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هة
ّ
 هقد

 
اظدولمعـمحقثموضعفاماظدوظلموضدرتفامسؾكممماردةمدقادتفامإديممضّلؿت

ماظداخؾقةم ماظلقادة:مػلماظيتمالمختضعميفمذؤوغفا متاعة م"اظدوظة ضلؿني:

ماظدوظةم مأخرىمػل موبعؾارة مأخرى، مدوظة معـ مػقؿـة مأو مظرضابة واًارجقة

مواًارجقة. ماظداخؾقة مذؤوغفا ميفمإدارة ممتاعا مأّعاٌلؿؼؾة مغاضصةم.. ماظدوظة ا

ميفم مأو مواًارجقة ماظداخؾقة مذؤوغفا مصفلماظيتمختضعميفمعؾاذرة اظلقادة

م1بعضمػذهماظشؤونمظلؾطانمدوظةمأجـؾقة".

وعـمأعـؾةماظدولمغاضصةماظلقادةمؼذطرمعـؾم"اظدوظةماظؿابعة"،موػقم"عصطؾحم

متؼعمهتم موظؽـفا مدقادقا، ماظيتمتعؿربمعلؿؼؾة ماظدوظة مؼشريمإدي دقادل

ؽريمػائؾمأومهتمدقطرةمدوظةمأخرى،موضدمتأثريمدقادلمواضؿصاديموسل

مّتتمصقاشةمػذهماٌصطؾحمضقادامسؾكماألجرامماظيتمتدورمحقلمأجراممأطرب،م

عـؾماألضؿارماظصغريةماظيتمتدورمحقلماظؽقاطبماظؽؾرية،موؼلؿكدمماٌصطؾحم

شاظؾامظإلذارةمإديمبؾدانمودطموذرقمأوروباماظيتمطاغتمعـضؿةميؾػمواردقم

،مسؾكمدؾقؾماٌـال.م1990-1924أومإديمعـغقظقامبنيممخاللمايربماظؾاردة

واٌعـكماٌؼصقدمباظـلؾةمظؾؾدانمودطموذرقمأوروبامػقمأنمتؾؽماظؾؾدانمػلم

ويفمبعضماظلقاضاتمؼشريم.ماظلقصقيت"أضؿارمصـاسقة"متدورميفمصؾؽماالهادم

م ماظـػقذ مأخرىميفمجمال مبؾدان مإدي مأؼضا مايربمماظلقصقيتاٌصطؾح خالل

مدـقاتم ميف م)خصقصا ماظشؿاظقة مظؽقرؼا مباظـلؾة مايال مػق مطؿا اظؾاردة،
                                                           

 124صنقال عن: القانون الدويل العام، للدكتور عصام العطية،  4
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مويفم ماظؽقعقؽقن(. مإدي ماغضؿاعفا مبعد م)خصقصا موطقبا ماظؽقرؼة( ايرب

مدولم مسؾك مؼـطؾؼ ماٌصطؾح مطان معا مغادرا مظؾؿصطؾح، ماظغربل االدؿكدام

،ماظلقصقيتاميفماالدؿكدامم.مأّعاظلقصقيتأخرىمشريمتؾؽماٌقجقدةميفماٌدارم

ماظـازؼةموإؼطاظقام ماٌصطؾحمسؾكماظدولماظيتمتدورميفمصؾؽمأٌاغقا صقـطؾؼمػذا

م)م2اظػاذقة". مأورجاغلؽل معـفجمA. F. K. Organskiوؼؼّلؿ موصؼ ماظدول )

م مسؾك مبـاء مواظؿأثرياظقاضعقة مظؾلؾؿمماظؼقة ماظدائؿ مواظلؾقك م"مبؼقاسماظؼقة أو

مماظدوظلمأوماٌضادمظفمإديماظػؽاتماظؿاظقة:

م.مصؽةماظدولماظؼقؼةماظؼاغعة1

م.مصؽةماظدولماظؼقؼةمشريماظؼاغعة2

م.مصؽةماظدولماظضعقػةماظؼاغعة3

م3.مصؽةماظدولماظضعقػةمشريماظؼاغعة".4

طّؾمػذهماظؿؼلقؿاتمهلاموجفةمغظرمععؿربةمعـمزاوؼةمغظرمععّقـة،مإّظامأّنمو

عقضعفاماظدولمعـمحقثم،مػقمأّنمعـمزاوؼةمغظرغامإظقفمقؾمنماظؿؼلقؿماظذي

أيمعقضعفاميفمػقؽؾماظعالضاتماظؼائؿةمبنيماظدوظةماظػاسؾةمميفماٌقضػماظدوظل

وعـمحقثمم،ـيفمزعـمععّقمععماظدوظةماألوديمؿفاأومسالضميفماٌلرحماظدوظل

مدقادؿفا ممغشاط مورؾقعةماًارجقة ماظؼقعقة/اظقرـقة، مأػداصفا ظؿقؼقؼ
                                                           

، للدكتور هاياألشکال اليت ظهرت هبا واألبعاد اليت ذهبت إل :اهتايالدولة وجتلنقال عن:  0
 6-5صشاهر إمساعيل الشاهر، 

عملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية: الوالايت ادلتحدة األمريكية إمنوذجا، نقال عن:  1
، وينظر دلزيد من التفصيل والتوّسع يف البحث: 027للدكتور أمحد نوري النعيمي ص

العالقات السياسية الدولية: دراسة يف األصول والنظرايت، للدكتور إمساعيل صربي مقلد، 
 450-447ص
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م ماظدوظقة، موسالضاتفا معدى ماظتأثريػا ماٌلرح ماإلضؾقؿيف مواظعاٌللقادل ،مل

مصؾؽ.مدولمعلؿؼّؾة،مودولمتابعة،مودولمإديمثالثةمأضلام:ممتـؼلؿ

م مػل ماٌلؿؼّؾة ممةاظدوظصاظدوظة مضراراظيت مصمتؿؾؽ مودقادتفا ميفمػا ؿؿصّرف

وميؽـمتؼلقؿم،مواظداخؾقة(مطؿامتشاءمحلبمعصؾقؿفادقادؿفاماًارجقةم)

ميفماٌقضػماظدوظلم ماظؼلؿمإديمدوظةمأوديمصاحؾةماظؽؾؿةماظعؾقا اظدولميفمػذا

إديممصؽاتمأورجاغلؽلؽـمتؼلقؿفاموصؼمأومميأومعؤّثرة،ممودولمعزاريةمهلا

صؽةماظدولموم(Powerful and Satisfiedاظؼقؼةماظؼاغعةم)مصؽؿني:مصؽةماظدول

(،مأومميؽـمتؼلقؿفامإديمPowerful and Dissatisfiedشريماظؼاغعةم)اظؼقؼةم

مم4(.Great Power(مواظؼقةماظؽربىم)Superpowerضّقتني:ماظؼقةماظعظؿكم)

م ماظؿابعة ماظدوظة مومDependent Stateوأّعا ماسؿؾارػا م)وميؽـ تؼلقؿمصؼ

صفلم(مand Satisfied Weakاظضعقػةماظؼاغعةممضؿـمصؽةماظدولمأورجاغلؽل

مأخرى مدوظة مإدي م)واظداخؾقة( ماًارجقة مدقادؿفا ميف ماظيتمختضع ماظدوظة

مارتؾارامطّؾقا هؼقؼمؿـّػذمعشارؼعماٌؿؾقعموتلعكمإديم،مصصؿؽقنمعرتؾطةمبفا

مم.عصايفمبغضماظـظرمسـمعصايفا

م موأّعا ماظػؾؽمأو ماظيتميفماظػؾؽدوظة ماظلابحميفمم،اظدوظة مباىرم مهلا تشؾقفا

مبدوظةمأخرىم ماًارجقة ماظيتمترتؾطميفمدقادؿفا مععّقـ،مصفلماظدوظة عدار

م.ارتؾاطمعصؾقةمالمتؾعقةوعؤثرةميفماٌقضػماظدوظلمضقؼةم)سظؿكمأومطربى(م

اظضعقػةممضؿـمصؽةماظدولمأورجاغلؽلتؼلقؿمصؼمومظدوظةوميؽـماسؿؾارمػذهما

م ماظؼاغعة مإديممDissatisfiedand  Weakشري مباظـظر مسـفا ماظؿعؾري مميؽـ أو

                                                           
ادلفاهيم األساسية يف العالقات الدولية، دلارتن غريفيتش : يف معىن ادلصطلحات ينظر 2

 115-110صوتًني أوكاالهان، 
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عؼارغةم.مصفذهماظدوظةمتعؿربمضعقػةم5(Middle Powerضقتفامباظؼقةماظقدطكم)

باظدولماظؼّقؼة،موتعؿربمضّقؼةمعؼارغةمباظدولماظضعقػةماظقاضعةميفمإضؾقؿفامأوميفم

مػلمدوظةوم;)ععماألخذمبعنيماالسؿؾارمغلؾقةمعػفقمماظضعػمواظؼّقة(جقارػام

معشروسفا،م معّؼقعاتماظـؿق،مهلامذكصقؿفا،موهلا ظقلتمراضقةمسـمووهلا

وترؼدمأنمتؽقنمصاسؾةمم،اظؼّقةأدؾابماٌزؼدمعـموتطؿحمإديماعؿالكمم،عقضعفا

مضّقؼةم مدوظة مصؾؽ مصفلمتلريميف موهلذا مظغرضمعا، مدوظقا مأو مإضؾقؿقا وعؤّثرة

معؤثرةميفماٌقضػماظدوظلمظؿقؼقؼمعصؾقؿفا.م

م ماألخري،معـمخاللماظؿعّرضمإديودـرّطز مسؾكماظؼلؿ منقذجنيمميفمدرادؿـا

م مععـك ماظػؾؽميـّالن ميف ماظيت مغػلفم،اظدوظة ماظػؾؽ ميف مععمموؼلريان أي

م.ترطقاموإؼرانأعرؼؽا،مرشؿماخؿالفمعصؾقؿفؿامعـمػذاماظلري،موػؿام

ذ

ذ

ذ

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 117-115السابق، ص 3
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 أهريكاارتباط تركيا ب

 
مترطقا مم،طاغت ماًالصة مإظغاء معـذ م1924)دـة مم( مطؿالموتقّظل عصطػك

مم،اظلؾطةمأتاتقرك معرتؾطة ماظعلؽرؼةمبإنؾرتادوظة ماٌؤدلة موطاغت ،

م ماظرتطل مايؽؿ موعؼاظقد ماألعقر مبزعام ماٌادؽة مظؾـػقذماظرتطقة خاضعة

مطاغتماإلنؾقزي ماظلقادل مارتؾارفا محقث معـ مصرتطقا م; عرتؾطةمتارخيقا

بعضماظلقادقنيم،مصؽانمبعضماظـػقذ،موععمذظؽمصؼدمطانمألعرؼؽامبإنؾرتا

وععمزفقرمحزبماظعداظةممل.وتقرشقتمأوزامطلؾقؿانمدميريؼؾمميقؾقنمإظقفا

م م2001دـة)واظؿـؿقة مصُضم( مترطقا، ميف مايال ماٌؤدلةمتغّقر مدور رب

م ماظعلؽرؼة مصشقؽا مُضوُأذقؽا مأي مايؽؿ مسـ ماإلبعد ماظـػقذ يفممنؾقزيرب

م موادؿطاع مومايزبترطقا، مواظؼضاء ماىقش مسؾك مواظلقطرة اإلسالمماألعـ

مماظرتطقة.معػاصؾماظدوظةسؾكمعطؾؼةمػقؿـةمموػقؿـاالضؿصادمو

م" معـمصؼد ماظعؾؿاغل ماظرتطل ماىقش مجّرد مبقـؿا مدؾطؿف مأردوشان سّزز

مذظؽمإرثمأتاتقركماظعؾؿاغلميفماظؾالد ميفمخضؿ معؼّقضا صػلمم.صالحقاتف،

مجمؿق مساعل مبني ماحملاطؿات معـ مبادؿم2011وم2008سة مععا مُسرصت ،

ترطقاممحماطؿاتم"إرشقـقؽقن"،مَدفـمأردوشانمعامؼؼربمعـمربعمجـراالت

مبلاسدةماظـقابةماظعاعةمواظشررةماظيتماصطػتمإديمجاغبمحرطةماظلقادلم

مصقػ موخالل ماظقضت. مذظؽ ميف محؾقػف مشقظـ، ماهلل مصؿح ساممماإلدالعل

مبػقزم2011 معؼّرؼـ ماىقشماظرتطلمبشؽؾمذياسل، مضؾاط مطؾار مادؿؼال ،

أردوشانميفمم،منح2010أردوشانم)وشقظـ(.مويفمذظؽماظقضتمتؼرؼؾاميفمسامم
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مػ"ايرطة"ؼاد مشقظـ" م"حرطة ميف محؾػائف ممبلاسدة معـقفم6ؿػؿاء ممما ،

دونمإجراءممصالحقاتميفمتعقنيمشاظؾقةماظؼضاةميفماحملاطؿماظعؾقاميفماظؾالد

مإضرار موضتمم.سؿؾقة ميف ماظلؾطة مسؾك مجدؼد مغشقبمصراع معـ ماظرشؿ وسؾك

ذظؽماظصراعمم-(م2010قظـميفمعطؾعماظعؼدماياظلم)الحؼمبنيمأردوشانموش

مبقاوظةماالغؼالبماظيتمضادػامأتؾاعمشقظـمضّدمأردوشانميفمأوائؾممجّقُتاظذيم

م مأم-م2016متقز/ؼقظقق مثؼة محمؾقازادت مغػقذه ميف مطؾري مبشؽؾ م.ردوشان

االغؿػاضاتماظعربقةماٌؿزاعـة،متطّؾعمإديماظشرقماألودطمظقُؾرزمغػقذمموخالل

م7."أغؼرةميفماٌـطؼة

سؾكمتعؼقداتماظقاضعماظلقادلماظرتطل،مودقطرةماٌؤدلةماظعلؽرؼة،مموبـاء

مبأنم مواظؿـؿقةمنزم مملمؼؽـمناحمحزبماظعداظة مبؾمطانميفمترطقا صدصة

أػّؿفاموظعّؾمطـرية،موزروفمدقادقةمواضؿصادؼةمواجؿؿاسقةمغؿقفةمسقاعؾم

م:معضماظؽّؿابمواحملّؾؾنيماظلقادقنيحلبمب

مايزبممختؾل" - مضادة مصـػ مإذ ماإلدالعقة; ماظؿؾعقة مسـ ايزب

مشرارم مسؾك ماظقدط مميني متّقار مضؿـ مواظلقادقة ماظػؽرؼة ػقؼؿفؿ

مضّدممايزبم8."ةاألحزابماألوروبقةماحملاصظ غػلفمسؾكمم"وعـمثّؿ

...مأغفمغصػمظقرباظل،موإدالعلمععؿدل،موظؽـّفمدميؼرارلمباظؽاعؾ

                                                           
 أظّن ادلقصود هو: "اخلدمة".   4
نقال عن مقال: فشل أردوغان يف النيل، لسونر چاغاپتاي، موقع معهد واشنطن، ربيع  5

 م0247
8

-0222نقال عن: اسرتاتيجية تركيا شرق أوسطيا ودوليا يف ضوء عالقتها إبسرائيل  
 443، لرائد مصباح أبو داير، ص0244
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اظذيمماظؿقجفموصفؿف،مصإّنسؾكماظؽـريؼـماالضؿـاعمبفذامموظؽـمصعب

طانمدفالموواضقاموثابؿاميفمرؤؼةمايزبموخطابفمػقماظؿكؾلمسـم

موتؾينم مدابؼا، ماإلدالعققن متؾـّاه ماظذي مظؾغرب ماٌعادي اًطاب

وسؾكماظرشؿممخطابمعّؿلؼمععمعامؼطرحميفماجملؿؿعاتماظغربقة...

ماظلقادل،م ماإلدالم مإدي ماألؼدؼقظقجقة ماٌؤدلني مجذور ماعؿداد عـ

بايؽؿماىقدمواًدعاتماظعاعةم)اظيتماطؿلؾقػامعـممصإنمععرصؿفؿ

ماظؿلعقـات( معـذ ماظؾؾدؼة ماجملاظس مإدارة ميف جعؾؿفؿممسؿؾفؿ

براشؿاتقنيموأضربمإديمعرياثمحزبماظقرـماألممبزساعةمأوزالمعـم

ظؼدمجّلدتمػذهماظطرؼؼةممنطاممدالعقةمألربؽان...األؼدؼقظقجقةماإل

مجعؾفام معا موػق مإدالعققن، مؼؿصّدرػا ماظيت ماظلقادة ميف جدؼدا

محملاوظةم ماظؾاحـني; مظدى مواٌصطؾقات ماألظػاز مالبؿؽار علرحا

مميـؾم معرتاحة(، م)دقادقة مباغفا مصقّصػت ماظظاػرة، مسـ اظؿعؾري

ميف مصاسال محضقرا معـف مأطـر مثؼاصقا مإهلاعا مصقفا مأجـدةماظدؼـ

موبأغفام مإدالعقني، مبال مإلدالعقة مجدؼدة مغلكة موبأّغفا اظلقادة،

 م9دقادةم)صدؼؼةمظإلدالم(".
مبقجقدم" - مايزب، معؤدلق مصفؿفا ماظيت ماظدوظقة ماظظروف بقؽة

إذاراتمٌقاصؼةمدوظقةمإلناحمايزبموصؿحماجملالمأعاعفمظؾقصقلم

مواال ماألعرؼؽقة ماظذيمجعؾمطالمعـماإلدارة هادمإديمايؽؿ،ماألعر

األوروبلمؼرّحبمبؿفربةمايزبمععممماردةماظضغطمسؾكماظعلؽرم

                                                           
حزب العدالة والتنمية الرتكي: دراسة يف الفكرة والتجربة، جملموعة من ادلؤلفٌن، نقال عن:  7

 34-33ص
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ماإلدالمم متػاسؾ ماخؿؾار محاظة مظؿؽقن ماظؿفربة متؾؽ معصادرة ظعدم

مإعؽاغقةم ماخؿؾار ماظغربمأراد مؼعينمأن موػذا ماظغرب; معع اٌعؿدل

اظؿعاؼشمواظؿقاصؼمبنيمأحزابمإدالعقةموبنيماظقالؼاتماٌؿقدةمعـم

بفامػذهماألحزابميفمتقّجفاتفاماظػؽرؼةممخاللمذروطمععّقـةمتؾؿزم

م مأؼؾقل/دؾؿؿرب مأحداث مبعد مخاصة وإسالنمم2001واظلقادقة

مباإلرػاب مؼلّؿك معا مايربمسؾك موػؽذام10"....اظقالؼاتماٌؿقدة

م مواظؿـؿقة ماظعداظة محزب مبدأ متأدقلف ماظلريم"عـذ مإذارات ؼؽلر

ضؾؾميفمإردالمإذاراتفماألربؽاغقةموؼؿعداػامخبطقاتموادعة،مصربعم

مػ ماالغؿكابات ماٌؤدلة2002-2001وبعد مإدي مصؼط مظقس ممؼ

م إديماألررافماظدوظقةميفماًارج.ماظعلؽرؼةميفماظداخؾموظؽـمأؼضا

مسالضاتم مشقل ماهلل موسؾد مأردوشان مععفا مميؾؽ ماٌؿقدة صاظقالؼات

مرداظة ماسؿرب معا موػق مذػرتفا.ممصؽتمضقؼة، ماظعلؽرؼة اٌؤدلة

وحزبفميفمأحدمأدؾابفمإديمدورموؼعقدماظرتحقبماألعرؼؽلمبأردوشانم

مبنيماظشرقماإلدالعلمواظغربمواٌ ـاطمزحزبم"اظقدقطمايضاري"

سمصقفامحزبم"وضدمطاغتماظػرتةماظيتمتأّدذ11اظعداظةمواظؿـؿقة...".

