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مقدمة

�Ύѧѧѧѧϣ�ϭ�ΎѧѧѧѧϬόϗϭϣϟ�έѧѧѧѧυϧ�ΔϳΩΎѧѧѧѧλ Ηϗ�ϭ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧγϭϳΟ�Δѧѧѧѧϳϣϫ�ΕΫ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣ��ΞϳѧѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣ�έѧѧѧѧΑΗόΗ

�ϰѧѧѧϠϋ�Ϡρѧѧѧλ ϳ�Ύѧѧѧϣ�ΎѧѧѧΑϟΎϏ�Ϋ·��ˬΔѧѧѧϳρϔϧ�ΕϭέѧѧѧΛ�ϥѧѧѧϣ�ϪѧѧѧΑ�έѧѧѧΧί ΗΫѧѧѧϫ�ˬϲѧѧѧρϔϧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟΎΑ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϩ

�ϙѧѧѧѧϠΗϣΗ�Ι ѧѧѧѧϳΣΔѧѧѧѧλ ΎΧ�ϡϟΎѧѧѧѧόϟ�ϲѧѧѧѧϓ�Δѧѧѧѧϳρϔϧϟ�ΕΎѧѧѧѧρΎϳΗΣϻ�έѧѧѧѧΑϛ�ϪѧѧѧѧϟϭΩ:��ΔѧѧѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧѧѧϛϠϣϣϟ�ˬΔϳΩϭόѧѧѧѧγϟ

ΕέΎѧѧѧѧϣϹ�ϭ��ϥέѧѧѧѧϳ·�ˬΕѧѧѧѧϳϭϛϟ.�ί ѧѧѧѧϛέϣ�ϭ�ϯ έѧѧѧѧΑϛϟ�ϯ ϭѧѧѧѧϘϠϟ�Ύѧѧѧѧόϣρϣ�ΎѧѧѧѧϬϧϣ�ϝѧѧѧѧόΟ�ϲѧѧѧѧρϔϧϟ�ϰѧѧѧѧϧϐϟ�Ϋѧѧѧѧϫ

�ϯ ϭѧѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔϓΩϬΗѧѧѧѧγϣ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣϟ�ΕѧѧѧѧϧΎϛ�ΎѧѧѧѧϣϟΎρϠϓ�ˬϡѧѧѧѧϬϣϟ�ϱΩΎѧѧѧѧλ Ηϗϻ�έΩѧѧѧѧλ ϣϟ�Ϋѧѧѧѧϫ�ϝϭѧѧѧѧΣ�ωέѧѧѧѧλ Ϡϟ

ѧѧѧϫ�ϯ ΩѧѧѧΣ·�ΎѧѧѧϫέΑΗόΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϯ έѧѧѧΑϛϟ�ΕΎѧѧѧϳϻϭϟ�ΏѧѧѧϧΎΟ�ϥѧѧѧϣ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ΔѧѧѧϳϧϣϷ�ΎϬΗϳΟϳΗέΗѧѧѧγ·�ϲѧѧѧϓ�ϕρΎѧѧѧϧϣϟ�ϡ

.المتحدة األمریكیة التي ظھر اھتمامھا بالمنطقة مع ظھور النفط فیھا

�ϲΟϳΗέΗѧѧγϻ�ϥί ϭѧѧΗϟ�ί Ύѧѧϛέ�ϥѧѧϣ�Γί ѧѧϳϛέ�ΎѧѧϬϧϣ�ϝѧѧόΟ�ΔѧѧϘρϧϣϟ�ϩΫѧѧϫ�ΎѧѧϬΑ�ϊ ѧѧΗϣΗΗ�ϲѧѧΗϟ�ΔѧѧϳϣϫϷΎϓ

ˬϲϟϭΩѧѧѧѧϟΔѧѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΕΎϋέѧѧѧѧλ Ϡϟ�ΡϭѧѧѧѧΗϔϣ�ϝΎѧѧѧѧΟϣ�ϭ�ΔΑѧѧѧѧλ Χ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧѧѧϫ�ϭ�ΏѧѧѧѧϧΎΟ�ϰϟΈѧѧѧѧϓ�ˬΔѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ϭ

�ϲѧѧѧϓ�ΔΣϠѧѧѧλ ϣϟ�ΕΫ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟϭ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ϯ ϭѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧϣ�ΩѧѧѧϳΩόϟ�ωΎѧѧѧϣρ�ρѧѧѧΣϣ�ϲѧѧѧϬϓ�ΔѧѧѧϳϠΧΩϟ�ΕΎϋέѧѧѧλ ϟ

�ϩΫѧѧѧѧϫ�ϲѧѧѧѧϓ��ΔѧѧѧѧϳϣϳϠϗ·�ΔѧѧѧѧϟϭΩ�ΩѧѧѧѧόΗ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ϥϷ�ϭ�ˬΔѧѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧѧϳϻϭϟ�Δѧѧѧѧλ ΎΧ�ΎѧѧѧѧϬϳϠϋ�Γέρϳѧѧѧѧγϟ

ΔѧѧѧϘρϧϣϟˬέϳΧ�ϥѧѧѧϣ�ΓΩΎϔΗѧѧѧγϼϟ�ΎѧѧѧϬϳϟ·�ϯ έѧѧѧΧ�ϯ ϭѧѧѧϗ�ϝϭѧѧѧλ ϭϟ�ΔѧѧѧϟϭϠϳΣϟ�ϥϭΩ�ϰόѧѧѧγΗ�ϲѧѧѧϬϓ�ΔѧѧѧϳόϳΑρϟ�ΎѧѧѧϬΗ

�ϥѧѧϣ�ϭ�έѧѧηΎΑϣϟ�έΎϣόΗѧѧγϻ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�˯ϭѧѧγ�ΎϬΗέρϳѧѧγ�ν έѧѧϓ�ϰѧѧϟ·�ϰόѧѧγΗ�Ϋѧѧϟ�ˬΎѧѧϬϟ�ί ѧѧϳϣΗϣϟ�ϊ ѧѧϗϭϣϟϭ

�ϭ�ΩѧѧѧѧϳΩϬΗϟ�ΔѧѧѧѧγέΎϣϣ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧϣ�ϭ�Δϳέϛѧѧѧѧγόϟ�ϭ�ΔϳѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΔѧѧѧѧϳόΑΗϟ�Δѧѧѧѧϗϼϋ�ϥѧѧѧѧϣ�ωϭѧѧѧѧϧ�ν έѧѧѧѧϓ�ϝϼѧѧѧѧΧ

Ωѧѧѧϟ�ΔѧѧѧϣΎϗ�έΩѧѧѧλ ΗΗ�ϥέѧѧѧϳ·�ΩѧѧѧΟϧ�Ϋ·�ˬΎѧѧѧϬϳϓ�ΔѧѧѧϳϓέϐΟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΧϳέΎΗ�ϕϭѧѧѧϘΣ�˯ΎѧѧѧϋΩΎΑ�ϥϳϳ˴ѧѧѧγΎϳγϟ�ρϐѧѧѧο ϟ ول

.التي تدعي حقوق إقلیمیة لدى جیرانھا

�ΎѧѧѧϬϠϫ̈́ ϳ�Ύѧѧѧϣ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ΓϭѧѧѧϘϟ�ΕΎѧѧѧϧϭϛϣ�ϥѧѧѧϣ�ϙѧѧѧϠΗϣΗ�ϲѧѧѧϬϓ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧѧϓ�ΓέΛ̈́ѧѧѧϣ�Γϭѧѧѧϗ�ϥέѧѧѧϳ·�ΕѧѧѧϠΛϣ

�ϪѧѧѧΑ�ϥΎϬΗѧѧѧγϳ�ϻ�ΎϳΟϳΗέΗѧѧѧγ�Ύѧѧѧόϗϭϣ�ϝѧѧѧΗΣΗ�ϲѧѧѧϫ�ϭ�ˬϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧϓ��ϝϭϷ�ϝѧѧѧϋΎϔϟ�ϥϭѧѧѧϛΗϟ

ϳϗέѧѧѧηϟ�Ί ρϭѧѧѧηϠϟ�ΔϓΎѧѧѧγϣ�έѧѧѧΑϛ�ϰѧѧѧϠϋ�ϑ έѧѧѧηΗ�ϭ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ϝѧѧѧΑΎϘϣϟ�ΏѧѧѧϧΎΟϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϊ ѧѧѧϘΗ�ϭ�ΞϳѧѧѧϠΧϠϟ�Δ

�ϝΧΩѧѧѧϣϟ�ϭ�ί ѧѧѧϣέϫ�ϕϳѧѧѧο ϣ�ϲѧѧѧϓ�ϡϛΣΗѧѧѧΗ�ϭ�ˬΞϳѧѧѧϠΧϠϟ�ϲѧѧѧΑέϐϟ�ΏѧѧѧϧΎΟϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϊ ѧѧѧϘΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ��ϝϭΩѧѧѧϠϟ

�ΔѧѧѧϳϓέϐΟ�ΔΣΎѧѧѧγϣ�ϭ�ΔѧѧѧϠΎϫ�Δϳέϛѧѧѧγϋ�ϭ�ΔϳέѧѧѧηΑ�Γϭѧѧѧϗ�ϙѧѧѧϠΗϣΗ�ϭ�Εѧѧѧϳϭϛϟ�ϭ�ϕέѧѧѧόϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ΞϳѧѧѧϠΧϠϟ�ϲϟΎϣѧѧѧηϟ

Ϸ�ϪѧѧϟϼΧ�ϥѧѧϣ�ϰόѧѧγΗ�ϲѧѧϣϳϠϗ·�έϭΩ�˯Ω�Δѧѧλ έϓ�ΎѧѧϬϟ�ϳѧѧΗϳ�Ϋѧѧϫ�ϝѧѧϛ�ˬΔόѧѧγΎη�ϭ�ΞϳѧѧϠΧϟ�ϲѧѧϓ�ΩѧѧΎϘϟ�ϥϭѧѧϛΗ�ϥ

�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΎϬΗѧѧѧγΎϳγ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�έѧѧѧϬυϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϲϣϭѧѧѧϘϟ�ΎѧѧѧϬϧϣ�ϕѧѧѧϳϘΣΗ�ϰѧѧѧϟ·�ϰόѧѧѧγΗ�ϭ�ˬ�ϲϣϼѧѧѧγϹ�ϡϟΎѧѧѧόϟ

�ϭ�ΔϳѧѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΔѧѧѧѧѧϳΣΎϧϟ�ϥѧѧѧѧѧϣ�˯ϭѧѧѧѧѧγ�ΔѧѧѧѧѧϳϠΧΩϟ�ΕέѧѧѧѧѧϳϐΗϟ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ϡϏέϟΎѧѧѧѧѧΑϓ�ˬΔѧѧѧѧѧϳΑέόϟ�ΞϳѧѧѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩ�ϩΎѧѧѧѧѧΟΗ

ΩΎϗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΩѧѧѧόΑ�ϥέѧѧѧϳ·�ϰѧѧѧϠϋ�Εέѧѧѧρ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�Ύѧѧѧϫ"ϲѧѧѧϧϳϣΧϟ"�ϡΎѧѧѧυϧ�Ωѧѧѧο

�ϩΎѧѧѧѧηϟ"ΩѧѧѧѧϣΣϣϱϭѧѧѧѧϠϬΑ�Ύѧѧѧѧο έ"�ˬ�ϥ�ϻ·�ˬϱέϭѧѧѧѧϬϣΟ�ϲѧѧѧѧγΎέ�ϡΎѧѧѧѧυϧΑ�Δϳϣϼѧѧѧѧγ·�ΔѧѧѧѧϟϭΩ�ϰѧѧѧѧϟ·��ΎѧѧѧѧϬϟϭΣΗϭ
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�ΞϬΗѧѧѧϧ�Ϋ·�ΎϬѧѧѧγϔϧ�ΕѧѧѧϠυ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�έϭΩѧѧѧϟ��ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγΈϓ�ˬέѧѧѧϳϐΗΗ�ϡѧѧѧϟ��ΓέΎѧѧѧΟϟ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ΎϬΗѧѧѧγΎϳγ

ϼѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧϣ��ΔѧѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�Δѧѧѧѧϣυϧϸϟ�ΩѧѧѧѧϳΩϬΗ�ϝϛѧѧѧѧη�ϭ�ˬ�ϩΎѧѧѧѧηϟ�ϰѧѧѧѧρΧ�ϭ�ΞѧѧѧѧϬϧ�α ѧѧѧѧϔϧ�ϲѧѧѧѧϧϳϣΧϟ�ϪѧѧѧѧΗϟϭΎΣϣ�ϝ

�ϭ�ˬΙ ѧѧѧϳέϭΗϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧϬϣΎϳϗ�ϡѧѧѧϛΣΑ�Δϳϋέѧѧѧη�έѧѧѧϳϏ�ΎѧѧѧϫέΑΗόϳ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΎѧѧѧϬΗϣυϧ́Α�ΔѧѧѧΣΎρϺϟ��ΓέϭѧѧѧΛϟ�έϳΩѧѧѧλ Η

�ϟΎѧѧѧѧλ �ϲѧѧѧѧϓ�ϥϭѧѧѧѧϛΗϟ�ΔѧѧѧѧϟΩΎόϣϟ�έѧѧѧѧϳϳϐΗ�ϰѧѧѧѧϠϋ�έΩΎѧѧѧѧϗ�ϲѧѧѧѧγΎϳγ�ϝϳΩѧѧѧѧΑϛ�ΔϳϣϼѧѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧѧϣϭϛΣϟ�ΔѧѧѧѧϣΎϗϹ�Ϫϳόѧѧѧѧγ

Ϫѧѧѧϟ�ΔѧѧѧϳΩΎόϣϟ�ΔѧѧѧϣυϧϷ�ϟΎѧѧѧλ ϟ�ϥϭѧѧѧϛΗ�ϥ�ϥѧѧѧϣ�ϻΩѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�Ώϭόѧѧѧη.ѧѧѧΟΗ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�Εί ѧѧѧϛΗέ�ϩΎ

�ΔѧѧѧγΎϳγ�ϲѧѧѧϫ�ϭ�ϻ�ˬέѧѧѧρϷ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϰѧѧѧϠϋ��ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΕѧѧѧϠΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΓέѧѧѧΗϔϟ�ϲѧѧѧϓ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩ

�ΎѧѧѧѧϬϣϫ�ϝѧѧѧѧόϟ�ϭ�έϭΎѧѧѧѧΣϣϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ΎϬѧѧѧѧλ ϳΧϠΗ�ϥѧѧѧѧϛϣϳ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϛϠϣϟ�Δѧѧѧѧϣυϧϸϟ�Δѧѧѧѧο έΎόϣϟ

�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϣϳϠϗ·�έϭΩ�ϥѧѧѧϋ�Ι ѧѧѧΣΑϟ�ϭ�Ϋϭѧѧѧϔϧϟ�Ϋѧѧѧϛ�ϭ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧѧϓ�ϩέϭΩ�ϭ�ϲΟϭϟϭϳΩѧѧѧϳϷ�ϝѧѧѧϣΎόϟ

ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ΕΩ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϝϭΩ�ϰѧѧѧϠϋ�ΩѧѧѧϳΩϬΗ�ϥѧѧѧϣ�ϙѧѧѧϟΫ�ϪѧѧѧϠΛϣ�Ύѧѧѧϣ�ϭ�ϠѧѧѧγΗϟ�ϭ�ϥѧѧѧϣϷ�ΎϳΎѧѧѧο ϗ�Ϋѧѧѧϛ�ϭ�ˬ

ϥϳϓέѧѧѧѧρϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΔϳΑϠѧѧѧѧγ�ΕΎѧѧѧѧγΎϛόϧ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΕΎѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϩΫѧѧѧѧϫ:�ΔѧѧѧѧϳΑέόϟ�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϭ�ϲѧѧѧѧϧέϳϹ

�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ϥέѧѧѧϳϹ�ΔϳόѧѧѧγϭΗϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ΏѧѧѧϧΎΟ�ϰѧѧѧϟ·�ϭ�Ϋѧѧѧϫ�ˬΞϳѧѧѧϠΧϠϟ�ΔѧѧѧϳΑέϐϟ�ΔѧѧѧϬΟϠϟ�ΔѧѧѧϳΫΎΣϣϟ

ϑ ѧѧѧϠΗΧΗ�ϡѧѧѧϟ�ΩѧѧѧΟϧ�ˬΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ϩΎѧѧѧηϟ�ΔѧѧѧγΎϳγ�ϥѧѧѧϋ�ΎѧѧѧϬϳϓ"ϲѧѧѧϧϳϣΧϟ"�Δѧѧѧο έΎόϣϟ�ΔѧѧѧγΎϳγ�ϰѧѧѧϧΑΗ

ϝϳέѧѧѧѧγ·�ΎѧѧѧѧϬόϣ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧѧϳϻϭϟ�Δѧѧѧѧλ ΎΧ�ΏέѧѧѧѧϐϠϟ.�ϩΫѧѧѧѧϫ�ϝѧѧѧѧϛ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΩΎϧΗѧѧѧѧγ�ϭ�ϪѧѧѧѧϳϠϋϭ

�Ώϭѧѧηϧ�ϰѧѧϟ·�ϯ Ω�Ύѧѧϣ�ˬϥϳϓέѧѧρϟ�ϥϳѧѧΑ�ΕΎѧѧϗϼόϟ�ϲѧѧϓ�έΗϭѧѧΗϟ�ΩѧѧΑ�ˬϥέѧѧϳ·�ϑ έѧѧρ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧΟϬΗϧϣϟ�ΕΎѧѧγΎϳγϟ

�ΓΩΩѧѧόΗϣ�ΕΎϋέѧѧλ�ΎѧѧϬϳϓ�ϑ ί ϧΗѧѧγ�Εϭϧѧѧγ�ϲϧΎѧѧϣΛ�ϥѧѧϣ�έѧѧΛϛϷ�ΕѧѧϣΩ�ϲѧѧΗϟ��ϰѧѧϟϭϷ�ΞϳѧѧϠΧϟ�ΏέѧѧΣ�ΎѧѧϬ˷ϣϫ

.خیرات البلدین و أدت إلى التواجد األجنبي في المنطقة

:التعریف بموضوع الدراسة

��ϝϭΩ�ϩΎѧѧѧѧΟΗ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�έϭΩѧѧѧѧϟ�ΔѧѧѧѧγέΩϟ�ωϭѧѧѧѧο ϭϣ�ϝϭΎѧѧѧѧϧΗϳ

�ϥѧѧѧϣ�ΓΩѧѧѧΗϣϣϟ�ΓέѧѧѧΗϔϟ�ϝϼѧѧѧΧ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ)1979–1989(�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϊ ѧѧѧΑϧΗϭ�ˬ

�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΩѧѧѧόΑ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϬΗϧΎϛϣ�ϥѧѧѧϣ)1979(�ΩѧѧѧΣ�ϰѧѧѧϠϋ�Εѧѧѧο ϗ�ϲѧѧѧΗϟ

�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ˬΔѧѧѧϳϛϠϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϡϭѧѧѧϘϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϩΎѧѧѧηϟ�ϡΎѧѧѧυϧ�ϭѧѧѧϫ�ϭ�ϻ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ΏέѧѧѧϐϠϟ�Δѧѧѧϳϟϭϣϟ�ΔѧѧѧϣυϧϷ

ϗ�ϭ�ΎϳѧѧѧѧγΎϳγ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ϲѧѧѧѧϓ�ϱέΫѧѧѧѧΟ�έѧѧѧѧϳϳϐΗ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΕΩ�ΔѧѧѧѧϠΣέϣ�ϥѧѧѧѧϣ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ΕѧѧѧѧϠϘϧ�ϭ�ˬΎѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟ�ϭ�ΎϳΩΎѧѧѧѧλ Η

�ΓΩѧѧϳόΑ�ΔϠϘΗѧѧγϣ�Δϳϣϼѧѧγ·�ΔѧѧγΎϳγ�ϰѧѧϧΑΗΗ�ϭ�ΞϬΗѧѧϧΗ�ΔѧѧϟϭΩ�ϰѧѧϟ·�ΔѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳΑέϐϟ�ϟΎѧѧλ ϣϟ�ϥѧѧϋ�ϊ ϓΩѧѧϣϟ

�ΕΎΑΎρϘΗѧѧѧѧγϻ�ϥѧѧѧѧϋ)ΕΎѧѧѧѧϔϟΎΣΗϟ�ϭ�έϭΎѧѧѧѧΣϣϟ(�ϥέѧѧѧѧϳ·�Γέѧѧѧѧυϧ�ϲѧѧѧѧϓ�ΓΩѧѧѧѧϳΩΟ�ϝϭѧѧѧѧΣΗ�ΔѧѧѧѧρϘϧ�ΕέѧѧѧѧΑΗϋ�ϭ�ˬ

ΓέϭѧѧѧϠΑ�Δѧѧѧϳϔϳϛ�ϭ�ˬ�έϭѧѧѧΟϟ�ϝϭΩ�ϊ ѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΎѧѧѧϬΗΎϗϼόϟ��ΔѧѧѧγΎϳγϟ���ϊ ѧѧѧϣ�Δѧѧѧόϳρϗ�ϝѧѧѧΛϣΗ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧ��ΔѧѧѧγΎϳγ

�ϩΫѧѧѧϬϓ�ˬΔѧѧѧϳΑέϐϟ�ϟΎѧѧѧλ ϣϟ�ΔѧѧѧϳΎϣΣ�ϑ ΩѧѧѧϬΑ��ϥέѧѧѧϳϹ�Ϫόѧѧѧο ϭ��ϱΫѧѧѧϟ�έϭΩѧѧѧϟ�Εѧѧѧϐϟ�Ϋ·�ˬϩΎѧѧѧηϟ�ΎѧѧѧϬόΑΗ�ϲѧѧѧΗϟ

�έϭΩ�ΏѧѧѧѧόϠϟ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔϳϣϼѧѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�ϲόѧѧѧѧγ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧϣ�ΓΩѧѧѧѧϳΩΟ�ΕΎѧѧѧѧϬΟϭΗ�ΕѧѧѧѧΣέρ�ΓέϭѧѧѧѧΛϟ

ΕέΩѧѧѧϘϣϟ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϙѧѧѧϟΫ�ϭ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϣϳϠϗ·�ϲΟϳΗέΗѧѧѧγ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ΎѧѧѧϬϛϠΗϣϳ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϳόϳΑρϟ
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�Δѧѧѧѧλ ΎΧ�ϯ έѧѧѧѧΑϛϟ�ϯ ϭѧѧѧѧϘϟ�ϟΎѧѧѧѧλ ϣϟ�ΔѧѧѧѧϳϭϳΣ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣ�ΎѧѧѧѧϬϠόΟ�ϱΫѧѧѧѧϟ�έѧѧѧѧϣϷ�ˬϲѧѧѧѧόϳΑρϟ�ί Ύѧѧѧѧϐϟ�ϭ�ρϔϧѧѧѧѧϟ

.الوالیات المتحدة األمریكیة

:أھمیة الدراسة

�ϝѧѧѧΛϣΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�έϭΩѧѧѧϟ�ΔѧѧѧϳέϭΣϣ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧγέΩϟ�Δѧѧѧϳϣϫ�ί έѧѧѧΑΗ

�ΩѧѧѧϳέΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϯ έѧѧѧΑϛϟ�ϯ ϭѧѧѧϘϠϟ�ΏΫѧѧѧΟ�έΩѧѧѧλ ϣ�ΞϳϠΧϟΎѧѧѧϓ�ˬ�ϡϟΎѧѧѧόϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγϹ�ϊ ѧѧѧϗϭϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�Γέρϳѧѧѧγϟ

�ϊ ѧѧѧϓΩ�Ύѧѧѧϣ�ˬ�Δѧѧѧϳρϔϧϟ�Ωέϭѧѧѧϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�έρϳѧѧѧγϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϓέϐΟϟ�ϊ ѧѧѧϗϭϣϟ�Δѧѧѧϳϣϫ�ϥѧѧѧϣ�ϪѧѧѧΗϳϣϫ�ϲΉѧѧѧΗ�ϲѧѧѧΑέόϟ

�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΩѧѧѧόΑ�Ύѧѧѧϣ�ΓέѧѧѧΗϓ�ϲѧѧѧϓ�ϝѧѧѧϗϷ�ϰѧѧѧϠϋ�ϲόѧѧѧγϠϟ��ϥέѧѧѧϳ·1979�Γέρϳѧѧѧγ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϟϭϠϳΣϟ�ϥϭΩ

Ϡϗ·�έϭΩ�Ώѧѧόϟ�ΎѧѧϬΗϟϭΎΣϣ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ϯ ϭѧѧϘϟ�ϩΫѧѧϫ�ΔѧѧϘρϧϣϟ�ϰѧѧϠϋ�ΎϬΗέρϳѧѧγ�ϡΎѧѧϛΣ·�ϪѧѧϟϼΧ�ϥѧѧϣ�ν έѧѧϔΗ�ϲѧѧϣϳ

.في مواجھة أطماع القوى الكبرى خاصة الوالیات المتحدة األمریكیة

:ھداف الدراسةأ

:الموضوعیة-

�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧϠΛϣΗϣϟ�ϭ�ΞϳѧѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩ�ϩΎѧѧѧѧΟΗ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ΔѧѧѧѧγΎϳγ�ϳѧѧѧѧο ϭΗ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΔѧѧѧѧγέΩϟ�ϑ ΩѧѧѧѧϬΗ

�ΔѧѧѧγΎϳγ�ϳѧѧѧο ϭΗ�ϭ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϣϳϠϗ·�έϭΩ�Ώѧѧѧόϟϕϼѧѧѧϐϧϻ)ΔѧѧѧϳϧϭΎόΗϟ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ΏΎѧѧѧϳϏ(�ϲѧѧѧΗϟ

�ϩΎѧѧѧηϟ�ϡΎѧѧѧυϧ�ΕρϘѧѧѧγ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΩѧѧѧόΑ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ϥέѧѧѧϳ·�ΎѧѧѧϬΗΟϬΗϧ1979�ϡΎѧѧѧѧϋ�ϰѧѧѧΗΣ

1989�έΗϭѧѧѧΗϟ�ΕΎѧѧѧϗϼϋ�ϥѧѧѧϣ�ϙѧѧѧϟΫ�ΏΣΎѧѧѧλ �Ύѧѧѧϣ�ϭ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�έϳΩѧѧѧλ Η�Ωέ�ϱΫѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϧϳϣΧϟ�ϡѧѧѧϛΣ�ΓέѧѧѧΗϓ�ϱ

.بین الطرفین اإلیراني و العربي

:الّذاتیة-

ѧѧѧѧΗϟ�Δϳѧѧѧѧλ ϭλ Χϟ�ϥ·�ϭ�ΓέΎѧѧѧѧΟϟ�ϯ έѧѧѧѧΧϷ�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϝѧѧѧѧΛϣ�ΎѧѧѧѧϬϠΛϣ�Δϳϣϼѧѧѧѧγ·�ΔѧѧѧѧϟϭΩϛ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ΎѧѧѧѧϬΑ�ϊ ѧѧѧѧΗϣΗΗ�ϲ

�ΔϏΎϳѧѧѧλ �Δѧѧѧϳϔϳϛ�ϡѧѧѧϬϓ�ΔѧѧѧϟϭΎΣϣϟ�ΎϬΗѧѧѧγέΩΑ�ϡΎѧѧѧϣΗϫϼϟ�ΎѧѧѧϧΑ�ΕΩ�ΎѧѧѧϳΟέΎΧ�ϭ�ΎѧѧѧϳϠΧΩ�ΎѧѧѧϬόΑΗΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ

قرارھا الخارجي تجاه دول الخلیج

:أدبیات الدراسة

�έϭΩѧѧѧѧϟ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧγ·�ΔѧѧѧѧγέΩ�ϝϭѧѧѧѧΣ�έϭѧѧѧѧΣϣΗΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧѧγέΩϟ�ϩΫѧѧѧѧϫ�έΎѧѧѧѧρ·�ϲѧѧѧѧϓ�ϲѧѧѧѧϓ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ

�ϥϳѧѧѧѧΑ�ΓΩѧѧѧѧΗϣϣϟ�ΓέѧѧѧѧΗϔϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΞϳѧѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ1979-1989�ϩΫѧѧѧѧϫ�ˬ

�ΞϳѧѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟΎΑ�Δѧѧѧѧλ ΎΧϟ�ΕΎѧѧѧѧγέΩϟ�ϕΎѧѧѧѧρϧ�ϲѧѧѧѧϓ�ϝΧΩѧѧѧѧΗ�ΔѧѧѧѧγέΩϟ

.باعتبارھا جزءا من العالقات اإلیرانیة ـ العربیة في إطارھا العام
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:تناولت الموضوع التي األدبیاتومن 

�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϥϭΎѧѧѧόΗϟ�α ѧѧѧϠΟϣ�ϝϭΩ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ��ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϥϭѧѧѧϧόΑ�ΔѧѧѧγέΩ1979ѧѧѧ˰20001

"�ϲѧѧѧѧΑϳΗόϟ�ϥѧѧѧѧγΣ�έϭѧѧѧѧλ ϧϣϟ"�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�Ϫѧѧѧѧϳϓ�ε ϗΎѧѧѧѧϧ�ˬϝϭѧѧѧѧλ ϓ�ΔΗѧѧѧѧγ�ϥѧѧѧѧϣ�ϥϭѧѧѧѧϛΗϳ�ΏΎѧѧѧѧΗϛ�ϭѧѧѧѧϫ�ˬ

�ϰѧѧѧѧѧΗΣ�ϰѧѧѧѧѧϟϭϷ�ΔѧѧѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�Ϋѧѧѧѧѧϧϣ�ϲѧѧѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ

�ϡѧѧѧϬϳ�Ύѧѧѧϣ�ϭ�ˬΔѧѧѧΛϟΎΛϟ�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�α έΩѧѧѧϳ�ϱΫѧѧѧϟ�˯ί ѧѧѧΟϟ�ΔѧѧѧγέΩϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ

�ϡΎѧѧѧϋ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ϡΎѧѧѧϳϗ�Ϋѧѧѧϧϣ�ϱ�ϰѧѧѧϟϭϷ�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�ϝϼѧѧѧΧ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ

1979�ϡΎѧѧѧѧϋ�ϰѧѧѧѧΗΣ�ϡ1989�ϭ�ˬΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�α ѧѧѧѧγ΅ϣ�ΎѧѧѧѧϬϳϓ�ϲϓϭѧѧѧѧΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�Δϧѧѧѧѧγϟ�ϡ

ѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϲϠΧΩѧѧѧϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ΎѧѧѧϬΗί έϓ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕέѧѧѧϳϳϐΗϟ�ϰѧѧѧϠϋ�˯Ύѧѧѧο Ϙϟ�ϝϼ

�ϲѧѧѧΗϟ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ΔΑѧѧѧγϧϟΎΑ�ΩѧѧѧϳΩϬΗ�ϥѧѧѧϣ�ϪѧѧѧΗϠΛϣ�Ύѧѧѧϣ�ϭ�ˬ�ΔѧѧѧϳϛϠϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϡϭѧѧѧϘϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϩΎѧѧѧηϟ�ϡΎѧѧѧυϧ

�ϝϭΩѧѧϟ�ϩΫѧѧϫ�ϰѧѧϟ·�ΎϫέϳΩѧѧλ Η�ΓέϭѧѧΛϟ�ϩΫѧѧϫ�ΩѧѧΎϗ�ΔѧѧϟϭΎΣϣ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϳϛϠϣϟ�ϰѧѧϠϋ�ΎѧѧϬΗϣυϧ�ϡϭѧѧϘΗ

.باعتبارھا منافیة للشریعة

�ΔѧѧѧѧγέΩ"ϡόϧѧѧѧѧϣϟ�ΩѧѧѧѧΑϋ�ϥϳѧѧѧѧϔϧ"έѧѧѧѧϳ·�ϲѧѧѧѧϓ�έέѧѧѧѧϘϟ�ϊ ϧѧѧѧѧλ �ϥϭѧѧѧѧϧϋ�ΕѧѧѧѧΣΗ�Ωόѧѧѧѧγϣ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�ϭ�ϥ

�ΔѧѧѧϳΑέόϟ–ΔѧѧѧϳϧέϳϹ2�ϡѧѧѧϫ�ΕѧѧѧϟϭΎϧΗ�ϥѧѧѧϳ�ˬΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΓΩѧѧѧΣϭϟ�ΕΎѧѧѧγέΩ�ί ѧѧѧϛέϣ�ϥѧѧѧϋ�έΩΎѧѧѧλ ϟ�ˬ

.المؤسسات المؤثرة على توجھات السیاسة الخارجیة

έέϘΗѧѧѧѧγϻ�ϥѧѧѧѧϋ�Ι ѧѧѧѧΣΑϟ�ΞϳѧѧѧѧϠΧϟ�ϭ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ϥϭѧѧѧѧϧόΑ�ΔѧѧѧѧγέΩ3�ϩΩѧѧѧѧϋ�ϱΫѧѧѧѧϟ�ϭ�ˬ"�Ωϧѧѧѧѧγ�ϝΎѧѧѧѧϣΟ

.وث اإلستراتیجیةو الصادر عن مركز اإلمارات للدراسات و البح"السویدي

:إشكالیة الدراسة

�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�έϭΩѧѧѧϟ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγ·�ϡѧѧѧϬϔΑ�ϕѧѧѧϠόΗϣϟ�ϲѧѧѧγϳέϟ�ϝ΅ΎѧѧѧγΗϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧγέΩϟ�ΔϳϟΎϛѧѧѧη·�ϥѧѧѧϣϛΗ

�ϥϳѧѧѧΑ��ΓΩѧѧѧΗϣϣϟ�ΓέѧѧѧΗϔϟ�ϝϼѧѧѧΧ�ϑ Ωѧѧѧϫ�ϥѧѧѧϣ�ϪѧѧѧϘϳϘΣΗϟ��ϰόѧѧѧγΗ�Ύѧѧѧϣ�ϭ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧѧϓ�ϥέѧѧѧϳϹ)1979-

1989(�ϡΎѧѧѧѧόϟ�ΔϳϣϼѧѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧѧΛϟ�ΩѧѧѧѧόΑ�ϱ1979�ϲѧѧѧѧϧϳϣΧϟ�ΎѧѧѧѧϫΩΎϗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϡ�ΓέϭѧѧѧѧΛϟ�ϩΫѧѧѧѧϫ�ΕΎѧѧѧѧγΎϛόϧ�ϭ

�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�έѧѧѧΑΗόΗ�ϥέϳΈѧѧѧϓ�ˬ�ΎѧѧѧϬϟ�ΓέϭΎѧѧѧΟϣϟ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩ�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ϥϳѧѧѧΑ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ϭ�έϭѧѧѧΟϟ�ϝϭΩ�ϰѧѧѧϠϋ

�ΎϬϳΩѧѧѧѧѧϟ�ϭ�ΔϳѧѧѧѧѧγΎϳγϭϳΟϟ�ΕΎѧѧѧѧѧϣϭϘϣϟ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ΩѧѧѧѧѧϳΩόϟ�ϙѧѧѧѧѧϠΗϣΗ�Ι ѧѧѧѧѧϳΣ�ΔѧѧѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ϲѧѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�έϳΛ́ѧѧѧѧѧΗϟ�ΕΫ

�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ϑ Ωѧѧѧϫ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϫΫϭϔϧ�έΎѧѧѧϬυ·�ϩΎѧѧѧΟΗ�ΔѧѧѧϧϠόϣϟ�ΕΎѧѧѧϬΟϭΗϟ�ΎѧѧѧϬϟϼΧ�ϥѧѧѧϣ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ

ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�ΕѧѧѧϣΎϗ.�ΕΫ�ΓΩѧѧѧϳΩΟ�ϯ ϭѧѧѧϗ�ϝϭѧѧѧλ ϭϭ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΡΎѧѧѧΟϧϟ�ϥΎѧѧѧϛϓ

1
دبي، مركز الخلیج لألبحاث المعرفة للجمیع، (، 2000–1979السیاسة اإلیرانیة تجاه دول مجلس التعاون الخلیجي منصور حسن العتیبي، 

).2008الطبعة األولى، 
2

).2001، 2العربیة، طبیروت، مركز دراسات الوحدة(، اإلیرانیة–صنع القرار في إیران و العالقات العربیة نفین عبد المنعم مسعد، 
3

).1996أبو ظبي، مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتیجیة، د ط، (، إیران و الخلیج البحث عن االستقرارجمال سند السویدي، 
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�ϲѧѧѧѧϓ��ΔѧѧѧѧϳέΫΟ�ΕέѧѧѧѧϳϐΗ�Ι ΩѧѧѧѧΣ·�ϲѧѧѧѧϓ��έѧѧѧѧϳΑϛ�έϭΩ�ˬΔρϠѧѧѧѧγϟ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΔѧѧѧѧϔϠΗΧϣ�ΔϳѧѧѧѧγΎϳγ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϧϳΩ�ΕΎѧѧѧѧϬΟϭΗ

�ΎѧѧѧϫέΎΑΗϋΎΑ�Δѧѧѧλ ΎΧ�Δѧѧѧϳϣϫ�ϥѧѧѧϣ�ϥέѧѧѧϳ·�ϪѧѧѧΑ�ϊ ѧѧѧΗϣΗΗ�Ύѧѧѧϣ�ϰѧѧѧϟ·�έυϧϟΎѧѧѧΑ�ϙѧѧѧϟΫ�ϭ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ωΎѧѧѧο ϭ�ΓϭѧѧѧϘϟ

.الكبرى الفاعلة في النظام اإلقلیمي الخلیجي

:من ھنا تركز الدراسة على تحلیل اإلشكالیة التالیة

�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�έϭΩѧѧѧϟ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγ·�ΕέϳΛ́ѧѧѧΗ�ϲѧѧѧϫ�Ύѧѧѧϣ

  ؟) 1989-1979(خالل الفترة الممتدة ما بین 

:ؤالت الفرعیة التالیةو تندرج تحت ھذه اإلشكالیة التسا

1-�ϡ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧϳϣϫϷ�ΎѧѧѧϫΩ˷έϣ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�έϭΩѧѧѧϟ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγ·��ϝѧѧѧϫ

األطماع الخارجیة ؟ 

2-�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ϪΗѧѧѧγΎϳγ�ϲѧѧѧϓ�έѧѧѧϳϳϐΗ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�Εέѧѧѧρ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕέѧѧѧϳϐΗϣϟ�ΕΛΩѧѧѧΣ�ϝѧѧѧϫ

الخلیج  أم أن أھدافھ ظلت ثابتة ؟

3-ѧѧѧΟϭ�ϯ Ωѧѧѧϣ�Ύѧѧѧϣ�ΞϳΌѧѧѧΗ�ϭ��ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧѧϓ�ϥέѧѧѧϳϹ�ΔϳόѧѧѧγϭΗϟ�ϑ ΩѧѧѧϫϷ�ϥϳѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϳϠϋΎϔΗ�Δѧѧѧϗϼϋ�Ωϭ

الصراعات فیھا ؟

:فرضیات الدراسة

:تستدعي اإلجابة عن ھذه التساؤالت وضع الفرضیات التالیة

1-�ϭ�ϯ έѧѧѧΑϛϟ�ϯ ϭѧѧѧϘϠϟ�ΏΫѧѧѧΟ�έΩѧѧѧλ ϣ�ϲѧѧѧΑέόϟ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ��ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγϹ��ΔѧѧѧϳϣϫϷ�ΕѧѧѧϧΎϛ�ΎѧѧѧϣϟΎρϟ

.اإلقلیمیة من أجل السیطرة علیھا مما دفع بإیران للسعي  إلى لعب دور إقلیمي في المنطقة

2-�Ωϳόѧѧѧѧλ ϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧѧϫέϭΩ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳΩΎϣϟ�έѧѧѧѧϳϏ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳΩΎϣϟ�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧѧϣϭϘϣ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ΔѧѧѧѧϳϠϋΎϔΗ�Δѧѧѧѧϗϼϋ�ϙΎѧѧѧѧϧϫ

�ˬϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϙέΩ·�ϊ ѧѧѧϣ�Ϋѧѧѧϫ�ρΑΗέѧѧѧϳ�ϭ�ˬΔѧѧѧϟϭΩϟ�Γϭѧѧѧϗ�ϝϳϛѧѧѧηΗ�ϲѧѧѧϓ�έϭΩ�ΔѧѧѧϳϠΧΩϟ�Εέѧѧѧ˷ϳϐΗϣϟ�ΏѧѧѧόϠΗ�Ι ѧѧѧϳΣ

�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΕέѧѧѧϳϐΗϣϟ�έΎѧѧѧΑΗϋϻ�ϥϳѧѧѧόΑ�ΫѧѧѧΧϷ�ϊ ѧѧѧϣ�ˬΎѧѧѧϬϟ�ϪѧѧѧϔϳυϭΗ�ϯ Ωѧѧѧϣ�ϭ�Δѧѧѧϗϼόϟ�ϩΫѧѧѧϬϟ�έέѧѧѧϘϟ�ϊ ϧΎѧѧѧλ

.اإلقلیمیة و الدولیة( (

3-ϣόΗ�Ωέ�ϱΫѧѧѧѧϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϱΩѧѧѧѧΎϘόϟ�ΩѧѧѧѧόΑϟ�ί ϭέѧѧѧѧΑ�ϥ·�ΔѧѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧѧѧϓ�Ϫѧѧѧѧϣϳ

�ΎѧѧѧϬϧϭϛ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϩΫѧѧѧϫ�Δѧѧѧϣυϧ�έѧѧѧϳϳϐΗ�ΎѧѧѧϬϧϣ�ϑ ΩϬΗѧѧѧγ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�έϳΩѧѧѧλ Η�ΔѧѧѧγΎϳγ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ˬϲѧѧѧΑέόϟ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ

�ΕΎѧѧѧϳϻϭϟ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ϯ έѧѧѧΑϛϟ�ϯ ϭѧѧѧϘϟ�Γέρϳѧѧѧγ�ϊ ѧѧѧϧϣ�Ύѧѧѧο ϳ�ϑ ΩϬΗѧѧѧγϭ�ˬ�ΔѧѧѧϬΟ�ϥѧѧѧϣ�Ι ѧѧѧϳέϭΗϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϡϭѧѧѧϘΗ
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�ΔѧѧѧѧϣυϧϷ�˯ϻϭ�α Ύѧѧѧѧγ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΎϬΗέρϳѧѧѧѧγ�ν έѧѧѧѧϓ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϰόѧѧѧѧγΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧѧΣΗϣϟ

.ة و تحالفھا معھا من جھة أخرىالخلیجی

.ھناك عالقة بین األھداف التوسعیة اإلیرانیة في دول الخلیج و تأجیج الصراعات بینھما-4

:حدود الدراسة

:الحدود الزمنیة

.م كفترة ضابطة1989م ـ 1979تتخذ ھذه الدراسة الفترة الممتدة ما بین   

�ϥѧѧѧϣ�˯ΩѧѧѧΗΑ�ΓέѧѧѧΗϔϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ΩѧѧѧόΗ1979ϲѧѧѧϓ�ϝϭѧѧѧΣΗ�ΔѧѧѧρϘϧ�ϡ�έѧѧѧΑϛ�ϥέѧѧѧϳ·�ΕΩϬѧѧѧη�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ

�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ΎѧѧѧѧϳϠΧΩ�ΎѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟ�ϭ�ΎϳΩΎѧѧѧѧλ Ηϗ�ˬΎϳѧѧѧѧγΎϳγ�ΎϳέΫѧѧѧѧΟ�έѧѧѧѧϳϳϐΗ�ΕΛΩѧѧѧѧΣ�ϥϳέѧѧѧѧηόϟ�ϥέѧѧѧѧϘϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΓέϭѧѧѧѧΛ

ΎѧѧѧϫΩέ"ϲѧѧѧϧϳϣΧϟ"�ΔѧѧѧϳΟϳϠΧϟ��ϝϭΩѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϓ�ΕέѧѧѧϳϐΗϟ�Ι ΩѧѧѧΣ·�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳΩΑϟ�ΔѧѧѧρϘϧ�ϥϭѧѧѧϛΗ�ϥ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΩѧѧѧΎϗ

.المجاورة و ذلك من خالل تصدیر الثورة

ΓέѧѧѧΗϔϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϥ�Ύѧѧѧϣϛ�έѧѧѧΑϛ�ϝѧѧѧόϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ϲѧѧѧϓ�ΕέΗϭѧѧѧΗϟ�έѧѧѧΑϛ�ΕΩϬѧѧѧη

�ϕέѧѧѧόϟ�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ϥϳѧѧѧΑ�ΏέѧѧѧΣ�ϡΎѧѧѧϳϗ�ϙѧѧѧϟΫ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝѧѧѧϳϟΩ)�ϰѧѧѧϟϭϷ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΏέѧѧѧΣ(�Εϭϧѧѧѧγ�ϲϧΎѧѧѧϣΛϟ�ΕѧѧѧϣΩ

.استنزفت فیھا كل مقومات الدولتین

:الحدود المكانیة

ϝϣѧѧѧηϳϟ�ΔѧѧѧγέΩϟ�ϩΫѧѧѧϬϟ�ϲϧΎѧѧѧϛϣϟ�ΩѧѧѧϳΩΣΗϟ�ΩѧѧѧΗϣϳ�ΎѧѧѧϣϬϧϷ�ϥέѧѧѧϳ·�ϭ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ�ϲѧѧѧο έ

.طرفا الدراسة

:اإلطار المنھجي

�έϫϭѧѧѧѧυϠϟ�ϲѧѧѧѧϣϠόϟ�έϳѧѧѧѧγϔΗϟΎϓ�ˬΙ ѧѧѧѧΣΎΑϟ�ϪѧѧѧѧΟϭΗ�ΔѧѧѧѧϳΟϬϧϣ�Ύѧѧѧѧγγ�ωϭѧѧѧѧο ϭϣ�ϱ�ΔѧѧѧѧγέΩ�ΏѧѧѧѧϠρΗΗ

�ϲѧѧѧѧΗϟ�ˬΔѧѧѧѧϳϧϫΫϟ�ϝѧѧѧѧϳϠΣΗϟ�ΕϭΩ�ΩѧѧѧѧΟϧ�ΎѧѧѧѧϬϧϳΑ�ϥѧѧѧѧϣ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϝѧѧѧѧϳϠΣΗϟ�ΕϭΩ�ϡΩΧΗѧѧѧѧγ�ϲѧѧѧѧο ΗϘϳ�ΔϳѧѧѧѧγΎϳγϟ

Ύѧѧϣ�έϭѧѧλ Ηϟ�Ι ѧѧΣΎΑϟ�ΎѧѧϬΑ�ϥϳόΗѧѧγϳ�ΔѧѧϳΣΎϧ�ϥѧѧϣ�ϪѧѧΛΣΑ�ϥѧѧϣ�ϪѧѧΗϳΎϏ�ΩѧѧϳΩΣΗ�ϭ�ˬΔѧѧϳΣΎϧ�ϥѧѧϣ�ΔϓΩϬΗѧѧγϣϟ�ϪѧѧΛΣΑ�ΓΩ

.أخرى

�ϲѧѧѧѧϓ�Ι ѧѧѧѧΣΎΑϟ�ΎѧѧѧѧϬϳϠϋ�ΩѧѧѧѧϣΗόϳ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧѧϳϧϫΫϟ�ϝΎѧѧѧѧγϭϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΓΩѧѧѧѧΣϭ�ΔѧѧѧѧϳΟϬϧϣϟ�ΔѧѧѧѧΑέΎϘϣϟ�έѧѧѧѧΑΗόΗ�ϭ

ΎѧѧѧϬΑ�ΔϠѧѧѧλ Ηϣϟ�έϫϭѧѧѧυϟ�ϭ�ΎϬΗѧѧѧγέΩ�Ωέѧѧѧϣϟ�ΓέϫΎѧѧѧυϟ�ρΎΑϧΗѧѧѧγ�ϭ�˯έϘΗѧѧѧγ.�ϲѧѧѧϓ�Ι ѧѧѧΣΑϟ�ϰѧѧѧο Ηϗ�ϪѧѧѧϳϠϋϭ



14

ѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�έϭΩѧѧѧϟ�ϪϳΟϳΗέΗѧѧѧγ�ΞϫΎѧѧѧϧϣϟ�ϡΩΧΗѧѧѧγ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϲ

.المنھج التاریخي، المنھج النظمي، منھج دراسة حالة و منھج صنع القرار:التالیة

ѧѧѧ˰ϲΧϳέΎѧѧѧΗϟ�ΞϬϧѧѧѧϣϟ:�ϑ ѧѧѧηϛ�ϲѧѧѧϓ�ϪѧѧѧΗϳϣϫϷ�ϲΧϳέΎѧѧѧΗϟ�ΞϬϧѧѧѧϣϟ�ϥѧѧѧϣ�ϲѧѧѧϣϠϋ�Ι ѧѧѧΣΑ�ϭѧѧѧϠΧϳ�ΩΎѧѧѧϛϳ�ϻ

ϓ�ϝѧѧѧΟ�ϥѧѧѧϣ�ϩέϫϭѧѧѧυ�ϭ�ϪѧѧѧΛΩΣ�ϑ ѧѧѧϠΗΧϣΑ�ϲѧѧѧο Ύϣϟ�έϭѧѧѧρΗ�ϡΩΧΗѧѧѧγϳ�ϭ�ˬϝΑϘΗѧѧѧγϣϟΎΑ�̈́ѧѧѧΑϧΗϟ�ϭ�έѧѧѧο ΎΣϟ�ϡѧѧѧϬ

��ΎϬϠѧѧѧλ �ϰѧѧѧϟ·�ωϭΟέϟΎѧѧѧΑ�ΎϫέϳѧѧѧγϔΗ�ϭ�ϪѧѧѧΛΩΣ�ϭ�ϩέϫϭѧѧѧυ�ΔѧѧѧγέΩ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�έѧѧѧο ΎΣϟ�ΔѧѧѧγέΩ�ϲѧѧѧϓ�Ύѧѧѧο ϳ

�ΏΎΑѧѧѧѧѧγϷϭ�ϝѧѧѧѧѧϣϭόϟ�ϭ�ˬΎѧѧѧѧѧϬϳϠϋ�Εέѧѧѧѧѧϣ�ϭ�ΎѧѧѧѧѧϬϟ�Εѧѧѧѧѧο έόΗ�ϲѧѧѧѧѧΗϟ�ΕέϭѧѧѧѧѧρΗϟ�ϭ��ΕέѧѧѧѧѧϳϐΗϟ�ΩѧѧѧѧѧϳΩΣΗ�ϭ

ϙѧѧѧϟΫ�ϥѧѧѧϋ�Δϟϭ̈́ ѧѧѧγϣϟ4.ΩѧѧѧϬΑ�ϲΧϳέΎѧѧѧΗϟ�ΞϬϧϣϟΎѧѧѧΑ�ΔѧѧѧγέΩϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�Ύ˷ϧόΗѧѧѧγ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ��ϡѧѧѧϬϓ�ϑ

�ϭ�ˬΓέѧѧѧηΎΑϣ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΩѧѧѧόΑ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ΎѧѧѧϫέϭΩ�ί έѧѧѧΑ·�ϭ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ

�ϡѧѧѧϬϔϟ�ΔѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ϲѧѧѧο Ύϣ�ϰѧѧѧϟ·�ωϭΟέϟΎѧѧѧΑ�ϙѧѧѧϟΫ�ϭ�ˬΕΎϳϋΩѧѧѧΗ�ϥѧѧѧϣ�ϙѧѧѧϟΫ�ϥѧѧѧϋ�ΞΗѧѧѧϧ�Ύѧѧѧϣ

.تطوراتھا و تحوالتھا إبان ھذه الفترة

έέѧѧѧϘϟ�ϊ ϧѧѧѧλ �ΞϬϧѧѧѧϣ�ѧѧѧ˰:�ϡΗѧѧѧϬϳ�Ϋѧѧѧϫ�ϭ�ˬΎѧѧѧϫ˯ έϭ�ΔѧѧѧϧϣΎϛϟ�ϊ ϓϭΩѧѧѧϟ�ϭ�ΩέѧѧѧϓϷ�Εέέѧѧѧϗ�ΔѧѧѧγέΩΑ

�έέѧѧѧϘϟ�ΫѧѧѧΧΗϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϑ ѧѧѧϗϭϣϟ�ϝϛѧѧѧηΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕέѧѧѧϳϐΗϣϟ�ϭ�ϝѧѧѧϣϭόϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϑ έѧѧѧόΗϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΩϋΎѧѧѧγϳ�ΞϬϧѧѧѧϣϟ

Ϫ˷ϣѧѧѧο Χ�ϲѧѧѧϓ5�ΔѧѧѧϳϠϣϋ�ϲѧѧѧϓ�ΓέΛ̈́ѧѧѧϣϟ�ϝѧѧѧϣϭόϠϟ�Ύϧѧѧѧο έ˷όΗ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ΎϧΗѧѧѧγέΩ�ϲѧѧѧϓ�έѧѧѧϳΧϷ�Ϋѧѧѧϫ�ί έѧѧѧΑϳ�ϭ�ˬ

ѧѧѧϓ�ΎϫΫѧѧѧϳϔϧΗ�ϡѧѧѧΛ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϊ ϧѧѧѧλ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�έϭΩѧѧѧϟΎϓ�ˬΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϲϳ�έϭ˷ѧѧѧλ Η�ϥѧѧѧϋ�έѧѧѧ˷Αό

�ϯ ϭѧѧѧϘϟ�ϭ�ϝϭΩѧѧѧϟΎΑ�ΎѧѧѧϬΗϗϼϋ�ΔѧѧѧόϳΑρ�ϭ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϪѧѧѧρϳΣϣ�ϲѧѧѧϓ�ϪѧѧѧΗΩΣϭ�ΔѧѧѧϧΎϛϣϟ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϊ ϧΎѧѧѧλ

.اإلقلیمیة المجاورة

ϲѧѧѧϣυϧϟ�ΞϬϧѧѧѧϣϟ�ѧѧѧ˰:�Ι ϼѧѧѧΛ�ϥѧѧѧϋ�Εϔѧѧѧηϛ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔϳϛϭϠѧѧѧγϟ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�Εί έѧѧѧϓ·�ΩѧѧѧΣ�έѧѧѧΑΗόϳ�ϱΫѧѧѧϟ

ΕΎϳϭΗѧѧѧγϣ:ѧѧѧυϧϟ��ϭ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ˬΩέѧѧѧϔϟ�Ϫѧѧѧϟ�ν έѧѧѧόΗ�Ύѧѧѧϣ�Ϋѧѧѧϫ�ϭ��ϡΎ"ί ѧѧѧΗϟϭ�Ι ѧѧѧϳϧϛ"�ϪѧѧѧΑΎΗϛ�ϲѧѧѧϓ)ϥΎѧѧѧγϧϹ ،

ΏέѧѧѧΣϟ�ϭ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ(�ρѧѧѧγϭ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϛ�έѧѧѧΑΗϋ�ϱΫѧѧѧϟ�ϭ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϠϟ�ν έόΗϟΎѧѧѧΑ�ϥϳΛΣΎѧѧѧΑϟ�ϡΎѧѧѧϗ�ϡѧѧѧΛ�ϥѧѧѧϣ�ˬ

�ϙѧѧѧϠΗ�ϥѧѧѧϋ�ί ϳΎѧѧѧϣΗΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧϓ�ΕϼϋΎѧѧѧϔΗϟ�ϑ ѧѧѧηϛ�ϑ ΩѧѧѧϬΑ�ϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϭ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ϥϳѧѧѧΑ

όΗѧѧγ�ϭ�ˬϲϟϭΩѧѧϟ�ϡΎѧѧυϧϟ�ϲѧѧϓ�ΓΩϭѧѧΟϭϣϟ�Ι ѧѧΣΑ�ϰѧѧϠϋ�ϡϭѧѧϘΗ�ΎѧѧϬϧϷ�ΎѧѧγΎγ�ΔѧѧγέΩϟ�ϩΫѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ΞϬϧѧѧϣϟ�Ϋѧѧϫ�ϝϣ

.التفاعالت اإلقلیمیة بین إیران و الدول الخلیجیة العربیة كونھا تشكل النظام اإلقلیمي الخلیجي

ΔѧѧѧϟΎΣ�ΔѧѧѧγέΩ�ΞϬϧѧѧѧϣ�ѧѧѧ˰:�ϭ�ΔѧѧѧϟΎΣ�ΔѧѧѧγέΩϟ�ΕΎѧѧѧϧΎϳΑϟ�ϭ�ΕΎѧѧѧϣϭϠόϣϟ�ϊ ѧѧѧϣΟϟ�ΔѧѧѧϳϣϠϋ�ΔѧѧѧϘϳέρ�ϭѧѧѧϫ�ϭ

�ϊ ѧѧѧϣΗΟϣ�ϭ�ΔѧѧѧϋΎϣΟ�ϭ�Ωέѧѧѧϓ�ϥѧѧѧϋ�ΓέΎѧѧѧΑϋ�ΔѧѧѧϟΎΣϟ�ϥϭѧѧѧϛΗ�ϭ�ˬέѧѧѧο ΎΣϟ�ϭ�ϲѧѧѧο Ύϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϬΗέϭρΗ�ϭ�έѧѧѧΛϛ

�ϰѧѧѧѧϠϋ�ί ѧѧѧѧϛέϳ�ϭ�έϫϭѧѧѧѧυϟ�ΔѧѧѧѧγέΩΑ�ϡΗѧѧѧѧϬϳ�ΞϬϧѧѧѧѧϣϟ�ΫѧѧѧѧϬϓ�ˬϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϭ�ϲϣϟΎѧѧѧѧϋ�ϭ�ϲѧѧѧѧϠΣϣ

4
، )2000، 1للنشر، طعمان، دار الصفاء (،مناھج و أسالیب البحث العلمي النظریة و التطبیقربحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم، .د
.37ص

5
.157،ص )1997الجزائر، د د ن، د ط، (،المنھجیة في التحلیل السیاسي المفاھیم، المناھج، اإلقترابات، و األدواتمحمد شلبي، 
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Ύѧѧѧѧλ ϣ�ϊ ѧѧѧѧΑΗΗ�ϭ�ΕΎѧѧѧѧϣϭϠόϣϟ�ϊ ѧѧѧѧϣΟ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧϣ�ΎϬѧѧѧѧλ ϳΧηΗ�ΔΑΑѧѧѧѧγϣϟ�ϕΎѧѧѧѧϘΣϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϝϭѧѧѧѧλ Σϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΎϫέΩ

ΞΎѧѧѧѧΗϧ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϝϭѧѧѧѧλ ϭϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϟΎΣϠϟ6�Δѧѧѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧѧѧΣϟ�ΔѧѧѧѧϟΎΣ�ΔѧѧѧѧγέΩ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧϣ�έѧѧѧѧϬυϳ�ΞϬϧѧѧѧѧϣϟ�Ϋѧѧѧѧϫϭ�ˬ

�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϲѧѧѧѧϧϳϣΧϟ�ΎѧѧѧѧϬΟϬΗϧ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϊ ѧѧѧѧγϭΗϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΔѧѧѧѧΟϳΗϧϛ�Ε˯ΎѧѧѧѧΟ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ

ϕρΎѧѧѧѧϧϣϟ�ν ѧѧѧѧόΑ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΫϭΣΗѧѧѧѧγϻ�ϲѧѧѧѧϓ�έέϣΗѧѧѧѧγϻ�ϭ�ˬΓέϭѧѧѧѧΛϟ�έϳΩѧѧѧѧλ Η�ΔѧѧѧѧϟϭΎΣϣ�ϭ�ˬΎϘΑΎѧѧѧѧγ�ΔѧѧѧѧϠΗΣϣϟ

.تجسیدا لنظریة والیة الفقیھ"دور الرائد"محاولتھ إقامة حكومة إسالمیة تشكل فیھا إیران 

:اإلطار النظري

�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�έϭΩѧѧѧϟ�ϪϳΟϳΗέΗѧѧѧγ�ϡѧѧѧϬϓ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎϧΗѧѧѧγέΩ�ϡϭѧѧѧϘΗ

�ϥϳѧѧѧѧΑ�Ύѧѧѧѧϣ�ΓΩѧѧѧѧΗϣϣϟ��ΓέѧѧѧѧΗϔϟ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ΞϳѧѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣ1979 1989م ـ�ϭ�ˬϡ�ωϭѧѧѧѧο ϭϣϟ�Ϋѧѧѧѧϫ�ϝѧѧѧѧϳϠΣΗϟ

�ϲѧѧѧѧϫ�ϭ�ϻ�ΔϳѧѧѧѧγΎγ�Δѧѧѧѧϳέυϧ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΎϧΩѧѧѧѧϣΗϋϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�Δѧѧѧѧϳέυϧ�ΕΎѧѧѧѧγέΩϟΎΑ��ρΑΗέѧѧѧѧΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ˬ

�ΩѧѧϳΩΣΗ�ϭ�ϲѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧυϧϟ�ΔѧѧϳϫΎϣΑ�ΔѧѧρΎΣϹ�ˬΔѧѧϳϣϳϠϗϹ�ϡυϧѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧγέΩ�ϝѧѧϛ�ΏѧѧϠρΗΗ��Ι ѧѧϳΣΑ�ΔѧѧϳϣϳϠϗϹ

ΎϬϟΎϣόΗѧѧѧѧѧγ�ΏѧѧѧѧѧΟϳ�έϳϳΎѧѧѧѧѧόϣϟ�ϩΫѧѧѧѧѧϫ�˷ϱ�ϝϭѧѧѧѧѧΣ�ϡΎѧѧѧѧѧϘϟ�ϝΩѧѧѧѧѧΟϟ�ΔѧѧѧѧѧηϗΎϧϣϟ�ϭ�ˬϩέϳϳΎѧѧѧѧѧόϣ�ϡΎѧѧѧѧѧυϧϟ�ϑ ѧѧѧѧѧϳέόΗϟ

�ϥέѧѧѧѧϳ·�ΕϼϋΎѧѧѧѧϔΗ�ϑ ϳѧѧѧѧλ ϭΗ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧγέΩϟ�ϲѧѧѧѧρϐΗ�ϩΫѧѧѧѧϫ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�Δѧѧѧѧϳέυϧ�ϭ�ˬϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ

.ضمن النظام اإلقلیمي الخلیجي باعتبارھا منطقة حیویة  في إستراتیجیتھا

:اإلطار المفاھیمي

-ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧѧγϹ:�ΕΎѧѧѧѧѧϳΎϐϟ�ϭ�ϑ ΩѧѧѧѧѧϫϷ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϲѧѧѧѧѧϫ�ϭ�ˬ�ϲѧѧѧѧѧγΎϳγ�ϭ�ϲΟϳΗέΗѧѧѧѧѧγ�Ϡρѧѧѧѧѧλ ϣ

Ωέѧѧѧϔϟ�ΎѧѧѧϬϳϐΗΑϳ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ϯ Ωѧѧѧϣϟ�ΔѧѧѧϠϳϭρ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϥϳѧѧѧόϣ�ϑ Ωѧѧѧϫ�ϕѧѧѧϳϘΣΗϟ�ϊ ѧѧѧο ϭΗ�ϕέѧѧѧρ�ϭ�ρѧѧѧѧρΧ�ϲѧѧѧϬϓ�ˬ

�ϲѧѧѧϓ�ΓέϓϭѧѧѧΗϣϟ�έΩΎѧѧλ ϣϟ�ϡΩΧΗѧѧѧγ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧϳϧϣϷ�Ε˯έѧѧѧΟϹ�ϭ�ΕΎѧѧѧρϳρΧΗϟ��ϰѧѧϠϋ�ΩΎѧѧѧϣΗϋ�ΩѧѧѧϳόΑϟ�ϯ Ωѧѧϣϟ

.7المدى القصیر

-ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ:ѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ϙѧѧѧϠΗ�ΕΎѧѧѧϗϼϋ�ΩΩѧѧѧΣϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΔѧѧѧγΎϳγ�ϥѧѧѧϣ�˯ί ѧѧѧΟϟ�ϙѧѧѧϟΫ�ϲѧѧѧϫ ع

ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΔѧѧѧϋΎϣΟϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ϭ�ϯ έѧѧѧΧϷ�ϝϭΩѧѧѧϟ.�ϥѧѧѧϣ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ΏѧѧѧϧΎΟϟΎΑ�ρΑΗέѧѧѧΗ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϥ�ΎѧѧѧϣΑ�ϭ

�ϥΈѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΔѧѧѧγΎϳγ"ε ΗѧѧѧϳϭΩ�ϝέΎѧѧѧϛk.Deutsch"�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ΔѧѧѧϳϷ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϥ�ѧѧѧο ϭ

�ΔѧѧѧϳΎϣΣ�ϝѧѧѧΟ�ϥѧѧѧϣ�ϲόѧѧѧγϟ�ϭ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ϙѧѧѧϠΗ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ϝϼϘΗѧѧѧγΎΑ�ϕѧѧѧϠόΗϳ�Ύѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ�ΔѧѧѧΟϟΎόϣΑ�ι ΗѧѧѧΧΗ�ϝϭΩѧѧѧϟ

.8قتصادیة مصالحھا اال

6
.129، ص )1999د م ن، مكتبة مدبولي، د ط، (،العلميبحثلامناھج عقیل حسن عقیل، 

7
.38، ص )عربي إنجلیزي(الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیةي، اسماعیل عبد الفتاح عبد الكاف

8
.12، 11، ص ص )2000، 1لبنان، دار الرواد، ط(،السیاسة الدولیة بین النظریة و الممارسةزاید عبد هللا مصباح، 
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-ϭΩѧѧѧѧѧϟέ:�ΔѧѧѧѧѧγέΩ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ϝϣόΗѧѧѧѧѧγ�ˬΔѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ϭ�ΔϳΟϭϟϭϛϳѧѧѧѧѧγϟ�ΕΎѧѧѧѧѧγέΩϟΎΑ�έϭΩѧѧѧѧѧϟ�ϡϭѧѧѧѧѧϬϔϣ�ρΑѧѧѧѧѧΗέ

�ΎѧѧѧϬΑ�ϡϭѧѧѧϘΗ�ϲѧѧѧΗϟ�Δѧѧѧϔϳυϭϟ�ϥѧѧѧϣ�ΩΩѧѧѧΣΗϳ�έϭΩѧѧѧϟ�ϡϭѧѧѧϬϔϣϓ�ˬϩέϳѧѧѧγϔΗ�ϭ�ϝϭΩѧѧѧϠϟ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�ϙϭϠѧѧѧγϟ

�ϭ�ΔѧѧѧϳϠΧΩϟ�ΕέѧѧѧϳϐΗϣϟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϩΩΩѧѧѧΣΗ�έϭΩѧѧѧϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϭ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϭ�ϲϟϭΩѧѧѧϟ�ΎѧѧѧϬρϳΣϣ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ

.یةاإلقلیمیة و الدول

9.ھو الدور أو الوظیفة التي تقوم بھا الدولة في إطارھا اإلقلیمي:الدور اإلقلیمي-

-ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ:�ϭ�ϲѧѧѧѧϓέϐΟ�ϡϳѧѧѧѧϠϗ·�ϲѧѧѧѧϓ�ϊ ѧѧѧѧϘΗ�ϝϭΩ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ΕϼϋΎѧѧѧѧϔΗϟ�ϭ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�ΔѧѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϲѧѧѧѧϧόϳ

.تخضع لقواعد و قوانین منتظمة

�ϑ έѧѧѧϋ�Ωѧѧѧϗ�ϭ"ϱέϭΗϧΎѧѧѧϛ�α ϳϭѧѧѧϟ"و"ϝϐϳΑѧѧѧγ�ϥϔϳΗѧѧѧγ"�Ϫѧѧѧϧ́Α�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ϡѧѧѧο ϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ

�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϭϐϠϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϧΛϹ�ϝѧѧѧѧϣϭόϟ�ν ѧѧѧѧόΑ�ϙѧѧѧѧϠϣΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϠϋΎϔΗϣϟ�ϭ�ΓέϭΎѧѧѧѧΟΗϣϟ�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϥѧѧѧѧϣ�έѧѧѧѧΛϛ�ϭ

.10الثقافیة و التاریخیة المشتركة

ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ѧѧѧ˰:�ϝΣϭѧѧѧγ�ϰѧѧѧϠϋ�Δѧѧѧόϗϭϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϡѧѧѧο ϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϓέϐΟϟ�ΩΩѧѧѧΗϣϻ�ϙѧѧѧϟΫ�ϭѧѧѧϫ

�ΔѧѧѧϛϠϣϣϟ�ˬϕέѧѧѧόϟ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ�ϡѧѧѧο ϳϓ��ˬΞϳѧѧѧϠΧϟ�ˬΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧѧѧϣϹ�ˬΕѧѧѧϳϭϛϟ�ˬΔϳΩϭόѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ

.11البحرین، قطر، سلطنة عمان و إیران

�ѧѧѧ˰�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ:�ϡΎѧѧѧϋ�ΕΛΩѧѧѧΣ�ΓέϭѧѧѧΛ�ϲѧѧѧϫ1979�ΕѧѧѧΣΗ�ϲѧѧѧϛϠϣ�ϡΎѧѧѧυϧ�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϬΗϟ˷ϭΣ�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ϲѧѧѧϓ�ϡ

�ௌ�Δѧѧѧϳ�έѧѧѧΑΗόϳ�ϭ�ˬ˯ ΎΗϔΗѧѧѧγϻ�ϕѧѧѧϳέρ�ϥѧѧѧϋ�Δϳϣϼѧѧѧγ·�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟ�ϰѧѧѧϟ·�ϱϭѧѧѧϠϬΑ�Ύѧѧѧο έ�ΩѧѧѧϣΣϣ�ϩΎѧѧѧηϟ�ϡѧѧѧϛΣ

�ϲѧѧϧϳϣΧϟ�ϰѧѧϟ·�ΓέϭѧѧΛϟ�ϩΫѧѧϫ�έϳΩѧѧλ Η�ϰѧѧϠϋ�ϝѧѧϣόϟ�ΕѧѧϟϭΎΣ�ϲѧѧΗϟ�ΔѧѧϳϧέϳϹ�ΔϳϣϼѧѧγϹ�ΔѧѧϳέϭϬϣΟϟ�α ѧѧγ΅ϣ

.12المناطق المجاورة

:تقسیم الدراسة

.تنقسم الدراسة إلى مقدمة و ثالثة فصول تّضم عددا من المباحث و المطالب و خاتمة

ѧѧѧѧΛ�ϰѧѧѧϟ·�ϩΎϧϣѧѧѧѧ˷γϗ�ϭ�ˬϲѧѧѧΟϳϠΧϟ��ϡΎѧѧѧѧυϧϠϟ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗ·�ΔѧѧѧѧγέΩΑ�Ύѧѧѧϧϣϗ�ϝϭϷ�ϝѧѧѧѧλ ϔϟ�ϲѧѧѧϓ�ˬΙ ѧѧѧѧΣΎΑϣ�Ι ϼ

�ϑ ѧѧѧϳέόΗϟ��ϝϭϷ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϧϗέρΗ�ˬϥϳѧѧѧΑϠρϣ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϡϭѧѧѧϬϔϣϟ�ϝϭϷ�Ύϧѧѧѧλ λ Χ

�Ι ѧѧѧΣΑϣϟ�Ύѧѧѧϣ�ˬ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϑ ѧѧѧϳέόΗ�ϰѧѧѧϟ·�ϲϧΎѧѧѧΛϟ�ϲѧѧѧϓ�ϭ�ΔѧѧѧϣΎϋ�Δϔѧѧѧλ Α�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ

9
.35، 34، ص ص مرجع سابقالعتببي، 

10
، 2، ع 25، م مجلة جامعة دمشق، "االقتصادي العربي في ضوء االحتالل األمریكياآلثار السیاسیة في النظام "أحمد عارف أرحیل، 

.622، ص2009
11

.28، ص مرجع سابقالعتیبي، 
12

,-11-2015ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة، الثورة اإلیرانیة اإلسالمیة،  14http://ar.wikipidia.org/wiki/
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�Ι ѧѧϟΎΛϟ�Ι ѧѧΣΑϣϟ�ϲѧѧϓϭ�ˬϲѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧυϧϟ�ΕΎϣѧѧγ�ϭ�Ε˷ί ѧѧϳϣϣ�Ϫѧѧϳϓ�ΎѧѧϧϟϭΎϧΗ�ϲϧΎѧѧΛϟ�ΞϳέόΗϟΎѧѧΑ�Ύѧѧϧϣϗ

.على إمكانات القوة في النظام اإلقلیمي الخلیجي و آثارھا السلبیة

�ΏέѧѧѧΗϗ�ϝϭϷ�Ι ѧѧѧΣΑϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϧϟϭΎϧΗ�ˬΙ ѧѧѧΣΎΑϣ�Ι ϼѧѧѧΛ�ϰѧѧѧϟ·�ϪϣϳѧѧѧγϘΗΑ�ΎѧѧѧϧϣϘϓ�ϲϧΎѧѧѧΛϟ�ϝѧѧѧλ ϔϟ��Ύѧѧѧϣ

�ΫѧѧѧϬϟ�ˬΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�έϭΩϷ�ΔѧѧѧγέΩΑ�ϡΗѧѧѧϬϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϝѧѧѧϳϠΣΗϟ�έΎѧѧѧρΈϛ�έϭΩѧѧѧϟ

�Ϋѧѧѧϫ�Ύϧϣѧѧѧγϗ�ΏέѧѧѧΗϗ�ϲϧΎѧѧѧΛϟ�ϲѧѧѧϓ�ϭ�έϭΩѧѧѧϟ�ΏέѧѧѧΗϗ�ϡϭѧѧѧϬϔϣ�ϝϭϷ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϧϟϭΎϧΗ�ˬϥϳѧѧѧΑϠρϣ�ϰѧѧѧϟ·�Ι ѧѧѧΣΑϣϟ

ϲѧѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϝѧѧѧѧѧϳϠΣΗϟ�ϲѧѧѧѧѧϓ�έϭΩѧѧѧѧѧϟ.�ϭ�ΔѧѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϡϭѧѧѧѧѧϬϔϣϟ��ϩΎϧѧѧѧѧѧλ λ Χ�ϲϧΎѧѧѧѧѧΛϟ�Ι ѧѧѧѧѧΣΑϣϟ�Ύѧѧѧѧѧϣ

�ΕΩΩѧѧѧѧѧΣϣϟ�ϲϧΎѧѧѧѧѧΛϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϡϭѧѧѧѧѧϬϔϣϟ�ϝϭϷ�ι ѧѧѧѧѧλ Χ�ˬϥϳѧѧѧѧѧΑϠρϣ�ϝϼѧѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ΎϬΗΩΩѧѧѧѧѧΣϣ

Ι ѧѧѧѧΣΑϣϟ�Ύѧѧѧѧϣ�ˬΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΕΩΩѧѧѧѧΣϣϟ�ϩΎϧѧѧѧѧλ λ Χ�Ι ѧѧѧѧϟΎΛϟ

�ϲϧΎѧѧѧΛϟ�ϲѧѧѧϓ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϠϟ�ΔѧѧѧϳϠΧΩϟ�ΕΩΩѧѧѧΣϣϟ�ϝϭϷ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϧϟϭΎϧΗ�ˬϥϳѧѧѧΑϠρϣ�ϝϼѧѧѧΧ

.المحددات اإلقلیمیة و الدولیة للسیاسة الخارجیة اإلیرانیة

ѧѧѧѧѧѧΟΗ�ΔѧѧѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧѧѧγΎϳγϟ�Ϫѧѧѧѧѧѧϳϓ�ΎѧѧѧѧѧѧϧϟϭΎϧΗ�Ι ѧѧѧѧѧѧϟΎΛϟ�ϝѧѧѧѧѧѧλ ϔϟ�Ύѧѧѧѧѧѧϣ��ϭ�ΞϳѧѧѧѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩ�ϩΎ

�ϲѧѧΗϟ�έѧѧρϷ�ϝϭϷ�Ι ѧѧΣΑϣϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϧϟϭΎϧΗ�ˬϥϳѧѧΛΣΑϣ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ϥϳϓέѧѧρϟ�ϥϳѧѧΑ�ΕΎѧѧϗϼόϟ�ϰѧѧϠϋ�ΎϬΗΎѧѧγΎϛόϧ

�ϲѧѧѧϧϳϣΧϟ�ϡѧѧѧϛΣ�ΓέѧѧѧΗϓ�ϝϼѧѧѧΧ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ΎѧѧѧϬϳϠϋ�ϡϭѧѧѧϘΗ1979 1989م ـ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ˬϡ

ΩѧѧϘΗ�ϭ�ΔѧѧѧϳϛϠϣϟ�Δѧѧϣυϧϸϟ�Δѧѧο έΎόϣϟ�ϭ�ϊ ѧѧγϭΗϟ�ΔѧѧѧγΎϳγ�ϝϭϷ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϧϟϭΎϧΗ�ϥϳѧѧΑϠρϣ�ϰѧѧѧϠϋ�έΩΎѧѧϘϟ�ϝϳΩѧѧΑϟ�ϡϳ

�Ϋϭѧѧѧϔϧϟ�ˬΎϳΟϭϟϭϳΩѧѧѧϳϷ�έϭΩ�ˬέϭΎѧѧѧΣϣ�ΔѧѧѧΛϼΛ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�Ώϭόѧѧѧη�ϟΎѧѧѧλ ϟ�ϥϭѧѧѧϛΗϟ�ΔѧѧѧϟΩΎόϣϟ�έѧѧѧϳϳϐΗ

�ΔѧѧѧγΎϳγϠϟ�ι ѧѧѧ˷λ Χϓ�ϲϧΎѧѧѧΛϟ�ΏѧѧѧϠρϣϟ�Ύѧѧѧϣ�ˬ˷ϠѧѧѧγΗϟ�ϭ�ϥѧѧѧϣϷ�ΎϳΎѧѧѧο ϗ�Ϋѧѧѧϛ�ϭ�ˬϲѧѧѧϣϳϠϗ·�έϭΩ�ϥѧѧѧϋ�Ι ѧѧѧΣΑϟ�ϭ

ѧѧѧϬόϣ�ϭ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ΔѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧϳϻϭϟ�ϭ�ΔѧѧѧϣΎϋ�Ώέѧѧѧϐϟ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ΔѧѧϳϧέϳϹ�Ύѧѧѧϣ�ˬϝϳέѧѧѧγ·�Ύ�Ι ѧѧѧΣΑϣϟ

�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΕΎѧѧѧϗϼόϠϟ�Ϫѧѧѧϧϣ�ϝϭϷ�ΏѧѧѧϠρϣϟ�ϲѧѧѧϓ�Ύϧѧѧѧο έ˷όΗ�ϲϧΎѧѧѧΛϟ–�ϲϧΎѧѧѧΛϟ�ΏѧѧѧϠρϣϟ�ϲѧѧѧϓ�Ύѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳΟϳϠΧϟ

