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 المقدمة

منذ نهاية الحرب الباردة وتفكك االتحاد السوفيتي شهد العالم تحوالت جدرية، بانتقاله من 

نظام الثنائية القطبية إلى نظام األحادية بزعامة الواليات المتحدة األمريكية، وقد كان لهذه التحوالت 

شكل الوطن األوسط، التي يتأثيرات واضحة على األوضاع الجيوسياسية واالستراتيجية لمنطقة الشرق 

يران جزءا  مهما  آخر فيها، وباعتبار أن منطقة الشرق  ء  العربي جز  منها وتشكل كال من تركيا وا 

ة سياسية وعسكري وتوتراتاألوسط من أبرز المناطق التي شهدت وما تزال تشهد عدة صراعات 

ناتج  إقليمية أو دولية فإن ذلك واقتصادية تكاد أن تكون مستمرة بين العديد من القوى، سواء  أكانت

عن أهمية هذه المنطقة التي تبرز من خالل امتالكها لثروات طبيعية هائلة ومنافذ بحرية مهمة في 

االقتصاد الدولي، فضال  عن أنها تعتبر مهدا  للحضارات ومهبط للرساالت السماوية، والتاريخ شاهد 

 سياسات وخارطة الشرق األوسط. على قوى إقليمية عديدة لعبت دورا  مهما  في رسم

يران كدولتين تسعيان أل ومع ن غياب فاعلية النظام العربي اإلقليمي برزت كل من تركيا وا 

تكونا قوتين اقليميتين في المنطقة، فعملت الدولتان على االستفادة من كل المقدرات المتاحة وتسخير 

 ها المنطقة ألجل لعب الدور اإلقليمي.األوضاع غير المستقرة التي تشهد واستغاللكل اإلمكانات 

يران فإننا نتحدث عن امبراطور  على  تين كان لهما الهيمنة، ليسيفعندما نتحدث عن تركيا وا 

هذه المنطقة فحسب بل على مساحات شاسعة توازي عشرات الدول بالمقياس المعاصر، فقد استطاعت 

خالل  ، ومنهذه المنطقةمحورية في الدولتان من خالل استراتيجيات رسمت بدقة أن تصبحا قوى 

ن ، وهذا التوسع عمل على تأجيج صراع النفوذ وتكويفيهاذلك سعت كل دولة لبسط وتوسيع نفوذها 

األحالف بين الدولتين، إال أن العالقة الثنائية بين الدولتين لم تتأثر جراء هذا التنافس فحافظتا على 

 المصالح المتبادلة.قدر كبير من التعاون المبني على سياسة 
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أما عن ارتباط الدولتين بالدول الكبرى، فنجد تركيا لها عالقات تكاد أن تكون طبيعية وارتباطات        

(، فهي تمتلك ثاني NATO)الـ بالدول الغربية، خاصة وأنها عضو فعال في حلف شمال األطلسي

ذ صبت العداء تجاه هذه الدول منأكبر جيش في الحلف من ناحية العدد، وبالنسبة إليران فإنها نا

م، وتطور هذا العداء بعد سعيها المتالك القدرات النووية، 9191اندالع الثورة اإلسالمية فيها عام 

حيث وقف العالم الغربي ضد هذا التوجه اإليراني وسعت ألجل التخفيف من وطأة العقوبات التي 

 تحاد الروسي.فرضت عليها إلى بناء عالقات أخرى موازية خاصة مع اال

  :إشكالية البحث 

 إشكالية أساسية وهي:تتمثل إشكالية هذا البحث في 

يران مقومات القوة مما يجعلهما   ؟دولتان محوريتان في الشرق األوسطهل تمتلك تركيا وا 

 وقد تفرعت من هذه اإلشكالية عدة تساؤالت فرعية منها:

 ر تو النفوذ بين الدولتين أن يؤدي إلى استقرار أو تو كيف يمكن للتقارب أو التعارض في المصالح  -9

 المنطقة؟    

 ما تأثير التوجه المذهبي في السياسة الخارجية التركية واإليرانية تجاه دول المنطقة؟ -2

 ما هي االستراتيجية المتبعة عند هاتين الدولتين في التعامل مع الصراعات واألزمات الشرق  -3

 أوسطية؟    

 م وحتى عام2199مدى كان تأثير التحوالت التي شهدتها المنطقة العربية منذ عام إلى أي  -4

 األوسط؟اإليراني في الشرق  –م على النفوذ التركي 2192    
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 :فرضية البحث 

يران – تركيا في القديمة اإلمبراطورية األمجاد إعادة في والرغبة القومي الشعور عمل لقد          وا 

 كقوى زانتبر  جعلهما مما والطاقات اإلمكانيات كل وتسخير المتاحة، للقدرات األمثل االستغالل على

 الدولتين قبل من انتهجت التي النفوذ وبسط التوسع سياسة وأن اإلقليمية، الساحة في مؤثرة إقليمية

 التحوالت مع وحبوض ذلك برز وقد طبيعتها، في مذهبية تكون تكاد إقليمية، تحالفات تكوين إلى أدت

 .م2199 عام منذ العربية المنطقة شهدتها التي

 :أهمية البحث 

 تنبع أهمية البحث في توضيح اآلتي: 

 االطالع على التحوالت الداخلية في النظام السياسي التركي واإليراني، خاصة بعد وصول نخب  -9

 سياسية جديدة إلى الحكم في البلدين، ولما لهذه النخب من روئ سياسية مختلفة عن النخب     

 السابقة تجاه الشرق األوسط.    

  مؤثرة في  الدولتين قوةهاتين اإليرانية التي جعلت من  –التعرف على االستراتيجيات التركية  -2

 األوسط.  الشرق    

 راني في خلق توازنات جديدة في المنطقة، وكيف تعاملت الدول اإلي –مدى تأثير النفوذ التركي  -3

 العربية مع هذا النفوذ.    

يران في أحداث ثورات الربيع العربي. -4  الدور الذي لعبته كال  من تركيا وا 

 :أهداف البحث 

 تتلخص في اآلتي:

  وسط،الشرق األ إيران( في منطقة –)لتركيا لـيكمن هدف البحث في االطالع على مراكز القوى  -9

 التي جعلتهما من الدول المؤثرة إقليميا .و     
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 التعرف على السياسات المتبعة والنفوذ والتكتالت اإلقليمية لكال الدولتين في المنطقة. -2

 ية.العرب  -اإليرانية، وكذلك التركية اإليرانية  –الوقوف على طبيعة العالقات التركية  -3

 نطقة، وقد من المأأن العالقة بين الدولتين يمكن أن تساعد في استقرار يتيح هذا البحث معرفة  -4

 رها على تدهور األوضاع فيها. تتعمل في حال تو     

ق اإليراني في منطقة الشر  –مستقبل الدور التركي  استشرافيسعى هذا البحث إلى محاولة  -2

 األوسط.

 :الدراسات السابقة 
أكد ذلك وقد تلم يتم العثور على دراسة تناولت هذا العنوان بالتحديد على حد علم الباحث،     

والرجوع لفهرسة بعض المكتبات، واالطالع على شبكة المعلومات  أساتذتناسؤال عدد من من خالل 

 تناول بعض مواضيع البحث ومنها: منالدولية، ولكن وجدت دراسات كانت قريبة 

  ير،متغيرات الدولية، رسالة ماجستعبدالحفيظ، تركيا والشرق األوسط في ظل ال دراسة علي عمر -9

    ، تطرقت هذه الدراسة للسياسات التي انتهجتها تركيام2111أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس،     

   ةبعد الحرب الباردة تجاه منطقة الشرق األوسط، وتم استعراض محددات السياسة الخارجية التركي   

 سواء  كانت داخلية أو خارجية تجاه المنطقة، كما وضح الباحث في هذه الدراسة اختالف الرؤى    

 اإليرانية،  –واألمريكية حول عدة قضايا، منها قضية أكراد العراق، وتنامي العالقات التركية  التركية   

 يا إلى الضغط على ترك المجال االقتصادي حيث تسعى الواليات المتحدة األمريكية في  خاصة   

  تحاد إلى اال امملالنضألجل تحييد إيران وعزلتها، وتناولت الدراسة المسعى التركي الحثيث    

 الدراسة أن ذه هتركيا اعتبرت الخيار األوروبي خيارا  أساسيا  بالنسبة لها، كما جاء في ف األوروبي،   

 اعتبارات داخلية وخارجية، تجعل من تركيا مقيدة في  التركي كان محكوما  بعدة إلقليميالدور ا   

 تعاملها مع محيطها اإلقليمي.   
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  دراسة أحمد سليمان سالم الرحاحلة، الدور التركي الجديد في منطقة الشرق األوسط "الفرص  -2

 ، غطت هذه الدراسة 2194رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن،  والتحديات"،    

 م، 2193م وحتى العام 2112الفترة الزمنية منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في تركيا عام     

 تناولت الدراسة الرؤيا ومحدداتها للنظام اإلقليمي الشرق أوسطي، واستعرضت الدراسة أهمية     

  ل المركزيةلف عن الدو الموقع الجغرافي لتركيا الذي يمنحها مكانة مميزة ويجعلها دولة مركزية تخت    

 هذا الموقع الجغرافي، وعليهما تعريف مكانتها في الحقبة  األخرى، ويجب على تركيا استغالل    

 م، وتطرق الباحث في هذه 2119سبتمبر عام  التي أعقبت أحداث الحادي عشر من الجديدة    

 ال  ات الدور التركي وصو عرض مقوم الدور التركي في المنطقة عن طريقالدراسة إلى مستقبل     

 مستقبل هذا الدور في الشرق األوسط. استشرافإلى     

 رسالة  بعد العرب الباردة، أوسطيآمنه، الدور اإلقليمي اإليراني في النظام الشرق ه دراسة عيساو  -3

 م، تضمنت الدراسة المحددات الداخلية 2191باتنة، الجزائر،  –ماجستير، جامعة الحاج لخضر     

 التي تؤثر على الدور اإليراني في النظام الشرق األوسطي، وعرف الباحث المحددات الداخلية     

 بأنها المحدد المذهبي والقومية الفارسية باإلضافة إلى المحدد االقتصادي والعسكري الذي جاء     

 سألة التغلغل إلى مفيه تفصيل للطموح اإليراني في امتالك القدرات النووية، كما تطرقت الدراسة     

 العربية، الذي جاء عن طريق تحالفها مع بعض األنظمة العربية كالنظام  اإليراني في الدول    

  السوري، أو عن طريق حركات مسلحة كحزب اهلل اللبناني، وحركة حماس في فلسطين، وتوظيف     

     الحها في المنطقة كما إيران لألقليات الشيعية خاصة في منطقة الخليج العربي لخدمة مص    

  استعرض الباحث في هذه الدراسة التحديات التي تواجه إيران تجاه لعبها للدور اإلقليمي، والتي     

 تمثلت في تحديات داخلية كالفجوة الحاصلة بين التيار اإلصالحي والتيار المحافظ، وتحديات     

 برته الدراسة معرقل للدور خارجية والتي تمثلت في الدور السعودي الذي اعت   
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 وجاء في الدراسة توضيح  اإليراني، وكذلك للدور التركي الذي اعتبر موازي للدور اإليراني،   

 اإليرانية مع الواليات المتحدة األمريكية وكذلك الحوار اإليراني مع االتحاد األوروبي. للمواجهة   

 نية، ز بعد حرب الخليج الثاعن دور إقليمي بار دراسة سالم مصباح محمد البكوش، إيران والبحث  -4

 م، غطت الدراسة الفترة الزمنية منذ 2112ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس،  رسالة    

 م، وتناولت الدراسة الجذور التاريخية للدور اإلقليمي 2112نهاية حرب الخليج الثانية وحتى عام     

يجابا  في الطموح اإليراني، واستعرضت اإلم     كانيات الداخلية والمحددات الدولية التي أثرت سلبا  وا 

 اإليراني للعب الدور اإلقليمي، حيث شملت اإلمكانيات الداخلية العامل البشري والعامل    

 المحددات الخارجية فتمثلت في التواجد األمريكي في  أما الجيوسياسي، والعامل األمني والعسكري،   

 رق وكذلك منافسة القوى اإلقليمية إليران، كما تط أعتبر معادي للسياسات اإليرانية،قة، والذي المنط   

 من  كيفية إدارة إيران لعالقاتها اإلقليمية، ة الخارجية اإليرانية التي تضمنتالباحث إلى السياس   

 مجلس التعاون إيران بدول  لها في المنطقة، وطبيعة عالقاتحالف الموالية ألخالل تكوين ا   

 إيران.  يها خالل فترة حكم اإلصالحيين فيالخليجي والعراق، والتي تم التطرق إل   

 والجدير بالذكر هنا بأنه قد تمت االستفادة واالستعانة بتلك الدراسات في عدة مواضيع متعلقة  

 بهذا البحث   

 :منهجية البحث 

 الباحث عدة مناهج وهي كاآلتي:مد حتى يحقق البحث أهدافه المنشودة اعت        

 المنهج التاريخي: ال يكاد يخلو بحث علمي من المنهج التاريخي، وذلك ألهميته في كشف  -9

    تطور الظاهرة عبر الزمان والمكان، ومن خالله يتم استحضار األحداث التاريخية وتتبع سياسات      

يران في منطقة الشرق األوسط.       تركيا وا 
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 : إن استخدام هذا المنهج يساعد في وصف وتحليل التوجهات السياسية للدولتين الوصفيج المنه -2

 في المنطقة بعد إنتهاء الحرب الباردة.    

 المنهج المقارن: تكمن أهمية هذا المنهج في تحديد أوجه الشبه واالختالف بين األجزاء المكونة  -3

 للظاهرة، مع محاولة إيجاد عالقات سببية لتفسير تطورها، وهو ما يهدف إليه الباحث من خالل     

 قبل الدور كال  منهما، والتنبؤ بمست هالمقارنة بين سياسات الدولتين، ومعرفة حجم الدور الذي تلعب    

 اإليراني في المنطقة. –التركي    

  :أسباب اختيار موضوع البحث 

اإليراني في مجمل قضايا الشرق األوسط خاصة في القضايا  -ور التركي إن تنامي الد 

العربية هو ما جعل الباحث يميل إلى البحث في السياسات التي اتبعتها الدولتان في كافة المجاالت 

رجع سبب ي ، كمامنطقةفي الاستراتيجية ترسم  ةحتى أصبحتا دولتين يحسب لهما الحساب في أي

عيد را  على صتإلى أن منطقة الشرق األوسط تعتبر من المناطق األكثر تو  اختيار عنوان البحث

يران( في صنع وتنفي –السياسة الدولية، وكذلك إلى الدور المحوري لكال الدولتين )تركيا  ذ السياسات وا 

 اإلقليمية في هذه المنطقة.

  :حدود البحث هي 

 :يران ومنطقة الشرق األوسط. –تركيا  -الحدود المكانية  وا 

 :م.2192عام نهاية إلى  9111الحرب الباردة عام  انتهاءمنذ  -الحدود الزمانية 

 الصعوبات التي واجهت الباحث:    

إن المشكلة األساسية التي واجهها الباحث في مراحل إعداد هذا البحث هي ندرة المراجع  

م يتم المحلية، ل اتفي جل المكتبوالمصادر المتعلقة بمواضيع البحث، فمن خالل البحث المعمق 

الحصول منها إال على جزء بسيط جدا  من المراجع، كما أن الباحث حاول عدة مرات التواصل مع 
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ي البعثات الدبلوماسية سواء التركية أو اإليرانية ألجل إجراء مقابالت شخصية تكون داعمة مسؤول

للبحث، إال أن هذه المحاوالت باءت بالفشل بسبب الظروف األمنية غير المستقرة التي تمر بها البالد 

 لمصادرافي هذه الفترة، ومع ذلك فقد تمكن الباحث بعد مجهودات كبيرة من الحصول على عدد من 

 .راجعالمصادر والمالتي مكنته من إعداد هذا البحث، وهي موجودة في آخر البحث في قائمة  راجعوالم

  :التعريفات اإلجرائية 

 نظرية الدور والمكانة: -1

 إلى الفلسفة السياسية النازية، التي تعتقد بأن لكليعود أصل وجذور نظرية الدور اإلقليمي 

دولة مركزية )مجاال  حيويا ( تمارس فيه دورها بحكم تاريخها وجغرافيتها، ويجب على هذه الدولة أن 

تسيطر على هذا المجال بالغزو المسلح إن لم تستطع ممارسة نفوذها السياسي عليه، وتأتي خطورة 

ود النخبة السياسية الحاكمة لحد إدراكالمجال الحيوي يتوقف على هذه النظرية في أن تعريف هذا 

 .1ةقطار مجاور أمن خالل غزو هذا المجال، والتي يمكن لها أن تقفز للتحول إلى أطماع استعمارية، 

 : الشرق األوسط -2

إن التوصل إلى تعريف جامع للشرق األوسط الزال أمرا  لم يتحقق بعد، ولم يرد في الكتابات 

ودوائر المعارف تحديد موحد لهذه المنطقة، وهو يتسع ويضيق على حسب أطماع الدول الكبرى في 

المنطقة، وأصبح مصطلح الشرق األوسط معروفا  ومتداوال  عندما استخدمه الضابط والخبير 

 م، لتمييز المنطقة المحيطة بالخليج9112اتيجي في البحرية األمريكية )الفريد تاير ماهان( عام االستر 

العربي، والتي أطلق عليها اسم )الشرق األوسط(، وفي هذا البحث سوف يستخدم هذا المصطلح 

، مصر، من، اليدول بالد الشام، العراق، شبه الجزيرة العربيةلتغطية دول تشمل )تركيا، إيران، دول 

 .*إسرائيل()

 
                                                           

 ، 2012-2007السورية في ضوء المتغيرات اإلقليمية والدولية:  –محمود خليل يوسف القدرة، تطورات العالقات السياسية التركية  -1

 .7، ص2013فلسطين، غزة، رسالة ماجستير، جامعة األزهر،     
 .(1)نظر الملحق رقم م، ا2016-02-25تاريخ الدخول  www.google.com.ly، خريطة الشرق األوسط -*

http://www.google.com.ly/
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 المذهب الشيعي )اإلثنى عشري(: -3

سمي هذا المذهب باإلمامية أو اإلثنى عشرية، ويعتبر أكبر المذاهب الشيعية من حيث 

األتباع من بين المذاهب الشيعية األخرى كالزيدية واإلسماعيلية، ويرجع تسميته باإلمامية ألن أنصاره 

من  نّص على إمامة علي رضي اهلل عنه وأوالده (اهلل عليه وسلمصّلى )يعتقدون بأن الرسول الكريم 

 بعده، كما يعتقدون بأن اإلمامة منصب إلهي ووظيفة ربانية يختارها اهلل بسابق علمه، وهي أصل من

ثنى عشرية أصول الدين اليتم اإليمان إال باالعتقاد بها، وهي استمرار للنبوة، وسمي هذا المذهب باإل

اثني عشر إماما  من آل البيت، أولهم علي وآخرهم محمد بن الحسن العسكري اإلمام لقولهم بإمامة 

 الغائب، الذي ينتظرون خروجه من السرداب الذي دخل فيه في منتصف القرن الثالث الهجري . 

 الجيوبوليتيك أو الجيوسياسة: -4

ا وموقعها( وثرواته وجوفها  ومرتفعاتهاعلم يختص بدراسة تأثير األرض )برها وبحرها  هو

ن هذه المميزات م لالستفادةعلى السياسة، أي تأثير الجغرافيا على السياسة، في مقابل سعي السياسة 

هما عبارة عن نأى الغربيين دوفق منظور مستقبلي، ومن التعريفات المهمة لمصطلح الجيوسياسية ل

ويمكن (نموها يمتد إلى ما وراء حدودهااالحتياجات السياسة التي تتطلبها الدولة لتنمو حتى ولو كان )

تبسيط هذا المفهوم بأنه يعني السياسة المتعلقة بالسيطرة على األرض وبسط نفوذ الدولة في أي مكان 

 .1تستطيع الدولة الوصول إليه

 :االستراتيجية -5

(، بمعنى جيش أو حشد ومن مشتقات هذه الكلمة Stratoلفظ اشتق من الكلمة اليونانية )

(Stratego( وتعني فن القيادة وكذلك ،)Stratagem وتعني الخدعة الحربية المستخدمة في ،)

العدو وعملية تضليله عن طريق تنفيذ مخطط غير ذلك المعلن، واالستراتيجية تعني تحديد مواجهة 

                                                           
                www.mostakbaliat.com م،2012-03-03الجيوبوليتيك أو الجيوسياسة، المركز العربي للدراسات المستقبلية،  - 1

 م.2016-05-29تاريخ الدخول     

http://www.mostakbaliat.com/
http://www.mostakbaliat.com/
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األهداف األساسية طويلة األمد، وكيفية اختيار طرق التعامل، وتخصيص الموارد الضرورية لتحقيق 

 .1تلك األهداف

 السلوك السياسي: -6

هو طبيعة إدارة الدولة لعالقاتها الخارجية سواء  على المستوى اإلقليمي أو الدولي، ويتحكم في        

طبيعة هذه العالقات عدة اعتبارات، أهمها القدرات التي تمتلكها الدولة والتي يمكن أن تؤهلها أو 

اإلقليمية والدولية، ومن االعتبارات األخرى التوجهات التي تحرمها من لعب دور مؤثر على الساحة 

 ا.هاها النخب الحاكمة فينتتب

 تقسيمات البحث: 

وصيات التإلى مجموعة من  باإلضافةفصول، وخاتمة،  ةتقسيم البحث إلى مقدمة وثالثجرى 

 وقد تم تقسيم الفصول كاآلتي: ،وقائمة للمصادر والمراجع

 لدوراالفصل األول تناول النظام السياسي التركي، والقدرات التي يمتلكها النظام للعب 

قد تم ذلك من خالل مبحثين، المبحث األول تعلق بدراسة النظام السياسي في تركيا، وتم و اإلقليمي، 

 تتفصيل ذلك في ثالثة مطالب، المطلب األول وضح فيه طبيعة النظام السياسي، وبالنسبة لمؤسسا

النظام السياسي فتم استعراضها في المطلب الثاني، أما المطلب الثالث فجاء فيه عرض لما يجري 

 في المشهد السياسي واالنتخابي التركي.

أما المبحث الثاني فقد تعلق باستعراض القدرات التي تؤهل تركيا كالعب إقليمي في المنطقة، 

تركيا، لاألول يبين أهمية الموقع الجغرافي حيث وزعت هذه القدرات على ثالثة مطالب، المطلب 

والمطلب الثاني تم التطرق فيه للقدرات االقتصادية التركية، وجاء تفصيل القدرات العسكرية التركية 

 في المطلب الثالث.

                                                           
 لم الرحاحلة، الدور التركي في منطقة الشرق األوسط "الفرص والتحديات"، رسالة ماجستير، جامعة الشرق    أحمد سليمان سا - 1

 .7م، ص2014األوسط، األردن، عمان،      
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لتي تؤهله ا والذي تم الحديث فيه عن النظام السياسي اإليراني وقدراته ،قسم الفصل الثانيو 

ك من وجاء ذل إلى مبحثين تناول المبحث األول النظام السياسي في إيران ،للعب الدور اإلقليمي

لنظام وفصلت مؤسسات اطبيعة النظام السياسي،  هخالل ثالثة مطالب، المطلب األول استعرض في

لثاني لمشهد السياسي واالنتخابي فتم استعراضه في المطلب ال وبالنسبةالسياسي في المطلب الثاني، 

 .من هذا المبحث

أما المبحث الثاني من هذا الفصل فجاء فيه شرح للقدرات التي يمكن أن تؤهل إيران للعب 

الدور اإلقليمي، وقسم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب، جاءت أهمية الموقع الجغرافي في المطلب 

ية في ناألول، وتناول المطلب الثاني القدرات االقتصادية اإليرانية، وفصلت القدرات العسكرية اإليرا

 المطلب الثالث.

لتي تم اإليرانية في الشرق األوسط، وا –الفصل الثالث واألخير تناول االستراتيجية التركية 

اإليرانية  –التعرف عليها من خالل مبحثين، المبحث األول تعلق باستعراض السياسة الخارجية التركية 

ي المطلب اإليرانية ف –القات التركية الشرق أوسطية، وقبل بيان ذلك ارتأى الباحث التطرق إلى الع

األول، وجاء المطلب الثاني شارحا  للسياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة، أما المطلب الثاني 

 فخصص للتعرف على السياسة الخارجية اإليرانية تجاه المنطقة كذلك.

ة عالقات طبيع أما المبحث الثاني فتناول السلوك التركي واإليراني الشرق أوسطي من خالل

سرائيل،   قسم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب، المطلب األول استعرضو الدولتين بدول المنطقة العربية وا 

العالقات التركية بتلك الدول، وكذلك الحال بالنسبة للمطلب الثاني الذي تناول عالقات إيران بتلك 

لعربي التركي واإليراني من ثورات الربيع االدول أيضا ، أما المطلب الثالث فتم من خالله بيان الموقف 

، وكذلك استقراء السيناريوهات المستقبلية للدورين التركي واإليراني في منطقة الشرق 2199عام 

  األوسط.



 الفصل األول

 النظام السياسي التركي وقدراته للعب الدور اإلقليمي

 

 .النظام السياسي في تركيا - المبحث األول

 طبيعة النظام السياسيالمطلب األول :   

 مؤسسات النظام السياسيالمطلب الثاني :  

 المشهد السياسي واالنتخابيالمطلب الثالث : 

 

 .الدور اإلقليميالقدرات التركية للعب  - المبحث الثاني

 المطلب األول: الموقع الجغرافي 

 المطلب الثاني: القدرات االقتصادية 

 المطلب الثالث: القدرات العسكرية 

  



31 
 

 الفصل األول

 النظام السياسي التركي وقدراته للعب الدور اإلقليمي

  

إن المتمعن في النظام السياسي التركي يجد أن هذا النظام قد رسمت طبيعته ورسخت 

عام  (كمصطفى كمال أتاتور )مؤسساته على مبادئ العلمانية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد 

دالة لهذه المبادئ، ولكن فوز حزب الع كحارستعمل م، وأصبحت المؤسسة العسكرية منذ وفاته 3291

م شكل التاريخ األكثر أهمية بالنسبة لتركيا من حيث 9009والتنمية في االنتخابات البرلمانية عام 

كم حزب العدالة حالتأثير في طبيعة النظام ومؤسساته والصراع السياسي فيه، وعملت تركيا في ظل 

بح تغلة في ذلك موقعها الجغرافي االستراتيجي لتصوالتنمية على تسخير كل إمكانيات نهوضها، مس

اقتصادية تتنامى بشكل سريع، باإلضافة إلى قدراتها العسكرية فهي تملك دولة تركيا كما هي اليوم 

ركيا ت هذه العضوية دوًرا كبيًرا في تعزيز مكانة تبعضو فعال في حلف الناتو وقد لع ىجيش قوى وه

 اإلقليمية.

 .ام السياسي في تركياالنظ - المبحث األول

بحجة الحفاظ علي المبادئ العلمانية أحكمت المؤسسة العسكرية قبضتها على النظام 

م 3293م وعام 3290عام خالل أربعة انقالبات عسكرية في السياسي في تركيا، وتدخلت فيه من 

لمدنية م والذي وصف باالنقالب الهادئ على السلطة ا3229م واالنقالب الرابع عام 3290وعام 

المنتخبة بعد صعود حزب له توجه إسالمي إلى السلطة، إال أن سيطرة حزب العدالة والتنمية والتي 

م وحتى وقتنا هذا أحدثت تغييرات جوهرية في 9009بدأت منذ فوزه في االنتخابات البرلمانية عام 
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ذا المبحث إلى ه للتعرف أكثر على النظام السياسي في تركيا ثم تقسيمو النظام السياسي التركي، 

  ثالثة مطالب وهي كالتالي:

 :طبيعة النظام السياسي :المطلب األول

تعتبر طبيعة النظام السياسي في تركيا نموذجًا فريدًا من نوعه من خالل العالقة الديناميكية  

ندما تم عبين اإلسالم والعلمانية، فالجمهورية التركية المعاصرة هي وريثة الثقافة العثمانية اإلسالمية 

مصطفى كمال )م، إال أن النخبة المؤسسة للجمهورية بقيادة 3291عام ن تأسيسها في اإلعالن ع

اختارت مشروع التحديث في الغرب ليصبح منهاجًا لمسار الدولة، فأصبح غرس القيم  (أتاتورك

حملة واسعة استهدفت كل المظاهر  بقيادة أتاتورك، وقام 1هو األولوية قبل تطبيق الديمقراطيةالعلمانية 

دور الجيش  تكريسوممارسات، وعمل على  وحضارةً  اإلسالمية في الدولة وبدأ في تغريب تركيا ثقافةً 

، وعمل أتاتورك على وضع سلسلة من 2في الحياة السياسية ليصبح بذلك حارسًا للنظام الجديد

دولة وكذلك فصل المؤسسات الدينية اإلصالحات المؤسسية والقانونية من أجل فصل الدين عن ال

عن المؤسسات المجتمعية، وكانت هناك رغبة جلية في فصل اإلسالم عن الدولة وللتحكم فيه من 

 ، ومن خالل هذه الحملة ثم استصدار مراسيم عديدة تضمنت اآلتي:3قبلها

 إغالق الزوايا والتكايا الموجودة بالدولة.  -3

 إلغاء كل أنواع الطرق ومشايخها. -9

 ر استعمال عناوين وصفات وأزياء تدل على الطرق الصوفية.حظ -1

 إغالق جميع المزارات وقبور السالطين واألولياء ومشايخ الطرق. -4

                                                           
 يسيم آرات، اإلسالم والديمقراطية الليبرالية في تركيا: النساء اإلسالميات في معترك السياسة، ترجمة منى الصاوي، الشبكة العربية  -3

 .31، ص3131لألبحاث والنشر، لبنان، بيروت،    
 : ظالل الثورة الصامتة، مكتبة الشروق الدولية، مصر، القاهرة، األصولية في تركياعبدالحليم غزالي، اإلسالميون الجدد والعلمانية  -3

 .31، ص3111   
 .31يسيم آرات، مرجع سابق، ص -1
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 تشريع عقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر لمن يخالف هذه المراسيم. -5

نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك  ركيةتاتو وكان من أهم األفكار المؤسسة لأليدولوجيا األ

 ما يلي: د ذلك مؤسس الجمهورية التركيةوالذي أعتبر بع

 فكرة الجمهورية كبديل للنظام الملكي السلطاني والخالفة اإلسالمية. -3

 ن الرابط األساسي بين أبناء الشعب التركي هو الوطنية وليس الدين.أالفكرة القومية بمعنى  -9

الدين  قطاعيين ورجالك واإلاألرستقراطية العثمانية والمالا  فكرة الشعبية بمعنى ضرب نفوذ -1

  بتصعيد الطبقات الدنيا من المجتمع في إطار المساواة بين أبناء الشعب.

فكرة هيمنة الدولة وجعلها أداة لفرض العلمانية والتغريب والتحديث الصناعي واالقتصادي  -4

 والسياسي واالجتماعي.

 لى كل األفكار واألوضاع التقليدية.فكرة االنقالبية، أي الثورة ع -5

فكرة العلمانية، وليس كما هو متداول في الغرب وهو فصل الدين عن الدولة بل سيطرة الدولة  -9

 .1على الدين

م وضع أتاتورك نصب عينيه مهمة تحديد 3291عام ظة تسلمه للسلطة وحتى وفاته ومنذ لح 

تقلة، تركيا، فكان يرى أن تركيا يجب أن تكون مسوطبيعة النظام السياسي في طبيعة الشعب التركي 

، فأصبحت تركيا الدولة المسلمة الوحيدة في المنطقة التي 2حديثة، صناعية، أوروبية التوجه، علمانية

يقر دستورها بالعلمانية كمادة أساسية ال يمكن حذفها من الدستور، والعلمانية في تركيا تفرض االبتعاد 

ال أصبو حياة السياسية بأي شكل كان لمن يريد ممارسة السياسة، عن استخدام الدين في ال ح ذلك ا 

عقد  م إنشاؤها حتى نهايةتذات الطابع اإلسالمي التي  انتهاكًا للدستور، فكل األحزاب السياسية

                                                           
 .31عبدالحليم غزالي، مرجع سابق، ص -3
 ، 3991خوري، دار قرطبة للنشر والتوثيق واألبحاث، مصر، القاهرة، فليب روبنس، تركيا والشرق األوسط، ترجمة ميخائيل نجم  -3
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بعادها عن الحياة السياسية بسبب تقد من القرن الماضي التسعينات  خرق ب اتهامهام إغالقها وا 

المبادئ العلمانية، كما تعرض الكثير من القادة السياسيين بسبب توجههم  احترامالدستور وعدم 

رف الذي ع (أربكاننجم الدين )اإلسالمي للسجن والحظر على نشاطهم السياسي، وكان من أبرزهم 

 (طيب أردوغان رجب)باسم أبو اإلسالم السياسي في تركيا، وكذلك الرئيس الحالي للجمهورية التركية 

كم عليه بالسجن نتيجة استخدامه ألبيات شعرية هاجم فيها العلمانيين ما اعتبروه استخدامًا الذي ح  

 .1لرموز دينية متشددة ومتطرفة

 الً ظل ماثاإلسالم إال أن على الرغم من أن أتاتورك أسس ووطد أركان العلمانية في تركيا و  

العامة والسياسية، وما لبثت سياسة الدولة والحياة الحزبية أن ساهمت في  لسكانفي حياة ا أساسياً 

السياسي في تركيا، لقد ظلت الحركات إنعاش الدور اإلسالمي وأن يصبح أحد عناصر النظام 

لدولة تأثير البنية األيدولوجية ل تاإلسالمية المتشكلة في أحزاب سياسية لها توجهات إسالمية تح

، الذين كانوا يشعرون 2ة الفئة النخبوية المسيطرة والمتمثلة في الكماليين أو العلمانيينوسط تأثير ومراقب

ن مإلى السلطة السياسية  يناإلسالميبالخوف من موجة اإلسالم السياسي التدريجي ومن وصول 

 خالل النظام البرلماني القائم على العمل الحزبي، وعلى الجانب اآلخر شعر اإلسالميون باالستياء

 يسعون إلى بسط نفوذهم على السلطة السياسية ينمن هذا الخوف حيث أداعى العلمانيون أن اإلسالمي

 .3في البالد وأنهم متعصبون ورجعيون وغير ليبراليين

 دور المؤسسة العسكرية في صياغة طبيعة النظام السياسي:

برهنت المؤسسة العسكرية التركية والتي نصبت نفسها بأنها حامية اإلرث الكمالي والعلمانية  

عن أولوياتها الفعلية في رسم مسار النظام السياسي، عن طريق اإلطاحة بالحكومة القائمة أربع مرات 

                                                           
 ، 3131علي حسين باكير وآخرون، تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، بيروت،  -3
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عتبر اا م ضد م3290عام م، كان أول هذه االنقالبات 3250عام زبية منذ قيام نظام التعددية الح

م قاد الجيش انقالبًا ضد حكومة وصفت بأنها أضعف من أن تضطلع 3293عام حكمًا دكتاتوريًا، و 

انقالب بم فقد قام الجيش 3290عام واالجتماعية المتنامية، أما في بأمر تدبير الفوضى السياسية 

ار، وكذلك شم اعتباره من قبله فوضى وأحداث عنف سياسية واسعة االنتتثالث استهدف تصحيح ما 

للتعجيل بعملية التغيير االقتصادي واالجتماعي بعيدة المدى في تركيا، إال أن القيادة العسكرية اتفقت 

وفقًا  تتصرفإيجاد نظام سياسي جديدة قائم على أطراف سياسية جديدة تسخير جهودها على في 

سومة آلليات السياسية المر م سن دستور الجمهورية التركية لتوجيه اتم 3299عام لقواعد جديدة، وفي 

طالوبالرغم من فتح باب التعددية نافذ حتى اآلن ، وهو 1من قبل جنراالت الجيش ق الحزبية فيه وا 

حرية التعبير فإن االتهامات القائمة على أساس اإلساءة للمبادئ الكمالية والنظام العلماني ال تزال 

الد تأكيدًا بالبطل الخ (مصطفى كمال أتاتورك)قائمة ولها سند في الدستور، فجاء في مقدمته وصف 

لالتجاه العلماني الذي رسمه للبالد، واعترافًا بدوره في إخراج تركيا من نظام الخالفة إلى نظام 

رية التركية عريفاً واضحاً للجمهو الجمهورية، وتناول الدستور التركي في المادة الثانية من الجزء األول ت

  .2تاتوركيةين بالوالء للقومية األعلمانية تدبأنها جمهورية 

وأدبيات  اتخبر ومع تطور العملية الديمقراطية وظفت األحزاب السياسية اإلسالمية في تركية  

الحركات اإلسالمية األخرى في صراعها السياسي مع المؤسسة المسيطرة على النظام السياسي، 

ي هذه القوى لم تسمح لإلسالم السياسوى العلمانية والمؤسسة العسكرية، غير أن المتمثلة في الق

م، حيث قامت المؤسسة العسكرية 3299عام لبقاء فيها أكثر من عدة أشهر ا وأبالوصول إلى السلطة 

                                                           
 .11، 11هاينتس كرامر، مرجع سابق، ص -3
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والتي  كانبأر نقالب ما بعد الحداثة ضد حكومة نجم الدين عته البعض بانالرابع، والذي  النقالببا

 .1د في تركيادوصفت أنداك بأنها انتصار لإلسالم السياسي ضد النظام العلماني المتش

والذي تم إعداده حتى األن تركيا الذي مازال معمول به في و  م3299لقد أعطى دستور عام  

م بدقة وعناية فائقة، عززت من خالله 3290 عاممن قبل المؤسسة العسكرية بعد االنقالب الثالث 

 الحياة السياسية واالجتماعيةوضعيتها الدستورية بمنحها صالحيات التدخل في جميع مجاالت 

ية السياسة األتراك إلى وصف الدستور بأنه عملو واالقتصادية في البالد، ما دفع بعض رجال القانون 

 سة العسكرية في عدة نقاط كان من أبرزها:لعسكرة الدولة والمجتمع وقد تجلى نفوذ المؤس

 تعيين الجنراالت داخل معظم مؤسسات الدولة ليكونوا رقباء عليها. -3

 توسيع مجال إعالن حالة الطوارئ لغرض الهيمنة الكاملة على النظام السياسي. -9

 تعديل سلطات مجلس األمن الوطني وزيادة عدد األعضاء العسكريين فيه مقابل المدنيين. -1

م للمؤسسة العسكرية هو النص على تشكيل األمانة العامة لمجلس 3299أبرز إنجاز في دستور  -4

توالها فريق أول يتم ترشيحه من قبل رئاسة األركان العامة، ومهامها النظر ياألمن الوطني التي 

 .2في جميع الشؤون التركية وحماية المبادئ الكمالية

م 3299 امع فيو وبهذا أصبحت المؤسسة العسكرية تتمتع بدور خاص في النظام السياسي،  

نحترم  نحن بطبيعة الحال  "قائاًل:  (توركش ديلي نيوز)علق جنرال تركي لم يذكر اسمه في جريدة 

ا ال بة إلينن هناك قضايا حيوية بالنسإالدستور والقوانين التي تحدد لنا مسؤولياتنا وصالحياتنا غير 

ليصل هذا التصريح إلى مثابة إعالن القوات المسلحة حكومة  ،3" نستطيع أن نجعلها موضوع مساومة

                                                           
 قصة زعيم، ترجمة طارق عبدالجليل، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، بيروت، حسين بسلي وعمر أوزباي، رجب طيب أردوغان -3
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م السياسية ظالن فيداخل حكومة، ويعبر عن إغفال المؤسسة العسكرية لقواعد صنع السياسة الراسخة 

كنًا أساسيًا من ر  ذلك اعتبرت المؤسسة العسكرية ليس فقط مؤسسة عسكرية بل، ولالديمقراطية الغربية

ام عريخ إعالن الجمهورية التركية أركان النظام السياسي التركي، خاصة في الفترة الممتدة من تا

م، والذي شهد صعودًا للتيار اإلسالمي عن طريق حزب العدالة والتنمية 9009م إلى عام 3291

والتنمية السلطة في تركيا  ي حزب العدالةولا فت ،1لتشهد طبيعة النظام السياسي التركي مرحلة جديدة

 امعكان أحد أهم وأبرز التغيرات التي طرأت على بنية الدولة في تركيا منذ تأسيس الجمهورية في 

، حيث خلقت انتخابات 2البالدم، وهو ما كان له انعكاسات مهمة على التطور الديمقراطي في 3291

من أعضاء  %20فقد  هافمن خاللم لحظة حاسمة ونقطة تحول مهمة في تاريخ تركيا 9009عام 

الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا )البرلمان( مواقعهم، كما أن كل أحزاب الجمعية الوطنية السابقة لم 

ه كامل النخب السياسية تغيرًا شبالالزمة للتمثيل داخل الجمعية الوطنية، فتغيرت  %30ة الـعتبتتخط 

ط وهما: حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري ومن ثم تكونت الجمعية الوطنية من حزبين فق

ويمكن تحديد عدة عوامل ساعدت على تحقيق حزب العدالة ، 3المعارض الرئيسي للعدالة والتنمية

 والتنمية لهذا الفوز الساحق يأتي في مقدمتها:

 حلية.مفشل األحزاب السياسية األخرى في مواكبة المتغيرات الحاصلة على الساحة الدولية وال -3
 ديمقراطي الليبرالي.ال همع القوة الوطنية المختلفة بدعم ا لتوج لفياً آتصالحيًا ت منهجاً تبني الحزب  -9
المي لور وانتشار تيار إسبحاجة المجتمع الدولي خاصة الواليات المتحدة والدول األوروبية إلى ت -1

عشر من سبتمبر، ويكون هذا التيار قادرًا على ضبط  يوسطي مرن، خاصة بعد أحداث الحاد
 معادلة القوى السياسية في منطقة الشرق األوسط.

                                                           
 .13المرجع السابق، ص -3
 مؤذن إسطنبول ومحطم الصنم األتاتوركي، دار الكتاب العربي، سوريا، دمشق، شريف ثغيان، الشيخ الرئيس رجب طيب أردوغان.. -3
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كما أن المتغيرات الدولية والمحلية خدمت الحزب في فوزه هذا، خاصة مع وقوف تركيا على  

مجه االحزب ذلك ألجل تحقيق برن ستغلعتبة بدء المفاوضات لالنضمام إلى االتحاد األوروبي، فا

اإلصالحي في تركيا من خالل متطلبات الوفاء بمعايير كوبنهاجن من أجل الموافقة على بدء 

نضمام إلى االتحاد األوروبي، وهي معايير سياسية وقانونية تلتزم تركيا بتطبيقها بغية االمفاوضات 

ي تدخل ف، ومن أهم هذه المعايير إبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة ومنعها من الاالنضمام

هي معايير تركز على استقرار المؤسسات بالشكل الذي يمثل ضمانة و الشؤون المدنية والقضائية، 

 للديمقراطية وترسيخ دولة القانون واحترام حقوق اإلنسان وحماية األقليات.

جراء بمقتضاها إعدد من القوانين التي يتم وعليه عمل رجال القانون األتراك على صياغة  

حزم قانونية )تورية لمحاولة التقرب من المعايير األوروبية، وأطلق على هذه التعديالت اسمتعديالت دس

، والتي بلغ مجموعها سبع حزم قانونية صادقت عليها الجمعية الوطنية (للتواؤم مع االتحاد األوروبي

ة العام م، وتناولت التعديالت الخاصة بمجلس األمن الوطني وأمانته9001يوليو 10الكبرى بتاريخ 

محورين يفضي كالهما إلى الحد من نفوذ المؤسسة العسكرية داخل النظام السياسي التركي، وجرت 

م تعديالت دستورية أخرى أقرتها الجمعية الوطنية التركية باقتراح مقدم من 9002يونيو 99بتاريخ 

من ضمن  ىحزب العدالة والتنمية، والتي تعمل على الحد من صالحيات المحاكم العسكرية وه

 اإلجراءات التي يطالب بها االتحاد األوروبي.

م من أهم هذه التعديالت والتي أدت إلى إنهاء 9030واعتبرت التعديالت الدستورية في العام  

، والتي يتم 1دور المؤسسة العسكرية بعد عقود طويلة من سيطرتها على النظام السياسي التركي

 التالي:تناولها بالشكل 
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 :م2212 عامالتعديالت الدستورية 

تجدر اإلشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية طرح منذ توليه السلطة في تركيا إمكانية  بدايةً  

إصدار دستور جديد للجمهورية، إال أنه مع مرور الزمن تراجع عن ذلك لصالح إجراء تعديالت 

دستورية واسعة، لتشمل شؤون القضاء وآليات عمل المحكمة العليا في الحياة السياسية، حيث طال 

مادة من مواد الدستور ووصفت هذه التعديالت إذا ما أ قرت بأنها  99ل الدستوري المقترح التعدي

نها ستعمل على تغيير في طبيعة النظام ذستكون األخطر واألكثر ج ا ستعطي السياسي، وأنهرية، وا 

المزيد من الضمانات القانونية لترسيخ ودعم الحريات الشخصية وستعيد هيكلة ورسم اختصاصات 

ؤسسات القضائية الرئيسية، وبإعادة تشكيل هذه المؤسسات سيتم إعادة النظر بطبيعة عالقات هذه الم

 والتنفيذية، إذ من غير المقبول ديمقراطيًا أن يقوم أعضاء المؤسسةالمؤسسات بالسلطتين التشريعية 

 .1القضائية بتعيين بعضهم بعضًا في المناصب العليا لهذه المؤسسة

م بعد 9030 عاملوطنية الكبرى في تركيا حزمة من التعديالت الدستورية أقرت الجمعية او  

م التصويت عليها مادة تلو المادة وسط معارضة شديدة من تمناقشات استمرت لمدة شهر كامل، و 

طرف أحزاب المعارضة ، وأثارت هذه التعديالت جداًل واسعًا حيث سارع حزب الشعب الجمهوري 

المعارضة إلى تقديم مذكرة مستعجلة للمحكمة الدستورية متضمنة الطعن في وهو من أكبر األحزاب 

بعض المواد المعدلة ال سيما المتعلقة بالنظام القضائي والمؤسسة العسكرية، وبعد قبولها للطعن 

المقدم إليها عقد اجتماع استمر لتسع ساعات ق رر فيه بإجماع قضاة المحكمة الدستورية عن بطالن 

ت، لكونها تتعارض مع نصوص الدستور وأنها تمثل تدخاًل صارخًا في اختصاصات هذه التعديال

 السلطة القضائية.
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اعتبرت أن المحكمة قد تجاوزت و المحكمة الدستورية،  عننددت الحكومة بالقرار الصادر و  

صالحياتها بإصدارها حكمًا حول الجوهر فقط وليس حول الشكل، وبذلك أعلن وزير العدل بأن هذه 

، ومن جهته أبدى رئيس الوزراء 1لتعديالت ستدخل في عملية لالستفتاء الشعبي لقبولها أو رفضهاا

استغرابه من تناقض موقف الذين يقفون ضد االنقالبات العسكرية  (رجب طيب أردوغان)السابق 

ديالت التع هذهوتدخل العسكر في الشؤون السياسية، في حين إنهم يدعون إلى التصويت ضد 

رية في هذا االستفتاء، جاء ذلك بعد تصريح زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي أكد فيه على الدستو 

حاجة تركيا إلى تحديث الدستور الذي وضع تحت الحكم العسكري، إال إنهم سيصوتون بضد في 

 .2االستفتاء

م وبلغت نسبة 9030سبتمبر 39جرى االستفتاء الشعبي على التعديالت الدستورية بتاريخ  

منهم لهذه  %59من األصوات التي يحق لها االستفتاء، وجاءت النتائج بقبول  %99المشاركة فيه 

التعديالت  93محافظة من أصل  91منهم برفضها حيث أيدت  %49التعديالت، بينما صوت 

الدستورية في الوقت الذي قاطع هذا االستفتاء األكراد في جنوب شرق األناضول، بسبب أن هذه 

ة أن عتبر رئيس الوزراء التركي بعد إعالن النتائج مباشر اال تستجيب لتحقيق مطالبهم، و  اإلصالحات

ة القانون، واالتجاه لتحقيق سياد اً عد حدثاً تاريخياً يشكل منعطفيالموافقة على هذه التعديالت الدستورية 

ية ديالت الدستور ومما تقدم أرتأى الباحث استعراض بعض من أهم التع ،3مقراطية أكثر نضجاً نحو دي

لى عالتي طالت مواد الدستور، والتي كان لها األثر الكبير في تغيير طبيعة النظام السياسي التركي 

 :الشكل التالي 

 

                                                           
 .131، 111، 111، ص3133أحمد نوري النعيمي، النظام السياسي في تركيا، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، عمان،  -3
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 :أبرز التعديالت الدستورية

ك ر أو حل األحزاب السياسية، وذلحظ( التي تتعلق بالشروط الواجب توفرها في حال 92)المادة  -3

من عملية حلها أو حظرها من قبل المحكمة الدستورية العليا، ومنع المدعي ب بوضع شروطًا تصعا 

العام من فتح دعاوى ضد األحزاب من دون موافقة الجمعية الوطنية الكبرى، وتخفيف مدة منع 

 الشخصيات السياسية من ممارسة العمل السياسي من خمس سنوات إلى ثالث سنوات.

ديالت التي جاءت في هذه المواد مسألة محاكمة ( من ضمن التع345-395-35المواد ) -9

العسكريين أمام المحاكم المدنية بداًل من المحاكم العسكرية، ومنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم 

العسكرية إال في حاالت الحرب، وكذلك إمكانية محاكمة قائد األركان العامة للجيش والقادة العسكريين 

 المحكمة الدستورية العليا.ورئيس الجمعية الوطنية أمام 

كما جاءت تعديالت أخرى واسعة في الجسم القضائي طالت بنية كل من المحكمة الدستورية  

وعدد  39عضوًا إلى  33العليا ومجلس القضاء األعلى، وذلك بزيادة عدد أعضاء المجلس من 

األعضاء من  عضوًا، على أن تتم عملية اختيار 93أعضاء إلى  9أعضاء المجلس القضائي من 

قبل الجمعية الوطنية ورئيس الجمهورية، وفيما يتعلق بالجيش فقد قلصت التعديالت الدستورية من 

التحقيق  قيل ضباطه إال بعدصالحيات مجلس الشورى العسكري األعلى، بحيث لم يعد ممكنًا له أن ي  

( 35وعملت تعديالت المادة )، 1والمراجعة، مع إمكانية الطعن في هذه القرارات أمام المحاكم المدنية

على إلغاء البند الخاص بوجوب تعيين األمين العام لمجلس األمن الوطني من بين أعضاء القوات 

المسلحة، لتنص بعد التعديل على إمكانية تولي شخصية مدنية لهذا المنصب وبحسب التعديالت 

 .2تحول المجلس إلى جهاز استشاري وفقد وضعيته التنفيذية

                                                           
 .311شريف ثغيان، مرجع سابق، ص -3
 .311طارق عبدالجليل، مرجع سبق ذكره، ص -3
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ركيا بعد إقرار هذه التعديالت الجوهرية على مواد الدستور تتمتع باستقرار سياسي أصبحت ت 

في  مواجهة الدول المنافسة لهاو تصوراتها وسياساتها اإلقليمية وفرض  االنطالقمهم، لتتمكن من 

شهدت رة، فقد دول المجاو الالمنطقة، فتركيا تمتلك نظامًا سياسيًا برلمانيًا مستقرًا يتفوق على أنظمة 

الستقرار الديمقراطية وا تركيا تطورات دعمت النتيجة التي توصلت إليها من خالل المزيد من تعميق

من تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، وما يساعدها على ذلك التوظيف األمثل  مع الحد

ها مقراطيًا حقق للمسعاها نحو االنضمام إلى االتحاد األوروبي، وبالتالي قدمت تركيا نموذجًا دي

 .1اإلقليميو االستقرار والنفوذ السياسي 

 :مؤسسات النظام السياسي :المطلب الثاني

عدالة والتنمية د تولي حزب المنتطوراً في تعميق الديمقراطية واالستقرار السياسي شهدت تركيا  

كثر يتم أ السلطة في البالد، بعد تعديالت دستورية طالت مؤسسات النظام السياسي، وللتوضيح

ت إلى وجود توجهات من قبل قيادا قاستعراض تركيبة ومهام وصالحيات هذه المؤسسات، مع التطر 

الحزب الحاكم في إمكانية استبدال النظام السياسي البرلماني بالنظام السياسي الرئاسي وتفصيل ذلك 

 : كما يلي

 .السلطة التنفيذية :أولا 

اء يا كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وفقًا لما جيتولى مهام السلطة التنفيذية في ترك 

 في الدستور والقانون.

 :رئيس الجمهورية -1

من الدستور التركي على أن ينتخب رئيس الجمهورية التركية من بين ( 303)نصت المادة 

أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى )البرلمان(، أو من بين المواطنين األتراك ممن تجاوزوا األربعين من 

                                                           
 سمير العطية وأخرون، العرب وتركيا تحديات الحاضر ورهانات المستقبل، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، لبنان،  -3

 .119، ص3133بيروت،    
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العمر وأكملوا تعليمهم العالي، ويشترط في عملية الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية من بين أعضاء 

ة أو من خارجها التقدم بمقترح كتابي موقع من عشرين نائبًا، كما يحق لعدد من الجمعية الوطني

من األصوات في االنتخابات  %30األحزاب السياسية التي تحصلت في مجملها على أكثر من 

البرلمانية أن تتقدم بمرشح مشترك، كما أن على الرئيس المنتخب قطع عالقته الحزبية في حالة 

سياسي، وكذلك إنهاء عضويته البرلمانية إذا كان عضوًا في الجمعية الوطنية  إلى أي حزب ئهانتما

كما و  ،شغل المنصب ألكثر من فترتين للمرشحوتكون فترة والية الرئيس خمس سنوات وال يجوز 

من الدستور على أن تتم عملية انتخاب رئيس الجمهورية قبل ستين يومًا من  (309)نصت المادة 

انتهاء فترة الرئيس الحالي، وكذلك في حال شغور المنصب وألي سبب تستمر فترة والية الرئيس 

الحالي إلى أن يتولى الرئيس المنتخب منصبه، ويقوم الرئيس المنتخب بحلف اليمين الدستوري أمام 

ية الكبرى لتركيا )البرلمان( عند توليه مهام منصبه على حسب ما جاء في المادة الجمعية الوطن

من الدستور أنه في حالة شغور منصب رئيس  (309)من الدستور، وجاء في نص المادة  (301)

الجمهورية نتيجة للوفاة أو االستقالة أو ألي سبب آخر يتولى رئيس الجمعية الوطنية الكبرى مهام 

ية، ويجوز عزل رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى بعد مقترح يقدمه ما ال يقل رئيس الجمهور 

 .1عن ثلث أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى وبقرار توافق عليه ثالثة أرباع إجمالي عدد األعضاء

 :المهام والصالحيات

 ة.معلى تعيين رئيس الوزراء وقبول استقالته والموافقة على تشكيل الحكو  التصديق -3

مبكرة في حال فشل تعيين الحكومة خالل المهلة المحددة لها بعد الدعوة إلى انتخابات تشريعية  -9

 االنتخابات.

                                                           
  – 313، ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، المواد 3133شامالً تعديالته لغاية عام  3913دستور تركيا الصادر عام  -3
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 تعيين ممثلي تركيا بالخارج وقبول نظرائهم األجانب. -1

 .1إعالن تعبئة القوات المسلحة وحالة الطوارئ -4

 ركية.ن الجمعية الوطنية الكبرى التعمنصب القائد األعلى للقوات المسلحة التركية نيابة  يمثل -5

 اتخاذ القرار باستخدام القوات المسلحة التركية. -9

 تعيين رئيس األركان العامة للجيش التركي. -9

  ةيتولى رئيس الجمهورية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية والمدعي العام الرئيس لمحكم -9

 االستئناف العسكرية العليا وأعضاء المحكمة اإلدارية االستئناف العليا ونائبه، وكذلك محكمة     

 العسكرية العليا وأعضاء المجلس األعلى للقضاء والمدعين العامين.    

 تقديم االلتماس للمحكمة الدستورية إلبطال القوانين والمراسيم التي لها قوة القانون أو النظام  -2

 .2الداخلي للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، بسبب عدم دستوريتها شكاًل أو مضموناً     

 ترؤس مجلس األمن الوطني. -30

 ترؤس مجلس الوزراء أو دعوته لالنعقاد برئاسته عند الحاجة لذلك. -33

 دعوة الجمعية الوطنية الكبرى لالجتماع في الحاالت التي يراها ضرورية. -39

 التعديالت الدستورية لالستفتاء العام. طرح -31

 التوقيع على المراسيم والقرارات. -34

 مراقبة مدى سالمة تطبيق الدستور وأداء أجهزة الدولة لمهامها بشكل منسق ومتناغم. -35

                                                           
 .13ممدوح عبدالمنعم، مرجع سبق ذكره، ص -3
 .19، 11، ص311(، مرجع سابق، المادة 3133)المعدل  3913دستور تركيا  -3



31 
 

 التعليم العالي ورؤساء الجامعات.تعيين أعضاء مجلس  -39

 المصادقة على االتفاقيات الدولية. -39

 .1عند توفر الشروط المطلوبة اتلعفو عن بعض المحكوميإصدار ا -39

 :رئاسة الوزراء -2

من الدستور التركي أن مجلس الوزراء يتكون من رئيس الوزراء  (302)جاء في المادة 

والوزراء اآلخرين، ويتم تعيين رئيس الوزراء من بين أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا من قبل 

رئيس الجمهورية، وبعد اختيار رئيس الوزراء لوزراء حكومته من بين أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى 

مصادقة الحكومية على رئيس الجمهورية للين لعضوية الجمعية، يتم عرض التشكيلة أو من بين المؤهل

الوزراء عند  يقدمه رئيس عليها، ولرئيس الجمهورية الصالحية في أن يقيل الوزراء بناًء على اقتراح

من الدستور بأن تقدم قائمة مجلس الوزراء إلى الجمعية الوطنية  (330)جاء في المادة ، كما الضرورة

الكبرى لغرض منح الثقة وتدعى الجمعية لالنعقاد حتى ولو كانت في عطلة برلمانية، وبعد قراءة 

برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية في غضون أسبوع على األكثر تبدأ المناقشة حول التصويت 

ن كاملين من قراءة البرنامج، وال يجوز رفض طلب التصويت على الثقة إال على منح الثقة بعد يومي

 باألغلبية المطلقة إلجمالي عدد األعضاء.

 :المهام والصالحيات

 عملية التعاون بين الوزراء كما يشرف على تنفيذ السياسة العامة للحكومة يضمن رئيس الوزراء  -3

 ية لتطبيق تلك السياسة.مع تحمل مجلس الوزراء المسؤولية الجماع    

                                                           
 .31علي حسين باكير وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص -3
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 الشؤون الواقعة ضمن اختصاصه وعن أعمال كل وزير مسؤول أمام رئيس الوزراء عن تصريف  -9

 .امؤسسته وأنشطته    

 يضمن رئيس الوزراء ممارسة الوزراء لمهامهم المنوطة بهم دستوريًا ويتخذ كل التدابير لتحقيق  -1

 .1ذلك     

 .السلطة التشريعية :ثانياا 

تتولى الجمعية الوطنية الكبرى )البرلمان( مهام السلطة التشريعية في تركيا نيابة عن الشعب  

وتمارس الجمعية الوطنية صالحيات التشريع وفقًا لما جاء في نص المادة السابعة من الدستور، وهي 

ت، نائبًا ينتخبون لمدة أربع سنوا 550صالحيات ال تفوض ألي جهة أخرى وتتألف الجمعية من 

الجمعية إصدار قرار إلجراء انتخابات مبكرة أو تأجيلها لمدة عام، كما يجوز الذهاب ويحق لمجلس 

، وال يستطيع أي 2لكل فترة انتخابيةدة النتخابات تكميلية عند حدوث شواغر داخل المجلس مرة واح

من أصوات  على األقل %30حزب سياسي الدخول للجمعية الوطنية إال بعد أن يتحصل على نسبة الـ

الناخبين، ويشترط في المرشح لعضوية الجمعية بلوغ سن الخامسة والعشرين ويمنع من الترشح كل 

 لم يؤد   رد من حقوقه المدنية أورد من أهليته القانونية أو ج  ، أو من ج  االبتدائيمن لم يكملوا تعليمهم 

أو أكثر مع استثناء المسجون  الخدمة العسكرية، أو من حكم عليه بالسجن لمدد مجموعها سنة واحدة

لفعل غير متعمد، ويمنع كذلك كل من تورط في نشاطات فوضوية وأيدولوجية أو حث عليها ولو 

والمدعين العامين وأعضاء الهيئات القضائية العليا وأعضاء  ة، وال يجوز للقضا3حصل على عفو

ي المؤسسات م العالي والعاملين فالتدريس في المؤسسات التعليمية العليا، وأعضاء مجلس التعلي ئةهي

                                                           
 .13، 11ص، 333 – 333 – 331 – 319(، مرجع سابق، المواد 3133)المعدل  3913دستور تركيا  -3
 .31علي حسين باكير وأخرون، مرجع سابق، ص -3
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والهيئات العامة ممن يحملون صفة الموظف الحكومي وغيرهم من العاملين بسلك الخدمة العامة ممن 

خابات الجمعية نتالال يعتبرون ع مااًل بمقتضى الخدمات التي يؤدونها وأفراد القوات المسلحة الترشح 

 .1من مناصبهما يلو وال ي عدون مؤهلين لشغل مقعد نائب ما لم يستق

 :المهام والصالحيات

لغاء القوانين. -3  سن وتغيير وا 

 متابعة مجلس الوزراء والوزراء. -9

 السماح لمجلس الوزراء بإصدار المراسيم فيما يخص مسائل معينة. -1

 مناقشة مشاريع قانون الميزانية والحسابات المؤكدة والموافقة عليها. -4

 بشأن طباعة العملة. القرار -5

 القرار بشأن إعالن الحرب. -9

 الموافقة على تصديق االتفاقات الدولية. -9

 القرار بشأن العفو العام والخاص. -9

 تعديل الدستور. -2

 انتخاب أعضاء المجلس األعلى لإلذاعة والتلفزيون. -30

 انتخاب رئيس ديوان المحاسبات العالي وأعضائه. -33

 المفتشين العام. انتخاب رئيس -39

                                                           
 .39، ص11(، مرجع سبق ذكره، المادة 3133)المعدل  3913دستور تركيا  -3
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 إعطاء الثقة لمجلس الوزراء. -31

 إزالة الحصانة عن النواب. -34

 اتخاذ قرار إرسال القوات المسلحة إلى الدول األجنبية، والسماح بوجود القوات المسلحة األجنبية -35

 تركيا.في       

 تصديق قرار حالة الطوارئ أو األحكام العرفية. -39

 و أالمراسيم التي يصدرها مجلس الوزراء الذي يجتمع برئاسة الرئيس في حالة الطوارئ  تصديق -39

 .1األحكام العرفية      

 .السلطة القضائية :ثالثا

تنقسم السلطة القضائية في تركيا إلى ثالث فئات، وهي: القضاء العدلي، والقضاء اإلداري،  

لت محاكم أمن الدولة9004 عاممن الدستور  (341)والقضاء الخاص، ومع إلغاء المادة  ، 2م ح 

الدستور على المحاكم العليا التالية: المحكمة الدستورية، ومحكمة االستئناف  منونص القسم القضائي 

العليا، ومحكمة االستئناف العسكرية العليا، والمحكمة العسكرية اإلدارية العليا، ومحكمة نزاعات 

 ، وتفصيل ذلك بالشكل التالي:3المجلس األعلى للقضاة والمدعيناالختصاص باإلضافة إلى 

 :المحكمة الدستورية -1

التعديالت الدستورية التي بدأت منذ تولي حزب العدالة  تي سبقتعلى مدى السنوات ال

والتنمية السلطة في تركيا لم تكف المحكمة الدستورية عن التدخل في الحياة السياسية، بل نصبت 

                                                           
  www.syriasc.netم، 3131-11-31المؤسسات(، مركز سورية للبحوث والدراسات،  –النظام السياسي في تركيا )نظام الحكم  -3

 م.   3131-13-19تاريخ الدخول     
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كثير من األمور مكان الجمعية الوطنية الكبرى )البرلمان(، مما أتاح لها إبطال التعديالت نفسها في ال

حول محاكمة العسكرين أمام المحاكم المدنية والتعديل الخاص بالسماح للمحجبات بدخول الدستورية 

زب حالجامعات، باإلضافة إلى أحكامها الخاصة بحل األحزاب السياسية ذات الطابع اإلسالمي مثل 

الرفاه وحزب الفضيلة، ومحاولتها لحل حزب العدالة والتنمية بدافع مخالفة الدستور والمبادئ العلمانية 

 في البالد.

إال إنه مع بداية المفاوضات المضنية النضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي اتخذ االتحاد 

مما يجري في تركيا من خالل تدخل السلطة القضائية األوروبي موقفًا رسميًا أعرب فيه عن القلق 

والمتمثلة في مجلس القضاء األعلى، والمحكمة الدستورية في الحياة السياسية، وطالب تركيا بعملية 

إصالح قضائي شامل لمؤسساتها القضائية، ومع محاوالت تركيا الستيفاء شروط االنضمام لالتحاد 

م، عن طريق االستفتاء الشعبي، بعد 9030 عامآخرها كان ة م إصدار تعديالت دستوريتاألوروبي 

 تقلص دور وتغول السلطة القضائية المتمثل في مجلس، و م رفضها من قبل السلطات القضائيةأن ت

القضاء األعلى والمحكمة الدستورية بعد إقرار تعديالت جوهرية في تركيبة كل منهما، وذلك بإضافة 

عطاء الحق لرئيس الوزراء بتسمية أعضاء آخرين، أعضاء جدد إليهما من قبل الجم عية الوطنية، وا 

 33عضوًا بداًل من  39أعضاء جدد  9فأصبح عدد أعضاء المحكمة الدستورية بعد إضافة عدد 

 .1أعضاء 9بداًل من  99عضوًا، وأصبح عدد أعضاء مجلس القضاء األعلى 

 :المهام والصالحيات

 رؤساء المحاكم العليا للقضاة والمدعين العامين ووكيل النيابة العامة بتهم تتعلق بممارسة  مقاضاة -3

 اختصاصاتهم وصالحياتهم.    

                                                           
 .11شريف ثغيان، مرجع سبق ذكره،ص -3
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 مقاضاة رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية الكبرى. -9

 ام الداخلي ة القانونية والنظالتحقق شكالً ومضموناً من مدى دستورية القوانين والقرارات ذات الصف -1

 .1للجمعية الوطنية الكبرى    

 :محكمة الستئناف العليا -2

محكمة االستئناف العليا آخر درجة للرقابة القضائية على القرارات واألحكام الصادرة تعتبر 

والمدعين أعضاء محكمة االستئناف العليا،  ةمن المحاكم المدنية، ويعين المجلس األعلى للقضا

وتنتخب الجمعية العمومية للمحكمة الرئيس األول للمحكمة ونواب الرئيس ورؤساء األقسام من بين 

أعضائها ولمدة أربع سنوات باالقتراع السري بين األعضاء وباألغلبية المطلقة إلجمالي عدد 

لرئيس لمحكمة االستئناف العليا ونائبه لمدة أربع األعضاء، ويعين رئيس الجمهورية المدعي العام ا

 سنوات.

 :محكمة الستئناف العسكرية العليا -3

فهي آخر درجة للرقابة القضائية على القرارات واألحكام على حسب ما جاء في الدستور 

الصادرة من المحاكم العسكرية، ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محكمة االستئناف العسكرية العليا 

من بين ثالثة مرشحين يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للمحكمة من بين القضاة العسكريين 

م عملية اختيار رئيس محكمة تفي اقتراع سري وباألغلبية المطلقة إلجمالي عدد األعضاء، وت

يتهم من بين مفقًا لرتبهم وأقدو االستئناف العسكرية العليا والمدعي العام الرئيس ونواب رئيس المحكمة 

 أعضاء المحكمة.

                                                           
 .11، 19المرجع نفسه، ص -1



11 
 

 

 :لمحكمة اإلدارية العسكرية العلياا -4

ت الناشئة عن األعمال والقرارات اإلدارية هي أول وآخر درجة لإلشراف القضائي على النزاعا

المتصلة بالعسكريين أو بالخدمة العسكرية، ويعين رئيس الجمهورية أعضاء المحكمة اإلدارية 

القضاة ويشغل األعضاء من غير القضاة العسكريين مقاعدهم لمدة أربع العسكرية العليا من بين 

العسكريين  ةسنوات، ويختار رئيس المحكمة والمدعي العام الرئيس لها ورؤساء األقسام من بين القضا

 وفقًا للرتبة واألقدمية.

 :ات الختصاصمحكمة نزاع -5

ية المحاكم المدنية واإلدارية والعسكر تعمل على الفصل النهائي في النزاعات بين التي هي 

فيما يخص والياتها وأحكامها، ويشغل منصب رئيس المحكمة أحد أعضاء المحكمة الدستورية وتكون 

لقرارات المحكمة الدستورية األسبقية في نزاعات االختصاص بين المحكمة الدستورية والمحاكم 

 .1األخرى

 :المجلس األعلى للقضاء والمدعين -6

عضوًا احتياطيًا، وينقسم المجلس إلى ثالث  39عضوًا أساسيًا و 99يتكون المجلس من 

غرف ويرأسه وزير العدل ويكون وكيل وزارة العدل عضوًا فيه، ومن مهام المجلس قبول القضاة 

والمدعين العامين في المحاكم المدنية واإلدارية وتعيينهم ونقلهم إلى مناصب أخرى وكذلك ترقيتهم، 

تخضع قرارات المجلس للرقابة القضائية باستثناء قرارات الفصل من الخدمة، كما أن وزير العدل  وال

                                                           
 .11،ص311-311-311مرجع سبق ذكره، المواد  (،3133)المعدل3913دستور تركيا  -3



11 
 

يفوض في صالحية تعيين القضاة والمدعين العامين والمفتشين القضائيين في مناصب دائمة أو 

 .1مؤقتة في المؤسسات المركزية بوزارة العدل أو المؤسسات التابعة لها أو المتصلة بها

 .مجلس األمن الوطني :اا رابع

م وسيطر العسكر على 3290األمن الوطني في تركيا عقب انقالب عام  تأسس مجلس 

الحكم فيها، وجاء تأسيس المجلس في ذلك الوقت من قبل قادة االنقالب، ألجل ترسيخ سيطرة  مقاليد

بح اليد ويصالعسكر وليبقى بعد ذلك عامل مهم في نفوذهم السياسي داخل مؤسسات نظام الحكم، 

الطولى التي يتدخل بها العسكر في الحياة السياسية التركية، واستمرت الهيمنة العسكرية على مجلس 

م مع تولي حزب العدالة والتنمية للسلطة 9009األمن الوطني ألكثر من ثالثة عقود، وحتى العام 

م، تعلقت 9001 عام في تركيا، أقرت الجمعية الوطنية الكبرى مجموعة من التعديالت الدستورية

بصالحيات ونطاق عمل وتشكيلة مجلس األمن الوطني والتي هدفت إلى الحد من سيطرة المؤسسة 

العسكرية على المجلس، ووصفت هذه التعديالت بأنها ليس سوى ثورة هادئة على نفوذ المؤسسة 

نيين لعسكريين بالمدنقطة التحول األقوى في عالقة ا، وتشكلت بذلك 2العسكرية في الجمهورية التركية

 داخل مجلس األمن الوطني، وأمانته العامة من خالل تقليص وضعية المجلس الدستورية والقانونية.

( من قانون عمل المجلس وأمانته العامة، 35ومن المواد الدستورية التي تم تعديلها المادة ) 

حيث تم إلغاء البند الخاص بوجوب أن يكون األمين العام للمجلس من بين أعضاء القوات المسلحة 

مين برتبة فريق أول أو فريق أول بحري ليأتي النص المعدل بإمكانية تولي شخصية مدنية لمنصب األ

م ليكون أول شخصية 9004نوفمبر 39بتاريخ  (وجانبالمحمد )العام للمجلس، وبالفعل تم تعيين 

مدنية تتولى منصب األمين العام لمجلس األمن الوطني، وذهبت جميع المواد التي تم تعديلها إلى 

                                                           
 .11، ص 319المرجع نفسه، المادة  -3
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وم قجعل مهمة مجلس األمن الوطني تقتصر على رسم وتطبيق سياسة األمن الوطني، وأن ي اتجاه

 . 1تابعتهاسند إليه من مهام ليقوم بتنفيذها وم، ثم ينتظر ما ي  بمقترحاتهمجلس الوزراء  بالغالمجلس بإ

عملت القوانين الجديدة على إلغاء الصفة التنفيذية التي كانت تتمثل في المراقبة والمتابعة كما  

رتير ة تعيين السكصالحيس حبت من رئيس األركان العامة للجيش و من قبل مجلس األمن الوطني، 

لى رئيس الجمهورية وأصبح عدد أعضاء ن  العام للجنة، و  قلت هذه الصالحية إلى رئيس الوزراء وا 

المجلس من المدنيين أكبر من عدد األعضاء العسكريين داخل المجلس، بذلك أصبحت رئاسة األركان 

داًل كل شهرين ب تمع مرةوالذي أصبح يج العامة للجيش ال تملك أية صالحيات في نشاط المجلس

ربية استشارية تعمل كمثيالتها في الدول الغبهذا أصبح مجلس األمن الوطني هيئة  ،من مرة في الشهر

بتقديم المعلومات واالستشارات للحكومة في الشؤون الدفاعية والسياسية والخارجية، وال تتدخل في 

( 339من الوطني كما جاء في المادة )ويتكون مجلس األ ،2عمل الحكومة أو أن تفرض رأيها عليها

من الدستور التركي من رئيس الوزراء، ورئيس األركان العامة، ونائب رئيس الوزراء، ووزير العدل 

والدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية، باإلضافة إلى قادة القوات البرية والبحرية والجوية والقائد 

رئيس الجمهورية كما يحق للمجلس دعوة الوزراء وغيرهم من العام لقوات الدرك، ويترأس المجلس 

المعنيين لحضور اجتماعات المجلس لالستماع إليهم على حسب الموضوعات الواردة في جدول 

عمال، ورئيس الجمهورية مخول بوضع جدول أعمال المجلس مع أخذه في االعتبار لمقترحات األ

تولى رئيس هورية يي االعتبار، وفي غياب رئيس الجمرئيس الوزراء ورئيس األركان العامة للجيش ف

 .3المجلس اسةئالوزراء مهام ر 
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 .التوجه نحو النظام الرئاسي :خامساا 

جمهورية من رئيس ال نتخابيتم فيه إيصنف النظام السياسي التركي على إنه نظام برلماني 

قبل الجمعية الوطنية )البرلمان(، مع تكليف الحزب الذي تحصل على أغلبية المقاعد البرلمانية في 

نصت على انتخاب  ،م9009 عامالتعديالت الدستورية  إال أناالنتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة، 

األخيرة داخل األوساط السياسية في السنوات  ، ويدور النقاش1رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب

 عن إمكانية االنتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي في تركيا.

أمام منظمات المجتمع  (رجب طيب أردوغان)ففي كلمة ألقاها رئيس الجمهورية التركية 

أن النظام البرلماني  أشار إلى، م9039يناير 99بتاريخ  المدني نظمها منتدى الدستور التركي بأنقرة

عفا عليه الزمن وأن وجود رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء كل منهما منتخب من الشعب في تركيا قد 

ها لم يعد يناسب تركيا بوضع يوأكد أردوغان على أن النظام البرلمان وضع غير قابل لالستمرار،

اية األمر الكبرى هو من يقرر في نه الحالي و أهدافها المستقبلية، وأن الشعب وليس الجمعية الوطنية

الخطوة التالية، وأن رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب يجب أن يكون له دور أكبر من مجرد 

في مقابلة أجرتها معه شبكة  (أحمد داوود أوغلو)، كما أكد رئيس الوزراء التركي 2منصب شرفي

عريفه صحيحًا تم ت وأنه لوالمناسب للبالد، بأن النظام الرئاسي هو شكل الحكم  (في تي.إن. )تلفزيون 

أول من طرح قضية  (رجب طيب أردوغان)ولم يكن الرئيس التركي ، 3فلن يتحول إلى نظام دكتاتوري

االنتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا، فقد سبقه في ذلك كل من الرئيسين السابقين للجمهورية التركية 

                                                           
 المؤسسات(، مرجع سبق ذكره. –النظام السياسي في تركيا )نظام الحكم  -3
  www.tccb.gov.trم، 3131-13-31النظام الرئاسي ليس طموحاً شخصياً والشعب من يقرر، موقع رئاسة جمهورية تركيا،  -3

 م.3131-13-31تاريخ الدخول    
             www.alwatannews.net م،3131-13-31، صحيفة الوطنتركيا: النظام الرئاسي هو نظام الحكم "المناسب" لنا،  -1
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ن الدعوة لالنتقال إلى النظام الرئاسي يبررها أصحابها (سليمان ديميريل)و (أوزال)تورغوت  ، وا 

 أهمها: بمجموعة من األسباب الضرورية كما يرونها، ومن 

 إن النظام الرئاسي سيعالج الخلل الموجود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث تشكو الثانية  -3

 سي أكثر استقرارًا.النظام السيامن سيطرة األولى، ومن جهة ثانية سيجعل      

 إن الدور القوي للنظام الرئاسي ينبع من خالل طريقة االقتراع المباشرة من الشعب، فالرئيس بات  -9

 يمثل الشعب خالفًا للمرات السابقة التي كانت تتم عملية االنتخاب من داخل الجمعية الوطنية      

 الكبرى.     