مأ مأبرز موطان ماظؿعؼقد، مذدؼدة مواظؿـؿقة ماالغؿػاضةماظعداظة حداثفا

ماظيت مماظػؾلطقـقة ميف مم28بدأت متؾعفام2000دؾؿؿرب/أؼؾقل ...ثؿ

وايربمسؾكماظعراقماجملاورمظرتطقام...م2001دؾؿؿربمم11أحداثم

                                                           
-0222قتها إبسرائيل نقال عن: اسرتاتيجية تركيا شرق أوسطيا ودوليا يف ضوء عال 42

 443، لرائد مصباح أبو داير، ص0244
 400-404أردوغان، لسمًن ذايب سبيتان، صرجب طّيب نقال عن: تركيا يف عهد  44
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م معارس/آذار موعؾػمم2003يف مترطقا، ميف ماظقادعة متأثرياتف عع

ماٌؾػاتم مػذه مطؾ ميف مؼؼدم مأن مايزب معـ مؼـؿظر موطان األطراد.

ماظغربلمأوال،مثؿمتػلريمػذهم اٌقاضػمعقاضػمسؿؾقةمهظكمباظرضا

ذيفقرم"إدالعل"موضقىمداخؾقةم"سؾؿاغقة".ممموتروجيفامذعؾقامأعا

ماالضؿصاديم ماٌلار معلارؼـ; ميف مخارجقة مجقالت مايزب أجرى

مأردوشانم متقاله ماظذي ماظلقادل مواٌلار مباباجان... مسـف اٌلؤول

حقثمضاممبلؾعمسشرةمرحؾةمخارجقةممشؾتماظدولماألربعمسشرةم

ماألوروبل ماالهاد ميف مواظصني...ماألسضاء مورودقا، موأعرؼؽا، ،

متقديم ماظذي مظؾقزب ماظلقادل ماظؿلقؼؼ مبغرض ماظزؼارات وطاغت

ماًالفم مطان معا موأؼا ماظؼضاؼا... مػذه معقاضػميف موتؼدؼؿ ايؽؿ،

مصاظـابتمأّن ماٌقاضػموتؼقميفا، متػلريمػذه مضّدمممسؾك ايزبمضد

معصاحلماظغربم معع ماالظؿؼاء مميؽـف م"ععؿدل" مإلدالم ممنقذجا غػلف

مأوموأػ ماإلرػاب متـؿج مدؼؽؿاتقرؼة معـ مأصضؾ مبدؼال مصققّصر داصف،

ذمممم12دميؼرارقةمتأتلمباإلدالعقنيماٌؿشّددؼـ...".

مدواصعمارتؾاطمأردوشانماظدطؿقرمأريدمؼاؼالمموؼشرح بؼقظف:م"سـدعامبأعرؼؽا

م3مبؿارؼخةماظعاّعماالغؿكاباتميفشانماىدؼدماظعداظةمواظؿـؿقةموصازمحزبمأرد

ماظرتطقةممؽـمبإعؽاغفملمؼم2002غقصؿربم ماىؿفقرؼة أنمؼصؾحمرئقسموزراء

ودسؿممدضقؼمإجراءعـمخاللممصؼطمأغفم،واظقاضعم.احملؽؿةعـمظرميمغظرا

                                                           
نقال عن: حزب العدالة والتنمية الرتكي: دراسة يف الفكرة والتجربة، جملموعة من ادلؤلفٌن،  40
 41-40ص
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أنم،مواظرتطلظربٌانمامظعضقؼةمأنمُؼـؿكبأردوشانممبلؿطاعم،مأصؾحمدوظل

مػرتةػذهماظميفطانمأردوشانمظؼدمم.2003عارسمم15ميفظؾقزراءمماصؾحمرئقلؼ

طزسقؿميزبماظعداظةمواظؿـؿقة،ممدورهحمؿؿؾمظمأعرؼؽلمدسؿمحقلؽامؽعؿش

اصةمععمخبوماٌؿقدة،ماظقالؼاتسالضاتمععممإلضاعةودعكمإديمإجيادمدؾؾم

عـمأجؾممدـدؼدمذعرمأغفمزحاجةمإديمذرسقةموصم.اظرئقسمجقرجمدبؾققمبقش

ـّمأّنماظلؾبميفمذظؽمؼعقد،ماظلقادلمعلؿؼؾؾمسؿؾف إديماًقفمموشاظبماظظ

ماىقشم موماظرتطلعـ ميفمسؾؿاغقؿف. ماالغؿكاباتاٌؿشّدد معـ مذفر ميفم،بعد

بداؼةممتطاغاظيتممععماظرئقسمبقشمعؼابؾةأردوشانمضؿـمم،2002مدؼلؿرب

م13.رحؾؿفماألعرؼؽقة"

صؾؿمؼؽـممبلؿطاعمحزبماظعداظةمواظؿـؿقةمبزساعةمأردوشانمأنمؼؿقّظكمايؽؿم

مإ مععّؼدة مصرتة ميف مترطقا ممضؾقؿقايف ميفمودوظقا، ماألودي ماظدوظة معـ معقاصؼة دون

أيممختطقطاموتـػقذاماظعاملميفمحؼؾةمتػّردػامباظؼقادةموصـاسةماٌقضػماظدوظل

مسؾكم متؼقم مادرتاتقفقؿف مطاغت ماظذي ماالبـ" م"بقش مأعرؼؽا معقاصؼة دون

مباظؼّقة ماىدؼد/اظؽؾري ماألودط ماظشرق مظقسمععـاممصـاسة م"عـ مذعار: راصعا

م.مصفقمضّدغا"

م ماٌشروع مػذا ميف مبدوره مأردوشان مأضّر موضد ماألعرؼؽل ميفصؼال مخطاب ميف

م ميف معؿقدثا2006عارسمم4إدطـؾقل ماظؽؾريمم، ماألودط ماظشرق معشروع سـ

موطؾريميفماظشرقماألودطم معفؿ مدور مصاحؾة ماظرتطلمصقف،مإنم"ترطقا واظدور

المؼؿفزأمممـمأرؾؼقامصؽرةمعشروعممؾري،مػؾمتعؾؿقنمعامػق؟مصرغامجزءااظؽ

                                                           
 Erdogan’s long arm inبعنوان:  Ahmet S Yaylaتقرير للدكتور  :نقال عن 41

the US م: 0247، أصدره يف نوفمرب 3صThe Investigative Journal 
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ماظ ميف متؾػزؼقغل مظؼاء مويف مأصرؼؼقا". ممشال موعشروع ماظؽؾري ماألودط م14شرق

م م2004صرباؼر مختؿؾػمسؿا مبؽقغفا ماآلن مترطقا مإدي م"أغظر مضال: ميفم، دؾؼ

دؼاربؽر،ميفمزؾماٌشروعماألعرؼؽلماٌلؿكممدقاداتفاماًارجقة،مخصقصا

ؽرمدؼاربماظشرقماألودطماظؽؾريماظراػـ،مأوماظشرقماألودطماظقادع،موأرىمأن

مم14هلذاماٌشروع".مامأومعرطزادارعمعـماٌؿؽـمأنمتؽقنمنؿا

ماٌؿغريم متأثري متأرري مإدي مواظؿـؿقة ماظعداظة محزب م"دعك مصؼد واظـؿقفة،

معـم معـماٌصاحلماٌشرتطةمبنيماظطرصني،موإمنا األعرؼؽلمظقسمصؼطماغطالضا

أيمم15،خاللمتردقخمععادظةمجدؼدةمظؾعالضةمتؼقممسؾكماٌؼاؼضةماحمللقبة"

معؼابؾمعصؾقة. معصؾقة مأو معؼابؾمخدعة ماظرتطلميفماظشرقممخدعة "صاظدور

موإمنام مدور، معـ مظـػلفا متؿصّقره موعا ماظرتطقة مباإلرادة مؼرتؾط مال األودط

ماظدوظقة،م ماظؼقى مسـ مصضال ماإلضؾقؿقة، مظؾؼقى ماألدوار مععمجمؿقسة ؼؿػاسؾ

ّؾبممماردةمصقعرتفمأريدمداودمأوشؾقمبأّنمبـاءماظـػقذماإلضؾقؿلمظرتطقامؼؿط

ماظيتم ماالدرتاتقفقة ماٌعامل مأو ماًطقط مدقاق ميف موعؿدرجة محذرة دقادة

ماظؼقىماظعظؿك". متؾعبمدورامم16هددػا مأن مظرتطقا م"المميؽـ مسؾقف، وبـاء

اميفمععاىةمضضاؼاماٌـطؼةموحّؾفا،مدونماظرضاماألعرؼؽل،مودونمصاسالموعفّؿ

                                                           
من يتكلم كثًنا خيطئ كثًنا: أردوغان منوذجا، جملدي مسًن، مقال مبوقع نقال عن:  42

 م12/24/0245بتاريخ  00رصيف
للدكتور دمحم طالب محيد، نقال عن: السياسة اخلارجية الرتكية وأثرها على األمن العريب،  43
 444ص
عبد  حيدرنقال عن: مكانة تركيا يف ادلدرك االسرتاتيجي األمريكي: دراسة مستقبلية،  44

 057ص ،الرزاق خلف احليدري
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معشرتط مورؤؼة مأدادقة، معؾادئ مسؾك مواذـطـ، معع ميفماالتػاق موتعاون ة

مم17اىفقدمبقـفؿامحقلمرؾقعةماظدورماظرتطل".

محقـا،م معشرتطة معصؾقة ماألعرؼؽلمحمّؼؼة ماظػؾؽ ميف متدور مأردوشان صرتطقا

فمواٌعطقاتمواظؿقّقالتماظلقادقة;موػذهموخاّصةمحقـامآخرمحلبماظظرو

موصؼم متلّؿك ماظيت مػل ماظػؾؽ ميف ماظلري مسؿؾقة مسؾقفا متدور ماظيت اٌصؾقة

مواألعرؼؽلمباظشراطةماالدرتاتقفقة.ماىاغبماظرتطل

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م             

                                                           
التغيًن يف النظام الرتكي وأثره على الدور اإلقليمي يف منطقة الشرق األوسط نقال عن:  45

 440د دمحم الفاضي، ص، للدكتور مجال خال0242-0220خالل الفرتة 
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 أهريكاارتباط إيراى ب

 
م مبفؾقيمطانماظشاه مإؼرانمعرتؾطاحمؿدمرضا ماظذؼـمغّصؾمحاطؿ قهمباإلنؾقز

م مدـة مأبقف مخؾع مبعد ماظعؿقمم1941حاطؿا مجمؾس ميف م"ووضػمتشرذؾ م،

موجؽـام ماٌـػك.. مإدي موأردؾـاه مراشقة، معؾؽا مرردغا م)إغـا مؼؼقل: اظربؼطاغل

مذاب(". مددؿقري ممبؾؽ مإم18عؽاغف ماظداخؾقةمصؽاغت مدقادؿفا ميف ؼران

مزفرمألعرؼؽامزاػرموعؤّثرععموجقدمم،ظؾـػقذماظربؼطاغلمواًارجقةمخاضعة

ممعـال متشفقع ميف محمؿد ماظقزراء مورردمرئقس ماظؾرتول متأعقؿ مسؾك عصّدق

م ماالغؼالبمسؾقفمدـةمبرؼطاغقا مضدم1953ثّؿ مسؾكمذراطةمبرؼطاغقا ممحػازا

م.م،موباظطؾعمبعدمأنمضؿـتمحصؿفامعـماظـػطماإلؼراغلاٌعلؽرماظشرضل

مموػلماظلـةماظيتماذؿعؾتمصقفاماظـقرةماإلؼراغقة،مادؿطاعم1978ويفمدـةم

م مايؽؿماظلقصقيتاالهاد مإدي ماظشققسل متراضل محمؿد مغقر يفمماؼصال

م ماظلؾطة مسؾك مصراع موغؿقفة مأصغاغلؿان، مدؼط متراضل مباغؼالبم1979يف م

عؾؿفؿماظذيمضؿؾفماظلقصققتمبعدمأذفرمظم/األعرؼؽلحػقظماهللمأعنيماظشققسل

.موطاغتماظـقرةماإلؼراغقةم،موأسؼبمذظؽمشزومأصغاغلؿانصاظفمباألعرؼؽاناتب

م مدـة م1978غػلفا مبعـاصر مخمؿؾطة مظالهادممعارطلقةؼلارؼة/م عقاظقة

م(ماظذيم1941حزبمتقدهماظشققسلم)تأدسمعـالمصقفاممغشط;مإذماظلقصقيت

ماظـقرةموضؾؾفا،موطاغمهّرطاتطانمظفم ماظعـاصرماظقلارؼةمضقؼةمأثـاء تمػذه

طؿبمجقؿسمؽقنماظؾدؼؾمسـمغظامماظشاه.معرذقةموصؼمبعضماظؿؼارؼرمألنمت
                                                           

 14نقال عن: الثورة اإليرانية بٌن الواقع واألسطورة، لزهًن مارديين، ص 46
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"صقرؼـمماٌكؿصميفماظشؤونماإلؼراغقةمعؼاالمغشرتفملاًؾريماالدرتاتقفبقؾم

"مؼؼقل:ماظؾدؼؾماألطـرماحؿؿاالم1978هتمسـقانم"إؼرانمواألزعةميفممأصرز"

م ماظقلاريموػق ماىـاح مواظعـػمػق مبفؾقيمباظؼقة مدؼطتمأدرة ذياسةمإذا

م19تؼدعقةمعـمضؾاطماظرتبماٌؿقدطةميفماىقشمدقؿقظقنماظلؾطة...".

م مسؾكمإعؽانموم،سؾكمحدودمإؼرانماظلقصقيتاالهادمذققسقةمزفقر تأثريػا

مماظـقرة متقاراتماإلؼراغقة معارطلقةؼلارؼة/سرب مغػلفم، ماظشاه وضعػمغظام

طؾمواالضؿصادؼة،ممةوأػؿّقةمإؼرانماالدرتاتقفقواغؼالبماظرأيماظعاممسؾقف،م

ماظـػقذم متصػقة مسؿؾقة ميف موتلري مأعرػا متعزم مأعرؼؽا مجعؾت ماظعقاعؾ ػذه

ماالنؾقزيميفمإؼران.م

اٌـاػضةمظؾشاهميفمتؾؽماظػرتةمطاغتمم/االذرتاطقةقلارؼةورشؿمأّنماظؿقاراتماظ

مالرتؾاطم مغظرا ماظشاه مظؼؾبمغظام ماظعؿؾمععفا مملمهّؾذ مأعرؼؽا مأّن مإال ضّقؼة

باإلنؾقز;موهلذامخّقرتممفاماآلخروارتؾاطمبعضماظلقصقيتفامباالهادمبعض

ماظعؿؾمععمتقارماًؿقينماظذيمضاممصقؿا ماظؿقاراتبعدمبؿصػقةممأعرؼؽا مػذه

مماظلقادل.ماإلنؾقز،موخاصةمغػقذمتقاظلقصقوضربمغػقذم

م ماظلؿقـات ماًؿقينميف مطان ماٌقاظلموضد ماظـاصر مسؾد مجبؿال ماتصال سؾك

موضم20ألعرؼؽا مسؾكماظـقرة، مصقفا مرداظةمحيـّف مظف مزّودهماظذيمأردؾ مأّغف قؾ

ذيؾةمعـمميممتؤو1966-م1963،موطاغتماظؼاػرةمبنيممبؾاظغمظؿـػقذمذظؽ

م" موعـفؿ مظؾـقرة، مووّفزػؿ ماظشاه ميؽؿ مؼاٌعارضني اظذيمم"زدياإبراػقؿ

                                                           
نقال عن: لعبة الشيطان: دور الوالايت ادلتحدة يف نشأة التطرف اإلسالمي، لروبرت  47
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م مبعد مأصؾح ماظـقرة ميف مخارجقة موزؼر ماإلؼراغقةايأول مأّنمم21.ؽقعة طؿا

ماًؿقينم ماٌكابراتماألعرؼؽقةم-غػلف موثائؼ ماظيتمخرجتمموصؼ اظلرؼة

مأردؾمرداظةمم-مظؾعؾـ م)ضد م"طـدي" إبانمعاممم1963يفمغقصؿربمإديمأعرؼؽا

مأحداث معـ مسـفا مانّر موعا ماظؾقضاء" مبـ"اظـقرة ماسؿؼالممؼعرف عـفا

م"ماًؿقين( مأّغف مصقفا مبؾمؼقّضح ميفمرفران، ملمؼعارضماٌصاحلماألعرؼؽقة

مؼرىسؾكماظعؽسم مإلحداثمتقازنممأّنمصفق ماألعرؼؽلمطانمضرورؼا اظقجقد

م ماالهاد ماظربؼطاغلماحملؿؿؾماظلقصقيتضد م"سـم"واظـػقذ مأؼضا مسّؾر ،مطؿا

م مخصقصامضـاسؿف ماظعامل، موأدؼان ماإلدالم مبني ماظقثقؼ ماظؿعاون بضرورة

مأّنم.22"اٌلقققة مموؼؾدو مواػؾتمرداظؿف، مدـنيممثّؿأعرؼؽا اضطرتمبعد

مممم.اظذيمصرضؿفماظـقرةماإلؼراغقة"اإلدالعل"مزحؽؿماظقاضعممظؾؿعاعؾمععف

م مصإّن مذظؽ، ماإلدالعل"موعع مبـ"اظؿقار مؼلؿك معا معع ماظعؿؾ مأعرؼؽا اخؿقار

سؿماظؾعضميفمإدارةمطارترماغؼالبامد"مملمؼؽـمباألعرماظلفؾ;مصؼدم"اٌالظل"و

مأرادمآخرونماظعؿؾمععمآؼةماهللمروحماهللماًؿقينممسلؽرؼا يفمرفرانمصقؿا

مم23."عـمأجؾمتؼؾقؾماًلائرماألعرؼؽقةمواٌعارضةماإلؼراغقة
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"وؼؼقلمتشارظزمطقجانماٌلؤولماظلابؼميفماٌكابراتماألعرؼؽقةماظذيمترأسم

ضلؿماظشرقماألدغكمإّنمصاغسمتقّضعمثقرةمدؾؿقةميفمإؼرانمتؤديمإديمغظاممضدم

مبؾطءمؼؽق مضقتفا ماظشاه مضد موادؿفؿعتماٌعارضة معـف... ماًؿقينمجزءا ن

ماألعرؼؽقةم ماظلػارة معلؤوظق مبدأ مذاتف ماظقضت مويف مبعد، مصقؿا تلارست

ميفم مواذـطـ معـ ماظرمسققن مذؾف مواٌكابراتمواٌؾعقثقن واٌلؤوظنيماظزائرؼـ

ماتصاالتمععماٌعارضة.مو اععةمعقشقفانمجبتؼقلمجقانمطقلمأدؿاذمإجراء

جداميفمأواخرماظلؾعقـقاتممشاضؾااظشاهممطانريميفماظشؤونماإلدالعقة،ماًؾ

معـم موخيرجقن مؼدخؾقن مطاغقا ماظدؼـ مورجال ماٌعارضة معـ مذكصقات ألّن

اظلػارةماألعريطقة.موأطدمػذاماظرأيمتشارظزمغاسماٌلؤولماظلقادلماٌكضرمم

م ماظلػري مهتمرئادة مرفران ميف ماألعريطقة ماظلػارة مطانممبقؾيف دقظقػان.