�ϭ�ϲѧѧѧϧϳϣΧϟ�ΎѧѧѧϫΎϧΑΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϠϟ�ΔѧѧѧΟϳΗϧ�ϡϫ́ѧѧѧϛ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�˰ѧѧѧΔϳϗέόϟ�ΏέѧѧѧΣϟ�ΝΫϭѧѧѧϣϧΑ�ΫѧѧѧΧ́ϧ�ϥ�Ύѧѧѧϧϳ΄Ηέ

.الّدور الذي یسعى إلیھ في المنطقة الخلیجیة
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النظام اإلقلیمي الخلیجيماھیة :الفصل األول

�ΕέϭѧѧѧρΗ�Ι ΩѧѧѧΣ·�ϰѧѧѧϟ·�ˬΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ϡϭѧѧѧϠόϟ�ϥѧѧѧϣ�ΩѧѧѧϳΩόϟ�ΕϠϣѧѧѧη�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔϳϛϭϠѧѧѧγϟ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΕΩ

�ϭ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ΎϳΎѧѧѧο ϗ�ϭ�ΕΎϋϭѧѧѧο ϭϣ�ˬΙ ѧѧѧΣΑϟ�ΞϫΎѧѧѧϧϣ�Ι ѧѧѧϳΣ�ϥѧѧѧϣ�ˬΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ΕΎѧѧѧγέΩ�ϲѧѧѧϓ�ΓέѧѧѧϳΛϛ

�ϭ�ˬΔѧѧѧϟϭΩΗϣϟ�ΕΎѧѧѧϳέυϧϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳόΟέϣϟ�έѧѧѧρϷ�ϝѧѧѧϣϭόϟ�ϭ�ΕΎѧѧѧϣϭϘϣϟ�ϝѧѧѧϳϠΣΗ�ϰѧѧѧϟ·�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϰόѧѧѧγΗ

�ϭ�ΔѧѧѧѧϣΎόϟ�ρΎѧѧѧѧϣϧϷ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϝϭѧѧѧѧλ ϭϟ�ϝϭΎѧѧѧѧΣΗ�ϭ�ˬϲϋΎѧѧѧѧϣΟϟ�ϭ�ϱΩέѧѧѧѧϔϟ�ϙϭϠѧѧѧѧγϟ�ΩΩѧѧѧѧΣΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧѧϔϠΗΧϣϟ

.المتكررة لھذا السلوك و تفسیرھا

�ϩΫѧѧѧѧѧϬϟ�ΓΩѧѧѧѧѧϳΩϋ�ΔѧѧѧѧѧϳϠϳϠΣΗ�ΕΎϳϭΗѧѧѧѧѧγϣ�έϭѧѧѧѧѧϬυ�ΔѧѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧѧѧϗϼόϟ�ΔѧѧѧѧѧγέΩ�έϭѧѧѧѧѧρΗ�ϥѧѧѧѧѧϋ�ΞΗѧѧѧѧѧϧ

ΕΎѧѧѧϗϼόϟ13Ϡϟ�ΕΎϳϭΗѧѧѧγϣ�Ι ϼѧѧѧΛ�ϙΎѧѧѧϧϬϓ�ˬ�ϲѧѧѧϫ�ϭ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ΕΎѧѧѧγέΩ�ϝΎѧѧѧΟϣ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϣϠόϟ�ϝѧѧѧϳϠΣΗ

�ϯ ϭΗѧѧγϣϟ�ϥѧѧϣ�˯ί ѧѧΟ�ϭѧѧϫ�έѧѧϳΧϷ�Ϋѧѧϫ�ϭ�ˬϪѧѧϳϠϳ�ϱΫѧѧϟ�ϯ ϭΗѧѧγϣϟ�ϱϭѧѧΣϳ�ΕΎϳϭΗѧѧγϣϟ�ϩΫѧѧϫ�ΩѧѧΣ΄ϓ�ˬΔѧѧϠΧΩΗϣ

�ϙѧѧѧϟΫ�ϡѧѧѧΟΣϟ�ΎѧѧѧϘϓϭ�ϯ έѧѧѧΧϷ�ΎѧѧѧϬϧϣ�˷ϝѧѧѧϛ�ϱϭѧѧѧΣΗ�ΕΎϳϭΗѧѧѧγϣ�Ι ϼΛѧѧѧΑ�ϪѧѧѧϠϳΛϣΗ�ϥѧѧѧϛϣϳ�Ύѧѧѧϣ�ϭѧѧѧϫ�ϭ�ˬϪѧѧѧϟ�ϕΑΎѧѧѧγϟ

.المستوى

ϲϣϟΎѧѧѧѧόϟ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ϯ ϭΗѧѧѧѧγϣ:Ηϟ�ρΎѧѧѧѧϣϧ�ϱ�ΔѧѧѧѧόϳΑρ�ϭ�ϰѧѧѧѧϣυόϟ�ϯ ϭѧѧѧѧϘϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ΔѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕϼϋΎѧѧѧѧϔ

�ϥѧѧѧѧѧϣϷ�ϭ�ΏΎѧѧѧѧѧρϗϷ�ΩΩѧѧѧѧѧόΗ�ϭ�ˬϯ ϭѧѧѧѧѧϘϟ�ϥί ϭѧѧѧѧѧΗ�ϡ�ˬΔѧѧѧѧѧϳΑρϗ�ΔѧѧѧѧѧϳΎϧΛ�Ύѧѧѧѧѧϣ·�ˬΔѧѧѧѧѧϳϧϳΑϟ�ΎѧѧѧѧѧϬΗΎϗϼϋ

.الجماعي

ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣ:�ϡΎѧѧѧυϧ�ϪѧѧѧΑ�Ωѧѧѧλ Ϙϳ�ϭ�ˬϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ�ϊ ΑΎѧѧѧΗϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϱ

.اس جغرافيالتفاعالت الدولیة في منطقة محددة و التي تتحدد على أس

ϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϡΎѧѧѧυϧϠϟ�Δѧѧѧϧ˷ϭϛϣϟ�ΕΩѧѧѧΣϭϟ�ϙϭϠѧѧѧγ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣ:�ϝѧѧѧϳϠΣΗ�ΕΩѧѧѧΣϭ�ϡѧѧѧϫ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΩѧѧѧόΗ�Ι ѧѧѧϳΣ

�ˬΎѧѧѧϬϟ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϙϭϠѧѧѧγϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝѧѧѧϳϠΣΗϟ�ϥѧѧѧϣ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ�Ϋѧѧѧϫ�ί ѧѧѧ˷ϛέϳ�ϡѧѧѧΛ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧϗϼόϟ

.14أي السیاسات الخارجیة للدول

ѧѧϬϓ�ϰѧѧϠϋ�ϡϭѧѧϘΗ�ΎѧѧϬϧϭϛ�ϲѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧυϧϟ�ϯ ϭΗѧѧγϣ�ˬϩΫѧѧϫ�ΎϧΗѧѧγέΩ�ϲѧѧϓ�ϡѧѧϬϳ�Ύѧѧϣ�έϭΩѧѧϟ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧγ·�ϡ

�ϥϳѧѧѧΑ�ΓΩѧѧѧΗϣϣϟ�ΓέѧѧѧΗϔϟ�ϝϼѧѧѧΧ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ1979 م و

1989�ϲϋΩΗѧѧѧγϳ�ϱΫѧѧѧϟ�έѧѧѧϣϷ�ˬϲѧѧѧΑέόϟ�ϭ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ϥϳϓέѧѧѧρϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ΕϼϋΎѧѧѧϔΗ�ϥѧѧѧϣ�Ϫѧѧѧϳϟ·�Εѧѧѧϟ�Ύѧѧѧϣ�ϭ�ˬϡ

.إلقلیمي الخلیجيالتطرق  لمفھوم النظام اإلقلیمي بصفة عامة، و من ثمة  اإللمام بالنظام ا

13
، مذكرة مقدمة لنیل درجة )2008-2001(مھددات األمن االستراتیجي للنظام االقلیمي الخلیجي بھاء عبد الوھاب فضل المولي حامد، 

.55، ص)2011جامعة الخرطوم، كلیة الدراسات االقتصادیة و االجتماعیة، أفریل (الدكتوراه في العلوم السیاسیة، 
14

.15، ص مرجع سابقالعتیبي، 
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مفھوم النظام اإلقلیمي الخلیجي:المبحث األول

تعریف النظام اإلقلیمي:المطلب األول

�ϙϭϠѧѧѧγ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣ�ϭ�ϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ϡΎѧѧѧυϧ˷ϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣ�ϥϳѧѧѧΑ�Δϳρѧѧѧγϭ�ΔѧѧѧϟΎΣ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣ�ϝѧѧѧΛϣϳ

ϲϟϭΩѧѧϟ�ϡΎѧѧυϧϠϟ�Δѧѧϧϭϛϣϟ�ΕΩѧѧΣϭϟ15�ΕϼϋΎѧѧϔΗϟ�ρΎѧѧϣϧ�ϥѧѧϣ�ρѧѧϣϧ�ϭѧѧϫ�ϲѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧυϧϟΎϓ�ˬ�ϥϳѧѧΑ�ΔѧѧϣυΗϧϣϟ

�ϭ�ΔѧѧѧϳϣϭϘϟ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϭѧѧѧϠόϳ�ρѧѧѧϣϧ�ϭѧѧѧϫ�ϭ�ˬϥϳ˷ѧѧѧόϣ�ϲѧѧѧϓέϐΟ�ϡΎѧѧѧυϧ�ϝѧѧѧΧΩ�ΔϠϘΗѧѧѧγϣϟ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ΕΩѧѧѧΣϭϟ

ϲϣϟΎѧѧѧѧόϟ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ϥѧѧѧѧϋ�ϪΑ˷όѧѧѧѧηΗ�ϲѧѧѧѧϓ�ϝѧѧѧѧϘϳ.�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϣϭϘϟ�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ρѧѧѧѧγϭΗΗ�ϝѧѧѧѧϳϠΣΗ�ΓΩѧѧѧѧΣϭ�ϭѧѧѧѧϬϓ

.17، و ھو صورة بدیلة عن النظام العالمي16العالمي

Ηϟ�ΕϻϭΎѧѧѧѧΣϣϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΩѧѧѧѧϳΩόϟ�ϙΎѧѧѧѧϧϫ�ϥѧѧѧѧϣ�έѧѧѧѧϳΛϛϟ�έѧѧѧѧΑΗϋ�ϭ�ˬϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ϑ ѧѧѧѧϳέόΗϟ�Δѧѧѧѧϳέϳυϧ

.18المختّصین أن  القرب الجغرافي ھو المعیار األساسي لتعریفھ على اعتبار أنھ مفھوم مكان

�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΕΎϔѧѧѧѧλ ϟ�ϰѧѧѧѧϟ·�έυϧϟΎѧѧѧѧΑ�ϙѧѧѧѧϟΫ�ϭ�ˬΓΩѧѧѧѧ˷Ϙόϣ�ΔѧѧѧѧϳϠϣϋ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ϑ ѧѧѧѧϳέόΗ�ΔѧѧѧѧϳϠϣϋ�ΩѧѧѧѧόΗ

�Ϋѧѧѧϫ�ϭ�ˬϡϭѧѧѧϬϔϣϟ�ΫѧѧѧϬϟ�ϡϬϔϳέѧѧѧόΗ�ϲѧѧѧϓ�ϥϭΛΣΎѧѧѧΑϟ�ΎϫΩѧѧѧϣΗϋ�ϪΣѧѧѧ˷ο ϭϳ�Ύѧѧѧϣ"Εϳѧѧѧγέ�α ϭέѧѧѧΑ"�ϪѧѧѧϟϭϘΑ" إن :

�ϥϭϳΎѧѧѧ˷λ ΧϷ�ΎϬϣΩΧΗѧѧγϳ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕΎϔѧѧλ ϟ�ϭ�ϕέѧѧѧρϟ�ϰѧѧϠϋ�˯ΎѧѧϧΑ�ˬΎόѧѧѧγϭ�ΎѧѧϓϼΗΧ�ϑ ѧѧѧϠΗΧΗ�ϡϳϟΎѧѧϗϷ�ϑ ѧѧϳέόΗ

�Ύϳѧѧѧη�α ϳѧѧѧϟ�Ϫѧѧѧϧ�ϭ�ˬΏѧѧѧϧϭΟϟ�ΩΩѧѧѧόΗϣ�ϡϭѧѧѧϬϔϣ�Ϫѧѧѧϧ́Α�ϑ ѧѧѧλ ϭϳ��ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ϡϭѧѧѧϬϔϣ�ϭ�ˬϡϳѧѧѧϠϗϹ�Δѧѧѧϳέυϧ�ϲѧѧѧϓ

.واحدا، بل أشیاء متعددة

�Ϫѧѧѧϓέόϳ"��ϱέϭϏΎѧѧѧϣ�ϱέRay Magori"�Ϫѧѧѧϧ́Α" :�ϥϳѧѧѧΑ�ί ѧѧѧϳϣϣϟ�ϲϠϋΎѧѧѧϔΗϟ�έΎѧѧѧρϹ�ϙѧѧѧϟΫ

�˯ί ѧѧѧΟ�ϲѧѧѧϓ�έѧѧѧϳϳϐΗϟ�ϝѧѧѧόΟϳ�ΎѧѧѧϣΑ�ˬΕϼϋΎѧѧѧϔΗϟ�ΔѧѧѧϓΎΛϛ�ϭ�ΔѧѧѧϳρϣϧΑ�ϡѧѧѧγΗϳ�Ϫѧѧѧϧ�ν έѧѧѧΗϔϳ�ˬϝϭΩѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ

�ϡΎѧѧυϧϟ�ΫѧѧϬΑ�ΎѧѧϳΟέΎΧ�ϭ�ΎѧѧϳϠΧΩ�ΎѧѧϓέΗϋ�Ύϧϣѧѧο �ϝѧѧϣΣϳ�ϭ�ϱΩ̈́ѧѧϳ�ΎѧѧϣΑ�ϭ�ˬ˯ ί ѧѧΟϷ�ΔѧѧϳϘΑ�ϰѧѧϠϋ�έΛ̈́ѧѧϳ�Ϫѧѧϧϣ

"كنمط ممّیز

ΫѧѧѧΧϷ�ϰѧѧѧϟ·�ϑ ѧѧѧϳέόΗϟ�Ϋѧѧѧϫ�ΏϫΫѧѧѧϳ�ϥϳѧѧѧѧΑ�έϭΩѧѧѧΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϠΧΩΗϣϟ�ϭ�ΔѧѧѧϔϳΛϛϟ�ΕϼϋΎѧѧѧϔΗϟ�έΎѧѧѧѧϳόϣΑ

�ϡΎѧѧѧυϧϟ�Δѧѧѧϧϳόϣ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϝϳϛѧѧѧηΗϟ�ϲѧѧѧγΎγ�ρέѧѧѧηϛ�ˬϲѧѧѧϓέϐΟϟ�ΏέѧѧѧϘϟ�ΕΫ�ΔѧѧѧϳϣϭϘϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ

.إقلیمي یحظى باعتراف خارجي و داخلي، كنطاق متسم بتفاعالت ممیزة

15
، مذكرة مقدمة لنیل درجة التكتالت االقتصادیة اإلقلیمیة في عصر العولمة و تفعیل التكامل االقتصادي في الدول النامیةعبد الوھاب میدي، 

.29، ص )2007-2006جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة و التسییر، (الدكتوراه، 
16

.20، ص المرجع نفسھالعتیبي، 
17

.35، ص )1992الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ط ، (،المنظمات اإلقلیمیة و نظام األمن الجماعيمعمر بوزنادة ، 
18

اإلمارات العربیة المتحدة، مركز الخلیج لألبحاث المعرفة (، المفاھیم األساسیة في العالقات الدولیةمارتن غریفیتش و تیري أكاالھان، 
.67ص ،)12008للجمیع، ط
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�Ϫѧѧѧϓ˷έϋ�ϭ"�ϥϭѧѧѧγϣϭΗ�ϡΎѧѧѧϳϟϭWilliam Thompson"�Ϫѧѧѧ˷ϧ�ϰѧѧѧϠϋ"�ϡυΗѧѧѧϧϣ�ρѧѧѧϣϧ�ϭ�ΎϳΑѧѧѧγϧ

�ϱέѧѧѧΟϳ�ϭ�ί ѧѧѧ˷ϳϣΗϣ�έΎϣѧѧѧο ϣ�ϪΗϔѧѧѧλ Α�ˬΎѧѧѧϳΟέΎΧ�ϭ�ΎѧѧѧϳϠΧΩ�ϪѧѧѧΑ�ϑ έѧѧѧΗόϣ�ϥϭѧѧѧϛϳ�ΕϼϋΎѧѧѧϔΗϟ�ϥѧѧѧϣ�ϑ ѧѧѧ˷Λϛϣ

".إنشاؤه و الحفاظ علیھ من قبل طرفین متجاورین أو أكثر

�ϯ έѧѧϳ�ϑ ѧѧϳέόΗϟ�Ϋѧѧϫ��ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ"�ϥϭѧѧγϣϭΗ"�ϲѧѧϣϳϠϗ·�ϡΎѧѧυϧ�ϡΎѧѧϳϘϟ�ρϭέѧѧη�ΔѧѧόΑέ�έϓϭѧѧΗ�ϥѧѧϣ�ΩѧѧΑ�ϻ�Ϫѧѧϧ

:و ھي

ϥϳѧѧΑ�ΕϼϋΎѧѧϔΗϟ�ρΎѧѧϣϧ�ϡΎѧѧγΗ�ϥ�Ι ѧѧϳΣΑ�ˬˬ ΓΩѧѧΣϭϟ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϳϟΎϋ�ΔѧѧΟέΩΑ�ϡΎѧѧυϧϠϟ�Δѧѧϧϭϛϣϟ�ΕΩѧѧΣϭϟ

.أي تغّیر في جزء من النظام یؤثر في أجزائھ األخرى

وجود تقارب جغرافي بین الوحدات بشكل عام.

19یتكون النظام من وحدتین أو أكثر.

�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ"ϱέϭϏΎѧѧѧϣ�ϭ�ϥϭѧѧѧγϣϭΗ"�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΔѧѧѧόϳΑρ�ϝϭѧѧѧΣ�ˬΕΎѧѧѧο έΗϓϻ�α ѧѧѧϔϧ�ϥѧѧѧϣ�ϥΎѧѧѧϘϠρϧϳ

�ϥѧѧѧϋ�Γί ѧѧϳϣΗϣϟ�ϭ�ΓέέѧѧѧϛΗϣϟ�ϭ�ΔѧѧϔϳΛϛϟ�ΕϼϋΎѧѧѧϔΗϟ�ϝѧѧϣϭϋ�ϰѧѧѧϠϋ�ί ѧѧ˷ϛέ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬϪѧѧϣΎϳϗ�ρϭέѧѧѧη�ϭ�ϲѧѧϣϳϠϗϹ

�ϙѧѧѧѧϠΗ�ΕΎѧѧѧϗϼϋ�ϲѧѧѧѧϓ�ί ѧѧѧ˷ϳϣΗϟ�ΫѧѧѧϬΑ�ϲΟέΎѧѧѧѧΧ�ϭ�ϲѧѧѧϠΧΩ�ϑ έѧѧѧѧΗϋ�ΩϭѧѧѧΟϭ�ϊ ѧѧѧϣ�ˬϲϟϭΩѧѧѧѧϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΕϼϋΎѧѧѧϔΗ

.الدول، التي تشترك في الجوار الجغرافي

�Ωϭѧѧѧѧόϳ�ϭ�ϥΎѧѧѧѧΛΣΎΑϠϟ�ΔѧѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΕΎѧѧѧѧγέΩϟ�έϳϭѧѧѧѧρΗ�ϲѧѧѧѧϓ�ϝѧѧѧѧο ϔϟ"ϱέϭΗϧΎѧѧѧѧϛ�α ϳϭѧѧѧѧϟLouis

Kantori" و"ϝϐϳΑѧѧѧη�ϥϔϳΗѧѧѧγSteven Spiegel"�ΕΎϧϳόΑѧѧѧγϟ�ϊ ѧѧѧϠρϣ�ΎѧѧѧϣϬϟ�ΕέΩѧѧѧλ �Ι ѧѧѧϳΣ

�ϥϭѧѧѧϧόΑ�ΔѧѧѧϧέΎϘϣ�ΔѧѧѧγέΩ"ϡϳϟΎѧѧѧϗϷ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ"�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ϭ�ϡϳϟΎѧѧѧϗϷ�ϥ ѧ́ѧѧΑ�ϲѧѧѧο ϘΗ

�ΏѧѧΟϳ�ϡϳѧѧϠϗ·�ϝѧѧϛ�έΎѧѧρ·�ϲѧѧϓ�ϡΗѧѧΗ�ϲѧѧΗϟ�ϲѧѧϓ�ϕѧѧϠρϧΗ�ϡϟΎѧѧόϟ�ϝϭΩ�ΏѧѧϠϏ�ϥϷ�ˬΔѧѧγέΩϟ�ϥѧѧϣ�Ωѧѧϳί ϣΑ�ϰѧѧυΣΗ�ϥ

�ϲѧѧѧϓ�ϯ έѧѧѧΧϷ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϬϠϋΎϔΗ�έΎѧѧѧρ·�ϲѧѧѧϓ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳϣϳϠϗ·�ΕΩΩѧѧѧΣϣ�ϭ�ΕΎѧѧѧϣΎϣΗϫ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΎϬΗѧѧѧγΎϳγ

�Ω˷έѧѧѧѧΟϣ�ΎѧѧѧѧϬϧ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϩΫѧѧѧѧϬϟ�ΔѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�ϰѧѧѧѧϟ·�έѧѧѧѧυϧϟ�ϳΣѧѧѧѧλ ϟ�έѧѧѧѧϳϏ�ϥѧѧѧѧϣ�Ϫѧѧѧѧϧ�ϭ�ˬϡϳѧѧѧѧϠϗϹ

.20یة للدول الكبرىاھتمامات أو ردود فعل للسیاسات الخارج

19
، دراسة في دور المحددات الداخلیة و الخارجیة)2011–1979(السیاسة اإلقلیمیة إلیران في آسیا الوسطى و الخلیج عبد هللا حجاب، 

-2011لیة، جامعة الجزائر كلیة العلوم السیاسیة و اإلعالم، قسم العلوم السیاسیة و العالقات الدو(مذكرة مقدمة استكماال لنیل درجة الماجستیر، 
.9، ص)2012.

20
، 3بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط(، دراسة في العالقات السیاسیة العربیة:النظام اإلقلیمي العربيجمیل مطر و علي الدین ھالل، 

www.kotobarabia.com.15، ص )1983
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:حیث قّدما أحد أكثر التعریفات شیوعا و تفصیال فیما یخص النظام اإلقلیمي بوصفھ

"ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ΎϬѧѧѧѧѧο όΑ�ϊ ѧѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧѧϠϋΎϔΗϣ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧΑέΎϘΗϣ�ϥϭѧѧѧѧѧϛΗ�ˬέѧѧѧѧΛϛ�ϭ�ϥϳѧѧѧѧѧΗϟϭΩ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ϥϭ˷ѧѧѧѧѧϛΗϳ�ϱΫѧѧѧѧѧϟ

�ΓΩΎѧѧѧϳί �ϲѧѧѧϓ�ϡϫΎѧѧѧγϳ�ˬΔϛέΗѧѧѧηϣ�ΔѧѧѧϳΧϳέΎΗ�ϭ�ΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϓΎϘΛ�ϭ�Δѧѧѧϳϭϐϟ�ϭ�ϪѧѧѧϳϧΛ�ρѧѧѧΑϭέ�ΎѧѧѧϬϟ�ϭ�ˬν όΑѧѧѧϟ

."الشعور بھّویتھا اإلقلیمیة، أفعال و مواقف دول خارجیة عن النظام

�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϰѧѧѧϟ·�ΎϣϬΑѧѧѧγΣ�έϳѧѧѧηϳ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟΎϓ�ϊ ѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϋΎϔΗΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΎѧѧѧϳϓέϐΟ�ΓέϭΎѧѧѧΟΗϣϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ

�ΎѧѧϬϧϣ�ϝѧѧϛ�έΛ̈́ѧѧϳ�ϱΫѧѧϟ�ϝϛѧѧηϟΎΑ�ϭ�ˬΎѧѧϳϧϭΎόΗ�ϭ�ΎϳΩѧѧϋ�ϝѧѧϋΎϔΗϟ�ϙѧѧϟΫ�ϥΎѧѧϛ�˯ϭѧѧγ�ˬΎϳѧѧγΎϳγ�ν όΑѧѧϟ�ΎϬѧѧο όΑ

ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ΎѧѧϬΗέΎϳΧ�ϲѧѧѧϓ�ϭ�ϝϭΩѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�Ύѧѧѧϫέϳϐϟ�ΔѧѧϳΟέΎΧϟ�ΕΎѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧϓ.�ϥѧѧѧϣ�ϭѧѧѧϫ�ϲѧѧϓέϐΟϟ�ϝѧѧѧϣΎόϟ�ϭ

�ΕϼϋΎѧѧѧϔΗϟ�ΩѧѧѧϳΩΣΗ�ϲѧѧѧϓ�ΔϣѧѧѧγΎΣϟ�ϭ�ΓέΛ̈́ѧѧѧϣϟ�ϝѧѧѧϣϭόϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�έΎѧѧѧρ·�ΩѧѧѧϳΩΣΗ�ϲѧѧѧϓ�ϡѧѧѧΛ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ

�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧѧѧλ Ηϗϻ�ϟΎѧѧѧѧѧλ ϣϟΎϛ�ΔϛέΗѧѧѧѧѧηϣϟ�ϯ έѧѧѧѧѧΧϷ�ϝѧѧѧѧѧϣϭόϟ�Δѧѧѧѧѧϳϣϫ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ϡϏέѧѧѧѧѧϟ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�ϭ�ˬϲѧѧѧѧѧϣϳϠϗϹ

�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϠϟ�ΩѧѧѧѧϳΩΣΗ�έѧѧѧѧΛϛϷ�ϭѧѧѧѧϫ�ϲѧѧѧѧϓέϐΟϟ�ϝѧѧѧѧϣΎόϟ�ϝѧѧѧѧυϳ�ˬΔѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϓΎϘΛϟ�ΕΎѧѧѧѧΛϭέϭϣϟ

.21جغرافیا

:مي ھيو قد حددا أربعُة معاییر لتعریف النظام اإلقلی

طبیعة و مستوى التماسك.

طبیعة االتصاالت.

مستوى القوة و اإلمكانات.

22بنیة القوة و أنماطھا.

:و یمكن التمییز بین ثالث اتجاھات حول معیار تعریف النظام اإلقلیمي

ΎѧѧѧѧϬϟ˷ϭ:�ϡυϧѧѧѧѧϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ί ѧѧѧѧϳϳϣΗϟ�α Ύѧѧѧѧγ�ΎѧѧѧѧϬϠόΟϳ�ϭ�ϲѧѧѧѧϓέϐΟϟ�ΏέΎѧѧѧѧϘΗϟ�ΕέΎѧѧѧѧΑΗϋ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ί ѧѧѧѧ˷ϛέϳ

.اإلقلیمیة

ΎѧѧϬϳϧΎΛ:�ϥѧѧϣ�Ύѧѧϣ�ϡϳѧѧϠϗ·�ϕΎѧѧρϧ�ϲѧѧϓ�ϝΧΩѧѧΗ�ϲѧѧΗϟ�ϝϭΩѧѧϟ�ϥϳѧѧΑ�ϝѧѧΛΎϣΗϟ�έѧѧλ Ύϧϋ�ΩϭѧѧΟϭ�ϰѧѧϠϋ�ί ѧѧ˷ϛέϳ

.النواحي الثقافیة أو االجتماعیة أو االقتصادیة

ΎѧѧѧϬΛϟΎΛ:�ϻ�ΔϬΑΎѧѧѧηΗϣϟ�ϭ�ˬΓέϭΎѧѧѧΟΗϣϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϥ�α Ύѧѧѧγ�ϰѧѧѧϠϋ�ˬϥϳϘΑΎѧѧѧγϟ�ϥϳϫΎѧѧѧΟΗϻ�ϼѧѧѧϛ�ΩѧѧѧϘΗϧϳ

�ϥ�ϭ�ˬΎѧѧѧϬϧϳΑ�Ύѧѧѧϣϳϓ�ΔѧѧѧϘϳΛϭ�ΕΎѧѧѧϗϼϋ�ϰѧѧѧϠϋ�ϥϭѧѧѧϛΗ�ϥ�Γέϭέѧѧѧο ϟΎΑ�ρέΗѧѧѧηϳ�ϱ�ϲѧѧѧϓ�ϱϭѧѧѧϳΣϟ�ϝѧѧѧϣΎόϟ

21
.21، ص مرجع سابقالعتیبي، 

22
.75، ص مرجع سابقفضل المولي حامد، 



23

�ϥϳѧѧѧѧΑ�ΔѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϓΎϘΛ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧѧλ Ηϗ�ϭ�ΔϳѧѧѧѧγΎϳγ�ΕϼϋΎѧѧѧѧϔΗ�ΩϭѧѧѧѧΟϭ�ϯ Ωѧѧѧѧϣ�ϭѧѧѧѧϫ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗ·�ϡΎѧѧѧѧυϧ

.الدول بعضھا البعض

�ϕΎѧѧѧϔΗ�ϙΎѧѧѧϧϫ�Ϫѧѧѧϧ�ϻ·�ˬϪѧѧѧΗΎϧϭϛϣ�ϭ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϑ ѧѧѧϳέόΗ�ϝϭѧѧѧΣ�Δѧѧѧϳϋέϓ�ΕΎѧѧѧϓϼΗΧ�ΩѧѧѧΟϭϳ�ϻ�Ϫѧѧѧϧ�ϊ ѧѧѧϣ

:عام أّن أھم عناصر النظام اإلقلیمي ھي كالتالي

Ϫѧѧϧ·�έѧѧѧΛϛ�ΔѧѧѧΑέΎϘΗϣϟ�ϝϭΩѧѧϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ΕϼϋΎѧѧϔΗϟ�ϡѧѧѧΟΣ�ϥϭѧѧϛΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�Δѧѧϧϳόϣ�ΔѧѧѧϳϓέϐΟ�ΔѧѧϘρϧϣΑ�ϕѧѧѧ˷ϠόΗϳ

.منھا من الدول غیر المتجاورة

إّنھ یشمل ثالث دول على األقل.

�ϊ ѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϣΎόΗϟ�ϭ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�˯Ύѧѧѧο ϋ�ϥϳѧѧѧΑ�ϥϣΎѧѧѧο Ηϟ�ϭ�ΏέΎѧѧѧϘΗϟΎΑ�ϲϋϭѧѧѧϟ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳϣϳϠϗ·�Δѧѧѧϳϭϫ�ΩϭѧѧѧΟ�ϭ

ѧѧѧϟ·�ϲόѧѧѧγϟ�ϝѧѧѧϗϷ�ϰѧѧѧϠϋ�ϭ�ˬΓΩѧѧѧΣϭϛ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϡϟΎѧѧѧόϟ�ϙѧѧѧϟΫ�Εέѧѧѧ˷η΅ϣ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ˬϙѧѧѧϟΫ�ϕѧѧѧϳϘΣΗ�ϰ

.23بروز مفھوم موّحد للدفاع أو األمن المشترك

�ϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟΎΑ�ϪѧѧѧρΑέϳ�ϙѧѧѧϟΫ�ϥϷ�ˬϪѧѧѧϟ�Δѧѧѧϧϭ˷ϛϣϟ�ΕΩѧѧѧΣϭϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ϰѧѧѧϣυϋ�ϯ ϭѧѧѧϗ�ϱϷ�ΩϭѧѧѧΟϭ�ϻ

ΓέѧѧηΎΑϣ.�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϲѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�Ϋϭѧѧϔϧ�ϭ�Ύρϭϐѧѧѧο �α έΎѧѧѧϣΗ�ϥ�ϥѧѧϛϣϳ��ϝϭΩѧѧѧϟ�ϩΫѧѧѧϬϓ

ϳέϛѧѧѧѧѧγόϟ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧѧѧλ Ηϗϻ�ΕϼϋΎѧѧѧѧѧϔΗϟ�ΩѧѧѧѧѧΣ�ϭ�Ϫѧѧѧѧѧϳϓ�ϭѧѧѧѧѧο ϋ�Αѧѧѧѧѧλ Η�ϻ�ΎѧѧѧѧѧϬ˷ϧϛϟ�ΔѧѧѧѧѧϟϭΩϟ�ϊ ѧѧѧѧѧϣ�Δ

.مكّوناتھ

�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧϛ�ϡѧѧѧ˷γϗ�Ωѧѧϗ�ϭ"�ϱέϭΗϧΎѧѧϛ�ϭ�ϝϐϳΑѧѧѧη"�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΏѧѧѧϠϗ�ΔѧѧϘρϧϣ�ˬ˯ ί ѧѧѧΟ�Ι ϼѧѧѧΛ�ϰѧѧϟ·�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ

:، بحیث تمّثل بیئة النظام و أطرافھ، منطقة الھامش و نظام التغلغل

ΏѧѧѧѧϠϘϟ�ϝϭΩ:�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔϳѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΕϼϋΎѧѧѧѧϔΗϟ�έϭѧѧѧѧΣϣ�ϝѧѧѧѧ˷ΛϣΗ�ϲѧѧѧѧϓ�ϙέΎѧѧѧѧηΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ

.الجزء األكثر كثافة من ھذه التفاعالت

ϑέѧѧѧρϷ�ϝϭΩ:�Δѧѧѧϔ˷Λϛϣ�ΕϼϋΎѧѧѧϔΗ�ϲѧѧѧϓ�ϝΧΩѧѧѧΗ�ϻ�ΎѧѧѧϬ˷ϧϛϟ�ϭ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧϓ�˯Ύѧѧѧο ϋϷ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϝѧѧѧ˷ΛϣΗ�ϭ

.مع بقیة دول النظام العتبارات جغرافیة أو سیاسیة

ΔϳѧѧѧηϣΎϬϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ:ΎѧѧѧϳϓέϐΟ�Ϫѧѧѧϧϣ�ΔѧѧѧΑϳέϗ�ϲѧѧѧϬϓ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ε ϣΎѧѧѧϫ�ϰѧѧѧϠϋ�ε ϳѧѧѧόΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϲѧѧѧϫ�ΎѧѧѧϬ˷ϧϛϟ�ϭ

.لیست منھ

ϝѧѧѧϐϠϐΗϟ�ϡΎѧѧѧυϧ:�ΕΩѧѧѧΣϭ�ϰѧѧѧϠϋ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΝέΎѧѧѧΧ�ϯ έѧѧѧΑϛ�ϝϭΩ�ϪѧѧѧγέΎϣΗ�ϱΫѧѧѧϟ�Ϋϭѧѧѧϔϧϟ�ϪѧѧѧΑ�Ωѧѧѧλ Ϙϧ�ϭ

�ϻΎϛѧѧѧη�ΫѧѧѧΧ́ϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϝΧΩѧѧѧΗϟ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϳϓΎϘΛ�ϭ�Ύ˷ϳέϛѧѧѧγϋ�ϭ�ΎϳѧѧѧγΎϳγ�ϭ�ΎϳΩΎѧѧѧλ Ηϗ�Ύѧѧѧϣ·�ϡΎѧѧѧυϧϟ
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ΔѧѧѧϳϧϠόϟ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ϑ ϼѧѧѧΣϷ�ˬΔѧѧѧϳϧϔϟ�ΕΩϋΎѧѧѧγϣϟ�ˬν ϭέѧѧѧϘϟ�ˬΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ΕΎѧѧѧϧϭόϣϟΎϛ�ΔѧѧѧϔϠΗΧϣ

.24و السریة

:تعریف النظام اإلقلیمي الخلیجي:المطلب الثاني 

�ϭ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�Δѧѧѧѧϳϋϭϧ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΔѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�ϡϳϫΎѧѧѧѧϔϣ�ΩѧѧѧѧΣ�ϪΗϔѧѧѧѧλ Α�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�έϳѧѧѧѧηϳ

�ϝϭΩѧѧϟ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϋϭϣΟϣ�ϥϳѧѧΑ�ΕϼϋΎѧѧϔΗϟ)ϝϭΩ�Ι ϼѧѧΛ�ϥѧѧϋ�ϝѧѧϘΗ�ϻ(�ϭ�ˬΩѧѧΣϭ�ϲѧѧϓέϐΟ�ϡϳѧѧϠϗ·�ϝѧѧΧΩ�Δѧѧόϗϭϟ

ϟΎόϓ�ϭ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�Γϭѧѧѧϗ�α Ύѧѧѧϳϗ�ϥѧѧѧϛϣϳ�Ωѧѧѧϋϭϗ�ϰѧѧѧϟ·�ΕϼϋΎѧѧѧϔΗϟ�ϭ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ϙѧѧѧϠΗ�ωϭѧѧѧο Χ�ϯ ΩѧѧѧϣΑ�ϪѧѧѧΗϳ

�ϥϳѧѧѧΑ�Δѧѧѧϗϼόϟ�ϲѧѧѧϓ�̈́ϓΎѧѧѧϛΗϟ�ϕѧѧѧϳϘΣΗΑ�ϙϟΫѧѧѧϛ�ΓϭѧѧѧϘϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ΩΩѧѧѧΣΗΗ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬΎϔϠѧѧѧγ�Δѧѧѧϓϭέόϣ�ϭ�ΔѧѧѧϣυΗϧϣ�ϥϳϧϭѧѧѧϗ�ϭ

�ΔϳѧѧѧγΎϳγ�ΔρϠѧѧѧγϟ�˯ϻϭѧѧѧϟ�˯ϼѧѧѧϋ·�ϭ�ϝѧѧѧϣΎϛΗϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�Ϋѧѧѧϫ�ΓέΩѧѧѧϗ�ϙѧѧѧϟΫ�ϰѧѧѧϟ·�ϑ ѧѧѧο �ˬϡΎѧѧѧυϧϟ�ϑ έѧѧѧρ

.25الداخلیة الجزئیة لألطرافواحدة داخل اإلقلیم ككل، و تقلیل السیادات

�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΩΩѧѧѧѧϋ�ϡѧѧѧѧο Η�Δѧѧѧѧϧϳόϣ�ΔѧѧѧѧϳϓέϐΟ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϕѧѧѧѧϠρϳ�Ϡρѧѧѧѧλ ϣ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟΎϓ

ΔѧѧѧϳϧϳΩϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϓΎϘΛϟ�ˬΔѧѧѧϳϭϐϠϟ�ΔѧѧѧϳΣΎϧϟ�ϥѧѧѧϣ�˯ϭѧѧѧγ�ˬΎѧѧѧϬϧϳΑ�Ύѧѧѧϣϳϓ�ΔϬΑΎѧѧѧηΗϣϟ...�ϝϛѧѧѧη�ΔѧѧѧϳΣΎϧ�ϥѧѧѧϣ�ϰѧѧѧΗΣ�ϭ�ˬ

ϟ�ϡѧѧѧѧΟΣ�ϥϭѧѧѧѧϛϳ�ϥ�ΩѧѧѧѧΣϭϟ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ν έѧѧѧѧΗϔϳ�ϭ�ˬΩΎѧѧѧѧγϟ�ϡѧѧѧѧϛΣϟ�ϡΎѧѧѧѧυϧ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ΕϼϋΎѧѧѧѧϔΗ

�έѧѧѧϳϏ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�ϱ�ϥϳѧѧѧΑ�ΕϼϋΎѧѧѧϔΗϟ�ϡѧѧѧΟΣ�ϥѧѧѧϣ�έѧѧѧΛϛ�ˬΔϳϋέѧѧѧλ �ϡ�ΔѧѧѧϳϧϭΎόΗ�ΕѧѧѧϧΎϛ�˯ϭѧѧѧγ�ˬϪΎѧѧѧο ϋ

.26األعضاء في ذلك النظام، و بین دول أخرى داخل ذلك النظام

�ϰѧѧѧϠϋ�Δѧѧѧόϗϭϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϡѧѧѧο ϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϓέϐΟϟ�ΩΩѧѧѧΗϣϻ�ϙѧѧѧϟΫ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�έѧѧѧΑΗόϳ

Ω�ϡΎѧѧѧυϧϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϡѧѧѧο ϳ�ˬΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝΣϭѧѧѧγϲѧѧѧϫ�ΔѧѧѧϳΑέϋ�ϝϭ:�ˬΕѧѧѧϳϭϛϟ�ˬΔϳΩϭόѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧѧϛϠϣϣϟ�ˬϕέѧѧѧόϟ

�ϲѧѧѧϫ�ΔѧѧѧϳΑέϋ�έѧѧѧϳϏ�ϯ έѧѧѧΧ�ϝϭΩ�ϰѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧο ϹΎΑ�ˬϥΎѧѧѧϣϋ�ϭ�ΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧѧѧϣϹ�έѧѧѧρϗ�ˬϥϳέѧѧѧΣΑϟ

ϥέѧѧѧѧϳ·)�ϡѧѧѧѧϗέ�ϕѧѧѧѧΣϠϣ1(،�ΓΩѧѧѧѧΣϭ�ΎѧѧѧѧϬϧϳΑ�Ύѧѧѧѧϣϳϓ�ϝϛѧѧѧѧηΗ�ΞϳѧѧѧѧϠΧϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧѧϠρϣϟ�ϭ�ΓέϭΎѧѧѧѧΟΗϣϟ�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϩΫѧѧѧѧϫ

�ί ѧѧѧϳϣϳ�Ύѧѧѧϣ�ϭ�ˬΎѧѧѧϬΗϼϋΎϔΗ�ϲѧѧѧϓ�Γί ѧѧѧϳϣΗϣ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗ·�ϯ έѧѧѧΧϷ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΔѧѧѧϣυϧϷ�ϥѧѧѧϣ�ϩέѧѧѧϳϏ�ϥѧѧѧϋ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�Ϋѧѧѧϫ

�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϝϭΩ�ΔѧѧϋϭϣΟϣ�ϥѧѧѧϣ�ι Ϙϧѧѧϳ�ϻ�ϭ�Ωѧѧѧϳί ϳ�ϻ�ϪѧѧѧϟϭΩ�ΩΩѧѧόϓ�ˬΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ϪѧѧΗΩΣϭ�Ρϭѧѧѧο ϭ�ΓΩѧѧη

.الخلیجي

�έΎѧѧѧϳόϣϟ�ϥ�ΩѧѧѧΟϧ�ˬ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ϡυϧѧѧѧϟ�έϳϳΎѧѧѧόϣ�ΎѧѧѧϧϘΑρ�Ύѧѧѧϣ�Ϋ·�ϭ

ΎѧѧόϣΟϳ�ϥΫѧѧ˷Ϡϟ�Ύѧѧϣϫ�ϲϧϳΩѧѧϟ�ϭ�ϲѧѧϓέϐΟϟ�ϪѧѧϗΎρϧ�ϥѧѧϋ�ΝέѧѧΧΗ�ϥέѧѧϳ·�ΩѧѧΟϧϓ�ΔѧѧϐϠϟ�έΎѧѧϳόϣ�Ύѧѧϣ�ˬϝϭΩѧѧϟ�ϙѧѧϠΗ�ϥ

24
جامعة الجزائر، كلیة (،تكماال لنیل شھادة الماجستیرسمقدمة امستقبل النظام اإلقلیمي العربي بعد احتالل العراق، رسالة محمد سمیر عیاد ، 
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�ϊ ѧѧѧϣ�ˬϯ έѧѧѧΧϷ�ϊ Αѧѧѧγϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ϊ ѧѧѧϣΟΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�Δѧѧѧϐ˷Ϡϟ�ΎѧѧѧϓϼΧ�ˬΔϳѧѧѧγέΎϔϟ�ΔѧѧѧϐϠϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧϫΩΎϣΗϋϻ

�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϪѧѧѧϳϠϋ�ϕѧѧѧϠρϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϥΎΗѧѧѧγΑέϋ�ϡϳѧѧѧϠϗ·�Ι ѧѧѧϳΣ�ϥέѧѧѧϳ·�˯ί ѧѧѧΟ�ν ѧѧѧόΑ�ΕѧѧѧϟΎρ�Ωѧѧѧϗ�ΔѧѧѧϐϠϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϥ�ϡѧѧѧϠόϟ

ϟ�ϝΣϭѧѧѧγϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϊ ѧѧѧϘϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϭ�ί ϭѧѧѧϫϷΞϳѧѧѧϠΧϠϟ�ΔѧѧѧϳΑέϐ.�ϰѧѧѧϟ·�έυϧϟΎѧѧѧΑ�έΎѧѧѧΑΗϋ�ϡѧѧѧϫ�ϭ�ϝϭ�ϥ·�ϲϟΎѧѧѧΗϟΎΑ�ϭ

�ϭѧѧѧϫ�ΕϼϋΎѧѧѧϔΗϟ�ϭ�ι Ύѧѧѧλ Χϟ�ί ѧѧѧϳϣΗϣϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�έΎѧѧѧρϹ�Ϋѧѧѧϫ�ϝѧѧѧΧΩ�ΔϳѧѧѧγΎϳγ�ΕΩѧѧѧΣϭϛ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϩΫѧѧѧϫ

�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΔѧѧѧϣυϧϷ�ϥѧѧѧϣ�ϡΎѧѧѧυϧ�ϱ ѧ́ѧѧΑ�ϑ ѧѧѧϳέόΗϠϟ�ϲϋϭѧѧѧο ϭϣϟ�α ΎѧѧѧγϷ�Ωѧѧѧόϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϓέϐΟϟ�ΏέΎѧѧѧϘΗϟ

�ϕѧѧѧϠόΗϳ�ϲѧѧѧϣϳϠϗ·�ϡΎѧѧѧυϧ�ϱ ѧ́ѧѧϓ�ˬϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϭ�ΕϼϋΎѧѧѧϔΗϟ�ϡѧѧѧΟΣ�ϥϭѧѧѧϛΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ΓΩΩѧѧѧΣϣ�ΔѧѧѧϳϓέϐΟ�ΔѧѧѧϘρϧϣΑ

.االرتباطات بین الدول المتقاربة جغرافیا أكبر و أكثر تكاثفا

�ΕΩѧѧѧѧΣϭ�ΓΩѧѧѧѧϋ�ϥѧѧѧϣ�ϥϭѧѧѧѧϛΗϳ�ϥ�ΩѧѧѧΑϻ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗ·�ϡΎѧѧѧѧυϧ�ϱ�ϥΈѧѧѧϓ�ˬϲѧѧѧѧϓέϐΟϟ�ΏέΎѧѧѧϘΗϟ�ΏѧѧѧѧϧΎΟ�ϰѧѧѧϟ·

ϼϋΎѧѧѧѧϔΗϟ�ϭ�ΕΎѧѧѧѧρΎΑΗέϻ�ϥѧѧѧѧϣ�ΓΩѧѧѧѧϘόϣ�ΔϛΑѧѧѧѧη�ϭ�ΔϳϧΎϛѧѧѧѧγ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳΧϳέΎΗ�ρѧѧѧѧΑϭέ�ΎѧѧѧѧϬϧϳΑ�ϡϭѧѧѧѧϘΗ�ΔϳѧѧѧѧγΎϳγ�Ε

�ˬϲѧѧѧѧѧϓέϐΟϟ�ΏέΎѧѧѧѧѧϘΗϟ�ϡѧѧѧѧѧϛΣΑ�ϥΎѧѧѧѧѧϣί ϟ�έѧѧѧѧѧΑϋ�έϭѧѧѧѧѧρΗΗ�ϲѧѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧѧѧλ Ηϗϻ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ˬΔϳѧѧѧѧѧγΎϳγϟ

ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΔΣΎѧѧѧγϟ�ϰѧѧѧϠϋ�Γί ѧѧѧϳϣΗϣ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧόΟΗ�ΔϛέΗѧѧѧηϣ�ι Ύѧѧѧλ Χ�ϰѧѧѧϟ·�ϝϭѧѧѧΣΗΗϟ.

�ΓΩѧѧѧϳί Ηϣϟ�ϪѧѧѧΗϳϣϫ�ϥѧѧѧϣ�ϩΩϭѧѧѧΟϭ�ΩϣΗѧѧѧγϳ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΫѧѧѧϬϓ�ˬϲΧϳέΎѧѧѧΗϟ�ϭ�ϲѧѧѧϓέϐΟϟ�ΏέѧѧѧϘϟ�ϰѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧο ϹΎΑϓ

ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϝѧѧѧϣΟϣϟ�ϡΎѧѧѧϋ�Ϋѧѧѧϧϣ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϱΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ1973�ΎѧѧѧυϔΗΣϣ�ϪѧѧѧϠόΟϳ�Ύѧѧѧϣϣ�ˬϡ

�Ϋ·�ˬϪѧѧѧρϔϧϟ�ΔϳϋΎϧѧѧѧλ ϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ϭ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϡϟΎѧѧѧόϟ�ΔѧѧѧΟΎΣ�Ωѧѧѧϳί Η�ϝѧѧѧυ�ϲѧѧѧϓ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ΔѧѧѧϳϣϫϷ�ϩΫѧѧѧϬΑ

.غالبا ما یصطلح علیھ بالنظام اإلقلیمي النفطي

�ϥѧѧϣ�ωϭѧѧϧ�ΩѧѧΟϧ�ˬΔѧѧϟϭΩ�ϝѧѧϛ�ϲѧѧϓ�ΩΎѧѧγϟ�ϡѧѧϛΣϟ�ϡΎѧѧυϧ�ΔѧѧόϳΑρ�ΔѧѧϳΣΎϧ�ϥѧѧϣ�Ύѧѧϣ�ˬϪѧѧϟϭΩ�ϥϳѧѧΑ�ϑ ϼΗѧѧΧϻ

�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϡϭѧѧѧѧϘΗ�ΔѧѧѧѧϳΩϳϠϘΗ�ϡѧѧѧѧϛΣ�ϡѧѧѧѧυϧ�ΔρѧѧѧѧγϭΑ�ϯ έѧѧѧѧΧϷ�Εѧѧѧѧγϟ�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϡѧѧѧѧϛΣΗ�ˬϥέѧѧѧѧϳ·�ϭ�ϕέѧѧѧѧόϟ�ϑ ϼΧΑѧѧѧϓ

�ϡѧѧυϧ�ΎѧѧϫέΎΑΗϋΎΑ�Ώόѧѧηϟ�ΕΎѧѧϓ�ϥѧѧϣ�ΎѧѧϫέϳϏ�ϥϭΩ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϣϛΎΣϟ�ΓέѧѧγϷ�˯ΎѧѧϧΑ�ϲѧѧϓ�ϡѧѧϛΣϟ�Ι ѧѧϳέϭΗ�α Ύѧѧγ

�ϲѧѧѧѧγΎέϟ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�α Ύѧѧѧѧγ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ϭ�ϕέѧѧѧѧόϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ϝѧѧѧѧϛ�ϲѧѧѧѧϓ�ϡѧѧѧѧϛΣϟ�ϡΎѧѧѧѧυϧ�ϡϭѧѧѧѧϘϳ�ΎѧѧѧѧϣϧϳΑ�ˬΔѧѧѧѧϳϛϠϣ

�ϭ�ϕέѧѧѧόϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳέϭΛϟ�ΔѧѧѧϳϟΎϛϳΩέϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ΎѧѧѧϣϬϧϣ�ϝѧѧѧϛ�ΕΎѧѧѧϬΟϭΗ�ϑ ϼΗѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϡϏέѧѧѧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϱέϭѧѧѧϬϣΟϟ

.الرادیكالیة الدینیة في إیران

�ϭ�ΔϳϧΎϛѧѧѧγϟ�ΕΎѧѧѧρΎΑΗέϻ�ϭ�ΕϼϋΎѧѧѧϔΗϟ�ΔѧѧѧϠϣΟ�ϥѧѧѧϋ�έѧѧѧΑόϳ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟΎϓ�ϲϟΎѧѧѧΗϟΎΑ�ϭ

�ϭ�ΦϳέΎѧѧѧѧΗϟ�έѧѧѧѧΑϋ�ΕέϭѧѧѧѧρΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΔϳΩΎѧѧѧѧλ Ηϗϻ�ϭ�ΔϳѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϓέϐΟϟ�ΔѧѧѧѧϳϧΎϣΛϟ�ϪѧѧѧѧϟϭΩ�ϥϳѧѧѧѧΑ�έϳϳΎѧѧѧѧόϣϟ

ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϠρϣϟ27�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ϡυϧѧѧѧϟ�έϳϳΎѧѧѧόϣ�ϕѧѧѧϳΑρΗ�ϊ ѧѧѧϣϭ�α ΎѧѧѧγϷ�Ϋѧѧѧϫ�ϰѧѧѧϠϋ�ϭ�ˬ

:اإلقلیمي الخلیجي نجدھا تنطبق على ھذا النظام كما یلي

إن النظام اإلقلیمي الخلیجي وفقا لھذا التكوین یضم أكثر من ثالث دول.
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Ο�έϭѧѧΟ�ϡϳѧѧϠϗϹ�ϝϭΩ�ϥϳѧѧΑ�ρΑέѧѧϳ�Εѧѧϳϭϛϟ�ϭ�ΔϳΩϭόѧѧγϟ�ϡѧѧΛ�ϕέѧѧόϟ�ϰѧѧϟ·�ϥέѧѧϳ·�ϥѧѧϣ�ΩѧѧΗϣϳ�ϲѧѧϓέϐ

.و باقي وحدات النظام

�ϝϭΩ�ϡѧѧѧѧυόϣ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ϱΩΎѧѧѧѧλ Ηϗϻ�ϭ�ϲϓΎѧѧѧѧϘΛϟ�ϭ�ϲϋΎѧѧѧѧϣΗΟϻ�α ϧΎѧѧѧѧΟΗϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϳϟΎϋ�ΔѧѧѧѧΟέΩ�ϙΎѧѧѧѧϧϫ

�ϥϭѧѧѧϛϳ�ΎѧѧѧϣΑέ�ϭ�ˬϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϥϭΎѧѧѧόΗϟ�α ѧѧѧϠΟϣ�ϲѧѧѧϓ�˯Ύѧѧѧο ϋϷ�Εѧѧѧγϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�Δѧѧѧλ ΎΧΑ�ϭ�ˬϡϳѧѧѧϠϗϹ

.نس مع الدول الست ھذهالعراق أقرب من إیران من حیث درجة التجا

�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϥϳѧѧѧΑ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ˬΔѧѧѧϳϧϣϷ�ϭ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ΕϼϋΎѧѧѧϔΗϟ�ϥѧѧѧϣ�ΓΩѧѧѧϘόϣ�ΔϛΑѧѧѧη�ϙΎѧѧѧϧϫ

.28األعضاء في النظام اإلقلیمي الخلیجي

ممیزات و سمات النظام اإلقلیمي الخلیجي:المبحث الثاني

:ممیزات النظام اإلقلیمي الخلیجي:المطلب األول

Ϲ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ί ѧѧѧϳϣΗϳ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ϲѧѧѧΗϟ�Εί ѧѧѧϳϣϣϟ�ϭ�ι Ύѧѧѧλ Χϟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϠϣΟΑ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗ

:حصرھا في 

�Ρϭѧѧѧο ϭ�ϭѧѧѧϫ�ˬϡϟΎѧѧѧόϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΔѧѧѧϣυϧϷ�ϥѧѧѧϣ�ϩέѧѧѧϳϏ�ϥѧѧѧϋ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�Ϋѧѧѧϫ�ί ѧѧѧϳϣϳ�Ύѧѧѧϣ

�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ΔϓΎѧѧѧο ·�ϭ�ΩΎόΑΗѧѧѧγ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ϻ�ˬι Ϙϧѧѧѧϳ�ϻ�ϭ�Ωѧѧѧϳί ϳ�ϻ�ϪѧѧѧϟϭΩ�ΩΩѧѧѧόϓ�ˬΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ϪѧѧѧΗΩΣϭ

.مجموعة دول النظام اإلقلیمي الخلیجي

ϳ�έρ΅ѧѧѧϣ�ϭ�ϕѧѧѧϠϐϣ�ϡΎѧѧѧυϧ�ϭѧѧѧϫ�ˬΔѧѧѧϳϓέϐΟϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳόϳΑρϟ�ϩΩϭΩѧѧѧΣ�Ρϭѧѧѧο ϭΑ�Ύѧѧѧο ϳ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�Ϋѧѧѧϫ�ί ΎѧѧѧΗϣ

�ϲϟϭѧѧѧΣ�Ϫѧѧѧϟϭρ�ώѧѧѧϠΑϳ�έϳϐѧѧѧλ �ϲΎѧѧѧϣ�ρϳέѧѧѧη�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧγΎγ�ϥϭѧѧѧϛΗΗ�ϭ�ι ϘϧѧѧѧΗ�ϻ�ϭ�ϪΗΣΎѧѧѧγϣ�Ωѧѧѧϳί Η�ϻ

2000�ˬΔѧѧΑέΎϘΗϣϟ�ϝϭΩѧѧϟ�έѧѧΛϛ�ϲѧѧϫ�Ϫѧѧϟ�Δѧѧϧϭϛϣϟ�ϝϭΩѧѧϟ�ϥΈѧѧϓ�ϙϟΫѧѧϟ�ˬϪѧѧΑϭϧΟ�ϰѧѧϟ·�ϪϟΎϣѧѧη�ϥѧѧϣ�ϡѧѧϠϛ

ˬΎѧѧѧѧѧϳϓέϐΟ�ΔϘѧѧѧѧѧλ ϼΗϣϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧυΗϛϣϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧϣΩ�ΔѧѧѧѧѧϳΩϭΩΣ�ΕΎѧѧѧѧѧϛΎϛΗΣ�ΎѧѧѧѧѧϬϧϳΑ�Ωѧѧѧѧϟϭϳ�ϱΫѧѧѧѧѧϟ�έѧѧѧѧѧϣϷ

.مستمرة

�ϭ�ΕϼϋΎѧѧѧѧѧϔΗϟ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ΓΩѧѧѧѧѧϘόϣ�ϭ�Δόѧѧѧѧѧγϭ�ΔϛΑѧѧѧѧѧηΑ��ϲѧѧѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧѧυϧϟ��ϝϭΩ�ρΎѧѧѧѧѧΑΗέ

�ϡѧѧѧѧϟ�ϭ�ϥϣί ѧѧѧѧϟ�έѧѧѧѧΑϋ�ΕέϭѧѧѧѧρΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϔϳΛϛϟ�ΔѧѧѧѧϳΗΎϳΣϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ˬΔϳϧΎϛѧѧѧѧγϟ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ

ѧѧѧϘϓ�ˬΔѧѧѧϔϠΗΧϣϟ�ΔѧѧѧϳΧϳέΎΗϟ�ϝѧѧѧΣέϣϟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϠΣέϣ�ϱ�ϲѧѧѧϓ�ϑ ѧѧѧϗϭΗΗ�ΕΎѧѧѧόϣΗΟϣ�ϭ�Ώϭόѧѧѧη�ΕϠΧΩѧѧѧΗ�Ω

�ϲѧѧѧѧϓ�ν όΑѧѧѧѧϟ�ΎϬѧѧѧѧο όΑΑ�ΎѧѧѧѧϬΗΎϗϼϋ�ΕѧѧѧѧϧΎϛ�ϭ�ˬϝΧΩѧѧѧѧΗϟ�Ωѧѧѧѧη�ϲѧѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ϝϭΩ

�ˬΔѧѧѧϳΑέόϟ�ϑ έѧѧѧρϷ�ϭ�ϲѧѧѧγέΎϔϟ�ϑ έѧѧѧρϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ϯ έѧѧѧΧ�ΎѧѧѧϧΎϳΣ�ΔѧѧѧϳΩϋ�ϭ�ΎѧѧѧϧΎϳΣ�ΔѧѧѧϳΩϭ�ϡϭѧѧѧϣόϟ

�ϡΎѧѧѧόϟ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΩѧѧѧόΑ�Δѧѧѧλ ΎΧ1979�ΓΩΎѧѧѧγϟ�Δϣѧѧѧγϟ�ϥ�ϝϭѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧϛϣϳ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬϡ

.الممیزة لھذه الفترة ھي سمة التوتر و الصراعو 
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�ˬϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧϓ�ΓέΛ̈́ѧѧѧϣϟ�ϭ�ΔѧѧѧϠϋΎϔϟ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ϯ ϭѧѧѧϘϟ�ϊ ѧѧѧϳί ϭΗ�Ωϳόѧѧѧλ �ϰѧѧѧϠϋ�Ύѧѧѧϣ

�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ϝѧѧѧΛϣΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬΏΎѧѧѧρϗϷ�ϲѧѧѧΛϼΛ�Ϫѧѧѧϧ́Α�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΔѧѧѧϣυϧϷ�ϥѧѧѧϣ�ϩέѧѧѧϳϏ�ϥѧѧѧϋ�ί ΎѧѧѧΗϣϳ�Ϫѧѧѧ˷ϧΈϓ

�ϭ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�ΓέΛ̈́ѧѧѧϣϟ�ϭ�ϯ έѧѧѧΑϛϟ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ϯ ϭѧѧѧϘϟ�ΔϳΩϭόѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧѧϛϠϣϣϟ�ϭ�ϕέѧѧѧόϟ

�έέѧѧѧϘΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϲѧѧѧϫ�ϥѧѧѧϣ�Γϭѧѧѧϗ�ϝѧѧѧϛ�ϰόѧѧѧγΗ�ϭ�ˬΔϳϋέѧѧѧλ ϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϧϭΎόΗϟ�ϪΗέΎѧѧѧγϣ�ΩΩѧѧѧΣΗ�ϭ�ϪѧѧѧΗϳϭϟϭ

�Ωѧѧѧѧϳϛ́Η�ϭ�ΎѧѧѧѧϬϟϭΣ�ϥѧѧѧѧϣ�Γέϳϐѧѧѧѧλ ϟ�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϯ Ωѧѧѧѧϟ�ΎѧѧѧѧϫΫϭϔϧ�ί ѧѧѧѧϳί όΗ�ϝѧѧѧѧΟ�ϥѧѧѧѧϣ�Ι ϼΛѧѧѧѧϟ�ϯ ϭѧѧѧѧϘϟ�ϩΫѧѧѧѧϫ

�ΕΎϋέѧѧѧλ ϟ�ϭ�ΕΎѧѧѧϓϼΧϟ�έѧѧѧΑΗόΗ�ϭ�ˬϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϝѧѧѧϣΟϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ΎѧѧѧϬΗϧϣϳϫ

�έΩѧѧѧλ ϣ�ϭ�έϫϭѧѧѧΟ�ϲѧѧѧϫ�Ι ϼΛѧѧѧϟ�ϯ ϭѧѧѧϘϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϥϳѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϣΎϘϟ�ϪѧѧѧΛΣΑ�ϭ�ϩέέϘΗѧѧѧγ�ϡΩѧѧѧϋ�έΩΎѧѧѧλ ϣ�ϥѧѧѧϣ

�ϲѧѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧѧυϧϟ�Ώϭόѧѧѧѧѧη�ϭ�ϝϭΩ�ΏѧѧѧѧѧϧΟΗ�ΔѧѧѧѧѧϟϭΑϘϣ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧϟϭϘόϣ�Δѧѧѧѧѧϳϧϣ�Δϐϳѧѧѧѧѧλ �ϥѧѧѧѧѧϋ�έϣΗѧѧѧѧѧγϣϟ

.الخلیجي المزید من األزمات و الحروب العنیفة

�ϭ�ϪѧѧѧѧΗϳϭϫ�ΓέϭѧѧѧѧϠΑ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϪѧѧѧѧΗέΩϗ�ˬϯ έѧѧѧѧΧϷ�ΔѧѧѧѧϣυϧϷ�ΔѧѧѧѧϳϘΑ�ϥѧѧѧѧϋ�Ύѧѧѧѧο ϳ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�Ϋѧѧѧѧϫ�ί ѧѧѧѧϳϣϳ�Ύѧѧѧѧϣ

.29صبحت واضحة من الّداخل و الخارجشخصیتھ الدولیة المتمیزة و الخاصة و التي أ

:سمات النظام اإلقلیمي الخلیجي:المطلب الثاني

:یتمیز ھذا النظام بجملة من السمات التي یمكن تحدیدھا كاآلتيكما

ϰѧѧѧϟϭϷ�Δϣѧѧѧγϟ�ΩѧѧѧϗΎϓ�ϭ�ΝέΎѧѧѧΧϟ�ϥѧѧѧϣ�έϳѧѧѧγϣ�Ϫѧѧѧϧ�ϲѧѧѧϫ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ίإن  ѧѧѧϳϣΗ�ϲѧѧѧΗϟ

ѧѧѧϳϟϵ�ϭ�ϝΧΩѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�Ϫϧϭ̈́ ѧѧѧη�έϳΩѧѧѧΗ�ΕΎѧѧѧϳϟϵ�ϥѧѧѧϣ�ϝϭѧѧѧΣΗΗ�Ύѧѧѧϣ�ϥΎϋέѧѧѧγ�ϲѧѧѧΗϟ�ϪΗΎϋέѧѧѧλ �ΔϳϭѧѧѧγΗϟ�ΔѧѧѧϟΎόϓ�ΕΎ

�ΩѧѧѧϘΗϔϳ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ϡΎѧѧѧϣΗϫϻΎΑ�έΛ́ΗѧѧѧγΗ�ΔѧѧѧϳϟϭΩ�ΩΎѧѧѧόΑ�ΕΫ�ΕΎϋέѧѧѧλ �ϰѧѧѧϟ·�ΔѧѧѧϳΩΎϳΗϋ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗ·�ΕΎϋέѧѧѧλ

.30للصیغة المؤسساتیة الجامعة و التي عادة ما تمیز معظم األنظمة اإلقلیمیة األخرى

ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΫѧѧѧϬϟ�ΔΑѧѧѧγϧϟΎΑ�ΔѧѧѧϣϛΎΣϟ�ΔѧѧѧϣΎόϟ�ΓΩѧѧѧϋΎϘϟΎϓ�ϪѧѧѧϠόΟϳ�Ύѧѧѧϣϣ�ΝέΎѧѧѧΧϟ�ϥѧѧѧϣ�ϪѧѧѧΟϭϣ�ϭ�έϳѧѧѧγϣ�Ϫѧѧѧϧ

�ϲѧѧѧϫ�ϝѧѧѧϛϛ�ϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϭ�˯ί ѧѧѧΟϛ�ϪѧѧѧϧϳΑ�ΔѧѧѧϣΎϘϟ�Δѧѧѧϗϼόϟ�ϥΈѧѧѧϓ�ϙϟΫѧѧѧϟ�ˬϪѧѧѧΑ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ΔѧѧѧϳέΩ·�ΕΎѧѧѧϳϟϵ�ΩѧѧѧϗΎϓ

�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�έΛ̈́ѧѧѧѧϳ�Ι ѧѧѧѧϳΣΑ�ΔѧѧѧѧϳΩΎΣ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϠϛ�Δѧѧѧѧϧϣϳϫ�Δѧѧѧѧϗϼϋ�ϡϭѧѧѧѧϣόϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϲѧѧѧѧϬϓ�ˬΓΩѧѧѧѧϳϘϣ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳέΎΑΟ·�Δѧѧѧѧϗϼϋ

ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�Εέέѧѧѧϗ�ϭ�ϑ ѧѧѧϗϭϣ�ϲѧѧѧϓ�έѧѧѧϳΑϛ�ϝϛѧѧѧηΑ�ϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ϪѧѧѧΗΎϳϭϟϭ�ΏѧѧѧϳΗέΗΑ�ϡϭѧѧѧϘϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ

�έϳΩѧѧѧΗ�ϝί ѧѧѧΗ�ϻ�ϭ�ΕѧѧѧϧΎϛ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϳΑϧΟϷ�Γέρϳѧѧѧγϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΓέΩϺѧѧѧϟ�Ύόѧѧѧο ΎΧ�ϩέϭѧѧѧρΗ�ϝѧѧѧΣέϣ�ϥѧѧѧϣ

�ϲѧѧѧϓ�ϲϟΎѧѧѧϐΗέΑϟ�έΎϣόΗѧѧѧγϼϟ�ϑ ѧѧѧϳϧόϟ�ϝѧѧѧϏϭΗϟΎΑ�˯ΩѧѧѧΑ�ˬΎѧѧѧϬϧϣ�Δѧѧѧϳρϔϧϟ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ϭ�ϪѧѧѧΗϭέΛΑ�έΛ́ΗѧѧѧγΗ�ϭ�Ϫϧϭ̈́ ѧѧѧη

�ϥέѧѧѧѧϘϟ16ϲѧѧѧѧγϧέϔϟ�ϭ�ϱΩѧѧѧѧϧϟϭϬϟ�έΎϣόΗѧѧѧѧγϻ�˯ϲѧѧѧѧΟϣ�ΏѧѧѧѧϧΎΟ�ϰѧѧѧѧϟ·�ˬ�ϭ�Γέρϳѧѧѧѧγϟ�έΎѧѧѧѧϛΗΣ�ϡѧѧѧѧΛ�ϥѧѧѧѧϣ�ϭ�ˬ

�ϥѧѧѧѧϣ�έѧѧѧѧΛϛϷ�ΔѧѧѧѧϳϧΎρϳέΑϟ�Δѧѧѧѧο ΑϘϟ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΞϳѧѧѧѧϠΧϟ�ϝѧѧѧѧϳϭΣΗ150�ϩΫѧѧѧѧϫ�ϲѧѧѧѧϓ��ΕѧѧѧѧϧΎϛ�ϥѧѧѧѧϳ�ˬΔϠѧѧѧѧλ ϭΗϣ�Δϧѧѧѧѧγ

29
، )1998، 1اإلمارات العربیة المتحدة، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، ط(، النظام اإلقلیمي الخلیجيعبد الخالق عبد هللا، 
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�ΔѧѧϳΎϏ�ϰѧѧϟ·�ΔѧѧϘϠρϣ�Δϔѧѧλ Α�ΔѧѧϘρϧϣϟ1971�ϲѧѧϛϳέϣϷ�ϡΎѧѧϣΗϫϻ�ϊ ѧѧϣ�Ύѧѧϧϣί Ηϣ�˯ΎѧѧΟ�ΏΎΣѧѧγϧϻ�Ϋѧѧϫ�ϥѧѧϛϟ�ˬϡ

ϳγϟ�ΓϭѧѧѧѧϘϟ�ΔѧѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧѧϳϻϭϟ�ΕΣΑѧѧѧѧλ �Ι ѧѧѧѧϳΣ�ˬΔѧѧѧѧϘρϧϣϟ�ϩΫѧѧѧѧϫ�ϥϭ̈́ ѧѧѧѧηΑ�ϭ�ΔѧѧѧѧϣϛΎΣϟ�ΔϳѧѧѧѧγΎ

�ϭ�ϡϫέϳѧѧѧѧѧλ ϣ�ϭ�ϡϫέέϘΗѧѧѧѧѧγ�ϭ�ϡϬϧѧѧѧѧѧϣ�ϥ�ΔѧѧѧѧѧϘϳϘΣ�ϡΎѧѧѧѧѧϣ�ϲѧѧѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧѧυϧϟ�ϝϭΩ�ΕΣΑѧѧѧѧѧλ 

�ϭ�έϳϳΎѧѧѧόϣϟ�ϝѧѧѧϛΑ�Αѧѧѧλ �Ύѧѧѧϧϫ�ΞϳϠΧϟΎѧѧѧϓ�ˬΓέѧѧѧηΎΑϣϟ�ϡϬΗέρϳѧѧѧγ�ϥѧѧѧϋ�ΔѧѧѧΟέΎΧ�ΎϳΎѧѧѧο ϗ�ΎѧѧѧϬϠϛ�ϲѧѧѧϫ�ϡϬϠΑϘΗѧѧѧγϣ

.المقاییس السیاسیة و العسكریة و اإلستراتیجیة خلیج أمریكي

ΟϹ�Δѧѧѧϗϼόϟ�ϩΫѧѧϫ�έέѧѧѧϏ�ϰѧѧϠϋ�ϊ ѧѧѧϣ�ϪѧѧѧΗϗϼϋ�ϥΈѧѧϓ�ϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ϡΎѧѧυϧϟ�ϭ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϡΎѧѧυϧϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ΔѧѧϳέΎΑ

�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϠϟ�ΩΩѧѧѧΗϣ�ϭ�˯ί ѧѧѧΟ�ϭѧѧѧϬϓ�ˬΓέѧѧѧΣϭ�ΔѧѧѧϳέΎϳΗΧ�ΔѧѧѧϳϟΩΎΑΗ�Δѧѧѧϗϼϋ�ϲѧѧѧϫ�ϲѧѧѧΑέόϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ

�ϱΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�έѧѧѧΑΗόϳ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬϩΩϭѧѧѧΟϭ�Δϳϋϭέѧѧѧηϣ�ϭ�ϪΗϳѧѧѧλ ϭλ Χ�ϭ�ϪѧѧѧΗϳϭϫ�ΩϣΗѧѧѧγϳ�Ϫѧѧѧϧϣ�ϭ�ϲѧѧѧΑέόϟ

ϠΧϟ�ϡΎѧѧѧυϧϠϟ�ϲѧѧѧόΟέϣϟ�έΎѧѧѧρϹ�ϲѧѧѧΑέόϟ�ϯ ΩѧѧѧόΗΗ�ΎѧѧѧϣϬΗϗϼϋ�ϥΈѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϣϬϧϳΑ�ϱϭѧѧѧο όϟ�ρΎѧѧѧΑΗέϻ�ϡϏέѧѧѧϓ�ˬϲѧѧѧΟϳ

�ϕѧѧϳϣόϟ�έϳΛ́ѧѧΗϟ�ϡѧѧϛΣΑ�ϙѧѧϟΫ�ϭ�ϡυΎѧѧόΗϟ�ϲѧѧϓ�ΫѧѧΧ�ϝѧѧ˷ϛϟ�ϲѧѧϓ�˯ί ѧѧΟϟ�έϳΛ́ѧѧΗ�ϥ�ϙѧѧϟΫ�ˬϝѧѧ˷ϛϟΎΑ�˯ί ѧѧΟϟ�Δѧѧϗϼϋ

�ν ϭѧѧѧϔϟ�ϪѧѧѧΗρϋ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬϲѧѧѧΑέόϟ�ϲϋΎѧѧѧϣΗΟϻ�ϭ�ϱΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ϭ�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϝѧѧѧϣΟϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ρϔϧѧѧѧϠϟ

�ϲѧѧѧϓ�ΎϳΎϧΛΗѧѧѧγ�ϭ�ϼΎѧѧѧϫ�Ύѧѧѧϧί ϭ�Δѧѧѧϳρϔϧϟ�ϭ�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�ϝѧѧѧϘΛϟ�ί ѧѧѧϛέϣ�ϝΎѧѧѧϘΗϧ�ϭ�ˬϲѧѧѧΑέόϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ

�ϭ�ΕϭѧѧΑϛϣ�ΝΎѧѧΟΗΣ�ϭ�˯ΎϳΗѧѧγ�ϭ�ν ѧѧϓέ�ΔѧѧϟΎΣ�́ѧѧηϧ�ϲѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧυϧϟ�ϰѧѧϟ·�ϲѧѧΑέόϟ�ϱΩΎѧѧλ Ηϗϻ

.31غیر معلن

�ϥѧѧѧϋ�ΎѧѧѧϣΔѧѧѧϳϧΎΛϟ�Δϣѧѧѧγϟ�ϭ�έΗϭѧѧѧΗϟ�ϭ�ωέѧѧѧλ ϟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϣΩ�ΔѧѧѧϟΎΣ�ε ϳѧѧѧόϳ�ϭ�ϡϭί ѧ́ѧѧϣ�ϡΎѧѧѧυϧ�ϭѧѧѧϬϓ

�ί ѧѧϳϣΗ�ϲѧѧΗϟ�ΔѧѧϣΎόϟ�ΓΩѧѧϋΎϘϟ�ϲѧѧϫ�ϭ�ΓΩΎѧѧγϟ�ΔѧѧϟΎΣϟ�ϲѧѧϫ�ϩΫѧѧϫ�έΗϭѧѧΗϟ�ϭ�ωέѧѧλ ϟ�ΔѧѧϟΎΣϓ�ˬέέϘΗѧѧγϻ�ϡΩѧѧϋ

�˯ΎϧΛΗѧѧѧγϻ�ϭѧѧѧϫ�ϲϣϠѧѧѧγϟ�ε ϳΎѧѧѧόΗϟ�ϭ�ϥϭΎѧѧѧόΗϟ�ϭ�ϥѧѧѧϣϷ�ϭ�έέϘΗѧѧѧγϻ�ϥ�ϥϳѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ�ˬΔѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ

ѧѧΣέϣ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϠΣέϣ�ϝѧѧϛϟ�ΔΑѧѧγϧϟΎΑϲѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧυϧϟ�έϭѧѧρΗ�ϭ�ί ϭέѧѧΑ�ϝ.�ΔѧѧϳΩΑϟ�ϲѧѧϓ�ΕѧѧϧΎϛ�Ι ѧѧϳΣ

��ϰѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧο ·�ˬΔѧѧѧϳΩϭΩΣ�ϭ�ΔϳѧѧѧγΎϳγ�ΕΎѧѧѧϋί ϧ�ϰѧѧѧϟ·�ΕѧѧѧϟϭΣΗ�ϡѧѧѧΛ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ΔѧѧѧϳΑϫΫϣ�ϭ�Δѧѧѧϳϣϭϗ�ˬΔѧѧѧϳϠΑϗ�ϪѧѧѧΗΎϋί ϧ

��Ϋ·�ˬϲѧѧѧѧѧγέΎϔϟ�ϭ�ϲѧѧѧѧѧΑέόϟ�ϥϳϓέѧѧѧѧѧρϟ�ϥϳѧѧѧѧѧΑ�ΕΎϋέѧѧѧѧѧλ ϟ�Δѧѧѧѧѧλ ΎΧ�ΔѧѧѧѧѧϳΟϭϟϭϳΩϳϷ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧϳυϔϠϟ�ΕΎѧѧѧѧѧϓϼΧϟ

ϭρ�Εϭϧѧѧѧγ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�Εѧѧѧο ϗ�ϥέϳΈѧѧѧϓ�ˬΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϡѧѧѧγ�ϝϭѧѧѧΣ�ϲѧѧѧυϔϠϟ�ωέѧѧѧλ ϟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϠϳ

�έѧѧΧϵ�ϑ έѧѧρϟ�ϲѧѧϓ�Ώέѧѧόϟ�Ωѧѧϛ̈́ ϳ�ϥϳѧѧΣ�ϲѧѧϓ�ˬϲѧѧγέΎϔϟ�ΞϳϠΧϟΎѧѧΑ�ϲΎѧѧϣϟ�ωέΫѧѧϟ�Ϋѧѧϫ�ΔϳϣѧѧγΗ�ϰѧѧϠϋ�˷έѧѧλ Η

�ϭ�Δѧѧѧο Σϣ�ΔϳѧѧѧγΎϳγ�ΕέΎѧѧѧΑΗϋ�ϭΫ�ΔϳϣѧѧѧγΗϟ�ϝϭѧѧѧΣ�ωέѧѧѧλ ϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϭ�ˬϲѧѧѧΑέϋ�ΞϳѧѧѧϠΧ�ϭѧѧѧϫ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϥ�ϰѧѧѧϠϋ

ϳϬϟ�ϭ�Γέρϳѧѧѧѧγϟ�Ϫѧѧѧѧϟ�ϥѧѧѧѧϣΑ�ϕѧѧѧѧϠόΗΗ�ΔѧѧѧѧϘϳϣϋ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧγ·�ΩΎѧѧѧѧόΑ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΓΩΎϳѧѧѧѧγϟ�ϭ�Δѧѧѧѧϧϣ

.الخلیجي و من یدیر شؤونھ، فھذا الخالف یعكس رؤى قومیة مختلفة لھذه المنطقة من العالم

.25-24، ص ص المرجع نفسھ31
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�ϝѧѧѧѧѧΑ�ˬΔѧѧѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ΩѧѧѧѧѧϳΣϭϟ�ωέѧѧѧѧѧλ ϟΎΑ�α ϳѧѧѧѧѧϟ�ΞϳѧѧѧѧѧϠΧϟ�ϡѧѧѧѧѧγ�ϝϭѧѧѧѧѧΣ�ϲѧѧѧѧѧυϔ˷Ϡϟ�ωέѧѧѧѧѧλ ϟ�Ϋѧѧѧѧѧϫ

�ϡѧѧѧΗ�ϭ�Εϳϭѧѧѧγ�ΎѧѧѧϬϧ�ΩѧѧѧϘΗόϳ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔϠϛѧѧѧηϣϟΎϓ�ˬΔѧѧѧϳϣϛέΗ�ϭ�ΔѧѧѧϋϭϧΗϣ�ˬΔѧѧѧϔϠΗΧϣ�ΎϬΗΎϋέѧѧѧλ�Ύѧѧѧϣ�ΓΩΎѧѧѧϋ�Ύѧѧѧϫί ϭΎΟΗ

�έί ѧѧѧΟϠϟ�ϥέѧѧѧϳ·�ϝϼΗѧѧѧΣ�ϝϭѧѧѧΣ�ΕΎϋέѧѧѧλ ϟ�ϝΎѧѧѧΛϣϟ�ϝϳΑѧѧѧγ�ϰѧѧѧϠϋ�ˬΓΩѧѧѧΣ�έѧѧѧΛϛ�ϥϭѧѧѧϛΗ�ϭ�ΩѧѧѧϳΩΟ�ϥѧѧѧϣ�έϭѧѧѧΛΗ

Ι ϼΛѧѧѧѧѧϟ�ΔѧѧѧѧѧϳΗέΎϣϹ:�ϯ έϐѧѧѧѧѧλ ϟ�Ώѧѧѧѧѧϧρ*ϯ έѧѧѧѧѧΑϛϟ�Ώѧѧѧѧѧϧρ�ˬ**ϰѧѧѧѧѧγϭϣ�ϭѧѧѧѧѧΑ�Γέѧѧѧѧѧϳί Ο�ϭ.***�ϙΎѧѧѧѧѧϧϫ�ϭ

ΔѧѧѧϳΟϳϠΧ�ΕΎѧѧѧϋί ϧ-�ΔѧѧѧϳΟϳϠΧ32�έѧѧѧΛϛ�ϯ έѧѧѧΧ�ϙΎѧѧѧϧϫ�ϥѧѧѧϛϟ�ˬϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΩϭΩѧѧѧΣΑ��ΔѧѧѧρΑΗέϣ

�ϼϳϭΩѧѧѧΗ�ϝϭѧѧѧΣΗΗ�ΎѧѧѧϬϧϛϟ�ΓέΑΎѧѧѧϋ�ΔѧѧѧϳϠΣϣ�ΕΎѧѧѧϓϼΧϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϥϭѧѧѧϛΗ�Ύѧѧѧϣ�ΓΩΎѧѧѧόϓ�ˬϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ϡΎѧѧѧϣΗϫϼϟ�ΎΑΎρϘΗѧѧѧγ�ϭ

�ϡѧѧѧΛ�ΎѧѧѧϬΟϳΌΗ�ϭ�ΎϫέΎϣΛΗѧѧѧγΎΑ�ϡΎѧѧѧϳϘϟ�ϭ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϭ�ϲѧѧѧΑϧΟϷ�ϝΧΩѧѧѧΗϟ�ϲϋΩΗѧѧѧγΗ�Δϳѧѧѧλ όΗγϣ�ΕΎѧѧѧϓϼΧ�ϰѧѧѧϟ·

�ϭѧѧϫ�ϙѧѧϟΫ�ϰѧѧϠϋ�ϝΎѧѧΛϣ�ϥѧѧγΣ�ϝѧѧόϟ�ϭ�ˬΕϭέѧѧΛϟ�ϭ�ΕΎѧѧϗΎρϟ�έΩѧѧϬΗ�ΔѧѧϔϠϛϣ�ϭ�ΓέϣΩѧѧϣ�ΏϭέѧѧΣ�ϰѧѧϟ·�ΎѧѧϬϠϳϭΣΗ

ΞϳѧѧϠΧϟ�ΏέѧѧΣ�ϭ�ϝѧѧѧϳΗϗ�ϥϭѧѧϳϠϣ�ΏέΎѧѧѧϘϳ�Ύѧѧϣ�ΎϬΗϳΣѧѧο �Ρέ�Εϭϧѧѧѧγ�ϲϧΎѧѧϣΛ�ϥѧѧϣ�έѧѧѧΛϛ�ΕѧѧϣΩ�ϲѧѧΗϟ�ϰѧѧѧϟϭϷ

.ملیار دوالر105000خسائر مادیة تجاوزت 

�ϩΫѧѧѧѧϬϓ�ˬΎϳѧѧѧѧγΎϳγ�ϭ�Ύѧѧѧѧϳϧϣ�ΓέϘΗѧѧѧѧγϣ�έѧѧѧѧϳϏ�ϝί ѧѧѧѧΗ�Ύѧѧѧѧϣ�ωΎѧѧѧѧο ϭϷΎϓ�ΏϭέѧѧѧѧΣϟ�ϩΫѧѧѧѧϫ�˯ΎѧѧѧѧϬΗϧ�ϡѧѧѧѧϏέ�ϭ

Οϳ�ϡѧѧѧѧϟ�ϱΫѧѧѧѧϟ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϲѧѧѧѧΑϧΟϷ�ϭ�ϲѧѧѧѧϛϳέϣϷ�ϱέϛѧѧѧѧγόϟ�ΩѧѧѧѧΟϭΗϟ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΕΩ�ΓέѧѧѧѧϳΧϷ�ϥѧѧѧѧϣϷ�ΏѧѧѧѧϠ

�Δѧѧѧϳϧϣ�Δϐϳѧѧѧλ ��ΩΎѧѧѧΟϳϹ�ϡѧѧѧΩ�ϲόѧѧѧγ�ϲѧѧѧϓ�ΎΑέρѧѧѧο �έѧѧѧΛϛ�Αѧѧѧλ �α ѧѧѧϛόϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝѧѧѧΑ�ˬϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϡΎѧѧѧυϧϠϟ

�ϥϭѧѧѧϛΗ�Ύѧѧѧϣ�ΎѧѧѧΑϟΎϏ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ˬΓέέѧѧѧϛΗϣϟ�ΔѧѧѧϳϣΩϟ�ΕΎѧѧѧϋί ϧϟ�ϭ�ΕέϣΎѧѧѧϐϣϟ�ϥѧѧѧϋ�ΓΩѧѧѧϳόΑ�ΓΎѧѧѧϳΣ�ϥϣѧѧѧο Η�ΔѧѧѧϟϭΑϘϣ

.33مرتبطة بالدرجة األولى بعامل النفط و القدرة على استغاللھ

ϧϟ�ϥ�ϝϭѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ϲϟΎѧѧѧΗϟΎΑ�ΩϭѧѧѧΟϭϓ�ˬέέϘΗѧѧѧγϻΎΑ�Γέϭέѧѧѧο ϟΎΑ�ϡѧѧѧγΗϳ�ϻ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυ

�ϝѧѧѧΑ�ˬϪѧѧѧϟϭΩ�ϥϳѧѧѧΑ�ΕΎѧѧѧϋί ϧϟ�ϭ�ΕΎϋέѧѧѧλ ϟ�ϡΩѧѧѧόϧ�ϭ�ϥϭΎѧѧѧόΗϟ�ϭ�έέϘΗѧѧѧγϻ�ΩϭѧѧѧΟϭ�ϲѧѧѧϧόϳ�ϻ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϙѧѧѧϟΫ

�Ύѧѧϣϛ�ϡΎѧѧυϧϟ�ϙϟΫѧѧϟ�ΔѧѧΑϟΎϐϟ�Δϣѧѧγϟ�ϲѧѧϫ�έέϘΗѧѧγϻ�ϭ�ϥѧѧϣϷ�α ϳѧѧϟ�ϭ�έΗϭѧѧΗϟ�ϭ�ωέѧѧλ ϟ�ΔѧѧϟΎΣ�ΕѧѧϧΎϛ�ΎѧѧϣΑέ

ѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϝΎѧѧѧѧΣϟ�ϭѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲ.�ϝѧѧѧѧΣέϣϟ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϭ�ϪѧѧѧѧΗΩϻϭ�Ϋѧѧѧѧϧϣ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�Ϋѧѧѧѧϫ�ϥѧѧѧѧϛϳ�ϡѧѧѧѧϠϓ

�Ωѧѧϣ�Ϋѧѧϧϣ�ΞϳѧѧϠΧϟ�ΔѧѧϘρϧϣ�ϥΈѧѧϓ�Ϋѧѧϟ�ˬΔѧѧϳΟέΎΧϟ�ΕέϳΛ́ѧѧΗϟ�ϭ�ωΎѧѧϣρϷ�ϥѧѧϋ�ϯ ѧ́ѧϧϣΑ�ˬΎѧѧϬΑ�˷έѧѧϣ�ϲѧѧΗϟ�ΔѧѧϔϠΗΧϣϟ

�ϥѧѧϣ�ΎѧѧϬΗΎϗϼϋ�ϭѧѧϠΧΗ�ϻ�ϲѧѧΗϟ�ΎѧѧϬϟϭΩ�ϥϳѧѧΑ�˯ϭѧѧγ�ˬϥΧΎѧѧγϟ�ωέѧѧλ ϟ�ϭ�έΗϭѧѧΗϟ�έ΅ѧѧΑ�ϥѧѧϣ�Γέ΅ѧѧΑ�ϲѧѧϫ�ΩѧѧϳόΑ

.م بین وحدات الّنظام و القوى الخارجة عنھ و الطامعة فیھصراعات و خالفات حدودیة، أ

32
.22،ص 2012أوت 12،دراسة في الجغرافیا السیاسیةحدود السیاسیة في العالم العربي، قضایا العبد الرزاق بن سلیمان بن أحمد أبو داود، 

https://maktoob.forums.yahoo.com
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.29-26، ص ص نفسھالمرجع 
.أمیال على الغرب من جزیرة طنب الكبرى، و تتبع إلمارة الشارقة8كلم عن الساحل العربي و تقع على بعد 90طنب الصغرى تبعد مسافة *

كلم9میال، و تبلغ مساحتھا حوالي 50طنب الكبرى تقع في الشمال الشرقي من جزیرة أبو موسى، و تبعد عنھا **
2

.
میال، و تبعد عن الساحل 45میال من مدخل الخلیج عند مضیق ھرمز، و تبعد عن مدینة الشارقة بحوالي 94ى تقع على بعد أبو موس***

د ب ن، العلم و اإلیمان للنشر و التوزیع، (، ء المتغیرات اإلقلیمیة و العالمیةن الخلیج في ضوأمیحیى حلمي رجب، .(كلم75اإلیراني بحوالي 
.331، 330، ص)2006، 1ط
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�ϑ ϼѧѧѧѧΧϟ�ϝѧѧѧѧΛϣ�ν όΑѧѧѧѧΑ�ΎϬѧѧѧѧο όΑ�ΔѧѧѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ΔѧѧѧѧϳΩϭΩΣϟ�ΕΎѧѧѧѧϓϼΧϟ�ϙΎѧѧѧѧϧϬϓ

�έί ѧѧѧΟ�ϝϭѧѧѧΣ�ϥϳέѧѧѧΣΑϟ�ϭ�έѧѧѧρϗ�ϥϳѧѧѧΑ�ϱΩϭΩѧѧѧΣϟ�ϑ ϼѧѧѧΧϟ�ˬϕέѧѧѧόϟ�ϭ�Εѧѧѧϳϭϛϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ϱΩϭΩѧѧѧΣϟ"έϭѧѧѧΣ" و

ϼѧѧѧΧϟ�ϰѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧο ·�ˬϲϟϭΩѧѧѧϟ�˯Ύѧѧѧο Ϙϟ�ϕѧѧѧϳέρ�ϥѧѧѧϋ�ϪѧѧѧϠΣ�ϡѧѧѧΗ�ϱΫѧѧϟ�ϱΫѧѧѧϟ�ϱέѧѧѧρϘϟ�ϱΩϭόѧѧѧγϟ�ϱΩϭΩѧѧѧΣϟ�ϑ

.لم یخل من إثارة التوترات بین البلدین من حین إلى آخر

�ϭ�ϕέѧѧѧόϟ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ˬΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ϥϳѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϳΩϭΩΣϟ�ΕΎѧѧѧϓϼΧϟ�ϙΎѧѧѧϧϫ�ϙϟΫѧѧѧϛ

ϥϳέѧѧѧΣΑϟ�ϭ�ΕέΎѧѧѧϣϹ:�ΕѧѧѧϣΩ�ΏέѧѧѧΣ�ϰѧѧѧϟ·�ϥϳΩѧѧѧϠΑϟ�ΕΩΎѧѧѧϗ�ϥέѧѧѧϳ·�ϭ�ϕέѧѧѧόϟ�ϥϳѧѧѧΑ�Ώέѧѧѧόϟ�ρѧѧѧη�ΔϠϛѧѧѧηϣϓ

�Εϭϧѧѧѧγ�ϲϧΎѧѧѧϣΛ�ϲѧѧѧΑϧΟϷ�ϝΧΩѧѧѧΗϟ�ϡΎѧѧѧϣ�ϝΎѧѧѧΟϣϟ�ΕѧѧѧΣΗϓ�ϭ�ΔѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�Ωέϭѧѧѧϣϟ�ϭ�ΕΎѧѧѧϗΎρϟ�ΎѧѧѧϬϳϓ�Εϓί ϧΗѧѧѧγ

.و ھناك كذلك قضیة الجزر العربیة الثالث المحتلة من طرف إیران

�Ωѧѧѧѧϗ�Ύѧѧѧѧϣϧ·�ϭ�ρѧѧѧѧϘϓ�ϯ έѧѧѧѧΑϛϟ�ΔϳέΎϣόΗѧѧѧѧγϻ�ϯ ϭѧѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ϲΉѧѧѧѧϳ�ϻ�ΞϳѧѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϲѧѧѧѧϧϣϷ�ΩѧѧѧѧϳΩϬΗϟΎϓ

ѧѧѧυϧϟ�ϝѧѧѧΧΩ�ϥѧѧѧϣ�ϊ ѧѧѧΑϧϳ�ΎѧѧѧϳϠΧΩ�ΎѧѧѧϳϣϳϠϗ·�ΩѧѧѧϳΩϬΗ�ϥϭѧѧѧϛϳ�έΩѧѧѧλ ϣ�ϲѧѧѧϫ�ϥέϳΈѧѧѧϓ�ˬϪѧѧѧΗΫ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎ

�ϻ�ϭ�ΎϬϳѧѧѧο έ�ϥѧѧѧϣ�˯ί ѧѧѧΟ�ΎѧѧѧϫέΑΗόΗ�ϝѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϟϭΩϛ�ϥϳέΣΑϟΎѧѧѧΑ�ϑ έѧѧѧΗόΗ�ϻ�Ϋ·�ˬΔѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ϝϭΩѧѧѧϠϟ�ϲѧѧѧϠόϓ�ΩѧѧѧϳΩϬΗ

�ΓΩΎѧѧѧѧϳϘΑ�ΔϳϣϼѧѧѧѧγϹ�ΎѧѧѧѧϬΗέϭΛ�ΓΩΎѧѧѧѧϗ�ϥΎѧѧѧѧγϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�˯ΎѧѧѧѧΟ�Ύѧѧѧѧϣϛ�ΔѧѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϡѧѧѧѧυόϣ�ϝϼϘΗѧѧѧѧγΎΑ�ϑ έѧѧѧѧΗόΗ

�ϰѧѧϣυόϟ�ௌ�Δѧѧϳ�ϕѧѧϠρ�ΩΩѧѧλ ϟ�Ϋѧѧϫ�ϲѧѧϔϓ�ˬϲѧѧϧϳϣΧϟ"ΩΎѧѧλϲϧΎѧѧΣϭέ�ϕ"�ΩѧѧϳϠϘΗϟ�ϊ ѧѧΟέϣ�έΎѧѧΑϛ�ΩѧѧΣ�ϭѧѧϫ�ϭ

�ϲѧѧѧϓ"ϡѧѧѧϗ"�ΕѧѧѧϣΎϗ�ΎѧѧѧϬϧ�Ύѧѧѧϣϛ��ˬϥέѧѧѧϳ·�ϥѧѧѧϣ�˯ί ѧѧѧΟ�ΎѧѧѧϫέΎΑΗϋΎΑ�ΎϬϣѧѧѧο Α�ΎѧѧѧΑϟΎρϣ�ˬϥϳέѧѧѧΣΑϟ�ϥѧѧѧϋ�ϪΗΎΣϳέѧѧѧλ Η

�ϥѧѧѧϣϸϟ�ϲѧѧѧϠόϓ�ΩѧѧѧϳΩϬΗ�έΩѧѧѧλ ϣ�ϝѧѧѧΛϣΗ�ϝΎѧѧѧϣϋϷ�ϭ�ϝΎѧѧѧόϓϷ�ϩΫѧѧѧϬΑ�ϲѧѧѧϬϓ�ˬϼѧѧѧόϓ�ΔѧѧѧϳΗέΎϣϹ�έί ѧѧѧΟϟ�ϝϼΗΣΎѧѧѧΑ

.اإلقلیمي الخلیجي

ϰѧѧѧѧϠϋ�ΎϳΟϳΗέΗѧѧѧѧγ�Ύѧѧѧѧόϗϭϣ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ϝѧѧѧѧΗΣΗ�ϝϭѧѧѧѧρ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϑ έѧѧѧѧηΗ�ϭ�ˬϲѧѧѧѧΑέόϟ�ΞϳѧѧѧѧϠΧϟ�ϑ Ύϔѧѧѧѧο

�ϭ�ΔϳΩϭόѧѧѧγϟ�ϭ�ΕέΎѧѧѧϣϹ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛϟ�ϝѧѧѧΑΎϘϣϟ�ΏѧѧѧϧΎΟϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϊ ѧѧѧϘΗ�ϭ�ˬΞϳѧѧѧϠΧϠϟ�Δϳϗέѧѧѧηϟ�Ί ρϭѧѧѧηϠϟ�ΔϓΎѧѧѧγϣ

�ϊ ѧѧѧϣ�ΞϳѧѧѧϠΧϠϟ�ϲϟΎϣѧѧѧηϟ�ϝΧΩѧѧѧϣϟ�ϭ�ί ѧѧѧϣέϫ�ϕϳѧѧѧο ϣ�ϲѧѧѧϓ�ϡϛΣΗѧѧѧΗ�ϭ�ˬΕѧѧѧϳϭϛϟ�ϭ�ϥΎѧѧѧϣϋ�ϭ�ϥϳέѧѧѧΣΑϟ�ϭ�έѧѧѧρϗ

ϐΟ�ΔΣΎѧѧѧγϣ�ˬΔѧѧѧϠΎϫ�Δϳέϛѧѧѧγϋ�ϭ�ΔϳέѧѧѧηΑ�Γϭѧѧѧϗ�ϙѧѧѧϠϣΗ�ˬΕѧѧѧϳϭϛϟ�ϭ�ϕέѧѧѧόϟ�ϭѧѧѧΣϧ�ϝϐѧѧѧηΗ�Ϋ·�ˬΔόѧѧѧγΎη�Δѧѧѧϳϓέ

1.647.000ϡѧѧѧѧϠϛ2�ϥѧѧѧѧϋ�ΎϬϧΎϛѧѧѧѧγ�Ωѧѧѧѧϳί ϳ�ϭ50�ΩѧѧѧѧόΑ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧѧϓ�Δϳέϛѧѧѧѧγϋ�Γϭѧѧѧѧϗ�έѧѧѧѧΑϛ�ϲѧѧѧѧϫ�ϭ�ϥϭѧѧѧѧϳϠϣ

.34العراق
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.31، 30، ص ص مرجع سابقالعتیبي، 
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�ϲѧѧѧϓ�έΗϭѧѧѧΗϟ�ϭ�ϕѧѧѧϠϘϟ�έΩΎѧѧѧλ ϣ�ϡѧѧѧϫ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΓέϭѧѧѧΛϠϟ�ΔϓΎѧѧѧο ·�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�Δѧѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧѧΣϟ�ΕϠϛѧѧѧη

�ϥѧѧѧϣ�ΕΎѧѧѧϬΟϭΗϟΎΑ�ΔѧѧѧϘϠόΗϣϟ�ΎѧѧѧϬΗΩέ·�ν έѧѧѧϔϟ�Γέρϳѧѧѧγϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϥέѧѧѧϳ·�ΕѧѧѧϠϣϋ�Ϋ·�ˬϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ

.35أن ذلك من أھم واجبات إیران الدینیة العالمیة من ناحیة أخرىالعتقادھاناحیة، و 

ϼϣϟ�Εί ѧѧѧѧѧѧϳϣΗ�������ϥѧѧѧѧѧѧϣ�ΓΩѧѧѧѧѧѧΗϣϣϟ�ΓέѧѧѧѧѧѧΗϔϟ�ϝϼѧѧѧѧѧѧΧ�ϲѧѧѧѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧѧѧυϧϠϟ�ΔϳѧѧѧѧѧѧγΎγϷ�ѧѧѧѧѧѧϣ

1988ΔѧѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ΕϼϋΎѧѧѧѧϔΗϟ�ΔѧѧѧѧϳΑΎΟϳ�ϭ�ˬΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ΕϼϋΎѧѧѧѧϔΗϟ�ΔϳΑϠѧѧѧѧγΑ�ϡ-�ˬΔѧѧѧѧϳϗέόϟ-م 1981

�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ϪѧѧѧΗϣΩϗ�Ύѧѧѧϣ�ΎϬΑΎΑѧѧѧγ�ϡѧѧѧϫ�ϥѧѧѧϣ�ϥΎѧѧѧϛ�ˬΔѧѧѧϳέΗϭΗ�ΕϼϋΎѧѧѧϔΗΑ�ΎѧѧѧϣΎυϧ�Ϫѧѧѧϧϣ�ϝѧѧѧόΟ�ϱΫѧѧѧϟ�έѧѧѧϣϷ

.لوجیة مثلت خطورة على األمن و االستقرار للنظام برمتھمن أفكار إیدیو

�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΩѧѧѧόΑ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ��ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�ΕΩѧѧѧϣϋ�ΩѧѧѧϘϟ1979�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΎϬΗѧѧѧγΎϳγ�έѧѧѧΑϋ�ϡ

�ϭ�έΗϭΗϟΎѧѧѧΑ�Ύѧѧѧϳϭϗ�έϭόѧѧѧη�ϙѧѧѧϟΫ�Ωѧѧѧ˷ϟϭ�ϭ�ΔѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ΔѧѧѧϣυϧϷ�ϕέѧѧѧΗΧ�ϰѧѧѧϠϋ�ΓέΩѧѧѧϘϟ�έΎѧѧѧϬυ·�ϰѧѧѧϟ·

�ΕϣϋΩѧѧѧΗϓ�ˬΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩ�ϯ Ωѧѧѧϟ�ϥέѧѧѧϳ·�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧΑϳέϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ϭ�ˬΔѧѧѧϬΟ�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϬϧϳΑ�Ύѧѧѧϣϳϓ�Εί˷ ί ѧѧѧόΗ�ϭ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ

.36العراق من جھة أخرى و ذلك في مواجھة الخطر المشترك

السلبیةقدرات و إمكانیات القوة في النظام اإلقلیمي الخلیجي و آثارھا :المبحث الثالث

قدرات و إمكانیات القوة في النظام اإلقلیمي الخلیجي:المطلب األول

ϟ�Γϭѧѧѧϗ�ϥ·�ϱΫѧѧѧϟ�έϭΩѧѧѧϟ�ϥΩΩѧѧѧΣΗ�ˬϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϭ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ΎѧѧѧϬρϳΣϣ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϬΗΎϗϼϋ�ΔѧѧѧόϳΑρ�ϭ�ΔѧѧѧϟϭΩ

ΎѧѧϬΗϧΎϛϣ�ϭ�Ύϫέѧѧλ Ύϧϋ�ϝѧѧϋΎϔΗ�έΩѧѧϘϣΑ�ΓϭѧѧϘϟ�ϩΫѧѧϫ�ί έѧѧΑΗ�ϭ�ˬΎѧѧϳϟϭΩ�ϭ�ΎѧѧϳϣϳϠϗ·�ΔϳѧѧγΎϳγϟ�ΓΎѧѧϳΣϟ��ϲѧѧϓ�ϪѧѧϳΩ̈́Η.

�ϭ�ΎѧѧѧϫέϭΩ�ϭ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�Γϭѧѧѧϗ�ϡѧѧѧΟΣ�ϙϟΫѧѧѧϟ�ΎѧѧѧόΑΗ�έѧѧѧϳϐΗ�ΓϭѧѧѧϘϟ�ϩΫѧѧѧϬϟ�Δѧѧѧϧϭϛϣϟ�ΕέΩѧѧѧϘϟ�ϲѧѧѧϓ�έѧѧѧϳϐΗ�Ι ΩѧѧѧΣ�ΎѧѧѧϣϠϛϓ

.لى مسرح األحداثفاعلیتھا ع

�ϭ�ˬΕΎѧѧѧόϣΗΟϣϟ�ϥѧѧѧϣ�ϊ ѧѧѧϣΗΟϣ�ϝѧѧѧϛ�ΓϭѧѧѧϘϟ�ΕΎѧѧѧϗϼϋ�ϝѧѧѧϠΧΗΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬϲϋΎѧѧѧϣΗΟ�ϝѧѧѧόϓ�ΓϭѧѧѧϘϟ�έѧѧѧΑΗόΗ

ϝϭΩѧѧѧϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ϲѧѧѧϓ�ϙϟΫѧѧѧϛ.�ϭ�ΎѧѧѧϳϣϳϠϗ·�ΎѧѧѧϬϘϳϘΣΗ�ϰѧѧѧϟ·�ϰόѧѧѧγΗ�ΕΎϳΟϳΗέΗѧѧѧγ�ϭ�ϑ Ωѧѧѧϫ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ϝѧѧѧϛϠϓ

ΎѧѧϳϠΧΩ�ϰѧѧΗΣ�ϭ�ΎѧѧϳϟϭΩ.ѧѧϘΣΗ�ϥ�ΔѧѧϟϭΩϟ�ϊ ϳρΗѧѧγΗ�ϰѧѧΗΣ�Δѧѧϧϳόϣ�Γϭѧѧϗ�έѧѧλ Ύϧϋ�έϓϭѧѧΗ�ΏѧѧϠρΗϳ�Ύѧѧϣ�Ϋѧѧϫ�ϭ�Ύѧѧϣ�ϕ

�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ�ϯ έѧѧѧϳ�Ϋ·�ˬϪѧѧѧϳϟ·�ϭΑѧѧѧλ Η"ϝϳϭѧѧѧγϻ�ΩѧѧѧϟϭέΎϫHarold Lasswell" و"ϥϼΑΎѧѧѧϛ�ϡΎѧѧѧϫέΑ

Ibraham Kaplen"�ϲѧѧѧѧϧόΗ�ΓϭѧѧѧѧϘϟ�ϥ"ϊ ѧѧѧѧϣΗΟϣϟ��ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧϣϬϣϟ�ΕέέѧѧѧѧϘϟ�ϊ ϧѧѧѧѧλ �ϲѧѧѧѧϓ�ΔϛέΎѧѧѧѧηϣϟ"

��Ύѧѧѧϣ"ϭѧѧѧΗϧϏέϭϣ�ίϧΎѧѧѧϫMorganthou"��ϲѧѧѧϫ�ΓϭѧѧѧϘϟ�ϥ�ϯ έѧѧѧϳϓ"�ϭ�έΎѧѧѧϛϓ�ϲѧѧѧϓ�ϡϛΣΗѧѧѧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΓέΩѧѧѧϘϟ

ϥϳέѧѧѧΧϵ�ϝΎѧѧѧόϓ"��ΎѧѧѧϬϓέόϳ�ϥϳѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ"ϲϛѧѧѧγϟΩϭϣModelski"�ϭϟϭΎѧѧѧϧΗ�ϥѧѧѧϣ�ί έѧѧѧΑ�ϥѧѧѧϣ�ϭѧѧѧϫ�ϭ��ˬ

35
القاھرة، دار الكتاب الحدیث، (، العوامل المحلیة و االقلیمیة و الدولیة المنازعات بین الدول:مجلس التعاون الخلیجيرضوان محمد قازان، 

.96، ص )2010، 1ط
.94، ص مرجع نفسھال36
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�ΎѧѧѧϬϧ́Α�ΓϭѧѧѧϘϟ�ϡϭѧѧѧϬϔϣ"�ϰѧѧѧϠϋ�ϝϭѧѧѧλ Σϟ�ϝѧѧѧΟ�ϥѧѧѧϣ�ΎϬϳΩѧѧѧϟ�ΓέϓϭѧѧѧΗϣϟ�ϝΎѧѧѧγϭϟ�ϡΩΧΗѧѧѧγ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΔѧѧѧϳϠΑΎϗ

".سلوك ترغب في أن تتبعھ الدول ألخرى

ϪѧѧѧϳϠϋ�ϭ�Γϭѧѧѧϗ�ΩΩѧѧѧΣΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕέΩѧѧѧϘϟ�ϭ�ΕΎѧѧѧϧΎϛϣϹ�ϰѧѧѧϟ·�ϕέρΗϧѧѧѧγ�Ι ѧѧѧΣΑϣϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϭ

�Ύѧѧѧѧϣ�ϝѧѧѧѧΑΎϘϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ϲѧѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϠϟ�Δѧѧѧѧϧϭϛϣϟ�ΔѧѧѧѧϳΑέόϟ�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ΔѧѧѧѧϋϭϣΟϣ�ΎѧѧѧѧϬϛϠΗϣΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ

�Δѧѧϧϭϛϣϟ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ϝϭΩѧѧϟ�ϭ�ϥέѧѧϳ·�ϥϳѧѧΑ�Ύѧѧϣ�ΓϭѧѧϘϟ�ϊ ѧѧϳί ϭΗ�ρѧѧϣϧ�Δѧѧϓέόϣϟ�ˬΓϭѧѧϗ�ΕΎѧѧϣϭϘϣ�ϥѧѧϣ�ϥέѧѧϳ·�ϪѧѧϛϠΗϣΗ

:37الخلیجي، و لھذا سنتناول مجموعة العناصر و المكونات و المقومات التالیةللنظام اإلقلیمي 

 اإلمكانیات الجغرافیة(الموقع الجغرافي و المساحة.(

 اإلمكانات السكانیة(الطبیعة الدیمغرافیة.(

 اإلمكانات االقتصادیة(عناصر القدرة االقتصادیة.(

القدرة العسكریة.

اإلمكانیات الجغرافیة:

�ΔѧѧѧϳΑϟ�έΛ̈́ѧѧѧΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬϪϔόѧѧѧο �ϭ�ϪѧѧѧΗϭϗ�έΩΎѧѧѧλ ϣ�ΩѧѧѧΣ�ϲѧѧѧγΎϳγ�ϡΎѧѧѧυϧ�ϱϷ�ΔѧѧѧϳϓέϐΟϟ�ΔѧѧѧϳΑϟ�έѧѧѧΑΗόΗ

�ΓέѧѧѧηΎΑϣ�έѧѧѧϳϏ�ϭ�ΓέѧѧѧηΎΑϣ�Δϔѧѧѧλ Α�α ϳέΎѧѧѧο Η�ϭ�ΔΣΎѧѧѧγϣ�ϭ�ϊ ѧѧѧϗϭϣ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϔϠΗΧϣϟ�Ύϫέѧѧѧλ ΎϧόΑ�ΔѧѧѧϳϓέϐΟϟ

�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�Γϭѧѧѧѧϗ�ΕΩΩѧѧѧѧΣϣ�ΩѧѧѧѧΣ�ΎѧѧѧѧϫέΎΑΗϋΎΑ�ϝѧѧѧѧϣόΗ�ϲϟΎѧѧѧѧΗϟΎΑ�ϭ�ˬΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΎϬΗѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�ΔϏΎϳѧѧѧѧλ �ϲѧѧѧѧϓ

ϟ�ΔѧѧѧϳΑϓ�ˬϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ΩΩѧѧѧΣΗ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ΎѧѧѧϬΗϛέΣϟ�ϱϭѧѧѧϳΣϟ�ϝΎѧѧѧΟϣϟ�ΩΩѧѧѧΣΗ�ΔѧѧѧϳϓέϐΟϟ�ΔѧѧѧϟϭΩ

ϩέΩΎѧѧѧλ ϣ�ϭ�ΎѧѧѧϬϧϣ�ϰѧѧѧϟ·�ϪѧѧѧΟϭϣϟ�ΩѧѧѧϳΩϬΗϟ�έѧѧѧϳΑϛ�ΩѧѧѧΣ�ϰѧѧѧϟ·.�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ΕΩΎѧѧѧγ�έΎѧѧѧρϹ�Ϋѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�ϭ

�ϥѧѧѧѧϣ�ϝѧѧѧѧϛϟ�ΔϳѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΎѧѧѧѧϳϓέϐΟϟ�ΕΎѧѧѧѧϳέυϧΑ�Δѧѧѧѧϓϭέόϣϟ�ˬΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΕΎѧѧѧѧϳέυϧ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϋϭϣΟϣ

"ϝί ѧѧѧѧΗέ�ϭ�έΩѧѧѧѧϧϛΎϣ�ˬ�ϥΎѧѧѧѧϫΎϣ"�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγ�ϲѧѧѧѧϓ�ΎѧѧѧѧϳϓέϐΟϠϟ�έѧѧѧѧηΎΑϣϟ�έϳΛ́ѧѧѧѧΗϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΩϧΗѧѧѧѧγΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ

�ϊ ѧѧѧΟέΗϟ�ϲѧѧѧϓ�ΕΩѧѧѧΑ�ΕΎѧѧѧϳέυϧϟ��ϩΫѧѧѧϫ�ϥ�ϻ·�ˬΔѧѧѧϳέΣΑϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳέΑϟ�ΎѧѧѧϬΗϭϗ�˯ΎѧѧѧϧΑ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎϬΗέΩѧѧѧϗ�ϭ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ

�ˬΓέϳϐѧѧλ �Δѧѧϳέϗ�ϰѧѧϟ·�ϡϟΎѧѧόϟ�ΕѧѧϟϭΣ�ϲѧѧΗϟ�ΕΎѧѧϣϭϠόϣϟ�ϭ�ΕϻΎѧѧλ Ηϻ�ϝΎѧѧΟϣ�ϲѧѧϓ�ϲϓΎѧѧϘΛϟ�έϭѧѧρΗϟ�ϝѧѧυ�ϲѧѧϓ

.38حدد األساسي للسیاسة الخارجیة للدولإذ لم تعد الجغرافیا ھي الم

�ΎѧѧѧϬϧϣ�ϝѧѧѧόΟ�Δѧѧѧϳρϔϧ�ΕϭέѧѧѧΛ�ϥѧѧѧϣ�Ϫϳѧѧѧο έ�ϪѧѧѧϳϭΣΗ�Ύѧѧѧϣ�ϭ��ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ί ѧѧѧϳϣΗϣϟ�ϊ ѧѧѧϗϭϣϟ�ϥ·

�ϩΫѧѧѧϫ�ΕέΎѧѧѧλ ϓ�ˬϲΟϳΗέΗѧѧѧγϻ�ϊ ѧѧѧϗϭϣϟ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ΓϭέѧѧѧΛϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧόϣΎρϟ�ϯ ϭѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧϣ�ΩѧѧѧϳΩόϠϟ�ΎѧѧѧϣϠΣ

ΔѧѧѧѧѧϳϣϟΎόϟ�Ι ΩѧѧѧѧѧΣϷ�ϥѧѧѧѧѧϣ�έѧѧѧѧѧϳΛϛϟ�ϪѧѧѧѧѧϟϭΣ�έϭΩѧѧѧѧѧΗ�έϭѧѧѧѧѧΣϣ�ΔѧѧѧѧѧϘρϧϣϟ.Χϟ�ΔѧѧѧѧѧϘρϧϣϓ�ΔѧѧѧѧѧϳΣΎϧϟ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ΞϳѧѧѧѧѧϠ

37
.42-40، ص ص مرجع سابقالعتیبي، 

38
.142-137، ص ص )بیروت، دار النھضة، د ط، د س ن(، مدخل إلى علم العالقات الدولیةمحمد طھ بدوي، 
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�ΎѧѧѧΑϭέϭ�ρΑέѧѧѧΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϳέΎΟΗϟ�ϕέѧѧѧρϟ�έϬѧѧѧη�ΎѧѧѧϬΑ�έѧѧѧϣΗ�ϭ�ˬϡϳΩѧѧѧϘϟ�ϡϟΎѧѧѧόϟ�ρѧѧѧγϭΗΗ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγϹ

�ϙѧѧѧϟΫ�ϝѧѧѧϛϓ�ˬϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ρϔϧѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�ϲρΎѧѧѧϳΗΣ�ΔΑѧѧѧγϧ�έѧѧѧΑϛ�ϰѧѧѧϠϋ�ϱϭѧѧѧΣΗ�ϭ�ˬϰѧѧѧλ ϗϷ�ϭ�ϰѧѧѧϧΩϷ�ϥϳϗέѧѧѧηϟΎΑ

.39دفع القوى الكبرى إلى التنافس على ھذه المنطقة

:موقعھا الجغرافي

ϳѧѧѧϠΧϟ�ϊ ѧѧѧϘϳ�ϲΑϭѧѧѧϧΟϟ�ΎѧѧѧϬϓέρ�ϝѧѧѧλ Ηϳ�ϲΎѧѧѧϣ�ωέΫ�ϥѧѧѧϋ�ΓέΎѧѧѧΑϋ�ϭѧѧѧϫ�ϭ�ˬΎϳѧѧѧγ�ΏέѧѧѧϏ�ΏϭѧѧѧϧΟ�ϲѧѧѧϓ�Ξ

�ϝѧѧλ ϔϳ�ϭ�ΔѧѧγΑΎϳϟ�ϲѧѧϓ�ϱΩѧѧϧϬϟ�ρϳѧѧΣϣϟ�ϥѧѧϣ�ΩѧѧΗϣϳ�ϭ�ˬϱΩѧѧϧϬϟ�ρϳѧѧΣϣϟ�ϡѧѧΛ�ϲѧѧΑέόϟ�έΣΑϟΎѧѧϓ�ˬϥΎѧѧϣϋ�ΞϳѧѧϠΧΑ

ΔѧѧѧϳΑέόϟ�Γέѧѧѧϳί Οϟ�ϪΑѧѧѧη�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ϥϳѧѧѧΑ.�ν έѧѧѧϋ�ϲѧѧѧρΧ�ϥϳѧѧѧΑ�έѧѧѧλ Σϧϳ�ϭ24° 30و°�ϲѧѧѧρΧ�ϭ�ϻΎϣѧѧѧη

�ϝϭѧѧѧρ48° 57و°ϥѧѧѧϣ�Ϫѧѧѧϟϭρ�ώѧѧѧϠΑϳ�ˬΎϗέѧѧѧηί ѧѧѧϣέϫ�ϕϳѧѧѧο ϣ�Ωѧѧѧϧϋ�ϪѧѧѧϠΧΩϣ*�Ώέѧѧѧόϟ�ρѧѧѧη�ϝΧΩѧѧѧϣ�ϰѧѧѧΗΣ�ϭ

�ϲϟϭѧѧѧΣ2000�Ϫѧѧѧϟ�ν έѧѧѧϋ�ϰѧѧѧλ ϗ�ώѧѧѧϠΑϳ�ϭ�ˬϡѧѧѧϠϛ350�ϕѧѧѧϣϋ�ϰѧѧѧλ ϗ�ΡϭέѧѧѧΗϳ�ϥϳѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ�ϡѧѧѧϠϛ300�ϡΩѧѧѧϗ

�ϭ�ϲΑϭѧѧѧϧΟϟ�˯ί ѧѧѧΟϟ�ϲѧѧϓ120�Ύѧѧѧϣϳϓ�ΔѧѧѧϘϠϐϣ�ΓΩѧѧѧϛέ�ΓέѧѧѧϳΣΑ�ϝѧѧΛϣ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϭΩѧѧѧΑϳ�ϭ�ˬΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝΎϣѧѧѧη�ϲѧѧϓ�ΎϣΩѧѧѧϗ

�ϥϳѧѧΑ�Ύѧѧϣ�έϭѧѧΣϣΗϳ�ν έѧѧόΑ�ί ѧѧϣέϫ�ϭѧѧϫ�ϭ�ϻ�ΩѧѧΣϭ�ϱέѧѧΣΑ�Ϋѧѧϔϧϣ�Ωѧѧϋ4060و�ΞϳѧѧϠΧϟ�ρΑέѧѧϳ�ϱΫѧѧϟ�ϡѧѧϠϛ

.40بالعالم

�ί ѧѧϣέϫ�ϕϳѧѧο ϣ�έѧѧΑΗόϳ)�ϕѧѧΣϠϣ2(�ϥέѧѧϳ·�ϥѧѧϣ�˷ϝѧѧϛ�ϕϳѧѧο ϣϟ�Ϋѧѧϫ�ϰѧѧϠϋ�ϝѧѧρΗ�ϭ�ˬΞϳѧѧϠΧϟ�ϝΧΩѧѧϣ

�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϠρϣϟ�ϝϭΩѧѧѧϠϟ�ΩѧѧѧϳΣϭϟ�Ϋѧѧѧϔϧϣϟ�έѧѧѧΑΗόϳ�ˬΔѧѧѧϳΑέϐϟ�ΔѧѧѧϬΟϟ�ϥѧѧѧϣ�ϥΎѧѧѧϣϋ�ϭ�Δϳϗέѧѧѧηϟ�ΔѧѧѧϬΟϟ�ϥѧѧѧϣ

�ϭ�ˬέѧѧѧϣΣϷ�έѧѧѧΣΑϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝѧѧѧρΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔϳΩϭόѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧѧϛϠϣϣϟ�˯ΎϧΛΗѧѧѧγΎΑ�ΎѧѧѧϬϧϭϣ�ϊ ѧѧѧϘΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϥΎѧѧѧϣϋ

�˯Ύѧѧѧϧϳϣ�ΕѧѧѧϣΎϗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧѧѧϣϹ�ϭ�ˬϥΎѧѧѧϣϋ�ΞϳѧѧѧϠΧ�ϰѧѧѧϠϋ�Δϳѧѧѧγϳέϟ"ϥΎѧѧѧϛϓέϭΧ"�έѧѧѧΑΗόϳϟ

ΎϬΗέΩΎѧѧλ ϟ�ϝϳΩѧѧΑ�ΝέѧѧΧϣ.�ΞϳѧѧϠΧ�ϥѧѧϣ�ΎѧѧϬϘϳέρ�ϲѧѧϓ�ϥϔѧѧγϟ�ϪѧѧΑ�έѧѧϣΗ�ϲѧѧϟϭΩ�ϕϳѧѧο ϣ�ί ѧѧϣέϫ�ϕϳѧѧο ϣ�έѧѧΑΗόϳ

Ύѧѧѧλ ϟ�Ϫѧѧѧϧϣ�έѧѧѧΑόΗ�ΎѧѧѧϳΎϣ�˷έѧѧѧϣϣ�Ϫѧѧѧϧϭϛ�ϲѧѧѧϓ�ϪѧѧѧΗϳϣϫ�ϥѧѧѧϣϛΗ�ϭ�ˬϲѧѧѧΑέόϟ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϰѧѧѧϟ·�ϥΎѧѧѧϣϋ�Δѧѧѧϳρϔϧϟ�ΕέΩ

.41الخلیجیة، كما تعبر منھ واردات دول المنطقة من أنحاء العالم

�ϥΎѧѧѧѧϣϋ�ΔϧρϠѧѧѧѧγ�ϰѧѧѧѧΗΣ�ϭ�ϕέѧѧѧѧόϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΞϳѧѧѧѧϠΧϠϟ�ΔѧѧѧѧϳϟΎϣΟϹ�ΔΣΎѧѧѧѧγϣϟ�ώѧѧѧѧϠΑΗ225000ϡѧѧѧѧϠϛ2 و ،

�ϝΣΎѧѧѧγϟ�ΩѧѧѧΟϧ�ϪϠΣϭѧѧγ�ϝϭѧѧѧρ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ˬΎϬϠΣϭѧѧγ�ΩΩѧѧѧΗϣ�Ι ѧѧѧϳΣ�ϥѧѧϣ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧϠρϣϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ΕϭΎѧѧϔΗΗ

�ϝϭѧѧѧρΑ�ϲѧѧѧϧέϳϹ1200�ϝΩΎѧѧѧόϳ�Ύѧѧѧϣ�ϱ�ϡѧѧѧϠϛ36%�ϙѧѧѧϟΫ�ΩѧѧѧόΑ�ϲΉѧѧѧΗ�ϭ�ˬϝΣϭѧѧѧγϟ�ϝϭѧѧѧρ�ϲϟΎѧѧѧϣΟ·�ϥѧѧѧϣ

39
.44-43، ص ص مرجع سابقالعتیبي، 

40
.31، صمرجع سابقعبد الخالق، 

ى المضیق قبل الفتح اإلسالمي، كلم، و كانت إیران تسیطر عل02سمي بمضیق ھرمز نسبة إلى جزیرة تقع فیھ و تبعد عن الشاطئ اإلیراني ب *
م وقع تحت السیطرة البرتغالیة بعد مھاجمة أسطولھا على 1507م، و في عام 1262م ثم استعادتھ إیران عام 110ثم استولى علیھ العرب عام 

ول إمبراطور إیران إلى عام لحین استعادتھ من طرف الشاه عباس األ100المنطقة و السیطرة على معظم أجزاءه و استمرت ھذه السیطرة حوالي 
م بمساعدة القوات البریطانیة و ظل ھذا المضیق مركزا تجاریا في منطقة الخلیج بعد زوال القوات االستعماریة عن 1621السیطرة الفارسیة عام 

.31، ص مرجع سابقیحي، (المنطقة (

.32–11، ص ص المرجع نفسھ41
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�Ϫѧѧѧϟϭρ�ϝΣΎѧѧѧγΑ�ΕέΎѧѧѧϣϹ800�Ϫѧѧѧϟϭρ�ϝΣΎѧѧѧγΑ�ΔϳΩϭόѧѧѧγϟ�ΎѧѧѧϬϳϠΗ�ˬϡѧѧѧϠϛ550�Ϫѧѧѧϟϭρ�ϝΣΎѧѧѧγΑ�έѧѧѧρϘϓ�ˬϡѧѧѧϠϛ

380ϡѧѧѧϠϛ�ΎѧѧѧϬόΑΗΗ�ˬ�Ώ�Εѧѧѧϳϭϛϟ200�Ώ�ϥϳέѧѧѧΣΑϟ�ϡѧѧѧΛ�ˬϡѧѧѧϠϛ130�ΔϳѧѧѧγΎγϷ�ΎϬϠΣϭѧѧѧγ�ϥΎѧѧѧϓ�ϥΎѧѧѧϣϋ�Ύѧѧѧϣ�ˬϡѧѧѧϠϛ

�ϥѧѧѧϋ�ί ѧѧѧϣέϫ�ϕϳѧѧѧο ϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ϲϧΎѧѧѧϣόϟ�ϝΣΎѧѧѧγϟ�ϝϭѧѧѧρ�Ωѧѧѧϳί ϳ�ϻ�ϭ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΝέΎѧѧѧΧ�ΩѧѧѧΟϭΗΗ90�ϥ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬϡѧѧѧϠϛ

�ϻ�έϳѧѧѧλ ϗ�ϝΣΎѧѧѧγ�ϯ ϭѧѧѧγ�Ϫѧѧѧϟ�α ϳѧѧѧϟ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϣϬϣ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ϲѧѧѧϫ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ϕέѧѧѧόϟ

.42كلم15یتجاوز طولھ 

ϭόѧѧѧγϟ�ϙѧѧѧϠΗϣΗ�Ώ�έΩѧѧѧϘΗ�ΔΣΎѧѧѧγϣ�έѧѧѧΑϛ�ΔϳΩ2.24ϡѧѧѧϠϛ�ϥϭѧѧѧϳϠϣ2�ϲϟϭѧѧѧΣ�ϱ�ˬ49%�ϲϟΎѧѧѧϣΟ·�ϥѧѧѧϣ

�Ώ�έΩѧѧѧϘΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ΔΣΎѧѧѧγϣ5.4ϡѧѧѧϠϛ�ϥϭѧѧѧϳϠϣ2�ΎϫέΩѧѧѧϗ�ΔΣΎѧѧѧγϣΑ�ϥέѧѧѧϳ·�ΎѧѧѧϬϳϠΗ�ˬ106�ϥϭѧѧѧϳϠϣ

ϡѧѧѧϠϛ2�ΎϬΗΣΎѧѧѧγϣ�ί ϭΎѧѧѧΟΗΗ�ϻ�ϲѧѧѧΗϟ�ϕέόϟΎѧѧѧϓ�ˬ450ϡѧѧѧϠϛ�ϑ ѧѧѧϟ2�έϐѧѧѧλ Ϸ�ΔΣΎѧѧѧγϣϟ�ϥϳέѧѧѧΣΑϟ�ϝѧѧѧΗΣΗ�ΎѧѧѧϣϧϳΑ�ˬ

Χϟ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ϝϭΩ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ϥѧѧѧѧϋ�ΎϬΗΣΎѧѧѧѧγϣ�Ωѧѧѧѧϳί Η�ϻ�Ι ѧѧѧѧϳΣ�ϲѧѧѧѧΟϳϠ600ϡѧѧѧѧϠϛ2�ώѧѧѧѧϠΑΗϓ�έѧѧѧѧρϗ�Ύѧѧѧѧϣ�ˬ

.2كلم11000مساحتھا 

�ΕΎѧѧѧѧѧϧΎϛϣϹ�Ι ѧѧѧѧѧϳΣ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ΕϭΎѧѧѧѧѧϔΗΗ�ϲѧѧѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧѧυϧϟ�ϝϭΩ�ϥ�ϝϭѧѧѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧѧѧϛϣϳ�ΫѧѧѧѧѧϬΑ

ϥѧѧѧѧϋ�ϥϳέѧѧѧѧΣΑϟ�ΔΣΎѧѧѧѧγϣ�Ϫѧѧѧѧϳϓ�Ωѧѧѧѧϳί Η�ϻ�ϱΫѧѧѧѧϟ�Εѧѧѧѧϗϭϟ�ϲѧѧѧѧϔϓ�ˬΩϳΩѧѧѧѧη�ΎѧѧѧѧΗϭΎϔΗ�ΔѧѧѧѧϳϓέϐΟϟ0.13%����έѧѧѧѧρϗ�ˬ

0.2%�Εѧѧѧϳϭϛϟ�ˬ0.3%ѧѧѧϫ�ΔΣΎѧѧѧγϣ�ϥѧѧѧϣ�ϥѧѧѧϋ�ϥέΛ́ΗѧѧѧγΗ�ΔϳΩϭόѧѧѧγϟ�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ϥΈѧѧѧϓ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�Ϋ85%�ϥѧѧѧϣ

.43مساحة ھذه الدول

�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝΣϭѧѧѧγ�έѧѧѧΑϛ�ΎѧѧѧϬϛϼΗϣΎΑ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϝϭΩ�ϲϗΎѧѧѧΑ�ϥѧѧѧϋ�Ύѧѧѧϫί ΎϳΗϣ�ΏѧѧѧϧΎΟ�ϰѧѧѧϟ·�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�˷ϥ·

1200�ΎϫΩѧѧѧΣϭϟ�έѧѧѧϛΗΣΗ�ΎϫΩѧѧѧΟϧ�ˬϡѧѧѧϠϛ36%�ϙѧѧѧϠΗϣΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϕέѧѧѧόϟ�ϝѧѧѧΑΎϘϣ�ϲѧѧѧϓ�ϝΣϭѧѧѧγϟ�ϲϟΎѧѧѧϣΟ·�ϥѧѧѧϣب 

�ί ϭΎѧѧѧѧΟΗΗ�ϻ�ΔϠϳѧѧѧѧο �ΔΑѧѧѧѧγϧ0.5%ϊ ѧѧѧѧϣ�ϲѧѧѧѧϓ�έϳΛ́ѧѧѧѧΗϟ�ϭ�έϭѧѧѧѧο Σϟ�ϥѧѧѧѧϣ�έΩѧѧѧѧϘϟ�α ѧѧѧѧϔϧ�ϙѧѧѧѧϠΗϣΗ�ΎѧѧѧѧϬϧ�ϡѧѧѧѧϠόϟ

ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϠϟ�ΔѧѧѧϳϧϣϷ�ϭ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ωΎѧѧѧο ϭϷ.�ΎѧѧѧϬϧΈϓ�ϥέѧѧѧϳ·�ϝΣϭѧѧѧγ�ϝϭѧѧѧρ�ΏѧѧѧϧΎΟ�ϰѧѧѧϟ·�ϭ

ϲΗΎϳϓϭѧѧγϟ�ΩΎѧѧΣΗϻ�ϊ ѧѧϣ�ΔϛέΗѧѧηϣ�ΩϭΩѧѧΣ�ΎѧѧϬϟ�ΡΎѧѧΗ�ϲΟϳΗέΗѧѧγ�ϊ ѧѧϗϭϣΑ�ί ѧѧϳϣΗΗ44.�ϰѧѧϠϋ�ΎϬϓέѧѧη·�ϥ�Ύѧѧϣϛ

�ϰѧѧѧϠϋ�Γέρϳѧѧѧγϟ�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϬ˷ϧϛϣϳ�ί ѧѧѧϣέϫ�ϕϳѧѧѧο ϣ�Ύѧѧѧϣ�ˬΔѧѧѧΣϭΗϔϣϟ�ϩΎѧѧѧϳϣϟ�ϰѧѧѧϟ·�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΔѧѧѧΣϼϣϟ

.یضیف إلیھا مصدرا من مصادر القوة و ما یجعل القوى الكبرى تتفادى االصطدام معھا

�ΎѧѧѧϬΗϠόΟ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧϳϣϫϷ�ΕΫ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϙѧѧѧϠΗ�ϰѧѧѧϟ·�έϳѧѧѧηϳ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟΎϓ

ϛ�ΔѧѧѧѧѧϘρϧϣϟ�ϩΫѧѧѧѧѧϬϓ�ˬέѧѧѧѧѧϳΑϛ�ϲѧѧѧѧѧϟϭΩ�ί ѧѧѧѧѧϳϛέΗϭ�ϡΎѧѧѧѧѧϣΗϫΎΑ�ϰѧѧѧѧѧυΣΗ�ϲѧѧѧѧѧϓ�Δόѧѧѧѧѧγϭ�ϭ�ΓέѧѧѧѧѧϳΑϛ�Δѧѧѧѧѧϳϣϫ�ΕΑѧѧѧѧѧγΗ

��������ΔϳΩΎѧѧѧѧѧλ Ηϗ�ϭ�Δѧѧѧѧѧϳϧϣ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧϳϛΗϳϟϭΑϭϳΟ�ϭ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧѧγ·�Δѧѧѧѧѧϣϳϗ�ϝѧѧѧѧѧϣΣΗ�ΎѧѧѧѧѧϬϧϭϛ�ΔѧѧѧѧѧϳϣϟΎόϟ�ΕΎϳΟϳΗέΗѧѧѧѧѧγϹ

42
.30، ص مرجع سابقعبد الخالق، 

.31، ص نفسھالمرجع 43
44

.44، ص مرجع سابقالعتیبي، 
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ΔѧѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧѧѧϧί ϭΗϟ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ί Ύѧѧѧѧѧϛέϟ�ϯ ΩѧѧѧѧѧΣ·�ΎѧѧѧѧѧϬϧϣ�ΕѧѧѧѧѧϠόΟ�ˬΓί ѧѧѧѧѧϳϣΗϣ�Δϳέϛѧѧѧѧѧγϋ�ϭ45.�ϊ ѧѧѧѧѧϗϭϣϟ�έѧѧѧѧѧϬυϳϓ

ѧѧѧѧѧѧϣ�ΩѧѧѧѧѧѧΣϭϟ�ϝѧѧѧѧѧѧ˷Λϣϣϟ�ϭ�ΓέѧѧѧѧѧѧϳΑϛϟ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧѧѧγϭϳΟϟ�ΓϭѧѧѧѧѧѧϘϟ�ΞϳѧѧѧѧѧѧϠΧϠϟ�ϲѧѧѧѧѧѧϓέϐΟϟ�ϥί ϭѧѧѧѧѧѧΗϟ�έѧѧѧѧѧѧλ Ύϧϋ�ϥ

�ϲѧѧѧѧϓ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧѧϳϣϫϷ�ΕΫ�ΔѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ϥΎѧѧѧѧΟϠΧϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΩѧѧѧѧΣϭ�Ϫѧѧѧѧϧϣ�ϝѧѧѧѧόΟ�ϱΫѧѧѧѧϟ�ϭ�ϲΟϳΗέΗѧѧѧѧγϹ

ϡϟΎѧѧѧόϟ46.�ϝϭϷ�ϰѧѧѧϠϋ�έρϳѧѧѧγΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬϲѧѧѧΑέϏ�ϭ�ϲϗέѧѧѧη�ϥϳϠΣΎѧѧѧγ�ϥѧѧѧϣ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϝϛѧѧѧηΗΗ�ΎѧѧѧϳϧΎϛϣ�ϭ

�ϲΑϭѧѧѧϧΟ�ϡѧѧѧγϗ�ϥѧѧѧϣ�ϝϛѧѧѧηΗϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϭ�Ώέѧѧѧόϟ�Γέѧѧѧϳί Οϟ�ϲϗέѧѧѧηϟ�ϝΣΎѧѧѧγϟ�ϲϧΎѧѧѧΛϟ�ϝϛѧѧѧηϳ�ϥϳѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ�ϥέѧѧѧϳ·

ѧѧѧόϳ�ϝѧѧѧΎΑϘϟ�Ωѧѧѧϋϭϗ�ϪϠΣΎѧѧѧγ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝϛѧѧѧηΗΗϓ�ϻΎϣѧѧѧη�˯ί ѧѧѧΟϟ�Ϋѧѧѧϫ�ΩѧѧѧΗϣϳ�ϭ�ˬρϘѧѧѧγϣ�Ι ѧѧѧϳΣ�ϥΎѧѧѧϣϋ�ΞϳѧѧѧϠΧΑ�ϑ έ

�ΕΣΑѧѧѧλ �ϲѧѧѧΗϟ�ϭ��Δѧѧѧηϳόϣϟ�ρѧѧѧϣϧ�ϲѧѧѧϓ�ϝѧѧѧΛΎϣΗΗ�ϭ�ϝϭѧѧѧλ Ϸ�ϲѧѧѧϓ�ϪΑΎѧѧѧηΗΗ�ϭ�ΏΎѧѧѧγϧϷ�ϲѧѧѧϓ�ΏέΎѧѧѧϘΗΗ�ΔѧѧѧϳΑέϋ

.47بعد ذلك  دوال سواء إمارات أو ممالیك أو سلطنات

ϼϋ�ϲѧѧѧϓ�ΎϳΟϳΗέΗѧѧѧγ·�ϼѧѧѧλ ϔϣ�ϭ�Γί ѧѧѧϳϛέ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ΩѧѧѧόΗ�ϭ�ϭ�ϕέѧѧѧηϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ωέѧѧѧλ ϟ�ΕΎѧѧѧϗ

�ϭ�ρѧѧγϭϷ�ϕέѧѧηϟ�ϭ�ΎѧѧΑϭέϭ�ϥϳѧѧΑ�ΔѧѧϳϭΟϟϭ�ΔѧѧϳέΣΑϟ�Εϼѧѧλ ϭϣϟ�ϕέѧѧρ�έϭѧѧΣϣ�ϲѧѧϓ�ϊ ѧѧϘΗ�Ύѧѧϣϛ�ˬΏέѧѧϐϟ

Ύϳѧѧѧγ�ϕέѧѧѧη�ΏϭѧѧѧϧΟ�ϭ�Ύϳѧѧѧγ�ΏέѧѧѧϏ.�˷ϝѧѧѧϛ�ϝѧѧѧόΟ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲΟϳΗέΗѧѧѧγϹ�ϭ�ϲѧѧѧϓέϐΟϟ�ϊ ϗϭϣϟΎѧѧѧϓ

�ˬέѧѧѧϳΑϛ�ϲѧѧѧϣϳϠϗ·�ϭ�ϲѧѧѧϟϭΩ�ϡΎѧѧѧϣΗϫΎΑ�ϲѧѧѧυΣ�ϪѧѧѧϳϠϋ�ϭ�ˬΎѧѧѧϬϳϓ�ΔѧѧѧϳϣϟΎϋ�ΓΩΎϳѧѧѧγ�ϥѧѧѧϋ�Ι ѧѧѧΣΑΗ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ϻ�ϱΫѧѧѧϟ�έѧѧѧϣϷ

�ΔѧѧѧϳϣϫϷ�ΔѧѧѧΟϳΗϧ�Ωѧѧѧϳί Η�ϡΎѧѧѧϣΗϫϻ�Ϋѧѧѧϫ�ϭ�ˬΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϥѧѧѧϣ�˯ί ѧѧѧΟ�ϝϛѧѧѧηΗ�ΎѧѧѧϬϧ�ϭ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ϥέѧѧѧϳ·�Ϫѧѧѧϧϋ�ΝέѧѧѧΧΗ

.الجغرافیة و التي ترتب علیھا األھمیة اإلستراتیجیة و االقتصادیة

:جدول القدرات و اإلمكانیات الجغرافیة

�ϝΣΎѧѧѧѧѧѧѧѧγϟ�ϝϭѧѧѧѧѧѧѧѧρالدولة

�ΞϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠΧϟ�ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋ

)كلم(

�ϝϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧρ�ΔΑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϧ

%الساحل  

�ΔΣΎѧѧѧѧѧѧγϣϟ�ΔΑѧѧѧѧѧѧγϧ)2كلم(المساحة 

%

اإلمارات

البحرین

العراق

عمان

الكویت

800

130

15

90

200

24

4

0.4

2.6

6

ألف77

600

ألف450

ألف300

ألف17

1.7

0.1

10

0.6

0.3

45
الكویت، مركز دراسات (،أمن الخلیج و تحدیات الصراع الدولي دراسة للسیاسات الدولیة في الخلیج منذ السبعیناتاسماعیل صبري مقلد، 

.9، ص )1984الوحدة العربیة، الطبعة األولى، 
46

بیروت، مركز دراسات الوحدة (، إشكالیا تھ من منظور العالقات اإلقلیمیةو الدولیةأمن الخلیج العربي تطوره و ظافر محمد العجمي، 
.47، ص )2006، 1العربیة، ط

47
بیروت، مركز دراسات (، الوجود العسكري األجنبي في الخلیج واقع و خیارات دعوة إلى أمن عربي إسالمي في الخلیجیاسین سوید، 
.27، ص )2004، 1الوحدة العربیة، ط
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قطر

السعودیة

إیران

380

550

1200

1

16

36

ألف11

ملیون2.2

ملیون1.6

0.2

49

35

33651004.47100اإلجمالي

.41عبد الخالق عبد هللا، النظام اإلقلیمي الخلیجي، ص :المصدر

التركیبة السكانیة:

�ϙѧѧϟΫ�ρΑѧѧΗέ�Ϋ·�Δѧѧλ ΎΧ�ˬΔѧѧϟϭΩ�ΔѧѧϳϷ�Δϳέϛѧѧγόϟ�ΓϭѧѧϘϟ�˯ΎѧѧϧΑ�ϭ�ϭѧѧϣϧϠϟ�ΎϳέѧѧηΑ�ΎѧѧγΎγ�ϥΎϛѧѧγϟ�ϝѧѧΛϣϳ

�ϡѧѧѧѧΟΣϟ�ϙѧѧѧѧϟΫ�ϥѧѧѧѧϣ�ΓΩΎϔΗѧѧѧѧγϼϟ�Δѧѧѧѧϣί ϼϟ�ΔѧѧѧѧϳΟϭϟϭϧϛΗϟ�ΓέΩѧѧѧѧϘϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳόϳΑρϟ�Ωέϭѧѧѧѧϣϟ�έϓϭѧѧѧѧΗΑ�α ΎѧѧѧѧγϷ

Ύϛѧѧѧѧγϟ�Ωѧѧѧѧϳί Ηϟ�ϝѧѧѧѧ˷Λϣ�ϻ·�ϭ�ˬΏϭѧѧѧѧϠρϣ�έѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϳόϳΑρϟ�Ωέϭѧѧѧѧϣϟ�ϭ�ϥΎϛѧѧѧѧγϟ�ΩΩѧѧѧѧϋ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ϥί ϭѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ˬϲϧ

�ΩϭѧѧѧΟϭ�ϥϭΩ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳόϳΑρϟ�Ωέϭѧѧѧϣϟ�έϓϭѧѧѧΗ�ϥ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬΔѧѧѧϳϧρϭϟ�ΕΎϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ϰѧѧѧϠϋ�ϼϳѧѧѧϘΛ�ΎѧѧѧΑϋ�ϲϧΎϛѧѧѧγϟ

.48حجم سكاني مناسب و بالتالي قوة عسكریة تحمیھ یجعل الدولة عرضة لألطماع الخارجیة

�ϡΎѧѧѧυϧϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϥΎϛѧѧѧγ�ΩΩѧѧѧϋ�ϲϟΎѧѧѧϣΟ·�ώѧѧѧϠΑϳ90�ϝΩΎѧѧѧόϳ�Ύѧѧѧϣ�ϱ�Δϣѧѧѧγϧ�ϥϭѧѧѧϳϠϣ1.6%�ϲϟΎѧѧѧϣΟ·�ϥѧѧѧϣ

�ώѧѧϠΑϳ�ϱΫѧѧϟ�ϡϟΎѧѧόϟ�ϥΎϛѧѧγ5.5�ώѧѧϠΑϳ�ϥΎϛѧѧγϟ�ΩΩѧѧϋ�Ϫѧѧϳϓ�ϥΎѧѧϛ�ϱΫѧѧϟ�Εѧѧϗϭϟ�ϲѧѧϓ�ˬΔϣѧѧγϧ�ϥϭѧѧϳϠϣ50�ϥϭѧѧϳϠϣ

.49ملیون نسمة40م حیث كانت نسبة االرتفاع تقدر ب 1975نسمة عام 

ѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϝϭΩ�έѧѧѧΑϛ�ϥέѧѧѧϳ·�έѧѧѧΑΗόΗϭ�ΕѧѧѧϧΎϛ�ϥέϳΈѧѧѧϓ�ˬϥΎϛѧѧѧγϟ�ΩΩѧѧѧϋ�Ι ѧѧѧϳΣ�ϥѧѧѧϣ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲ

�ϡѧѧѧϗέ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΩѧѧѧόΗ28�ϡΎѧѧѧϋ�ϥΎϛѧѧѧγϟ�ΩΩѧѧѧϋ�Ι ѧѧѧϳΣ�ϥѧѧѧϣ�ϡϟΎѧѧѧόϟ�ϲѧѧѧϓ1975 24م ب�ϝѧѧѧλ ϳϟ�ˬΔϣѧѧѧγϧ�ϥϭѧѧѧϳϠϣ

�Εϭϧѧѧѧγ�ΕѧѧѧγΑ�ϙѧѧѧϟΫ�ΩѧѧѧόΑ)1981م(�ϰѧѧѧϟ·57�ϝΩΎѧѧѧόϳ�Ύѧѧѧϣ�Ϋѧѧѧϫ�ϭ�ϥϭѧѧѧϳϠϣ63%�ϥΎϛѧѧѧγ�ΩΩѧѧѧϋ�ϲϟΎѧѧѧϣΟ·�ϥѧѧѧϣ

�ˬϙѧѧѧϟΫ�ϲѧѧѧϓ�ΎϬϳϫΎѧѧѧο Η�ΔѧѧѧϟϭΩ�Δѧѧѧϳ�ΩѧѧѧΟϭΗ�ϼѧѧѧϓ�ˬϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϰѧѧѧϠϋ�ϕϭѧѧѧϔΗΗ�Ι ѧѧѧϳΣ

�ϭѧѧѧΣϧ�ΎϬϧΎϛѧѧѧγ�ΩΩѧѧѧϋ�ώѧѧѧϠΑϳ�ϭ�ˬϥΎϛѧѧѧγϟ�ΩΩѧѧѧϋ�Ι ѧѧѧϳΣ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧόϣΗΟϣ3�ϭ�ˬϕέѧѧѧόϟ�ϥΎϛѧѧѧγ�ΩΩѧѧѧϋ�ϑ Ύόѧѧѧο 5

�ΩΎѧѧѧϛϳ�ϻ�ΎϬϧΎϛѧѧѧγ�ΩΩѧѧѧόϓ�ΔѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϲϗΎѧѧѧΑ�ϥϳѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ�ˬΔϳΩϭόѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧѧϛϠϣϣϟ�ϥΎϛѧѧѧγ�ϑ Ύόѧѧѧο 

.50یذكر بالمقابلة مع إیران

48
.46، ص مرجع سابقالعتیبي، 

49
.36، ص مرجع سابقعبد الخالق، 

50
.46، ص مرجع سابقالعتیبي، 
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:لناحیة السكانیة ویمكن تقسیم دول النظام اإلقلیمي الخلیجي من ا

:إلى ثالث أقساممن حیث الكم

األول�ΎѧѧѧѧϬϟ�ϭ�ΎϳΑѧѧѧѧγϧ�έѧѧѧѧϳΑϛ�ϲϧΎϛѧѧѧѧγ�ϡѧѧѧѧΟΣ�ΕΫ�ϝϭΩ�ϲѧѧѧѧϫ�ϭ�ϕέѧѧѧѧόϟ�ϭ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ϥѧѧѧѧϣ�ϝѧѧѧѧϛ�ϡѧѧѧѧο ϳ

.قاعدة زراعیة بجانب القاعدة النفطیة، و تعاني فائض في األیدي العاملة

ϲϧΎѧѧѧΛϟ�ϭ�ρѧѧѧγϭΗϣ�ϲϧΎϛѧѧѧγ�ϡѧѧѧΟΣ�ΕΫ�ϝϭΩ�ϲѧѧѧϫ�ϭ�ϥΎѧѧѧϣϋ�ΔϧρϠѧѧѧγ�ϭ�ΔϳΩϭόѧѧѧγϟ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ�ϡѧѧѧο ϳ

�Δѧѧѧϳϧϔϟ�Δѧѧѧλت ΎΧ�ΔѧѧѧϠϣΎόϟ�ϱΩѧѧѧϳϷ�ϲѧѧѧϓ�ι ѧѧѧϘϧ�ϥѧѧѧϣ�ϲϧΎѧѧѧόΗ�ϭ�Ύѧѧѧϫ˯ ΎΟέ�ϡѧѧѧυόϣ�˯έΣѧѧѧλ ϟ�ϲѧѧѧρϐ

).العمالة(

Ι ѧѧϟΎΛϟ�ϝϭΩ�ϲѧѧѧϫ�ϭ��ˬΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧѧϣϹ�ˬέѧѧρϗ�ˬϥϳέѧѧѧΣΑϟ�ˬΕѧѧϳϭϛϟ�ϥѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ�ϡѧѧο ϳ�ϭ

�ϲϧΎѧѧѧόΗ�ϭ�ˬρϔϧѧѧѧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧϳϠϛ�ΩΎѧѧѧϣΗϋ�ΩѧѧѧϣΗόΗ�ϭ�ϥΎϛѧѧѧγϟ�ϡѧѧѧυόϣ�Δϣѧѧѧλ Ύόϟ�ϡѧѧѧο Η�Ι ѧѧѧϳΣ�ΔѧѧѧϧϳΩϣϟ

.51العاملة و بدرجة كبیرةكذلك من نقص في األیدي

:أما من حیث النوع

ΔϣϠѧѧѧγϣ�ϰѧѧѧϣυόϟ�ΔѧѧѧϳΑϟΎϐϟ�ϭ�ΔϛέΗѧѧѧηϣ�ΓέΎѧѧѧο Σ�ϰѧѧѧϟ·�ϥϭѧѧѧϣΗϧϳ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϥΎϛѧѧѧγ�ϥΈѧѧѧϓ.�ΔѧѧѧϳΑϠϏ�ϥ·

�ϡϳѧѧϣΗ�ϲѧѧϧΑ�Ώέѧѧόϟ�ϥϭѧѧϣΗϧϳ�ϥϳΫѧѧϟ�ϲѧѧϧέϳϹ�ϝΣΎѧѧγϟ�ϥΎϛѧѧγ�ϙѧѧϟΫ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϣΑ�Ώέѧѧόϟ�ϥѧѧϣ�ϡѧѧϫ�ϝΣΎѧѧγϟ�ϥΎϛѧѧγ

�ϰѧѧΗΣ�ΕѧѧϧΎϛ�ϲѧѧΗϟ�ϭ�ˬΓέѧѧϣΣϣϟ�ΓέΎѧѧϣ·�ϭѧѧγγ�ϥϳΫѧѧϟ�Ώѧѧόϛ�ϲѧѧϧΑ�ϭ�ϡΎѧѧϋ1925�α έΎѧѧϣΗ�ΔϠϘΗѧѧγϣ�ΓέΎѧѧϣ·�ϡ

�ΓέΎѧѧѧϣ·�ϥΎϛѧѧѧγ�Ϋѧѧѧϛ�ϭ�ˬϥέѧѧѧϳ·�ϥѧѧѧϋ�ΔϠѧѧѧλ ϔϧϣ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧ�ΕΎѧѧѧϗϼϋ"�ΔѧѧѧΟϧϟ"�ΓέѧѧѧγϷ�ΔѧѧѧόΑΎΗ�ΕѧѧѧϧΎϛ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ

.القواسم من اإلمارات العربیة المتحدة

�ϥέѧѧѧϳ·�ϲѧѧѧϓ�ε ϳѧѧѧόΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΕΎѧѧѧϳϟΎΟϟ�ϝϛѧѧѧηΗ5%�ϙΎѧѧѧϧϫ�ϝѧѧѧΑΎϘϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ˬΎϬϧΎϛѧѧѧγ�ΩΩѧѧѧϋ�ϥѧѧѧϣ

�ϭ�ΔѧѧѧѧϠϳϭρ�Εϭϧѧѧѧѧγ�ΕѧѧѧѧηΎϋ�Δѧѧѧѧϳϧέϳ·�ΕΎѧѧѧѧϳϟΎΟ�ˬΕѧѧѧѧϳϭϛϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ϝѧѧѧѧϛ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔϳϧΎϛѧѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧѧϳϧΑϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΕѧѧѧѧΟί Ηϣ

�ΩϭѧѧѧѧΟϭ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧѧο ϹΎΑ�ˬΔϳΩϭόѧѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧѧϳΑέόϟ�ϰѧѧѧѧΗΣ�ϭ�ˬΓΩѧѧѧѧΣΗϣϟ�ΔѧѧѧѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧѧѧѧϣϹ�ˬέѧѧѧѧρϗ�ˬϥϳέѧѧѧѧΣΑϟ

.52جالیة إیرانیة كبیرة تعیش في العراق تقیم حول األماكن المقدسة في مدینة النجف و كربالء

ΟϣϟΎϓ�ˬΩΩѧѧѧѧѧόΗϟΎΑ�ΔѧѧѧѧѧϳϣϟΎόϟ�ΔϳϧΎϛѧѧѧѧѧγϟ�ΓΩѧѧѧѧѧϋΎϘϟ��ϡѧѧѧѧѧγΗΗ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ΎѧѧѧѧѧγΎγ�Δѧѧѧѧѧϧϭϛϣ�ΔϳέѧѧѧѧѧηΑϟ�ΕΎѧѧѧѧѧόϣΗ

�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ΕΎѧѧѧѧόϣΗΟϣ�ϭ�ˬΔ˷ϳϟϼѧѧѧѧγ�ϭ�Δѧѧѧѧϳϭϐϟ�ϭ�Δѧѧѧѧϳϣϭϗ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϔΎρ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳΑϫΫϣ�ΕΎѧѧѧѧΑϳϛέΗ�ˬΕΎѧѧѧѧϳϠϗ�ˬΕΎѧѧѧѧϋΎϣΟ

�Ϋѧѧѧϫ�ϥ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬΎѧѧѧϘϠρϣ�ϥѧѧѧϛϳ�ϡѧѧѧϟ�ϱΩѧѧѧϳϠϘΗϟ�α ϧΎѧѧѧΟΗϟΎϓ�ˬΓΩѧѧѧϋΎϘϟ�ϩΫѧѧѧϬϟ�˯ΎϧΛΗѧѧѧγ�Εѧѧѧγϳϟ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ

51
.36، ص المرجع نفسھعبد الخالق، 

.39-38، ص ص المرجع نفسھ52
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�ΕѧѧѧѧϟϭΎΣ�ΎѧѧѧѧϣϬϣ�ΓΩѧѧѧѧΣϭϟ�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�ϥϣѧѧѧѧο �ϰѧѧѧѧΗΣ�ΎѧѧѧѧηΎόϣ�Ωѧѧѧѧόϳ�ϡѧѧѧѧϟ�α ϧΎѧѧѧѧΟΗϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧѧϳρϐΗϟ�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�ϩΫѧѧѧѧϫ