 النجاحات الكثيرة التي حققتها تركيا في كل المجاالت أكسبها نفوذًا إقليميًا ودوليًا، وبذلك  إن -1

 أصبحت بحاجة إلى دستور جديد يعبر عن هذا الدور ويعكس هذا الصعود في النفوذ والمكانة،      

 ة.لخارجيوهو ما يعني أن يقوم الرئيس بإدارة الملفات األساسية وال سيما ملف السياسة ا     

 إن النظام الرئاسي سيخلص السلطة التنفيذية والتشريعية من البيروقراطية الموجودة واإلجراءات  -4

 ومة ن الداخلية والخارجية في تطلعهما نحو األهداف المرستيالروتينية، وسيعطي دفعة قوية للسياس    

 .1مستقبالً     

النظام الرئاسي ثمة مخاوف وأسباب لدى مقابل هذه المبررات ألصحاب التوجه إلى وفي  

 المعارضة الرافضة لهذا االنتقال ومن أهمها:

 الخوف من أن يكون هذا االنتقال مدخاًل لحكم شمولي دكتاتوري. -3

 يرى المعارضون أن تركيا غير جاهزة لهذا االنتقال فهناك مسار تاريخي لم يتحقق بعد. -9

                                                           
                         www.aljazeera.net م،3131-13-11النتقال إلى النظام الرئاسي، الجزيرة نت، خورشيد دلي، تركيا وا -3
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 ن الجيش مازال يحتفظ بالعديد من عناصر قوته ويتحين هناك رؤية تخشى من تحرك الجيش، أل -1

 نية التي ماالفرصة للتحرك، ألن االنتقال إلى النظام الرئاسي سيؤدي إلى إضعاف المبادئ العل    

 .1 قامت عليها الجمهورية    

 : والنتخابيالمشهد السياسي  :المطلب الثالث

 الصراع المرير بين األحزاب السياسية يالمشهد السياسي التركي ه علىإن السمة الغالبة 

وبين العلمانيين بأدرعهم الحزبية، وكذلك المؤسسة العسكرية والقضائية،  ةذات الميول اإلسالمي

ولإللمام بهذا الصراع السياسي يتم التعرف على أهم األحزاب السياسية التي كان لها دور فعال في 

والتي صنفت إلى أحزاب إسالمية وأخرى علمانية  ات القرن الماضي،يالمشهد السياسي منذ تسعين

 الصراع في تركيا. أطرافوكردية مع التطرق إلى الصراع السياسي والمشهد االنتخابي بين 

 .األحزاب السياسية ذات الطابع اإلسالمي :أولا 

 وتشمل التالي:

 :حزب الرفاه -1

م وكان امتداداً لحزب السالمة 3291يوليو 32بتاريخ  (أحمد تقدال)تأسس حزب الرفاه بقيادة 

وبعد االستفتاء الوطني الذي جرى في م، 3290 عامالوطني الذي تم حظره إثر االنقالب العسكري 

ين نجم الد)على نشاط زعماء األحزاب السياسية، فعاد  اً م رفع الحظر الذي كان مفروض3299 عام

، والذي كانت له أفكارًا وفلسفة عبر عنها من خالل برنامجه 2م3299إلى زعامة الحزب عام  (أربكان

الذي أطلق عليه اسم )النظام العادل( ومن ضمن ما جاء فيه أن هناك تشريعات ال صلة لها بالعلمانية 

                                                           
 المرجع نفسه. -3
 ،31، ص3991والنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، يوسف إبراهيم الجهماني، حزب الرفاه الرهان على السلطة، دار حوران للطباعة  -3

   31. 
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علمانية بين العلمانية التركية وال (أربكان)الحقيقية، ومنها حظر األحزاب ذات الطبيعة الدينية، وقارن 

خيرة هي فصل رتها الغربية، فاألين العلمانية التركية تختلف اختالفًا جوهريًا عن نظحيث أمن الغربية 

بإلغاء  (أربكان)، وطالب 1الدين عن الدولة وعدم التدخل بشؤون الكنيسة وال الكنيسة بشؤون الدولة

س ما هو ر كلمة العلمانية من الدستور التركي ألنها كلمة غير تركية ورأى أنه باسم العلمانية يما

غالقه إفي تركيا ، ونتيجة للتوجهات اإلسالمية لقادة الحزب قررت المحكمة الدستورية 2مخالف لها

 . 3م3229 عام

 :حزب الفضيلة -2

بعد حظر حزب الرفاه أدرك اإلسالميون في تركيا بأن المعركة مع األحزاب العلمانية 

، 4لصراعي افوالمؤسسة العسكرية والقضائية طويلة جدًا، وأن قرار الحظر هذا ليس المحطة األخيرة 

م وذلك قبل شهر واحد من قرار المحكمة 3229ديسمبر 39حيث تم تأسيس حزب الفضيلة بتاريخ 

ة بغلق حزب الرفاه، فانضم نواب الحزب الذين أصبحوا مستقلين في الجمعية الوطنية الكبرى الدستوري

ع له ، وعمل الحزب على فتح فرو (رجائي كوتان)إلى حزب الفضيلة وترأس هذه المجموعة البرلمانية 

 م، وحصل فيها3222 عام، وشارك الحزب في االنتخابات البرلمانية 5في أغلب المحافظات التركية

خرق المبادئ  هم بأنهتللحزب أعلى المرتبة الثالثة في قائمة الفائزين ونتيجة للتوجهات اإلسالمية 

العلمانية وقوانين الجمهورية التركية، وأنه استمرارية مباشرة لحزب الرفاه فصدر فيه قرار حظر في 

 .6م9003جلسة للمحكمة الدستورية عام 

                                                           
 ، 3133، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، بيروت، 3991-3919منال الصالح، نجم الدين أربكان ودوره في السياسة التركية  -3

 .99ص    
 .31يوسف إبراهيم الجهماني، مرجع سابق، ص -3
 .311صطارق عبدالجليل، مرجع سبق ذكره،  -1
 .333، ص3991محمد نور الدين، تركيا الجمهورية الحائرة، مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق، لبنان، بيروت،  -1
 .119أحمد نوري النعيمي، النظام السياسي في تركيا، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .111، ص3131ار اإلسالمي، لبنان، بيروت، إريك زوركر، تاريخ تركيا الحديث، ترجمة عبداللطيف الحارس، دار المد -1
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 :حزب العدالة والتنمية -3

جب طيب ر )علن عن تأسيس حزب العدالة والتنمية في كلمة ألقاها الرئيس السابق للحزب أ  

 ، وأشار فيه أردوغان1م9003أغسطس 34في المؤتمر الذي انعقد بفندق بيلكان أنقرة بتاريخ  (أردوغان

إلى أنه ورفاقه قاموا بتأسيس هذا الحزب لمحاربة الفقر والجوع في تركيا، معلنًا بأن شعب هذا البلد 

على أن مرجعية الحزب هي اإلعالن  (أردوغان)، وأكد 2العظيم ال يستحق ذلك فهذا ليس قدره ومصيره

اء األساسية، كما جلحقوق اإلنسان واالتفاقية األوروبية لحماية حقوق االنسان والحريات العالمي 

الرجل الثاني في الحزب ليرد على من يتهمون الحزب بأنه حزب إسالمي، وهو  (عبداهلل غول)حديث 

لعدالة أريد أواًل أن أشير أن حزب ا " :التأسيسامتداد لحزب الرفاه والفضيلة بقوله بعد يوم واحد من 

ح الحزب يضم جميع شرائدف أن والتنمية ليس حزبًا دينيًا وأن وجود محجبات فيه يلتقي مع ه

ي صنف حزب العدالة والتنمية نفسه و ، 3"المجتمع، كما يوجد في الحزب من هو ملتحي وغير ملتحي

نضمام ويتبنى رأسمالية السوق ويسعى البأنه يتبع مسارًا محافظ ليبرالي معتدل غير معاد للغرب، 

البعض اآلخر  ل ويطلقديار اإلسالم المعتتتركيا لالتحاد األوروبي، لكن البعض يرى فيه بأنه يمثل 

على الحزب وسياساته لقب العثمانيين الجدد، وهو ما أقره الحزب في كلمة ألحد قادته وزير الخارجية 

في لقاء مع  9002نوفمبر 91، حيث قال بتاريخ (أحمد داود أوغلو)سابًقا ورئيس الوزراء الحالي 

من الدولة العثمانية، إنهم يقولون هم العثمانيون الجدد نعم  إن لدينا ميراثًا آل إلينا "نواب الحزب: 

، وتذهب تحليالت 4"نحن العثمانيون الجدد ونجد أنفسنا ملزمين باالهتمام بالدول الواقعة في منطقتنا

أخرى إلى أنه وعلى الرغم من الجذور اإلسالمية للحزب، إال أن الدروس التي لقنها النظام العلماني 

                                                           
 .131حسين بسلي وعمر أوزباي، مرجع سبق ذكره، ص -3
 .391، ص3111ياسر حسن، تركيا البحث عن المستقبل، الهيئة العامة المصرية للكتاب، مصر، القاهرة،  -3
 .31، ص3111محمد نور الدين، تركيا الصيغة والدور، الريس للنشر، لبنان، بيروت،  -1
 .11، ص3133سمير سبيتان، تركيا في عهد رجب طيب أردوغان، الجنادرية للنشر والتوزيع، األردن، عمان،  -1
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والتنمية يتبنى مواقف سياسية منقطعة الصلة، لألحزاب ذات الطالع اإلسالمي جعلت حزب العدالة 

 .1بمواقف األحزاب اإلسالمية التي سبقته بتأييده للمبادئ الديمقراطية والعلمانية التي تقوم عليها الدولة

 .األحزاب السياسية العلمانية :ثانياا 

 وتشمل التالي:

 :الشعب الجمهوري حزب -1

م على يد مؤسس الجمهورية التركية 3291سبتمبر 2أسس حزب الشعب الجمهوري بتاريخ ت

 امع، لم تشهد الساحة السياسية التركية تأسيس أي حزب سياسي آخر حتى (مصطفى كمال أتاتورك)

م بانتقال تركي إلى نظام التعددية الحزبية، وفاز حزب الشعب الجمهوري بأغلبية ساحقة في 3249

م اغالق الحزب تم 3290أول انتخابات برلمانية في تركيا، ومع االنقالب العسكري الذي وقع عام 

ى حزب يتبن، و (دينير بايكل)بقيادة  م3229 عامإلى جانب األحزاب السياسية األخرى وأعيد فتحه 

الشعب الجمهوري المبادئ الكمالية ويدافع عنها بكل قوة، باعتبارها تحدد شكل الدولة، وأهم أسسها 

عنها، وللحزب مشاركات سياسية عديدة وهو يشكل الحزب العقائدية والفكرية لتي ال يمكن التنازل 

ب الشعب الجمهوري ، إال أن شعبية حز 2األبرز في معارضة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا

بدأت في االنخفاض من خالل السنوات األخيرة نتيجة لإلنجازات التي حققها حزب العدالة والتنمية 

في جميع المجاالت بالرغم من أن الحزب يملك تجربة تاريخية تجعله يتفوق بها على تجارب بقية 

 .3األحزاب األخرى

 :حزب العمل القومي -2 

ألب )م، ويصنف الحزب على أنه قومي واعتبر زعيمه 3292فبراير 2تأسس الحزب بتاريخ 

قائدًا للحركة القومية التركية، وحقق الحزب نجاحًا كبيرًا في االنتخابات البرلمانية عام  (أسالن توركش

                                                           
 .13، 13، ص3133، 1مجموعة باحثين، عودة العثمانيين اإلسالمية التركية، مركز المسبار للدراسات والبحوث، اإلمارات، دبي، ط -3
 .33، 33ص ممدوح عبدالمنعم، مرجع سبق ذكره، -3
 أحمد داود أوغلو، العمق االستراتيجي موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، ترجمة محمد ثلجي وطارق عبدالجليل، الدار العربية  -1

 .331، ص3131للعلوم ناشرون، لبنان، بيروت،    
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من أصوات الناخبين ودخل في االئتالف الحاكم، ورأى  %39.2م حيث تحصل على نسبة 3222

ذا النجاح يعود إلى نقمة الشعب على سائر األحزاب األخرى، وتعليق حينها بعض المراقبين أن ه

ض عار كما أن الحزب اآلمال على الحركة القومية في حلحلة المشاكل العالقة في الدولة والحزب، 

بعض اإلصالحات الدستورية كمنح الحقوق الثقافية لألكراد في البث واإلعالم والتعليم، وكذلك عارض 

 إلى االتحاد األوروبي مهما كلف الثمن. النصياعواعقوبة اإلعدام 

 :حزب الوطن األم -3

م انتخاب تأن  بعد، و (تورغوت أوزال) م بزعامة3291مايو 90تم تشكيل الحزب بتاريخ 

ًا في شعبية انخفاض زعيمًا للحزب وشهدت فترة يلماز (زمسعود يلما)رئيسًا للجمهورية أصبح  (أوزال)

م، 3225م، وخاض الحزب االنتخابات البرلمانية عام 3223الحزب في االنتخابات البرلمانية للعام 

ودخل في تشكيل الحكومة االئتالفية، وحرض  %32.99وجاء في المركز الثاني حاصاًل على نسبة 

 .1ت الدستوريةالحزب على انضمام تركيا لالتحاد األوروبي وفتح الطريق أمام اإلصالحا

 :حزب اليسار الديمقراطي -4

على أنه من  م ويصنف الحزب3295ديسمبر 4م تأسيس حزب اليسار الديمقراطي بتاريخ ت

م وتحصل على 3223المتشددة، وشارك الحزب في انتخابات عام  تاتوركيةاألحزاب السياسية األ

م حصل 3222مقاعد برلمانية، وفي انتخابات العام  9من أصوات الناخبين وبواقع  %33نسبة 

مقعًدا برلمانًيا ودخل  319من أصوات الناخبين وبواقع  %99.32الحزب على المركز األول بنسبة 

األزمة االقتصادية التي طالت البالد مند فبراير  إال أنأخرى، مع أحزاب  ائتالفيةفي تشكيل حكومة 

 .2مة شعبيتها وأغلبيتها البرلمانيةم قلبت حسابات الحزب رأًسا على عقب بفقدان الحكو 9003

                                                           
 .31، 31، 31ممدوح عبدالمنعم، مرجع سبق ذكره، ص - 3
 .11مرجع سبق ذكره، صعلي حسين باكير وأخرون،  - 3
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 .األحزاب السياسية الكردية :الثاا ث
 تشمل التالي:و 
 :حزب المجتمع الديمقراطي -1

، وهو يؤمن بالديمقراطية (أحمد تورك) برئاسةم 9005 عامحزب سياسي كردي تم تأسيسه 

االجتماعية ودعم حقوق األكراد ضمن الجمهورية التركية، ولقد أنشئ هذا الحزب بواسطة مجموعة 

 .1ة(ليلى زان)م وعلى رأسهم 9004سياسيين أكراد تم اإلفراج عنهم في عام 

 :حزب الشعوب الديمقراطي -2

 (صالح الدين دميرطاش)م، ويرأس الحزب 9039أكتوبر 35حزب تركي تأسس بتاريخ 

، ويؤكد زعماء الحزب أنه يمثل كل األتراك وليس (فيغان بوكسيك)مناصفة مع السياسية الكردية 

وأنه يقدم نفسه لكل مكونات وأطياف المجتمع التركي غير أن الكثيرين يعتبرونه الهوية الكردية فقط، 

قوة حزب العمال الكردستاني، ومن أهداف الحزب محاربة االستغالل  حزبًا كرديًا، ويتهمه آخرون بأنه

ية غير تنموالتمييز وتوفير حياة كريمة والمساواة داخل المجتمع كما إنه يعتبر حزب العدالة وال

م وتحصل 9034 عامشارك الحزب في االنتخابات الرئاسية التي جرت ، و ديمقراطي وهو معارض له

زب وكانت مشاركة الح، لى الترتيب الثالث واألخير فيهاع (دميرطاشصالح الدين )مرشح الحزب 

مقعدًا برلمانيًا  99م، فحصل الحزب على 9035قوية في الجولة األولى لالنتخابات البرلمانية عام 

من أصوات الناخبين  %30.90إال أنها تراجعت في الجولة الثانية حيث تحصل الحزب على نسبة 

 .2برلمانياً مقعدًا  52وبواقع 

 .النتخابيالصراع السياسي والمشهد  :رابعاا 

 شهده تركيا مسارًا مفروشًا بالورود بل كان نتاجًا لتضحياتتلم يكن المسار الديمقراطي الذي  

جسام تعرض فيها الكثير من القادة السياسيين لالضطهاد والسجن من قبل المؤسسة العسكرية، كما 

                                                           
 .13علي حسين باكير وأخرون، مرجع سابق، ص -3
 م.3131-11-13تاريخ الدخول  www.aljazeera.net م،3131-11-19حزب الشعوب الديمقراطي، الجزيرة نت،  -3

http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
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المدنية لالستقالة والحل من قبل قرارات صادرة من محاكم أمن الدولة تعرضت األحزاب السياسية 

 .1والمحكمة الدستورية التركية، وحرم أعضاؤها من العمل السياسي لسنوات عديدة

م 3290 عامآن قادة االنقالب العسكري  (النببشار ق)لقد رأى الكاتب اإلسالمي التركي  

م والترعرع بشكل غير مباشر، من خالل استخدامه النمو اإلسالم السياسي بشكل عام على تيارشجعوا 

لهذا التيار كأيديولوجيا ضامنة للنظام في مواجهة الخطر الشيوعي، بالرغم من شعورهم بخطر هذا 

التيار على النظام العلماني القائم في البالد، وهو ما أنتج الصدام بين اإلسالميين والدولة منذ الصعود 

م وحصول حزب الرفاه اإلسالمي على 3223 عامء أثر االنتخابات البرلمانية الكبير لهم، والذي جا

 امعمقعدًا في الجمعية الوطنية الكبرى تال ذلك نجاح كبير لحزب الرفاه في االنتخابات المحلية  40

 باالنفجار السياسي بعد فوز مرشحي حزب (جوجنورنصوح )م، والذي وصفه الكاتب التركي 3224

، مما دعى رئيس الجمهورية السابق وقائد 2الرفاه بالمدن التركية الكبرى، خصوصًا إسطنبول وأنقرة

م إلى دعوة األحزاب السياسية إلى االتفاق فيما بينها وتوحيد الصفوف 3290االنقالب العسكري عام 

 ل إلى السلطة.لمواجهة حزب الرفاه وعدم تمكينه من الوصو 

م أصبحت األنظار 3224وبعد أن حقق حزب الرفاه مفاجأة كبيرة في االنتخابات البلدية عام  

م، وجاءت نتائجها بفوز حزب 3225موجهة إليه في االنتخابات البرلمانية القادمة والتي جرت عام 

وهي تمثل  مقعد 550مقعدًا من أصل  359من أصوات الناخبين وبواقع  %93.19الرفاه بنسبة 

عدد المقاعد في الجمعية الوطنية الكبرى، ليتحصل الحزب على المرتبة األولى من بين األحزاب 

من  %32.99المشاركة األخرى وجاء في المرتبة الثانية حزب الوطن األم بحصوله على نسبة 

بة على نسمقعدًا برلمانيًا، وحل حزب الطريق القويم ثالثًا بحصوله  319بواقع أصوات الناخبين 

                                                           
 دالة والتنمية تركيا إلى التقدم؟، مركز نماء للبحوث والدراسات، لبنان، محمد زاهد جول، التجربة النهضوية التركية كيف قاد حزب الع -3

 .311، ص3131بيروت،    
 .39، 31عبدالحليم غزالي، مرجع سبق ذكره، ص -3
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مقعدًا برلمانيًا، وحل حزب اليسار الديمقراطي ثالثًا  395من أصوات الناخبين، وبواقع  32.90%

 .1وحزب الشعب الجمهوري رابعاً 

لم  (ديميرلسليمان )وبالرغم من فوز حزب الرفاه بالمركز األول إال أن رئيس الجمهورية  

زمه بذلك، لاًل بأن الدستور ال يلعبتشكيل الحكومة، مت (نجم الدين أربكان)الحزب الفائز  ميزعيكلف 

م اللجوء لكل الطرق والوسائل التي تمنع وصول الرفاه إلى السلطة، ولكن ذلك كان بدون جدوى تو 

ي وازداد هذا وضوحًا بعد فشل حكومة األقلية التألن حزب الرفاه فرض نفسه في الحياة السياسية، 

طريق القويم والتي لم تستمر سوى ثالثة أشهر فقط، وهو ما جعل تشكلت من حزبي الوطن األم وال

، وي عد 2م3229 عامبتشكيل الحكومة  (أربكان)يذهب إلى تكليف  (رلميديسليمان )الرئيس التركي 

ت تجربة فريدة ، وكانذا طبيعة سياسية علمانيةللسلطة حدثاً تاريخياً في أول بلد مسلم  (أربكان)مجيئ 

إسالمية إلى السلطة بالوسائل الديمقراطية بعيدًا عن أساليب العنف، وكان المجتمع لوصول حركة 

ينظر للتجربة الجديدة الئتالف اإلسالميين والعلمانيين بعضهم بحذر وبعضهم بقلق خوفًا من فشلها 

 .3والبعض اآلخر يسعى لفشلها

رئاسة  (جم الدين أربكانن)وتولي  االئتالفيةالطريق القويم(  –تشكيل حكومة )الرفاه  بعدو  

الحكومة، بدأت المؤسسة العسكرية تتابع أداء هذه الحكومة واعتبرت أن تنامي نمو حزب الرفاه 

والتيارات اإلسالمية في تركيا مؤشرًا خطيرًا يهدد مبادئ الجمهورية األتاتوركية ونمطها العلماني، 

جموعة العمل الغربية(، وهدفها جمع عليها اسم )مفقامت رئاسة األركان بتشكيل وحدة خاصة أطلق 

المعلومات الصحيحة بشأن تنامي اإلسالم السياسي في تركيا وأداء حزب الرفاه في الحياة السياسية 

م 3229المقدمة من قبل هذه المجموعة، قدم الجيش في بداية عام  اريروتقييمها، وعلى أثر التق

                                                           
 .331، 331منال الصالح، مرجع سبق ذكره، ص -3
 .391مجموعة باحثين، عودة العثمانيين اإلسالمية التركية، مرجع سبق ذكره، ص -3
 .91مد نور الدين، تركيا الجمهورية الحائرة، مرجع سبق ذكره، صمح -1
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، هدفت هذه اإلجراءات إلى 1الحكومة تطبيقهالمجلس األمن الوطني يفترض على  ثمانية عشر إجراءً 

المطالب  قبلت الحكومة بهذه ،ضبط نفوذ اإلسالميين في االقتصاد والتعليم، وفي داخل جهاز الدولة

ذا بعد ستة أسابيع واستمر ه اً اجتماعلكنها لم تفعل الكثير حيالها، فعقد مجلس األمن الوطني 

ر، المرة بشكل إنذا هاالجتماع لمدة تسع ساعات عرض خالله كبار قادة الجيش مطالبهم مجددًا وهذ

 (اواشأوزال س)وفي نفس اليوم طالب المدعي العام العلماني المتعصب من المحكمة العليا في أنقرة 

م قررت 3229 عامفي ، و 2إلجراميةبإغالق مكتب حزب الرفاه ألنه قد أصبح بؤرة للنشاطات ا

المحكمة الدستورية إغالق حزب الرفاه بدعوى مخالفته للمبادئ العلمانية للجمهورية التركية، مع 

من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة  (نجم الدين أربكان)حرمان عدد من أعضاء الحزب وعلى رأسهم 

وجية تنظيمية وأيديول ارتباكاتء إحداث خمس سنوات، وأرادت المؤسسة العسكرية من خالل هذا اإلجرا

داخل صفوف أعضاء الحزب، لكي تؤثر سلبًا في قدرتهم على إعادة تنظيم صفوفهم مرة أخرى في 

بتشكيل  (يلمازمسعود ) (،ليير يمسليمان د)كلف رئيس الجمهورية  (أربكان)، ومع استقالة 3حزب جديد

حكومة ائتالفية تكونت من حزب الوطن األم والحزب الديمقراطي التركي وحزب اليسار الديمقراطي، 

 (يلماز) دوقد تعرضت هذه الحكومة إلى ضغوطات كبيرة من المؤسسة العسكرية خاصة بعد أن انتق

أن يهتم بشؤونه الخاصة، وأن يترك محاربة التيار اإلسالمي للمؤسسات السياسية الجيش بطلبه منه 

وشكل  (يلماز)والقضائية، فأصدرت قيادة المؤسسة العسكرية بيانًا خطيًا كان فيه ردًا قاسيًا تجاه 

، ونتيجة إلى عمليات 4البيان تأكيدًا آخر على قوة المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية التركية

انتشرت بنطاق واسع في فترة والية هذه الحكومة بسبب عمليات الخصخصة لبعض التي الفساد 

ذلك تم ، حينها اضطر إلى تقديم استقالته ونتيجة ل(يلماز نفسه)المشاريع انفجرت قضية فساد طالت 

                                                           
 .313، 313طارق عبدالجليل، مرجع سبق ذكره، ص -3
 .139، 131إريك زوركر، مرجع سبق ذكره، ص -3
 .311طارق عبدالجليل، مرجع سابق، ص -1
 .11، 11هاينتس كرامر، مرجع سبق ذكره، ص -1
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، وكانت النتائج احتالل األحزاب 1م3222 عاماإلعالن عن إجراء انتخابات برلمانية جديدة في 

من أصوات  %99.32العلمانية مكان الصدارة حيث جاء حزب اليسار الديمقراطي في المقدمة بنسبة 

مقعدًا في الجمعية الوطنية الكبرى، وحقق حزب العمل القومي المرتبة الثانية  319الناخبين، وبواقع 

ًا ذي تشكل خلفمقعدًا برلمانيًا، وجاء حزب الفضيلة ال 392من أصوات الناخبين بواقع  39.29بنسبة 

 333من أصوات الناخبين، وبواقع  %35.43لحزب الرفاه في المرتبة الثالثة بحصوله على نسبة 

 مقعدًا برلمانيًا، وحل حزب الوطن األم رابعًا وأخيرًا جاء حزب الطريق القويم في المرتبة الخامسة.

يلة حزب الفض التي أدت إلى انخفاض نسبة األصوات التي حصل عليهاومن أهم األسباب  

ن فاز حزب الفضيلة بنسبة  من األصوات، فإنه  %22.22اإلسالمي هو اعتقاد الناخبين بأنه حتى وا 

لن يصل إلى السلطة بسبب ما تعرض له حزب الرفاه من قمع المؤسسة العسكرية والقضائية، وفي 

نية في العلما م قررت المحكمة الدستورية غلق حزب الفضيلة بعد اتهامه بخرق المبادئ9003 عام

رئيس  (رجائي كوتان)الدولة فضاًل عن اتهامه بأنه استمرارًا لحزب الرفاه اإلسالمي، حينها علق 

ونتيجة ، 2وسيستمر في قضيته ألنها عادلة واعتبر بأن الحزب لم يهزم  على عملية اإلغالقحزب ال

عن  (أردوغانرجب طيب )إلغالق حزب الفضيلة عبر الجيل اإلصالحي داخل الحزب بقيادة 

مستقبل وهو حزب العدالة والتنمية، كما أسس الجيل القديم حزبًا المشروعه السياسي، وأسس حزبه 

 امعمرت الدولة التركية بعد االنتخابات البرلمانية التي جرت و قد ، 3ثانيًا عرف باسم حزب السعادة

، (أجاويد بولنت)لوزراء م بمشاكل داخلية مطبقة بالوضع االقتصادي، فضالً عن مرض رئيس ا3222

 عام، وفي 4وكذلك الدعوات لتطبيق معايير االتحاد األوروبي والصراع داخل األحزاب المختلفة

م أصبح الوضع الصحي لرئيس الوزراء سيئ للغاية حتى إنه بالكاد كان يستطيع الوقوف أو 9009

                                                           
 .111صإريك زوركر، مرجع سبق ذكره،  -3
 .311، 311، 313أحمد نوري النعيمي، النظام السياسي في تركيا، مرجع سبق ذكره، ص -3
 .11مجموعة باحثين، عودة العثمانيين اإلسالمية التركية، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .119محمد نور الدين، تركيا الصيغة والدور، مرجع سبق ذكره، ص -1
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قون حيث أسس المنش لحزباالحديث لفترة طويلة من الزمن، ما أدى إلى حدوث تمرد عليه في داخل 

أطلق عليه اسم حزب تركيا الجديدة، فلم يعد من بهم  اً عن الحزب الديمقراطي اليساري حزبًا خاص

حزب العدالة والتنمية ، التي خاضها 1م9009 عامخيار أمام أجاويد سوى الدعوة النتخابات مبكرة 

مقعدًا برلمانيًا ما مكنه من تشكيل  191من أصوات الناخبين، وبواقع  %14وحقق فيها الفوز بنسبة 

هد حكومة حزب لم تش ساحقة حدثًا تاريخيًا في تركيا ألنهاالحكومة بمفرده، وكان فوز الحزب بأغلبية 

إن حزب الشعب الجمهوري هو الحزب ، أما عن نتائج األحزاب األخرى ف2م3299واحد منذ العام 

التي تخول تمثيل األحزاب في الجمعية الوطنية، فحصل على نسبة  %30الوحيد الذي تخطى عتبة الـ

 .3برلمانياً  مقعداً  392صوات الناخبين وبواقع من أ 32%

لقد كان الحدث األبرز في الصراع بين اإلسالميين والعلمانيين بأدرعهم العسكرية والقضائية  

هذه  عشر فوصفت الحاديةاالنتخابات الرئاسية  رافقتهام، والتي 9009 عامهي االنتخابات البرلمانية 

ا كان م االنتخابات بأنها معركة بين قوى الحرية والديمقراطية وبين قوى الشمولية واالستبداد، فبعد

لمنصب رئيس الجمهورية، تحركت المؤسسة العسكرية وحاولت  (عبداهلل غول)ترشيح الحزب يحاول 

أنذرته  (رجب طيب أردوغان)م وجهتها إلى 9009أن تحذر برسائل مختلفة أخطرها كان في إبريل 

ن خوف عفيها بأنه قد ضل طريقه بعيدًا عن التوجهات العلمانية للبالد، وجاءت هذه الرسالة لتعبر 

، 4يةملرئيس وهو المعروف بميوله اإلسالإلى منصب ا (بداهلل غولع)المؤسسة العسكرية من أن يصل 

وبدأت أصوات العلمانيين المتشددين ترتفع محذرة من وصول إسالمي وزوجته المحجبة إلى القصر 

 .5م3291 عام (مصطفى كمال أتاتورك)الرئاسي رمز الجمهورية العلمانية التي أسسها 

                                                           
 .111إريك زوركر، مرجع سبق ذكره، ص -3
 .39، 31شريف ثغيان، مرجع سبق ذكره، ص -3
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م وأسفرت نتائجها عن فوز كبير لحزب العدالة والتنمية 9009 عامجرت االنتخابات البرلمانية  

حزب المقعدًا برلمانيًا، ولم يتمكن  143من أصوات الناخبين، وبواقع  %49.9بحصوله على نسبة 

فتحصل حزب الشعب الجمهوري  %30الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية من تخطي عتبة الـ

مقعدًا برلمانيًا، وتحصل حزب الحركة القومية  332واقع من أصوات الناخبين ب %90.9على نسبة 

مرشحًا كرديًا واثنان  91مقعدًا برلمانيًا وانتخب  90من أصوات الناخبين بواقع  %34على نسبة 

قد رئيسًا للجمهورية، ف (عبداهلل غول)، واحتدم الصراع مع قرب التصويت على انتخاب 1مستقلين

ال النصاب اكتمالجولة األولى والثانية النتخاب الرئيس، لعدم  فشلت الجمعية الوطنية الكبرى في

القانوني المتمثل في أغلبية الثلتين من المقاعد البرلمانية، إال أن الجولة الثالثة كانت حاسمة والتي 

بداهلل ع)صوتاً للفوز بمنصب الرئيس، فتحصل  999تتطلب حصول المرشح على أغلبية بسيطة وهي 

في الجمعية  550من أصوات النواب البالغ عددهم  اً صوت 119لة على تأييد في هذه الجو  (غول

القسم ليصبح الرئيس في حفل قاطعه نواب حزب المعارضة  (عبداهلل غول)الوطنية الكبرى، وأدى 

م انحسرت 9009، ومنذ العام 2الرئيسي حزب الشعب الجمهوري ورئيس األركان العامة للجيش التركي

كرية في التدخل في الشأن السياسي، فاتجه العلمانيون نحو المحكمة الدستورية لمؤسسة العساقدرة 

للقيام بانقالب قضائي ضد الحزب من خالل توجيه المدعي العام األول اتهامًا للحزب بممارسة 

 وبفارق صوت واحد وهكذااالتهام  ذاأنشطة معادية للعلمانية، وبعد عدة جلسات رفضت المحكمة ه

االنقالب القضائي بصعوبة كبيرة، وفي العام نفسه شهدت المحاكم التركية قضية تم تحاشي هذا 

اتهمت فيها المؤسسة العسكرية بالتخطيط النقالب عسكري ضد الحكومة وأطلق على هذه القضية 

نذ سيا الوسطى كما تخيله القوميون الترك مآالوطن التركي األسطوري في ( بمعنى: أرجينيكون)اسم 

قد أثرت التحقيقات في هذه القضية على صورة المؤسسة العسكرية في أعين الشعب العشرينات ول

                                                           
 .311، 339كرم أوكتيم، مرجع سبق ذكره، ص -3
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، بعدما وصلت فضائح الجيش بتدخله 1على أنها مؤسسة معادية للديمقراطيةالذي أصبح ينظر إليها 

سارع  (أرجينيكون)في الشأن السياسي إلى ذروتها، ومن خالل اكتشاف ما عرف بعد ذلك بمنظمة 

م والتي 9030 امعمشروع تعديالت دستورية في حزب العدالة والتنمية ليضرب ضربته، وذلك بتقديم 

تم إقرارها باستفتاء عام بعد أن رفضتها المؤسسة القضائية ونجح الحزب في ذلك نجاحاً كبيرًا، وساعده 

وروبية رات المحكمة األمن شروط االتحاد األوروبي وتنسجم مع قرافي ذلك أن هذه التعديالت تعتبر 

لتعديالت الدستورية نجح الحزب في وضع الجيش القوي في تكناته ، وعلى أثر هذه ا2لحقوق االنسان

في المشهد السياسي التركي، وحقق االسالميون بقيادة حزب العدالة  بعدما كان العبًا سياسيًا رئيساً 

 رئاسية التي تلت تلك التعديالت.والتنمية الفوز تلو الفوز في االنتخابات البرلمانية وال

من الذين  %99.9وبلغت نسبة مشاركة الناخبين م، 9033جرت االنتخابات البرلمانية عام 

من  %50.4ول بعد أن تحصل على نسبة الفوز بالمركز األفيها الحزب حقق و االنتخاب، حق  لهم 

الثانية حزب الشعب الجمهوري مقعدًا برلمانيًا، وحل في المرتبة  199أصوات الناخبين، وبواقع 

مقعداً برلمانيًا، وجاء حزب الحركة القومية  315من أصوات الناخبين بواقع  %95.9المعارض بنسبة 

مقعدًا برلمانيًا  51من أصوات الناخبين، وبواقع  %31.9في المرتبة الثالثة بحصوله على نسبة 

قد خاض مرشحو حزب السالم والديمقراطية وحقق حزب السالم والديمقراطية الكردي المركز الرابع، و 

م وهي األولى التي يتم 9034عام  ت، وفي االنتخابات الرئاسية التي أجري3هذه االنتخابات كمستقلين

م، 9009 امعفيها انتخاب رئيس الجمهورية باالنتخاب المباشر من الشعب بعد التعديالت الدستورية 

يب رجب ط)تمية ت بفوز مرشح حزب العدالة والناباتخنتيجة هذه االن  تي اقرت ذلك حسمتال

من أصوات الناخبين وجاء في المركز  %53.92من الجولة األولى بحصوله على نسبة  (أردوغان
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 (وغلوالدين إحسان أ أكمال)الثاني المرشح التوافقي لحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية 

مرشح حزب الشعوب  الثالثفي المركز  من أصوات الناخبين، وحلا  %19.44بحصوله على نسبة 

 .1من أصوات الناخبين %2.99بحصوله على نسبة  (ميرطاشدصالح الدين )الديمقراطي 

أكد االسالميون سيطرتهم على المشهد السياسي التركي في االنتخابات البرلمانية األخيرة      

م ولم يستطع فيها أي حزب  9035يونيو 9جولتين انتخابيتين األولى كانت بتاريخ  والتي جاءت على

من االحزاب الفائزة أن يحقق أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة منفرًدا، وفشلت كل المساعي لتشكيل 

عالنه عن إجراء  دعى حكومة ائتالفية بين األحزاب الفائزة، وهو ما إلى تدخل رئيس الجمهورية وا 

جرت الجولة ، و كومةالوضع السياسي وتشكيل ح ةانتخابات برلمانية مبكرة قد تؤدي نتائجها إلى حلحل

م وحقق فيها حزب العدالة والتنمية أغلبية 9035أكتوبر 3الثانية من االنتخابات البرلمانية بتاريخ 

 139من أصوات الناخبين، بواقع  %42.5د حصوله على نسبة بع ،أهلته لتشكيل الحكومة منفرداً 

من  %95.4عب الجمهوري في المرتبة الثانية بعد تحقيقه لنسبة شمقعدًا برلمانيًا، وجاء حزب ال

مقعدًا برلمانيًا، وحل حزب الشعوب الديمقراطية في المرتبة الثالثة  314أصوات الناخبين بواقع 

 .2مقعداً برلمانياً  43ًا، وجاء أخيراً حزب الحركة القومية بحصوله على مقعداً برلماني 52بحصوله على 

 .القدرات التركية للعب الدور اإلقليمي - المبحث الثاني

قليمي أو الدولي من خالل عدة اعتبارات منها: مكانية لعبها للدور اإلإتقاس قدرات الدول في 

والقدرات االقتصادية والعسكرية فارتأى الباحث تناول هذه القدرات بالنسبة للدولة  الجغرافيالموقع 

 الية:تالتركية من خالل المطالب ال

 

                                                           
                              www.ar.wikipedia.org، ويكيبيديا الموسوعة الحرة، بال تاريخ، 3131االنتخابات الرئاسية التركية  -3

 م. 3131-11-31تاريخ الدخول     
  www.turkpress.comم، 3131-33-11انتخابات اإلعادة التركية: عوامل فوز العدالة والتنمية وتداعياته، عين على تركيا،  -3

 م.3131-13-31تاريخ الدخول     

http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.turkpress.com/
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 :المطلب الول: الموقع الجغرافي
ًا ودوليًا قليميإلدول كاألشخاص لها وزن وكاريزما، وفي العادة يكون حضور الدولة وأهميتها ا

مبني على أساس اعتبارات تعرف بالقوام االستراتيجي الذي يضم عناصر القوة في الدولة سواء كان 

وتبدو تركيا من أكثر الدول تميزًا بقوامها هذا والذي أو غير ذلك، جغرافيًا أو اقتصاديًا أو عسكريًا 

 ليه من أهمية جيوسياسية، حيث تقعمن أبرز مقوماته أهمية الموقع الجغرافي، نظرًا لما ينطوي ع

، 9( كم910994بين أوروبا عند جزئها الجنوبي الشرقي بمساحة تقدر ب) االلتقاءتركيا عند نقطة 

ومع  ،9( كم520، وحدود تركيا مع جيرانها أرمينيا وجورجيا )9( كم990000وتبلغ مساحة تركيا )

، 9( كم904، ومع اليونان )9( كم929، ومع سوريا )9( كم199، ومع العراق )9( كم490إيران )

 ، والخريطة التالية توضح لنا حدود تركيا مع هذه الدول.1(9كم 900ومع بلغاريا )
 مع دول الجوار تركياتوضح حدود  ( خريطة3ل )شك

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.3131-13-31تاريخ الدخول  www.google.com.ly خريطة تركيا،

                                                           
 -3919شذى معتصم الفضلى، سياسة الواليات المتحدة األمريكية في تفعيل دور الدولة اإلقليمي "تركيا ما بعد الحرب الباردة" للفترة  -3

 .1، ص3119، رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا، طرابلس، 3111  

http://www.google.com.ly/
http://www.google.com.ly/
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وتشكل جغرافية تركيا تنوعًا كبيرًا بين مناطق جبلية كثيرة وقاسية، وأودية وسهول ساحلية 

الفرات ودجلة وسيمون وجيجون وسفاريا وداخلية، وجزر ومضايق البوسفور والدردنيل، وأنهار 

ومرمرة  ،من البحر األسودتتضح على بحار كل  ،وجدير، وموانئ ذات أهمية استراتيجية ،ومندريس

يجة  والبحر المتوسط. ،وا 

 99.9أن يبلغ  توقعم، ومن الم9004مليون نسمة سنة  99.9أما عدد السكان فقد بلغ 

م، ومن 9004-3295للفترة من  %3.2م، وبلغ معدل النمو السكاني نسبة 9035مليون نسمة سنة 

عام  %99.9الحضر قد بلغت ، وكانت نسبة 9035-9004للفترة من  3.9المتوقع أن يبلغ 

هم في مدن اسطنبول يتركز أكثر  تم، حي9035عام  %93.2م، ومن المتوقع أن تصل إلى 9004

على الصعيد ولغوي متعدد، ف يقوعر ويتميز البناء االجتماعي في تركيا بتكوين ديني ، وأنقرة وأزمير

العلويون يًا فهناك األرمن واليونانيون و قأما عر الديني يوجد سناة وشيعة وآرتودكس وكاتوليك وعلويون، 

 .1واإلذاريون والجورجيون واليهود واألكراد

إن موقع تركيا الجغرافي يمكن وصفه بأنه استراتيجي وهام، حيث إن جغرافيتها تتحكم في 

والدردنيل، أي الموصلة بين آسيا وأوروبا، باإلضافة إلى إطاللتها على  رو فسو البالممرات البحرية في 

البحر األسود وامتدادها الواسع على البحر المتوسط، فحين ننظر إلى خارطة تركيا نجد أنها وضعت 

فصلها ي على شكل شريحة أفقية تقع بين القارات الثالث أوروبا وآسيا وعلى مشارف أفريقيا التي ال

مما يجعل من تركيا دولة محورية في إقليم الشرق األوسط بما فيه  ،2لبحر المتوسطعنها سوى ا

جمهوريات آسيا الوسطى اإلسالمية المستقلة، لتصبح جسًرا جغرافًيا حضاريًا يربط أوروبا بالعالم 

                                                           
 ،331، ص3119بل، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، بيروت، عقيل سعيد محفوظ، سوريا وتركيا الوقع الراهن واحتمال المستق -3

    331. 
 علي عمر عبدالحفيظ، تركيا والشرق األوسط في ظل المتغيرات الدولية، رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا، طرابلس،  -3

  .1، ص3119    
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ن إطاللة تركيا على البحو إلى فئة جغرافية محددة،  ال تنتهي، وبناًء على ذلك فهي اإلسالمي ر ا 

سود والبحر األبيض المتوسط ال تعطي المعنى الجغرافي بقدر ما تعطي المعنى الحيوي لموقعها، األ

  مما جعلها الدولة التي تربط القارات الثالث من خالل ممراتها البرية والبحرية والجوية.

فهي  ،تزاماتواالللتركيا ويفرض عليها في الوقت نفسه الكثير من المزايا  يتيحفكل هذا 

مفتوحة على انتماءات حضارية عدة تمنحها الموقع الحساس إزاء المناطق المحيطة بها ابتداًء من 

ا من مجرد هالقوقاز، ثم شمااًل في جنوب أوروبا وجنوبًا العراق، وسوريا في إقليم الشرق األوسط ليرفع

شمال  جاء وصف سكرتير عام جمعية دول حلفقد ( للمنطقة، و دولة محلية إلى دولة )مفتاح

 نتطلع فقط إلى مناطق األزمات الرئيسية في المحيط "( لتركيا حيث قال: كورنيري )بيتراألطلسي 

آسيوي منذ نهاية الحرب الباردة في القوقاز، البلقان، الخليج العربي، الشرق األوسط سوف  -األورو

 .1"تجد دولة واحدة متجسدة في تركيا

ومن ناحية أخرى نجد تركيا تتمتع بمنابع أنهار رئيسية ومهمة في منطقة الشرق األوسط، 

حيث شكلت هذه األنهار أهمية بالغة في عالقاتها بدول الجوار، فينبع منها نهر الفرات ويمتد فيها 

 459كم، ويدخل بعد ذلك لألراضي السورية، وأيضاً نهر دجلة الذي يجري فيها بمسافة  215بمسافة 

 ،كم قبل أن يدخل األراضي الروسية 451راسب فينبع ويمتد فيها مسافة  ونهركم، ليعبر إلى العراق، 

كم،  3353الذي يجري في تركيا بمسافة  فيزيل ايرماقوفيها مجموعة أخرى من األنهار مثل نهر 

ينبع من  الذي مريحكما أن هناك نهر  ،الكبير ونهر صماريا وحيمون زمندريس الصغير وكرمندريس

بلغاريا ويدخل تركيا ويصب في بحر إيجة، كما أن هناك نهر العاصي الذي ينبع من سوريا ويخترق 

 المتوسط . الحدود التركية ليصب في البحر

                                                           
  .31شذى معتصم الفضلي، مرجع سبق ذكره، ص -3
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لقد لعب الموقع الجغرافي لتركيا الدور األكبر في دخولها إلى حلف الناتو، حيث استطاع 

وموازنة  - االتحاد السوفييتي سابقاً ومن بعده روسياالحلف عن طريق موقعها الجغرافي الضغط على 

، ويساهم المجال الجوي لتركيا في ممارسة نفوذها في شرق المتوسط، والقوقاز 1نفوذه في القوقاز

كامتدادات طبيعية لنطاقها البحري، ويسمح مفهوم المجاالت واألحواض  العربيوالبحر األسود والخليج 

مكانات للتأثير في أوروبا وآسيا، كما أنها تتمتع برؤ منح تركيا عمقًا ابالقارية  ية ستراتيجيا في آسيا وا 

أكثر اتساعًا وعالمية بحكم موقعها المثالي الذي يجعلها دولة آسيوية أوروبية في اآلن ذاته، مع قربها 

ة يمن أفريقيا عبر شرق المتوسط، وتتسم كذلك بالعمق التاريخي بوصفها كانت مركز األحداث التاريخ

 سواء في المرحلة البيزنطية أو العثمانية.

إن الخصائص الجيوسياسية أو التاريخية للدولة التركية توفر لها مقومات الدولة ذات العمق 

االستراتيجي، ويتطلب تفعيل مكان تركيا كفاعل عالمي وتوظيف لهذا العمق أن تبني سياسة خارجية 

البعد الغربي، وتتجاوز اهتماماتها الحدود المباشرة على  تقتصر نشطة متنوعة ومتعددة األبعاد ال

لتركيا من أجل تشكيل البيئة الخارجية على نحو يحقق المصالح، وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم 

والمستقبل في  ه إلى الماضيعتطلا بفي تركيا رؤية تحاول التوفيق بين التوجهين الغربي والشرقي، و 

وزير الخارجية السابق في تركيا وصفاً دقيقًا لألهمية الجيوسياسية  (أوغلوأحمد داود )قدم ، و 2آن واحد

لتركيا، رأى فيه أن الوضع الجيوسياسي لتركيا يتم تناوله في كل حديث أو اجتماع رسمي أو غير 

رسمي يجري فيه الحديث حول أهمية تركيا في الساحة الدولية، وأن تركيا طرحت هذه الكلمة السحرية 

لمفاوضات التي كانت طرفا فيها، لكن بالرغم من هذه األهمية الجيوسياسية المتعددة في كافة ا

ناميكي يالجوانب لتركيا مازالت الرؤية الجيوسياسية حبيسة القوالب الضيقة الجامدة، لعدم وجود تحليل د

ي وبالدهاء سأن األهمية الجيوسياسية مرتبطة باإلرث الدبلوما (أوغلو)يرى ، و للمتغيرات التي تحيط بها

                                                           
 .1مر عبدالحفيظ، مرجع سابق، صعلى ع -3
 م، رسالة ماجستير، األكاديمية 3133-3113علي مفتاح المنصوري، السياسة الخارجية التركية تجاه الوطن العربي خالل الفترة  -3

 .31، 9، ص3131الليبية، ليبيا، طرابلس،    
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السياسي المستخدم، ففي فترة الحرب الباردة وافقت تركيا على أن تكون عنصرًا محيطًا راكدًا، 

ثر تعاظم تهديد االتحاد  واستخدمت العامل الجيوسياسي كورقة للدخول إلى حلف من األحالف، وا 

تركية أقصى رجية الالسوفيتي سابقًا اتجهت تركيا نحو المظلة األمنية للمعسكر الغربي وبذلت الخا

ذا أضحى كلهذه المظلة، وه االنضمامرح ميزاتها الجيوسياسية كقيمة دبلوماسية هامة مقابل طجهودها ل

 (أوغلو)على العالم، وعليه رأى  انفتاحيةالموقع الجيوسياسي التركي أداة دفاعية بدل أن يكون أداة 

اية يجب ففي البد، لتركيا في المحيط الدولي الجديد أنه البد من إعادة تحليل الدور الجيوسياسي

تخطي استراتيجية الحفاظ على الوضع الراهن التي تم اتباعها في الماضي، والنظر إلى الوضع 

الجيوسياسي كأداة لالنفتاح على العالم ضمن خطوات مرحلية من أجل تحويل التأثير اإلقليمي إلى 

نتقال من ساحة التأثير اإلقليمي على الحدود إلى ساحة تأثير دولي، كما أن الشرط األساسي لال

العامل الجيوسياسي في العالقات االقتصادية والسياسية  باستخدامالتأثير القاري والدولي، مرهون 

ن بعض الحلفاء رأوا ضرورة المحافظة على الوضع ، و ألمنية الدولية في إطار ديناميكيوا ا 

ردة، فوحدة األراضي التركية تشكل حاجزًا أمام تمدد االتحاد الجيوسياسي لتركيا خالل الحرب البا

التركي في  صاديالجيواقتالسوفييتي سابقًا إلى البحار الدافئة، ويمكن لهم أيضًا أن يروا في التأثير 

ضررًا يتعارض مع مصالحهم، فيعملوا على  النفطالشرق األوسط اليوم والمبني على توازن الماء و 

السياسية وبمنأى عن القانون الدولي، عند ذلك ستتجه السياسة الخارجية التركية تغيير هذه الحدود 

حيث  أثيرتلتنظيم العالقات مع مراكز القوة على أساس البدائل المتوفرة وتشكيل حديقة خلفية كمنطقة 

ي كيا لكوفي هذا اإلطار فإن تر ، ادية والسياسية على المدى الطويليتم فيها توطيد الثقافة االقتص

 يجب أن تعتمد استراتيجيتها في السياسة الخارجية على مرحليشكل ب الدوليتنفتح على المحيط 

 ، وهي:1جيوسياسي هامة تأثيرأولويات تكتيكية ضمن ثالث ساحات 

 ربية: البلقان والشرق األوسط والقوقاز.قالمناطق البرية ال -3

                                                           
 .313لية، مرجع سبق ذكره، صأحمد داود أغلو، العمق االستراتيجي موقع تركيا ودورها في الساحة الدو -3
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 .المتوسط، الخليج، بحر قزوينربية: البحر األسود، شرق قاألحواض البحرية ال -9

 ة تقوية وشرق آسيا، وذلك لزياد طربية: أوروبا، شمال إفريقيا، جنوب آسيا، وسقالمناطق القارية ال -1

 .1مرحليوضعها في الساحة الدولية من خالل توسيع ساحات التأثير اإلقليمية بشكل     

ين تحليالت الدارسين والسياسيإن أهمية تركيا في منطقة الشرق األوسط  تتضح من خالل 

م بعنوان )الدول 3229 عام ا( في دراسة لهموتشايس وهيل - بول كيندىفقد نشر ) ،الغربيين

أشاروا فيها إلى أن تركيا ت عد من الدول المحورية بالنسبة  (المحورية واستراتيجية الواليات المتحدة

للواليات المتحدة األمريكية، حيث رأوا أن موقع تركيا الجغرافي يعتبر حلقة اتصال بين الغرب والشرق 

ة واإلسالم ما يجعلها قادرة على التأثير في بلدان تبعد آالف األميال يوالشمال والجنوب، وبين المسيح

 .2، وتعتبر تركيا حجر الزاوية الجنوبي الشرقي في حلف شمال األطلسيرعن البوسفو 

 :المطلب الثاني: القدرات القتصادية

ألقت اإلخفاقات السياسية بظاللها على االقتصاد من القرن الماضي خالل عقد التسعينات  

اسي اليقين السيمما أدى لتحقيقه أداء أقل من إمكاناته الكاملة، كما كان لمستويات عدم التركي، 

العالية خالل هذه الفترة تأثير سلبي على عدد من المجاالت خاصة االقتصاد، حيث ترك ارتفاع 

التضخم وتراكم الدين الخارجي وزيادة عجز الحساب الجاري االقتصادي عرضة لصدمات محلية 

ير الالزمة لتدابودولية، في هذه الفترة الزمنية أخفقت سلسلة من الحكومات االئتالفية في اتخاذ ا

 . 3والسياسات المالئمة لوضع الحلول ألجل النهوض باالقتصاد التركي

 

                                                           
 .313المرجع نفسه، ص -3
 .111سمير العطية وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص -3
                        www.rouyaturkiyyah.com ، بال تاريخ،مجلة رؤية تركية، االقتصاد التركي خالل عقد العدالة والتنمية -1

 م. 3131-11-11تاريخ الدخول    
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فاالقتصاد التركي ونتيجة لسياسات هذه الحكومات التي سبقت حكومة حزب العدالة والتنمية 

من  %331، كما أن العملة التركية فقدت %9.5شهد تراجعًا في نسبة النمو االقتصادي إلى سالب 

ألف مؤسسة اقتصادية  50وأعلنت  %90قيمتها أمام الدوالر األمريكي، وتراجع دخل الفرد بنسبة 

من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية عام  %94يرة إفالسها، وبلغ معدل الدين في تركيا صغ

 .1ر إال عن فشل هذه الحكومات في دولة كبيرة مثل تركياأن هذه األرقام ال تعبا  وال شكم، 9009

 يقام حزب العدالة والتنمية باالستفادة من الوضع االقتصادي السلبي واالنهيار التجاري والمال 

م، فجعلها الحزب أول المهام 9009لتركيا كنقطة أساسية في دخوله لالنتخابات البرلمانية التركية عام 

ب وبقيادة ، وبعد فوزه بالسلطة استطاع الحز البالدالتي سيقوم بها لدى فوزه بالسلطة السياسية داخل 

ض اتباعها للنهو عبر السياسة التي تم  (عبداهلل غول)وبمساعدة رفيقه  (رجب طيب أردوغان)

باالقتصاد التركي، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على نظرة الجمهور التركي للحزب، خاصة بعد 

عقود طويلة من فضائح الفساد والرشاوي المالية، واالقتصاد المنهار الذي عاش فيه األتراك في ظل 

مواجهة الالزمة ل تدابيرالحكومات السابقة، وكان لزامًا على الحزب بعد وصوله للسلطة أن يتخذ ال

 .2األزمة االقتصادية الخانقة في البالد

 :م2221اإلصالحات القتصادية عقب أزمة 

إلى الحكم في بيئة داخلية تعاني أزمة اقتصادية حادة، نتيجة والتنمية وصلت حكومة العدالة 

عام  تركيالأجاويد( بالقرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي  التزام رئيس الحكومة األسبق )بولينت

، مطالبًا إياها بإجراء إصالحات اقتصادية وفق رؤيته مليار دوالر33.4الذي بلغت قيمته و  م9003

 : من نتائجها ورعايته وكان

 اختالل األوضاع المالية للبنوك الخاصة والعامة. -3

                                                           
 .31علي مفتاح المنصوري، مرجع سبق ذكره، ص -3
 .11عبدالحليم غزالي، مرجع سبق ذكره، ص -3
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 ة الخارجية.ارتفاع معدالت العجز، وحجم المديوني -9

 انخفاض احتياطي الدولة من العمالت األجنبية. -1

من خالل هذا لم تستطع القطاعات االقتصادية في الدولة تحمل هذه المتغيرات، فنجم عن 

ذلك إغالق مئات اآلالف من الشركات التجارية، وتقليص حجم االستثمار إلى أقل من النصف 

، مع تزايد أعداد العاطلين عن العمل، بخصوص هذه األزمة قدم الحزب أعدادًا كبيرةوبلغت البطالة 

رؤية نقدية عميقة تعتمد على األرقام والمعلومات والحقائق للحالة االقتصادية، وكون تصورًا واضحًا 

نما على برنامج  للخروج من هذه األزمة، ولم تكن وعوده مبنية على شعارات ولغة خطابية أو فكرية، وا 

عبداهلل )صاغه خبراء في المجال االقتصادي التركي وفي مقدمتهم الرجل الثاني في الحزب اقتصادي 

، وجد الحزب في الفساد السياسي سبباً مباشراً لألزمة االقتصادية وأكد على االنفتاح االقتصادي (غول

والخصخصة والتقارب مع أوروبا كاستراتيجية للخروج من األزمة، وأوضح اآلليات التي سيعتمدها 

 بهذا الخصوص وهي: 

 ما يجعلها دولة         طبيعية المهملة، باستئصال مشكالت تركيا المستعصية بتعبئة الموارد االنسانية وال -3

 منتجة باستمرار وتنمو باإلنتاج.    

 تخفيض معدل البطالة، وردم الهوة في توزيع الدخل بما يزيد من مستوى الرفاه. -9

شراك المواطنين والمنظمات  -1  اتباع سياسات تهدف إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية في اإلدارة العامة، وا 

 صنع القرار. فيية المدن    

 . 1تحقيق الشفافية الكاملة والمحاسبة في كل جانب من جوانب الحياة العامة -4

ولتجاوز األزمة غيرت الحكومة جملة من االفتراضات والمبادئ األساسية التي اعتمد عليها 

ت بصندوق النقد الدولي في وصفته لعالج االقتصاد التركي، ومنها ترك العمل بنظام الصرف الثا

                                                           
  تمعمر فيصل خولي، االقتصاد التركي في ظل حكومة العدالة والتنمية: من االنهيار إلى االنتعاش، مركز الروابط للبحوث والدراسا -3

 م.3131-11-11تاريخ الدخول  www.rawabetcenter.com م،3131-33-11االستراتيجية،    

http://www.rawabetcenter.com/
http://www.rawabetcenter.com/
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اتخذت كما ، 1واالنتقال لألخذ بنظام الصرف المرن، واالعتماد على استثمارات القطاع الخاص

الحكومة خطوات لتحقيق االستقرار االقتصادي والسياسي، خالل هذه الفترة وضعت لوائح جديدة 

 للنظام المصرفي بهدف االنضباط المالي وخصخصة المشروعات المملوكة للدولة، واتخاذ التدابير

 .2لتعزيز المالية العامة، وزيادة فعالية المؤسسات العامة وتجنب الوقوع في فخ الديون

لقد استطاع حزب العدالة والتنمية تحقيق سلسلة من االنجازات االقتصادية والتي لم تكن في 

االقتصاديين، حيث نجح في الخروج من عنق الزجاجة بعد األزمة االقتصادية التي  لينحسبان المحلي

، وأسهمت هذه اإلنجازات في أن تحتل تركيا المرتبة السادسة عشر 3سلطةالقت بالبالد بداية توليه حل

في ترتيب االقتصاديات على المستوى العالمي، والسادسة على المستوى األوروبي، إذ ضاقت الفجوة 

تركي األكبر صاد الوألول مرة بين معدالت التنمية التركية ومعدالت التنمية األوروبية كما أصبح االقت

في الشرق األوسط وذلك لعدة اعتبارات  اتعتبر االقتصاد التركي من أكبر االقتصادا، و 4سالمياً إ

 : منها 

 الموقع الجيوستراتيجي لتركيا الذي استطاعت من خالله لعب دور مؤثر في طبيعة العالقات  1-

 قل.نالتكلفة وبخاصة تكلفة ال تتمتع بميزة نسبية وقلةلها االقتصادية الخارجية، مما جع    

 التطابق بالنسبة ألذواق المستهلكين في المنطقة مع مستهلكيها مما جعلها غير مضطرة للبحث  -2

نتاج منتجات جديدة تزيد من التكلفة.      عن إنشاء صناعات وا 

 شركائها و  توفر االتفاقيات التجارية التي تزيل وبشكل جزئي أو كامل القيود التجارية بين تركيا -1

 .5في المنطقة    

                                                           
 المرجع نفسه. -3
 االقتصاد التركي خالل عقد العدالة والتنمية، مرجع سبق ذكره. -3
م، 3131-11-31، صحيفة الشرقه في المنطقة العربية، خليل عليان، تجربة أردوغان االقتصادية نموذج يحتدى ب -1

    www.alsharq.net.sa  م.3131-11-11تاريخ الدخول 
 معمر فيصل خولي، مرجع سابق. -1
 م، 3991والبحوث، االمارات، أبوظبي، جالل عبدهللا معوض، العالقات االقتصادية العربية التركية، مركز االمارات للدراسات  -1

 .11ص   

http://www.alsharq.net.sa/
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لقد استطاعت تركيا الوصول إلى هذه المرتبة االقتصادية على المستوى اإلقليمي والدولي 

لتطرق فيما م اتمن خالل تجربة نهضوية اقتصادية قادها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وي

ركي الحزب للنهوض باالقتصاد التيلي إلى األسس والرؤية االقتصادية والسياسات التي انتهجها 

 وكذلك إلى حجم اإلنجازات االقتصادية التي تحققت.

 .األسس والرؤية القتصادية التي نهضت بتركياأولا: 

إن األساس األول في االقتصاد التركي هو أن تكون المعادلة االقتصادية للواردات 

وللدولة والخزينة العامة وال تلحق فات صحيحة وناجحة، بحيث تؤمن وفرة مالية للمواطن و والمصر 

الضرر بها، وال تضطرها إلى الديون الداخلية والخارجية وهكذا تصبح الدولة قوية في ذاتها وفي 

 اقتصادها، وقوية في معامالتها االقتصادية مع السوق العالمي.

تطبيق و  واألساس الثاني هو توفير مناخ سليم لإلنتاج واالستثمار، ألن االستقرار االقتصادي

السياسات االقتصادية الناجحة يتحقق من خالل القدرات اإلنتاجية القادرة على المنافسة الدولية، فزيادة 

ن زيادة التوظيف والتصدير واإلنتاج تمثل أسس السياسات  ،اإلنتاج تحقق النمو االقتصادي وا 

ليه، ن أجل اإلنتاج والحث عة التحتية الالزمة مبنيجحة، ولذا تقوم الدول بتوفير الاالقتصادية النا

واعتمدت تركيا في رؤيتها االقتصادية على تفعيل كافة العالقات االقتصادية داخل الدولة، حيث يتم 

 قدرة، وأفضل إنتاج، وأوسع تسويق، وأكبر ربح قصىالتفعيل واالستفادة من كل االمكانيات على أ

 .1مالي ونجاح معنوي

ساس إلى تصويب عالقة الفاعلية واالنتاج، ومعيارها توجهت الرؤية االقتصادية في األكما 

وفرة العائد المالي وتحقيق السمعة المعنوية الحسنة للدولة وشعبها وشركائها والعمل على تخفيض 

نسبة البطالة والتضخم، ووضع الحلول لقضية الفقر والحد منها ألقل مستوى ممكن وتوفير بيئة محفزة 

                                                           
 .339محمد زاهد جوال، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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عمال والعمال على حد سواء، واستهدفت هذه الرؤية تحقيق التوازن نتاج لرجال األعلى العمل واإل

 : في النقاط اآلتية اختصارها، وباستقراء عناصر هذه الرؤية يمكن 1االقتصادي للدولة ومواطنيها

 إتاحة االمكانيات الالزمة لتطوير كافة أنواع ومعامالت الوساطة المالية المناسبة لالحتياجات  -أ

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وزيادة معدل االدخار واالستفادة منه في االقتصاد، واالهتمام     

 بتنوع القطاع من حيث المؤسسات والوسائل المالية، واالهتمام بزيادة عمق السوق.    

 لهيئات ا دعم التنسيق بين الهيئات التي تقوم بتنظيم القطاع واالشراف عليه، وضمان قيام هذه -ب

 بإشراف فعلي مؤثر.    

 اتخاذ التدابير الالزمة لزيادة القوة التنافسية الدولية للقطاع. -ج

 مكانيات والموارد التي تمتلكها الوحدات االقتصادية في تشجيع نظام التأمين الخاص لحماية اإل -د

 تركيا.    

 تحاد األوروبي.مع معايير االءم تعديل نظام تأمين ودائع االدخار بما يتال -ه

 التزام الشفافية والواقعية فيما يتعلق بالبيانات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية، وتوسيع دائرة  -و

 عرضها على الرأي العام.   

  .2تأمين تقييم المؤسسات المالية من قبل وكاالت التصنيف االئتماني -ز

  .السياسة القتصادية التي انتهجها الحزب تانياا:

فتاح نتاج الصناعي الوطني واالنإن السياسات االقتصادية الحكيمة التي قامت على تعزيز اإل

االقتصادي، ومكافحة الفساد والنهضة التعليمية وتشجيع االبتكار، والتحول نحو اقتصاد المعرفة أدت 

، م 9009و9009العامينخالل الفترة ما بين  %9 نإلى تحقيق االقتصاد التركي نسبة نمو زادت ع

في الوقت الذي شهدت معظم دول العالم المتقدم تراجع نسب النمو االقتصادي فيها لتتراوح بين 
                                                           

 .331 ص ،المرجع نفسه -3
 .331المرجع نفسه، ص -3
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، ويرجع السر 1، كما هي الحال في دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية%9الصفر و

 في نجاح السياسة االقتصادية التركية إلى عدة أسباب منها:

 االستقرار السياسي، حيث شكل وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة بمفرده نوعًا من القوة، مما  -أ

 دفعه إلى تنفيذ مشاريعه التنموية.   

 صالحات الديمقراطية والتي من شأنها االصالحات الديمقراطية، وقد أجريت مجموعة من اإل -ب

  وبي، فأطلقت الحريات الفردية وأجريت إصالحاتالتسريع في عملية االنضمام إلى االتحاد األور      

 في المجال القضائي، واحترام حقوق اإلنسان.     

 إعادة هيكلية النظام المالي في البالد. -ج

 اتباع النموذج اإلنمائي في مجال الصادرات -د

 إنشاء العديد من المشافي والمدارس الحكومية. -ه

 مليار  90ذلك إدخال  ائجلطاقة الكهربائية، وكان من نتخصخصة معامل الدولة وأنظمة توزيع ا -و

 دوالر إلى خزينة الدولة.    

تبعت استثمار مبالغ كبيرة من األموال في مجال الطاقة ومن السياسات االقتصادية التي ا  

والمواصالت البرية والبحرية وتوسيع شبكة السكك الحديدية، إلى جانب ذلك تم إعادة تخطيط المدن 

جرا كما عملت السياسة االقتصادية في تركيا  ،2ء تعديالت جذرية في البنية التحتية لكل مدينة تركيةوا 

، حيث ساهمت جميع قطاعاتها في النمو االقتصادي  تها ألجل إحيائهاعلى إعادة هيكلة قطاعا

، خالل هذه الفترة سجل االقتصاد التركي نموًا م9033-9030 عامي للغاية في اً جيد مردوداً وأتاحت 

 %2.9ليصبح ثاني أسرع اقتصاد نموًا في العالم بعد الصين التي بلغ نموها  %9.5سنويًا بمعدل 

                                                           
 خليل عليان، مرجع سبق ذكره. -3
                  mwww.turkpress.co م،3131-13-11عاماً األخيرة، عين على تركيا،  33عمر بوالط، االقتصاد التركي خالل  -3

 م.3131-11-11تاريخ الدخول    

http://www.turkpress.co/
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على الخصخصة الشاملة للمشروعات  ركزتم، كما أن السياسة االقتصادية للحكومة 9033في 

م، وواصلت الحكومة 9009م و9004 عامي ام بينالمملوكة للدولة، وبذلت جهوداً لخفض اإلنفاق الع

ة المالية في مجال السياسو تنفيذ برنامج اقتصادي ركز على تدابير تقليص تبعات المالية العامة، 

سعينيات تعملت الحكومة على تبسيط التشريعات الضريبية، وألقت عفوًا ضريبيًا مع بدايات عقد ال

ج )السالم الضريبي( الذي رفع عدد دافعي الضرائب ، ووضعت بداًل منه برناممن القرن الماضي

 .1اإلضافية الناجمة عن هذه الخطوات في تمويل تنفيذ الحكومة لبرنامج اقتصادي جديد

شكل اندفاعاتها  في *فأصبحت تركيا تتصرف اقتصاديًا كالبلدان الملقبة بـــ )النمور اآلسيوية(

طها في العولمة االقتصادية، وتزايد اعتمادها على التجاري وانخرا راالقتصادية نحو الخارج والتحر 

التجارة محركًا لالقتصاد، فتركيا ليست بهذا المعنى قوة اقتصادية فحسب بل كيان اقتصادي ذو 

 ةديناميكية تجارية، وهي تتصرف أيضًا كالعب استراتيجي إقليمي بسبب موقعها الجغرافي، فاالندفاع

ي في االستراتيجي، والقوة االقتصادية والعسكرية تعزز اإلقليمية فالتجارية معطوفة على الموقع الجغرا

نهج السياسة الخارجية التركية، وهو طموح يظهره المسؤولون األتراك وينعكس في رؤيتهم االستراتيجية 

وفي تصريحاتهم، ويعتبر الشرق األوسط حقاًل رئيسيًا لالندفاع االقتصادي التركي، فقوتها االقتصادية 

ما يتبادر إلى و هية تؤهلها إلى أن تشق الطريق االندماجية االقتصادية في منطقتها القريبة، و والسياس

، وتسعى تركيا كذلك إلى 2ذهن مفكريها االستراتيجيين في فتح ممرات اندماج مع الدول المجاورة

ام للتعاون ز تحسين عالقاتها االقتصادية والتجارية مع البلدان المجاورة لها ، حيث سعت إلى إنشاء ح

 :  ، ومن بين هذه العالقات االقتصادية ما يلي3مع دول الجوار يخدم مصالح كل المنطقة

                                                           
 االقتصاد التركي خالل عقد العدالة والتنمية، مرجع سبق ذكره. -3
 ققته هذه الدول من نمو اقتصادي النمور اآلسيوية لقب اطلق على دول: تايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وكورية الجنوبية نتيجة لما ح -*

 كبير وسريع خالل الفترة ما بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي وفي بداية القرن الواحد والعشرين، للمزيد انظر النمور    

 م.3131-1-1تاريخ الدخول  w.ar.wikipedia.orgww األسيوية أو نمور شرق أسيا، ويكيبيديا الموسوعة الحرة    
 .393، 393سمير العطية وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص -3
 .31علي مفتاح المنصور، مرجع سبق ذكره، ص -1

http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
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 :العالقات القتصادية مع أوروبا -1

م، وهذه العضوية منحت 3229انضمت تركيا إلى عضوية االتحاد الجمركي األوروبي سنة 

وبما أن  والمستوردة بينها وبين االتحاد األوروبي،تركيا رفع الرسوم الجمركية على البضائع المصدرة ل

عضوية كاملة  إلى هااالقتصاد التركي مرتبط ارتباطًا وثيقًا باالقتصاد األوروبي، فإن مسألة انضمام

في االتحاد األوروبي سوف تكون بصورة تدريجية ، كما أن التبادل التجاري بين تركيا واالتحاد 

م، وازداد هذا التبادل 9005مليار لسنة  90.909الطرفين لتصل إلى األوروبي شهد قفزة كبيرة بين 

م، وبما أن االتحاد األوروبي يعد أكبر شريك تجاري 9002مليار يورو لسنة  920التجاري حوالي 

مليار يورو في سنة  11.520لتركيا فقد بلغت قيمة الصادرات التركية إلى دول االتحاد األوروبي 

، أما عن طبيعة الصادرات والواردات 1من إجمالي قيمة الصادرات التركية %49.9م بما يعادل 9002

لى تركيا، فإنها تتركز بصفة أساسية في اآلالت ومعدات النقل بنسبة تتجاوز   %40األوروبية من وا 

لكال الطرفين، كما أن تركيا تلعب دور الوسيط من خالل موقعها الجغرافي في خطوط نقل مصادر 

م سلسلة من 9002 عامإلى أوروبا، حيث وقعت حكومة االتحاد األوروبي وتركيا الطاقة من آسيا 

روبا ، الذي يهدف إلى تقليل اعتماد أو *االتفاقيات الخاصة بالمشروع العمالق المعروف باسم )نابوكو(

م 3229، ولقد دفعت االتفاقية الموقعة بين تركيا واالتحاد األوروبي عام 2على روسيا في مجال الطاقة

تركيا إلى التنسيق بين قوانينها ولوائحها التنظيمية وبين معايير االتحاد األوروبي، وتضمنت مباحثات 

االنضمام عملية تعرف باسم )تشريعات االتحاد األوروبي(، والتي تقدر مدى استيفاء الدول المرشحة 

فصاًل،  11 تشريعات إلىللعضوية للقواعد واألنظمة المعمول بها في االتحاد األوروبي، وتنقسم هذه ال

                                                           
 (، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 3131-3991محمد ياس خضير، الدور األمريكي في سياسة تركيا حيال االتحاد األوروبي ) -3

 .11، ص3131بيروت،    
    وأطلق هذا االسم على مشروع )نابوكو( هو اسم لموسيقى كالسيكية أوروبية في القرن التاسع عشر تدور حول التحرر من العبودية، -*

 م، للمزيد انظر توقيع اتفاق   3119نقل الغاز من بحر قزوين والشرق األوسط عبر تركيا إلى أوروبا وقد تم التوقيع عليه في أنقرة عام    

 .م3131-1-31تاريخ الدخول  www.aljazeera.net م  3119-1-31)نابوكو( في تركيا،الجزيرة نت،    
 .31علي مفتاح المنصوري، مرجع سابق، ص -3

http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
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من ، و  قيد الدراسة األخرىفصول الفصاًل في حين ال تزال   31 مع تركيا تعاملت 9030 عام وحتى

 .90901و 9035المتوقع انضمام تركيا لالتحاد األوروبي ما بين عامي 

 :العالقات القتصادية مع الدول العربية -2

إن توجه تركيا اإلقليمي نحو العالم العربي أصبح مسألة واضحة، لكن المحللين األتراك 

يقولون أنه ليس تحواًل أو استغناًء عن الوجهة األوروبية بل موازنة تدفع إليها المتغيرات في العالقات 

ة، وخاصة بيأن تقوي حجم التجارة مع الدول العر  بقدر المستطاعالتجارية العالمية، فتركيا تحاول 

الدول الخليجية ودول الجوار، فعالقتها التجارية مع أوروبا رغم أهميتها تضعها في عجز تجاري ، 

ح إلى دول الخليج أوض (رجب طيب أردوغان)ومن خالل الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السابق 

ؤولون ي، حيث يطمح المسبأن أهمية دول الخليج في مستوى أهمية انضمام تركيا إلى االتحاد األوروب

مليارات دوالر خالل ثالث  30األتراك إلى أن يزداد حجم االستثمارات السعودية في تركيا إلى حوالي 

 . 2سنوات بعد توقيع اتفاقيات مشتركة

وشهدت العالقات التركية الخليجية زخمًا ملموسًا على الصعيد الثنائي أو الجماعي، وواصل 

م مع 9009 عامتركيا في قطاعات عدة، ووقع مجلس التعاون الخليجي  الخليجيون استثماراتهم في

 امعتركيا مذكرة تفاهم على شراكة استراتيجية، ووصل حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا في 

 (رجب طيب أردوغان) آنذاكمليارات دوالر، واقترح رئيس الوزراء التركي  9م إلى حوالي 9030

وتولي تركيا ، 3مشروعًا لنقل الغاز الطبيعي من خالل مد أنابيبه من قطر إلى تركيا ومنها إلى أوروبا

يران، حيث شهدت  جوارهااهتمامًا خاصًا في عالقاتها االقتصادية مع دول  الثالث سوريا والعراق وا 

التجارة  األولى في حجم التجارة مع هذه الدول تطورًا ملحوظًا، فالعراق أصبح على قائمة الدول السبع

                                                           
 .13محمد ياس خضير، مرجع سابق، ص -3
 .391سمير العطية وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص -3
 .31علي مفتاح المنصوري، مرجع سبق ذكره، ص -1
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ا مل تركيه، ولم ت  1م9030وسوريا والعراق في فبراير  مع تركيا، كما افتتح خط سكك الحديد بين تركيا

ى األتراك بعضها، ومنها السودان وليبيا عل زار المسؤولونعالقاتها مع الدول العربية األخرى والتي 

 .2رأس وفد كبير وكذلك لبنان

االقتصادية أبرمت تركيا مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع  أما بخصوص االتفاقيات

م ومصر والسلطة الفلسطينية عام 9004تونس والمغرب عام  م وكذلك9033عام  ةقبل ثور سوريا 

م، كما وقعت على عدة اتفاقيات اقتصادية مع السعودية والتي تمثل الشريك التجاري األكثر 9005

يران إذ تعتمد تركيا على غازها الطبيعي فهي أكبر خامس شريك تجاري لها  .3أهمية لها، وا 

 .حجم النجازات القتصادية ثالثاا:

، اسعةكبيرة وو قق االقتصاد التركي في السنوات األخيرة سلسلة من إنجازات اقتصادية ح

اعترفت بهذه اإلنجازات دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية والمنظمات الدولية كالبنك 

 تمثلت هذه اإلنجازات في اآلتي:وقد  ،4الدولي وصندوق النقد الدولي

أصبح االقتصاد التركي في المرتبة السادسة عشر عالميًا والسادسة أوروبيًا، فمتوسط النمو  -

باإلضافة إلى أن متوسط النمو  %5.3 بلغ م9031و 9009عوام األاالقتصادي في تركيا ما بين 

 .%9.3 م بلغ9031و 9030 األعوامالحقيقي لالقتصاد التركي بين 

  م 9034 عامدوالر حيث ارتفع هذا المعدل في  1.500م 9009كان معدل دخل الفرد السنوي عام

 دوالر. 30.900إلى 

                                                           
 .393سمير العطية وأخرون، مرجع سابق، ص -3
 .311، 99على مفتاح المنصوري، مرجع سابق، ص -3
 فيصل خولي، مرجع سبق ذكره.معمر  -1
 خليل عليان، مرجع سبق ذكره. -1
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  مليار دوالر، واستمرت في االرتفاع حتى  19م بلغت قيمة الصادرات التركية 9009 عامفي

م وصلت قيمة الصادرات 9034عام ، وفي 9031العام مليار دوالر في نهاية  340وصلت إلى 

 مليار دوالر. 359إلى 

  م.9301مليار دوالر في نهاية عام  314احتياطي البنك المركزي التركي إلى وصل 

  مليار دوالر خالل  900م إلى 9009 عاممليار دوالر  910ارتفع الناتج القومي اإلجمالي من

 م.9034العام 

  أسهمت السياسات االقتصادية في عملية االنخفاض التدريجي والمستمر لنسب التضخم، حيث

 .%9.39م إلى 9034م، وانخفضت لتصل في العام 9009 عامفي  %90.9بلغت نسبته 

  م إلى 9009 عامشركة  5400ارتفع عدد الشركات ذات رؤوس األموال األجنبية في تركيا من

 م.9034شركة في عام  43129

   م يساوي مليونًا ونصف 9009 عامزيلت ستة أصفار من الليرة التركية، حيث كان الدوالر في أ

 م.9034ليرة تركية في عام  9.9المليون ليرة تركية ليصبح يساوي 

  مليار دوالر، فانخفض هذا 91.5 قد بلغتم 9009 عامكانت ديون تركيا لصندوق النقد الدولي 

 م.9031، وتم سداده بشكل نهائي في العام 9002عام مليار دوالر  9.9الرقم إلى 

تجدر اإلشارة هنا إلى أن تركيا تحولت من دولة كانت تفترض األموال إلى دولة مانحة لها، و 

 .1مليارات دوالر 5إذ وصلت إلى مستوى أن تقدم قرضًا ماليا لصندوق النقد الدولي بقيمة 

 مليون  949حوالي تقدر بم 9009عام ية رقم قياسي، فبعد أن كانت حققت الصادرات الدفاع

 م.9030عام  عنددوالر ارتفعت إلى مليار دوالر 

                                                           
 معمر فيصل خولي، مرجع سابق. -3
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  سائح في مليون  43.4م إلى 9039عام مليون سائح  31ين لتركيا من ارتفع عدد السياح الزائر

 .1مليار دوالر 14.1م، وبلغت إيرادات السياحة حوالي 9034العام 

 عامًا، نجدها أصبحت في المرتبة  33عالمياً قبل  99بة كانت الخطوط الجوية التركية تشغل المرت

في عدد من  اً مطار  10الثالثة أوروبيًا من حيث الجودة، باإلضافة إلى ذلك ثم افتتاح ما يزيد عن 

 المحافظات التركية.