شؾقظماظؾففة،مخدمميفمسددمعـماٌقاضعماظصعؾةمماؼرظـديدقظقػانمعـمأصٍؾم

مصقفامالوسمخاللمحربم اًػقةمػـاك.مووصؾمدقظقػانمماالدؿكؾاراتمبا

م مسام مإؼران مدعكمم1977إدي مدقظقػان مغاسمإّن موؼؼقل مػقؾؿز. محمؾ ظققّؾ

مإديمإجراءم وؼؼقلمغاسمإّنمم...ععماٌعارضةماٌـاػضةمظؾشاهماتصاالتجبرأة

اظشاهمطانمسؾكمسؾٍؿمبأغـامشّقرغامرأؼـاموبدأغامتشفقعماٌعارضة،موطؿبماظشاهم

يفمعذطراتف:م"أرادماألعريطققنمإضاظيت،موملمخيربغلمأحدمأبدامبشأنماظـزاعم

داخؾمحؽقعةمطارترمأومسـمآعالمبعضماألعريطقنيميفماىؿفقرؼةماإلدالعقةم

اظالسبماظرئقللميفمرأبماظصدعميفم.مطانمظؿؽقنمحائطمصدٍّمضدماظشققسقة"

معفديمبازارجاغلم مػق ماظدؼـ مورجال ماظعؾؿاغقة ماظقرـقة اظرأيمبنيماىؾفة

مطانم ماظدؼـ. مظرجال معؤؼد مدؼين محزب موػل ماظؿقرؼر محرطة عؤدس

مأولم مؼؽقن مأن مظف موضد ماظدؼـ مرجال معع ماظعؿؾ ميف مرقؼؾ مباع ظؾازارجاغل
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فماٌلؿؿرةمععماًارجقةمرئقسموزراءمإلؼرانمبعدماظـقرةمظؽـفمواصؾمحقارات

ممم24األعرؼؽقةمواٌلؤوظنيميفماٌكابرات".

"طانمرؼؿشاردمطقمتانمعـماٌلؤوظنيماألعرؼؽقنيماظذؼـمدعقامإديمصفؿمعاميفم

سؾكمسالضةموثقؼةممسؼؾماظشقعة...مويفماظلؿقـاتمواظلؾعقـاتمطانمطقمتان

باٌؿؿردؼـمعـماىؾفةماظقرـقةمإديمذكصقاتمدؼـقةمبارزة.موطانمعؼربامعـم

عـمأضربمعلاسديماًؿقينمخاللمغػقفميفمم1978رجؾنيمدقؽقغانميفمسامم

مؼازديموصادقمضطبم مإبراػقؿ موػؿا ماإلؼراغقة متػفرتماظـقرة بارؼسمسـدعا

ؿؿرمطقمتانميفماظزؼاراتمزادهموطانمؼطؾؼمسؾقفؿامطـقةم"األعرؼؽقني"...مواد

موضطبمزاده... ماًؿقينموؼازدي موبارؼسمحقثماظؿؼك وضدمممبنيمرفران

ماهللمبفقشيتماظذيم مآؼة مإدي ماألعرؼؽقة ماظلػارة معلؤوظل مرفران ميف طقمتان

موأطدم مظؾـقرة. ماظلابؼة ماألذفر ميف مإؼران ميف ماظرمسل ماًؿقين مممـؾ طان

اًؿقينموأنمظقسمظدؼفممإؼراغققنمظؾؿلؤوظنيماألعرؼؽقنيمأغفمالمخقفمعـ

مم25رؿقحاتمدقادقةمظـػلف".

ترّجحمظدىمأعرؼؽام"أغفمالمبّدمعـمتغقريماظشاهمبعدمأنمصؼدمموبعدمأخذمورّد،

األخريمذعؾقؿفمداخؾمإؼران"،مصأبؾغماظلػريموظقؿمداظقػانماظشاهمبؿعؾقؿاتم

معصؾقؿفم مأن متعؿؼد ماٌؿقدة ماظقالؼات محؽقعة م"إن متؼقل ماظيت واذـطـ

مم26.قةمإؼرانمأؼضامتؼضلمأنمؼغادرماظؾالد"اظشكصقةموعصؾ

                                                           
 032-031لعبة الشيطان، ص نقال عن: 02
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مإؼرانميفم ماظشاه مشادر مبعضماىـراالتماظؼقامم16/01/1978وسـدعا مصّؽر م

ماظـقرة،م"وظؽـميفمتؾؽماٌرحؾة،مأسطتمإدارةم باغؼالبمظؼطعماظطرؼؼمأعام

طارترمإذاراتمإديمأّغفامتقّدمرؤؼةمإصالحاتمدميؼرارقةمبإؼران،مضضكمضرارم

بارضةمأعؾمظدىماىـراالتماظذؼـمملمؼرماظعدؼدمعـفؿمحالممخرواذـطـمسؾكمآ

مم27دقىماظػرارمعـماظؾالد".

ؼدركمحريةماألعرؼؽانمصقؿامؼؿعّؾؼمبقاضعفموخقصفؿمسؾكمطانماًؿقينمضدمو

م موطان مظذظؽعصايفؿ، ماىقش; مسؾك مأعرؼؽا متأثري مبؼطعممؼدرك بادر

ميفمبار27/01/1979أردؾميفمومذؽقطفؿ معـػاه معـ مدرؼة مرداظة ؼسمإديمم

مضائال:م مؼعرضمسؾقفمصػؼة "اظضؾاطماإلؼراغققنمؼلؿعقنمظؽ،مجقؿلمطارتر

مظؿقققدم مغػقذه مطارتر مادؿعؿؾ مصإذا مبأعري، مؼأمتر ماإلؼراغل ماظشعب وظؽـ

اىقشموصلحمررؼؼمادؿالعفمظؾقؽؿ،مصلقفمؼعقدماالدؿؼرارمظؾؾالدموحيػظم

مفبأّغواػفا،موعـمحلـمغقاؼاماًؿقينممصؿأّطدتمأعرؼؽام.28عصاحلمأعرؼؽا"

بعدمعـماظؿعاعؾمععف;مظذظؽمعّفدتماظطرؼؼمظعقدتفممعػّررجؾماٌرحؾةموأنمالم

ايؽؿممم،مودّؾؿؿف01/02/1979أؼاممعـمرداظؿفماظلابؼةماظذطرمأيميفمؼقمم

ماىقيم ماظلالح مضائد ماظربقعل، ماىـرال مؼؼقل مػذا مويف ماىقش، بؿقققد

اإلدالعقةمسـمدورماىـرالماظشاػـشاػلم"أثـاءمحماطؿؿفمأعاممحمؽؿةماظـقرةم
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ػقؼزرماألعرؼؽلماظذيمأوصدتفمأعرؼؽامإديمإؼرانمضؾقؾمدؼقطماظشاه،معامغصفم

مخارجمإؼرانمطؿام مباإلعربارقر مأظؼكماىـرالمػقؼزر بايرفماظقاحد:م)ظؼد

مم29.ؼؾؼكمباظػأرماٌقت(..."

م) مؼازدي مإبراػقؿ معع مأريد مجابر ماظصقػل مأجراه محقار موزؼرمويف أول

م ميف ماإلؼراغقةايخارجقة ماظـقرة(،مؽقعة ميفممبعد مأعرؼؽا مغػقذ مؼازدي أّطد

يفماؼران،ممظألعرؼؽاندادقةمظؼدمطانماىقشماظؼاسدةماألاىقش،مبؼقظف:م"

وداطماٌدغقةموشريماظعلؽرؼةمهلؿمبنيماألمومغػقذأوملمؼؿؿؽـقامعـمبـاءمضاسدةم

مظدىماظربؼطاغقنيمّنأ،ميفمحنيمإؼرانميف مطاغتمعقجقدة ماظؼاسدة معـؾمػذه

مؼازديم".واالدرائقؾقني م"إودؽؾ معشروعم: مومبقجب مواذـطـ مغظرت ذن

رجالماظدؼـميفم")اجيادمائؿالفمبنيماىقشمورجالماظدؼـ(ماديممبرجقـلؽل

مم"اؼران ماٌؾؽل؟أسؾك ماظـظام مخيؾػ ماظذي ماظؾدؼؾ مبؼقظف:مغف مصأجاب ،"

طةماظلقادقةمبعدمؾنممتؾءمصراغماظلأغفؿممبـابةماظؼقةماظيتمتلؿطقعمإغعؿ،م"

ميف ماظلؾطة مادؿالم ماظشققسقنيمعـ مطذظؽ موظؽلممتـع ماظشاه .مإؼرانمرحقؾ

موػقأوضحمأدسينم ماألأمطـر مدؾطةمنماظقالؼاتماٌؿقدة مترىمضرورة عرؼؽقة

ػؿمأمّنباواهمردعماًطرماظشققسلمألمرجالماظدؼـموتعاوغفامععماىقشمػق

م مباظـلؾة موخاّصمظألعرؼؽانضضقة ماٌرحؾة متؾؽ ماأليف مضقء مسؾك حداثمة

ضانماظشققسقةمحأؼرانميفمإنمالمتؼعمأصغاغقة،مػلمحرصفؿماظشدؼدمسؾكماأل

مم30".بعدمرحقؾماظشاه
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م مإؼرانوػؽذا، محؽؿ ماًؿقين مأعرؼؽامادؿؾؿ مبرضا مؼلؿكم، معا وأّدس

مأّنم معـ م"وباظرشؿ ماٌالظل". م"غظام مؼلؿك معا موبرز ماإلدالعقة، باىؿفقرؼة

األعرؼؽقنيمػؿمأدؾابمماًؿقينمضدمأذارميفمخطؾفميفمعـادؾاتمسدؼدةمأّن

مبازرطان،م معـؾ: مغظاعف مأرطان مأن مإال مواهلقان، ماظؾالء معـ مإلؼران موضع عا

معـم موسؾؿ مبأعر مباألعرؼؽقني ماتصاهلؿ مأّطدوا مضد موراصلـفاغل، وبفشيت،

مأّنمحؽقعةماظـقرةمبزساعةماًؿقينمملمتؾغماٌعاػداتم اًؿقينمغػلف.مطؿا

جاغبمطاظؿلؾقح،مأوماظؾرتولمأوماظيتمطاغتمتربطمبنيمإؼرانموأعرؼؽاميفمأيم

مظؾشعب معؼـعة مأدظة مايؽقعة مػذه متؼدم مومل مػذهمماظؿفارة، محقل دقاء

اٌعاػدات،مأومادؿؿرارموجقدمإؼراغقنيمحيؿؾقنماىـلقةماألعرؼؽقة،موؼشاعم

أعرمارتؾارفؿمجبفازماٌكابراتماألعرؼؽل،موؼؿقظقنمعقاضعمعؤثرةميفماظلؾطةم

م31.اظلقادقة..."

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                           
نقال عن: العالقات اإليرانية األمريكية بعد النصف الثاين من القرن العشرين، لعليان  14

 406-405حممود عليان، ص
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 املشرتكة املصاحل

م

"ؼعّرفماهلدفميفماظلقادةماًارجقةمبأغف:ماظغاؼاتماظيتمتلعكماظقحدةم

ماظدوظقة"، ماظؾقؽة ميف مإديمهؼقؼفا ماظغاؼاتمم32اظدوظقة مػذه مترتؾط معا وسادة

مه مظؾدولمدّداظيت ماًارجقة ماإلضؾقؿلمماظلقادة ماٌلؿقى مسؾك اظػاسؾة

م ماظؼقعقة"مبواظدوظل مبـ"اٌصؾقة مؼلؿك م"ا موػل: مواظرشؾاتم ، اياجات

مدقادةم مذات مأخرى مبدول مذظؽ موسالضة مدقادة، مذات مدوظة متدرطفا اظيت

ماظدوظة مهلذه ماًارجل ماجملال معـمم33;"تشؽؾ ماظػاسؾة ماظدول صفدف

دقادؿفاماًارجقة،مختطقطاموتـػقذا،مدؾؿاموحربا،ماغػراداموهاظػا،مػقم

م.عـشقدةمهؼقؼمعصؾقؿفاماظؼقعقةماظيتمهّددػامطأػدافموشاؼات

ماظؿعؾرياتماظيتمتطؾؼمسؾكماٌصؾقةم معـ مػـاظؽماظعدؼد مبأّن ماظؼقل "وميؽـ

مايصر:م مال ماٌـال مدؾقؾ مسؾك ماظؿعؾريات مػذه مضؿـ موؼأتل اظؼقعقة...

م ماٌشرتطة ماٌؿصارسةممCommon Interestsاٌصاحل مأو ماٌؿعارضة واٌصاحل

Conflicting InterestsواٌصاحلماألدادقةمأومايققؼةممPrimary or Vital 

Interestsمم ماظـاغقؼة ماٌؿطابؼةممSecondary Interestsواٌصاحل واٌصاحل

Identical Interestsمم ماٌؿؽاعؾة مComplementary Interestsواٌصاحل

مMaterial InterestsواٌصاحلماٌادؼةممSpecific Interestsواٌصاحلماحملددةم

                                                           
عملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية: الوالايت ادلتحدة األمريكية إمنوذجا، نقال عن:  10

 147صللدكتور أمحد نوري النعيمي، 
   www.moqatel.com، موقع: ادلصاحلنظرية توازن القوى وتوازن نقال عن:  11

http://www.moqatel.com/
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م ماٌؿؾاؼـة مضمVariable Interestsواٌصاحل ماظؿؾؾقرمواٌصاحل مأو ماظؿشؽؾ قد

Inchoate Interestsوباظؿاظلمصإغـامحنيمدماولمأنمغـلبمعضؿقغامموػؽذا.م

حمددامإديمطؾمواحدةمعـمتؾؽماٌصاحلماظؼقعقة،مصإنمذظؽمميؽـمأنمؼؿؿـّؾم

سؾكماظـققماظؿاظل:م)أ(ماٌصاحلماظؼقعقةماألدادقةمترّطزمسؾكمرياؼةماظؽقانم

مو مظؾدوظة مواظـؼايف مواظلقادل ماألخطارماٌادي مطاصة مضّد مبؼائفا تأعني

وػذاماظـقعمعـماٌصاحلمالمؼؼؾؾممواظؿفدؼداتماًارجقة،ماظؼائؿةمواحملؿؿؾة.

اٌصاحلماظؼقعقةماظـاغقؼةمػلمأضّؾميفمم..م)ب(مأّنعؼاؼضؿفمأوماٌلاوعةمسؾقف.

معـماٌصاحلماظلابؼة معقارينماظدوظةمعلؿقىمأػؿقؿفا مرياؼة مأعـؾؿفا ،موعـ

مإ ماظلعل مأو ماظدوظةمباًارج مممـؾل مظؿأعني ماظؽاصقة ماظضؿاغات متقصري دي

ماألخرى ماظدول مظدى ماٌعؿؿدؼـ موأّعاظدبؾقعادقني مظؾؿصاحلم... مباظـلؾة ا

معقضعمخالفمبنيماظدول،م مأو ماتػاق معقضع متؽقن مأن ماظيتمميؽـ اظؼقعقة

مصفلمتؿؿـّؾموسؾكمدمقمعامأدؾػـاماظؼقلميف:

علأظةمععقـة،موعـمأعـؾؿفاماٌصاحلماٌؿطابؼةمبنيمدوظؿنيمأومأطـرمحقلمم-1

مسؾكم ماظؾاردة مايرب مصرتة مخالل ماظربؼطاغقة ماألعرؼؽقة ماٌصؾقؿني تقاصؼ

مضرورةمإبعادماظؼارةماألوروبقةمسـماظلقطرةماظلقصقؿقة.

ميفماياظةمم-2 مطؿا معؿطابؼة مباظضرورة مملمتؽـ ماظيتموإن اٌصاحلماٌؿؽاعؾة

معـم مأنمػـاكمأدادا مػق مميقزػا معا مبقـفاماظلابؼة،مظؽـمأػؿ االتػاقمؼربط

متؾؽم ماألررافميف مظصاحلماظدول مظؿقؼقؼفا موعالئؿة معشرتطة مإعؽاغقة وؼقصر

ماظعالضة،موعـمأعـؾؿفاماٌصاحلماظيتمتربطمبنيمدولماالهادماألوروبل.

