسن .النووت اإليراني ...والموقف األمريكفي .جريفد البيفان اإلماراتيفة ،بتفاريع:
2013./6/26

 .8الربيعففي ،ففالع خلففف .التكففتالت االقتصففادية ففي الففدول المتقدمففة والناميففة ،جريففد الحفوار

المتمدن ،العدد 2008/6/12: 2310

 .9سففويلم ،حسففام .مخطففط األطمففان اإليرانيففة التوسففعية ففي المنطقففة .صففحيعة الو ففد ،القففاىر.
بتاريع .2013/12/17

 .10الشففابندر ،غالف

حسففن .م،ففزى تصفريا السففعير االمريكففي الجديففد ففي البحفرين .صففحيعة

إيالف .بتاريع .2011/9/23

204

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

 .11صف ففقر ،تركف ففي .دالالت التطف ففور الجديف ففد ف ففي العالقف ففات األمريكيف ففة -اإليرانيف ففة .صف ففحيعة
تشرين .سوريا .بتاريع .2013/9/29

 .12عبد المجيد ،عبد ا .محمد .دور العرد ي البناء الحضارت ل مة نةر تربويفة ،صفحيعة

الوسط البحرينية  -العدد  - 926األحد 2005./3/ 20

 .13عب ففد العل ففيم ،ط ففا .الق ففو االقتص ففادية ركي ففز األم ففن الق ففومي واإلنس ففاني .ص ففحيعة األىف فرام

اليومي2012./11/25 :

 .14عبففد المففؤمن ،محمففد السففعيد .ابعففاد ال فدور االي ارنففي ففي ا ،انسففتان .األى فرام الرقمففي.
2008/10/1

 .15الع فريا ،إب فراىيم .ذاكففر القففرن العش فرين  28 -تش فرين الثففاني نففو مبر  : 1943مففؤتمر
الحلعاء ي ططران  :الفدعم للسفو يات والوعفود إليفران .صفحيعة الحيفا  ،بيفروت .العفدد 1305

بتاريع .1998/11/28

 .16عبد الفرحيم ،خليفل إبفراىيم .د ارسفات اسفتراتيجية :ماضفي ومسفتقبل العالقفات االيرانيفة
االمريكية .صحيعة المثقف اإليرانية .العدد 2515 :الخميا .2013/7/25

 .17العر اوت ،ناجي .العالقات الروسية اإليرانية منذ سنة  .1979صحيعة أخبار الخليك ،

البحرين بتاريع 29 :سبتمبر 2012.

 .18غن ففيم ،محم ففد .خباي ففا العالق ففة ال،امض ففة ب ففين إيف فران واإلخف فوان ،ص ففحيعة ال ففوطن .الق ففاىر
2013./3/26

 .19ضففة ،اضففل .اوسففاط ديبلوماسففية :االتعففا االي ارنففي – االميركففي يصففعع العففر وتركيففا.
جريد الشر األوسط .بتاريع 2013/1/25

 .20قنففديل ،غالف  .الجمطوريففة اإلسففالمية والففدخول الففى عصففر العضففاء  .جريففد بففدر :تففاريع

2013/2/3

 .21قط ففامش ،حس ففن .الموق ففف اإلي ارن ففي م ففن ح ففر أمريك ففا أل ،انس ففتان :الجمطوري ففة الح ففاور
والخيارات الخاسر  .صحيعة البيان اإلماراتية2013/6/26 .

 .22الكبيسففي ،عم فران .خطففر الحففوثيين وطموحففات إي فران التوسففعية .صففحيعة الففبالد .السففبت
.2013/11/16

 .23مق ففدم ،ع ففزوز .م ففاذا يمث ففل أم ففن منطق ففة الخل ففيك بالنس ففبة إل ففى روس ففيا؟ ص ففحيعة الوس ففط

البحرينية .العدد  .1794بتاريع 2009./8/5

205

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

 .24محمد ،محمد عبد ا ..دواعي التسلا وٕاعالن منةومة صفواريع شفطا  .جريفد الشفر

األوسط .العدد  .389بتاريع.2003/9/30 :