 مليار دوالر أمريكي. 39.5م ما قيمته 9034عام ستثمار األجنبي في تركيا خالل بلغ حجم اال 

  مليار دوالر إلى  90الدولة وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية نتج عنها إدخال خصخصة معامل

 .2 خزينة الدولة

  بالمئة في السنوات ما بين  399ارتفعت أجور الموظفين والعاملين في القطاع العام التركي إلى

 م نظام زيادة الرواتب الجديد.9039 عامم، كما أقرت الحكومة 9002 –م 9009

ن النهوض االقتصادي في تركيا من ممارستها لدور أكثر فعالية، فقد اهتمت بتعزيز مكا 

عالقاتها االقتصادية مع بيئتها اإلقليمية وتنويعها ألنه السبيل في تعزيز مكانتها، فالتعاون االقتصادي 

فات يعد الوسيلة الناجحة لمعالجة الخال (رجب طيب أردوغانالحالي)من وجهة نظر رئيس الجمهورية 

نجاز األبرز الذي تحقق يظل اإل، و 3وتحقيق التكامل االقتصادي، وهو موجه للسياسة وليس العكس

نى لسنوات عديدة من دوامة األزمات االقتصادية التي افي تركيا هو االستقرار االقتصادي الذي ع

أصبحت تركيا موضع أنظار دول فتعاقبت عليه، مع ارتفاع معدالت التضخم وضعف العملة، 

تتمتع بمعدالت نمو اقتصادي تقترب من معدالت النمو في الصين، كما أن الشركات  ألنهاالمنطقة، 

، وتجدر اإلشارة 4نافس بنجاح في االتحاد األوروبي والشرق األوسط وأفريقيا وآسيا الوسطىالتركية ت  

                                                           
 .313محمد زاهد جوال، مرجع سبق ذكره، ص -3
 عمر بوالط، مرجع سبق ذكره. -3
 معمر فضيل خولي، مرجع سبق ذكره. -1
 .11سمير سبيتان، مرجع سبق ذكره، ص -1
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تتعرض إلى هجمة شرسة إلجهاضها من  هنا إلى أن السياسات االقتصادية النهضوية في تركيا

 .1الداخل والخارج

 :المطلب الثالث: القدرات العسكرية

تتمتع تركيا بموقع جغرافي استراتيجي، وبسبب هذا الموقع والظروف السياسية غير المستقرة 

في المنطقة كان لبناء القوة العسكرية أولوية عند الساسة األتراك، مما غير في توجهاتهم حتى أصبحت 

كذلك ، و قرةستملوجود تركيا في منطقة غير العسكرية جزء ال يتجزأ من ثقافة الشعب التركي، ونتيجة 

وة حات تركيا للعب الدور اإلقليمي، كان لبناء قو القالقل التي يسببها حزب العمل الكردستاني ولطم

عسكرية محترفة أهمية قصوى عند الساسة األتراك، خاصة مع تطور القاعدة التقنية والصناعية 

، كل هذا دفع بالقيادة ، باإلضافة إلى التزاماتها في إطار حلف شمال األطلسي2والتعليمية في تركيا

السياسية التركية إلى تكوين مؤسسة عسكرية قوية في عصر يتسم بكثرة النزاعات والمواجهات 

 .3ودولياً  العسكرية إقليمياً 

وزير الخارجية السابق لتركيا ورئيس الوزراء الحالي، أنه يتوجب  (أحمد داوود أوغلو)ورأى 

على تركيا أن ت ظهر بنية دفاعية تأخذ بعين االعتبار العوامل التاريخية، فال يمكن لتركيا الدولة التي 

ظهرت على األرضية التاريخية والجيوسياسية للدولة العثمانية، التي كان لها نصيب األسد في ميراثها 

تصر في مجال تخطيطها أو تفكيرها الدفاعي داخل حدودها القانونية فحسب، فهذا اإلرث أن تق

وعلى ، 4وقت في قضايا متعددة خارج حدودهاالتاريخي يفرض على تركيا ضرورة التدخل في أي 

أثر هذه األسباب وغيرها عملت تركيا على إنشاء صناعاتها الدفاعية الخاصة، ألجل تحقيق االكتفاء 

                                                           
 خليل عليان، مرجع سبق ذكره. -3
 م.3131-11-31تاريخ الدخول  www.almusallh.lyم، 3131-13-31 ،مجلة المسلح، مهند الجيالني، القوات المسلحة التركية -3
 .311ص، 3111عبير السعدي، سياسات االحالف العسكرية تركيا والناتو وإسرائيل، المجد للنشر والتوزيع، سوريا، دمشق،  -1
 .11أحمد داود أوغلو، العمق االستراتيجي موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص -1

http://www.almusallh.ly/
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من ناحية صناعة األسلحة، وهي تسعى أيضًا إلى الدخول في مشاريع إنتاج أسلحة وأنظمة  الذاتي

مليون دوالر،  900م حوالي الـــ 9009 عامتسلح مشتركة، فلقد بلغت الصادرات الدفاعية التركية 

م فقد تجاوز عدد الشركات 9031 عاممليار دوالر، أما في  3.9م إلى 9039 عامووصلت في نهاية 

وتعد القوات ، 1مليار دوالر 3.5ما قيمته  لتصدرشركة  500املة في المجال العسكري الـــــ الع

المسلحة التركية ثاني أكبر جيش في حلف شمال األطلسي )الناتو( بعد الواليات المتحدة األمريكية، 

كبر أ وهي ثامن أكبر جيش في العالم من حيث عدد الجنود الموضوعين في الخدمة، فالجيش التركي

 ألف 190وألف جندي في الخدمة  534 عددهمن الجيش الفرنسي والبريطاني مجتمعين إذ يبلغ 

مما سبق يمكن التعرف على القوات المسلحة التركية وبيان قطاعاتها والتعرف ، و 2االحتياط جندي في

ألطلسي اعلى بعض الصناعات العسكرية التركية، وعالقة المؤسسة العسكرية التركية بحلف شمال 

 يلي:( وتفصيل ذلك كما )الناتو

 .التعريف بالقوات المسلحة التركية: أولا 

القوات المسلحة التركية هي التسمية الرسمية للجيش التركي، ويطلق اسم الجيش على القوات 

، كما هو الحال في عدد كبير من الدول ، كما أن هناك قوات شبه عسكرية والجوية والبحرية البرية

التي تتبع وزارة الداخلية في حالة السلم، وتنتقل تبعيتها إلى وزارة الدفاع  والجندرماوهي حرس الحدود 

في حالة الحرب، ورئيس األركان العامة هو القائد العام في حالة السلم وفي حالة الحرب يكون هو 

بة القائد األعلى نيابة عن رئيس الجمهورية الذي يمثل القيادة العسكرية العليا للقوات المسلحة بمثا

وهو  ،المسئول عن إدارة القوات المسلحةالتركية، وفي النظام التركي يكون رئيس األركان العامة هو 

                                                           
 م،   3131-33-31 ،صحيفة العربي الجديد، باسم دباغ، تركيا تدخل حرب التسلّح: جيش قوي وتصدير خارجي -3

   .ukwww.alaraby.co  م.3131-11-31تاريخ الدخول 
       www.pulpit.alwatanvoice.com م،3131-11-31، صحيفة دنيا الوطنمحمد المغربي، قوة الجيش التركي،  -3

 م.3131-11-31تاريخ الدخول     
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تدريب اون والل المباشر عن تنسيق عالقة القوات المسلحة بالجيوش األخرى من ناحية التعؤو المس

وينظم الدستور التركي عالقة القوات المسلحة بمؤسسات الدولة المختلفة، واستنادًا إلى ، 1وغيره

التشريعات التركية فإن القيادة العليا تكون متمثلة بالشخصية المعنوية للجمعية الوطنية الكبرى 

عطاء الحكومة ا  إلذن بإرسال القوات المسلحة)البرلمان(، والتي تعود إليها صالحية إعالن الحرب وا 

التركية إلى الخارج، إضافة إلى أي مسألة تتعلق بالسماح ألي قوات أجنبية بالمرابطة على األرض 

التركية، أما مجلس الوزراء فهو مسؤول أمام الجمعية الوطنية الكبرى عن األمن القومي وعن تجهيز 

الدولة التركية إلى زيادة االنفاق العسكري ، وسعت 2القوات المسلحة للدفاع عن الجمهورية التركية

لغرض تطوير القوات المسلحة في العقد األخير وتبني مشروع االكتفاء الذاتي من التقنيات الدفاعية، 

وتوجيه المبالغ التي كانت تصرف على معدات مستوردة إلى مراكز األبحاث، وتطوير المشاريع 

لوطنية أمام الجمعية ا (نرجب طيب أردوغا)لرئيس التركي المحلية، وجاء تأكيد هذا التوجه في كلمة ا

ربية إن تركيا تصنع اآلن دباباتها الخاصة وسفنها الح "بمناسبة تنصيبه رئيسًا للجمهورية قائاًل: 

قاذفات و  المشاة ، وبندقية ات من دون طيار وأقمار االتصاالتوطائراتها المروحية الهجومية والطائر 

 .3"المعدات الدفاعية األخرىلكثير من الصواريخ وا

 .قطاعات القوات المسلحة التركية ثانياا:
 تضم القوات المسلحة التركية القطاعات اآلتية:

 القوات البرية )الجيش(: -3
يشار إلى القوات البرية رسميًا باسم الجيش وهي أكثر القوات عددًا، حيث أنها تفوق كثيرًا 

القوتين البحرية والجوية، والقوات البرية التركية تنقسم إلى أربعة قطاعات عسكرية على أساس الظروف 

                                                           
 مهند الجيالني، مرجع سبق ذكره. -3
  arab.com-www.defense م،3111-11-39تركي الثاني أطلسياً الثامن في العالم، المنتدى العربي للدفاع والتسليح، الجيش ال -3

 م.3131-11-31تاريخ الدخول     
 باسم دباغ، مرجع سبق ذكره . -1

http://www.defense-arab.com/
http://www.defense-arab.com/
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ة تخدم يدانياالستراتيجية لألراضي واإلمدادات واحتماالت التهديد الخارجي، وهناك أربعة جيوش م

ع درجة فتخضع الثالثة األولى منها لقيادة الحلف األطلسي في حالة ر  ةالقطاعات العسكرية األربع

 ، وتأتي تركيبة القوات البرية على الشكل التالي:1االستعداد القصوى بالحلف

فيالق عسكرية، فرقة مشاة، فرقتا مشاة ميكانيكية، فرقة مدرعة، فرقة  2جيوش ميدانية،  4

ألوية للمغاوير، لواء للمالحة  5ألوية مدرعة،  2لواء مشاة،  39لواء مشاة ميكانيكية،  33ريب، تد

، وللجيوش الميدانية األربعة التي 2ألوية تدريب، لواء للمساعدة اإلنسانية 5، مدفعيةواالستطالع، لواء 

 التالي:تشكل القوة البرية التركية أربع قيادات تتوزع على الشكل 

جيش منتشر إلى حد كبير في الجزء األوروبي من تركيا ومقره يقع في  هو األول:الجيش  -أ

 إسطنبول ومهمته الدفاع عن مضايق البسفور والدردنيل وشبه جزيرة كوكيلي.

جيش منتشر في جنوب شرق األناضول ومقره الرئيسي ماليطه، ومهامه  وهو الثاني:الجيش  -ب

 .3إليرانيةدفاعية على الحدود السورية والعراقية وا

جيش منتشر عبر الجبال والوديان العميقة في شرق األناضول ليغطي  وهوالثالث: الجيش  -ج

 .(يكاننأزر )الحدود مع جورجيا وأرمينيا، ومقره الرئيسي في 

كاستجابة ي من القرن الماضات يالجيش اإليجي( وتم تكوينه في منتصف السبعين)الرابع: الجيش  -د

بحر إيجه، ومقره مدينة أزمير ومهامه حماية المنطقة الشاسعة  لحالة التوتر مع اليونان في

لساحل إيجه مع الدردنيل في الشمال إلى أقصى جنوب جزر اليونان، وهو يتكون من  المحاذية

 .4عناصر تدريبية تأتي من كافة وحدات الجيش

                                                           
 مهند الجيالني، مرجع سبق ذكره. -3
 عبدالحسين أمير، االتجاهات الجديدة للسياسات العسكرية لتركيا في الشرق األوسط، دار بغداد للطباعة والنشر، العراق، بغداد،  -3

 .33، ص3999   
 محمد المغربي، مرجع سبق ذكره. -1
 .33عبدالحسين أمير، مرجع سابق، ص -1
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 :القوات البحرية -9

م، وهي قوة عسكرية مخصصة للعمليات البحرية، 3249 عامتأسست القيادة البحرية التركية 

، وتلعب هذه 1قطعة بحرية 995نها تملك أكثر من وتعد من فروع القوات المسلحة التركية، كما أ

القوات دورًا في غاية األهمية في حماية البالد من أي هجوم بحري، ولها مهام أخرى منها حماية 

لحماية السواحل التي تشكل حوالي ثلثي حدود البالد، وللبحرية المضايق التركية وقيامها بدوريات 

 التركية ثالث قيادات هي:

 قيادة القطاع البحري الشمالي ومقرها إسطنبول. -أ

 قيادة األسطول ومقرها في جول كوك. -ب

 قيادة المنطقة البحرية الجنوبية في أزمير. -ج

 ت البحرية، وهو يتألف منهو أكبر مكونات القوا (جول كوك)ويعد مقر قيادة األسطول في 

ونتيجة لتفكك  ،2عناصر متخصصة من أساطيل القتال وأسطول لأللغام ووحدات لإلنزال البحري

االتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة، ترتب على ذلك ظهور دول جديدة مستقلة حديثًا مما أعطى 

 لمطلة على البحر األسود وهذا الدوردورًا جديدًا للقوات البحرية التركية، بسبب زيادة عدد الدول ا

تمثل في تأمين الممرات البحرية في كل من البحر األسود والبحر األبيض المتوسط، والتي أضحت 

أي هذه الممرات بالغة األهمية في أغراض التجارة الخارجية، فتركيا تشرف على الكثير من التدفق 

بيب تصب في البحر األسود وفي النفطي من القوقاز ووسط آسيا وروسيا عبر خطوط أنا

 .3في شرق البحر األبيض المتوسط (اإلسكندرونة)

                                                           
              www.old.dotmsr.com م، 3131-33-31مجدي سمير، قطع بحرية تابعة للقوات المسلحة التركية، دوت مصر،  -3

 م.3131-11-31تاريخ الدخول     
 .91، ص3991توزيع، األردن، عمان، منصور محمد، تركيا في االستراتيجية العسكرية لحلف الناتو، دار الحسن للنشر وال -3
 ، رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات 3111إلى  3991إبراهيم أحمد اشميلة، الدور اإلقليمي لتركيا في منطقة الشرق األوسط من  -1

 .91، ص3111العليا، ليبيا،طرابلس،    

http://www.old.dotmsr.com/
http://www.old.dotmsr.com/
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 ،نها الفرقاطاتم ،ويشمل تسليح القوات البحرية التركية عدداً من القطع البحرية مختلفة المهام

ية، والسفن الحربية، وطيران البحر  ،وكاسحات األلغام ،والزوارق الحربية ،والكورفينات ،والغواصات

 .1والطائرات العمودية

 الجوية: القوات  -1

م، ويحتل سالح الجو أولوية عالية في التخطيط 3233 عامتأسست القوات الجوية التركية 

االستراتيجي التركي، ألن عملية التحكم والسيطرة في الجو أمر ضروري للدفاع الناجح ضد أي هجوم 

بري محتمل، وتتواجد القوات الجوية التركية في جانبين من ناحية الشرق ومن ناحية الغرب، فالقوة 

 شرق تركيا على الحدود العراقية، (ديار بكر)رق يقع مقرها في الجوية المتمركزة في ناحية الش

الدفاع عن الجيش الثالث وجانب من الجيش الثاني، أما القوة الجوية المتمركزة في ناحية  ؤوليتهاومس

غرب تركيا مهمتها الدفاع عن المضايق التركية، وتعمل كغطاء جوي  (اسكيشهر)الغرب ومقرها في 

سربًا مقاتاًل، سرب استطالع،  32ركيبة القوات الجوية التركية فهي تتكون من أما ت ،2للجيش األول

نقاذ،  1أسراب نقل جنود،  5سرب ناقالت،  ، ويعتبر سالح الجو 3أسراب تدريب 30أسراب بحث وا 

لجو االتركي واحدًا من أكبر أساطيل الطائرات المقاتلة في حلف شمال األطلسي، ويعمل في سالح 

، والقوة الجوية التركية هي ثالث أكبر قوة جوية داخل حلف شمال 4فرد 90300التركي حوالي 

بدون طيار ووحدة لالستطالع  طائرة 99طائرة عاملة و 955األطلسي بعد أمريكا وبريطانيا، بعدد 

ي تمكنت تركيا من الدخول كشريك حيوي فجوًا، و االلكتروني المحمولة جوًا، وطائرات للتزود بالوقود 

المخصصة للنقل العسكري، والطائرة  A-400تصنيع طائرات حديثة مثل طائرات اإليرباص مشاريع 

                                                           
                arab.com-www.defense  م،3131-11-11موسوعة القوات البحرية التركية، المنتدى العربي للدفاع والتسليح،  -3

 م.3131-11-31تاريخ الدخول     
 . 31، 31عبدالحسين أمير، مرجع سبق ذكره، ص -3
 محمد المغربي، مرجع سبق ذكره. -1
                     www.ar.wikipedia.org  م،3133الحرة، سبتمبرسالح الجو، ويكيبيديا الموسوعة  –القوات المسلحة التركية  -1

 م.3131-11-31تاريخ الدخول     
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ص من الواليات محليًا بترخي F-39، كما أنها تقوم بتصنيع الطائرة المقاتلة F-15المقاتلة األمريكية 

ض فائل سالح الجو التركي على عدد من طائرات الكوبرا المروحية من ، وتحصا 1المتحدة األمريكية

 .2دفعات 1مروحية سلمت على  19ددها مستودعات الجيش األمريكي، وع

 .الصناعات العسكرية التركية :الثاا ث

م نتيجة تدخلها العسكري في األزمة 3294 عامجاء حظر األسلحة الذي فرض على تركيا 

القبرصية ليشكل نقطة التحول في مسيرة صناعتها العسكرية، والدافع الذي أدى الحقًا إلى إنشاء 

م بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي في مجال التصنيع 3295 عاموكالة خاصة للتصنيع العسكري 

ة كماًا رية في تركيا تتقدم بوتيرة تصاعديالعسكري، فعلى مدى العقود الالحقة ظلت الصناعة العسك

، وما يدفع الصناعات العسكرية 3ل إحدى أهم رموز العنفوان الوطنيونوعًا، حتى باتت اليوم تشك

العثمانية الجديدة التي تعمل على استرداد تركيا الجديدة لدور اإلمبراطورية  طماعالتركية اآلن هي أ

 .4قازوالقو  نوالبلقاذات نفوذ واسع في الشرق األوسط  العثمانية كزعيم للعالم السني، وكقوة

ن الخطاب إإن سعي تركيا إلى حيازة قوة عسكرية فاعلة يرتبط بكونها قوة إقليمية بارزة، غير 

السياسي لقادة تركيا يؤكد على أن ذلك يأتي في إطار تطلع تركيا إلى أن تغدو العبًا قويًا على 

، فالواقع 5التحليل السريع للصناعة العسكرية في السنوات األخيرةه سالساحة الدولية، وهو ما يعك

الراهن للصناعات العسكرية التركية يظهر أن طموحاتها في مجاالت االكتفاء الذاتي والتصدير ال 

مؤسسة منخرطة في شتى مجاالت اإلنتاج العسكري  500تأتي من فراغ، ألن في تركيا اليوم أكثر من 

                                                           
 مهند الجيالني، مرجع سبق ذكره. -3
                        www.masralarabia.com م،3131-11-31نظرة داخل القيادة الجوية للجيش التركي، مصر العربية،  -3

 م.3131-11-39تاريخ الدخول    
 م،3131-11-11 ،من والدفاع العربيمجلة األريشار داغر، الصناعات العسكرية التركية: رافعة سياسية واقتصادية،  -1

   www.sdarabia.com  م.3131-11-31تاريخ الدخول 
 باسم دباغ، مرجع سبق ذكره. -1
 .393سمير العطية وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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الثالث للقوات المسلحة التركية، سواًء البرية أو البحرية أو الجوية، بكل ما الذي تحتاجه األضلع 

لكترونيات  ائرات ، وصواًل إلى الطوذخائريتضمنه ذلك من منظومات قتالية وأنظمة قيادة وسيطرة وا 

ت تركيا على تنفيذ سياسة إنتاج دفاعية طموحة قائمة على الحربية. فخالل األعوام السابقة انكب  

 وهما:تين أساسيتين ركيز 

 مشاريع إلعادة اإلنتاج العسكري بموجب اتفاقات تعاون مع شركات دولية كبرى. :األولى 

 ر بالقليل منها، وهو الخياأو مشاريع لصناعات متطورة داخليًا من دون مساندة خارجية  :الثانية

حوث الب الذي يجري التركيز عليه بصورة حديثة من خالل توظيف كل الطاقات والجهود في

 اع القرار السياسي في تركيا.نا والتطوير، وألنه يشكل الهدف النهائي لص  

 %90وبعد أعوام من الجهود المكثفة استطاعت الصناعات العسكرية التركية إنتاج حوالي 

ل المصدرة بين الدو  34ل المرتبة تم، وأصبحت تح9039 عاممن مجموع تجهيزاتها العسكرية في 

، 1م9031عام في  *السالم(الدولي ألبحاث  )ستوكهولمالصادرة عن معهد  للبياناتللسالح وفقًا 

استطاعت تركيا تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد الصناعات العسكرية والتي تم التطرق إليها بالشكل و 

 :التالي

 :البريةالمنتجات في قطاع القوات  -3

 (، وهي أول دبابة ثقيلة مصنعة بالكاملتمكنت الشركات التركية من تصنيع دبابة )الطاي

، والعربة )كيري( وهي ناقلة جنود مصفحة مضادة لأللغام من Otokarفي تركيا عن طريق شركة 

التركية ويوجد منها نسخة للدفاع الجوي مزودة بصواريخ مضادة للدبابات، وناقلة  BMGصنع شركة 

وجد  منها نسخة مزودة بمدفع عيار التركية ي FNSSمن إنتاج شركة  ((ACV-Sالجند من نوع 

مم، وقاذفة الصواريخ متعددة  95مم، ونسخة أخرى لنقل الذخائر وأخرى مزودة بمدفع عيار  20

                                                           
 م وهو مختص باألبحاث المتعلقة بالنزاعات والتسليح والحد من التسلح ويقدم المعهد تحليل 3911معهد دولي مستقل تأسس عام  -*

  www.marefa.org قديم التوصيات لصناع السياسات والباحثين، للمزيد انظر معهد ستوكهولم ألبحاث السالم ، المعرفة، للبيانات وت   

 م3131-1-31تاريخ الدخول    
 ريشار داغر، مرجع سبق ذكره. -3

http://www.marefa.org/
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من عيار  ((T-300مم، ويوجد منها نسخة أخرى نوع  399من عيار  ((T-122الفوهات نوع 

ملم  9.99عيار  ((MPTالتركية، والبندقية الهجومية نوع  ROKETSANمم من إنتاج شركة  100

ما توجد كالبندقية الرئيسية للجيش التركي،  التركية التي ستصبح MKEKوهي من صناعة شركة 

 منها:صناعات تطويرية لبعض األسلحة البرية 

من إنتاج شركة  ،األلمانية القديمة ((LEOPARD 1A4لدبابة  VOLKANالتطوير التركي 

ASELSAN  التركية، وتطوير الدبابةLEOPARD 2A4)) من إنتاج شركة ، األلمانية

ASELSAN  التركية، وفي مجال أجهزة الراديو العسكرية صممت شركةASELSAN  التركية راديو

 ، لضمان اتصاالت آمنة بالصوت والبيانات بين المشاة وأطقم العربات.((PRC-5712الجندي 

 :المنتجات في قطاع القوات البحرية -9

والذي يمكن تزويده  ((MRTP-33ية من تصنيع قارب الهجوم السريع تمكنت الشركات الترك

 (DENIZCI )، والقارب الموجه عن بعد ((MRTP-16بمختلف أنواع الصواريخ، والقارب السريع 

وزوارق بحرية من طراز  ،DUZGIT)1(التركية، وقوارب دورية نوع  ASELSANمن إنتاج شركة 

)YILDIZ CLAZZ) ،)DOGAN CLAZZ)، )KARTAL CLAZZ)2،   نوع من نزال لإلسفن و

CLASS LCM302))  أخرى من نوع ونوعياتLCT EDIC)) وسفن برمائية نوع ،

)SARVCABEY) عام( التي دخلت للخدمة هلبيالد، والسفينة الوطنية )3تستطيع زرع األلغام 

م، والتي جاءت نتاج لمشروع )ملجم( وتعني السفينة الوطنية، ويشمل المشروع تصنيع سفن 9033

 .(YTKB DEARSAN( ( وMILGEM( ات، والفرقاط4حربية أخرى

                                                           
 arab.com-www.defenseم 3131-13-33منتجات الصناعات العسكرية التركية، المنتدى العربي للدفاع والتسليح،  -3

 . م3131-11-31تاريخ الدخول      
 مجدي سمير مرجع سبق ذكره. – 3
 منتجات الصناعات العسكرية التركية، مرجع سابق. -1
                www.abunawaf.comم، 3131-11-11عبدالعزيز السهلي، ماذا تعرف عن الجيش التركي، شبكة أبونواف،  -1
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  نها:موتسعى الشركات التركية في مجال التصنيع العسكري البحري إلى إنشاء عدة مشاريع 

 المتقدمة تكنولوجيًا. ((TF-2000مشروع الفرقاطة التركية  -أ

 .1للدفاع الذاتي STOPمزود بمنصة  ADIKمشروع قارب اإلنزال من إنتاج شركة  -ب

غواصات  9بالتعاون مع ألمانيا، ويهدف المشروع إلى تصنيع  )أتارك(شروع تصنيع الغواصة م -ج

 .2يومًا متواصلة 35متر يمكنها البقاء تحت الماء لمدة  99.1بطول 

متراً ووزنها  913م، والتي يبلغ طولها 9093ئرات تركية في غضون العام مشروع لبناء حاملة طا -د

جندي باإلضافة إلى الدبابات والمروحيات والطائرات  3900طنًا، وتستطيع حمل  99.419

 .3بدون طيار والطائرات الحربية ذات القدرة على الهبوط العمودي

 :المنتجات في قطاع القوات الجوية -1

اج ( وهي من إنتيع المروحية العمودية الهجومية )أتاكالتركية من تصنتمكنت الشركات 

 9أمتار والمروحية قادرة على حمل  1متر وارتفاعها  34، حيث يبلغ طولها TOCACHشركة 

صواريخ  4صاروخاً موجهاً محلي الصنع باإلضافة إلى  39صواريخ مضادة للدبابات محلية الصنع، و

ملم، وتم توقيع أول صفقة لبيع مروحيات  90بمدفع رشاش عيار قذيفة ومزودة  99جو، و –جو 

وفي مجال ، 4مروحية لصالح بولونيا 19دت الشركة التركية بتصنيع عدد ه( مع بولونيا حيث تعأتاك)

ت تركيا خطوات كبيرة في هذا المجال، ومن ضمن الطائرات التي خطتصنيع الطائرات بدون طيار 

 TAIوهي نظام مصمم للتحليق على ارتفاع متوسط من إنتاج شركة  ((ANKAتم إنتاجها طائرة 

                                                           
 منتجات الصناعات العسكرية التركية، مرجع سابق. -3
 مجدي سمير، مرجع سابق ذكره. -3
 م،   3131-11-19إعالن تركيا بناء حاملة طائرات يثير قلق إسرائيل واليونان وقبرص اليونانية، عين على تركيا،  -1

   mwww.turkpress.co  م.3131-11-31تاريخ الدخول 
     www.akhbarturkiya.com م،3131-11، أخبار تركيا، تركيا تعقد أول صفقة بيع لمروحياتها الهجومية "أتاك" مع بولونيا -1

 م.3131-11-31تاريخ الدخول    
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التركية لتلبي حاجات االستطالع والمراقبة، وتجرى األبحاث لتطويرها لتصبح قادرة على القيام بمهام 

قتالية، كما استطاعت الشركات التركية صناعة العديد من أنواع أخرى للطائرات بدون طيار منها 

والمسير عن ، والهلوكوبتر المسلح ((TURNA-Gطائرة الهدف الطائرة ، و ((KARAYELطائرة 

        أما بخصوص الطائرات المقاتلة فإن تركيا تقوم بصناعة الطائرة، 1)البعوضة( MOSQUITO دبع

F-16))  محليًا، بترخيص من الواليات المتحدة األمريكية وتعمل تركيا على إنتاج أول طائرة حربية

م، وتم اختيار تصميم طائرات 9033 عامفي  TOCACHتركية في إطار المشروع الذي بدأته شركة 

1-FX  16إلنتاج هذه الطائرة لتحل محل الطائرة-F 2في سالح الجو التركي. 

 .رية التركية وحلف شمال األطلسي )الناتو(المؤسسة العسك :رابعاا 

 الحرب العالمية الثانية كان لالتحاد السوفييتي سابقًا بعض المطالب في تلتفي الفترة التي 

ول تركيا ، وكان لتأثير مياالستراتيجياألراضي التركية، حيث اعتبر أن شمال تركيا امتدادًا لعمقه 

نحو الغرب أثر واضح لرغبتها في تجنب المطامع السوفيتية، ووجد الغرب المتمثل في الحلف 

تركيا باعتبارها ل االستثنائي االستراتيجياألطلسي تقاطعًا لمصالحه بحماية تركيا خاصة مع الموقع 

كيا للحلف األطلسي هو دخول ، ومن الخطوات التي ساعدت في انضمام تر 3مدخاًل للبحر األسود

م، 3250 عامم، وكذلك المساعدات المالية األمريكية لتركيا في 3242 عامتركيا للمجلس األوروبي 

جندي، وضعتها  4500وبرهنت تركيا على رغبتها في االنضمام إلى الحلف بإرسال كتيبة مكونة من 

في  ت هذه الكتيبة حينها بجسارتهااألمم المتحدة لالشتراك في الحرب الكورية، واشتهر  إمرةتحت 

الرغم بفي انضمام تركيا ساعدت هذه الخطوات التقرب من الحلف األطلسي، و أرض المعركة وبالتالي 

م، وتم 3259إلى حلف شمال األطلسي في فبراير عام  النضمامها اإلسكندنافيةمن معارضة الدول 

                                                           
 ريشار داغر، مرجع سبق ذكره. -3
 منتجات الصناعات العسكرية التركية، مرجع سبق ذكره. -3
 مهند الجيالني، مرجع سبق ذكره. -1
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أصبحت تنص على )أن أي هجوم على أي بذلك تعديل المادة الخامسة من ميثاق الحلف، والتي 

إقليم من األقاليم المتعاقدة إلنشاء الحلف في أوروبا وأمريكا الشمالية والمقاطعات الفرنسية، وفي أي 

جزء من أراضي تركيا أو على أي الجزر التي تخضع الختصاص أي طرف من األطراف في منطقة 

ن أي هجوم يقع على قوات  األطلسي إلى الشمال من مدار السرطان يعتبر هجوماً  على الجميع، وا 

أو سفن أو طائرات أي طرف من األطراف، أو على قوات االحتالل التابعة ألي طرف في أوروبا 

وعلى البحر األبيض المتوسط، أو على شمال منطقة األطلسي لشمال مدار السرطان يعتبر هجومًا 

 .1على الجميع(

القوات العسكرية التركية تعمل تحت إدارة  فمن خالل نصوص ميثاق الحلف أصبحت أغلب

الناتو في حالة وقوع أي عدوان، وهذه اإلدارة مقرها الرئيسي في مدينة نابولي اإليطالية التي تسيطر 

م عقدت 3292 عاموفي  ،2على المنطقة الجنوبية للحلف، وهي من أكبر المناطق العسكرية للحلف

قاعدة عسكرية أمريكية على األراضي  99تركيا ألجل إقامة الواليات المتحدة األمريكية اتفاقية مع 

التركية، باإلضافة إلى مراكز الرصد واإلنذار المبكر ومراكز االتصاالت الالسلكية وقواعد التجسس 

وجمع المعلومات، وكذلك التسهيالت البحرية في أهم الموانئ البحرية التركية، ومن أهم هذه القواعد 

إال ، 3 (االسكندرونة ويورتاليك)، وقاعدتي (أزمير الجوية)وقاعدة  (سينوب)دة وقاع (نجرليك)إقاعدة 

أن استخدام هذه القواعد من قبل أي دولة أجنبية بما فيها الواليات المتحدة األمريكية يحتاج إلى إذن 

رسمي من تركيا، وغالبًا ما تستغل تركيا ذلك لتمرير بعض المطالب، وهذا ما يوضح األهمية 

ن إية، إذ ألمريكاالستراتيجية لموقع تركيا بالنسبة لدول حلف شمال األطلسي والواليات المتحدة ا

                                                           
 .311، 311اشميلة، مرجع سبق ذكره، صإبراهيم أحمد  -3
 غازي التوبة، االبعاد السياسية واالقتصادية والعسكرية لتركيا في الشرق األوسط بعد حرب الخليج الثانية، دار حراء للنشر والتوزيع،  -3

 .11، ص3999مصر، القاهرة،    
 م،  3131-31-33العربي للدفاع والتسليح، أهم القواعد التي تستخدمها أمريكا وحلف الناتو في تركيا، المنتدى  -1
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القواعد العسكرية التابعة للحلف في تركيا أساسية لسير عملياتها العسكرية، وللبقاء والمحافظة على 

يران والعالم العربي  .1دور الواليات المتحدة األمريكية والدول الغربية في منطقة أوراسيا وا 

لتحوالت لناتو، خاصة بعد اإن تصاعد الدور اإلقليمي لتركيا جعل منها حليفًا استراتيجيًا ل

الدراماتيكية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وهو ما جعل األمين السابق لحلف الناتو )راسموسن( 

التركي في المنطقة أمر حيوي لالستراتيجية الجديدة، والشراكة المستقبلية ليس فقط  ن الدورإ "يقول:

 .2"لحجم تركيا وموقعها بل أيضًا نتيجة الثقافة التركية وخبرتها التاريخية مع دول الجوار

مما تقدم ومن خالل استعراض هذا الفصل خلص الباحث إلى أن النظام السياسي التركي 

 عسكرية في الحياة المدنية للدولة، إال أنالمؤسسة ال تدخلبسبب  ،دم االستقرارقد شهد موجات من ع

قد شكل نقطة مفصلية باتجاه تحول تركيا  ،م9009صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 

أثير كبير إلى دولة لها ت ،من دولة تشهد عدم استقرار سياسي واقتصادي ومنكفئة على شأنها الداخلي

وذلك من خالل سياسات استراتيجية رسمت بدقة من قبل الحزب  ،ل قضايا محيطها اإلقليميفي مجم

ألجل النهوض بتركيا، وارتكزت هذه السياسات على التوظيف األمثل لكل المقدرات المتاحة في 

وبناء  ،إلى تسخير كل الطاقات االقتصادية ،باستغالل الموقع الجغرافي االستراتيجي اءً ابتد ،الدولة

 .قوة عسكرية حديثة ومتطورة

امتالك اقتصاد  وكذلك ،ولقد استطاعت تركيا بفضل هذه السياسات تحقيق االستقرار السياسي

      لة مؤهلة للعب الدور االقليمي.صبحت دو أوبهذا  ،وبناء قوة عسكرية مميزة في المنطقة ،قوي

 

                                                           
 ،  يمجلة األمن والدفاع العربتاتيانا أنانوف، القواعد الغربية في تركيا للمحافظة على دور الواليات المتحدة في الشرق األوسط ،  -3

 م.3131-11-31تاريخ الدخول  www.sdarabia.comم، 39-31-3131  
             www.turkpress.com م،3131-11-31بالل ساليمة، سحب لصواريخ الباتريوت أم سحب للثقة، عين على تركيا،  -3

 م.3131-11-31تاريخ الدخول    
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 الثانيالفصل 

 وقدراته للعب الدور اإلقليمي اإليرانيالنظام السياسي 

 

 .إيرانالنظام السياسي في  - المبحث األول

  المطلب األول: طبيعة النظام السياسي 

 المطلب الثاني: مؤسسات النظام السياسي 

 المطلب الثالث: المشهد السياسي واالنتخابي 

 

 .الدور اإلقليميللعب  اإليرانيةالقدرات  - المبحث الثاني

 المطلب األول: الموقع الجغرافي 

 المطلب الثاني: القدرات االقتصادية 

 المطلب الثالث: القدرات العسكرية 
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 الفصل الثاني

 النظام السياسي اإليراني وقدراته للعب الدور اإلقليمي

وهو ، الشيعية( م بالصفة )الدينية9191اتسم النظام السياسي في إيران منذ قيام الثورة عام 

نظام قائم على أساس ومبدأ الحكومة اإلسالمية التي تعتمد فكرة والية الفقيه كأساس للحكم، وأصبحت 

هذه الفكرة نظرية ميزت النظام السياسي اإليراني عن بقية األنظمة السياسية الحاكمة في العالم، 

ة المتشددين ن سيطرة رجال الدين الشيعويتميز هذا النظام بطبيعة تركيبته المعقدة والمتداخلة فضاًل ع

وصالحيات ووظائف مؤسسات هذا النظام السياسي، وفي عليه، وقد حدد الدستور اإليراني هيكلية 

الحاالت التي قد تتقاطع فيها هذه الصالحيات يتم اللجوء أو يتدخل )المرشد األعلى للثورة اإلسالمية(، 

إيران على  وعملتطة رسمية سياسية ودينية في الدولة، الذي يجسم هذه الخالفات باعتباره أعلى سل

الذي  تقليدية ألجل تدعيم نفوذها ودورها اإلقليمي، األمرالتطوير ترسانتها العسكرية التقليدية وغير 

ما  بشكل كبير على اقتصادها رتثأ حيثأدى إلى فرض عقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي، 

 دولية ألجل انقاد االقتصاد اإليراني من االنهيار. أجبرها على الدخول في مفاوضات

 .النظام السياسي في إيران - المبحث األول

الشيعة المتشددين على النظام السياسي في إيران حتى منتصف من لقد سيطر رجال الدين 

تسعينيات القرن الماضي، الذي شهد بروز تيار آخر معارض لهذا التيار وهو التيار اإلصالحي الذي 

على الخارج، بانتهاجه لرؤية سياسية جديدة بالنسبة لعالقات إيران الخارجية، ومنذ  االنفتاحسعى إلى 

ين وتيار المتشددين أو المحافظتيار بين  اً شهد السياسي في إيران يشهد صراعذلك الوقت أصبح الم

اإلصالحيين، وللتعرف أكثر على النظام السياسي اإليراني ثم تقسيم هذا المبحث إلى ثالث مطالب، 

 : وهي كالتالي
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 :النظام السياسي طبيعة األول:المطلب 

كل ب ةوكانت ثورة شعبي الثورة اإليرانية،م انتصرت 9191في الحادي عشر من فبراير عام 

المقاييس، وكان للكاريزمة والقيادة التي تمتع بها اإلمام الخميني آنذاك عاماًل من عوامل نجاح هذه 

 الثورة، حيث حرص الخميني على إبقاء البعد الشعبي مالزمًا للدولة اإلسالمية التي أقامتها الثورة.

ام بها كانت الدعوة إلى استفتاء عام على الهوية اإلسالمية من هنا فإن أولى الخطوات التي ق

ن النظام إلنظام جمهوري إسالمي، أي  (نعم)من اإليرانيين بـ  %19للنظام الجديد، فأجاب أكثر من 

الجديد يحمل بعدين هما: )الجمهوري( و)اإلسالمي(، بما يعنيه البعد األول من معاني المشاركة 

 .1اعتماد اإلسالم مصدرًا وحيدًا للتشريع ومعيارًا لعمل األجهزة الحكومية كافةالسياسية، والثاني من 

هل  :هوو  ليتايتمثل في السؤال الوكان التحدي الذي واجهته الثورة اإليرانية منذ نجاحها، 

سالمي يتوافق مع القيم الديمقراطية؟ خاصة وأن الثورة اإليرانية تعتبر  بإمكانها بلورة نظام سياسي وا 

ي وقد أطاحت بنظام ملكي ديكتاتور  (الخميني)رة شعبية لكن قادتها هم من رجال الدين، وأبرزهم ثو 

 مرشد الجمهورية أوأو  ، أم أن السلطة ستنتقل إلى رجال الدين وزعيمهم القائد(الشاه)وهو نظام 

ة والجماهيرية، ي، ولكن هذا األمر سوف ينزع عن الثورة اإلسالمية تدريجياً صفتها الشعب)الولي الفقيه(

لة حاول الدستور اإليراني معالجة هذه المعضحكم تسيطر عليه طبقة رجال الدين، و  ويحولها إلى نظام

واالقتراب من اإلرادة الشعبية أو اإلرادة العامة للجماهير، من خالل تبني أساليب انتخابية بواسطة 

ورى ورئاسة الجمهورية، وأساليب االنتخابات المباشرة من الشعب للمجالس البلدية، ومجالس الش

أخرىالنتخاب غير مباشر من الشعب للمرشد األعلى أو )الولي الفقيه(، والذي يتم انتخابه من قبل 

 .2مجلس الخبراء وهم صفوة من رجال الدين الشيعة

                                                           
                  www.aljazeera.net م،4338-03-30سالم مشكور، المشاركة السياسية في إيران خالل عقدين، الجزيرة نت،  -1

 م.4308-30-30تاريخ الدخول    
، مصر، القاهرة، 00الثاني، العدد  ، المجلدمجلة مختارات إيرانية، عبدالمالك سالمان، تساؤالت حول حقيقة "الديمقراطية" في إيران-4
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من الدستور اإليراني للولي الفقيه صالحيات مطلقة في تسيير  (991-79)وأعطت المادتان 

وقد قامت أيديولوجية والية الفقيه على أسس من المذهب الشيعي  ،1الدولة داخليًا وخارجياً  شؤون

الذي يفتح باب االجتهاد لمعايشة متغيرات العصر، ويعمل على حل معضالته، عشري،  اإلثنى

 . 2ويساعد في خروج الشعب اإليراني وقيادته من أزمة الضغوط الخارجية

في  ف في الفقه الشيعي بأنها والية وحاكمية الفقيه الجامع للشرائطإن نظرية الولي الفقيه تعر 

قامة حكم  عصر غيبة اإلمام الحجة، حيث ينوب الولي الفقيه عن اإلمام المنتظر في قيادة األمة وا 

اهلل على األرض، وتعتبر هذه النظرية التي تجمع بين الوالية الدينية والدنيوية هي التي تحكم إيران 

م وحتى وقتنا الحاضر، وبعد وفاته خلفه في هذا المنصب 9191التي قادها الخميني عام  منذ الثورة

 .3م9191عام المرشد الحالي )علي خامنئي( 

الرئيس  في إدارة أمور الدولة، وليس المرشد األعلى أو القائد أو الولي الفقيه يعتبر اليد العليا

سلطات مطلقة غير قابلة للنقض، ويحق له المنتخب مباشرة من الشعب، فسلطات المرشد األعلى 

عزل رئيس الجمهورية ذاته الذي جاء عن طريق االنتخاب المباشر من الشعب، مهما كان فوز هذا 

الرئيس ساحقًا، في حين أن القيم الديمقراطية تقضي بأن الرئيس المنتخب من الشعب ال يعزله إال 

فويض الرئيس المنتخب يقوم بمهامه وصالحياته بموجب توبذلك فإن ، الشعب الذي منحه الثقة والتأييد

يتولى رئيس الجمهورية بصفته رئيساً تنفيذيًا ، و 4المرشد له، وليس بموجب تفويض الشعب الذي انتخبه

خارجية الداخلية والاإلدارة اليومية للبالد، غير أنه ال يحدد الموجهات العامة للسياسة اإليرانية  مهام

الذي  لىفي يد المرشد األعوأجهزة األمن، فكل هذه السلطات تتركز لقوات المسلحة وال يتولى قيادة ا

                                                           
 .084، ص4303والتوزيع، مصر، القاهرة،  محمد صادق إسماعيل، من الشاه إلى نجاد إيران إلى أين؟، العربي للنشر -0
 (، رسالة ماجستير، 4330إلى  0090احميد فرج البي، تأثير األيديولوجية اإليرانية على دول الخليج العربي خالل الفترة من ) -4
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يعتبر أقوى سلطة في إيران، حيث يقوم بمراقبة سياسات الجهاز التنفيذي عن طريق نظام محكم 

أنحاء البالد يتكون من رجال الدين الممثلين للمرشد األعلى والذين يعتبرون اليد وممتد في جميع 

 له.الطولى 

رئيس الجمهورية يدل على وجود إزدواجية في و إن التضارب بين صالحيات المرشد األعلى  

السلطة العليا، إال أن التعاون بينهما يعتبر األساس الستقرار النظام السياسي في إيران، ولهذا تعاون 

 ينهما.بصاحبا المنصبين حتى اآلن بقدر من التسامح على الرغم من الخالفات التي قد تنشب 

وجودة الجمهورية، بل إنها موال تقتصر إزدواجية السلطة على منصبي المرشد األعلى ورئيس  

في أغلب المجاالت السياسية في إيران تقريبًا، وعلى سبيل المثال في فرع السلطة التشريعية )البرلمان 

 ابل قوات الحرسمقابل مجلس صيانة الدستور(، والقوات المسلحة )القوات المسلحة النظامية مق

الثوري اإلسالمي(، وتعتبر هذه اإلزدواجية في السلطة مسؤولة عن القدر الهائل وعدم الكفاءة وعدم 

وتتحكم  ،التماسك في سياسات الدولة الخارجية، وحالة الشلل التي تؤثر في النظام السياسي اإليراني

نخبة ألف من رجال دين شيعة، وهذه الفي كل مراكز السلطة اإليرانية نخبة قيادية إسالمية وثورية تت

ين ويسار التصنيف حول يم، كما أن من رجال الدين تنقسم إلى تيارين رئيسيين هما اليمين واليسار

يشير هنا إلى توجه كل جناح منهما فيما يتعلق بالقضايا االجتماعية واالقتصادية، ومواقف متغايرة 

ط ات وحتى أواسيلساحة السياسية اإليرانية في الثمانينظلت ا، و 1جدًا فيما يتعلق بالقضايا السياسية

ات من القرن الماضي محكومة بأصل المواجهة بين الطرفين أو التيارين اليمين واليسار، يالتسعين

وهما تيارين ولدا من رحم تيار خط اإلمام الذي سيطر على المشهد السياسي اإليراني من خالل 

سس عقب الثورة اإلسالمية مباشرة من قبل رجال الدين األكثر حزب الجمهورية اإلسالمية، الذي تأ

                                                           
 ، مركز اإلمارات للدراسات 09ويلفريد بوختا، من يحكم إيران؟ بنية السلطة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، دراسات مترجمة  -0

 .00، 00، ص4330والبحوث االستراتيجية، اإلمارات، أبو ظبي،    
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لكن مع غياب االنسجام الفكري في صفوف هذا الحزب وبروز خالفات بين القوى ، نفوذًا في إيران

األساسية المؤسسة له، برزت من داخله القوى المحافظة وقوى االعتدال، وهما الفريقان اللذان أحدثا 

لحزب لم إن الخالفات في داخل ا، كما لسياسية التي شهدتها إيران فيما بعددور كبير في التحوالت ا

تكن مقتصرة على وجهات النظر والممارسة العملية بل كانت أكبر عمقًا، ووصلت إلى الخطاب 

النظري من خالل سعي كل فريق لطرح أسس رؤيته على شكل خطاب مؤسس للتباين ويقارع الطرف 

صالح األراضي، ، اآلخر ومن قضايا الخالف التي وجدت رؤيتان داخل الحزب، قانون العمل، وا 

والضرائب المباشرة، وطرق محاربة الغالء، والتجارة الخارجية، في المجمل أدت هذه الخالفات في 

صطلحي وبقي استخدام م، اليمين واليسار في المناخ السياسي اإليرانيالنهاية إلى تشكيل خطابي 

 واليسار للحديث عن التيارين السياسيين قائماً في إيران ألكثر من عقد ونصف العقد من الزمن.  اليمين

، *(خردادبتيار الثاني من )م ظهر ما ُسمي 9119الرئاسة عام  (محمد خاتمي)تولى بو  

 لتوصيف نفسه، وأطلقوا مصطلحوكذلك مصطلح اإلصالحيين الذي استخدمه جناح اليسار 

حي المحافظين ضمن التصنيف اإلصال للداللة على منافسيهم سياسيًا، أما جناح اليمينالمحافظين 

 . 1فاستخدم مصطلح األصوليين لتوصيف نفسه

 :اإلصالحيين والمحافظين )األصوليين(

لمنصب رئيس الجمهورية صراعًا سياسيًا بال هوادة بين تيار  (محمد خاتمي)أثار وصول  

، وتيار المحافظين في الساحة السياسية اإليرانية، حيث أن (خاتمي) اإلصالحيين الذي ينتمي إليه

ات، يتيار اليسار )اإلصالحيين( قد أجرى تعديالً جذرياً على الصعيد األيديولوجي في منتصف التسعين

                                                           
 م، التي فاز 0009على حسب التقويم اإليراني والذي حرث فيه االنتخابات الرئاسية عام  تيار الثاني من خرداد، نسبة إلى شهر خرداد -*

 فيها الرئيس السابق محمد خاتمي بمنصب رئاسة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، للمزيد انظر فاطمة الصمادي، التيارات السياسية في    

 .008، ص4304طر، الدوحة، إيران، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ق   
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قامة ديمقراطية ودولة  فتناول الخطاب اإلصالحي قضايا جديدة منها إقامة مجتمع مدني حقيقي، وا 

إال أن هذه الخطوات والمطالبة باإلصالحات واجهت معارضة قوية ، الجمهورية اإلسالميةحقوقية في 

محافظ قوامه كل الذين يرفضون إعادة النظر في الطبيعة اإلسالمية للنظام،  ائتالفمن قبل 

المنافسة السياسية في الساحة اإليرانية نحصرت ا، ولقد 1والمدافعين عن التصور اإللهي لوالية الفقيه

دارة شؤون البالد، وهما التيار  دعلى جميع الصع بين تيارين رئيسيين يتصارعان على السلطة وا 

ة ات، وأصبح لكل تيار منهما وجهة سياسية خاصياإلصالحي والتيار المحافظ منذ منتصف التسعين

لتي قامت ا وقراءة مستقلة للمستقبل الذي يريده للدين والمجتمع والسياسة، إال إنهما يلتقيان في األسس

، 2عليها الثورة باإلجمال، أي في اإلطار األيدولوجي لمبادئ الثورة القائمة على نظرية والية الفقيه

 .ناوللتعريف بالتيارين يمكن استعراض تركيبة كل منهما والتوجهات السياسية التي ينتهجها الطرف

 .التيار اإلصالحي )مكوناته( أواًل:

التنظيمات والتجمعات والجمعيات المهنية واألحزاب المصنفة في خانة يضم التيار اإلصالحي جميع 

لى تسمية ع واصطلحدت الرئيس خاتمي في االنتخابات الرئاسية ودعمت سياساته، ياليسار، والتي أ

  .3تيار خردادبهذه التنظيمات 

 محمد)الجدير بالذكر أن اليسار الذي يمثل اإلصالحيين في مرحلة حكم الرئيس السابق 

ؤمنًا مكانت له رؤى لدعم حركات التحرر و هو نفسه اليسار الذي كان يتسم بالبعد الثوري، و  (خاتمي

قبل ربي، فاليسار م الغلبمبدأ تصدير الثورة، ووصف بأنه متصلب جدًا فيما يتعلق باالنفتاح على العا

                                                           
 .48، ص4334ثييري كوفيل، إيران الثورة الخفية، ترجمة خليل أحمد خليل، دار الفارابي، لبنان، بيروت،  -0
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َقسم التيار ويُ ، 1تحوله إلى تيار إصالحي كان يلعب نفس الدور الذي يلعبه المحافظون اآلن

 اإلصالحي إلى أربعة أطياف رئيسية هي: 

 :اإلصالحيون التقليديون-9

 ن القرن الماضي م اتيالتسعينوفي  اتيفي فترة الثمانينل هذا الطيف الجسم المعنوي للنظام شك         

ثم  تباعه جناح خط اإلمام،اصار ُيعرف بطيف إعادة النظر العملي، وفي بدايته عرف عن نفسه ب

سيرًا ومن ناحية الفكر السياسي فلهذا الطيف تف، أصبح ُيعرف باليسار أو اإلصالحيين التقليديين

ديمقراطيًا لوالية الفقيه في إطار الدستور، ضمن صالحيات مجلس الخبراء، والقاعدة الشعبية لهذا 

يفية، وتتمحور ر لوالمناطق االطيف تتركز في الطبقات االجتماعية المحرومة والفقيرة وخاصة في المدن 

ي أاستراتيجيته السياسية على الهدوء الفاعل داخل البلد، وأن الديمقراطية والحرية تتحققان بالتدريج، 

ومن أبرز الجماعات واألحزاب البارزة في هذا الطيف حزب اعتمادي ملي )الثقة  خطوة. خطوةً 

 مجمع محققين ومدرسين حوزهو روحانيون مبارز )مجمع رجال الدين المقاتلين(، مجمع و الوطنية(، 

 علمية قم )مجمع محققي ومدرستي حوزة قم العملية(.

 :اإلصالحيون المعتدلون-2

وصف هذا الطيف نفسه بأنه مجموعة نشطة محورها  من القرن الماضي اتيفي فترة الثمانين  

زان ات أسس هذا الطيف حزب كاركزاي، وفي منتصف التسعين(هاشمي رفسنجاني)الرئيس السابق 

أما الفكر السياسي الذي ينتهجه هذا الطيف فهو يؤكد على ، (رفسنجاني))الكوادر( في عهد حكومة 

ضرورة الحكم الدستوري ودور النخبة في عملية صنع القرار، وبخصوص القاعدة الشعبية لهذا الطيف 

رفض السياسية على السالم في الداخل، و  تهستراتيجياوتتمحور فإنه ينتمي إلى الطبقة الوسطى، 

                                                           
    www.onislam.net م،4338-30-38أحمد السيوفي، إيران.. أوراق المحافظين واالصالحيين )تحليل(، أون إسالم نت،  - 0
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يدافعون عن نموذج االقتصاد العالمي ءه التوتر في الخارج، ومن الناحية االقتصادية فإن أعضا

الحر، أما من الناحية االجتماعية والثقافية فإنهم يدعون إلى التسامح، ويحملون فكرًا سياسيًا يقوم 

 تغليب المصلحة.و على رؤية واقعية ومعتدلة 

 :اإلصالحيون الراديكاليون -3

مع للمثقفين إلى تجمن القرن الماضي ات ييساريًا تقليديًا، وتحول في التسعين كان هذا الطيف      

السياسيين، ويرى أعضاؤه في والية الفقيه أنها نوع من الرقابة إلعمال السلطة، ويدعون إلى استقالل 

ته يجيستراتمن المثقفين واألكاديميين، أما االمؤسسات، وتتكون القاعدة االجتماعية لهذا الطيف 

بل نزع فتيل التوتر مع الخارج، ويقالسياسية فهي تقوم على المناداة بالديمقراطية في الداخل، و 

اإلصالحيون الراديكاليون في مجال االقتصاد بالرأسمالية، أما عن السياسة الداخلية فإنهم يدافعون 

حكيم وحدت تدفتر ومن أهم األحزاب والجمعيات التي تنتمي لهذا الطيف ، عن الديمقراطية الليبرالية

 .1سالمي )حزب مشاركة إيران اإلسالمي(حزب مشاركت إيران إو )مكتب تحكيم الوحدة(، 

 :اإلصالحيون المعارضون -4

ليسار، ن من اليمين واييجمع هذا الطيف فئات متعددة من اإلصالحيين، منهم القوميين المتدين      

دعاة  بخصوص الفكر السياسي يعتبر دعاة هذا الطيف منأما والمثقفين بتلوينات يسارية وليبرالية، 

يميلون  ما إنهمكوالجمهورية الخالصة، والقاعدة الشعبية لهم هي الطبقة الوسطى، الدستورية الليبرالية، 

إلى نمط الحياة الغربية، ولهم حضور كبير في المراكز الصناعية واالقتصادية والقطاع الخاص، 

مساعدة المجتمع الدولي لدفع نظام الحكم في إيران ذا الطيف تقوم على االستراتيجية السياسية له

 إلجراء تغيير سياسي عميق.

                                                           
  .080،084فاطمة الصمادي، مرجع سبق ذكره، ص -0
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أن الدستور الحالي يعيش أزمة حقيقية وأنه وصل إلى طريق يعتبرون أنصار هذا الطيف  إن      

الوحيد  رما يستدعي تغييره، ويرى أنصاره أيضًا أن رأي الشعب هو المعيا اً مسدود، ولم يعد مفيد

ب ومن أهم األحزا، لتحقيق جمهورية علمانية، واإلسالم يجب أن يكون فقط الدين الرسمي للبلد

)حركة الحرية(، نهضت مجاهدين خلق  يوالجمعيات التي تنطوي تحت راية هذا الطيف نهضت أزاد

 . 1)حركة مجاهدي الشعب(

 .التيار المحافظ )مكوناته( ثانيًا:

يضم التيار المحافظ جميع التنظيمات والمجموعات واألحزاب المصنفة في خانة اليمين سابقًا  

م، 9119 عام (محمد خاتمي)في االنتخابات الرئاسية أمام  (على أكبر ناطق نوري)التي هزم مرشحها 

كما خسر هذا التيار الغالبية في مجلس الشورى اإلسالمي )البرلمان( في أول انتخابات برلمانية جرت 

 : وُيَقسم التيار المحافظ إلى، 2رئيسًا للجمهورية (محمد خاتمي)بعد انتخاب 

 :المحافظون التقليديون -9

كيل الجمهورية في تشيديون الطبقة الدينية والسياسية األصلية المشاركة لقلتيشكل المحافظون ا      

، وأئمة صالة الجمعة في المدن 3ة هذا الطيف هم من رجال الدين ورجال األعمالبياإلسالمية، وغال

، وجهقريبًا جدًا من هذا الت (خامني يعل)الكبرى وتجار البازار، ويعتبر المرشد الحالي للجمهورية 

لتقليديون عن نظام أخالفي إسالمي، فهم يرفضون عملية غربنة المجتمع أي رفض الثقافات يدافع او 

الغربية التي تحاول المساس بالقيم اإلسالمية للمجتمع اإليراني، والتقليديون يعتبرون حليفًا مقربًا جدًا 

ضجهم ت عن نمن الراديكاليين في عدة صراعات سياسية، إال أنهم اتخذوا مجموعة من الخطوات برهن
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أما العالم  ،يدهم للعبة الديمقراطية، وأنهم أكثر براغماتية على صعيد العالقات الدوليةيالسياسي، كتأ

نه ينوي القيام بغزو ثقافي  الخارجي، والسيما الغربي، يعتبره التقليديون أنه عالم مهدد، ومشبوه، وا 

 . 1للجمهورية اإليرانية

 :المحافظون البراغماتيون -2

يعرف هذا الطيف باعتداله وكونه أكثر التزامًا بتوجهات التحديث ويتكون من التكنوقراط رفيعي       

إلى  9191في الفترة من  (هاشمي رفسنجاني)المستوى، وبرز هذا الطيف واكتسب قوته خالل رئاسة 

، لكنهم يةفي فترته الرئاس (محمد خاتمي)، ثم استمر ليشكل جزءًا من الحكومة تحت إدارة م9119

منصب  (أحمدي نجاد)عندما تولى  2117فقدوا تأثيرهم في المشهد السياسي بشكل كبير منذ عام 

يميل هذا الطيف إلى إعالء القيم اإلسالمية والوطنية، ويؤيد تحديث الخطط االقتصادية كما ، الرئاسة

االقتصادي، ويميل عبر التنمية االقتصادية من خالل القطاع الخاص واألسواق الحرة والتحرر 

مناصريه إلى تحقيق إصالح اجتماعي وسياسي وثقافي وطمأنة المؤسسة الدينية بعدم تعرضها لتهديد 

 . 2مباشر من قبلهم

 :المحافظون الراديكاليون -3

يجمع هذا الطيف كل الجمعيات والتنظيمات واألحزاب التي هدفها فرض مجتمع قائم على       

ن مبدأ والية الفقيه، واعتبر أنصاره أن المرشد معينًا من عند اهلل، وهم مع والدفاع القوى عالشريعة 

ذلك شديدو العداء للغرب، وينادون بالجهاد الداخلي ضد كل أعداء اإلسالم الذين يصفونهم 

ي مؤسسات ويملك هذا الطيف حضورًا كبيرًا ف، تصدير الثورة للخارج أبالليبراليين، ومن خطاباتهم مبد

سياسي اإليراني، سواًء في األجهزة األمنية، والعدل، ومنظمة اإلعالم اإلسالمية، وفي الدوائر النظام ال
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س قيادات على رأ وهالقيادية للحرس الثوري، ومجلس صيانة الدستور، ومع ذلك نادرًا ما يكون مناصر 

الجمهورية اإلسالمية، إال أنهم مجموعة سياسية يحسب حسابها في إطار الصراع السياسي الداخلي، 

 نظراً لمرتكزاتها في النظام وأساليبها العنيفة في الوقوف ضد االنحرافات التي يعتبرونها ليبرالية وتخالف

صبح يحمل اسم أنصار حزب اهلل عام ، حزب اهلل الذي أ همن أنصار و ، مبادئ الثورة اإلسالمية

، والذي تم استخدامه في السنوات األولى للثورة كمجموعة شبه عسكرية للقضاء على األحزاب م9113

 . 1دينيةالالسياسية غير 

 :المطلب الثاني: مؤسسات النظام السياسي

يه بتعدد مصادر صنع القرار فاإليراني عن باقي أنظمة الحكم وذلك يتميز النظام السياسي 

وتنوع مؤسساته الدستورية، وهي طبيعة ينفرد بها هذا النظام ميزته عن الكثير من النظم السياسية 

وبحسب هذه الميزات فإن مؤسسات النظام السياسي منها ما يقع ضمن القائمة في دول العالم، 

ذا سات أخرى مستقلة عن هذه المؤس ومؤسساتالسلطات الثالث )التنفيذية، التشريعية، القضائية(،  وا 

د( إلى المرشد األعلى للثورة اإلسالمية )القائ تقاطعت الصالحيات بين هذه المؤسسات يحال اإلشكال 

ونظرًا  ،إلبداء الرأي الملزم، والفصل فيها باعتباره يمثل السلطة العليا وقمة الهرم السياسي اإليراني

في هيكلة مؤسسات النظام السياسي اإليراني، أرتأى الباحث لهذه الطبيعة المتداخلة والمتشعبة 

استعراض هذه المؤسسات على حسب األهمية السياسية والسلطة اإلدارية لكل منها، ودرجة فاعليتها 

  :ايليم وتأثيرها في صنع القرار السياسي في إيران، حيث يأتي في مقدمة هذه المؤسسات أو السلطات
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 .و الولي الفقيه )القائد(أوال: المرشد األعلى أ

ينص الدستور اإليراني على أن المرشد أو الولي الفقيه هو أعلى سلطة في جمهورية إيران 

( من 7اإلسالمية، والدستور منح الولي الفقيه السيادة السياسية والدينية، وجاء في نص المادة )

أمور فقيه عادل ثقي بصير ب تؤول إلىالدستور اإليراني أن والية األمة في زمن غيبة اإلمام المهدي 

 ،قائدًا لها أكثرية األمة وقبلتهوالتدبير ممن أقرت له  اإلدارةالعصر، ليدبر شؤون البالد، والقادر على 

اء مجلس القيادة ضعأ( من الدستور شروط وصفات القائد )المرشد( أو 911حددت المادة )كما 

 )مجلس خبراء القيادة(، وهذه الشروط هي:

 لإلفتاء والمرجعية. انالصالحية العلمية والتقوى الالزمت -9

 .1الكفاءة السياسية واالجتماعية والشجاعة والقدرة، واإلدارة الكافية للقيادة -2

 صالحيات الولي الفقيه وهي كالتالي: فقد حددت  ( من الدستور اإليراني991المادة ) أما 

 مجمع تشخيص مصلحة النظام. تعيين السياسات العامة للدولة بالتشاور مع -9

 شراف على تنفيذ سياسات الدولة.اإل -2

 صدار األمر باالستفاء العام.إ -3

 تولي القيادة العامة للقوات المسلحة. -4

 إعالن حالة الحرب والسالم والنفير العام. -7

 تعيين وعزل كل من: -6
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 فقهاء مجلس صيانة الدستور. -أ

 أعلى مسؤول في السلطة القضائية. -ب

 رئيس مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون. -ج

 رئيس أركان القيادة المشتركة. -د

 القائد العام لقوات الحرس الثوري. -ه

 القيادة العليا للقوات المسلحة وقوى األمن الداخلي. -و

 معالجة الخالفات التي قد تنشأ بين السلطات الثالث )التشريعية، التنفيذية، القضائية( فضاًل عن  -9

 بينهم.تنظيم العالقات     

 معالجة المشاكل التي تواجه النظام السياسي، والتي قد يتعذر حلها من خالل مؤسسات الدولة  -9

 األخرى.    

 .خابهإقرار تنصيب رئيس الجمهورية بعد أن تتم عملية انت -1

 رئيس الجمهورية بعد صدور حكم بذلك من المحكمة العليا، بخصوص عدم التزامه بأداء عزل  -91

 باته ووظائفه القانونية، أو بعد بيان رأي مجلس الشورى اإلسالمي )البرلمان( بعدم كفاءته واج     

 السياسية.     

 . 1العفو أو التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم، بعد بيان رأي رئيس السلطة القضائية -99

يه، فإن النظام السياسي بأكمله أصبح رهينة ألوامر الولي الفققاً لهذه الصالحيات المطلقة، فوف 

وهو أيضًا يتمتع بنفوذ وسلطات كبيرة على مؤسسات الحكم األخرى، بما فيها رئاسة الجمهورية 
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والبرلمان من خالل سيطرته على أهم مؤسستين ال يوجد مثلهما في أي نظام سياسي آخر، وهما 

مصلحة النظام، اللذان يرجعان مباشرة إليه نظرًا لسلطته  مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص

الحكم  بالرغم من التعقيد الذي يكتنف المؤسسات السياسية لنظامف، الكبيرة في تعيين أعضائها وعزلهم

في إيران، إال أن خيوط حركة هذه المؤسسات تتصل بالولي الفقيه، الذي ال يخفى تأثيره على حركة 

لسلطة الدائرة بين المحافظين واالصالحين لصالح التيار المحافظ الذي يحظى الصراع السياسي على ا

ويمارس المرشد أو القائد مهامه الوظيفية من خالل مكتب خاص به يطلق عليه  ، 1بتأييده ومباركته

يقوم المكتب بترتيب عقد اجتماعات حيث اإلرشاد األعلى أو مكتب المرشد األعلى، تسمية مكتب 

يران، خر األحداث والتطورات السياسية في إآبات ظهوره وزياراته، كما يقوم باطالعه على القائد ومناس

أو  *ويتكون المكتب من أربعة أعضاء دائمين كلهم من رجال الدين الذين لهم درجة )حجة اإلسالم(

العسكرية و ، كما يعمل في هذا المكتب عشرة مستشارين للشؤون الثقافية واالقتصادية *)آية اهلل(

ثارت نظرية الولي الفقيه الكثير من الجدل والنقاش حولها، حتى في داخل الوسط ألقد ، و 2واإلعالم

الفقهي الشيعي، باعتبارها وجهة نظر فقهية وليست محل إجماع بين الفقهاء الشيعة، حيث ما يزال 

نتقادها، ال القضية تارةً  في الكثير من األوساط اإليرانية الجامعية والحوزية نقاشات تدار حول هذه

وتارة أخرى للدفاع عنها وتأييدها، واعتبر بعض الباحثين أن نظرية والية الفقيه غل بت الفقيه على 

ومن ناحية أخرى أثيرت صالحيات الولي الفقيه مع وصول اإلصالحيين إلى السلطة بقيادة ، الدستور

                                                           
 -السياسي السري بجمهورية والية الفقيه، عرض وتعليق مجدي كامل، دار الكتاب العربي، دمشق راي تاكيه، إيران الخفية الشطرنج -0
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م تراجعت لتعود مجددًا مع أزمة ث، م2117-9119 ( بين األعواممحمد خاتمي)الرئيس السابق 

 . 1، وما رافقها من احتجاجات وتظاهر وانقسام سياسيم2111االنتخابات الرئاسية 

 .ثانيًا: السلطة التنفيذية

السلطة التنفيذية في النظام السياسي اإليراني تتمثل برئيس الجمهورية الذي في الوقت نفسه  

و في المرتبة الثانية كأعلى سلطة سياسية بعد المرشد أ يرأس مجلس الوزراء، ويأتي رئيس الجمهورية

القائد الذي يمثل أعلى سلطة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، والرئيس مسؤول عن تنفيذ الدستور 

 كما أنه يرأس السلطة التنفيذية إال في المجاالت التي تربط مباشرة بالقيادة.

المباشر من الشعب لمدة أربع سنوات قابلة ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق االنتخاب  

للتجديد مرة واحدة فقط، ويشترط في فوزه الحصول على األغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، فإن 

لم تتحقق األغلبية يتم إعادة االنتخابات مرة ثانية بعد مرور أسبوع واحد على االنتخابات األولى، 

ين االثنين الذين حصال على أعلى نسبة من األصوات في وتنحصر االنتخابات الثانية على المرشح

في حالة انسحاب هذين المرشحين أو أحدهما في الدورة الثانية، يحل محله المرشح ما أالدورة األولى، 

يتولى اإلشراف و  ،الذي يليه في سلم الترتيب بالنسبة لعدد األصوات المتحصل عليها في الدورة األولى

الرئاسية مجلس صيانة الدستور، وتتم عملية االنتخاب قبل شهر واحد من  على عملية االنتخابات

انتهاء دورة الرئيس السابق، مع استمرار الرئيس السابق في منصبه خالل الفترة بين انتهاء الدورة 

وينتخب رئيس الجمهورية من بين الرجال المتدينين السياسيين الذين  ،2وحتى انتخاب الرئيس الجديد

 : تتوفر فيهم الشروط التالية

 أن يكون إيراني األصل ويحمل الجنسية اإليرانية. -9

                                                           
 .09مجموعة باحثين، أهل السنة في إيران، مرجع سبق ذكره، ص -0
 محمد عبدالرحمن العبيدي، تركيبة النظام السياسي في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، مركز الدراسات اإلقليمية، جامعة الموصل،  -4

 .084، 080صالعراق، بال تاريخ،     



00 
 

 قديرًا في مجال اإلدارة والتدبير.أن يكون  -2

 ماٍض جيد.و ذ -3

 تتوفر فيه األمانة والتقوى. -4

 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والمذهب الرسمي للبالد.مؤمنًا ومعتقدًا بمبادئ  -7

يقرر كل هذه الصفات وصالحية المرشحين لخوض االنتخابات الرئاسية مجلس صيانة  

الدستور، الذي في الغالب يخضع لتيار المرشد، ويلعب من خالل توجيهات المرشد دور الموازن بين 

يلولة نقمة الشعب، باإلضافة إلى الحالقوى وعدم إثارة المرشحين العتبارات عديدة تدخل فيها موازين 

مهورية ويعتبر رئيس الج، قدر اإلمكان في عدم وصول من ال يتوافق مع نهج المرشد إلى هذا المنصب

من  هو الذي يعين الوزراء ويطلبفأمام الشعب والقائد ومجلس الشورى اإلسالمي )البرلمان(،  مسؤوالً 

ئيس الجمهورية ألجل القيام بأعباء ، ولر 1وله صالحية عزلهم أيضاً مجلس الشورى منحهم الثقة 

مة إدارة توكل إليه مه رئيسال قةواجباته القانونية أن يعين معاونين له، فالمعاون األول بعد مواف

جلسات مجلس الوزراء والتنسيق بين سائر الوزارات، ولمقتضيات الضرورة وبمصادقة مجلس الوزراء 

ممثل خاص له، أو عدة ممثلين وتحديد صالحياتهم، وفي هذه الحالة تعتبر  يحق للرئيس تعيين

القرارات التي يصدرها الممثل أو الممثلين المذكورين بمثابة قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية 

 : وتتلخص المهام األساسية لرئيس الجمهورية باآلتي، ومجلس الوزراء

 الستفتاء تيجة االشورى اإلسالمي )البرلمان(، وعلى ن يوقع رئيس الجمهورية على مقررات مجلس -9

بالغها إياه، وعليه أن يسلمها للمسؤولين لتنفيذها.العام بعد مرورها       بالمراحل القانونية وا 
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 تولي مسئولية التخطيط والميزانية واألعمال اإلدارية والوظيفية للبالد بشكل مباشر، أو يوكل  -2

 شخصًا آخر إلدارتها.    

 تعيين الوزراء وطلب منحهم الثقة من مجلس الشورى اإلسالمي. -3

 وضع السياسة العامة لعمل الدولة. -4

 مجلس الشورى اإلسالمي عن إجراءات مجلس الوزراء. ميعتبر رئيس الجمهورية مسؤواًل أما -7

 لين أمام رئيس الجمهورية عن واجباتهم الخاصة بهم.ؤو يكون كل الوزراء مس -6

 قرارات اللجان التي تشكل من عدد من الوزراء لتكون واجبة التنفيذ رئيس الجمهورية على  قاديص -9

  في إطار القانون.    

 ان إذا كعزل الوزراء والطلب من مجلس الشورى اإلسالمي منح الثقة للوزير أو الوزراء الجدد،  -9

  .ح الثقة للوزارة من جديدعدد الوزراء المعزولين أكثر من النصف فعلى مجلس الشورى من     

يقدم الرئيس استقالته إلى القائد ويستمر في أداء مهامه الرئاسية إلى أن تتم الموافقة على كما  

 ستقالةباالاالستقالة، وفي حالة غياب الرئيس وألي سبب كان عن أداء مهامه سواًء كان بالعزل أو 

أو مرضه ألكثر من شهرين، يتولى المعاون األول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية ويتمتع 

، وتحجب الثقة عن الرئيس ووزرائه بأغلبية تلثي أعضاء مجلس 1بنفس الصالحيات بعد موافقة القائد

س لالشورى اإلسالمي عن طريق االقتراع المباشر، وفي حالة الحصول على هذا النصاب يعلن المج

لى القرار ويقوم ع ادقعدم أهلية الرئيس سياسيًا لمزاولة منصبه، ويتم إبالغ المرشد األعلى بذلك ليص

جعل الدستور اإليراني من الرئيس ثاني أقوى مسؤول في الجمهورية ، و منصبهبإقصاء الرئيس من 
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سية الغربية، نظمة الرئااإلسالمية اإليرانية، إال أن قوته هذه ليست بالقدر الكبير كما هو موجود في األ

يرة ب رئاسي آخر من نواٍح كثاإليراني يختلف عن أي منص السياسيفمنصب الرئيس في النظام 

 : منها

 لمنتخب االرئيس واعتماد النظام اإليراني هو النظام الوحيد الذي يتم فيه مصادقة سلطة دينية  -9

 من الشعب. مباشرةً     

 النظام اإليراني هو النظام الوحيد الذي تكون فيه السلطة التنفيذية وبرمتها تابعة لسلطة دينية، إذ  -2

 ة والعامة.لسياسياينص الدستور على أن الولي الفقيه هو صاحب االختصاص في كل القضايا     

 يعتبر النظام اإليراني هو الوحيد من بين األنظمة السياسية التي ال سيطرة للمسؤول التنفيذي فيها  -3

   .1على القوات المسلحة    

إن دور الرئيس المنتخب ديمقراطيًا من قبل الشعب يبقى دورًا محدودًا في النظام السياسي  

اإليراني، فكل القرارات والتشريعات التي يتخذها الرئيس المنتخب ومجلس الشورى اإلسالمي )البرلمان( 

شخيص تس المنتخب ال يتم اعتمادها إال إذا أقرتها أجهزة الحكم، مثل مجلس صيانة الدستور ومجل

والجهاز القضائي المسيطر عليه من قبل رجال الدين المحافظين، مصلحة النظام، ومجلس الخبراء 

 وبدون ذلك فإن هذه القرارات والتشريعات تعتبرالذين يعملون من خالل توجيهات مرشد الجمهورية، 

كم في ت نظام الحكأن لم تكن، األمر الذي ينزع صفة الشرعية الشعبية أو الديمقراطية على ممارسا

 .2يظل الولي الفقيه المرشد األعلى هو صاحب السيادة المطلقة وليس الشعبحيث إيران، 
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 .ثالثًا: السلطة التشريعية

تتكون السلطة التشريعية في إيران من مؤسستين هما مجلس الشورى اإلسالمي )البرلمان( 

 ومجلس صيانة الدستور.

 :مجلس الشورى اإلسالمي )البرلمان( -9

( 62تناول الدستور اإليراني هيكلية وعمل مجلس الشورى اإلسالمي، حيث نصت المادة )

مجلس الشورى اإلسالمي يتكون من نواب الشعب الذين ينتخبون مباشرة وباالقتراع السري، " على أن 

 وتستمر دورة المجلس لمدة أربع سنوات مع التأكيد على ضرورة انتخاب الدورة الجديدة قبل انتهاء

ويبلغ عدد النواب في مجلس الشورى اإلسالمي ، 1"فترة الدورة السابقة حتى ال تبقى البالد بدون مجلس

نائبًا كحد أقصى كل عشر سنوات، نظرًا للعوامل اإلنسانية والجغرافية  21، ويمكن إضافة اً نائب 291

ث ينتخب المجلس، حي مسلمة حق التمثيل فيالالمتغيرة، كما أعطى الدستور اإليراني لألقليات غير 

معًا نائبًا  انيونلدوالكنائبًا واحدًا، وينتخب المسيحيون األشوريون  هواليهود كل على حد الزرادشت

الحيات ومن الص ، نائبًا واحداً  هواحدًا، وينتخب المسيحيون األرمن في الجنوب والشمال كل على حد

 :التي يملكها مجلس الشورى اإلسالمي اآلتي

 سن القوانين في القضايا كافة ضمن الحدود المقررة في الدستور، ووفق أحكام المذهب الرسمي  -أ

 للبالد.     

 .  2شريطة موافقة ربع أعضاء المجلس ئهرئيس الجمهورية ووزرااءلة مس -ب

 منح وسحب الثقة من الحكومة أو أحد وزرائها. -ج

 شرح وتفسير القوانين. -د
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 جميع شؤون البالد. التدقيق والتحقيق في -ه

 المصادقة على المواثيق والعقود والمعاهدات واالتفاقيات الدولية. -و

 لى القائد لالطالع.هورية لعدم كفاءته، على أن يرفع ذلك إطرح الثقة برئيس الجم -ز

لرقابة إال أنه يبقى تحت االرغم من الصالحيات التي يتمتع بها مجلس الشورى اإلسالمي وب

 (  من الدستور على أن13المادة  ) قبل مجلس صيانة الدستور، ويؤكد ذلك ما جاء فيالدائمة من 

مشروعية لمجلس الشورى دون وجود مجلس صيانة الدستور، ويتوجب على مجلس الشورى ال  "

 . 1" إرسال جميع قراراته وما يصادق عليه لمجلس صيانة الدستور في غضون عشرة أيام

  مجلس صيانة الدستور: -2

منهم فقهاء دين، يختارهم المرشد األعلى  6 ،عضواً  92تكون مجلس صيانة الدستور من ي

خرين متخصصين في مختلف فروع القانون يرشحهم رئيس السلطة القضائية، أعضاء أ 6و ،مباشرة

، ويقوم المجلس بالمهام 2ويصادق عليهم مجلس الشورى اإلسالمي ومدة والية المجلس ست سنوات

 : التالية

 المرشحين لالنتخابات العامة، فكل شخص يتقدم للترشح ألي منصب  فرز وتصفية -أ

 يخضع للتحري والتدقيق من جانب مجلس صيانة الدستور عن طريق تقارير تقدم من الحرس      

 الثوري وأجهزة المخابرات وأئمة المساجد إلى المجلس، تتضمن هذه التقارير توجهات وأفكار      

 المرشح والتأكد من أنه غير مناهض لخط الثورة اإلسالمية، فالخيار ال يترك للشعب لينتخب      
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نما تمارس عليه وصاية أولية عن طريق هذا المجلس لتكون النتيجة اختيار      من يراه مناسبًا، وا 

 مرشحين ترضى عنهم أجهزة النظام الحاكم.   

 لصادرة عن مجلس الشورى اإلسالمي المنتخب مباشرة مهمة الرقابة على القوانين والتشريعات ا -ب

 من الشعب، فكل هذه القوانين والتشريعات ال يتم إقرارها إال بعد عملية التدقيق والتمحيص من     

 قبل مجلس صيانة الدستور إلقرارها، وفي حالة رفض مجلس صيانة الدستور إقرار مشروع القانون     

 هادأصر المجلسان على موقفهما عنورى اإلسالمي لتعديله، أما إذا إلى مجلس الشتتم إعادته     

 يحال األمر إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام للفصل بينهما مع مراعاة المصلحة العليا     

 .1للدولة    

 ور وأي تفسير يتفق عليه ثالثة أرباع أعضائه يكون له مشروعية الدست ،تفسير نصوص الدستور -ج

 نفسه.    

 العامة وعلى انتخابات كل من مجلس الشورى اإلسالمي ومجلس  االستفتاءاتاإلشراف على كافة  -د

 الخبراء واالنتخابات الرئاسية.    

يعتبر مجلس صيانة الدستور بسبب سلطته الدستورية على مجلس الشورى اإلسالمي و 

ن والقريبين الدين المحافظيهيئة تشريعية عليا، وهو من أقوى المؤسسات التي يسيطر عليها رجال 

ومن هنا تبرز بوضوح مسألة تداخل السلطات واستطالة ، 2من تيار اإلمام )المرشد األعلى(

صالحيات المرشد وقوته داخل منظومة الحكم في إيران، فهو يسيطر بشكل مباشر عبر مواد 
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ا أو التأثير هدستورية على مختلف مؤسسات نظام الحكم وبطريقة غير مباشرة عبر تعيين أعضائ

 .1في تكوينها

 .رابعًا: السلطة القضائية

 -تتحدد وظائف السلطة القضائية في الدستور اإليراني بالمهام التالية:

صدار الحكم بخصوص التظلمات واالعتداءات والشكاوي والفصل في الدعاوي  -9  التحقيق وا 

 ومات، واتخاذ القرارات والتدابير الالزمة في ذلك.والخص     

 ف شراف على حسن تنفيذ القوانين، وكشصيانة الحقوق العامة وبسط العدالة والحريات العامة واإل -2

 حكام اإلسالمية.دة المجرمين ومعاقبتهم وتنفيذ األالجريمة ومطار     

صالح المجرمين -3  .2اتخاذ التدابير الالزمة للحيلولة دون وقوع الجريمة وا 

قبل المرشد األعلى مباشرة، ومن صفاته أنه شخص  عين رئيس السلطة القضائية منيُ و 

مجتهد وعادل ومطلع على األمور القضائية، وتكون فترة واليته خمس سنوات ويعتبر أعلى مسؤول 

 في السلطة القضائية، ومن واجباته اآلتي:

 المذكورة في نصوص  المسؤولياتإيجاد الدوائر الالزمة في وزارة العدل بشكل يتناسب مع  -9
 الدستور.    

 إعداد اللوائح القضائية المتناسبة مع نظام الجمهورية اإلسالمية. -2

 فيع ر توظيف القضاة العدول والالئقين، والبث في عزلهم وتنصيبهم ونقلهم وتحديد وظائفهم وت -3

 درجاتهم وما شابهها من األمور اإلدارية وفقًا للقانون.    
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 دعي العام للبالد بالتشاور مع قضاة المحكمة العليا ولمدة خمس تعيين رئيس المحكمة العليا والم -4

 سنوات، على أن يكونا من األشخاص المجتهدين والعادلين والعارفين بشؤون القضاة.    