موػلم-3 ماٌؿضاربة، مأومماٌصاحل متؿػؼ ممما مأطـر موتؿؾاسد عصاحلمختؿؾػ

ماظـقعمعـماٌصاحلمميؽـمأن مػذا مالحؼةممتؿالضك،مسؾكمأّن ؼؼؾؾميفمعرحؾة
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ماظـز ماظدؼؾؾقعادلتلقؼة مايؾ مبأدؾقب محقظف ماألعرمماع مؼؿطقر مورمبا بؾ

مأوم معصاحلمعشرتطة مسؾقفا ماٌؿـازع ماٌصاحل مػذه متصؾح مأن محد مإدي أحقاغا

م34عؿؽاعؾة".

ماألػدافماظؼقعقةميفماظلقاداتماًارجقةمظؾدول،مصقؿؽـم متػصقؾمأػّؿ وأّعا

م35تؾكصقفمصقؿامؼؾل:

ماظلقادةماإلضؾقؿقةمودسؿماألعـماظؼقعل..مرياؼةم1

م.متـؿقةمعؼدراتماظدوظةمعـماظؼقة.2

م.مزؼادةمعلؿقىماظـراءماالضؿصاديمظؾدوظة.3

م.ماظؿقّدع.4

مغشرػاميفماًارج.موماظعؿؾمسؾك.ماظدصاعمسـمأؼدؼقظقجقةماظدوظةمأ5

م.ماألػدافماظـؼاصقة.6

م.ماظلالم.م7

م:،موػلرئقلقةإديمأربعةمأغقاعمماظؼقعقةماٌصاحلموضدمضّلؿمبعضماظؽّؿابمػذه

م1" ماظدصاسقة ماٌصؾقة .Defense Interest:م)جمؿقسةمم ماظدوظة مسـ اظدصاع

مأوم مأخرى مدوظة مبقادطة ماٌادي مباظعـػ متفدؼد مأي معـ موعقارـقفا دول(

مشريم مأو معـمأيمتفدؼدمخارجلمحمؿؿؾ،معؾاذر مدول،موايؿاؼة جمؿقسة

معؾاذر،مضدماظـظامماظلقادلماظؼقعل.

                                                           
نقال عن: العالقات السياسية الدولية: النظرية والواقع، للدكتور إمساعيل صربي مقلد،  12
 43-41ص
السياسية الدولية: دراسة يف األصول والنظرايت، للدكتور إمساعيل  ينظر: العالقات 13

 417-412صربي مقلد، ص
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تعظقؿماظرصاػقةماالضؿصادؼةمم:Economic Interestماٌصؾقةماالضؿصادؼة.م2

مظؾدوظةمأومجمؿقسةمدولمباظـلؾةمظؾدولماألخرى.

م3 ماظدوظل ماظـظام معصؾقة .World- Order Interest:مغظاممم مسؾك ايػاز

مباألعـ،م مإراره ميف متشعر مأن ماظدوظة متلؿطقع مواضؿصادي، مدقادل دوظل

ميمخارجماظـطاقماىغرايفمظؾدوظةمزحرؼة.وميؽـمأنمميؿدمغشارفاماظؿفار

رياؼةموتدسقؿمجمؿقسةمعـمم:Ideological Interest.ماٌصؾقةماظعؼائدؼةم4

اظؼقؿ،ماظيتمؼشرتكمصقفاماٌقارـقنمواظدوظةمأومجمؿقسةمدول،مواالسؿؼادميفم

م36."صالحقؿفاميفمطؾماظعامل

م مظـا مميؽـ متؼّدم، معا مضقء مواضعوسؾك ممصفؿ ماٌصاحل اٌشرتطةماظؼقعقة

مقة/اظرتطقةمواألعرؼؽقة/اإلؼراغقة.ماألعرؼؽ

م

  الرتكيةاألهريكيةاملصاحل/  
بعدمأنماخؿارتماظقالؼاتماٌؿقدةماظعاملماإلدالعلمطلاحةمعقاجفةمهلا،م"

محربفا مإرار معاميف مسؾك مسربماٌعؾـة مباإلرػاب، مبغزومؼلؿك مضقاعفا

مواظع مازت،م2003-2001قمبنيمساعلمراأصغاغلؿان األعرؼؽقةمؼدتماياجة

مظ ماظرتطل، ماظدور مصقلبموإدي معـطؾؼاتمسلؽرؼة مالسؿؾاإقسمعـ متارمنا

مـمذظؽمصإّنصضالمسم،يفماٌؼامماألولمدقةمواضؿصادؼةوثؼاصقةمودقامحضارؼة

ماياظل ماظدوظل ماغؿؼاظقةماظـظام ممبرحؾة ممير ماألحادؼةمماظذي مصقفا تؿفدد

مضقى معـ مأطـر مضؾؾ موعـ مررؼؼة، معـ مبأطـر مماظؼطؾقة، مدوظقة، عـاخامؼؼدم

                                                           
   www.moqatel.com، موقع: نظرية توازن القوى وتوازن ادلصاحلنقال عن:  14

http://www.moqatel.com/
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محرطؿفا،معالئؿ مبفدفمتقدقع مترطقا، معـؾ مظؾػاسؾنيماإلضؾقؿقنيماظؽؾار، ا

صفـاكمتصقرمواضحمظدىمواذـطـ،مبأنمترطقاممورة.سؾكماٌـاموظزؼادةمضدرتفا

مععؿدالميؽـمهل مإدالعقا مأنمتشؽؾممنقذجا معلؾؿمم،ا حيؿذىمبف،موطعضق

ماظؿارخيقةمععم مإديمسالضاتفا واألػؿمماظغرب.وحقدميفمحؾػماظـاتق،مإضاصة

ماألودط ماظشرق معـطؼة مصإن مذظؽ، مطؾ ماظؿقدؼاتممعـ مأػؿ متشؽؾ طؽؾ،

ثماإلبؼاءمعـمحقمتماألعرؼؽقةماٌؿعاضؾةاراٌطروحةمسؾكماإلدامتقفقةااالدرت

ماألعرؼؽقة ماهلقؿـة معـطؼةمسؾك مادرتارجغميف مأطربماصقة متضؿ تقفقة،

مساٌل ماظطؾقعل.ماحؿقارل مواظغاز ماظـػط مأّن عـ ماألػدافمموالذؽ، أحد

ماظقدطكمتقفقةااالدرت مآدقا ميف ماٌؿقدة مػقمظؾقالؼات متفقدممواظؼقضاز،

ماٌـادؾة ماظـماألرضقة ماظشرطات ميفمأعام ماظطاحمة ماظعؿالضة ماألعرؼؽقة ػطقة

حقثماالحؿقارلماظـػطلميفممعـمادؿـؿارمغػطماٌـطؼةمواظيتمتعدماظققمماظـاغقة

موضدماظعامل ماظعربل، ماًؾقج األعرؼؽلمايـقثمظؿدذنيمػدفماظلعلممبعد

دققانمم-تؾؾقللم-خطمجدؼدمظـؼؾماظـػطمواظغازماظطؾقعل،مسربمخطمباطق

ماٌؿقدط;معـمأجؾماالظؿػافمسؾكمخطقطماظـػطماظعابرةمماظرتطل سؾكماظؾقر

وعـماٌرجحمأنممغقا،مورودقاماظؾقضاء،مثؿمإديمأوروباماظغربقة.اروأوطمظرودقا،

ماألعرؼؽقةتؽق ماظلقادة مداػؿتمبػمن مظالعؿدادضد مترطقا، مأعام ماظطرؼؼ مؿح

،موذظؽمعـمخاللمدصعمترطقامباواهمختػقػماظؿقترمبنيمػذهماظدولمإضؾقؿقا

مدؾؾ مودفؾ مترطقا، مصقاظموبني مععفا، مامةاظؿعاون إلضؾقؿلماالدؿؼطاب

م37."ظالدؿؼطاباتماظعابرةمظؾلقادةماظرتطقةمااظلائد،مأسطتموزغامطؾري
                                                           

نقال عن: التغيًن يف النظام الرتكي وأثره على الدور اإلقليمي يف منطقة الشرق األوسط  15
 444-442ص ، للدكتور مجال خالد دمحم الفاضي،0242-0220خالل الفرتة 
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ميؽـمأنمغؾّكصمرؾقعةماظؿقاظػمبنيمأعرؼؽام)اظدوظةماألطـرمغػقذاميفماظعاملمو

ماظؼقؼةم م)اظدوظة مأردوشان موترطقا ماٌقضػماظدوظل( ميف ماظعؾقا ماظؽؾؿة وصاحؾة

ماٌؤثرةمإضؾقؿقا(مصقؿامؼؾل:

م

م:مريكوةملصلحةذاألا

 تـؾقتمغػقذػاميفمترطقامبعدمأنمطانماإلنؾقزمعلقطرؼـمسؾقفا.م -
مظقؾعبممادالعلمضقيضؿانمبؾدم - ماظلعقدؼةموعصر طؾدؼؾمسـمدوظة

ماظشقعل"م م"اإلدالم معؼابؾ ماظلين" م"اإلدالم مسـ ماٌداصع دور

م"اإلدالمموظماإلؼراغل، مأو ماٌعؿدل" م"اإلدالم مبـ مؼلؿك مٌا ريّوج

ماظلقادلم م"اإلدالم مؼلؿكمبـ اظصقيفماٌعؾؿـ"مطقؾقػمحملاربةمعا

مادؿطاست مأخرى موبعؾارة مإدالعلمماٌؿشّدد/اإلرػابل" مبؾد ضؿان

 ضقيمحملاربةماإلدالمموصؽرةماًالصة.
مأنمتؽقنمترطقامذراعممتّددمغػقذػاميفمعـطؼةمآدقاماظقدطكمواظؼقضاز -

 .اظيتمتعؿربمعـطؼةمغػقذمرودقة
أنمتؽقنمترطقامزحؽؿمعقضعفاماالدرتاتقفلمممرمغؼؾمعقاردماظطاضةم -

 عـمحقضمزحرمضزوؼـ.
م - مترطقا متؽقن ماالدرتاتقفأن معقضعفا مايضاريمزحؽؿ موإرثفا ل

مأودطل،م مذرق مإضؾقؿل; مغظام معـ مأطـر ميف مصاسال مررصا اظؿارخيل

مؼؿقحمألعرؼؽامأعؿقدطل،مبؾؼاغل،مآدققي،مإدالعلمو رؾلل،ممما

 عروغةميفماظؿعاعؾمععماظؽـريمعـماظؼضاؼا.
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ماٌؾػاتممأن - ميف متلؿعؿؾفا مإؼران، معع مظؾؿقازن محاصظة مترطقا تؽقن

 اٌشرتطةمبقـفؿامطاٌؾػماظعراضلمواظلقري.ممم
ظؾؿـارؼماٌلؿعصقةمأعرؼؽامأنمتؽقنمترطقامغاصذةمتعربمعـمخالهلامم -

،مطاظشؿالمػاغػقذصقفامأطـرمعـمضقةمدقادقةمتزاحؿمحقثمتؿصارعم

 ممماإلصرؼؼل،موعـفمظقؾقا.م
وػؽذامدقربزمسربمسؼدؼـمعـماظزعـمتؼرؼؾاماظدورماظذيمرمسؿفمأعرؼؽامظرتطقام

مآدقام موخباصة مآدقا معـارؼ موبعض مودقرؼا، مأصغاغلؿان، معـ: مطؾ يف

ماألخذم معع مإصرؼؼقا، ممشال موعـفا موإصرؼؼقا مواظؾؾؼان، مواًؾقج، اظقدطك،

مبعنيماالسؿؾارمرؾقعةماظدورموضقةماظؿأثريماٌؿػاوتة.م

ذ

 :ذوةدروغانناألذوة/ملصلحةذالرتكا
ماٌؤدلةم - مدور مؼضعػ موأن مايؽؿ مإدي مؼصؾ مأن مأردوشان ادؿطاع

ماٌدغلم مايؽؿ معـ مسؼدؼـ محقاظل مؼضؿـ موأن م)انؾرتا( اظعلؽرؼة

ماحملاوالتم مبعض مسـ مضقؾ معا مدقى مظؾفقش مؼذطر متدّخؾ دون

 االغؼالبقةماظضعقػة.م
ماظيتم - ماًاغؼة ماالضؿصادؼة مأزعؿفا معـ مترطقا مخيرج مأن ادؿطاع

وأنمحيّؼؼمظالضؿصادماظرتطلمضػزةمغقسقةمبدسؿمم2001ذفدتفامسامم

موعام ماظدوظل ماظـؼد مضروضمصـدوق ميف معـال مؼؿؿـّؾ مباظطؾع أعرؼؽل

 .موشريمذظؽم(مأوماٌـطؼةماظصـاسقةماٌشرتطةQIZؼلؿكم)
سؾكمأطـرمعـممضؾقؿقاإادؿطاعمأنمجيعؾمظرتطقامدورامدقادقامعؤّثرام -

محدودصعقد مإدي مأحقاغا مؼصؾ مضد مموخباصةم،اظعاٌقةم، اظعاملميف
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متؼرؼؾا مطّؾف مم،اإلدالعل مسؾك ممنقذجفبـاء مناح سؾكممتروؼج

 .اٌلؿقىمايضاري/اظـؼايفمواالضؿصادي
ادؿطاعمضؿانمحصةمظرتطقاميفمغػظماظعراق،مواظؿطّؾعمإديمحصةميفم -

ماظطاضة مذرقممعصادر موشاز مغػط معـ موإديمحصة ماظقدطك، مآدقا يف

 اظؾقرماٌؿقدطم.
م - م)ادؿطاع مسؾك م)اىـاحمPKKاظؼضاء ماظؽردي ماظعؿال محزب )

األعرؼؽلمعـفمبؼقادةمسؾدماهللمأوجالنماظذيمطانميفمدقرؼاماظؿابعةم

مأيمادؿطاعمععاىةماظؼضقةماألعـقةماظؼقعقةماظرتطقةموصؼم ألعرؼؽا(

 اظؿصّقرماظؽؿاظل.م
ماالهادم - مإدي مظالغضؿام ماظؼقي ماألعرؼؽل ماظدسؿ مضؿان ادؿطاع

 األوروبل.
م

 األهريكية/اإليراًية املصاحل 
صإّنمصضققةممبنيمأعرؼؽاموإؼران،موتقترميفماظعالضةمرشؿمعامؼظفرمعـمتـاصر

مقتشم-ؼران"إ مسام مظؾعؾـ مزفرت ماظيت م"1986" مسـ مطشػت اظؿعاونمم

اإلؼراغلماإلدرائقؾلمايـقثمأثـاءمحربماًؾقجماألوديمبنيماظعراقموإؼران،م

مجلراحقثم مأن ماظؿارخيقة مإديممأزفرتماظقثائؼ مطاغتمتأتل ماألدؾقة عـ

مبنيم متعاون مػـاك مطان موأغف ماظصفققغل، ماظؽقان مسرب مأعرؼؽا معـ إؼران

م مايربماظعراضقة مبداؼة معـذ اإلؼراغقة،محؿكمتؾنيمأنمم-األررافماظـالثة

"،م"،مأحدمأضرباءم"آؼةماهللماًؿقيناإلؼراغقنيموامسفم"صادقمرؾطؾائلمأحد
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اٌؿقزةمني،موذظؽمعـمخاللمسالضؿفمواظذيمطانمؼؾعبمدورماظقدقطمبنيماظطرص

مسازر م"جقزؼػ ماظصفققغل مبأجفزةمعع مسالضة مظف مبدوره مطان ماظذي ،"

متؾؽم محؼقؼة ماطؿشاف مومت ماإلدرائقؾل، مواىقش ماظصفققغقة اٌكابرات

م) ماظؼؾضمسؾكمرؾطؾائلميفمؼـاؼر مإظؼاء مبعد مبرظنيم1983اظعالضة ميفمعطار )

تأذرياتمدخقلموخروجموزحقزتفمطؿقاتمعـماهلريوؼـموسؾكمجقازمدػرهم

م)مصفققغقة. ميف موباظؿقدؼد ممماثؾة، مأخرى مواضعة مسامم18ويف مؼقظقق )

ماجملالم1981) ميف مايـقث ماإلدرائقؾل ماإلؼراغل ماظؿعاون ماغؽشػ ،)

اظعلؽري،موذظؽمسـدعاممتؽـتمضقاتماظدصاعماىقيماظلقصقؿقةمعـمإدؼاطم

مبؾـؿس"،مضؾتمررؼؼفا م"أرورؼق مظشرطة مأرجـؿقـقة،متابعة ودخؾتممرائرة

مواظؽقانم مرفران مبني متـؿؼؾ ماظطائرة مػذه موطاغت ماظلقصقؿقة، األجقاء

اظصفققغل،محمؿؾةمباظلالح،موطشػتمصققػةم"اظؿاميز"ماظربؼطاغقةموضؿفام

محقثم ماإلؼراغل، ماظصفققغل ماظعلؽري ماظؿعاون مػذا مسـ مدضقؼة تػاصقؾ

(معـم17و12و10إؼرانمادؿؾؿتمثالثمذقـاتمأدؾقةميفمأؼامم)مأطدتمأّن

سؾكمدعلماظـظامماإلؼراغلمسؾكممداعغاموصقؿامؼعدمدظقالم(.1981قمسامم)ؼقظق

ؼراغلماظلابؼماظؿعاونماظؽاعؾمععماظؽقانماظصفققغل،مصؼدماسرتفماظرئقسماإل

مصدر مبين مايلـ م)اهلرياظدم"أبق مصققػة معع مظف مصقػقة معؼابؾة ميف ،"

(م1981أشلطسمسامم)ترؼؾققن(ماألعرؼؽقةمغشرتميفماظرابعمواظعشرؼـمعـم

مسؾؿا"أ مأحقط مػمغف موبقجقد موإدرائقؾ مإؼران مبني ماظعالضة مؼؽـمذه ممل أغف

ماظؿق مؼقاجف مأن معؿقرراؼلؿطقع مطان مواظذي مػـاك ماظدؼين ماظؿـلقؼممار يف

م) مويف ماإلدرائقؾل"، ماإلؼراغل م)3واظؿعاون مؼقغقق ماسرتفمعـاحقؿم1982( )

اظؽقانماظصفققغلمطانمميدمإؼرانمباظلالح،موسؾؾمذارونموزؼرممبقفـمبأّن
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متؼقؼا مأنميربماظصفققغلمآغذاكمأدؾابمذظؽمإديم"أن مذأغف مإؼرانمعـ ة

مم38...."ؼضعػماظعراق"

مظؿشقؼفم محماوظة مذظؽ مواسؿربت ماألخؾار، مػذه مبشّدة مإؼران مأغؽرت وضد

م مغقصؿرب ميف موظؽـ مسؾلم1986مسعؿفا، ماهلل مآؼة معـ ماٌؼّربني مأحد مضام م

االتصاالتمعـؿظريماظذيمطانمسؾكمخالفمععمراصلـفاغلمبؿلرؼبمخربم

مإديم ماظؼضقة مصؿققظت ماظؾؾـاغقة; ماظشراع مجمؾة مإدي م/اإلؼراغقة األعرؼؽقة

مأدؾقةمإلؼرانم ماظرئقسمرؼغانمإديماالسرتافمبؾقعمأعرؼؽا صضققة،مواضطّر

ظؿؼاتؾماظعراق.مويفمخطابمعؿؾػز،مداصعمرؼغانمسـماظعؿؾقةمضائال:م"باظـظرم

ماالدرتاتقفق ماألػؿقة ماخرتغاممةإدي ماإلدالعل، ماظعامل ميف موغػقذػا إلؼران

مم39غػقصمإعؽاغقةمإضاعةمسالضةمأصضؾمبنيمبؾدؼـا".