.53الفروقات القائمة بین الجماعات و الطبقات و األقلیات

��ˬϥΎϛѧѧѧѧγϟ�ΩΩѧѧѧѧϋ�Ι ѧѧѧѧϳΣ�ϥѧѧѧѧϣ�ϲѧѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ϝϭΩ�έѧѧѧѧΑϛ��ΎѧѧѧѧϬϧϭϛ�ϡѧѧѧѧϛΣΑ�ϥέѧѧѧѧϳ·��ϭ

�ΔѧѧѧѧϳϭϐϠϟ�ΕΎѧѧѧѧϋΎϣΟϟ�ϭ�ΕΎѧѧѧѧϳϣϭϘϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ρϳѧѧѧѧϠΧ�ϥѧѧѧѧϋ�ΓέΎѧѧѧѧΑϋ�ϲѧѧѧѧϬϓ�ˬΔѧѧѧѧγϧΎΟΗϣ�ΔϳϧΎϛѧѧѧѧγ�ΓΩѧѧѧѧΣϭ�Εѧѧѧѧγϳϟ

ΔѧѧѧϳϣϭϘϟ�ϰѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧο ϹΎΑϓ�ˬΔѧѧѧϋϭϧΗϣϟ�ϝϛѧѧѧηΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔϳѧѧѧγέΎϔϟ�ΔѧѧѧϐϠϟ�ϭ50%�Ύѧѧѧο ϳ�ϙΎѧѧѧϧϫ�ˬΕΎѧѧѧϳϣϭϘϟ�ϥѧѧѧϣ

�ΔѧѧѧѧѧϳϧΎΟϳΑέΫϷ�ΔѧѧѧѧѧϳϣϭϘϟ20%�ΔѧѧѧѧѧϳϧϳϠϐϟ�ˬ6%�ΔѧѧѧѧѧϳέΎΑΗΧΑϟ�ˬ5%�ΔѧѧѧѧѧϳΩέϛϟ�ˬ5%�ΔѧѧѧѧѧϳΑέόϟ�ϭ�ˬ5% و

�ΔѧѧѧϳϧέΩϧί Ύϣϟ4%.�ΝΎϣΩѧѧѧϧϻ�ϥѧѧѧϣ�ϥϛϣΗѧѧѧΗ�ϡѧѧѧϟ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔϠѧѧѧλ ϔϧϣϟ�ΔѧѧѧϳϭϐϠϟ�ΕΎѧѧѧϋΎϣΟϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϰѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧο ·

�ϥΈѧѧѧϓ�ˬΔϳѧѧѧγέΎϔϟ�ΔѧѧѧϳϣϭϘϟ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΩϭϬϳ�ϭ�ΔϳΗѧѧѧηΩέί �ˬΔϳϧѧѧѧγ�ΔѧѧѧϳΑϫΫϣ�ΕΎѧѧѧϳϠϗ�Ύѧѧѧο ϳ�ϡѧѧѧο Η�ϥέѧѧѧϳ·

�ΔѧѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�ΔѧѧѧѧϣϭϛΣ�ϝѧѧѧѧυ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧϳϧΩϣϟ�ϭ�ΔϳѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϕϭѧѧѧѧϘΣϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ϥΎѧѧѧѧϣέΣϟ�ϭ�ΩΎϬρѧѧѧѧο ϼϟ�Εѧѧѧѧο έόΗ

.اإلسالمیة

�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ϝϭΩѧѧѧϟΎϓ�ˬϥέѧѧѧϳ·�ϰѧѧѧϠϋ�ρѧѧѧϘϓ�έѧѧѧλ ΗϘϳ�ϻ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�ϲϧΎϛѧѧѧγϟ�α ϧΎѧѧѧΟΗϟ�ϡΩѧѧѧϋ�ϥ·

ϟΎѧѧѧϓ�ˬΔϳϧΎϛѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳΩΩόΗϟΎΑ�ϡѧѧѧγΗΗ�Ύѧѧѧο ϳ�ΔѧѧѧϳΑέϋ�Εѧѧѧγϳϟ�ΎѧѧѧϬϧ·�ˬΎѧѧѧϳϧϳΩ�ϭ�Ύѧѧѧϳϗέϋ�ˬΎѧѧѧϳϭϐϟ�ΔѧѧѧϳΩΩόΗ�ΎѧѧѧϫέΛϛ�ϕέό

�ˬϥϭϳϧΩѧѧѧѧϠϛϟ�ϭ�ϥѧѧѧѧϣέϷ�ϭ�ϥϭϳέϭѧѧѧѧηϵ�ϭ�α έѧѧѧѧϔϟ�ϭ�ϥΎѧѧѧѧϣϛέΗϟ�ϭ�ΩέѧѧѧѧϛϷ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧѧο ϹΎΑϓ�ˬΔѧѧѧѧο Σϣ

ϥϭΑΎѧѧѧѧλ ϟ�ϭ�ϥϭϳΩѧѧѧѧϳί ϟ�ϙΎѧѧѧѧϧϫ.�Εѧѧѧѧγϳϟ�ΎѧѧѧѧϬϧΈϓ�ΔϛέΗѧѧѧѧηϣϟ�ϡѧѧѧѧγϭϘϟ�ϡѧѧѧѧϏέ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧѧѧϳΑϟΎϐϟ�ϰѧѧѧѧΗΣ

Ύѧѧϳϭϓ�ϭ�Ύѧѧϳϭϐϟ�ˬΎϳΑϫΫѧѧѧϣ�ΔѧѧγϧΎΟΗϣ�ΔѧѧϋϭϣΟϣ�Δόϳѧѧѧηϟ�ϭ�Δϧѧѧγϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ΓϭѧѧΟϓ�ΔѧѧϳΑϫΫϣϟ�ΔѧѧѧϳΣΎϧϟ�ϥѧѧϣ�ΩѧѧѧΟϧ�Ϋ·�ˬ

�ϭ�ˬϑ ΎѧѧѧѧϳέϷ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϧΩϣϟ�ΓΎѧѧѧѧϳΣϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϑ ϼΗѧѧѧѧΧϻ�ϭ�ϲѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϭ�ϲϋΎѧѧѧѧϣΗΟϻ�ΏέΎѧѧѧѧϘΗϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΩѧѧѧѧΣΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ

�ϕέϭѧѧѧѧϓ�ΕѧѧѧѧϘϠΧ�ϝѧѧѧѧϣϭϋ�ΎѧѧѧѧϬ˷Ϡϛ�ˬΔѧѧѧѧϳϋέϔϟ�ΕΎѧѧѧѧϓΎϘΛϟ�ϭ�ΕΎѧѧѧѧϳϣϭϘϟ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ϝѧѧѧѧλ ϭΗϣϟ�ϱέΎѧѧѧѧο Σϟ�ϝΎѧѧѧѧλ Ηϻ

.مھمة بین العرب

�ϯ έѧѧѧѧΧϷ�ϝϭΩѧѧѧѧϠϟ�ΔΑѧѧѧѧγϧϟΎΑ�Ύѧѧѧѧϣ�ϥѧѧѧѧϣ�ϭѧѧѧѧϠΧΗ�ϻ�ϲѧѧѧѧϬϓ�ˬΎϬϧΎϛѧѧѧѧγ�ΔѧѧѧѧϠϗ�ϥѧѧѧѧϣ�ϡϏέѧѧѧѧϟ�ϰѧѧѧѧϠόϓ�ˬΔѧѧѧѧϳΑέόϟ

�ΔѧѧѧυϔΗΣϣ�ΓέѧѧѧϳΧϷ�ϩΫѧѧѧϫ�ϝί ѧѧѧΗ�ϻ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬΔѧѧѧϳϠΑϘϟ�ΔѧѧѧϳΩΩόΗϟ�ϰѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧο ·�ΔѧѧѧϳϔΎρϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΑϫΫϣϟ�ΔѧѧѧϳΩΩόΗϟ

�ΕΫѧѧѧΧ�ΎѧѧѧϬϧΈϓ�ΔѧѧѧϠϳΑϘϟ�Γϭѧѧѧϗ�ϥѧѧѧϣ�ϡϏέѧѧѧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϥѧѧѧϛϟ�ˬϝϭΩѧѧѧϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϡѧѧѧυόϣ�ϲѧѧѧϓ�ϱϭѧѧѧϧόϣϟ�ΎѧѧѧϫΫϭϔϧ�ϭ�ΎѧѧѧϬΗϭϘΑ

ϥϭ˷ѧѧϛϣϟ�ϥΩѧѧϣϟ�ϥΎϛѧѧγ�ΔѧѧϳΩΩόΗ�ϊ ѧѧϣ�ϝΧΩѧѧΗΗ�ΔѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ΕΎѧѧϋΎϣΟϟ�ϭ�ΕΎѧѧϘΑρϟ�ϭ�ΕΎѧѧϔϟ�ϥѧѧϣ�ρϳѧѧϠΧ�ϥѧѧϣ

ϯ έѧѧѧѧѧΧϷ�ΔѧѧѧѧѧϳϣϭϘϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧϳϔΎρϟ�ΕΎѧѧѧѧѧϳϠϗϷ�ϭ�ΕΎѧѧѧѧѧϳϟΎΟϟ�ϊ ѧѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧѧηϳΎόΗϣϟ�ΔѧѧѧѧѧΛϳΩΣϟ.���������ϥϭѧѧѧѧѧϠΛϣϳ�ΔόϳѧѧѧѧѧηϟΎϓ

25%�ˬΕѧѧѧϳϭϛϟ�ϥΎϛѧѧѧγ�ϥѧѧѧϣ20%�ϭ�ΔϳΩϭόѧѧѧγϟ�ϥΎϛѧѧѧγ�ϥѧѧѧϣ75%�Δϳѧѧѧο ΎΑϹ�ϭ�ˬϥϳέѧѧѧΣΑϟ�ϥΎϛѧѧѧγ�ϥѧѧѧϣ
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�ϝѧѧѧΛϣΗ75%ΏѧѧѧϧΎΟ�ϰѧѧѧϟ·�ˬϥΎѧѧѧϣϋ�ϥΎϛѧѧѧγ�ϥѧѧѧϣ�ϙϟΫѧѧѧϛ�Γί ѧѧѧϳϣΗϣ�ΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟ�Δѧѧѧϔϛ�Εί έѧѧѧΑ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭΩѧѧѧΑϟ�Δѧѧѧϓ

.54من إجمالي السكان%25ضمن التركیبة السكانیة لدول الخلیج خاصة في الكویت بنسبة 

اإلمكانیات االقتصادیة للنظام اإلقلیمي الخلیجي:

�ΓέΛ̈́ѧѧѧϣϟ�ϲѧѧѧϫ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ϯ ϭѧѧѧϘϟ�ϥ�ϝѧѧѧΑ�ˬΔѧѧѧϟϭΩϟ�Γϭѧѧѧϗ�ΩѧѧѧϳΩΣΗ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϣϬϣ�έϭΩ�ΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ϱΩ̈́ѧѧѧϳ

ΔΣΎѧѧѧѧγϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔϳΩΎѧѧѧѧλ Ηϗϻ�ΓΩϷ�ΔΣϠѧѧѧѧλ ϣϟ�Δϳέϛѧѧѧѧγόϟ�ΓΩϷ�ΕѧѧѧѧόΟέΗ�ϥ�ΩѧѧѧѧόΑ�Δѧѧѧѧλ ΎΧ�ˬΔѧѧѧѧϳϟϭΩϟ

�έѧѧѧλ Ύϧόϟ�ϥѧѧѧϣ�ΩΩѧѧѧϋ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�Γϭѧѧѧϗ�ϝϣѧѧѧηΗϭ�ˬΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΕΎѧѧѧγΎϳγϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ΓέΩ·

�ΔΣϟΎѧѧѧλ ϟ�ϲѧѧѧο έϷ�ˬΕέΩΎѧѧѧλ ϟ�ΔΑѧѧѧγϧ�ˬϪѧѧѧϧϣ�Ωέѧѧѧϔϟ�Ώϳѧѧѧλ ϧ�ϭ�ϲϟΎѧѧѧϣΟϹ�ϲѧѧѧϠΣϣϟ�ΞΗΎѧѧѧϧϟΎϛ�ˬΔϳѧѧѧγϳέϟ

.اج الطاقة الكھربائیة، إنتاج النفط و الغاز الطبیعي و كذا نسب التضخمللزراعة، إنت

�ϭ�ϡϛΎѧѧѧѧΣϟ�έѧѧѧѧλ ϧόϟ�ϭѧѧѧѧϫ�ρϔϧѧѧѧѧϟ�ϥ�ΩѧѧѧѧΟϧ�ϲѧѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ϝϭΩ�ϰѧѧѧѧϟ·�ωϭΟέϟΎѧѧѧѧΑ�ϭ

�ΔΑѧѧѧѧγϧϟΎΑ�ϪѧѧѧѧΗϳϣϫ�ϭ�ϩέϳΛ́ѧѧѧѧΗ�ϲѧѧѧѧϓ�ρϔϧѧѧѧѧϟ�ϲϫΎѧѧѧѧο ϳ�έѧѧѧѧΧ�ϝѧѧѧѧϣΎϋ�ΩѧѧѧѧΟϭϳ�ϻ�ϭ�ˬέϳΛ́ѧѧѧѧΗ�ϭ�ΎΣϭѧѧѧѧο ϭ�έѧѧѧѧΛϛϷ

ϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�Δѧѧѧϳϣϭϳϟ�Ι ΩѧѧѧΣϷ�ΕΎѧѧѧϳέΟϣϟ�ΫѧѧѧϬϓ�ˬϲѧѧѧρϔϧϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟΎΑ�ϪΗϳϣѧѧѧγΗ�ϰѧѧѧϟ·�ϯ Ω�ϱΫѧѧѧϟ�έѧѧѧϣϷ�ˬϡΎѧѧѧυϧ

�ϭ�ˬϩΩϭѧѧΟϭ�α Ύѧѧγ�έѧѧΑΗόϳ�ϱΫѧѧϟ�ρϔϧѧѧϟ�ΓέѧѧΩ�ΝέΎѧѧΧ�Ϫѧѧϟ�έϛΫѧѧΗ�Δѧѧϳϣϫ�ΩѧѧΟϭΗ�ϻ�ϡΎѧѧυϧ�ϪѧѧγΎγ�ϲѧѧϓ�ϡΎѧѧυϧϟ

�ϥѧѧѧϣ�ϪѧѧѧϟϭΩ�ϪѧѧϛϠϣΗ�Ύѧѧѧϣϟ�ˬΎѧѧϬΑ�ϊ ѧѧѧΗϣΗϳ�ϲѧѧΗϟ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγϹ�ϭ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ϪѧѧΗϳϭϳΣ�ϭ�ϩέϭѧѧѧο Σ�ΩѧѧϘϔϳ�ϑ ϭѧѧѧγ�ϪѧѧϧϭΩ

ѧѧѧϣ�ϕϓΩѧѧѧΗΗ�ΕΫѧѧѧΧ�ϲѧѧѧΗϟ�Δѧѧѧϳρϔϧϟ�ΓϭέѧѧѧΛϟΓέѧѧѧϳΑϛ�ΕΎѧѧѧϳϣϛΑ�Ϫϳѧѧѧο έ�ϥ.�ϥѧѧѧϣ�ϲϧΎѧѧѧϣΛϟ�ϪѧѧѧϟϭΩ�ϝѧѧѧΧΩ�ΩѧѧѧΟϧ�Ϋ·

�ϥѧѧѧѧϣ�ϊ ѧѧѧѧϔΗέ�Ωѧѧѧѧϗ�ρϔϧѧѧѧѧϟ20�ϡΎѧѧѧѧϋ�έϻϭΩ�έΎѧѧѧѧϳϠϣ1970�ϰѧѧѧѧϟ·�ϡ200�ϡΎѧѧѧѧϋ�έϻϭΩ�έΎѧѧѧѧϳϠϣ1980�ϝѧѧѧѧλ ϳϟ�ˬϡ

�ϡΎѧѧѧϋ�ρϔϧѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΕΩέѧѧѧϳ·�ϲϟΎѧѧѧϣΟ·1979�ϲϟϭѧѧѧΣ�ϰѧѧѧϟ·�ϕϭѧѧѧϓ�Ύѧѧѧϣϓ�ϡ3000

.ظم القبلیة الریعیة إلى دول حدیثة متكاملة، و ھكذا نقلت ھذه الدول من طور الن55ملیار دوالر

�Ώ�ϡϫΎѧѧѧγϳ�ϩΩѧѧѧΟϧ�ϩΩѧѧѧΣϭϟ�ρϔϧѧѧѧϟ�ϭ80%�ϲѧѧѧϓ�ϭ�ˬϝϭΩѧѧѧϟ�ϙѧѧѧϠΗ�ΕέΩΎѧѧѧλ �ϥѧѧѧϣ90%�έΩѧѧѧλ ϣ�ϥѧѧѧϣ

�ϭѧѧΣϧ�ϭ�ΔѧѧϳΑϧΟϷ�ΎѧѧϬΗϼϣϋ40%�ΕΩѧѧϣϋ�ϝϭΩѧѧϟ�ϩΫѧѧϫ�ϥ�ϡѧѧϠόϟ�ϊ ѧѧϣ�ˬΎѧѧϬϳϓ�ϲϟΎѧѧϣΟϹ�ϲϣϭѧѧϘϟ�ΞΗΎѧѧϧϟ�ϥѧѧϣ

ϭϟ�ρϔϧѧѧϟ�ϰѧѧϠϋ�ΩΎѧѧϣΗϋϻ�ϡΩѧѧϋ�ϭ�ϲϣϭѧѧϘϟ�ϝΧΩѧѧϟ�έΩΎѧѧλ ϣ�ϊ ѧѧϳϭϧΗ�ϰѧѧϟ·�ΔϣϫΎѧѧγϣ�ΓΩΎѧѧϳί �ϰѧѧϟ·�ΕѧѧϬΟΗΎϓ�ˬϩΩѧѧΣ

�ΔѧѧѧϳϣϧΗϟ�ϊ ϳέΎѧѧѧηϣ�ϝѧѧѧϳϭϣΗ�ϰѧѧѧϠϋ�ΕѧѧѧϠϣϋ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬϲϋΎϧѧѧѧλ ϟ�ωΎѧѧѧρϘϟ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ϯ έѧѧѧΧϷ�ΔѧѧѧϳΟΎΗϧϹ�ΕΎѧѧѧϋΎρϘϟ

�ΔѧѧѧΟέΩ�ϕѧѧѧϳϘΣΗ�ϰѧѧѧϟ·�ϯ Ω�Ύѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳϣϳϠόΗϟ�ϭ�ΔϳΣѧѧѧλ ϟ�ΔѧѧѧϳΎϋέϟ�ϊ ϳέΎѧѧѧηϣ�Ϋѧѧѧϛ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ

.56عالیة من الرفاھیة للمواطنین
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ϳΩϭόѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧѧϛϠϣϣϟ�έѧѧѧΑΗόΗ�ϩέΩѧѧѧϗ�Ώϳѧѧѧλ ϧΑ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ϰѧѧѧϧϏ�Δ

1500�ϱ�έϻϭΩ�έΎѧѧѧѧϳϠϣ50%�ϲѧѧѧѧρϔϧϟ�ϰѧѧѧѧϧϐϟ�Ϋѧѧѧѧϫ�ˬϡΎѧѧѧѧυϧϟ�Ϋѧѧѧѧϫ�ϲѧѧѧѧϓ�Δѧѧѧѧϳρϔϧϟ�ΓϭέѧѧѧѧΛϟ�ϲϟΎѧѧѧѧϣΟ·�ϥѧѧѧѧϣ

�Δѧѧϳρϔϧ�ΔѧѧϟϭΩ�ϡѧѧϫ�ϲѧѧϫ�ϝѧѧΑ�ˬΏѧѧγΣϓ�ϲѧѧϣϳϠϗϹ�ΎѧѧϬϣΎυϧ�ϯ ϭΗѧѧγϣ�ϰѧѧϠϋ�α ϳѧѧϟ�ΓέѧѧϳΧϷ�ϩΫѧѧϫ�ϪѧѧΑ�ϊ ѧѧΗϣΗΗ�ϱΫѧѧϟ

ѧѧѧѧλ ϳ�Ύѧѧѧѧϳρϔϧ�ΎѧѧѧѧρΎϳΗΣ�ϙѧѧѧѧϠΗϣΗ�Ι ѧѧѧѧϳΣ�ˬϝѧѧѧѧϛϛ�ϡϟΎѧѧѧѧόϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϝ300�ϥѧѧѧѧϣ�ϝѧѧѧѧϛ�ϲΉѧѧѧѧΗ�ϭ�ˬϝѧѧѧѧϳϣέΑ�έΎѧѧѧѧϳϠϣ

�ϲρΎѧѧѧϳΗΣΎΑ�ΔѧѧѧϳϧΎΛϟ�ΔѧѧѧΑΗέϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ϥέѧѧѧϳ·�ϭ�ΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧѧѧϣϹ�ϭ�Εѧѧѧϳϭϛϟ�ˬϕέѧѧѧόϟ100�έΎѧѧѧϳϠϣ

�ϡѧѧѧΗ�ϲѧѧѧΗϟ�Δѧѧѧϗϼϣόϟ�Δѧѧѧϳρϔϧϟ�ϝϭѧѧѧϘΣϟ�ϥѧѧѧϣ�ΩΩѧѧѧϋ�έѧѧѧΑϛ�ϰѧѧѧϠϋ�ϱϭѧѧѧΣΗ�Ύѧѧѧο ϳ�ϲѧѧѧϫ�ϭ�ˬΔѧѧѧϟϭΩ�ϝѧѧѧϛϟ�ϝѧѧѧϳϣέΑ

.57اكتشافھا

�ΏέΎѧѧѧϘϳ�Ύѧѧѧϣ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϲѧѧѧο έ�ϡѧѧѧο Ηϓ70%ϧѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�ϥѧѧѧϣ�έѧѧѧΛϛ�ϙѧѧѧϠΗϣΗ�ϭ�ˬϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ρϔ700

�ϲϟϭѧѧѧΣΑ�έΩѧѧϘϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ρϔϧѧѧѧϟ�ϲρΎѧѧϳΗΣ�ϲϟΎѧѧѧϣΟ·�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϳϣέΑ�έΎѧѧϳϠϣ1000�έѧѧѧϣϷ�ˬϝѧѧѧϳϣέΑ�έΎѧѧѧϳϠϣ

�ϥѧѧѧϣ�ϯ έѧѧѧΧ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�ΩѧѧѧΟϭΗ�ϻ�ϭ�ˬΓΩΎѧѧѧϣϟ�ϩΫѧѧѧϬϟ�έϳΩѧѧѧλ Η�ϭ�ΎѧѧѧΟΎΗϧ·�ϡϟΎѧѧѧόϟ�ϝϭΩ�έѧѧѧΛϛ�ΎѧѧѧϬϧϣ�ϝѧѧѧόΟ�ϱΫѧѧѧϟ

�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϝϭΩ�α ϓΎѧѧѧϧΗ�ΎѧѧѧϳϓέϐΟ�ΓΩѧѧѧϋΎΑΗϣϟ�ϭ�ΔѧѧѧΑέΎϘΗϣϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϲρΎѧѧѧϳΗΣϻ�Ι ѧѧѧϳΣ�ϥѧѧѧϣ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ

�ΩΩί ѧѧѧϳ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ρѧѧѧϔϧ�ϥΈѧѧѧϓ�ν ΎѧѧѧϔΧϧϻ�ϲѧѧѧϓ�ΫѧѧѧΧϵ�ϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ϲѧѧѧρϔϧϟ�ϲρΎѧѧѧϳΗΣϻ�α ѧѧѧϛϋ�ϰѧѧѧϠϋ�ϭ�ˬϲѧѧѧρϔϧϟ

ϲϣϭѧѧѧϳϟ�έϳΩѧѧѧλ Ηϟ�ϭ�ΝΎѧѧѧΗϧϹ�ϝѧѧѧϛ�ϡѧѧѧϏέ�Ύϳϭϧѧѧѧγ.�ϝϭΩ�ρΎѧѧѧϳΗΣ�ϥ�ϻ·��ΕέΩΎѧѧѧλ ϟ�ϡѧѧѧΟΣ�ΓΩΎѧѧѧϳί �ϡϏέѧѧѧϓ

ΎΑ�ϭ�ϪϓΎѧѧηΗϛ�Ϋѧѧϧϣ�ϝѧѧλ ϭΗϣ�ϭ�έϣΗѧѧγϣ�ϝϛѧѧηΑ�ϭ�ΓΩΎѧѧϳί �ϲѧѧϓ�ϡϳѧѧϠϗϹ�Ϋѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ρΑѧѧο ϟ1908�ˬϥέѧѧϳ·�ϲѧѧϓ�ϡ

�ϥѧѧѧϣ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϲѧѧѧρϔϧϟ�ρΎѧѧѧϳΗΣϻ�ϊ ѧѧѧϔΗέ�Ι ѧѧѧϳΣ50�ϰѧѧѧϟ·��ϝѧѧѧϳϣέΑ�έΎѧѧѧϳϠϣ370�ϝѧѧѧϳϣέΑ�έΎѧѧѧϳϠϣ

.58م1980سنة  

�ΎѧѧѧѧρΎΑΗέ�ΔѧѧѧѧρΑΗέϣ�ϲѧѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�Δϳѧѧѧѧλ Χη�ϥѧѧѧѧϣ�ΕѧѧѧѧϠόΟ�Δѧѧѧѧϳρϔϧϟ�ϕΎѧѧѧѧϘΣϟ�ϩΫѧѧѧѧϫ

�έΎόѧѧѧγ�ωΎѧѧѧϔΗέ�ϊ ѧѧѧϣ�ϊ ѧѧѧγΗΗ�ϲѧѧѧϬϓ�ˬϪѧѧѧΑ�ΔѧѧѧρΑΗέϣ�ΕΎϳΩΎѧѧѧλ Ηϗ�ϪѧѧѧϟϭΩ�ΕΎϳΩΎѧѧѧλ Ηϗ�ΕѧѧѧϠόΟ�ϭ�ρϔϧϟΎѧѧѧΑ�ΩϳΩѧѧѧη

�ϝϭΩѧѧϟ�ϩΫѧѧϫ�ΕΎϳΩΎѧѧλ Ηϗ�ϝѧѧόΟϳ�Ύѧѧϣ�ˬέΎόѧѧγϷ�ϩΫѧѧϫ�ν ΎѧѧϔΧϧ�ϊ ѧѧϣ�ν ϔΧϧѧѧΗ�ϭ�ˬϲϣϟΎѧѧόϟ�ϕϭѧѧγϟ�ϲѧѧϓ�ρϔϧѧѧϟ

ϳ�ϲѧѧΗϟ�ΕΎѧѧϣί ϸϟ�Δѧѧο έϋ�ϲѧѧϓ�ΩѧѧϳΣϭϟ�έΩѧѧλ ϣϟ�Ϋѧѧϫ�ϰѧѧϠϋ�ΩѧѧϣΗόΗ�ΎѧѧϬϧϭϛ�ϲϣϟΎѧѧόϟ�ΩΎѧѧλ Ηϗϻ�ΎѧѧϬϟ�ν έѧѧόΗ

ΔѧѧѧϳϭϣϧΗϟ�ΎϬόϳέΎѧѧѧηϣ.�ΕѧѧѧΣϳΗ�ˬΔѧѧѧϳρϔϧϟ�ΕΩѧѧѧΎόϟ�ϕϓΩѧѧѧΗ�ΩϬѧѧѧη�ϱΫѧѧѧϟ�ΩѧѧѧϘόϟ�ϭѧѧѧϫ�ΕΎϧϳόΑѧѧѧγϟ�ΩѧѧѧϘϋ�ϝѧѧѧόϟ�ϭ

�ϊ ϳέΎѧѧѧηϣ�ϑ ѧѧѧϠΗΧϣ�ϝѧѧѧϳϭϣΗ�ΕϋΎρΗѧѧѧγ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬέΎѧѧѧΧΩϻ�ϭ�ϙϼϬΗѧѧѧγϻ�ΓΩΎѧѧѧϳί �Δѧѧѧλ έϓ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϩΫѧѧѧϬϟ�Ϫѧѧѧϳϓ

ϋΎϣΗΟϻ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧѧλ Ηϗϻ�ΔѧѧѧѧϳϣϧΗϟ�ΏѧѧѧѧϠρϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ρϭѧѧѧѧΑϫ�ϥѧѧѧѧϣ�ΕΎѧѧѧѧϧϳϧΎϣΛϟ�ΓέѧѧѧѧΗϓ�ϪΗΩϫΎѧѧѧѧη�Ύѧѧѧѧϣ�α ѧѧѧѧϛϋ�ˬΔѧѧѧѧϳ

�ΕΩέѧѧϳ·�ν ΎѧѧϔΧϧ�ϲϟΎѧѧΗϟΎΑ�ϭ�ϩέΎόѧѧγ�έΎѧѧϳϬϧ�ϰѧѧϟ·�ϯ Ω�Ύѧѧϣ�ˬΞϳѧѧϠΧϟ�ρѧѧϔϧ�Δѧѧλ ΎΧ�ϭ�ρϔϧѧѧϟ�ϰѧѧϠϋ�ϲϣϟΎѧѧόϟ

�ϯ ϭΗѧѧѧγϣ�ν ΎѧѧѧϔΧϧ�ϭ�ΎϬΗΎϋϭϓΩѧѧѧϣ�ϭ�ΎѧѧѧϬΗϳϧί ϳϣ�ϲѧѧѧϓ�ί ѧѧѧΟϋ�ϥѧѧѧϣ�ϲϧΎѧѧѧόΗ�ΎѧѧѧϬϠόΟ�Ύѧѧѧϣ�ˬΔѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ϝϭΩѧѧѧϠϟ�ρϔϧѧѧѧϟ
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�ωϻΩѧѧѧϧ�ϊ ѧѧѧϣ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ΕΎϣΩѧѧѧΧϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϧϣϷ�˯ΎѧѧѧΑϋϷ�ΕΩѧѧѧϳί Η�ϥѧѧѧϳ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�Δѧѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧѧΣϟ

.النفقات الدفاعیة

ϲϧΎѧѧΛϟ�ΏѧѧϠρϣϟ:�ϲѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧυϧϟ�ΕΎѧѧϧΎϛϣ·�ϭ�ΕέΩѧѧϗ�ϥѧѧϋ�ΔѧѧϣΟΎϧϟ�ΔϳΑϠѧѧγϟ�έΎѧѧΛϵ

�ϰѧѧѧϠϋ�ˬΓέϘΗѧѧѧγϣϟ�ϭ�ΔѧѧѧΗΑΎΛϟ�ϪѧѧѧϠϣϭϋ�ϡѧѧѧϫ�ΓΩΎѧѧѧόϟ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϣϳϠϗ·�ϡΎѧѧѧυϧ�ϱϷ�ϲѧѧѧϓέϐΟϟ�˯ΎѧѧѧϧΑϟ�Ωѧѧѧόϳ

ϭ�ϙѧѧѧϟΫ�α ѧѧѧϛϋ�ϥѧѧѧϣ�έΩѧѧѧλ ϣ�ΩѧѧѧόΗ�ΔѧѧѧϳϓέϐΟϟ�ϪѧѧѧΗΎϳρόϣ�ϥΈѧѧѧϓ�ˬϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟΎΑ�ϕѧѧѧϠόΗϳ�Ύѧѧѧϣϳϓ

�ΔѧѧѧϟΎΣ�ϲѧѧѧϓ�ϡϬѧѧѧγ�Ωѧѧѧϗ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϓέϐΟϟ�ϊ ѧѧѧο ϭϟΎϓ�ˬϩέέϘΗѧѧѧγ�ϡΩѧѧѧϋ�έΩΎѧѧѧλ ϣ

�ϥϳѧѧΑ�ΕέΎѧѧΛ�ϲѧѧΗϟ�ΩϭΩѧѧΣϟ�ΕΎѧѧϋί ϧ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ˬΞϳѧѧϠΧϟ�ΔѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧϓ�ϲѧѧϧϣϷ�ϭ�ϲѧѧγΎϳγϟ�έέϘΗѧѧγϻ�ϡΩѧѧϋ

ϝϭΩ�ί ѧѧѧϳϣΗΗ�Ϋ·�ˬϪѧѧѧϟϭΩ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ΩΩѧѧѧϣΗΗ�ΓέΎѧѧѧΗϓ�ˬϥϳϣΩѧѧѧϟ�ε Ύѧѧѧϣϛϧϻ�ϭ�ϊ ѧѧѧγϭΗϟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϟΎΣΑ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�Ϋѧѧѧϫ

.حساب الدول األخرى و تارة تنكمش مساحة دولة لتزید من مساحة الدول األخرى

�ϡѧѧѧγέ�ϰѧѧѧϠϋ�ΕѧѧѧϠϣϋ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΎѧѧѧϳϧΎρϳέΑ�ϑ έѧѧѧρ�ϥѧѧѧϣ�Δѧѧѧο ϭέϔϣϟ�ΔѧѧѧϳΩϭΩΣϟ�ϝϛΎѧѧѧηϣϟ�ΏΑѧѧѧγ�Ωϭѧѧѧόϳ

ϥϭΩ�Δѧѧѧѧϳρϔϧ�ϭ�ΔϳѧѧѧѧγΎϳγ�ΕέΎѧѧѧѧΑΗϋϻ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣϟ�ϊ ѧѧѧѧϳρϘΗ�ϭ�ϭ�ϝѧѧѧѧϣΎϛΗϟ�ϝѧѧѧѧϔϛΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΕέΎѧѧѧѧΑΗϋϻ�ΓΎѧѧѧѧϋέϣ

�Εόѧѧѧο ϭ�Ύѧѧϣϧ·�ϭ�ˬΔϳϭѧѧηϋ�ΔѧѧϘϳέρΑ�ϊ ѧѧο ϭΗ�ϡѧѧϟ�ΩϭΩѧѧΣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϥ�ϰѧѧϠϋ�ϝѧѧϳϟΩ�ϻ·�ϭѧѧϫ�Ύѧѧϣ�Ϋѧѧϫ�ˬϡΎΟѧѧγϧϻ

�ΎѧѧϬΑ�Εόѧѧο ϭ�ϲѧѧΗϟ�ΔѧѧϘϳέρϟ�ϭ�ˬΔѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧϓ�ΎϬϠΧΩѧѧΗ�ϥϣѧѧο ϳ�Ύѧѧϣϟ�ϝѧѧϗϼϘϟ�ϭ�ϝϛΎѧѧηϣϟ�ϕѧѧϠΧΑ�ϣѧѧγϳ�ΎѧѧϣΑ

ΣΗ�ϭ�ΎѧѧѧϫέϳϳϐΗϟ�Δѧѧѧλ έϔϟ�έѧѧѧυΗϧΗ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ϝѧѧѧϛ�ΕѧѧѧϠόΟ�ΩϭΩѧѧѧΣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϝѧѧѧϛ�ΏѧѧѧϟΎρϣ�ϲѧѧѧϬΗϧΗ�ϻ�Ι ѧѧѧϳΣΑ��ΎѧѧѧϬϛϳέ

.دولة بأراضي الدول األخرى، و أن القبول بالحدود القائمة غیر مقبول

ΩѧѧѧϳϘόΗϟΎΑ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϠϟ�Δѧѧѧϧϭϛϣϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϳΩϭΩΣϟ�Εϼϛѧѧѧηϣϟ�ϡѧѧѧγΗΗ59�ϰѧѧѧΗΣ�ˬ

�ϥϳѧѧѧΑ�Ι ΩѧѧѧΣ�Ύѧѧѧϣ�ϙѧѧѧϟΫ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝѧѧѧϳϟΩ�ϥѧѧѧγΣ�ϭ�ˬΎѧѧѧϬϗέΗΧ�ϡΗѧѧѧϳ�Ύѧѧѧϣ�ΓΩΎѧѧѧϋ�ΔѧѧѧϳϟϭΩ�ΕΎѧѧѧϳϗΎϔΗ�ΩϭѧѧѧΟϭ�ΔѧѧѧϟΎΣ�ϲѧѧѧϓ

�ϡΎѧѧѧϋ�ΕѧѧѧϣέΑ�ϲѧѧѧΗϟ�έѧѧѧί Οϟ�ΓΩѧѧѧϫΎόϣϟ�ϕέѧѧѧόϟ�ϕέѧѧѧΗΧ�ΩѧѧѧόΑ�ϥέѧѧѧϳ·�ϭ�ϕέѧѧѧόϟ1975�ϱΫѧѧѧϟ�έѧѧѧϣϷ�ˬϡ

�ϥέѧѧѧϳ·�ϭ�ϕέѧѧѧόϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϣΎϘϟ�ΔѧѧѧϳΩϭΩΣϟ�ΕϼϛѧѧѧηϣϟΎϓ�ˬΕϭϧѧѧѧγ�ϲϧΎѧѧѧϣΛϟ�ΕѧѧѧϣΩ�ΏέѧѧѧΣ�Ώϭѧѧѧηϧ�ϰѧѧѧϟ·�ϯ Ω

�ωί ѧѧѧϧϟ�ϙѧѧѧϟΫ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϣΑ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧϓ�Δϳѧѧѧλ όΗγϣϟ�ΔѧѧѧϳΩϭΩΣϟ�ϝϛΎѧѧѧηϣϟ�έѧѧѧΛϛ�ϥѧѧѧϣ�ΩѧѧѧόΗ

�ρѧѧѧѧη�ϝϭѧѧѧѧΣΏέѧѧѧѧόϟ.�ρϠΗѧѧѧѧѧΧΗ�ϭ�ϝΧΩѧѧѧѧΗΗ�Ύѧѧѧѧϣ�ΓΩΎѧѧѧѧϋ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ϭ�ϕέѧѧѧѧόϟ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ϝѧѧѧѧϛ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ΕΎѧѧѧѧϓϼΧϟ�ϭ

�ϥέѧѧѧϳϹ�ϥΈѧѧϓ�ˬϥϳΗέѧѧϳΧϷ�ϥϳΗΎѧѧϫ�ϥϳѧѧΑ�ϝϛΎѧѧηϣϟ�ΏѧѧϧΎΟ�ϰѧѧϟ·�Ϋѧѧϫ�ˬΔѧѧϳΟϭϟϭϳΩϳϹ�ϭ�ΔϳѧѧγΎϳγϟ�ΕΎѧѧγΑϼϣϟΎΑ

�ϥέѧѧϳϹ�ΕѧѧϧΎϛ�ΩѧѧϘϓ�ˬϲѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧυϧϟ�ϲѧѧϓ�ϯ έѧѧΧϷ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ϝϭΩѧѧϟ�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧϣϳΩϗ�ΔѧѧϳΩϭΩΣ�ΎϳΎѧѧο ϗ

.البحرینیة كونھا تعتبرھا جزء من أراضیھامطالبة باألراضي
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�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ωί ѧѧѧϧϟ�ϭ�ˬΏέѧѧѧόϟ�ρѧѧѧη�ϝϭѧѧѧΣ�ϥέѧѧѧϳ·�ϭ�ϕέѧѧѧόϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ϱΩϭΩѧѧѧΣϟ�ωί ѧѧѧϧϟ�ΏѧѧѧϧΎΟ�ϰѧѧѧϟ·

ϲΗέΎѧѧѧϣϹ�˰� ϲѧѧѧϧέϳϹ�ωί ѧѧѧϧϟ�ΩѧѧѧΟϧ�ϲѧѧѧϧϳέΣΑϟ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬΙ ϼΛѧѧѧϟ�έί ѧѧѧΟϟ�Δϳѧѧѧο ϗ�ϝϭѧѧѧΣ�έϭΩѧѧѧϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϭ

ѧѧѧϋ·�ϭ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϥѧѧѧϣ�ΎϬΑΎΣѧѧѧγϧ�ΎѧѧѧϳϧΎρϳέΑ�ϥϼѧѧѧϋ·�ϝϼϐΗѧѧѧγΎΑ�ϥέѧѧѧϳ·�ΕѧѧѧϣΎϗ�ˬΕέΎѧѧѧϣϹ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ϝϼϘΗѧѧѧγ�ϥϼ

�ϲѧѧѧΗέϳί Ο�ΕѧѧѧϠΗΣΎϓ"ϯ έѧѧѧΑϛϟ�ϭ�ϯ έϐѧѧѧλ ϟ�Ώѧѧѧϧρ"�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳϧΎρϳέΑϟ�ΕϭѧѧѧϘϟ�ΏΎΣѧѧѧγϧ�ϥѧѧѧϣ�ϥϳϣϭѧѧѧϳ�ϝѧѧѧΑϗ

30�έΑϣϓϭѧѧѧϧ1971�ϝϭѧѧѧΣ�ϡϫΎѧѧѧϔΗ�ΓέϛΫѧѧѧϣ�ϥέѧѧѧϳ·�Εѧѧѧόϗϭ�ϥϳΗέѧѧѧϳί Οϟ�ϥϳΗΎѧѧѧϬϟ�ΎѧѧѧϬϟϼΗΣ�ϥѧѧѧϣ�ϡϭѧѧѧϳ�ϝѧѧѧΑϗ�ϭ�ˬϡ

�Γέѧѧѧϳί Ο"ϰѧѧѧγϭϣ�ϭѧѧѧΑ"�έΑϣϓϭѧѧѧϧ��ΔѧѧѧϳΎϬϧ�ΔϗέΎѧѧѧηϟ�ΓέΎѧѧѧϣ·�ϡϛΎѧѧѧΣ�ϊ ѧѧѧϣ1971ѧѧѧϟΎΧ�Φϳѧѧѧηϟ�ϡ�ΩѧѧѧϣΣϣ�ϥѧѧѧΑ�Ω

�ϙΫѧѧѧѧϧ�ϲϧΎѧѧѧѧρϳέΑϟ�ϲΟέΎѧѧѧѧΧϟ�έϳί ϭѧѧѧѧϠϟ�ϲѧѧѧѧλ Χη�Ι ϭѧѧѧѧόΑϣ�ΔρѧѧѧѧγϭΑ�ϡѧѧѧѧγΎϘϟ"ϡϭѧѧѧѧϳϫ�α ϼѧѧѧѧϏϭΩ�ϙѧѧѧѧϳϟ·" ،

�ϭ�ΓϭϘϟΎѧѧѧΑ�ϰѧѧѧγϭϣ�ϭѧѧѧΑ�ϝϼΗΣΎѧѧΑ�ΩѧѧѧϳΩϬΗϟ�ϭ�ρϐѧѧѧο ϟ�ΕѧѧΣΗ�ϭ�έѧѧѧγϗ�ϡѧѧѧΗ�ϕΎѧѧѧϔΗϻ�ϥ ѧ́ѧΑ�Φϳѧѧѧηϟ�Ρέѧѧѧλ �Ι ѧѧϳΣ

�Ύѧѧο έ�ΩѧѧϣΣϣ�ϥέѧѧϳ·�ϩΎѧѧη�ϥΎѧѧϛ�Ι ѧѧϳΣ�ˬϥέѧѧϳ·�ϟΎѧѧλ ϟ�ν έѧѧϣ�ϝѧѧΣ�ϰѧѧϟ·�ϝѧѧλ ϭΗϟ�ϡΩѧѧϋ�ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧѧϓ�έѧѧϬϘϟ

ѧѧѧγ�ϰѧѧѧϠϋ�ϱϭѧѧѧϠϬΑ�ϲѧѧѧϓ�ΩΩόΗ16�ϱέѧѧѧϔϳϓ1971ϙѧѧѧϟΫ�έѧѧѧϣϷ�ϰѧѧѧο Ηϗ�ϥ·�ΓϭϘϟΎѧѧѧΑ�έί ѧѧѧΟϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϝϼΗѧѧѧΣϻ�ϡ.

�ΕέΎѧѧѧϣϹ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ϡΎѧѧѧϳϗ�ϥϼѧѧѧϋ·�ϊ ѧѧѧϣ�ϭ2�έΑϣѧѧѧγϳΩ1971�ωΎΟέΗѧѧѧγ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϬϘΣΑ�ΔѧѧѧΑϟΎρϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΕΩѧѧѧϣϋ�ϡ

�ϰѧѧϟ·�ϩΎѧѧηϟ�ρϭϘѧѧγ�ϭ�ΔѧѧϳϧέϳϹ�ΔϳϣϼѧѧγϹ�ΓέϭѧѧΛϟ�ΩѧѧόΑ�ϰѧѧΗΣ�έϣΗѧѧγ�ϱΫѧѧϟ�ϭ�έί ѧѧΟϟ�ϩΫѧѧϫ�ϰѧѧϠϋ�ΎϬΗΩΎϳѧѧγ

.یومنا ھذا

�ϝѧѧѧΗΣΗ�Ιق ѧѧѧϳΣ�ˬΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ϭ�ΔѧѧѧϳϓέϐΟϟ�ΎѧѧѧϬΗϳϣϫϷ�έѧѧѧυϧ�Ι ϼΛѧѧѧϟ�έί ѧѧѧΟϟ�ϝϼΗΣΎѧѧѧΑ�ϥέѧѧѧϳ·�ΕѧѧѧϣΎ

�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧϳϣϫϷ�ϭΫ�ί ѧѧѧϣέϫ�ϕϳѧѧѧο ϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ϑ έѧѧѧηΗ�Ϋ·�ˬΎѧѧѧϣϬϣ�ΎϳΟϳΗέΗѧѧѧγ�Ύѧѧѧόϗϭϣ60�έѧѧѧϣϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϭ

�ϭ�ϕέѧѧѧόϟ�ϝΣϭѧѧѧγ�Δѧѧѧϳ΅έ�ΎѧѧѧϬϟϼΧ�ϥѧѧѧϣ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ΔѧѧѧΑϗέϣϠϟ�ί ѧѧѧϛέϣ�ϝѧѧѧΛϣΗ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬϲѧѧѧΑέόϟ�ϝϭέѧѧѧΗΑϟ�ϩέѧѧѧΑϋ

ΔϳΩϭόѧѧѧγϟ�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ρѧѧѧγϗ�ϥϳϣ́ѧѧѧΗ�ϭ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧϳΎϣΣϟ�έϳϓϭѧѧѧΗ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϣΎϫ�ϲѧѧѧϬϓ�ϲϟΎѧѧѧΗϟΎΑ�ϭ�ˬ

�έρϳѧѧѧγϳ�έί ѧѧѧΟϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϰѧѧѧϠϋ�έρϳѧѧѧγϳ�ϥѧѧѧϣϓ�ˬΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝΧΩѧѧѧϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΔѧѧѧΣϼϣϟ�ϥѧѧѧϣ�ΕΎѧѧѧΑϠρΗϣ�ϥѧѧѧϣ

�ΔѧѧѧѧϛέΣ�ϲѧѧѧѧϓ�ϡϛΣΗѧѧѧѧϳ�ϭ�ˬϲѧѧѧѧΑέόϟ�ΞϳѧѧѧѧϠΧϟ�ΝέΎѧѧѧѧΧϣ�ϭ�ϝΧΩѧѧѧѧϣϟ�ΔΑѧѧѧѧγϧϟΎΑ�ϲΎѧѧѧѧϣϟ�έϭέѧѧѧѧϣϟ�ΔѧѧѧѧϛέΣ�ϰѧѧѧѧϠϋ

.61مزاإلمدادات النفطیة في مضیق ھر

�ϡѧѧѧѧγΣ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔϳΩϭόѧѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧѧѧϛϠϣϣϟ�ϭ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ϥϳѧѧѧѧΑ�ΔѧѧѧѧϳΩϭΩΣϟ�ϝϛΎѧѧѧѧηϣϟ�ΏѧѧѧѧϧΎΟ�ϰѧѧѧѧϟ·

�ΔѧѧѧѧϳϗΎϔΗΎΑ�ΎϬѧѧѧο όΑ1978�ϥϭΩѧѧѧѧΑ�ΓΩѧѧѧѧϳΎΣϣϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϭ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ϥϳѧѧѧΑ�ΔѧѧѧѧϳέΣΑϟ�ΩϭΩѧѧѧѧΣϟ�ΕѧѧѧϠυ�ϥϳѧѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ�ϡ

ΎѧѧѧϬϳϠϋ�ϕѧѧѧϔΗϣ�α Ύѧѧѧϳϗ�ΔѧѧѧρϘϧ�ΩϭѧѧѧΟϭ�ΔΑϭόѧѧѧλ �ϭ�έί ѧѧѧΟϟ�ϝΧΩѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϳΎϬϧ�ΔϳϭѧѧѧγΗ.�ϥ�ϝϭѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ΫѧѧѧϬΑ�ϭ

Ηϣϟ�Εϼϛѧѧѧηϣϟ�Ωϳѧѧѧλ έϠϟ�ί ѧѧѧϣέ�ϲѧѧѧϫ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ϥϳѧѧѧΑ�Γέέѧѧѧϛ

�ΕΎѧѧѧѧΣϭϣρ�ϭ�έѧѧѧѧο ΎΣϟ�ΕέΛ̈́ѧѧѧѧϣ�ϭ�ϲѧѧѧѧο Ύϣϟ�˯ΎѧѧѧѧΑϋ�ϥѧѧѧѧϣ�ϪѧѧѧѧϳϭΣϳ�ΎѧѧѧѧϣΑ�ϥϳΑϧΎѧѧѧѧΟϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϠϟ�ϡΎѧѧѧѧόϟ

.المستقبل
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�ΎѧѧѧϬϧέϳΟ�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ϰѧѧѧϠϋ�έѧѧѧλ ΗϘΗ�ϻ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϝѧѧѧΧΩ�ΔѧѧѧϳΩϭΩΣϟ�ΕΎѧѧѧϋί ϧϟ�ϥ·

Ύѧѧѧϣ�ϥ�ϙѧѧѧϟΫ�ˬΏέѧѧѧόϟ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬΓέϭѧѧѧρΧϟ�ϭ�ΩѧѧѧϳϘόΗϟ�ϥѧѧѧϣ�έΩѧѧѧϘϟ�α ϔϧѧѧѧΑ�ΕΎѧѧѧϋί ϧϟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϥϳѧѧѧΑ

�ϡѧѧѧο �ΔѧѧѧϟϭΎΣϣ�Γέѧѧѧϣ�ϥѧѧѧϣ�έѧѧѧΛϛ�ϲѧѧѧϓ�ϡΎѧѧѧϗ�Ϋ·�ˬϪϳѧѧѧο έ�ϥѧѧѧϣ�ί ѧѧѧΟΗϳ�ϻ�˯ί ѧѧѧΟϛ�ΕѧѧѧϳϭϛϟΎΑ�ϕέѧѧѧόϟ�ΏѧѧѧϟΎρϳ

�ϭ�ϥϳέѧѧηόϟ�ϥέѧѧϘϟ�ΕΎѧѧϳϧϳΛϼΛ�Ϋѧѧϧϣ�Ύϳϣѧѧγέ�ΎѧѧϬϧϳϳόΗ�ϡѧѧΗ�ϥϳΩѧѧϠΑϟ�ϥϳѧѧΑ�ΩϭΩѧѧΣϟ�ϥ�ϡѧѧϠόϟ�ϊ ѧѧϣ�ΓϭϘϟΎѧѧΑ�Εѧѧϳϭϛϟ

ϟ�ϥϛϣΗѧѧѧϳ�ϡѧѧѧϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϊ ѧѧѧϣ�ΓέΎѧѧѧΛϹ�ϪѧѧѧΗΩΎϗ�ϊ ϓΩѧѧѧΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔΣϠѧѧѧλ ϣϟ�ϭ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ΕέΎѧѧѧΑΗϋϻ�ί ϭΎѧѧѧΟΗ�ϥѧѧѧϣ�ϕέѧѧѧό

.الحدود مع الكویت بین الحین و اآلخر

�ΔϳΩϭόѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧѧϛϠϣϣϟ�ΩѧѧѧΟϧ�ˬΕѧѧѧϳϭϛϟ�ϭ�ϕέѧѧѧόϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ϱΩϭΩѧѧѧΣϟ�ωί ѧѧѧϧϟ�ΏѧѧѧϧΎΟ�ϰѧѧѧϟ·�ϭ�Ϋѧѧϫ

ϱΩϭόѧѧѧγϟ�ωί ѧѧѧϧϟ�ˬϕέѧѧѧόϟ�ϭ�ΎѧѧѧϬϧϳΑ�ωί ϧϟΎѧѧѧϛ�ΔѧѧѧϳΩϭΩΣϟ�ΕΎѧѧѧϓϼΧϟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϣΩ�ΔѧѧѧϟΎΣ�ϲѧѧѧϓ�ϭ�ϲѧѧѧϧέϳϹ

�ϭ�Εѧѧѧϳϭϛϟ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ�Ϋѧѧѧϛ�ϭ�ϥΎѧѧѧϣϋ�ˬέѧѧѧρϗ�ϊ ѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϬϋί ϧ�ϙѧѧѧϟΫ�ϰѧѧѧϟ·�ϑ ѧѧѧο �ˬϲΗέΎѧѧѧϣϹ�ϱΩϭόѧѧѧγϟ�ωί ѧѧѧϧϟ

�ϑ έѧѧѧρ�ϝѧѧѧϛ�ϲϋΩѧѧѧϳ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧγέΩϷ�ΓέΎѧѧѧϣ·�ϝϭѧѧѧΣ�ϥϣϳѧѧѧϟ�ϭ�ΔϳΩϭόѧѧѧγϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ωί ѧѧѧϧϟ�έϭΩѧѧѧϳ�Ι ѧѧѧϳΣΑ�ˬϥϣϳѧѧѧϟ

�ϯ έѧѧѧΗ�ϝѧѧѧΑΎϘϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ϭ�ΎϬϳѧѧѧο έ�ϥѧѧѧϣ�˯ί ѧѧѧΟ�ϲѧѧѧϫ�ΎѧѧѧϬϳϠϋ�ωί ΎѧѧѧϧΗϣϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϥ�ϥϣϳѧѧѧϟ�ϯ έѧѧѧΗ�Ϋ·�ˬΎϬΗΩΎϳѧѧѧγ

ϟϲѧѧѧΑέϐϟ�ϭ�ϲϗέѧѧѧηϟ�ΎϬϳϘѧѧѧηΑ�ΓέΎѧѧѧϣϹ�ϩΫѧѧѧϫ�ϥ�ΔϳΩϭόѧѧѧγ-�ΔѧѧѧϳϋέΩ˷ϟ�˯έѧѧѧϣϷ�˯ϻϭϟΎѧѧѧΑ�ϥϳΩѧѧѧΗ�ΕѧѧѧϧΎϛ�ϲΑϭѧѧѧϧΟϟ

�ϥέѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧϣ�ϲϧΎѧѧѧΛϟ�ϑ ѧѧѧλ ϧϟ�ϲѧѧѧϓ�ϰѧѧѧϟϭϷ�ΔϳΩϭόѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ϡΎѧѧѧϳϗ�Ϋѧѧѧϧϣ1262�ϥϳѧѧѧΑ�Εѧѧѧόϗϭ�ΔѧѧѧϳϗΎϔΗ�ϝϭ�ϭ�ˬ

�ϑ Ύѧѧѧρϟ�ϲѧѧѧϓ�ΕѧѧѧϧΎϛ�ϥϳϓέѧѧѧρϟ1934�ϙѧѧѧϠϣϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ϑ Ύѧѧѧρϟ�ΔѧѧѧϳϗΎϔΗΎΑ�ϑ έѧѧѧόϳ�ΎѧѧѧϣΑ�ϡΩϭόѧѧѧγ�ϝ�ί ѧѧѧϳί όϟ�ΩѧѧѧΑϋ

�ϡΎѧѧϣϹ�ϭϲѧѧΣϳ�ϥѧѧϣ�ϝί ΎѧѧϧΗ�ϭѧѧϫ�ΎѧѧϬϳϓ�Ωέϭ�Ύѧѧϣ�ϥ�ϥϭѧѧϳϧϣϳϟ�ϯ έѧѧϳ�Ι ѧѧϳΣ�ˬΔѧѧϳϠϛϭΗϣϟ�ΔѧѧϛϠϣϣϟ�ϡΎѧѧϣ·"�ϡΎѧѧϣϹ

.على أرض یمنیة للجانب السعودي"یحي

�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧϓ�Γέϳϐѧѧλ ϟ�ϝϭΩѧѧϟ�ϥϳѧѧѧΑ�Ύѧѧϣϳϓ�Γέϳϐѧѧλ ϟ�ΔѧѧϳΩϭΩΣϟ�ΕΎѧѧѧϋί ϧϟ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϋϭϣΟϣ�ΩѧѧΟϧ�Ύѧѧϣϛ

έѧѧѧλ Σϧϳ�ϥΎѧѧѧΗϠϟ�ϥϳέѧѧѧΣΑϟ�ϭ�έѧѧѧρϗ�ϥϳѧѧѧΑ�ωί ϧϟΎѧѧѧϛ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϥѧѧѧϣ�ΩΩѧѧѧϋ�ϝϭѧѧѧΣ�ΎѧѧѧϣϬϧϳΑ�ωί ѧѧѧϧϟ

�ΔѧѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧѧѧϫ�ϭ�ˬΎѧѧѧѧϣϬϧϳΑ�Δѧѧѧѧόϗϭϟ�ϲѧѧѧѧο έϷ�ϭ�έί ѧѧѧѧΟϟ"ΓέΎѧѧѧѧΑί ϟ"�ΔѧѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϭ�ˬΔѧѧѧѧϳέρϘϟ�ΔѧѧѧѧγΑΎϳϟ�ϲѧѧѧѧϓ

�έί ѧѧѧΟ"έϭѧѧѧΣ"�έί ѧѧѧΟ�ϭ"Εѧѧѧηϓ"�ϥѧѧѧϣ�˯ί ѧѧѧΟ�ΕѧѧѧϧΎϛ�έѧѧѧρϗ�ϥ�ΔѧѧѧϘϳϘΣΑ�ρΑΗέѧѧѧϣ�ϥϳΩѧѧѧϠΑϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ωί ѧѧѧϧϟ�ΫѧѧѧϬϓ�ˬ

Ϋѧѧѧѧϟ�έѧѧѧѧϣϷ�ϙѧѧѧѧϟΫ�Ωѧѧѧѧϳϛ́ΗΑ�ΎѧѧѧѧϳϧΎρϳέΑ�ΕѧѧѧѧϣΎϗ�ϭ�ΔϠϘΗѧѧѧѧγϣ�ΓέΎѧѧѧѧϣΈϛ�ΕϠѧѧѧѧλ ϔϧ�ϡѧѧѧѧΛ�ϥϳέѧѧѧѧΣΑϟ�Ϫѧѧѧѧϧϋ�ΏѧѧѧѧΗέΗ�ϱ

.63الخالف

�ΕΎѧѧѧѧϋί ϧϟ�ΔϠѧѧѧѧγϠγ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧѧο ϹΎΑ�ˬϥΎѧѧѧѧϣϋ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϳΩϭΩΣ�ΕΎρϭϐѧѧѧѧο �ϥѧѧѧѧϣ�έѧѧѧѧρϗ�ϲϧΎѧѧѧѧόΗ�Ύѧѧѧѧϣϛ

�ϲѧѧο έϷ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϠϳϠϗ�έΎѧѧΗϣ�ϰѧѧϠϋ�ΩΎѧѧΣΗϻ�ΔѧѧϟϭΩϟ�Δѧѧϧϭϛϣϟ�ϊ Αѧѧγϟ�ΕέΎѧѧϣϹ�ϥϳѧѧΑ�Ύѧѧϣϳϓ�ΔѧѧϳϠΧΩϟ�ΔѧѧϳΩϭΩΣϟ

.15ص ، المرجع نفسھ62
.35-33، ص ص المرجع نفسھ63
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Ωϟ�ϥΎϛѧѧѧѧѧγ�ϥϳѧѧѧѧѧΑ�Ϡѧѧѧѧѧγϣϟ�ϡΩΎѧѧѧѧѧλ Ηϟ�ΩѧѧѧѧѧΣ�ϝѧѧѧѧѧλ Ηϟ�ΎѧѧѧѧѧϧΎϳΣ�ϡϗΎѧѧѧѧѧϔΗΗ�ϲѧѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ΓέѧѧѧѧѧΛόΑϣϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧϠΧΩΗϣϟ�Δѧѧѧѧѧϟϭ

.64الواحدة

�ϡΩѧѧѧϋ�ϲѧѧѧϫ�ΔѧѧѧϳϓέϐΟϟ�ΕΎѧѧѧϳρόϣϟΎΑ�ϕѧѧѧϠόΗϳ�Ύѧѧѧϣϳϓ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϡѧѧѧϛΣΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΓΩѧѧѧϋΎϘϟΎϓ

�ΫѧѧѧѧϬϟ�ΔϠϛѧѧѧѧηϣϟ�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ�Ύѧѧѧѧϣϳϓ�ΔѧѧѧѧϳΩϭΩΣϟ�ΕΎѧѧѧѧϋί ϧϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΩѧѧѧѧϳΩόϟ�ΎѧѧѧѧϬϧϋ�ΕѧѧѧѧΑΗέΗ�Ι ѧѧѧѧϳΣ�ˬέέϘΗѧѧѧѧγϻ

ί ϧϟ�ϩΫѧѧϫ�ϥ�ϭ�ˬΎѧѧϣϭϣϋ�ϲѧѧϧϣϷ�ϭ�ϲѧѧγΎϳγϟ�έέϘΗѧѧγϻ�ϡΩѧѧϋ�ϥѧѧϣ�ϑ ϋΎѧѧο �έѧѧϣϷ�Ϋѧѧϫ�ϭ�ˬϡΎѧѧυϧϟ�ΕΎѧѧϋ

�ϱ�ˬϊ ѧѧο ϭϟ�Ϋѧѧϫ�ϥѧѧϣ�ΩϳϔΗѧѧγΗ�ϲѧѧΗϟ�ΔѧѧϳΟέΎΧϟ�ϭ�ΔѧѧϳϠΧΩϟ�ϑ έѧѧρϷ�ϝѧѧΑϗ�ϥѧѧϣ�ΎѧѧϬϟ�ϼϐΗѧѧγ�ϡΗѧѧϳ�Ύѧѧϣ�ΎѧѧΑϟΎϏ

�Ϋѧѧϫ�ϝѧѧόΟϳ�Ύѧѧϣ�ϲΎѧѧϬϧ�ϝѧѧΣ�ϥϭΩ�ϥѧѧϣ�ΕΎѧѧϋί ϧϟ�ϩΫѧѧϫ�˯ΎѧѧϘΑ�ϥѧѧϣ�ϭ�ˬϡΎѧѧυϧϟ�Ϋѧѧϫ�ϲѧѧϓ�έέϘΗѧѧγϻ�ϡΩѧѧϋ�ϥѧѧϣ

�ϑ έѧѧѧρϷ�ϟΎѧѧѧλ ϣ�ϕѧѧѧϳϘΣΗΑ�ϣѧѧѧγϳ�ΎѧѧѧϣΑ�Ϫϧϭ̈́ ѧѧѧη�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧΑϧΟϷ�ϝΧΩѧѧѧΗϟ�ϰѧѧѧϟ·�ϱΩ̈́ѧѧѧϳ�έϘΗѧѧѧγϣ�έѧѧѧϳϏ�ϡΎѧѧѧυϧϟ

.المستفیدة من الوضع القائم فیھ

�ˬΔϳϧΎϛѧѧѧѧγϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϓέϐϣϳΩϟ�ΕΎѧѧѧѧϳρόϣϟ�ϥΈѧѧѧѧϓ�ˬΔѧѧѧѧϳϓέϐΟϟ�ΕΎѧѧѧѧϳρόϣϟ�ΕΎѧѧѧѧΑΛ�ϡΩѧѧѧѧϋ�ΏѧѧѧѧϧΎΟ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϭ

�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�έέϘΗѧѧѧѧγ�ϡΩѧѧѧѧϋ�ϲѧѧѧѧϓ�ΎϫέϭΩѧѧѧѧΑ�ϡϫΎѧѧѧѧγΗ�ϭ�Δϟϭϳѧѧѧѧγϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϣΩ�ΔѧѧѧѧϟΎΣ�ϲѧѧѧѧϓ�Ύѧѧѧѧο ϳ�ϲѧѧѧѧϫ

ϝѧѧϛϛ�ϲѧѧΟϳϠΧϟ.Ύϛѧѧγϟ�˯ΎѧѧѧϧΑϟ�ϰѧѧϟ·�ϝѧѧλ ϳϟ�ϲѧѧѧϓέϐΟϟ�ϩΩѧѧόΑ�ϯ ΩѧѧѧόΗϳ�έέϘΗѧѧγϻ�ϡΩѧѧѧόϓ�Ϫѧѧѧϧ́Α�ϡѧѧγΗϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϲϧ

�ϭ�ΔѧѧѧϠΧΩΗϣ�ΔϳϧΎѧѧѧγϧ·�ΕΎѧѧѧϗϼϋ�ΕѧѧѧϘϠΧ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϳϠΧΩϟ�ΔϳϧΎϛѧѧγϟ�ΕέѧѧѧΟϬϟ�Ι ѧѧѧϳΣ�ϥѧѧѧϣ�Ύѧѧѧϣ·�Ϫѧѧѧϋϭϧ�ϥѧѧѧϣ�Ωѧѧϳέϓ

�ϝѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧѧϟΎϣόϟ�ϰѧѧѧϠϋ�έѧѧѧλ ΗϘΗ�ϻ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ρϔϧѧѧѧϟ�ϰѧѧѧϟ·�ΓέѧѧѧΟϬϟ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ˬΔϛΑΎѧѧѧηΗϣ�ΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟ�ρѧѧѧΑϭέ

ѧѧѧϫΩΎόΑ�ΕέѧѧѧΛ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΝέΎѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ΕΎϳѧѧѧγϧΟϟ�ΔѧѧѧϓΎϛ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�Ύ

�Ϋѧѧѧѧϫ�ϲѧѧѧѧϓ�Γέϳϐѧѧѧѧλ ϟ�ϝϭΩѧѧѧѧϠϟ�ΔΑѧѧѧѧγϧϟΎΑ�Δѧѧѧѧλ ΎΧ�ΔϳϧΎϛѧѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧѧΑϳϛέΗϟ�ϝѧѧѧѧϣΟϣ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧѧϘϳϣϋ�έϳΛ́ѧѧѧѧΗ�ΔѧѧѧѧϳϓΎϘΛϟ

.النظام

�ΔΑѧѧѧѧѧγϧϟΎΑ�ΔѧѧѧѧѧϘϳϣϋ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧѧγ·�ϭ�Δѧѧѧѧѧϳϧϣ�ΕΎϔϋΎѧѧѧѧѧο ϣ��έѧѧѧѧѧϳΑϛϟ�ϲϧΎϛѧѧѧѧѧγϟ�έΎѧѧѧѧѧΟϔϧϼϟ�ϥΎѧѧѧѧѧϛ�Ύѧѧѧѧѧϣϛ

�ΔѧѧѧϓΎΛϛ�Ι ѧѧѧϳΣ�ϥѧѧѧϣ�Γέϳϐѧѧѧλ ϟ�ϝϭΩѧѧѧϠϟ�ΔϳϧΎϛѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳϧΑϟ�ϰѧѧѧϠϋ�έΛ̈́ϳѧѧѧγ�ϭ�ˬϡΎѧѧѧυϧϟ�Ϋѧѧѧϫ�έέϘΗѧѧѧγϻ�ˬϥΎϛѧѧѧγϟ

�ϲѧѧѧϓ�ΓΩΎѧѧѧγϟ�ΔϳϧΎϛѧѧѧγϟ�ΕΎѧѧѧϳρόϣϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ΏѧѧѧγΎϧΗϳ�ϻ�ΎѧѧѧϳϓέϐϣϳΩ�Ύϔόѧѧѧο �ϝѧѧѧΛϣϳ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ϱΩΩѧѧѧόϟ�ϕϭϔΗϟΎѧѧѧϓ

�ΩΩѧѧѧόϓ�ˬϡΎѧѧѧυϧϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϝѧѧѧΧΩ�ϲϧΎϛѧѧѧγϟ�ϊ ѧѧѧϳί ϭΗϟ�ϲѧѧѧϓ�ϡΎѧѧѧϘϟ�ϝѧѧѧϠΧϟ�Ωѧѧѧϛ̈́ ϳ�ϭ�ˬϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ

�ΎϬϧΎϛѧѧѧγ�ΩΩѧѧѧϋ�Ωѧѧѧϳί ϳ�ϻ�ϲѧѧѧΗϟ�ϯ έѧѧѧΧϷ�ϊ Αѧѧѧγϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϥΎϛѧѧѧγ�ϲϟΎѧѧѧϣΟ·�ϑ όѧѧѧο �ϱί ϭѧѧѧϳ�ϥέѧѧѧϳ·�ϥΎϛѧѧѧγ�ϥѧѧѧϋ

35�ΩΩѧѧѧϋ�Ι ѧѧѧϳΣ�ϥѧѧѧϣ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϩΫѧѧѧϫ�έѧѧѧΑϛ�ϲϧΎѧѧѧΛ�ϭѧѧѧϫ�ϱΫѧѧѧϟ�ϕέѧѧѧόϟ�ϙѧѧѧϟΫ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϣΑ�ˬΔѧѧѧόϣΗΟϣ�Δϣѧѧѧγϧ�ϥϭѧѧѧϳϠϣ

.السكان

�ϡΩѧѧѧѧόΑ�ϡѧѧѧѧγΗΗ�ϲѧѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔϳϧΎϛѧѧѧѧγϟ�ΓΩѧѧѧѧϋΎϘϟ�ϥ�ϝϭѧѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧѧϛϣϳ�ϲϟΎѧѧѧѧΗϟΎΑ�ϭ

�ϝѧѧѧόΟ�ϱΫѧѧѧϟ�έѧѧѧϣϷ�ˬϥέѧѧѧϳ·�ΔΣϠѧѧѧλ ϣϟ�ϊ ѧѧѧϳί ϭΗϟ�ϲѧѧѧϓ�ΎΣѧѧѧο ϭ�ϻϼΗѧѧѧΧ�ϲϧΎѧѧѧόΗ�ϭ�ˬϲϓέϐϣϳΩѧѧѧϟ�α ϧΎѧѧѧΟΗϟ
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ϣ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ΩΩέΗѧѧѧγϻ�ϥέѧѧѧϳϹ�ΩΎѧѧѧο ϣ�ϱέϛѧѧѧγϋ�ϝѧѧѧϣϋ�ΫΎѧѧѧΧΗ�ϥѧѧѧϋ�Γί ΟΎѧѧѧϋ�ΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧѧѧϣϹ�ϝѧѧѧΛ

�ϭ�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�έέϘΗѧѧѧγϻ�ϡΩѧѧѧϋ�ϲѧѧѧϓ�ϡϬѧѧѧγϳ�ϥ�Ϫϧ́ѧѧѧη�ϥѧѧѧϣ�Ϋѧѧѧϫ�ϭ�ˬΎѧѧѧϬϳϠϋ�ΕϟϭΗѧѧѧγ�ϲѧѧѧΗϟ�Ι ϼΛѧѧѧϟ�έί ѧѧѧΟϟ

.األمني في المنطقة

�ΔϳΩΎѧѧѧѧѧλ Ηϗϻ�ΕΎѧѧѧѧѧϳρόϣϟ�ϥ�ΩѧѧѧѧѧΟϧ�ˬΔϳϧΎϛѧѧѧѧѧγϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧϳϓέϐΟϟ�ΕΎѧѧѧѧѧϳρόϣϟ�ΏѧѧѧѧѧϧΎΟ�ϰѧѧѧѧѧϟ·�ϭ�ˬΫѧѧѧѧѧϫ

ϡΎѧѧѧυϧϠϟ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ΎϫέέϘΗѧѧѧγ�ΩѧѧѧϳΩϬΗ�ϲѧѧѧϓ�ΕϣϫΎѧѧѧγ�Ϫѧѧѧϳϓ�ρϔϧѧѧѧϟ�ϑ ΎѧѧѧηΗϛΎΑ�ΓέѧѧѧϳΑϛ�ΔѧѧѧΟέΩΑ�ρΑΗέѧѧѧΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ

�ϥέѧѧϳ·�ϲѧѧϓ�ϙѧѧϟΫ�ϭ�ϪϓΎѧѧηΗϛ�Ϋѧѧϧϣ�ϙѧѧϟΫ�ϭ�ϪѧѧϳϠϋ�Γέρϳѧѧγϟ�ϰѧѧϟ·�ϯ έѧѧΑϛϟ�ϯ ϭѧѧϘϟ�ϲόѧѧγ1908�ϥϳέѧѧΣΑϟ�ϡѧѧΛ�ϡ

1932�ΔϳΩϭόѧѧѧѧγϟ�ϭ�Εѧѧѧѧϳϭϛϟ�ϡѧѧѧѧΛ�ϡ1938�ϡΎѧѧѧѧϋ�ϲѧѧѧѧϓ�έѧѧѧѧρϘϓ�ϡ1939�Γέρϳѧѧѧѧγ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϯ Ω�ϱΫѧѧѧѧϟ�έѧѧѧѧϣϷ�ˬϡ

�ΔϳέΎϣόΗѧѧѧγϻ�ϯ ϭѧѧѧϘϟ�ϻϭѧѧѧλ ϭ�ρϔϧѧѧѧϟ�ΩѧѧѧΟϭΗ�ϕρΎѧѧѧϧϣϟ�ΎѧѧѧϘϓϭ�Δϳϭѧѧѧηόϟ�ΩϭΩѧѧѧΣϟ�ϡѧѧѧγέ�ϭ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ

�ΏέѧѧѧΣϟ�ϝѧѧѧυ�ϲѧѧѧϓ�ϲΗΎϳϓϭѧѧѧγϟ�ΩΎѧѧѧΣΗϹ�ϭ�ΔѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧϳϻϭϟ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ�ϥϳѧѧѧΑ�ΕΎѧѧѧΑΫΎΟΗϟ�ϰѧѧѧϟ·

.الباردة، و كذا الصراعات البینیة و التي غالبا ما تكون حول المناطق الغنیة بالنفط

:خالصة الفصل األول

��Ύϧѧѧѧλ λ Χ�ΔѧѧѧϟϭΎΣϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ϡϭѧѧѧϘΗ�ΎѧѧѧϬϧϭϛ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϠϟ�ΔѧѧѧγέΩϟ�ϥѧѧѧϣ�ϝϭϷ�ϝѧѧѧλ ϔϟ

�ϲѧѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧѧϳϭϳΣ�ΔѧѧѧѧѧϘρϧϣ�ΎѧѧѧѧѧϫέΎΑΗϋΎΑ�ˬϲѧѧѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧѧυϧϟ�ϥϣѧѧѧѧѧο �ϥέѧѧѧѧѧϳ·�ΕϼϋΎѧѧѧѧѧϔΗ�ϑ ϳѧѧѧѧѧλ ϭΗ

�ϙϟΫѧѧѧѧΑ�Ωϭѧѧѧѧλ Ϙϣϟ�ϭ�ˬέѧѧѧѧΧ�ϯ ϭΗѧѧѧѧγϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΕΩΩѧѧѧѧΣϣϟΎΑ�ΔѧѧѧѧρΎΣϹ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧγϹ

�˷ϣѧѧѧο ϳ�Ύѧѧѧϣϟ�ΎѧѧѧϘϓϭ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�Ϋѧѧѧϫ�Εί ѧѧѧϳϣϣ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳϣϳϠϗ·�ΕΎѧѧѧό˷ϠρΗ�ϭ�ΕΎѧѧѧϳϧΎϛϣ·�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϬϟ�Ύѧѧѧϣ�ϭ�ΕΩѧѧѧΣϭ�ϥѧѧѧϣ�Ϫ

�ϡΎѧѧυϧϟ�ϲѧѧϓ�ϥέѧѧϳ·�ϑ Ωѧѧϫ�ϭ�ΕΩѧѧΣϭϟ�ϩΫѧѧϫ�ϟΎѧѧλ ϣ�ϲѧѧϓ�ν έΎѧѧόΗ�ϡ�α ϧΎѧѧΟΗ�ϙΎѧѧϧϫ�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·�Ύѧѧϣ�Δѧѧϓέόϣ

.اإلقلیمي الخلیجي

�Ύѧѧϣ�ϰѧѧϟ·�ΔΑѧѧγϧ�ˬϲϟϭΩѧѧϟ�ϡΎѧѧυϧϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϣϳϠϗϹ�ϡυϧѧѧϟ�ϡѧѧϫ�ΩѧѧΣ�έѧѧΑΗόϳ�ϲѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧυϧϟΎϓ

ϧΎϛϣ·�ϥѧѧѧѧϣ�ϪѧѧѧѧΑ�ϊ ѧѧѧѧΗϣΗϳ�ΕΎѧѧѧѧϳΗέΗѧѧѧѧγϭϳΟϳΔϳΟ�ϡΎѧѧѧѧυϧϠϟ�ϭ�ˬΏέѧѧѧѧϐϟ�ϭ�ϕέѧѧѧѧηϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ϝѧѧѧѧλ ϭ�ΔѧѧѧѧϘϠΣ�ϪѧѧѧѧΗϠόΟ

�Ωέϭѧѧѧϣϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϣΎϫ�ΕΎѧѧѧρΎϳΗΣ�ϙѧѧѧϠΗϣϳ�Ι ѧѧѧϳΣ�ρϔϧѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�ΎϬΑѧѧѧγΗϛ�Δѧѧѧλ ΎΧ�Δѧѧѧϳϣϫ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ

ΔѧѧϳϣϟΎόϟ�ϕϭѧѧγϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϣΎϫ�ϼѧѧϘΛ�ϝѧѧΗΣϳ�ϪѧѧϠόΟ�Ύѧѧϣϣ�ϲϣϟΎѧѧόϟ�ΩΎѧѧλ Ηϗϻ�ϲѧѧϓ�ϡΎѧѧϬϟ.�ϝѧѧϣϭϋ�ϡΎѧѧυϧϟ�ΫѧѧϬϟ�ϭ

.و استقراره، سواء الجغرافیة أو السكانیة أو االقتصادیة منھاعدیدة ومتداخلة تھدد أمنھ
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.اقتراب الدور كإطار لتحلیل السیاسة الخارجیة اإلیرانیة:الفصل الثاني

�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϑ ΗΎѧѧѧϛΗ�ΝΎѧѧѧΗϧ�ϲѧѧѧϫ�Ύѧѧѧϣϧ·�ϭ�ˬύέѧѧѧϓ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ϱϷ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϊ ѧѧѧΑϧΗ�ϻ

�ϝѧѧѧϣόΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϝѧѧѧϣϭόϟ�ϭ�ΕέѧѧѧϳϐΗϣϟ�ΔϐΑѧѧѧλ Α�ΎϬϐΑѧѧѧλ Η�ϭ�ΎѧѧѧϬϳϓ�έΛ̈́ѧѧѧΗ�ˬΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϙѧѧѧϠΗϟ�ΕΩΩѧѧѧΣϣ�ΎѧѧѧϫέΎΑΗϋΎΑ

.معینة، و تدفعھا نحو األخذ بشكل معین من دون غیره من أشكال السیاسة الخارجیة

�ΓΩѧѧѧѧϘόϣϟ�ϭ�ΔΑόѧѧѧѧλ ϟ�ϊ ϳѧѧѧѧο ϭϣϟ�ϥѧѧѧѧϣ�έѧѧѧѧΑΗόϳ�ΔѧѧѧѧϣΎϋ�Δϔѧѧѧѧλ Α�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ωϭѧѧѧѧο ϭϣ�ϭ

ΕΎϳϭΗѧѧѧγϣ�ϥϳѧѧѧΑ�ϝѧѧѧλ ΎΣϟ�ϝΧΩѧѧѧΗϠϟ�έѧѧѧυϧ�ϙѧѧѧϟΫϭ�ˬϝѧѧѧϳϠΣΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧγέΩϠϟ�ν ϭѧѧѧΧϟ�ϥ�έѧѧѧϳϏ�ˬϪѧѧѧϳϓ�ϝѧѧѧϳϠΣΗϟ

�Δϳѧѧѧλ ϭλ ΧϠϟ�έѧѧѧυϧ�Ύѧѧѧο ϭϣϏ�ϭ�ΩѧѧѧϳϘόΗ�έѧѧѧΛϛ�έѧѧѧΑΗόϳ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϝѧѧѧϳϠΣΗ�ϭ�ΔѧѧѧγέΩ�ϲѧѧѧϓ

�Δѧѧϳϻϭ�Δѧѧϳέυϧ�ϭ�έѧѧηϋ�ϲѧѧϧΛϻ�ϲόϳѧѧηϟ�ΏϫΫѧѧϣϟ�ΎѧѧϬϋΎΑΗΈΑ�ϝϭΩѧѧϟ�ϲϗΎѧѧΑ�ϥѧѧϋ�ΔѧѧϟϭΩϟ�ϩΫѧѧϫ�ΎѧѧϬΑ�ί ѧѧϳϣΗΗ�ϲѧѧΗϟ

.الفقیھ على المستویین الداخلي و الخارجي

�ϩΫѧѧѧϫ�ΎϧΗѧѧѧγέΩ�ϡϭѧѧѧϘΗ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�έϭΩѧѧѧϟ�ϪϳΟϳΗέΗѧѧѧγ�ϡѧѧѧϬϓ�ϰѧѧѧϠϋ

�ϥϳѧѧѧΑ�Ύѧѧѧϣ�ΓΩѧѧѧΗϣϣϟ��ΓέѧѧѧΗϔϟ�ϝϼѧѧѧΧ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧѧϓ1979م�ѧѧѧ˰1989�ωϭѧѧѧο ϭϣϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϝѧѧѧϳϠΣΗϟ�ϭ�ˬϡ

�ϰѧѧѧϠϋ�ΎϧΩѧѧѧϣΗϋέϭΩѧѧѧϟ�ΏέѧѧѧΗϗ�ΏΎόϳΗѧѧѧγ�ϰѧѧѧϠϋ�ΩϋΎѧѧѧγϳ�Ύѧѧѧϣϣ�ˬΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�έϭΩϷ�ΔѧѧѧγέΩΑ��ρΑΗέѧѧѧϳ�ϱΫѧѧѧϟ
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�Ϋѧѧѧϫ�ϥ�ϡѧѧѧϠόϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ˬΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�έϭΩϷ�ϝѧѧѧϳϠΣΗ�ϲѧѧѧϓ�ΩѧѧѧϳΟϟ�ϑ ѧѧѧϳυϭΗϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΓέΩѧѧѧϘϟ�ϭ�Δѧѧѧϳέϛϔϟ�ΔѧѧѧϳΟϬϧϣϟ

ΔѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ϭ�Δϳѧѧѧѧγϔϧϟ�ΕΎѧѧѧѧγέΩϟ�ΝΎѧѧѧѧΗϧ�ϭѧѧѧѧϫ�ϝѧѧѧѧΑ��ΔѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�ϝѧѧѧѧϘΣ�Ωѧѧѧѧϳϟϭ�α ϳѧѧѧѧϟ�ΏέѧѧѧѧΗϗϻ.

ϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ΕΎѧѧѧϬΟϭΗ�ϭ�ϑ Ωѧѧѧϫ́Α�ρΑΗέѧѧѧϳ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΎϬΗѧѧѧγΎϳγ�ϭ�Ύѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�έϭΩѧѧѧϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧ

�ϲѧѧѧѧϓ�ϪѧѧѧѧΗΩΣϭ�ΔѧѧѧѧϧΎϛϣϟ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ��ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϊ ϧΎѧѧѧѧλ �έϭѧѧѧѧλ Η�ϥѧѧѧѧϋ�έѧѧѧѧ˷Αόϳ�Ι ѧѧѧѧϳΣΑ�ˬϝѧѧѧѧϛϛ�ΔѧѧѧѧϳϣϭϘϟ�ΓΩѧѧѧѧΣϭϠϟ

�ϪѧѧѧϛϠϣΗ�Ύѧѧѧϣ�ϡѧѧѧΟΣΑ�ΎѧѧѧγΎγ�ρΑΗέѧѧѧϣ�έϭΩѧѧѧϟ�ϥ�ϡѧѧѧϠόϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ˬΔѧѧѧόΑΗϣϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ΔѧѧѧόϳΑρ�ϭ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ΎѧѧѧϬρϳΣϣ

.الدولة من إمكانات و مقدرات و التي تشكل عناصر القوة أو الضعف حسب اقتراب  الدور

�ϰѧѧѧϠϋ�ωϼѧѧѧ˷ρϹ�ϥѧѧѧϣ�ΩѧѧѧΑ�ϻ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ΎѧѧѧϬρϳΣϣ�ϲѧѧѧϓ�ϥέѧѧѧϳ·�ΔѧѧѧϧΎϛϣΑ�ϡΗѧѧѧϬΗ�ΔѧѧѧγέΩϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϥ�ΎѧѧѧϣΑ�ϭ

ΩΩѧѧѧѧΣΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳΩΎϣϟ�έѧѧѧѧϳϏ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳΩΎϣϟ�ϩέѧѧѧѧλ Ύϧϋ�ϡѧѧѧѧϫ�ϭ�ΎѧѧѧѧϬρϳΣϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ϲѧѧѧѧϧέϳϹ�έϭΩѧѧѧѧϟ�ΕΩΩѧѧѧѧΣϣ:

�ˬΎѧѧѧѧϬϟ�ϲΟέΎѧѧѧѧΧϟ�ϙϭϠѧѧѧѧγϟ�ΏѧѧѧѧγΣ�ϝϭΩѧѧѧѧϠϟ�ϲΟέΎѧѧѧѧΧϟ�ϙϭϠѧѧѧѧγϟ�ϝѧѧѧѧΛϣϳ�Ϋ·"έΩϳΎϧѧѧѧѧγ"65�ϝѧѧѧѧϋΎϔΗϟ�ΔϠѧѧѧѧλ Σϣ

:تغیرات و المرتكزات و التي حصرھا في بین مجموعة من الم

ΔѧѧѧѧϳϠΧΩϟ�ΔѧѧѧѧϳΑϟ:�ˬϡΎѧѧѧѧόϟ�ϱέѧѧѧѧϟ�ˬϊ ѧѧѧѧϣΗΟϣϟ�ΔѧѧѧѧϓΎϘΛ�ˬϲѧѧѧѧϓέϐΟϟ�ϊ ѧѧѧѧϗϭϣϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϝϣѧѧѧѧηΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ

.....درجة التنمیة الداخلیة، طبیعة النظام السیاسي،

�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧϳΑϟ)ΔѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϣϳϠϗϹ:(�ρϳѧѧѧѧΣϣϟ�ˬΔѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΩѧѧѧѧΣϭϟ�ΕΎϳϛϭϠѧѧѧѧγ�ϱϭѧѧѧѧΣΗ�ϭ

.لوضع الدوليالجغرافي، ا

�ϡϭѧѧϘϧ�Ι ѧѧϳΣ�ΔѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧγΎϳγϟ�ϡѧѧϬϔϟ�ΔѧѧγέΩϟ�ϥѧѧϣ�ϝѧѧλ ϔϟ�Ϋѧѧϫ�Ύϧѧѧλ λ Χ�ˬΫѧѧϫ�ϰѧѧϠϋ

�ϝϼѧѧѧΧ�ΔѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�έϭΩѧѧѧϟ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγ·�ΔѧѧѧγέΩΑ

�ϡΎѧѧѧѧϋ�ϥѧѧѧѧϣ�ΓΩѧѧѧѧΗϣϣϟ�ΓέѧѧѧѧΗϔϟ1979�ϡΎѧѧѧѧϋ�ϰѧѧѧѧΗΣ�ϡ1989ΔϳϣϼѧѧѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧѧΛϟ�ΕѧѧѧѧϠΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΓέѧѧѧѧΗϔϟ�ϱ�ˬϡ

ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ.�ϡѧѧѧѧΛ�ϥѧѧѧѧϣ�ˬΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϝѧѧѧѧϳϠΣΗϟ�έΎѧѧѧѧρΈϛ�έϭΩѧѧѧѧϟ�ΏέѧѧѧѧΗϗϻ�ϝϭϷ�Ι ѧѧѧѧΣΑϣϟ�Ύϧѧѧѧѧλ λ Χϓ

�Ύϧѧѧѧѧλ λ Χ�ϭ�ˬΔѧѧѧѧϣΎϋ�Δϔѧѧѧѧλ Α�ΎϬΗΩΩѧѧѧѧΣϣ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϡϭѧѧѧѧϬϔϣϟ�ϲϧΎѧѧѧѧΛϟ�Ι ѧѧѧѧΣΑϣϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΎѧѧѧѧϧϗέρΗ

�ˬΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ΕΩΩѧѧѧΣϣ�ϝѧѧѧΛϣΗ�ϲѧѧѧΗϟ�Εί ѧѧѧϛΗέϣϟ�ϭ�έѧѧѧλ Ύϧόϟ�Δѧѧѧϓέόϣϟ�Ι ѧѧѧϟΎΛϟ�Ι ѧѧѧΣΑϣϟ

Χ�ϥѧѧϣ�ϲѧѧΗϟ�ϡѧѧѧϫ�Εѧѧϓέϋ�ΎϣΩѧѧόΑ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬΗΎϬΟϭΗ�ϡѧѧѧϬϓ�ϭ�ΔѧѧγΎϳγϟ�ϩΫѧѧϫ�ϝѧѧϳϠΣΗ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ΎѧѧϬϟϼ

.م 1979تحول في تاریخھا السیاسي و الذي تمثل في الثورة اإلسالمیة لعام 

:اقتراب الدور في التحلیل السیاسي:المبحث األول

65
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة   السوریة في ظل التحوالت الدولیة الراھنة-العالقات االیرانیةعبلة مزوزي ، 

.31، ص )2010-2009قات الدولیة، فرع العالقات الدولیة و الدراسات اإلستراتیجیة، جامعة باتنة، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة و العال(
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.مفھوم اقتراب الدور و تطوره:المطلب األول

�έϭΩ˷ѧѧѧϟ�ϡϭѧѧѧϬϔϣ�Ωѧѧѧόϳ�ϡϭѧѧѧϬϔϣϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϝѧѧѧυ�ϭ�ˬ�ΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ϭ�Δϳѧѧѧγϔϧϟ�ΕΎѧѧѧγέΩϟΎΑ�ϼѧѧѧλ Ηϣ�ΎѧѧѧϣϭϬϔϣ

�ˬΔѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ϡϭѧѧϠόϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϟϭΩΗϣϟ�ϡϳϫΎѧѧϔϣϟ�ϥ ѧ́ѧη�Ϫϧ́ѧѧη�ΔѧѧϳϣϫΎϔϣϟ�ϯ ΅έѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϧϳΎΑΗ�ϑ έѧѧϋ�ϭ�Ύѧѧο ϣΎϏ

.والدلیل على ذلك اختالف و تعدد التعریفات التي أعطیت لھذا المفھوم

�Ϫѧѧѧϓ˷έόϳ"ϭѧѧѧϧϳέϭϣMorino"�Ϫѧѧѧϧ�ϰѧѧѧϠϋ":Χ�ΔѧѧѧΑέΟΗ�ϰѧѧѧϠϋ�ϥϳѧѧѧϠΛϣϣ�ΓΩѧѧѧϋ�ν έѧѧѧόΗ�ˬ�ΩέѧѧѧϓϷ�ϥϳѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϳΟέΎ

ϲϠϋΎѧѧѧѧϔΗϟ�ϯ ϭΗѧѧѧѧγϣϟ."66�Ϫѧѧѧѧϧ́Α�Ύѧѧѧѧο ϳ�Ϫѧѧѧѧϓ˷έόϳ�ϭ"�Εѧѧѧѧϗϭϟ�α ѧѧѧѧϔϧ�ϲѧѧѧѧϓ�ϭ�ϪѧѧѧѧΑϧϣ�ϭѧѧѧѧϬϓ�ΝϭΩί ѧѧѧѧϣ�ϑ έѧѧѧѧλ Η

:و بذلك یحدد تصرفین متتابعین لدى األفراد"استجابة

الدور الذي یصف أنواع األعمال التي تؤدى ضمن كل موقف.

67الدور تفاعل بین منظومة معاییر و قیم من جھة، و وظیفة من جھة أخرى.

�Ϫѧѧѧѧϓέόϳ�ϩέϭΩѧѧѧѧΑ"�ϝΩѧѧѧѧϳΑBiddel"�Ϫѧѧѧѧϧ�ϰѧѧѧѧϠϋ" :�ϭ�ΔѧѧѧѧϧΎϛϣ�ϭ�ι Χѧѧѧѧηϟ�ί ѧѧѧѧϳϣϣ�ϙϭϠѧѧѧѧγ�ϝѧѧѧѧϳϟΩ�ϭ�ΔѧѧѧѧϣΎϗ

�ΔѧѧѧѧϧΎϛϣ�ϭ�Ϫѧѧѧѧλ Χη�ΕΎϳϛϭϠѧѧѧѧγΑ�ΓΩΩѧѧѧѧΣϣϟ�Εέϭѧѧѧѧλ Ηϟ�ϭ�ϡϳѧѧѧѧϘϟ�ϭ�ΕΎϳѧѧѧѧλ ϭΗϟ�ϭ�έϳϳΎѧѧѧѧόϣϟ�ϥѧѧѧѧϣ�Δѧѧѧѧϣϭυϧϣ

".اجتماعیة

ϟ�Ι ϳΩѧѧѧΣϟ�ϡѧѧѧΟόϣϟ�Ύѧѧѧϣ�Ϫѧѧѧϳϓ�έϭΩѧѧѧϟ�ϑ ѧѧѧϳέόΗ�˷ϡѧѧѧΗ�ΩѧѧѧϘϓ�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�ϝѧѧѧϳϠΣΗϠ":�ϭ�ϙϭϠѧѧѧγϟ�ρΎѧѧѧϣϧ�ϩέΎѧѧѧΑΗϋΎΑ

��������ˬϲϋΎѧѧѧѧϣΗΟ�ϝѧѧѧѧϛϳϫ�ϲѧѧѧѧϓ�Ώѧѧѧѧλ Ύϧϣ�ϥϭѧѧѧѧϠΗΣϳ�ϥϳΫѧѧѧѧϟ�ι ΎΧѧѧѧѧηϷ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧόϗϭΗϣϟ�ϑ ѧѧѧѧϗϭϣϟ�ΕΎѧѧѧѧϋϭϣΟϣ

�ϥϳѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ�ˬΔϳΑѧѧѧγϧϟ�ΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ϑ ѧѧѧϗϭϣϟ�έѧѧѧϳΧϷ�Ϋѧѧѧϫ�ϑ ѧѧѧλ ϳ�Ι ѧѧѧϳΣΑ�ϊ ѧѧѧο ϭϟ�ϥѧѧѧϋ�ϑ ѧѧѧϠΗΧϳ�έϭΩѧѧѧϟ�ϭ

ϯ Ω̈́ѧѧѧΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϝΎѧѧѧϣϋϷ�ωϭѧѧѧϧ�έϭΩѧѧѧϟ�ϑ ѧѧѧλ ϳ�ϭ�έϭΩϷ�Δѧѧѧϓέόϣ�ΩέѧѧѧϓϷ�Ώѧѧѧγϛϳ�Ϋ·�ˬϑ ѧѧѧϗϭϣ�ϝѧѧѧϛ�ϥϣѧѧѧο

.68"القدرة على أدائھا عن طریق التنشئة االجتماعیة

�Ϫѧѧѧѧϓέόϳ�ϭ"�ϥϭѧѧѧѧΗϧϳϟ�ϑ ѧѧѧѧϟέRalf Linton"Ϫѧѧѧѧϧ́Α" :�ΔѧѧѧѧρΑΗέϣϟ�ΔѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ΝΫΎѧѧѧѧϣϧϟ�ΔѧѧѧѧϋϭϣΟϣ

�Ωέѧѧѧϓ�ϝѧѧϛ�ϭ�ˬ�ϊ ѧѧѧϣΗΟϣϟ�ϑ έѧѧρ�ϥѧѧϣ�ΓΩΩѧѧѧΣϣ�ΕΎϳϛϭϠѧѧγ�ϭ�ϡϳѧѧѧϗ�ϭ�ϑ ѧѧϗϭϣ�ϰѧѧϠϋ�ϱϭѧѧѧΣϳ�ϭ�ˬ�Δѧѧϧϳόϣ�ΔѧѧϧΎϛϣΑ

".غل مكانة معینةیش

66
.24ص،مرجع سابقعبد هللا حجاب،

67
جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة(، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر الدور اإلقلیمي اإلیراني في النظام الشرق أوسطي بعد الحرب الباردةآمنة عیساوي، 

.10، ص)2010-2009الحقوق، قسم العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة،  
بیروت، الدار العربیة للموسوعات، (ادوارد الستري، ترجمة سلیم عبد الرحیم الجیلي ، روبرت جیوفر والمعجم الحدیث للتحلیل السیاسي68
.399ص )1999، 1ط
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�ί ѧѧѧѧѧϛέϳ�ϑ ѧѧѧѧѧϳέόΗϟ�Ϋѧѧѧѧѧϫ�ϲѧѧѧѧѧϓ"ϥϭѧѧѧѧѧΗϧϳϟ��ϑ ѧѧѧѧѧϟέ"�ΕΎѧѧѧѧѧόϗϭΗϟ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�ϱ�ˬΕΎѧѧѧѧѧΑΟϭϟ�ϭ�ϕϭѧѧѧѧѧϘΣϟ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ

�ϯ έѧѧѧϳ�Ι ѧѧѧϳΣΑ�ˬ�ϲϋΎѧѧѧϣΗΟ�ϡΎѧѧѧυϧ�ϭ��ϲϋΎѧѧѧϣΗΟ�ϝѧѧѧϛϳϫ�ϥϣѧѧѧο �ΓΩΎѧѧѧγϟ�ωΎѧѧѧο ϭϷΎΑ�ΔѧѧѧρΑΗέϣϟ�ΔѧѧѧϳέΎϳόϣϟ

.أن الوضع االجتماعي ھو مجموعة الحقوق و الواجبات 

�ϑ ѧѧѧϳέόΗ�ϥϳΑέΎѧѧѧγSarbin":�ΝΫϭѧѧѧϣϧ�έϭΩѧѧѧϟ�ι Χѧѧѧη�ϥѧѧѧϣ�ΓΩ̈́ѧѧѧϣ�ϝΎѧѧѧϣϋ�ϭ�ˬ�ϡѧѧѧϠόΗ�ϝΎѧѧѧϣϋ�ϥѧѧѧϋ�ΞΗΎѧѧѧϧ

".في وضعیة تفاعلیة

�Ϫѧѧѧϓέόϳ�ϭ"ί ϧϭѧѧѧγέΎΑ�ΕϭϛϟΎѧѧѧΗTalcot Parsons"" :�ϲϬϳΟϭѧѧѧΗϟ�ϕѧѧѧγϧϟ�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϋΎρϗ�έϭΩѧѧѧϟ�ϝѧѧѧΛϣϳ

�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϲѧѧѧϓ�ΞϣΩѧѧѧϧϣ�ϭ�ˬϲϠϋΎѧѧѧϔΗϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟΎΑ�ΔѧѧѧρΑΗέϣϟ�ΕΎѧѧѧόϗϭΗϟ�ϝϭѧѧѧΣ�ϡυϧѧѧѧϣ�ϭѧѧѧϬϓ�ΩέѧѧѧϔϠϟ�ϝѧѧѧϣΎϛϟ

ΣΗ�ϲѧѧΗϟ�ˬ�ϡϳѧѧϘϟ�ϭ�έϳϳΎѧѧόϣϟ�ϥѧѧϣ�Δѧѧλ ΎΧ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϋϭϣΟϣ�ϝϛѧѧηΗ�ˬέϭΩ�ΓΩѧѧϋ�ϭ�έϭΩ�ϊ ѧѧϣ�ϝѧѧϋΎϔΗϟ�Ϋѧѧϫ�ϡѧѧϛ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϣΎϛΗϣϟ�ΕΎϳϛϭϠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϟ�ϭ�ΕϼϋΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔΗϟ"69.

�ωϭѧѧѧѧϧ�ΎѧѧѧѧϫέΑΗόϧ�ϥ�ϥѧѧѧѧϛϣϳ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ�Δϳѧѧѧѧγϳέ�ΕΎϳϭΗѧѧѧѧγϣ�Ι ϼѧѧѧѧΛ�ϥϣѧѧѧѧο �ΎѧѧѧѧϬΑϳΗέΗ�ϥѧѧѧѧϛϣϳ�ϑ ϳέΎѧѧѧѧόΗϟ�ϩΫѧѧѧѧϫ

:الدور 

Δϳѧѧѧѧλ Χηϟ�ϯ ϭΗѧѧѧѧγϣ�ϰѧѧѧѧϠϋ�έϭΩѧѧѧѧϟ:�ϩΎѧѧѧѧΟΗ�ΎϛϭϠѧѧѧѧγ�ϯ ϭΗѧѧѧѧγϣϟ�ΫѧѧѧѧϬϟ�ΎѧѧѧѧϘϓϭ�έϭΩ˷ѧѧѧѧϟ�ϝѧѧѧѧΛϣϳ�Ι ѧѧѧѧϳΣ

.اآلخرین

ΔѧѧѧϋϭϣΟϣϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣ�ϰѧѧѧϠϋ�έϭΩѧѧѧϟ:�ϑ έѧѧѧλ Ηϟ�ϥѧѧѧϣ�ΝΫϭѧѧѧϣϧ�έϭΩ˷ѧѧѧϟ�ϝѧѧѧΛϣϳ�ˬϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ�ΫѧѧѧϬϟ�ΎѧѧѧϘϓϭ

�ϡϳѧѧѧϘϟ�ϭ�ρΑϭѧѧѧο ϟ�ΩΩѧѧѧΣϳ�έϭΩѧѧѧϟΎϓ�ˬΔϳόѧѧѧο ϭϟ�α ѧѧѧϔϧ�ϥϭϠϐѧѧѧηϳ�ϥϳΫѧѧѧϟ�ι ΎΧѧѧѧηϷ�ϝѧѧѧϛϟ�ΩΩѧѧѧΣϣϟ

.االجتماعیة و الثقافیة

ι ΎΧѧѧѧηϷ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ϝѧѧѧѧϋΎϔΗϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣ�ϰѧѧѧѧϠϋ�έϭΩѧѧѧϟ:�ϙϭϠѧѧѧѧγϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΝΫΎѧѧѧϣϧ�ϭ�ΕΎϓέѧѧѧѧλ Η�ϭѧѧѧѧϫ�ϭ

.70تفاعلیة على توقعات اآلخرین نسبة إلى حالة محددةالمتبادل في تسلسالت

:التعریف اإلجرائي

69
.25، ص مرجع سابقحجاب، 

70
.10ص سابق،مرجع عیساوي، 
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�ΏέΗϗΎѧѧѧΑ�ϰϣѧѧѧγϳ�Ύѧѧѧϣ�Εί έѧѧѧϓ�ϲѧѧѧΗϟ�Δϳѧѧѧγϔϧϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ϡϳϫΎѧѧѧϔϣϟ�ϥѧѧѧϣ�έϭΩ˷ѧѧѧϟ�ϡϭѧѧѧϬϔϣ�έѧѧѧΑΗόϳ

�ϭ�ΕΎϳϛϭϠѧѧѧγϟ�ϥѧѧѧϋ�ΞΗѧѧѧϧϳ�έϭΩ˷ѧѧѧϟΎϓ�ϲϟΎѧѧѧΗϟΎΑ�ϭ�ˬϪѧѧѧϟΎϣϋ�ϭ�ι Χѧѧѧηϟ�ϙϭϠѧѧѧγ�ΔѧѧѧγέΩΑ�ϡΗѧѧѧϬΗ�ϲѧѧѧΗϟ�έϭΩ˷ѧѧѧϟ

�ϲѧѧѧΗϟ�ϑ ѧѧѧϗϭϣϟ�ϭ�ϝΎѧѧѧϣϋϷ�ΔѧѧѧρΑΗέϣ�ϥϭѧѧѧϛΗ�Ύѧѧѧϣ�ΎѧѧѧΑϟΎϏ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�Δѧѧѧϧϳόϣ�ϑ ϭέѧѧѧυ�ϲѧѧѧϓ�ι Χѧѧѧηϟ�ΎѧѧѧϬΑ�ϡϭѧѧѧϘϳ

.بمجموعة المعاییر و القیم التي تحكم سیر ھذا التفاعل

:71من ھنا یمكن القول أن الدور یتحدد وفقا لعالقة بین ثالث معطیات رئیسیة

ΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ΕΎѧѧѧϳρόϣϟ:�ΕΩѧѧѧΣϭ�ϥѧѧѧϣ�ϪѧѧѧϳϭΣΗ�Ύѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛΑ�ϲϋΎѧѧѧϣΗΟϻ�˯ΎѧѧѧϧΑϟ�ϲѧѧѧϓ�ϝѧѧѧΛϣΗΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ

.كوین المكانة االجتماعیةت

�ΔѧѧѧѧϳΟϭϟϭΑϭέΗϧϷ�ΕΎѧѧѧѧϳρόϣϟ:�ϝѧѧѧѧϛΑ�Δѧѧѧѧλ ΎΧϟ�ΕΎѧѧѧѧΑΟϭϟ�ϭ�ϕϭѧѧѧѧϘΣϟ�ωϭѧѧѧѧϣΟϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ϝѧѧѧѧΛϣΗΗ�ϭ

�ϭ�ΩѧѧѧѧΎϘόϟ�ϭ�ϑ έΎѧѧѧѧόϣϟ�ϝѧѧѧѧϛ�ΓέѧѧѧѧϳΧϷ�ϩΫѧѧѧѧϫ�ϝϣѧѧѧѧηΗ��ˬ�Δѧѧѧѧϧϳόϣ�ΔѧѧѧѧϓΎϘΛ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϝΩ˷ѧѧѧѧΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϧΎϛϣ

.األخالق و العادات و الفنون

Δϳѧѧѧγϔϧϟ�ΕΎѧѧѧϳρόϣϟ:ϟ�ϥϷ�ˬΔϳѧѧѧγϔϧ�ΕΎѧѧѧϳρόϣ�ϰѧѧѧϠϋ�έϭΩ˷ѧѧѧϟ�ϱϭѧѧѧΣϳ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝΩ�έϭΩ˷ѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϋ�έѧѧѧϳΑόΗ

.شخصیة صاحبھ

�ΎϫΩΩѧѧѧΣ�ΔϳѧѧѧγΎγ�ϝΧΩѧѧѧϣ�ΓΩѧѧѧϋ�έϭΩѧѧѧϟ�ΏέѧѧѧΗϗϻ�ϭ"ϝΩѧѧѧϳΑ�α ϭέѧѧѧΑ"72�ϝѧѧѧΛϣΗΗ�Δѧѧѧϳέυϧ�ϝΧΩѧѧѧϣ�ΔѧѧѧγϣΧ�ϲѧѧѧϓ

  :في

1(Δѧѧѧϳϔϳυϭϟ�έϭΩѧѧѧϟ�Δѧѧѧϳέυϧ:�ΔѧѧѧϧΎϛϣ�ϥϭѧѧѧϠΗΣϳ�ϥϳΫѧѧѧϟ�ι ΎΧѧѧѧηϸϟ�Γί ѧѧѧϳϣϣϟ�ΕΎϳϛϭϠѧѧѧγϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ί ѧѧѧϛέΗ

ϗϭΗϟ�ΎѧѧϬϧ�ϰѧѧϠϋ�ϡѧѧϬϔΗ�έϭΩϷΎѧѧϓ�ˬέϘΗѧѧγϣ�ϲϋΎѧѧϣΗΟ�ϡΎѧѧυϧ�ϥϣѧѧο �ΔѧѧϳϋΎϣΗΟ�ϲѧѧΗϟ�ΔѧѧϳέΎϳόϣϟ�ΕΎѧѧό

.تصف و تفسر تلك السلوكیات

2(Δѧѧϳίϣέϟ�ΔѧѧϳϠϋΎϔΗϟ�έϭΩѧѧϟ�Δѧѧϳέυϧ:�έϳѧѧγϔΗ�ϥѧѧϣ�ΕѧѧϘΛΑϧ�ΩѧѧϘϓ�ˬΔѧѧϳϔϳυϭϠϟ�ϝѧѧΑΎϘϣϟ�ϝΧΩѧѧϣϟ�ΩѧѧόΗ�ϭ

�Ωѧѧѧѧϧϋ�Δѧѧѧѧϳί ϣέϟ�ΔѧѧѧѧϳϠϋΎϔΗϟ"Ωѧѧѧѧϳϣ�ΕέѧѧѧѧΑέϫ�ΝέϭѧѧѧѧΟGeorge Herbert Mead"�ϲѧѧѧѧΗϟ

�ϰѧѧϟ·�Ύѧѧϣ�ΔѧѧϓΎϘΛ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳέΎϳόϣϟ�ΕΎѧѧόϗϭΗϟ�ϥѧѧϣ�ϡΎѧѧϣΗϫϻ�Γέ΅ѧѧΑ�ΎѧѧϬϳϓ�ϝϭѧѧΣΗΗ�α έΎѧѧϣϳ�ϲѧѧΗϟ�ΕΎѧѧϳϠϣόϟ

.الناس من خاللھا أدوارھم

3(ΔѧѧѧϳϭϳϧΑϟ�έϭΩѧѧѧϟ�Δѧѧѧϳέυϧ:�ϻ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬϙϭϠѧѧѧγϠϟ�ϯ έѧѧѧΧϷ�ΕΎѧѧѧόϗϭΗϟ�ϭ�έϳϳΎѧѧѧόϣϟΎΑ�ϝѧѧѧϳϠϗ�ϡΎѧѧѧϣΗϫ�ϲϟϭѧѧѧΗ

�ϭ�ϡϳѧѧѧϘϟ�Δѧѧѧϣϭυϧϣ�ΎϬѧѧѧο έϔΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΩϭѧѧѧϳϘϟ�ϥѧѧѧϣ�έέѧѧѧΣΗϟ�ϰѧѧѧϠϋ�Ωέѧѧѧϔϟ�ΓέΩѧѧѧϘΑ�έѧѧѧϳΑϛ�ϡΎѧѧѧϣΗϫ�ϲѧѧѧρόΗ

.المعاییر الثقافیة

71
.25، ص مرجع سابقحجاب، 
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.11، ص مرجع سابقعیساوي، 
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4(�ϲѧѧѧѧϣϳυϧΗϟ�έϭΩѧѧѧѧϟ�Δѧѧѧѧϳέυϧ:ѧѧѧѧγέΩΑ�ϡΗѧѧѧѧϬΗ�ϲѧѧѧѧϓ�ΕϣϫΎѧѧѧѧγϭ�ˬΔϳϣѧѧѧѧγέϟ�ΕΎѧѧѧѧϣϳυϧΗϟ�ϲѧѧѧѧϓ�έϭΩϷ�Δ

�ΓΩΩѧѧΣϣ�ΕΎѧѧϣϳυϧΗϟ�ϩΫѧѧϫ�ϝѧѧΛϣ�ϲѧѧϓ�έϭΩϷΎѧѧϓ�ˬΔѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ϡυϧѧѧϟ�ϰѧѧϠϋ�ί ѧѧϛέϳ�ΩѧѧϳΩΟ�ρѧѧϣϧ�έϳϭѧѧρΗ

.بالوضعیات االجتماعیة و تكون موجھة بالتوقعات المعیاریة

5(Δѧѧϳϓέόϣϟ�έϭΩѧѧϟ�Δѧѧϳέυϧ:�ΕΎѧѧόϗϭΗϟ�ΩѧѧϳΩΣΗ�ϲѧѧϓ�έΛ̈́ѧѧΗ�ϲѧѧΗϟ�ΔѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ϑ ϭέѧѧυϠϟ�Δѧѧϳϣϫ�ϲϟϭѧѧΗ

.أثرھا في السلوك االجتماعيو 

�ϭ�ϥϳέѧѧѧΧϵ�ΕΎѧѧѧόϗϭΗ�ι ΎΧѧѧѧηϷ�ΎѧѧѧϬΑ�ϙέΩѧѧѧϳ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϘϳέρϟΎΑ�ΏέѧѧѧΗϗϻ�Ϋѧѧѧϫ�ϱέѧѧѧυϧϣ�ϥѧѧѧϣ�ΩѧѧѧϳΩόϟ�ϡΗѧѧѧϫ

έϭΩѧѧѧϟ�ΕΎѧѧѧόϗϭΗΑ�Ωϭѧѧѧλ Ϙϣϟ�ϭ�ˬι Χѧѧѧηϟ�ϙϭϠѧѧѧγ�ϰѧѧѧϠϋ�ΕΎѧѧѧϛέΩϹ�ϙѧѧѧϠΗ�έΛ́ѧѧѧΑ" :�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧόϗϭΗϣϟ�ϝΎѧѧѧόϓϷ

:، و لتوقعات الدور مصدرین "ذلك الذي یحتل مكانة معینة

رات الفاعل التي یحملھا حول ما تتطلبھ المكانة التي یحتلھامعتقدات و تصو.

�ΎѧѧѧϬϠΗΣϳ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϧΎϛϣϟ�ϪѧѧѧΑϠρΗΗ�Ύѧѧѧϣ�ϝϭѧѧѧΣ�ϥϭέѧѧѧΧϵ�ΎѧѧѧϬϠϣΣϳ�ϲѧѧѧΗϟ�Εέϭѧѧѧλ Ηϟ�ϭ�ΕΩѧѧѧϘΗόϣϟ

.ذلك الشخص

�ϡΩѧѧѧѧϘϳ�ϭ"ΕέϭѧѧѧѧΑϟAlbert"�ϕΎϳѧѧѧѧγϟ�ϭ�Δϳѧѧѧѧλ Χηϟ�ΔѧѧѧѧϧΎϛϣ�ΩΩѧѧѧѧΣϳ�ϭ�έϭΩѧѧѧѧϟ�ι Ύѧѧѧѧλ Χ�ϝѧѧѧѧΛϣϳ�ΎѧѧѧѧΟΫϭϣϧ

:73االجتماعي من خالل

ѧѧ˰ϊ ѧѧϗϭΗέϭΩ˷ѧѧϟ:�έέѧѧϘΗ�ϲѧѧϬϓ�ˬΔѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�έϭΩϷ�ϥѧѧϣ�έϭΩ�ϝѧѧϛϟ�ΕΎϔѧѧλ ϭϣ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϓΎϘΛϟ�ϩέέѧѧϘΗ�Ύѧѧϣ�ϭѧѧϫ

�ϭѧѧϫ�Ύѧѧϣϛ�έϭΩ˷ѧѧϟ�ϙϠѧѧγϳϟ�ˬϲϋΎѧѧϣΗΟϻ�ϡΎѧѧυϧϟ�ϲѧѧϓ�Δѧѧϧ˷ϳόϣ�ΔѧѧϧΎϛϣ�ϝϐѧѧηϳ�Ωέѧѧϓ�ϝѧѧϛ�ϥѧѧϣ�ϊ ѧѧϗϭΗϣ�ϭѧѧϫ�Ύѧѧϣ�ΎϘΑѧѧγϣ

.محدد

έϭΩ˷ѧѧϟ�έϭѧѧλ Η�ѧѧ˰:ѧѧγϳ�ϻ�ΩέϔϟΎѧѧϓ�ˬ�Δѧѧϧ˷ϳόϣ�ΔѧѧϧΎϛϣ�ϭ�ί ѧѧϛέϣ�ϝϐѧѧηϳ�ϱΫѧѧϟ�Ωέѧѧϔϟ�ϩέϭѧѧλ Ηϳ�Ύѧѧϣϛ�ϭѧѧϫ�ϭ تطیع

�ˬϡϳѧѧϘϟ�Δѧѧϣϭυϧϣ�ϝѧѧΑϗ�ϥѧѧϣ�Ϫѧѧϧϣ�ϊ ѧѧϗϭΗϣ�ϭѧѧϫ�Ύѧѧϣ�ΏѧѧϧΎΟ�ϰѧѧϟ·�ˬϪѧѧγϔϧ�ϥѧѧϋ�ϪѧѧΗΎόϗϭΗ�έΎѧѧρ·�ϲѧѧϓ�ϻ·�ϩέϭΩ�ΔѧѧϳΏΗ

�ΎѧѧѧϣϧϳΑ�ϊ ѧѧѧϗϭΗϣϟ�έϭΩ˷ѧѧѧϟ�ϭ�έϭΩ˷ѧѧѧϟ�έϭѧѧѧλ Η�ϥϳѧѧѧΑ��ϝΧΩѧѧѧΗϠϟ�ΔѧѧѧΟϳΗϧ�ˬν ϭѧѧѧϣϐϟ�ϥѧѧѧϣ�ωϭѧѧѧϧ�́ѧѧѧηϧϳ�Ύѧѧѧϣ�έѧѧѧϳΛϛ�ϭ

�ωέѧѧλ �ϝΎϛѧѧη�ϥѧѧϣ�ϝϛѧѧη�́ѧѧηϧϳϓ�ι ΎѧѧΧ�ϊ ΑΎѧѧρΑ�έϭѧѧλ Ηϟ�Ϋѧѧϫ�ϊ ѧѧΑρ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳΟί ϣϟ�Ωέѧѧϔϟ�ϝѧѧϣϭϋ�ϝΧΩѧѧΗΗ

.لّدورا

�Ϫѧѧѧοϓέ�ϭ�έϭΩ˷ѧѧѧϟ�ϝѧѧѧΑϘΗ�ѧѧѧ˰:�Γί ϫΎѧѧѧΟ�ΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ϡѧѧѧϫέϭΩ�ϊ ѧѧѧϣΗΟϣϟ�Ωέѧѧѧϓ�ΩѧѧѧΟϳ�ϥΎѧѧѧϳΣϷ�ϥѧѧѧϣ�έѧѧѧϳΛϛ�ϲѧѧѧϓ

�ˬΎѧѧѧϬϧϭϟϭί ϳ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϧϬϣϟ�ϡѧѧѧϛΣΑ�ϭ�ΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ϡϬΗѧѧѧϘΑρ�ϭ�ϡϬѧѧѧγϧΟ�ϭ�ϡϬ˷ϧѧѧѧγ�ϡѧѧѧϛΣΑ�ˬϝѧѧѧΑϗ�ϥѧѧѧϣ�ΓΩΩѧѧѧΣϣ�ϭ
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.27، ص مرجع سابقحجاب، 
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�Ύѧѧϣϛ�ˬϪѧѧο ϓέϳ�Ωѧѧϗ�ϭ�ϲϋΎѧѧϣΗΟϻ�Ϫόѧѧο ϭ�ϪѧѧϳϠϋ�Ϫѧѧο έϔϳ�ϱΫѧѧϟ�έϭΩ˷ѧѧϟ�Ωέѧѧϔϟ�ϝѧѧΑϘΗϳ�Ωѧѧϗ�Ύѧѧϧϫ�ϭ��ϝѧѧΑϘΗ��Ϫѧѧϧϛϣϳ

.تصوره لدوره لكنھ بالمقابل یرفض التوقعات التي تنتظر منھ

έϭΩϷ�˯Ω�ѧѧѧ˰:�ϊ ѧѧѧϣ�ΏϭϠѧѧѧγϷ�Ϋѧѧѧϫ�ϑ ѧѧѧϠΗΧϳ�ϥ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ϭ�ϩέϭΩ�Ωέѧѧѧϔϟ�ϪѧѧѧΑ�ϙϠѧѧѧγϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ΏϭϠѧѧѧγϷ�ϭѧѧѧϫ�ϭ

.ما ھو متوقع، و قد یتطابق مع ما ھو متوقع

.اقتراب الدور في تحلیل السیاسیة الخارجیة:المطلب الثاني

ϔϣ�ϥ·�ϕѧѧѧѧϠόΗϳ�έѧѧѧѧϣ�ϭѧѧѧѧϫ�ϭ�ˬ�ϰѧѧѧѧϟϭϷ�ΔѧѧѧѧΟέΩϟΎΑ�ϲΟϭϟϭϛϳѧѧѧѧγ�ϭ�ϲϋΎѧѧѧѧϣΗΟ�ΩѧѧѧѧόΑ�Ϫѧѧѧѧϟ�έϭΩѧѧѧѧϟ�ϡϭѧѧѧѧϬ

�ϥϳѧѧѧΑ�ΓΩѧѧѧΣϭϛ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�έϭΩ�ΔѧѧѧΟϟΎόϣ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϝѧѧѧϘΣ�ϭѧѧѧΣϧ�ϡϭѧѧѧϬϔϣϟ�Ϋѧѧѧϫ�ΏΣѧѧѧγ�ϥΈѧѧѧϓ�ϙϟΫѧѧѧϟ�ˬ�ΩέϔϟΎѧѧѧΑ

�ϥ�έΎѧѧѧѧΑΗϋ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ˬϲϛϭϠѧѧѧѧγ�ΞϬϧѧѧѧѧϣ�ϥѧѧѧѧϣ�Ύѧѧѧѧϗϼρϧ��ΔϛέΗѧѧѧѧηϣ�ΔѧѧѧѧϟϻΩ�ϲѧѧѧѧρόϳ�ΕΩѧѧѧѧΣϭ�ϭ�ϝϭΩ�ΔѧѧѧѧϋϭϣΟϣ

ϙϭϠѧѧγ�έѧѧΑϋ�ΎѧѧϬΗΩέ·�ϥѧѧϋ�έѧѧ˷ΑόΗ�ΔѧѧϟϭΩϟ�ϯ έѧѧϳ�ϲѧѧγΎϳγϟ�ωΎѧѧϣΗΟϻ�ϡѧѧϠϋ�ϥ�έΎѧѧΑΗϋΎΑ�ϭ�ˬϲΟέΎѧѧΧ�ϲѧѧγΎϳγ

�ϱϭѧѧѧρϧϳ�ϪѧѧѧϧΈϓ�ΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ΕΎρΎѧѧѧηϧϟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϥϣѧѧѧο �ϙϭϠѧѧѧγϠϟ�ϡυϧѧѧѧϣ�ΝΫϭѧѧѧϣϧ�ϭ�Δѧѧѧϔϳυϭ�έϭΩѧѧѧϟ�ϥ

.74على صفة اإللزام بحیث أن كل فرد و كل وضع لھ صلة بأدوار و أوضاع أخرى

�ˬΔѧѧѧϔϠΗΧϣϟ�ϪѧѧѧΗΩΣϭ�ϭ�ϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϕѧѧѧγϧϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ΓΩѧѧѧΣϭϟ�ϝѧѧѧϣΎόΗ�ΏѧѧѧϠρΗϳ�ϭ�ΎϬΗΫѧѧѧϟ�ΓΩѧѧѧΣϭ�ϝѧѧѧϛ�ΩΩѧѧѧΣΗ�ϥ

�ΎѧѧѧϬϳΩ̈́Η�ϥ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ϲѧѧѧΗϟ�Δϳѧѧѧγϳέϟ�ϑ Ύѧѧѧυϭϟ�ϭ�Δѧѧѧϔϳυϭϟ�ϭ�ˬϕѧѧѧγϧϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϬόϗϭϣ�ΔѧѧѧόϳΑρ�ϥϳέѧѧѧΧ϶ ϟ

�Ϫѧѧϧϋ�έѧѧ˷Αόϳ�Ύѧѧϣ�ϭѧѧϫ�ϭ�ˬΓΩѧѧΣϭϠϟ�Δϳѧѧγϳέϟ�ΔѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧϗϼόϟ�ΔѧѧϳϫΎϣ�ϭ�ˬέϣΗѧѧγϣ�ϝϛѧѧηΑ�ϲϟϭΩѧѧϟ�ϕѧѧγϧϟ�ϲѧѧϓ

75بالدور الذي تؤدیھ الوحدة في النسق الدولي

:76ومي للدولة یمر بعدة مراحل و تحدید الدور الق

مرحلة اكتشاف الموقف.

�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϡѧѧѧγέΗ�ΎϬѧѧѧγΎγ�ϰѧѧѧϠϋ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕѧѧѧΑϭΛϟ�˯ϭѧѧѧο �ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϟϭΩϠϟ�ϲϣϭѧѧѧϘϟ�έϭΩ˷ѧѧѧϟ�ΩѧѧѧϳΩΣΗ�ΔѧѧѧϠΣέϣ

.الخارجیة

�ΕέΩѧѧϘϟ�ϲѧѧϓ�ΓέΛ̈́ѧѧϣϟ�ΔѧѧϳΑϟΎΑ�ΔѧѧρϳΣϣϟ�ΕέѧѧϳϐΗϣϟ�ΔѧѧόϳΑρ�ϊ ѧѧϣ�ϲϣϭѧѧϘϟ�έϭΩ˷ѧѧϟ�ϑ ѧѧϳϳϛΗ�ΔѧѧϠΣέϣ

.ر، بمعنى أن یكون دور الدولة متكافئا للموقفالمادیة و المجتمعیة لدولة صانع القرا

�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϭ�ϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϡѧѧѧϬϓ�ϡѧѧѧΗ�Ύѧѧѧϣ�ΫΈѧѧѧϓ�ˬ�έϭΩ˷ѧѧѧϟΎΑ�ϥέѧѧѧΗϘΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϣϳϘϟ�ΩѧѧѧϳΩΣΗ�ΔѧѧѧϠΣέϣ

�ϭ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗ·�έϭΩ�ϭ�ˬΓΩѧѧѧϋ�ΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟ�ϊ ѧѧѧϗϭϣ�ϝΛϣΗѧѧѧγ�Δѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ�ϥΈѧѧѧϓ�ˬΎѧѧѧϳϋΎϣΗΟ�˯ΎѧѧѧϧΑ�Ϫϔѧѧѧλ ϭΑ

.28، ص المرجع نفسھ74
.29، ص المرجع نفسھ75
76

.39، ص مرجع سابقالعتیبي، 
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έѧѧѧΧϷ�ϡѧѧѧϣϷ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧγΎϳϗ�ΔѧѧѧϳϟϭΩى�έϭΩ˷ѧѧѧϟ�ϥΈѧѧѧϓ�ϲϟΎѧѧѧΗϟΎΑ�ϭ�ˬ�ϙέΩ·�˯ϭѧѧѧο �ϲѧѧѧϓ�ΩΩΣΗϳѧѧѧγ�ϲϣϭѧѧѧϘϟ

.صّناع السیاسة الخارجیة لمواقع دولھم إقلیمیا و دولیا

�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΓέϫΎѧѧѧѧυ�έϳѧѧѧѧγϔΗ�ϭ�ϝѧѧѧѧϳϠΣΗ�ΕѧѧѧѧϟϭΎΣ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΕΎѧѧѧѧΑέΗϗϻ�ΩѧѧѧѧΣ�έϭΩ˷ѧѧѧѧϟ�ΏέѧѧѧѧΗϗ�έѧѧѧѧΑΗόϳ

�ˬ�ωΎѧѧѧϣΗΟϻ�ϭ�α ϔϧѧѧѧϟ�ϡѧѧѧϠϋ�ϥΩѧѧѧϳϣ�ϲѧѧѧϓ�ϱέѧѧѧυϧ�έΎѧѧѧρΈϛ�ΏέѧѧѧΗϗϻ�Ϋѧѧѧϫ�ί ϭέѧѧѧΑ�ϥѧѧѧϣ�ϡϏέϟΎѧѧѧΑϓ�ˬΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ

·�ϪѧѧѧϠϘϧ�ϡѧѧѧΗ�Ϫѧѧѧ˷ϧ�ϻ·�ι ΧϷΎѧѧѧѧΑ�ϭ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧγέΩϟ�ϥΩѧѧѧѧϳϣ�ϲѧѧѧϓ�ϱέѧѧѧυϧ�έΎѧѧѧѧρΈϛ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ϰѧѧѧѧϟ

�ϥΩѧѧѧϳϣ�ϲѧѧѧϓ�έϭΩ˷ѧѧѧϟ�έѧѧѧϳϐΗϣ�ϭ�ϡϭѧѧѧϬϔϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ί ϳϛέΗϟΎѧѧѧΑ�ϙϭϠѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧγέΩΑ�ϡΗѧѧѧϬϳ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ

�ϭ�ϡΎѧѧѧѧϬϣϟ�ν ѧѧѧѧόΑ�ί ΎѧѧѧѧΟϧ��ϲѧѧѧѧϧΑΗΑ�Δѧѧѧѧϣί Ϡϣ�ϡѧѧѧѧϬϟϭΩ�ϥ�έέѧѧѧѧϘϟ�ωΎ˷ϧѧѧѧѧλ �ν έѧѧѧѧΗϔϳ�ϭ�ˬΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ

ϰѧѧѧѧϠϋ�ΕΎѧѧѧѧϣί Ηϟϻ�ϭ�ΕΎѧѧѧѧΑΟϭϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϥΩѧѧѧѧϳϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ϰϣѧѧѧѧγΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϭ�ϲϟϭΩѧѧѧѧϟ�ϥϳϳϭΗѧѧѧѧγϣϟ

.الخارجیة باألدوار

��ΔѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧѧγέΩϟ�ϥΩѧѧѧѧϳϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ΏέѧѧѧѧΗϗϻ�ΫѧѧѧѧϬΑ�ϡΗѧѧѧѧϫ�ϥѧѧѧѧϣ�ϝϭ"ϲΗѧѧѧѧγϟϭϫ�ϝΎѧѧѧѧϛKal Holsti"

�ϡΎѧѧѧѧϋ�έѧѧѧѧηϧ�ϱΫѧѧѧѧϟ�ϭ1970�ϥϭѧѧѧѧϧόΑ�ϝΎѧѧѧѧϘϣ�ϡ:"�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΔѧѧѧѧγέΩ�ϲѧѧѧѧϓ�ϲϣϭѧѧѧѧϘϟ�έϭΩѧѧѧѧϟ�Εέϭѧѧѧѧλ Η

ΔѧѧϳΟέΎΧϟ"�ˬ�έϭѧѧλ Η�ΩΩѧѧΣϳ�ϲΟέΎѧѧΧϟ�ϯ ϭΗѧѧγϣϟ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϟϭΩϟ�ϙϭϠѧѧγ�ϥ�ΔѧѧϟΎϘϣϟ�ϩΫѧѧϫ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ϥϫέѧѧΑ

�ϙΎѧѧѧѧѧϧϫ�ϥ�Ωѧѧѧѧѧϛ�ϭ�ˬϲΟέΎѧѧѧѧѧΧϟ�ϯ ϭΗѧѧѧѧѧγϣϟ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧѧѧϟϭΩϟ�έϭΩ�ϭ�έϭΩѧѧѧѧѧϟ�ΔѧѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϊ ϧΎѧѧѧѧѧλ

�ϲѧѧѧΗϟ�ΕΎѧѧϣί Ηϟϻ�ϭ�ϑ Ύѧѧυϭϟ�ΔѧѧϋϭϣΟϣ�ϲѧѧѧϓ�ϡϫΎѧѧγΗ�ϲѧѧΗϟ�ΔѧѧϳϠΧΩϟ�ϑ ϭέѧѧѧυϟ�ϭ�ϝѧѧϣϭόϟ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϋϭϣΟϣ

Ηѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϣϟ�ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟϭΩϟ�ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬΑ�ϡϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘΗϲΟέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΧϟ�ϯ ϭ.

�Ϫѧѧϳϟ·�ΏѧѧϫΫ�Ύѧѧϣ�Ϋѧѧϫ�ϭ"έѧѧϛϟϭWalker"�ϥϭѧѧϧϋ�ϝѧѧϣΣϳ�ϱΫѧѧϟ�ϪѧѧϟΎϘϣ�ϲѧѧϓ:"�ϡΎѧѧϘϟ�έϭΩ˷ѧѧϟ�Εέϭѧѧλ Η

ΔϳϘѧѧѧѧγϧϟ�ΞΎѧѧѧѧΗϧϟ�ϭ"�ωΎ˷ϧѧѧѧѧλ �ϙϭϠѧѧѧѧγ�ϲѧѧѧѧϓ�έΛ̈́ѧѧѧѧΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΕΩΩѧѧѧѧΣϣϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϙΎѧѧѧѧϧϫ�ϥ�ϯ έѧѧѧѧϳϓ�ˬ

.القرار و تساعدھم على تصور أدوار دولھم على المستوى الخارجي 

�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ�ϕѧѧѧϔΗ"ϭ�ϭ�ϲΗѧѧѧγϟϭϫέѧѧѧϛϟ"�ΔѧѧѧηΎϧϟ�ϝѧѧѧϣϭόϟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣΑ�έΛ́ѧѧѧΗϳ�έέѧѧѧϘϟ�ϊ ϧΎѧѧѧλ �ϥ

�ΔϳѧѧѧγΎγϷ�ϥϳϧϭѧѧѧϘϟ�ϲѧѧѧϓ�ϰѧѧѧϟϭϷ�ϝѧѧѧΛϣΗΗϓ�ˬϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϕѧѧѧγϧϟ�ϥѧѧѧϋ�ΔѧѧѧηΎϧϟ�ΎѧѧѧϬϧϣ�ϭ�ϲϠΧΩѧѧѧϟ�ϕѧѧѧγϧϟ�ϥѧѧѧϋ

�ˬΔѧѧѧѧϳϠΧΩϟ�ϝϛΎѧѧѧѧηϣϟ�ϭ�ΕΎѧѧѧѧΑϠρΗϣϟ�ˬΔѧѧѧѧϟϭΩϠϟ�ΔѧѧѧѧϳΩΎϣϟ�ΕΎѧѧѧѧϧΎϛϣϹ�ˬΔѧѧѧѧϟϭΩϠϟ...�ΔѧѧѧѧϳϧΎΛϟ�ϝѧѧѧѧΛϣΗΗ�ϥϳѧѧѧѧΣ�ϲѧѧѧѧϓ

ΕΩѧѧѧϫΎόϣ�ˬϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΔѧѧѧόϳΑρΑϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧϣί Ηϟϭ...�ϩΫѧѧѧϫ�ΩϋΎѧѧѧγΗ�Ι ѧѧѧϳΣ

�Ϋѧѧѧϫ�ϰϣѧѧѧγϳ�ϭ�ˬΎѧѧѧϳϣϳϠϗ·�ϭ�ΎѧѧѧϳϟϭΩ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΎѧѧѧϬΑ�ϡϭѧѧѧϘΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϑ Ύѧѧѧυϭϟ�έϭѧѧѧλ Η�ϰѧѧѧϠϋ�έέѧѧѧϘϟ�ϊ ϧΎѧѧѧλ �ϝѧѧѧϣϭόϟ

�ΎѧѧѧϬόΑΗϳ�ϕѧѧѧϳέρ�ΔѧѧѧρϳέΧ�ϝѧѧѧΛϣϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϭ�έϭΩ˷ѧѧѧϟ�ϙέΩ·�ϭ�έϭѧѧѧλ ΗΑ�ΏέѧѧѧΗϗϻ�Ϋѧѧѧϫ�έΎѧѧѧλ ϧ�Ωѧѧѧϧϋ�έϭѧѧѧλ Ηϟ

ΔѧѧϳΟέΎΧϟ�ϡϬΗϼϣΎѧѧόΗ�ϲѧѧϓ�έέѧѧϘϟ�ωΎ˷ϧѧѧλ�ΔѧѧΗΑΎΛϟ�ϝѧѧϣϭόϟ�ΔѧѧϋϭϣΟϣ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧρϳέΧϟ�ϩΫѧѧϫ�ΩΩѧѧΣΗΗ�ϭ

�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΕέΩѧѧѧϗ�ϭ�ΔѧѧѧϳϣϭϘϟ�Δϳѧѧѧλ Χηϟ�ΔѧѧѧόϳΑρ�ϭ�ΔѧѧѧϓΎϘΛϟ�ϭ�ΦϳέΎѧѧѧΗϟΎϛ�ˬΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϠΧΩϟ�ΓέѧѧѧϳϐΗϣϟ�ϭ

�ϊ ϧΎѧѧѧλ �ϝѧѧѧϣϭόϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ΩϋΎѧѧѧγΗ�Ι ѧѧѧϳΣΑ�ˬϲΟέΎѧѧѧΧ�έѧѧѧρΧ�ϱ�ϭ�ΩѧѧѧϳΩϬΗϟΎΑ�α ΎѧѧѧγΣϹ�ϭ�ΔѧѧѧϳϓέϐΟϟ�ΔѧѧѧϳΑϟ�ϭ
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�ϑ Ύѧѧѧѧѧυϭϟ�ΔѧѧѧѧѧѧϣΎϘϟ�ϩέϭѧѧѧѧѧλ Η�ϲѧѧѧѧѧѧϓ�έέѧѧѧѧѧϘϟ�ϯ ϭΗѧѧѧѧѧѧγϣϟ�ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧѧѧϟϭΩϟ�ΎѧѧѧѧѧѧϬϘϧΗόΗ�ϲѧѧѧѧѧΗϟ�ΕΎѧѧѧѧѧѧϣί Ηϟϻ�ϭ

.77الخارجي

:عندما یرتبط مفھوم الدور بسلوك الوحدات القومیة سیتسم بعدة وظائف

�ϝϣѧѧѧηϳ�ϥѧѧѧϛϟ�ϭ�ˬέϭΩ˷ѧѧѧϟ�ΫѧѧѧϬϟ�έέѧѧѧϘϟ�ϊ ϧΎѧѧѧλ �έϭѧѧѧλ Η�Ω˷έѧѧѧΟϣ�ϰѧѧѧϟ·�έϭΩ˷ѧѧѧϟ�ϡϭѧѧѧϬϔϣ�ϑ έѧѧѧλ ϧϳ�ϻ

�ϊ ϧΎѧѧѧλ �ϡ˷ΩѧѧѧϘϳ�ΩѧѧѧϘϓ�ˬΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϝΎѧѧѧΟϣ�ϲѧѧѧϓ�ϪΗѧѧѧγέΎϣϣ�Δѧѧѧϳϔϳϛ�Ύѧѧѧο ϳ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ

�ϝѧѧόϔϳ�ϻ�ΎѧѧϣϧϳΑ�ˬϲϣϟΎѧѧόϟ�ϡϼѧѧγϠϟ�ϕѧѧϳϘΣΗ�Ϫѧѧϧ�ϰѧѧϠϋ�ϲϟϭΩѧѧϟ�ϕѧѧγϧϟ�ϥϣѧѧο �ϪѧѧΗϟϭΩ�έϭΩѧѧΑ�ΎѧѧϣϭϬϔϣ

.شیئا لترجمتھ لسیاسة محددة

�Ϫѧѧѧѧϧϛϟ�ˬΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�έϭΩѧѧѧѧϟ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϊ ϧΎѧѧѧѧλ �έϭѧѧѧѧλ Η�ρѧѧѧѧϘϓ�ϝϣѧѧѧѧηϳ�ϻ�έϭΩ˷ѧѧѧѧϟ�ϡϭѧѧѧѧϬϔϣ�ϥ·

έѧѧΧϷ�ΕΩѧѧΣϭϟ�ϪѧѧѧϳΩ̈́Η�ϱΫѧѧϟ�έϭΩ˷ѧѧϠϟ�ϩέϭѧѧλ Η�ϙѧѧѧϟΫ�ϰѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑ�ϝϣѧѧηϳ�έϭΩϷ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ϭ�ϯ

.التي یفترض أن یؤدیھا األعداء الرئیسیون

�έѧѧѧΛϛϷ�ϭѧѧѧϫ�ϊ ѧѧѧο ϭϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϭ�ΩѧѧѧΣϭ�ϥ�ϲѧѧѧϓ�έϭΩ�ϥѧѧѧϣ�έѧѧѧΛϛ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΏѧѧѧόϠΗ�ϥ�έϭѧѧѧλ Ηϣϟ�ϥѧѧѧϣ

.شیوعا

�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�έѧѧѧΧ�έϭΩ�ϭ�ˬϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�Ύѧѧѧϧϳόϣ�έϭΩ�ΏѧѧѧόϠΗ�ϥ�ΔѧѧѧϟϭΩϠϟ�ϥѧѧѧϛϣϳ

.اإلقلیمي

ϻ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�έϭΩϷ�ΔѧѧѧγέΩ�έѧѧѧϛΗΣΗ�ϯ ϭѧѧѧϘϠϟ�ϡυΎѧѧѧόΗϣϟ�έϭΩ˷ѧѧѧϟ�ΕέѧѧѧϬυ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ˬέѧѧѧϳΑϛϟ�ϡΎѧѧѧϣΗϫ

�ϭ�ΕϼϋΎѧѧѧѧϔΗϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϡϛΣΗѧѧѧѧϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΎѧѧѧѧϫΩέϔϧ�ϭ�Ι ΩѧѧѧѧΣϷ�ϯ έѧѧѧѧΟϣ�ϰѧѧѧѧϠϋ�έϳΛ́ѧѧѧѧΗϟ�ι ѧѧѧѧΧϳ�Ύѧѧѧѧϣϳϓ�ΔѧѧѧѧϳϣϳϠϗϹ

ΎѧѧѧϬϳϟ·�ϲѧѧѧϣΗϧΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ϡυϧѧѧѧϟ�ΩϭΩѧѧѧΣ�ϥϣѧѧѧο �ΕΎѧѧѧϗϼόϟ.�ϥѧѧѧϋ�ϑ ѧѧѧϠΗΧΗ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϥ�έΎѧѧѧΑΗϋ�ϰѧѧѧϠϋ�ϭ

ϭ�ϑ ΩѧѧϫϷ�ϭ�ϟΎѧѧѧλ ϣϟ�ΏѧѧѧϳϛέΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ϥѧѧѧϣ�ν όΑѧѧѧϟ�ΎϬѧѧο όΑ�ΔѧѧѧϳΩΎϣϟ�ΕέΩѧѧѧϘϟ�ϭ�ϥϳϭѧѧѧϛΗϟ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϬϓϼΗΧ

�ϱΫѧѧϟ�έϭΩ˷ѧѧϟ�ϑ ϼΗѧѧΧ�ϥѧѧϋ�έѧѧ˷Αόϳ�ϝϛѧѧηΑ�ˬϲΟέΎѧѧΧϟ�ϲѧѧγΎϳγϟ�ΎϬϛϭϠѧѧγ�ϲѧѧϓ�ϑ ѧѧϠΗΧΗ�ΎѧѧϬ˷ϧΈϓ�ˬΔѧѧϳόϣΗΟϣϟ�ϭ

.تؤدیھ الدولة بین دور فاعل أو غیر ذلك 

�ΝΫϭѧѧϣϧ�ΏѧѧγΣ"ί έϳΎѧѧϣ�ΩѧѧϳϔϳΩDavid Mayers"�ί ѧѧϳϳϣΗϟ�ϥѧѧϛϣϳ�Ϫѧѧ˷ϧΈϓ�ˬΔѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΔѧѧϧϣϳϬϟ�ΔѧѧγέΩϟ

ѧѧѧΛϼΛ�ϥϳѧѧѧΑ�ϙѧѧѧϟΫ�ϭ�ϝѧѧѧϋϭϔϟ�ϙѧѧѧϠΗ�έϭΩ�ϑ ϧ˷ѧѧѧλ ϳ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬϱί ѧѧѧϛέϣϟ�ωΎѧѧѧρϘϟ�ϝѧѧѧΧΩ�ϝѧѧѧϋϭϔϟ�ϥѧѧѧϣ�ωϭѧѧѧϧ�Δ

�ϭѧѧѧΣϧ˷ϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ΎѧѧѧϬϣΎυϧ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ϝѧѧѧϛ�ΎѧѧѧϬΑ�ϊ Ϡρѧѧѧο Η�ϲѧѧѧΗϟ�έϭΩϷ�ΔѧѧѧόϳΑρ�ϲѧѧѧϓ�ϑ ϼΗѧѧѧΧϼϟ�ΎѧѧѧόΑΗ

:التالي 
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ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϥϣϳѧѧѧϬϣϟ:�ϰѧѧѧϠϋ�ΓέρϳѧѧѧγϠϟ�ΔѧѧѧϳϓΎϛ�Γϭѧѧѧϗ�ϙϼΗѧѧѧϣϻ�ΎѧѧѧϬϘϳέρ�ϲѧѧѧϓ�ϭ�ϙѧѧѧϠΗϣΗ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ϭѧѧѧϫ

ϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧϓ�ϯ έѧѧѧΑϛϟ�ΓϭѧѧѧϘϟ�ϥϭѧѧѧϛΗ�ΎϣΩѧѧѧϧϋ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϥϣϳѧѧѧϬϣϟ�έϭΩ�ΫѧѧѧΧ́Η�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ϭ�ˬϲѧѧѧϣ

�ΔѧѧϟϭΩϟ�ϙѧѧϠΗ�έΎѧѧΑΗϋ�ϥѧѧϛϣϳ�ϻ�ϯ έѧѧΑϛ�Γϭѧѧϗ�ϥѧѧϣ�έѧѧΛϛ�ϡϳѧѧϠϗϹ�ϡѧѧο ϳ�ΎϣΩѧѧϧϋ�ϭ�ˬϲѧѧϣϳϠϗϹ�ΎѧѧϬρϳΣϣ

.مھیمنة 

ϝΩѧѧΗόϣϟ�ϥϣϳѧѧϬϣϟ:�ϙѧѧϟΫ�ϭ�ˬϼΑϘΗѧѧγϣ�ϡϳѧѧϠϗ·�ϲѧѧϓ�Γέρϳѧѧγϟ�ϰѧѧϠϋ�ΓέΩѧѧϘϟ�ΎϬϳΩѧѧϟ�ϲѧѧΗϟ�ΓΩѧѧΣϭϟ�ϭѧѧϫ

�ΎѧѧѧϬϧέϳΟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΏѧѧѧϠϐΗϟΎΑ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬϊ ѧѧѧγϭΗϟ�ΔѧѧѧϔϠϛΗ�ΏѧѧѧγΣ�ϙѧѧѧϟΫ�ϭ�ˬϯ έѧѧѧΑϛϟ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ϯ ϭѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧϣ

�ˬΔѧѧѧο ϔΧϧϣ�ΔѧѧѧόϗϭΗϣϟ�ϑ ϳϟΎѧѧѧϛΗϟ�ϥϭѧѧѧϛΗ�ΎϣΩѧѧѧϧϋ�Γέρϳѧѧѧγϟ�ϕѧѧѧϳϘΣΗ�ϥѧѧѧϋ�ϝѧѧѧϣΗΣϣϟ�ϥϣϳѧѧѧϬϣϟ�Ι ѧѧѧΣΑϳ

�ν έѧѧѧΗϔϳ�ϭ"ϲΗѧѧѧγϟϭϫ�ϝΎѧѧѧϛ"�Ϋϭѧѧѧϔϧϟ�ΔѧѧѧόϣΎρϟ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ϥ�έϭΩ˷ѧѧѧϟ�ΏέѧѧѧΗϗϻ�ϪѧѧѧϠϳϠΣΗ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ

.إقلیمي خاص تمتلك إدراكا قویا بنفسھا كقیادة إقلیمیة

�ϡϭΎѧѧѧγϣϟ:�ϭѧѧѧϫ�ϡϭΎѧѧѧγϣϟ�ϭ�ˬΔѧѧѧϧϣϳϬϠϟ�Δѧѧѧο έόϣϟ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ϡυϧѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϓ�ϲϧΎѧѧѧΛϟ�ϝѧѧѧϋΎϔϟ�ϭѧѧѧϫ�ϭ

�ΔѧѧѧѧΣϣΎρϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϧϣϳϬϣϟ�ϝϭΩ˷ѧѧѧѧϟ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϳϠϋΎϔΑ�ΔϣϭΎѧѧѧѧγϣϠϟ�ΔѧѧѧѧϳϓΎϛ�Γϭѧѧѧѧϗ�ϙѧѧѧѧϠΗϣΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�ϙѧѧѧѧϠΗ

�ϰѧѧϠϋ�ϭ�ˬΔѧѧυϫΎΑ�ΔѧѧϧϣϳϬϟ�Ϋϭѧѧϔϧ�ΔѧѧγέΎϣϣ�ΕΎѧѧϘϔϧ�ϝѧѧόΟ�ϡϭΎѧѧγϣϟ�έϭΩѧѧϘϣΑ�ϥϭѧѧϛϳ�Ι ѧѧϳΣ�ˬΔѧѧϧϣϳϬϠϟ

�ϡϭΎѧѧѧγϣϟ�ϙѧѧѧϠΗϣϳ�ϝѧѧѧϗϷ�Δѧѧѧϳϭϧόϣϟ�ϭ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΩΎϣϟ�ΓϭѧѧѧϘϟ�ϱΩѧѧѧΣΗ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϳϓΎϛϟ�ΓέΩѧѧѧϘϟ

�έѧѧѧΛϛ�ϥϭѧѧѧϛϳ�ϥ�ϲѧѧѧϣϳϠϗ·�ϡΎѧѧѧυϧ�ϱ�ϲѧѧѧϓ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ϭ�ˬΔѧѧѧϧϣϳϬϠϟ�ϰόѧѧѧγΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϙѧѧѧϠΗ�ϭ�ΔѧѧѧϧϣϳϬϣϟ�ϝϭΩ˷ѧѧѧϠϟ

�ϡϭΎѧѧγϣ�ΩѧѧΟϧϓ�ˬΓΩѧѧΣϭ�ΔѧѧΟέΩ�ϰѧѧϠϋ�ϭѧѧγϳϟ�ϥϭϣϭΎѧѧγϣϟ�ϥϭѧѧϛϳ�ΔѧѧϟΎΣϟ�ϩΫѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ϭ�ˬ�ϡϭΎѧѧγϣ�ϥѧѧϣ

78...أول ، مساوم ثاني

ϥ�ϝϭѧѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧѧϛϣϳ�ΫѧѧѧѧϬΑ�ϭ�ΩϋΎѧѧѧѧλ Η�ϲѧѧѧѧϓ�ΎѧѧѧѧϬΗϟί ϧϣ�ϭ�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�ΔѧѧѧѧΑΗέϣ�ϕΎϳѧѧѧѧγ�ϲѧѧѧѧϓ�ϲΉѧѧѧѧϳ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�έϭΩ˷ѧѧѧѧϟ

�ΔѧѧѧόΑΎΗΗϣϟ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�έϭΩѧѧѧϟ�ΩϭѧѧѧΟϭΑ�ϣѧѧѧγϳ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ΓϭѧѧѧϘϟ�ΏѧѧѧΗέϣ�ωϭѧѧѧϧΗ�˷ϥ�ϙѧѧѧϟΫ�ˬΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΕΎѧѧѧϘΑρϟ

.داخل النظام اإلقلیمي

�ϲѧѧѧϓ�ΩΩѧѧѧΣΗϳ�έϭΩѧѧѧϟ�ϡϭѧѧѧϬϔϣ�ϥΈѧѧѧϓ�ˬΎϧέѧѧѧη�ϥ�ϭ�ϕΑѧѧѧγ�Ύѧѧѧϣϛ"�ϝϭΩѧѧѧϟ�ΎѧѧѧϬΑ�ϡϭѧѧѧϘΗ�ϲѧѧѧΗϟ�Δѧѧѧϔϳυϭϟ�ϙѧѧѧϠΗ

ѧѧѧϓϲϟϭΩѧѧѧϟ�ΎѧѧѧϬρϳΣϣ�ϲ"�Δѧѧѧϳϣϫ�ΕΫ�Δѧѧѧϗϼϋ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ΎѧѧѧϬρϳΣϣ�ϭ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�έϭΩ�ϥϳѧѧѧΑ�Δѧѧѧϗϼόϟ�ϝѧѧѧΛϣΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬ

ΔѧѧѧϟϭΩϟ�έϭΩ�ΩѧѧѧϳΩΣΗ�ϲѧѧѧϓ.�ϰѧѧѧϠϋ�˯ΎѧѧѧϧΑ�ϥΩ˷ΩѧѧѧΣΗϳ�Ύѧѧѧϣϧ·�ˬϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ΎѧѧѧϫέΎρ·�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϫέϭΩ�ϭ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�Δѧѧѧϔϳυϭϓ

�ϭ�Δϳѧѧѧѧѧλ Χηϟ�ΕέѧѧѧѧѧϳϐΗϣϟ�ϭ�ϲѧѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΩѧѧѧѧѧΎϘϟ�ΕΎϛέΩѧѧѧѧϣΑ�ϕѧѧѧѧѧϠόΗϳ�ΎϬѧѧѧѧѧο όΑ�ΕΩΩѧѧѧѧѧΣϣϟ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϋϭϣΟϣ

ϟ�ΏѧѧѧϧϭΟϟ�ˬέϭΩ˷ѧѧѧϟ�ΔΑΣΎѧѧѧλ �ΔѧѧѧϟϭΩ˷Ϡϟ�ΔѧѧѧϳόϣΗΟϣϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΩΎϣϟ�ΕέΩѧѧѧϘϟΎΑ�ϕѧѧѧϠόΗϳ�έѧѧѧΧϵ�ΎϬѧѧѧο όΑ�ϭ�ˬ�Δѧѧѧϳϓέόϣ

�ΔѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΕΎѧѧϗϼόϟ�ρѧѧϣϧ�ϝѧѧΛϣ�ˬ�ΔѧѧϟϭΩϟ�ϙѧѧϠΗϟ�ΔѧѧϳϟϭΩϟ�ϭ�ΔѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΔѧѧϳΑϟΎΑ�ϕѧѧϠόΗΗ�ϝѧѧϣϭϋ�ϙΎѧѧϧϫ�έѧѧϳΧ�ϭ
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έϭΩϷ�ΔѧѧѧόϳΑρ�ϭ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧϓ�ΓϭѧѧѧϘϟ�ϊ ѧѧѧϳί ϭΗ�ρѧѧѧϣϧ�ϭ�ΓΩΎѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ϭ.�ϥΈѧѧѧϓ�ϕΑѧѧѧγ�Ύѧѧѧϣϟ�ΎѧѧѧϘϓϭ�ϭ�έϭΩ

:79الدولة یتحدد من خالل

�ΎѧѧѧϬϟϼυΑ�ϲѧѧѧϘϠΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ρϳѧѧѧΣϣϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΑϟ�ϲѧѧѧϓ�Ι ΩѧѧѧΣΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕέѧѧѧϳϐΗϟ�ϭ�ΕέϭѧѧѧρΗϟ

�ΩϭϳϘϟΎѧѧѧѧΑ�ϩΩѧѧѧѧΣΗ�ϭ�ι έѧѧѧѧϔϟ�Ϫѧѧѧѧϟ�Ί ѧѧѧѧϳϬΗ�ϭ�ˬΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�έϭΩ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧѧϳΑΎΟϳϹ�ϭ�ΔϳΑϠѧѧѧѧγϟ�ΎѧѧѧѧϬΗέϳΛ́Η�ϭ

.وفقا التجاه التغیر

�ΔѧѧѧѧѧϳϓέϐΟϟ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧѧѧλ Ηϗϻ��ΔϳѧѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΕέѧѧѧѧѧϳϐΗϣϟ�ΔѧѧѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϰѧѧѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧѧѧο ϹΎΑ�ΔѧѧѧѧѧϳΧϳέΎΗϟ�ϭ

�ϰѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧϳΟέΎΧ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�έϭΩ�ϝϭѧѧѧΣ�ΔѧѧѧϳϛέΩ·�ϡϳϫΎѧѧѧϔϣ�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϬΑ�ρΑΗέѧѧѧϳ�Ύѧѧѧϣ�ϭ�ΔѧѧѧϳΩΎϳϘϟ�ΕέѧѧѧϳϐΗϣϟ

�έϭΩ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΎϫέϭΩѧѧѧѧΑ�α ϛόϧѧѧѧѧΗ�ΔѧѧѧѧϳϠΧΩϟ�ΕΎѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϥ�Ύѧѧѧѧϣϛ�ˬϲϟϭΩѧѧѧѧϟ�ϭ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϥϳΩϳόѧѧѧѧλ ϟ

.الدولة خارجیا

�ˬΎϳΩΎѧѧѧλ Ηϗ�ΔѧѧѧϟϭΩϠϟ�ΔѧѧѧΣΎΗϣϟ�ΕέΩѧѧѧϘϟ�ΔѧѧѧόϳΑρ�ϭ�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΔѧѧѧόϳΑρ�Ύϳέϛѧѧѧγϋ�ˬΎѧѧѧϳϓέϐΟ

�ΎѧѧѧϬρϳΣϣ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�Δѧѧѧϳ΅έ�ΩΩѧѧѧΣΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ΓΩΎѧѧѧϳϘϟ�ΔѧѧѧόϳΑρ�ϭ�ΔѧѧѧϳΧϳέΎΗϟ�ΕΎѧѧѧΛϭέϭϣϟ�ϭ

.الدولي و اإلقلیمي

�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΔѧѧѧόϳΑρΑ�ΔѧѧѧϘϠόΗϣϟ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΕέѧѧѧϳϐΗϣϟ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�Ύѧѧѧο ϳ�ϩΩΩѧѧѧΣΗ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�έϭΩ

ϗϹ�ΎѧѧѧϬρϳΣϣ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΎѧѧϬϟ�ν έѧѧѧόΗΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ρϭϐѧѧѧο ϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣ�ϭ�ϲϟϭΩѧѧϟ�ϭ�ϭ�ϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϭ�ϲѧѧѧϣϳϠ