 اإلدارية وكذلكو ة أن يفوض أمر الصالحيات المالية ئييمكن لرئيس السلطة القضاكما 

ة لوزير العدل، الذي يتحمل مسؤولية كافة األمور المرتبطالصالحيات التي تخص تعيين غير القضاة 

ويوجد في إيران ثالثة أنواع من ، 1بالعالقات بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية

 :المحاكم

النوع األول: المحاكم العامة التي تنظر في كافة القضايا ما عدا التي تأتي ضمن اختصاص المحاكم 

 الخاصة.الثورية أو 

النوع الثاني: هي المحاكم الثورية المختصة في الجرائم الموجهة لألمن الداخلي والخارجي، مثل 

التجسس أو إهانة مؤسس الجمهورية اإلسالمية أو النقد ألداء المرشد أو التآمر ضد النظام أو تهريب 

 المخدرات.

سكرية واألمنية، والمحكمة الصحفية النوع الثالث: المحاكم الخاصة مثل محكمة األسرة والمحكمة الع

 .2ومحكمة رجال الدين

 .خامسًا: مجلس تشخيص مصلحة النظام

يعتبر المجلس هيئة استشارية أنشأت بقرار من المرشد السابق للجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

م، نتيجة لألزمات التي دارت بين مجلس الشورى اإلسالمي ومجلس صيانة 9199)الخميني( عام 

يتكون جلسين، و مفيصل في حل النزاعات بين الالدستور، فكان قرار إنشاء هذا المجلس ليكون ال

الدائمين والمتغيرين  عضوًا، يعين المرشد أعضاء المجلس 39مصلحة النظام من  مجلس تشخيص

 القضائية(، الذين ينضمون إلى المجمع –التشريعية  –ما عدا رؤساء السلطات الثالث )التنفيذية 
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شكل آلي، وفترة والية المجلس خمس سنوات، ويلتحق بعض األعضاء به بشكل غير دائم إذا كانت ب

ويحدد الدستور اإليراني مهام ضمن اختصاصهم كبعض الوزراء مثاًل، المسائل المطروحة من 

 :المجلس بالتالي

 أن يكون حكمًا بين مجلس الشورى اإلسالمي )البرلمان( ومجلس صيانة الدستور في حال نشوب  -9

 أزمة بينهما، وتصبح قراراته بشأن خصومة الهيئتين نافذة بعد مصادقة المرشد عليها.    

 يختار في حالة موت المرشد أو عجزه عن القيام بمهامه بقرار من مجلس الخبراء عضوًا من  -2

 لس القيادة يتولى مهام المرشد، حتى انتخاب مرشد جديد.مج    

 يقدم إلى المرشد األعلى للثورة )الولي الفقيه( النصح عندما تستعصي على الحل مشكلة ما تتعلق  -3

 بسياسات الدولة العامة.    

ستور مجلس صيانة الد ههذا المجلس وبجانبيرون في اإلصالحيين  تجدر اإلشارة هنا إلى أن

 .1هيئتين تعرقالن نشاط مجلس الشورى اإلسالمي، لما للمحافظين المتشددين من هيمنة عليهما

 .سادسًا: مجلس األمن القومي األعلى

، ورئيس أركان (والتشريعية والقضائيةيتشكل المجلس من رؤساء السلطات الثالث )التنفيذية 

والتخطيط، وممثلين عن المرشد وقائد الجيش وقائد الحرس  القوات المسلحة ورئيس منظمة الموازنة

، ختصاصهاالمجلس موضوعاً يقع ضمن دائرة  ينظرالثوري ووزراء الداخلية والخارجية، والوزير الذي 

يتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس ويعين أمينًا عامًا له يتولى إدارته، وتكون قراراته نافذة بعد و 

 :عليها، ويتولى المجلس المهام التاليةمصادقة المرشد 

 ي السياسات الدفاعية واألمنية في إطار السياسة العامة التي يحددها اإلمام أو المرشد.تبن   -9
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 السياسية واألمنية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية ذات العالقة بالخطط  النشاطاتالتنسيق بين  -2

 الدفاعية واألمنية العامة.    

 واجهة التهديدات الداخلية والخارجية.م -3

 تعيين المجالس الفرعية مثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البالد، ويترأس هذه المجالس رئيس  -4

 .1الجمهورية أو يتولى اختيار أحد أعضاء مجلس األمن القومي األعلى لرئاستها نيابة عنه    

 .سابعًا: مجلس خبراء القيادة

عالماً من العلماء المجتهدين، يتم انتخابهم مباشرة من الشعب،  96الخبراء من مجلس يتكون 

مدينة )قم(، ومن المهام األساسية للمجلس للمجلس لرئيسي ا المقرو  ،ثماني سنوات موفترة واليته

انتخاب المرشد األعلى وعزله إذا تبين عدم أهليته، وال يمكن تغيير صالحيات المجلس وقوانينه إال 

دة يومين، وغالبًا ما م، ويجتمع أعضاء المجلس مرة واحدة على األقل كل عام ل2إذا قرر هو ذلك

يكون هذا االجتماع في العاصمة طهران، ويشترط ألي مرشح النتخابات المجلس الحصول على 

 : من خالل توفر الشروط التالية فيهموافقة مجلس صيانة الدستور 

 اإلخالص واألمانة والخلق الحسن. -9

 بالفقه لمعرفة الشروط الواجب استيفاؤها لتولي منصب المرشد. اإللمام -2

 التمتع بمهارات اجتماعية وسياسية واإللمام بالمشكالت الراهنة. -3

 الوالء لنظام الجمهورية اإلسالمية اإليرانية. -4

 .3أال يكون قد أعلن في أي وقت مضى معارضته السياسية أو االجتماعية للنظام الحالي -7

                                                           
 .44، 40ق ذكره، صإمحمد عبدالكريم المبروك، مرجع سب -0
 .49مجموعة باحثين، أهل السنة في إيران، مرجع سبق ذكره، ص -4
 .48، 48ويلفريد بوختا، مرجع سبق ذكره، ص -0
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 .مجلس إعادة النظر في الدستور :ثامناً 

ل هذا المجلس إذا اقتضت الحاجة إلى إعادة النظر في بنود الدستور اإليراني، لغرض شك  يُ 

إليه، فهو الذي يتولى مسؤولية التعديل الدستوري ال مجلس الشورى  أخرىأو إضافة مواد  حذف

اإلسالمي )البرلمان(، كما هو الحال في الديمقراطية الغربية حيث يتولى البرلمان مهمة التعديالت 

 الدستورية فيها، ويظم المجلس في عضويته كل من:

 أعضاء مجلس صيانة الدستور. -9

 تشخيص مصلحة النظام. مجلس األعضاء الدائمون في  -2

 خمسة أعضاء من مجلس خبراء القيادة. -3

 ثالثة أشخاص يختارهم المرشد. -4

 ثالثة أشخاص من مجلس الوزراء. -7

 ثالثة أشخاص من السلطة القضائية. -6

 عشرة نواب من مجلس الشورى اإلسالمي. -9

 ثالثة أعضاء من الوسط الجامعي. -9

افقة و العام بعد مصادقة المرشد عليها، وتكون نافذة بعد متعرض التعديالت لالستفتاء و 

 . 1في االستفتاءالغالبية العظمي من المشاركين 
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 واالنتخابي:المطلب الثالث: المشهد السياسي 

تشهد الحياة السياسية في إيران صراعًا سياسيًا بين تيارين رئيسيين وهما التيار المحافظ 

ارية عن تحالف المؤسسة الدينية التقليدية والرأسمالية التج رافظ يعب  والتيار اإلصالحي، فالتيار المح

، أما التيار اإلصالحي فهو يعب ر عن تحالف القوى السياسية التي التفت *المعروفة باسم )البازار(

 ،عتبر رمزًا وقائدًا للحركة أو التيار اإلصالحي في إيران، حيث أُ (محمد خاتمي)حول الرئيس السابق 

وفي غياب األحزاب السياسية بالمفهوم المتعارف عليه، فإن أحزاب التيارين المتصارعين سياسيًا في 

عن تجمعات لكتل دينية وسياسية واقتصادية، تربط بينها قواسم فكرية أو سياسية أو إيران عبارة 

اء شرط تيف، وال تستطيع هذه الكتل والتجمعات ممارسة عملها السياسي إال بعد اس1مصالح مشتركة

اإليمان الديني، أي اإلذعان لمبدأ والية الفقيه أساسًا للحكم، فالمظلة االيدولوجية موحدة بالنسبة لهذه 

 ،األحزاب والكتل والتجمعات السياسية المكونة للتيارين المتنافسين في الساحة السياسية اإليرانية

ختلف لمعنى الكامل للديمقراطية، فهي توبالتالي ال يمكن الحديث عن أحزاب تمارس العمل السياسي با

فقط في أسلوب التنفيذ وشكل األداء السياسي وليس على الفكرة ذاتها، فإذا كانت الديمقراطية تعتمد 

بشكل تأسيسي على مفهوم االختالف والتعدد، فإنه ومع وصول رجال الدين إلى الحكم في إيران، لم 

ومما تقدم يمكن استعراض  ،2في إطار الدولة الدينيةيعد هناك حاجة لمزيد من التعدد واالختالف 

أهم األحزاب والتجمعات السياسية المكونة للتيارين المحافظ واالصالحي، واستعراض أسباب ضعفها 

 وعلل أفولها، والتطرق للصراع السياسي بين التيارين بالشكل التالي:

                                                           
 تجمع كبار وصغار التجار والحرفيين  التاجر بازاركان( وهو مؤسسة –البازار في اللغة الفارسية هو السوق)السوق الصغير بازارحه  *

 السياسية اإليرانية نتيجًة للروابط المتينة التي تجمعهم بالمؤسسة الدينية إذ ظل  اةفي إيران الذين كان والزال لهم الدور الفاعل في الحي  
 ل، مركز األهرام للترجمة والنشر، البازار الممول األساسي للمؤسسة الدينية في إيران،للمزيد انظر: فهمي هويدي،إيران من الداخ  

 . 408، 400،ص0000مصر، القاهرة،  
 .489، 488، ص4333مجموعة باحثين، العرب وجوارهم... إلى أين؟، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، بيروت،  -0
 ،4940الدولة الدينية(، الحوار المتمدن، العدد أحمد الشين، التعددية الحزبية في إيران ووهم الديمقراطية )األحزاب من الملكية إلى  -4

 م.4308-30-30تاريخ الدخول    www.ahewar.org م،03-39-4330   

http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
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 .أواًل: أحزاب وتجمعات التيار المحافظ

 :وتجمعات هذا التيار ما يليمن أهم أحزاب 

 :مجتمع مدرسي حوزة قم العلمية )جامعة مدرسين حوزه علمية قم( -9

يعد أعضاء مجتمع مدرسي حوزة قم العلمية من أكثر رجال الدين نفوذًا وتأثيرًا في الساحة 

مية، حيث السياسية اإليرانية، وهذا التشكيل السياسي له جذور تاريخية تمتد إلى ما قبل الثورة اإلسال

، والثانية (للشاه)المعارضة  (الخميني)مر تاريخ التجمع بثالث فترات، األولى مقترنة ببداية حركة 

، والثالثة بعد انتصار الثورة، وهي مستمرة إلى وقتنا الحاضر، وقد شهدت (الخميني)خالل فترة نفي 

لى تأسيس الحكم اإلسالمي، هذه المرحلة أي األخيرة تغيرًا في مسؤوليات المجتمع من المقاومة إ

وتثبيت أركانه من خالل المشاركة الفاعلة في مؤسسات الجمهورية المختلفة من مجلس الشورى 

اإلسالمي إلى مجلس صيانة الدستور، ومجلس الخبراء والهيئة القضائية، والعمل أيضًا على إعداد 

والتصدي لمؤامرات األعداء  األساتذة لتدريس المعارف اإلسالمية في الجامعات، وتأييد النظام

ات وللمجتمع مشارك، واإلصالح والتخطيط لمجاالت العلوم الدينية بما يتناسب مع حاجات النظام 

م، حيث دعم مجتمع 9119 عامسياسية عديدة في االنتخابات كان من أهمها االنتخابات الرئاسية 

، وفي االنتخابات الرئاسية (أكبر ناطق نوريي عل)وهو  (محمد خاتمي)قم منافس  ةمدرسي حوز 

دد كما أن الدستور اإليراني يعتبر نتاجًا فكريًا لع، (لهاشمي رفسنجاني)التاسعة قدم المجتمع الدعم 

  .1كبير من أعضاء مجتمع مدرسي حوزه قم العلمية

 :المجموعات األصولية )المبدئيون( -2

 دئ( التي فازت بأغلبية المقاعدالمبا للمدافعين عنمن أهم هذه المجموعات )الجبهة الموحدة  

م، ويؤكد األصوليون في ميثاقهم على االقتداء 2119م وعام 2114 عامفي االنتخابات التشريعية 
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بحديث مرشد الجمهورية اإلسالمية بشأن معايير األصولية ومواصلة الحوار بين األصوليين للحفاظ 

فكري يناصر والية الفقيه، وهي تؤمن على وحدتهم، كما أن الجماعات األصولية ترى أنها اتجاه 

أيضًا بأن مبدأ الوالية المطلقة للفقيه يعتبر مظهرًا للديمقراطية الدينية، واألهداف العليا للمجموعات 

األصولية هي تنفيذ تعاليم قائد الثورة اإلسالمية، ودعم السند الشعبي للنظام اإلسالمي، والحفاظ على 

 .1تفرقهم واستمرار الحوار فيما بينهم لمواصلة نجاحاتهموحدة األصوليين والحيلولة دون 

 :(إسالمي هالمؤتلفة اإلسالميون )مؤتلف -3

م، وهي من أقدم وأكبر المنظمات الدينية داخل هيكل 9191 عامتشكلت الجمعية رسميًا  

ا ، وتضم الجمعية في عضويته(الشاه)الجمهورية اإلسالمية، حيث كان لها نشاط كبير ضد نظام 

عددًا من المنظمات الدينية الرئيسية القديمة، مثل مجمع السوق اإلسالمي وهيئات العزاء التابعة 

للبازار، وتقبل الجمعية في عضويتها كل األفراد العاديين من النخبة إلى العامة ومن كل الطبقات، 

ة كحزب المؤتلفو  ،لذلك نجد بينهم العلماء والطالب والحرفيين والتجار والعمال من الرجال والنساء

نما يختار المرشد منهم بعض األشخاص لتولي بعض  اسياسي لم يتولو  مناصب تنفيذية في البالد، وا 

المسئوليات، كما أن أعضائها ُأنتخبوا كنواب في مجلس الشورى اإلسالمي، وتتلخص أهداف الجمعية 

المية، والمحافظة على في تحقيق األمن القومي والوفاق الوطني ودعم أسس نظام الجمهورية اإلس

 .2مبادئ خط األمام الخميني ووالية الفقيه ومواجهة التدخل األجنبي

 

 

                                                           
 ،  4308للكتب والنشر، لبنان، بيروت،  (، رياض الريس4300-0403شاكر كسرائي، إيران األحزاب والشخصيات السياسية ) -0

 .98،98ص    
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http://www.albainah.net/


000 
 

 .أحزاب وتجمعات التيار اإلصالحي ثانيًا:

 أحزاب وتجمعات هذا التيار ما يلي: من أهم

 :مجمع رجال الدين المقاتلين )مجمع روحانيون مبارز( -9

، بعد انفصاله عن (الخميني)م بمباركة خطية من اإلمام 9199 عامتأسس المجمع 

جامعة روحانيت مبارز تهران ) رابطة علماء الدين المناضلين في طهران (، وقاد تعاظم الدور 

 شميها)ى وتول (الخميني)السياسي للمجتمع في الفترة األولى للثورة إال أنه تراجع بعد وفاة 

م، 9119 عامفي االنتخابات الرئاسية  (محمد خاتمي)ع فوز وم، رئاسة الجمهورية (رفسنجاني

ة بوالي القولعاد المجمع إلى الضوء مجددًا، وكانت العودة تحمل مالمح تغيير واضحة، فمن 

إلسالمية، ا بداًل عنالحديث عن الجمهورية ح بواليته المقيدة وترجي القولالفقيه المطلقة إلى 

لحوار مع الواليات المتحدة األمريكية بداًل من مواجهتها وكذلك وأيضًا نادى المجمع بالدعوة إلى ا

باقتصاد السوق بداًل من اقتصاد الدولة، وبدأ المجمع في التراجع مجددًا بعد انتخابات مجلس 

مهدي )الشورى اإلسالمي السابعة والثامنة، وكانت الضربة القاسمة له من خالل فشل أمينه العام 

 .1في الفوز باالنتخابات الرئاسية التاسعة (كروبي

 :مكتب تعزيز الوحدة )دفتر تحكيم وحدت( -2

م، وتطور خطابه السياسي من دعم الثورة 9191 عامهو أكبر تجمع طالبي في إيران تأسس  

إلى الدعوة إلى الحقوق والحريات العامة في إطار النظام السياسي، وكان له دور بارز في دعم 

م، ومن المبادئ التي ينادي بها المكتب 9119 عامالحيين إلى رئاسة الجمهورية ووصول اإلص

قامة نظام ديمقراطي ال يخضع لسيطرة رجال الدين، ورفض المكتب  دعوته إلى إلغاء والية الفقيه وا 
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م، وندد من خالل بيان له بالقمع الذي مارسته السلطات خالل 2111 عامنتائج االنتخابات الرئاسية 

 ن السلطة الحاكمة أكملت مشروعبأ حين أعلناإلعالن عن نتائج االنتخابات،  تلتهرات التي المظا

 .1نظام الجمهوري والدستوري في القبرتبقى من ال دفن ما

 :حزب جبهة المشاركة )جبهة مشاركت إيران إسالمي( -3

م بقيادة محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس السابق 9119 عامتشكل حزب جبهة المشاركة  

نجحت الجبهة في الفوز بغالبية مقاعد  وقد، ، وهو من جيل الثورة اإلسالمية األوائل(محمد خاتمي)

م، بفضل قدراتها التنظيمية الجيدة، واعتبرت الجبهة من أهم 2111مجلس الشورى اإلسالمي عام 

والسلطة  ة الدستورنات من خالل طرح مشاريع قرارات مجلس صيااألحزاب السياسية بعد هذه االنتخاب

القضائية والعمل على تطبيع العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية، كما تعهد برنامج الحزب 

صالح السلطة القضائية التي يسيطر عليها المحافظون والحد من تدخل  بتوسيع حرية الصحافة وا 

م، 2119رك الحزب في انتخابات مجلس الشورى اإلسالمي عام وشا،رجال الدين في االنتخابات

، إال أن نشاط الحزب تم تجميده بعد اعتقال مقعداً  219مقعدًا من مجموع  44تحصل على حيث 

 .2م2111زعمائه إثر االضطرابات التي تلت نتائج االنتخابات الرئاسية عام 

  .أسباب ضعف وعلل ُأفول األحزاب السياسية :ثالثاً 

تعاني األحزاب والكتل السياسية في إيران من عدة أسباب أدت إلى ضعف في أدائها السياسي،  

بي المتعارف عليه في األنظمة الديمقراطية الحرة، وقد أدى هذا الضعف إلى ز مقارنة بالعمل الح

 :ومن هذه األسباب مايليزوالها في أحيان عديدة، 
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 :التبعية واالستبداد -9

اإليرانية قد نشأت بقرار حكومي مباشر ومن خالل شخصيات نافذة في إن معظم األحزاب 

الحكم، مما يجعلها تتأثر بتطورات العملية السياسية وتحوالتها، وأصبح دورها خاضعًا للتوجهات 

 الحكومية أي أنها تعتمد على الحكومة، في حين أن المسألة يجب أن تكون عكس ذلك.

 :النشاط الرسمي -2

والكتل السياسية في فترة االنتخابات، وينتهي هذا النشاط بمجرد انتهاء تنشط األحزاب  

العمليات االنتخابية، كما أنها تركز نشاطها في العاصمة طهران والمدن الكبرى األخرى في أغلب 

 .1األحيان، وهذا ما أفقدها القاعدة الشعبية

 :العامل االقتصادي -3

اإليرانيين أن عملية تقاسم السلطة في المجال يرى مجموعة من الباحثين السياسيين 

االقتصادي ضرورة للخالص من بقاء القدرة السياسية حكرًا على النظام الحاكم، ومن هنا نادى 

إلى إشاعة فلسفة تدعو إلى سياسة واقتصاد ليبرالي كأساس اجتماعي وغياب  ونالسياسي ونالباحث

 البرامج.

 :الضعف التنظيري وغياب البرامج -4

األحزاب والكتل السياسية في إيران لم تستطع أن تدون نظرية تتالئم مع اإلطار المرجعي 

للجمهورية اإلسالمية، حيث بقت موضوعات عديدة منها: المجتمع المدني والحريات والعدالة 

 والتعددية، قضايا خالفية وشائكة في دوائر الجدال السياسي اإليراني لهذا نودي بتقديم نموذج إيراني

 .2خاص للمجتمع المدني والديمقراطية، يصاغ وفقًا لخصوصية المجتمع اإليراني

                                                           
 .080فاطمة الصمادي، مرجع سبق ذكره، ص -0
 م،   4303-03-44األحزاب السياسية اإليرانية.. عقدة السلطة التي ال تحل، مركز الجزيرة للدراسات،  -4
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 :الشخصية والفرد المحور -7

الحاصل في األحزاب اإليرانية هو وجود شخصية مركزية يقوم عليها الحزب، بحيث يكون 

مرهونًا بمستقبل ذلك الشخص وحضوره، أي أن عمر األحزاب اإليرانية مرهون بعمر  همستقبل

مؤسسيها، وال يمكن لها أن تدوم بعد موتهم، أو يكفي أن يصبح هذا الشخص خارج السلطة ليتوقف 

 حزبه عن الخفقان.

 :الضعف القانوني -6

إن المعضلة المزمنة بالنسبة لألحزاب السياسية اإليرانية تكمن في تفسير النصوص القانونية،  

 آلخر، عالوة على شيوع ثقافة التهرب منفهي تأخذ شكل قراءة سياسية تختلف من طيف سياسي 

زبي ة إليجاد تنافس سياسي وحكهذه تغيب األجواء الصحية والمالئم القانون ومعاداته، وفي بيئةٍ 

 .شريف

 :البعد الثقافي واالجتماعي والنظرة السلبية -9

ة بيوجد شريحة واسعة في إيران تنظر بعين الشك والريبة إلى التحزب، بالرغم من ارتفاع نس

التعليم في المجتمع اإليراني، ويمكن أن يعود ذلك إلى أن كون األحزاب في األصل ظاهرة سياسية 

رانيان فإنهما إذا اجتمع إي "الشائعة لدى اإليرانيين هي أنه  غربية مستوردة، فالثقافة السائدة والفكرة

ذا أصبحوا ثالثة انقسموا نان حزبًا وا   .1" يكوِّ

 .المشهد االنتخابي(و )الصراع السياسي  ونواإلصالحي ونالمحافظ ابعًا:ر 

م سيطر المحافظون على المشهد 9119وحتى العام من القرن الماضي منذ بداية التسعينات  

 (خامنئي)ترسيخ نفوذهم في مؤسسات النظام من خالل تحالف المرشد  االسياسي في إيران، واستطاعو 

                                                           
 .088فاطمة الصمادي، مرجع سبق ذكره، ص -0
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افظ، حينها ممثالً لتيار اإلصالحيين المعتدلين والتيار المحعتبر ، الذي اُ (هاشمي رفسنجاني)والرئيس 

استثمر التيار المحافظ هذا التحالف بمهارة عالية، فرسخ نفوذه وتأثيره في السلطتين التشريعية  نهاحي

بمنصب رئاسة الجمهورية إال أن التيار المحافظ  (هاشمي رفسنجاني)بالرغم من فوز فوالقضائية، 

زة العلمية ومراجعها، وكذلك باألجهزة األمنية التي ترفع لواء حماية الثورة ونظامها استقوى عليه بالحو 

ومبادئها، ففرض التيار عليه رموزه في السلطة التنفيذية بعد سيطرتهم على المؤسسات المهمة 

 .1والرئيسية في الدولة

تان لرئاسة م جولتان انتخابي9119م إلى عام 9191ولقد جرت في الفترة الممتدة من عام  

م، وفاز في 9113 عامم، والدورة السادسة 9191الجمهورية اإلسالمية، وهما الدورة الخامسة عام 

وفي نفس ، 2المدعوم من التيار المحافظ بمنصب رئاسة الجمهورية (هاشمي رفسنجاني)كلتا الدورتين 

م، 9112لرابعة عام جرت جولتان انتخابيتان لمجلس الشورى اإلسالمي، وهما الدورة ا هذه الفترة

م، وكانت نتيجة االنتخابات في الدورتين قد أدت إلى سيطرة التيار 9116 عاموالدورة الخامسة 

 . 3المحافظ على أغلبية المقاعد النيابية في مجلس الشورى اإلسالمي

إال أن التيار المحافظ وبعد أن سيطر على المشهد السياسي في هذه الفترة، غفل في بعض  

المراحل عن حقيقة تاريخية، وهي أن استقواءه بالحكم والسلطان وعدم إدراكه ألعماق المجتمع سيؤدي 

وحات مبالضرورة إلى التآكل أواًل، والقطيعة مع المجتمع ثانيًا، وأنه قد أغفل أو تجاهل مطالب وط

بدت األمور أحيانًا وكأن  لشعبلمن أن يكون الحكام هم خدم  فبدالً نصف السكان من الشباب، 

دولة وليس العكس، وهنا حدثت فجوة بين التيار للالمحافظين يريدون أن يكون المجتمع هو خادم 

العام  أيردود فعل عكسية لدى الر  أثارالمحافظ والرأي العام، فمنطق االستقواء بمؤسسات الدولة 
                                                           

 .494، 490مجموعة باحثين، العرب وجوارهم... إلى أين؟، مرجع سبق ذكره، ص -0
           مصر، القاهرة، ، 00المجلد الثاني، العدد  ،مجلة مختارات إيرانية صادق سبحاني، عشرون عاماً على انتخابات رئاسة الجمهورية، -4
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رئيسًا للجمهورية  (بمحمد خاتمي)م، التي جاءت 9119تبلورت في االستحقاقات االنتخابية عام 

م إلى العام 9119، وهو الذي قاد التيار اإلصالحي خالل الفترة التي امتدت من عام 1اإلسالمية

شعارات ن، فالم، واستطاع أن يمسك بزمام السلطة التنفيذية وغيرها من مراكز القوة في إيرا2117

التي جاء بها الخطاب اإلصالحي ومن ضمنها الحرية والمشاركة العامة واالنفتاح في السياسة 

نكار  الخارجية، والتوسع في المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون والدفاع عن المجتمع المدني، وا 

 .2ابوالنساء والشب القت ترحيبًا واسعًا من الطبقة الوسطى ومن المثقفين األكاديميين ،العنف

دارة العملية لقد  عكست الحركة السياسية النشطة لإلصالحيين في مخاطبة الرأي العام وا 

السياسية، بما في الدستور من قيم تحترم مبدأ السيادة الشعبية في اختيار رموز النظام، بما فيها 

، حيث إلسالمي فقطاختيار المرشد نفسه وليس انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى ا

اعتبرت قضية والية الفقيه وصالحياته هي القضية الجوهرية وسر الخالف بين التيارين، فصالحيات 

وسلطات المرشد الواسعة تضرب الديمقراطية والحرية في مقتل، كما يراها اإلصالحيون الذين حاولوا 

اإلصالحية في إيقاظ القوى األصولية ساهمت السياسات ، و 3إلغاءها دون جدوى (محمد خاتمي)بقيادة 

المحافظة وفي تجميع صفوفها للتصدي ألي محاولة للتغيير داخل إيران، خشية أن يطال هذا التغيير 

ها للخطر فالمحافظين يخشون من التعامل مع الفكر الغربي والخارجي، ءَ كيان الثورة، ويعرض مباد

، فأصبح الصراع السياسي بين 4ية الفقيه ذاتهاوهم يخشون أيضًا أن تطال رياح التغيير نظرية وال

تحت  فاز بمنصب الرئيس (فخاتمي)بمنصب الرئاسة،  (محمد خاتمي)التيارين سمة غالبة منذ فوز 

شعار اإلصالح كما أن فوزه بدورة رئاسية ثانية جاء تحت هذا الشعار، وجلب معه مجلس شورى 

                                                           
 .490، 494مجموعة باحثين، العرب وجوارهم... إلى أين؟، مرجع سبق ذكره، ص -0
 .88، 88فاطمة الصمادي، مرجع سبق ذكره، ص -4
 .49، 48راي تاكيه، مرجع سبق ذكره، ص -0
       ، 4330يناير مصر، القاهرة، ، 08المجلد الثاني، العدد  ،مجلة مختارات إيرانيةاإلصالحيون والمحافظون إلى أين؟،  أمين مسلم، -8
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 ونولمواجهة التيار اإلصالحي تحرك المحافظ، م2111 عامبأغلبية مساندة له ولمنهجه اإلصالحي 

وذلك باستخدام المؤسسات الدستورية المسيطر عليها من قبلهم مثل مجلس صيانة الدستور ومجلس 

تشخيص مصلحة النظام، لمحاربة اإلصالحيين وبرامجهم، وكذلك تم تسخير السلطة القضائية في 

 .1دعت الحاجةالتصدي للمؤسسات اإلصالحية ومنابرها وقمعها إذا 

م، جولتان انتخابيتان لرئاسة 2117م إلى عام 9119جرت في الفترة الممتدة من عام  كما

م، وفاز في كلتا الدورتين 2119 عام، والدورة الثامنة 2م9119 عامالجمهورية وهما الدورة السابعة 

ولتان رت جوفي نفس الفترة ج، بمنصب رئاسة الجمهورية (محمد خاتمي)مرشح التيار اإلصالحي 

ون م، التي حقق فيها اإلصالحي2111 عامانتخابيتان لمجلس الشورى اإلسالمي، وهما الدورة السادسة 

م، فقد شهدت عودًة 2114 عامأما الدورة السابعة والتي جرت في  3انتصارًا كبيرًا على المحافظين،

وانتصارًا للمحافظين الذين أمسكوا بأغلب السلطات، ومنها مجلس الشورى اإلسالمي ومجلس صيانة 

، حيث شهد النظام السياسي في إيران 4تشخيص مصلحة النظام وموقع المرشدالدستور ومجلس 

ي البالد، مل السلطات السيادية فتمثل في هيمنة التيار المحافظ من جديد على مقاليد كا جذرياً انقالباً 

ومثلت هذه االنتخابات الفصل األخير من مسلسل خروج التيار اإلصالحي من مؤسسات الدولة، 

ية في مجلس الشورى اإلسالمي انقلبت إلى أقل يونواألغلبية الكاسحة التي كان يتمتع بها اإلصالح

 الغالبية العظمى من المقاعد، وبالتاليم، في مقابل استفراد التيار المحافظ ب2114صغيرة منذ عام 

سقوط التيار اإلصالحي جاء نتيجة ، و 5تبدلت صورة المشهد السياسي في ضوء نتيجة هذه االنتخابات

 ألخطاء وتناقضات داخلية تم إهمالها في غمرة االنتصار ومنها:

                                                           
 .000راي تاكيه، مرجع سابق، ص -0
 .04صادق سبحاني، مرجع سبق ذكره، ص -4
 .408، 408وفيل، مرجع سبق ذكره، صثييري ك - 0
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 االنتخابات  ية منالذي نافس أحمدي نجاد في الدورة الثان (هاشمي رفسنجاني)رفضهم للتحالف مع  -9

 الرئاسية.    

 التشديد على اإلصالحات السياسية على حساب اإلصالحات االقتصادية. -2

 كان من الممكن لهم وضع مشروع سياسي يتضمن بعضًا من القوى المحافظة. -3

 سياسة االنقضاض المباشر على شبكات المحافظين االقتصادية من خالل مشاريع قوانين  -4

 م، والذي كان تحت سيطرة اإلصالحيين.2112في مجلس الشورى اإلسالمي عام صيغت      

 التناقض القائم بين األهداف المعلنة مثل الديمقراطية الدينية والمجتمع المدني والدولة الحقوقية،  -7

 وعدم وجود إجراءات ترمي إلى بلوغ هذه األهداف.     

 اختار دوماً الحفاظ على النظام اإلسالمي  (مد خاتميمح)التناقض الثاني مرتبط باألول، كون أن  -6

 .1رغم نجاحه في جلب تأييد شريحة كبيرة من الناخبين المعارضين لهذا النظام     

م، وهي الفترة التي تولى فيها 2193م إلى العام 2117لفترة الممتدة من عام اقد شهدت ل

 لرئاسة الجمهورية، انانتخابيت انمنصب رئاسة الجمهورية اإلسالمية جولت (محمود أحمدي نجاد)

مون منهم ينت ثثالم، والتي تصارع فيها ثمان شخصيات إيرانية 2117 عاموهما الدورة التاسعة في 

للتيار اإلصالحي، وخمس ينتمون للتيار المحافظ، وانتهت هذه الدورة في مرحلتها الثانية التي اقتصرت 

الفوز  (أحمدي نجاد)، حيث حقق فيها (هاشمي رفسنجاني)و (محمود أحمدي نجاد)سة فيها بين المناف

بعد أن حظي بدعم وتأييد األذرع العسكرية في النظام اإليراني، والتي قدر  (رفسنجاني)على منافسه 

 معا وفي الدورة العاشرة لالنتخابات الرئاسية التي جرت، 2تعدادها بأكثر من خمسة ماليين ناخب

                                                           
 .443ثييري كوفيل، مرجع سابق، ص -0
 .488،488مصطفى اللباد، حدائق األحزان إيران و "والية الفقيه "، مرجع سابق، ص -4
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حسين  مير)م، شهدت الساحة السياسية صراعًا عنيفًا بين مرشحي التيارين، خاصة بعد اتهام 2111

بالبالد على الساحة الدولية، وأنه عرض  بأنه ألحق العار (لنجاد)مرشح التيار اإلصالحي  (موسوي

ات وعدم ثقة، وأنه واضطرابمكانتها للخطر باتباعه لسياسات طائشة، وأن سياساته سببت للبالد توترًا 

أسفرت نتائج هذه ، و 1مارس ديكتاتورية أضرت بالبالد وعرضت اإليرانيين إلى اإلهانة في العالم

ة، بمنصب رئاسة الجمهوري (محمود أحمدي نجاد)االنتخابات عن فوز مرشح التيار المحافظ المتشدد 

محسن )، كما جاء مرشح المحافظين (ير حسين موسويم)وجاء في المرتبة الثانية مرشح اإلصالحيين 

عقب إعالن و ، مرشح اإلصالحيين في المرتبة الرابعة (مهدي كروبي)في المرتبة الثالثة و (رضايي

هذه النتيجة اندلعت موجة احتجاجات وأعمال عنف واسعة في أغلب المدن اإليرانية، رافضة لهذه 

ة للنتائج ورأى بأن عملية تزوير كبير  ،باتنفسه الفائز باالنتخا (مير حسين موسوي)النتيجة، وأعلن 

قد حصلت، إال أن هذه االحتجاجات ثم قمعها بشكل عنيف من قبل السلطات والحرس الثوري 

 انكما شهدت هذه الفترة جولت، 2اإليراني، ورافق ذلك اعتقال العديد من المسؤولين اإلصالحيين

 عامم، والدورة التاسعة 2119لمجلس الشورى اإلسالمي، وهما الدورة الثامنة في عام  انانتخابيت

م، ففي الدورة الثامنة استطاع المحافظون الحصول على أغلبية المقاعد في مجلس الشورى 2192

اإلسالمي في مقابل أقلية تحصل عليها اإلصالحيون والمستقلون وهو ما ضمن استمرار الهيمنة 

لى مفاصل صنع القرار في إيران، وكان مجلس صيانة الدستور الذي يفرز المرشحين المحافظة ع

أما انتخابات الدورة التاسعة ، 3طبقًا النتماءاتهم الفكرية قد استبعد المئات من رموز التيار اإلصالحي

اطعة قفقد شهدت انقسامات كبيرة في داخل التيارين، فالتيار اإلصالحي انقسم على نفسه بين داٍع للم

                                                           
 .000، 003، ص4303السعودية، الرياض، جميل الذيابي، إيران "ورقصة" السرطان، العبيكان للنشر،  -0
                           www.ar.wikipedia.orgم، 4330-38، ويكيبيديا الموسوعة الحرة، 4330انتخابات إيران الرئاسية  -4
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م في االنتخابات الرئاسية عا (مهدي كروبي)و، (حسين موسوي ميرل)ومنهم اإلصالحيون المؤيدون 

م، بهدف إعادة بناء قوتهم من جديد وبين مشارك فيها، حيث شارك في هذه االنتخابات 2111

 .(محمد خاتمي)اإلصالحيين المقربين من 

النظر إلى التيار المحافظ والذي سيطر على المشهد السياسي في هذه الفترة، فإنه شهد بو 

لى، وحكومته مع المرشد األع (أحمدي نجاد)شبت بين الرئيس نانقسامًا جاء نتيجة للخالفات التي 

د، حول أسلوبه في إدارة البال (نجاد)وكذلك لالنتقادات التي وجهت من قبل بعض المحافظين إلى 

صة في ملفات االقتصاد والصراع مع الغرب، لهذا شهدت هذه االنتخابات صراعًا بين الكتلة خا

ياب واضح في غ (خامنئي)، والكتلة المؤيدة للمرشد األعلى (نجاد)المحافظة والمتشددة المؤيدة للرئيس 

ن قوة، م للتيار اإلصالحي الذي تعرض لحمالت واسعة من القمع والتشويه، التي افقدته ما تبقى له

وقد أسفرت النتائج عن فوز الكتلة المحافظة المقربة من المرشد األعلى، بهذا فرض التيار المحافظ 

انتخابات مجلس الشورى اإلسالمي في  توتميز ، 1سيطرته من جديد على مجلس الشورى اإلسالمي

م بتشكل تحالفات وجبهات استمر وجودها حتى االنتخابات الرئاسية الحادية 2192دورته التاسعة عام 

 م، ومن أهم هذه القوى:2193 عامعشر 

 جبهة األصوليين المسيطرة على مفاصل النظام اإليراني، والتي ضمت كل من:  -9

 جبهة األصوليين المتحدة. -أ

 مام.جبهة اتباع خط اإل -ب

 جبهة الصمود. -ج
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    www.siyassa.org   م.4308-30-03تاريخ الدخول 

http://www.siyassa.org/
http://www.siyassa.org/


040 
 

 جبهة الثبات المؤيدة لنجاد، والتي تعبر عن الخطاب الجديد لألصوليين. -2

 م، 2111الذين أصبح حضورهم في المشهد السياسي ضعيفًا بعد أحداث عام  وناإلصالحي -3

 رهن اإلقامة الجبرية.  (مهدي كروبي)و (مير حسين موسوي)خاصة بعد وضع كل من      

 الذين كانت مشاركتهم صورية ال تُبنى عليها أي توقعات، غير أن الوضع اختلف في  ونالمستقل -4

 نفسه مرشحًا مستقاًل، وهو الذي شغل منصب السكريتير  (حسن روحاني)هذه المرة بعد أن قدم     

 وما  (محمد خاتمي)ي فترة رئاسة السابق لمجلس األمن القومي وكبير مفاوضي الملف النووي ف    

 محمد )زة مع متميعن بقية المرشحين، كونه أصولي مؤمن بوالية الفقيه وله عالقة  (روحاني)ز مي      

 .1رف عليه تعاطيه المعتدل مع التيار اإلصالحي، وقد عُ (هاشمي رفسنجاني)و (خاتمي    

م بعد عملية الفرز من قبل 2193 عامجرت االنتخابات الرئاسية في دورتها الحادية عشر و 

مجلس صيانة الدستور، وكذلك انسحاب بعض المرشحين من خوض السباق الرئاسي، التي كان من 

المحسوب على التيار اإلصالحي، بعد أن ثم إقناعه  (محمد رضا عارف)أهمها انسحاب المرشح 

ت وبرهنت على وقوف باتخاذ هذه الخطوة والتي أدت إلى قلب التكهنا (محمد خاتمي)من طرف 

، فأصبح للتيار اإلصالحي مع وجود شخصية معتدلة مثل (حسن روحاني)التيار اإلصالحي خلف 

أسفرت هذه االنتخابات وقد ، 2حظوظه في أن يكون له مشاركة فاعلة في هذه االنتخابات (روحاني)

مانية ذلك ثالذي وصف بأنه معتدل بمنصب رئيس الجمهورية، منهيًا ب (حسن روحاني)عن فوز 

أعوام من حكم المحافظين حيث حظي روحاني بدعم المعتدلين واإلصالحيين، وتحصل على أكثر 

 37من أصوات الناخبين التي وصلت إلى أكثر من  %71.69مليون صوت أي بنسبة  99من 

مليون ناخب، متقدمًا بذلك على خمسة مرشحين محافظين، ووعد روحاني بعد فوزه باستخدام مرونة 

                                                           
 نموذجاً، مركز المسبار للدراسات والبحوث،  4300سلطان محمد النعيمي، االنتخابات الرئاسية اإليرانية المؤثرات والنتائج  -0

 .89،88، ص4308دبي، اإلمارات،     
 .84المرجع نفسه، ص –4
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أيضًا بالتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن البرنامج )روحاني( ر في التعامل مع الغرب، وتعهد أكث

 .1 اإليراني النووي

 .القدرات اإليرانية للعب الدور اإلقليمي - المبحث الثاني

يتناول هذا المبحث استبيان القدرات اإليرانية، سواًء الموقع الجغرافي أو القدرات االقتصادية 

يمي في من نفوذها وحضورها اإلقلوالعسكرية التي تعمل إيران بكل طاقتها، من أجل تفعيلها لتعزز 

 الشرق األوسط.

 :المطلب األول: الموقع الجغرافي

عالميًا من حيث كبر المساحة مقارنة بباقي دول العالم، وتبلغ  99إيران المرتبة الـ تحتل

مليون نسمة على حسب مركز  79، كما أن عدد السكان بلغ الـ2(2كم 946494111)مساحتها

ألف  976مليون و 99، ويتوقع المركز أن يصل هذا الرقم إلى الـم2199عام  اإلحصاءات اإليراني

 2199حتى  2116، وأشار المركز بأن عدد سكان إيران من عام 2197شهر مارس نسمة في نهاية 

مليون نسمة يعيشون في المدن مقابل عدد سكان األرياف  77ماليين نسمة، وأن  7ارتفع بنسبة 

 771مليون و 92مليون نسمة، وأن العاصمة طهران تحتضن أكثر من  21والقرى الذي يصل إلى 

، ويدين معظم اإليرانيين باإلسالم ويتبع الغالبية منهم المذهب 3السكانألف نسمة من إجمالي عدد 

عشري، كما يوجد فيها ديانات أخرى مثل الرزادشتية  ىالشيعي الجعفري المعروف بالمذهب اإلثن

 والمسيحية واليهودية باإلضافة إلى أهل السنة.

                                                           
 م.4308-30-03تاريخ الدخول   www.arabic.euronews.com ، إيرونيوز، بال تاريخ،4300االنتخابات اإليرانية  -0
 . 09جميل الذيابي، مرجع سبق ذكره، ص -4
 م.4308-00-08تاريخ الدخول   www.alalam.ir قناة العالم اإلخبارية، بال تاريخ، -0
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يعة أقلية ية في إيران، وكان الشالجدير بالذكر أن أهل السنة )الشافعية والحنيفية( كانوا األكثر 

 (إسماعيل الصفوي)محصورة في بعض المدن مثل مدينة قم وقاشان ونبسابور، ولكن مع وصول 

يتوزع ، 1الموت أوخيرهم بين التشيع  حينه أجبر أهل السنة على التشيع 119 عامإلى سدة الحكم 

السكان بكثافات مختلفة داخل إيران، ففي شمالها وغربها توجد كثافة سكانية عالية مقارنة بالجنوب 

ية من أو خال معدومةتكون تكاد الشرقي الذي تتدنى فيه الكثافة السكانية، وتوجد مناطق أخرى 

يها، إذ يشكلون لبية فوفيما يتعلق بالتركيبة الدينية إليران فالمسلمون الشيعة يمثلون األغ، السكان

من تعداد السكان، ويمثل اليهود  %1من عدد السكان، بينما يمثل السنة والمسيحيين  %99حوالي 

من مجموع عدد السكان، وتعتبر  %9منهم، أما أتباع الديانات األخرى فإنهم يمثلون  %3والزرادشتية 

من تعداد السكان،  %74الشيعة بحوالي إيران خليطاً من القوميات الدينية واللغوية، حيث يقدر الفرس 

، ثم األكراد بنسبة %9يليهم جيالكي ومازندارني وهم يمثلون نسبة  %22واالذريون يشكلون نسبة 

، وآخرون معظمهم من األرمن %2والتركمان  %2، والبلوش %2واللوري  %2والعرب  9%

نية موغرافي والتركيبة العرقية والديمن مجموع سكان إيران، وأفرز التقسيم الدي %9واألشوريين يمثلون 

 المعقدة فيها عدم وجود تجانس داخلي مما نتج عنه مشاكل عديدة من أهمها:

 نزاع بين قبائل البلوش والحكومة المركزية. -9

 وجود كثافة كردية في شمال إيران مع الحدود العراقية وتركيا، ومطالبتها بالحكم الذاتي. -2

 مام رب إيران باالنفصال واالنضأدري يتكلمون اللغة التركية في شمال غماليين  ثالثةمطالبة  -3

 أذربيجان. إلى     

 إيران بأتباع المذهب الشيعي في الدول العربية المجاورة لها، يعكس  إرتباطاتإن  -4

 

 مسؤوليات أمنية قد تكون مباشرة وغير مباشرة عليها.     
                                                           

 .00، 04جميل الذيابي، مرجع سابق، ص -0
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 السكان في إيران يصعب السيطرة عليها.الزيادة الكبيرة في معدالت نمو  -7

  .ي على الشعوب العربية والنظرة االستعالئية إليهمقالشعور اإليراني بالتفوق العر  -6

ية، فإنه في س تهديدات داخلمن هذه التركيبة الدينية والطائفية المعقدة التي تعكولكن بالرغم         

خليج المجاورة خاصة دول الالسكان مقارنة بالدول تعتبر مصدر قوة لها، ألن كبر عدد  الوقت نفسه

وقد أدى عدم التجانس الداخلي بالحكومة المركزية إلى ، يشعرها بالتفوق الديمغرافي عليها العربي

االنتباه وبشدة إلى قضية الهوية الوطنية، واعتبارها أحد أهم مصالح األمن القومي التي يجب المحافظة 

العبرانية، البندرية  ،ذرية، الكرديةلغة منها الفارسية، األ 911أكثر من ويوجد في إيران ، 1عليها

محافظة  29ومن الناحية اإلدارية تقسم إيران إلى ، 2)الخليجية(، وغيرها من عشرات اللغات واللهجات

قرية، وتعتبر محافظة خراسان من أكبر محافظات  2919مدينة و 719ناحية و 649قضاء، و 249و

إيران محاطة بثالث دول حبيسة، من الناحية البرية فإن و ، من أصغرها (قم)محافظة إيران مساحة و 

وكازاخستان وتركمانستان، بحيث تصبح هذه الدول في حاجة إلى إقامة عالقات وثيقة وهي أفغانستان 

يران من الجهة إ، تحد 3مع إيران لتجد لها منفذًا بحريًا، وبالتالي ال تشكل هذه الدول مصدرًا لتهديدها

الشمالية جمهوريات آسيا الوسطى أذربيجان وأرمينيا وتركمانستان، ويبلغ طول حدودها مع هذه الدول 

، من مجموع الحدود الكلية%39.43كم وبنسبة 7214كم من مجموع حدودها البرية البالغة 9941

، أما الجهة %1ة كم وبنسب491ومن ناحية الشمال الغربي تحدها تركيا ويبلغ طول حدودها معها 

حين تحد بها من الناحية الشرقية و ، %29.41كم وبنسبة 9291الغربية فتحدها العراق بحدود طولها 

بنسبة  كم999، وباكستان بحدود طولها %94.19كم وبنسبة 939أفغانستان بحدود طولها 

ادعاءها  رزهاوتعتبر حدود إيران بدول جوارها حدود غير مستقرة، لوجود مشاكل حدودية أب، 97.91%

                                                           
 ميالد مسعود نمريش، موقف المجتمع الدولي من التسلح النووي اإليراني، رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا، طرابلس، -0

 .04، 00، ص4330   
 .00جميل الذيابي، مرجع سابق، ص -4
 .0ميالد مسعود نمريش، مرجع سابق، ص -0



049 
 

وجد مشاكل أبوموسى اإلماراتية، وتو لكبرى والصغرى ا ببتبعية جزر البحرين لها، واحتاللها لجزر طن

حدودية مع العراق أبرزها مشكلة شط العرب، فضاًل عن مشاكل إيران مع روسيا بخصوص تقاسم 

ى الجمهوريات الوسططي عروسيا أن ترأت إيران أن على حيث الحصص بينهما في بحر قزوين، 

وتوجد ، في مياه بحر قزوين من حصة إيران %71التي استقلت عنها جزءًا من حصتها التي تبلغ 

، 1إليران مع أذربيجان التي تدعمها الواليات المتحدة األمريكية على منطقة بحر قزوين مشاكل حدودية

  .ارها الجغرافيالخريطة التالية توضح الحدود البرية والبحرية إليران مع دول جو و 

 الجوار دول مع إيران حدود توضح خريطة( 2) شكل

                 
 م.4308-34-48،تاريخ الدخول www.google.com.ly خريطة إيران،

                                                           
 عدنان الشيباني وحميدة عبدالحسين، األهمية االستراتيجية لموقع إيران الجغرافي، مركز الرافدين للدراسات والبحوث اإلستراتيجية،  -0

 .0، 4، ص4304العراق، بغداد،     
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جود و  وعند مقارنة الحدود البرية إليران مع مساحتها نجدها تسمح باتساع النطاقات الدفاعية،

عمق كاف لإلنذار المبكر عند التعرض لهجمات جوية أو صاروخية من اتجاه الشرق والجنوب، إال 

 أن هذه الخاصية تقل من جهتي الغرب والشمال الغربي.

وتتميز إيران بوجود موانع طبيعية على حدودها تسهل من عملية الدفاع عنها، ففي الشمال 

والسفوح الجنوبية لجبال القوقاز، ومجموعة أخرى من الجبال توجد سلسلة جبال البرز وبحر قزوين 

 الصغيرة من الجهة الشرقية وسلسلة جبال زاجروس، والخليج من الناحية الغربية وخليج عمان جنوبًا،

ث دائمًا بحيرات صغيرة، مما يجعلها تبح 91وال توجد في إيران أنهار كبيرة ولكن تنتشر فيها حوالي 

تتمتع إيران بإطاللة على مسطحات مائية حيوية وهي الخليج العربي و ، 1مائيعلى تحقيق األمن ال

من الناحية الجنوبية الغربية، وخليج عمان من الجنوب وبحر قزوين من الشمال، ويبلغ مجموع سواحل 

كم، وتشمل الخليج 7214من مجموع الحدود الكلية البالغة  %32.66كم بنسبة 2724إيران البحرية 

كم، 644كم وبحر قزوين بمسافة 911كم، وخليج عمان وبحر العرب بمسافة 9991فة العربي بمسا

ولقد أعطت إطاللة ايران على خليج عمان والخليج العربي قيمة غير عادية ووزنًا اقليميًا ودوليًا ، 

حيث استفادت منهما في بناء قواعدها البحرية التي جعلت منها قوة يحسب لها حسابها في الميزان 

 ،(بوشهر)، و(باسعبندر )تراتيجي في المنطقة، ومن أهم هذه القواعد البحرية قاعدة االس

 بمقدور إيران من خالل حيث أصبح ، (جاه بهار)وقاعدة  (عبادان)، و(خرج)، وجزيرة (بندرخميني)و

هذه القواعد التدخل والتأثير في إمدادات النفط والحركة التجارية والحربية في الخليج العربي، كما أن 

العربي تمتاز بعمق مياهها الذي أعطاها مميزات إضافية من السواحل اإليرانية المطلة على الخليج 

، (بندر عباس)ميناء أهمها ميناء  99ي وجد على الساحل اإليرانيحيث المرسى واألعماق، كما 
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بندر )و (عبادان)من صادراتها ووارداتها، أما موانئ  %11يمر منهما ما يقارب الـــ  اللذان (بوشهر)و

 تعتبر من الموانئ الرئيسية لتصدير النفط اإليراني. (خرج)وجزيرة  (خميني)و (شاهبور

 44111في مياه الخليج العربي أكثر من ستة حقول نفطية حيث يبلغ أعماقها من تمتلك  يرانإ

أما الساحل اإليراني على بحر قزوين فله أهمية اقتصادية ، م تحت مستوى سطح المياه 74111إلى 

ليه الذي تطل ع *(مضيق هرمز)وأعطى ، كبيرة تأتي من أهمية منطقة بحر قزوين الغنية بالنفط

على بعض الجزر الموجودة فيه، أعطاها أهمية كبيرة إلى سيطرتها  يه، باإلضافةإيران وتشرف عل

سفينة محملة  911هذه األهمية في عبور أكثر من  تتجسدمن أهم المعابر المائية عالميًا، و ه باعتبار 

دقيقة من مناطق الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة  97بالنفط من خالله، وبمعدل سفينة واحدة لكل 

أعطت هذه اإلطالالت البحرية إليران أهمية استراتيجية، ولعبت على تعزيز أهمية موقع ف، عالمياً 

   .1قليمي والدوليإيران الجغرافي على المستوى اإل

في برنامجه الدراسي بخصوص الشرق األوسط  *اعتبر )المعهد الملكي للشؤون الدولية(و 

، أن تصاعد النفود اإليراني في المنطقة راجع ألهمية الموقع الجيواستراتيجي إليران، م2116لسنة 

قليم وسط  سيا، آألنها تشكل حلقة الوصل بين أهم إقليمين نفطيين عالميًا، وهما إقليم الشرق األوسط وا 

 . وهي بذلك تقع في مركز القلب بالنسبة للمناطق النفطية في العالم

االستراتيجية تتصل بموقعها فحسب، فوجود قوة عالمية كبرى بجوارها من  أهمية إيرانلم تعد 

خالل تدخل هذه القوة في بعض الدول المجاورة لها، كالتدخل األمريكي في أفغانستان والعراق منح 

إيران دورًا استراتيجيًا ساعدها في تحقيق مكاسب نفعية، وكذلك أصبحت مرتبطة من خالل موقعها 

                                                           
 (.4م، انظر الملحق رقم )4308-34-44تاريخ الدخول  www.google.com.ly خريطة توضيحية لمضيق هرمز، -*
 .8، 0، 4عدنان كاظم الشيباني واحميدة عبدالحسين، مرجع سبق ذكره، ص -0
 وسمي بالمعهد الملكي  0043( والذي عرف باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية عام Chatham Houseتأسس معهد تشاتام هاوس ) -*

 نسبة ألهمية المبنى الذي يوجد فيه مقره الرئيسي في وسط العاصمة البريطانية لندن حيث كان مقر سكن ثالثة من رؤساء بريطانيا لهذا    
 المركز من أهم المراكز البحثية المهتمة بالقضايا السياسية في العالم ومن أهم  غلبت تسميته بالمعهد الملكي على تسميته الرسمية ويعتبر  

   www.ar.wikipedia.org  برامجه )برنامج دراسات الشرق األوسط(،للمزيد أنظر تشاتام هاوس، ويكيبيديا الموسوعة الحرة.   
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ستراتيجية لهذه القوى في ظل غياب سيناريوهات واضحة عن اتجاه هذه عادالت جيو مفي 

وإليران  ،االستراتيجيات، سواًء لصالح الغرب أو لصالح روسيا نتيجة لتبعية المنطقة تاريخيًا لهما

أهمية أخرى في كونها توفر أفضل الطرق لمد أنابيب النفط والغاز من إقليمي وسط أسيا والشرق 

ا، باعتبارها الدولة األهم في ربط الخليج ببحر قزوين، فلقد اهتم اإليرانيون بجعل األوسط إلى أوروب

بالدهم منطقة عبور بين الشرق والغرب، مما جعل خبراء الشركات الناقلة في إيران والهند وروسيا 

يتفقون على جدوى طريق العبور بين الشمال والجنوب، الذي يمر بإيران من الناحية الفنية 

 .1اديةواالقتص

 :المطلب الثاني: القدرات االقتصادية

تعرض االقتصاد اإليراني لعدة أزمات حاولت الحكومات المتعاقبة فيها وضع حلول الحتوائها 

الغاز، إال اقتصادية هائلة منها النفط و بالرغم من أن إيران تتمتع بوجود إمكانيات فأو لتخفيف أثارها، 

ادية التي ، وكان للعقوبات االقتصاقتصادهاأنها لم تستطع توظيفها بالشكل الذي يؤدي إلى انتعاش 

فرضت عليها أثر كبير في عدم نجاح عمليات اإلصالح االقتصادي فيها، وللتخفيف من وطأة هذه 

مع دول أخرى لم تشترك في فرض العقوبات  العقوبات سعت إيران إلى إقامة عالقات اقتصادية

 -الدولية عليها. وللتعرف على القدرات االقتصادية اإليرانية تم تناولها بالشكل التالي:

 .أواًل: تطورات االقتصاد اإليراني

شهد االقتصاد اإليراني منذ قيام الثورة اإلسالمية في إيران محاوالت عديدة للنهوض به 

نعاشه، حيث اختلفت الخطط االقتصادية وتفاوتت نسب النجاح والفشل االقتصادي في أداء  وا 

 :اآلتيالحكومات المتعاقبة، والتي يتم استعراضها بالشكل 

                                                           
 نة، بات –عيساوه آمنة، الدور اإلقليمي اإليراني في النظام الشرق أوسطي بعد الحرب الباردة، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر -0

 .90، 94، ص4303الجزائر،   
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  :م1111-1191 (هاشمي رفسنجاني)فترة والية  -1

العراق، والتي استمرت إلى ما يقارب الثماني سنوات نتج مع العمليات العسكرية  انتهاءبعد 

الرئيس ( و علي خامنئي)، وبسبب هذه األزمات سعى مرشد الدولة  ةر يعنها اختناقات اقتصادية أكب

إلى إعادة بناء االقتصاد بعد ما دمرته الحرب مع العراق، ألجل الحفاظ  (هاشمي رفسنجانيالسابق)

يز الترك فيمن خالل فترة رئاسته  (رفسنجاني)، وعمل 1على موقع إيران كطرف رئيسي في المنطقة

إعادة البناء، وجاء ذلك واضحًا من خالل آلية اختياره لوزراء حكومته من حيث المؤهالت سعيًا  على

بدور النهوض بالسياسات الخاصة بإعادة البناء، ومن ضمن السياسات التي اتخذتها منه لقيامها 

عادة البناء ما يلي: (رفسنجاني)حكومة   للنهوض باالقتصاد وا 

 جماتية ال تعتمد على االنفتاح الداخلي فقط بل على الخارج أيضًا.ااالعتماد على بر  -9

 االعمار والتنسيق االقتصادي.إعادة النظر في السياسات االقتصادية واالتجاه نحو  -2

عادة بناء المناطق المتضررة من الحرب، واعتماد  -3 خصخصة التجارة وتحريرها داخلياً وخارجيًا، وا 

 آلية السوق الحرة.

 تسهيل إجراءات االستثمار األجنبي، وتسهيل دخول رؤوس أموال اإليرانيين المقيمين في الخارج. -4

 . 2 ة حرةالعمل على تكوين مناطق تجارية وصناعي -7

تحقيق عدة نجاحات على مستوى السياسة الخارجية، وقد ساعد في  (رفسنجاني)واستطاع   

الكويت عام فبعد تحرير  م9111ذلك موقف إيران المعارض الحتالل الكويت من قبل العراق عام 

ُعقدت عدة اتفاقيات اقتصادية بين طهران ودول الخليج العربي على رأسها المملكة العربية  م9119

، رغم 9113 عام، ودولة اإلمارات العربية المتحدة التي فتحت خط بحري بينها وبين إيران 3السعودية

                                                           
 .440، 443مصطفى اللباد، حدائق األحزان إيران و"والية الفقيه"، مرجع سبق ذكره، ص -0
 .44، 40سبق ذكره، ص أحمد فرج البي، مرجع -4
 .444، 440مصطفى اللباد، حدائق األحزان إيران و"والية الفقيه"، مرجع سابق، ص -0
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 (رفسنجاني)وسعى ، 1الخالف بين الدولتين حول ملكية الجزر اإلماراتية الثالثة المحتلة من قبل إيران

ألجل إعادة البناء واإلعمار إلى بداية تطبيع العالقات مع الدول الغربية في المرحلة التي تلت حرب 

من تلك الحرب، حيث أدانت إيران تلك  ظ، وما شجع ذلك هو موقف إيران المتحفم9119لخليج عاما

   العمليات العسكرية ولكنها امتنعت عن إرباكها.

إلى رفع العقوبات االقتصادية المفروضة عليها من قبل دول  متحفظقف الأدى هذا المو  لقد

االتحاد األوروبي، وكانت ألمانيا األقرب إلى إيران في ذلك بدافع من وزير خارجيتها آنذاك، واستأنفت 

الروسية  (رومغاز ب)أيضاً العالقات مع فرنسا، وكان من نتائج رفع العقوبات األوروبية عقد شراكه مع 

الماليزية، وكذلك استثمرت شركة توتال عدة مليارات من الدوالرات في قطاع النفط  (تبروناس)ع وم

، 2والغاز اإليراني، بالرغم من الحصار المفروض على إيران من جانب الواليات المتحدة األمريكية

اجهت و  (هاشمي رفسنجاني)إال أن سياسة البناء واإلصالح االقتصادي التي عملت عليها حكومة 

 انتقادات من مجموعات عديدة، وانقسم منتقديها إلى مجموعتين:

المجموعة األولى: عارضت وبشدة إجراءات الخصخصة وتحرير األسعار بسبب ميلهم الفكري 

 لالقتصاد المركزي الذي تسيطر عليه الدولة.

أن  اعتقدتالمجموعة الثانية: قبلت هذه المجموعة بمبدأ تحرير االقتصاد والخصخصة، لكنها 

 الظروف ليست مهيئة لتنفيذ سياسة اإلصالح. 

، م9117و9114ومن مظاهر فشل سياسة اإلصالح هو التضخم الذي حدث في عامي 

فكان معداًل لم تصل إليه إيران من قبل على مدار أكثر من ثالثين عامًا، ونجم هذا التضخم نتيجة 

 لعاملين رئيسيين هما:

                                                           
 .40، ص0009وليد عبدالناصر، إيران دراسة عن الثورة والدولة، دار الشرق، مصر، القاهرة،  -0
 .440، 444ثييري كوفيل، مرجع سبق ذكره، ص -4
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 روض.الزيادة الكبيرة في حجم المق -9

 أزمة الديون الخارجية. -2

زم بنفس الهمة والع " (:رفسنجاني)خطبته لصالة الجمعة قال  ناءثأ م9114وفي خريف عام 

كان هذا التصريح بمثابة النهاية لسياسات ، و 1"لحرب، بنفس القوة سأكافح الغالءاللذين دخلت بهما ا

تتحت األسواق سعار وافوالرقابة على األاإلصالح االقتصادي، فبعده بأسبوع ثم إحياء أجهزة التفتيش 

الحكومية، وبدأت مرحلة في االقتصاد اإليراني عرفت بمرحلة الالخصخصة، وتراجعت الحكومة 

 . 2مليار دوالر 92بوضوح عن سياسات اإلصالح، فقد بلغ معدل الديون الخارجية ما يقارب الـ

 :م2005-1111 (محمد خاتمي)فترة والية  -2

ية، من الدول إليران في إحداث تغييرات جوهرية في توجهاتها (محمد خاتمي)أسهمت رئاسة 

خالل إدراكه مع حلفائه اإلصالحيين أن ما تسببت فيه دبلوماسية إيران الهدامة وخطابها التحريضي 

أن  (اتميخ)رأى ، ناهيك عن متطلباتها االقتصادية، و من عزلة أضرت بمكانتها على الساحة الدولية

عادة إحياء اقتصادها، أن تنضم إلى مسيرة  هاتاستعادعلى إيران بغية  لمواقعها في المجتمع الدولي وا 

وتكيف نفسها مع عدد من الوقائع المحيطة بها، ورأى أن الخطاب المتشدد الموجه من قبل  الحداثة

فية على عقوبات إضااألمريكية والدول الغربية لم ينجح إال في فرض المحافظين للواليات المتحدة 

على تبني منهج اإلصالح االقتصادي منذ عملت حكومة خاتمي  بهذا فإن، و 3اقتصاد إيران النامي

، ليشمل كافة القوى االقتصادية سواء ما يتعلق بالثروة البشرية، أو بإعادة تهيئة األوضاع م9119عام 

ها بين الخطوات االستراتيجية التي اتخذت وكان االقتصادية للعمل في إطار النظام العالمي الجديد، 

 ألجل اإلصالح الشامل ما يلي: (خاتمي)حكومة 

                                                           
 ، 4330أغسطس القاهرة،  مصر،، 00المجلد الثاني، العدد  ،مجلة مختارات إيرانيةاألداء االقتصادي لحكومة خاتمي في الميزان،  -0

 .        08،00ص    
 .08المرجع نفسه، ص -4
 .490، ص4303رأي تقيه، إيران الخفية، ترجمة أيهم الصباغ، مكتبة العبيكان، السعودية، الرياض،  -0
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 دعم وتنشيط القطاع الخاص والسعي لزيادة حجم االستثمارات األجنبية. -9

 إدارة االقتصاد اإليراني في إطار منهج الحرية الفردية ومن خالل قوى السوق. -2

 ليص حجم القطاع العام.العمل على برنامج خصخصة القطاع العام وتق -3

سعي الحكومة اإليرانية إلى تجميد مشروعات تعمل في مجال الطاقة، وذلك لمواجهة االنخفاض  -4

 . 1في ميزان قطاع البترول

اتجه خاتمي في سياسته الخارجية نحو االنفراج وبناء الثقة مع الدول األخرى، وأدت سياسة 

أوروبا، حيث و سيوية والعربية بالدول اآلاالقتصادية االنفتاح التي قادها إلى تحسين عالقات إيران 

نجحت في تفعيل عالقات اقتصادية مع السعودية وتوقيع معاهدات للتبادل التجاري مع الكويت وقطر، 

وفرنسا بالدخول في برنامج تطوير إنمائي اقتصادي مشترك، واستطاعت استمالة كل من ألمانيا 

وأيضًا نجحت إيران في تأمين أسواق بترولية في آسيا لتعويض كمية البترول التي كانت تستوردها 

ي مجال شركة مشتركة فالشركات األمريكية، وتحركت إيران باتجاه روسيا وتم عقد اتفاقية إلنشاء 

نتاجه، باإلضافة إلى ما سبق ظهر مشروع أطلق عليه اسم )طريق الحرير(،  التنقيب عن البترول وا 

خط تجاري يصل الصين بأوروبا ويصل الشرق األوسط والخليج العربي بالمحيط الهندي عبر وهو 

إال أن سياسات خاتمي اإلصالحية واجهت معضالت ، 2ىسطإيران، كما يربط إيران بدول آسيا الو 

 :أهمهاكان من مية االقتصادية، كبيرة في توجهاتها لتحقيق التن

 توليه السلطة. عنداالنخفاض الحاد في سعر النفط  -9

 أزمة الديون الخارجية. -2

أزمة الجفاف التي عانت منها إيران في السنتين األوليتين لفترة واليته ألحقت أضرارًا كبيرة  -3

 باالقتصاد اإليراني.
                                                           

 .00، 04دة فرج البي، مرجع سبق ذكره، صإحمي -0
 .88محمد صادق إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص -4
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ط االقتصاد والخزانة حول تنفيذ خطالنظر بين مسئولي البنك المركزي ووزارة اختالف وجهات  -4

 اإلصالح االقتصادي، كان من أهم األسباب في عدم تقدم برنامج اإلصالح االقتصادي.

 .1عدم تصدي الدولة للمضاربين باالقتصاد اإليراني -7

وهناك تحديات أخرى واجهت حركة اإلصالح االقتصادي، تمثلت في الهجوم العنيف من 

ة خاتمي اإلصالحية، فتم اتهام اإلصالحيين بالعمالة للضرب، وأنهم قبل التيار المحافظ على سياس

جلس نفوذهم الواسع في م ونوبذلك استخدم المحافظ، يحاولون تكريس الهيمنة الغربية على إيران

صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام، وثم تسخير السلطة القضائية للتصدي للمؤسسات 

والبرامج اإلصالحية وقمعها إذا دعت الحاجة، باعتبار أن هذا التوجه اإلصالحي توجهًا يخرج عن 

 .2المصالح اإليرانية العليا

 :م2013 – 2005 (محمود أحمد نجاد)فترة والية  -3

لسدة الحكم في إيران اتسمت نظريته بالتناقض عبر تشخيص  (محمود أحمد نجاد)مع وصول 

السياسات االقتصادية الحكومية، وتقليص الحريات السياسية التي تمتع بها اإليرانيون في فترة والية 

خطة للنهوض باالقتصاد اإليراني اختلفت تماماً مع التوجهات التي اتخذها  (نجاد)بع اإلصالحيين، فاتَ 

لإلصالح االقتصادي  (نجاد)، وجاءت خطة 3ي(محمد خاتم) اإلصالحيين في فترة واليتهم بقيادة

 متضمنة لعدة إجراءات أهمها: 

 العمل على تأسيس عدالة اجتماعية أوسع نطاقًا مما هو موجود. -9

 خصوصًا في قطاع النفط.محاربة الفساد  -2

                                                           
          يناير مصر، القاهرة، ، 03المجلد الثاني، العدد  ،مجلة مختارات إيرانية، محمد قراجوزلو، االقتصاد السياسي أم السياسية االقتصادية -0

 .04،09، ص4330    
 .003ذكره، صراي تاكيه، مرجع سبق  -4
 .498رأي تقيه، مرجع سبق ذكره، ص -0
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 االهتمام باألرياف وتقديم إعانات مالية لهم. -3

  .1يينيراناإلمن الدخل على كل  جزءً  توزيع  -4

إلغاء مؤسسة اإلدارة والتخطيط، وهي هيئة حكومية مكلفة برسم استراتيجية االقتصاد والميزانية  -7

 فيها.طويلة المدى، واالستغناء عن اإلداريين ذوي الخبرة العاملين 

 التقليل من استخدام الطاقة للحد من استهالك الوقود في البالد. -6

 تخفيف معدالت الفائدة إلى ما دون معدل التضخم. -9

 ، وزيادة دعم المواد الغذائية والبنزين.%27زيادة االنفاق بنسبة  -9

 .%41زيادة رواتب العاملين بنسبة  -1

أحمد )راني بخطاب إلى الرئيس من خبراء االقتصاد اإلي 71أرسل  م2116إال أنه في عام 

رونه فيه من وجود عمليات فساد اقتصادي كبير، ومن نتائج سلبية سيكون لها عواقب ذيح (نجاد

إال أن  (جادن)كان من  ماوخيمة على االقتصاد اإليراني، نتيجة لتطبيق هذه الخطوات االقتصادية، ف

الخبراء  لكن النتائج جاءت كما توقعتهمهم بسوء تقديراتهم االقتصادية، هاجم هؤالء االقتصاديين وا

االقتصاديين، فقد أدى الفشل الذريع والذي تمثل في سوء اإلدارة االقتصادية إلى نتائج وخيمة على 

 ، ومن هذه النتائج:2 كبيرة جداً  يات فساداالقتصاد، وكذلك لعمل

 .%71فزاد الحد األدنى لألجر بنسبة  ارتفاع األجور في القطاع الصناعي العام، -9
مليار دوالر  7إلى استيرادات بقيمة  مفرطال ستهالكالشجع االمحروقات الذي يُ أدى دعم أسعار  -2

 .م2117عام 
 قلق القطاع الخاص من الخيارات االقتصادية ومن مخاطر العقوبات المرتبطة بالملف النووي. -3
 األموال للتوظيف في دبي.العديد من رؤوس هجر بورصة طهران وتحول  -4

                                                           
 .888ثييري كوفيل، مرجع سبق ذكره، ص -0
 م.4308-00-40تاريخ الدخول  www.weikipedia.org محمود أحمدي نجاد، ويكيبيديا الموسوعة الحرة، بال تاريخ، -4

http://www.weikipedia.org/
http://www.weikipedia.org/
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 ارتفاع كبير في معدل البطالة. -7
 إضرابات عمالية شهدتها عدة منشآت صناعية في البالد. -6
صل إلى ارتفاع أسعار العقارات، لت (نجاد)أدت محاوالت تنمية االقتصاد في هذه الفترة من والية  -9

 .1إلى الضعفين أو ثالثة أضعاف

وبحسب خبراء اقتصاديين ومحللين إيرانيين، فإن ص عمليات الفساد االقتصادي أما بخصو 

 ،أغلبها نتج من خالل صفقات النفط السرية التي كان يديرها رجال المخابرات والحرس الثوري اإليراني

ورأى هؤالء الخبراء والمحللين أن محاولة التحايل على العقوبات الغربية التي فرضت على إيران 

نتشار الفساد وتدمير االقتصاد، وجعلت االقتصاد اإليراني يجثو بسبب برنامجها النووي، أدت إلى ا

ومعدل البطالة بلغ نحو  %41بلغ التضخم نحو  حيثعلى ركبتيه، فأصبح االقتصاد مثقل بالديون، 

مليار دوالر  211أن ما يصل إلى  ونخاصة في طبقة الشباب،  ويعتقد الخبراء االقتصادي 24.3%

، وخير شاهد على ذلك هو (أحمدي نجاد)األعوام الثمانية من حكم  من عائدات النفط اختفت خالل

مليار دوالر من عائدات  2اتخاذ المحكمة العليا لمراجعة الحسابات خطوة نادرة، وهي االعتراف بأن 

، وكذلك عائدات م2119إلى مارس  2116النفط لم تودع في خزانة الدولة في الفترة ما بين مارس 

لى جانب عمليات بيع ، م2193إلى مارس  2192س في الفترة ما بين مار ر دوالمليار  71بقيمة  وا 

مليار دوالر في  921النفط التحايلية يقول االقتصاديون أنه ثم إعطاء حصص بقيمة بلغت أكثر من 

، كما أن 2تديرها الدولة بأسعار منخفضة بشكل عجيب، لمجموعات تابعة للحرس الثوري شركات

، (دأحمدي نجا)ُحكم القضاء اإليراني بسجن )محمد رضا رحيمي( نائب الرئيس اإليراني السابق 

                                                           
 .880، 883صثييري كوفيل، مرجع سابق،  -0
 م،4308-38-34 ،صحيفة العرب االقتصادية الدولية، نجمة بزر جمير، إيران.. فساد عهد أحمدي نجاد سرطان يصعب استئصاله -4

   www.aleqt.com    م.4308-00-03تاريخ الدخول 

http://www.aleqt.com/
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انته بالفساد، يعتبر أكبر دسنوات إل 7بالسجن لمدة  م2193إلى  2117 العوام لفترتين رئاسيتين بين

 .1د(أحمدي نجا)في فترة والية  شاهد على حجم الفساد

 م:2015-2013 (روحانيحسن )فترة والية  -4

محمود )خلفاً للرئيس السابق  م2193 عامالذي انتخب ( حسن روحاني)عقد الرئيس اإليراني 

اجتماعًا ضم المعنيين في حكومته بالشأن االقتصادي وأهم خبراء ومحللي االقتصاد ، (أحمد نجاد

بأن حكومته تحمل على عاتقها إرثًا ثقياًل للغاية تراكم خالل السنوات  "قال روحاني: اإليرانيين، و 

الماضية، وأن الوضع االقتصادي والمعيشي واالجتماعي يعاني من معضالت كبيرة فضاًل عن 

أنه يحاول مع و البالد الخارجية والتي تؤثر بشكل طبيعي على اقتصاد البالد، مشاكل تتعلق بسياسة 

وفرنسا  ،والصين ،بريطانيا 9+7نووي مع السداسية الدولية  اتفاقإلى  فريقه المفاوض التوصل

اتخذ و ، 2"للتخلص من العقوبات المفروضة على البالد ،والواليات المتحدة االمريكية ،وألمانيا ،وروسيا

الرئيس اإليراني مع حكومته خطة اقتصادية ُأطلق عليها اسم )السياسات االقتصادية المقاومة(، 

هذه الخطة من قبل الرئيس إلى قائد الثورة اإلسالمية )المرشد( ليقدم وجهة نظره وتوصياته  فعتور 

 الالزمة حولها، وجاءت هذه الخطة متضمنة لعدة بنود أهمها:

البرنامج الوطني للنهوض باإلنتاج، والبرنامج الوطني لتقوية االقتصاد الداخلي والبرنامج 

برنامج الوطني لالقتصاد المقاوم، وال التثقيفيط، والبرنامج الوطني الوطني لوقف تبعية الميزانية للنف

جاء رد المرشد برسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية وأخرى لمجلس ، و 3لتنمية طاقة انتاج النفط والغاز

الشورى اإلسالمي ومجمع تشخيص مصلحة النظام، حدد فيها الخطوط العريضة والتفصيلية للخطة 

                                                           
          www.alsouria.net م،4308-34-43في عهد نجاد، السورية نت، مليار دوالر بسبب الفساد  933إيران تكشف عن خسارة  -0

 م.4308-00-40تاريخ الدخول     
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بندًا وشملت ثمانية أبواب هي االقتصاد، وتكنولوجيا المعلومات،  91ضمت التنموية والتي 

واالتصاالت، واالجتماع، والدفاع واألمن، والسياسة الخارجية، والحقوق والقضاء، والثقافة والعلم 

 ففي الجانب االقتصادي تضمنت الخطة اآلتي: ، واالبداع

 لذاتي.تعزيز االقتصاد المحلي والوصول لمرحلة االكتفاء ا -9

حث رؤوس األموال اإليرانية في الخارج على االستثمار في الداخل عن طريق التسهيالت وتعزيز  -2

 البنية التنافسية في األسواق.

 .%9تطمح هذه الخطة للوصول بنسبة النمو إلى  -3

 التركيز على دول غرب آسيا بوصفها دواًل مجاورة ومهمة بالنسبة إليران. -4

مجرد مصدر لتأمين الموازنة العامة للبالد إلى مصدر لالستثمارات تحول النظرة تجاه النفط من  -7

 من العوائد النفطية في صندوق التنمية الوطنية. %31االقتصادية، ويتم إيداع 

من الموازنة العامة للقطاع الدفاعي والتركيز على تطوير تكنولوجيا  %7تخصيص نسبة  -6

 المنظومات الصاروخية.

تنمية االستثمارات األجنبية والدخول في االقتصادية، وذلك بهدف منح األولوية للدبلوماسية  -9

 األسواق العالمية.

 . 1اتخاذ التدابير لرفع معدل السياحة في إيران إلى خمسة أضعاف على ما هي عليه اآلن -9

             تفاقًا مؤقتًا بتاريخا 9+7ونية بين إيران ودول مجموعة أفرزت المفاوضات الماراثوقد 

بعض العقوبات االقتصادية بصورة تدريجية اعتبارًا من عنها رفع حيث أن إيران م، 2193نوفمبر 24

أكد بأن هذه العقوبات يمكن إعادة فرضها  (باراك أوباما)، إال أن الرئيس األمريكي م2196 عامبداية 

                                                           
 سلطان محمد النعيمي، الخطة التنموية في إيران المعوقات واألهداف، مركز روابط للبحوث والدراسات االستراتيجية،               -0
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أما عن آثار رفع بعض العقوبات المفروضة على االقتصاد اإليراني، ، 1في حال انتهاك إيران لالتفاق

إلى أن االقتصاد اإليراني  م2197مارس  فيأشار التقرير الصادر عن )صندوق النقد الدولي( 

-2194منذ الربع الرابع من السنة المالية  هملحوظ في نشاط ئٍ ضعيف في الوقت الحالي، مع تباط

، م2197مارس  فيمع تقرير )المركز اإلحصائي إليران( الصادر ، وتناسب هذا التقرير م2197

 .2مند الربع الرابع من السنة المالية نفسها %2أشار إلى أن اإلنتاج الصناعي انخفض بنسبة  حين

 .ثانيًا: اإلمكانيات االقتصادية

كل المناسب بالش توظيفهاتمتلك إيران إمكانيات وموارد اقتصادية هائلة، إال أنها لم تستطع 

الذي يحقق لها طموحاتها االقتصادية، وذلك راجع إلى عدة اعتبارات كان والزال لها األثر السلبي 

، هذه المواردل على االقتصاد اإليراني، كالعقوبات الدولية التي فرضت عليها وسوء اإلدارة االقتصادية

ويمكن استعراض اإلمكانيات  دي،بيرة التي طالت المجال االقتصاناهيك عن عمليات الفساد الك

 االقتصادية إليران من خالل النقاط التالية:

مليار برميل على األقل،  17إيران تمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي على مستوى العالم ويقدر بـ -9

 كما يوجد احتياطيات أخرى لم يتم التنقيب عليها بعد، خاصة في منطقة بحر قزوين.

ط فمنتج للنفط بعد المملكة العربية السعودية في منظمة الدول المصدرة للنأكبر تعتبر إيران ثاني  -2

 )أوبك(.