سؾكماظؿعاونماظلريمواظؿؼاربماألعرؼؽلم"طؿامأّنمػـاكمأعـؾةمسدؼدةمأخرىم

اإلؼراغل،موعـمبقـفامعامحدثميفماظعراقمباظرشؿمعـمأغفمالمتقجدمروابطمم-

...موطاغتم1979ـقرةماإلؼراغقةمساممدبؾقعادقةمبنيمرفرانموواذـطـمعـذماظ

االدرتاتقفقةماٌشرتطةمضدمذيعؿفؿامخاللماظغزوماألعرؼؽلمألصغاغلؿانمسامم

مراظؾانم2001 مبـظام مأرقح ماظؿلفقالتمحقـؿا مطؾ مإؼران مصؼدعت ...

ماألعرؼؽقة،م ماظؼقات مضؾؾ معـ مواحؿالهلا مأصغاغلؿان مظغزو واٌلاسدات

قطمطابقلمبقدماظؼقاتماظغازؼة،مواٌلاسداتماظيتمضدعؿفامإؼرانمسفؾتمبلؼ

                                                           
، موقع مركز الشرق العريب. العالقات االيرانية االسرائيلية تعاون سري واترخيينقال عن:  16

www.asharqalarabi.org.uk 
حلف ادلصاحل ادلشرتكة: التعامالت السرية بٌن إسرائيل وإيران والوالايت ادلتحدة، ينظر:  17

 44ص لرتيتا ابرزي،
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مظقالم مراظؾان موإدؼاط مأصغاغلؿان مشزو مسؾك مضادرة متؽـ ممل مأعرؼؽا مإن بؾ

مم40".اظؿعاونماإلؼراغل،موػذامعامصّرحمبفمشريمواحدمعـماظلادةماإلؼراغقني

ماٌؿقدةم مواظقالؼات ماإلؼراغقة ماإلدالعقة ماىؿفقرؼة مبني ماظؿؼاء مػـاك "إذا

مؼؿعّؾؼمب ماالظؿؼاءماألعرؼؽقةميفمطؾمعا مواظعراقمخصقصا،موػذا اٌـطؼةمسؿقعا

مسؾكم معؾـقة ماٌدىمظؽؾقفؿا مبعقدة مبؾمألػدافمحققؼة معرحؾقا، ظقسمػدصا

م41أدسموتػاػؿاتمواضقة".

وميؽـمأنمغؾّكصمرؾقعةماظؿقاظػمبنيمأعرؼؽام)اظدوظةماألطـرمغػقذاميفماظعاملم

اٌالظلم)اظدوظةموصاحؾةماظؽؾؿةماظعؾقاميفماٌقضػماظدوظل(موإؼرانمهتمغظامم

ماظؼقؼةماٌؤثرةمإضؾقؿقا(مصقؿامؼؾل:

م

م:ملصلحةذاألمريكوةا

م - م"اٌالظل"مادؿطاست ماظيتمأتتمزحؽؿ ماإلؼراغقة ماظـقرة مخالل عـ

م ماالهاد موبني مبقـفا محاجز محدودمماظلقصقيتوضع مسـد ؼؿقضػ

 م."اإلدالعقة"مإؼران
ميفممتررد - مذررقا مإؼران موجعؾت مإؼران، معـ ماإلنؾقزي اظـػقذ

مسؾقفم موبـاء ماًؾقج معـ ماإلنؾقز متصػقة مسؿؾقة مؼؿابع اإلضؾقؿ

 .ماظعراقبنيماذؿعؾتمايربمبقـفامو

                                                           
نقال عن: العالقات اإليرانية األمريكية بعد النصف الثاين من القرن العشرين، لعليان  22

 412-410حممود عليان، ص
تقاطع، للدكتور دمحم طالب محيد، نقال عن: العالقات اإليرانية األمريكية: توافق أم  24
 3ص
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م - ماظـقويمجعؾتمإؼرانماًطر ماظؾعؾع مدولماًؾقجمأو اظذيمؼؿفدد

ماخرتاض مسؿؾقة ميف ممفؿظؿلؿغّؾف مسؾك مػقؿـؿفا ماظشرقموبلط عـطؼة

 م.طؽؾماألودط
ممزفرماظؾعدماالدرتاتقفلميفماظؿقاظػم11/09/2001بعدمأحداثم -

األعرؼؽلماإلؼراغلميفماًدعاتماظؽؾريةماظيتمضّدعؿفامإؼرانمألعرؼؽام

م ميف معـفا مطـرية ماظرئقسمم،أصغاغلؿانبؾدان مآغذاك مأّطده معا "وػق

مإؼرانم معلاسدة مظقال مإغف مضال محني مرصلـفاغل مػامشل األدؾؼ

م ميف ماٌؿقدة ماٌلؿـؼعمظؾقالؼات ميف مظغرضت مأصغاغلؿان مسؾك حربفا

معـمم42.األصغاغل" مأؼضا ماظعراق ميف ماالدرتاتقفل ماظؾعد مػذا وزفر

خاللمتعاونمإؼرانمععمأعرؼؽامإلدؼاطمحؽؿمصدام،مطؿامؼظفرماآلنم

 يفمدقرؼامعـمخاللمتـؾقتمحؽؿماألددموضربماظـقرةماظلقرؼة.
ماظؾغةممجعؾت - موساعؾ ماىغرايف معقضعفا مزحؽؿ مإؼران معـ أعرؼؽا

ماظيتم ماظقدطك مآدقا مبعضمعـارؼ ميف مغػقذػا ممتّدد مذراع واٌذػب

 تعؿربمعـطؼةمغػقذمرودقة.
م

 :املصلحةذاإليرانوة
أنمتصّدرمثقرتفاموأنمتـشرماظػؽرماظشقعلمهتمشطاءماظـقرةمإؼرانمأرادتم

موظؽـّ مصشؾتميفمذظؽموأدرطتمعـاإلدالعقة، ماظعراقممفا معع خاللمحربفا

م1980-1988) مظـ مأّغفا معشروسفام( متـػقذ مسؾك ماًؿقينمتؼدر متقيف مثّؿ ،

                                                           
نقال عن: التحول العاصف: سياسة إيران اخلارجية بٌن عهدين، أتليف عبد القادر  20

 004ايسٌن وآخرون، ص
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وضدم"أّدىماىدالمم،تراجعمدورػا.موظذظؽماغؽػأتمسؾكمغػلفامم1989دـةم

ماظـقرؼقنم مجادل مغاحقة، مصؿـ مععلؽرؼـ: مبني مإؼران ماغؼلام مإدي اظدائر

مإديمتلؾقح مظؾدصاعمماٌؿشّددونمبأنمإؼرانمضعقػةموزحاجة معـمجدؼد غػلفا

مػامشلمرصلـفاغلماظذيمأصؾحم ماظـاغلمبؼقادة موجادلماٌعلؽر سـماظـقرة.

مظؾؾالدميفماظعامم ،مبأغفمؼؿعّقـمسؾكمإؼرانماًروجمعـمسزظؿفام1989رئقلا

اظدوظقةموأغفمؼـؾغلمإسطاءماألوظقؼةمإلسادةمبـاءماضؿصادػا،مسؾكمأنمؼعادمبـاءم

اظػرصةممؼرانإلتققتمممأ2001ؾؿؿربموبعدمأحداثمدم43.اىقشمباظؿدرؼج"

مهلام مؼضؿـ مطؿا مأعرؼؽا معصؾقة ميف مؼصّب مرئقلقا مدورا مظؿؾعب مجدؼد عـ

موحيقلمآ ماإلضؾقؿلماٌؤّثر مدورػا يفمادؿؽـافممعالمبعضماٌؿشّددؼـادؿعادة

م معفؿا مدورا مصؾعؾت ماظػاردل; ماظشقعل مأصغاغلؿاناٌشروع مرائػةمميف سرب

ماإلدال ماظقحدة موحزب ماظشقعقة مهلااهلزارة ماظؿابع ماظؿققلمعل موغؼطة .

م مظؾعراقمسام ماظقالؼاتماٌؿقدة ماظذيمأربؽم2003اظؽربىمجاءتمبعدمشزو م

ماظؿقدعقة، مجاءتمثّؿماٌـطؼةموعّفدماظطرؼؼمإلؼرانمظؿلؿأغػمادرتاتقفقؿفا

صأّطدتمإؼرانمعدىمأػؿقؿفاميفمتـؾقتمحؽؿمم،م2011اظـقرةماظلقرؼةمدـةم

م ماألدد مسؾكمدقرؼاظؿؾلطمغػقذػاألعرؼؽلمبشار علؿعؿؾةمايرسماظـقريمما

معقؾقشقات معـ مؼؿؾعف م"زؼـؾققن"ممذقعقةموعا ماظؾؾـاغل، ماهلل" )"حزب

ماألصغاغقة( م"صارؿققن" مم،اظؾاطلؿاغقة، ماظقؿـ ماخرتاضفا مدسؿفامعع )سرب

عرتّدخمعـذممواعؿالطفامظدورمحمقريميفمظؾـانيرطةم"أغصارماهلل"مايقثقة(م

م.سؼقدمسربم"حزبماهلل"مخاصة

                                                           
نقال عن: حلف ادلصاحل ادلشرتكة: التعامالت السرية بٌن إسرائيل وإيران والوالايت  21

 52ادلتحدة، لرتيتا ابرزي، ص
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م مصدوظة مدوظة مإؼران مإحقاءمذقعقة مبإسادة مهؾؿ مواظؿقجف ماظـزسة صاردقة

إعربارقرؼةماظػرسمأوم"إؼرانماظعظؿك"مبؾمنقتميفمذظؽمجزئقامعـمخاللم

مجزئقام مأو مطّؾقا ماظيتماصؿّؽؿفا مسؾكمبعضماظؾؾدان مودقطرتفا مػقؿـؿفا بلط

مطان ماظذي مؼقغلل، مسؾل ماٌلؿشار م"ضال مواظقؿـ. موظؾـان مودقرؼا مطاظعراق

م مخامتل...: محمؿد ماألدؾؼ ماظرئقس مسفد ميف ماالدؿكؾارات طانم»رئقس

إلؼرانمعـذمغشأتفامُبعدمساٌل.مظؼدموظدتمإعربارقرؼة.موراٌامذغؾمػذاماظُؾعدم

مإدارتفا موأصراد موعلؤوظقفا مإؼران مضادة مصؽر مأراضلموحم«.اظعاٌل دد

أغفامما،معقضق«إؼرانماظعظؿك»سؾقفامادؿماظيتمأرؾؼمماإلعربارقرؼةماإلؼراغقة

ماهلـدؼة،مومشالموجـقبمزحرم ماظؼارة مذؾف ماظصني،موتضؿ متؿدمعـمحدود

مأّن موذطر ماظعربل، مواًؾقج ماإلعربارقرؼةمماظؼقضاز، مساصؿة مػق اظعراق

،ماظذيمزؾمعرطزمدؼـةمبابؾماظؼدمية،ماظعراقمحاظقااإلؼراغقة،ميفمإذارةمإديمع

غـامغعؿربػؿمذعقبماٌـطؼةمألدـداصعمسـمطؾم»ايقاةمظؾػرسمظؼرون.موضال:م

عـمإؼران.موجيبمأنمدماولمعرةمأخرىمغشرمراؼةماظقحدةماإلدالعقةممجزءا

وسؾكمإؼرانمهّؿؾمػذهماٌلؤوظقةمطؿامصعؾتمماإلؼراغقة،مواظلالمميفماٌـطؼة،

رانمؼصؾحمأصضؾمألغفمؼصؾحمأيمذلءمؼدخؾمإؼموأضاف...موإّنم«.يفماٌاضل

ذؽؾفماإلؼراغلمػقماإلدالممأنماإلدالمميفممإؼراغقا،مخصقصاماإلدالم،معضقػا

م44.اًاظصماظصققح،مصؼدمخؾصفمعـمطؾمآثارماظؼقعقةماظعربقة"

ماظدصاعماإلؼراغلمحلنيمدػؼانو" ممأسؾـموزؼر مأؼار م،مأّنمؼ2017ػيفمغفاؼة

امعـماإلعربارقرؼةماظػاردقة،موظـمؼرجعمأصؾحمجزء)م2003اظعراقمبعدمسامم
                                                           

لكامل عباس، بتاريخ  ،يرانوهم إقامة اإلمرباطورية يف إاحلياة، مقال:  صحيفةنقال عن  22
 م0243أبريل  02
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،موادؿطردمبؾففةم(خرىإديماحملقطماظعربل،موظـمؼعقدمدوظةمسربقةمعرةمأ

سؾكماظعربماظذؼـمؼعقشقنمصقفم)امطالعفمإديماظعراضقنيماظعربمصقضقةمعقّجف

موحؿكم ماٌقصؾ معـ معـفا، ماظيتمجاؤوا ماظؼاحؾة مصقرائفؿ مإدي مؼغادروه أن

ملمؼؽؿػمضائدماظؼقةماىقؼةمم.(حدودماظؾصرة،مػذهمأراضقـاموسؾقفؿمإخالؤػا

ماظعربمسؿقعإلؼراغلمبذظؽ،مبؾماظلابؼمظؾقرسماظـقريما ما،موضالمإّنػدد

م مإلؼران ماٌقاظقة ماظعراق، ميف ماظشقعل ماظشعيب مايشد مأيم)ضقات دُؿلؽت

صقتمميقؾمإديمجعؾماظعراقمؼدورمحقلمعامُؼلّؿكم)حمقطفماظعربل(،مألغفم

وصؾتمإديم)،موحّذرمعـمأنمإؼرانم(سادماآلنمإديمحمقطفماظطؾقعلماظػاردل

مذ ماظؾاظلؿقة ماظصقارؼخ مصقفا مُتصّؿؿ معرحؾة موُتـؿجمم3اتماٌدى آالفم)طؿ(

معـفا م(حاجؿفا موخؿؿ مدابؼظ)، مطـّا مطؿا مسظؿك مدوظة مسدغا موسؾكمؼد ا،

مواظقؿـم موأصغاغلؿان ماظعراق ماٌـطؼة، مأدقاد مدمـ مػذا، مؼػفؿ مأن اىؿقع

مم45.("ودقرؼةمواظؾقرؼـمسؿامضرؼب

م

 هقارًة بني هصلحة تركيا وهصلحة إيراى 
مترطقامتفدفمعـممباظـلؾة ظرتطقا،مصؿصؾقؿفامعصؾقةمعادؼةمزحؿةمأيمأّن

أعـفامدؾقطفاماظلقادلماًارجلمإثؾاتمتأثريػاماإلضؾقؿلماٌؿعّددمعـمأجؾم

ماظـاحقةمو موأعا مظشعؾفا. ماظرصاػقة موهؼقؼ ماضؿصادؼة مغفضة ضؿان

م ماسؿؿدت موإن موػل مسـدػا، مواردة مصؾقلت ماألؼدؼقظقجقة "خؾػقؿفامسؾك

ؾقسمظؾدخقلميفم،مص"اظعـؿاغلماظؿارخيل"ـدتمسؾكماإلرثماإلدالعقة"موادؿ

                                                           
 ، مركز حرمون للدراسات ادلعاصرة.نقال عن: إيران الفارسية تتلطى وراء إيران الشيعية 23
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م مصـ"اظعـؿاغقة" مطقدقؾة; مذظؽ متلؿغّؾ موإمنا معذػيب مأو محضاري أومصدام

أوممأوم"اإلدالمماظلين"م(اظـؼاصقةمأوماٌذػؾقةمأوماظؾغقؼة)"اظرابطةماظرتطقة"م

ماإلخقاغقة" مم"اٌرجعقة مػل مترطقا معـمأرصدةسـد مطأداة أدواتممتلؿعؿؾفا

)اظشرقمأودطل،ماٌؿقدطل،ماظؾؾؼاغل،مماظؿأثريماظـاسؿةميفمحمقطفاماإلضؾقؿل

مم،موظؽـّفامظقلتماظغاؼة.اآلدققي،ماإلدالعل(

مذظؽ موعـال متعؿؿد مترطقا مصإّن مأدسمثؼاصقة/ظغقؼة، مسالضاتمسؾك يفممظربط

ماظقدطك مآدقا مدوظةممععمذيفقرؼات م)يف ماظرتطلؿاغقة ماظشعقب جمؿقسة

موطزاخ موضريضقزؼا(أوزبؽلؿان موترطؿاغلؿان مظغاتمملؿان مؼؿقدثقن اظذؼـ

مواٌصؾقةم ماظلين/ايـػل، ماٌذػب مإدي موؼـؿؿقن ماظرتطقة ماظؾغة معـ ضرؼؾة

ماألعرؼؽانميفمضربم متؿقاصؼمععمعصؾقة ماضؿصادؼة مإمنا ظقلتمأؼدؼقظقجقة

معـمعصادرم ممتؿؾؽف مٌا مغظرا مؼؿؾعفمعـمعـاصعماضؿصادؼة ماظرودلموعا اظـػقذ

مراضةمضكؿة.م

مساممذظؽميفمإصرؼؼقا،موط مأّن ممميـّؾم"ساممإصرؼؼقا"م2005صؼدمأسؾـتمترطقا

ماالدرتاتقف ماظشرؼؽ مصػة مسؾك مايصقل ماإلصرؼؼلمملوادؿطاست ظالهاد

م متعؿؿد2008دـة موػل مإديممم، مظؾـػقذ مو"إغلاغقة" م"إدالعقة" مغزسة سؾك

ماظؼارة;مدقاءميفماٌـارؼماظيتمتزخرمباظطاضةمواظـرواتمطدولممشالمإصرؼؼقا

مأوميفماٌـارؼماظيتم عقاضعمزؼادةمسؾكماظـرواتماظطؾقعقةمهلاموغقفرؼاموشاغا

واٌصؾقةممطاظصقعالموإرؼرتؼاموجقؾقتلم)اظؼرنماإلصرؼؼل(.معفّؿةمادرتاتقفقة

اضؿصادؼةمادرتاتقفقةمعصؾقةمظقلتمأؼدؼقظقجقة،مإمنامػلمباظـلؾةمظرتطقام

مأّغفاحمضة تؿقاصؼمععمعصؾقةمأعرؼؽاميفمعزاريةماظـػقذماظربؼطاغلمم،مطؿا

مممواظػرغللمخاصة.م
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عصؾقةمترطقامايققؼةمواٌفؿةمػلماٌصؾقةممّنإوباخؿصار،مميؽـمأنمغؼقلم