 .25نصيرات ،سليمان .العامل الديني وأثر على االستقرار السياسي  ،صحيعة ديرتنا نيفوز ،
بتاريع.2013/6/7 :

 .26الطففدالء ،محمففد بففن حمففود .العالقففة االسففتراتيجية بففين إيفران والقاعففد ىففي الخطففر األبففرز
والتحدت األمني األكبر الذت يواجا المملكة ودول المنطقفة .صفحيعة الجزيفر السفعودية .العفدد

 14426بتاريع .2012/3/28

 .27يففالر ،عبففد القففادر .التشففيع ففي تركيففا ،مقارنففة بففين العلويففة والجععريففة .جريففد الد ارسففات
اإلسالمية الشيعية ،الجزء الثال  ،رقم  ،)3لندن.2011،

المواقع اإلخبارية والشبكات االلكترونية:

 .1البطنيجفي ،عيفاد .السياسفة الخارجيفة اإليرانيفة :د ارسفة نقديفة مقارنفة .مدونفة البطنيجفي

االليكترونية:

http://Albutniji.maktoobblog.com/1618897
 .2الجنابي ،حسن .ملفف الميفا المشفركة بفين إيفران والعف ار  :االعتفراف بالمشفكالت جفزء مفن

الحف ففل .الجف ففزء ال اربف ففع .جريف ففد الصف ففباع -شف ففبكة اإلعف ففالم الع ارقف ففي  ،ب،ف ففداد.2014/1/29 .
http://alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=63149
 .3الخطا  ،ارا .الجزر اإلماراتية المحتلة ..والموقف األمريكي البريطاني .شبكة البصر
االليكترونية.

 .4خورت ،عصام .التخطيط .الموقع االليكتروني التالي:
http://www.arab-ency.com/index.php
 .5الرش ف ففدان ،محم ف ففد خل ف ففف .أميرك ف ففا واب ف ففاد الطن ف ففود الحم ف ففر ،ملتق ف ففى أدب ف ففاء مش ف ففاىير الع ف ففر

.2008/12/23،

 .6شبكة المعر ة www.marefa.org :
 .7ع ففو

 ،ص ففالا .الوالي ففات المتح ففد األمريكي ففة  :لط ففا

وراء التس ففلط  :قف فراء ففي العقلي ففة

السياسية األمريكية  .شبكة النبد المعلوماتية  12تموز.2006

 .8قري ففاقوا ،س ففعد داود .ى ففل يخ ففدم الصف فران األمريك ففي -اإلي ارن ففي المحتم ففل متطلب ففات أمنن ففا

الوطني؟ موقع شبكة المنصور اإلخبارية .أكتوبر .2007
www.swissinfo.ch .9

206

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

 .10مبرو  ،شفريف شفعبان .دور "النفاتو" في ليبيفا بفين الحفل السياسفي والحسفم العسفكرت .

موقع قاوم اإلخبارت.2011/5/26 .

 .11موقع يوم القدا العالمي على اإلنترنت ،على الرابط التالي:
http://www.qudsday.com/hamas1.html
 .12موقف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففع مكت ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف الوثف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففاو التاريخيف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففة األمريكف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففي:
http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v22/comp1
 .13المففولى ،سففعود .إيفران والعففالم العربففي  ..لبنففان نموذجففا .د ارسففة منشففور ضففمن إصففدارات
بحثيف ف ف ف ف ف ف ف ففة علف ف ف ف ف ف ف ف ففى موقف ف ف ف ف ف ف ف ففع منتف ف ف ف ف ف ف ف ففدى العالقف ف ف ف ف ف ف ف ففات العربيف ف ف ف ف ف ف ف ففة والدوليف ف ف ف ف ف ف ف ففة.2013/5/8 .
http://fairforum.org/?p=1122
 .14مق ففدم ،آرشف فين أديف ف  .)2013 .العالق ففات التركي ففة اإليراني ففة :أخ ففو إس ففالمية أم تن ففا ا