تأتي إيران في المرتبة الثانية عالميًا بعد روسيا بالنسبة الحتياطات الغاز الطبيعي، والتي تقدر  -3

 من االحتياطات العالمية. %97مكعب، وتشكل ما نسبته  مترتريليون  141بـ

                                                           
 م، 4308-39-08 ،صحيفة العربي الجديداالقتصاد اإليراني بحاجة إلى وقت طويل للتعافي رغم رفع العقوبات،  - 0

    www.alaraby.co.uk    م.4308-04-30تاريخ الدخول 
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سواحل بحر قزوين الغني بالنفط والغاز، زاد من أهميتها االقتصادية حيث إن إطاللة إيران على  -4

مليار برميل، أما الغاز الطبيعي فيصل احتياطيه إلى  21تقدر االحتياطات النفطية فيه بحوالي 

 . 1 تريليون متر مكعب 99

وكست ويبلغ والبتحتل إيران المرتبة الثانية عالميًا في احتياطي الزنك والنحاس، ومناجم الحديد  -7

 للخارج.  مليون طن في السنة يصدر معظمه 61انتاجها منها حوالي الـ 

مليون  79في مجال الزراعة تعتبر ثلث مساحة إيران أراضي زراعية، وتقدر هذه المساحة بـ -6

بشكل دائم، والمسافة المتبقية تستخدم في الزراعات  %29.7هكتار يزرع منها ما مساحته 

 . 2من مجموع السكان %29ي قطاع الزراعة حوالي الموسمية ويعمل ف

صناعة السجاد اإليراني تعد من أهم أركان الصادرات غير النفطية، وقد وصلت صادرات إيران  -9

مليار دوالر، وهو ما عادل نسبة  2إلى أعلى مستوياتها، حيث بلغت أكثر من  م9114منه عام 

بلغت نسبة الصادرات منه  م2111 عاممن جملة الصادرات غير النفطية، وفي  44.2%

 . 3من إجمالي الصادرات 21.6%

تعتبر صناعة السيارات ثاني أكبر صناعة في إيران بعد صناعة النفط والغاز، وتشكل صناعة  -9

 . 4من الناتج المحلي اإلجمالي %91السيارات حوالي الـ

 .ثالثًا: العقوبات الدولية وأثرها على االقتصاد اإليراني

ارًا واشنطن قر عندما اتخدت م عامًا حاسمًا بالنسبة للعقوبات االقتصادية، 9117جاء العام 

استيراد النفط والغاز اإليراني وحظر تصدير المعدات  حظرعلى إيران ليشمل  حظر شاملرض بف

                                                           
 البكوش، إيران والبحث عن دور إقليمي بارز بعد حرب الخليج الثانية، رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا، سالم مصباح  - 0

 .89، 88، ص4334ليبيا، طرابلس،     
 اج ححبيبة زالقي، تأثير التحوالت الدولية لما بعد الحرب الباردة على السياسة الخارجية اإليرانية، رسالة ماجستير، جامعة ال -4

 .90، 94، ص4303باتنة، الجزائر،  –األخضر    
 .40، ص4333نوفمبر مصر، القاهرة، ، 8العدد  ،مجلة مختارات إيرانيةالسجاد اإليراني بين الواقع والمأمول،  -0
 م،   0843-38-30نهد كلباس، هل شلّت العقوبات الدولية صناعة السيارات في إيران، معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى،  -8
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ألمريكية، االتكنولوجية المتقدمة لها، وكذلك حرمان الشركات التي تتعاون مع إيران من دخول السوق 

نفسه فرضت الواليات المتحدة  عامال، وفي 1واالتجار بالسندات التي تصدر عن الخزانة األمريكية

مليون دوالر،  41عقوبات إذا ما استثمرت في إيران أكثر من  هاعلى كافة الشركات األمريكية أو غير 

لدانها تخضع لقوانين ب لكن شركات أوروبية وأخرى آسيوية تحد ث هذا القرار األمريكي بحجة أنها

استطاعت إيران التخفيف من وطأة هذا القرار األمريكي ، و 2وليس لقوانين الواليات المتحدة األمريكية

وجلب استثمارات في المجال النفطي مع الشركات األجنبية التي تحدث القرار األمريكي، ومن هذه 

(، وكانت قيمة االستثمارات قد Total –( والفرنسة )توتال ENI -الشركات الشركة اإليطالية )إني 

 مليار دوالر. 21قدرت بحوالي الـ

شهدت العالقات األمريكية اإليرانية  م9119 عام (محمد خاتمي)مع انتخاب الرئيس اإليراني 

 (ورج بوشج) اعتالءمجدداً بعد  التوترتحسناً طفيفًا، إال أن هذه العالقات سرعان ما عادت إلى حالة 

بين إيران والواليات المتحدة األمريكية،  التوتروزادت حدة  ،3لواليات المتحدة األمريكيةاالبن رئاسة ا

م عن 2117 عام (محمود أحمدي نجادالسابق )بل والمجتمع الدولي بعد إعالن الرئيس اإليراني 

ة في تخصيب اليورانيوم بنسب واإلعالن عن نجاحها إصرار بالده على تطوير برنامجها النووي، 

، ورفضها طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية م2116 عام %4.9ثم بنسبة  3.7%

تعليق أنشطتها النووية، األمر الذي دفعه إلى إبالغ األمم المتحدة وتقديم تقرير إلى مجلس األمن 

ي ، بذلك دخل موضوع البرنامج النوو الدولي بخصوص التطورات األخيرة في الملف النووي اإليراني

اإليراني مرحلة جديدة من التصعيد، مما أدى إلى استصدار ستة قرارات من مجلس األمن جاءت ما 

                                                           
 (، رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا،  4338-0090األمريكية بعد الثورة ) -محمد ساسي الحراري، العالقات اإليرانية  - 0

 .040، ص4339 طرابلس،    
 م، 4300-04-00عبدالقادر نعناع، العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مستقبل الشرق للدراسات والبحوث،  - 4
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امتالك قدرة نووية ذات طابع ها من عللضغط على إيران، ومن م2191إلى عام  2116بين عام 

دية والفنية المتصاعدة ضد عسكري، حيث تضمنت هذه القرارات مجموعة من العقوبات االقتصا

قوبات سمي بالع قد شملت القرارات الصادرة من مجلس األمن فرض عقوبات تجارية مالية وماو  ،1إيران

صار بحري يمنع تصدير النفط ويحظر فالعقوبات التجارية شملت فرض حالذكية على إيران، 

ودائع المالية فتمثلت في تجميد الأما العقوبات ، االستثمار فيه، بهدف ضرب االقتصاد اإليراني 

وشملت  ،الحكومية، وودائع الشركات واألفراد وذلك الستهداف مصالح الشرائح التجارية والصناعية

العقوبات الذكية وقف تصدير المنتجات التكنولوجية المتطورة إلى إيران، وحظر هبوط الطائرات 

 أفراد من النخبة اإليرانية على القائمة السوداءاإليرانية المدنية في مطارات العالم المختلفة، ووضع 

 إذا ما أرادوا التنقل بين دول العالم.

انضم االتحاد األوروبي ككيان سياسي وكدول منفردة إلى الدول التي تفرض  2191عام وفي 

نفسه تقديم المساعدات الفنية، أو نقل  عامالعقوبات على إيران، إذ منع االتحاد األوروبي في 

جمد االتحاد  2199لوجية النفطية إلى إيران، وجمد أنشطة بعض المصارف اإليرانية، وفي عام التكنو 

شخصًا منعوا من الحصول على تأشيرات لدخول االتحاد  993كيانًا إيرانيًا و 433األوروبي أرصدة 

المالية  التعامالتبرام االتحاد األوروبي اتفاقًا مبدئيًا بمنع قسمًا من أ فقد م2192 عاماألوروبي، أما 

مع البنك المركزي اإليراني، وكذلك فرض حظر نفطي شامل على إيران لغرض زيادة الضغط عليها 

ثلت رزمة عقوبات االتحاد األوروبي منعطفًا كبيرًا في ، وم2بغية إلزامها بالتعاون في ملفها النووي

مباشرة  ي األسواق العالميةمسلسل الحصار الغربي على إيران، خاصة مع انخفاض سعر بيع النفط ف

المعلنة  (بعد هذه العقوبات، مما دفع رئيس البنك المركزي اإليراني إلى وصف هذه العقوبات بـ)الحرب

                                                           
 .09، 08، 08، ص4308زهرة، البرنامج النووي اإليراني، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، لبنان، بيروت،  عطا محمد - 0
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من صادراتها  %41ومن نتائج العقوبات االقتصادية فقدان إيران لما يقارب الـعلى االقتصاد اإليراني، 

، وارتفاع معدل البطالة بنسبة %1.1بنسبة  م2192 معاالنفطية، وتراجع في إجمالي الناتج الداخلي 

، وأدى انخفاض الصادرات اإليرانية النفطية وانسحاب مستثمرين م2192-2199بين عامي  27%

ووفقًا لخبراء  ،1في حاجياتها من العملة الصعبة وشركات أجنبية من السوق اإليرانية إلى نقص كبير

، بعد م2193 عاممليار دوالر  91اقتصاديين فإن احتياطيات إيران من العملة األجنبية هبطت إلى 

، وأن النمو االقتصادي شهد تراجعًا واضحًا م2199نهاية  معمليار دوالر  911أن بلغت أكثر من 

ي خاصة الصين الت ، وأصبحت إيران رهينة الدول المستفيدة من العقوبات%1.4ليبلغ  2192عام 

 .2تخلت عن عديد المشاريع في قطاع النفط والغاز قبل اكتمالها

ما انها ، كالكثير في أغلب المجاالتلقد خسرت إيران نتيجة للعقوبات المفروضة عليها 

تعرضت لعمليات اغتيال لعدد من العلماء والمهندسين فضاًل عن حالة االستنفار الدائم نتيجة التهديد 

عليها، سواًء من جانب إسرائيل أو من جانب الواليات المتحدة األمريكية، حيث ساهم  بشن الحرب

على االقتصاد اإليراني، كما ساهمت العقوبات الدولية التي في مزيد من الضغط  رهذا االستنفا

اتخذت مسارًا طوياًل في تشكيل ضغط هائل على إيران دفعها للبحث عن مخرج مشرف من هذه 

 . 3العقوبات

 :المطلب الثالث: القدرات العسكرية

نيت إيران بخسائر فادحة، سواًء على م مُ 9199 عام اقيةالعر  –مع انتهاء الحرب اإليرانية 

يران ، لذلك سعت إ(الشاه)تها من عهد ثمستوى الجنود أو على مستوى المعدات العسكرية التي ور 

                                                           
 م، 4304-03-48راسة السياسات، تأثير العقوبات االقتصادية الغربية ضد إيران وأبعادها، المركز العربي لألبحاث ود - 0

   www.dohainstitute.org  م.4308-00-48تاريخ الدخول 
 عبدالقادر نعناع، العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مرجع سابق.- 4
 .88عطا محمد زهرة، مرجع سبق ذكره، ص- 0

http://www.dohainstitute.org/
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تها العسكرية، قدرا المدى ألجل تحديث وتطويرإلى وقتنا الحاضر لتنفيذ برنامج طويل ذلك الوقت ذ من

 والتي تسعى من خاللها لتعزيز دورها اإلقليمي، واعتمدت إيران في برنامجها هذا على كل من روسيا

والصين وكوريا الشمالية، واالرتفاع الذي طرأ على موازنة الدفاع السنوية مند بداية عقد التسعينيات 

م 9112 امعاالستراتيجية، حيث بلغت موازنة الدفاع اإليرانية هذه  من القرن الماضي كان شاهداً على

واحتلت إيران المرتبة  ،1دوالر مليار 1.2م بنحو 9197 عاممليار دوالر، بينما قدرت  99.2نحو 

مليار  21لعالم ببلوغه نحو م على مستوى ا2119 عامالتاسعة من ناحية االنفاق العسكري لغاية 

على حسب ما  %92.9م زادت نسبة الميزانية السنوية للدفاع لتصل إلى 2192 عام، وفي 2دوالر

اء الرقم، إال أن بعض الخبر  ديتحد، مع عدم (السابق محمود أحمدي نجاد)اإليراني الرئيس  أشار إليه

سعت إيران ، و 3دوالر على أقل تقديرمليار  911العسكريين يعتبرون أن الميزانية الفعلية تقارب من 

إلى تطوير قدراتها العسكرية لضمان سيطرتها على المنطقة، وتخفيف أمنها القومي الذي تعتبره مهددًا 

سرائيل، كما أنها اتجهت إلى الصناعة العسكرية المحلية خاصة من قبل  الواليات المتحدة األمريكية وا 

، وذلك ألجل بناء منظومة 4نيوالتي أصبحت تمثل عنصرًا هامًا من عناصر المجهود الحربي اإليرا

عسكرية محلية متطورة سواًء على صعيد القوات البرية أو الجوية أو البحرية، مع االهتمام الكبير 

والتركيز على بناء قوة صاروخية عالية المستوى، تكفل لها القدرة على إصابة أهداف متوسطة وبعيدة 

وقامت إيران بتسخير كافة اإلمكانيات المدى في حال نشوب أي نزاع عسكري إقليمي أو دولي، 

ب، على تطوير قدراتها العسكرية والتقليدية فحس هاوالعلمية لهذا الهدف، ولم يقتصر اهتمامالمادية 

اإلقليمية  في مواجهة القوىبل تعدت ذلك بسعيها إلى تطوير قدرات نووية تكفل لها قوة ردع كبيرة 

                                                           
 .40بق ذكره، صإحميد فرج البي، مرجع س- 0
 .83سالم مصباح البكوش، مرجع سبق ذكره، ص - 4
 .039، ص 4300هادي عزوز، توازن الرعب القوى العسكرية العالمية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان، بيروت،  - 0
 .44صحبيبة زالقي، مصدر سبق ذكره،  - 8
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ومما ، 1ال لتحقيق أهدافها وطموحها اإلقليمي دون عوائقوالدولية على حد سواء، مما يفسح لها المج

سبق يمكن التعرف على القوات المسلحة اإليرانية وبيان قطاعاتها، والتعرف على بعض الصناعات 

 العسكرية اإليرانية وتطورات الملف النووي اإليراني، وتفصيل ذلك كما يلي:

 .أواًل: التعريف بالقوات المسلحة اإليرانية

، مع مالحظة أن (979-943) تينالدستور اإليراني مهام القوات المسلحة في المادحدد 

مهام  توليانورسختا جهتين تجعلت من تبعية القوات المسلحة تبعية مباشرة للمرشد،  ادتينالمهاتين 

من مفهوم  تقترب أكثرالعمل العسكري المسلح في إيران، وهما الجيش والحرس الثوري، فمهمة الجيش 

ية الدولة، أما الحرس الثوري فتزاد اختصاصاته لتشمل حماية الثورة والدولة والدفاع عنهما في حما

 القائد العام ، وهو فيويتولى المرشد األعلى في النظام السياسي اإليراني مهام ، 2الداخل والخارج

 -إلى:للقوات المسلحة، وتنقسم القوات المسلحة اإليرانية نفس الوقت القائد األعلى 

قوات نظامية كما هو الحال في تصنيف كل القوات المسلحة لدى الدول األخرى، وتشمل القوات  -9

 البرية والبحرية والجوية، وقوات الدفاع الجوي.

 . 3قوات نظامية أخرى، وهي قوات الحرس الثوري اإلسالمي -2

ي فرد اتًا على أفإنها تمنع منعًا ب إيرانللجيش أو ألي جهاز أمني في  أما عملية اإلنتساب 

قاعدة عسكرية أجنبية على األراضي اإليرانية حتى ولو كانت على أجنبي، وتمنع أيضًا إقامة أية 

أساس االستفادة منها في األغراض السلمية، ويسمح للحكومة في زمن السلم أن تستفيد من أفراد 

عداد العسكري د ال يضر باالستالجيش وتجهيزاته الفنية في أعمال اإلغاثة والتعليم واإلنتاج، ولكن بح

مكانياته، كما تحضر االستفادة الشخصية  للجيش، وتحضر االستفادة الشخصية من أفراد الجيش وا 
                                                           

 .84، 89، ص4304من الخليجي، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن، عمان، عصام نايل المجالي، تأثير التسلح اإليراني على األ - 0
 النظام السياسي في إيران، مرجع سبق ذكره. - 4
 م،   4300-38-03، جريدة البوابة نيوز(، 8-0حسام سويلم، التحليل االستراتيجي للقوات العسكرية اإليرانية ) - 0

   www.albawabhnews.com    م.4308-04-34تاريخ الدخول 
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جندي  7474111ويصل تعداد الجيش اإليراني إلى ، 1جيش باستخدامهم للخدمة الشخصيةمن أفراد ال

شهرًا،  99والخدمة العسكرية في إيران مدتها  ،وضابط، موزعين على جميع أفرع القوات المسلحة

تتميز القوات المسلحة اإليرانية بازدواجية التركيب، ، و 2عام 91على أن ال يقل عمر المجندين عن 

فهناك قوات عسكرية نظامية كما هو الحال في التصنيفات المتعارف عليها للجيوش دوليًا، وتشمل 

 الدفاع الجوي، وتوجد قوات عسكرية نظامية أخرى مستقلة إدارياً  القوات البرية والبحرية والجوية وقوات

عن األولى، ولكنها تتعاون معها وتتفوق عليها أحيانًا عديدة من خالل التدريب واالمكانيات، وهي 

شكل يتم استعراضها بالالمسلحة اإليرانية على القوات الحرس الثوري اإلسالمي، وللتعرف  قوات

 -التالي:

 :لبريةالقوات ا -1

 2214111، فرد منهم 3714111يقدر تعداد األفراد التابعين للقوات البرية اإليرانية بحوالي 

جيوش مكونة من مجموعة فرق  3متطوع، والقوات البرية اإليرانية تضم  9314111مجند نظامي، و 

وهذه الجيوش ، 3من قبل القيادة العسكريةعسكرية تم توزيعها على حسب الخطط العسكرية الموضوعة 

 هي:

 :الجيش األول -أ
فرق مدرعة، فرقة للمشاة، فرقة للمظليين،  2يتكون من و مقر قيادته في العاصمة طهران، 

أرض، لواء لإلمداد والتموين، فرقة للقوات الخاصة، كما توجد فرقة للمشاة  –لواء لصواريخ أرض 

 تابعة لهذا الجيش في تبرير.

 :الجيش الثاني -ب
واز، وفرقة مدرعة في األه للمشاة في همدان، تينفرقيتكون من  في أصفهان،مقر قيادته 

 .ماشهرادر بنفي  وأخرى ،شيرينوفرقة مشاة في قصر فرقة ميكانيكية في خرم أباد، و 

                                                           
 .008محمد صادق إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص - 0
 .039هادي عزوز، مرجع سق ذكره، ص - 4
 حسام سويلم، مرجع سبق ذكره. - 0



084 
 

 :الجيش الثالث -ج
 .1ميكانيكية، فرقة للمشاة في كرمانمقر قيادته في شيراز وهو يتكون من فرقة 

ويتنوع العتاد الذي تملكه القوات البرية اإليرانية مع مالحظة الزيادة في بعض المعدات، 

ازداد العدد إلى  2116دبابة، وفي العام  9937م 2111 عامومنها الدبابات حيث كان عددها 

 .2دبابة حديثة 791دبابة، إال أن من إجمالي هذا العدد ال يوجد سوى  9693

لمشاة ووحدات على نشر فرق ليعتمد التخطيط االستراتيجي الدفاعي للقوات البرية اإليرانية  إن

مدرعة وميكانيكية في مناطق تمركز على الحدود مع الدول المجاورة، مع تجهيز هذه القوات بدفاعات 

جمات ن هلف لشختقليدية محصنة ومجهزة هندسيًا، مع تواجد مناطق تمركز لفرق مدرعة أخرى في ال

مضادة لصد وتدمير قوات العدو التي تنجح في اختراق الدفاعات األمامية األولى، مع االستعداد 

 .3للقيام بعمليات إنزال جوي لتنفيذ عمليات خاصة في عمق العدو

 :القوات البحرية -2

الرسمي قوات الجمهورية اإلسالمية اإليرانية البحرية، وتسمى عند وسائل اإلعالم  اسمها 

ان، ملي بالبحرية اإليرانية، وهي موزعة على أربعة مناطق بحرية، منطقة بحر قزوين، وخليج عالدو 

 .4ومضيق هرمز، والخليج العربي

تتكون القوات البحرية اإليرانية من قوتين منفصلتين، لكن متكاملتين وهما: القوات البحرية  

للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، كما هو موجود في الخطوط التقليدية للجيوش النظامية األخرى، 

افية ر والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري اإلسالمي، ولكل منهما أدوار مختلفة ومسئوليات جغ

                                                           
 .84، 80محمد صادق إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص - 0
 م، 4300-03-48ن محمود علي، القدرات العسكرية اإلماراتية واإليرانية بين الكم والنوع، المنتدى العربي للدفاع والتسليح، ماز - 4

   arab.com-www.defense  م.4308-04-30تاريخ الدخول 
 حسام سويلم، مرجع سبق ذكره. - 0
 م.4308-04-30تاريخ الدخول  www.wikipedia.org ية اإليرانية، ويكيبيديا الموسوعة الحرة، بال تاريخ،القوات البحر - 8
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م قامت رئاسة أركان القوات المسلحة بإعادة هيكلة هاتين القوتين، وذلك 2119معينة، وفي عام 

مهمة  بالقوات البحرية التابعة للحرس الثوري نيطحيث أُ  ،بتقسيم األدوار للعمليات البحرية بينهما

لجمهورية حرية لالعمليات في الخليج العربي ومضيق هرمز، وخليج عمان، بينما أنيط بالقوات الب

اإلسالمية اإليرانية مهمة العمليات في بحر قزوين، واالنتشار خارج المياه اإلقليمية وفي أعالي 

وتستخدم إيران أسطولها المالحي التجاري كدراع مساعد للقوات البحرية، من خالل قيام ، 1المحيطات

اروخية ورة الالزمة للبرامج الصهذه السفن بمهام سرية وحساسة، مثل تهريب المواد والتقنيات المحظ

لسنوات افاف على الحظر المفروض على إيران، وفي والنووية اإليرانية، وكذلك تهريب النفط لاللت

األخيرة وألجل استعراض نفوذها وقوتها، اتخذت القوات البحرية لجمهورية إيران اإلسالمية خطوة أولى 

أعالي البحار والمحيطات، بالرغم من أن قدرات إيران  لالنطالقة خارج المياه اإلقليمية اإليرانية وفي

ويشمل تسليح القوات البحرية ، 2البحرية تعتبر صغيرة ومحدودة ال تؤهلها للعمل في مثل هذه المهام

 دات.االطر  الزوارق الحربية و باإلضافة إلى البوارج الحربية، و الغواصات، و اإليرانية عدد من الفرقاطات، 

 :القوات الجوية -3

م، والتجربة القتالية الوحيدة كانت خالل الحرب 9127تأسست القوات الجوية اإليرانية  عام 

، ويعتبر سالح الجو اإليراني من أضعف فروع القوات المسلحة م9199-9191مع العراق بين عامي 

 رة ت، يعود عدد كبير منه إلى صفقات السالح التي أجرتها إيران في ف3بوجود طيران حربياإليرانية 

                                                           
 م،   4308-00-34عبير البحرين، االستراتيجية البحرية والمالحية اإليرانية، منتدى موسوعة الطيران العربي،  - 0

     arab.net-www.aviation  م.4308-04-03تاريخ الدخول 
 م، 4308-30-00مايكل آيزنشتات وألون باز، التواجد البحري المتطور إليران، معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى،  - 4

    www.washingtoninstitute.org   م.4308-04-03تاريخ الدخول 
    arab.com-www.defenseم، 4308-38-43القوات الجوية للجمهورية اإليرانية اإلسالمية، المنتدى العربي للدفاع والتسليح،  - 0
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مع أمريكا والدول األوروبية وروسيا، وال زالت هذه الطائرات القديمة تعمل حتى يومنا  (الشاه)حكم 

 لتالي:كاوتأتي تركيبة القوات الجوية اإليرانية ، 1هذا بحيث يتم تحديثها وصيانتها بشكل دائم

فرد، وعدد القواعد الجوية العسكرية  724111تقدر القوة البشرية للقوات الجوية اإليرانية بــــ 

أسراب للنقل،  7من المقاتالت وطيران التدريب، سرب لالستطالع،  اً سرب 21قواعد، وهي تضم  91

جمالي عدد الطائرات الحربية يقدر بحوالي   41، ومنها 2 %61طائرة، ونسبة الصالح منها  363وا 

األمريكية التي تم استيرادها في  (فانتوم) ازر مقاتلة من ط 64الروسية، و (21ميج ) رازمقاتلة من ط

-سو)مقاتلة من طيراز  31الصينية،  ((F-7M رازمقاتلة من ط 21، من القرن الماضي السبعينات

طائرات ألعمال  7الروسية، طائرتان لإلندار،  (27-سو)مقاتلة من طيراز  93الروسية،  (24

طائرة من طيراز  92األمريكية،  (أوريون) رازالمراقبة البحرية تم الحصول عليها في السبعينات من ط

اإليرانية الصنع، وهي في األصل  (طوفان)مروحية طراز  61إلى  71من و  ،األوكرانية (انتونوف)

مروحية  22عت للعديد من التطويرات والتعديالت المحلية، مروحيات سوبر كوبر األمريكية التي خض

 .3األمريكية مخصصة للنقل العسكري (شينوك)من طراز 

 :قوات الدفاع الجوي -4

م واعتبرت قوة رابعة منفصلة عن القوات 2111 عامنشأت قوات الدفاع الجوي اإليراني أُ  

 7فرد، وتتكون من قيادة مركزية و 24111الثالث األخرى، وتقدر القوة البشرية لهذا القطاع بـــ 

وزيع ت فتمقطاعات دفاعية، واعتمدت إيران استراتيجية اإلنذار المبكر لهذه المناطق الدفاعية، 

، كما يجيةاالستراتالدفاعات الجوية على المنشىآت النووية والمنشآت الصاروخية وغيرها من األهداف 

                                                           
 .009ي عزوز، مرجع سبق ذكره، صهاد - 0
 حسام سويلم، مرجع سبق ذكره. - 4
 القوات الجوية للجمهورية اإلسالمية، مرجع سبق ذكره. - 0
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، والقوة األبرز للجيش اإليراني تكمن في سالح 1لثوريمن هذه القوات يتبع للحرس اأنه يوجد فرع 

الصواريخ، التي عملت إيران على شرائها بكميات كبيرة، وعملت أيضًا على تطويرها وصناعتها منذ 

نهاية الحرب مع العراق، فلقد كان للضربات الموجعة التي تلقتها المدن والمنشآت الحيوية اإليرانية، 

 أثر كبير في سعي إيران إلى صياغة استراتيجية دفاعية تدين بالكثير إلى من قبل الصواريخ العراقية

ن برنامج تطوير الصواريخ وخاصة البالستية هي مسألة ، وأ2الدروس المستفادة من النزاع مع العراق

احتلت قائمة أولويات برامج التسليح، إذ نجحت إيران في إقامة العديد من المنشآت والمصانع المجهزة 

نتاج مجموعة متنوعة من الصو  بآالف يخ ار العاملين في هذا المجال، واستطاعت إيران تصميم وا 

 منها:، 3ىقصيرة ومتوسطة وبعيدة المد

 (BM -27كم، والصاروخ الكوري الشمالي )9611الذي يصل مداه إلى  (3شهاب )صاروخ 

، وتحاول إيران منذ فترة طويلة لعقد صفقة مع الجانب الروسي للحصول 4 كم71142ويصل مداه إلى 

لتعزيز دفاعاتها الجوية، لكن طلبها هذا جوبه بالموقف األمريكي المعارض  (311-أس)على صواريخ 

والذي ضغط على الجانب الروسي بشأن عدم تسليم إيران لهذه المنظومة المتطورة، إال أنه مع إعالن 

سومًا رفع مر  (فالديمير بوتينالروسي )فاق النووي مع إيران أصدر مكتب الرئيس واشنطن عن االت

يرانيون أن  ؤولونأكد مس ولقد، 311-بموجبه الحظر المفروض على نقل صواريخ الــــ أس روس وا 

 .5م2196م، أو في مطلع عام 2197 عامقبل نهاية  ىعملية النقل ستجر 

  

                                                           
 حسام سويلم، مرجع سابق. - 0
 .848، 848ثييري كوفيل، مرجع سبق ذكره، ص - 4
 .90عصام المجالي، مرجع سبق ذكره، ص  - 0
 سبق ذكره. النظام السياسي في إيران، مرجع - 8
 " الروسية إلى إيران: تكرار أم عامل يغير اللعبة؟، معهد واشنطن لسياسة 033 –مايكل ايزنشتات وبريندا شيفر، صواريخ "آس  - 8

 م.4308-04-30تاريخ الدخول    www.washingtoninstitute.org م،4308-30-30الشرق األدنى،     
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 :قوات الحرس الثوري اإلسالمي -5

أسست ، وهي قوات ت (سياده باسدران انقالب اسالمي) لق على هذه القوات بالفارسية اسميط        

منذ بداية الثورة اإلسالمية اإليرانية، وتحظى بعناية خاصة من قبل النظام نظرًا لطبيعة المهام األمنية 

والدفاعية الموكلة إليها، وتتمتع هذه القوات بإدارة مستقلة بوحدات عسكرية برية وجوية وبحرية ودفاع 

 .1دًا فر  9274111القوات ، ويبلغ تعداد هذه خاص بها جوي وجهاز استخبارات

قوات الحرس الثوري مؤسسة أمنية وعسكرية، وهي تخضع ألوامر المرشد األعلى تعتبر 

مباشرة، ويشرف عليها مكتبه الخاص، كما أن لها ميزانيتها الخاصة، باإلضافة إلى الميزانية 

وات ن تكون قالمخصصة من قبل الحكومة، وبهذا فإن تطور ونمو قوات الحرس الثوري أدى بها بأ

موازية لقوات الجيش، أو تفوقه بكثير من حيث العتاد والعدة واالختصاصات القتالية، فباإلضافة إلى 

وحداتها البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، فإن لها وحدات متخصصة في علوم الفضاء، وهي 

ربي، باألسلحة والعتاد الحتملك شبكة كاملة من مصانع الذخيرة واألسلحة التي تعمل على تزويدها 

عيدة لصواريخ المتوسطة والبوتتولى هذه المصانع مهمة برامج تطوير األسلحة خصوصًا في مجال ا

مؤسسة الحرس الثوري جوهر النظام اإليراني، فقد تمكنت من التغلغل في جميع مرافق المدى، وتشكل 

حها، ية والمالية والخدمية للعمل لصالالدولة، واستطاعت السيطرة على عدد كبير من المؤسسات التجار 

تركيبته، وهما  في مباشرة ويتبع الحرس الثوري قوتان مهمتان باإلضافة إلى المؤسسات التي تتبعها

 .2قوات الباسيج وقوات فيلق القدس

 .العسكريةالصناعات  ثالثًا:

ألمر الذي جعل ، ابين إيران وروسيافي الفترة ما بعد تفكك االتحاد السوفييتي حصل تقارب  

، إال أن إيران ومن خالل خبرتها التي اكتسبتها من الحرب إلى إيرانمن روسيا موردًا رئيسيًا لألسلحة 

                                                           
 .88محمد صادق إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص - 0
 النظام السياسي في إيران، مرجع سبق ذكره. - 4
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 غيرت األطراف مع العراق، بينت لها أن االعتماد على مورد أجنبي بالغ الخطورة، في حال إذا ما

مل على تحقيق ات للعيفترة الثمانين الدولية مواقفها حسبما تقتضي مصالحها، لذلك سعت إيران ومنذ

، وامتالك قوة ردع عسكرية تقليدية وغير تقليدية 1التسليحية األساسيةاالكتفاء الذاتي من احتياجاتها 

في جميع أفرع القطاعات العسكرية ذات كفاءة عالية، تكفل لها ردع أي اعتداء عليها مع القدرة على 

 .2إيران، تقضي على مصادر التهديد قبل وقوعه شن ضربات وقائية واستباقية داخل وخارج

أنجزت الصناعات العسكرية اإليرانية صناعات متنوعة، كاألسلحة والمعدات الدفاعية 

والتكتيكية والهجومية والدبابات والمدافع والرشاشات، فضالً عن برامج تطوير الصواريخ البالستية التي 

لحال بالنسبة ألنواع أخرى من الصواريخ والزوارق اشترتها من الصين وكوريا الشمالية، وكذلك ا

، إن جهود إيران الرامية إلى تطوير أسلحتها 3الحربية والطائرات المقاتلة والطائرات من دون طيار

يران أعلنت أكثر  المتنوعة وخاصة الصاروخية، تصب في سعيها لكي تصبح قطبًا إقليميًا مهمًا، وا 

 .4 تجاهله في تحديد مستقبل المنطقة ال يمكن يقليمإمن مرة بأنها ثقل 

عليه ارتأى الباحث بأن يتم التطرق إلى هذه الصناعات العسكرية اإليرانية في القطاعات 

 المختلفة للقوات المسلحة اإليرانية، وبالشكل التالي:

 :المنتجات في قطاع القوات البرية -1

بثالث  (ذو الفقار)تمكنت إيران في هذا القطاع من تصنيع الدبابة التي أطلق عليها اسم  

 (توسان)الروسية، و دبابة  92وهي مطورة عن دبابة الـــــ تي  (لسفير)انسخ، ودبابة أخرى تحمل اسم 

ت أو المدافع ، أو الرشاشا(التاو)الخفيفة التي يمكن تحميلها بأنواع مختلفة من األسلحة مثل صواريخ 

                                                           
 .80عصام المجالي، مرجع سبق ذكره، ص - 0
 حسام سويلم، مرجع سبق ذكره. - 4
 .04عطا محمد زهرة، مرجع سبق ذكره، ص - 0
 ، مركز الخليج لألبحاث، اإلمارات، دبي، 4333-0090مجلس التعاون الخليجي  منصور حسين العتيبي، السياسة اإليرانية تجاه دول - 8

 .483، ص4334    
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 (رخش)البي إم بي الروسية، ومدرعة  الناقلةوهي ناقلة للجند مدرعة مستنسخة عن  (البرق)ودبابة 

 .1 (1 أم بي تي)وبندقية  (قناص خبير)المزودة برشاش والحاملة للجند، وكذلك بنادق المشاة 

 :المنتجات في قطاع القوات البحرية -2

املة البحرية، ومنها ح القطعم إنتاج عدد متنوع من تفي مجال الصناعات العسكرية البحرية  

التي لها  (الوان)، ، والبارجة 2)بيكان(، والفرقاطة (موج)، والمدمرة م2113 عام (9-)سيناالصواريخ 

داها ماريخ والتي يصل وهي قاذفة للصو  (سيرجان)القدرة على حمل عدد من المروحيات، والبارجة 

 (لغديرا)والغواصة  (،ناهانج)، أما الغواصات فتم إنتاج الغواصة التي أطلق عليها اسم كم 921إلى 

 (ذو الفقار)، وفيما يخص القوارب الحربية تم إنتاج أعداد مختلفة، منها القارب (السابحات)والغواصة ،

 .3 السريع (سراج)الحامل للصواريخ والقارب 

 :القوات الجويةالمنتجات في قطاع  -3

في هذا المجال استطاعت الصناعات العسكرية من إنتاج عدد من الطائرات المتنوعة ومنها  

مع إضافة بعض التعديالت،  F-5، وهي طائرة مقلدة عن الطائرة األمريكية (الصاعقة)الطائرة المقاتلة 

والتي أنتج منها طائرة واحدة، وهي نتاج مشروع روسي إيراني لكن روسيا  (الشقف)والطائرة المقاتلة 

 (2بحر)لكوبرا األمريكية، والمروحية التي تمثلها إيران بمروحية ا (الطوفان)انسحبت منه، والمروحية 

، كما قام المختصون 4 (أزرخش)بحرية، والمروحية المقاتلة التي تستخدم في حراسة ومراقبة الحدود ال

، F-5، الـــــ F-4القوات الجوية اإليرانية بإعادة تأهيل للطائرات الحربية القديمة مثل طائرات الــــ في 

                                                           
 م،4300-34-38الصناعات العسكرية اإليرانية )تقرير شامل ومصور(، المنتدى العربي للدفاع والتسليح،  - 0

    arab.com-www.defense  م.4308-04-08يخ الدخول تار 
 .94عصام المجالي، مرجع سبق ذكره، ص - 4
         military.com-www.arabic م،4308-30-09بعض اإلنجازات العسكرية اإليرانية المعلنة، منتدى الجيش العربي،  - 0

 م4308-04-08تاريخ الدخول    
 الصناعات العسكرية اإليرانية )تقرير شامل ومصور(، مرجع سبق ذكره. - 8
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وفي مجال صناعة الطائرات من دون طيار خطت إيران ، SU-24، الــــــ M1G-29، الــــــ F-14الــــ 

تخدم ، والتي تس(سرير)خطوات جيدة، حيث تم إنتاج عدد منها مثل الطائرة التي أطلق عليها اسم 

والتي لها القدرة على التحليق الرتفاعات شاهقة ومراقبة  (حماسة)لتصوير األهداف المعادية، وطائرة 

 .1التي تستخدم ألغراض التجسس (المهاجر)األهداف المعادية، والقيام بهجمات صاروخية والطائرة 

 :المنتجات في قطاع الدفاع الجوي -4

شهد قطاع الدفاع الجوي اإليراني ظهور العديد من التقنيات العسكرية فيما يتعلق بتطوير  

القوى الصاروخية ، فقد تطورت الصناعات الصاروخية اإليرانية لتشمل عددًا من الصواريخ المختلفة 

كم،  9611 إلى 311التي يتراوح مداها من (3-2-9شهاب )االستعمال واألغراض، ومنها صواريخ 

صل مداها من ، والتي قد ي(6 -7 -4شهاب )ع السعي لتطوير هذه الصواريخ بنسخها الجديدة م

وتعتبر هذه الصواريخ نتاجاً لعمليات التطوير اإليرانية لصواريخ حصلت ، 2 مآالف ك 91إلى  2111

الروسي الصنع، و  scud-Bيعتبر تطويرًا لصاروخ  (9شهاب )عليها من روسيا والصين، فصاروخ 

الروسي أيضًا، أما صاروخ  scud-Cهو عبارة عن عملية تطوير لصاروخ  (2شهاب )صاروخ 

وتلعب الصين دورًا مهمًا في ، الكوري الشمالي Modongفهو عملية تطوير لصاروخ  (3شهاب )

نتاج صاروخ   991بمدى  (2-نور)كم، وصاروخ  41مداه  بلغالذي ي 9(-نور)عمليات تطوير وا 

م كشف الحرس 2114 عامالصيني، وفي  C-801كم، وهما صاروخان معدالن عن الصاروخ 

 الصيني صاروخمن ال متطورةنسخة  وهو ،(كوثر)الثوري عن صاروخ 

 70-C 3. 

                                                           
 اإليرانية المعلنة، مرجع سابق. بعض اإلنجازات العسكرية - 0
 .93عصام المجالي، مرجع سبق ذكره، ص - 4
 ستقبل الشرق للدراسات جمال عبيد والقادر نعناع، دراسة مقارنة في القدرات الصاروخية اإليرانية والخليجية: الجزء األول، م - 0

 م.4308-00-48تاريخ الدخول  www.fasharq.com م، 4308-03-04والبحوث،    

http://www.fasharq.com/
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 .البرنامج النووي اإليراني :رابعًا 

 لتالي:لشكل االبرنامج النووي اإليراني بعدة مراحل يتم إيجازها بامر             

 :البداية ودفع مجاالت البحث والتطوير -1

إيران الستكمال وامتالك وتطوير برنامج خاص  يكانت الحادثة األهم واألبرز في سع

ة، هي استخدام النظام العراقي للغاز السام ضد اإليرانيين خالل الحرب يبها لألسلحة غير التقليد

جعلت هذه الحادثة اإليرانيين يدركون تمامًا الحاجة إلى امتالكهم لألسلحة  فقداإليرانية العراقية، 

   1بوالتي تحيطها األخطار من كل جانمن هذا النوع للدفاع عن إيران والثورة اإلسالمية فيها، 

برنامجها النووي مع الدول الغربية، والتي فشلت فيها إيران  احياء هودها الكبيرة ألجلوبعد ج

ول الغربية باستئناف تعاونها معها في المجال النووي، أخذت إيران مسارات أخرى بعيدًا بإقناع الد

عن الدول الغربية باتجاهها إلى الجمهوريات اإلسالمية التي انفصلت عن االتحاد السوفييتي، 

حت شريكًا لتي أصبمثل كازاخستان وأوكرانيا، وكذلك الصين واألرجنتين، باإلضافة إلى روسيا ا

واتخذ قرار إيراني بالحصول على اليورانيوم المخصب من السوق السوداء، وفي ، 2نيًا إليراأساس

فقة بين نفسه تم إبرام ص عامالم وافقت الصين على تزويد إيران بالوقود النووي، وفي 9119 عام

إيران فيه م أبرمت 9112 عامفي أما ميجاوات،  331-311إيران والصين لشراء مفاعلين بطاقة 

 911أكثر من اتفاق مع روسيا للتعاون النووي في المجال السلمي، حيث وصل إليها أكثر من 

خبير روسي لبناء مفاعل للماء الخفيف، وحصلت إيران على مفاعلين نوويين يعمالن بالماء 

 71 – 31ميجاوات، واكتمل إنجاز أول مفاعل نووي في بوشهر لتوليد  9111الخفيف بطاقة 

                                                           
 ستيفن كينزر، العودة إلى الصفر إيران وتركيا ومستقبل أمريكا، ترجمة أنطوان باسيل، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان،  - 0

 .083، ص4308، 4يروت، طب    
 .048، ص4339زينب عبدالعظيم محمد، الموقف النووي في الشرق األوسط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، القاهرة،  -4
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ب تركيل (خرج)بدأ الصينيون العمل في مجمع  العام نفسهم، وفي 9117عام خالل ميجاوات 

م 2119 امعنظام تخصيب اليورانيوم في إيران مع استمرار التعاون الروسي اإليراني، الذي أدى 

 .1إلى عرض الروس خططًا لبناء مفاعالت أخرى على غرار مفاعل أبوشهر

 :ضد إيرانتصاعد المخاوف والقرارات الدولية  -2

هو و ازدادت حدة المخاوف والشكوك تجاه البرنامج النووي اإليراني من قبل المجتمع الدولي، 

ما أدى إلى اتخاذ القرار بتحويل الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن الدولي، فوافقت الدول 

لس ي للمجالخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن على ذلك، على أن يتم تأجيل أي تحرك فعل

المقدمة من  المفترحاتورفضت إيران بعض ، 2نإرضاء حليفتي إيران روسيا والصيألجل محاولة 

بعض الدول لحل األزمة، ومنها المقترح الروسي بإنشاء مركز للتخصيب على أراضيها بنسبة تسمح 

 اإليران باستكمال طموحها النووي السلمي، وأضيف على هذا العرض الروسي عروض أخرى منه

 تتمم، ولكن إيران أصرت على أن 2191 عامالبرازيلي  -العرض الفرنسي والعرض الياباني والتركي

ونتيجة لهذا التعنت اإليراني تبنى مجلس األمن عدة قرارات ، 3اعملية التخصيب داخل أراضيه

 تضمنت عقوبات سياسية واقتصادية صارمة ضد إيران.

 :تفاق جنيف وتسوية األزمةا -3

دول ما سمي بو مانيا ألتوصلت الدول دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي باإلضافة إلى 

إلى اتفاق مرحلي، ولمدة ستة أشهر مع إيران بشأن برنامجها النووي في مدينة جنيف  (9+  7 )الـــ

م، على أن تستمر المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي وشامل، 2193نوفمبر24السويسرية بتاريخ 

 وتضمن االتفاق مجموعة من البنود التالية:

                                                           
 .40، 44عطا محمد زهرة، مرجع سبق ذكره، ص - 0
 .44عصام المجالي، مرجع سبق ذكره، ص - 4
 ناصر زيدان، دور روسيا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا من بطرس األكبر حتى فالديمير بوتين، الدار العربية للعلوم ناشرون،  - 0
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 وقف تقدم البرنامج النووي اإليراني مع قبول إيران بعدة إجراءات. /د األولـالبن

 منع فصل البلوتونيوم عن الوقود المستنفد. /البند الثاني

 الرفع الجزئي للعقوبات الدولية. /البند الثالث

 مرحلة جديدة تتعلق بتنفيذ ما جاء في اتفاق جنيف،دخلت االتصاالت اإليرانية الغربية كما 

ووصل ، 1ةالدول في أكثر من مدينة أوروبي حيث عقدت لقاءات تفاوضية بين ممثليها وممثلي هذه

 م2197يوليو94الطرفان إلى اتفاق خالل االجتماع الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا بتاريخ 

 شمل عدة نقاط منها:

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدخول لكل المواقع اإليرانية المشتبه بها.السماح لمفتشي  -9

سنوات،  9حظر استيراد معدات يمكن أن تستخدم في تطوير برامج الصواريخ البالستية لمدة  -2

 سنوات. 7وحظر استيراد األسلحة لمدة 

 وي.اق النو ترفع العقوبات الدولية بشكل تدريجي مع وفاء إيران بالتزاماتها في االتف -3

 لتصدير النفط بكامل طاقتها اإلنتاجية فور بدء تنفيذ االتفاق. نمعاودة إيرا -4

 .%3.69وضع حد لتخصيب اليورانيوم بحيث ال يتجاوز عتبة الـــ  -7

 تحويل المنشآت النووية اإليرانية إلى مراكز لألبحاث الفيزيائية والتكنولوجيا النووية. -6

 .2 جهاز فقط 74161تحديد أجهزة الطرد المركزي بمقدار  -9

 من خالل هذا الفصل انتهى الباحث إلى أن إيران تميزت بنظامها السياسي،وذلك بطبيعته                 

 م 9191هذا النظام مند اندالع الثورة اإلسالمية فيها عام وتمتعت إيران بأستقرار  وتركيبة مؤسساته،

 وحتى وقتنا الحاضر، بالرغم من الصراعات السياسية الداخلية والضغوطات الخارجية، التي تمتلت  

 التي فرضها المجتمع الدولي عليهافي العقوبات 

                                                           
 .48عطا محمد زهرة، مرجع سبق ذكره، ص - 0
                              www.aljazeera.net ،م4300-00-48بنود االتفاق بين إيران ومجموعة الدول الست، الجزيرة نت،  - 4

 م.4308-38-00تاريخ الدخول    
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ها ومن ،مع دول اخرىبالرغم من هذا استطاعت إيران أن تنشئ عالقات اقتصادية وعسكرية          

ي اعتيرتها السبب الت ،لية تكون بديلة لعالقاتها مع الدول الغربيةوكوريا الشما روسيا اإلتحادية والصين

 الرئيسي في فرض العقوبات عليها

لقد كان تركيز إيران ألجل توسيع دائرة نفوذها في المنطقة، منصبًا بعد الحرب مع العراق على         

ية في للطائفة الشيع رات عسكرية تقليدية وغير تقليدية، وكذلك تقديم الدعم االمحدودامتالك قد

المنطقة، والذي شكل المدخل الرئيسي للتدخلها في الشؤون الداخلية لدول الجوار، واستطاعت بذلك 

أن تكون العبًا مهمًا في مجمل قضايا محيطها األقليمي، وما يحدث من تمدد لنفودها في العراق 

 .ي المنطقةاتساع الدور اإليراني فوسوريا ولبنان واليمن إال خير دليل على 

 

 

 

 



 الفصل الثالث

 اإليرانية في الشرق األوسط –االستراتيجية التركية 

 

 .اإليرانية الشرق أوسطية -السياسة الخارجية التركية  - المبحث األول

  :اإليرانية –العالقة التركية المطلب األول 

  :السياسة الخارجية التركية في المنطقةالمطلب الثاني 

  :السياسة الخارجية اإليرانية في المنطقةالمطلب الثالث 

 

 .في الشرق األوسطاإليراني  –السلوك التركي  - المبحث الثاني

  :عالقات تركية بدول المنطقةالمطلب األول 

  :عالقات إيران بدول المنطقةالمطلب الثاني 

  :اإليراني في الشرق األوسط –الربيع العربي ومستقبل الدور التركي المطلب الثالث 
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 الفصل الثالث

 اإليرانية في الشرق األوسط -االستراتيجية التركية 

يران الي رسم استراتيجية معينة تحقق لكل  سعت كالا  ه من ما ترنو إلي منهامن تركيا وا 

رق األوسط، وقد نتج عن هذا المسعى للدولتين تنافس حضور إقليمي فاعل ومؤثر في منطقة الش

واضح بينهما للعب الدور اإلقليمي، إال أن الدولتين حافظتا على قدر كبير من العالقات الجيدة 

على عالقة  اإليراني للعب الدور اإلقليمي –المبنية على المصالح المشتركة، فلم يؤثر التنافس التركي 

يران طرقالبلدين ببعضهما، وانتهجت  لفت األساليب مختلفة لتحقيق أهداف إستراتيجيتهما، فاخت اا تركيا وا 

والمسارات واألهداف لكل من السياسات التركية واإليرانية في المنطقة، وهو ما سيتم التعرف عليه في 

 هذا الفصل.

 .اإليرانية الشرق أوسطية -السياسة الخارجية التركية  - المبحث األول

ط، اإليرانية تجاه الشرق األوسو ارتأى الباحث قبل الخوض في السياسة الخارجية التركية  

 :التطرق إلى العالقة المتبادلة بين الدولتين من خالل المطلب التالي

 :اإليرانية –المطلب األول: العالقات التركية 

في  ي تحدد التوازناتاإليرانية تعتبر من أهم العوامل األساسية الت –إن العالقات التركية  

ا حد األقاليم التي تتأثر بعالقة الدولتين باإلضافة إلى إقليم القوقاز وآسيأالشرق األوسط، الذي يعتبر 

 الوسطى، وتكمن أهمية الدولتين في منطقة الشرق األوسط ضمن مستويات مختلفة ومترابطة وهي:
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شكل مصر، الذي ي –إيران  –يتعلق بأهمية عالقة الدولتين في مثلث تركيا  /المستوى األول

مركز الثقل التاريخي والجيوسياسي وتوازنات القوى التي تطوق المنطقة، وتحدد البنية اإلستراتيجية 

 العامة للشرق األوسط تحديداا مباشراا.

يستند إلى مراكز القوى الجيوسياسية مباشرة بالخط الجيوثقافي، الذي يشكل  /المستوى الثاني

ي المنطقة، ويحمل مستقر فغير ثقافي و  ثنيااألقاليم التركية والعربية والفارسية الذي يعكس توزع 

كون إيران وتركيا دولتين كبيرتين غير عربيتين في الشرق األوسط ولهما صلة مباشرة مع الدول 

 العربية.

د اإليرانية داخل التوازنات الداخلية للمنطقة بخط بال –تأثير العالقات التركية  /لثالمستوى الثا

الخليج العربي، فهذه العالقات تشكل واحدة من التوازنات الحساسة في المنافسة الدولية  –الرافدين 

 واإلقليمية على المنطقة التي تحتوي على أكبر احتياطي للنفط في العالم.

هو التبعية وخصائص المنافسة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، والتي أضفت  /توى الرابعالمس

 .1حساسية ملموسة في العالقة بين الدولتين

يران وتأثيرها وتأثرها باألحداث في المنطقة،  ونظراا   تم يألهمية العالقات المتبادلة بين تركيا وا 

 إلى جوانب هذه العالقة من خالل المحاور التالية: التطرق

 .أوال: الخلفية التاريخية للعالقة بين الدولتين

يران اللتان خلفتا إمبراطوريت في التاريخ،  نيعريقت ينعلى مدى قرون عديدة تواجهت تركيا وا 

ي، ونتيجة ياسثني أو السإلاأكان على المستوى الديني أو  وكان التناقض سيد الموقف بينهما سواءا 

شاه إسماعيل ال)الصراع بن الدولة العثمانية والدولة الصفوية ولتجدير التناقض بين الدولتين قام 

                                                           
 .174، 171، 171أحمد داود أوغلو، العمق اإلستراتيجي موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية،مرجع سبق ذكره، ص -1
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إلى  للدولة الصفوية، وهدف هذا اإلجراء رسمياا  ثنى عشر مذهباا باعتماد المذهب الشيعي اإل (الصفوي

، سمي للدولةكمذهب ر  العثمانية التي كانت تعتمد المذهب السني تمييز الدولة الصفوية عن غريمتها

واندلعت عدة حروب خالل القرن السادس عشر بين الطرفين ألجل السيطرة والنفوذ على القبائل في 

)اتفاقية زوهاب( الموقعة في عام  ناأخرى، إلى أن توصل الطرف شرق األناضول أو على أراض  

 .1الدولتينم إلى ترسيم الحدود بين 9361

في التاريخ الحديث مر البلدان بظروف متشابهة فرضت التعاون بينهما، فبعد انهيار الدولة         

م، 9196ام الع (مصطفى كمال أتاتورك)العثمانية ووصول العلمانيين إلى السلطة في تركيا بقيادة 

ين في هذه لعالقة بين البلد، وتحولت ا(شاه رضا بهلوي)الكانت األسرة البهلوية تحكم إيران بقيادة 

الفترة إلى الدفء الشديد والتعاون فيما بينهما، كما شهدت هذه العالقة تقارباا كبيراا في مواجهة الخطر 

 السوفيتي فوثقت الدولتان تحالفهما مع الواليات المتحدة األمريكية، حتى تنامت قوتهما العسكرية.

كري من عس(انقالب)من جهة، و(ثورة)ـلدان لات القرن الماضي تعرض البيفي أواخر سبعينف 

، في حين (الشاه)م وأطاحت بحكم 9191جهة أخرى، فقد انتصرت الثورة اإلسالمية في إيران عام 

لتعود العالقات إلى مرحلة من  (كنعان ايفرين)م بقيادة 9191حدث انقالب عسكري في تركيا عام 

أصبحت تركيا تنظر إلى األفكار المهيمنة على الثورة اإلسالمية في إيران ف، 2الفتور بين الدولتين

ل في إيران إلى تركيا على أنها النموذج الذي حاو  وناإلسالمي ونوريتبأنها تعمل ضدها، بينما نظر ال

قيم لتقليده، فهي دولة علمانية ولها تحالفات وثيقة مع الواليات المتحدة األمريكية وأنها تتبني ا (الشاه)

ر الحكيمة في اتخذت تركيا بعض التدابي والثقافة الغربية بحماس، ومع اتساع الهوة بين البلدين فكرياا 

                                                           
 ، شركة 1001فايسباخ وجمال واكيم، السياسة الخارجية التركية تجاه القوى العظمى والبالد العربية منذ العام  –مولاير ميراك  -1

 .100، ص1011المطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان، بيروت،    
 م، 1011-01-11، 11841العدد  ،وسطجريدة الشرق األ التركية.. التنافس في ظل التعاون،  –ثائر عباس، العالقات اإليرانية  -1

   www.aawsat.com  م.1016-04-14تاريخ الدخول 
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عالقتها بإيران ما دفع إلى عدم التصادم أو نشوب صراع حقيقي بين الدولتين، حيث قبلت تركيا 

ادرت بسرعة ، وبي إليرانالداخلبتغيير النظام السياسي اإليراني قبوالا كامالا ولم تتدخل في الشأن 

باالعتراف بالنظام الجديد في طهران، كما رفضت تركيا المحاوالت األمريكية في إقناعها لفرض 

عقوبات اقتصادية على إيران في أعقاب حادثة احتالل السفارة األمريكية في طهران، فرد الجانب 

 .1اإليراني بتقديم وعود بالتعاون االقتصادي الواسع مع تركيا

ي على األراض كبير بشكل  العراقية، اعتمدت إيران  –ثر اندالع الحرب اإليرانية إعلى و  

التركية في حركة مواصالتها المتنوعة مع الغرب لتلبية احتياجاتها التجارية واالقتصادية والعسكرية، 

قد بالنسبة لإليرانيين، و  اا ن الطرق األخرى ومنها الطريق البحري من الخليج لم يكن آمنأو  خاصةا 

، ولم تشارك تركيا في الدعاية المضادة إليران 2استغلت تركيا هذه الحالة لصالحها وانتفعت منها كثيراا 

جاد أسواق القتصادها المتنامي، وقد يبل اتجهت إلى استغالل الفرص التي نتجت عن الحرب وا  

  لهااا تصرف يجعل من تركيا خصم اتبعت إيران سياسة مماثلة اعتمدت على تفادي أي خطاب أو
فء اإليرانية بالبرود واالنكماش في المجال السياسي والد –التركية  تة من العالقا، واتسمت هذه الفتر 3

 .4واالنتعاش في المجال االقتصادي

توقف الحرب أصبحت طرق التموين عبر الخليج أكثر أمنا، وارتفعت عالمات االستفهام  بعد 

اإليرانية خاصة بعد وقوع بعض األحداث التي أدت إلى تدهور هذه  –ات التركية حول مستقبل العالق

ما سبب  (وركأتات)العالقات، ومنها رفض السفارة اإليرانية تنكيس العلم في الذكرى الخمسين لوفاة 

ط السياسية والشعبية التركية، وكذلك تدخل النظام اإليراني في المعركة بين افي األوس اا شديد اا انزعاج

                                                           
 .61، 68فيليب روبنس، مرجع سبق ذكره، ص -1
                        www.albainah.net الدوافع والمنافع، البينة، بال تاريخ، –التركية  –محمد عزالعرب، العالقات اإليرانية  -1

 م. 1016-04-14تاريخ الدخول    
 .111شريف ثغيان، مرجع سبق ذكره، ص -4
 محمد عزالعرب، مرجع سابق. -1
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اإلسالميين والعلمانيين ومناصرته للطرف األول في احتجاجاته ضد قرار المحكمة الدستورية عام 

م، الذي قضى بعدم قانونية ارتداء الحجاب من قبل النساء اللواتي يدرسن في الجامعات، وبعد 9191

يراني م تدارك الموقف بين البلدين واستبدل السفير اإلتكيا على هذه التصرفات اإليرانية احتجاج تر 

نداك بآخر، وبدأت العالقات تتحسن واعتبرت الدولتان أن األحداث التي وقعت كانت شاده واستثنائية، آ

حسين العالقات توالنزف الذي حل بإيران بفعل الحرب والعزلة كان بمثابة الحافز ل (الخميني)ولعل وفاة 

 .1مع تركيا على نطاق واسع

 .ثانيًا: العالقات الثنائية في عقد التسعينيات

-التركية في العالقات اا كبير  اا أثر كان له   شهدت بداية التسعينيات من القرن الماضي عامالا  

اإليرانية، تمثل في تفكك االتحاد السوفيتي وما نتج عنه من ظهور للدول المستقلة التي انفكت عنه 

يللفي منطقة آسيا الوسطى وبحر قزوين، ما أدى إلى بروز صراع  ران في نفوذ اإلقليمي بين تركيا وا 

 وثقافياا  جغرافياا  اا ، التي تشكل امتدادباا إلى أذربيجان غر  هذه المناطق الممتدة من كازاخستان شرقاا 

ي ف ، وقد لعبت العوامل الثقافية واالثنية دوراا كبيراا 2للبلدين وامتالكها لثروات نفطية وغازية كبيرة جداا 

تعميق تركيا لعالقاتها مع هذه الدول، فيما اعتمدت إيران على تاريخ طويل من العالقات مع دول 

سليمان )ومواجهة النفوذ التركي فيها، وقد عبر الرئيس التركي السابق  المنطقة لتدعيم فرصهاهذه 

سيا، يضم تركيا والقوقاز ووسط آ بحيثعالم تركي أكبر،  تشكيلم عن حلمه في 9119عام ( ديميريل

اضي في ثمانينات القرن الم ن السياسات التركية في هذه المنطقة تناغمت من عهد أوزالإومع هذا ف

وبعدها  (جانيهاشمي رافسن)في فترة رئاسة  مع السياسات الغربية، وفي المقابل وقفت إيران خصوصاا 

                                                           
 .71، 71، 70فيليب روبنس، مرجع سبق ذكره، ص -1
 ثائر عباس، مرجع سبق ذكره. -1
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يران على طرفي النقيض والتنافس الحاد  مع روسيا فيما يتعلق بسياسات هذه المنطقة، ووقفت تركيا وا 

 .1ي المنطقةلة النفط والغاز وخطوط أنابيب النفط المارة فأفي مس

كما أن العالقة بين الدولتين تأزمت بسبب اغتياالت طالت بعض الصحفيين األتراك  

العلمانيين المنتقدين للسياسة الدينية في إيران، واتهام تركيا إليران بإيوائها لمقاتلي حزب العمال 

ركيا بفتح المجال يران تالكردستاني ودعم الفصائل اإلسالمية الراديكالية في تركيا، في المقابل اتهمت إ

 (أربكان)، وبعد وصول 2من أراضيها لمنظمة مجاهدي خلق للقيام بعمليات عسكرية ضد إيران انطالقاا 

م حاول التقرب من إيران، فكانت أول زيارة رسمية إلى إيران حيث 9113إلى السلطة في تركيا عام 

شرة مليارات متر على تزويد إيران لتركيا ع تم التوقيع على اتفاقية بين الطرفين التركي واإليراني تنص

 مليار دوالر. 96، بقيمة عاماا  92مكعب من الغاز الطبيعي من إيران وتركمانستان ولمدة 

وفي نفس العام تشكلت مجموعة الدول النامية الثمانية التي ضمت تركيا و إيران وأعضاء  

دول قمة في اسطنبول في بداية عام منظمة التعاون االقتصادي للدول اإلسالمية، وعقدت هذه ال

، واعتبرت هذه الزيارة صفعة قوية موجهة لإلدارة األمريكية التي كانت قد أقرت الحصار 3م9119

على الصناعات النفطية، وصناعة الطاقة اإليرانية قبل وقت قصير من موعد الزيارة، ولقد أثارت هذه 

 رجية وداخلية كان من أهمها:اإليراني ردود فعل خا -الزيارة والتقارب التركي 

االنتقادات األمريكية، حيث عبرت واشنطن عن استيائها من الموقف التركي تجاه إيران، 

قد  "وله: ق (نيكوالس بيرنز)وجاء على لسان المتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية األمريكي آنذاك 

 نتصور أن مواصلة العالقات معو قلنا بوضوح شديد للحكومة التركية أن إيران دولة يجب عزلها، 
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إلى أن  مشيراا  1" ، وأننا سنبحث بعناية تطور هذه العالقةمقبوالا  إيران وكأن شيئا لم يكن ليس أمراا 

 .إلى هذا التقارب التشعر باالرتياحواشنطن 

، فقرر اإليراني –بعين االرتياح لهذا التقارب التركي  ينظرلم البرلمان األوروبي  كما أن  

م، بذريعة مشاكل حقوق اإلنسان 9111المعونات المادية المقدمة إلى تركيا حتى عام وقف 

 والديمقراطية واألكراد وتهريب المخدرات وغسيل األموال في تركيا.

وعلى الصعيد الداخلي التركي اعتبر التقارب مع إيران بمثابة عهد جديد في السياسة التركية،  

اط التركية مع استهجان للموقف األمريكي المعارض لهذا التقارب ونال هذا التقارب تأييد كل األوس

س السابق قام الرئي (أربكان)بين الدولتين، ورّداا على زيارة  جيداا  الذي سيكون له مردوداا اقتصادياا 

م من خالل هذه الزيارة التوقيع على تم، و 9113بزيارة إلى تركيا عام  (هاشمي رافسنجاني)إليران 

البلدين، ضمت سبع فقرات منها ما هو متعلق بتسهيل طرق المواصالت والنقل وأخرى اتفاقية بين 

تضمنت االستثمارات والتجارة وتسهيل عملية سفر اإليرانيين إلى تركيا، فضالا عن عقد اتفاق يخص 

من خالل مؤتمر صحفي عقد بمناسبة هذه الزيارة  (أربكان)نقل الطاقة من إيران إلي تركيا، وذكر 

 .2يران تحتل مكانه خاصة بالنسبة لتركيابان إ

زاء التقارب التركي   التقارب مع سوريا ومصر  علىاإلسرائيلي عملت إيران في تلك الفترة  –وا 

ألمنها القومي، خاصة بعد المناورات البحرية  والسعودية، واعتبرت التقارب التركي اإلسرائيلي تهديداا 

م، واعتبر الرئيس اإليراني السابق 9119التي اشتركت فيها القوات األمريكية والتركية واإلسرائيلية عام 

إن االصطفاف التركي مع إسرائيل سيؤدي الي توثر إضافي في عالقات أنقرة  (محمد خاتمي)

لدفء بين البلدين، حيث أبدت تركيا استعدادها التعاون مع وطهران، ومع هذا بدأت العالقات تعود ل
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م التوقيع على مذكرتي تفاهم وبروتوكول تعاون أمني في ديسمبر من تإيران في كافة المجاالت، و 

بنداا في العاصمة اإليرانية طهران ضمن سياق فعاليات اللجنة األمنية  93م، مكون من 9119عام 

وكان من ضمن البنود المتفق عليها عدم سماح أي من الجانبين باستخدام  العليا المشتركة بين البلدين،

دود المشتركة بينهما حدودت الحدّ لنشاطات معارضة تهدد أمن األخر، وع   أراضيه كقاعدة أو منطلقاا   

 صداقة وأمن 1 .

في السنوات التي سبقت صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا كانت عالقات  

ومية في تركيا الق ين تتجه نحو التحسن بشكل ملحوظ، بالرغم من أن النخبة العلمانية وخصوصاا البلد

، وارتبطت هذه العالقات 2نظرت إلى إيران كجمهورية إسالمية يمكن لها أن تهدد العلمانية في تركيا

 :هىبمجموعة من العوامل التي ال يمكن التغاضي عنها و 

ين، فتركيا أثر الطبيعة المختلفة للنظامين السياسي ييدحنجحت في تإن السياسة العقالنية للطرفين  -9

يران نظامها السياسي ذ  طابع ديني. وعلمانية وا 

حاوالت مشكاليات في عالقة طهران بأنقرة بعض اإلإن الصراع العلماني اإلسالمي في تركيا أثار  -9

اينات إلى تصل هذه التببسبب المسؤولين اإليرانيين للتيار اإلسالمي في تركيا، ومع ذلك لم 

 مرحلة الصدام.

التزامات تركيا مع حلف الناتو أربكت سلوك القيادة التركية، سواء كانت ذات توجه إسالمي أو  -6

 علماني تجاه إيران.

فرز ضوابط معينة على القيادة التركية في أإن تطلع تركيا إلى االنضمام لالتحاد األوروبي  -4

غرب عموما بأنه قوة عظمى تسعى الى تحقيق مصالحها على حركتها تجاه إيران، التي تنظر لل

 حساب العالم اإلسالمي.
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كي في العالقات ما بين الطرفين التر  رتو تو لت العالقات التركية اإلسرائيلية عامل قلق شكّ  -2

 واإليراني.

إيران بمواقفها الدينية واإليديولوجية تقع على طرف النقيض من سياسات الغرب في المنطقة،  -3

 .1تحاول تركيا الحفاظ على طبيعة تلك العالقة في دائرة الحرج واإلرباك فيما

 .ثالثًا: العالقات الثنائية بعد صعود حزب العدالة والتنمية

م وتشكيله 9119اعتبرت إيران فوز حزب العدالة والتنمية في االنتخابات التشريعية عام  

ن الشعب وات التلفزيونية اإليرانية تعليقات تقول إ، وظهرت من خالل القنايجابياا  للحكومة منفردا تطوراا 

، وانطلق حزب العدالة والتنمية 2التركي أدار ظهره لألحزاب العلمانية، وتوجه نحو األحزاب اإلسالمية

رن في منتصف التسعينيات من الق (كانبنجم الدين أر )في عالقات تركيا مع إيران من حيث توقف 

يران نفسيهما في مواجهة العديد من المسائل الحساسة، ابتداءا  ن م الماضي، حيث وجدت تركيا وا 

التعاون االقتصادي واألمني لمكافحة المجموعات الكردية والجهود الدبلوماسية المتعلقة بالبرنامج 

 :الملفات والتي يتم استعراضها بالشكل التالي، ما استوجب تعاون الطرفين في هذه 3النووي اإليراني

 :التعاون في الملف االقتصادي -1

مع  اإليرانية بحالة من التقارب الملحوظ –مع بداية األلفية الثالثة اتسمت العالقات التركية  

 الدول هج العالقات الجديدة مع جميعنل متبنيةتغييرات الحالة العامة للسياسة الدولية، وكانت تركيا 

بال استثناء، كما أن حاجة الطرفين إلى إقامة عالقات اقتصادية قوية لرفع مستوى النمو االقتصادي 

الخاص بهما أضحت العنصر األساسي الذي قرب بين الدولتين، وهو ما دفع إلي التبادل االقتصادي 

قامة عالقات تعاونية وط بينهما، كما أن الموقف األمريكي المعادي إليران جعلها تتقرب أكثر  يدةوا 
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لتركيا خاصة من الناحية االقتصادية في ظل العداء والحصار المفروض عليها، فتم إرساء عالقات 

ران للطاقة اإليرانية، وكذلك الجسر الواصل بين إي اا جيد اا استهالكي اا جيدة مع تركيا التي مثلت سوق

 .1ل البضائع اإليرانية إلى عدة دول حول العالموالعالم لنق

لقد لعبت الروابط االقتصادية بين البلدين دورا كبيرا في دفع الطرفين باتجاه التعاون السيما  

بعد د للغاز الطبيعي لتركيا بعد روسيا، فمورّ  أكبرفي مجاالت الطاقة، خاصة وأن إيران تعتبر ثاني 

م تم توقيع اتفاقيتين 9113قية نقل الغاز من إيران إلى تركيا عام التفا (نجم الدين أربكان)توقيع 

( TPAOنقب شركة النفط التركية المعروفة باسم )بموجب االتفاقية األولى ت  فم، 9119للطاقة عام 

عن النفط والغاز الطبيعي في إيران، في حين تجيز االتفاقية الثانية نقل الغاز الطبيعي من تركمانستان 

 6.2باستثمار  اا ، وقدمت تركيا وعود2ومن ثم إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب تمر بتركيا إلى تركيا،

ارس في إيران، في مقابل حصولها على بمليار دوالر في تطوير حقول الغاز في منطقة جنوب 

عد وضع ق العالمية، وباسو األنصف الناتج السنوي من هذه الحقول الستعماالتها أو إلعادة بيعها في 

دراسات الجدوى االقتصادية وقيام المسؤولين األتراك بزيارة هذه الحقول لمتابعة اإلنشاءات، وما 

نجاز إضافة إلى تأسيس شركة إلدارة الحقول جاءت الضغوطات التي مارستها وصلت إليه حالة اإل

تبر فشل عم، وا  9111واشنطن على تركيا لتؤدي إلى تراجعها عن االتفاق الذي عقدته مع إيران عام 

قل من نصف أ، حيث إن أوروبا تنتج أوروبيا أيضاا  لتركيا فحسب بل ضرراا  هذا المشروع ليس ضرراا 

ة ، إضافة العتمادها بنسبوبعضا من الدول األخرى حاجاتها من النفط وتستورد الباقي من روسيا

 على الغاز الروسي. 96%

أدت عالقات تركيا بحلفائها الغربيين إلى وجود معضلة حقيقية بخصوص المبادالت  

االقتصادية مع إيران، فتركيا قلصت من اعتمادها على المواد األولية الواردة من روسيا، إال إنها بقيت 

دت م فان تركيا استور 9199درجة كبيرة على المواد المستوردة من إيران، ووفقا ألرقام عام بتعتمد 
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من نفطها من إيران، وبالرغم من وجود هذه المعضلة فمن الواضح أن  %66من غازها و 91%

م عن 9196عالقات الدولتين مستمرة في إطار الحاجة المتبادلة لكليهما، لذلك أعلنت الدولتان عام 

حفي ص النية إلقامة مشروع لمد أنابيب نفط وغاز من األهواز في إيران إلى تركيا، ومن خالل مؤتمر

م، أعلن الوزير التركي 9196تال لقاء وزير الطاقة التركي السابق بوفد من الكونغرس األمريكي عام 

مليار دوالر  961بأنه ليس هنالك من بديل لبالده عن النفط اإليراني، وشدد على عزم بالده استثمار 

 .1في هذا المجال خالل العقد القادم

ل السنوات األخيرة، وما نتج عنه من ممارسة سياسات ومع تدهور األوضاع في المنطقة خال 

رجب )متضاربة بين الطرفين تبادال فيها االتهامات بشكل غير مسبوق، جاءت زيارة الرئيس التركي 

م لتعيد الدولتين لممارسة السياسات السابقة المبنية على 9192إلى إيران عام  (طيب أردوغان

الرئيس التركي الجميع من خالل المؤتمر الصحفي الذي أعقب  دبلوماسية تحييد الخالفات، فلقد فاجأ

من  بتركيزه على االتفاقيات االقتصادية وأسعار الغاز، بدالا  (حسن الروحاني)لقاءه بالرئيس اإليراني 

البلدين  نأب (حسن الروحاني)الحديث عن األحداث الملتهبة في المنطقة، وأوضح الرئيس اإليراني 

 عن توافقهما على تعزيز العالقات بينهما في القطاع اقتصادي مشترك، فضالا متفقان على تعاون 

 في العاممليار دوالر  94إلى أن حجم التبادل التجاري مع تركيا بلغ  (روحاني)الخاص، كما أشار 

م، واعتبر روحاني 9192مليار دوالر مع نهاية عام  61م ،وأن البلدين يهدفان إلى رفعه إلى 9194

بادل التجاري جاء نتيجة لنجاح دبلوماسية تحييد الخالفات السياسية والتركيز على جانب أن هذا الت

ية على تدارك الخالفات األخيرة والتأكيد على أهم االتفاق بين البلدين، وهو ما دفعهما للعمل سريعاا 

 عن االتهامات رفع حجم التبادل التجاري، والعمل على حل الخالفات بشكل دبلوماسي بعيداا 

 اإلعالمية.
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باألكاديمية  لقتتعالجدير بالذكر أن البلدين وقعا عقب المؤتمر الصحفي للرئيسين اتفاقيات  

الدبلوماسية، والصحة والطب والبيئة والصناعة، والملكية الفكرية وأعمال المرأة وتبادل البيانات 

 .1ن حركة نقل البضائع الدوليةأبشو لكترونية إلا

 :في الملف األمني التعاون -2

هذه األقليات،  ىتعيش في كلتا الدولتين أقليات كردية وهما يتخوفان من النزعة االنفصالية لد 

ة لألكراد محاولة انفصالي ةومن ثم اتفق الجانبان التركي واإليراني على التنسيق األمني لمواجهة أي

دعم األطراف الكردية في البلد ب للطرف اآلخر على حدودهما، بعد عدة اتهامات من الطرفين كالا 

فمع تزايد التهديدات التي واجهتها إيران من قبل الجماعات الكردية اإليرانية، فإنها غيرت ، 2اآلخر

تكتيكاتها تجاه حزب العمال الكردستاني، فكانت بداية التنسيق مع الجانب التركي لمواجهة أنشطة 

م 9114بال قنديل في كردستان العراق، ففي عام هذا الحزب خصوصا بعد نقل الحزب لقواعده إلى ج

يران اتفاقي (رجب طيب أردوغان)وخالل زيارة رئيس الوزراء التركي آنذاك  ة لطهران وقعت تركيا وا 

، مع التأكيد على تبادل المعلومات 3إرهابياا  العمال الكردستاني تنظيماا  بعتبر فيها حز للتعاون األمني، ا  

العسكري والتنسيق في عمليات ضمان أمن الحدود بين البلدين، إضافة إلى االستخباراتية والتشاور 

م، 9119و 9113ضبط عمليات التسلل عبر الحدود العراقية، وقد استمر هذا التعاون طوال عامي 

يران 4فيها االنفصاليون األكراد من عملياتهم ضد البلدين ّعدوهي الفترة التي ص ، حيث تعاونت تركيا وا 

يات عسكرية مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة الكردي وهو في عمل معاا 

يران استياءها مما تسميانه تأييداا  مريكيا أ الرديف اإليراني للحزب في تركيا، ولقد أدت كل من تركيا وا 

 .5للحركات الكردية والمعارضة في كلتا الدولتين مستمراا 
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 ون في البلدين تأييدهم للعمليات التي يقوم بها جيشم أعلن مسؤولون رفيع9119وفي العام  

في جميع المناطق ضد المتمردين األكراد، بما فيها العمليات التي طالت بعض المناطق  الدولتين

ن م العراقية، وأكد المسؤولون على أن حزب العمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة الكردية جزءاا 

ت وتركيا بمسميات مختلفة، وقد شمل التعاون بين البلدين توقيفاجبهة إرهابية تشن حربا ضد إيران 

 .1معتقلين بينهماللوتبادل  اا طالت ناشطين أكراد

على صعيد آخر وبعد انتهاء حرب الواليات المتحدة األمريكية على العراق تم تأسيس إقليم  

لكل من إيران وتركيا، خاصة وأنه رفع دوافع الحس  وقلقاا  شمال العراق الكردي، الذي بعث خوفاا 

س في ظل هذا الهاجس عارض الطرفان قضية تأسيف ،القومي لدى المواطنين األكراد في كلتا الدولتين

إقليم شمال العراق بشكل مستقل، ودعما فكرة وحدة األراضي العراقية، ولكن اليد األمريكية في المنطقة 

يران هذه في فكرة تأسيس اإلقليم  كانت ذات قبضه أقوى، ودعمت شمال العراق فخسرت تركيا وا 

غير اشرة و المبلها األفضلية في العراق بفرض سيطرتها  نالجولة بشكل متساوي، إال أن إيران كا

 .2 ليهعمباشرة ال

 :)الموقف التركي من الملف النووي اإليراني( –التعاون في الملف النووي  -3

تبنت تركيا مفهوم التسوية السلمية عبر دبلوماسية التفاوض لوضع الحلول المتعلقة بالملف 

النووي اإليراني، كما أنها رفضت التهديدات والضغوطات العسكرية في التعامل مع هذه األزمة، وقد 

 قفسر هذا المو عارضت أنقرة أي تصعيد يمكن له أن يؤدي إلي اندالع حرب في المنطقة، وقد ف  

 التركي نتيجة لعدة اعتبارات أهمها:

أن تركيا تربطها بإيران حدود طويلة وعالقات اقتصادية كبيرة، وبذلك ستكون من أوائل الدول  -9

 التي ستتأثر بالحرب علي إيران في حال اندالعها. 

                                                           
 .114فايسباخ وجمال واكيم، مرجع سابق، ص –مولاير ميراك  -1
 التركية في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، مرجع سبق ذكره.العالقات اإليرانية  -1
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إيران ستقوض أمن واستقرار المنطقة وعلى نطاق واسع،  ىإن القادة األتراك يرون أن الحرب عل -9

 بما يمس أمنهم ومصالحهم االقتصادية في الصميم.

 .1من النفط أو الغاز الطبيعي إن إيران تمد تركيا بكميات كبيرة من احتياجات الطاقة سواءا  -6

ن إمكانية ع وساطة الدول األوروبية الثالث فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وتراجع الحديث بعد فشل

ى في وأن إيران آنذاك تر  لة النووية، خاصةا أفي وضع تسوية للمس أن تلعب الوساطة األوروبية دوراا 

ومع عدائية الخطاب السياسي اإليراني في عهد الرئيس السابق  ،معاداة الغرب لها ىعل ذلك تأكيداا 

وعلى  ،الشديدة التي فرضت علي إيرانبات في العقو  ومتمثالا  جاء الرد الغربي قاسياا  (أحمدي نجاد)

م، وتحدثت عن عملية استبدال 9111دخلت الجهود التركية البرازيلية علي الخط عام  إتر ذلك الفشل

لليورانيوم منخفض التخصيب الذي تملكه إيران بيورانيوم مخصب جاهز يتم تزويدها به الستعماله 

وجب هذه االتفاقية كان من المفترض أن يوضع ، وبم2في توليد الطاقة، ولألغراض السلمية األخرى

في تركيا، مع إشراف إيران والوكالة  %6.2كيلوجرام من اليورانيوم اإليراني المخصب بنسبة  9911

 %91كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبه  991الدولية للطاقة الذرية ليتم مبادلته بعد ذلك بـــ

 سلمية.لصالح إيران الستعماله في األغراض ال

ونتيجة لعدم رضا الواليات المتحدة األمريكية والقوي األوروبية عن االتفاقية التي توصلت 

إليها تركيا والبرازيل مع إيران، باعتبار أن االتفاقية قد تثنيهم عن اتخاد إجراءات أكثر تشددا تجاه 

عن أن الواليات المتحدة قد أمضت مدة طوية وهي تحاول إقناع  لة النووية اإليرانية، فضالا أالمس

، في حين 3األعضاء الدائمين في مجلس األمن الدولي بالموافقة علي إقرار عقوبات جديدة ضد إيران

                                                           
 .118، 117شريف ثغيان، مرجع سبق ذكره، ص -1
 محجوب الزويري، مفاوضات الملف النووي اإليراني من جنيف إلى فيينا: ماذا بعد؟، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  -1

 .1، ص1011قطر، الدوحة،    
 .111مرجع سابق، ص شريف ثغيان، -4
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كانت الشكوك الغربية تمتد في مساحات اإلعالم والنقاش السياسي آنذاك، بحيث لم يترك لتلك الجهود 

 ان من األسباب التي أدت إلي فشل تلك االتفاقية ما يلي: فرصة للنجاح، وك ةأي

إن الواليات المتحدة األمريكية ومعها الدول األوروبية كانت تصر على وقف إيران لعملية  -9

 .أوالا  رفع العقوبات ىإيران علأصرت التخصيب، في حين 

  مية.إلقليا بأن العقوبات ستجبر إيران على تغيير مواقفها ةالعربيبعض الدول اعتقاد  -9

تتعلق برغبة إيران في شراء بعض الوقت، والسيما بعد التوتر الذي كان المشهد السياسي الداخلي  -6

 اإليراني يواجهه.