اٌؿعّؾؼةمبأعـفامواضؿصادػا،موأّعاماٌصؾقةم"األؼدؼقظقجقة"مصفلمباظـلؾةمهلام

صقفامضؿـمػذاماإلرار،ممثاغقؼةموميؽـماسؿؾارماظؼضقةماظػؾلطقـقةمودورمترطقا

مممموإنمطاغتميفمحؼقؼؿفامأداةمعـمأدواتماظرتوؼجموطلبماىؿاػريؼة.م

م

عذػؾقة/ضقعقة،مميؿزجمصقفاماظؾعدمم–طؿامأدؾػـامم-وأّعامإؼران،مصفلمدوظةم

ماظطائػل ماظؼقعقةمماٌذػيب مصؿصؾقؿفا ماظػاردقة; ماظؼقعقة مباظـزسة اظشقعل

معصؾقةمعادؼةماضؿصادؼة;م عصؾقةمأؼدؼقظقجقةمباألداسموإنمغؿفتمسـفا

م"إبالغم مأو ماظـقرة" م"تصدؼر ميف ماٌؿؿـّؾة مإؼران مسـد ماألؼدؼقظقجقا مصإّن وهلذا

ماظـقرة"موربطماظعاملماإلدالعلمبـ"أمماظؼرى"م)أيمإؼران(مشاؼةموودقؾة.م

م ميفموأبرز مصدام محؽؿ مإدؼاط ميف مأعرؼؽا معع مإؼران مدري مػذا: مسؾك عـال

ماظؼرى" مبـ"أم ماظعراق مربط ممتؽـتمعـ مإذ وإضعافماظؿأثريماظلينمماظعراق;

م،مصقّؼؼتمبذظؽمػدصامأؼدؼقظقجقا،مطؿامادؿػادتماضؿصادؼا.صقف

موعاظقام موسلؽرؼا مإسالعقا مظؾققثقني مإؼران مدسؿ مصإّن ماظقؿـ، ميف وطذظؽ

مؼقّصر مميؽـّفاممودؼؾؾقعادقا مإعؽاغقةماخرتاقماظزؼدؼةموغشرمعذػؾفا،مطؿا هلا

معـاصعم معـ مسـف مؼـفّر موعا ماألرير ماظؾقر معـطؼة مإدي مغػقذػا ممتدؼد عـ

ماضؿصادؼة.مممممم

وععمذظؽ،مصاٌصؾقةماالضؿصادؼةمعفؿةمأؼضامباظـلؾةمإلؼران;مظذظؽمتعاعؾتم

فا،مصقاوظتمبرباشؿاتقةمصقؿامؼؿعّؾؼمبدولمآدقاماظقدطكماظيتمالمتؿؾـكمعذػؾ

،ماظرتطقزمسؾكماظؿعاونماالضؿصاديمععمترطؿاغلؿانموأوزبؽلؿانموطازاخلؿان

ؾعضمطؿامتعاعؾتمبرباشؿاتقةمصقؿامؼؿعّؾؼمبم.ععمإبطانمشاؼؿفاماألؼدؼقظقجقة
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ماالدرتاتقفلمدولمإصرؼؼقا،م طاظصقعالمعـالماظيتممتؿؾؽمإضاصةمإديمعقضعفا

اٌفّؿمخمزوغامضكؿامعـماظققراغققممواظـػطمواظغاز،مصقاوظتمربطمسالضةمعـم

ماهلاللم مسرب مواظطؾقة ماظؿعؾقؿقة ماًدعات موتؼدؼؿ ماإلغلاغقة ماٌلاسدة باب

ماألريرماإلؼراغلموىـةماإلعامماًؿقينمظإلشاثة.ممم

إّنمعصؾقةمإؼرانمم-بـاءمسؾكماظقاضعماياظلمم-غؼقلموباخؿصار،مميؽـمأنم

طؿامم–أوماألدادقةماظيتمبـقتمسؾقفامأػدافمدقادؿفاماًارجقةمايققؼةم

ماظدطؿقرمجقادمالرجياغلم تؼقممسؾكمأعرؼـ:متصدؼرماظـقرةموتأعنيمم–بّقـفا

ماظؼرى. مألم مخارجموأّعم46االحؿقاجاتماظداخؾقة مطؽّؾ ماإلدالعقة ماٌصؾقة ا

ماٌ ماظػؾلطقـقةماإلرار ماظؼضقة ماسؿؾار مسـدػا،موميؽـ ذػيبماظطائػلمصـاغقؼة

ودورػامصقفامعـمخاللم"حزبماهلل"مو"رياس"مو"حرطةماىفاد"مضؿـمػذام

م مأدواتماظرتوؼج معـ مأداة محؼقؼؿفا مطاغتميف موإن ماإلرار، وطلبمظـظاعفا

مماىؿاػريؼة.م

 
مم

مم

م

م

م

م
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 تضاربأم  تكاهلأم  : توافقيراىإو تركيا

م

م مأشؾب مإديؼذػب ماظدوظقة مواظعالضات مباظلقادة ماظعالضةماٌفؿؿني متقصقػ

ماظرتطقة/اإلؼراغقةمباظعالضةماظؿـاصلقة.م

غاصسمصالغاميفمطذا:مدابؼفموباراهمصقفمعـمشريمواظؿـاصسممبعـاهماظؾغقيمعـم"

م".مررمبفاظّضمؾقؼأنمؼ

ماظلقادل ماالصطالح ميف ماظؿػاسؾم"ماظؿـاصسصم،وأّعا مسؿؾقات معـ مسؿؾقة ػق

مررصماٌصاحؾة مورائف معـ مؼلعك مغشاط موػق ماظلقادل، ماظؼرار مأومإلسداد ان

صاظؿـاصسمطؿصطؾحمدقادلمؼشريمإديمم47...".أطـرمإديمهؼقؼمغػسماهلدف

م) معؿـقسة مأبعاد مذات ماخؿالف مبنيمأحاظة ؼدؼقظقجقة/دقادقة/اضؿصادؼة(

مدوظؿنيمصأطـرمالمتصؾمإديمعرحؾةماظصراع.م

ؼلؿكدمماظذيم"صطؾحماظصراعموػـامجيبماظؿؿققزمبنيمعصطؾحماظؿـاصسموع

دقاءمضؾؾقةمم-مدارتؽقنمصقفمجمؿقسةمععقـةمعـماألصظإلذارةمإديموضعممسادة

دؼـقةمأوماجؿؿاسقةمأوماضؿصادؼةمأوممأومجمؿقسةمسرضقةمأومظغقؼةمأومثؼاصقةمأو

مآخر مذلء مأي مأو مأومم-مدقادقة مجمؿقسة معع مواع متعارض ميف تـكرط

مععقـةمجمؿقسات مظؿقؼقؼممّنألم;أخرى مؼلعك ماجملؿقسات مػذه معـ طال

-1913وؼعّرفمظقؼسمطقدرم)م...أػدافمعؿـاضضةمصعالمأومتؾدومأغفامطذظؽ

تـاصسمسؾكماظؼقؿموسؾكماظؼقةم؟(موػقمباحثميفمسؾؿماالجؿؿاعماظصراعمبأغفم"

                                                           
ادلوسوعة ادليسرة للمصطلحات السياسية، للدكتور إمساعيل عبد الفتاح عبد  نقال عن: 25
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مبنيماٌؿـاصلنيمو ماهلدفمصقف مؼؽقن ماٌقارد مأوػق متصػقة مأو إؼذاءممهققد

ماظؾشرموالمؼشؿؾمصراعماإلغلانمضدمبقؽؿفمخصقعفؿ"،مواظصراعمتػاسؾمبني

اظطؾقعقة،موػذامؼعينمأّنماظصراعمؼؿضّؿـمدرجةمأسؾكمعـمجمّردماظؿـاصس...م

ـّ مموظؽ مصاظؿـاصسمؼرضك ماألرارظقصؾح مهاول مسـدعا معراسا طزػامارفمدسؿ

محلابمع مواآلمطزارسؾك ماآلخرؼـ مهؼقؼ مدون مايقؾقظة مسؾك خرؼـمتعؿؾ

م مهققدػؿ مأو ماربإخم-ظغاؼاتفؿ ماظؾعؾة معـ مبؿدعريػؿ،م-جفؿ محؿك مأو

وضدمؼؽقنمماديمظؾعـػ(،)باٌعـكماٌمعمضدمؼؽقنمسـقػامأومشريمسـقػاراظصو

ضدموم،صقفمأومخارجمسـمغطاقماظلقطرةمأومميؽـماظؿقؽؿمأومعؿؼطعا،مارعلؿؿ

م48".ؼؽقنمضابالمظؾقؾمأومشريمضابؾميفمزؾمجمؿقسةمعـماظظروف

ظؾطرفماظقصقلمإديماهلدفمدونمإساضةماظؿـاصسمػقمحماوظةموبـاءمسؾقف،مصإّنم

أومإضرارمبف،موأّعاماظصراعمصفقمصداممبنيماظطرصنيمععمضصدماإلساضةماآلخرم

مواإلضرار.

داصعفاماخؿالفمسالضةمتـاصلقةمم-طؿامأدؾػـامم-واظعالضةماظرتطقة/اإلؼراغقةم

م مبقـفؿا، ماٌصاحل مزحؽؿ مبدؼفل موزحؽؿموػذا ماىققادرتاتقفل، عقضعفؿا

ماالثـنيم ماٌقضػماظدوظلرشؾة ميف مظؾؿأثري مورؿقحفؿا ماإلضؾقؿقة ماظلقادة ،ميف

وععمذظؽمصإّنمعصاحلماظدوظؿنيمظقلتمعؿعارضةمأومعؿضاربةمعطؾؼامبؾمعـم

مزحلبم مهؼقؼف ميف مدورػؿا مؼؿؽاعؾ معا موعـفا مسؾقف، مؼؿقاصؼان معا اٌصاحل

اظدوظةماظيتمؼلريانميفمصؾؽفا;مإذمجيبمأنمالمغـلكمأّنماظدوظؿنيمتلريانم

مؽمواحدمظفمعصؾقؿفماًاّصةماظيتمؼرؼدمهؼقؼفا.ميفمصؾ

                                                           
النظرايت ادلتضاربة يف العالقات الدولية، جليمس دوريت وروبرت ابلتسغراف، نقال عن:  26
 422ص
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مودـضربمػـامأعـؾةمسؾكماظؿقاصؼمواظؿؽاعؾمواظؿضاربمبنيماظدوظؿني:

م:(ذالتوافق1

وعـمؼؿػؼماظطرصانمحقلماٌلأظةماظؽردؼة،مصؽالػؿاممياغعمضقاممدوظةمطردؼة.م

ماظؿقاصؼ ظالدؿػاءماظؽرديماظؼارعمواظؼقيمرصضفؿامم،األعـؾةماظداظةمسؾكمػذا

)بؿشفقعمإنؾقزيمعاطرمٌلعقدمبرزاغل(ممم2017اظذيمأجريميفمدؾؿؿربم

مععمأعرؼؽام ماٌقضػمؼـلفؿ موػذا مطرددؿانمسـماظعراق. بفدفمصصؾمإضؾقؿ

م.والمترؼدمضقاممدوظةمطردؼةمعـػصؾةماظيتمترؼدمصقدراظقةميفماظعراق

م

ذ(ذالتكنمل2

مصؼد مترطقا. مدور مسـ مإؼرانميفمدقرؼا مبداؼةممخيؿؾػمدور معـذ طاغتمإؼران

م مدـة ماظلقرؼة مبّشار2011اظـقرة مجاغبمغظام مإدي مصعؿؾتمسؾكماألددمم ،

مسربمايرسماظـقريمواٌقؾقشقاتم احملاصظةمسؾكماظـظام،مودسؿؿفمسلؽرؼا

مصؼد مترطقا، موأعا مظف. مماظؿابعة معع ماظؾداؼة معؽؿػقةطاغتميف مبـصقفمبّشار

مدميؼرارقة مإصالحات مبإجراء مثّؿوعطاظؾؿف مصتغّقم، مأردوشان معقضػ مدسؿر

ماظالجؽنيماظلقرؼةماٌعارضة مآالف مالدؿؼؾال مبالده مؼطاظبموصؿح موأصؾح ،

،معؿؾـقاماظذيم"غػذمإرػابماظدوظة"مباإلرػابلواصػامإؼاهمبرحقؾمبّشارماألددم

ماألددمعلؿققؾعؼقظة:م مأنمغؿطؾعمإديمم،"االدؿؿرارميفموجقد طقػمميؽــا

عقضػمموضدمؼؾدوم".؟عؾققنمعـمعقارـقفدقريمضؿؾمضرابةماٌلؿؼؾؾمععمرئقسم

خيدممػدفممعؿؽاعؾبارـفمظؽـّفميفمحؼقؼؿفمواظدوظؿنيميفمزاػرهمعؿـاضضا،مو

مصقف مؼلريان ماظذي ماظػؾؽ مإّن مإذ مادؿؿرارم; ماٌلؿققؾ معـ مأّغف متعؾؿ أعرؼؽا

ماظـظام،م مسؾك ماحملاصظة مسؾك مإؼران مسرب مصؿعؿؾ مايؽؿ، ميف ماألدد بّشار
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ابماٌعارضة،مظؿقّؾماألزعةمبعدماظؼضاءمسؾكموتعؿؾمسربمترطقامسؾكمادؿؼط

ماظـظامم مأرطان مبني موؿع متقاصؼ مزحؽقعة ماظـقرة ميف ماإلدالعل اظـػس

م،مهػظمعصايفاموعصاحلماظدولماظيتمتلريميفمصؾؽفا.مواٌعارضة

م

ذ(ذالتضندرب3

ؼؾدوميفماظظاػرمأّنماظلقادةماإلضؾقؿقةمظؾدوظؿنيماظرتطقةمواإلؼراغقةمعؾـقةمسؾكم

م مأو مبعذػؾقة مبصراع مؼقحل ممما مخمؿؾػة، ماظطرصنيمزفرتمنيأؼدؼقظقجقا

ماًطابماظذيم مذظؽ: موعـ مرائػقة. مبـزسة مخطاباتمعشققغة ميف سالعاتف

أدديمبفموزؼرماًارجقةماظرتطلماظلابؼمأريدمداودمأوشؾقميفمطاغقنماظـاغلم

مسربل2012 مدين متؽّؿؾ مإحقاء مسـ مهدث محقث متؽؿؾمم-م مضّد ترطل

م ماظرتوذقعل. ماظرئقس مصرباؼرتصرؼح ميف مخؾقفقةمم2017مطل مجقظة مأثـاء

تؼلقؿماظعراقمودقرؼاموصؼمأجـدةمماظيتمتقّدمحّذرمصقفمعـماظعـصرؼةماظػاردقة

م ماٌرذدمرائػقة. موالؼيتمعلؿشار مأطرب مظعؾل مبؿصرؼح ماظطرفماإلؼراغل ورّد

موإغفام مدعشؼ ماألعقيميف ماىاعع ميف متصؾل مأن مترؼد مترطقا م"إّن مصقف: ضال

م مذظؽ، ميف مأممصشؾت مذاءت مودقرؼا ماظعراق معـ مضقاتفا مدقب وسؾقفا

م49أبت".

مسـماخؿالفميفماظؿؿقضعمالمؼرضكمإديم ماظؿصرحياتمتعّؾر مػذه مأّن وايؼقؼة

مطدوظةمضائؿةم مذقعقؿفا مأو مإؼرانمالمختػلمصاردقؿفا مإّن ماظصراع;مإذ درجة

م مترطقا مم-سؾكمأداسمأؼدؼقظقجلمععّقـ،موأعا مأدؾػـا صؾقلتمدوظةمم–طؿا

ماٌـطؼة.موإّغؿامتقّزػماظؾعدماٌذػيب/اظلينمظؿـؾقتمعقضعفاميفممأؼدؼقظقجقة،

                                                           
 33-32، جلاسم العزاوي، ص0244العالقات الرتكية اإليرانية بعد عام ينظر:  27
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مألدرطـام معـال ماالضؿصادي ماجملال ميف مبقـفؿا ماظؿعاون مواضع مإدي مغظرغا وظق

م" مإذ مبقـفؿا. ماظعالضة مزحفحؼقؼة مظؾقصقل موترطقا مإؼران ماظؿؾادلمتلعك ؿ

م مإدي مبقـفؿا ماظؿؾادلمم50اظؿفاري محفؿ موصؾ مأن مبعد مدـقؼا مدوالر عؾقار

وػذاماٌلؿقىماظؽؾريمعـماظؿؾادلمم،عؾقارمدوالرم21اظؿفاريمبنيماظؾؾدؼـمإديم

ماظلـقاتم مخالل معؿقاصؾة مىفقد مػلممثرة ماالضؿصادؼة اظؿفاريمواظشراطة

اٌاضقةمعـماظؾؼاءاتمواٌـؿدؼاتماالضؿصادؼةمواظزؼاراتماٌؿؾادظةمبنيمرفرانم

ميفمجماالتمم،وأغؼرة ماتػاضاتمعشرتطة متػاػؿاتموتقضقع حقثمأصضتمإدي

مواظلقاحة مواالدؿـؿار مباظؾرتولمم،اظطاضة مظرتطقا مإؼران متزوؼد مسؾك واالتػاق

مت مبإسادة مترطقا متؼقم مأن معؼابؾ مإرعاق مخط محدؼد مدؽة ;مطرابقكم–أػقؾ

مؼقرو مبـؿاغنيمعؾققن متؽؾػؿف متؼدر مم،واظذي معـ ذرطةمم100وتأدقسمأطـر

ميفمإؼ مواظغازمم،رانترطقة مظؾـػط مترطقا موادؿرياد ماظققراغققم مإديمتؾادل إضاصة

معـم مأوروبا مإدي ماإلؼراغل ماظطؾقعل ماظغاز مغؼؾ معشروع مإناز معؼابؾ اإلؼراغل

خاللمعشروعمخطمأغابقبماظغازماظطؾقعلمسربماألغاضقلمبؼدرةمدـقؼةمأوظقةم

م مأنمتؿضاسػمخاللمدـقاتم16تصؾمدمق معرتمعؽعبمميؽـ طؿامم،عؾقار

م مطاغتمتظفر مترطقا مأن ماإلؼراغقة ماىؿارك مإدارة مسـ ماظصادرة اظؾقاغات

م50."م2018اظشرؼؽماظؿفاريماظعاذرمإلؼرانميفماظعاملمخاللماظعامم

سالضةمتـاصلقةمالمترضكمإديماياظقةموبـاءمسؾقف،مصاظعالضةماظرتطقةماإلؼراغقةم

وػلمسالضةمحمّددةماألدوار،مؼؤّديمصقفامطّؾمررفمدورهممباماظصراع;محّدم

مخيدممعصؾقةماظػؾؽماظذيمؼدورانمصقفمععمػاعشماٌـاورةمواظؽلبماًاص.