.قدرتھا على المناورة و الحركة

�Ύѧѧѧѧϣϟ�ΎѧѧѧѧϘϓϭ�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�έϭΩ�ΩѧѧѧѧϳΩΣΗ�ϲѧѧѧѧϓ�ϩέϭΩ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΓϭѧѧѧѧϘϟ�ϊ ѧѧѧѧϳί ϭΗ�ρϣϧѧѧѧѧϟ�ϥ�Ύѧѧѧѧϣϛ

�ΔѧѧѧϳέΣ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϟϭΩϠϟ�ρϣϧѧѧѧϟ�ϙѧѧѧϟΫ�ϪѧѧѧΑ�ϣѧѧѧγϳ�Ύѧѧѧϣϟ�ΎѧѧѧϘϓϭ�ˬΔѧѧѧϳόϣΗΟϣ�ϭ�ΔѧѧѧϳΩΎϣ�ΕέΩѧѧѧϗ�ϥѧѧѧϣ�ϪѧѧѧϛϠΗϣΗ

Ωϭ�ΎѧѧϳϣϳϠϗ·��ΎѧѧϬΗϛέΣ�ϥѧѧϣ�ΩѧѧΣΗ�Ωϭѧѧϳϗ�ϥѧѧϣ�ΎѧѧϬϳϠϋ�Ϫѧѧο έϔϳ�Ύѧѧϣ�ϭ�ΔѧѧϛέΣϟ�ϙΎѧѧϧϫ�ϥ�ΩѧѧΟϧ�Ϋѧѧϟ�ˬΎѧѧϳϟϭ

�ϭ�ΔѧѧѧѧѧϳΩΎϳϘϟ�ˬΔѧѧѧѧѧόΑΎΗϟ�ˬΔϳѧѧѧѧѧγϳέϟ�ϙΎѧѧѧѧѧϧϬϓ�ˬΔѧѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�έϭΩϸѧѧѧѧѧϟ�ΏѧѧѧѧѧΗέϣ�ϭ�ΕΎѧѧѧѧѧϘΑρ

�ϯ έѧѧѧΧ�έϭΩ�ΎѧѧѧϬϳϠΗ�ˬϲѧѧѧγΎγϷ�έϭΩ˷ѧѧѧϟ�Ϫѧѧѧϳϓ�α έΎѧѧѧϣΗ�ΓΩѧѧѧΎϗ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ϲѧѧѧϣϳϠϗ·�ϡΎѧѧѧυϧ�ϝѧѧѧϛϠϓ�ˬΔѧѧѧϳϭϧΎΛϟ

.أقل تأثیرا

�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧϓ�Ι ΩѧѧѧΣΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕέѧѧѧϳϐΗϣϠϟ�ΎѧѧѧϘϓϭ�Ύѧѧѧο ϳ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�έϭΩ�ΩΩѧѧѧΣΗϳ�Ύѧѧѧϣ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϭ�ϲϟϭΩѧѧѧϟ

�ϭ�ˬέѧѧѧϳϐΗϟ�ϙѧѧѧϟΫ�ΔѧѧѧϬΟϭϣϟ�ΎѧѧѧϫέϭΩ�ϲѧѧѧϓ�ϝѧѧѧΛΎϣϣ�έѧѧѧϳϳϐΗ�Ι ΩѧѧѧΣ·�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΓΩѧѧѧΣϭϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΏΟϭΗѧѧѧγϳ

�Ωѧѧϳί Η�Ωѧѧϗ�ϭ�ˬΔѧѧϟϭΩϟ�έϭΩ�ΩѧѧϳΩΣΗ�ϲѧѧϓ�ϝѧѧϣϭόϟ�ν ѧѧόΑ�έϳΛ́ѧѧΗ�ϥѧѧϣ�ΩѧѧΣΗ�Ωѧѧϗ�ΔѧѧϳϟϭΩϟ�ΕέѧѧϳϐΗϟ�ϩΫѧѧϫ

.من تأثیر عوامل أخرى 
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�ΫѧѧѧѧϬϟ�ϥϳϳѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΓΩΎѧѧѧѧϘϟ�ϙέΩ·�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧϣ�Ύѧѧѧѧο ϳ�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�έϭΩ�ΩΩѧѧѧѧΣΗϳ���������ϯ έѧѧѧѧϳ�Ύѧѧѧѧϣϛϓ�έϭΩѧѧѧѧϟ

"�ϥΎѧѧѧϣέϳϫHerman" و"ϭΎѧѧѧϧί ϭέRoznaw" و"ϲѧѧѧϠΟϳϛkijli"�ϲѧѧѧϧόϳ�έϭΩѧѧѧϟ�ϥ

.80إدراك صّناع السیاسة الخارجیة لمواقع بلدانھم في النظام الدولي

�ϲѧѧѧϓ�ϭ�ˬ�ΔѧѧѧϣΎϋ�ϲϟϭΩѧѧѧϟ�ρϳѧѧѧΣϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ϝѧѧѧϋΎϓ�έϭΩ�Ώѧѧѧόϟ�ϭ�ΓΩΎѧѧѧϳϘϟ�ϲѧѧѧϓ�ΓΩέϹ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ϙϼΗϣΎѧѧѧϓ

�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ��ΎѧѧѧϬϗΎρϧ�ΩϭΩѧѧѧΣ�ϯ έѧѧѧϳ�Ύѧѧѧϣ�ΏѧѧѧγΣ�ρΑΗέѧѧѧϳ�ˬι ϭѧѧѧλ Χϟ�ϪѧѧѧΟϭ�ϰѧѧѧϠϋ"ϲΗѧѧѧγϟϭϫ"�ϙѧѧѧϠΗ�ϙέΩΈѧѧѧΑ

έέѧѧѧϘϟ�ωΎ˷ϧѧѧѧλ �ϙέΩ·�ϭ�Εέϭѧѧѧλ Ηϟ�ΎѧѧѧγΎϛόϧ�ϙέΩϹ�ϙѧѧѧϟΫ�ϥϭѧѧѧϛϳ�ϭ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗ·�ΓΩΎѧѧѧϳϘϛ�ΎϬѧѧѧγϔϧϟ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ81 ،

�ϭ�έѧѧѧλ Ύϧόϟ�ϙѧѧѧϠΗ�ϡѧѧѧϬϟ�ΎѧѧѧϬΣϧϣΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ι έѧѧѧϔϟ�ΔѧѧѧόϳΑρ�ϭ�ˬΓϭѧѧѧϘϟ�έѧѧѧλ Ύϧϋ�ϥѧѧѧϣ�ϡϬΗΩѧѧѧΣϭ�ϪѧѧѧϳϠϋ�έϓϭѧѧѧΗΗ�Ύѧѧѧϣϟ

�ϡѧѧѧѧΟΣ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ΏѧѧѧѧγΎϧΗϳ�ϱΫѧѧѧѧϟ�έϭΩ˷ѧѧѧѧϟ�Δѧѧѧѧϳϋϭϧ�ϲΟέΎѧѧѧѧΧϟ�έϭΩ˷ѧѧѧѧϟ�ϝϣѧѧѧѧηϳ�ΔѧѧѧѧΟϳΗϧϛ�ϭ�ˬΓέϓϭѧѧѧѧΗϣϟ�ΕΎѧѧѧѧϳϧΎϛϣϹ

:82للوحدة الدولیة ثالث أبعاد رئیسیة ھي 

ѧѧѧ˰1�ΕϻΎѧѧѧΟϣϠϟ�ϩέϭѧѧѧλ Η�ϱ�ˬϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϕѧѧѧγϧϟ�ϲѧѧѧϓ�ΓΩѧѧѧΣϭϟ�ί ѧѧѧϛέϣϟ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϊ ϧΎѧѧѧλ �έϭѧѧѧλ Η

ѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧγΎϳγϟ�ϊ ϧΎѧѧλ ϟ�ϣѧѧγϳ�Ύѧѧϣ�ˬΫϭѧѧϔϧϟ�ϙѧѧϟΫ�ΔѧѧΟέΩ�ϭ�ˬΫϭѧѧϔϧΑ�ΓΩѧѧΣϭϟ�ΎѧѧϬϳϓ�ϊ ѧѧΗϣΗΗ�ϲѧѧΗϟ�Δϳѧѧγϳέϟ ة

.تصور المجال الرئیسي لدوره، ھل ھو على المستوى اإلقلیمي أو العالمي

�ѧѧѧѧ˰2�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΓΩѧѧѧѧΣϭϠϟ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϠϟ�Δϳѧѧѧѧγϳέϟ�ϊ ϓϭΩѧѧѧѧϠϟ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϊ ϧΎѧѧѧѧλ �έϭѧѧѧѧλ Η

�Δ˷ϳϋέѧѧѧλ �ϊ ѧѧѧϓϭΩ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΔρΎѧѧѧγϭϟ�έϭΩ�ϙѧѧѧϟΫ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ΔѧѧѧϳϧϭΎόΗ�ϊ ѧѧѧϓϭΩ�ϥϳѧѧѧΑ�ϊ ϓϭΩѧѧѧϟ�ϙѧѧѧϠΗ�ΕϭΎѧѧѧϔΗΗ

.كمعاداة االستعمار

�ѧѧѧѧ˰3�˯Ω�ΔѧѧѧѧΟϳΗϧ�ˬϲϟϭΩѧѧѧѧϟ�ϕѧѧѧѧγϧϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϝѧѧѧѧϣΗΣϣϟ�έѧѧѧѧϳϐΗϟ�ϡѧѧѧѧΟΣϟ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϊ ϧΎѧѧѧѧλ �ΕΎѧѧѧѧόϗϭΗ

�ϯ έѧѧѧѧΧ�έϭΩ�ϭ�ˬϲϟϭΩѧѧѧѧϟ�ϕѧѧѧѧγϧϠϟ�ϲѧѧѧѧϠϛϟ�έѧѧѧѧ˷ϳϐΗϟ�ϥϣѧѧѧѧο ΗΗ�έϭΩ�ϙΎѧѧѧѧϧϬϓ�ˬϕѧѧѧѧγϧϟ�Ϋѧѧѧѧϫ�ϲѧѧѧѧϓ�Ύѧѧѧѧϣ�Δѧѧѧѧϔϳυϭ

.تنصرف إلى استمرار الوضع الراھن

ϣΗ�Ύѧѧϣ�ϡѧѧΟΣΑ�ΎѧѧγΎγ�ρΑΗέѧѧѧϳ�ˬΎѧѧϣ�ΔѧѧϳϣϳϠϗ·�Γϭѧѧϗ�ϱ�ϪѧѧγέΎϣΗ�ϱΫѧѧϟ�έϭΩ˷ѧѧϟ�ϥ·�ϭ�ΕΎѧѧѧϳϧΎϛϣ·�ϥѧѧϣ�ϪѧѧϛϠ

�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϙϭϠѧѧѧγϟΎϓ�ˬέϭΩ˷ѧѧѧϟ�ΏέѧѧѧΗϗ�ΏѧѧѧγΣ�ϑ όѧѧѧο ϟ�ϭ�ΓϭѧѧѧϘϟ�έѧѧѧλ Ύϧϋ�ϝϛѧѧѧηΗ�ϥѧѧѧϣ�ϲѧѧѧϬϓ�ˬΕέΩѧѧѧϘϣ

�Ύѧѧѧϫ˯ Ω�ΩΩѧѧѧΣϳ�ϱΫѧѧѧϟ�έѧѧѧϣϷ�ˬΔѧѧѧϳόϣΗΟϣϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΩΎϣϟ�ΔѧѧѧϳΗΫϟ�ΕέΩѧѧѧϘϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ί ѧѧѧϛέϳ�ΔϳѧѧѧγΎϳγ�ΓΩѧѧѧΣϭ�ϱϷ

ϭѧѧѧϘϟ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϫέϳΛ́Η�ϯ Ωѧѧѧϣ�ϭ�ΎѧѧѧϬϠόϓ�ΩΩѧѧѧΣΗϳ�ϙϟΫѧѧѧϟ�ΎѧѧѧόΑΗ�ϭ�ˬϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϭ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϥϳΩϳόѧѧѧλ ϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ϯ

.األخرى قوة أو ضعفا ، بحسب طبیعة القدرات التي تمتلكھا 

.37-35، ص ص مرجع نفسھال80
81

.33، ص مرجع سابقحجاب، 
.34، ص المرجع نفسھ82
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�ϊ ϧΎѧѧѧѧλ �ΕΎѧѧѧѧϬΟϭΗ�ϭ�ϑ Ωѧѧѧѧϫ́Α�ρΑΗέѧѧѧѧϳ�ˬΔѧѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΎϬΗѧѧѧѧγΎϳγ�ϭ�Ύѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�έϭΩ˷ѧѧѧѧϟ�ϭ

�ϯ ϭѧѧѧѧϘϟ�ϭ�ϝϭΩѧѧѧѧϟΎΑ�ΎѧѧѧѧϬΗϗϼϋ�ΔѧѧѧѧόϳΑρ�ϭ�ˬϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ΎѧѧѧѧϬρϳΣϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ϪѧѧѧѧΗΩΣϭ�ΔѧѧѧѧϧΎϛϣϟ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ

.83تتحدد طبیعة السیاسة اإلقلیمیة المتبعةاإلقلیمیة المجاورة، و من خاللھا 

�ΎѧѧѧѧϫέϭΩ�ΔѧѧѧѧόϳΑρ�ϲѧѧѧѧϓ�έΛ̈́ѧѧѧѧΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�Γϭѧѧѧѧϗ�έѧѧѧѧλ Ύϧϋ�ϭ�ΕΎѧѧѧѧϣϭϘϣ�ϥ�ϝϭѧѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧѧϛϣϳ�ΫѧѧѧѧϬΑ�ϭ

�έѧѧѧηΎΑϣϟ�ϱϭѧѧѧϳΣϟ�ϝΎѧѧѧΟϣϟ�ϲѧѧѧϓέϐΟϟ�ϊ ѧѧѧϗϭϣϟ�ΩΩѧѧѧΣϳ�Ι ѧѧѧϳΣ��ˬΔѧѧѧϳϓέϐΟϟ�ΕέѧѧѧϳϐΗϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ϝѧѧѧΛϣΗΗ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ

Οϭϣϟ�ΕΩѧѧѧϳΩϬΗϟ�ΔѧѧѧόϳΑρ�ΩΩѧѧѧΣϳ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϪѧѧѧΟϭΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ˬΔѧѧѧϟϭΩϟ�ϥѧѧѧϣ�ϰѧѧѧϟ·�ΔѧѧѧϬ

�ΎѧѧѧϫέϳΛ́Η�ϭ�ˬΎѧѧѧϫέΎρ·�ϲѧѧѧϓ�ϊ ѧѧѧϘΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϳϓέϐΟϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϩΎѧѧѧΟΗΎΑ�ϥΎѧѧѧϳΣϷ�ΏѧѧѧϠϏ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΎϬΗѧѧѧγΎϳγ

�ΔѧѧϳόϳΑρϟ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧλ Ηϗϻ�Ωέϭѧѧϣϟ�ϯ έѧѧΧ�ΔѧѧϳΣΎϧ�ϥѧѧϣ�ϭ�ˬΔѧѧϳΣΎϧ�ϥѧѧϣ�Ϋѧѧϫ�ΔѧѧϟϭΩϟ�Γϭѧѧϗ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧΑΎΟϳ·�ϭ�ΎΑϠѧѧγ

Ηϗϻ�ϭѧѧѧϣϧϠϟ�ϱΩΎѧѧѧϣϟ�α ΎѧѧѧγϷ�ϝϛ˷ѧѧѧηΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔϳέѧѧѧηΑϟ�ϭ�ΕΎѧѧѧϗϼϋ�ϲѧѧѧϓ�ϝϭΧΩѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϬϧϛϣϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϱΩΎѧѧѧλ

�ΏϳέΩѧѧѧΗ�ϥϣѧѧѧο ΗΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ΎϬΗέΩѧѧѧϘϟ�ΎѧѧѧϫέϳϭρΗ�ϲѧѧѧϓ�έΛ̈́ѧѧѧϳ�Ϫѧѧѧϧϭϛ�ϥѧѧѧϋ�ϼѧѧѧο ϓ�ˬΔѧѧѧϔΛϛϣ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗ

�ΕέѧѧѧϳϐΗϣϟ�έѧѧѧϳΧ�ϭ�ˬΏέѧѧѧΣϟ�ϝϭѧѧѧΧΩ�ϭ�ϠѧѧѧγΗϟ�ϕΎΑѧѧѧγ�ϝϭѧѧѧΧΩ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎϬΗέΩѧѧѧϗ�ϭ�ˬΎϬΛϳΩѧѧѧΣΗ�ϭ�ΕϭѧѧѧϘϟ

ϭ�ΔѧѧϳϋΎϣΗΟ�ΕΩΎѧѧϋ�ϭ�ΔѧѧϳϓΎϘΛ�ϡϳѧѧϗ�ϥѧѧϣ�ΎѧѧϬΑ�ϝѧѧλ Ηϳ�Ύѧѧϣ�ϭ�ΔѧѧϳόϣΗΟϣϟ�ϥϳϭѧѧϛΗ�ϲѧѧϓ�έΛ̈́ѧѧΗ�ΔѧѧϳΧϳέΎΗ�ΏέΎѧѧΟΗ

.الرأي العام و الجماعات الضاغطة

.مفھوم السیاسة الخارجیة و محدداتھا:المبحث الثاني

.مفھوم السیاسة الخارجیة:المطلب األول

تعریف السیاسة الخارجیة:

�ϰѧѧѧѧϠϋϭ�ˬΔѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�ϥѧѧѧѧϋ�ΔѧѧѧѧϘΛΑϧϣϟ�ϊ ϳѧѧѧѧο ϭϣϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ωϭѧѧѧѧο ϭϣ�ϥ·

�ϻ·�ˬΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϠϟ�ϝϣΎѧѧѧη�ϭ�ϊ ϣΎѧѧѧΟ�ϑ ѧѧѧϳέόΗ�ϊ ѧѧѧο ϭ�ϰѧѧѧϠϋ�ωΎѧѧѧϣΟ·�ϭ�ϕΎѧѧѧϔΗ�ΩϭѧѧѧΟϭ�ϡΩѧѧѧϋ�ϥѧѧѧϣ�ϡϏέѧѧѧϟ

�ΕΎѧѧѧϔϳέόΗ�ΕϣΩѧѧѧϗ�ˬΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϠϟ�ϲϣϳϫΎѧѧѧϔϣ�έΎѧѧѧρ·�ϊ ѧѧѧο ϭ�ΕѧѧѧϟϭΎΣ�ΕΎѧѧѧϔϳέόΗϟ�ν ѧѧѧόΑ�ΩѧѧѧΟϭΗ�Ϫѧѧѧ˷ϧ

.ین مختصین في مجال السیاسة الخارجیةعدیدة من قبل مفكر

.35، ص المرجع نفسھ83
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�ΎѧѧѧϬϓέϋ"ϲѧѧѧΗΣ�ϑ ѧѧѧγϭϳ�ϑ ѧѧѧλΎϧ"�ΎѧѧѧϬϧ�ϰѧѧѧϠϋ":�Ωѧѧѧϗ�ϭ�ˬϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ΎѧѧѧϬρϳΣϣ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΔϳϛϭϠѧѧѧγ

�ϲѧѧѧϓ�ΕΩѧѧѧΣϭ�ϭѧѧѧΣϧ�ϭ�ϯ έѧѧѧΧ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ϭѧѧѧΣϧ�ΔѧѧѧϬΟϭϣ�ΔѧѧѧϔϠΗΧϣ�ϻΎϛѧѧѧη�ΫѧѧѧΧ́Η�Ωѧѧѧϗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔϳϛϭϠѧѧѧγϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϥϭѧѧѧϛΗ

.84"المحیط الخارجي من غیر الدول كالمنظمات الدولیة

�ΔѧѧѧγΎϳγϟΎϓ�Δѧѧѧϣυϧϣ�ϭ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ΎѧѧѧϬϳϟ·�ΔѧѧѧϬΟϭϣϟ�ΓΩѧѧѧΣϭϟ�ΕѧѧѧϧΎϛ�ΎѧѧѧϣϬϣ�ΝέΎѧѧѧΧϟ�ϭѧѧѧΣϧ�ϪѧѧѧΟϭΗ�ϝϭΩѧѧѧϠϟ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ

ΎѧѧѧѧϫέϳϏ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϟϭΩ.�ΎѧѧѧѧϬΗϳΑ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΩѧѧѧѧΣϭϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ΕϼϋΎѧѧѧѧϔΗϟ�ΝΎѧѧѧѧΗϧ�ϲѧѧѧѧϫ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϭ

.الخارجیة

�ΔѧѧѧϳΑϟ�ϰѧѧѧϠϋ�έϳΛ́ѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϟϭΎΣϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ϱϭѧѧѧρϧΗ�Δѧѧѧϳϋϭ�ΔѧѧѧϳϠϣϋ�α ΎѧѧѧγϷΎΑ�ϝϭΩѧѧѧϠϟ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�έѧѧѧΑΗόΗ

ϟ�έϭѧѧѧλ Η�ϥѧѧѧϛϣϳ�ϼѧѧѧϓ�ˬϑ ΩѧѧѧϫϷ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϕѧѧѧϳϘΣΗϟ�ΔѧѧѧϳΑϟ�ϙѧѧѧϠΗ�ϊ ѧѧѧϣ�ϡϠϗ́ѧѧѧΗϟ�ϝѧѧѧϗϷ�ϰѧѧѧϠϋ�ϭ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧ

�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�έΎѧѧѧρ·�ϲѧѧѧϓ�ΓΩΩѧѧѧΣϣ�Δѧѧѧϔϳυϭϟ�ϊ ѧѧѧϠρΗϟ�ϭ�ϑ ΩѧѧѧϫϷ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϥϣѧѧѧο ΗΗ�ϻ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧ�ΔѧѧѧγΎϳγ

.العامة للوحدة الدولیة

�ΎѧѧѧѧϬϓέόϳ"ϥΎѧѧѧѧϣέϫ�ί ϟέΎѧѧѧѧηΗ"ΎѧѧѧѧϬϧ�ϰѧѧѧѧϠϋ" :�ϭόϧΎѧѧѧѧλ �ΎѧѧѧѧϬόΑΗϳ�ϲѧѧѧѧΗϟ�Δϳϣѧѧѧѧγέϟ�ΕΎϳϛϭϠѧѧѧѧγϟ�ϙѧѧѧѧϠΗ

�ΕΩѧѧѧΣϭϟ�ϙϭϠѧѧѧγ�ϲѧѧѧϓ�έϳΛ́ѧѧѧΗϟ�ΎѧѧѧϬΑ�ϥϭΩѧѧѧλ Ϙϳ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ϡϬϧϭѧѧѧϠΛϣϳ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ΔѧѧѧϣϭϛΣϟ�ϲѧѧѧϓ�ϥϳϳϣѧѧѧγέϟ�έέѧѧѧϘϟ

.85"الدولیة

�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΕΎѧѧѧѧϬΟϭΗϟ�ϭ�ΕΎϳϛϭϠѧѧѧѧγϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϋϭϣΟϣ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϥ�ϝϭѧѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧѧϛϣϳ�ΫѧѧѧѧϬΑ�ϭ

ϟ�ΎѧѧѧϬρϳΣϣ�ϩΎѧѧѧΟΗ�Δѧѧѧϧϳόϣ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ΎϫΩѧѧѧϣΗόΗ�ΔρѧѧѧγϭΗϣ�ˬΓέϳѧѧѧλ ϗ�ΕѧѧѧϧΎϛ�˯ϭѧѧѧγ�ΎϬϓΩѧѧѧϫ�ϕѧѧѧϳϘΣΗ�ΔѧѧѧϳϐΑ�ϲΟέΎѧѧѧΧ

ΓΩѧѧѧѧϣΗόϣϟ�ϝΎѧѧѧѧγϭϟ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧϣ�ˬϯ Ωѧѧѧѧϣϟ�ΓΩѧѧѧѧϳόΑ�ϭ)ˬΔϳέϛѧѧѧѧγϋ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧѧλ Ηϗ�ˬΔϳѧѧѧѧγΎϣϭϠΑΩ(......�ϙѧѧѧѧϟΫ

.حسب طبیعة الھدف

�ϭ�ϟΎѧѧѧλ ϣ�ϕѧѧѧϳϘΣΗ�ϑ ΩϬΗѧѧѧγΗ�ϲѧѧѧϫ�Ύѧѧѧϣϧ·�ϭ�ˬύέѧѧѧϓ�ϥѧѧѧϣ�ϊ ѧѧѧΑϧΗ�ϻ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ϱϷ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟΎϓ

ˬϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϝΎѧѧѧΟϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ϑ Ωѧѧѧϫ�ΎѧѧѧϬϠϣϋ�ΞϣΎѧѧѧϧέΑ�ϲѧѧѧϫ�ΔѧѧѧϟϭΩϠϟ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϥ�ϝΎѧѧѧϘϳ�ϙϟΫѧѧѧϟ

�ˬΎϬΣϟΎѧѧѧλ ϣ�α ѧѧѧϛόΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΎѧѧѧϬϘϳϘΣΗ�ϰѧѧѧϟ·�ϰόѧѧѧγΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϑ ΩѧѧѧϫϷ�ϥϣѧѧѧο Ηϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϝΎѧѧѧΟϣϟ�ϲѧѧѧϓ

�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϊ ϧѧѧѧѧλ �ΔѧѧѧѧϳϠϣϋ�ϲѧѧѧѧο ΗϘΗ�Ϋѧѧѧѧϛϫ�ϭ�ˬϑ ΩѧѧѧѧϫϷ�ϙѧѧѧѧϠΗ�ϕѧѧѧѧϳϘΣΗϟ�Δѧѧѧѧϣί ϼϟ�ϝΎѧѧѧѧγϭϟ�ϥѧѧѧѧϋ�ϼѧѧѧѧο ϓ

:الخارجیة ألي دولة عملیتین أساسیتین

ΩѧѧϫϷ�ΩѧѧϳΩΣΗ�Ύѧѧϣ�ϭѧѧϫ�ϭ�ΔѧѧϟϭΩϠϟ�ΔѧѧϳϘϳϘΣϟ�ΕέΩѧѧϘϟ�˯ϭѧѧο �ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϠϣόϟ�ϩΫѧѧϫ�ϡΗѧѧΗ�ϥ�ϲѧѧϐΑϧϳ�ϭ�ϑ 

".رسم إستراتیجیة الدولة الخارجیة"یطلق علیھ البعض 

84
.157، ص )1985، 1لبنان، دار الكتاب العربي، ط(، النظریة في العالقات الدولیةناصف یوسف حتي، 

85
.123، ص )1989، 2القاھرة، مكتبة النھضة المصریة، ط(، تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم، 
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�ϝΎѧѧγϭϟ�Ώѧѧγϧ�έΎѧѧϳΗΧ�ϰѧѧϧόϣΑ�ˬΔѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧγΎϳγϟ�ϥѧѧϓ�έϫϭѧѧΟ�ϥѧѧϣϛϳ�Ύѧѧϧϫ�ϭ�ϝΎѧѧγϭϟ�έΎѧѧϳΗΧ

.أو تبني التكتیك المالئم الذي یوصلنا إلى الھدف السابق تحدیده

طبیعة السیاسة الخارجیة:

�ˬΎϛΑΎѧѧѧηΗ�ϭ�ΩѧѧѧϳϘόΗ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ΕΎѧѧѧϳϠϣόϟ�έѧѧѧΛϛ�ΎѧѧѧϬϧϭϛΑ�ϡѧѧѧγΗΗ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϊ ϧѧѧѧλ �ΔѧѧѧϳϠϣϋ�ϥ·

�ϊ ѧѧѧο ϭ�έΎѧѧѧρϹ�Ϋѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓϭ"ΩѧѧѧϠϳϔϣϭϠΑ"�ϥѧѧѧϣ�ѧѧѧο ϭϳ�ˬΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϊ ϧѧѧѧλ �ΔѧѧѧϳϠϣϋ�ϡѧѧѧϬϔϟ�ΎѧѧѧΟΫϭϣϧ

�ϊ ϧѧѧѧλ �ΔѧѧѧϳϠϣϋ�ϥ�έϭѧѧѧλ Ηϳ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬΔѧѧѧϳϠϣόϟ�ϙѧѧѧϠΗϟ�ΔѧѧѧϳΑϳϛέΗϟ�ΔѧѧѧόϳΑρϟ�ϪѧѧѧϟϼΧ�ΩΩѧѧѧΣΗΗ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ

:في نسق یتألف من ثالث مراحل و ھي

-ϝϭϷ�ΔѧѧѧѧϠΣέϣϟ:�ϭ�ΕΎѧѧѧѧѧϣϭϠόϣϟ�ϝѧѧѧѧѧϘϧ�ϭ�ˬΕΎѧѧѧѧѧυΣϼϣϟ�ϭ�ΕΎѧѧѧѧѧϣϭϠόϣϟ�ϊ ѧѧѧѧѧϣΟ�ϝϣѧѧѧѧѧηΗ�ϭ�ΕϼΧΩѧѧѧѧѧϣϟ

.المخابرات و تدریب أفراد جھاز السیاسة الخارجیة

-ΔѧѧѧϳϧΎΛϟ�ΔѧѧѧΣέϣϟ:�ϭ��ρϳѧѧѧρΧΗϟ�ΔѧѧѧϳϠϣϋ�ˬΕΎѧѧѧϣϭϠόϣϟ�ϝΎϣόΗѧѧѧγ�ϝϣѧѧѧηΗ�ϭ�ΕέέѧѧѧϘϟ�ϝѧѧѧϳϠΣΗϟ�ΔѧѧѧϳϠϣϋ

�ϭ�ѧѧѧλ ϧϟ�ϭ�ΔϣϭΎѧѧѧγϣϟ�ϭ�Ι ѧѧѧΣϟ�ϭ�ΔѧѧѧγϓΎϧϣϟ�ϭ�ΔѧѧѧϠϳΩΑϟ�ΕΎϳΟϳΗέΗѧѧѧγϻ�ϭ�ϑ ΩѧѧѧϫϷ�ϰѧѧѧϠϋ�ί ѧѧѧϛέΗ�ϲѧѧѧΗϟ

.التوصیات 

-ΔѧѧѧѧѧΛϟΎΛϟ�ΔѧѧѧѧѧϠΣέϣϟ:�ϡϼѧѧѧѧѧϋϹ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧόΑΎΗϣϟϭ�ΫѧѧѧѧѧϳϔϧΗϟ�ϭ�ΔϳѧѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΕέΎѧѧѧѧѧϳΧϟ�ϝϣѧѧѧѧѧηΗ�ϭ�ΕΎѧѧѧѧѧΟέΧϣϟ

.86والمفاوضة و الحث و التعلم من خبرة التطبیق

ϔϣϟ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ϑ Ωѧѧѧϫ�ϕѧѧѧϘΣϳ�ϝѧѧѧϣόϠϟ�ΞϣΎѧѧѧϧέΑ�ΔϏΎϳѧѧѧλ �ϥѧѧѧϋ�ΓΩѧѧѧϘόϣϟ�ΕΎѧѧѧϳϠϣόϟ�ϩΫѧѧѧϫ�έϔѧѧѧγΗ�ϥ�ν έѧѧѧΗ

�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϡΗѧѧѧϳ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�˯Ω�ϡϳѧѧѧϳϘΗ�ϥΈѧѧѧϓ�ϡѧѧѧΛ�ϥѧѧѧϣϭ�ˬϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ρϳѧѧѧΣϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΓΩѧѧѧΣϭϟ

�ˬΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�Ωέϭѧѧѧϣϟ�ϥѧѧѧϣ�έΩѧѧѧϗ�ϝѧѧѧϗ́Α�ϭ�ˬΎϔϠѧѧѧγ�ΓΩΩѧѧѧΣϣϟ�ϑ ΩѧѧѧϫϷ�ϕѧѧѧϳϘΣΗ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎϬΗέΩѧѧѧϗ�ϯ ΩѧѧѧϣΑ�ΎѧѧϬΗϧέΎϘϣ

.اءةأي بكل فاعلیة و كف

:و ھناك مجموعة من معاییر أخرى لتقییم أداء السیاسة الخارجیة و ھي 

Ρϭѧѧѧοϭϟ:�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�Ι ΩѧѧѧΣϷ�ρѧѧѧγϭ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϠϟ�ϡΎѧѧѧόϟ�ϪѧѧѧΟϭΗϟ�Ρϭѧѧѧο ϭ�ϙϟΫѧѧѧΑ�Ωѧѧѧλ Ϙϳ�ϭ

.المعقدة

ϕΎѧѧѧѧγΗϻ:�ϱ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΞϣΎѧѧѧѧϧέΑ�ΩΎѧѧѧѧόΑ�ΔѧѧѧѧϓΎϛ�ϡΎΟѧѧѧѧγϧ�ϭ�ϝѧѧѧѧϣΎϛΗ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϑ έѧѧѧѧλ ϧϳ�ϭ

.....التوجیھات ،األھداف،األدوار و االستراتیجیات 

.466، 465، ص ص المرجع نفسھ86
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ΔϳέέϣΗѧѧѧγϻ:�˯ϭѧѧѧγ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϠϟ�ϯ Ωѧѧѧϣϟ�ΩѧѧѧϳόΑ�ϲΟϳΗέΗѧѧѧγ�έϭѧѧѧυϧϣ�ΩϭѧѧѧΟϭ�ϲѧѧѧϧόϳϭ

.على مستوى التنفیذ أو الصیاغة

ϕѧѧѧϓϭΗϟ:�ϊ ѧѧѧϣ�ϭ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ϑ ϭέѧѧѧυϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϕѧѧѧϓϭΗ�ϪѧѧѧΑ�Ωѧѧѧλ Ϙϳ�ϭ

.قدرات الدولة بصفة عامة

87و یعني القدرة على التأقلم و تعدیل السیاسة طبقا لتغیر الظروف:التكیف.

.محددات السیاسة الخارجیة:المطلب الثاني

ѧѧΗϟ�ΕΩΩѧѧΣϣϟ�ΩѧѧϳΩΣΗ�ϲѧѧϓ�ϥϳέѧѧϛϔϣϟ�ϥϳѧѧΑ�ϑ ϼΗѧѧΧϻ�ϡѧѧϏέ�ΔѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧϓ�έέѧѧϘϟ�ΔϋΎϧѧѧλ �ϙέѧѧΣΗ�ϲ

�ϲѧѧѧϓ�Δϳѧѧѧγϳέ�ΕΩΩѧѧѧΣϣ�Ι ϼѧѧѧΛ�ϝϭѧѧѧΣ�ωΎѧѧѧϣΟ·�ϙΎѧѧѧϧϬϓ�ˬΎѧѧѧϬϬϳΟϭΗ�ϭ�ΎѧѧѧϬΗόϳΑρ�ϲѧѧѧϓ�ϡϛΣΗѧѧѧΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ

�ϭ�ΔϳΟϭϟϭϛϳѧѧѧѧγϟ�ΕΩΩѧѧѧѧΣϣϟ�ˬΔѧѧѧѧϳϠΧΩϟ�ΕΩΩѧѧѧѧΣϣϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϝѧѧѧѧΛϣΗΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϟϭΩ�ϱϷ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ

.88المحددات الخارجیة

المحددات الداخلیة:

ѧѧѧѧϣϭϣϋ�ϥѧѧѧѧϣϛΗ�ϭ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳόϳΑρϟ�ΔѧѧѧѧρέΎΧϟ�ϥϣѧѧѧѧο �ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�ϪѧѧѧѧϠΗΣΗ�ϱΫѧѧѧѧϟ�ϲѧѧѧѧϓέϐΟϟ�ϊ ѧѧѧѧϗϭϣϟ�ϲѧѧѧѧϓ�Ύ

�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�ΎѧѧѧѧϬϛϠΗϣΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�Εϼϫ̈́ ѧѧѧѧϣϟ�ϭ�ΕΎѧѧѧѧϧΎϛϣϹ�έΛ̈́ѧѧѧѧΗ�Ύѧѧѧѧϣϛ�ˬΔѧѧѧѧϔϠΗΧϣ�ϝϭΩ�Ϫѧѧѧѧϳϓ�ϝΧΩѧѧѧѧΗ�ϱΫѧѧѧѧϟ�ΎѧѧѧѧϫέϭΟ

�ΎѧѧѧϬϠόΟϳ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγ·�ΕϭέѧѧѧΛ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧϬΗί ΎϳΣϓ�ˬΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΎϬΗѧѧѧγΎϳγ�ϊ ϧѧѧѧλ �ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϬϟ�ΔѧѧѧΣΎΗϣϟ�ΩέϭϣϟΎѧѧѧϛ

ϟΎΑ�έΛ́ѧѧѧΗϟ�ϭ�έϳΛ́ѧѧѧΗϟ�ϊ ѧѧѧϗϭϣ�ϲѧѧѧϓΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕϼϋΎѧѧѧϔΗϟ�ϑ ѧѧѧϠΗΧϣϟ�ΔΑѧѧѧγϧ.�ϱΫѧѧѧϳϔϧΗϟ�ί ΎѧѧѧϬΟϟ�Ύѧѧѧο ϳ�ΏѧѧѧόϠϳ�Ύѧѧѧϣϛ

.دورا مھما في التأثیر على السیاسة الخارجیة

�ΎѧѧѧϬόϗϭϣ�ΫѧѧѧΧ́Η�ΔѧѧѧϳϠΧΩϟ�ΕΎѧѧѧϬΟϟ�ν όΑѧѧѧϟ�ΔѧѧѧΗϭΎϔΗϣ�ΕέϳΛ́ѧѧѧΗ�ϙΎѧѧѧϧϫ�ˬΕέѧѧѧϳϐΗϣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ΏѧѧѧϧΎΟ�ϰѧѧѧϟ·�ϭ�Ϋѧѧѧϫ

:بطریقة أو بأخرى في التأثیر في سلوكیات السیاسة الخارجیة للّدول منھا

ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�Δѧѧѧγγ΅ϣϟ�έϭΩ:�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϙѧѧѧϳέΣΗ�ϲѧѧѧϓ�ϡѧѧѧϬϣ�έϭΩ�ΕΎѧѧѧγγ΅ϣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ΏѧѧѧόϠΗ�Ι ѧѧѧϳΣ

�ϙѧѧѧϟΫ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝΎѧѧѧΛϣ�ϥѧѧѧγΣ�ϭ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�Γέί ϭ�έϭΩ�ϥѧѧѧϋ�ΎѧѧѧϫέϭΩ�ϝѧѧѧϘϳ�ϻ�Ϋ·�ˬϝϭΩѧѧѧϠϟ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ

.تأثیر التجار في إیران على السیاسة العامة للدولة و حتى على سیاستھا الخارجیة

Δϳϣѧѧѧѧѧѧγέϟ�έѧѧѧѧѧѧϳϏ�ΕΎѧѧѧѧѧѧγγ΅ϣϟ�έϭΩ:Ώί ΣϷΎѧѧѧѧѧѧϛ�ˬΔρϏΎѧѧѧѧѧѧο ϟ�ΕΎѧѧѧѧѧѧϋΎϣΟϟ�ϭ�ΔϳѧѧѧѧѧѧγΎϳγϟ

ϼΛѧѧѧѧϣ�Ώί ΣϷΎѧѧѧѧϓ:�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΎѧѧѧѧϬΗϠϛϳϫ�ΏѧѧѧѧγΣ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΎѧѧѧѧϫέϳΛ́Η�ΕϭΎѧѧѧѧϔΗϳ

.467، ص المرجع نفسھ87
.170، ص المرجع نفسھ88
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�ΔϠϳѧѧѧγϭϛ�ΔѧѧѧϳϣϭϛΣϟ�ΕΎѧѧѧϬΟϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϰѧѧѧΗΣ�ρϐѧѧѧο Η�ϲѧѧѧϬϓ�ΔρϏΎѧѧѧο ϟ�ΕΎѧѧѧϋΎϣΟϟ�Ύѧѧѧϣ�ˬϲѧѧѧγΎϳγϟ

.إلجبارھا على اتخاذ قرارات و إتباع سلوكیات تخدم مصالحھا الخاصة

Δϳέϛѧѧѧγόϟ�Δѧѧѧγγ΅ϣϟ�έϭΩ:�Ύѧѧѧϣ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϊ ϧѧѧѧλ �ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϣϬϣ�έϭΩ�ΏѧѧѧόϠΗ

ϥρϭѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϋ�ωΎϓΩѧѧѧϟ�ϭ�ϥѧѧѧϣϷ�ΕϻΎѧѧѧΟϣΑ�ϕѧѧѧϠόΗϳ.�ΔѧѧѧόϳΑρϟ�ΎѧѧѧϘϓϭ�ΩΩѧѧѧΣΗϳ�Δѧѧѧγγ΅ϣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�έϭΩ�ϭ

�ˬΔϳέϛѧѧѧγόϟ�Δѧѧѧγγ΅ϣϠϟ�ΔѧѧϳϭϟϭϷ�ϥϭѧѧѧϛΗ�έΗϭѧѧΗϟ�ΕϻΎѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϔϓ�ˬΔѧѧϟϭΩϟ�ϲѧѧѧϓ�ΩΎѧѧγϟ�ϡѧѧѧϛΣϟ�ϡΎѧѧυϧ

ΎѧѧѧΧ�έϭΩ�Δѧѧѧγγ΅ϣϟ�ϩΫѧѧѧϬϟ�ΕΣΑѧѧѧλ �Ϫѧѧѧ˷ϧ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ν ѧѧѧόΑ�ϲѧѧѧϓ�ΩѧѧѧΟϧ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬΏϭέѧѧѧΣϟ�έΎѧѧѧρ·�Νέ

.خاصة في الدول التي یكون فیھا رئیس الدولة على رأس المؤسسة العسكریة

ΔѧѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�Εϼϛѧѧѧѧѧѧѧηϣϟ�έϭΩ:�ϭ�ϲϋΎѧѧѧѧѧѧѧϣΗΟϻ�ϥΎѧѧѧѧѧѧѧϳϧΑϟΎΑ�ΔϘϳѧѧѧѧѧѧѧλ Ϡ˷ϟ�Εϼϛѧѧѧѧѧѧѧηϣϟ�ϲѧѧѧѧѧѧѧϫ�ϭ

�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ϭ�ΔϳΑόѧѧѧηϟ�ΕΎѧѧѧΟΎΟΗΣϻΎϛ�ΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟ�ΕѧѧѧϧΎϛ�˯ϭѧѧѧγ�ΔѧѧѧϟϭΩϠϟ�ϱΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ

ΎѧѧѧϬϳϓ�ϝΧΩѧѧѧϳ:ΔѧѧѧϟΎρΑϟ�ϭ�ϡΧѧѧѧο Ηϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϥϭѧѧѧϛ�ˬΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧѧϓ�έѧѧѧϳΑϛ�έϳΛ́ѧѧѧΗ�ΎѧѧѧϬϟ�ϲѧѧѧΗϟ

�ϡѧѧѧΟΣ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ρΎѧѧѧηϧϟ�έΛ́ѧѧΗϳ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬΔѧѧѧϟϭΩϠϟ�ϲΟέΎѧѧΧϟ�ϪѧѧѧΟϭϟ�α ѧѧѧϛόΗ�ϝϛΎѧѧηϣϟ

.89الضغوطات التي تفرضھا التوترات و األزمات الداخلیة

ΔϳΟϭϟϭϛϳѧѧѧѧγϟ�ΕΩΩѧѧѧѧΣϣϟ:�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ��ϊ ϧѧѧѧѧλ �ϲѧѧѧѧϓ�ΓέѧѧѧѧϳΑϛ�Δѧѧѧѧϳϣϫ�ϭΫ�ϲѧѧѧѧλ Χηϟ�ϝѧѧѧѧϣΎόϟ�Ωѧѧѧѧόϳ

Ϡϟ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�Ϋѧѧѧϛ�ϭ�ΎϬΗϧѧѧѧλ Χη�ϭ�ΔρϠѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧΑϳϛέΗϟ�έѧѧѧυϧ�ˬΔѧѧѧϳϣΎϧϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϓ�Ύѧѧѧλ ϭλ Χ�ΔѧѧѧϟϭΩ

ΔѧѧѧѧΣΗϔϧϣϟ�ΔѧѧѧѧϣυϧϷΎΑ�ΔѧѧѧѧϧέΎϘϣ�ΎѧѧѧѧϬΑϳϳϐΗ�ϭ�ΕΎѧѧѧѧγγ΅ϣϟ�έϭΩ�ΏΎѧѧѧѧϳϏ.�ϊ ϧΎѧѧѧѧλ Α�ΔѧѧѧѧϘϠόΗϣϟ�ϝѧѧѧѧϣϭόϟΎϓ

�ΕΎѧѧѧѧѧѧγέΩϟ�ΕέѧѧѧѧѧѧϬυ�Ι ѧѧѧѧѧѧϳΣ�ˬϱέѧѧѧѧѧѧϛϔϟ�ϩϭΗѧѧѧѧѧѧγϣ�ϭ�ϪѧѧѧѧѧѧΗέΑΧ�ϭ�ϪΗϳѧѧѧѧѧѧλ Χη�ϝϣѧѧѧѧѧѧηΗ�έέѧѧѧѧѧѧϘϟ

ΑѧѧΑ�ϩέΛ́ѧѧΗ�ϭ�ϪѧѧϧϳϭϛΗ�ϭ�Ωέѧѧϔϟ�ΔѧѧϳΑέΗ�Δѧѧϳϣϫ�ΔϳΟϭϟϭϛϳѧѧγϟ�ϲѧѧϓ�ϪѧѧΗΎϳΣ�ΕѧѧόΑρ�ϲѧѧΗϟ�Ι ΩѧѧΣϷ�ν ό

.90تحدید إدراكھ لألمور و الوقائع

��ϡϬϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟΎΑ�ϥϳѧѧѧϣΗϬϣϟ�ν ѧѧѧόΑ�ϯ έѧѧѧϳ�ϭ"έΩϳΎϧѧѧѧγ�ΩέΎѧѧѧηΗέ"�ϝϭΩѧѧѧϟ�˯Ύѧѧѧϣϋί �ϥ

�ΔѧѧѧѧѧϟϭΩϟ�α ϳέѧѧѧѧѧϟ�ΔѧѧѧѧѧϳϭϘϟ�Δϳѧѧѧѧѧλ ΧηϟΎϓ�ˬϡϬϟϭΩѧѧѧѧѧϟ�ΔѧѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ϱέϭѧѧѧѧѧΣϣϟ�έϭΩѧѧѧѧѧϟ�ϥϭѧѧѧѧѧΑόϠϳ

�ϭ�ΔѧѧѧѧѧϘϠϐϧϣϟ�ΕΎѧѧѧѧѧόϣΗΟϣϟ�ϲѧѧѧѧѧϓ�˯ϭѧѧѧѧѧγ�ΔѧѧѧѧѧϟϭΩϠϟ�ϲϟϭΩѧѧѧѧѧϟ�ϙϭϠѧѧѧѧѧγϟ�έѧѧѧѧѧγϔΗ�ϥ�ϥѧѧѧѧѧϛϣϳ�ϩέѧѧѧѧѧυϧ�ΕΎѧѧѧѧѧϬΟϭϭ

�έϭΩѧѧϟ�Δѧѧϳϣϫ�ϥѧѧϣ�ϝѧѧϠϘϳ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧγΎϳγϟ�ΔѧѧγέΩΑ�ϥϳѧѧϣΗϬϣϟ�ϥѧѧϣ�ϙΎѧѧϧϫ�ϭ�ˬΔѧѧΣΗϔϧϣϟ�ΕΎѧѧόϣΗΟϣϟ

.91الذي یمكن أن یلعبھ القادة في سیاسة دولھم الخارجیة

المحددات الخارجیة:

.184-178، ص ص المرجع نفسھ89
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.196، ص مرجع سابق، یوسف حتي
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�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϝΎѧѧѧѧόϓ�ΩϭΩέ�ϭ�ϝΎѧѧѧѧόϓ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�ϕΎѧѧѧѧρϧ�ΝέΎѧѧѧѧΧ�ΓΩϭѧѧѧѧΟϭϣϟ�ϝѧѧѧѧϣϭόϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϝѧѧѧѧΛϣΗΗ�ϭ

�ϭ�ϝϭΩ˷ѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ϲѧѧѧϓέϐΟϟ�ϭ�ϱΩΎѧѧѧϣϟ�ΏѧѧѧϧΎΟϟ�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧγΎγ�ϑ ϟ́ѧѧѧΗϳ�ΔѧѧѧϟϭΩϠϟ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ρϳΣϣϟΎѧѧѧϓ�ˬϯ έѧѧѧΧϷ

.یر ھذه العوامل بشكل دائم مما یؤثر على إدراك صناع القرارالمجتمعات و الثقافات، و تتغ

�ί ϓϭѧѧѧΣϠϟ�ΏϳΟΗѧѧѧγΗ�ϝϭΩ˷ѧѧѧϟ�ϥ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ϲѧѧѧϓ�ϥϳѧѧѧλ ΗΧϣϟ�ϭ�ϥϳΛΣΎѧѧѧΑϟ�ϥѧѧѧϣ�ΩѧѧѧϳΩόϟ�Ωѧѧѧϛ̈́ ϳ

�ϝϭΩ˷ѧѧѧѧϟ�ϙϭϠѧѧѧѧγϓ�ˬΎѧѧѧѧϬϳϠϋ�Δѧѧѧѧο ϭέϔϣϟ�ΔѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎρϭϐѧѧѧѧο Ϡϟ�ϪѧѧѧѧΑ�ϊ ѧѧѧѧο ΧΗ�ϱΫѧѧѧѧϟ�έΩѧѧѧѧϘϟ�α ϔϧѧѧѧѧΑ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ

ϣ́ѧѧѧΗϟ�ϝϭΩ˷ѧѧѧϟϭ�ˬϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϑ έѧѧѧρ�ϥѧѧѧϣ�ϪѧѧѧΟϭϣ�ΕέΎѧѧѧγϣϟ�ΏϳΟΗѧѧѧγΗ�ϥ�ΏѧѧѧΟϳ�ΎѧѧѧϬΎϘΑ�ϥΎϣѧѧѧο �ϭ�ϥϳ

�ϙϭϠѧѧγ�ϲϟΎѧѧΗϟΎΑ�ϭ�ϝϭΩѧѧϟ�ϙϭϠѧѧγϟ�Ωѧѧ˷ϳϘϣϛ�ϝѧѧϣόϳ�έѧѧϳΧϷ�ΫѧѧϬϓ�ˬϲϟϭΩѧѧϟ�ϡΎѧѧυϧϟ�ϲѧѧϓ�ΕέϭѧѧρΗϟ�ϭ�Ι ΩѧѧΣϷ

.القادة في السیاسة الخارجیة یمكن تفسیره من خارج الدولة فقط

ѧѧѧγϟ�ΓϭѧѧѧϘϟ�ϊ ѧѧѧϳί ϭΗ�ϭ�ΕΎѧѧѧϔϟΎΣΗϟ�ΔѧѧѧόϳΑρ�Ι ѧѧѧϳΣ�ϥѧѧѧϣ�ϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΔѧѧѧόϳΑρ�α έΎѧѧѧϣΗ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬΓΩΎ

�ϊ ѧѧѧѧϗϭϣ�ϭ�ˬϲΟϳΗέΗѧѧѧѧγϭϳΟϟ�ϊ ѧѧѧѧϗϭϣϟ�ϭ�ˬϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ωΎѧѧѧѧο ϭϷ�ΎѧѧѧѧϬϳϓ�ΎѧѧѧѧϣΑ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�ρΎѧѧѧѧϣϧ

�ΕέѧѧϳϐΗϣϟ�ϥ�Ι ѧѧϳΣ�ˬΔѧѧϟϭΩϠϟ�ϲΟέΎѧѧΧϟ�ϙϭϠѧѧγϟ�ϰѧѧϠϋ�ϩέϭΩѧѧΑ�έΛ̈́ѧѧϳ�ΔѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧϗϼόϟ�ϲѧѧϓ�ϡΎѧѧόϟ�ΔѧѧϟϭΩϟ

.السابقة تحدد شكل و طبیعة السیاسة الخارجیة للدولة

�ϲϟϭΩѧѧϟ�ϡΎѧѧυϧϟ�ΔѧѧϳϧΑ�έΛ̈́ѧѧΗ�Ύѧѧϣϛ�ΎϬѧѧο όΑ�ϊ ϓΩѧѧϳ�Ύѧѧϣ�ϭѧѧϫ�ϭ�ˬϝϭΩѧѧϠϟ�ΔѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧγΎϳγϟ�ϪѧѧϳΟϭΗ�ϲѧѧϓ

�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϥΈѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧΟϳΗϧϟΎΑ�ϭ�ˬΎѧѧѧѧϫέϳϏ�ϥϭΩ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ϥϳѧѧѧѧόϣ�ρѧѧѧѧϣϧ�ϲѧѧѧѧϧΑΗ�ϰѧѧѧѧϟ·

�ϲѧѧΗϟ�ˬϯ έѧѧΑϛϟ�ϝϭΩѧѧϟ�α ѧѧϛϋ�ϲϟϭΩѧѧϟ�ϡΎѧѧυϧϟ�ΔѧѧϳϧΑΑ�έΛ́ѧѧΗϠϟ�ΔѧѧϳϠΑΎϗ�έѧѧΛϛ�ΔρѧѧγϭΗϣϟ�ϭ�Γέϳϐѧѧλ ϟ�ΕΩѧѧΣϭϠϟ

ѧѧѧΧΩ�ϙέѧѧѧΣΗϠϟ�ΔѧѧѧϳϠΑΎϗ�ϭ�ΓέΩѧѧѧϗ�έѧѧѧΛϛ�ϥϭѧѧѧϛΗ�ϝΎϛѧѧѧηϷΎΑ�ΫѧѧѧΧ́ϳ�ϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΔѧѧѧϳϧΑ�ϭ�ˬϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϕѧѧѧγϧϟ�ϝ

�Δϳѧѧѧγϳέϟ�ΔѧѧѧΛϼΛϟ:�ϝϭϷ�ϝϛѧѧѧηϟ�ϲѧѧѧϔϓˬ�ΏΎѧѧѧρϗϷ�ΩΩѧѧѧόΗϣ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΑρϘϟ�ΔѧѧѧϳΎϧΛϟ�ˬΔѧѧѧϳΑρϘϟ�ΔѧѧѧϳΩΎΣϷ

�ϥϳѧѧѧΑ�ί ѧѧѧϛέΗΗϓ�ϲϧΎѧѧѧΛϟ�ϝϛѧѧѧηϟ�ϲѧѧѧϓ�Ύѧѧѧϣ�ˬΩѧѧѧΣϭ�ϑ έѧѧѧρ�ΩѧѧѧϳΑ�ΔѧѧѧϧϣϳϬϟ�ϭ�ΓϭѧѧѧϘϟ�ρΎѧѧѧϣϧ�ϭ�Ωέϭѧѧѧϣϟ�ί ѧѧѧϛέΗΗ

ϝϛѧѧηϟ�ϲѧѧѧϓ�Ύѧѧϣ�ˬϥϳѧѧѧΑρϗ�ϭ�ϥϳѧѧΗϟϭΩ�ϭ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧϋϭϣΟϣ�ϥϳѧѧѧΑ�Ωέϭѧѧϣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϊ ѧѧϳί ϭΗ�ί ѧѧѧϛέΗϳϓ�Ι ѧѧѧϟΎΛϟ

.92األقطاب، و ھذه األشكال تؤثر في عملیة صنع السیاسة الخارجیة للدول

�ΎϫέϭΩѧѧѧѧΑ�ϥϣѧѧѧѧο ΗΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕϼϋΎѧѧѧѧϔΗϟΎΑ�ϝϭΩѧѧѧѧϠϟ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�Ύѧѧѧѧο ϳ�έΛ́ѧѧѧѧΗΗ�Ύѧѧѧѧϣϛ

ϭϟ�ϥѧѧѧϣ�ΓΩѧѧѧϳΩϋ�ΕΎϳϛϭϠѧѧѧγ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ϝΑϘΗѧѧѧγΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬϯ έѧѧѧΧϷ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϙϭϠѧѧѧγ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϠϋΎϔϟ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΩѧѧѧΣ

.النظام الدولي، وھذه السلوكیات قد تكون ذات طابع صراعي أو تعاوني

�ϥϣѧѧѧο ΗΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕϼϣΎѧѧѧόϣϟ�έѧѧѧλ ϧϋ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧѧϓ�ΓέΛ̈́ѧѧѧϣϟ�ϝѧѧѧϣϭόϟ�ϥѧѧѧϣ�ϭ

�ϭ�ΔѧѧѧϳϧϭΎόΗ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧ�ΔѧѧѧγΎϳγ�ϕѧѧѧϠΧΗ�ϲѧѧѧϬϓ�ˬΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΩѧѧѧΣϭϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ΔϳϟΎѧѧѧλ Ηϻ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ΕϻΩΎѧѧѧΑϣϟ

�ϙѧѧѧѧϠΗ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ϝѧѧѧѧϣΎϛΗϟ�Γέϭέѧѧѧѧο ϟ�ϊ ϓΩѧѧѧѧϳ�Ύѧѧѧѧϣϣ�ˬΔϛέΗѧѧѧѧηϣϟ�ϟΎѧѧѧѧλ ϣϟ�ΩΩѧѧѧѧϬϳ�ϱΫѧѧѧѧϟ�ϙϭϠѧѧѧѧγϟ�ΏΎѧѧѧѧϳϏ�ϲϟΎѧѧѧѧΗϟΎΑ
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ϥ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬϝϭΩѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϋ�ϑ έѧѧѧρϷ�ϝѧѧѧϛ�ϯ Ωѧѧѧϟ�ΔΣϳΣѧѧѧλ ϟ�ΕΎѧѧѧϣϭϠόϣϟ�έϓϭѧѧѧΗ�ϰѧѧѧϟ·�ϱΩ̈́ѧѧѧΗ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕϼϣΎѧѧѧόϣϟ

�ϲѧѧѧϓ�˯Ύѧѧѧο ϋϷ�ϝϭΩѧѧѧϟ�Ύѧѧѧϳϭϧ�ϲѧѧѧϓ�ϙѧѧѧηϟ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϳϠϘΗϟ�ϭ�ϥϭΎѧѧѧόΗϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎϫΩϋΎѧѧѧγϳ�Ύѧѧѧϣϣ�ˬν όΑѧѧѧϟ�ΎϬѧѧѧο όΑ

�ϥϳѧѧѧΑ�Ύѧѧϣϳϓ�ϝΩΎѧѧΑΗϣϟ�ΩΎѧѧѧϣΗϋϻ�ΓέϫΎѧѧυ�ί ϭέѧѧΑ�ΩѧѧόΑ�Ύѧѧѧλ ϭλ Χ�ˬΩѧѧόΑ�Ύѧѧϣϳϓ�ϲѧѧѧϠόϔϟ�ϝѧѧϣΎϛΗϠϟ�ϝϭѧѧλ ϭϟ�ΔѧѧϟΎΣ

.93الدول

.یرانیةمحددات السیاسة الخارجیة اإل:لثالمبحث الثا

.متغیرات البیئة الداخلیة للسیاسة الخارجیة اإلیرانیة:المطلب األول

�ϥϭѧѧѧϛϳ�ϭ�ˬϝϭΩѧѧѧϠϟ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϙϭϠѧѧѧγϟ�έѧѧѧϳϐϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϭѧѧѧϫ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�έϫϭѧѧѧυϟ�ϭ�Ι ΩѧѧѧΣϷ�ωΎѧѧѧγΗ�ϥ·

ϟ�ϥϭѧѧѧϛϳ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ϯ Ωѧѧѧϣϟ�ΓΩѧѧѧϳόΑ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγ·�ϊ ѧѧѧο ϭ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ΔѧѧѧΟΎϔϣ�Γέϭѧѧѧλ Α�Ύѧѧѧϣ·�ϙѧѧѧϟΫ�ΎѧѧѧϬϧϣ�ϑ ΩѧѧѧϬ

ϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΔѧѧѧϳϧΑ�ϰѧѧѧϠϋ�έϳΛ́ѧѧѧΗϟ.�ˬϝϭΩѧѧѧϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ΕϼϋΎѧѧѧϔΗϟ�ΔѧѧѧόϳΑρ�ϭѧѧѧϫ�ˬΎѧѧѧϧϫ�ϡΎѧѧѧϣΗϫϼϟ�έѧѧѧϳΛϣϟ�ϥѧѧѧϛϟ�ϭ

�ΎϬϠѧѧѧλ ϓ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ϻ�έϫϭѧѧѧυϟ�ϥ�ΎѧѧѧϣΑ�ϭ�ϪѧѧѧϳϠϋ�ϭ�ˬΔ˷ϳϋέѧѧѧλ �ϥϭѧѧѧϛΗ�ϯ έѧѧѧΧ�ΓέΎѧѧѧΗ�ϭ�ΔѧѧѧϳϧϭΎόΗ�ϥϭѧѧѧϛΗ�ΓέΎѧѧѧΗϓ

Δѧѧѧϓέόϣϟ�ˬΔѧѧѧϳΧϳέΎΗϟ�ΎϬΗέϛΫѧѧѧΑ�ΎѧѧѧϬρΑέ�ϥϭΩ�ΓέϫΎѧѧѧυ�ϱ�ΔѧѧѧγέΩ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ϻ�ϪѧѧѧϧΈϓ�ΦϳέΎѧѧѧΗϟ�ϥѧѧѧϋ�ΕΎѧѧѧΑΛ�ϯ Ωѧѧѧϣ

.و استمراریة ھذه الظواھر

�ϥΎѧѧѧѧϛ�ΫΈѧѧѧѧϓ�ˬϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ϝѧѧѧѧϣΎόΗϟ�ΔѧѧѧѧϳϠϣϋ�ϲѧѧѧѧϓ�ϥΎϳѧѧѧѧγΎγ�ϥ˯ί ѧѧѧѧΟ�ΎѧѧѧѧϳϓέϐΟϟ�ϭ�ΦϳέΎѧѧѧѧΗϟ�έѧѧѧѧΑΗόϳ

�ϥΎѧѧϛϣϟ�ϲѧѧϫ�ΎѧѧϳϓέϐΟϟ�ϥΈѧѧϓ�ΕΎѧѧϗϼόϟ�Ϫѧѧϳϓ�ΕέѧѧΟ�ϱΫѧѧϟ�ϥϣί ѧѧϟ�ϝѧѧΛϣϳ�ϱΫѧѧϟ�έѧѧλ ϧόϟ�ϙѧѧϟΫ�ϭѧѧϫ�ΦϳέΎѧѧΗϟ

Ϫѧѧѧϳϓ�ΕѧѧѧϣΗ�ϱΫѧѧѧϟ94.ϝѧѧѧϘΣ�ϲѧѧѧϓ�ϰѧѧѧϟϭϷ�ΔѧѧѧΑΗέϣϟ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϝѧѧѧΗΣΗ�ϭ�ΎѧѧѧϬϧϭϛ�ˬΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ

�ϝѧѧѧϳϠΣΗ�ϭ�ϡѧѧѧϬϓ�ΎѧѧѧϧϳϠϋ�ϝϬѧѧѧγϳ�Ύѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ΔѧѧѧγέΩϓ�ϪѧѧѧϳϠϋ�ϭ�ˬΎѧѧѧϬϟ�ϲѧѧѧγϳέϟ�ϥϭѧѧѧϛϣϟ

�Ύѧѧϣ�ΎѧѧΑϟΎϏ�ϲѧѧΗϟ�ΔѧѧϳϔΧϟ�ΎϬϓΩѧѧϫ�ϭ�ΎѧѧϬϟ�ΔѧѧϧϠόϣϟ�ϑ ΩѧѧϫϷ�ϥϳѧѧΑ�ί ѧѧϳϳϣΗϟ�ϡѧѧΗ�Ϋ·�Δѧѧλ ΎΧ�ˬϲΟέΎѧѧΧϟ�ΎϬϛϭϠѧѧγ

.ال تتفق مع أھدافھا الواضحة

�˯Ύѧѧѧλ ϗ·�ϱ�ϭ�ΎѧѧѧϬϠΣέϣ�ΓέϫΎѧѧѧυ�ϝѧѧѧϛϟ�ϡѧѧѧϬϓ�ΔѧѧѧϳϠϣϋ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϓΎΣΟ·�έѧѧѧΑΗόϳ�ΎѧѧѧϬϠΣέϣ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϠΣέϣϟ

�ΎѧѧѧϬΗόϓΩ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϳϠΣϣϟ�ΕέѧѧѧϳϐΗϣϟ�ϡѧѧѧϬϓ�ΏѧѧѧϠρΗϳ�ˬϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ϙϭϠѧѧѧγ�ϙέΩ·�ϥΈѧѧѧϓ�ϪѧѧѧϳϠϋ�ϭ�ˬΎѧѧѧϫέϭρΗ

�ΔѧѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧѧѧϳϠΧΩϟ�ΔѧѧѧѧѧϳΑϟ�έϳΛ́ѧѧѧѧѧΗ�ϥ�ΩѧѧѧѧѧΟϧ�ϲϟΎѧѧѧѧѧΗϟΎΑ�ϭ�ˬέѧѧѧѧѧΧϵ�ϥϭΩ�ϙϭϠѧѧѧѧѧγϟ�ϙϟΫѧѧѧѧѧϟ

ί ѧѧѧѧϛΗέϣ�ϊ ѧѧѧο ϭ�έΎѧѧѧѧγϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϣϬϣ�έϭΩ�ΏѧѧѧѧόϠϳ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹϲΟέΎѧѧѧΧϟ�έέѧѧѧѧϘϟ�Ε.�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϭ

�ϑ ѧѧѧϘϧ�ϲѧѧѧϛϟ�ϭ�ˬϲΗΎѧѧѧϣϏέΑϟΎΑ�ϱέϭѧѧѧΛϟ�ϭ�ϲϣϭϘϟΎѧѧѧΑ�ϲϧϳΩѧѧѧϟ�ΎѧѧѧϬϳϓ�ϝΧΩѧѧѧΗϳ�ˬΔϛΑΎѧѧѧηΗϣ�ΔѧѧѧόϳΑρΑ�ϡѧѧѧγΗΗ�ΔѧѧϳϧέϳϹ
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�ΎѧѧѧϬρϳΣϣ�ϩΎѧѧѧΟΗ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ΎѧѧѧϬϳϓ�ΓέΛ̈́ѧѧѧϣϟ�ϊ ϓϭΩѧѧѧϟ�ϭ�ϝѧѧѧϣϭόϟ�Δѧѧѧϓέόϣ�ΏѧѧѧΟϳ�ˬΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ΔѧѧѧϘϳϘΣ�ϰѧѧѧϠϋ

.95اإلقلیمي

إلیرانالمرتكز الجغرافي أو التركیبة الجغرافیة:

�ϡϬѧѧѧγέ�ϰѧѧѧϠϋ�ϭ�ϥϳΛΣΎѧѧѧΑϟ�ϥѧѧѧϣ�έѧѧѧϳΛϛϟ�ί ѧѧѧϛέ�ΩѧѧѧϘϟ"�˷έΩѧѧѧϧϛΎϣ�ϭ�ϥΎѧѧѧϫΎϣ"�ΎѧѧѧϳϓέϐΟϟ�Δѧѧѧϳϣϫ�ϰѧѧѧϠϋ

�ϭ�ΔѧѧѧѧѧѧϟϭΩϟ�Γϭѧѧѧѧѧѧϗ�έѧѧѧѧѧѧλ Ύϧϋ�ϭ�ϲѧѧѧѧѧѧϓέϐΟϟ�ϝѧѧѧѧѧѧϣΎόϟ�ρѧѧѧѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ�ϼѧѧѧѧѧѧϣϋ�ϭ�ˬΔѧѧѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧѧѧѧѧϓ

ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΎϬΗΎϳΟϳΗέΗѧѧѧѧγ.�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΎϫΩϭΩѧѧѧѧΣΑ�ϝѧѧѧѧρΗ�ϲѧѧѧѧϬϓ�ˬϥέѧѧѧѧϳϹ�ϲѧѧѧѧϓέϐΟϟ�ϊ ѧѧѧѧϗϭϣϟ�ι ѧѧѧѧΧϳ�Ύѧѧѧѧϣϳϓ�ϭ

ϭ�ΎѧѧѧѧϳϛέΗ�ϭ�ϕέѧѧѧѧόϟ�Ωѧѧѧѧϳί Η�ΎϬΗΣΎѧѧѧѧγϣ�ϭ�ϲѧѧѧѧΑέόϟ�ΞϳѧѧѧѧϠΧϟ�ϭ��ϥϳϭί ѧѧѧѧϗ�έѧѧѧѧΣΑ�ϭ�ϥΎΗѧѧѧѧγϛΎΑ�ϭ�ϥΎΗѧѧѧѧγϧΎϐϓ

ϥѧѧѧϋ1.648.000ϡѧѧѧϠϛ2.�ΔѧѧѧϠϳϭρ�ΔѧѧѧϳέΣΑ�ϝΣϭѧѧѧγ�ϙѧѧѧϠΗϣΗ�ˬΎϳѧѧѧγϵ�ϲѧѧѧΑέϐϟ�˯ί ѧѧѧΟϟ�ϲѧѧѧϓ�ϊ ѧѧѧϘΗ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ϲѧѧѧϫ

�ΞϳѧѧϠΧϟ�ΏϭѧѧϧΟϟ�ΔѧѧϬΟ�ϥѧѧϣ�ϭ�ˬϥϳϭί ѧѧϗ�έѧѧΣΑ�ϝΎϣѧѧηϟ�ΔѧѧϬΟ�ϥѧѧϣ�ˬϱέѧѧΣΑ�Ϋѧѧϔϧϣ�ϥѧѧϣ�έѧѧΛϛ�ϰѧѧϠϋ��Δѧѧϋί ϭϣ

ϥέѧѧѧϳ·�ΓΩѧѧѧϓΎϧ�ϝΣϭѧѧѧγϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ΩѧѧѧόΗ�ϭ�ˬϲѧѧѧΑέόϟ�έѧѧѧϳΛϛ�ΕέѧѧѧΛ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϡϟΎѧѧѧόϟ�ϰѧѧѧϠϋ�Δϳѧѧѧγϳέϟ

ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϡϟΎѧѧѧόϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ΔѧѧѧόϳΑρ�ϰѧѧѧϠϋ96.�ϝΣϭѧѧѧγϟ�ωϭѧѧѧϣΟϣ�ΕѧѧѧϠόΟ�ΔѧѧѧϟϼρϹ�ϩΫѧѧѧϫ�ϭ

�ώѧѧѧѧѧѧϠΑΗ�ΔѧѧѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧѧѧѧϳέΣΑϟ2524ϡѧѧѧѧѧѧϠϛ2ΔΑѧѧѧѧѧѧγϧΑ32.66%��ΔѧѧѧѧѧѧϐϟΎΑϟ�ΔѧѧѧѧѧѧϳϠϛϟ�ΩϭΩѧѧѧѧѧѧΣϟ�ωϭѧѧѧѧѧѧϣΟϣ�ϥѧѧѧѧѧѧϣ

2504ϡѧѧѧϠϛ2�Ώ�ϲѧѧѧΑέόϟ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝΣϭѧѧѧγϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ωί ϭѧѧѧΗΗ�ϭ�ˬ1200ϡѧѧѧϠϛ2�ΔΑѧѧѧγϧΑ46.75%�ϥѧѧѧϣ

��Ώ�Ώέѧѧѧόϟ�έѧѧѧΣΑ�ϭ�ϥΎѧѧѧϣϋ�ΞϳѧѧѧϠΧ�ϰѧѧѧϠϋ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳέΣΑϟ�ϝΣϭѧѧѧγϟ�ωϭѧѧѧϣΟϣ400ϡѧѧѧϠϛ2�ΔΑѧѧѧγϧΑ%27.37

�Ώ�ϥϳϭί ѧѧѧϗ�έѧѧѧΣΑ�ϰѧѧѧϠϋ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳέΣΑϟ�ϝΣϭѧѧѧγϟ�ϥѧѧѧϣ644ϡѧѧѧϠϛ2�ΔΑѧѧѧγϧΑ25.51%�ϝΣϭѧѧѧγϟ�ωϭѧѧѧϣΟϣ�ϥѧѧѧϣ

.97البحریة

ί ѧѧϛέΗ�ϩΫѧѧϫ�ΎϧΗѧѧγέΩ�ϥϭѧѧϛ�ϭ�ϝѧѧΛϣΗ�ΔѧѧϘρϧϣϟ�ϩΫѧѧϫ�ϥΈѧѧϓ�ˬΞϳѧѧϠΧϟ�ΔѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧϓ�ϥέѧѧϳ·�ΔѧѧγΎϳγ�ϰѧѧϠϋ

�ϭѧѧѧΣϧ�Δѧѧѧϳρϔϧϟ�ΎϬΗέΩΎѧѧѧλ ϟ�έѧѧѧΑόϣ�ϝѧѧѧΛϣΗ�ϲѧѧѧϬϓ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ΎϬΗΎϧΎϳέѧѧѧη�ϡѧѧѧϫ�ϥѧѧѧϣ�ϥΎϳέѧѧѧη�ϥέѧѧѧϳϹ�ΔΑѧѧѧγϧϟΎΑ

.98الخارج

�ϰѧѧѧϠϋ�ρΎѧѧѧϘϧϟ�ϊ ѧѧѧο ϭ�ϥѧѧѧϣ�ΩѧѧѧΑ�ϻ�ˬΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ϥέѧѧѧϳ·�ΔѧѧѧγΎϳγ�ϭ�ΔѧѧѧϳϓέϐΟ�ϥϳѧѧѧΑ�ρΎѧѧѧΑΗέϻ�ϯ Ωѧѧѧϣ�έΎѧѧѧϬυϹ�ϭ

:إللمام بھا كاآلتيبعض العناصر التي سنحاول ا

˯Ύѧѧѧϣϟ�ϭ�α ΑΎѧѧѧϳϠϟ�ΔΑѧѧѧγϧϟΎΑ�ϊ ѧѧѧϗϭϣϟ:�Ύѧѧѧϧί ϭ�ΎѧѧѧϬϳρόϳ�ϲѧѧѧΑέόϟ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϥέѧѧѧϳ·�Δѧѧѧϟϼρ·�ϥ·

�ϥ�ϭ�Δѧѧѧѧλ ΎΧ�ˬΔѧѧѧѧϳέΣΑϟ�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�Γϭѧѧѧѧϗ�˯ΎѧѧѧѧϧΑ�ϲѧѧѧѧϓ�ϡѧѧѧѧϫϷ�ϝѧѧѧѧϣΎόϟ�ϩέΎѧѧѧѧΑΗϋΎΑ�ί ѧѧѧѧϳϣϣ�ΎѧѧѧѧϳϛϳΗϳϟϭΑϭϳΟ
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�έѧѧϛΫ�Ύѧѧϣϛ�ϱΩѧѧϧϬϟ�ϭ�ϲѧѧγϠρϷ�ρϳѧѧΣϣϟ�ϥϳѧѧΑ�ϝѧѧλ ϭ�ΔѧѧϘϠΣ�έѧѧΑΗόϳ�ΞϳѧѧϠΧϟ"ϥΎѧѧϫΎϣ"�ϪѧѧΗϳέυϧ�ϲѧѧϓ

.عن القوة البحریة في السیطرة على العالم

�ΓέѧѧѧΛϛ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧΑΎΟϳ·�α ѧѧѧϛόϧ�ϙѧѧѧϟΫ�ϭ�ˬΎѧѧѧϬϫΎϳϣ�ϕѧѧѧϣόΑ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϠρϣϟ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ϝΣϭѧѧѧγϟ�ϝѧѧѧλ ΗΗ

:موانئھا و جعلھا تتمیز بمزایا بحریة و إستراتیجیة إذ 

-�ϲѧѧѧѧϧέϳϹ�ϝΣΎѧѧѧѧγϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΩѧѧѧΟϭϳ18�ΎѧѧѧѧϬΗΩέϭ�ϭ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ΕέΩΎѧѧѧѧλ �ΎѧѧѧѧϬϧϣ�έѧѧѧѧϣΗ�˯Ύѧѧѧѧϧϳϣ�ΎѧѧѧѧϬϣϫ�ϥѧѧѧѧϣ�ϭ

".بندر و بوشھر"میناءي 

-�ρϔϧѧѧϟ�έϳΩѧѧλ Ηϟ�ΔϳѧѧγΎγ�Ί ϧϭѧѧϣ�ˬ�ΝέѧѧΧ�Γέѧѧϳί Ο�ϭ�έϭΑϫΎѧѧη�έΩѧѧϧΑ�ϭ�ϥΩѧѧΑϋ�Ί ϧϭѧѧϣ�ϥѧѧϣ�ϝѧѧϛ�έѧѧΑΗόΗ�ϭ

.اإلیراني

-ϥϳѧѧѧΑ�Ύѧѧѧϣ�ϕΎѧѧѧϣϋ�ΕѧѧѧΣΗ�ΩѧѧѧΗϣΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϳέΣΑϟ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ρϔϧѧѧѧϟ�ϝϭѧѧѧϘΣ�ϥѧѧѧϣ�ΩΩѧѧѧϋ�ϙΎѧѧѧϧϫ�ϭ400 500و

.متر تحت مستوى سطح میاه الخلیج

�ϝΣΎѧѧѧγϟ�ϰѧѧѧϠϋ�Ύѧѧѧϣ�ϝΣϭѧѧѧγϟ�ϥѧѧѧϋ�ϝѧѧѧϘϳ�ϻ�Ύѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳϣϫϷ�ϥѧѧѧϣ�ϪѧѧѧϠϓ�ϥϳϭί ѧѧѧϗ�έѧѧѧΣΑ�ϰѧѧѧϠϋ�ϲѧѧѧϧέϳϹ

�ϥϳϭί ѧѧѧϗ�έѧѧѧΣΑ�Δѧѧѧϳϣϫ�ϥѧѧѧϣ�ϲΉѧѧѧΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ΔѧѧѧϳΣΎϧϟ�ϥѧѧѧϣ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ϲѧѧѧΑέόϟ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϠρϣϟ

.ذات االحتیاطات النفطیة الكبیرة التي تتمتع بھا و تحقق لھا إنتاجیة عالیة جدا من النفط

έϭѧѧѧѧΟϠϟ�ΔΑѧѧѧѧγϧϟΎΑ�ϊ ѧѧѧѧϗϭϣϟ:ϣ�έѧѧѧѧΑΗόϳ�ΔѧѧѧѧϣϬϣϟ�ϝѧѧѧѧϣϭόϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ϝѧѧѧѧϣΎϋ�ϲѧѧѧѧϓέϐΟϟ�έϭѧѧѧѧΟϟ�ϊ ѧѧѧѧϗϭ