ها في تفوق يمكن أن تذكر ل ةنقط ةين بأن إيران لم ترغب في منح تركيا أيبيري بعض المراق -4

 .1في حل المسألة دبلوماسياا  المستقبل، وأنها لعبت دوراا 

اإليرانية ظلت تتأرجح بين الصعود والهبوط، والتعاون والتنافس وقد  –العالقات التركية إن 

ن ال يمتزجان أبداا، ومع ذلك فإن الدولتين تعتمدان علي بعضهما يشبهها البعض بالماء والزيت اللذ

ط والغاز فنتيجة للضرورات التي تفرضها معطيات الجوار والمصالح المشتركة، والعالقات التجارية والن

والحقائق اإلقليمية، لتبقى هذه العالقات مبنية علي التعاون والتنافس، مع تقدير الطرفان لعدم الذهاب 

، وجاءت زيارة الرئيس 2ساحات أخرىإلي الصدام المباشر، ولهذا نجدهما يفضالن التصارع في 

ت بين البلدين، في م لتؤكد عمق العالقا9192إلى إيران في أبريل  (رجب طيب أردوغان)التركي 

الوقت الذي تبادل فيه الطرفان االتهامات خاصة بعد الدعم التركي لتحالف )عاصفة الحزم( بقيادة 

، وريةف الدولتين حول المسألة السالمملكة العربية السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، وخال

 ىمق العالقات بين البلدين، وأشار إلع ىخالل هذه الزيارة عل (حسن روحاني)وأكد الرئيس اإليراني 

                                                           
 .1،مرجع سابق، صمفاوضات الملف النووي اإليراني من جنيف إلى فيينا: ماذا بعد؟محجوب الزويري،  -1
 .414ياسر عبدالحسين، مرجع سبق ذكره، ص -1
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لشكر للرئيس ا، وتقديمه 9+2أن تركيا لطالما قدمت الدعم إليران في مفاوضاتها النووية مع دول 

بأن رفع العقوبات عن  (حسن روحاني)علي تلك الجهود، كما رأى  (رجب طيب أردوغان)التركي 

يران  .1إيران سيكون له نتائج هامة في عدد من المجاالت بين تركيا وا 

 :المطلب الثاني: السياسة الخارجية التركية في المنطقة

راا كبيراا دراكات والتصورات للقادة السياسيين تأثيالنفسية المكونة من العقائد واإل شكلت البيئة

الخارجية التركية، وتعد عودة التيار اإلسالمي إلي الحياة السياسية  علي صياغة القرار في السياسة

في تركيا واحتدام الصراع بين النخب اإلسالمية والنخب العلمانية في عقد التسعينيات من القرن 

لذلك، وانعكاساا واضحاا علي تغيير مسار السياسة الخارجية التركية، فالعلمانيون  الماضي تجسيداا 

 ىالشاطئ األوروبي والغربي عل ىم أبحروا بتركيا إل9196لجمهورية التركية العام ومنذ تأسيس ا

وجه الخصوص، الذي رست فيه ألكثر من  ىالعموم، مبتعدين بها عن المرفأ الشرقي اإلسالمي عل

م من مقولة )سال ى، كانت السياسة الخارجية التركية منذ تأسيس الجمهورية ترتكز عل2أربعة قرون

ؤون النفس وعدم االهتمام بالش ىأنه سياسة انطواء عل ىر ذلك علسّ وسالم من الخارج(، وقد ف  خل االد

الخارجية، وبالرغم من انضواء تركيا في المعسكر الغربي إبان الحرب الباردة لتكون في خطوط الدفاع 

 أن أهمية الإ ،كا والدول األوروبيةاألولى ضد حلف وارسو واالتحاد السوفيتي سابقا بالنسبة ألمري

 .3تركيا قد تقلصت بعد تفكك االتحاد السوفيتي بالنسبة للغرب

ورغم التحوالت التي عرفتها الساحة الدولية بعد تفكك االتحاد السوفيتي، إال أن النخبة 

السياسية التركية بلورات سياستها الداخلية والخارجية حتى نهاية التسعينيات علي أساس أن تركيا 

                                                           
 إسماعيل جمال، مرجع سبق ذكره. -1
 رضا هالل، تركيا من أتاتورك إلى أربكان الصراع بين المؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي، دار الشرق للنشر والتوزيع، لبنان،  -1

 .166، ص1111بيروت،     
 .181، 188محمد زاهد جوال، مرجع سبق ذكره، ص -4
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طرح االختيار بين نادي الغرب ونادي الشرق األوسط الذي  علمانية، وترفض مطلقاا أوروبية غربية و 

سالمية يربطها مع تركيا إرث تاريخي وحضاري، معتبرة أن تركيا قد حسمت  يضم دول عربية وا 

رى في تاالتحاد األوروبي، بل إنها  ىفي الناتو ومنتسبة إل ارتباطها في أن تكون غربية وعضواا 

رئيس  (ازمسعود يلم)وسط، وقد عبر عن ذلك غرب تقوية لدورها اإلقليمي في الشرق األارتباطها بال

إن أمام تركيا أحد الخيارين الخيار األوروبي أو خيار  "م، عندما قال 9119الحكومة السابق العام 

 .1 "ىالدخول في عصر القرون الوسط

صياغة العالقات الخارجية م أعاد حزب العدالة والتنمية 9119بعد وصوله للسلطة عام 

تجاوز فكرة الجسر بين الغرب والشرق بعد زوال الخطر  ىلتركيا، حيث قامت هذه الصياغة عل

 ىافة إلتوسيع دائرة عالقاته الخارجية لتشمل إض ىإل ىيسع إقليمياا  السوفيتي، لتكون تركيا مركزاا 

من الدوائر، السيما تلك التي تربطها بها روابط ثقافية وتاريخية، ولفهم التحول في  كبيراا  الغرب عدداا 

السياسة الخارجية التركية باتجاه الشرق األوسط بعد تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في البالد يتم 

 لآلتي: قالتطر 

 .أواًل: مسار السياسة الخارجية التركية الجديدة

تطلع تركي متزايد، بل أن تركيا عادت لتكشف أهمية الشرق  عاد الشرق األوسط موضع

سدة الحكم  ىلإ األوسط في تعزيز مكانتها اإلقليمية والدولية بعد أن وصلت نخبة محافظة وأكثر تديناا 

فيها، والتي تمثلت في قيادات حزب العدالة والتنمية التي يراودها الشك في نوايا الغرب، وكذلك 

ا العثماني األمر الذي عزز التوجه التركي نحو الشرق األوسط، وبدت منطقة االعتزاز بماضي تركي

الخليج في طليعة المعنيين بهذا التوجه، ومع هذا التوجه الجديد في السياسة الخارجية شهدت تركيا 

 م.9116أزمة صامتة مع حلفائها األطلسيين أثناء الحرب األمريكية على العراق عام 

                                                           
، 1العربية للعلوم ناشرون، قطر، الدوحة، ط أحمد داود أوغلو، العمق االستراتيجي، ترجمة مركز الجزيرة للدراسات، الدار -1

 .177، ص1011
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ظرية ما يعرف بمفهوم أو ن ىالخارجية الجديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية علقامت السياسة  

في كتابة )العمق  (أحمد داود أوغلوا)الذي وضعه رئيس الوزراء الحالي  ،العمق االستراتيجي

 (، وكذلك السياسة متعددة األبعاد التي تفرضموقع تركيا ودورها في الساحة الدوليةاالستراتيجي: 

ما الدائرة الغربية إلي أوسع من ذلك، ال سي ىعل رتطوير عالقاتها الخارجية من االقتصا تركيا ىعل

، بذلك صيغت رؤية جديدة للسياسة الخارجية التركية 1الدول التي لها روابط تاريخية وثقافية معها

، فتحولت بشكل كبير نحو تغيير الخطاب ةا تجاه العالم والشرق األوسط والمنطقة العربية خاص

اس أس ىدول الجوار، عل ىوالممارسة وذلك بجهودها المتعددة في معالجة مشاكل المنطقة المزمنة لد

ة عزلة الدول المجاورة لتركيا، وتشكلت هذه السياسب عرف مبدأ تصوري جغرافي جديد يضع حداا لما 

اورة جالدور التركي في المناطق الم ىتحت تأثير التعريف الجديد الذي يعتمد بشكل مباشر عل

ي الخارطة جاوز الوطن فبالعمق االستراتيجي، حيث توسعت الحدود لتت ىوالسياسة الدولية فيما يسم

صانعي السياسة التركية، وبهذا تتالشى الحدود األرضية للتأثير التركي في الدول  دىالذهنية ل

 المجاورة.

 أن االنتماءات التاريخيةإلى في كتابه العمق االستراتيجي  (أحمد داود أوغلو) أشارلقد و 

فال ماضي غإوالثقافية تمنح األولوية لتركيا في عالقاتها مع المناطق المجاورة، لكن ليس من خالل 

طقة ال يمكن ألي مشكلة سياسية في المن"  :ة اختزاله كما كان من قبل، وأنهتركيا العثماني وال محاول

هدف إلى إعادة تفعيل الماضي العثماني  ، حيث2" أن تحل دون الرجوع إلى السجالت العثمانية

وسط، وهو ما دفع بنقاد هذه السياسة واعتبروها عثمانية جديدة ألجل منح مكانة لتركيا في الشرق األ

 .3بسبب تركيزها على المناطق العثمانية السابقة

                                                           
 .116، 111شريف ثغيان، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .11، ص1011األوسط، األردن، عمان، بولنت آراس وأخرون، التحول التركي تجاه المنطقة العربية، مركز دراسات الشرق  -1
 .11المرجع نفسه، ص–4
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 .: مفهوم العثمانية الجديدةثانياً 

العثمانية الجديدة هي رؤية تحدد هوية تركيا تبنتها قوى اجتماعية وسياسية، وترعرعت هذه 

القرن  خالل عقد الثمانينيات من (تورغوت أوزال)الرؤية في عهد الرئيس السابق للجمهورية التركية 

 الماضي، واستندت هذه الرؤية على ثالثة محاور أساسية وهي:

 لعثماني واإلسالمي المتعدد الثقافات واألعراق.أن تتصالح تركيا مع ماضيها ا -9

 الشعور بالثقة في النفس، والتخلص من الشعور بالضعف. -9

 العمل على االنفتاح باتجاه الغرب واالندماج مع الشرق في نفس الوقت. -6

كية مبادئ المواطنة التر  ىالداخلي إعادة االعتبار إل ىالمستو  ىالعثمانية الجديدة علوتعني 

ة المستوى الخارجي فالعثماني ىأما عل ،ية التي ال تتدخل في شؤون الدينترام العلمانمن خالل اح

 .1الجديدة تعني المزج بين القوة اللينة والخشنة واستخدامها بتوازن لتحقيق أهداف السياسة الخارجية

وجهت تركيا عالقاتها الخارجية في إطار التصور العثماني الجديد الذي اعتمدته سياستها  

نظرية العمق  ىإل م، استناداا 9119لخارجية، منذ أن تسلم حزب العدالة والتنمية زمام األمور العام ا

ن بسبب تركيزها التواز  ىاالستراتيجي، والتي جاء فيها بأن السياسة الخارجية التركية كانت تفتقر إل

همال مصالح تركيا مع الدول األخر  ىالمفرط عل ل دو  ى خصوصاا العالقات مع الدول الغربية، وا 

ن تصور قادة حزب العدالة والتنمية يقضي بإعادة اكتشاف إرث تركيا اإلمبراطوري، ، و الشرق األوسط ا 

 (أحمد داود أوغلو)، حيث أشار 2ن الهويات المتعددة فيها من التعايشوالعمل إلجماع قومي جديد يمكّ 

د الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما أك ىإلى استدعاء تاريخ تركيا لتأكيد جدارتها بممارسة دور عل
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 ( غولعبداهلل)هذا االستدعاء العديد من القيادات التركية، ومنهم الرئيس السابق للجمهورية  ىعل

 الذي عبر في الكثير من المناسبات عن أن األتراك هم أحفاد   (رجب طيب أردوغان)والرئيس الحالي 

ك أحفاد ن األتراأإلى  (أردوغان)مع إسرائيل حيث أشار  ، ال سيما بعد أزمة أسطول الحريةعثمانيينلل

 .1العثمانيين أحسنوا استقبال اليهود حين اضطهدتهم دول غربية

إن المحاور الثالثة والتي ارتكزت عليها العثمانية الجديدة، تظهر مفارقة واضحة بين نهجي  

ي اتباع سياسة إقليمية فاعلة وطموحة ف ىالعثمانية الجديدة والكمالية، فالعثمانية الجديدة تميل إل

منطقة الشرق األوسط، في حين تبنت الكمالية سياسة االنعزال في المنطقة، كما أن العثمانية الجديدة 

ة التعددية الثقافية والعلمانية الليبرالية بقبول الحقوق الثقافية لألكراد والتعبير عن الهوي ىانفتحت عل

فساح ال ،القومية الكردية زوع الكمالية عن ن مجال لإلسالم للعب دور في بناء الهوية المشتركة بعيداا وا 

عثمانية إن موقف ال إجماالا  ة،هوية الكردية الثقافية والسياسيتذويب ال ىوغالة القوميين األتراك إل

كبر يق األوتأدية دور الشقالستيعاب األكراد  الجديدة الذي يتخذه حزب العدالة والتنمية أكثر استعداداا 

 .2فيما الموقف الكمالي يعارض بشكل قاطع مجرد إقامة حوار معهم ،حيالهم

 .ثالثًا: أسس السياسة الخارجية التركية الجديدة

إن التحول النوعي في السياسة الخارجية التركية يكمن في استطاعة حزب العدالة والتنمية  

تركيا دولة أوربية وشرق أوسطية، فوضع ن أمميزاا، من حيث  إدراك الهوية الوطنية لتركيا إدراكاا 

األسس الجديدة للسياسة الخارجية  (أحمد داود أوغلو)ره في السياسة الخارجية نظّ الحزب من خالل م  

تاريخية لتركيا الروابط ال ىالتحالفات الدولية والموقع الجغرافي، إضافة إل ىالتركية، والتي تستند عل

قد  أن تركيا كونها دولة طرفية أمر (أوغلو)واإلسالمي، واعتبر  في محيطها األوراسي والعالم العربي
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أصبح من الماضي، فتركيا دولة مركزية في محيطها اإلقليمي من خالل عمقها االستراتيجي الذي 

 لهذا المنظور بلور حزب العدالة والتنمية األسس يتكون من العمق الجغرافي والعمق التاريخي، ووفقاا 

ق ضرورة تعدد أبعاد السياسة الخارجية بما يتف ىخارجية التركية التي تقوم علالجديدة للسياسة ال

 ، وهذه األسس هي:1وطبيعة تركيا كدولة ذات عمق استراتيجي

 :التوافق بين الحريات واألمن -1

أي أن األنظمة التي توفر األمن لشعوبها وتحرمها في المقابل من الحرية تتحول مع الوقت 

أنظمة سلطوية، وكذلك األنظمة التي تضحي باألمن بدعوى إنها ستمنح الكثير من الحريات  إلي

وخاصة الواليات المتحدة  ينالعالمي ينستصاب بحالة من االضطراب المخيف، فأغلب الالعب

داها من ع ىأحداث الحادي عشر من سبتمبر سعوا إلى تغليب االعتبارات األمنية عل األمريكية بعد

ي من الدول الت، بدعوى تحقيق األمن إزاء التهديدات اإلرهابية، في حين كانت تركيا الحريات

 توسيع مساحة اإلصالح السياسي والحريات دون التفريط بالمتطلبات األمنية.استطاعت 

 :اتباع سياسة تصغير المشاكل مع دول الجوار -2

خراجها من  ىبمعن البلد المحاط خانة دخول تركيا في عالقات جيدة مع دول الجوار وا 

بالمشاكل، وهو ما يحقق ويمنح السياسة الخارجية قدرة استثنائية على المناورة والمفاوضات، وأن 

 .2قةاألطراف في حل أي نزاع في المنطتدخل تركيا كوسيط مقبول من جميع 

 :ألبعاد والمسالكاتباع سياسة خارجية متعددة ا -3

ألنه من غير الممكن اتباع سياسة خارجية ذات بعد واحد في الظروف الدولية الحالية، والتي  

 اا من أن تكون مصدر للمشاكل يجب عليها أن تكون مصدر  تتميز بالطابع المتغير والمتحرك، وبدالا 
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المي ويساهم في إرساء السالم العشكل مركز جذب ي إلى طرح الحلول لها، وبلداا  مبادراا  ، وبلداا لحّلها

 واإلقليمي، وال يجب أن تنظر تركيا إلى أي خيار على أنه بديل عن اآلخر.

 :تطوير األسلوب الدبلوماسي -4

بأن ترسم تركيا خريطة جديدة لها تجعلها مرشحة ألداء دور مركزي، وأن تقدم  يتحقق ذلك

  .1 اا عالمي بلداا فاعالا  هاعله الحلول سيجاألفكار والحلول للقضايا الدولية، وأن تقديمها لهذ

االنتقال من السياسة الجامدة في الحركة الدبلوماسية إلى الحركة الدائمة والتواصل مع بلدان  -5

 العالم المهمة لتركيا

 وقد جسدت تركيا على امتداد سنوات حكم حزب العدالة والتنمية سياستها الجديدة وفقاا         

 للتكتيكات التالية:

 :قوة المبادرة السياسية أو ما يسمى )القوة الناعمة( -1

إلى أن تركيا ال يمكن لها أن تبقى متقوقعة  (عبد اهلل غول)أشار الرئيس التركي السابق 

داخل األناضول، وأن التحوالت اإلقليمية والدولية الخطيرة توجب على تركيا بأن ال تبقى في موقع 

المتفرج، وهي جزء يتأثر بما يجري حولها وتؤثر فيه، وأفضل نموذج لهذا التأثير والتأثر هو غزو 

لتركية ما أطلق الرئيس الحالي للجمهورية ا تحدة األمريكية، وغالباا العراق واحتالله من قبل الواليات الم

أن تركيا ال يمكنها الجلوس في المدرجات وتتفرج على اللعبة، بل يجب  "شعار (رجب طيب أردوغان)

 .2"على أرض الملعب مهماا  لها أن تكون العباا 

لعدالة سية منذ تولي حزب افي الواقع عملت تركيا على تجسيد نهج القوة الناعمة أي الدبلوما 

والتنمية السلطة فيها، وانتقلت إلى موقع الطرف المبادر ال المنتظر لما يجري أو سيجري، وأول حدث 
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م، وعندها لم يكن قد احتل 9116جسد هذا التوجه هو فكرة اجتماع دول الجوار الجغرافي للعراق عام 

ق سياستها الخارجية الجديدة إلى ساحة الشر بعد، فكانت الفكرة أولى رسائل الدخول التركي وفقا ل

األوسط بوجه لم يعهد من قبل، حيث بدأت تركيا في لعب دور الوسيط والساعي إلى حل المشاكل 

ماسية الدبلو و أاإلقليمية عبر الحوار والتعاون بين األطراف المتناقضة، وتجسدت سياسة القوة الناعمة 

 منها: 1الوسيطة في عدد من القضايا

سرائيل عام الوس -أ مباشرة في الم بانعقاد أربع جوالت للمفاوضات غير 9119اطة بين سوريا وا 

 اسطنبول.

 م.9119مساعي الوساطة بين باكستان وأفغانستان في نهاية عام  -ب

سرائيل، والتواصل مع حركة حماس بعد فوزها في االنتخابات البرلمانية  -ج الوساطة بين باكستان وا 

م، ومحاولة إدراج حركة حماس في اللعبة السلمية بدالا من حصارها وعزلها، 9119العام 

 وحركة حماس بعد احتدام الخالف بينهما. (محمود عباس)ومساعي تركيا المتكررة للتوسط بين 

 .2أذار 94و 9في األزمة اللبنانية بين كل من فريقي  الوساطة -د

 :المؤسسات اإلقليمية والدولية -2

الحظت تركيا األهمية الكبيرة لدور المنظمات اإلقليمية في تعزيز االستقرار والتعاون اإلقليمي، 

كان  ا، إال أن تركيزهومنها حلف )الناتو( بالرغم من أنها في األساس عضوا في المؤسسات الغربية

ألهمية األوضاع في المنطقة اإلسالمية، والسيما  على تفعيل منظمة المؤتمر اإلسالمي نظراا  منصباا 

بعد غزو أفغانستان والعراق، وتتجلى أهمية منظمة المؤتمر اإلسالمي لتركيا في سعيها إلى انتخاب 

 قريباا  اا توجهذي كان يحمل ال (إكمال الدين إحسان أوغلو)تركي ألمانتها العامة، وهو ما تم بالفعل مع 
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 من ذهنية حزب العدالة والتنمية لجهة ضرورة تفعيل دور المنظمة، كذلك أصبحت تركيا عضواا  جداا 

في جامعة الدول العربية، كما إنها من مؤسسي ملتقى تحالف الحضارات بالشراكة مع أسبانيا،  مراقباا 

 (اركوزيس)إليه الرئيس الفرنسي  ذي دعاولم تتخلف عن المشاركة في االتحاد من أجل المتوسط ال

 م.9111العام 

 :قوات حفظ السالم -3

يفيل في اليون ةكان لتركيا حضور فاعل في بعض مناطق التوتر، وذلك بمشاركتها في قو 

م، وكانت العودة األولى للجنود األتراك إلى المنطقة العربية بعد أن 9113الجنوب اللبناني عام 

 .1حلف األطلسي في أفغانستانقوات مع م، ولتركيا مشاركة 9199انسحبوا منها في نهاية عام 

 :االنفتاح االقتصادي والثقافي -4

التركي هو االتحاد األوربي، فإن حجم التجارة  لالقتصادى الرغم من أن المحور األساسي عل 

بين تركيا والدول العربية تنامى بشكل ملحوظ من خالل توجهات حزب العدالة والتنمية، وبرز في 

ذلك حجم االستثمارات العربية في تركيا على صعيد االتصاالت والمواصالت والطاقة والعقارات 

فاقيات تعاون ثنائي مع معظم األقطار العربية ومنظمات إقليمية ات ةوقطاع البناء، ووقعت تركيا عد

م، وقد شهد الميزان 9119عربية، مثل مذكرة التعاون التي وقعتها مع مجلس التعاون الخليجي عام 

م تجاوز 9119في حجم الصادرات والواردات مع العالم في نهاية عام  كبيراا  التجاري التركي تصاعداا 

 .2الثالثمائة مليار دوالر

 .رابعا: الشرق األوسط والفضاء العربي في المنظور التركي

 -بالنسبة لتركيا ومن ثالثة أوجه وهي: استراتيجيةتكتسب منطقة الشرق األوسط أهمية 

حدى النقاط المركزية في سياساتها  باعتبار موقعها ضمن المناطق القارية -9   القريبة من تركيا، وا 

 اإلقليمية.    
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 إن هذه المنطقة تتواجد بها خطوط سواحل األحواض البحرية القريبة من تركيا، والتي تتدخل فيها  -9

 تركيا بشكل مباشر.    

 تواجد طرق المواصالت البرية القريبة من تركيا في هذه المنطقة، وتحكمها في ساحة االتصاالت   -6

 فريقيا.أتجاه قارتي آسيا و      

إلى  من المفيد لتركيا أن تتوجه هفي كتابه العمق االستراتيجي أن (أحمد داوود أوغلو)ويرى  

المراكز التي تتمتع بالموارد االقتصادية، وتتسارع فيها التحوالت االقتصادية الدولية، والبد لتركيا من 

 ستراتيجياا ا أوروآسيوية دقيقة، ويعتبر العمق األسيوي خياراا  استراتيجيةاكتساب عمق آسيوي ضمن 

 بالقدرة على التأثير في سياسات الشرق األوسط واالتجاه نحو، ولن تحقق تركيا هذا العمق إال حتمياا 

بالد الرافدين التي تضم أقاليم النفط والغاز واألقاليم المائية، ويمثل الحد األدنى لشروط نجاح تركيا 

لجيوثقافية سليمة تحيط بالشرق األوسط من الناحيتين ا استراتيجيةفي سياستها الشرق أوسطية في نهج 

دية، والتحلي بمهارة عالية في تقييم تأثير المنطقة في السياسات العالمة، وألهمية المنطقة والجيواقتصا

 تعمل على: استراتيجيةلتركيا يجب عليها اتباع 

 على االنفتاح الدبلوماسي نحو المنطقة. تجاوز كل العوائق التي أثرت سلباا  -9

ب، وتقييمها ثالتطورات اإلقليمية عن ك إقامة وتطوير المراكز البحثية والمعاهد األكاديمية لمتابعة -9

 لتوفير تصورات وسيناريوهات معمقة.

 إقامة عالقة سليمة بين التوازنات الدولية وبين السياسة اإلقليمية. -6

 طرح مشروعات شاملة للمنطقة بأسرها. -4

 المبادرة بتشكيل مجاالت المصالح المشتركة التي تعزز السلم في المنطقة. -2

التأثير في حل المشاكل اإلقليمية، وفي مقدمتها عملية السالم في الشرق ي مقاربة عالية تبنّ  -3

 األوسط.
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 .1تكثيف االتصاالت والعالقات التي تعزز من صورة تركيا في المنطقة -9

 تراتيجيةاالسهمية األإن السياسة الخارجية التركية الجديدة تجاه الشرق األوسط مبنية على 

في مجال الطاقة، وهو يمثل المركز األساسي لتطوير النظام  خاصةها استقرار األمن فيللمنطقة، و 

اعلين فيما ف العالمي الجديد، ما جعل المنطقة ذات تأثير حتى بالنسبة ألولئك الذين لم يكونوا أطرافاا 

تقرب بأن تركيا تسعى إلى ال (أحمد داوود أوغلو)وضح أوكما ، لق بالمسائل اإلقليمية وتحدياتهايتع

 ءا كانت سوا ألوسط معتمدة على سياسة خارجية مبنية على ثالثة مستويات أساسيةمن دول الشرق ا

 .2 قتصاديةأم ا أو ثقافيةسياسية 

 :المستوى السياسيعلى  -1

إن السياسة الخارجية التركية تسعى إلى تهيئة األرضية لحوار سياسي بين زعماء الدول 

الشرق أوسطية، جاء ذلك من خالل رعاية مفاوضات السالم غير المباشرة بين السوريين واإلسرائيليين، 

منع ل وكذلك مؤتمر دول الجوار العراقي من أجل دعم عملية المصالحة الوطنية واالستقرار في العراق

 م الحوارعمل على تدعيالعربي الذي  –التدخل الخارجي، وعملت تركيا على تأسيس المنتدى التركي 

بين الفريقين، واشتراك القوات العسكرية التركية مع قوات حفظ السالم في جنوب لبنان، مما سمح 

وسط بما يوازي رق األلتركيا بالدخول إلى الساحة العربية كعامل استقرار، وللحفاظ على السالم في الش

 اإليرانية اإلقليمية، وذلك بسبب هويتها اإلسالمية المعروفة على األرجح. االستراتيجية

 :على المستوى الثقافي -2

تنتشر  أن اسطنبول كما سائر مدن الشرق األوسطيعتبر إن التوجه الثقافي التركي في حقيقته  

فيها الكنائس والمساجد، حيث يظل التعدد الثقافي في مجتمعات تتعايش فيها مجموعات مختلفة ذات 
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ثنية ودينية متباينة، وألجل تحفيز الحوار بين هذه المجموعات ذات الخلفيات الثقافية المتنوعة، إخلفية 

تشكيل برنامج إلدارة جامعة تعمل ضد  ىارات الذي يهدف إلأطلقت تركيا مشروع تحالف الحض

م 9112ستقطابات وسوء التفاهم، وبدأت هذه المؤسسة عملها عام األحكام المسبقة والتعصب واال

بدعم من أسبانيا واألمم المتحدة، ومن أهدافها الرئيسية تعزيز ضمان حقوق اإلنسان والحريات التي 

 .1إلى عالم أفضل ت سعياا هي قواسم مشتركة بين الحضارا

 :االقتصادي على المستوى -3

تركيا ترى أن تعزيز التعاون االقتصادي بين دول الشرق األوسط هو أحد أسس السالم  

واالستقرار في المنطقة، ألن التعاون االقتصادي يشجع االستقرار السياسي في عالم يقوم على االعتماد 

فيه بشكل منفرد، وألجل ذلك يجب أن تتعاون دول الشرق المتبادل، والذي ال يمكن حل المشاكل 

األوسط في عدة مجاالت ومنها المجال االقتصادي، فالسياسة الخارجية التركية الجديدة تسعى إلى 

ميادين  في مهماا  التركية توسعاا  االستراتيجية، وفي هذا اإلطار حققت 2تحقيق أقصى قدر من التعاون

، وتحول العديد من البلدان المجاورة لتركيا ومنها البلدان العربية  إلى التبادل التجاري واالستثمار

شركاء تجاريين يرفدون االقتصاد التركي بحركة نشطة تدعم توجهات تركيا السياسية واالقتصادية، 

العربي تعد تركيا دولة  المحيطوفي ، 3وهو ما فسره تزايد إجمالي التجارة الخارجية مع البلدان العربية

، وهي من أهم دول الجوار العربي ولها عالقة وطيدة باألمن القومي العربي، وقد يقليمإوزن  لها

، وشمل لقوة السياسة الخارجية التركية تجاه العالم العربي ومتزايداا شهدت السنوات األخيرة تنامياا واسعاا 

ي مثل دروته ية، والذذلك تنامي الدور على صعيد دعم القضية العربية األولى وهي القضية الفلسطين

في تسيير أسطول الحرية لفك الحصار على غزة، ورفض تركيا لسياسات إسرائيل العدوانية ضد 
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م، وتسعى تركيا إلى 9111، 9119الشعب الفلسطيني وخاصة الحرب على قطاع غزة في العامين 

وية مراقبة عربية وعضاالنفتاح الواسع باتجاه الدول العربية عن طريق المشاركة في مؤتمرات القمة ال

 .صادي مع العالم العربي واإلسالميفي الجامعة العربية، وزيادة مساحة التعاون االقت

تحاول تركيا من خالل سياساتها أن تفرض لنفسها شخصية الدولة العظمى في اإلقليم، وأن 

ي العالم في المنطقة، وأن تستعيد مكانتها ف االستراتيجيةفيما يجري في القضايا  معنياا  تكون العباا 

العربي واإلسالمي كدولة قائدة، ما يؤشر إلى سعيها لتجهيز األرضية الفكرية والسياسية واالقتصادية 

وتمتلك تركيا بعض الخصائص التي ، 1لتقبل دور تركي مركزي في رسم مستقبل المنطقة العربية

 إلسالمي ومنها:تؤهلها إلى التقارب مع العالم العربي وا

انسجام األداء التركي اإلقليمي في العالقات مع الدول العربية مع قضايا المركزية ذات االهتمام  -9

 المشترك.

 دولة عربية. ةعدم منافسة تركيا بسياستها الخارجية الجديدة للنظام العربي وألي -9

ياسية للسيطرة السإمكانية قبول الدور التركي لدى أغلب دول المنطقة حيث ال توجد حساسيات  -6

أو العقائدية، بعكس الوضع مع إيران حيث الخالفات العقائدية وحساسية السيطرة السياسية 

 وغيرها من األمور التي تفقد إيران لهذا الدور.

القدرات التي تتمتع بها تركيا، ألنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك قدرات تمنع بها إيران  -4

دى غيرها ، ولديها إمكانيات ال تتوفر لوعقائدياا  وعسكرياا  ول العربية سياسياا من التوسع تجاه الد

 .2من الدول العربية
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عادة توجيه السياسة الخارجية التركية  .خامسًا: ثورات الربيع العربي وا 

أجبرت الثورات العربية تركيا على االنخراط فيها، وتسببت هذه الثورات في انتهاء العمل  

ية التركية في السياسة الخارج نوعياا  المشاكل مع دول الجوار، وفي خطوة شكلت تحوالا  بسياسة تصغير

نحو التدخل المباشر في الشؤون الداخلية لدول أخرى غير مرتبطة بشكل مباشر باألمن الوطني 

ناء لنهج براجماتي تجلى في حديث أردوغان أث التركي، حاولت تركيا اغتنام الفرصة السياسة وفقاا 

رته لكل من مصر ليبيا وتونس عن العلمانية التركية، حيث أشار إلى أن العلمانية ال تختلف أو زيا

 مع الهوية اإلسالمية. ضتتناق

لى ة، وتركزت التحركات عنيتركيا إلى مجموعة تشاركها نفس النزعة اإلسالمية الس انحازت 

ة في هذه الدول، حيث كانت الحال دعم جماعة اإلخوان المسلمين لالنخراط الفاعل في العمل السياسي

المصرية أبرز مثال على دعم تركيا ووصول جماعة اإلخوان المسلمين للحكم في مصر، وعملت 

م، 9199مليارات دوالر عام  4تركيا على توطيد العالقات معها ودعمها بحزمة مساعدات مالية بلغت 

يدة ة فيها، والذي له روابط وطللوصول للسلط كبيراا  وفي تونس حقق حزب حركة النهضة نجاحاا 

ات اقتصادية مع اتفاقيو كات سياسية اتجمعه بدوائر صنع القرار في أنقرة، أما في ليبيا فقد عقدت شر 

النظام الليبي الجديد، وفي سوريا عمدت إلى دعم المعارضة السياسية السورية التي استضافتها على 

ول دات عامة لتحسين مستقبل اليمن من خالل التحأراضيها، وفي الحالة اليمنية اكتفت تركيا بمناش

 .9رت عن دعم المبادرة الخليجية النتقال السلطة فيهاالديمقراطي، وعبّ 

يونيو  61لكن الرياح هبت بعكس ما تشتهي السفن التركية، بعد ما شهدت مصر في 

ت إال أنها حسمعلى نظام جماعة اإلخوان المسلمين، فما كان على تركيا  عسكرياا  م انقالباا 9196

خيارها بإعالن رفضها القاطع لذلك التغيير، وفي ليبيا تأزمت العملية االنتقالية وانزلقت البالد في 
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المنبثقة و من الحكومة المعترف بها دوليا  الفوضى السياسية والحرب األهلية، وواجهت تركيا اتهاماا 

بدعم الحكومة األخرى في طرابلس، مما دفع حكومة طبرق إلى إصدار قرار بشأن طرد  من البرلمان

 الشركات التركية من األراضي الليبية.

أما بخصوص تطورات المشهد في سوريا واليمن، فكانت هناك حالة من التناغم والتنسيق  

صلة أنقرة ري واليمني، وموابين السياسة التركية واألمريكية والخليجية، إزاء تطورات المشهدين السو 

تركيا  لتنسيق إقليمي ودولي، وفي اليمن أعلنت لدعمها للمعارضة السورية المسلحة، والتي تجري وفقاا 

عن تأييدها لعملية عاصفة الحزم التي يشنها التحالف العربي اإلسالمي بقيادة السعودية، مع إمكانية 

ها وقد أرادت تركيا من وراء هذا الدعم تحسين عالقاتتقديم الدعم اللوجستي واالستخباراتي للتحالف، 

السياسية واألمنية مع السعودية في محاولة منها الستغالل السياسات االنفتاحية التي تتبناها القيادة 

يراني ، والتصدي للتمدد اإل(سلمان بن عبد العزيز)السعودية الجديدة بقيادة العاهل السعودي الملك 

 .1في المنطقة

م، ترافق ذلك مع تعقد 9199عام  دتركيا ببلورة نهج جديد في السياسة الخارجية منبدأت  

مشاكل تركيا اإلقليمية، حيث قدم حزب العدالة والتنمية مراجعات أكاديمية لسياسته الخارجية التي 

م، ويكمن التغيير األساسي في 9119اتسمت باالستمرارية وثبات التوجه منذ وصوله للحكم عام 

كيا للعمل بفاعلية ضمن التحالفات الغربية والتنسيق معها في جوارها المباشر واالبتعاد عن سعي تر 

العمل وحدها، كما يكمن التغيير في سعيها إلبراز الدور اإلقليمي باتجاه تدخل أمني وعسكري، 

اهمات ستنسيق مع حلفائها، ويرتكز تبلور النهج الجديد على مالومحاولة إظهار القوة وقدرات الردع ب

 نظرية سياسية قدمت منذ بداية تداعي الثورات العربية وتنامي انعكاساتها السلبية على تركيا.
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وقد أكد هذا االتجاه التصريحات الرسمية من قبل المسؤولين األتراك، حيث أعلن رئيس حزب  

ة جوية حمل أن محاربة داعش في سوريا تتطلب (أحمد داوود أوغلو)العدالة والتنمية ورئيس الحكومة 

في  هذا فهي مستعدة للدخول بذلك، مع وجنود على األرض، ولكن تركيا ال تستطيع لوحدها القيام

ء تركيا فأشار إلى أن حلفا (رجب طيب أردوغان)مهمة لذلك، أما الرئيس التركي  واستراتيجيةائتالف 

ي هذا ا مستعدة فن تركيأيسيرون باتجاه فكرة تشكيل منطقة خالية من داعش في شمال سوريا، و 

جاء هذا ، و (أنجرليك)عن قاعدة  االتجاه للسماح لقوات التحالف باستخدام قواعد جوية أخرى فضالا 

والرئيس  (نأردوغا)االنفتاح على التحالف الدولي من قبل تركيا بعد مكالمة هاتفية مطولة جرت بين 

الموقف التركي الجديد ليؤكد على م، وقد جاء هذا 9192نوفمبر 1بتاريخ  (باراك أوباما)األمريكي 

 .1تهالتوجه تركيا الجديد بالعمل من خالل التحالفات الدولية حتى ولو تخلت عن بعض مطالبها أو أجّ 

 :المطلب الثالث: السياسة الخارجية اإليرانية في المنطقة

ارتبطت السياسة الخارجية اإليرانية بعد الثورة مباشرة بمنظومة من األفكار اإليديولوجية  

المحددة في إطار اإلسالم الشيعي، والمنطلقات اإليديولوجية التي حكمت توجهات السياسة الخارجية 

دة األمريكية حاإليرانية بعد الثورة تمثلت في: العداء لقوى االستكبار في العالم وخاصة الواليات المت

سرائيل، مع التزام إيران بمساندة المستضعفين في أنحاء العالم من خالل دعم قوى التحرر، باإلضافة  وا 

 .2اإليرانية إلى الخارج إلى مبدأ تصدير الثورة 

ذورها لخارجية نهلت في جإن اإليديولوجية اإليرانية التي تتحكم في صياغة سياسة إيران ا 

ومفكرين آخرين أثروا في فكر الجمهورية اإلسالمية  (الخميني)ورية السابق مرشد الجمه من أفكار
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ا تفسيرات بوصفه اآراءه تمإلى وقتنا الحاضر، فكافة الشخصيات القيادية السياسية في إيران قدّ 

 إلى جعل أفكاره السند الشرعي للسياسات التي تبنوها، ومن هذه األفكار تلفكر الخميني، وسع وشرحاا 

ظمي، لألمم المتحدة بأنها أداة في أيدي القوى الع (الخميني)علقت بسياسة إيران الخارجية اتهام والتي ت

كما عبر عن رفضه للشرعية الدولية وقواعد العالقات الدولية، واعتبر أن إنشاء الحكومة اإلسالمية 

جعل مة إيران أن تفي إيران مجرد خطوة أولى في اتجاه إنشاء الدولة اإلسالمية العالمية، فخاطب حكو 

نه إذا ما من أ (الخميني) هو تحرير البشرية بأكملها، وحذر هدفها األساسي في السياسة الخارجية

تعرضت إيران للهزيمة فذلك يعني هزيمة المسلمين والمستضعفين في العالم بأسره، مع رفضه اإلقرار 

تور اإليديولوجية، وقد عكس الدسبالحدود الجغرافية بين الدول واعترافه فقط بما أسماه بالحدود و 

ولبيان تأثير هذه األفكار على ، 1في رسم سياسات إيران الخارجية (الخميني)اإليراني معظم أفكار 

في المنطقة  وخاصة الشرق األوسطالسياسة الخارجية اإليرانية في تحقيقها ألهدافها وتوجهاتها في 

 العربية والخليجية يتم استعراض اآلتي:

  .مسار السياسة الخارجية اإليرانيةأواًل: 

يران تمارس حالة من الصراع   على امتداد العقود الماضية من عمر الثورة اإليرانية وا 

والخصومة مع المجتمع الدولي واإلقليمي، بسبب عملها على مد الثورة أو ما سمي بتصدير الثورة 

وبالتدخالت اإليرانية في شؤون دول إلى المناطق المجاورة، وتجلى ذلك من خالل الحرب مع العراق 

الجوار بصورة مباشرة، كما هو الحال في أحداث الثورة السورية أو في لبنان عن طريق حزب اهلل أو 

م، وكذلك بصورة غير مباشرة في اليمن أو عن 9116تدخلها الواسع في العراق بعد الحرب عام 

ى لصراع على إقليم الخليج والهيمنة علطريق شبكات التجسس في دول الخليج، وكل هذا في إطار ا
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الشرق األوسط، ولم يساهم تغيير القيادات في إيران في إحداث أي تحول في مسار سياساتها وعالقاتها 

الخارجية إال على مستوى لغة الخطاب التي يكون التمايز فيها فقط في درجات الثورة بين قيادة 

في منطقة الخليج ومنطقة الشرق األوسط عموما وأخرى، مما ساهم في عدم االستقرار والتوتر 

وبالرغم من السياسة الخارجية التي انتهجها الرئيس السابق ، 1والدخول في أزمات إقليمية ودولية

عالم ودول مع ال ، والتي اعتبرت سياسة خارجية انفتاحية ووئامية(محمد خاتمي)للجمهورية اإليرانية 

الجوار بتحقيقها انطالقة جيدة في العالقات مع أوروبا ودول الخليج، إال أن هذه السياسة الوئامية 

هاشمي )اصطدمت بالقيود الداخلية والخارجية التي كانت قد ضغطت على سياسة الرئيس الذي سبقه 

 ودولياا  ياا في االنفتاح إقليم (خاتمي)من قبل التيار المحافظ، وذلك ألجل إفشال سياسات  (رفسنجاني

 .2لعدم تمكين هذا األخير من تعزيز سلطته على المسرح السياسي تجنباا 

بتشكيل  م، أصدر أمراا 9112في االنتخابات الرئاسية عام  (محمود أحمدي نجاد)وبعد فوز  

ية لهذا يسمجلس استراتيجي جديد إلعادة هيكلية السياسة الخارجية اإليرانية، وكانت المهمة الرئ

المجلس هي وضع االستراتيجيات الخاصة بالسياسة الخارجية اإليرانية وتقديمها إلى المرشد، وفي 

 (امنئيعلي خ)والذي يعمل كمستشار للمرشد األعلى  (واليتي علي أكبر)هذا الشأن سعى الدكتور 

رية تطوير نظ إلى خلق آليات جديدة لتطوير مبادئ السياسة الخارجية اإليرانية، حيث قام على

االستضعاف واالستكبار والتي تقوم على مفهوم تفكيك موقع الدول والشعوب والمنظمات غير الثورية 

من االستكبار، وكان من نتائج جهوده هو عملية الفصل بين وزارة الخارجية والحرس الثوري، وبحسب 

دودها، له طموحات تتجاوز حالنظرية التي وضعها واليتي اتضح أنه كان يدرك تماما بأن نظام بالده 

للمحافظة على هذا الطموح من خالل الواقع، فكان يعمل على أال تندفع إيران  وعليه سعى جاهداا 

                                                           
 .11، ص1011إبراهيم بن عبدالرحمن العثيمين، إيران من العزلة إلى التقارب، مؤسسة االنتشار العربي، لبنان، بيروت،  -1
 .488ثييري كوفيل، مرجع سبق ذكره، ص -1
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، ولقد شهدت عالقات إيران الخارجية 1وراء أهدافها اإليديولوجية بالقدر الذي يتسبب في انهيار النظام

اصة بعد رئاسة الجمهورية، خ (أحمدي نجاد)راا كبيراا مع الدول الغربية ودول الجوار في فترة تولي تتو 

التصريحات النارية المعادية إلسرائيل، والتشدد في موضوع الملف النووي لتصبح طهران في مواجهة 

 .2مفتوحة ومباشرة مع الدول الغربية ودول الجوار

لما جاء في النظرية المقدمة من  زارة الخارجية وفقاا استمرت اإلصالحات بخصوص دور و  

منصب  إلى (حسن روحاني)، خاصة بعد فصلها عن الحرس الثوري بعد وصول (علي واليتي)قبل 

ا المهمة بالقضاي التصاقاا رئاسة الجمهورية، فكان الموضوع األساسي هو جعل وزارة الخارجية أكثر 

بأن وزارة الخارجية ستقود المحادثات النووية  (روحاني)س وخاصة الملف النووي، ولذلك أعلن الرئي

، (جادأحمدي ن)لوضع العالقات الخارجية خالل فترة حكم  نقداا  يرانية مع القوى العالمية، ووجهاإل

مقبول من خالل إصالح جذري في السياسة الخارجية للبالد، لغرض التصدي الوتعهد بمعالجة الوضع 

ق بالسياسة تغييرات تتعل ةن قراءة أيإفي المجمل ف، و الراهنة التي تواجهها إيرانللتحديات الخارجية 

الخارجية اإليرانية وبغض النظر عن التيارات السياسية التي تصل إلى سدة الحكم فيها، فإن المرشد 

 .3ةاألعلى وقائد الثورة له الدور األبرز والحاسم في عملية توجيه مسار السياسة الخارجية اإليراني

 .ثانيًا: تصدير الثورة والمرتكز العقائدي في السياسة الخارجية اإليرانية تجاه المنطقة

ترمي  وسهماا  تطعن به يحفظ هويتها القومية والثقافية وخنجراا  أخدت إيران من التشيع متراساا  

به وطريقة تخترق بها الدول العربية واإلسالمية، وما تقوم به إيران في العراق وبالد الشام ومنطقة 

 .4الخليج العربي، يؤكد على توظيف السلطة اإليرانية للمرتكز العقائدي في سياساتها الخارجية

                                                           
 .140،141، ص1011ألردن، عمان، ، دار الجنان للنشر والتوزيع، ا1011-1171أحمد نوري النعيمي، السياسة الخارجية اإليرانية  -1
 .61راي تاكيه، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .76، 11ياسر عبدالحسين، مرجع سبق ذكره، ص -4
 ، 1014صباح الموسوي وأخرون، المشروع اإليراني في المنطقة العربية واإلسالمية، دار عمار للنشر والتوزيع، األردن، عمان،  -1

 .11ص   
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الدستور اإليراني أكد على أن الثورة اإلسالمية لها رسالة عالمية كرسالة الدين اإلسالمي  

ين الحكومة العالمية للمستضعف إقامة ":هوالعالمية، ومضمون هذه الرسالة كما جاء في مقدمة الدستور 

ا بداية حقبته، ومن هذا المنطلق جاء شعار تصدير الثورة اإلسالمية منذ 1"وهزيمة جميع المستكبرين

األولى، أي تصدير الفكر الشيعي الثوري الذي يمثل أهم مرتكز للثورة اإليرانية في رسم سياساتها 

 (امنئيخ)، حيث طالب التيار الراعي لتصدير الثورة بقيادة المرشد السابق للجمهورية 2الخارجية

ت لقوى تقديم المساعدا باعتبار تصدير الثورة أحد سبل حمايتها في الداخل، ويكون ذلك عن طريق

بتصدير  (الخميني)تعهد ، و سياسية خارج إيران وعدم االكتفاء بالدعاية الخارجية للنموذج اإليراني

الثورة اإليرانية إلى كافة أرجاء األرض، واعتبر ذلك من ضمن واجبات الثورة، وأن عدم تصدير إيران 

الشعوب المستضعفة أينما كانت، فإنه ال لثورتها سيضعفها أمام أعدائها، وألن اإلسالم دافع عن 

كرر أن الثورة اإلسالمية في إيران يجب أن تت (الخميني)يعترف بالحدود بين البلدان اإلسالمية، ورأى 

كون احدة، توتطال البلدان اإلسالمية األخرى كخطوة أولى ألجل وحدتها مع إيران في دولة إسالمية و 

 .3شرق والغرباإلسالم في ال إيران مركزها لمواجهة

لنشاط الدعائي ا " :أنها تبدأ بالسعي إلى (الخميني)ولتشكيل الحكومة اإلسالمية العالمية يعتقد  

والتقدم فيه ألن األفكار تتفاعل عند مجموعة من األشخاص، ثم يكون تصميم وتخطيط، ثم بدء العمل 

حكومة ثم يكون لهؤالء نفوذ داخل ال، ومحاولة لنشر هذه األفكار وبثها من أجل إقناع اآلخرين تدريجياا 

ا ذووها، أو يكون هجوم من الخارج القتالع أسسه يدهلنحو الذي تريده تلك األفكار وير يغيرها على ا

حالل حكومة قائمة على هذه األفكار محلها أن الحكومة اإلسالمية هي  (الخميني)، واعتبر 4" وا 

 ي الفقيه هي تمهيد األرضية للمقدم )المخلص( فيحكومة القانون اإللهي، وأن مهمتها تحت راية الول

                                                           
 رانية،  يالمنطلقات المذهبية للمشروع الجيوسياسي اإليراني، مركز اإلمارات للسياسات وحدة الدراسات اإلت، مركز اإلمارات للسياسا -1

  .71ص ،1011اإلمارات، أبوظبي،    
 .71المرجع نفسه، ص -1
 .71وليد عبدالناصر، مرجع سبق ذكره، ص -4
 .181صباح الموسوي وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص -1
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نهاية التاريخ، وهي الرؤية الفلسفية الكبرى ألهداف تكوين الدولة وقناعة لم نتغير في عقل الساسة 

ألجل خدمة أهدافها  االستراتيجية، لهذا وظفت إيران كل طاقاتها 1أو استخداماا  اإليرانيين إيماناا 

العقائدية والسياسية العليا ووضعت اآلليات الكفيلة بتصدير ثورتها إلى الخارج، ولتغلغل نفوذها خاصة 

في دول العالم العربي المجاورة لها، فرسمت خطط للعمل وعقدت المؤتمرات التي تكفل استمرارها 

 ادي اإلخفاقات في المراحل السابقة.على هذا النهج، ومراجعة كل ما حققته من نجاحات ومحاولة تف

ومن أهم المؤتمرات التي عقدت وتم تسريبها للرأي العام هو مؤتمر )شيعة علي هم الغالبون(،  

( اإليرانية، وضم هذا المؤتمر رجاالت الشريعة قمم في مدينة )9113الذي انعقد منتصف عام 

قيه لعسكريين، ممن يؤمنون بنظرية والية الفوالماللي والمفكرين والسياسيين ورجال المال واألعمال وا

المرحلة القادمة، خاصة بعد سقوط النظام الحاكم في العراق، وتدخل القوات  استراتيجيةللتشاور حول 

األمريكية في أفغانستان، وكان من نتائج هذا المؤتمر إصدار وثيقة، وأهم ما جاء فيها هو تأسيس 

المؤتمر الشيعي العالمي(، لتكون بديلة عن منظمة المؤتمر  منظمة عالمية أطلق عليها اسم )منظمة

من مدينة )مكة المكرمة(، ويتم إنشاء فروع لهذه  اإلسالمي، ويكون مقرها مدينة )قم( اإليرانية بدالا 

المنظمة في جميع أنحاء العالم، كما أن المؤتمر اعتمد تجربة الشيعة في العراق التي اعتبرت ناجحة 

باقي الدول اإلسالمية، وفي مقدمتها: السعودية واليمن والكويت واألردن والبحرين  ليتم تعميمها في

 ومصر، والهند وباكستان واإلمارات وأفغانستان، ومن أهم المقترحات التي جاءت في الوثيقة ما يلي:

استغالل كافة الطاقات واإلمكانيات النسائية في كافة الجوانب، وتوجيهها لصالح تحقيق األهداف  -9

 للمنظمة. االستراتيجية

 العمل والتنسيق مع القوميات واألديان األخرى واستغاللها في دعم الشيعة في كافة أنحاء العالم. -9

 العمل ألجل التأثير في المناهج التربوية والتعليمية في الدول اإلسالمية. -6

                                                           
 .181ص المرجع السابق، -1
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 ولضمان تحقيق الخطة ألهدافها يجب أن تتخذ التدابير التالية:

 شخصيات السنية البارزة.تصفية الرموز وال -أ

 على خططهم وبرامجهم. لالطالعتجنيد عمالء في صفوفهم  -ب

 .1مقاطعة البضائع ذات المنشأ السني والترويج للصادرات اإليرانية -ج

ولقد أفرز المشروع اإليراني إلقامة مركزية الحكومة اإلسالمية ثالث نظريات أو مشاريع  

 تجاه المنطقة، وهذه النظريات هي:كبرى، أثرت في صياغة سياستها الخارجية 

 :نظرية )المهدوية الثورية( -1

ترفض هذه النظرية أسلوب االنتظار السلبي لظهور اإلمام المهدي، فهي تحرض على توثير  

األوضاع والعمل الحديث على التمهيد لظهور اإلمام، ومن أكثر مناصري هذه النظرية الرئيس السابق 

، الذي أقرها في مشروع جيوسياسي وكان يعمل على تفسير األحداث (محمود أحمدي نجاد)إليران 

بالرجوع إليها وخاصة فيما يتعلق بالحوثيين في اليمن واألزمة السورية، فلقد اعتبر الحدثين بأنهما 

أن عصر األديان  بالمفهوم التقليدي قد انتهى وستحل محلها  (نجاد)، ورأى (المهدي)مقدمة لظهور 

اإلنسانية على قيم عليا مشتركة، واعتبر أنه ال وجود ألمة في العالم لها مقومات  رؤية دينية تجمع

 .2بشرية إال األمة اإليرانية، ليؤكد بذلك على المركزية اإليرانية في القيادة

 :نظرية )أم القرى( -2

لتصور باوهو مستشار المرشد لشؤون حقوق اإلنسان  ،(محمد الريجاني) أطلقها البروفسور

لرؤية إيران للمنطقة، حيث رأى أن صياغة العالقات المتبادلة بين الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  الكلي

واإلسالمي عموما تقوم من خالل نظرية مذهبية، ووفق رؤية شيعية خالصة،  والعالم العربي خصوصاا 

                                                           
 ، 1008عادل علي عبدهللا، محركات السياسة الفارسية في منطقة الخليج العربي، مركز التنوير للدراسات اإلنسانية، البحرين، المنامة،  -1

 .60، 11ص    
 .11المنطلقات المذهبية للمشروع الجيوسياسي اإليراني، مرجع سبق ذكره، ص -1
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لمركز المتمثل كم هذا ا، إذ يملك ويتحومذهبياا  وأن إيران تمثل المركز بالنسبة للعالم اإلسالمي سياسياا 

في إيران مقاليد القيادة والوصاية على مسلمي العالم جميعهم، وتصبح دول العالم العربي بمثابة 

 . 1المقاطعات التي تدين بالوالء للولي الفقيه الشيعي ولي أمر المسلمين بالسمع والطاعة

 :مشروع )جيوبوليتيك الشيعة( -3

إيران هي محور العالم الشيعي، وأن العالم مقسم إلى يقوم هذا المشروع على مرتكز أن  

ربي إليران: مثل الشيعة في العراق ودول الخليج الع دائرتين بالنسبة إليران، الدائرة األقرب جغرافياا 

وأذربيجان وباكستان وأفغانستان، ولها أهمية كبرى بحكم الجوار الجغرافي إليران، وللتقارب الفكري 

، إال يبة جغرافياا والدائرة الثانية فهي قر ، وشيعتها فأغلبهم شيعة إثنى عشريةإيران والعقائدي بين شيعة 

ى مع شيعة إيران، مثل الشيعة في اليمن وسوريا وتركيا وآسيا الوسط وعقائدياا  أنها غير متطابقة فكرياا 

اضح في هاتين و هذا المشروع أن إليران بعد انتصار الثورة اإلسالمية فيها تأثير  منظروويرى ، والهند

نها عملت  الدائرتين، فلقد أعطت الثورة اإلسالمية للشيعة هوية خاصة بهم تميزهم عن محيطهم، وا 

على تشجيعهم لتأسيس تنظيمات أدت إلى وجود تكامل سياسي بين الشيعة، وأن انخراطهم في هذه 

ومن ، 2همبلدان التنظيمات أكسبهم الثقة في النفس للدخول والمشاركة في اللعبة السياسية في

سات لتصدير الثورة هي تشكيل مجموعة من المؤس ومنطلقاا  االستراتيجيات التي اتخذتها إيران أساساا 

والدوائر تعمل كأجنحة لوزارة الخارجية، لمساعدتها على تحقيق أهدافها في تصدير الثورة، ومن هذه 

 المؤسسات ما يلي:

 :المستشاريات الثقافية اإليرانية -9

نشر وتدريس الثقافة الفارسية وكسب وتجنيد المتعاطفين عبر المغريات المادية وظيفتها 

 والمعنوية، ونقلهم لداخل إيران إلكمال التعليم باللغة الفارسية.

                                                           
 .101عادل علي عبدهللا، مرجع سابق، ص  -1
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 :المجمع العالمي ألهل البيت -9

وهو تنظيم سياسي بواجهة دينية يعقد مؤتمرات سنوية، لرسم الخطط ومراجعة ما تم انجازه للشيعة 

 لم.في العا

 :مجمع التقريب بين المذاهب -6

مهمته القيام بمهام دعائية لغرض إبعاد تهمة الطائفية عن النظام اإليراني، ودعم مشروع نشر 

التشيع في الدول العربية، وكسب الحركات الصفوية، وغيرها من الجماعات اإلسالمية السياسية 

 تحت عنوان الوحدة اإلسالمية.

 :منظمة التبليغ اإلسالمي -4

تقوم باإلشراف على الحسينيات والمراكز الدينية الشيعية خارج إيران، باإلضافة إلى طبع الكتب 

 الدينية والثقافية وتوزيعها بالمجان لغرض نشر ثقافة التشيع وتلميع النظام اإليراني.

 :مؤسسة جهاد البناء -2
ار اه وحفر اآلبمؤسسة مهمتها تقديم المساعدات الخدمية، كمد خطوط الكهرباء وأنابيب المي

 وبناء المساكن والمدارس والطرق، ولها فروع في السودان وسوريا ولبنان.
 :اإلغاثية (الخميني)لجنة اإلمام  -3

مهمتها تقديم المعونات المالية والخدمات الصحية واالجتماعية، ولها فروع في العراق وسوريا 

 .1والسودان ولبنان

م إلى وقتنا الحاضر على استقطاب 9191اإلسالمية فيها عام تعمل إيران منذ بداية الثورة كما  

، وذلك ألجل صناعة نفوذ ديني خارجها الشيعة من الخارج خاصة في المنطقة المحيطة بها جغرافياا 

عن طريق تقديم الدعم لها وحشدها لمصلحتها، والترويج بأن ما تتعرض له إيران من مؤامرات دولية 

ة في م نفسه بأنه المدافع والراعي للمصالح الشيعي، يقدّ ثورياا  شيعياا  اا جاء نتيجة كونها تمثل نظام

                                                           
 .17، 16صباح الموسوي وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص -1
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العالم، والممهد لظهور اإلمام المهدي المنتظر، وسعت المؤسسة الدينية اإليرانية إلى توسيع المجال 

الحيوي الشيعي عن طريق استقطاب الطوائف خارج نطاق اإلثنى عشرية، مثل الطائفة الزيدية التي 

ة ،حيث يخصم السياسي التاريخي للشيعة اإلثنى عشرية، وكذلك الطائفة العلوية واألباضتمثل ال

نها م ضمن إطار مذهب آل البيت، سعياا  ن هذه الطوائف تمثل تنوعاا أاعتبرت المؤسسة الدينية 

مارست إيران سياسة التوسع من خالل وجود ، و 1مصالح الدولة اإليرانيةو لتوظيفها ضمن سياسات 

ذت تشجع خالجاليات اإليرانية في العراق ودول الخليج العربي التي هاجرت بدوافع اقتصادية، فأبعض 

ستعانت إيران ألجل تنفيذ مخطط النفوذ الشيعي في عدد من دول المنطقة ، واالهجرة إلى تلك المناطق

، وسعت لتأسيس 2بالموالين لها والمؤمنين بهذا المشروع، فعملت على تمويل تنظيماتهم ودربت قياديهم

شبكة من المليشيات الشيعية تمت صياغتها بعناية كحزب اهلل في لبنان والحوثيين في اليمن وفيلق 

)بدر( في العراق، عالوة على سيطرة إيران على المؤسسة الدينية الشيعية والشبكات المالية في جميع 

 أنحاء الشرق األوسط.

كفي ركت إيران أن العقيدة العسكرية التقليدية لم تعد تالعراقية أد - وبعد نهاية الحرب اإليرانية 

لتحقيق المهمة التي وضعتها لنفسها في تصدير الثورة للخارج، فوضعت القيادة اإليرانية تكتيكات 

حرب غير متوازنة تهدف إلى بناء نفوذ إيراني من خالل إقامة تحالفات طائفية وسياسية لم تقتصر 

قات مع جهات سنية تقاتل في منطقة الشرق األوسط لتعزيز مكانتها على الشيعة فقط، بل كونت صدا

 .3اإلقليمية، كإقامتها عالقات قوية مع حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في غزة

 هبياا ذ م بالنسبة للقيادات اإليرانية من خالل تصريحاتهم المتتالية عاماا 9194اعتبر عام و  

في تحقيق مشروع تصدير الثورة، والتصريح الذي أدلى به نائب قائد الحرس الثوري اإليراني في نهاية 

                                                           
 .41المنطلقات المذهبية للمشروع الجيوسياسي اإليراني، مرجع سابق، ص -1
                      www.alhayat.com م،1011-06-16، جريدة الحياةعبدالعزيز التويجري، إيران عّراب الفتنة في المنطقة،  -1

 م.1011-11-16تاريخ الدخول     
                                 www.arabi21.com م،1011-01-18 ،21صحيفة عربيإيران تتصرف كوصي على الشيعة في المنطقة،  -4

 م.    1011-11-11تاريخ الدخول     
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بأن حجم الجيوش الشيعية التي تشكلت  " :م خير دليل على ذلك، والذي جاء فيه قوله9194عام 

، 1في لبنان" في العراق وسوريا واليمن والمرتبطة بالثورة اإليرانية بلغ حجمها أضعاف حجم حزب اهلل

ومن جهة أخرى أدت التدخالت اإليرانية في شؤون دول المنطقة، وذلك بالدعم السخي الذي تقدمه 

 -لحلفائها إلى حصول توثر في العالقات العربية اإليرانية تسببت فيه عدة عوامل منها:

في العراق ولبنان والبحرين واليمن، عن طريق التنظيمات  وسياسياا  تدخل إيران المستمر أمنياا  -9

 الشيعية المسلحة الموالية لها والتي تأتمر بأمرها.

 .وسياسياا  الدخول القوي إليران على خط القضية الفلسطينية عسكرياا  -9

المحاوالت اإليرانية المستمرة لخلق حالة من عدم االستقرار الداخلي في عدد من الدول العربية في  -6

 المشرق ومنطقة الخليج، باستعانتها باألقلية الشيعية فيها.

تدخلها الصارخ في قضايا العالم العربي عن طريق الدول واألنظمة الموالية لها، مثل النظام  -4

 السوري والعراقي واللبناني.

التدخل الدعوي والمذهبي، ومنها دعوى حماية الشيعة في البحرين ودعوى حماية المقدسات  -2

 .2في سوريةالشيعية 

 .أسس السياسة الخارجية اإليرانية ثالثًا:

إن القوى السياسية المتعددة في إيران تتعامل مع العناصر المكونة ألسس وأهداف السياسة  

الخارجية اإليرانية بدرجات متفاوتة، ومع ذلك فإن من يتخلى عن أحدها في المرحلة الراهنة يجد نفسه 

ريكا، وهي علي الشيعة السياسية والعداء ألم ففي إيران قوى أكثر تشديداا في السياسة اإليرانية،  مهمشاا 

تؤكد بدرجة أقل الذاكرة القومية ما قبل اإلسالمية، وهناك قوى ترغب في عالقة حسنة مع أمريكا 

بشرط اعترافها بمصالح إيران ووزنها اإلقليمي، ولكنها ال تتنازل عن هوية إيران وهذه القوى ترى في 

                                                           
 عبدالعزيز التويجري، مرجع سابق. -1
 المرجع نفسه.–1
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من مشروع قومي إيراني يستخدم إذا لزم، وتقوم السياسة اإليرانية على األسس والقواعد نفسها ض

 -ألهداف اآلتية:او 

المصلحة القومية اإليرانية من خالل استثمار إيران لموقعها االستراتيجي واالقتصاد كأدوات في  -9

 الحفاظ على مصالحها.

 تعزيز قوة إيران وتأثيرها اإلقليمي. -9

 ر في المعابر المائية في الخليج.السيطرة والتأثي -6

قيادة الشيعة في المنطقة واالستثمار في الروابط الطائفية واإلثنية في الجوار بما يتالءم مع  -4

 مصالح إيران.

 .1العداء للسياسة األمريكية التي ال تحترم النظام السياسي في إيران وسيادتها ودورها اإلقليمي -2

 يجيةاالستراتإلى القواعد األساسية التي تمثل جوهر  (الريجاني)ولقد أشار الدكتور محمد         

 السياسيين فال تتأثر بتغيرهم وهي: استراتيجيةالقومية، التي يجب أن تكون فوق 

 .(إيران أم القرى)موقع إيران في العالم اإلسالمي  -أ

 .(الدفاع المؤثر)األمن اإليراني  -ب

 .2(التنمية)تعمير إيران  -ج

 .الشرق األوسط والفضاء العربي في المنظور اإليرانيرابعًا: 

الشرق أوسطية قامت على أن قلب منطقة الشرق األوسط هو العراق االستراتيجية اإليرانية إن  

ودول الخليج العربي، وأن السيطرة على هذه األقاليم سوف يساعد على سقوط كل األطراف األخرى 

ت إيران على تغيير سياسة تعمل على تطويق دول الخليج بسهولة في القبضة اإليرانية، لهذا عمل

                                                           
 .10،11، ص1011مجموعة باحثين، العرب وإيران مراجعة في التاريخ والسياسة، دار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، بيروت،  -1
  .14ياسر عبدالحسين، مرجع سبق ذكره، ص -1
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 العربي والعراق بمحور سوري ولبناني وفلسطيني، وبدأت بالتحرك في لبنان الذي كان يعيش حرباا 

إيرانية  اا ، فاستطاعت تشكيل حزب اهلل ليكون ذراعوعسكرياا  طائفية كان الشيعة فيها األضعف سياسياا 

ليس في لبنان وحسب بل في كل المنطقة، وقد حاولت إيران أيضا استنساخ حزب اهلل في كل من 

السعودية والكويت، ولكن محاوالتها باءت بالفشل، أما في البحرين فإن حزب اهلل فيها بقي يتنفس 

ن كان بشكل بطيء حيث يقوم بين مدة وأخرى، ك بعض  كابما طلبت منه إيران بارتلحتى اآلن وا 

ولقد أخدت ، 1الجرائم إلحداث القالقل والضغط على الحكومة البحرينية وبعض الدول الخليجية

حقائق والتستر تلفيق ال إلى السياسة الخارجية اإليرانية في المنطقة عدة أساليب، استندت استراتيجية

 والتكتم ألجل تحقيق أهدافها، ومن هذه األساليب:

 القدرات العسكرية بهدف الردع.أسلوب المبالغة في تقدير  -9

أسلوب تزييف الحقائق ونشر األكاذيب، مثل تستر إيران على المجتمع الدولي بخصوص  -9

 برنامجها النووي.

أسلوب الكراهية، مثال ذلك هو ما ذهب إليه أحمدي نجاد من استعداد بالده للتعايش مع دول  -6

ديد من صريحات االستفزازية من قبل العالخليج والدول اإلقليمية األخرى، تبع ذلك سلسلة من الت

 المسؤولين اإليرانيين.

أسلوب التجسس وزرع الخاليا في دول الجوار في وقت السلم، لالستفادة منها كورقة ضغط  -4

 سياسي على الدول المستهدفة.

أسلوب يتعلق بالتهديدات الكالمية التي تهدف من خاللها إلى تغير سلوك دولة ما بما يخدم  -2

وخير مثال على ذلك التهديد اإليراني بإغالق مضيق هرمز، وقطع شريان المالحة مصالحها، 

 .2النفطية في حال قيام الدول الغربية بفرض عقوبات إضافية على إيران

                                                           
 .61،61، ص1011السيد أبوداود، تصاعد المد اإليراني في العالم العربي، العبيكان للنشر، السعودية، الرياض،  -1
 .11،16إبراهيم بن عبدالرحمن العثيمين، مرجع سبق ذكره، ص -1
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ظل هاجس الهيمنة والنفوذ في المنطقة هو المسيطر بالنسبة للدول العربية تجاه السياسة لقد  

بب العربية في بعض مراحلها، وذلك بس - تقارب العالقات اإليرانيةالخارجية اإليرانية، بالرغم من 

صرارها على أن تصبح القوة المهيمنة في المنطقة، عن طريق  تدخالت إيران في دول المنطقة وا 

تدخلها المباشر أو غير المباشر في شؤون بعض الدول العربية، وقد هدفت السياسة الخارجية اإليرانية 

 األهداف التالية: قإلى تحقي في المنطقة العربية

التأكيد على دور إيران اإلقليمي وضرورة احتسابها في المعادلة السياسية اإلقليمية واآلسيوية  -9

 إلى أن يكون لها دور إقليمي في منطقة الخليج العربي والخليجية والعربية، فإيران تسعى دوماا 

ائرة لدولية، لذا أصبح الخليج يحتل الدلما يضيفه مثل هذا الدور من أهمية فائقة على مكانتها ا

 األولى في اهتمامات السياسة الخارجية اإليرانية.

شيعة في المنطقة، حيث نظرت إيران إلى نفسها باعتبارها للجعل إيران المرجعية الروحية  -9

العاصمة السياسية للشيعة في العالم، لذلك اعتمدت على أيديولوجية عابرة للحدود واعتبرت 

وصية عليهم في كل مكان، وبهذا استطاعت توظيف الورقة الشيعية خاصة في دول نفسها 

 الخليج العربي كلما استدعى األمر.

العامل االقتصادي، والذي يعتبر العامل األهم لدفع اتجاهات المخرجات السياسية اإليرانية،  -6

لى تبني إ ى، ما أدالعراق كبيرة خاصة بعد انتهاء الحرب معفإيران تعاني من مشاكل اقتصادية 

، والذي أولى أهمية خاصة لدول (محمد خاتمي)دبلوماسية انفتاحية في عهد الرئيس السابق 

 .1الخليج العربي وجمهورية مصر العربية

                                                           
 توزيع، ية، األكاديميون للنشر والممدوح بريك الجازي، النفود اإليراني في المنطقة العربية على ضوء التحوالت في السياسية األمريك -1

 .101-101، ص1011األردن، عمان،    
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في عقول اإليرانيين بعد الثورة، وما فتح شهية إيران إلحياء الحلم  إن الحلم الفارسي موجود  

القديم هو التشظي الحاصل في المنطقة، فالتوجه اإليراني إسالمي في المظهر لكنه قومي فارسي في 

الجوهر، وهو األمر الذي ظهر بجالء في سلوك الحكومات اإليرانية المتعاقبة تجاه أهل السنة في 

جملة السلوك الخارجي في العراق وسوريا ولبنان  ىقمعي وعنصري، إضافة إل إيران، وهو سلوك

 .  1واليمن وفي دول الخليج، بالدعم الكامل للشيعة وأحزابهم ومليشياتهم

 . في الشرق األوسطاإليراني  -السلوك التركي  - المبحث الثاني

يران، مع التركيز على المحيط  يتناول هذا المبحث استعراض السلوك اإلقليمي لكل من تركيا وا 

العربي واإلسرائيلي، حيث شهدت هذه العالقات تطورات عديدة رافقت األحداث المتسارعة الحاصلة 

ن من التطورات يعلى الساحة اإلقليمية، ابتداءا من تفكك االتحاد السوفيتي سابقاا، وانتهاءا بموقف الدولت

يران تنافسان على لعب الدور اإلقليمي، مع  التي رافقت ثورات الربيع العربي، خاصة وأن تركيا وا 

 ط.اإليراني في منطقة الشرق األوس –محاولة استشراف السيناريوهات المستقبلية للدور التركي 

 :المطلب األول: عالقات تركيا بدول المنطقة

عربية بشكل عام في دائرة الشك والسلبية لعدة عقود من الزمن، ال –ظلت العالقات التركية 

بسبب البعد الغربي الذي ظل حاضراا بقوة في توجهات السياسة التركية، إال أن هذه المعادلة تعرضت 

لالهتزاز مع اهتزاز موقع تركيا في االستراتيجية الغربية إثر تفكك االتحاد السوفيتي، وكذلك حرب 

الطريق لسياسة تركية أكثر فعالية في العالم العربي، وقد عبر الرئيس التركي  الخليج التي مهدت

هذه الحرب  بعد انتهاء "عن التوجه الجديد لبالده أثناء حرب الخليج بقوله:  (تورغوت أوزال)السابق 

لن يعود الشرق األوسط إلى ما كان عليه إذا ما أخذنا في االعتبار كل الحقائق التاريخية في المنطقة 

                                                           
 .64السيد أبوداود، مرجع سبق ذكره، ص -1
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 تركيال على القوة األخرى من خارج المنطقة أن تسهلو ،  فقد يكون بإمكاننا جلب السالم إلى المنطقة

وبهذا التوجه ، 1"تعيد بناء المنطقة اقتصادياا التي  هذه المهمة، ونحن مستعدون لتنفيذ كل المشاريع

امتنعت تركيا عن أخذ جانب أي طرف في النزاعات الحاصلة في المنطقة، فاستطاعت تقديم نفسها 

 .2كقوة إقليمية غير منحازة ولها عالقات جيدة مع كل األطراف

التوجه اإلسالمي للسلطة في تركيا، وبسبب شعور  اوبعد صعود حزب العدالة والتنمية ذ

العربي واإلسالمي ومناصرتهم للقضية الفلسطينية، أصبحت تركيا  لمينقياداته بالتضامن مع العا

نظرت بعض الدول العربية خاصة الخليجية للعالقات مع تركيا  حيث مقبولة على الصعيد العربي، 

مستشار رئيس  (أحمد داود أوغلو)ورأى  ،3ي في المنطقةبأنها ستعمل على الحد من النفوذ اإليران

الوزراء التركي للشؤون الخارجية آنذاك أن عالقات تركيا بالعالم العربي تكاملية وليست تنافسية، 

تعاون قوى بين الجانبين خاصة على المستوى التجاري واالقتصادي، وهو ما ويجب أن يكون هناك 

م، 9119فراء العرب بعد فوز الحزب في االنتخابات التشريعية عام في لقائه مع الس (أردوغان)أكده 

حيث ركز على االقتصاد واعتبره مفتاح تطوير العالقات التركية العربية، وأنه سيقود إلى مصالح 

، كما أن االتجاهات الحديثة للسياسة اإلقليمية التركية والتي حصلت بعد 4مشتركة بين الطرفين

نخبة السياسية الحاكمة، وتبني وجهات نظر أقرب إلى الرؤية العربية حول التغيرات في مدركات ال

م، ساعد في تنامي 9116اإلسرائيلي، والغزو األمريكي للعراق عام  - النفوذ اإليراني والصراع العربي

، وللتعرف أكثر على 5اإلسرائيلية –التركية مع تراجع للعالقات التركية  –وتطوير العالقات العربية 

 لتالي:اإلسرائيلية يتم استعراضها بالشكل ا –العربية وكذلك العالقات التركية  –القات التركية الع

                                                           
 .11، 11، ص1111خورشيد حسين دلي، تركيا وقضايا السياسة الخارجية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوريا، دمشق،  -1
 .41المرجع نفسه، ص-1
 .18كره، صميشال نوفل، مرجع سبق ذ -4
 .10، 81عبد الحليم غزالي، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .601سمير العطية وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص -1
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 .أواًل: العالقات التركية بدول الخليج العربي واليمن

أولت تركيا اهتماماا كبيراا بدعم العالقات االقتصادية مع دول الخليج العربي، خصوصاا وأن 

عن هذا  رتركيا للسوق العراقية في فترة حرب الخليج الثانية، وعبّ هذه العالقات ستعمل على تعويض 

، كما أن سعي تركيا للنفاد 1االهتمام تعدد زيارات المسؤولين ورجال األعمال األتراك إلى هذه الدول

إلى المنطقة العربية اقتصادياا وعسكرياا قد اعتمد على الروابط التاريخية مع العالم العربي عموماا 

خليج خصوصاا، إلى جانب استعداد تركيا للتعاون مع العديد من هذه الدول لسد الفراغ األمني ودول ال

 الناجم عن سياسة إيران في المنطقة، وأعربت تركيا عن استعدادها لتوفير الدعم لدول مجلس التعاون

يرة شهدت السنوات األخكما ، 2الخليجي في المجاالت كافة وخاصة في المجال األمني والعسكري

الخليجية، حيث أعاد الطرفان اكتشاف بعضهما فخلقا عالقات  –تطوراا كبيراا في العالقات التركية 

اعتبرت نموذجية في جميع المجاالت، سواءا أكانت سياسية أو اقتصادية وثقافية انتهاءا بالعالقات 

ج ول الخليدالتركية باستعراض العالقات  من خالل ما تقدم سيتم، 3االستراتيجية واألمنية والعسكرية

 اليمنية. –و كذلك للعالقات التركية  هكالا على حد

 :السعودية –العالقات التركية  -1

لماضي، ات من القرن ايالسبعينالسعودية إلى بداية  –يعود تاريخ تحسن العالقات التركية 

 قابل ذلك دعمضد إسرائيل، وقد م 9196عندما دعمت تركيا الدول العربية سياسياا خالل حرب عام 

م تجاه األزمة القبرصية وفي فترة الثمانينات، وعلى أثر بروز مشاكل أثناء 9194سعودي لتركية عام 

 السعودية دعماا مالياا لتركية ألجل متحرب الخليج األولى في امدادات النفط السعودي لتركية، قد

 ، وبعد احتالل4م9199 ميب لنقل النفط يمتد من العراق إلى جنوب تركيا في عابتمويل خط أنا
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العراق للكويت في بداية التسعينيات نشطت العالقات بين الدولتين بشكل ملحوظ نتيجة للدعم التركي 

لموقف السعودية المعارضة لهذا االحتالل، حيث عرضت تركيا الدعم العسكري واللوجستي على 

ل العراقي الالتحالف العربي والدولي بقيادة الواليات المتحدة االمريكية والسعودية للقضاء على االحت

لسعودية إلى ا –للكويت، وقد كان لهذا الموقف التركي أثر كبير في رفع مستوى العالقات التركية 

ي كان له رصيد إضافي فأعلى مستوى، كما أن دعم تركيا للحصار الدولي المفروض على العراق 

مليار  9.9مقدار برفع مستوى العالقات إلى مستوى قياسي، حيث بادرت السعودية بتقديم هبة نفطية 

يداا المالية للجيش التركي، وجاء ذلك تأكدوالر لتركيا بدون أي مقابل، ومليار دوالر لصالح الخزينة 

 على امتنان السعودية من الدور التركي الداعم لها خالل أزمة حرب الخليج.

خالل ن موترجمت الرغبة السعودية في إعادة النشاط والحيوية للعالقات مع الجانب التركي، 

 9113 في العامين لتركيا (عبداهلل بن عبدالعزيز)الزيارات التي أجراها الملك السعودي السابق 

لعاهل سعودي إلى تركيا، زيارة من نوعها على مدى أربعة عقود  أولالزيارة  كانت ، وقد 1م9119و

م لتؤكد على عمق هذه 9111إلى السعودية عام  (عبداهلل غول)وجاءت زيارة الرئيس التركي السابق 

 م9113مليار دوالر عام  6.6العالقات، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين الدولتين ارتفع من 

، وقد بلغ 2م، فضالا عن تنامي االستثمارات المتبادلة بين البلدين9111مليار دوالر عام  2.3إلى 

مليار دوالر، مع نمو لالستثمارات التركية في  3.9م 9199حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 

 السعودية إلى ملياري دوالر خصوصاا في قطاع البناء.