                                                           
نقال عن: كيف استطاعت إيران وتركيا جتاوز صراعات ادلاضي وخالفات احلاضر إىل  32

 م02/22/0247بتاريخ  ، موقع رأي اليوم،مد مصطفى العمراينحمل ،تعاون اسرتاتيجي؟!
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ميفم ماظؿقّقل مممؽـة مشري ماظؿـاصلقة ماظعالضة مػذه مؼعينمطقن مال مػذا مأّن إّظا

ععمعامم،اىققادرتاتقفلماٌلؿؼؾؾمإديمسالضةمصراع;مإذمإّنمعقضعماظدوظؿني

وتقدقعممؾقؿقةرشؾؿفؿاميفماعؿالكماظؼقادةماإلضهلؿامعـمضقةمغاسؿةموصؾؾة،مو

،ماألودطماظـػقذ،موتداخؾماألدوارمواٌصاحلميفمعـارؼمآدقامواظؼقضازمواظشرق

ماظيتم ماألؼدؼقظقجقة ماظـزسة موعـ ماإلؼراغل ماظـقوي ماٌشروع معـ مترطقا وضؾؼ

مإؼرانم مضؾؼ ماٌالظلماظذيمؼؼابؾف مغظام ماظرتطلمؼؼػموراءػا ماظـػقذ عـممتّدد

مظؾـؿقذجم مأعرؼؽا متػضقؾ مإدي مباإلضاصة متؼؾقصمغػقذػا، اظذيمؼعينمضرورة

اظرتطل،مطّؾمػذهماظعقاعؾمواظعـاصرمضدمتؽقنمعؤّثرةميفماظعالضةمبنيماظدوظؿنيم

مماظصراع.تطّقرماظعالضةمعلؿؼؾالمعـماظؿـاصسمإديمممامؼرّجحماحؿؿالم

م

م

م

م

م

م

م

م

ممم

م

ممم
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 يةرتكالعالقات األهريكية/ال هستقبل

 
باظرشؿمعـماظؿقّدؼاتماظداخؾقةماٌكؿؾػةماظيتمذفدػامحزبماظعداظةمواظؿـؿقةم

وتراجعمذعؾقةمايزبماظذيمماهللمشقظـمصؿحطؿقديماظدوظةماظعؿقؼةموحرطةم

وباظرشؿمممامضقؾمسـمتـاعلماظـزسةماظلؾطقؼةمم،طشػؿفماالغؿكاباتماألخرية

ماالدؿؼرارممألردوشان ميف مؼؤّثر مضد ممما مايزب موحدة متفّدد مباتت اظيت

مدمقم مضدعا ماٌضل مأردوشان مبؼقادة مترطقا مادؿطاست مصؼد مظؾؾؾد، اظلقادل

مسؾكم موتدّل ماألعرؼؽان، مرضا محمّؾ مطاغت معرعقضة مإضؾقؿقة معؽاغة هؼقؼ

طدوظةمتعؿؿدمسؾقفاميفمهؼقؼمماظرتطلماظـؿقذجمادؿؿرارمعراػـةمأعرؼؽامسؾك

ميفمبعضمأػدافمدقا متؾاؼـ معـ مأحقاغا مؼظفر مضد معا مرشؿ ماًارجقة دؿفا

ممماٌقاضػ.مم

اٌػاتقحماٌفؿةمظؾلقادةماألعرؼؽقةممترطقامدؿظؾمأحدمأّنمدمطـريونوضدمأّط"

ما:تمأػؿفارشرقماألودط،موذظؽمعـمسدةماسؿؾايفماظ

ماالدرتم- مهلامااٌقضع ماٌفؿ مواظدور موزحري، معالحل مطؿؿر مظرتطقا، تقفل

ودورػاممػؿقةمباظـلؾةمظؾقالؼاتماٌؿقدة،أذاتممحماورموبؾدانطـاصذةمسؾكم

ماٌؿؿدازيفمايمراراحملقريميفمحػظماالدؿؼ محؿكمختقمممم عـمودطمأوروبا

م.اهلـدمورودقا
مترطقم- مإدي مدميؼاظـظر مظدوظة ممنقذجا مباسؿؾارػا مظدؼفامارا معلؾؿة، رقة

اظقالؼاتمـمعـمصقرةم،موػقمعامضدمحيّلاٌؿقدةمهاظػموثقؼمععماظقالؼات

ماٌؿقدةميفماٌـطؼة.
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مممم- مباسؿؾارػا مآدقاممارترطقا مدول معـ مواظغاز، مإلعداداتماظـػط احؿقارقا

سـم،موذظؽمطؾدؼؾم(جقفانم-متؾؾقسم-باطق)خطمماظقدطكمإديمأوروبامسرب

م.غقااراًطماظرودلماٌؿؿدمسربمأوط
معفؿاميفمأطـرمعـماربإعؽانمترطقا،مأنمتؾعبمدومأّنمعـمػـا،مترىمواذـطـ

ميفماظدورماظرتطلميفماظشرقماألودطتمأروذظؽمضؿـمرؤؼةمأعرؼؽقةم...مجؾفة

م51...".ؼامسدؼدةازهلامعمعـمذأغفمأنمحيؼؼمأّن

ماإلذؽاالتم موتدرك ماظرتطل، ماظداخؾل ماظقضع متراضب مأعرؼؽا مإّن غعؿ،

م ماألخرية متواألزعات ماظيت مواالضؿصادؼة ماظلقادقة معـفا حؽقعةمعاغل

مظقلتمعؿؿـّؾةميفمذكصمأردوشانمأردوشان ،مإّظامأّنمترطقامباظـلؾةمألعرؼؽا

ماإلدالمم م"دميؼرارقة مأداسمصؽرة مسؾك مؼؼقم ماظذي ماظـؿقذج ميف معؿؿـّؾة بؾ

خدعةممطؿامهّؾذهمأعرؼؽاماٌعؿدل"مأومصؽرةم"اإلدالمماالمسلماظػاضدمىقػره"

ـؿقة،موضدم،موػذاماظـؿقذجمضدمؼربزميفمأردوشانموحزبماظعداظةمواظؿٌصؾقؿفا

ميفم مؼربز مال مذّؽ مبال موظؽـّف ماٌلؿؼؾؾ، موحزب مأوشؾق مداود مأريد ميف ؼربز

(ماظؽؿاظل/اإلنؾقزيماظذيمأصؾحمؼـاصسمCHPحزبماظشعبماىؿفقريم)

م.م2019حزبمأردوشانمومتّؽـمعـماظػقزمبرئادةمبؾدؼةمادطـؾقلميفمؼقغققم

ؿّرميفمدسؿموهلذامصإّنمأعرؼؽامدؿؼطعماظطرؼؼمسؾكماظؽؿاظقنيماىدد،مودؿلؿ

ععم،مورجالماألسؿالمأردوشانمعلؿعؿؾةمغػقذػاميفماىقشمواإلسالممواظؼضاء

م ماظؾدؼؾ مبإسداد مواظؿفّفز مايقطة مؼؽقنم-اٌـادبمأخذ مداودممرمبا أريد

ممحػازامسؾكمادؿؿرارؼةماظـفجماظذيمترضكمسـف.مم-أومسؾلمباباجانمأوشؾقم

                                                           
نقال عن: التغيًن يف النظام الرتكي وأثره على الدور اإلقليمي يف منطقة الشرق األوسط  34

  047-046للدكتور مجال خالد دمحم الفاضي، ص، 0242-0220خالل الفرتة 
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م

مأردغاما يدؼثمسـمعلؿؼؾؾماظعالضاتماألعرؼؽقةماإلؼراغقة،مصعؾقـاماظؾدءمإذا

ماظؼقعقةم ماٌصؾقة مػل معا موػق: ماإلؼراغل، ماظداخؾل مباظشأن مؼؿعّؾؼ بلؤال

مايققؼةمأوماظعؾقامأوماظرئقلقةماظيتمحّددػاماظـظام؟

أجؾـامعـمضؾؾمسؾكمػذاماظلؤالمبؾقانمأّنماٌصؾقةماظؼقعقةمايققؼةمإلؼرانم

مبؼقظـاضؿصادؼةوامأؼدؼقظقجقة مذظؽ مضّقدغا موظؽـّـا ماظقاضعم، مسؾك م"بـاء :

مأعرم موػق معلؿؼؾال; ماٌصؾقة متغّقر مالحؿؿال ماجملال مؼػؿح موػذا اياظل"،

مواظلقادةم ماظلؾطةموايؽؿ ماظصراعماظداخؾلميفمأجفزة ؼؿقضػمسؾكمغؿقفة

ماظيتم مؼؿقّضػمسؾكمعقضػماظدوظة مطؿا مإؼران، مإؼرانيف مأيممتدور مصؾؽفا يف

مأعرؼؽا.

،مصؼدمبدأماظصراعمعـذمدؼقطماظشاهمواغغؿاسمباظـلؾةمظؾقاضعماظداخؾلمإلؼران

;م"صؼدمزادماسؿداءمصدامموسزظةمإؼرانمعـمحّدةمإؼرانميفمحربفامععماظعراق

يفمدؾقطفاموظقسميفمخطابفامم-اظؿققالتميفماظلقادةماًارجقةماإلؼراغقةم

ماظذم– ماظـفجماظعؿؾلمواٌـػعة مسـماألؼدؼقظقجقةمودمق مثّؿم52".اتقة...بعقدا

مصدامصؽانماظ;معلأظةمخالصةماًؿقينمبشؽؾمآخرمحنيمأثريتاظصراعممبرز

:م"تقارماظـقرة"مبزساعةمآؼةماهللماظعظؿكمحلنيمسؾلمعـؿظريم53بنيمتّقارؼـ

                                                           
نقال عن: حلف ادلصاحل ادلشرتكة: التعامالت السرية بٌن إسرائيل وإيران والوالايت  30

 33ص ادلتحدة، لرتيتا ابرزي،
 452ص ، لزهًن مارديين،ينظر: الثورة اإليرانية بٌن الواقع واألسطورة 31
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م(ماظذيمطانمؼؿؾـكمصؽرةمتصدؼرماظـقرة،مو"تقارماظدوظة"مبزساعةم2009)تم

م)تم مراصلـفاغل مػامشل مأطرب مؼعارضماظػؽرةمم(2017سؾل مطان ،ماظذي

ممواغؿفكماظصراعمبإضصاءمعـؿظري.

اظـظامماإلؼراغلم"أدركمم،اظيتمأغفؽتمإؼرانموبعدماغؿفاءمايربمععماظعراق

مإديماغؼلاممإؼرانمبنيمععلؽرؼـأأّنمدقادؿفمصشؾت;م م:ّدىماىدالماظدائر

مإديم موزحاجة مضعقػة مإؼران مبأّن ماٌؿشّددون ماظـقرؼقن مجادل مغاحقة، صؿـ

حمغػلفامعـمجدؼدمظؾدصاعمسـماظـقرة.موجادلماٌعلؽرماظـاغل،مبؼقادةمتلؾق

م ميفماظعام مظؾؾالد مرئقلا مؼؿعّقـمم1989ػامشلمرصلـفاغلماظذيمأصؾح بأغف

ماألوظقؼةمإلسادةم مؼـؾغلمإسطاء موأغف ماظدوظقة سؾكمإؼرانماًروجمعـمسزظؿفا

فاغلموضدمضالمرصلـم54بـاءماضؿصادػامسؾكمأنمؼعادمبـاءماىقشمباظؿدرؼج".

م ماظؿـؿقةمم1989دـة مزعـ مػق ماظؼادم ماظزعـ م"أن معـصؾف: متقظقف مبـادؾة

واإلصالحماالضؿصادي،موبـاءماظدوظةماظعصرؼة،مزعـماظعؿؾماظدؤوبماظذيمالم

بعدممبقضػمخماظػميفمبقانمظفممؼؽؿػلمباظشعارات".موضابؾفمسؾلمخاعـؽلم

ممتقظل ماألسؾك مم8ميف"عـصبماٌرذد مصقفمم1989حزؼران/ؼقغقق مأّطد واظذي

مبؿطؾقؼفام موتعفد موتعاظقؿف ماًؿقين ماظلقد موخطك مغفج مسؾك ادؿؿراره

مممظقلؿّؿرمصراعمبنيماٌؤدلؿنيمظػرتةمعـماظزعـ.مممم55زحذاصريػا"،

مبنيمتّقارؼـ ماظصراع مػذا مغشفد مالزظـا ماياظل، ماظقاضع معؤدلؿنيمويف ;مأو

مخاعـؽم/عؤدلةارتّق مسؾل ماظـقرة موتّقعرذد محلـمم/عؤدلةارل، اظرئقس

                                                           
نقال عن: حلف ادلصاحل ادلشرتكة: التعامالت السرية بٌن إسرائيل وإيران والوالايت  32

 52ادلتحدة، لرتيتا ابرزي، ص
 24: توافق أم تقاطع، للدكتور دمحم طالب محيد، صةظر: العالقات اإليرانية األمريكيين 33
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عؼرتحاتمإسادةمذؽؾممأذؽالمخمؿؾػةمعـفام.موؼربزمػذاماظصراعميفروحاغل

وإسادةممػـددةماظعالضةمبنيمعؤدليتماٌرذدمواظرئادةمظؿقدؼدماظصالحقات

ماإلؼراغل مايؽؿ مغظام ميفمػقؽؾقة مصـ"اظـظر مصشؾمروحاغلميفماغؿزاعمعب. دعا

ػاالضؿصادؼةمواظلقادقةماظيتممتّرمبفامماألزعةمةفجقاتممتّؽـفمعـمعقاحالص

ماظيتمتؿعّرضماالضؿصادؼةاٌرذدمأنمؼدؼرمايربممؾكحمسرت،ماضؼحاظقاإؼرانم

مبمهلا مإؼران موأضاف: مسم)ظؼدـػلف، مإّناعخمؾلضؾتمظؾؿرذد اظقضعممـؽل

قدمؼؼمضائدهؿاجمإديممنماظؾالداظذيمتعقشفمإؼرانمذؾقفمبظروفمايرب،موأل

ظؾـظاممواظـقرة،موإّنممضائداطقغؽممقدػامأغت;ؼتنمحمأرتػذهمايربمصإغينمأض

رّقاتفامػذهماظدسقةمهؿؾميفم...(.مضقادتؽ.مدقؽقغقنمهتظنيمطّؾماٌلؤو

مشاسرتاض جاغبماظرئقسمروحاغلمسؾكماٌرذدماظذيمؼلؿأثرممعؾاذرمعـمريا

م ماظرئقس... محرطة معـ مهّد معاؼقمبصالحقات ميف مروحاغل ماظرئقس جّدد

معطاظؾةمم2019 مسؼب ماظصالحقات... معـ مضدرا ممبـقف مظؾؿرذد عطاظؾف

غاذطامبقاغامراظؾقامصقفمبادؿؼاظةماٌرذدمم14روحاغلمبزؼادةمصالحقاتفموّجفم

مم56وتغقريماظددؿقر...".