�ϝϭѧѧѧϘϟ�ϥѧѧϛϣϳ�ϭ�ˬϡϠѧѧγϟ�ϭ�ΏέѧѧΣϟ�Εѧѧϗϭ�ϲѧѧϓ�˯ϭѧѧѧγ�ΎѧѧϬϧέϳΟΑ�ϝϭΩѧѧϟ�ΕΎѧѧϗϼϋ�ΔѧѧόϳΑρϟ�ΓΩΩѧѧΣϣϟ

�ϥϭѧѧѧϫέϣ�ϝϛΎѧѧѧηϣϟ�ΓΩΎѧѧѧϳί �ΔѧѧѧϳϧΎϛϣ·�˷ϥ�ϱ�ˬϥέѧѧѧϳΟϟ�ΩΩѧѧѧόΑ�ϥϭѧѧѧϫέϣ�Δѧѧѧϧϛϣϣϟ�ϝϛΎѧѧѧηϣϟ�ΩΩѧѧѧϋ�ϥ

.بازدیاد عدد الدول المجاورة 

�ϥѧѧѧϣ�ΎϫΩѧѧѧΣϳϓ�ϥέѧѧѧϳϹ�ΓΩϭόϟΎѧѧѧΑ�ϭ�ϭ�Ύѧѧѧϳϧϳϣέ�ˬϥΎѧѧѧΟΑέΫ�ϭ�ϰρѧѧѧγϭϟ�Ύϳѧѧѧγ�ΕΎѧѧѧϳέϭϬϣΟ�ϝΎϣѧѧѧηϟ

�ΎϫΩϭΩѧѧѧѧѧΣ�ϝϭѧѧѧѧѧρ�ώѧѧѧѧѧϠΑϳ�ϭ�ˬϥΎΗѧѧѧѧѧγϧΎϣϛέΗ1740ϡѧѧѧѧѧϠϛ2���ΔѧѧѧѧѧϐϟΎΑϟ�ΔѧѧѧѧѧϳέΑϟ�ϥέѧѧѧѧѧϳ·�ΩϭΩѧѧѧѧѧΣ�ωϭѧѧѧѧѧϣΟϣ�ϥѧѧѧѧѧϣ

5204ϡѧѧѧѧѧϠϛ2ΔΑѧѧѧѧѧγϧΑ33%�������ΎѧѧѧѧѧϬόϣ�ΩϭΩѧѧѧѧѧΣϟ�ϝϭѧѧѧѧѧρ�ώѧѧѧѧѧϠΑϳ�ϭ�ΎѧѧѧѧѧϳϛέΗ�ϲѧѧѧѧѧΑέϐϟ�ϝΎϣѧѧѧѧѧηϟ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ΎϫΩѧѧѧѧѧΣϳ�ϭ�ˬ

470ϡѧѧѧѧѧѧϠϛ2ΔΑѧѧѧѧѧѧγϧΑ09%�ϭ�ϕέѧѧѧѧѧѧόϟ�ΎϫΩ˷ѧѧѧѧѧѧΣϳϓ�Ώέѧѧѧѧѧѧϐϟ�ϥѧѧѧѧѧѧϣ�Ύѧѧѧѧѧѧϣ�ˬ�ΎѧѧѧѧѧѧϬϟϭρ�ΩϭΩѧѧѧѧѧѧΣΑ1280ϡѧѧѧѧѧѧϠϛ2

ΔΑѧѧѧγϧΑ24.59%ϝϭѧѧѧρΑ�ϥΎΗѧѧѧγϛΎΑ�ϭ�ϥΎΗѧѧѧγϧΎϐϓ��ϕέѧѧѧηϟ�ϥѧѧѧϣ�ΎϫΩѧѧѧΣϳ�ϥϳѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ�ˬ837ϡѧѧѧϠϛ2 877وϡѧѧѧϠϛ2

.)3الملحق رقم (على الترتیب%16.85و 16.08%بنسبة 

�ˬΔѧѧѧϳϣϫϷ�ϥѧѧѧϣ�έѧѧѧϳΑϛ�έΩѧѧѧϗ�ΔѧѧѧϔϠΗΧϣϟ�ΔѧѧѧϳΧϳέΎΗϟ�ΏѧѧѧϘΣϟ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥέѧѧѧϳϹ�ϲѧѧѧϓέϐΟϟ�ϊ ѧѧѧϗϭϣϟ�ϝѧѧѧΗΣ

�ϕέѧѧѧηϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϳϣϟΎόϟ�ΓέΎѧѧѧΟΗϠϟ�έѧѧѧϣϣ�ΔѧѧѧΑΎΛϣΑ�έѧѧѧΑΗϋ�ϭ�ˬΏέѧѧѧϐϟ�ϭ�ϕέѧѧѧηϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ϝѧѧѧλ ϭ�ΔѧѧѧϘϠΣ�ϝѧѧѧ˷Λϣ�Ι ѧѧѧϳΣ
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�ϲѧѧѧϓ�ϱϭѧѧѧϳΣϟ�ϕѧѧѧϳέρϟ�ϝѧѧѧΛϣΗ�ΎѧѧѧϬϧϭϛ�ϕέѧѧѧηϟ�ΡΎѧѧѧΗϔϣ�ϥέѧѧѧϳ·�ϰѧѧѧϠϋ�ϕѧѧѧϠρϳ�Ϋ·�ˬρѧѧѧγϭΗϣϟ�έѧѧѧΣΑϟ�ϭ�ϰѧѧѧλ ϗϷ

�ΩέϳΗѧѧѧγϻ�ΩѧѧѧόΑ�Ύϣϳѧѧѧγϻ�Εϟ˯Ύѧѧѧο Η�Ύѧѧѧϣ�ϥΎϋέѧѧѧγ�ΔѧѧѧϣϳϘϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϥѧѧѧϛϟϭ�ˬΏέѧѧѧϐϟ�ϭ�ϕέѧѧѧηϟ�ϥϳѧѧѧΑ�έϳΩѧѧѧλ Ηϟ�ϭ

�α ϳϭѧѧγϟ�ΓΎѧѧϧϗ�Ηѧѧϓ�ΓΩΎѧѧϋ·1969�ϊ ѧѧѧΗϣΗϳ�ϱΫѧѧϟ�ΞϳѧѧϠΧϟ�Ώϭѧѧλ �ΎѧѧѧϬϬΟϭΗ�ϝѧѧϳϭΣΗ�ϰѧѧϟ·�ϥέϳΈѧѧΑ�ϯ Ω�Ύѧѧѧϣϣ�ˬϡ

.99بأھمیة اقتصادیة و إستراتیجیة ھائلة

έΣΑϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳέΑϟ�ϕέѧѧѧρϟ�ϊ ρΎѧѧѧϘΗ�ϲѧѧѧϓ�ΩѧѧѧΟϭΗ�ΎѧѧѧϬϧϷ�ΎѧѧѧϳϭϳΣ�έѧѧѧΑΗόϳ�ϥέѧѧѧϳ·�ϊ ѧѧѧϗϭϣϓ�ϝѧѧѧλ Η�ϲѧѧѧΗϟ�Δѧѧѧϳ

�ϝѧѧѧλ Η�ϭ�ˬΏέѧѧѧϐϟ�ΔѧѧѧϬΟ�ϥѧѧѧϣ�ϕέѧѧѧόϟ�ϭ�ˬΔϳϗέѧѧѧηϟ�ΔѧѧѧϬΟϟ�ϲѧѧѧϓ�ϥΎΗѧѧѧγϛΎΑ�ϭ�ϥΎΗѧѧѧγϧΎϐϓ�ΩѧѧѧΟϧ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬΎϳѧѧѧγ

�Ύѧѧѧϣϛ�ˬϱΩѧѧѧϧϬϟ�ρϳѧѧѧΣϣϟ�ϭ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�έѧѧѧΑϋ�ΎѧѧѧϳϘϳέϓ·�ϭ�ˬΎѧѧѧο ϳ�Ώέѧѧѧϐϟ�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϳϛέΗΑ�έϭέѧѧѧϣ�ΎѧѧѧΑϭέϭ�ϙϟΫѧѧѧϛ

.تعتبر معبرا بریا بین شرق آسیا و العالم العربي

ѧѧѧѧλ ΎΣΗ�ΔѧѧѧѧϘϠϐϣ�ϪΑѧѧѧѧη�ΔѧѧѧѧϟϭΩ�ϥέѧѧѧѧϳ·�έΎѧѧѧѧΑΗϋΎΑϭ�ˬΏέѧѧѧѧϐϟ�ϭ�ϕέѧѧѧѧηϟ�ϭ�ϝΎϣѧѧѧѧηϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧγΑΎϳϟ�Ύϫέ

�ΔѧѧѧѧϧέΎϘϣ�ϝϭѧѧѧρϷ�έѧѧѧΑΗόΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ΎѧѧѧϬΗϟϼρ·�ϰѧѧѧϠϋ�ΝέΎѧѧѧΧϟΎΑ�ΎϬϟΎѧѧѧѧλ Η�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧγΎγ�ΩѧѧѧϣΗόΗ�ΎѧѧѧϬ˷ϧΈϓ

�ΎϫϭѧѧγΑ)3200ϡѧѧϠϛ(100.�ϥѧѧѧϣ�έѧѧΛϛ�ϝϛѧѧѧηϳ�ϱΫѧѧϟ�ϥέѧѧѧϳ·�ρϔϧѧѧϟ�ϲѧѧγϳέϟ�έѧѧѧΑόϣϟ�ΞϳѧѧϠΧϟ�έѧѧѧΑΗόϳ�ϭ80%

�ΔѧѧѧѧѧϳϣϫϷ�ϰѧѧѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧѧѧο ϹΎΑ�Ϋѧѧѧѧѧϫ�ˬΝέΎѧѧѧѧѧΧϟ�ϰѧѧѧѧѧϟ·�ΎϬΗέΩΎѧѧѧѧѧλ �ϥѧѧѧѧѧϣ�έѧѧѧѧѧϛϔϟ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ΞϳѧѧѧѧѧϠΧϠϟ�ΔϳΟϭϟϭϛϳѧѧѧѧѧγϟ

Δѧѧѧλ ϟΎΧ�ΔϳѧѧѧγέΎϓ�ϩΎѧѧѧϳϣ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϥ ѧ́ѧѧΑ�ϥϳϳϧέѧѧѧϳϹ�ωΎѧѧѧϧΗϗ�ϥѧѧѧϣ�ϊ ѧѧѧΑϧϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϭ�ˬϲѧѧѧϧέϳϹ�ϲΟϳΗέΗѧѧѧγϻ. و

�ρϔϧѧѧϟ�ΕϼϗΎѧѧϧϟ�έѧѧΑόϣ�έѧѧΑΗόϳ�ϱΫѧѧϟ�ϭ�ί ѧѧϣέϫ�ϕϳѧѧο ϣ�ϰѧѧϠϋ�ϪΗέρϳѧѧγΑ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧγϹ�ϥέѧѧϳ·�Δѧѧϳϣϫ�ΩΩί ѧѧΗ

ϟ�Ωϭѧѧѧѧϣϟ�ϭ�ϊ Ϡѧѧѧѧγϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ϯ έѧѧѧѧΧ�ΕΎѧѧѧѧϳϣϛ�ϭ�ˬϡϟΎѧѧѧѧόϟ�Ί ϧϭѧѧѧѧϣ�ϑ ѧѧѧѧϠΗΧϣ�ϭѧѧѧѧΣϧ�ϕϳѧѧѧѧο ϣϓ�ˬΔѧѧѧѧϔϠΗΧϣϟ�ΔѧѧѧѧϳέΎΟΗ

�ϰѧѧϟ·�ϭ�Ϋѧѧϫ�ˬϪѧѧϟϼΧ�ϥѧѧϣ�ϲѧѧρϔϧϟ�ΎѧѧϬΟΎΗϧ·�ΓέѧѧϳΧϷ�ϩΫѧѧϫ�έΩѧѧλ Η�Ι ѧѧϳΣΑ�ϥέѧѧϳϹ�ΎѧѧϣΎϫ�Ϋѧѧϔϧϣ�έѧѧΑΗόϳ�ί ѧѧϣέϫ

.جانب ذلك نجد معظم المنشئات النفطیة اإلیرانیة تقع على الخلیج أو بالقرب منھ

لمرتكز الدیمغرافي أو التركیبة السكانیة إلیرانا:

�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ϙΑΎѧѧѧηΗΗ�Ύѧѧѧ˱ϳϓέϐϣϳΩ�ι ϭѧѧѧλ Χϟ�ϪѧѧѧΟϭ�ϰѧѧѧϠϋ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϭ�ΔѧѧѧϣΎϋ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ

�ϭ�Ώέѧѧѧόϟ�ˬΩέѧѧѧϛϷ�ˬέϭΎѧѧѧΣϣ�Ι ϼѧѧѧΛ�ϲѧѧѧϓα έѧѧѧϔϟ�ΎѧѧѧϬΗέέϗ�ϥέѧѧѧϳ·�ϡѧѧѧγέΗ�ΔϠϳϛѧѧѧηΗϟ�ϩΫѧѧѧϫ�έѧѧѧΛ�ϰѧѧѧϠϋ�ϭ�ˬ

�ϭ�ϲѧѧϧέϳϹ�ϥѧѧϣϷ�ϰѧѧϠϋ�έρΎѧѧΧϣ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϳΩέϛϟ�ΔѧѧϳϠϗϷ�ϪΗϠϛѧѧη�Ύѧѧϣ�ϙѧѧϟΫ�ϰѧѧϠϋ�ϝѧѧϳϟΩ�ϥѧѧγΣ�ϭ�ˬΔѧѧϳΟέΎΧϟ

ϟϭ�ΏѧѧѧϳΗέΗ�ΓΩΎѧѧѧϋ·�ϰѧѧѧϟ·�ϥέϳΈѧѧѧΑ�ϊ ѧѧѧϓΩ�ϱΫѧѧѧϟ�ΕѧѧѧϛέΩ�ΩѧѧѧϘϟ�ϭ�ˬΔϳέϭѧѧѧγϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϛέΗϟ�ΎѧѧѧϬΗΎϗϼϋ�ϊ ѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϬΗΎϳϭ

�ΎѧѧѧϬΗϭϗ�ΕΎѧѧѧΑΛ�ϭ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�˯ΎѧѧѧϘΑ�έέϣΗѧѧѧγ�ϥ�ϥϣί ѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧΑϗΎόΗϣ�ΕέѧѧѧΗϔϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΕΎρϠѧѧѧγϟ

�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϠΧΩϟ�ϥϳΗѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧѧϓ�έѧѧϳϳϐΗ�ϱ�ϭ�ˬΕΎѧѧѧϳϣϭϘϟ�ϙѧѧѧϠΗ�ϰѧѧѧϠϋ�Γέρϳѧѧѧγϟ�ϲѧѧѧϓ�ϥѧѧϣϛϳ

ΟϣϠϟ�ΔѧѧѧϳϧΛϹ�ΔѧѧѧΑϳϛέΗϟΎΑ�ϥϭѧѧѧϫέϣ�ˬΝέΎѧѧѧΧϟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧΑϳϛέΗϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϪѧѧѧΟϭϳ�έѧѧѧρΧΑ�ϲѧѧѧϧέϳ·�έϭόѧѧѧη�ϱ�ϭ�ˬϊ ѧѧѧϣΗ

99
.40، ص مرجع سابقحجاب، 

100
.16، ص مرجع سابقنفین عبد المنعم ، 
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�ϭ�ΔѧѧѧϧϣϳϬϟ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ΓέϭΎѧѧѧΟϣϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ϲѧѧѧο έϷ�ν ѧѧѧόΑ�ϰѧѧѧϠϋ�Γέρϳѧѧѧγϟ�ϭ�ϊ ѧѧѧγϭΗϟ�ΔѧѧѧϟϭΎΣϣ�ϪѧѧѧϠΑΎϘϳ

.السیطرة على القومیات غیر اإلیرانیة

�ϝϭΩ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΕΎѧѧѧϳϟΎΟϟ�ν ѧѧѧόΑ�ΩϭѧѧѧΟϭ�Δѧѧѧλ έϓ�ΔϋΎѧѧѧο ·�ϡΩѧѧѧϋ�ϰѧѧѧϠϋ�ϥέѧѧѧϳ·�ΕѧѧѧϠϣϋ�Ύѧѧѧϣϛ

ѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ΞϳѧѧѧѧϠΧϟ����Ϋѧѧѧѧϧϣ�ϕρΎѧѧѧѧϧϣϟ�ϙѧѧѧѧϠΗ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΓέѧѧѧѧΟϬϟ�ϊ ΟѧѧѧѧηΗ�ΕΫѧѧѧѧΧ́ϓ�ˬΔϳΩΎѧѧѧѧλ Ηϗ�ν έѧѧѧѧϏϷ�ΕέΟΎѧѧѧѧϫ�ϲ

�ϥέѧѧѧϘϟ15�ϥέѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧϣ�ϝϭϷ�ϑ ѧѧѧλ ϧϟ�ΩѧѧѧόΑ�Ύѧѧѧϣ�ϰѧѧѧϟ·20�ΕΎѧѧѧϗϭ�ϲѧѧѧϓ�ΎϬΣϟΎѧѧѧλ ϟ�Δѧѧѧϗέϭϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϡΩΧΗѧѧѧγΗϟ�ˬ

.101األزمات

�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�ϭ�ˬϊ ѧѧѧѧѧϣΗΟϣϠϟ�ΔϳѧѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΕΎѧѧѧѧѧϬΟϭΗϟ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�έϳΛ́ѧѧѧѧѧΗ�ΎѧѧѧѧѧϬϟ�ΔѧѧѧѧѧϳϓέϐϣϳΩϟ�ΔѧѧѧѧѧϳϧΑϟΎϓ�ϲϟΎѧѧѧѧѧΗϟΎΑ�ϭ

ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ϯ ϭѧѧѧϘϟ�ΕΎѧѧѧϧί ϭΗ�ΔѧѧѧϳϓέόϣϳΩϟ�ΔѧѧѧόϳΑρϟ�ϝϭΎѧѧѧϧΗ�ϡѧѧѧϬϣϟ�ϥѧѧѧϣϓ�ϪѧѧѧϳϠϋ�ϭ�ˬϲѧѧѧγΎϳγϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϝѧѧѧΧΩ

�ϲΑΎѧѧΟϳ�ϭ�ϲΑϠѧѧγ�έѧѧΛ�ϥѧѧϣ�ΎѧѧϬϟ�Ύѧѧϣ�ϭ�ϥΎϛѧѧγϟ�ΩΩѧѧϋ�ϭ�ϥΎѧѧϳΩϷ�ϭ�ΕΎѧѧϳϗέόϟ�ϡѧѧϫ�ϥѧѧϣ�ˬϲѧѧϧέϳϹ�ϊ ѧѧϣΗΟϣϠϟ

.على توجھات السیاسة الخارجیة اإلیرانیة

�ϲѧѧѧϬϓ�ˬϲϠΧΩѧѧѧϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϱϭѧѧѧϗ�ϙѧѧѧγΎϣΗΑ�ΔϳϧΎϛѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧΑϳϛέΗϟ�Ι ѧѧѧϳΣ�ϥѧѧѧϣ�ϥέѧѧѧϳ·�ϊ ѧѧѧΗϣΗΗ�ϻ

�ΩѧѧϠΑ�ϥέϳΈѧѧϓ�ˬϲϣϼѧѧγϹ�ϥϳΩѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϧϳΑ�ϲѧѧγΎγϷ�ρΑέѧѧϟ�ϥѧѧϣϛϳ�ϲѧѧΗϟϭ�ΕΎѧѧϳϠϗϷ�ϥѧѧϣ�ρϳѧѧϠΧ�ϥѧѧϋ�ΓέΎѧѧΑϋ

ΔѧѧѧϔϠΗΧϣ�ΔϳϧΎϛѧѧѧγ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϥѧѧѧϣ�ϥϭѧѧѧϛΗΗ�ΕΎѧѧѧϳϧΛϹ�ΩΩѧѧѧόΗϣ.�ϝϼѧѧѧΧ�ΏΫѧѧѧΑΫΗϣ�ϲϧΎϛѧѧѧγϟ�ϭѧѧѧϣϧϟ�ϝΩѧѧѧόϣ�ϥΎѧѧѧϛ�ϭ

ΕέѧѧѧѧѧΗϔϟ�ϥϳѧѧѧѧѧΑ�Ύѧѧѧѧѧϣ19761996-م�Ώ�ΡϭέѧѧѧѧѧΗϳϟ�ˬϡ3.2%�ϥϳѧѧѧѧѧΑ��Ύѧѧѧѧѧϣ19761.47م و1986-م%��Ύѧѧѧѧѧϣ

�ϥϳѧѧѧѧΑ1986102م1996-م�Δόѧѧѧѧѧγ�ΏΑѧѧѧѧѧγΑ��ΔϠϛѧѧѧѧѧηϣ�Δѧѧѧѧϳ�ϝϛѧѧѧѧѧηϳ�ϡѧѧѧѧѧϟ�ϥέѧѧѧѧѧϳϹ�ϲϧΎϛѧѧѧѧγϟ�ΩΩѧѧѧѧѧόΗϟ�Ϋѧѧѧѧѧϫϭ�ˬ

������Δѧѧѧѧϳϋέί ϟ�ϝϳѧѧѧѧλ ΎΣϣϟ�ωϭѧѧѧѧϧΗ�Ϋѧѧѧѧϛ�ϭ�ˬΔѧѧѧѧϳϣϫϷ�ΕΫ�ΔѧѧѧѧϳϧΩόϣϟ�ϭ�Δѧѧѧѧϳρϔϧϟ�ΓϭέѧѧѧѧΛϟ�ΩϭѧѧѧѧΟϭ�ϭ�ΔΣΎѧѧѧѧγϣϟ

�ϭ�ˬΔѧѧϳϧϭϳΣϟ�ϭ�ΔѧѧϳΗΎΑϧϟ�ϭ�ΔѧѧϠϣΎόϟ�ΓϭѧѧϘϟ�έϳϓϭѧѧΗ�ϰѧѧϠϋ�ΎϬΗέΩѧѧϗ�ϭ�ΔѧѧϟϭΩϟ�ϥΎϛѧѧγ�ϥϳѧѧΑ�ΔѧѧϘϳΛϭ�Δѧѧϗϼϋ�ϙΎѧѧϧϫ

�ΔѧѧѧϳΣΎϧ�ϥѧѧѧϣ�Ύѧѧѧϣ�ˬϥΎϛѧѧѧγϟ�ϡѧѧѧΟΣ�ΔѧѧѧϳΣΎϧ�ϥѧѧѧϣ�Ϋѧѧѧϫ�ˬϱέϛѧѧѧγόϟ�ΏѧѧѧϧΎΟϟ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ΕΎѧѧѧϋΎρϘϟ�ϑ ѧѧѧϠΗΧϣϟ

�Ι ѧѧϳΣ�ϥѧѧϣ�ΔϳѧѧγΎϳγϟ�ΓΩѧѧΣϭϟ�έΎѧѧρ·�ϝѧѧΧΩ�ΩѧѧΟϭΗ�ϲѧѧΗϟ�Ώϭόѧѧηϟ�ΔѧѧϟΎΣ�ϪѧѧΑ�Ωѧѧλ Ϙϳ�ϱΫѧѧϟ�ϭ�ϲѧѧϗέόϟ�ωϭѧѧϧΗϟ

�ΔѧѧѧϐϠϟ�ϭ�ϥϳΩѧѧѧϟ�ˬΔѧѧѧϳϣϭϘϟ-ϲѧѧѧϧΛϻ�ΏѧѧѧϳϛέΗϟ�ϝѧѧѧϣΎϋ�ϩέѧѧѧϬυϳ�ΔѧѧѧϟϭΩϠϟ�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�ϥί ϭѧѧѧϟ�ϝѧѧѧόϟϭ-�α ϧΎѧѧѧΟΗϟΎϓ

�ΩΩѧѧѧѧόΗϣ�ΩѧѧѧѧϠΑ�ϥέϳΈѧѧѧѧϓ�ˬϳΣѧѧѧѧλ �α ѧѧѧѧϛόϟ�ϭ�ϪϛѧѧѧѧγΎϣΗ�ϭ�ϊ ѧѧѧѧϣΗΟϣϟ�ρΑέѧѧѧѧΗ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΎѧѧѧѧϣΗΣ�ϱΩ̈́ϳѧѧѧѧγ�ϲϣϭѧѧѧѧϘϟ

ϲϣϭѧѧѧϗ�ϭ�ϲѧѧѧϧΛ·�˯Ύѧѧѧγϔϳγϓ�ϥѧѧѧϣ�ϥϭѧѧѧϛΗϳ�ˬΕΎѧѧѧϳϧΛϹ:���α έѧѧѧϔϟ51%�ϥϳѧѧѧϳέΫϷ�ˬ24%�ΩέѧѧѧϛϷ��ˬ7%  ،

Ώέѧѧѧѧόϟ3%�ε ϭѧѧѧѧϠΑϟ��ˬ2%ϙέѧѧѧѧΗϻ��ˬ2%�ϲϟϭѧѧѧѧΣ�ϡϠϛΗѧѧѧѧϳ�ϭ�ˬϡϫέѧѧѧѧϳϏ�ϭ58%�ΔѧѧѧѧϐϠϟ�ϥΎϛѧѧѧѧγϟ�ϥѧѧѧѧϣ
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�ϥѧѧѧѧϣ�ΎѧѧѧΟϳί ϣ�ϥϭϠϛѧѧѧηϳ�ϥΎϛѧѧѧѧγϟ�ϥ�ϭѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ϲϋΎѧѧѧϣΗΟϻ�ϥϳϭѧѧѧѧϛΗϠϟ�ΔѧѧѧϣΎϬϟ�ѧѧѧϣϼϣϟ�ΩѧѧѧΣ΄ϓ

�ϥϳѧѧѧϳέΫϷ�ϭ��ϙέѧѧѧΗϷ�ˬε ϭѧѧѧϠΑϟ�ˬ�Ώέѧѧѧόϟ�ˬ�α έѧѧѧϔϟ�ϙΎѧѧѧϧϬϓ�ˬ�ΔѧѧѧϳϭϐϠϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΑϫΫϣϟ�ϭ�Δѧѧѧϳϗέόϟ�ΕΎѧѧѧϳϠϗϷ

ѧѧϛϟ�ˬϥϳϳΣϳѧѧγϣϟ�ϭ�ΩϭѧѧϬϳϟ�ϭ�ΩέѧѧϛϷ�ϭ�έѧѧΛϛ�ϥϭϠϛѧѧηϳ�Ι ѧѧϳΣ�α έѧѧϔϟ�ΎѧѧϬϠΛϣϳ�ϥέѧѧϳ·�ϲѧѧϓ�έѧѧΑϛϷ�ΔΑѧѧγϧϟ�ϥ

�ΎѧѧϬϠόϓ�έѧѧλ Ύϧϋ�ϥέѧѧϳ·�Εѧѧϓέϋ�ϙϟΫѧѧΑ�ϭ�ˬΔѧѧϠϳϠϗ�ΔΑѧѧγϧ�ϯ έѧѧΧϷ�ΕΎѧѧϳϠϗϷ�ϝϛѧѧηΗ�ΎѧѧϣϧϳΑ�ϥΎϛѧѧγϟ�ϑ ѧѧλ ϧ�ϥѧѧϣ

�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϣΎϫ�Ύѧѧѧϣ˷ϭϘϣ�ϙϟΫѧѧѧΑ�ΔϠ˷ϛѧѧѧηϣ�ΕΎѧѧѧϳϠϗϷ�ϲϗΎѧѧѧΑ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔϳѧѧѧγέΎϔϟ�ΔѧѧѧϳϣϭϘϟ�ϕϭ˷ѧѧѧϔΗ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϲΟϳΗέΗѧѧѧγϻ

ϳϹ�Δϳѧѧѧλ Χηϟ�ΕΎѧѧѧϣϭϘϣ�ϡѧѧѧϫ�ΩѧѧѧΣ�ϥϳѧѧѧΑ�ϲѧѧѧγέΎϔϟ�έѧѧѧλ ϧόϟ�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϫΎϳί ϣ�ϡѧѧѧυόϣ�ΕΫѧѧѧΧ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�Δѧѧѧϳϧέ

.الذي دّعم موقفھا و تفّوقھا و ساعد على تقویة أثر فعلھا السیاسي الخارجي

�ϕϭѧѧѧѧϔΗϟ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϩΩѧѧѧѧόΗϳ�ϝѧѧѧѧΑ�ϲѧѧѧѧϗέόϟ�ϭ�ϲϧΎϛѧѧѧѧγϟ�ϕϭѧѧѧѧϔΗϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�έѧѧѧѧλ ΗϘϳ�ϻ�ϲѧѧѧѧϧέϳϹ�ϕϭѧѧѧѧϔΗϟ�ϥ·

ϳΣϳѧѧѧγϣϟ�ˬΔϳΗѧѧѧηϳΩέί ϟ�ˬϡϼѧѧѧγϹ�ΩѧѧѧΟϧ�ϥΎѧѧѧϳΩϷ�ϡѧѧѧϫ�ϥѧѧѧόϓ�ˬϲϧϳΩѧѧѧϟ�ϥϭϣϠѧѧѧγϣϟ�ϝϛѧѧѧηϳ�Ϋ·�ˬΩϭѧѧѧϬϳϟ�ϭ�ϥϭ

�ϲϟϭѧѧѧѧΣ99%�Δϳϣѧѧѧѧγέϟ�ϡΎѧѧѧѧϗέϷ�ΏѧѧѧѧγΣ�ϭ�ˬΔϧѧѧѧѧ˷γϟ�ϭ�Δόϳѧѧѧѧηϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ϥϭϣѧѧѧѧ˷γϘϣ�ϡѧѧѧѧϫ�ϭ�ϥϳϳϧέѧѧѧѧϳϹ�ϥѧѧѧѧϣ

�Δόϳѧѧѧηϟ�ϥϭϣϠѧѧѧγϣϟ�ϝϛѧѧѧηϳ89%�ϲѧѧѧϓ�ˬέѧѧѧηϋ�ϲѧѧѧϧΛϹ�ΏϫΫѧѧѧϣϟΎΑ�ϥϭϧϳΩѧѧѧϳ�ϡѧѧѧϬϓ�ˬϥϳϳϧέѧѧѧϳϹ�ϥΎϛѧѧѧγϟ�ϥѧѧѧϣ

�Δϧѧѧѧѧ˷γϟ�ϝѧѧѧѧϫ�ϝϛѧѧѧѧηϳ�ϥϳѧѧѧѧΣ10%�ΩέѧѧѧѧϛϷ�ϲѧѧѧѧϫ�ΕΎѧѧѧѧϳϗέϋ�Ι ϼѧѧѧѧΛ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϥϭϣѧѧѧѧ˷γϘϣ�ϡѧѧѧѧϫ�ϭ�ϭ�ε ϭѧѧѧѧϠΑϟ�ˬ

�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϋ�ϥέѧѧѧϳ·�ϝѧѧѧλ ϔΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΩϭΩѧѧѧΣϟ�ϥϭϧϛѧѧѧγϳ�ϥϳΫѧѧѧϟ�ϥΎΗѧѧѧγΑέϋ�ϡϳѧѧѧϠϗ·�Ώέѧѧѧϋ�ϭ�ϥΎѧѧѧϣϛέΗϟ

Δ˷ϳϧѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳΑϠϏϷ�ΕΫ�ΎѧѧѧϬϟ�ΓέϭΎѧѧѧΟϣϟ.�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ϕρΎѧѧѧϧϣ�ϊ ѧѧѧϳϣΟ�ϲѧѧѧϓ�ϥϭέѧѧѧηΗϧϳϓ�Δόϳѧѧѧηϟ�ϥϭϣϠѧѧѧγϣϟ�Ύѧѧѧϣ

ϧϳΩѧѧѧϣ�ϲѧѧѧϓ�έϭѧѧѧλ Σϣ�ϡϫΩѧѧѧΟϭΗϓ�ΔϳѧѧѧηϳΩέί ϟ�Ύѧѧѧϣ�ˬ�α έѧѧѧϔϟ�ϥѧѧѧϣ�ϡϫέѧѧѧΛϛ�ϭ�ˬϥΎΗѧѧѧγηϭϠΑ�ϲѧѧѧϓ�ϥϭѧѧѧϠ˷Ϙϳ تي

"ϥΎѧѧѧѧϣέϛ�ϭ�Ωί ѧѧѧѧϳ"�ϥѧѧѧѧϣ�ϡϬΗϳΑϟΎѧѧѧѧϏ�ϥϳϳΣϳѧѧѧѧγϣϟ�ΩѧѧѧѧΟϧ�ϥϳѧѧѧѧΣ�ϲѧѧѧѧϓ�ˬΎѧѧѧѧϬΑ�ϑ έѧѧѧѧΗόϣ�ϭ�Δϳϣѧѧѧѧγέ�ΔѧѧѧѧϧΎϳΩ�ϲѧѧѧѧϫ�ϭ

�έѧѧѧΑϛ�ϥέѧѧѧϳ·�ΩϭѧѧϬϳ�έѧѧѧΑΗόϳ�Ϋ·�ϥέѧѧѧϳ·�ϲѧѧϓ�Ύϳϣѧѧѧγέ�ΎѧѧѧϬΑ�ϑ έѧѧΗόϣ�ΔѧѧѧϧΎϳΩ�Ύѧѧѧο ϳ�ϲѧѧϬϓ�ΔѧѧѧϳΩϭϬϳϟ�Ύѧѧѧϣ�ˬϥѧѧϣέϷ

.104تجّمع یھودي في الشرق األوسط خارج إسرائیل

�ϪѧѧѧΗΑϳϛέΗ�ωϭѧѧѧϧΗΑ�ϡѧѧѧγΗ˷ϳ�ϊ ѧѧѧϣΗΟϣ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ϊ ϣΗΟϣϟΎѧѧѧϓ�ϡѧѧѧϫ�α έѧѧѧϔϟ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳϧϳΩϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϣϭϘϟ�ˬΔѧѧѧϳϗέόϟ

�ί ѧѧѧϳϣΗΗ��Ύѧѧѧϣ�ϭѧѧѧϫ�ϭ�ˬϲόѧѧѧγϭΗ�ΩѧѧόΑ�ΕΫ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗ·�ΔѧѧѧγΎϳγ�ΔϏΎϳѧѧѧλ �ϝϬ˷ѧѧѧγϳ�ϱΫѧѧϟ�έѧѧѧϣϷ�ˬϪѧѧѧϳϓ�ΏѧѧѧϟΎϐϟ�ϕέѧѧόϟ

.105بھ اإلمبراطوریة الفارسیة

�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ϭ�ΔѧѧѧϳόϳΑρϟ�ΕΎѧѧѧϣϭϘϣϟ�ϝѧѧѧΛϣ�ϪѧѧѧϠΛϣ�ϲϧΎϛѧѧѧγϟ�ϝѧѧѧϣΎόϟ�ϥ�ϝϭѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧϛϣϳ�έѧѧѧϳΧϷ�ϲѧѧѧϓ

�ϝѧѧѧϣΎόϟ�έΎѧѧѧΑΗϋ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ϭ�ˬΎѧѧѧϬΗ˷ϭϗ�ϭ�ΔѧѧѧϟϭΩϠϟ�ΔΑѧѧѧγΎϧϣϟ�ΕέϳΩѧѧѧϘΗϟ�˯Ύѧѧѧρϋ·�ϲѧѧѧϓ�ϡϫΎѧѧѧγ�ˬΎѧѧѧϬϳϟ·�έϳѧѧѧηϧγ�ϲѧѧѧΗϟ

�ϥѧѧѧϣ�ϪѧѧѧϳϭΣΗ�Ύѧѧѧϣ�ϊ ѧѧѧϳϣΟ�ϥϭέϣΛΗѧѧѧγϳ�ϭ�ν έϷ�ϥϭϧϛѧѧѧγϳ�ϥϳΫѧѧѧϟ�ϡѧѧѧϫ�ϥΎϛѧѧѧγϟ�ϥϷ�ˬΎѧѧѧϬϣϫ�ϥѧѧѧϣ�ϲϧΎϛѧѧѧγϟ

ρ�Ωέϭѧѧϣ�ϭ�ΝΎѧѧΗϧ·�ϥѧѧϣ�ΔϳΩΎѧѧλ Ηϗϻ�ΕΎѧѧϳϠϣόϟ�ϊ ѧѧϳϣΟΑ�ϥΎѧѧγϧϹ�ϡΎѧѧϳϗ�ΏѧѧϧΎΟ�ϰѧѧϟ·�ϭ�Ϋѧѧϫ�ˬϡϬΣϟΎѧѧλ ϟ�ΔѧѧϳόϳΑ

.51-50، ص ص المرجع نقسھ104
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�Ύѧѧο ϳ�ϝϣѧѧηΗ�Ύѧѧϣϧ·�ϭ�ρѧѧϘϓ�ΔѧѧϳόϳΑρϟ�Ωέϭѧѧϣϟ�ϰѧѧϠϋ�ρѧѧϘϓ�έѧѧλ ΗϘΗ�ϻ�ϊ ѧѧϣΗΟϣϟ�ΓϭέѧѧΛϓ�ˬϙϼϬΗѧѧγ�ϭ�ϊ ѧѧϳί ϭΗ

.106موارده البشریة

�ΔѧѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϊ ϧѧѧѧѧѧλ �ϭѧѧѧѧѧΣϧ�ΔѧѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΕΩΎѧѧѧѧѧϳϘϟ�ϊ ѧѧѧѧѧϓΩ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ϲϧΎϛѧѧѧѧѧγϟ�έѧѧѧѧѧλ ϧόϟ�ϡϫΎѧѧѧѧѧγ

Ϲ��ˬΎϬΣϟΎѧѧѧλ ϣ�ϕѧѧѧϘΣϳ�ΎѧѧѧϣΑ�ΕΎѧѧѧϳϠϗϷ�ϝϼϐΗѧѧѧγ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ˬΩѧѧѧϳΩΣΗ�ΎѧѧѧϬϧέϳΟ�˯ί ·�ϭ�ΔѧѧѧϣΎϋ�Δϔѧѧѧλ Α�Δѧѧѧϳϧέϳ

�ΕϠϐΗѧѧѧѧѧγ�Ύѧѧѧѧѧϣϛ�ˬϪѧѧѧѧѧΗέΩϗ�ϑ ί ϧΗѧѧѧѧѧγϻ�ϕέѧѧѧѧѧόϟ�ϊ ѧѧѧѧѧϣ�ΎϬϋέѧѧѧѧѧλ �ϲѧѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧѧϳΩέϛϟ�ΔѧѧѧѧѧϳϠϗϷ�ΕϠϐΗѧѧѧѧѧγ�Ι ѧѧѧѧѧϳΣ

�ΎϬϟϼϐΗѧѧѧγ�ϭ�Δϳόϳѧѧѧηϟ�ΔѧѧѧϔΎρϟ�ΩѧѧѧϳϧΟΗ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ΎϬΣϟΎѧѧѧλ ϟ�ϲѧѧѧΑέόϟ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ��ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳϧϳΩϟ�ΕΎϣΎѧѧѧγϘϧϻ

�ρϐѧѧѧο �ΓϭѧѧϘϛ�ΕΎѧѧѧϳϠϗϷ�ϝϼϐΗѧѧѧγ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧϳϠΟ�ϙѧѧѧϟΫ�έѧѧѧϬυϳ�ϭ�ˬΎϫέέϘΗѧѧγ�Δѧѧѧϋί ϋί �ϭ�ΔѧѧѧϣϛΎΣϟ�ϡυϧѧѧϟ�ϰѧѧѧϠϋ

�Ώέѧѧѧο ϟ�Δόϳѧѧѧηϟ�ϭ�Δ˷ϧѧѧѧγϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ϡΎѧѧѧϘϟ�ϲΑϫΫѧѧѧϣϟ�ΏέΎѧѧѧο Ηϟ�ϝϼϐΗѧѧѧγ�ϭ�ϕέѧѧѧόϟ�ΏϭѧѧѧϧΟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳΩέϛϟ

�ΔѧѧѧΑϟΎρϣ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�Ύѧѧѧο ϳ�ϙѧѧѧϟΫ�έѧѧѧϬυϳ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬ�ΎϫέέϘΗѧѧѧγ"ϲѧѧѧϧϳϣΧϟ"�ΏϫΫѧѧѧѧϣϟ�ωΎѧѧѧΑΗΈΑ�ϝϭΩѧѧѧϟ��ϩΫѧѧѧϫ

έѧѧѧηϟΎΑ�ϙϳϛѧѧѧηΗϟ�ϭ�ϲόϳѧѧѧηϟ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϛϠϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϡϭѧѧѧϘΗ�ΎѧѧѧϬϧϭϛ�ˬΎѧѧѧϬϳϓ�ϡѧѧѧϛΣϟ�ΔѧѧѧϣυϧϷ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�Δϳϋ

�ΔѧѧѧϣυϧϷ�ϩΫѧѧѧϫ�ρΎϘѧѧѧγ·�ϭ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�έϳΩѧѧѧλ Η�ϰѧѧѧϟ·�ϰόѧѧѧγϳ�ϪѧѧѧϠόΟ�Ύѧѧѧϣ�ˬΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΔόϳέѧѧѧηϠϟ�ΔѧѧѧϳϓΎϧϣ�ΎѧѧѧϫέΑΗόϳ

�ΩѧѧѧѧϳϬϣΗ�ϙѧѧѧѧϟΫ�ϭ�ϲϣϼѧѧѧѧγϹ�ϊ ΑΎѧѧѧѧρϟ�ϭΫ�ϲѧѧѧѧϧέϳϹ�ϱέϭѧѧѧѧϬϣΟϟ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ΔϠϛΎѧѧѧѧη�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϯ έѧѧѧѧΧ�ΎѧѧѧѧϬϔϠΧΗϟ

.107لتشكیل حكومة إسالمیة

Ϋѧѧѧϛϫ�ϭ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ΕΩΎѧѧѧϳϘϟ�ΓέΩΈѧѧѧΑ�ΎѧѧѧϘϳΛϭ�ΎѧѧѧρΎΑΗέ�ρΑΗέѧѧѧΗ�ϥέѧѧѧϳ·�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳϓέϐϣϳΩϟ�ΔѧѧѧόϳΑρϟ�ϥΈѧѧѧϓ

�ΔѧѧѧϧέΎϘϣ�ϲϧΎϛѧѧѧγϟ�ΎϫΩΩѧѧѧόΗ��ΔϣΎΧѧѧѧο �ϝѧѧѧόϔΑ�ˬΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγϹ�ϑ ΩѧѧѧϫϷ�ϕѧѧѧϳϘΣΗ�ϭѧѧѧΣϧ�ΎѧѧѧϬϬϳΟϭΗ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ

�ΩѧѧѧΣ ϛ́�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγϹ�ΓέΩѧѧѧϘϟ�ϥϳϭѧѧѧϛΗ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϣΎϫ�έϭΩ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ϲϧΎϛѧѧѧγϟ�ϡѧѧѧΟΣϟ�Ώѧѧѧόϟ�Ϋ·�ˬΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϝϭΩѧѧѧΑ

.رھانات الكبرى لتحقیق األمن القومي اإلیراني الشامل اقتصادیا و عسكریاأھم ال

المرتكز التاریخي و اإلیدیولوجي:

�ϭ�ΔϳΑϠѧѧѧѧѧѧγϟ�ΎϬΗΎѧѧѧѧѧѧγΎϛόϧ�ΔϳѧѧѧѧѧѧγέΎϔϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧѧϳΑέόϟ�ΓέΎѧѧѧѧѧѧο Σϟ�ϥϳѧѧѧѧѧѧΑ�ϲΧϳέΎѧѧѧѧѧѧΗϟ�ρΎѧѧѧѧѧѧΑΗέϼϟ�ϥΎѧѧѧѧѧѧϛ

ϭ�ϱέΎѧѧѧΟΗϟ�ϝΩΎѧѧѧΑΗϟ�ϲѧѧѧϓ�ϝѧѧѧ˷ΛϣΗ�ΎѧѧѧϬϧϣ�ϲΑΎѧѧѧΟϳϹΎϓ�ˬΎѧѧѧϣϬΗΎϗϼϋ�έѧѧѧΑϋ�ΕΩ˷ѧѧѧΗϣ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΑΎΟϳϻ�ϭ�ϲϓΎѧѧѧϘΛϟ

�ΕΎϋέѧѧѧλ �ϲѧѧѧϓ�ϥϳϓέѧѧѧρϟ�ϝϭѧѧѧΧΩ�ϲѧѧѧϓ�ϝѧѧѧΛϣΗϓ�ΎѧѧѧϬϧϣ�ϲΑϠѧѧѧ˷γϟ�Ύѧѧѧϣ�ˬϥϳΗέΎѧѧѧο Σϟ�ϊ ѧѧѧϣΟ�ϱΫѧѧѧϟ�ϲϣϼѧѧѧγϹ

�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ΕΎѧѧѧϓϼΧϟΎϛ�ˬΔѧѧѧϳϣϭϘϟ�ΔΣϠѧѧѧλ ϣϟ�ϕѧѧѧϳϘΣΗ�ϑ ΩѧѧѧϬΑ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�έέѧѧѧϘϟ�ϊ ϧΎѧѧѧλ �ΕΎѧѧѧγΎϳγ�ϲѧѧѧϓ�Εέѧѧѧ˷Λ

.108بین دول الخلیج و إیران قبل و بعد الثورة
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�ϭ�ΔϳѧѧѧγΎγϷ�Γί ѧѧѧϳϛέϟ�ϲΧϳέΎѧѧѧΗϟ�ϝѧѧѧϣΎόϟ�ϝѧѧѧ˷Λϣ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϓέϐΟϟ�ί ѧѧѧϛΗέϣϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ΔѧѧѧρΑΗέϣϟ�ϰѧѧѧϟϭϷ

�ϲѧѧѧϓ�Ϫѧѧѧϧϣ�ΓΩΎϔΗѧѧѧγϻ�ϭ�ϲѧѧѧο ΎϣϠϟ�ΎѧѧѧϬϣϬϓ�έϳѧѧѧγϔΗ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϙѧѧѧϟΫ�ϭ�Ώέѧѧѧόϟ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ϥέѧѧѧϳ·�ΔѧѧѧγΎϳγ�ΔϏΎϳѧѧѧλ

�ˬϥϭέѧѧѧϘΑ�ϡϼѧѧγϹ�έϭѧѧѧϬυ�ϝѧѧΑϗ�ί έѧѧѧΑ�ΔѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΦϳέΎѧѧΗ�ϭ�ˬΎѧѧѧϳέϛϓ�ϭ�Ύѧѧϳϧρϭ�έѧѧѧο ΎΣϟ�ϝѧѧϳΟϟ�ΔѧѧΑόΗ

ΎΧ�ˬΎѧѧѧΑέϏ�ϭ�Ύϗέѧѧѧη�ΔόѧѧѧγΎη�ϕρΎѧѧѧϧϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎϬΗέρϳѧѧѧγ�ϪѧѧѧϟϼΧ�Εѧѧѧο έϓ�ϝѧѧѧυ�ϲѧѧѧϓ�ΕΩѧѧѧϣΗϋ�ΎѧѧѧϬ˷ϧ�ϭ�Δѧѧѧ˷λ

�ΔѧѧϧϣϳϬϟ�ϭ�ϊ ѧѧ˷γϭΗϟ�ΡϭέѧѧΑ�ϡѧѧγΗΗ�ΎѧѧϬϠόΟ�Ύѧѧϣϣ�Ώέѧѧόϟ�ϊ ѧѧϣ�ϲϗϭѧѧϔϟ�ϝѧѧϣΎόΗϟ�ΩѧѧΑϣ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧΑϗΎόΗϣϟ�ΔѧѧϣυϧϷ

.109و السیطرة

�ΓέϭΎѧѧѧΟϣϟ�ϑ έѧѧѧρϷ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ΔϳόѧѧѧγϭΗϟ�Δѧѧѧϋί ϧϟ�ΕϠϛѧѧѧη�ϭ�ˬΔѧѧѧϣϳΩϗ�ΔϳέΎѧѧѧο Σ�Γϭѧѧѧϗ�έѧѧѧΑΗόΗ�ϥέϳΈѧѧѧϓ

�ΩѧѧѧѧόΑ�ΕέϣΗѧѧѧѧγ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ΎѧѧѧѧϬΗΎϬΟϭΗ�Εί ѧѧѧѧϳϣ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΕΎϣѧѧѧѧγϟ�ϡѧѧѧѧϫ�ΩѧѧѧѧΣ�Νί ѧѧѧѧϣ�Ι ѧѧѧѧϳΣ�ΔϳϣϼѧѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧѧΛϟ

"ϲѧѧѧѧϧϳϣΧϟ"�ϊ ΑΎѧѧѧѧρϟ�ϭΫ�ΎϬϋϭέѧѧѧѧηϣ�έѧѧѧѧϳέϣΗϟ�ϲϧϳΩѧѧѧѧϟ�ϝѧѧѧѧϣΎόϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳΧϳέΎΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϣϭϘϟ�ϝѧѧѧѧϣϭόϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ

.110التوسعي

�ΔѧѧѧѧϳϣϭϘϟ�Εί έѧѧѧΑ�Ι ѧѧѧѧϳΣ�ΔѧѧѧϳΟϭϟϭϳΩϳϷ�ΔϐΑѧѧѧλ ϟΎΑ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΎϬΗѧѧѧγΎϳγ�ύΎΑѧѧѧλ ·�ϰѧѧѧѧϟ·�Εόѧѧѧγ�ΩѧѧѧϘϓ

�ϊ ѧѧѧѧϣ�Εί έѧѧѧѧΑϓ�ΔѧѧѧѧϳϧϳΩϟ�ΔѧѧѧѧϳΟϭϟϭϳΩϳϷ�Ύѧѧѧѧϣ�ˬϲϣϼѧѧѧѧγϹ�Ηѧѧѧѧϔϟ�ϝѧѧѧѧΑϗ�ΔϳѧѧѧѧγέΎϔϟ��Δϳϭϔѧѧѧѧλ ϟ�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�ϡΎѧѧѧѧϳϗ

Ύѧѧѧϋ�ϥέѧѧѧϳϹ�Ύϳϣѧѧѧγέ�ΎΑϫΫѧѧѧϣ�ϲόϳѧѧѧηϟ�ΏϫΫѧѧѧϣϟ�ΎϬϣϳѧѧѧγέΗΑϡ1501 م�ΔѧѧѧϳϧΎϣΛόϟ�ΔѧѧѧϳέϭρέΑϣϹ�ΔѧѧѧϬΟϭϣϟ

ΏϫΫѧѧѧϣϟ�Δϳϧѧѧѧγϟ111.�ϲϧΎѧѧѧϣϠόϟ�ϡѧѧѧϛΣϠϟ�ϭ�ΔϳѧѧѧγέΎϔϟ�ΔѧѧѧϳϣϭϘϠϟ�Δѧѧѧϔϛϟ�ΕѧѧѧΣΟέ�ϩΎѧѧѧηϟ�ϡѧѧѧϛΣ�Εϭϧѧѧѧγ�ϥ�έѧѧѧϳϏ

�ϡѧѧѧϛΣ�ϝϼѧѧѧΧ�έϭѧѧѧϣϷ�ΩϭѧѧѧόΗϟ�ˬϲϧϳΩѧѧѧϟ�ϡѧѧѧϛΣϟ�ΏΎѧѧѧγΣ�ϰѧѧѧϠϋ"�ϲѧѧѧϧϳϣΧϟ"�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΩѧѧѧόΑ�ΟέѧѧѧΗϟ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ

�ˬΎѧѧѧϬϠΣέϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔϳϣϼѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΕѧѧϠΛϣ�ϥѧѧѧϳ�ϲόϳѧѧηϟ�έѧѧѧϛϔϟ�˯ΎѧѧѧϳΣ·�ϡѧѧΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬΔѧѧϳϧϳΩϟ�ϝѧѧѧϣϭόϠϟ�Δѧѧϔϛϟ

.و ھناك عدة عوامل ساھمت في ذلك كالعوامل الموضوعیة و العوامل الفكریة

�ϥѧѧѧϣϓ�ˬΓέϭѧѧѧΛϟ�ϭ�ϡϼѧѧѧγϹ�ϥϳѧѧѧΑ�ρΑέѧѧѧϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϲѧѧϧϳϣΧϟ�έѧѧѧϛϓ�ϲѧѧѧϓ�ι Χ˷ϠΗѧѧѧΗϓ�Δѧѧѧϳέϛϔϟ�ϝѧѧѧϣϭόϟ�Ύѧѧϣ́ϓ

ѧѧѧѧϬΟϭ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ΓΩѧѧѧѧγΎϔϟ�ΔѧѧѧѧϳϛϠϣϟ�ΔѧѧѧѧϣυϧϷ�Ωѧѧѧѧο �ϭѧѧѧѧϬϓ�ˬΓέϭѧѧѧѧΛ�έѧѧѧѧϳϐΑ�ϡϼѧѧѧѧγϹ�ΩϭѧѧѧѧΟϭ�ϻ�ϩέѧѧѧѧυϧ�Δ

�˯ΎѧѧѧϣϠϋ�ϰѧѧѧϠϋ�ΏѧѧѧΟϭ�Ϋѧѧѧϟ�ˬϝΩѧѧѧόϟ�ϭ�ϕѧѧѧΣϟ�ϥѧѧѧϳΩ�ϭѧѧѧϫ�ϡϼѧѧѧγϹ�ϥ�ϭ�ˬΔόϳέѧѧѧηϟ�ϡΎѧѧѧϛΣ�ϊ ѧѧѧϣ�ϰϓΎѧѧѧϧΗΗ

�ϻ�Ϫѧѧѧϧ�ϯ έѧѧѧϳ�ϭ�ˬϲΟέΎѧѧѧΧϟ�έΎϣόΗѧѧѧγϻ�ϭ�ϲϠΧΩѧѧѧϟ�ϡѧѧѧϠυϟ�ωϭѧѧѧϧϷ�ϡϫέѧѧѧϛϔΑ�ϱΩѧѧѧλ Ηϟ�ϥϳϣϠѧѧѧγϣϟ

Ω��Ι ѧѧѧϳΣ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϭ�ϥϳΩѧѧѧϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ϝѧѧѧλ ϓ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ΔѧѧѧϳϠϣόϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔϛέΎѧѧѧηϣϠϟ�ϥϳϣϠѧѧѧγϣϟ�˯ΎѧѧѧϣϠϋ�Ύѧѧѧϋ

�ΔѧѧѧѧϣϭϛΣϟ�˯ϼѧѧѧѧϋ·�ϭ�ˬΔѧѧѧѧϳϛϠϣϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϡΎѧѧѧѧϘϟ�ϩΎѧѧѧѧηϟ�ϡΎѧѧѧѧυϧ�ΔѧѧѧѧΣΎρ·�ϲѧѧѧѧϓ�ΔϣϫΎѧѧѧѧγϣϟ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧϣ

�Ϋ·�ˬν έΎѧѧѧѧόϣ�Ϫѧѧѧѧϧ́Α�ϲόϳѧѧѧѧηϟ�ϲѧѧѧѧγΎϳγϟ�έѧѧѧѧϛϔϟ�ί ѧѧѧѧϳϣΗ�ϭ�ˬΔϳόϳѧѧѧѧηϟ�ΔѧѧѧѧϳΟϭϟϭϳΩϳϷ�ΕΫ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ

109
.15، ص مرجع سابقالموسوي، 

110
.5، 4، ص ص مرجع سابقخلیفة راشد، 

.18، ص، المرجع نفسھ111
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�ϙѧѧѧϟΫ�Ωέѧѧѧϣ�ϭ�ˬϡϼѧѧѧγϹ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳέϭΛϟ�Δѧѧѧο έΎόϣϟ�ϯ ϭѧѧѧϗ�ϥϣѧѧѧο �Ϫϔϳϧѧѧѧλ Η�ϡѧѧѧΗ�ΩΎϬρѧѧѧο ϻ�ΔѧѧѧόϳΑρ

.السیاسي الذي لحق الشیعة على امتداد العصور

�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�Ϋѧѧѧϧϣ�ϥέѧѧѧϳ·�ϲѧѧѧϓ�έѧѧѧηΗϧ�ϲόϳѧѧѧηϟ�ΏϫΫѧѧѧϣϟ�ΩѧѧѧΟϧϓ�Δϳϋϭѧѧѧο ϭϣϟ�ϝѧѧѧϣϭόϟ�ΔѧѧѧϳΣΎϧ�ϥѧѧѧϣ�Ύѧѧѧϣ

�ϝѧѧϣϋ�Ι ѧѧϳΣ�Δϳϭϔѧѧλ ϟ"ϱϭϔѧѧλ ϟ�ϝϳϋΎϣѧѧγ·"�ϲѧѧϓ�Ύϳϣѧѧγέ�ΎΑϫΫѧѧϣ�ϲόϳѧѧηϟ�ΏϫΫѧѧϣϟ�Ώϳѧѧλ ϧΗ�ϰѧѧϠϋ

Δϳόϳѧѧѧηϟ�ΕΎѧѧѧϘΑρϟ�ϰѧѧѧϠϋ�Εѧѧѧγέϭϣ�ϲѧѧѧΗϟ�Εί ϭΎѧѧѧΟΗϟ�ϡѧѧѧϏέ��ϥέѧѧѧϳ·112�ϲѧѧѧϓ�ΕΩѧѧѧΟϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ϭ�ˬ

�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ΎѧѧѧϬΑ�ϕέѧѧѧΗΧΗ�ϭ�ΔѧѧѧϳϓΎϘΛϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϣϭϘϟ�ΎѧѧѧϬΗϳϭϫ�ΎѧѧѧϬΑ�ϲѧѧѧϣΣΗ�ΔѧѧѧόϳέΫ�ϊ ϳѧѧѧηΗϟ

�ϰѧѧѧѧϠόϓ�ˬΎѧѧѧѧϳΧϳέΎΗ�ϭ�ΎѧѧѧѧϳϓΎϘΛ�ϭΩѧѧѧѧϋ�ϲѧѧѧѧΑέόϟ�ΞϳѧѧѧѧϠΧϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ϯ έѧѧѧѧΗ�Ϋ·�ˬι ϭѧѧѧѧλ Χϟ�ϪѧѧѧѧΟϭ

�ϥѧѧѧϣ��ϲѧѧѧϧέϳϹ�ϲϧѧѧѧγϟ�ϝѧѧѧϣΎόΗ�ϭ�ϲϣϭѧѧѧϗ�ϕѧѧѧρϧϣΑ�ϲόϳѧѧѧηϟ�ϲѧѧѧΑέόϟ�ϝѧѧѧϣΎόΗ�ϲϠΧΩѧѧѧϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ

ϲѧѧѧϓ�ˬϲϔΎѧѧѧρ�ϕѧѧѧρϧϣ�ϲόϳѧѧѧηϟ�ϑ ѧѧѧρϭϋ�ϝϼϐΗѧѧѧγ�ϰѧѧѧϠϋ�ϡϭѧѧѧϘΗ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϥϳѧѧѧΣ

.113عربیا كان أم أعجمیا، و تحاول دائما ربطھ بإیران من خالل الخطاب الطائفي

�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ϝѧѧѧΑϗ�ΔѧѧѧϳϣϭϘϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΧϳέΎΗϟ�ϝѧѧѧϣϭόϟΎΑ�Ύϛѧѧѧ˷γϣΗϣ�ϥέѧѧѧϳ·�ϲѧѧѧϓ�ϡϛΎѧѧѧΣϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϥΎѧѧѧϛ�ΎѧѧѧϣϟΎρϟ

�ΓΩΎѧѧѧϳϘΑ�ϲϣϼѧѧѧγϹ�ϊ ΑΎѧѧѧρϟ�ϭΫ�ΩѧѧѧϳΩΟϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϲΉѧѧѧϳϟ"ϲѧѧѧԩϳϣΧϟ�ௌ�Δѧѧѧϳ"�Νί ѧѧѧϣϟ�ΔѧѧѧγΎϳγ�ΩѧѧѧϣΗϋ�ϱΫѧѧѧϟ�ϭ

�ϲѧѧѧϧΑΗ�ϥѧѧѧϋ�ΔѧѧѧΟΗΎϧ�ΔѧѧϳϧϳΩ�ΕΎϓΎѧѧѧο ·�ϊ ѧѧѧϣ�ˬϕΑΎѧѧγϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�έέѧѧѧϏ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧϳϣϭϘϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΧϳέΎΗϟ�ϝѧѧѧϣϭόϟ�ϥϳѧѧΑ

�ϡΎѧѧѧυϧϠϟ�ΞϳϭέѧѧѧΗϟ�ϝѧѧѧΟ�ϥѧѧѧϣ�ϲΎѧѧѧϋΩ�ϲϣϼѧѧѧγ·�˯ΎѧѧѧρϐΑ�ϪѧѧѧΗϳρϐΗ�ϡѧѧѧΗ�ϙѧѧѧϟΫ�ϝѧѧѧϛ�ϭ�ˬϱϭϔѧѧѧλ ϟ�ϲΑϫΫѧѧѧϣϟ�ΞϬϧѧѧѧϟ

ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ϭ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�Ώϭόѧѧѧηϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ΩѧѧѧϳΩΟϟ.ϥέϳΈѧѧѧϓ�ϭΫ�ΩѧѧѧϳΩΟ�ωϭέѧѧѧηϣΑ�Ε˯ΎѧѧѧΟ�ΔѧѧѧϠΣέϣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϝϼѧѧѧΧ

�ϑ έѧѧѧρϷ�ΏΎѧѧѧγΣ�ϰѧѧѧϠϋ�ΩΩѧѧѧϣΗϟ�ϭ�ϊ ѧѧѧγϭΗϟ�ϝѧѧѧΟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϔϠΗΧϣ�ΕέΎόѧѧѧη�ΕѧѧѧΣΗ�έΗѧѧѧγΗ�ϭ�ˬϲόѧѧѧγϭΗ�ϊ ΑΎѧѧѧρ

ΕέΎόѧѧѧηϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ˬι ϭѧѧѧλ Χϟ�ϪѧѧѧΟϭ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ϭ�ΔѧѧѧϣΎϋ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ" :�ϥϳϔόѧѧѧο Ηγϣϟ�Γέѧѧѧλ ϧ" و

"ϥϳέΑϛΗѧѧѧѧѧγϣϠϟ�˯Ωѧѧѧѧѧόϟ" ،"ΔϳϣϼѧѧѧѧѧγϹ�ΓΩѧѧѧѧѧΣϭϟ�ϕѧѧѧѧѧϳϘΣΗ" ،"�˯ΎѧѧѧѧѧϧΑ�ΔѧѧѧѧѧϳΎϣΣ�ϥѧѧѧѧѧϣ��ΕѧѧѧѧѧϳΑϟ�ϝ�ΏϫΫѧѧѧѧѧϣ

.االضطھاد في بعض الدول "

�Ύϳѧѧѧγϳέ�έϭΩ�ΏѧѧѧόϠϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϭ�ϲΧϳέΎѧѧѧΗϟ�ϝѧѧѧϣΎόϟ�ϥѧѧѧϋ�ϝί ѧѧѧόϣΑ�ϥέѧѧѧϳ·�ϥѧѧѧϋ�Ι ϳΩѧѧѧΣϟ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ϼѧѧѧϓ

�ΔѧѧѧѧϳέϭρέΑϣϹ�˯ΎѧѧѧѧϳΣ·�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϝѧѧѧѧϣΎόϟ�Ϋѧѧѧѧϫ�ϡϭѧѧѧѧϘϳ�ϥѧѧѧѧϳ�ˬΎѧѧѧѧϫέϭΟ�ϩΎѧѧѧѧΟΗ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧγϹ�ϲѧѧѧѧϓ

Ϲ�ϯ Ωѧѧѧϟ�έѧѧѧΧϓ�έΩѧѧѧλ ϣ�ϝѧѧѧϓΎΣϟ�ϲΧϳέΎѧѧѧΗϟ�ϝΟѧѧѧγϟ�έѧѧѧΑΗόϳ�Ϋ·�ˬΔϳѧѧѧγέΎϔϟ�ϥѧѧѧϣ�ϲѧѧѧγϳέ�ϙέѧѧѧΣϣ�ϭ�ϥϳϳϧέѧѧѧϳ

ϲΎѧѧѧϧΛ�ί ϓΎѧѧѧΣ�ϙΎѧѧѧϧϫ�ϥΎѧѧѧϛ�ΎϣΩѧѧѧόΑϓ�ˬΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ΕΎѧѧѧϛέΣϣ)ΔѧѧѧϳϣϭϘϟ�ϭ�ΦϳέΎѧѧѧΗϟ(�ί ϓΎѧѧѧΣ�ϰѧѧѧϟ·�ϝϭѧѧѧΣΗ

�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΡΎѧѧѧΟϧ�ϊ ѧѧѧϣ�ϲѧѧѧΛϼΛ1979�ϙέѧѧѧΣϣ�Ι ѧѧѧϟΎΛ�ϝѧѧѧϣΎόϛ�ϲΑϫΫѧѧѧϣϟ�ϲϧϳΩѧѧѧϟ�ΩѧѧѧόΑϟ�ϝѧѧѧΧΩ�Ϋ·�ϡ

:للسیاسة اإلیرانیة لتصبح المحركات الثالث للسیاسة اإلیرانیة كالتالي

المتمثل في الماضي اإلمبراطوري العمیق:التاریخ.
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.52، ص مرجع سابقحجاب، 

113
.16، ص مرجع سابقالموسوي، 
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و تتمثل في القومیة الفارسیة:القومیة.

114و تتمثل في المذھب الشیعي:العقیدة.

��ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ΔѧѧѧϳϣϧΗϟ�ΔѧѧѧϳϠϣϋ�ϕΎѧѧѧϔΧ·�ϭ�ϩΎѧѧѧηϟ�ϡΎѧѧѧυϧ�ϪѧѧѧΑ�ί ѧѧѧ˷ϳϣΗ�ϱΫѧѧѧϟ�ϱΩΩΑΗѧѧѧγϻ�ϡѧѧѧϛΣϠϟ�ΔѧѧѧΟϳΗϧ

ϙΎϓΎѧѧѧѧγϟ�ϲΗѧѧѧѧγγ΅ϣ�ΩΎѧѧѧѧγϓϭ*�Δѧѧѧѧο έΎόϣϟ�ΕΎѧѧѧѧλ Ύϫέ·�ΕΩѧѧѧѧΑ�ˬϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ΕΎѧѧѧѧγΎϳγ�ν έѧѧѧѧϓ�ϲѧѧѧѧϓ�ε ϳѧѧѧѧΟϟϭ

�ϩΎѧѧηϟ�ϩΩϭѧѧϘϳ�ϱΫѧѧϟ�ϡϛΎѧѧΣϟ�ϡΎѧѧυϧϟ�ϥϳѧѧΑ�ΔѧѧϬΟϭϣ�ϲѧѧϓ�ϙѧѧϟΫ�ϭ�ˬρѧѧγϟ�ϰѧѧϠϋ�ϭѧѧϔρΗ�ΔѧѧϳϧϳΩϟ"�Ύѧѧο έ�ΩѧѧϣΣϣ

�ϱϭѧѧѧѧϠϬΑ"ϣϟ�ϭ�ˬ�ΎѧѧѧѧϫΩϭϘϳ�ϲѧѧѧѧΗϟ�Δѧѧѧѧο έΎό"ϲѧѧѧѧϧϳϣΧϟ"�ϰѧѧѧѧϠϋ�έѧѧѧѧϳΑϛϟ�έѧѧѧѧΛϷ�Δѧѧѧѧϳέϛϔϟ�ϝѧѧѧѧϣϭόϠϟ�ϥΎѧѧѧѧϛ�ϭ�ˬ

�Ύѧѧѧϣ�ΏѧѧѧγΣ�ΔѧѧѧϟϭΩϠϟ�ϲϣѧѧѧγέϟ�ΏϫΫѧѧѧϣϟ�ϡϼѧѧѧγϹ�Αѧѧѧλ �Ι ѧѧѧϳΣ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΩѧѧѧόΑ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�έϭΗѧѧѧγΩϟ

�ϪѧѧѧΗΩΩΣ�ΓΩΎѧѧѧϣϟ12έϭΗѧѧѧγΩϟ�ϥѧѧѧϣ�ϡΎѧѧѧόϟ�ϲѧѧѧϧέϳϹ1979�ϊ ϳ˷ѧѧѧηΗϟ�ϲѧѧѧϓ�ΫѧѧѧΧ́Η�ϥέѧѧѧϳ·�ΕѧѧѧϠόΟ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ˬϡ

Ωѧѧѧϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϣΎόΗϟ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧγΎγ�ν ѧѧѧόΑ�ϭ�ϕέόϟΎѧѧѧϛ�ϝѧѧѧϣΎόϟ�Ϋѧѧѧϫ�ΎѧѧѧϬόϣ�ϡѧѧѧγΎϘΗΗ�ϲѧѧѧΗϟ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ΓέϭΎѧѧѧΟϣϟ�ϝϭ

.115الدول الخلیجیة، مما أثر بشكل واضح على السیاسة اإلیرانیة في ظل الثورة و ما بعدھا

�ϡΎѧѧѧυϧϟ�έѧѧѧ˷ϳϐΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�ϭ�ϱέϭΗѧѧѧγΩϟ�˯ΎѧѧѧϧΑϟ�ϰѧѧѧϠϋ�Εѧѧѧγϛόϧ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ϡϳѧѧѧϗ�ΩѧѧѧΟϧϓ

ΎѧѧηϧϫΎη�ϡΎѧѧυϧ�ϥѧѧϣ�Ύ˷ϳέΫѧѧΟ�έѧѧ˷ϳϐΗ�ϲѧѧγΎϳγϟ ھي)ϲѧѧϛϠϣ(�ϩΫѧѧϫ�ΕѧѧϠϣΣ�Ύѧѧϣϛ�ˬϲϣϼѧѧγ·�ϊ ΑΎѧѧρ�ϭΫ�ϡΎѧѧυϧ�ϰѧѧϟ·

�˯ΎѧѧѧϧΑ�Δϳϟϭ̈́ ѧѧѧγϣ�ΎѧѧѧϫΩέϔϣΑ�Δϳϣϼѧѧѧγ·�ΔѧѧѧϛέΣ�ϝѧѧѧϣΣΗΗ�Γέѧѧѧϣ�ϝϭϸѧѧѧϓ�ˬΩѧѧѧϳΩΟΗϟ�ϥѧѧѧϣ�ωϭѧѧѧϧ�ΎѧѧѧϬΗΎϳρ�ϲѧѧѧϓ�ΓέϭѧѧѧΛϟ

�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳϣϟΎόϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΕΎѧѧѧϬ˷ΟϭΗϟ�ϡѧѧѧγέ�ϲѧѧѧϓ�έϭΩ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϡϳѧѧѧϗ�ΕѧѧѧΑόϟ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬΔѧѧѧϟϭΩϟ

�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϠϟ�ΔѧѧѧϳΟϭϟϭϳΩϳϷ�ΕѧѧѧΑόϟ��ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ΕΎѧѧѧϬ˷ΟϭΗ�έѧѧѧϳϳϐΗ�ϲѧѧѧϓ�ί έΎѧѧѧΑ�έϭΩ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ

�ΕΎѧѧѧϬ˷ΟϭΗ�ϙΎѧѧѧϧϫ�ΕѧѧѧϧΎϛ�ϝѧѧѧΑΎϘϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ϭ�ˬϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϙϭϠѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳόΟέϣ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΉΩΎѧѧѧΑϣ�ΕΣΑѧѧѧλ �Ι ѧѧѧϳΣ

.116سیاسیة داخلیة تعتبر إیران دولة علیھا أن تتمیز بدور القوة اإلقلیمیة

ѧѧϟ�ϥέѧѧϳ·�έϭѧѧλ Η�ϰѧѧϠϋ�Εέѧѧ˷Λ�ϲѧѧΗϟ�ΔϳѧѧγΎγϷ�ϡϳѧѧϘϟ�ΔѧѧϳϧΑ�ϥѧѧϋ�Ύѧѧϣ�ϡϟΎѧѧόϟ�ϩΎѧѧΟΗ�ϲΟέΎѧѧΧϟ�ΎϫέϭΩ

�ί ϭѧѧѧѧΟ�ϡΩѧѧѧѧϋ�ϲѧѧѧѧϓ�ϪѧѧѧѧϣϭϬϔϣ�ΩΩѧѧѧѧΣΗϳ�ϱΫѧѧѧѧϟ�ϭ��ΩΎѧѧѧѧϳΣϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϻϭ�ϝѧѧѧѧΛϣΗϓ�ˬϲϣϼѧѧѧѧγϹ�έѧѧѧѧϳϏ�ϭ�ϲϣϼѧѧѧѧγϹ

�ˬͿ�ωϭѧѧѧο Χϟ�ϥϭѧѧѧϛϳ�Ϋ·�ϲѧѧѧϧϳΩ�ΩѧѧѧόΑ�Ϫѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ϡϭѧѧѧϬϔϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ωϭѧѧѧο ΧϟΎϓ�ˬΔѧѧѧϳϣϟΎϋ�Γϭѧѧѧϗ�ΔѧѧѧϳϷ�ωϭѧѧѧο Χϟ

ΏόѧѧѧѧηϠϟ�α ϳѧѧѧѧϟ�ϭ�Ϳ�ΓΩΎϳѧѧѧѧγϟΎϓ117.Η�Ι ѧѧѧѧϳΣ�ϥέѧѧѧѧϳϹ�Δѧѧѧѧ˷ϳΎϣΗϧϹ�ΔѧѧѧѧϳϭϬϟ�ΎѧѧѧѧϳϧΎΛ�ϭ�ΓΩѧѧѧѧΣϭϟ�ΔѧѧѧѧϗέΎϔϣ�ί έѧѧѧѧΑ

�ϲѧѧѧѧѧϧέϳϹ�ΏόѧѧѧѧѧηϠϟ�ΔѧѧѧѧѧϳΗΫϟ�ΕΎϳѧѧѧѧѧλ ϭλ Χϟ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�ΓέѧѧѧѧѧϳΧϷ�έѧѧѧѧѧ˷ΑόΗ�Ϋ·�ˬΔѧѧѧѧѧϳϣϭϘϟ�ΓΩѧѧѧѧѧΣϭϟ�ϭ�ΔϳϣϼѧѧѧѧѧγϹ

)ΔϳѧѧѧγέΎϔϟ�ΓέΎѧѧѧο ΣϠϟ�˯ΎѧѧѧϣΗϧϻ(�ΏϫΫѧѧѧϣϟ�ϰѧѧѧϟ·�˯ΎѧѧѧϣΗϧϻ�Δϳѧѧѧλ ϭλ Χ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓΩѧѧѧΣϭϟ�ϝѧѧѧΛϣΗ�ϥϳѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ�ˬ

Ύϔϟ�˯ΎѧѧѧϣΗϧϻ�ϥϳѧѧѧΑ�Δѧѧѧϗϼόϟ�α ѧѧѧϛόϳ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�έϭΗѧѧѧγΩϟ�ΩѧѧѧΟϧϓ�ˬέѧѧѧηϋ�ϲѧѧѧϧΛϻ�ϲόϳѧѧѧηϟ�˯ΎѧѧѧϣΗϧϻ�ϭ�ϲѧѧѧγέ
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�ΔόѧѧѧγΎΗϟ�ΓΩΎѧѧѧϣϟΎϛ�Ώόѧѧѧηϟ�ϡϭѧѧѧϣϋ�έΎѧѧѧρ·�ϲѧѧѧϓ�ΎϬѧѧѧγϔϧ�έѧѧѧλ ΣΗ�ϲѧѧѧΗϟ�Ωϭѧѧѧϣϟ�ϥѧѧѧϣ�ϙΎѧѧѧϧϬϓ�ϲϣϼѧѧѧγϹ" :�ϲѧѧѧΗϟ

�Ωέѧѧѧѧϓ�ϊ ѧѧѧѧϳϣΟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϣϭϛΣϟ�Δϳϟϭ̈́ ѧѧѧѧγϣ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔϳϣϼѧѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�Δѧѧѧѧ˷ϳέΣ�ϥϭѧѧѧѧλ �ϥ�έϳѧѧѧѧηΗ

Ώόѧѧѧηϟ"�ΔϳѧѧѧγέΎϔϟ�ΔѧѧѧϣϷ�ΏѧѧѧρΎΧΗ�Δѧѧѧλ ΎΧ�Ωϭѧѧѧϣ�Ε˯ΎѧѧѧΟ�ϥϳѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ�ˬ�ΓΩΎѧѧѧϣϟΎϛ125":ϭѧѧѧϛϳ�ϥ�ΏѧѧѧΟϳ�ϥ

�ϲόϳѧѧη�ϲѧѧγέΎϓ�ΔѧѧϟϭΩϟ�α ϳѧѧέ"�ΩΩѧѧόΗ�ϰѧѧϠϋ�Δόϳѧѧηϟ�έѧѧϳϏ�ϥѧѧϣ�ϥϳϣϠѧѧγϣϟ��ϲѧѧϧέϳϹ�έϭΗѧѧγΩϟ�ϊ ѧѧϧϣ�Ι ѧѧϳΣ

ΔѧѧѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�α ϳѧѧѧѧѧέ�Ώѧѧѧѧѧλ ϧϣ�ϲϟϭѧѧѧѧѧΗ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ϡϬϟϭѧѧѧѧѧλ 118�ϥ�ϝϭѧѧѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧѧѧϛϣϳ�α ΎѧѧѧѧѧγϷ�Ϋѧѧѧѧѧϫ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�ϭ�ˬ

�ΕΎѧѧѧϳϠϗϷ�ϙϟΫѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϳϓΎϧΗϣ�ϲόϳѧѧѧηϟ�ΏϫΫѧѧѧϣϟ�ϰѧѧѧϟ·�˯ΎѧѧѧϣΗϧϻ�ϲѧѧѧϓ�ϡϼѧѧѧγϹ�Εέѧѧѧλ Σ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ

.األخرى المسلمة

لمرتكز السیاسيا:

�ˬΎѧѧѧϣ�ΩѧѧѧΣ�ϰѧѧѧϟ·�Δϳϋέѧѧѧηϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϭϬϟ�ϲΗϠϛѧѧѧηϣ�ΔѧѧѧΟϟΎόϣ�ϲѧѧѧϓ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΩѧѧѧόΑ�ϥέѧѧѧϳ·�ΕѧѧѧΣΟϧ

��Δρѧѧηϧ�ϑ ѧѧϠΗΧϣ�ϰѧѧϠϋ�ϭ�ΔϳѧѧγΎϳγϟ�ΓΎѧѧϳΣϟ�ϰѧѧϠϋ�ϥϣϳѧѧϬϣ�ϪѧѧϳϘϓ�ϥѧѧϣ�ϥϭѧѧϛΗϳ�ϱέϭΗѧѧγΩ�ϡΎѧѧυϧ�ΎϬϳΩѧѧϟ�Αѧѧλ ΄ϓ