إقليمف ففي؟ تقف ففارير مركف ففز الجزيف ففر للد ارسف ففات .علف ففى الموقف ففع االليكترونف ففي لمركف ففز الجزيف ففر:
http://studies.aljazeera.net/reports/2013/05/201359113837501211.htm
 .15مرك ف ف ف ف ف ف ف ف ففز المعلوم ف ف ف ف ف ف ف ف ففات باإلذاع ف ف ف ف ف ف ف ف ففة الس ف ف ف ف ف ف ف ف ففودانية.
http://www.sudanradio.info/bank/lesson-5252-1.html
 .16النعامي ،صالا محمد .إسراويل ي مواجطة البرنامك النووت اإليراني .الجزير نت ،ص1
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1356293D-6B98-BB06
7F59A150AD3.htm
 .17ىيوة الموسوعة العربية – سوريا ،دمش  .المجلد رقم  ، 375على موقع الموسوعة

العربية:
=http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func
display_term&id=159543&m=1
ثانيا :المصادر األجنبية:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Frankel J. (1963). The Making of Foreign Policy. Oxford University Press.
5. Gareth S. (2010). The reformation of Iraq’s foreign relations: New elites and
enduring
legacies.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14682346.2010.00950.x-pdf

207

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

6. Guzansky, Y ( 2010). The Arab Gulf States and the Iranian Nuclear Challenge:
In the line of Fire. MERIA Journal. 14(4): 3-6.
7. Henry FA. (2005). Hard and soft power: the paradox of winning the war of
ideas” in the 21st 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.
8. Kagan R. (2003). Paradise and power: America and Europe in the New World
Order (New York).
9. Keddie N. (1995). Iran and the Muslim World: resistance and revolution. New
York University Press.
10. Linzer D. (2005).Iran Is Judged 10 Years from Nuclear Bomb. The
Washington Post. August 2, p. A01.
11. Morgenthau H. (1973). Politics Among Nations: The Struggle for Power and
Peace. (New York: Alfred Knopf).
12. May E R. (1961). Imperial Democracy: The Emergence of America as a
Great, Power, Harcourt, Brace World ,Inc. New York.
13. Perking , D. (1965). A History of the Monroe Doctrine, In PAPPAPORT, A
(Ed) Issues in American Diplomacy. The Macmillan Company: N Y.
14. 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.
15. Schmucker C., and Gnath K. (2009). From the G8 to the G20: Reforming the
Global Economic Governance System. CARNET Working Paper, No. 73/09.
16. Tyler PF. (2001). U.S Strategy Plan Calls for Insuring No Rivals Develop.
New York Times: March 8th 2001.

208

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

السيرة الذاتية للمؤلف:
عليان محمود عليان محمود من مواليد  1944/10/18 :باألردن حاصل على شهادة الماجستير علوم سياسية من
جامعة الكويت سنة 1977
له العديد من الخبرات العملية منها:
* -مسؤول إعالمي لدى السفارة اليمنية لدى دولة الكويت سنة . 1999
* -عضو فني بمكتب وزير التعليم العالي لدولة الكويت اعتبارا من بداية العام  2011إلى غاية . 2015
* -عضو في اللجنة المكلفة إلعداد النظام األساسي للمجلس األعلى للتعليم العالي.
* -عضو ومقرر لجنة التخطيط .
*-باحث لدى مكتب وزير التربية ووزير التعليم العالي –دولة الكويت منذ  2000-4-1إلى .2005-02-18
*-مترجم لدى القطاع الخاص (إنجليزي /عربي /إنجليزي) منذ  1991إلى . 2004
* -مترجم لدى وزارة الدفاع الكويتية (إنجليزي /عربي /إنجليزي) خالل الفترة الممتدة من سبتمبر  1994إلى
اغسطس .1990
*-له العديد من الكتب المنشورة والمترجمة منها ( :المياه العربية من النيل إلى الفرات –التحديات والمخاطر
،صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2014،ترجمة كتاب حول :التراث الكويتي القديم،اللجنة الوطنية
الكويتية للعلوم والثقافة واألدب.2008،

209