الجدير بالذكر هنا أن البعد الجيوسياسي في العالقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية 

عد اندالع ثورات الربيع م، خصوصاا ب9191ومنطقة الخليج عموماا قد بدأ يزداد أهمية منذ نهاية عام 
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مان( ر ر حول الملف النووي اإليراني، فلقد رأى )جون التت، وتصاعد التو االعربي وتأزم الحرب في سوي

دراسات الشرق األوسط في مركز الدراسات الدولية واالستراتيجية، وقد عمل في وهو مدير برنامج 

صياغة القرار في وزارة الخارجية، أن  مراكز عليا في عدد من المؤسسات الحكومية األميركية وهيئة

السعودي يعود إلى تصاعد التحديات ألنقرة والرياض في الشرق األوسط، خصوصاا  –التقارب التركي 

 .1في لبنان وسورية والعراق والخوف من تصاعد النفوذ اإليراني في المنطقة

 :اإلماراتية –العالقات التركية  -2

اإلماراتية بشكل سريع خالل العقد الماضي، وقد عزز من ذلك  –تطورت العالقات التركية 

أن قوة العالقات االقتصادية كانت تعد هي األكبر حجماا واألكثر تطوراا على االطالق مقارنة بدول 

الخليج العربي األخرى، حيث ارتفعت التجارة البينية بين الدولتين إلى مستويات قياسية، واعتبرت 

اك حتى عام األتر  ونالمقاول ذوفي مجال المقاوالت نفبالنسبة للبضائع التركية،  اإلمارات سوقاا مهمة

على الصعيد العسكري فّعلت أما مليار دوالر،  9.2مشروع بقيمة  911م ما يقارب الــــ 9196

ريت( يآالف صاروخ من نوع )ج 91فعقدت عدة صفقات معها منها شراء اإلمارات التعاون مع تركيا، 

 . 2للطائرات من تركياالمضاد 

طس من أغسوفي دراسة أجرتها وزارة التجارة الخارجية اإلماراتية خالل الفترة من يناير إلى 

م، اّتضح بأن تركيا أصبحت شريكاا تجارياا مهماا لإلمارات، فبعد أن كانت تحتل المرتبة 9199عام 

لإلمارات، وقفزت كذلك تركيا م، قفزت إلى المرتبة الخامسة كأهم شريك تجاري 9199السابعة عام 

إلى المرتبة الرابعة ألهم الدول المستوردة من االمارات، وأشارت الدراسة إلى أن عدد الشركات التركية 

د الوكاالت التجارية ، وعدد العالمات اعدا وكذلكفيما ، اعدادا كبيرةالعاملة في اإلمارات قد بلغ 
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 ركية أشارت الدراسة إلى أن اإلمارات تعد الشريك التجاريعلى صعيد التجارة الخارجية التو التجارية ، 

األهم على مستوى الدول العربية لتركيا خالل هذه  الفترة، وتحتل اإلمارات المركز العاشر على 

أما بخصوص واردات تركيا من الدول العربية فتأتي مستوى العالم في التبادل التجاري مع تركيا، 

إال أن أحداث التغيير التي  ،1ربياا، وفي المركز السابع عشر عالمياا اإلمارات في المركز األول ع

األحداث التي رافقت نجاح الثورة المصرية قد بم، وخاصة فيما تعلق 9199شهدها العالم العربي عام 

أدت إلى توثر في العالقات بين الدولتين، بسبب االختالف في وجهات النظر حول تطورات األحداث 

 .2في مصر

 :القطرية –العالقات التركية  -3

 أقاما عالقاتهما يندوقطر عالقة تاريخية، إال أن البلبالرغم من أن العالقة بين تركيا 

 هو ما أكده رئيس الوزراء التركي السابق ورئيسو الدبلوماسية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، 

 :قولهلمقر السفارة التركية في قطر ب ، خالل افتتاحية(رجب طيب أردوغان)الجمهورية التركية حالياا 

م بصفة رسمية وافتتحنا 9199لنا تاريخ مشترك يصل إلى قرون ونحن قد اعترفنا ببعضنا عام  "

و تطورت العالقات بين البلدين تطوراا كبيراا بعد تولي حمد بن خليفة  ،3" م9191سفارتي البدين عام 

عدة اتفاقيات ساهمت بشكل مباشر في تطوير العالقات الـــــ ثاني الحكم في قطر، فارتبط البلدان ب

ل لجنة بزيارة لقطر تم خاللها تشكي (سليمان ديميزل)م قام الرئيس التركي السابق 9111الثنائية، عام 

مشتركة لبحث التعاون في مجال الطاقة، باإلضافة إلى تشكيل فرق عمل لدراسة أوجه التعاون 

والتنمية إلى الحكم في تركيا، أخذ مؤشر العالقات بين الدوحة حزب العدالة المشترك، وبعد وصول 
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قة مشاركة انة هذه العالتوأنقرة وثيرة تصاعدية باتجاه تعميق العالقة بين البلدين، ومن تجليات م

م في افتتاح مقر السفارة 9196بصفته رئيس للوزراء سابقاا في أواخر عام  (رجب طيب أردوغان)

شركة  31أن تواجد حوالي إلى العالقة بين البلدين و في معرض حديثه  شارالتركية في قطر، حيث أ

ن قيمة المشاريع التي تنفذها هذه الشركات قد بلغت  مليار دوالر،  62تركية في قطر أمر يسعدنا، وا 

الف سائح قطري، وفي عام  94م إلى 9199القطريين في تركيا ليصل عام وقد ازداد عدد السياح 

مجلس أعلى للتعاون االستراتيجي بين البلدين برئاسة أمير قطر والرئيس التركي م تم إنشاء 9194

لبحث سبل تطوير العالقات بين البلدين، كما أشار رجب طيب أردوغان بعد توليه لمنصب الرئاسة 

لثنائية ارؤية تركيا وقطر للمسائل اإلقليمية تتقاطع بشكل كبير، وشهدت عالقاتنا  " :في تركيا إلى أن

 .1"وراا كبيراا للغاية في السنوات األخيرة كما أنها أخذت في االزديادتط

 :الكويتية –العالقات التركية  -4

م، وهو تاريخ فتح سفارتي 9191اإليرانية رسميا عام  –بدأت العالقات الدبلوماسية التركية 

البلدين في كل منهما، ومنذ ذلك الوقت مرت العالقات بعدد من المحطات ووقعت العديد من 

االتفاقيات، وتمثلت المحطة األبرز في الموقف التركي الرافض للعدوان العراقي على الكويت، حيث 

الدولي لتحرير الكويت، فضالا عن قرار وقف ضخ النفط فتحت تركيا قواعدها أمام قوات التحالف 

العراقي المار باألراضي التركية، وقد ساهم هذا الموقف التركي في تحسين العالقات مع الجانب 

 بحث خاللها عدة (سليمان ديميريل)م زيارة للرئيس التركي السابق 9119، وشهد العام 2الكويتي

  .3الثنائية وتقوية أواصرها في جميع الميادينمسائل كان من بينها تطوير العالقات 
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لسدة الحكم في الكويت، عمل على توطيد  (احبد الصمصباح األح)ومع وصول األمير 

م، كذلك الحال زار كل من الرئيس التركي 9111م و9119العالقات مع تركيا التي زارها في األعوام 

 م، فيما زارها الرئيس التركي9194و 9199و  9111األعوام في الكويت  (عبداهلل غول)السابق 

وقد نتج عن كل هذه الزيارات توقيع العديد من  م،9194في ابريل  (ردوغانأرجب طيب )الحالي 

مليون دوالر مع  911االتفاقيات التي ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 

ة تعمل في مجال االستثمارات في تركيا، شركة كويتي 91م، مع وجود ألكثر من 9194نهاية عام 

 961م أكثر من 9196وتعتبر تركيا الوجهة المفضلة للسياح الكويتيين، وقد بلغ عددهم في عام 

كما أن هناك توافق سياسي بين تركيا والكويت في العديد من الملفات السياسية، لعل  لف سائح.أ

 ية في بناء الوحدات السكنية لالجئين السوريينأهمها الموقف من الثورة السورية والمساهمة الكويت

على األراضي التركية، والموقف المنسجم بين الدولتين حول ما يجري في اليمن بعد أحداث الثورة 

 .1م9199فيها عام 

 :البحرينية –العالقات التركية  -5

البحرينية بنوع من الدفء والتفاهم المتبادل حول مجمل قضايا  - تتمتع العالقات التركية 

م لتؤكد على 9111إلى المنامة عام  (عبداهلل غول)المنطقة، وقد جاءت زيارة الرئيس التركي السابق 

عمق هذه العالقات، حيث أكد الجانبان على تطوير ورفع عالقات التعاون الثنائية في جميع 

د عدد من االتفاقيات بهذا عق فتمصادية أو سياسية أو عسكرية، المجاالت، سواءا أكانت اقت

ين ر( عن حجم التبادل التجاري بيتركيا لدى البحرين )هاتون ديمير فيرة ، وقد أعلنت س2الخصوص

م 9111مليون دوالر بعد أن سجل في عام  211م، والذي بلغ 9194تركيا والبحرين خالل عام 
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ألف سائح  94.612لت حوالي بأشارت السفيرة إلى أن تركيا قد استقمليون دوالر، كما  961حوالي 

 .1م9196عن عام  %41.92بحريني في نفس العام، بزيادة قدرها 

ألحداث افضها ألي تدخل خارجي في شؤون البحرين، جاء هذا التأكيد بعد ر وقد أكدت تركيا  

ية، ترحيباا كبيراا من قبل القيادة البحرينم، ولقى الموقف التركي 9199األخيرة التي شهدتها البحرين عام 

ال سيما وأن تركيا كانت أول دولة غير خليجية تدين التصريحات اإليرانية الخاصة بالشأن البحريني 

ر رئيس الوزراء التركي السابق إيران من مغبة اتخاذ أي خطوة باتجاه البحرين، كما ذح نوذلك حي

على أن استقرار البحرين  (أحمد داود أوغلو)اء الحالي أكد وزير الخارجية السابق ورئيس الوزر 

 .2ايكوالمنطقة عموماا أمر مهم وحيوي بالنسبة لتر 

 :العمانية –العالقات التركية  -6

هذه  ولم تواجه ميالدي العمانية إلى القرن السادس عشر - يرجع تاريخ العالقات التركية 

كيا ألقاها وزير خارجية تر أية عقبات أو مصاعب، جاء ذلك في الكلمة التي  الوقت العالقات منذ ذلك

ن يوسف ب)في اللقاء المشترك الذي جمعه مع وزير الخارجية العماني  (أحمد داود أوغلو)السابق 

بأن العالقات  (أوغلو)م، وأوضح 9194األول من يناير ، أثناء زيارته لتركيا بتاريخ (علوي بن عبداهلل

إلى رفع حجم  يهدفان ينبية بين البلدين تطورت بشكل سريع في السنوات األخيرة، وأن الجانالثنائ

 (أوغلو)أشار و مليون دوالر إلى  مليار دوالر في األعوام القادمة،  211التبادل التجاري بينهم من 

خليجي، ال مان وقفت دائماا إلى جانب تركيا من أجل تطوير عالقاتها مع دول مجلس التعاونإلى أن ع  

 .3وأن البلدان يملكان مقاربات متشابهة حيال الكثير من القضايا في المنطقة
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 :العالقات التركية اليمنية -7

ت تركيا ، وقد اعترفميالدي اليمنية إلى القرن السادس عشر - يعود تاريخ العالقات التركية 

علي عبداهلل )م زار الرئيس اليمني السابق 9194م، وفي أكتوبر عام 9191بالجمهورية اليمنية عام 

خالل هذه الزيارة عقد اتفاقية مع شركة )داغوش( التركية لتنفيذ مشروع إعادة بناء  متتركيا،  (صالح

لزيارات ا تلكخالل  تممن الطرفين،  سد مأرب التاريخي، ومنذ ذلك الوقت توالت زيارات المسؤولين

ر تشكيل مجموعة من اللجان المشتركة لمتابعة وتطويو توقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك، 

م بخصوص التعاون 9119العالقات الثنائية في جميع المجاالت، ومن هذه االتفاقيات اتفاقية عام 

م المتعلقة بتشجيع الصادرات 9112عام  فاقيةواتالفني والتدريب المشترك في المجال العسكري، 

م تم التوقيع على اتفاقية توأمة بين 9113والتعاون في مجال النفط والغاز والمعادن، وفي عام 

م عقد المنتدى التجاري االستثماري الذي 9191العاصمة اليمنية صنعاء والتركية أنقرة، وفي عام 

م ما 9199األحداث عقب اندالع الثورة اليمنية عام  ، وبعد تصاعد1ضم رجال األعمال من الجانبين

بين الحكومة اليمنية والمسلحين الحوثيين، واتهام الحكومة إليران بدعم الحوثيين، قرر الرئيس اليمني 

إقفال البعثة الدبلوماسية اليمنية في إيران وقطع العالقات مع إيران، وطلبت  (عبدربه منصور هادي)

 .2برعاية المصالح اليمنية في إيرانمن نظيرتها التركية القيام ة وزارة الخارجية اليمني

 .العالقات التركية بالعراق ودول الشام ومصرثانيًا: 

لقد اهتمت تركيا بتطوير عالقاتها مع هذه الدول خاصة دول الجوار الجغرافي العراق وسوريا،  

ير في نية أثر كبيللقضية الفلسطوالتي أعطتها اهتمام خاص، كما أن للموقف التركي المناصر 

تحسين عالقاتها مع السلطة الفلسطينية خالل السنوات األخيرة، وعملت تركيا على تطوير عالقاتها 

                                                           
 م.1016-01-11تاريخ الدخول  www.adenalgd.net بال تاريخ، ،صحيفة عدن الغد، تاريخ العالقات اليمنية التركية -1
 م،  1011-10-06لعالقات.. اليمن يخاطب تركيا لرعاية مصالحها في إيران، الخليج الجديد، أسامة بدر، بعد قطع ا -1

    www.thenewkhaleej.net  م. 1016-01-11تاريخ الدخول 

http://www.adenalgd.net/
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ولبنان، أما العالقات التركية مع مصر فقد شهدت نوع من الهاشمية األردنية  ملكةمع كل من الم

 كل ذلك يتم بالشكل التالي: م، واستعراض9199الدفء حتى أحداث الثورة المصرية عام 

 :العراقية –العالقات التركية  -1

في حسابات الساسة األتراك، وقد ارتبطت  ايمن الدول الرئيسية المجاورة لتركعد العراق ي 

تجاري منذ حقبة زمنية ليست بالقصيرة، نتج عنها عالقات للتبادل الالدولتان بروابط سياسية واقتصادية 

هي األكبر بالنسبة لتركيا مع دول جوارها اإلقليمي، باإلضافة إلى تدشين خط  كبيرة جداا، واعتبرت

لى األسواق العالمية في سبعينيات القرن الماضي ، 1أنابيب لنقل النفط العراقي عبر األراضي التركية وا 

لى قفيإال أن ظروف اجتياح العراق للكويت في التسعين  لات أدت إلى قطع هذه العالقات التجارية وا 

خط نقل النفط العراقي عبر تركيا، نتيجة للموقف التركي المعارض لهذا االحتالل ووقوف تركيا إلى 

في الحرب  م رفضت تركيا المشاركة9116وفي عام لمجتمع الدولي ألجل تحرير الكويت، جانب ا

رمتها سلطة بإعادة إعمار العراق التي أد ضد العراق، وكانت النتيجة بالنسبة لتركيا استبعادها من عقو 

، الذي غير سقوطه المعطيات 2التحالف المؤقتة مع شركات أجنبية، بعد اإلطاحة بنظام صدام حسين

على األرض، ولم تتوقف تركيا منذ ذلك الوقت عن المطالبة بضمان وحدة التراب العراقي، خاصة 

التركي  رئيس الوزراء مع قلق أنقرة حيال النزعة االستقاللية لألكراد في شمال العراق، وجاءت زيارة

في إعادة العالقات بين البلدين إلى  اا جديد اا م لتشكل منعطف9111إلى العراق عام  (أردوغان)السابق 

م، وتم خالل هذه الزيارة 9111زيارة لزعيم تركي إلى العراق منذ عام  لمسارها السابق، كونها تمثل أو 

قتصاديين بين البلدين، ووصف عدد من الخبراء اال لتشكيل لجنة عليا للتعاون االستراتيجي اتفاقيةعقد 

ومشجعة لزيادة حجم التبادل التجاري واالستثمار، واعتبرها  إيجابيةالعراقيين هذه االتفاقية بأنها 

                                                           
 .111، ص1010ان للنشر والتوزيع، األردن، عمان، التركية الواقع والمستقبل، دار زهر –أحمد نوري النعيمي، العالقات العراقية  -1
 .108علي عمر عبدالحفيظ، مرجع سبق ذكره، ص -1
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قد أدت األحداث األخيرة ، و 1التركية - برلمانيون عراقيون أنها تمثل بوابة جديدة في العالقات العراقية

التي نتجت عن تواجد لقوات عسكرية على أطراف مدينة الموصل العراقية إلى انخفاض في حجم 

م الذي وصل فيه التبادل 9194مليارات دوالر مقارنة بعام  1التبادل التجاري بين البلدين، ليصل إلى 

ملحقية التجارية في السفارة العراقية مليارات دوالر، بعد أن أعلن العراق إلغاءه لل 91التجاري إلى 

احتجاجاا على ما اعتبر تدخالا في الشأن الداخلي العراقي بينما تصر تركيا على أن تواجدها بتركيا، 

ية وهي تقوم بمهام تدريبية للقوات العراق (حيدر العبادي)العراقي  الوزراءهذا كان بطلب من رئيس 

 لدولة اإلسالمية )داعش(.في الشمال، استعداداا لمواجهة تنظيم ا

الشركات التركية العاملة في العراق تحظى بسمعة جيدة، وقد تزايد عددها  إنالجدير بالذكر 

م، أغلبها تعمل 9199شركة عام  919م إلى حوالي 9111شركة عام  41بشكل ملحوظ من حوالي 

أن نحو  يون عراقيونفي إقليم كردستان الذي يتميز بعالقات جيدة مع تركيا، وذكر خبراء إقتصاد

من الشركات االستثمارية العاملة في العراق هي شركات تركية، وأن انسحابها جراء اتخاذ هذا  21%

 .2القرار سيؤثر سلباا على االقتصاد العراقي وبشكل كبير

 :السورية –العالقات التركية  -2

م، الذي أنهى 9119السورية تطوراا ملحوظاا بعد اتفاق أضنة عام  - شهدت العالقات التركية

احتضان سورية لحزب العمال الكردستاني، ومع وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا عام 

رأى الجانب السوري في التقارب مع تركيا و م اعتبر العالقات مع سوريا من أهم أولوياته، 9119

المفروض عليه، بقيادة الواليات المتحدة األمريكية بعد غزو العراق عام  منفذاا لفك الحصار الدولي

                                                           
 رواء زكي الطويل، االقتصاد التركي واألبعاد المستقبلية للعالقات العراقية التركية، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، عمان،  -1

 .171، 171، ص1010   
            www.alaraby.co.ukم، 1011-11-11 ،صحيفة العربي الجديد، ُيصّعد اقتصادياً ضد تركياأحمد النعيمي، العراق  -1

  م.1016-01-17تاريخ الدخول    
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إلى تركيا، وكانت الزيارة األولى  (بشار األسد)زيارة للرئيس السوري  9119، وشهد عام 1م9116

م، وكان الهدف منها مناقشة 9119زيارة أخرى عام  هاتلتلرئيس سوري منذ انهيار الدولة العثمانية، 

وقفت نهائياا تدة إطالق مفاوضات السالم بين السوريين والكيان اإلسرائيلي التي كانت قد احتمال إعا

 دمشق، وقد نتج عن هذه (عبداهلل غول)م زار الرئيس التركي السابق 9119م، وفي عام 9111عام 

ورية سن، والذي أدى إلى اجتياح المنتجات التركية لألسواق اللديالزيارة انفتاح في العالقات بين الب

م، تطورت 9111لحقيبة وزارة الخارجية التركية عام  (أحمد داود أوغلو)م ، وبعد تسلّ 2بشكل كبير

 اا وزير  93العالقات الثنائية لتصبح عالقات استراتيجية، فتم إنشاء مجلس للتعاون االستراتيجي ضم 

من البلدين، كما تم إجراء مناورات عسكرية بينهما وألول مرة في نفس العام، وبلغ عدد االتفاقيات 

اتفاقية في مختلف المجاالت، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بينهم من  23التي وقعت بين الدولتين 

 م.9191مليار دوالر عام  9.6م إلى 9111مليون دوالر عام  961

م، وجه القادة األتراك الكثير من النصائح 9199تفاضة الشعبية في سوريا عام ومع اندالع االن

ئحهم، يسير في اتجاه معاكس لنصا (األسد)، لكن بدا واضحاا لهم بأن (بشار األسد)للرئيس السوري 

 (األسد)انحازت تركيا إلى المطالب الشعبية وطالبت وبعد المجازر التي اقترفها النظام ضد شعبه 

، وسيأتي تفصيل 3راا كبيراا جداا تعن الحكم، ومنذ ذلك الوقت شهدت العالقات بين البلدين تو  بالتنحي

  ذلك في المطلب الثالث من هذا المبحث.

 :األردنية –العالقات التركية  -3

يعود تاريخ العالقات بين الدولتين إلى قرون عديدة، ويعتبر المستوى الذي وصلت إليه هذه 

ا الطبيعية قلة مصادره منالعالقات اليوم نموذجاا رائعاا للتعاون بين تركيا والعالم العربي، وبالرغم 

                                                           
 ، المركز العربي لألبحاث علي حسين باكير، محددات الموقف التركي من األزمة السورية األبعاد اآلنية واالنعكاسات المستقبلية -1

 .4،1، ص1011ودراسة السياسات، قطر، الدوحة،     
 .171، 178فايسباخ وجمال واكيم، مرجع سبق ذكره، ص –مولاير ميراك  -1
 .1،6علي حسين باكير، محددات الموقف التركي من األزمة السورية األبعاد اآلنية واالنعكاسات المستقبلية، مرجع سابق، ص -4
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كيا ر ومن جهتها تشاطر تنجحت األردن بأن تصبح إحدى مراكز الجذب االقتصادي في المنطقة، 

اإلسرائيلي  –األردن في معظم اآلراء والمسائل المتعلقة باألجندة اإلقليمية والدولية ومنها الصراع العربي

قوية من أجل ت اءةبنّ العراقية، وقد نجحت تركيا خالل السنوات األخيرة في اتخاذ خطوات والمسألة 

( لجريدة أوغلوأحمد داود )جاء ذلك في حديث وزير خارجية تركيا السابق أواصرها مع األردن، 

كما أكدت الملحق التجاري التركي )ينل غوكتشا( أن ، 1م9111سبتمبر91الدستور األردنية بتاريخ 

مليون دوالر في  394م تجاوز المليار دوالر مقارنة مع 9194حجم التجارة التركية مع األردن عام 

م أسهمت في رفع نسبة 9111عام قعت و م، وأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي 9191عام 

 %6م تراجعت إلى 9196م، وفي عام 9199في عام  %29الصادرات التركية إلى األردن بنسبة 

م 9199عام  %46، وزاد استيراد تركيا من األردن من نسبة %99م إلى 9194وعادت ارتفعت عام 

 .2م9194عام  %99إلى نسبة 

  :اللبنانية –العالقات التركية  -4

يق ونيفيل( في جنوب لبنان ألجل تطبياعتبرت المشاركة التركية مع قوات األمم المتحدة )ال

م 9113لبنان عام  علىاإلسرائيلي ، بشأن الهجوم العسكري (919)قرار مجلس األمن الدولي رقم 

 ير، حيث عملت تركيا منذ ذلك الوقت على تطو 3بداية لدخول تركيا إلى الساحة اللبنانية بشكل ملحوظ

عالقاتها مع لبنان خاصة في المجال االقتصادي، وهو ما أشار إليه وزير المالية التركي السابق 

إن لبنان بالده تولي أهمية قصوى الستقرار  ": بقولهم، 9194)محمد شيمشك( في زيارته للبنان عام 

، الفتاا إلى أن االستقرار في لبنان ليس مهماا للبنان فقط بل للدول المحيطة أيضاا، 4" لبنان وازدهاره

                                                           
 م،  1001-01-10 ،جريدة الدستوراألردنية والشرق األوسط،  -د داود أوغلو، عالقات الصداقة التركية أحم -1

   www.addustour.com  م. 1016-01-08تاريخ الدخول 
            www.alrai.com م،1011-08-04 ،صحيفة الرأيعالء القرالة وغوكتشا: زيادة التبادل التجاري إلى مليار دوالر، -1

 م.1016-01-18تاريخ الدخول    
                           www.arabi21.com م،    1011-06-11 ،21صحيفة عربيتركيا: تسعى لتعزيز العالقات االقتصادية مع لبنان،  -4

 م.1016-01-18تاريخ الدخول    
 .84علي عمر عبدالحفيظ، مرجع سبق ذكره، ص-1
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م إلى 9199وبحسب بيانات الجمارك اللبنانية فإن حجم الواردات التركية للسوق اللبنانية وصل عام 

 .1مليون دوالر 999,139مليون دوالر، وبلغ حجم الصادرات اللبنانية إلى تركيا  969,699حوالي 

  :الفلسطينية –العالقات التركية  -5

م بعد اندالع انتفاضة 9111الفلسطينية منذ نهاية عام بدأ التحرك التركي تجاه القضية 

األقصى، حيث وصفت الحكومة التركية األعمال اإلسرائيلية إثر أحداث مخيم )جنين( بأنها إبادة 

جماعية، ومع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا تزايدت الزيارات التركية الرسمية 

اتفاق لى م التوقيع عتقيع على االتفاق التجاري بين البلدين، كما م تم التو 9114لفلسطين، ففي عام 

طيني نقله نوعيه الفلس –وشهد التقارب التركي ، للتعاون المشترك بين الغرف التجارية في نفس العام

بعد المواقف التركية المنددة والشاجبة للعدوان المتكرر من قبل الكيان اإلسرائيلي على الشعب 

ي التي سارت في الشوارع التركية والمنددة بالعدوان اإلسرائيلنت المظاهرات الغاضبة الفلسطيني، وكا

م، خير دليل على الموقف التركي قيادة وشعباا المساند للقضية الفلسطينية، 9119على غزة عام 

 نذاكآباا وزيرة خارجية إسرائيل مخاط (رجب طيب أردوغان)التركي السابق وحينها قال رئيس الوزراء 

، وجاءت قمة 2"إن التاريخ سيسجل لكما هذا العار ": (ايهود باراك) الدفاعووزير  (تسبني ليفني)

دافس السويسرية والتي جمعت رجال من السياسة وأقطاب العمل وشخصيات أخرى بارزة من جميع 

رجب )أنحاء العالم لتؤكد على عمق التضامن التركي مع الشعب والقضية الفلسطينية، حيث أشار 

جيداا تاريخك  إننا نعرف "رئيس الكيان اإلسرائيلي قائالا:  (شمعون بيريز)بإصبعه إلى  (طيب أردوغان

، وشكلت أحداث العدوان اإلسرائيلي على قافلة 3" الدموي الملطخ بدماء األطفال في شاطئ غزة

إلى غزة لكسر الحصار المفروض عليها، مناسبة إلحداث نقلة  إسطنبولأسطول الحرية المبحر من 

                                                           
 .81المرجع السابق، ص -1
 .111، 114شريف ثغيان، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .116مجموعة باحثين، عودة العثمانيين اإلسالمية التركية، مرجع سبق ذكره، ص -4
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وفي الجانب االقتصادي فقد ارتفع حجم التبادل ، 1نوعية في الدور التركي تجاه القضية الفلسطينية

م، وارتفعت قيمة 9192إلى عام  9112خالل الفترة الممتدة من عام  %99التجاري بين البلدين إلى 

م، 9192مليون دوالر عام  99.9م إلى 9114مليون دوالر عام  1سطين من الصادرات التركية إلى فل

 .2وبهذا تعتبر تركيا ثالث أكبر شريك تجاري لفلسطين بعد إسرائيل والصين

 :المصرية –العالقات التركية  -6

شهدت فترة السبعينيات من القرن الماضي نوعاا من التقارب واألجواء اإليجابية في العالقات 

عام  لمصر (نجم الدين أربكان)بعد زيارة رئيس الوزراء التركي السابق وتطورت المصرية،  - التركية

مي اشخصاا معظمهم من رجال األعمال األتراك، وقد أكد البيان الخت 941م برفقة وفد ضم 9113

 نللزيارة على تشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في بحث مشترك وأكثر فعالية لزيادة التعاو 

، وفي اجتماع اللجنة العليا المشتركة الذي انعقد في نفس العام، تم توقيع اتفاقية نصت 3بين الجانبين

م إلى ملياري دوالر 9112مليون دوالر عام  429على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 

وناقش مع م 9111مصر عام  (سليمان ديميريل)م، كما زار الرئيس التركي السابق 9119عام 

 .4الجانب المصري الخطوات التنفيذية إلقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين

 وبعد اتخاذ تركيا لقرار تطوير عالقاتها مع الدول العربية استطاعت أن تقترب من الجانب

بالرغم من التوجس المصري تجاه الخلفية اإلسالمية للحزب، والذي له عالقة جيدة مع إيران  يالمصر 

 (ي مباركحسن)، وشهدت العالقات انتعاشاا كبيراا بعد زيارة الرئيس المصري السابق 5وحركة حماس

                                                           
 .111شريف ثغيان، مرجع سابق، ص - 1
   www.turkpress.com م،1016-04-18ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا وفلسطين، عين على تركيا،  - 1

 م.1016-01-18تاريخ الدخول      
 .71عماد الضميري، مرجع سبق ذكره، ص - 4
 .114منال الصالح، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 م،1014-11-18رفات، ورقة بحثية حول مسار ومستقبل العالقات المصرية التركية، شباب الشرق األوسط، محمود ع - 1

     www.ar.mideastyouth.com  م.1016-01-11تاريخ الدخول 
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تكز على ر م، حيث تم خالل هذه الزيارة اتخاذ قرار بإقامة حوار وشراكة استراتيجية ت9119ألنقرة عام 

، وتلت هذه الزيارة زيارة أخرى للرئيس المصري 1التعاون في مجال الطاقة واألمن اإلقليمي بين الطرفين

م، وكان الهدف منها هو تدعيم العالقات بين البلدين السيما في المجال االقتصادي، 9111عام 

م 9191، وفي عام 2مليار دوالر 9.969م إلى 9191حيث وصل الميزان التجاري بين البلدين عام 

عبداهلل )تطورت العالقات األمنية بين أنقرة والقاهرة بعد الزيارة التي أجراها الرئيس التركي السابق 

إلى القاهرة، وحضوره عرضاا عسكرياا للجيش المصري، وهو ما أدى إلى إقامة تدريبات عسكرية  (غول

م 9199، وفي عام 3سم )بحر الصداقة(بحرية مشتركة في المياه اإلقليمية المصرية، أطلق عليهم ا

جاءت أحداث الثورة المصرية والتي سنتطرق للموقف التركي حيالها في المطلب الثالث من هذا 

 المبحث.

 .اإلسرائيلية –ثالثًا: العالقات التركية 

م، وبعد 9141اإلسرائيلية منذ اعتراف تركيا بالكيان اإلسرائيلي عام  –بدأت العالقات التركية 

انتهاء الحرب الباردة رفعت تركيا درجة التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى درجة السفير، على إثر 

م قررت تركيا بحث توسيع 9116سلو( بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفي عام و )أ اتفاق

الجانب اإلسرائيلي في كافة المجاالت، وخاصة في المجال العسكري واألمني، فتم التوقيع التعاون مع 

اتفاقية جديدة في  93م، وبموجبه عقدت عدد 9113بين الطرفين على أسس للتحالف العسكري عام 

مجال التعاون العسكري، كان أبرزها االتفاق على اإلنتاج المشترك لصواريخ متوسطة المدى وشراء 

يا لعدد من الدبابات اإلسرائيلية نوع )ميركافا( وغيرها من المعدات العسكرية، كما أجرت الدولتان ترك

 م9119و 9119عدة مناورات عسكرية شاركت الواليات المتحدة األمريكية في بعض منها في األعوام 

                                                           
 .114جع سبق ذكره، صعلي حسين باكير، تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج، مر - 1
 . 18علي مفتاح المنصوري، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .607سمير العطية وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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ا ولها تركيومع تولي نخبة سياسية تركية جديدة لزمام الحكم في م، 9116وأخرها كانت عام  9119و

م، توجس الجانب اإلسرائيلي حول مستقبل العالقات التي تربطه مع 9119توجهات إسالمية عام 

، والحت في األفق سحب التوتر بين الجانبين منذ العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 1تركيا

هود )اي أنداكر أردوغان عن استيائه من تصرفات رئيس الوزراء اإلسرائيلي م، حين عبّ 9119

، وما 2ولمرت(، الذي كان قد اجتمع معه قبل يومين من انطالق العدوان ولم يخبره بشيء عن ذلكأ

م، لتأتي 9111دة التوتر بين البلدين هو ما حدث في منتدى دافس االقتصادي في عام حزاد من 

م، وتفجر أزمة حادة في العالقات بين 9191حادثة العدوان اإلسرائيلي على أسطول الحرية عام 

 (عبداهلل غول)بادرت تركيا بسحب سفيرها من إسرائيل واعتبر الرئيس التركي السابق  حينالبلدين، 

 (أردوغان) اإلسرائيلية لن تعود إلى ما كانت عليه قبل ذلك االعتداء، ووجه –أن العالقات التركية 

 .3انتقادات حادة إلسرائيل واصفاا حكومتها بالوقحة

 :المطلب الثاني: عالقات إيران بدول المنطقة

م بمشروع نشر الثقافة 9191لقد ارتبطت عالقات إيران مع محيطها اإلقليمي منذ عام 

يران في مسعاها هذا لم  اإلسالمية الشيعية، واكتساب وتكوين كيانات تدين لها بالوالء الطائفي، وا 

 يتتجه شرقاا أو شماالا حيث النفوذ الروسي والصيني والهندي بل اتجهت نحو العراق ودول الخليج وف

معظم المحيط العربي، ووظفت في ذلك جل مقدراتها االقتصادية والمالية بالرغم من العقوبات الدولية 

المفروضة عليها، لتشكل شبكة عالقات إقليمية موالية لها سواءا عبر تمويل ميليشيات مسلحة أو 

يم الل تقدتمويل حكومات، كما هو الحال اليوم في سوريا والعراق بل ذهبت ألبعد من ذلك من خ

 في سوريا ألجل إخماد الثورة فيها. (األسد)الدعم العسكري لنظام 

                                                           
 . 111، 110جليل عمر علي، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .118،111المرجع نفسه، ص –1
 اإلسرائيلية، رسالة ماجستير، جامعة  –لتركية يسري عبدالرؤوف الغول، أثر صعود حزب العدالة والتنمية التركي على العالقات ا - 4

 .114، 111، ص1011األزهر، فلسطين، غزة،     
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في الجانب األخر من عالقاتها الشرق أوسطية فإن الخطاب اإليراني المعادي للكيان أما 

اإلسرائيلي يعتبر خطاباا أيديولوجياا ليس إال فهو يسعى إلى الترويج الفكري لدى الشعوب العربية لخلق 

في  يقوة تأثير ناعمة تستقطب المجتمعات العربية، وبالتالي الحصول على المزيد من النفوذ الشعب

المنطقة، فإسرائيل ال تشكل في الوعي اإليراني سوى منافس إقليمي على النفوذ في المنطقة، كما جاء 

، ولتفصل عالقات إيران بدول المنطقة 1نائب الرئيس اإليراني السابق (يحبطأمحمد علي )على لسان 

 سرائيل يتم استعراضها بالشكل التالي:وا  العربية 

 .ة بدول الخليج واليمنأواًل: العالقات اإليراني

تمثل دول الخليج العربي أحد أهم دول الجوار الجغرافي إليران، وتولي إيران أهمية خاصة 

مثل على الدوام أولوية  *(الخليج العربي)، كما أن 2لهذه المنطقة في إطار سياستها اإلقليمية التوسعية

استراتيجية إليران، ألنه يشكل المجرى المائي المهم في حركة تصديرها للنفط إلى األسواق العالمية، 

فهو يمثل عصب حياتها االقتصادية، لهذا نجد أن اهتمامات طهران وطموحاتها في الخليج تتجاوز 

 لشمال والشرق والغرب، حيث تعتمد فيلقة تحاصرها اليابسة من اغ، فإيران دولة شبه م3كل الحدود

كم، ولقد عبر العديد  6,911التي يبلغ طولها على الخليج اتصاالتها بالخارج على إطاللتها البحرية 

من المسؤولين اإليرانيين عن األهمية االستراتيجية لمنطقة الخليج العربي وكذلك عن قلقهم حيال 

الباحث استعراض العالقات اإليرانية بدول الخليج كالا  وعليه رأى، 4التواجد األمريكي المكثف فيها

 اليمنية. –، وكذلك للعالقات اإليرانية هعلى حد

                                                           
 م، 1011-01-17(، مستقبل الشرق للدراسات والبحوث، 1عبدالقادر نعناع، المشروع اإليراني في الشرق العربي ) -1

    www.falsharq.com  م.1011-11-11تاريخ الدخول 
 (، دراسة في المحددات الداخلية والخارجية، رسالة 1011-1171حجاب عبدهللا، السياسة اإلقليمية إليران في أسيا الوسطى والخليج ) -1

 .71، ص1011، 4ماجستير، جامعة الجزائر   
 (.4م، انظر الملحق رقم )1016-01-16تاريخ الدخول  www.google.com.ly خريطة توضيحية للخليج العربي، -*
 .81رأي تقية، مرجع سبق ذكره، ص -4
 .101عيساوه أمنه، مرجع سبق ذكره، ص -1
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 :السعودية –العالقات اإليرانية  -1

م إلى وقتنا 9191ومنذ قيام الثورة اإلسالمية في إيران عام  اإليرانية - العالقات السعودية

الحاضر كان التوتر السمة الغالية عليها، بسبب العديد من القضايا الخالفية بين البلدين ومن هذه 

 القضايا:

 دول مجلس التعاون الخليجي األمر الذي ترفضه السعودية،  الختراقالمستمرة  ةيالمحاوالت اإليران -أ

 في نطاق دائر الجوار المباشر لها. االستراتيجيى فيه تعدي على نفوذها وتر    

 ، القضية الفلسطينيةبربية وفي الملفات المتعلقة عال –التغلغل اإليراني وتأثيره في العالقات العربية -ب

 واألزمة في لبنان واألوضاع في العراق، وهو ما تراه السعودية محاولة للتأثير السلبي على دورها     

 في الدائرة العربية، كما ترى فيه بأنه يخلق ضرراا بالمصالح العربية.    

 الدور اإليراني المباشر أو غير المباشر في زعزعة استقرار السعودية، عبر إثارة القالقل الداخلية -ج

 .1من خالل الدعم اإليراني للطائفة الشيعية فيها    

قضية الجزر اإلماراتية الثالث المحتلة من قبل إيران من أبرز المسائل التي تعكر كما أن 

السعودية عبرت مراراا عن قلقها إزاء تعاظم النفوذ اإليراني في العراق، و صفو العالقات بين البلدين، 

األمريكية قد سلمت العراق لإليرانيين على طبق من ذهب، ثم جاءت واعتبرت أن الواليات المتحدة 

ر تفي مسلسل تو  اا م، لتضيف تطوراا أخر 9199الربيع العربي عام  توراتحركات التغيير المتمثلة في 

 البلدين لهذه الثورات خاصة في اليمن وسوريا، ففي اليمن رؤىالعالقات السعودية اإليرانية من خالل 

اعتبرت السعودية أن تدخلها العسكري فيه جاء لمواجهة الحوثيين الذين يتلقون دعماا ال محدوداا من 

نفوذ إيران في الخليج العربي، فالتدخل السعودي جاء لتقويض  تعزيزإيران، وذلك الستخدامهم في 

                                                           
 (، رسالة 1011-1171رجائي سالمة الجرابعة، االستراتيجية اإليرانية تجاه األمن القومي العربي في منطقة الشرق األوسط ) -1

 .71، ص1011ماجستير، جامعة الشرق األوسط، األردن، عمان،    
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، أما في سوريا فإن السعودية 1أمن المملكة ومنطقة الخليج في الصميم مخطط إيران الذي يستهدف

تقف بكل قوتها ضد النظام السوري، بينما إيران تعتبر الداعم اإلقليمي األبرز لنظام بشار األسد في 

 .2سوريا

 :اإلماراتية –العالقات اإليرانية -2

ان إير  يعوالتي تدّ  *(موسىوأبو طنب الكبرى والصغرى )إن النزاع حول الجزر الثالث 

هاشمي )ق قد حمل الرئيس اإليراني السابو بأحقية ملكيتها، كان له األثر السلبي في عالقات الدولتين، 

ات مار الخليجي، بسبب موقفها المساند لإلم على دول مجلس التعاون 9119بعنف عام  (رافسنجاني

، 3" الجزر يتطلب اجتياز بحراا من الدماءإن الوصول إلى هذه  "راا: ذفي هذه القضية حيث قال مح

 ي:كمن في اآلتيوبهذا فإن بعض المراقبين يرون أن هدف إيران في السيطرة على هذه الجزر 

 فرض وجودها في الترتيبات األمنية الخليجية بالقوة. -

   معزل ب يبات سياسية أو أمنية فيها ال يمكن أن تتمتإشعار القوى األجنبية في المنطقة بأن أي تر  -

 .4عن إيران   

وبرغم الخالف بين الدولتين حول هذه القضية فإنه ال يمكن تجاهل أهمية العامل االقتصادي 

اراتي مي الذي أدلى به وزير االقتصاد اإلفي العالقة بينهما، فقد جاء تأكيد ذلك في البيان الصحف

والذي أوضح فيه بأن حجم التبادل التجاري بين بالده م، 9192-13-99تاريخ  (سلطان المنصوري)

يران بلغ  مليار  92.9م 9196م، في حين بلغ في عام 9194مليار دوالر في نهاية عام  99وا 

مارات النسبية لحجم التجارة الخارجية لإلدوالر، وأن إيران تأتي في المرتبة الرابعة بالنسبة لألهمية 

 .5العالم دول مع بقية

                                                           
 ، دراسة تاريخية سياسية، دار غيداء للنشر والتوزيع، األردن، عمان، 1011-1171محمد سالم الكواز، العالقات السعودية اإليرانية  -1

 .106،101، ص1011   
 .76رجائي سالمة الجرابعة، مرجع سابق، ص -1
 (.1م، انظر الملحق رقم )1016-01-16تاريخ الدخول  www.google.com.ly خريطة توضيحية للجزر اإلماراتية الثالث،  -*
 .114سالم مصباح البكوش، مرجع سبق ذكره، ص -4
 .111المرجع نفسه، ص -1
 مليار دوالر، الخليج الجديد،  17بحجم تبادل يبلغ  1011نور الشامسي، إيران رابع أكبر شريك تجاري لإلمارات عام  - 1

 م.1016-01-04تاريخ الدخول  www.thenewkhalij.netم، 18-06-1011    
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 :القطرية –العالقات اإليرانية  -3

التقت العالقات بين إيران وقطر عند دائرة مشتركة من المصالح، فانفردت قطر عن غيرها  

أن قطر ال تعاني من مشكلة  على ذلك من دول الخليج بعالقات وطيدة ومتميزة مع إيران، ما ساعد 

األخرى، ما جعل من هواجس  ارتفاع نسبة المكون الشيعي فيها مقارنة ببعض الدول الخليجية

ومخاوف قطر أقل باتجاه تمتين العالقة مع إيران وللمصالح االقتصادية األثر األبرز في تطوير هذه 

الم، أكبر حقول الغاز في الع يعتبر منحقل الشمال( الذي )العالقات، فالدولتان تشتركان في غاز 

يران على ضرورة االبتعاد عن أي نهما، العالقات بيشيء يعمل على توثير  األمر الذي أقنع قطر وا 

ولكن بالرغم من هذه الروابط االقتصادية ظهرت بعض التناقضات بين سياسة كالا منهما بسبب 

والرؤى والتوجهات في المنطقة، ومن أبرز معالم هذا االختالف هو تناقض   اختالف المصالح

و إال اعتبرت أن ما جرى في البحرين ما هالمواقف تجاه الحراك في البحرين والثورة السورية، فقطر 

تدخل خارجي في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي  ياسي مدعوم من إيران، وهو بمثابةمشروع س

كان الموقف القطري مناصراا للثورة الشعبية فيها ضد النظام من طرف إيران، وفي الجانب السوري 

يج العربي من محاوالت الهيمنة اإليرانية المدعوم من إيران، ويرجع ذلك لتخوف قطر ودول الخل

خصوصاا بعد انكشاف دور إيران في البحرين، ورأت قطر في تغيير السلوك السعودي تجاه قضايا 

المنطقة الحل األنسب لمواجهة النفوذ اإليراني وحفظ التوازن اإلقليمي، ومع هذا التناقض في نظرة 

ى مع اإليرانية لم تتأثر بمسارات هذه القضايا، حت –ية الدولتين لقضايا المنطقة فإن العالقات القطر 

عومين ضد الحوثيين المد بقيادة المملكة العربية السعودية مشاركة قطر في تحالف )عاصفة الحزم(

 .1من إيران

                                                           
 م، 1011-01-11، 21صحيفة عربي ، اإليرانية –ها على العالقات القطرية محمود عودة األغا، عاصفة الحزم وانعكاسات -1

    www.arabi21.com  م.1016-01-04تاريخ الدخول 
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 :الكويتية –العالقات اإليرانية  -4

ساندة راا كبيراا إبان الحرب اإليرانية العراقية، بسبب متالكويتية تو  - شهدت العالقات اإليرانية 

هذا الحد بل طردت آالف الشيعة خارج أراضيها، وبعد انتهاء  عندالكويت للعراق، ولم تتوقف الكويت 

وما تالها من غزو عراقي للكويت، حدث تغيير جوهري في العالقات بين البلدين تّوج هذه الحرب 

تي عن دعم العراق في الحرب، غير أن ذلك لم يدم طويالا نتيجة اتجاه م باالعتذار الكوي9119عام 

م باتجاه طهران، إذ كان لهذا الحدث تأثير جذري 9116البوصلة العراقية بعد الغزو األمريكي عام 

على العالقات اإليرانية الكويتية، فكان هم الكويت منصباا على تداعيات انهيار العراق والتمدد اإليراني 

راضيها عام على أ في القمة الخليجية التي انعقدتحتى إنها رفضت استقبال الوفد اإليراني فيه، 

 .1م9111

وقد لعبت شبكات التجسس اإليرانية في الكويت دوراا كبيراا في توثر العالقات بين البلدين،  

 م9192وكان من آخر هذه الشبكات التي تم ضبطها من قبل قوات األمن الكويتية في أغسطس 

شخص، اتهموا بالتخابر مع إيران وحزب اهلل اللبناني وتهريب وحيازة أطنان من  93خلية تضم 

منها قذائف صاروخية وقنابل يدوية وصواعق تفجير، وسبقت هذه القضية قضايا أخرى األسلحة، 

وجه لهم االتهام قد م، وكان المتورطين في هذه القضايا 9196-9199-9191األعوام مماثلة في 

ثوري لكويت إلى الحرس البالتجسس ونقل معلومات حول الجيش الكويتي واألمريكي المنتشر في ا

 .2اإليراني
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 :البحرينية –العالقات اإليرانية  -5

تدور حول التبعية التاريخية لمملكة البحرين إلى إيران، تعددت التصريحات اإليرانية التي  

السياسي مستشار ال (مداري تشريع)م أدلى 9119وني، ففي عام والتي ال يوجد لها أي سند قان

 ية إليران، وفيالتاريختبعية البحرين مرشد األعلى في إيران بتصريحات صحفية تحدث فيها عن لل

المعنى نفسه بادعائه أن الشعب البحريني لو  (داربوش قبنر)م كرر النائب اإليراني 9111عام 

ار المرشد وهو مستش (ناطق نوري)يران، وفي نفس العام جاء حديث إ استفتي فسيختار االنتماء إلى

، ولهذا 1إلى أن البحرين كانت المحافظة اإليرانية الرابعة عشر إليران زاعماا والمفتش العام في مكتبه 

ك مع اندالع والتدهور، وتعاظم ذل بالتوترنجد أن العالقات اإليرانية البحرينية في الغالب كانت تتسم 

م، حينها اتهمت الحكومة البحرينية جمعية 9199البحرين مع مطلع عام االحتجاجات الشعبية في 

نها تتلقى الدعم والتأييد من إيران، ومنذ ذلك الوقت وحتى يالوفاق الش عية بتدبير هذه االحتجاجات وا 

ة يرة بقيادة السعودية، لم تنفك التصريحات اإليرانيبعد إخماد هذه االحتجاجات بمساعدة قوة درع الجز 

جاد ن يالمعادية للحكومة  البحرينية، التي جاءت من المرشد األعلى تارة والرئيس السابق أحمد

ي فومجلس الشورى اإلسالمي ووزارة الخارجية اإليرانية تارة أخرى، وهو ما عبر عن الروح المعادية 

وازداد التوتر بين البلدين بعد الكشف عن احباط عملية تهريب لكمية  إيران تجاه المملكة البحرينية،

مصدرها إيران عام من المواد المتفجرة شديدة الخطورة، بجانب عدد من األسلحة اآللية والذخائر 

 .2م، حيث اعترف المقبوض عليهم بأنهم تلقوا تدريباتهم في معسكرات الحرس الثوري اإليراني9194
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 :العمانية –يرانية العالقات اإل -6

تركة بين والمصالح المش ةترتبط إيران وسلطنة عمان بعالقات قديمة تاريخياا بحكم الجغرافي

البلدين، وتدرك عمان جيداا التهديد االستراتيجي الذي يمكن أن تمثله دولة بحجم إيران ألمن المنطقة، 

إال أن للسلطنة وجهت نظر أخرى تجاه إيران، وهي أن التعاطي مع إيران يجب أن يكون ببراغماتية، 

بقاء الحوار مفتوحاا مع قوى إقل ئها أو داعيمية كإيران أجدى ألمن الخليج من استتفترض أن التعاون وا 

الجانب اإليراني من دول الخليج العربي األخرى، ولم تكتفي  بمقاطعتها، وقد سعت عمان نحو تقري

مفتوحاا مع طهران فحسب بل لعبت دور الوسيط في مرات عديدة بينها بالحفاظ على خط االتصال 

تي جمعت الاستضافتها لالجتماعات والمحادثات السرية وبين الدول العربية والغربية، آخرها كان 

م، للوصول إلى أرضية مشتركة بينهما بخصوص 9199إيران والواليات المتحدة األمريكية منذ عام 

م من خالل توصل إيران التفاق 9196بالنجاح عام البرنامج النووي اإليراني، إلى أن تكللت جهودها 

دول الوافقت ع مان على تمثيل المصالح اإليرانية في بعض  ، كما9+2)جنيف( مع مجموعة الدول 

ي الدور فالتي ال تمتلك إيران فيها ألي تمثيل دبلوماسي، وساهم الموقف العماني تجاه إيران  الغربية

الذي لعبته كوسيط بين إيران والواليات المتحدة األمريكية، والذي أسفر عن اتفاق جنيف النووي عن 

دول مجلس التعاون الخليجي اتجاه ع مان، والتي ال تشاطر دول الخليج في تصاعد وثيرة غضب 

 . 1هواجسها من إيران

 :العالقات اإليرانية اليمنية -7

لم تشهد العالقات الدبلوماسية اليمنية توتراا مثلما شهدته مع إيران خالل العقود الثالثة 

ي لطرف اليمني تجاه السلوك اإليراني الذالماضية، لعدم وجود الثقة بين البلدين وخاصةا من جانب ا
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ارتكز على رعاية أنشطة التمدد الشيعي فيه، وليس على رعاية المصالح المشتركة بين البلدين، حيث 

سعت طهران من خالل هذا التمدد إلى بسط نفوذها العقائدي في جنوب شبه الجزيرة العربية، ألجل 

لي الذي يؤمن به حوا الزيديعمها ألطراف المذهب محاصرة الدول الخليجية فكرياا في الجنوب بد

والذي مهد الطريق إليران الختراق اليمن إذ أ دخلت ، 1من سكان اليمن في المناطق الشمالية 61%

عشرية، والتي برز من خاللها تنظيم الشباب  على هذه المجموعات الزيدية مبادئ وأفكار اإلثنى

ها هالمؤمن بزعامة )حسين الحوثي(، واستغلت إيران هذا التنظيم وأعادت صياغته بأفكار تناسب توج

ظهرت مالمح السيناريو اإليراني للعلن في اليمن مع بروز أفكار و  التوسعي في المنطقة بأكملها،

إلى  م9114ع الحكومة اليمنية السابقة بداية من عام ، الذي دخل في ستة حروب م2التيار الحوثي

م لتوسيع دائرة المد الشيعي في 9199م، واستغلت إيران الثورة الشعبية في اليمن عام 9191عام 

، وهو ما سيأتي تفصيله في المطلب 3المحافظات اليمنية وذلك بدعمها الالمحدود للتيار الحوثي

 القادم.

  .بالعراق ودول الشام ومصر ثانيًا: العالقات اإليرانية

العالقات اإليرانية بالعراق وبدول الشام حكمت بعدة اعتبارات أهمها عقد إيران لتحالفات سواءا  

مع الجانب السوري، أو ما يسمى بأدرع إيران في هذه المنطقة مثل حزب اهلل في لبنان وحركة حماس 

أو توظيفها للروابط العقائدية للسيطرة على العراق ما بعد الغزو األمريكي له عام  ،في فلسطين

ذه ويتم استعراض ه ،وكذلك محاوالتها لزعزعة االستقرار في المملكة الهاشمية األردنية ،م9116

 العالقات بالشكل التالي:
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 :العراقية –العالقات اإليرانية  -1

شكل الغزو األمريكي للعراق نقطة تحول في تطور عالقات إيران تجاه العراق بعد عداء 

وتنافس وصل إلى الصراع المسلح، لقد أتاح هذا االحتالل الفرصة إليران لبسط نفوذها في العراق 

لعراق أكثر من الواليات المتحدة لاستفادت من الغزو األمريكي لدرجة أن هناك من يقول بأن إيران 

، فمنذ نهاية الحرب تبّنت إيران استراتيجية تنشد عدة أهداف توسعية في العراق، كان أهمها 1نفسها

ستفيدة من عن طريق الطائفة الشيعية، م نفوذهايهدف إلى فرض نفسها كقوة إقليمية بتشكيل شبكات 

المعقودة مع األحزاب الشيعية المعارضة لصدام حسين والتي كانت قد لجأت إليها أثناء فترة  األواصر

 .2حكمه

السطح، من خالل التشكيلة التي جاء  علىوبدت معالم التغلغل اإليراني في العراق تطفو  

 فت إلىم، فآلية توزيع المقاعد فيه هد9116عليها مجلس الحكم االنتقالي الذي شكل في مطلع يوليو 

مقاعد،  2مقاعد واألكراد  2مقعداا والسّنة على  96تحصل الشيعة على  حينبداية االنقسام الطائفي، 

ومقعد واحد لكل من المسيحيين واألكراد، وبذلك أصبح هنالك تمكين شيعي وتفعيل لدورهم في العراق، 

، 3لعيانفي العراق جلياا ل األمر الذي صب في مصلحة إيران، ومنذ تلك اللحظة أصبح التدخل اإليراني

ة )حازم الشعالن(، في أول حكومة عراقية انتقالي سنيوهو ما دفع بوزير الدفاع العراقي السابق وهو 

بدأ النفوذ اإليراني في  قدو ، 4م التهام إيران بأنها بدأت تتدخل في شؤون العراق الداخلية9114عام 

يعمل على تزويد المليشيات واألحزاب الشيعية  العراق يدخل مراحل جديدة بعد أن كان مخابراتياا 

باألسلحة واألموال، فقد تغلغل هذا النفوذ في عمق الحياة العراقية بالسيطرة على مصادر الطاقة 
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اجها كالوقود التي يحتبعد تكريرها و الطاقة  جزءا كبيراا منواالقتصاد واالتصاالت، فالعراق يستورد 

ضافة إلى البضائع اإليرانية التي غزت األسواق العراقية، وأصبحت والغاز والكهرباء من إيران، باإل

المخابرات اإليرانية تعمل بحرية تامة في داخله، وتقوم بممارسة نشاطها عن طريق مؤسسات العمل 

الخيري وشركات السياحة خاصة السياحة الدينية، وعملت إيران على الدفع بالكثير من العناصر 

صول اإليرانية داخل مؤسسات الدولة العراقية مثل وزارتي الداخلية والدفاع، التابعين لها من دوي األ

 .1ولهذا أصبح النفوذ اإليراني في العراق كبيراا وظاهراا 

 :السورية –العالقات اإليرانية  -2

بالعزلة وكونها أصبحت عرضة للخطر اإلسرائيلي، والذي نتج عن توقيع  اسوريحساس إإن  

م إلنهاء الصراع مع الكيان اإلسرائيلي، جعلها تتجه إلى 9191مصر التفاقية )كامب ديفيد( عام 

العداء  اصبتنمع إيران بعد قيام الثورة اإلسالمية فيها في نفس العام، والتي  استراتيجيتشكيل تحالف 

ومن هذا المنطلق ساندت سوريا إيران في حربها مع العراق، وانطلقت الرؤية اإليرانية في إلسرائيل، 

، 2عالقاتها مع سوريا من قناعتها بأن تحالفها مع سوريا سيعرقل المخططات األمريكية في المنطقة

ين البلدين، بوترى سوريا أن االنقسام العربي قد دفعها إلى المزيد من االرتباط بإيران لتتطور العالقات 

م كان منها اتفاقية للدفاع المشترك، واتفاقية اقتصادية 9113وتصل إلى إبرام عدة اتفاقيات عام 

كما جاءت ، لكهربائيفي مجال الطرق والربط او وتجارية كبيرة شملت التعاون في مجال الغاز والنفط، 

م لتهنئة الرئيس 9111سطس إلى طهران في أغ (بشار األسد)الزيارة التي قام بها الرئيس السوري 

 .3فترة رئاسية ثانية لتؤكد على عمق العالقة بين البلدينبفوزه ل (أحمدي نجاد)
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تحوالا كبيراا في نمط العالقة بين البلدين،  ام مع اندالع الثورة في سوري9199عام  شهدكما  

حت إيران ، وأصب(األسدداء السياسي والعسكري لنظام )حيث ظهرت الهيمنة اإليرانية على غالبية األ

 يمكن إيجاد مخرج لها إال باالتفاق مع إيران، وفي الالعب األساسي في القضية السورية لدرجة أنه ال

تصور لبعض خبراء األمم المتحدة فإن التنازالت التي قدمتها إيران بخصوص ملفها النووي، ما كانت 

ب على حسون ذلك االمر مبالغ فيه وقد يكلتحدث لوال خوف طهران من انهيار النظام السوري، 

 .1تصور خبراء أخرين

 :األردنية –العالقات اإليرانية  -3

األردنية بين العداء والدبلوماسية الحذرة منذ انتصار الثورة  - تأرجحت العالقات اإليرانية 

م، ففي بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي 9192م حتى العام 9191اإلسالمية في إيران عام 

أظهرت إيران وكأنها تتخلى تدريجياا عن استراتيجية تصدير الثورة، حيث سارت العالقات بين الدولتين 

رت األردن بإغالق مكاتب المعارضة ديدت العالقات الدبلوماسية بينهما، وباباتجاه التحسن وأع

 األقصىم مع تفجر انتفاضة 9111عام  للتوترفي عمان، غير أن هذه العالقات عادت  اإليرانية

 قدم لها بالمنطقة، يؤهلها ألن تكون طرفاا  ئاألردن طهران بمحاولة إيجاد موط اتهمتالثانية، حينها 

الصراع العربي اإلسرائيلي على حساب مصالح األردن السياسية واألمنية، وذلك بعد ضبط  رئيسياا في

محاوالت إيرانية لتهريب األسلحة عبر األراضي األردنية باتجاه فلسطين، وتجنيدها لعناصر أردنية 

م مرحلة جديدة من مراحل 9116وقد شكل الغزو األمريكي للعراق عام مخططاتها،  لتنفيذوعربية 

أزم العالقات بين الدولتين، فسقوط بغداد في يد قوات التحالف الدولية أدى إلى تنامي النفوذ اإليراني ت

وفي المنطقة، وتوجت المخاوف األردنية من هذا التغلغل اإليراني بتصريح ملك األردن في  هفي
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د هذا العراق، فبعاا فيه من أطماع إيران وسعيها للتمدد الطائفي الشيعي في ر ذم مح9114ديسمبر 

لى وقتنا هذا خرجت عدة مظاهرات في األردن، تندد بسياسات إيران التي أدت إلى تغدية  التصريح وا 

 .1االقتتال الحاصل بين السنة والشيعة في المنطقة ككل

 :اللبنانية –العالقات اإليرانية  -4

اإلسرائيلي  ياا منذ االجتياحاإليراني المباشر في الساحة اللبنانية سياسياا وعسكر  االنخراطبدأ  

م، واتجهت إيران في عالقاتها مع لبنان بإنشاء روابط متينة مع الطائفة الشيعية 9199للبنان عام 

بالحرس  م من مجموعات أمنية وعسكرية مرتبطة مباشرةا 9192فيه، فتم تأسيس حزب اهلل في عام 

خالل  لسياسة اإليرانية تجاه لبنان، تمر منالثوري اإليران، ومؤمنة بنظرية والية الفقيه، ولقد ظلت ا

م، وشكل رحيل الرئيس السوري السابق 9112سورية حتى بعد خروج الجيش السوري من لبنان عام 

في لبنان  واليوم فإن التدخل اإليرانيم فيها النفوذ اإليراني في لبنان، مرحلة جديدة تعاظ (حافظ األسد)

العراق، واستند هذا التدخل إلى جملة من الركائز األساسية التي يمكن مقارنته بتدخلها الواسع في 

للبنان،  راتيجيةاالستطاء والحضور والفعالية والتحكم والتأثير في العديد من القرارات غوفرت إليران ال

ومن هذه الركائز النظام الطائفي وحزب اهلل ، وانكفاء مشروع الدولة، حيث لم يعد خافياا سواءا في 

اللبناني أو خارجه بـأن النفوذ اإليراني عبر حزب اهلل يتنامى بشكل كبير مع تراجع لسلطة الداخل 

 .2الدولة اللبنانية

 :الفلسطينية –العالقات اإليرانية  -5

يجة ة التحرير الفلسطينية بعد نهاية الحرب الباردة، نتمالعالقات اإليرانية بمنظ ورتالفأصاب  

لخميني لمطالب ا (ياسر عرفات)ة المناصر للعراق في حربه مع إيران، وكذلك لرفض ملموقف المنظ
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المتعلقة بإعالن إسالمية المقاومة، ونتيجة لهذا الرفض الفلسطيني اتجهت إيران إلى عقد مؤتمر 

م، الذي نتج عنه سحب الشرعية من منظمة التحرير الفلسطينية بعد قبولها 9119طهران عام 

جانب اإلسرائيلي، فتحول الدعم اإليراني إلى التنظيمات اإلسالمية كحركة الجهاد التفاوض مع ال

بعد االنشقاق الذي حصل في المنظمة بين طرف يدعو للمقاومة وآخر و اإلسالمي وحركة حماس، 

، دخلت إيران بقوة على خط الصراع العربي اإلسرائيلي عن طريق 1يدعو للتفاوض مع اإلسرائيليين

 زرو باإلسالمي وحركة حماس، حيث وجدت فيهما الحليف المناسب في فلسطين، وبعد حركة الجهاد 

م، 9112حركة حماس ازداد تقاربها مع إيران خاصة بعد فوز الحركة في االنتخابات التشريعية عام 

مليون  21فكانت إيران أول دولة هنأت الحركة بهذا الفوز، وقامت إيران بتقديم منحة مالية قدرها 

رئيس المكتب السياسي لحماس إلى إيران في  (خالد مشعل)لحكومة حماس، وعكست زيارة دوالر 

م عمق التقارب بين الطرفين، حيث أكدت طهران في هذه الزيارة بأنها ستلعب 9113، 9112العامين 

زة ساهمت وبعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غ، 2دوراا كبيراا ورئيسياا في صياغة مستقبل فلسطين

م تشكيل تو ف منزل في غزة، ومستشفيات متنقلة فيها لمعالجة المصابين، ان في إقامة أربعة آالإير 

عادة إعماره، ومن هذا المنطلق جاءت زيارة خالد مشعل إلى إيران عام  م 9111لجنة إلغاثة القطاع وا 

ام اهلل تعمل الفلسطينية في ر إن السلطة  "ولقائه مع المرشد األعلى للثورة اإلسالمية الذي صّرح قائالا: 

ح إن إيران تعمق الجر  "، فرد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قائالا: " لصالح إسرائيل

الفلسطيني كفو عن تدخلكم في شؤوننا هذا ليس في صالح الوطن ويعد تعطيالا لصالح الوحدة الوطنية 

 .3" ويجب على إيران أن تلتفت لشؤونها
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 :المصرية –رانية العالقات اإلي -6

المصرية فترات من التالقي واالنقطاع على نحو لم تعرفه  - شهدت العالقات اإليرانية 

عالقات البلدين مع أي من الدول األخرى، وكانت الغلبة فيها للقطيعة على حساب التالقي والذي إن 

، فإيران ترى في مصر إنها طالما عرقلت 1وجد فإنه لم يرتقي إلى شراكة وتعاون أو تحالف بينهما

 تفاقيةالالتوجهات اإليرانية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بعد توقيع مصر 

)كامب ديفيد( مع اإلسرائيليين، كذلك الدعم المصري للعراق في حربه مع إيران، ومع تولي محمد 

سياسة ، واتباع إيران لمن القرن الماضي تسعينياتخاتمي لمقاليد الرئاسة في إيران خالل فترة ال

يس ر الرئاالنفتاح على محيطها االقليمي سعت إيران إلى مد جسور التقارب مع مصر، وقد عبّ 

يران يشكالن جناحي األمة اإلسالمية وبدونهما ال ": بقولهخاتمي عن ذلك  ع أن تستطي إن مصر وا 

ر والترقب خاصة من جانب الطرف ذغلب عليه طابع الح، إال أن هذا التقارب 2" هذه األمة لقحت

 تى، ح3ت العالقات بين البلدين مستمرة في إطار التعاون االقتصادي والتبادل التجاريلّ ظالمصري، ف

وع حدث ن (حسني مبارك)مع نجاح الثورة المصرية واالطاحة بنظام الرئيس السابق و م، 9199عام 

من التقارب بين البلدين من خالل توجهات السياسة الخارجية المصرية الجديدة، ففي تصريح لوزير 

مصر ال تعتبر إيران دولة معادية أو دولة  " :الخارجية المصرية آنذاك )نبيل العربي( جاء فيه أن

ات اإليرانية هذا ، وقد تلقت السلط4" نحن نفتح صفحة جديدة مع جميع الدول ومنها إيرانو  عدو

التصريح وبادرت باالتصال بالجانب المصري، إال أن تفاقم األزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي 

يران بخصوص األحداث في البحرين انعكست على عالقات مصر بإيران، فهذه العالقات يمكن أن  وا 

ودة مصر إلى ع تكون على حساب رصيد مصر لدى دول الخليج، وبذلك أدى الضغط الخليجي على

 .5العالقات اإليرانية المصرية إلى مربعها األول
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 :اإلسرائيلية – اإليرانية ثالثًا: العالقات

الل امداده بكل من خ الشاهاإلسرائيلية تعاوناا استراتيجياا في عهد  - عرفت العالقات اإليرانية 

العالقات االقتصادية بقدر كبير من األهمية بين الجانبين، فكانت إيران  يتظحأنواع السالح، كما 

من احتياجات إسرائيل النفطية بين  %11المصدر الرئيسي للنفط إلى إسرائيل، حيث وفرت إيران 

م أثناء الحرب العربية اإلسرائيلية، ومنذ قيام الثورة اإلسالمية في إيران عام 9196، 9139عامي 

 ىتالثورة وحبداية ، ولم تخل  لغة المسؤولين اإليرانيين منذ 1العالقات بين البلدينم تم قطع 9191

، فمنها ما تعلق بإزالة إسرائيل من الوجود اإلسرائيلياآلن من التصريحات العدوانية تجاه الكيان 

ا موشعارات تحرير القدس ودعم القضية الفلسطينية، وكل ذلك لم يخرج عن لغة التهديد اللفظي، بين

لة والحقائق عديدة في هذا الشأن، فإسرائيل قد زودت إيران دلذلك واأل اا الواقع على األرض جاء مغاير 

أنواع األسلحة وقطع الغيار أثناء حربها مع العراق، مع تسرب لمعلومات تفيد بحصول  بأغلب

اتصاالت سرية بين مسؤولين إيرانيين وصهاينة، نوقشت فيها تدابير هذه الحرب التي هدفت إلى 

سرائيل، فالكيان   إلسرائيلياإضعاف العراق ومن تم العرب، وهو هدف مشترك تجتمع عليه إيران وا 

وسعي عنصري يستمد عناصر قوته من ضعف العرب وتشتتهم، بينما النظام اإليراني كان كيان ت

 .2والزال يبني سياسته إزاء العرب على أساس الطمع واألحالم التوسعية والطائفية

بيل ، وعلى ساإلسرائيلية مستمرة بعد نهاية الحرب مع العراق -وظلت العالقات اإليرانية 

م، وأفادت 9191بتجديد شراء النفط اإليراني عام  أمريكارجية اإلسرائيلية المثال أبلغت وزارة الخا

الرئيس السابق إليران قام بزيارة  (محمد خاتمي)م بأن رجل أعمال مقرب من 9119معلومات عام 

ته إلى (، الذي تعود ملكيايالت اشكلونسرية إلسرائيل، كان الغرض منها تجديد عمل أنبوب النفط )
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 ديسمبر 96اإلسرائيلية بتاريخ (يديعوت احرنوت)يل وجاء تأكيد هذا الخبر عبر صحيفة إيران و إسرائ

م أن رجل األعمال 9119( اإلسرائيلية عام ستهآر م، ومن جهة أخرى نشرت صحيفة)9119

( المرتبط مباشرة بالموساد، له عالقات تجارية كبيرة مع مسؤولين إيرانيين، )نحوم مانباراإلسرائيلي 

التي تدخل في صناعة غاز الخردل ما بين  التايوفيلطناا من مادة كلوريد  921اع إليران وأنه قد ب

م، كما أن اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية كشفت في تقرير مفصل 9114إلى  9111األعوام الممتدة من 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي قد طلب من مسؤولين  (شارونأريل )، بأن م9199يونيو  2لها بتاريخ 

يران في عمليات التبادل التجاري بينهما، وفي مايو  م 9194روس أن يكونوا وسطاء بين إسرائيل وا 

شركة إيرانية  22تلكؤ وزارتي الخارجية والمخابرات اإليرانيتين في إرسال تقرير عن قيام  ولقد أثار

يل إلى مجلس الشورى اإلسالمي جدالا واسعاا بين حكومة حسن بعالقات تجارية اقتصادية مع إسرائ

 .1روحاني ومجلس الشورى اإلسالمي في إيران

( والخبير في الشأن اإليراني جون هوبكينزالعالقات الدولية في جامعة ) أستاذكما أشار  

يران والوالأسرار التعامالت بين إسرائيل و  ( في كتابه التحالف الغادر،قريتا بارسي) يات المتحدة إلى ا 

صالح ملى التقوم ع (األمريكي –اإليراني  –اإلسرائيلي )نتيجة مهمة، وهي أن هناك عالقة بين المثلث 

أنه على  الحماسية، وأكد التعبويةالتنافس اإلقليمي وليس على األيدولوجيا والخطابات والشعارات و 

سرائيل ليستا في صراع  استراتيجي قابل  ما هو نزاع يديولوجي بقدرأعكس التفكير السائد فإن إيران وا 

 عضهماب يلتقيان مع ومن جهة أخرى يالحظ أن المشروعين اإليراني واإلسرائيلي في المنطقة ، 2للحل

 ، فالمشروع اإلسرائيلي في المنطقة العربية يعتمد على ثالثة أهداف رئيسية وهي:في بعض النقاط
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ن تطلب األمر شن  -9  حروب في داخل فلسطين أو خارجها.تأمين دولة إسرائيل، وا 

 الهيمنة على المنطقة المحافظة على التفوق العسكري اإلسرائيلي. -9

 قوة في المنطقة العربية بما يقوض هيمنة إسرائيل عليها. ةأي زرو بمنع  -6

ذا ما أمعنا النظر بهذه األ  -سنجدها تشترك مع المشروع اإليراني في عدة محاور وهي: هدافوا 

هي نفسها مع تركز إسرائيل على دائرة الشام ومصر كأولوية قصوى، وتركيز إن ساحة العمل  -9

 إيران على الخليج والعراق كأولوية قصوى كذلك.