وعـماٌعؾقمماٌؿػؼمسؾقفمبنيماٌعؿـنيمباظشأنماظلقادلماإلؼراغلمأّنمخاعـؽلم

مواالسؿدالمالم موععـكماظؿشّدد موروحاغلمؼصـّػمطؿعؿدل. ؼصـّػمطؿؿشّدد،

م مأعرؼؽا، معع مباظؿعاعؾ مؼؿعّؾؼ مبذظؽ، مؼؼقل مأمساهصؽالػؿا خاعـؽلمموإن

اظرتطقزمممبلأظةالمعػفقمماظؿشّددمواالسؿدوإّغؿامؼؿعّؾؼم"اٌروغةماظؾطقظقة"،مبـ

م ماظدوظة مسؾكمأؼدؼقظقجقا واظعؿؾمسؾكممفاتشّقعمإزفارأيماظشقعقة/اظػاردقة

                                                           
العالقة بٌن مؤسسيت ادلرشد والرائسة وأثرها على النظام السياسي يف إيران،  نقال عن: 34

  04-02للدكتور معتصم صديق عبد هللا وحممود محدي أبو القاسم، ص
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طفدفمعـموتـؾقؿفميفمعـارؼماظـػقذم)وصؼمصؽرةموالؼةماظػؼقف(مغشرماٌذػبم

ماإلؼراغقة ماًارجقة مععمم،أػدافماظلقادة معشاطؾ مهلا ماظذيمخيؾؼ األعر

بؾمععممعـارؼمغػقذػامطاظعراق،يفماظيتممسقتمهلامباظعؿؾممغػلفاأعرؼؽام

اٌـؿؿنيمإديماظطائػةماظشقعةمغػلفامممـمؼرصضقنموالؼةماظػؼقفمطأتؾاعمعدردةم

ماظعراق، موماظلقلؿاغلميف مطذظؽ مإّنمأشؾبمعع مإذ مإضؾقؿفا; ماظيتميف اظدول

ميفم مبلؾقطفا متأّطدت ماظيت ماظػاردقة/اظشقعقة مإؼران مسـ ماظطائػقة اظصقرة

مو مواأصغاغلؿان مودقرؼا مسالعةماظعراق موأصؾقت ماألذػان ميف مادؿؼرت ظقؿـ

م ميف مطؾري مبشؽؾ مداػؿت مهلا م"اظلـّقة"مممّقزة ماظدول معع مسالضاتفا تقّتر

ممماماغعؽسمسؾكمداخؾفامصأصرزم،وإضعاصفاماضؿصادؼامسزهلامإضؾقؿقاخاصة،مو

مم)ادؿؿرتمبعدمعؼؿؾمدؾقؿاغل(م2019صّفرماحؿفاجاتميفمآخرمدـةمضؾؼام

م.ظـقرةمسؾلمخاعـؽلرصعتمصقفامذعاراتمضّدمعرذدما

مغػلفمسؾلمخاعـؽلمسؾكموذؽم ماٌرذد مطاغتمإؼرانمبإذنمعـ وظؾعؾؿ،مصؼد

اظؿكّؾلمسـمأػداصفاماألؼدؼقظقجقةميفمدقادؿفاماًارجقةمحػازامسؾكمغظامم

ـّ ماظػؼقف،موظؽ موالؼة مغظام معّؽـؿاػامماٌالظلمأو مواظـػعقةماألعرؼؽقة اظعـففقة

صؼدمطاغتمعـماالدؿؿرارميفمغفففامبؾميفمزؼادةمسـػقاغفموهؼقؼمأػداصفا.م

م مخّطة ماالبـإدارة مووظػقمبقش مبقل مػؿ: مراعلػقؾدمص)وأضطابفا مودوغاظد قؿز

ماظذيمؼفدفممودؼؽمتشقين( ضائؿةمسؾكمعشروعم"اظؼرنماألعرؼؽلماىدؼد"

اظعاملموظقمباظؼقةماظعلؽرؼة،مممامؼعينمأغفامدؿعؿؾممإديمتػّردمأعرؼؽامبؼقادة

م مراظؾانميفمسؾكم"تغقريماألغظؿةمشريماٌرشقبمصقفا". مأدؼطتمغظام وػؽذا

مغظاممصدامميفماظعراقم(2001)دـةممأصغاغلؿان م(ماظذيم2003)دـةمم،مثّؿ

مإؼران. مدادة ميف ماظرسب مبـّت مسفقؾة مبلرسة مرأىممتفاوى مأن "صؾعد
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ما مبؼاء مأّن مطّؾماإلؼراغققن موضعقا ماحملؽ، مباتمسؾك مغػلف ماإلؼراغل ظـظام

ذلءمسؾكماظطاوظة،محزبماهلل،مواظصراعماإلدرائقؾلماظػؾلطقينممباميفمذظؽم

ماإلؼراغققنم مأسّد ماإلؼراغل. ماظـقوي مواظربغاعج ماإلدالعل، مواىفاد رياس

مبنيماظؾؾدؼـمتعاجلمطاصةم مصػؼةمضكؿةمحمؿؿؾة مذاعالمبّقـمحدود اضرتاحا

مبق ماظـزاع ماًارجقةمغؼاط موزؼر مذؼقؼ منؾ مخرازي، مصادق مطؿب ـفؿا.

مرصعتم مثؿ مظالضرتاح، ماألودي ماٌلقدة مصرغلا، مظدى مإؼران مودػري اإلؼراغل

مواظذيمرؾبم مسؾقفا، مظؾؿصادضة ماإلؼراغقة مظؾـقرة ماألسؾك ماٌرذد مإدي اٌلقدة

عراجعؿفامضؾؾمإرداهلامإديمم–اظلػريمظدىماألعؿماٌؿقدةمم-بدورهمعـمزرؼػم

ماألعرؼؽقني مسؾقفا. ماألخرية ماظؾؿلات مووضع مبفذام، مسؾؿ مسؾك مؼؽـ مل

مبطفران;م ماظؼرار مصـّاع معـ معغؾؼة مدقىمدائرة مإسداده موؼشاركميف االضرتاح

وزؼرماًارجقةمطؿالمخرازي،مواظرئقسمحمؿدمخامتل،مواظلػريمظدىماألعؿم

اٌؿقدةمزرؼػ،مواظلػريمظدىمصرغلامخرازي،مواٌرذدماألسؾكمظؾـقرةمسؾلم

إلضاصةمإديمذظؽمأجرىماإلؼراغققنمعشاوراتمععمتقؿمشاظدميانمخاعـؽل،مبا

اظلػريماظلقؼلريمظدىمإؼران،مواظذيمطانمدقلؾؿماالضرتاحميفماظـفاؼةمإديم

موحلبم مرمسقا مأذػؾماالضرتاحماألعرؼؽقني،مصفقمملمؼؽـماضرتاحا واذـطـ.

بؾمإّنمعامتضؿـفمعـمم–سؾكماسؿؾارمأغفمحصؾمسؾكمعقاصؼةماٌرذدماألسؾكمم-

مبـق مأؼضا. معدػشا مطان مد مطؿدؼرصقـتمظقػرؼتمؼؼقل مماظذيمخدم يفمرصقع

اسرتفماإلؼراغققنم)محقـفا:مذؤونماظشرقماألودطمظدىمجمؾسماألعـماظؼقعل

ماإلرػاب مودسؿ ماظشاعؾ ماظدعار مأدؾقة مهلؿ،ممبان مباظـلؾة مػاعؿان ضضقؿان

مادؿعداد مسؾك مطاصةممظؾؿػاوضموأغفؿ ممبقاصؼة محظقتماظرداظة مظؼد سؾقفؿا.

مظؾلؾطة(... ماظعؾقا مسرضمماٌلؿقؼات ماٌؿؾادل، ماالحرتام محقل محقار يف
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مواىفادماإلؼراغققن ميؿاس مدسؿفؿ ماإلدالعلموضػ مسؾكم... واظضغط

درائقؾ،موصقؿامؼؿعّؾؼمزحزبماهللماجملؿقسؿنيمظؽلمتقضػامػفؿاتفؿامسؾكمإ

رمجدارةمباالسؿؿادمسؾقفميفماظعاملماظعربل،موظقدمأصؽارمإؼرانموذرؼؽفاماألطـ

م ماظدؼـ مدالحسرضمرجال مغزع مسؿؾقة محزبمدقادلمفدسؿ مإدي موهقؼؾف

م ويفماٌقضقعماظـقويمسرضماالضرتاحمصؿحماظربغاعجماظـقويماإلؼراغلمصرف.

ؼةمخماوفمأجؾمإزاظةمأباظؽاعؾمأعاممسؿؾقاتمتػؿقشمدوظقةمشريمعؼقدةمعـم

.ميفماٌقضقعماظعراضل،مدؿعؿؾمإؼرانمبـشاطمععم..عـمبراعجماظؿلؾحماإلؼراغقة

اظقالؼاتماٌؿقدةمسؾكمدسؿماالدؿؼرارماظلقادلموإضاعةمعؤدلةمدميؼرارقة،م

م مدؼـقة. مشري محؽقعة مذظؽمتشؽقؾ معـ مإثارةمواألػؿ ماألطـر ماظؾـد مطان رمبا

ظؾدػشة،مذظؽماٌؿعؾؼمبعرضمإؼرانماظؼؾقلمبإسالنمبريوتماظصادرمسـماظؼؿةم

اظعفدماظلعقديميفمعارس/آذارمةماظلالمماظيتمأسؾـفاموظلماظعربقة;مأيمخط

مإدرائقؾ،مم2002 معع مذياسل مدالم مإبرام ممبقجؾفا واظيتمسرضماظعرب

عؼابؾمعقاصؼةمإدرائقؾمسؾكماالغلقابمعـمطاصةماألراضلماحملؿؾةمواظؼؾقلم

ماظالجؽنيم مٌشؽؾة مسادل محؾ مإدي مواظؿقصؾ مباظؽاعؾ، مصؾلطقـقة بدوظة

امبايؾماظؼائؿمػذهماًطقة،مدؿعرتفمإؼرانمرمسقملعـمخال.ماظػؾلطقـقني

مم57...".سؾكمدوظؿني

ػذهمػلمدوظةمإؼرانمسؾكمحؼقؼؿفا،مصفلمعلؿعّدةمظؾقعمطّؾمذلءمعـمأجؾم

مرّد مطقػمطان ماآلن مواظلؤال ماٌالظل". م"غظام مسؾك مسؾكمماحملاصظة أعرؼؽا

م؟ممسرضمإؼران

                                                           
نقال عن: حلف ادلصاحل ادلشرتكة: التعامالت السرية بٌن إسرائيل وإيران والوالايت  35

 402-401ص ادلتحدة، لرتيتا ابرزي،
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مضّد مإؼران مأّن ماالبـ مبقش مإدارة معأدرطت م"ؼؿعارض مسرضا مععمت بقضقح

مػؤالءم مسارض مواظقأس، مباظضعػ مذعقرػا مبلؾب ماظرمسقة أؼدؼقظقجقؿفا

مرجالم مؼعرضف مسؿا ماظـظر مبغض مإؼران معع ماتػاق مإدي ماظؿقصؾ اٌلؤوظقن

اظدؼـ;مألّنميفمادؿطاسةمأعرؼؽا،مطؿامضاظقا،مايصقلمسؾكمعامترؼدهمجماغام

مبؽؾمسـففم58باظؿكؾصمعـماظـظاممبطفرانمبؽؾمبلارة". قةمأذّظتمأعرؼؽا

مإدارةم مأّن موؼؾدو متـازالتمطؾرية. معـ محقاه معا مرشؿ مورّدتمسرضفا إؼران،

بقشماالبـميفمتؾؽمايؼؾة،مطاغتمترؼدماإلبؼاءمسؾكمإؼرانمطؿامػلمسؾقفمعـم

مملم مأعرؼؽا مأيمأّن ميفماظعراق، ماظؼذرة مباألسؿال مظؾؼقام مصاردقة/ذقعقة غزسة

ادؿغالهلاميفممترؼد;مألغفامتؽـمترؼدمعـمإؼرانمأنمتؿـازلمسـمأؼدؼقظقجقؿفا

مب ماظلـّةاظعراق موطؾت مواظؼؿع ماظػؿـة ماظؿابعممؾّث ماظشقعل ماظؼلؿ وضرب

مبؼقتمإؼرانمسؾكم.ظإلنؾقز مبرضامموػؽذا مػلمسؾقف،موادؿغؾتماظػرصة عا

مممميفماٌـطؼة.مأعرؼؽامظؿقدقعمغػقذػام

معـمم،اظققممأعرؼؽامأّعا مشّقرتمعقضػفا مضد مأّغفا مصقؾدو متراعب، هتمإدارة

يفماظعراقمضادؿمدؾقؿاغلممتصػقةسؿؾقةمسؾكممإضداعفامإذمإّنماإلؼراغل;اظـظامم

مؾقرسماظـقري"صقؾؼماظؼدس"ماظؿابعمظضائدموػقمم،م(03/01/2020)بؿارؼخم

مإؼرانماًارجقة مأعرؼؽقم،وذراع مطانمرداظة مة ماظؿأطقدمواضقة معـفا اظغاؼة

م ماظيتممسحمهلسؾكمجّدؼؿفا مغػقذػا ماإلؼراغلميفمعـارؼ ماظدور اميفمهفقؿ

موظؾـان. مودقرؼا مواظعراق مواظقؿـ مأصغاغلؿان موػل مصقفا، وػذاممباظقجقد

اظؿقفقؿ،متؿطّؾؾفمدقادةماٌرحؾةماياظقةماظيتمختططمهلامإدارةمتراعبميفم

م ماألودط ماظشرق ماظؼرن( مصػؼة م)وعـفا مسـ مإؼران مختؾل اظـزسةمواظيتمهّؿؿ
                                                           

 403السابق، ص 36
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ّؾرتمأطـرمعـم;مصأعرؼؽاموإنمساألؼدؼقظقجقةماٌؿعّصؾةميفمدقادؿفاماًارجقة

،مصفلمترؼدماظذيمميّرماآلنمبػرتةمضؾؼةماٌالظلمعّرةمأّغفامالمترؼدمتغقريمغظام

طؿامسّؾرتمسـفمطذظؽمأطـرمعـمعرة،مممامؼدّلمموخطابفمعـفمأنمؼغّقرمدؾقطف

"تعدؼؾ"ماظـظاممأيمترؼدممتدصعمبايراكماظداخؾلميفمإؼرانمدمقسؾكمأّغفام

ماظذيمالمؼؤعـمبؿصدؼرماظـقرة"اظؾقرباظل"مأنمتؽقنماظلؾطةمبقدماظؿّقارماٌعؿدلم

مدينم مبـ"إدالم مترطقا مطإميان مععؿدل" مذقعل مبـ"إدالم مؼؤعـ ماظذي أو

مععؿدل" م. معؼاسصإؼران مإؼرانممسؾك معـ مألعرؼؽا مأصضؾ ماظرتطل اظـؿقذج

مخدعاتماياظقة معـ مضّدعؿف معا مم،اظيتمرشؿ مصإّن مأّن مؼـؾت ضررػاماظقاضع

م ممم.أطربمعـمغػعفادقؽقنم
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 خامتة 
مباظؽمظقم ماظؼّقؼةمسؾكماغػرادػؿا،مصؿا موإؼرانمعؼّقعاتماظدوظة معـمترطقا ظؽّؾ

م مأذيعفاتقحدتا ماإلدالعل ماظعامل مدول متضّؿ مواحدة مظدوظة مغقاة م;وذؽؾؿا

مصاحؾةم متؽقن مسظؿك مإدالعقة مدوظة معقالد مطّؾف ماظعامل مدقشفد صلاسؿفا،

متشؿفقفم مواضعمايالمسؾكمشريمعا موظؽـ ميفماٌقضػماظدوظل، ماظعؾقا اظؽؾؿة

أغػلـاموتؿؿـاه،مصرتطقاموإؼرانمتلريانميفمصؾؽمأعرؼؽا،موظؽّؾمعـفؿامدواصعفم

م.خدعةمعصاحلماظغربوعرّبراتفموختّقصاتف;مهلذامرضقؿامباظدونمو

ورشؿمعرارةماظقاضع،مصإّنماألعؾمباالغعؿاقمعـمربؼةماظؿؾعقةمواظعؿاظةمواظدورانم

مبؼقظفمتعادي:م ذَمسَّذيفمصؾؽماظؽػرمالمؼـؼطع;مإمياغا ذَفَقِد ذَقِرٌح ذَيِمَدِدُكِم ِإن

لَِّذيَنذآَمُنواذَغَيتَِّخَذذُهذااللَّذَغِلَوِعَلَمذالنَّنِسذَبِوَنذُنَداِغُلَهنذاْلَأيَّنُمذَغِتْلَكاْلَقِوَمذَقِرٌحذمِِّثُلُهذ

ذ ذُشَهَداَء مبؼقظفمم(140)مالظَّنِلِمنَيذُيِحبُّذَلنذَغاللَُّهِمنُكِم موتصدؼؼا )آلمسؿران(

َتُكوُنذالنُُّبوَُّةذِفوُكِمذَمنذَشنَءذاللَُّهذَأِنذَتُكوَن،ذُثمَّذَيِرَفُعَهنذ» صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ:

ذَأِنذَيِرَفَعَهن،ذُثمَّذ ذاللَُّهذِإَذاذَشنَء َتُكوُنذِخَلنَفٌةذَعَلىذِمِنَهنِجذالنُُّبوَِّة،ذَفَتُكوُنذَمنذَشنَء

َأِنذَتُكوَن،ذُثمَّذَيِرَفُعَهنذِإَذاذَشنَءذاللَُّهذَأِنذَيِرَفَعَهن،ذُثمَّذَتُكوُنذُمْلًكنذَعنضِّن،ذَفَوُكوُنذَمنذ

ذَي ذَأِن ذَشنَء ذِإَذا ذَيِرَفُعَهن ذَيُكوَن،ذُثمَّ ذَأِن ذاللَُّه ذَجِبِريًَّة،ذَشنَء ذُمْلًكن ذَتُكوُن ِرَفَعَهن،ذُثمَّ

َفَتُكوُنذَمنذَشنَءذاللَُّهذَأِنذَتُكوَن،ذُثمَّذَيِرَفُعَهنذِإَذاذَشنَءذَأِنذَيِرَفَعَهن،ذُثمَّذَتُكوُنذِخَلنَفًةذ

م)رواهمأريدمسـمحذؼػة(.مم«َعَلىذِمِنَهنِجذُنُبوٍَّة

مماظدوظةمرجالصاألّعةماإلدالعقةمتزخرمب ل،مواألّؼاممدولمودوامماألبطااألتؼقاء

م ماحملال، معـ ماظدوظةمايال مظؿؽقن ماهللمتعادي، مبإذن ماًالصة متعقد وضرؼؾا

ماظعظؿكماظيتمؼدورماظعاملمطّؾفميفمصؾؽفا.م
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امباىرمماظلابحميفمتشؾقفامهلم،اظدوظةماظيتميفماظػؾؽدوظةماظػؾؽمأوم

م مععّقـ، مبدوظةمعدار ماًارجقة مدقادؿفا ميف مترتؾط ماظيت ماظدوظة ػل

م مأخرى مطربى( مأو م)سظؿك مضقؼة ماظدوظل ماٌقضػ ميف ارتؾاطموعؤثرة

عؼارغةمباظدولماظؼّقؼة،مصفذهماظدوظةمتعؿربمضعقػةمم...عصؾقةمالمتؾعقة

وتعؿربمضّقؼةمعؼارغةمباظدولماظضعقػةماظقاضعةميفمإضؾقؿفامأوميفمجقارػام

مػلمدوظةوم;)ععماألخذمبعنيماالسؿؾارمغلؾقةمعػفقمماظضعػمواظؼّقة(

ظقلتمراضقةمووهلامعّؼقعاتماظـؿق،مهلامذكصقؿفا،موهلامعشروسفا،م

معـموتطؿحمإديماعؿالكمم،سـمعقضعفا مأنمم،اظؼّقةأدؾابماٌزؼد وترؼد

تؽقنمصاسؾةموعؤّثرةمإضؾقؿقامأومدوظقامظغرضمعا،موهلذامصفلمتلريميفم

 صؾؽمدوظةمضّقؼةمعؤثرةميفماٌقضػماظدوظلمظؿقؼقؼمعصؾقؿفا.م

 