التفوق  ج حدوده، فإسرائيل تعتمد علىر كال البلدين يعتمد على استراتيجية الدفاع عن نفسه خا -9

يران تعتمد على أ  رعها اإلقليمية الطائفية.ذالعسكري الهائل وا 

 كال البلدين يرى أنه األكفأ للسيطرة على المنطقة العربية، وأنه متفوق على جيرانه العرب. -6

رائيليون محاطون ، فاإلسواثنياا وسياسياا  ثقافياا ن عن باقي المحيط الطرفان يعتقدان أنهما منفصال -4

 ببحر من العرب المسلمون السنة، واإليرانيون محاطون بمجموعة من األعراق غالبها عربي

 .1نةمحاطون ببحر من المسلمين الس   خاصة إلى الجنوب والغرب، وطائفياا 

 :اإليراني في الشرق األوسط –المطلب الثالث: الربيع العربي ومستقبل الدور التركي 

م والذي وصف بأنه عام استثنائي وتحولي إلى صياغة 9199أحدثت الثورات العربية عام  

العربية عموماا، ومنطقة الشرق األوسط خصوصاا، حيث سارعت الدول واقع سياسي جديد في المنطقة 

الكبرى سواءا على المستوى الدولي أو اإلقليمي ليكون لها موقفاا من هذه الثورات، ومن ضمن هذه 

يران الل التحرك التركي  ذان تتنافسان على لعب الدور اإلقليمي في الشرق األوسط، واتختالدول تركيا وا 

ه هذه الثورات مساراا مختلفاا، فكل منهما سعى إلى الترويج لنموذجه الخاص، فتركيا سعت اإليراني تجا
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ه بالنسبة ب يحتذىإلى تقديم نموذجها كونها إحدى الديمقراطيات المسلمة الناجحة، وباعتبارها نموذج 

إسالمية،  ةاعتبرت أن هذه الثورات ما هي إال صحو و كان لها تحرك مغاير فللدول العربية، أما إيران 

نها امتداداا للثورة اإلسالمية في إيران التي جاءت عام  م، ووظفت إيران الموالين لها في 9191وا 

توسيع  القصوى من هذه الثورات، ألجل لالستفادةيين في اليمن ثالمنطقة كحزب اهلل اللبناني والحو 

 منراني لموقف التركي واإليمما تقدم سيتم التعرف على اكز على البعد الطائفي ، و نفوذها الذي ارت

اإليراني  –األحداث التي رافقت ثورات الربيع العربي، وكذلك للسيناريوهات المستقبلية للدور التركي 

 .1 نطقة الشرق األوسطمفي 

 .أواًل: الموقف التركي من ثورات الربيع العربي

ل الربيع العربي فرصة حقيقية لالستراتيجية الخارجية التركية، المبنية على نظرية العمق شكّ 

بالرغم ود أوغلو(، و اوزير الخارجية السابق ورئيس الوزراء الحالي )أحمد دصاغها االستراتيجي التي 

ير حاسم غ جعل من الموقف التركي من أن الثورات العربية كانت غير متوقعة بالنسبة ألنقرة، وهو ما

منذ البداية بشأن كيفية االستجابة لهذه االنتفاضات، إال أن تركيا اختارت تدريجياا الوقوف في صف 

 يرفتصبالمطالب الشعبية في هذه الدول، وقد أدت هذه الثورات إلى إنهاء العمل بسياسة تركيا المتعلقة 

المشاكل مع الجيران، خاصة وأن أنقرة لم يكن بمقدورها أن تبقى بمنأى عن تطورات األحداث في 

دخالا تركياا عتبر تأ سورية، باإلضافة إلى مطالبتها لنظام حسني مبارك في مصر بالرحيل عالنية، ما

، والستبيان 2ايمباشراا في الشؤون الداخلية لدول أخرى غير مرتبطة بشكل مباشر باألمن الوطني لترك

 الموقف التركي من هذه الثورات يتم استعراض ذلك بالشكل التالي:
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 :الموقف التركي من الثورة التونسية -1

كان الموقف التركي كغيره من مواقف الدول األخرى في بداية تطور األحداث في تونس،  

حيث اتسم هذا الموقف بالترقب والقلق، وبعد هروب الرئيس التونسي آنذاك )زين العابدين بن علي( 

ونجاح الثورة، اتضح الموقف التركي بشكل أكثر فجاء داعماا إلرادة ومطالب الشعب التونسي 

م، والذي دعى 9199يناير  94ته الديمقراطية، وقد أكد على ذلك بيان الخارجية التركية في ولتطلعا

إلى تنظيم انتخابات شفافة ومستقلة مع إلغاء الحظر السياسي وترسيخ األمن في البالد، وفي حوار 

 م قال رئيس الوزراء التركي السابق )رجب طيب9199مايو  9مع صحيفة الشروق التونسية بتاريخ 

لقد فتح الشعب التونسي أبواب التغيير والتحول في الشرق األوسط، وتقديرنا للتونسيين  "أردوغان(: 

، وعلى أثر الفوز الذي حققه 1"عميق، ونحاول أن نقدم دعمنا لتونس ومساندتنا لها في مجاالت عدة 

لوطني المجلس احزب حركة النهضة في أول انتخابات جرت في تونس بعد الثورة، وهي انتخابات 

م، لقي هذا الفوز ترحيباا كبيراا لدى أنقرة نظراا للعالقة الوطيدة التي يرتبط بها 9199التأسيسي عام 

، ورأت تركيا في حركة النهضة حليفاا استراتيجياا يمكن التعامل 2الحزب مع دوائر صنع القرار في تركيا

ام، وفي ظل هذه الظروف تطورت معه لترسيخ وجودها في تونس والمنطقة المغاربية بشكل ع

العالقات الثنائية بين البلدين، وأصبح المستثمرين األتراك ينظرون إلى تونس على أنها منطقة مهمة 

لالستثمار واالستفادة منها كبوابة لقارة أفريقيا، وقد شكل هذا االنفتاح إزعاجاا كبيراا لفرنسا والواليات 

 .3ين على منطقة شمال أفريقياالمتحدة األمريكية المتنافسين الكبير 

 :الموقف التركي من الثورة المصرية -2

راهنت تركيا مبكراا على نجاح الثورة المصرية وخاطرت بعالقاتها مع نظام )حسني مبارك( 

آنذاك، من خالل دعوة رئيس وزرائها السابق )رجب طيب أردوغان( للرئيس المصري باالستجابة 

                                                           
 .107، 106جع سابق، صعلي مفتاح المنصوري، مر -1
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، وعقب 1م، وكان ذلك بعد ستة أيام من بداية أحداث الثورة المصريةلتطلعات شعبه والتخلي عن الحك

تنحي مبارك عن الحكم قاد وعي السياسيين األتراك بحساسية الموقع االستراتيجي لمصر إلى تحركهم 

المبكر، وتمثل ذلك بالزيارة التي أجراها الرئيس التركي السابق )عبداهلل غول(، برفقة وزير الخارجية 

م، واتسمت الزيارة برغبة تركيا الصريحة 9199مارس  4د داوود أوغلو( إلى مصر بتاريخ آنذاك )أحم

 .2في تقديمها المساعدات إلى مصر في شتى المجاالت في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها مصر

وبعد تولي )محمد مرسي( المنتمي لجماعة اإلخوان المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية  

م، رحبت تركيا بوصول جماعة اإلخوان للحكم في مصر وعملت على توثيق 9199-13-61بتاريخ 

الصالت والروابط السياسية واالقتصادية بين البلدين، عبر أدوات عديدة من أبرزها تقديم تركيا حزمة 

مليار دوالر ومليار دوالر منحة ال ترد ومليار  9م، بلغت 9199من المساعدات لمصر في أكتوبر 

عن التنسيق السياسي إزاء الملفات اإلقليمية وعلى رأسها األزمة في سورية، وجاء  آخر كقرض فضالا 

م 9196إعالن الرئيس المصري في ذلك الوقت )محمد مرسي( قطع العالقات مع سوريا في يونيو 

 .3خير شاهد على حالة التناغم بين سياسات البلدين في تلك الفترة

 الجنرالقام الجيش المصري بانقالب عسكري بقيادة  م9196وفي الثالث من يوليو عام        

)عبدالفتاح السيسي(، وتمت اإلطاحة بحكم الرئيس المنتخب )محمد مرسي( حينها اتسم الموقف 

التركي بالوضوح التام والصرامة منذ اللحظة األولى، وقد وصف رئيس الوزراء التركي السابق )رجب 

( ما حدث في مصر بأنه انقالب عسكري ورفضه بأوضح العبارات، كما اتخذت تركيا طيب أردوغان

خطوات تصعيدية ضد هذا االنقالب وسعت كذلك إلى تحريض المنظمات الدولية إلدانته، وأما عن 

تداعيات الموقف التركي فإن أنقرة فقدت حليفاا مهماا في المنطقة وهو نظام )محمد مرسي(، في إطار 
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ادة نفوذها اإلقليمي، إال أن الموقف التركي هذا حظي بقبول شعبي واسع في أغلب دول سعيها لزي

العالم العربي واإلسالمي، الذي ف جع بمشاهد القتل والترويع في فض اعتصامي رابعة والنهضة 

 .1بالقاهرة

 :الموقف التركي من الثورة الليبية -3

اتخاذ أي موقف رسمي تجاه تطورات األحداث اتسم الموقف التركي بالحذر الشديد بخصوص        

في ليبيا خالل األسابيع األولى من الثورة، وحاولت تركيا لعب دور الوسيط بين طرفي النزاع مع 

معارضتها للحملة العسكرية ضد ليبيا وطرحت خارطة طريق لحل األزمة، لكنها لم تلق قبوالا لدى 

بعد فشل هذه المبادرة خاصة مع تنديد القوة الثورية ، و 2أطراف النزاع وال من قبل المجتمع الدولي

حاولنا  "بازدواجية الموقف التركي، قال رئيس الوزراء التركي السابق )رجب طيب أردوغان( بوضوح: 

م اعترفت 9199، ، وفي مايو 3"مع القذافي البحث عن مخرج لألزمة الليبية لكنه تجاهل مطالبنا 

تركيا بالمجلس الوطني االنتقالي في ليبيا وسارعت إلى تأكيد موقفها في دعم الثورة، من خالل الزيارة 

م، حيث قدم 9199يوليو  6التي قام بها وزير خارجيتها السابق )أحمد داوود أوغلو( إلى بنغازي في 

دوالر ألجل دفع األجور والرواتب، ألن المجلس  مليون 911الوزير التركي للمجلس االنتقالي مبلغ 

أغسطس من نفس العام، وكان  94، 96كان غير قادراا على ذلك، وتبعت هذه الزيارة زيارة أخرى في 

الهدف منها الحفاظ على المصالح التركية في بلد يتمتع بموقع جغرافي متميز على ضفاف البحر 

 .4نتجات التركيةالمتوسط، ويمكن له أن يكون سوق واعدة للم
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وبعد تطور األحداث إثر سقوط نظام )القذافي( واالنقسام الذي حدث في المشهد السياسي  

الليبي، الذي أدى إلى تشكيل حكومتان في البالد يتنازعان الشرعية فيه واحدة في الغرب وأخرى في 

عبر دعوة  مة مباشرةا الشرق، وتصاعد األزمة السياسية بين الطرفين، بدأت تركيا تدخل على خط األز 

طرفي النزاع للحوار ألجل تشكيل حكومة وحدة وطنية ال تقصي أحداا، بالرغم من أن أنقرة أظهرت 

ميالا خالل هذا النزاع تجاه حكومة طرابلس والقوى الثورية الموالية لها، والمعادية لقوات الجنرال )خليفة 

م 9194في الشرق الليبي، وفي أواخر عام  حفتر( الذي أطلق عملية عسكرية سميت )عملية الكرامة(

قام المبعوث الخاص للرئيس التركي )أمر اهلل ايشلر( بزيارة إلى ليبيا، التقى فيها مع أطراف األزمة 

في كل من طرابلس وطبرق، وفي مؤتمر صحفي له أكد بأنه ال فائدة من مناقشة من هي الجهة 

املة بالحريق في ليبيا والبدء بحوار لتشكيل حكومة شالشرعية في ليبيا، داعياا إلى انهاء ما وصفه 

م استقبل رئيس الوزراء التركي )أحمد داود أوغلو( رئيس 9192يناير 94دون إقصاء ألحد، وبتاريخ 

 .1المؤتمر الوطني الليبي )نوري أبوسهمين(، وأبلغه بضرورة البحث عن حل سياسي لألزمة في ليبيا

 :منيةالموقف التركي من الثورة الي -4

الثورة اليمنية لم تجد اهتماماا كبيراا من قبل تركيا مقارنة باهتمامها بأحداث الثورات األخرى، سواءا في 

سوريا أو مصر وليبيا وتونس، فلم يتلق الثوار اليمنيون إال تحايا عابرة من القيادة التركية، ويرجع 

، ولكن ومن منطلق التأييد التركي 2السبب في ذلك إلى أن مصالح تركيا في اليمن ليست كبيرة

لمطالب الشعوب العربية في هذه الثورات، وجه رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس الجمهورية الحالي 

رجب طيب أردوغان( نداءا للرئيس اليمني آنذاك )علي عبداهلل صالح( طالبه فيه بالتنحي عن الحكم )

 الخليجية التي هدفت إلى حلحلة األزمة اليمنية، وعقب فوراا، كما طالبه بتطبيق ما ورد في المبادرة
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تنحي )علي عبداهلل صالح( عملت تركيا على توطيد عالقاتها مع اليمن، ولتجسيد ذلك قام وزير 

 . 1خارجيتها حينها )أحمد داوود أوغلو( بزيارة لليمن

عوبعد األحداث التي أدت إلى قيام التمرد الحوتي على السلطة الشرعية في   الن  اليمن، وا 

الدول الخليجية بقيادة السعودية عن تحركها العسكري إلنقاذ الشرعية في اليمن من خالل عملية  

م، أعلنت تركيا عن تأييدها لهذه العملية وصدر بيان عن 9192مارس  93)عاصفة الحزم( بتاريخ 

أطلقتها  لية العسكرية التينعرب عن دعمنا للعم" وزارة الخارجية التركية، وجاء جزء من نصه كالتالي:

قوات التحالف في مواجهة الحوثيين والتي تمت بناءا على طلب السيد )هادي( الرئيس المنتخب شرعاا، 

زيارته  أثناء، وفي مؤتمر صحفي 2"حيث قامت السعودية بإبالغ تركيا مسبقاا عن العملية العسكرية 

)أردوغان( : " إن انقالب الحوثيين مبني  ، قال الرئيس التركيم9193-19-91بتاريخ ساحل العاج ل

ن التدخل  ،على بعد طائفي بدعم من إيران م شيراا إلى أن الصراع في اليمن قائم بين الشيعة والسنة وا 

اإليراني بات يقلق جميع دول المنطقة من تركيا إلى السعودية ودول الخليج العربي، وأن تركيا مستعدة 

 .3"باراتي للعملية العسكرية لتقديم الدعم اللوجستي واالستخ

 :الموقف التركي من الثورة السورية -5

 يمكن تقسيم الموقف التركي إزاء الثورة السورية إلى أربع مراحل وهي:

  :إلحداث إصالحات سياسية في سورياالمرحلة األولى: الضغط 

تدخلت تركيا في تطورات األحداث منذ بداية الثورة السورية، وقد أعلن المسؤولون األتراك  

استعدادهم للمساعدة في عملية اصالح النظام السوري، من خالل تقديم النصائح للرئيس السوري 

 م9199، وبعد تجاهل األخير لنصائح األتراك تصاعدت االنتقادات التركية منذ يونيو (بشار األسد)
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باتجاه النظام السوري، خصوصاا عندما أعلن رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس الجمهورية الحالي 

، وفي موازاة كل ذلك 1" الفظائع التي ترتكب في سورية غير مقبولة " :بأن (ردوغانأرجب طيب )

اعتماد  على بدأ النظام السوري يذهب باتجاه الخيار اإليراني في التعامل مع االحتجاجات، والقائم

 .2الحل األمني والعسكري حتى النهاية بدالا من االستماع للنصائح التركية

  :(األسد)المرحلة الثانية: دعم المعارضة إلسقاط 

تابعة مل أراضيهالعمل انطالقاا من تركيا مع المعارضة السورية بدءاا من دعوتها ل عاطتت 

تنظيم أو مجلس يجمع أفراداا وقوى معارضة في  شاطاتها على مقربة ، وعملت تركيا على صياغةن

الخارج من مختلف التيارات واالرتباطات، من خالل المؤتمرات العلنية أو السرية، كما ع قد اجتماع 

م، ألجل التمهيد إلعالن المجلس الوطني 9199أغسطس  99سطنبول بتاريخ إللمعارضة في 

م قدمت تركيا كل أنواع الدعو ضة السورية، االنتقالي السوري الذي يفترض أن ينسق عمل المعار 

للمعارضة السورية سواءا على المستوى اإلعالمي أو السياسي أو اإلغاثي واللوجستي وحتى العسكري، 

 .3تشكيل اعتراف دولي بالمعارضة السورية السياسيةمحاوالت وساهمت تركيا في 

 :المرحلة الثالثة: القبول بالحل السياسي

لزمني وفقاا لما االتخلي عن فكرة إسقاط األسد والقبول بخطة الفترة االنتقالية، وجدولها بمعنى 

م، ومن أبرز العوامل التي ساهمت 9192فيينا( بين األمريكيين والروس في نوفمبر جاء في اتفاق )

 في انتقال تركيا إلى هذا المربع ما يلي:

 من جهة، وفصائل المعارضة من  ئهلنظام وحلفاحالة المراوحة في الوضع الميداني بين قوات ا -أ

 جهة ثانية.   
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 لتدخل الروسي المباشر.ا -ب

 عادة التقييم للسياسة الخارجية التركية.إ -ج

 انخراط انقرة بشكل فعلي في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة )داعش(. -د
 :المرحلة الرابعة: االنتقال من المبادرة إلى الدفاع

المرحلة التي بدأت بحادثة إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية والممتدة حتى نهاية عام وهي  

تركيا خاللها إمكانية إحداث أي اختراق كبير فيما يتعلق بعملية إسقاط النظام  تم، حيث فقد9192

دية، و هذه المرحلة ارتفاع وثيرة التنسيق والتعاون بين تركيا والمملكة العربية السع شهدتالسوري، كما 

 .1مع مالحظة االنسحاب شبه الكامل للدور القطري

 .الموقف اإليراني من ثورات الربيع العربي ثانيًا:

 عادلة جديدة في العالقاتالعربي عن م لثورات الربيعأسفرت تطورات األحداث المصاحبة  

اإليرانية بعد التغلغل اإليراني الذي صاحب هذه الثورات، وقد أصبحت إيران تمثل العباا  -العربية 

مهماا ومؤثراا في خريطة التوازنات اإلقليمية، ولذا لم يكن غريباا سعي إيران لفرض مخططها الشيعي 

ا هفي المنطقة، حيث نجحت في إيجاد بيئات خصبة لمدها الطائفي في بعض الدول التي اندلعت في

ول م تحولت دتشرارة الثورة، من خالل دعمها الالمحدود سواءا بالمال أو السالح للموالين لها، ومن 

، والستبيان كما في اليمن وسوريا اا مؤثر  اا وجودا عربية إلى ساحات حرب، وأصبح للطرف الشيعي فيه

 الموقف اإليراني من هذه الثورات يتم استعراض ذلك بالشكل التالي:

 

                                                           
 م، 1016-دراك للدراسات واالستشارات، مارسسعيد الحاج، محددات السياسة الخارجية التركية إزاء سوريا، مركز إ -1

    www.idraksy.net   م1016-1-11تاريخ الدخول 
 -  ،م،1011-11-11هشام بشير، أبعاد متشابكة: تنامي الدور اإليراني في المنطقة العربية، المركز العربي للبحوث والدراسات 

   www.acrseg.org   م.1016-04-14تاريخ الدخول 
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 :الموقف اإليراني من الثورة التونسية -1

م كانت إيران من أبرز المرحبين بها، حيث اعتبرها 9199مع اندالع الثورة التونسية عام 

الرئيس اإليراني السابق )أحمدي نجاد( بأنها ثورة شعب ينتفض ضد حكم الدكتاتور المدعوم من 

نائباا في مجلس الشورى اإلسالمي  999الغرب، ولم يتوقف األمر عن الرئيس اإليراني فقد أعرب 

 في إيران عن دعمهم لما وصفوه بالحركة الثورية للشعب التونسي، وجاءت بيانهم متتالية بخصوص

دعم الحركة الثورية للشعب التونسي ، وبدأ الموقف اإليراني الداعم للثورة التونسية يترجم على األرض 

داعم سياسية بين البلدين، وجاء تأكيد الموقف اإليراني المن خالل الزيارات المكوكية للنخب الثقافية ال

أبريل 94لهذه الثورة بالزيارة التي أجراها وزير خارجيتها السابق )علي أكبر صالحي( لتونس بتاريخ 

، والتقى الوزير اإليراني برئيس 1م، حيث قوبلت الزيارة بترحيب كبير من قبل الحكومة التونسية 9199

ة في بالسلطات الجديدصف المرزوقي(، ووصف الوزير اإليراني عالقات بالده تونس السابق )المن

اتفاقية مع  93على أحسن ما يرام، وفي أقل من عامين نجحت إيران في توقيع عدد تونس بأنها 

م قراراا يقضي بإلغاء 9196فبراير 3تونس شملت العديد من المجاالت، وأصدرت إيران بتاريخ 

 .2ن التونسيين الراغبين في زيارة إيرانالتأشيرات عن المواطني

 :الموقف اإليراني من الثورة المصرية -2

حاولت إيران ركوب الثورة المصرية منذ بدايتها، حينما أشار الرئيس اإليراني السابق )أحمدي 

نها نتيجة للثورة اإلسالمية اإليرانية في  92نجاد( إلى أن ثورة  ام عيناير يقودها اإلمام )المهدي( وا 

أصرت إيران على إلباس الثورة المصرية لباساا ليس لها، حينما وصف المرشد األعلى قد م، و 9191

، 3"ثورة إسالمية وبداية لشرق أوسط إسالمي جديد" في إيران )علي خامنئي( الثورة المصرية بأنها:

                                                           
    www.islamtimes.orgم، 1011-04-11كريم بن منصور، العالقات التونسية في ظل زيارة علي أكبر صالحي، اسالم تايمز،  -1

 م.1016-04-11تاريخ الدخول    
                  www.alyaum.com م،1014-01-11 ،صحيفة اليوم، الجديد ودبلوماسية السينماعبدهللا الشمري، ايران وتونس -1

 م.1016-01-11تاريخ الدخول     
 .171،176مرجع سبق ذكره، صعبدهللا فهد النفيسي و أخرون،  -4
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ي حزب اهلل ران و بالرغم من أن الهتافات التي كانت تدوي في ميدان التحرير كانت تقول ألمريكا وا 

دعوا ثورة مصر لشباب مصر، وكفوا نصائحكم عنا، واعتبر المسؤولون اإليرانيون أن سقوط نظام 

)حسني مبارك( من أهم الفرص والمكاسب التي من الممكن أن تستفيد منها إيران، خاصة بعد وصول 

بالسماح  يران، والذي تجسداإلخوان المسلمين إلى الحكم فيها، وما أبدوه من انفتاح تجاه العالقات مع إ

 لسفينتين حربيتين إيرانيتين بالعبور من قناة السويس باتجاه الموانئ السورية، إال أن السعي اإليراني

للتقارب مع مصر في هذه المرحلة تصادم مع القلق الكبير الذي انتاب دول مجلس التعاون الخليجي 

مع الجانب اإليراني بسبب االضطرابات التي باتجاهه، خاصة وأن هذه الدول دخلت في أزمة كبيرة 

جرت في مملكة البحرين، فانعكست هذه األزمة على هذا التقارب الذي سعت إليه إيران مع مصر، 

خصوصاا بعد أن أخذ الحديث عن مشاعر سلبية خليجية وخاصة سعودية من إقدام مصر بالقفز 

ليجيين، الذين هددوا بعد ذلك بسحب نحو تحسين عالقاتها مع إيران دون استشارة أشقائها الخ

، وبهذا 1استثماراتهم من مصر وطرد العمالة المصرية، إذا ما تطورت العالقات المصرية مع إيران

فإن الدول الخليجية مارست ضغوطات كبيرة على مصر لمنعها من تطوير عالقاتها مع إيران، ألن 

مع جيرانها الخليجيين لملفات عديدة ذلك يعني استعادة إيران وهي صاحبة الخصوصية الشديدة 

ستؤدي إلى تعميق نفوذها في الشرق األوسط، ولهذا فإن التفاؤل اإليراني سرعان ما تبدد خاصة بعد 

التطورات التي استجدت في المنطقة، والتي أثرت على السعي اإليراني في التقارب مع القاهرة، ومنها 

الذي عبر عنه الرئيس المصري آنذاك )محمد مرسي( الموقف المصري المؤيد للمعارضة السورية، و 

م، 9199في خطاب الجلسة االفتتاحية لقمة دول عدم االنحياز الذي انعقد في طهران في أغسطس 

حيث تعمد في خطابه من على المنبر اإليراني أن يشن هجوماا عنيفاا على الرئيس السوري )بشار 

لقوي للثورة السورية ومعتبراا األسد فاقداا لشرعية البقاء األسد( الحليف األهم لطهران، محدداا دعمه ا

 .2في الحكم

                                                           
 .178،171،180المرجع السابق، ص  -1
 ، 1014-01-08الزمان أبو شعير، محددات الموقف اإليراني من مصر بعد الثورة، مركز الجزيرة للدراسات، فرج  -1

   www.studies.aljazeera.net  م.1016-04-28تاريخ الدخول 
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 :الموقف اإليراني من الثورة الليبية -3

م كانت مفاجئة إليران، 9199إن الثورة التي أطاحت بنظام )معمر القذافي( في ليبيا عام 

خاصة وأن العالقات بين البلدين شهدت توتراا كبيراا بعد اختفاء اإلمام الشيعي موسى الصدر أثناء 

ؤيداا ي مبين الطرفين جاء الموقف اإليران كانم، وبسبب هذا العداء الذي 9199زيارته إلى ليبيا عام 

للحراك الشعبي في ليبيا، فالتخلص من نظام )معمر القذافي( م رحباا به عند إيران، ولكنها رأت في 

تدخل الناتو بقيادة الواليات المتحدة األمريكية في ليبيا أمراا غير م رّحباا به، ألن إيران ترى بأن هذه 

)القذافي(،  تشكل داخل ليبيا ما بعدالقوى تسعى للسيطرة على تفاصيل المشهد السياسي اآلخذ في ال

، وعلى 1ومن هنا جاء االنتقاد اإليراني المتكرر لما كان يحصل من هجومات لحلف الناتو في ليبيا

أثر سقوط نظام )القذافي( عملت إيران على البحث لها عن موطئ قدم في ليبيا، فتوسعت مداخلها 

ات التابعة لمؤسسات المجتمع المدني، خاصة وتعددت فأخذت شكل العمل االستخباراتي كدعم الجمعي

النسائية منها، كما أعلنت السفارة اإليرانية في طرابلس عن إعطاء منح دراسية للطلبة الليبيين في 

 .2 نيةالجامعات اإليرا

 :الموقف اإليراني من الثورة اليمنية -4

نتج  مرحلة الثورة، والذياستغلت إيران الضعف الكبير الذي عانت منه الدولة اليمنية خالل 

عن حالة انقسام الجيش واألمن واألوضاع االقتصادية السيئة، باإلضافة إلى الخالفات السياسية 

الداخلية في البالد، وفي مقدمتها التمرد الحوثي ألجل خلق منطقة نفوذ في هذا الجزء من العالم وبأي 

من خالل دعم الحركة الحوثية، ولهذا ثمن، ورأت إيران أن هذا الهدف سيتحقق على أرض الواقع 

                                                           
 ، إيران "الثورية" والثورات العربية: مالحظات بشأن السياسة الخارجية اإليرانية ومآالتها، المركز العربي لألبحاث  محجوب الزويري -1

 .1، 4، 1، ص1011ودراسة السياسات، قطر، الدوحة،    
                    www.libyaaljadidah.com م،1011-10-01، صحيفة ليبيا الجديدة، محمود المصراتي، إيران والدور الخطر -1

 م.1016-01-11تاريخ الدخول    
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فإن جهودها انصبت منذ قيام الثورة في اليمن على تقوية واقع الحركة إعالمياا وعسكرياا ومالياا، ففي 

م كثفت إيران من اتصاالتها بالمتمردين 9199م إلى عام 9199خالل الفترة الممتدة من عام 

، وخير شاهد على ذلك 1هم الحرس الثوري اإليرانيالحوثيين، وازدادت شحنات األسلحة التي يهربها ل

 3( في مياه خليج عدن من قبل السلطات اليمنية بتاريخ 9هو حادثة إيقاف السفينة اإليرانية )جيهان 

م، وهي قادمة من إيران ومحملة بكميات كبيرة من األسلحة الثقيلة والمتطورة، والتي كانت 9196فبراير

ّكلت هذه الحادثة دليل قاطع على مدى التورط اإليراني في الشأن متوجهة إلى الحوثيين، وقد ش

 . 2اليمني

ويرى عدد من المراقبين أن الدعم اإليراني للحوثيين أخذ الطابع السياسي أيضاا من خالل 

الدعم السياسي على المستويات الدولية واإلقليمية، كي ت قبل الحركة كفاعل رئيسي ومهم في اليمن 

 بح الحركة الحوثية مثل حزب اهلل اللبناني مجرد أداة إيرانية، وهو ما ورد بالفعلوعلى أمل أن تص

، 3م9192في حديث )علي شيرازي( ممثل المرشد األعلى في إيران لوكالة الصحافة اإليرانية في يناير 

لرئيس ا وكذلك رأي المراقبين بأن التدخل اإليراني في اليمن ليس وليد اليوم أو المصادفة، وهو ما أكده

في  *اليمني )عبد ربه منصور هادي( في محاضرة ألقاها في )مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء(

م، حيث ذكر بأن من بين التحديات التي يواجهها اليمن هو 9199سبتمبر 99واشنطن بتاريخ 

النفط والقرن بالتدخالت اإليرانية نظراا ألهمية الموقع االستراتيجي لليمن، والذي يقع بين دول غنية 

رات الدعم اإليراني لبعض التيا "األفريقي، وأوضح الرئيس هادي بأن هذه التدخالت تمثلت في: 

 .4"السياسية والمسلحة وتجنيد شبكات تجسسية 

                                                           
 أحمد أمين الشجاع، بعد الثورة اليمنية إيران والحوثيون مراجع ومواجع، البيان مركز البحوث والدراسات، السعودية، الرياض،  - 1

 .111، ص1014   
 .116بق ذكره، صمحمد سالم الكواز، مرجع س - 1
 هشام بشير، مرجع سبق ذكره. - 4
 يعرف اختصاراً بمركز ويلسون نسبة للرئيس األمريكي السابق وودرو ويلسون ومقره الرئيسي في العاصمة االمريكية واشنطن ومن  -*

  ين المختصين بالسياسة العامةابرز مهامه إجاد حلقة وصل بين األفكار وعلم السياسة من خالل تشجيع البحث والدراسة والمناقشة ب   
 والمعنيين بالفكر والعلم في الشؤون المحلية والدولية، للمزيد انظر مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء، ويكيبيديا الموسوعة      

 م.1016-1-11تاريخ الدخول     www.ar.wikipedia.org  الحرة،    
 .117أحمد أمين الشجاع، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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 :الموقف اإليراني من الثورة السورية -5

مع اندالع احتجاجات الثورة في سورية أعلنت إيران عن موقفها الرافض لهذه االحتجاجات 

ودعمها للنظام السوري، واعتبرت هذه االحتجاجات بأنها مؤامرة خارجية افتعلها األعداء لإلطاحة 

 ، وأن ما يجري ما هو إال محاولة لزعزعة موقع سوريا1وضرب األمن واالستقرار في سوريا بالنظام

ي نباعتبارها دولة مقاومة، وأن كل من يقف ضد سوريا فهو مع هذه المؤامرة، ووصف السفير اإليرا

 (مية ومواجهة الفتنة في سوريا( خالل مؤتمر )الصحوة اإلسالفي دمشق آنذاك )أحمد الموسوي

العملية  أن هذه، و ااالنتفاضة الشعبية السورية بالمؤامرة األجنبية التي تستهدف صمود ومقاومة سوري

تقودها الصهيونية والدول الغربية، ونظر إلى االحتجاجات على أنها فتنة شبيهة بما حدث في إيران 

 .2م9111على إثر االنتخابات الرئاسية العام 

يرة األحداث وتحول االحتجاجات السلمية إلى معارك عسكرية بين الثوار توعلى إثر تصاعد و 

دعمها غير المحدود للنظام السوري من خالل المساعدات العسكرية والنظام السوري، لم تخف إيران 

عاز من إيران، وأصبح الحرس يالمباشرة، أو من خالل حزب اهلل اللبناني الذي تدخل في األزمة بإ

الثوري اإليراني يتحكم في مسار كل المعارك التي تحدث في سوريا، وهو ما اعترف به الرئيس 

أعلن عن وجود تناقص شديد في عدد قوات الجيش السوري، وهو األمر ، حين (بشار األسد)السوري 

محمد )، كما أكد ذلك وبصراحة 3من التغلغل في األراضي السورية الذي أعطى النفوذ اإليراني مزيداا 

القدس التي فيلق إن قوات  ": بقوله 9192علي جعفري( قائد الحرس الثوري اإليراني في سبتمبر 

ألف مقاتل من الحرس  21ت العسكرية والسرية خارج إيران موجودة في سوريا، وأن تقوم بتنفيذ العمليا

 . 4" الثوري موجودون في سوريا

                                                           
 .161إبراهيم بن عبدالرحمن العثيمين، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .111محمد سالم الكواز، مرجع سبق ذكره، ص -1
 هشام بشير، مرجع سبق ذكره. -4
 .161إبراهيم عبدالرحمن العثيمين، مرجع سابق، ص -1
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لقد أثبتت األحداث خالل السنوات السابقة من عمر الثورة السورية بأن التحالف السوري 

اإليراني يمثل تحالفاا أساسياا في طبيعته، وقائماا على تصورات ال ترتبط بالمصالح أو القرب الجغرافي 

ح بأنه ضفحسب، بل ترتبط بمقدرات وثوابت فكرية وأيديولوجية وحتى مع بدء المفاوضات الدولية ات

ل مؤتمر جنيف حو  بعيداا عن الدور اإليراني، والدليل على ذلك هو اسوريال يمكن حل األزمة في 

 .1سورية الذي استبعد مشاركة إيران، فكانت عوامل الفشل واضحة فيه

 .اإليراني في الشرق األوسط –السيناريوهات المستقبلية للدور التركي  ثالثا:

بطبيعتها محاطة بالعديد من المصاعب خاصة مع حالة عدم االستقرار إن عملية االستشراف  

ل الدور األفكار المطروحة حول مستقب لذلك تبقى والتغيرات المتسارعة التي يشهدها الشرق األوسط،

األولية، وبشكل عام يمكن الحديث عن  لالجتهاداتإليراني في ظل هذه الظروف أقرب ا – التركي

 وكذلك للدور اإليراني في المنطقة وذلك على النحو التالي:تصورين للدور التركي 

 :سيناريوهات الدور التركي -1

 يمكن الحديث عن مشهدين لمستقبل الدور التركي في المنطقة وهما:

 :تنامي الدور التركي -أ

يفترض هذا التصور تصاعد الدور اإلقليمي التركي في المرحلة المقبلة، والذي سيتوقف على 

 معطيات منها:عدة 

  تناسق وتوافق السياسة الخارجية التركية مع السياسة األمريكية تجاه المنطقة، خاصة وأن الواليات

 أنها حليفاا استراتيجياا يعول عليه في الشرق األوسط.على المتحدة األمريكية تنظر إلى تركيا 

 عال في إلى وجود دور تركي ف استمرار غياب القوى اإلقليمية العربية الفعالة وحاجة الدول العربية

 المنطقة من أجل إحداث حالة من التوازن االستراتيجي مع الدور اإليراني.
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  تمتع تركيا بعالقات متعددة وعدم حصرها في محور واحد يتيح لها مركزاا مهماا وحيوياا في الساحة

 اإلقليمية.

  ح تجاه سلمياا وتحقيق المزيد من النجاالمشكلة الكردية باستكمال اإلصالحات الداخلية فيما يتعلق

 هذه القضية.

 .تراجع دور المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي التركي 

  استمرار التأييد الشعبي لحكومة حزب العدالة والتنمية في انتهاجها للسياسات اإلقليمية، وهو ما

اسية البرلمانية والرئتأكد من خالل االنتصارات المتتالية التي حققها الحزب في االنتخابات 

 .1السابقة

 :تراجع الدور التركي -ب

يفترض هذا التصور انحسار تنامي الدور اإلقليمي التركي في المرحلة القادمة نتيجة لعدة 
 ة منها:اعتبارات متوقع

 محاولة تركية من أجل بسط نفوذها على الشرق األوسط ال تنسجم مع مصالح حليفتها  ةإن أي

الواليات المتحدة األمريكية ستواجه صعوبة في تحقيقها، والشاهد على ذلك ما حدث عام 

م عندما لم توافق تركيا على المطالب األمريكية بفتح الجبهة الشمالية في الحرب على 9116

 ك قامت الواليات المتحدة بتحجيم الدور التركي فيه.العراق، وعلى أثر ذل

  إن تفكك االتحاد السوفييتي وبروز جمهوريات مستقلة عنه شكلت محور جذب اقتصادي وسياسي

بالنسبة لتركيا، التي تربطها صالت تاريخية وعرقية ودينية بشعوب هذه الجمهوريات، فهذا المجال 

ها وتفكيرها في الشرق األوسط، خصوصاا وأن نجاحها الحيوي ربما يشغل تركيا أكثر من انشغال
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في هذه المنطقة أكثر بكثير مما هو عليه في الشرق األوسط الذي يعتبر ميدان صراع للنفوذ 

 والهيمنة الدولية.

  إخفاق تركيا في تحقيق المصالحة مع األكراد، خصوصاا بعد تصاعد نفوذهم في العراق بعد الغزو

 .1هذه القضية داخلياا وخارجياا بغالها األمريكي سيؤدي إلى انش

  ازدياد حالة الصراع بين العلمانيين واإلسالميين، وعدم قدرة حزب العدالة والتنمية على االحتفاظ

بنسبة األغلبية في البرلمان سيؤثر على أي دور إقليمي محتمل لتركيا، بسبب أن هذه العملية 

 من قبل الحزب.ستؤدي إلى تغير في السياسات الحالية المتبعة 

 2قيام المؤسسة العسكرية بانقالب عسكري سيعود بتركيا إلى الوراء ويفقدها لدورها المحتمل. 

 :سيناريوهات الدور اإليراني -2

  -يمكن الحديث عن مشهدين لمستقبل الدور اإليراني في المنطقة وهما:

 :تنامي الدور اإليراني -أ

يتوقف لذي ساإليراني في المرحلة المقبلة، وايفترض هذا التصور تصاعد الدور اإلقليمي 
 على عدة معطيات منها:

  بخصوص ملفها النووي سيجعل إيران في أريحية  9+2االتفاق السياسي المبرم بين إيران ودول الــ

تغذي شعورها بالتفوق، ويعزز من ثقة صانع القرار اإليراني بنفسه، مما يدفعها إلى االستمرار في 

 ية في المنطقة.سياساتها التوسع

  ارات ، إذ أنه لم يوجه أية إش(حسن روحاني)عدم المراهنة على التوجه اإلصالحي للرئيس اإليراني

اإلقليمية،  لقضايااخالل الفترة الماضية تكشف عن سعيه لتغيير السياسات اإليرانية تجاه العديد من 
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 بتوسيع نطاق نفوذ الرئيس، الوحتى إن رغب في ذلك فإن المرشد األعلى في إيران لن يسمح 

 .1سيما في عملية صنع قرار السياسة الخارجية

  الغربي ما بعد االتفاق النووي يمكن له أن يساهم في تغيير موازين القوى في  –التقارب اإليراني

المنطقة لصالح إيران التي سترجع إلى لعب دور شرطي الخليج، وهو ما كانت تمارسه قبل عام 

 الشاه.م في عهد 9191

  تمتلك إيران أوراقاا كثيرة سواءا في العراق أو سوريا ولبنان واليمن تستطيع مستقبالا اللعب بها مع

 .2األطراف اإلقليمية والدولية، وهوما يؤهلها ألن تصبح قوة إقليمية أساسية في المنطقة

  ذب خالل جسعي إيران بعد استرجاع أموالها إلى سحب اعتراف الغرب بقوتها االقتصادية من

الرأسمال الغربي واستثماره في إيران، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى التقليل من مكانة الرأسمال 

 .3الخليجي في المنطقة مستقبالا 

  في حالة استطاع نظام األسد في سوريا البقاء في السلطة فسيكون ذلك رسالة لقادة إيران الحاليين

والتوافقية في الداخل والخارج هو أنسب الوسائل بأن التشدد في مواجهة المطالب اإلصالحية 

لالستمرار في توسيع وتنامي الدور اإليراني في المنطقة، وعليه ستعيد إيران ترتيب دورها بأدوات 

 .4أكثر قوة باتجاه المحيط العربي

 :تراجع الدور اإليراني -ب

يجة لعدة تالقادمة ن يفترض هذا التصور انحسار تنامي الدور اإلقليمي اإليراني في المرحلة

 اعتبارات متوقعة منها:

                                                           
 م، 1011-08-07بوزيدي يحيى، تنامي الدور اإليراني في الشرق األوسط، مركز الجزيرة للدراسات،  -1

   www.studies.aljazeera.net  م.1016-01-01تاريخ الدخول 
 .161إبراهيم بن عبدالرحمن العثيمين، مرجع سبق ذكره، ص -1
          www.mahewar.orgم، 1011-07-11عادل أحمد، االتفاق النووي اإليراني وتأثيراته على المنطقة، الحوار المتمدن،  -4

 م.1016-01-01تاريخ الدخول     
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  أن الدعم اإليراني لنظام بشار األسد في حربه ضد شعبه أدى إلى خسارة إيران لصورتها اإليجابية

وية وطائفية سوداوية دمإلى صورة صورة ال فلقد تحولت هذهالشعوب العربية،  أغلبسابقاا في نظر 

يران في السنوات الماضية، وانتشر عداء واضح تجاه لدى معظم الجمهور العربي الذي انخدع بإ

إيران، وهنا تستطيع دول المنطقة العربية توظيف هذه الخسارة ألجل إفشال المشروع اإليراني 

ها مع ي يجمعقتوجد ثقافة مشتركة أو عنصر لغوي أو عر  الطائفي في المنطقة، خاصة وأنه ال

 شعوب الدول العربية.

  ربي يعني تسليم الغرب بالدور اإليراني في المنطقة، لكن التأسيس عليه الغ –التقارب اإليراني

ودية السعودي في تحجيم هذا النفوذ، ألن تركيا والسع - التمدد اإليراني يغفل الدور التركي إلثبات

دولتان إقليميتان لهما وزنهما في الشرق األوسط، والتحركات األخيرة ألنقرة والرياض سواءا من 

عاصفة الحزم التي تقودها السعودية، أو العمليات العسكرية التركية في سوريا والعراق  خالل عملية

ما هي إال دليل لسعي الدولتان، وربما تناغم موقفهما تجاه تحجيم الدور اإليراني، واتخاذ ما يستلزم 

 لتقويض هذا النفوذ في الشرق األوسط.

  كي والسعودي، فإن الدور األمريكي يمكن أن مع مالمسة األزمات في المنطقة لألمن القومي التر

يكون ثانوياا في إدارتها، وكذلك في إدانة المواقف التركية والسعودية، وذلك سيكون نوعاا من 

 ما قدمته إليران في مفاوضات االتفاق النووي على حساب كل من تركيا والسعودية. التعويض عن

 من وسوريا أدى إلى حدوث خسائر بشرية كبيرة إن دعم إيران المالي والعسكري لحلفائها في الي

من جانب المعارضة في البلدين، ومع هذا فإن هذه الخسائر بالنسبة للمعارضة لم تثنيها عن 

مواصلة حربها، وبذلك فمهما زاد حجم هذا الدعم فإنه ال يستلزم بالضرورة أن ينتج عنه نفوذ أكبر 

 .1منطقةساحة من ساحات المواجهة في ال ةإليران في أي
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  مهما كان أثر االتفاق النووي على عوائد إيران المالية التي ستعطيها مساحة أفضل للتحرك ودعم

حلفائها، إال أن البعد البشري في إدارة الصراع يؤدي دوراا أكبر من البعد المادي، لذلك فإن هذه 

الكثير بالنسبة لواقع الصراع باستثناء إدامته ألطول مدة، ويجب االنتباه  ءالعوائد لن تغير الشي

 .1هنا إلى أن هناك فرق بين إطالة أمد الصراع وتحقيق نفوذ أكبر في الشرق األوسط

  إن تحركات السعودية وحلفائها سواءا على المستوى العسكري أو االقتصادي سيكون له األثر الكبير

في عرقلة التمدد اإليراني في المنطقة، وما الخطاب الذي وجهته إيران إلى السعودية على لسان 

دولة إن المملكة السعودية  "بقوله:  9192ديسمبر  96يان( في  عبداهلل)نائب وزير خارجيتها 

إال دليل على القلق الكبير الذي ينتاب  2" جارة ومسلمة وصديقة ونطلب منها تنظيم سوق النفط

 إيران من هذه التحركات.
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 ةــــــــــــــــــــــــــمــاتــــــــــالخ

كيا ات من القرن الماضي، سعت كل من تر يالتسعينمع تفكك االتحاد السوفيتي في بداية عقد 

لى ملئ الفراغ السياسي واالقتصادي  يران إلى لعب دور إقليمي بارز في منطقة الشرق األوسط، وا  وا 

الذي نتج عن ذلك، وكان للشعور القومي في كال البلدين دورًا محفزًا في إحياء واستعادة األمجاد القديمة 

ي، وتجسد االتحاد السوفيت وفي الجمهوريات التي انفكت عنوالمكانة اإلقليمية لهما في الشرق األوسط، 

صدام )م وسقوط نظام 1001سبتمبر عام  11هذا مع التحوالت التي شهدتها المنطقة منذ أحداث 

يران تبرز على 1002في العراق عام  (حسين م، حيث بدأت الطموحات السياسية واالقتصادية لتركيا وا 

ديث القومي العربي، والذي أصبح الح أرض الواقع، خاصة مع غياب القوى العربية المؤثرة وتراجع الفكر

عليه وكأن الشخص يتحدث عن سراب بعيد المنال يصعب الوصول إليه، وفي الحقيقة فإن الشعور 

يران إلى هذه المكانة اإلقليمية، فأصبحتا دولتين لها التأثير األكبر في  القومي هو من أوصل تركيا وا 

 ا.مجمل قضايا المنطقة والتوازنات التي تتشكل فيه

إن ما نشهده اليوم من تعاظم للدور التركي واإليراني في الشرق األوسط، ما هو إال وليدًا 

ولتين بها المنطقة، مع تكريس الد التي مرتالستراتيجيات رسمت بدقة، واستغالاًل أمثاًل لكل األحداث 

حال  بناء وتشكيل األأكانت قوة اقتصادية أو عسكرية أو  ، سواءً الدورلكل مقومات القوة لتحقيق هذا 

الموالية لتوسيع دائرة النفوذ، ألجل التأثير في أية لعبة سياسية أو مخطط إقليمي تسعى إليه الدول الكبرى 

في هذه المنطقة، وأخذت االستراتيجية التركية واإليرانية في السعي للعب الدور اإلقليمي مسارات ومداخل 

 .مختلفة، من خالل سياسات خارجية رسمت لذلك

ففي الجانب التركي نجد أن تركيا لم تنخرط فعليًا في قضايا المنطقة إال بعد وصول حزب 

م، بقيادة نخبة سياسية جديدة لها توجهات وصفت باإلسالمية، في 1001العدالة والتنمية إلى الحكم عام 
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نذاك ومنظر آ حين وصفهم بعض خبراء السياسة بأنهم العثمانيون الجدد، وهو ما أقر به وزير خارجيتها

 )نعم نحن العثمانيون الجدد(. :حين قال)أحمد داود أوغلو(  السياسة الخارجية التركية

ومنذ ذلك التاريخ انتهجت تركيا سياسة خارجية سعت من خاللها إلى تحسين عالقاتها الخارجية 

وعملت  جوار،خاصة مع الدول العربية واإلسالمية، وأطلقت ما سمي بسياسة تصفير المشاكل مع دول ال

أيضًا على لعب دور الوسيط في حل النزاعات التي تحدث في المنطقة، ونجحت تركيا من خالل هذه 

السياسة في توطيد عالقاتها مع معظم دول جوارها اإلقليمي، وفي تحسين عالقاتها مع الدول العربية 

 في عالقاتها مع هذه خاصة في المجال االقتصادي والتبادل التجاري، والذي شكل المدخل األساسي

الدول، إال أن تطور االحداث التي نتجت عن الثورات العربية وما اصطلح على تسميتها بثورات الربيع 

م، قد أدت إلى انغماس تركيا فيها وبداية النهاية لسياسة تصفير المشاكل التي 1011العربي عام 

في الصراعات السياسية والعسكرية التي م، حين دعمت تركيا أطرافًا دون أخرى 1001انتهجتها منذ عام 

هذه الثورات، وهو ما أدى إلى نتائج عكسية لما كانت تطمح إليه تركيا،  ها الدول التي وقعت فيهاشهدت

المصرية من قطيعٍة بسبب عدم اعترا   –لك هو ما وصلت إليه العالقات التركية ذوخير مثال على 

المدعوم من طرفها، وكذلك الحال في  (مرسي)محمد كومة أنقرة بما وصفته باالنقالب العسكري على ح

المشهد السوري حينما أعلنت أنقرة وقوفها مع االنتفاضة الشعبية فيها، ودعت بشار األسد إلى التنحي 

عن الحكم، إال أن األخير بقي في السلطة وتغير المشهد جذريًا بعد التدخل الروسي لنصرة األسد، 

السورية في قطيعة تامة، بل وأدت تطورات األحداث إلى دخول تركيا في  –فدخلت العالقات التركية 

 إسقاطها للمقاتلة الروسية.على إثر شبه مواجهة مع االتحاد الروسي 

أما إيران فإنها سلكت سلوكًا مغايرًا عن السلوك التركي في سياستها الخارجية تجاه دول المنطقة 

ذلك على القوة العسكرية التي تعمل على تطويرها رغم  بغية تعزيز نفوذها اإلقليمي، واعتمدت في
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العقوبات الدولية المفروضة عليها، سواًء كان ذلك عن طريق برنامجها النووي المثير للجدل، أو عن 

طريق تطويرها لألسلحة التقليدية وخاصة برنامج تطوير الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، والتي أصبحت 

اإلقليمي لدول المنطقة، وكذلك اعتمدت إيران على القوة الناعمة )التبشيرية( التي مصدرًا لتهديد األمن 

تسعى من خاللها إلى تكوين بيئات تؤيد مشروعها الذي اتسم بالطائفية والتوسع في العالم العربي، ليصبح 

ة )أم ريالعامل الديني من أبرز أدوات القوة الناعمة في سياستها الخارجية، وتجسد ذلك من خالل نظ

عتبر إيران مركزًا للعالم اإلسالمي، وأنها المدافع الشرعي عن الطائفة الشيعية في العالم القرى( والتي ت  

بأسره، وبهذا عملت إيران على توسيع نفوذها من خالل مشروع طائفي يعتمد على الدعم العسكري 

م بمثابة خصوصًا، وُأعتبر هذا الدعوالسياسي للطائفة الشيعية في العالم العربي عمومًا ومنطقة الخليج 

التي قد  يجياتاالستراتلها القدرة والتأثير في المدخل األساسي في تعزيز دورها اإلقليمي، ولكي تصبح 

ترسم للمنطقة من ِقبل الدول الكبرى، وقد اتضحت مالمح المشروع الطائفي اإليراني منذ سقوط نظام 

بالتغلغل في العراق حتى تحكمت في كافة مفاصله، حينها في العراق، حيث بدأت إيران  (صدام حسين)

 اعتبر العديد من الخبراء السياسيين أن الغزو األمريكي للعراق ما هو إال بدايًة لتسليم العراق إليران.

م، حاولت إيران تحقيق االستفادة القصوى منها 1011الثورات العربية عام  اندالعوعلى إثر 

ألجل تعزيز حضورها اإلقليمي، ففي مصر وليبيا لم تجد إيران موطئ قدم لها فيهما، لكنها نجحت في 

توطيد عالقات جيدة مع الجانب التونسي بعد الثورة، وقد كشفت أحداث الثورة اليمنية والسورية عن مدى 

اليمن  ا فيأم، في سوريا (األسد)نظام الدعم  ل كافة أنواعمت إيران قد  فقد خل اإليراني في المنطقة، التد

مما يها، و ضد الحكومة الشرعية فللحوثيين الموالين لها في حربهم  دعمهافإن إيران ما انفكت عن تقديم 

 التوصيات وهي كالتالي:النتائج و خلص الباحث إلى مجموعة من  تقدم
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 جــــــــــــــــــــــــــــــــــأواًل: النتائ

 :االتيتتمثل في 

يران في نفس النهج السياسي التوسعي إقليميًا سيؤدي إلى تعاظم دورهما في -1   إن استمرار تركيا وا 

 تان من وستتمكن الدول ،الشرق األوسط، في ظل غياب القوى العربية المؤثرة على الساحة اإلقليمية    

 .فرض سياسات المنطقة إذا ما استمر الوضع العربي كما هو عليه    

 لقد أصبح جليًا أن التمدد اإليراني في محيطه العربي قائم على استراتيجية عسكرة الطائفة الشيعية، -1  

 .وأن إيران لن تتراجع عن مبدأ تصدير الثورة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى     

 السياسات غير المحسوبة استراتيجيًا والتي انتهجتها بعض الدول العربية في المنطقة أدت إلىإن -2  

يران.        اختالل التوازن اإلقليمي استفادت منه كل من تركيا وا 

 ثانيًا: التوصيـــــــــــات

سم ا ر على األمة العربية أن تعي جيدًا حجم األخطار واألطماع اإلقليمية المحيطة بها، وعليه -1

 استراتيجيات موحدة من خالل عمل عربي مشترك لمواجهة تلك التحديات.

بأسوأ و ينبغي مواجهة التمدد اإليراني وعلى كافة المستويات، سواًء أكانت دبلوماسية أو اقتصادية  -1

 االحتماالت العسكرية التي تتطلب قيام تحال  عربي يواجه المخططات اإليرانية.

مساندة وتقديم الدعم العربي لتحركات المملكة العربية السعودية، والتي يؤكد الباحث على ضرورة  -2

 تهد  إلى الحد من التغلغل اإليراني في المنطقة العربية.

يران، و  -4 رانية سبب ذلك أن االطماع اإليعلى الدول العربية أن تميز في سياساتها تجاه تركيا وا 

الذي و القائم على االختال  المذهبي،  المنطقة العربية مبنية على أساس التوسع الطائفي في
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القضاء أو التحكم في الجانب السني، أما األطماع التركية فهي أقل حدة من سابقتها،  يهد  الى

م، 1011كان مدخلها اقتصادي وتطورت إلى سياسية مند اندالع ثورات الربيع العربي عام حيث

 .شد خطورةإلى تأجيج الصراع المذهبي األولم ترق 

 يوصي الباحث بفتح حوار شامل على مستوى الجامعة العربية مع الجمهورية التركية، بهد  حل -5    

   لتركياالموق  على إثر والتي تصاعدت  ،الخالفات العالقة بين تركيا وبعض الدول العربية      

 الى إقامة عالقات طبيعية أساسها أيضًا يهد  الحوار ، و م1011من تورات الربيع العربي عام       

 ية مند صياغة سياستها الخارجإعادة  خاصة وأن تركيا قد بدأت في ،االحترام المتبادل بين الطرفين     

 قد اتضح و  ،اإليراني في المنطقةالطائفي م، وأن لديها نفس الهواجس العربية من التمدد 1011 عام     

 اصفة الحزم(، واعتبار التدخل اإليراني في اليمن ما هو إال لتأجيج إعالنها دعم عملية )عذلك بعد      

 الصراع الطائفي فيه.     

   ربية موحدة للتعامل مع المتغيرات اإلقليمية المتسارعة، وفقاً عاستراتيجية  من الضروري صياغة-   6

 اإلقليمية      كافة  المحافل  لتصورات المصلحة القومية وعبر تكثي  وتوحيد الجهود والتنسيق  في     

      الدولية.      
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 المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحــــــــــــق                  
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 ( 1ملحق رقم ) 

 خريطة الشرق األوسط 
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 (  2 ) ملحق رقم

 خريطة توضيحية لمضيق هرمز
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 ( 3ملحق رقم ) 

 خريطة توضيحية للخليج العربي 
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 ( 4ملحق رقم ) 

 خريطة توضيحية للجزر اإلماراتية الثالث 
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 لمصادر والمراجعا

  القرآن الكريم. :أوالً 

 .الكتبثانيًا: 

العثيمين، إيران من العزلة إلى التقارب، مؤسسة االنتشار العربي، لبنان،  إبراهيم بن عبدالرحمن -1

 .1015بيروت، 

أحمد أمين الشجاع، بعد الثورة اليمنية إيران والحوثيون مراجع ومواجع، البيان مركز البحوث  -1

 .1012والدراسات، السعودية، الرياض، 

، العمق االستراتيجي موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، ترجمة محمد ثلجي أحمد داود أوغلو -2

 .1010وطارق عبدالجليل، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، بيروت، 

ون، ات، الدار العربية للعلوم ناشر ، العمق االستراتيجي، ترجمة مركز الجزيرة للدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -4

 .1011، 1قطر، الدوحة، ط

، األردن، يعدار زهران للنشر والتوز ، التركية الواقع والمستقبل-العالقات العراقيةأحمد نوري النعيمي،  -5

 .1010عمان، 

، األردن، الجنانللنشر والتوزيع، دار 1011-1191اإليرانية  السياسة الخارجية، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -6

 .1011عمان، 

 .1011، النظام السياسي في تركيا، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، عمان، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -9

للطي  الحارس، دار المدار اإلسالمي، لبنان، إريك زوركر، تاريخ تركيا الحديث، ترجمة عبدا -8

 .1012بيروت، 
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بولنت آراس وآخرون، التحول التركي تجاه المنطقة العربية، مركز دراسات الشرق األوسط، األردن،  -1

 .1011عمان، 

 .1008تييري كوفيل، إيران الثورة الخفية، ترجمة خليل أحمد خليل، دار الفارابي، لبنان، بيروت،  -10

 معوض، العالقات االقتصادية العربية التركية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث، جالل عبداهلل -11

 .1118اإلمارات، أبوظبي، 

، مركز كردستان 1006 – 1111جليل عمر علي، السياسة الخارجية التركية حيال الشرق األوسط  -11

 .1011للدراسات االستراتيجية، العراق، السليمانية، 

 .1010رقصة" السرطان، العبيكان للنشر، السعودية، الرياض، جميل الذيابي، إيران "و  -12

حسين بسلي وعمر أوزباي، رجب طيب أردوغان قصة زعيم، ترجمة طارق عبدالجليل، الدار  -14

 .1011العربية للعلوم ناشرون، لبنان، بيروت، 

 ،خورشيد حسين دلي، تركيا وقضايا السياسة الخارجية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سورية -15

 .1111دمشق، 

 .1010رأي تقيه، إيران الخفية، ترجمة أيهم الصباغ، مكتبة العبيكان، السعودية، الرياض،  -16

راي تاكيه، إيران الخفية الشطرنج السياسي السري بجمهورية والية الفقيه، عرض وتعليق مجدي  -19

 .1009القاهرة،  –كامل، دار الكتاب العربي، دمشق 

إلى أربكان الصراع بين المؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي، دار رضا هالل، تركيا من أتاتورك  -18

 .1111الشرق للنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، 

رواء زكي الطويل، االقتصاد التركي واألبعاد المستقبلية للعالقات العراقية التركية، دار زهران  -11

 .1010للنشر والتوزيع، األردن، عمان، 
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محمد، الموق  النووي في الشرق األوسط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، القاهرة،  زينب عبدالعظيم -10

1009. 

ستيفن كينزر، العودة إلى الصفر إيران وتركيا ومستقبل أمريكا، ترجمة أنطوان باسيل، شركة  -11

 .1014، 1المطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان، بيروت، ط

نموذجًا، مركز  1012يرانية المؤثرات والنتائج سلطان محمد النعيمي، االنتخابات الرئاسية اإل -11

 .1014المسبار للدراسات والبحوث، اإلمارات، دبي، 

سمير سبيتان، تركيا في عهد رجب طيب أردوغان، الجنادرية للنشر والتوزيع، األردن، عمان،  -12

1011. 

ي لألبحاث العربالمركز سمير العطية وآخرون، العرب وتركيا تحديات الحاضر ورهانات المستقبل،  -14

 .1011ودراسة السياسات، لبنان، بيروت، 

السيد أبوداود، تصاعد المد اإليراني في العالم العربي، العبيكان للنشر، السعودية، الرياض،  -15

1014. 

(، رياض الريس للكتب 1012 – 1180شاكر كسرائي، إيران األحزاب والشخصيات السياسية ) -16

 .1014والنشر، لبنان، بيروت، 

كي، م األتاتور صنثغيان، الشيخ الرئيس رجب طيب أردوغان.. مؤذن إسطنبول ومحطم الشري   -19

 .1011دار الكتاب العربي، سوريا، دمشق، 

صباح الموسوي وآخرون، المشروع اإليراني في المنطقة العربية واإلسالمية، دار عمار للنشر  -18

 .1012والتوزيع، األردن، عمان، 

ور في تركيا من القبضة الحديدية.. إلى دستور بال عسكر، دار طارق عبدالجليل، العسكر والدست -11

 .1012، 1ط القاهرة،،مصرنهضة مصر للنشر، 
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عادل علي عبداهلل، محركات السياسة الفارسية في منطقة الخليج العربي، مركز التنوير للدراسات  -20

 .1008، 1اإلنسانية، البحرين، المنامة، ط

للسياسات العسكرية لتركيا في الشرق األوسط، دار بغداد  عبدالحسين أمير، االتجاهات الجديدة -21

 .1111للطباعة والنشر، العراق، بغداد، 

عبدالحليم غزالي، اإلسالميون الجدد والعلمانية األصولية في تركيا: ظالل الثورة الصامتة، مكتبة  -21

 .1009الشروق الدولية، مصر، القاهرة، 

، ركيا: مقوماته وأبعاده ومظاهره وحدوده، دار نقوش عربيةعبداهلل تركمان، تعاظم الدور اإلقليمي لت -22

 .1010تونس، 

عبداهلل فهد النفيسي وآخرون، المشروع اإليراني في المنطقة العربية واإلسالمية، دار عم ار للنشر  -24

 .1014، 1والتوزيع، األردن، عمان، ط

سرائيل،  -25 يع، سوريا، المجد للنشر والتوز عبير السعدي، سياسات األحال  العسكرية تركيا والناتو وا 

 .1006دمشق، 

عدنان الشيباني وحميدة عبدالحسين، األهمية االستراتيجية لموقع إيران الجغرافي، مركز الرافدين  -26

 .1011للدراسات والبحوث االستراتيجية، العراق، بغداد، 

وزيع، نشر والتعصام نايل المجالي، تأثير التسلح اإليراني على األمن الخليجي، دار الحامد لل -29

 .1011األردن، عمان، 

عطا محمد زهرة، البرنامج النووي اإليراني، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، لبنان، بيروت،  -28

1015. 

عقيل سعيد محفوظ، سورية وتركيا الواقع الراهن واحتمال المستقبل، مركز دراسات الوحدة العربية،  -21

 .1001لبنان، بيروت، 
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ية وتركيا: "نقطة تحول" أم "رهان تاريخي"؟، المركز العربي لألبحاث ودراسة ، سور ظعقيل محفو  -40

 .1011السياسات، قطر، الدوحة، 

علي حسين باكير وآخرون، تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج، الدار العربية للعلوم  -41

 .1010ناشرون، لبنان، بيروت، 

األزمة السورية األبعاد اآلنية واالنعكاسات علي حسين باكير، محددات الموق  التركي من  -41

 .1011المستقبلية، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، قطر، الدوحة، 

 .1001عماد الضميري، تركيا والشرق األوسط، مركز القدس للدراسات السياسية، األردن، عمان،  -42

كز المراجعات واالتجاهات، المر  عماد يوس  قدورة، مسألة التغي ر في السياسة الخارجية التركية: -44

 .1015العربي لألبحاث ودراسة السياسات، قطر، الدوحة، 

غازي التوبة، األبعاد السياسية واالقتصادية والعسكرية لتركيا في الشرق األوسط بعد حرب الخليج  -45

 .1111الثانية، دار حراء للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، 

ة في إيران، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، قطر، فاطمة الصمادي، التيارات السياسي -46

 .1011الدوحة، 

فليب روبنس، تركيا والشرق األوسط، ترجمة ميخائيل نجم خوري، دار قرطبة للنشر والتوثيق  -49

 .1112واألبحاث، مصر، القاهرة، 

 .1111فهمي هويدي، إيران من الداخل، مركز األهرام للترجمة والنشر، مصر، القاهرة،  -48
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محمد صادق إسماعيل، من الشاه إلى نجاد إيران إلى أين؟، العربي للنشر والتوزيع، مصر،  -58

 .1010القاهرة، 

ركز مبة النظام السياسي في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، محمد عبدالرحمن العبيدي، تركي -51

 اإلقليمية، جامعة الموصل، العراق، بال تاريخ. الدراسات

محمد نورالدين، تركيا الجمهورية الحائرة، مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق، لبنان،  -60

 .1118بيروت، 

 .1008ر، لبنان، بيروت، تركيا الصيغة والدور، الريس للنش، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -61
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(، 1010 – 1112محمد ياس خضير، الدور األمريكي في سياسة تركيا حيال االتحاد األوروبي ) -61

 .1010مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، بيروت، 

الدراسات اإليرانية، المنطلقات المذهبية للمشروع الجيوسياسي مركز اإلمارات للسياسات وحدة  -62

 .1014مارات للسياسات وحدة الدراسات اإليرانية، اإلمارات، أبوظبي، اإليراني، مركز اإل

 .1008مصطفى اللباد، حدائق األحزان إيران و"والية الفقيه"، دار الشروق، مصر، القاهرة،  -64

، النفوذ اإليراني في المنطقة العربية على ضوء التحوالت في السياسة ممدوح بريك الجازي -65

 .1014للنشر والتوزيع، األردن، عمان، األمريكية، األكاديميون 

ممدوح عبدالمنعم، تركيا والبحث عن الذات، مركز األهرام للترجمة والنشر، مصر، القاهرة،  -66

1011. 

، الدار العربية للعلوم 1119 – 1161منال الصالح، نجم الدين أربكان ودوره في السياسة التركية  -69

 .1011ناشرون، لبنان، بيروت، 

مركز  م،100-1191منصور حسن العتيبي، السياسة اإليرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي -68

 .1008لألبحاث، اإلمارات، دبي، الخليج 

منصور محمد، تركيا في االستراتيجية العسكرية لحل  الناتو، دار الحسن للنشر والتوزيع، األردن،  -61

 .1119عمان، 

وجمال واكيم، السياسة الخارجية التركية تجاه القوى العظمى والبالد العربية  فايسباخ –ميراك  مولاير -90

 .1014، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان بيروت، 1001منذ العام 

ميشال نوفل، عودة تركيا إلى الشرق االتجاهات الجديدة للسياسة التركية، الدار العربية للعلوم  -91

 .1010ناشرون، لبنان، بيروت، 
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 ناصر زيدان، دور روسيا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا من بطرس األكبر حتى فالديمير -91

 .1012للعلوم ناشرون، لبنان، بيروت، بوتين، الدار العربية 

هادي عزوز، توازن الرعب القوى العسكرية العالمية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان  -92

 1012بيروت، 

يرة تبحت عن توب جديد، ترجمة فاضل جتكر، العبيكان، السعودية، هاينش كرام، تركيا المتغ -94

 .1001الرياض، 

 .1119وليد عبدالناصر، إيران دراسة عن الثورة والدولة، دار الشرق، مصر، القاهرة،  -95

ويلفرد بوختا، من يحكم إيران؟ بنية السلطة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، دراسات مترجمة  -96

 .1002ت للدراسات والبحوث االستراتيجية، اإلمارات، أبوظبي، ، مركز اإلمارا19

 1006ياسر حسن، تركيا البحث عن المستقبل، الهيئة العامة المصرية للكتاب، مصر، القاهرة،  -99

ياسر عبد الحسين، السياسة الخارجية اإليرانية مستقبل السياسة في عهد الرئيس حسن روحاني،  -98

 .1015لبنان، بيروت، شركة المطوعات للتوزيع والنشر، 

لسياسة، ترجمة في معترك ا اإلسالميات ءسانات، اإلسالم والديمقراطية لليبرالية في تركيا: الآر يسيم  -91

 .1012مني الصاوي، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، لبنان، بيروت، 

التوزيع، و النشر  حوران للطباعةدار يوس  إبراهيم الجهماني، حزب الرفاه الرهان على السلطة،  -80

 .1119سوريا، دمشق، 

 الدراسات غير المنشورة:: لثاً ثا

، 1009الى  1115شميلة، الدور اإلقليمي لتركيا في منطقة الشرق األوسط من اإبراهيم احمد  -1

 . 1008رسالة ماجستير، اكاديمية الدراسات العليا، ليبيا، طرابلس، 
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الشرق األوسط " الفرص والتحديات"،  حمد سليمان الرحاحلة، الدور التركي الجديد في منطقةأ -1

 .1014رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، األردن، عمان، 

الى  1191أحمد فرج البي، تأثير األيديولوجية اإليرانية على دول الخليج العربي خالل الفترة ) -2

 .1001، رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا، طرابلس، (1002

الكريم المبروك، أثر العامل األيديولوجي على السياسة الخارجية اإليرانية اتجاه الواليات امحمد عبد  -4

(، رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا، 181-1152المتحدة االمريكية في الفترة )

 .1116بنغازي، 

إليرانية، ة الخارجية احبيبة زالقي، تأثير التحويالت الدولية لما بعد الحرب الباردة على السياس -5

 .1010باتنة، الجزائر، -رسال ماجستير، جامعة الحاج لخضر

( دراسة في 1011-1191حجاب عبد اهلل، السياسة اإلقليمية إليران في آسيا الوسطى والخليج ) -6

 .1011، 2المحددات الداخلية والخارجية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر 

يجية اإليرانية تجاه االمن القومي العربي في منطقة الشرق األوسط رجائي سالمة الجرابعة، االسترات -9

 .1011(، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، األردن، عمان، 1191-1011)

سالم مصباح البكوش، إيران والبحث عن دور إقليمي بارز بعد حرب الخليج الثانية، رسالة  -8

 .1008بلس، ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا، طرا

شذى معتصم الفضلي، سياسة الواليات المتحدة األمريكية في تفعيل دور الدولة اإلقليمي )تركيا  -1

، رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا، 1009 – 1181ما بعد الحرب الباردة( للفترة 

 .1006طرابلس، 
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 ه دول الخليج العربي: دراسة لتأثيرعبدالسالم احميدة عطيوة، السياسة الخارجية اإليرانية تجا -10

مسيحي(، رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا،  1008 – 1119العامل األيديولوجي )

 .1010طرابلس، 

على عمر عبدالحفيظ، تركيا والشرق األوسط في ظل المتغيرات الدولية، رسالة ماجستير، أكاديمية  -11

 .1001الدراسات العليا، ليبيا، طرابلس، 

-1001علي مفتاح المنصوري، السياسة الخارجية التركية تجاه الوطن العربي خالل الفترة  -11

 .1012م، رسالة ماجستير، األكاديمية الليبية، ليبيا، طرابلس، 1011

عيساوه آمنة، الدور اإلقليمي اإليراني في النظام الشرق أوسطي بعد الحرب الباردة، رسالة  -12

 .1010باتنة، الجزائر،  –ضر ماجستير، جامعة الحاج لخ

محمد حسن عاشور، أثر التدخل الخارجي على الثورات العربية )دراسة حالة الثورة الليبية(، رسالة  -14

 .1012طرابلس، ليبيا، ماجستير، األكاديمية الليبية، 

(، رسالة 1005 – 1191األمريكية بعد الثورة ) –محمد ساسي الحراري العالقات اإليرانية  -15

 .1009ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا، طرابلس، 

رات السورية في ضوء المتغي –محمود خليل يوس  القدرة، تطورات العالقات السياسية التركية  -16

 .1012فلسطين، غزة،  ،، رسالة ماجستير، جامعة األزهر1011 – 1009اإلقليمية والدولية: 

ق  المجتمع الدولي من التسلح النووي اإليراني، رسالة ماجستير، أكاديمية ميالد مسعود نمريش، مو  -19

 .1001الدراسات العليا، ليبيا، طرابلس، 

 –يسري عبدالرؤ  الغول، أثر صعود حزب العدالة والتنمية التركي على العالقات التركية  -18

    .1011اإلسرائيلية، رسالة ماجستير، جامعة األزهر، فلسطين، غزة، 
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 .: الدورياترابعاً 
 :الدوريات االلكترونية -1

 :المجالت -أ

اريخ، ، بال تاريخ، متحصل عليه بتمجلة رؤية تركيةاالقتصاد التركي خالل عقد العدالة والتنمية،  -1

 . www.rouyaturkiyyah.com م، من الموقع 06-08-1015

                          أنانو ، القواعد الغربية في تركيا للمحافظة على دور الواليات المتحدة في الشرق األوسط، تاتيانا  -1

م،من 1015-08-15 م، متحصــــــــل عليه بتاريخ1014-10-11، األمن والدفاع العربي  مجلة

 www.sdarabia.comالموقع 

 ، ة الدوليةمجلة السياسفي نتائج االنتخابات البرلمانية اإليرانية، مكرم، هيمنة المرشد: قراءة  انيار  -2

  www.siyassa.org م، من الموقع 1016-01-10م، متحصل عليه بتاريخ 08-02-1011     

 ، ربيمجلة األمن والدفاع الع، الصناعات العسكرية التركية: رافعة سياسية واقتصادية، ريشارداغر -4

م، مـــــــن الـــــــمـــــــوقـــــــع 1015-08-15م، مـــــــتـــــــحصـــــــــــــــــــــل عـــــــلـــــــيـــــــه بـــــــتـــــــاريـــــــخ 02-05-1015    

    www.sdarabia.com  .  

    م، متحصل عليه بتاريخ 1014-01-19، حمجلة المسلمهند الجيالني، القوات المسلحة التركية،  -5

 . www.almusallh.ly م، من الموقع 15-08-1015    

  ةمجلة العلوم القانونينظير محمود أمين، موق  تركيا من أحداث التغيير في المنطقة العربية،  -6

م، من الموقع 1016-04-12، متحصــــــــــــــل عليـه بتاريخ 1012، العـدد الثـاني، والســـــــــيـاســـــــــيـة    

    www.lawjur.uodiyala.edu.iq . 

 

 

 

http://www.rouyaturkiyyah.com/
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http://www.sdarabia.com/
http://www.siyassa.org/
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                                                                                                          :الصحف -ب

إسماعيل جمال، االقتصاد ينقد العالقات اإليرانية التركية من التدهور ويعيدها لـ)دبلوماسية تحييد  -1

-02-19اريخ م، متحصــــــــــــــل عليه بت1015-04-11، صـــــــــحياة القد  العربيالخالفات(، 

 . www.alquds.co.uk م، من الموقع 1016

 ،صـــــــــحياــة العربي الجــديــداالقتصـــــــــــــــاد اإليراني بحــاجــة إلى وقــت للتعــافي رغم رفع العقوبــات،  -1

ـــــخ 14-09-1015  ـــــتـــــــاري ـــــيـــــــه ب ـــــحصـــــــــــــــــــــل عـــــل ـــــع 1015-09-14م، مـــــت ـــــمـــــوق م، مـــــن ال

 www.alaraby.co.uk . 

م، متحصل 1015-04-18، 21صحياة عربيإيران تتصر  كوصي على الشيعة في المنطقة،  -2

 . www.arabi21.com م، من الموقع 1015-11-11عليه بتاريخ 

-10، جريدة الدستوراألردنية والشـرق األوسـط،  –، عالقات الصـداقة التركية أحمد داود أوغلو -4

 .www.addustor.comم، من الموقع 1016-04-08م، متحصل عليه بتاريخ 01-1001

م، 1015-11-11، صــحياة العربي الجديدأحمد النعيمي، العراق ُيصــعد اقتصــاديًا ضــد تركيا،  -5

 . www.alaraby.co.uk م، من الموقع 1016-04-19متحصل عليه بتاريخ 

 اةصـــحيأمجد آدم، النفوذ اإليراني يتصــــدع في الشــــرق األوســــط إثر الدور الســــعودي المتنامي،  -6

قع م، من المو 1016-05-01م، مـتـحصـــــــــــــــــــــل عـليـــــــه بتـــــــاريخ 1015-11-19، ســـــــــبـق

 www.sabq.org . 

، دصــــحياة العربي الجديباســـــم دباغ، تركيا تدخل حرب التســـــل ح: جيش قوي وتصـــــدير خارجي،  -9

م، مــــــن الــــــمــــــوقــــــع 1015-08-15م، مــــــتــــــحصـــــــــــــــــــــل عــــــلــــــيـــــــه بــــــتـــــــاريــــــخ 18-11-1014

 www.alaraby.co.uk . 

http://www.alquds.co.uk/
http://www.alquds.co.uk/
http://www.alaraby.co.uk/
http://www.arabi21.com/
http://www.arabi21.com/
http://www.addustor.com/
http://www.alaraby.co.uk/
http://www.alaraby.co.uk/
http://www.sabq.org/
http://www.alaraby.co.uk/
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-04-11، بال تاريخ، متحصــل عليه بتاريخ صــحياة عدن ال دتاريخ العالقات اليمنية التركية،  -8

 .www.adenalgd.netم، من الموقع 1016

م، 1014-06-11، 21صـــــحياة عربيتركيا: تســــــــعى لتعزيز العالقات االقتصــــــــادية مع لبنان،  -1

 . www.arabi21.com م، من الموقع 1016-40-18متحصل عليه بتاريخ 

م، 1016-01-15، صــــــحياة الوطنتركيا: النظام الرئاســـــــــي هو نظام الحكم "المناســـــــــب" لنا،  -10

 .twww.alwatannews.ne م، من الموقع 1016-01-15متحصل عليه بتاريخ 

توفيق المديني، الســـــــــــياســـــــــــة الخارجية التركية الجديدة كما يراها أوغلو الموقع االســـــــــــتراتيجي في  -11

م، 1016-02-01م، متحصل عليه بتاريخ 1010-10-11، جريدة المستقبلالساحة الدولية، 

 . www.almustaqbal.com من الموقع 

، طجريدة الشـــــرق األوســـــالتركية.. التنافس في ظل التعاون،  –ثائر عباس، العالقات اإليرانية  -11

م، من الموقع 1016-02-12م، متحصــــــــــــــــل عليـــه بتـــاريخ 1014-01-11، 11821العـــدد 

 www.aawsat.com . 

-10، جريدة البوابة نيوز(، 4-1حسام سويلم، التحليل االستراتيجي للقوات العسكرية اإليرانية ) -12

م، مــــــــن الــــــــمــــــــوقــــــــع 1015-11-08م، مــــــــتــــــــحصــــــــــــــــــــــل عــــــــلــــــــيــــــــه بــــــــتــــــــاريــــــــخ 05-1012

 www.albawabhnews.com . 

م، متحصــل 1012-06-11، 11614، العدد جريدة الشــرق األوســطخارطة إيران الســياســية،  -14

 . www.archive.aawast.com م، من الموقع 1015-01-02عليه بتاريخ 

اإليرانية: توتر مســـتمر عنوانه دعم النفوذ الشـــيعي في اليمن،  –خالد الحمادي، العالقات اليمنية  -15

م، من الموقع 1016-04-05يه بتاريخ م، متحصـــــــــــــل عل1014-09-01، صــــــــحياة القد 

 www.alquds.co.uk . 

http://www.adenalgd.net/
http://www.arabi21.com/
http://www.arabi21.com/
http://www.alwatannews.net/
http://www.alwatannews.net/
http://www.almustaqbal.com/
http://www.almustaqbal.com/
http://www.aawsat.com/
http://www.albawabhnews.com/
http://www.archive.aawast.com/
http://www.archive.aawast.com/
http://www.alquds.co.uk/
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، اة الشرقصحيخليل عليان، تجربة أردوغان االقتصادية نموذج يحتدى به في المنطقة العربية،  -16

م، مــــــن الــــــمــــــوقــــــع 1015-08-06م، مــــــتــــــحصـــــــــــــــــــــل عــــــلــــــيـــــــه بــــــتـــــــاريــــــخ 16-06-1012

 www.alsharq.net.sa . 

-11 ،صــحياة العربي الجديدروحاني يطرح خطة لخفض التضــخم وانعاش االقتصــاد اإليراني،  -19

 . www.alaraby.co.uk م، من الموقع 1015-11-20م، متحصل عليه بتاريخ 08-1014

صــــــــحياة م، 1014مليون دوالر حجم التبادل التجاري مع البحرين في  500الســــــــــــفيرة التركية:  -18

م، مــن الــمــوقــع 1016-05-01م مــتــحصـــــــــــــــــــــل عــلــيـــــــه بــتـــــــاريــخ 1016-04-11، الــنــبـــــ 

 www.alnabanews.com. 

م، 1015-01-19، التقرير صــــــحياةعادل القاضـــــــــي، تركيا تدخل على خط األزمة في ليبيا،  -11

 . www.altgreer.ws م، من الموقع 1016-04-16متحصل عليه بتاريخ 

م، 1014-06-16، جريـــدة الحيـــاةعبـــــدالعزيز التويجري، إيران عر اب الفتنـــــة في المنطقـــــة،  -10

 . www.alhayat.com م، من الموقع 1015-11-16متحصل عليه بتاريخ 

م 1012-01-15، صـــحياة اليومعبداهلل الشـــــمري، إيران وتونس الجديد ودبلوماســـــية الســـــينما،  -11

 . www.alyaum.com م، من الموقع 1016-04-11متحصل عليه بتاريخ 

 ،صـــــــــحياــــة الرأ التجــــــاري إلى مليــــــار دوالر، عالء القرالــــــة وغوكتشــــــــــــــــــــا: زيــــــادة التبــــــادل  -11

 .www.alrai.com م، من الموقع 1016-04-18م، متحصل عليه بتاريخ 02-08-1015

 ، العددجريدة الشـــــــــرق األوســـــــــطالكويتية تاريخ من التآمر والتجســــــــــــــس،  –العالقات اإليرانية  -12

م، من الموقع 1016-04-04م، مـتـحصـــــــــــــــــــــل عليـــــــه بتـــــــاريخ 12-01-1016، 12560

 www.aawsat.com . 

http://www.alsharq.net.sa/
http://www.alaraby.co.uk/
http://www.alaraby.co.uk/
http://www.alnabanews.com/
http://www.altgreer.ws/
http://www.altgreer.ws/
http://www.alhayat.com/
http://www.alhayat.com/
http://www.alyaum.com/
http://www.alyaum.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.aawsat.com/
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م، 1012-01-16، جريدة البيانمحمد ســـليمان الزواوي، الدور التركي تجاه األزمة المصـــرية،  -14

 . www.albayan.com.uk م، من الموقع 1016-04-16متحصل عليه بتاريخ 

 عربصــحياة المحمد المدحجي، عالقات إيران المشــبوهة بإســرائيل: تطبيع خفي وصــراع معلن،  -15

ــــة ــــدني م، من الموقع 1016-04-10م، متحصــــــــــــــــــــل عليـــــــه بتـــــــاريخ 1014-09-14، اللن

 www.alarab.co.uk . 

م، متحصـــــــــــل عليه 1010-06-18، صـــــــحياة دنيا الوطنمحمد المغزي، قوة الجيش التركي،  -16

 . www.pulpit.alwatanvoice.com م، من الموقع 1015-08-15بتاريخ 

م، متحصل عليه 1011-10-01، صحياة ليبيا الحرةمحمود المصراتي، إيران والدور الخطر،  -19

 . www.libyaaljadidah.com م، من الموقع 1016-04-11بتاريخ 

-02، صــــحياة اإلمارات اليومشــــــهر،  18مليار درهم التبادل التجاري بين اإلمارات وتركيا في  -18

لــــــــمــــــــوقــــــــع م، مــــــــن ا1016-04-15م، مــــــــتــــــــحصــــــــــــــــــــــل عــــــــلــــــــيــــــــه بــــــــتــــــــاريــــــــخ 02-1012

 www.emaratalyoum.com . 

 صـــحياة العربنجمة بزرجمير، إيران.. فســــاد عهد أحمدي نجاد ســــرطان يصــــعب اســــتئصــــاله،  -11

م، من الموقع 1015-11-20م، متحصـــــل عليه بتاريخ 1014-06-08، االقتصـــادية الدولية

 www.aleqt.com . 

 :الدوريات غير اإللكترونية -2

 :المجالت -أ

، 12، المجلد الثاني، العدد مجلة مختارات إيرانيةاألداء االقتصادي لحكومة خاتمي في الميزان،  -1

 .1001أغسطس مصر، القاهرة، 

http://www.albayan.com.uk/
http://www.albayan.com.uk/
http://www.alarab.co.uk/
http://www.pulpit.alwatanvoice.com/
http://www.pulpit.alwatanvoice.com/
http://www.libyaaljadidah.com/
http://www.libyaaljadidah.com/
http://www.emaratalyoum.com/
http://www.aleqt.com/
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 ، 15، المجلد الثانية، العدد مجلة مختارات إيرانيةأمين مسلم، اإلصالحيون والمحافظون إلى أين؟،  -1

 .1001يناير مصر، القاهرة، 

نوفمبر مصر، القاهرة، ، 4، العدد مجلة مختارات إيرانيةالسجاد اإليراني بين الواقع والمأمول،  -2

 م.1000

لد ، المجمجلة مختارات إيرانيةصادق سبحاني، عشرون عامًا على انتخابات رئاسة الجمهورية،  -4

 .1001يناير ، القاهرة، مصر، 11الثاني، العدد 

مجلد ، المجلة مختارات إيرانيةعبدالمالك سالمان، تساؤالت حول حقيقة "الديمقراطية" في ايران،  -5

 .1001أغسطس مصر، القاهرة،  ،12الثاني، العدد 

، 10، العدد مجلة مختارات إيرانيةمحمد قراجوزلو، االقتصاد السياسي أم السياسة االقتصادية،  -6

 م.1001يناير مصر، القاهرة، 

 .ةرابعًا: شبكة المعلومات الدولي

1- www.mostakbaliat.com  

2- www.constituteproject.org  

3- www.syriasc.net  

4- www.tccb.gov.tr  

5- www.aljazeera.net  

6- www.alarabiya.net  

7- www.ar.wikiped.org  

8- www.turpress.com  

9- www.google.com.ly  

http://www.mostakbaliat.com/
http://www.constituteproject.org/
http://www.syriasc.net/
http://www.tccb.gov.tr/
http://www.aljazeera.net/
http://www.alarabiya.net/
http://www.ar.wikiped.org/
http://www.turpress.com/
http://www.google.com.ly/
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10- www.rawabtcenter.com  

11- www.defense-arab.co  

12- www.old.dotmsr.com  

13- www.masralarabida.com  

14- www.marefa.org  

15- www.abunawaf.com  

16- www.akhbaturkiya.com  

17- www.onislm.net  

18- www.books4arab.com  

19- www.ahewar.org  

20- www.albaian.net  

21- www.studies.aljazeera.net  

22- www.news-bank.net  

23- www.arabic.euronews.com  

24- www.alalam.ir.com  

25- www.alsouria.net  

26- www.washingtoninstuitue.org  

27- www.falsharq.com  

28- www.dohainstitute.org  

29- www.aviation-arab.net  

http://www.rawabtcenter.com/
http://www.defense-arab.co/
http://www.old.dotmsr.com/
http://www.masralarabida.com/
http://www.marefa.org/
http://www.abunawaf.com/
http://www.akhbaturkiya.com/
http://www.onislm.net/
http://www.books4arab.com/
http://www.ahewar.org/
http://www.albaian.net/
http://www.studies.aljazeera.net/
http://www.news-bank.net/
http://www.arabic.euronews.com/
http://www.alalam.ir.com/
http://www.alsouria.net/
http://www.washingtoninstuitue.org/
http://www.falsharq.com/
http://www.dohainstitute.org/
http://www.aviation-arab.net/


 
 

926 
 

30- www.arabic-military.com 

31- www.fekr-online.com  

32- www.sasapost.com  

33- www.noonpost.net  

34- www.bna.bh  

35- www.mfa.gov.tr  

36- www.thenewkhaleej.net  

37- www.ar.mideastyouth.com  

38- www.gulfstudies.info  

39- www.alkhaleejonline.net  

40- www.demoqraticac.de  

41- www.almezmaah.com  

42- www.idraksy.net  

43- www.acrseg.org  

44- www.islamtimes.org  
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