ϧϳΩϟ�ΔѧѧѧѧϣΎϋί ϟ�ϙѧѧѧѧϠϣϳ�Ϋ·�ˬΩѧѧѧѧϠΑϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϝϭϷ�ϝѧѧѧѧΟέϟ�ϭѧѧѧѧϫ�ϭ�ϲѧѧѧѧϧέϳϹ�ϲѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ΕΎѧѧѧѧγγ΅ϣ�ϭ�Δѧѧѧѧϳ

�α ϳѧѧѧέ�ϰѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧο ·�ˬϥϳΩѧѧѧϟ�ϝΎѧѧѧΟέ�ϥѧѧѧϣ�Ωѧѧѧϳϳ΄ΗΑ�Ώόѧѧѧηϟ�ϑ έѧѧѧρ�ϥѧѧѧϣ�Ϫѧѧѧϟ�ΔѧѧѧΣϭϧϣϣϟ�ϭ�Ύѧѧѧόϣ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ

�ϊ ѧѧѧΑέ�ϝѧѧѧϛ�ϱέѧѧѧΟΗ�ΔѧѧѧγΎέϟ�ΕΎѧѧѧΑΎΧΗϧ�ϭ�ˬΩѧѧѧϳΩΟΗϠϟ�ϥϳΗϠΑΎѧѧѧϗ�έѧѧѧϳϏ�ϥϳΗΩѧѧѧϬόϟ�ϭ�Εϭϧѧѧѧγ�ϊ ѧѧѧΑέ�ΓΩѧѧѧϣϟ�ΏѧѧѧΧΗϧϣ

.سنوات یمنح فیھا حق االنتخاب بموجب الدستور لجمیع اإلیرانیین ذكورا و إناثا

Ϡϟ�ϕέѧѧѧρΗϟ�ϝѧѧѧΑϗ�ϭ�ϰѧѧѧϟ·�ϕέѧѧѧρΗϟ�ϥѧѧѧϣ�ΩѧѧѧΑ�ϻ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϠϋΎϔϟ�ΕΎѧѧѧγγ΅ϣ

�Δѧѧѧϳέυϧ�ϡѧѧѧϬϓ�ϥϭΩ�ϪѧѧѧΗϳϧΑ�ϭ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϡѧѧѧϬϓ�ϥѧѧѧϛϣϣϟ�έѧѧѧϳϏ�ϥѧѧѧϣϓ�ˬϪѧѧѧϳϘϔϟ�Δѧѧѧϳϻϭ�Δѧѧѧϳέυϧ

�ϥѧѧѧϣ�ϩέѧѧѧϳϏ�ϥѧѧѧϋ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ί ѧѧѧϳϳϣΗ�ϲѧѧѧϓ�ΔϳѧѧѧγΎγϷ�Δϣѧѧѧγϟ�ϝѧѧѧΛϣΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ϪѧѧѧϳϘϔϟ�Δѧѧѧϳϻϭ

ϣϛ�έϭΗѧѧѧγΩϟ�Ϋѧѧϛ�ϭ�ˬΔѧѧϣυϧϷ�Δѧѧѧϳϻϭ�Δѧѧϳέυϧ�ϰѧѧϠϋ�Νέ˷όϧѧѧѧγ�Ι ѧѧϳΣ�ˬΔѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧγΎϳγϠϟ��έΩѧѧλ

.الفقیھ و الدستور قبل أن نتناول المؤسسات السیاسیة األخرى

:نظریة والیة الفقیھ 

�ϥϳϳѧѧѧѧγΎγ�ϥϳΩѧѧѧѧΑϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ϡϭѧѧѧѧϘϳ�Ι ѧѧѧѧϳΣ�ΔѧѧѧϳϧϳΩϟ�ΔϣѧѧѧѧγϟΎΑ�ϪϓΎѧѧѧѧλ Η�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ί ѧѧѧѧ˷ϳϣϳ�Ύѧѧѧϣ�ϥ·

�ϭѧѧѧϫ�ϲϧΎѧѧѧΛϟ�ϭ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧϣϭϛΣϟ�ϭѧѧѧϫ�ϝϭϷ�έϭΗѧѧѧγΩϟ�ϪѧѧѧϳϠϋ�˷ι ϧѧѧѧϳ�Ύѧѧѧϣ�ΏѧѧѧγΣ�ϙѧѧѧϟΫ�ϭ�ϪѧѧѧϳϘϔϟ�Δѧѧѧϳϻϭ

�ϲѧѧϧέϳϹ)�ϡѧѧϗέ�ϕѧѧΣϠϣϟ4(�Εѧѧ˷λ ϧ�ΩѧѧϘϓ�ˬΔѧѧγϣΎΧϟ�ΓΩΎѧѧϣϟ�ϰѧѧϠϋ�ϪѧѧϳϘϔϟ�ΔѧѧϳϻϭΑ�ΔѧѧϘϠόΗϣϟ�έϭΗѧѧγΩϟ�ϥѧѧϣ

�ϲѧѧѧϓ�Ϫѧѧѧϧ"�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϣϷ�ΔѧѧѧϣΎϣ·�ϭ�έѧѧѧϣϷ�Δѧѧѧϳϻϭ�ϥϭѧѧѧϛΗ�ˬέѧѧѧυΗϧϣϟ�ϱΩѧѧѧϬϣϟ�ϡΎѧѧѧϣϹ�ΏΎѧѧѧϳϏ�ϥѧѧѧϣί

.55، ص المرجع نفسھ118
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ϝΩΎѧѧѧόϟ�ϪѧѧѧϳϘϔϟ�ΩѧѧѧϳΑ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ϥέѧѧѧϳ·"119.ϻϭϓ�ϪѧѧѧΑ�Ωѧѧѧλ Ϙϳ�ϲόϳѧѧѧηϟ�ϪѧѧѧϘϔϟ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϧϳΩ�Ϡρѧѧѧλ ϣ�ϪѧѧѧϳϘϔϟ�Δѧѧѧϳ

"�ϪѧѧϳϘϔϟ�ϲϟϭѧѧϟ�Ώϭѧѧϧϳ�Ι ѧѧϳΣ�ˬΔѧѧΟΣϟ�ϡΎѧѧϣϹ�ΔѧѧΑϳϏ�έѧѧλ ϋ�ϲѧѧϓ�ρέѧѧηϠϟ�ϊ ϣΎѧѧΟϟ�ϪѧѧϳϘϔϟ�ΔѧѧϳϣϛΎΣ�ϭ�Δѧѧϳϻϭ

.120"عن اإلمام المنتظر في قیادة األمة و رعایة شؤون الموالین

�ϡΎѧѧѧϣϹ�ΎѧѧѧϬΑ�ϝѧѧѧϣϋ�ΔѧѧѧϳϧϳΩ�ΔϳѧѧѧγΎϳγ�Δѧѧѧϳέυϧ�έѧѧѧΑΗόΗ�ϪѧѧѧϳϘϔϟ�Δѧѧѧϳϻϭϓ"ϲѧѧѧϧϳϣΧϟ"ѧѧѧϗ�ϭ�ϩΫѧѧѧϫ�Ε ѧ́ѧѧηϧ�Ω

�Φϳѧѧηϟ�Ωѧѧϳ�ϰѧѧϠϋ�Δѧѧϳέυϧϟ"ϲѧѧϗέϧϟ�ΩѧѧϣΣ"�ΏΎѧѧΗϛ�ϑ ѧѧϟ̈́ϣ"ϪѧѧϳϘϔϟ�ϝϭѧѧλ �ϲѧѧϓ�ϡΎѧѧϳϷ�Ωѧѧϭϋ" و

�ΎѧѧѧϬϘ˷Αρ�Ωѧѧѧϗ"�ϲѧѧѧϧϳϣΧϟ"�ϡΎѧѧѧϋ�Γέѧѧѧϣ�ϝϭϷ1979�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟϠϟ�ϪΎѧѧѧηϧ·�Ωѧѧѧϧϋ�ϡ

.بعد القضاء على النظام الملكي

:الدستور

�ϡΎѧѧѧѧόϟ�ϲѧѧѧѧϧέϳϹ�έϭΗѧѧѧѧγΩϟ�έѧѧѧѧΑΗόϳ1979Η�ϡѧѧѧѧΗ�ϱΫѧѧѧѧϟ�ϭ�ϡ��ϡΎѧѧѧѧϋ�ϪѧѧѧѧϠϳΩό1989�ϝϭϷ�έΩѧѧѧѧλ ϣϟ�ϡ

�ι ѧѧѧѧλ Χ�Ι ѧѧѧѧϳΣ�ˬΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟέѧѧѧѧηΎόϟ�ϝѧѧѧѧλ ϔϟ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϥѧѧѧѧϋ�Ι ϳΩѧѧѧѧΣϠϟ�Ϫѧѧѧѧϧϣ

�ϲѧѧѧϓ�˯ΎѧѧѧΟϓ�ΔѧѧϳϧέϳϹ�ΓΩΎѧѧѧϣϟ152" :�ωΎѧѧѧϧΗϣϻ�α Ύѧѧѧγ�ϰѧѧѧϠϋ�ϥέѧѧϳ·�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϡϭѧѧϘΗ

�ϝϼϘΗѧѧѧγϻ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧυϓΎΣϣϟ�ϭ�ˬϪѧѧѧϟ�ωϭѧѧѧο Χϟ�ϭ�ρϠѧѧѧγΗϟ�ωϭѧѧѧϧ�ϥѧѧѧϣ�ωϭѧѧѧϧ�ϱ�ϥѧѧѧϋ�ΓΩѧѧѧΣϭ�ϭ�ˬϝѧѧѧϣΎϛϟ

�ϭ�ˬΔρϠѧѧѧγΗϣϟ�ϯ ϭѧѧѧϘϟ�ϝѧѧѧΑΎϘϣ�ί ΎѧѧѧϳΣϧϻ�ϡΩѧѧѧϋ�ϭ�ˬϥϳϣϠѧѧѧγϣϟ�ϊ ѧѧѧϳϣΟ�ϕϭѧѧѧϘΣ�ϥѧѧѧϋ�ωΎϓΩѧѧѧϟ�ϭ�ΩϼΑѧѧѧϟ�ϲѧѧѧο έ

ΔѧѧѧѧΑέΎΣϣϟ�έѧѧѧѧϳϏ�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ΔϳϣϠѧѧѧѧγϟ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�ϝΩΎѧѧѧѧΑΗ"�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϥΈѧѧѧѧϓ�ϕΑѧѧѧѧγ�Ύѧѧѧѧϣ�ΏѧѧѧѧγΣϓ�ˬ

ϟ�ϯ έѧѧѧΧϷ�ϲѧѧѧϫ�ϊ ѧѧѧο ΧΗ�ϻ�ϭ�ˬϯ έѧѧѧΧϷ�ϝϭΩѧѧѧϟ�έϭѧѧѧϣ�ϲѧѧѧϓ�ϝΧΩѧѧѧΗΗ�ϻ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ϥέѧѧѧϳ·�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�ϯ ϭѧѧѧϘϠ

ϲϣϼѧѧѧѧγϹ�ϡϟΎѧѧѧѧόϟ�ϭѧѧѧѧϫ�ϝϭϷ�ΎѧѧѧѧϬϣΎϣΗϫ�ϝΎѧѧѧѧΟϣ�ϭ�ˬΔѧѧѧѧϳϣϟΎόϟ.�ϲѧѧѧѧϓ�ϝΧΩѧѧѧѧΗϟ�ϡΩѧѧѧѧϋ�ΩѧѧѧѧΑϣΑ�ΎϧΫѧѧѧѧΧ�Ϋ·�ϭ

�ΔѧѧѧϳϟΩΟΑ�ϯ έѧѧѧϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϧϳϣΧϟ�έѧѧѧϛϔΑ�ΎϧΫѧѧѧΧ�Ύѧѧѧϣ�Ϋ·��Ύѧѧѧο ϗΎϧΗ�ϝϛѧѧѧηϳ�ϙѧѧѧϟΫ�ϥΈѧѧѧϓ�ϝϭΩѧѧѧϠϟ�ΔѧѧѧϳϠΧΩϟ�ϥϭ̈́ ѧѧѧηϟ

�ϙѧѧѧѧϟΫ�ϭ�ϥϳϔόѧѧѧѧο Ηγϣϟ�ϡϋΩѧѧѧѧϟ�ϥϳέΑϛΗѧѧѧѧγϣϟ�ΡΎѧѧѧѧϔϛ�Γέϭέѧѧѧѧο �ϯ έ�Ι ѧѧѧѧϳΣ�ˬ�ϥϳϔόѧѧѧѧο Ηγϣϟ�ϭ�ϥϳέΑϛΗѧѧѧѧγϣϟ

.ر من التدخل في شؤون ھؤالءیعتب

�ΔѧѧѧϠϋΎϔϟ�ΕΎѧѧѧγγ΅ϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�˯ϭѧѧѧο ϟ�ρϠѧѧѧγϧγ�έϭΗѧѧѧγΩϟ�ϭ�ϪѧѧѧϳϘϔϟ�Δѧѧѧϳϻϭ�Δѧѧѧϳέυϧϟ�ΎѧѧѧϧϗέρΗ�ΎϣΩѧѧѧόΑ

.على مستوى السیاسة الخارجیة اإلیرانیة للتعرف على كیفیة صنع القرار الخارجي

 الولي الفقیھ(المرشد األعلى:(

�ΩϭѧѧѧѧΟϭΑ�ΔѧѧѧѧϳϣϟΎόϟ�ϡυϧѧѧѧѧϟ�έΎѧѧѧѧγ�ϥѧѧѧѧϋ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�Ϫѧѧѧѧϳϓ�ΎѧѧѧѧϣΑ�ϲѧѧѧѧϧέϳϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ί ѧѧѧѧϳϣΗϳ

�ΎѧѧѧϘϓϭ�Ώѧѧѧλ ϧϣϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϰϟϭѧѧѧΗϳ�ˬΔρϠѧѧѧγϟ�Δѧѧѧϣϗ�ϝѧѧѧΛϣϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϭ�ϰѧѧѧϠϋϷ�Ωѧѧѧηέϣϟ�ϭ�ϪѧѧѧϳϘϔϟ�ϲϟϭѧѧѧϟ�Δѧѧѧγγ΅ϣ

119
.56، ص ابقمرجع سحجاب، 

120
.31، ص مرجع سابقخلیفة راشد، 
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�ΓΩΎѧѧϣϠϟ170�ϩΫѧѧϫ�Ωѧѧϛ̈́ Η�Ύѧѧϣϛ�ˬϰѧѧϠϋϷ�ΩѧѧΎϘϟ�Ώѧѧλ ϧϣ�ϲϟϭѧѧΗ�Ε˯έѧѧΟ·�ΎѧѧϬϳϓ�ΕΩΩѧѧΣΗ�ϲѧѧΗϟ�έϭΗѧѧγΩϟ�ϥѧѧϣ

ΎϘϟ�ϥ�ΓΩΎѧѧѧϣϟ�ϭ�ˬϥϳϳΩΎѧѧѧόϟ�ϥϳϳϧέѧѧѧϳϹ�ϥϳϧρϭѧѧѧϣϟ�ϡϭѧѧѧϣϋ�ϝѧѧѧΛϣ�ϪѧѧѧϠΛϣ�ϥϭϧΎѧѧѧϘϟ�ϡΎѧѧѧϣ�ϝϭ̈́ ѧѧѧγϣ�ϰѧѧѧϠϋϷ�Ωѧѧѧ

�ΩѧѧѧϘϓ�Ωѧѧѧηέϣϟ�ϲѧѧѧϓ�έϓϭѧѧѧΗΗ�ϥ�ΏѧѧѧΟϳ�ϲѧѧѧΗϟ�Εϼϫ̈́ ѧѧѧϣϟ�ϥѧѧѧϋ�Ύѧѧѧϣ�ˬΔόѧѧѧγϭ�ΕΎϳΣϼѧѧѧλ ��έϭΗѧѧѧγΩϟ�Ϫѧѧѧϟ�ϝϭѧѧѧΧϳ

ϲϟΎѧѧѧѧΗϟΎϛ�έϭΗѧѧѧѧγΩϟ�ΎϫΩΩѧѧѧѧΣ:121�ϥ�ˬϯ ϭѧѧѧѧϘΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϟΩόϟΎΑ�ϑ ѧѧѧѧλ Ηϳ�ϥ�ˬέϭϣϷΎѧѧѧѧΑ�˯ΎѧѧѧѧΗϓϺϟ�ΔѧѧѧѧϳϣϠόϟ�Γ˯Ύѧѧѧѧϔϛϟ

�Δѧѧѧϳ΅έϟΎΑ�ϑ ѧѧѧλ Ηϳ�ΔϋΎΟѧѧѧηϟ�ˬΔѧѧѧϳέΩϹ�Γ˯Ύѧѧѧϔϛϟ�ϭ�ϥѧѧѧγΣϟ�έϳΑΩѧѧѧΗϟ�ˬΔΣϳΣѧѧѧλ ϟ�ΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ϭ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ

Δѧѧѧϳϭϗ�ΔѧѧѧϳϧϳΩ�ϭ�ΔϳѧѧѧγΎϳγ�ΔѧѧѧϳϬϘϓ�Δѧѧѧϳ΅έ�ϡϬϳΩѧѧѧϟ�ϥϳΫѧѧѧϟ�ϥϳΣѧѧѧηέϣϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧο ϔϳ�ˬΓΩΎѧѧѧϳϘϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΓέΩѧѧѧϘϟ�ϭ.

�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�έϭΗѧѧѧγΩϟ�ΩΩѧѧѧΣ�Ύѧѧѧϣϛ�ΓΩΎѧѧѧϣϟ110ϲϟΎѧѧѧΗϟΎϛ�ϲѧѧѧϫ�ϭ�ϰѧѧѧϠϋϷ�ΩѧѧѧΎϘϟ�ΕΎϳΣϼѧѧѧλ �ϭ�ϡΎѧѧѧϬϣ:

�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϑ έѧѧѧηϹ�ˬϡΎѧѧѧυϧϟ�ΔΣϠѧѧѧλ ϣ�ι ϳΧѧѧѧѧηΗ�ϊ ѧѧѧϣΟϣ�ϊ ѧѧѧϣ�έϭΎѧѧѧηΗϟΎΑ�ΔѧѧѧѧϟϭΩϠϟ�ΔѧѧѧϣΎόϟ�ΕΎѧѧѧγΎϳγϟ�ϥϳѧѧѧϳόΗ

�ϥϼѧѧѧϋ·�ˬΔΣϠѧѧѧγϣϟ�ΕϭѧѧѧϘϠϟ�ΔѧѧѧϣΎόϟ�ΓΩΎѧѧѧϳϘϟ�ϲϟϭѧѧѧΗ�ˬϡΎѧѧѧόϟ�˯ΎΗϔΗѧѧѧγϻ�έѧѧѧϣ�έΩѧѧѧλ ·�ˬΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧγΎϳγ�ΫѧѧѧϳϔϧΗ

��ϝί ѧѧѧϋ�ϭ�ϥϳѧѧѧϳόΗ�ˬϡΎѧѧѧόϟ�έѧѧѧϳϔϧϟ�ϭ�ϡϼѧѧѧγϟ�ϭ�ΏέѧѧѧΣϟ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ)ΔϧΎϳѧѧѧλ ϟ�α ѧѧѧϠΟϣ�˯ΎѧѧѧϬϘϓ:�ϝϭ̈́ ѧѧѧγϣ�ϰѧѧѧϠϋ

�ΩѧѧѧΎϘϟ�ˬΔϛέΗѧѧηϣϟ�ΓΩΎѧѧѧϳϘϟ�ϥΎѧѧϛέ�α ϳѧѧѧέ�ˬϥϭѧѧϳί ϔϠΗϟ�ϭ�ΔѧѧϋΫϹ�Δѧѧѧγγ΅ϣ�α ϳѧѧέ�ˬΔϳΎѧѧѧο Ϙϟ�ΔρϠѧѧγϟ�ϲѧѧϓ

ϲϠΧΩѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣϷ�ϯ ϭѧѧѧϗ�ϭ�ΔΣϠѧѧѧγϣϟ�ΕϭѧѧѧϘϠϟ�ΎѧѧѧϳϠόϟ�ΕΩΎѧѧѧϳϘϟ�ˬΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�α έѧѧѧΣ�ΕϭѧѧѧϘϟ�ϡΎѧѧѧόϟ( ،

ϼΛѧѧѧϟ�ΕΎρϠѧѧѧγϟ�ϥϳѧѧѧΑ�́ѧѧѧηϧΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕΎѧѧѧϓϼΧϟ�ΔѧѧѧΟϟΎόϣ�ΔѧѧѧΟϟΎόϣ�ˬϡϬϧѧѧѧϳΑ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ϡϳѧѧѧυϧΗ�ϥѧѧѧϋ�ϼѧѧѧο ϓ�Ι

.المشاكل التي تواجھ النظام السیاسي، و التي یتعذر حلّھا من خالل مؤسسات الدولة األخرى

�ΎѧѧѧϘϓϭ�ϰѧѧѧϠϋϷ�ΩѧѧѧΎϘϟ�ΏΎѧѧѧΧΗϧ�ϡΗѧѧѧϳ�ϭ�ΓΩΎѧѧѧϣϠϟ107�Ύѧѧѧϣ·�ˬ˯ έѧѧѧΑΧϟ�α ѧѧѧϠΟϣ�ϝѧѧѧΑϗ�ϥѧѧѧϣ�έϭΗѧѧѧγΩϟ�ϥѧѧѧϣ

�ˬϰѧѧѧϠϋϷ�ΩѧѧѧΎϘϟ�ϥϭѧѧѧϛϳϟ�ϪѧѧѧϧϳϳόΗ�ϡѧѧѧΛ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ι Χѧѧѧη�ϰѧѧѧϠϋ�ϕΎѧѧѧϔΗϻΎΑ�ϰѧѧѧϠϋ�ϕΎѧѧѧϔΗ�ϙΎѧѧѧϧϫ�ϥѧѧѧϛϳ�ϡѧѧѧϟ�Ϋ·�Ύѧѧѧϣ

�έΎѧѧѧѧΑΗϋϻ�ϥϳѧѧѧѧόΑ�ΫѧѧѧѧΧ́ϳ�Ϋѧѧѧѧϫ�ϭ�ϥϳΣѧѧѧѧηέϣϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ϥѧѧѧѧϣ�ϩέΎѧѧѧѧϳΗΧ�ϡΗѧѧѧѧϳ�˯έѧѧѧѧΑΧϟ�α ѧѧѧѧϠΟϣ�ϲѧѧѧѧϓ�Ύѧѧѧѧϣ�ι Χѧѧѧѧη

ϰѧѧѧѧϠϋϷ�ΩѧѧѧѧΎϘϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΎѧѧѧѧϫέϓϭΗ�ΏѧѧѧѧΟϭϟ�ρϭέѧѧѧѧηϟ.�α ѧѧѧѧϠΟϣ�ϥѧѧѧѧϣ�ϰѧѧѧѧϠϋϷ�ΩѧѧѧѧΎϘϟ�ϝί ѧѧѧѧϋ�ΔѧѧѧѧϳϧΎϛϣ·�ϙΎѧѧѧѧϧϫϭ

�ϲѧѧѧѧϓ�˯ΎѧѧѧѧΟ�Ύѧѧѧѧϣ�ΏѧѧѧѧγΣ�˯έѧѧѧѧΑΧϟ�ΓΩΎѧѧѧѧϣϟ111ϥϳΗϟΎѧѧѧѧΣ��ϲѧѧѧѧϓ�έϭΗѧѧѧѧγΩϟ�ϥѧѧѧѧϣ:ϭ�˯Ω�ϥѧѧѧѧϋ�ϩί ѧѧѧѧΟϋ�ϪѧѧѧѧΗΎΑΟ

�ΔϳέϭΗѧѧѧѧγΩϟ)ν έѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϟΎΣ(�ϩΫѧѧѧѧϫ�ϙѧѧѧѧϠϣϳ�ϻ�Ϫѧѧѧѧϧ�ϥϳѧѧѧѧΑΗ�Ϋ·�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϠϫϷ�ΕΎϔѧѧѧѧλ �ϥѧѧѧѧϣ�Δϔѧѧѧѧλ �ϪѧѧѧѧϧΩϘϓ�ϭ�ˬ

.الصفة

�ΩϳΩѧѧѧη�ϊ ѧѧѧο ϭΑ�ϊ ѧѧѧΗϣΗϳ�ϰѧѧѧϠϋϷ�Ωѧѧѧηέϣϟ�ϥΈѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�έϭΗѧѧѧγΩϟ�ϲѧѧѧϓ�Ϫѧѧѧλ ϧ�ϡѧѧѧΗ�Ύѧѧѧϣ�ϰѧѧѧϠϋ�˯˱ΎѧѧѧϧΑ

Ϫѧѧѧϧϣ�ϑ έѧѧѧηΈΑ�ϯ ϭѧѧѧγ�α έΎѧѧѧϣΗ�ϻ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΕΎρϠѧѧѧγ�ϝѧѧѧϣϋ�ϲѧѧѧϓ�ϝΧΩѧѧѧΗϳ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬΩΩѧѧѧϣΗϟ�ϭ�ί ѧѧѧ˷ϳϣΗϟ122.

121
.63، ص مرجع سابقعبد المنعم مسعد، 

.81، ص المرجع نفسھ122



77

ѧѧѧϛϣϳ�ΫѧѧѧϬΑ�ΕΩѧѧѧϛ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔϳέϭΗѧѧѧγΩϟ�ΔѧѧѧϘϳΛϭϟ�ϲѧѧѧϫ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ϪѧѧѧϳϘϔϟ�Δѧѧѧϧϣϳϫ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳΩΑϟ�ΔѧѧѧρϘϧ�ϥ�ϝϭѧѧѧϘϟ�ϥ

.123تفرده الشامل بالسلطة

مجلس الخبراء:

�ΔϳϣϼѧѧѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�ϡΎѧѧѧѧѧυϧ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ΔϳѧѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΕΎѧѧѧѧѧγγ΅ϣϟ�ϡѧѧѧѧѧϫ�ϥѧѧѧѧѧϣ�α ѧѧѧѧѧϠΟϣϟ�Ϋѧѧѧѧѧϫ�έѧѧѧѧѧΑΗόϳ

�ϪѧѧѧϳΩϟ�ΎѧѧѧϧέϛΫ�ϥ�ϭ�ϕΑѧѧѧγ�Ύѧѧѧϣϛϓ�ˬϰѧѧѧϠϋϷ�ΩѧѧѧηέϣϟΎΑ�έѧѧѧηΎΑϣϟ�ϪϟΎѧѧѧλ Ηϻ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ϡΎѧѧѧϬϣ�ΩѧѧѧϳΩΣΗ�ΔϳΣϼѧѧѧλ

.على الترتیب111ـ  107المواد القائد و تعیینھ في منصبھ و كذا إمكانیة عزلھ و ذلك حسب 

�ϥѧѧѧѧϣ�α ѧѧѧϠΟϣϟ�Ϋѧѧѧѧϫ�ϥϭѧѧѧϛΗϳ�ϭ89�ΓέϭΩѧѧѧѧϟ�έѧѧѧѧηΎΑϣϟ�ϱέѧѧѧγϟ�ωέѧѧѧѧΗϗϻ�ϕѧѧѧϳέρ�ϥѧѧѧѧϋ�ϥϭѧѧѧѧΑΧΗϧϳ�ˬϭѧѧѧο ϋ

�ΎϬΗΩѧѧѧϣ�ΓΩѧѧѧΣϭ8�ϝѧѧѧϛ�ϲѧѧѧϓ�ΓΩѧѧѧΣϭ�Γέѧѧѧϣ�α ѧѧѧϠΟϣϟ�ϊ ѧѧѧϣΗΟϳ�ˬΩѧѧѧΣϭ�ϭѧѧѧο όΑ�ΔѧѧѧυϓΎΣϣ�ϝѧѧѧϛ�ϝѧѧѧΛϣΗ�ˬΕϭϧѧѧѧγ

.124معا

رئیس الجمھوریة:

�έϭΗѧѧѧѧѧγΩ�ι ѧѧѧѧѧϧ1989�α ϳѧѧѧѧѧέ�ΎѧѧѧѧѧϬΗϣϗ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�ϲΉѧѧѧѧѧϳ�Δѧѧѧѧѧϳί ϣέ�ΔѧѧѧѧѧϳΫϳϔϧΗ�Δѧѧѧѧѧϳϫ�ϝϳϛѧѧѧѧѧηΗ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�ϡ

�ϥ�ϱ�ˬρѧѧѧѧϘϓ�ϲϠϛѧѧѧѧη�έϭΩ�ΎѧѧѧѧϬϟ�Ύѧѧѧѧϣϧ·�ˬΔѧѧѧѧϳϘϳϘΣ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϠόϓ�ΔρϠѧѧѧѧγ�ΎϬϳΩѧѧѧѧϟ�α ϳѧѧѧѧϟ�ΔѧѧѧѧϳϬϟ�ϩΫѧѧѧѧϬϓ�ΔѧѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ

.قراراتھا ال تكون نافذة إال بعد موافقة المرشد األعلى علیھا

�ΔѧѧѧΑΗέϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�α ϳѧѧѧέ�ϲΉѧѧѧϳ�ˬ�ϰѧѧѧϠϋϷ�ΩѧѧѧΎϘϟ�Ώѧѧѧλ ϧϣ�ΩѧѧѧόΑ�ΔѧѧѧϳϧΎΛϟ"�α ϳѧѧѧέ�έѧѧѧΑΗόϳ�ϭ

�ˬέϭΗѧѧѧγΩϟ�ΫѧѧѧϳϔϧΗ�ϥѧѧѧϋ�ϝϭ̈́ ѧѧѧγϣϟ�ϭѧѧѧϫ�ϭ�ˬΓΩΎѧѧѧϳϘϟ�ϡΎѧѧѧϘϣ�ΩѧѧѧόΑ�ΩϼΑѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϓ�Δϳϣѧѧѧγέ�ΔρϠѧѧѧγ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ

�α ϳѧѧѧѧέ�ϥΈѧѧѧѧϓ�ˬΓΩΎѧѧѧѧϳϘϟΎΑ�ΓέѧѧѧѧηΎΑϣ�ρΑΗέѧѧѧѧΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΕϻΎѧѧѧѧΟϣϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϻ·�ˬΔѧѧѧѧϳΫϳϔϧΗϟ�ΔρϠѧѧѧѧγϟ�α έѧѧѧѧϳ�Ϫѧѧѧѧϧ�Ύѧѧѧѧϣϛ

ѧѧѧѧϳΫϳϔϧΗϟ�ΔρϠѧѧѧѧγϟ��Δϳϟϭ̈́ ѧѧѧѧγϣ�ϰϟϭѧѧѧѧΗϳ�ΔѧѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�ΔѧѧѧѧϳέΩϹ�ϝѧѧѧѧϛΎϳϬϟ�ϭ�˯έί ϭѧѧѧѧϟ�α ѧѧѧѧϠΟϣΑ�ΔѧѧѧѧϠΛϣΗϣϟ�ˬΔ

".العامة التابعة لكل وزارة

�ΔѧѧѧόΑέ�ΓΩѧѧѧΣϭϟ�ΓέϭΩѧѧѧϟ�ΓΩѧѧѧϣϭ�ˬέѧѧѧηΎΑϣ�ϝϛѧѧѧηΑ�Ώόѧѧѧηϟ�ϝѧѧѧΑϗ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�α ϳѧѧѧέ�ΏѧѧѧΧΗϧϳ�ϭ

�Εϭѧѧѧλ Ϸ�ΔѧѧѧϘϠρϣϟ�ΔѧѧѧϳΑϠϏϷ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝϭѧѧѧλ Σϟ�ϩί ϭѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϓ�ρέΗѧѧѧηϳ�ϭ�ΓΩѧѧѧΣϭ�Γέѧѧѧϣ�ΩѧѧѧϳΩΟΗϠϟ�ΔѧѧѧϠΑΎϗ�Εϭϧѧѧѧγ

ϥϳΑΧΎѧѧѧϧϟ125.ѧѧѧΣ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϪѧѧѧϣΎϬϣ�ϥѧѧѧѧϣ�ϭ�ϲѧѧѧϓ�έϭΗѧѧѧѧγΩϟ�ΎϫΩΩ�Ωϭѧѧѧѧϣϟ124 ،125 ،126 ،128ϲѧѧѧѧϠϳ�Ύѧѧѧϣ:

�ϕϳѧѧѧγϧΗϟϭ�˯έί ϭѧѧѧϟ�˯Ω�ϰѧѧѧϠϋ�ϑ έѧѧѧηϹ�ˬ˯ έѧѧѧΑΧϟ�α ѧѧѧϠΟϣ�ΔѧѧѧγΎέ�ϭ�ΔѧѧѧϳΫϳϔϧΗϟ�ΔρϠѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧγΎέ�ϰϟϭѧѧѧΗ

123
.41، ص )2015، أكتوبر مركز أمیة للبحوث و الدراسات اإلستراتیجیة(، )14(العقل السیاسي اإلیراني المعاصر عبد الستار الراوي، 

.www.umayya.org
124

.106، ص )2006، 1بیروت، دار الساقي، ط(، الجمھوریة الصعبة، إیران في تحوالتھا الداخلیة و سیاستھا اإلقلیمیةطالل عتریسي، 
125

.88، ص مرجع سابقعبد المنعم مسعد، 



78

�ϪѧѧѧϳϠϋ�ˬΎѧѧѧϬΗϳΟϬϧϣϭ�ΔѧѧѧϣϭϛΣϟ�˯έϷ�ΔѧѧѧϣΎόϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�έέѧѧѧϘϳ�Ύѧѧѧϣϛ��ˬ˯ έί ϭѧѧѧϟ�α ѧѧѧϠΟϣ�ϭ�ϡϬΗέέѧѧѧϗ�ϥϳѧѧѧΑ

έέѧѧѧѧϗ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϊ ѧѧѧѧ˷ϗϭϳ�ˬΔѧѧѧѧϳϧί ϳϣϟ�ρϳѧѧѧѧρΧΗ�Δϳϟϭ̈́ ѧѧѧѧγϣϲϣϼѧѧѧѧγϹ�ϯ έϭѧѧѧѧηϟ�α ѧѧѧѧϠΟϣ�Ε)ϥΎѧѧѧѧϣϟέΑϟ(�ϥϳѧѧѧѧϳόΗ�ˬ

�έΎѧѧѧѧѧγ�ϥϳѧѧѧѧѧΑ�ϕϳѧѧѧѧѧγϧΗϟ�ϭ�˯έί ϭѧѧѧѧѧϟ�α ѧѧѧѧѧϠΟϣ�ΕΎѧѧѧѧѧγϠΟ�ΓέΩ·�ΔѧѧѧѧѧϣϬϣΑ�ϝϭϷ�ϡϭѧѧѧѧѧϘϳ�Ϫѧѧѧѧѧϟ�ϥϳѧѧѧѧѧϧΛ�ϥϳϧϭΎѧѧѧѧѧόϣ

�ϭ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϣϭϛΣϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ϡέѧѧѧΑΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϕѧѧѧϳΛϭϣϟ�ϭ�ΕΎѧѧѧϳϗΎϔΗϻ�ϭ�ΕΩѧѧѧϫΎόϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϊ ѧѧѧϳϗϭΗϟ�ˬΕέί ϭѧѧѧϟ

.سائر الدول، تعیین السفراء

مجلس صیانة الدستور:

�ϡѧѧѧѧο ϳ�ˬΎѧѧѧѧϳϠόϟ�Δѧѧѧѧϓέϐϟ�ΔѧѧѧѧΑΎΛϣΑ�ϭѧѧѧѧϬϓ�ˬΩϼΑѧѧѧѧϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔϳέϭΗѧѧѧѧγΩ�ΔρϠѧѧѧѧγ�ϰѧѧѧѧϠϋϷ�α ѧѧѧѧϠΟϣϟ�Ωѧѧѧѧόϳ12

�ϥϳέѧѧѧΧϵ�ΔΗѧѧѧγϟϭ�ˬ�ΓέϭѧѧѧΛϠϟ�ϰѧѧѧϠϋϷ�ΩѧѧѧΎϘϟ�ϝѧѧѧΑϗ�ϥѧѧѧϣ�ϡϫέΎѧѧѧϳΗΧ�ϡΗѧѧѧϳ�˯ΎѧѧѧϬϘϔϟ�ϥѧѧѧϣ�ϡϬϧѧѧѧϣ�ΔΗѧѧѧγ�ˬϭѧѧѧο ϋ

�ΩѧѧѧѧόΑ�ˬϲϣϼѧѧѧѧγϹ�ϯ έϭѧѧѧѧηϟ�α ѧѧѧѧϠΟϣ�ϑ έѧѧѧѧρ�ϥѧѧѧѧϣ�ϡϬΑΎѧѧѧѧΧΗϧ�ϡΗѧѧѧѧϳ��ΔϳΎѧѧѧѧο Ϙϟ�έϭѧѧѧѧϣϷ�ϲѧѧѧѧϓ�ϥϳѧѧѧѧλ ΗΧϣ

Ύѧѧο Ϙϟ�ΔρϠѧѧγϟ�ϥѧѧϣ�ϡϬΣϳѧѧηέΗϰѧѧϠϋϷ�ΩѧѧΎϘϟ�ΩѧѧϳΑ�ϲѧѧϫ�ϲѧѧΗϟ��Δϳ126�Ι ѧѧϳΣ�Δόѧѧγϭ�ΕΎϳΣϼѧѧλ �α ѧѧϠΟϣϠϟ�ˬ

�ϩΩϭѧѧѧϣΑ�ϕѧѧѧϠόΗϳ�Ύѧѧѧϣ�ϭ�έϭΗѧѧѧγΩϟ�έϳѧѧѧγϔΗϟ�ΔѧѧѧϠϫ̈́ ϣϟ�ΓΩѧѧѧϳΣϭϟ�ΔѧѧѧϬΟϟ�ϭ�ι ΗѧѧѧΧϣϟ�ϭ�ϝϭ̈́ ѧѧѧγϣϟ�έѧѧѧΑΗόϳ.�Ύѧѧѧϣϛ

�ϪѧѧѧϳϠϋ�ϕΩΎѧѧѧλ ϳ�Ύѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϘΑΎρϣ�ϲѧѧѧϫ�α ѧѧѧϠΟϣϟ�ΫѧѧѧϬϟ�ΔϳѧѧѧγΎγϷ�ΔѧѧѧϣϬϣϟ�ϥ�ϰѧѧѧϠϋ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�έϭΗѧѧѧγΩϟ�ι ϧѧѧѧϳ

�ϡΎѧѧѧϛΣϷ�ϊ ѧѧѧϣ�ϲϣϼѧѧѧγϹ�ϯ έϭѧѧѧηϟ�α ѧѧѧϠΟϣ�ϭ�ΕΎόϳέѧѧѧηΗϟ�Δѧѧѧϣϼϣ�ϥΎϣѧѧѧο �ϰѧѧѧϠϋ�ϝѧѧѧϣόϳ�ϭѧѧѧϬϓ�ˬΔϳϣϼѧѧѧγϹ

έϭΗѧѧѧγΩ�ΕϼϳΩѧѧѧόΗ�ϊ ѧѧѧϣϭ�ˬέϭΗѧѧѧγΩϟ�ϭ�ϡϼѧѧѧγϹ�ϡϳϟΎѧѧѧόΗ�ϊ ѧѧѧϣ�ϲϣϼѧѧѧγϹ�ϯ έϭѧѧѧηϟ�α ѧѧѧϠΟϣ�ϥϳϧϭѧѧѧϗ1989 م

�α ѧѧѧѧϠΟϣ�ϥѧѧѧѧϣ�ϝѧѧѧѧϛ�ΕΎѧѧѧѧΑΎΧΗϧ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϑ έѧѧѧѧηϹΎΑ�ϡϭѧѧѧѧϘϳ�Ι ѧѧѧѧϳΣΑ�α ѧѧѧѧϠΟϣϠϟ�ϯ έѧѧѧѧΧ�ΕΎϳΣϼѧѧѧѧλ �ΔϓΎѧѧѧѧο ·�ϡѧѧѧѧΗ

˯έί ϭѧѧѧϟ�α ѧѧѧϠΟϣ�Ϋѧѧѧϛϭ�ˬϲϣϼѧѧѧγϹ�ϯ έϭѧѧѧηϟ�α ѧѧѧϠΟϣ�ˬΔѧѧѧγΎέϟ�ˬ˯ έѧѧѧΑΧϟ�ΔϳΣϼѧѧѧλ ϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϪѧѧѧΗΣϧϣ�Ϋ·�ˬ

�ϊ ϧѧѧѧλ �ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϠϋΎϓ�ΕΎѧѧѧγγ΅ϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧΑΎϗέ�ΕΎϳΣϼѧѧѧλ �ϪѧѧѧϳΩϟ�Αѧѧѧλ �ϭ�ˬΎѧѧѧϣϬΑ�ϥΎϬΗѧѧѧγϳ�ϻ�έϳΛ́ѧѧѧΗ�ϭ�˱Γϭѧѧѧϗ

.127القرار

البرلمان(مجلس الشورى اإلسالمي:(

�ΔρϠѧѧѧγ�α έΎѧѧѧϣϳ�ϭ�ϡϭѧѧѧϘϳ�Ι ѧѧѧϳΣΑ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΔϳόϳέѧѧѧηΗϟ�ΔρϠѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧΑΎΛϣΑ�ϭѧѧѧϫϭ

Ϫѧѧѧѧλ ΗΧ�Ωѧѧѧѧϗϭ�ˬ�ΩϼΑѧѧѧѧϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϊ ϳέѧѧѧѧηΗϟ�ϪѧѧѧѧΗϠόΟ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΕΎϳΣϼѧѧѧѧλ ϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϋϭϣΟϣΑ�ϲѧѧѧѧϧέϳϹ�έϭΗѧѧѧѧγΩϟ

.18، ص المرجع نفسھ126
127

.107، ص مرجع سابقعتریسي، 
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�ϥΎѧѧѧγέΎϣΗ�ϥϳѧѧѧΗϠϟ�ΔϳΎѧѧѧο Ϙϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΫϳϔϧΗϟ�ϥϳΗρϠѧѧѧγϟ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ�ΏѧѧѧϧΎΟΑ�ΩϼΑѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϓ�ϱϭѧѧѧϗ�έϭΩѧѧѧΑ�ϊ Ϡρѧѧѧο ϳ

�α ѧѧѧϠΟϣϟ�Ϋѧѧѧϫ�ΏѧѧѧΧΗϧϳ��ˬϲѧѧѧϧέϳϹ�έϭΗѧѧѧγΩϠϟ�ΎѧѧѧϘϓϭ�ϰѧѧѧϠϋϷ�Ωѧѧѧηέϣϟ�ϑ έѧѧѧη·�ΕѧѧѧΣΗ�Ύѧѧѧο ϳ�ΎϣϬΗϳΣϼѧѧѧλ

�ϡΗѧѧѧѧϳ�α ѧѧѧѧϠΟϣϟ�Ώϭѧѧѧѧϧϓ�ˬέѧѧѧѧηΎΑϣϟ�ωέѧѧѧѧΗϗϻ�ϕѧѧѧѧϳέρ�ϥѧѧѧѧϋ�ϊ ѧѧѧѧΑέ�ΓΩѧѧѧѧϣϟ�Ώόѧѧѧѧηϟ�ϕѧѧѧѧϳέρ�ϥѧѧѧѧϋ�ϡϫέΎѧѧѧѧϳΗΧ

�ϥѧѧѧѧϣ�ϥϭѧѧѧѧϛΗϳ�ϭ�ˬΕϭϧѧѧѧѧγ310ΏϫΫѧѧѧѧϣϟ�ϭ�ϕέѧѧѧѧϋϷ��ϊ ѧѧѧѧϳϣΟ�ϥϭѧѧѧѧϠΛϣϳ�ϭѧѧѧѧο ϋ128�ϭ�ϪѧѧѧѧϣΎϬϣ�ϥѧѧѧѧϋϭ�ˬ

�ϑ έѧѧѧηϳ�ˬϕѧѧѧϳΛϭϣϟ�ϭ�ΕΩѧѧѧϫΎόϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔϗΩΎѧѧѧλ ϣϟΎΑ�ϡϭѧѧѧϘϳ�ˬΕΎόϳέѧѧѧηΗϟ�ϭ�ϥϳϧϭѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧγ�ϰѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧο ϹΎΑ

ѧѧϘΛϟ�ΏΣѧѧγϳ�ϭ�ϡϬΑϭΟΗѧѧγϳ�ϭ�˯έί ϭѧѧϟ�α ѧѧϠΟϣϟ�ΔѧѧϘΛϟ�ϧѧѧϣΑ�ϡϭѧѧϘϳ�ˬ�Δѧѧϳϧί ϳϣϟ�ϰѧѧϠϋ�ΏΣѧѧγϳ�Ύѧѧϣϛ�ˬϡϬϧѧѧϣ�Δ

�ϡϭѧѧѧϘϳ�ϭ�ˬϥϳѧѧѧΛϠΛϟ�ΔѧѧѧϳΑϠϏ́Α�ϥϭѧѧѧϛϳ�ϙѧѧѧϟΫ�ϭ�ΔѧѧѧΗΎϔϛ�ϡΩѧѧѧϋ�ΕϭѧѧѧΑΛ�ΩѧѧѧόΑ�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�α ϳѧѧѧέ�ϥѧѧѧϣ�Ύѧѧѧο ϳ�ΔѧѧѧϘΛϟ

�ϥϳѧѧѧϳόΗ�ˬϑ ѧѧѧϳυϭΗϟ�ϝΎѧѧѧγϣ�ˬΔѧѧѧϟϭΩϟ�Δѧѧѧϳϧί ϳϣ�ˬϲϣϭѧѧѧϘϟ�ρϳρΧΗϟΎѧѧѧΑ�ϕѧѧѧϠόΗϳ�Ύѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ�ϲѧѧѧϓ�α ϳέѧѧѧϟ�ΔѧѧѧΑϗέϣΑ

.129الوزراء ،تعیین القنصلیین و السفراء

السلطة القضائیة:

Ύѧѧѧο Ϙϟ�ΔρϠѧѧѧγϟ�ΩѧѧѧόΗ�ϭ�ΔϳόϳέѧѧѧηΗϟ�ϥϳΗρϠѧѧѧγϠϟ�ϝѧѧѧ˷ϣϛϣϟ�ϲѧѧѧϫ�ϭ�ˬϲѧѧѧγΎϳγϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϥѧѧѧϣ�˯ί ѧѧѧΟ�Δϳ

�ϕϭѧѧѧѧϘΣϟ�ϥѧѧѧϋ�ϊ ϓΩѧѧѧΗ�ΔϠϘΗѧѧѧγϣ�ΔρϠѧѧѧγ�ΔϳΎѧѧѧο Ϙϟ�ΔρϠѧѧѧѧγϟ�ϥ�ϰѧѧѧϠϋ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�έϭΗѧѧѧγΩϟ�ι ѧѧѧϧ�ˬΔѧѧѧϳΫϳϔϧΗϟ

�Ύѧѧѧϣϛ�ΕΩΩѧѧѧΣΗ�ΔϳΎѧѧѧο Ϙϟ�ΔρϠѧѧѧγϟ�ϑ Ύѧѧѧυϭϭ�ˬΔѧѧѧϟΩόϟ�ϕΎѧѧѧϘΣ·�Δϳϟϭ̈́ ѧѧѧγϣ�ΎѧѧѧϬϳϠϋ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�ϭ�ΔѧѧѧϳΩέϔϟ

ϲѧѧѧѧϠϳ:�ϡѧѧѧѧϛΣϟ�έΩѧѧѧѧλ ·�ϭ�ϕѧѧѧѧϳϘΣΗϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϝѧѧѧѧλ ϔϟ�ϭ�ϱϭΎϛѧѧѧѧηϟ�ϭ�Ε˯ΩѧѧѧѧΗϋϻ�ϭ�ΕΎѧѧѧѧϣϠυΗϟ�ι ϭѧѧѧѧλ ΧΑ

�ρѧѧѧѧγΑ�ϭ�ΔѧѧѧѧϣΎόϟ�ϕϭѧѧѧѧϘΣϟ�ΔϧΎϳѧѧѧѧλ �ˬΔѧѧѧѧϣί ϼϟ�έϳΑΩѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ΕέέѧѧѧѧϘϟ�ΫΎѧѧѧѧΧΗ�ϭ�ΕΎϣϭѧѧѧѧλ Χϟϭ�ˬϱϭΎϋΩѧѧѧѧϟ

�ΓΩέΎѧѧѧρϣϭ�ΔѧѧѧϣϳέΟϟ�ϑ ѧѧѧηϛ�ˬϥϳϧϭѧѧѧϘϟ�ΫѧѧѧϳϔϧΗ�ϥѧѧѧγΣ�ϰѧѧѧϠϋ�ϑ έѧѧѧηϹ�ˬΔϋϭέѧѧѧηϣϟ�ΕΎѧѧѧϳέΣϟ�ϭ�ΔѧѧѧϟΩόϟ

�Δѧѧѧѧѧϳί Οϟ�ϡΎѧѧѧѧѧϛΣϷ�ΫѧѧѧѧѧϳϔϧΗ�ϭ�ϡϬΗΑϗΎѧѧѧѧѧόϣ�ϭ�ϥϳϣέѧѧѧѧѧΟϣϟ�Δѧѧѧѧѧϣί ϼϟ�έϳΑΩѧѧѧѧѧΗϟ�ΫΎѧѧѧѧѧΧΗ�ˬΔѧѧѧѧѧϧϭΩϣϟ�ΔϳϣϼѧѧѧѧѧγϹ

.للحیلولة دون وقوع الجریمة إلصالح  المجرمین

�ΎϬѧѧѧѧѧγέΗϳ�ϭ�ˬϲѧѧѧѧѧϘϳΑρΗϟ�ϭ�ϱέΩϹ�ΎѧѧѧѧѧϬϠϛϳϫ�ϝϼѧѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ΎѧѧѧѧѧϬϟΎϣϋ�ΔϳΎѧѧѧѧѧο Ϙϟ�ΔρϠѧѧѧѧѧγϟ�έѧѧѧѧѧηΎΑΗ

�ΔρϠѧѧѧѧγϟ�α ϳѧѧѧѧέ�έϣΗѧѧѧѧγϳ�ϭ�ˬΩѧѧѧѧΎϘϟ�ϝѧѧѧѧΑϗ�ϥѧѧѧѧϣ�ϩέΎѧѧѧѧϳΗΧ�ϡΗѧѧѧѧϳ�ΔϳΎѧѧѧѧο Ϙϟ�έϭϣϷΎѧѧѧѧΑ�ϡѧѧѧѧϠϣ�ϭ�ϝΩΎѧѧѧѧϋ�ι Χѧѧѧѧη

ѧѧλ ϧϣ�ϲѧѧϓ�ΔϳΎѧѧο ϘϟϪѧѧϣΎϬϣ�ϥѧѧϣ�ϭ�Εϭϧѧѧγ�α ѧѧϣΧ�ϪΑ:�ΏѧѧγΣ�ϝΩѧѧόϟ�έѧѧϭΩ�ϲѧѧϓ�Δѧѧϣί ϼϟ�έϭΩѧѧϟ�ΩΎѧѧΟϳ·

��ϲѧѧѧϓ�˯ΎѧѧѧΟ�Ύѧѧѧϣ"�ΓΩΎѧѧѧϣϟ156"�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�ϡΎѧѧѧυϧ�ϊ ѧѧѧϣ�ΔΑѧѧѧγΎϧΗϣϟ�ΔϳΎѧѧѧο Ϙϟ�ϭѧѧѧϠϟ�ΩΩѧѧѧϋ·�ˬ

�ϊ ѧѧѧѧѧѧϳϗϭΗϭ�ˬ�ϡϬϔΎѧѧѧѧѧѧυϭ�ΩѧѧѧѧѧѧϳΩΣΗ�ˬϡѧѧѧѧѧѧϬϠϘϧ�ˬϡϬΑϳѧѧѧѧѧѧλ ϧΗ�ˬϡϬϟί ѧѧѧѧѧѧϋ�ϲѧѧѧѧѧѧϓ�Ι ѧѧѧѧѧѧΑϟ�ϭ�ϝΩѧѧѧѧѧѧόϟ�ΓΎѧѧѧѧѧѧο ϗ�ϑ ѧѧѧѧѧѧϳυϭΗ

ϡϬΗΎѧѧѧѧΟέΩ130��ΏѧѧѧѧѧγΣ�ΩϼΑѧѧѧѧѧϠϟ�ΎѧѧѧѧϳϠόϟ�ΔѧѧѧѧѧϣϛΣϣϟ�ϝϳϛѧѧѧѧѧηΗϟ�Δѧѧѧѧѧϣί ϼϟ�ΩѧѧѧѧϋϭϘϟ�ϊ ѧѧѧѧѧο ϭ�Ϋѧѧѧѧѧϛϭ�ˬ"�ΓΩΎѧѧѧѧѧϣϟ
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107"�ΓΎѧѧѧο ϗ�ϊ ѧѧѧϣ�έϭΎѧѧѧηΗϟΎΑ�ϡΎѧѧѧόϟ�ϲϋΩѧѧѧϣϟ�ϭ��ΎѧѧѧϳϠόϟ�ΔѧѧѧϣϛΣϣϟ�α ϳѧѧѧέ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ�ϥϳѧѧѧϳόΗΑ�ϡϭѧѧѧϘϳ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬ

."162المادة "المحكمة العلیا لمدة خمسة سنوات حسب 

مجلس تشخیص مصلحة النظام:

�ϡΎѧѧѧѧϋ�α ѧѧѧѧϠΟϣϟ�Ϋѧѧѧѧϫ�α ѧѧѧѧγ΄Η1988ϣ́ѧѧѧѧΑ�ϡ�ϥѧѧѧѧϣ�έ"ϲѧѧѧѧϧϳϣΧϟ"�ϱέϭΗѧѧѧѧγΩ�ϱέΩ·�α ѧѧѧѧϠΟϣ�ϭѧѧѧѧϬϓ�ˬ

�ϲѧѧϓ�Ι ΩѧѧΣ�ϱΫѧѧϟ�ϱέϭΗѧѧγΩϟ�έѧѧϳϳϐΗϟ�ΩѧѧόΑ�Ί ѧѧηϧ�ˬϰѧѧϠϋϷ�ΩѧѧΎϘϟ�Ϫѧѧϧϳόϳ06�ϱέѧѧϔϳϓ1988�ϝѧѧΣ�ϝѧѧΟϷ�ˬϡ

�ϲϣϼѧѧѧγϹ�ϯ έϭѧѧѧηϟ�α ѧѧѧϠΟϣ�ϥϳѧѧѧΑ�ΓΩϭѧѧѧΟϭϣϟ�ΕΎѧѧѧϓϼΧϟ)ϥΎѧѧѧϣϟέΑϟ(�ϰѧѧѧϟ·ϭ�ˬέϭΗѧѧѧγΩϟ�ΔϧΎϳѧѧѧλ �α ѧѧѧϠΟϣ�ϭ

�ΔϧΎϳѧѧѧλ �ϭ�ϲϣϼѧѧѧγϹ�ϯ έϭѧѧѧηϟ�α ѧѧѧϠΟϣ�ϥϳѧѧѧΑ�ϑ ϼѧѧѧΧϟ�ϲѧѧѧϓ�Ι ѧѧѧΑϟ�ΏѧѧѧϧΎΟ�ϲѧѧѧϓ�ϡΎϬѧѧѧγϹΎΑ�ϡϭѧѧѧϘϳ�έϭΗѧѧѧγΩϟ

�έϭΗѧѧѧγΩϟ�ΔϧΎϳѧѧѧλ �α ѧѧѧϠΟϣ�˯ΎѧѧѧϬϘϓ�ΩѧѧѧΣ�έΎѧѧѧϳΗΧ�ˬ�ΩѧѧѧΎϘϟ�ϊ ѧѧѧϣ�έϭΎѧѧѧηΗϟΎΑ�ϡΎѧѧѧυϧϠϟ�ΔѧѧѧϣΎόϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϊ ѧѧѧο ϭ

�ϝϳΩѧѧѧόΗ�ΡέѧѧѧΗϗ�ˬϪѧѧѧϟί ϋ�ϭ�ϪΗϟΎϘΗѧѧѧγ�ϭ�ϪѧѧѧΗΎϓϭ�ΔѧѧѧϟΎΣ�ϲѧѧѧϓ�ΩѧѧѧΎϘϟ�ϑ ѧѧѧϠΧϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ˬϯ έϭѧѧѧηϟ�α ѧѧѧϠΟϣ�Δϳϭѧѧѧο όϟ

�ΩѧѧѧΎϘϟ�ϊ ѧѧѧϣ�έϭΎѧѧѧηΗϟΎΑ�ϪѧѧѧϠϳΩόΗ�ν έѧѧѧϐϟ�ϯ έѧѧѧΧ�Ωϭѧѧѧϣ�ΔϓΎѧѧѧο ·�ϭ�έϭΗѧѧѧγΩϟ�Ωϭѧѧѧϣ�ϲѧѧѧϓ�ΔϛέΎѧѧѧηϣϟ�ϭ�ϰѧѧѧϠϋϷ

.131تشكیل مجلس إعادة النظر في الدستور كذلك

 مجلس خبراء القیادة:

�ϡΎѧѧѧϋ�α ѧѧѧѧγ΄Η�ˬϲѧѧѧϧέϳϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔϳѧѧѧѧγΎγ�Δѧѧѧϳϫ�έѧѧѧΑΗόϳ1979�ΓΩϭѧѧѧѧγϣ�ΔѧѧѧόΟέϣ�ν έѧѧѧѧϐϟ�ϡ

�ϥѧѧѧѧϣ�α ѧѧѧѧϠΟϣϟ�ϝϛѧѧѧѧηΗϳ�ˬϲΑόѧѧѧѧηϟ�˯ΎΗϔΗѧѧѧѧγϼϟ�ΕΩѧѧѧѧϋ�ϲѧѧѧѧΗϟ�έϭΗѧѧѧѧγΩϟ70�ϝѧѧѧѧλ ϳϟ�ˬϪѧѧѧѧΗϳΩΑ�ϲѧѧѧѧϓ�ϭѧѧѧѧο ϋ

ϰѧѧϟ83�ϡΎѧѧѧϋ�ϭѧѧѧο ϋ1982�ˬϡ�ϰѧѧѧϟ·�ϝѧѧѧλ ϳ�ϭ�ϊ ѧѧϔΗέϳϟ96�ϭ�ϥϳѧѧѧϳόΗ�ΔѧѧѧϣϬϣ�Ϫѧѧѧϟ�ΕѧѧϠϛϭ�ˬΩѧѧѧόΑ�Ύѧѧѧϣϳϓ�ϭѧѧο ϋ

�ρϭέѧѧηϟ�ϥѧѧϣ�Ύρέѧѧη�ΩѧѧϘϓ�Ϋ·�ϭ�ˬΎѧѧϬΑ�ϑ ѧѧϠϛϣϟ�ϪѧѧϣΎϬϣ�˯Ω�ϥѧѧϋ�ί ΟΎѧѧϋ�Αѧѧλ �Ϋ·�ϰѧѧϠϋϷ�ΩѧѧΎϘϟ�ϝί ѧѧϋ

�ϑ έѧѧηϹΎΑ�ϡϭѧѧϘϳ�Ύѧѧϣϛ�ˬϝѧѧλ Ϸ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϛϠϣϳ�ϡѧѧϟ�Ϫѧѧϧ�ϥϳѧѧΑΗ�Ϋ·�ϭ�ˬΏѧѧλ ϧϣϟ�ϝϐѧѧηϳϟ�Ϫѧѧϳϓ�ΎѧѧϫέϓϭΗ�ΏѧѧΟϭϟ

ѧѧηΎΑϣ�ΔѧѧϘϳέρΑ�ΩѧѧΎϘϟ�ϝΎѧѧϣϋ�ϰѧѧϠϋ�υѧѧΣϻ�Ϋ·ϭ�ΎѧѧϬϣϳϘϳ�ϭ�ΩѧѧΎϘϟ�Εέέѧѧϗ�α έΩѧѧϳ�ϭѧѧϬϓ�ΓέѧѧηΎΑϣ�έѧѧϳϏ�ϭ�Γέ

ϙѧѧϟΫ�ϲѧѧϓ�ϝѧѧλ ϔϠϟ�ϰѧѧϠϋϷ�ΩѧѧΎϘϠϟ�ΓΩϭѧѧόϟ�ϡΗѧѧϳ�ˬΕέέѧѧϘϟ�ϩΫѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧγΎΑΗϟ�ϙΎѧѧϧϫ�ϥ.�˯ΎѧѧΟ�α ѧѧϠΟϣϟ�ΫѧѧϬϓ

.132للتخفیف من الھیمنة المطلقة للقائد األعلى

ѧѧѧϘϟ�ΫΎѧѧѧΧΗ�ΔѧѧѧϳϠϣϋ�ϲѧѧѧϓ�έϳΛ́ѧѧѧΗ�ΎѧѧѧϬϟ�ˬΔѧѧѧϠϋΎϓ�ΕΎѧѧѧγγ΅ϣ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�ϡΎѧѧѧυϧϠϟ�ϕѧѧѧϓϭΗϳ�ΎѧѧѧϣΑ�έέ

ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΎϬΗѧѧѧγΎϳγ�ϭ�ΔѧѧѧϟϭΩϠϟ�ΔѧѧѧϣΎόϟ�ΕΎѧѧѧϬΟϭΗϟ�ϊ ѧѧѧϣ.�ΎѧѧѧϣΎυϧ�Αѧѧѧλ �ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΩѧѧѧόΑ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϭ

�ϲѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ΕΎѧѧѧѧγγ΅ϣ�ϑ ѧѧѧѧϠΗΧϣ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϭ�ΔϳѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΓΎѧѧѧѧϳΣϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϪѧѧѧѧϳϘϔϟ�Ϫѧѧѧѧϳϓ�έρϳѧѧѧѧγϳ�ΎϳέϭΗѧѧѧѧγΩ

ϰѧѧѧϠϋ�Ϋѧѧѧϫ�ˬέϭΗѧѧѧγΩϟ�Ϫѧѧѧϟ�ΎѧѧѧϬϟϭΧ�ϲѧѧѧΗϟ�ϡΎѧѧѧϬϣϟ�ΩѧѧѧϳΩΣΗ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϩΎѧѧѧϧυΣϻ�Ύѧѧѧϣ�Ϋѧѧѧϫ�ˬϲѧѧѧϧέϳϹ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ
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�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϡϳѧѧѧϠϗϹ�ϲѧѧѧϓ�ϥϣϳѧѧѧϬϣϟ�έϭΩ�ϰѧѧѧϟ·�ϲѧѧѧϧϳϣΧϟ�ϰόѧѧѧγ�ΩѧѧѧϘϓ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�Ύѧѧѧϣ�ˬϲϠΧΩѧѧѧϟ

�ϲϟϭѧѧѧϣϟ�ϲѧѧѧϛϠϣϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�˯Ύѧѧѧο Ϙϟ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϲϠΧΩѧѧѧϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϪѧѧѧϘϘΣ�ϱΫѧѧѧϟ�ΡΎѧѧѧΟϧϟ�ΩѧѧѧόΑ

�ϲρέѧѧѧѧη�έϭΩ�ϪѧѧѧѧΑόϟ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧϣ�ΎϬΣϟΎѧѧѧѧλ ϣ�ϡΩΎѧѧѧѧΧ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧѧϳϻϭϟ�Δѧѧѧѧλ ΎΧ�ΏέѧѧѧѧϐϠϟ

ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϊ ѧѧѧγϭΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϧϣϳϬϟ�έϭΩѧѧѧϟ�Ϫϳόѧѧѧγ�ϝѧѧѧΑΎϘϣ�ϲѧѧѧϓ�έϭΩѧѧѧϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϐϠϳϟ��ϲѧѧѧϧϳϣΧϟ�ϲΉѧѧѧϳϟ�ˬ

�ΕέѧѧϳϐΗϣϟ�Ϋѧѧϛ�ϭ�ϲϟϭΩѧѧϟ�ϡΎѧѧυϧϟ�ϲѧѧϓ�ϩΩѧѧϠΑ�ϊ ѧѧϗϭϣϟ�ϪѧѧϛέΩ·�Ϋѧѧϛ�ϭ�ΓέϭѧѧΛϟ�έϳΩѧѧλ Η�ΩѧѧΑϣ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ˬΎѧѧϬϳϓ

�έϭΩ�ΩΩѧѧѧѧΣΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϝѧѧѧѧϣϭόϟ�ϥѧѧѧѧϣϓ��ˬέϭΩѧѧѧѧϟ�Ϋѧѧѧѧϫ�Ϫѧѧѧѧϟ�ϕѧѧѧѧϘΣΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧѧϳΧϳέΎΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϓέϐΟϟ�ϭ�ΔϳѧѧѧѧγΎϳγϟ

Ωϟ�ΔѧѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϊ ϧΎѧѧѧѧѧλ �ϙέΩ·�έϭΩѧѧѧѧѧϟ�ϲѧѧѧѧѧϧόϳ�Ι ѧѧѧѧѧϳΣΑ�ˬέϭΩѧѧѧѧѧϟ�ΫѧѧѧѧѧϬϟ�ϥϳϳѧѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΓΩΎѧѧѧѧѧϘϟ�ϙέΩ·�ϭѧѧѧѧѧϫ�Δѧѧѧѧѧϟϭ

�ΔѧѧѧϳϠϣϋ�ϲѧѧѧϓ�ϡѧѧѧγΎΣ�έϭΩ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ΓΩΎѧѧѧϳϘϠϟ�ϥϭѧѧѧϛϳ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧϓ�ϡϬϧΩѧѧѧϠΑ�ϊ ѧѧѧϗϭϣϟ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ

.صنع القرار الخارجي و تحدید معالم دور الدولة خارجیا

المرتكز االقتصادي:

ѧѧѧλ Ηϗϻ�˯ΎѧѧѧϧΑϟ�Ωѧѧѧόϳ�˯ΎѧѧѧϧΑϟ�Ϋѧѧѧϫ�ΩѧѧѧϣΗόϳ�ϭ�ˬΎѧѧѧϬΩ�Γ˯Ύѧѧѧϔϛ�ϭ�ΎѧѧѧϬΗϭϗ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϣϬϣ�έѧѧѧλ ϧϋ�ΔѧѧѧϟϭΩϠϟ�ϱΩΎ

�ϲѧѧϓ�ΓέΛ̈́ѧѧϣϟ�ϝѧѧϣϭόϟ�ΩѧѧΣ��ϪѧѧΗΫ�ΩѧѧΣ�ϲѧѧϓ�Ϋѧѧϫϭ�ˬΔѧѧϳόϳΑρ�Ωέϭѧѧϣ�ϭ�ΕϭέѧѧΛ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϟϭΩϟ�ϪѧѧϛϠϣΗ�Ύѧѧϣ�ϰѧѧϠϋ

�ϰѧѧѧϠϋ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΔѧѧѧϳϔϠΧ�α ϛόϧѧѧѧΗ�Ύѧѧѧϣ�έѧѧѧϳΛϛϓ�ˬΕέέѧѧѧϘϟ�ΫΎѧѧѧΧΗ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϟϭΩϠϟ�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�ϙϭϠѧѧѧγϟ

Η�ϭ�ϙϭϠѧѧѧγϟ�Ϋѧѧѧϫ�ΔѧѧѧόϳΑρ�ΎѧѧѧϛέΩ·�ϥέѧѧѧϳ·�ϙѧѧѧϠΗϣΗ�έϭΩѧѧѧϟ�ΏέѧѧѧΗϗ�ΏѧѧѧγΣ�ϭ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϥϳѧѧѧΑ�Ωέϭѧѧѧϣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϥϳΎѧѧѧΑ

�ΔѧѧѧόϳΑρ�ΕΩΩѧѧѧΣΗ�ϲѧѧѧϟϭΩ�ϡΎѧѧѧυϧ�ϝѧѧѧυ�ϲѧѧѧϓ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ΎѧѧѧϬΗϭϗ�ΔѧѧѧϳΩϭΩΣϣ�ϡѧѧѧϏέ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗ·�ΓΩΎѧѧѧϳϘϛ�ΎϬѧѧѧγϔϧϟ�Ύѧѧѧϳϭϗ

.133الفواعل فیھ نسبة للعوامل االقتصادیة

ϭϗ�ί ѧѧϳί όΗ�ϥϣ̈́ѧѧϳ�ΎѧѧϣΑ�ΔϳΩΎѧѧλ Ηϗϻ�ΎϬΗέΩѧѧϗ�ί ѧѧϳί όΗ�ϰѧѧϠϋ�ΓέϭѧѧΛϟ�ΩѧѧόΑ�ϥέѧѧϳ·�ΕѧѧϠϣϋ�ΎѧѧϬϧϣ�ϭ�ΎѧѧϬΗ

�Ι ΩѧѧѧΣ·�ϰѧѧѧϠϋ�ϭѧѧѧϠϣϋ�ΔρϠѧѧѧγϟ�ϰѧѧѧϟ·�ϥϳϳϣϼѧѧѧγϹ�ϝϭѧѧѧλ ϭϭ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�ϡΎѧѧѧϳϗ�Ϋѧѧѧϧϣϓ�ˬϲϣϭѧѧѧϘϟ

�ϰѧѧѧϠϋ�Ωѧѧѧϳϛ́Η�ϲϣϼѧѧѧγ·�ϱΩΎѧѧѧλ Ηϗ�ϡΎѧѧѧυϧ�ϕѧѧѧϳέρ�ϥѧѧѧϋ�Ύѧѧѧϣ·�ϙѧѧѧϟΫϭ�ˬϲѧѧѧϧέϳϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳέΫΟ�ΕέѧѧѧϳϳϐΗ

όϳ�Ύѧѧѧϣ�ϭѧѧѧϫϭ�ˬϪѧѧѧΑ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗ�ΔϔѧѧѧγϠϓ�Ϫѧѧѧϟ�ΔϳϛέΗѧѧѧηϻ�ϭ�ΔϳϟΎϣѧѧѧγέϟ�ϝѧѧѧΛϣ�ϪѧѧѧϠΛϣ�ϡϼѧѧѧγϹ�ϥ�ϲѧѧѧϧ

�ΕѧѧѧѧϧΎϛ�ΎѧѧѧѧϣϬϣ�ϲѧѧѧѧΑέϐϟ�ϱΩΎѧѧѧѧλ Ηϗϻ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟΎΑ�ϲѧѧѧѧϧέϳϹ�ΩΎѧѧѧѧλ Ηϗϻ�ΔѧѧѧѧϳόΑΗϟ�Δϳϭѧѧѧѧο όϟ�ρΑϭέѧѧѧѧϟ�ν ѧѧѧѧϓέ

�ΔѧѧѧϠϣόϟ�έѧѧѧϳέΣΗ�ϲѧѧѧϓ�ϲϓέѧѧѧλ ϣϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�˯ΎѧѧѧϐϟΈϛ�Ε˯έѧѧѧΟϹ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϕѧѧѧϳέρ�ϥѧѧѧϋ�Ύѧѧѧϣ·ϭ�ˬϪΗϔѧѧѧλ

ϲѧѧѧϛϳέϣϷ�έϻϭΩѧѧѧϟΎΑ�ΎѧѧѧϬρΎΑΗέ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ.�ϊ ѧѧѧο ϭ�ϰѧѧѧϠϋ�ΩѧѧѧϳΩΟϟ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϝѧѧѧϣϋ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΩѧѧѧόΑ

ϗ�ΞϣΎѧѧѧϧέΑ�ί ѧѧѧϳί όΗ�ϰѧѧѧϟ·�Εόѧѧѧγ�ϥέϳΈѧѧѧϓ�ˬΓΩΩѧѧѧΣϣ�ΔѧѧѧϳΟϭϟϭϳΩϳ�ΕΎѧѧѧϣϭϘϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ϲѧѧѧϧΑϣ�ϲϋΎѧѧѧϣΗΟ�ϱΩΎѧѧѧλ Η

�ϥѧѧѧѧϋ�ϱΩΎѧѧѧѧλ Ηϗϻ�ΎѧѧѧѧϬϣΎυϧ�ϝΎѧѧѧѧϧ�ϱΫѧѧѧѧϟ�ϝϣΎѧѧѧѧηϟ�έѧѧѧѧϳϳϐΗϟ�ΩѧѧѧѧόΑ�ϱΩΎѧѧѧѧλ Ηϗ�ϝѧѧѧѧόϔΑ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧγϹ�ΎѧѧѧѧϬΗϧΎϛϣ

�ϡΎѧѧѧυϧϟ�˯Ύѧѧѧϐϟ·�Ϋѧѧѧϛ�ϭ�ˬϲѧѧѧΑέϐϟ�ϡΎѧѧѧυϧϠϟ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ΔѧѧѧϳόΑΗϟ�Δϳϭѧѧѧο όϟ�ρΑϭέѧѧѧϟ�ν ѧѧѧϓέ�ϕѧѧѧϳέρ
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ΣΗ�ϭ�ˬΩϭѧѧѧΟϭϣϟ�ϲϓέѧѧѧλ ϣϟ�ΞѧѧѧϣΩ�ΓΩΎѧѧѧϋ·ϭ�ˬϲѧѧѧϛϳέϣϷ�έϻϭΩѧѧѧϟΎΑ�ΎѧѧѧϬρΎΑΗέ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϠϣόϟ�έѧѧѧϳέ

ΔρѧѧѧηϧϷ�ϊ ѧѧѧϳί ϭΗ�ΓΩΎѧѧϋ·�ϭ�ΕέΩΎѧѧѧλ ϟ�ΔѧѧѧϳϧΑ�έѧѧϳϳϐΗ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ˬϲϠΧΩѧѧϟ�ΩΎѧѧѧλ ΗϗϻΎΑ�ΎѧѧѧΟΎΗϧ·�ϝϭέѧѧΗΑϟ. ّإال

�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΩѧѧѧόΑ�ΓέѧѧѧηΎΑϣ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�Δѧѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧѧΣϟ�Ώϭѧѧѧηϧ�ΏΑѧѧѧγΑ�ϝѧѧѧρόΗ�ϰόѧѧѧγϣϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϥ

ѧѧѧλ Ηϗϻ�ϊ ѧѧѧο ϭϟ�ν έѧѧѧόΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ϲѧѧѧϓ�ι ϭѧѧѧλ ΧϟΎΑ�ϭ�ˬΏέѧѧѧΣϟ�ΓέѧѧѧΗϓ�ϝϼѧѧѧΧ�ΕΎѧѧѧγΎϛΗϧϻ�ϥέѧѧѧϳ·�ϲѧѧѧϓ�ϱΩΎ

�ϱΫѧѧѧѧϟ�έΎϣΩѧѧѧѧϟ�ˬΕέΎѧѧѧѧϬϣϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΩѧѧѧѧϳΩόϟ�ΓέѧѧѧѧΟϫ�ˬϝϭѧѧѧѧϣϷ�α ϭ̈́ έ�ΏϭέѧѧѧѧϬϛ�ˬΔѧѧѧѧϳρϔϧϟ�έѧѧѧѧϳϏ�ΕΎѧѧѧѧϋΎρϘϟ

�ϯ Ω�Ύѧѧѧϣ�ϭ�ρϔϧѧѧѧϟ�έΎόѧѧѧγ�ν ΎѧѧѧϔΧϧ�ϰѧѧѧϟ·�ϯ Ω�ϱΫѧѧѧϟ�έѧѧѧϣϷ�ˬΔѧѧѧϳρϔϧϟ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�Εѧѧѧηϧϣϟ�ϕѧѧѧΣϟ

134إلى تقلیص إجمالي للناتج المحلي

ѧѧѧϳϧΑϟ�ϥ·ΓΩόѧѧѧλ Ϸ�ϑ ѧѧѧϠΗΧϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔΑόѧѧѧλ �ϝϛΎѧѧѧηϣ�ϲϧΎѧѧѧόΗ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�Δ:�ϭ��ΝΎѧѧѧΗϧϹ

�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ΕѧѧѧѧϧΎϛ�Ι ѧѧѧѧϳΣ�ˬΔϳΩΎѧѧѧѧλ Ηϗϻ�ΕΎρΎѧѧѧѧηϧϟ�ϡϳѧѧѧѧυϧΗ�ϭ�Δѧѧѧѧϳϧρϭϟ�ΕΩѧѧѧѧΎόϟ�έΩΎѧѧѧѧλ ϣ�ˬϊ ѧѧѧѧϳί ϭΗϟ

.الفترة التي تلت الثورة اإلسالمیة تعتمد على عائدات البترول بشكل كليّ 

ϳΈѧѧѧϓ�ˬΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ΕΎѧѧѧϳϧΎϛϣϹ�ι ѧѧѧΧϳ�Ύѧѧѧϣϳϓ�ϲѧѧѧϓ�˯ϭѧѧѧγ�ˬΔѧѧѧϣΎϫ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗ�ΕΎѧѧѧϳϧΎϛϣ·�ϙѧѧѧϠΗϣΗ�ϥέ

�ϥѧѧѧϋ�ΓέΎѧѧѧΑϋ�ϥέѧѧѧϳ·�ΔΣΎѧѧѧγϣ�Ι ѧѧѧϠΛ�ΩѧѧѧΟϧ�ϲѧѧѧϋέί ϟ�ϝΎѧѧѧΟϣϟ�ϲѧѧѧϔϓ�ˬΔϋΎϧѧѧѧλ ϟ�ϝΎѧѧѧΟϣ�ϭ�Δѧѧѧϋέί ϟ�ϝΎѧѧѧΟϣ

�ϝΩΎѧѧѧόϳ�Ύѧѧѧϣ�ϱ�Δѧѧѧϳϋέί �ϲѧѧѧο έ15�ΎѧѧѧϬϧϣ�ωέί ѧѧѧϳ�ˬέΎѧѧѧΗϛϫ�ϥϭѧѧѧϳϠϣ28.5%��ϭ�ϡѧѧѧΩ�ϝϛѧѧѧηΑ31.4%

�έϳϓϭѧѧѧΗΑ�ΎѧѧѧϬϟ�ϣѧѧѧγ�Ύѧѧѧϣϣ�ˬΔϳϣѧѧѧγϭϣ�ΕΎѧѧѧϋέί �ϥѧѧѧϋ�ΓέΎѧѧѧΑϋ�ΎѧѧѧϬϧϣ80%Σ�ϥѧѧѧϣ�ϥѧѧѧϣ�Δѧѧѧϳϧρϭϟ�ΎѧѧѧϬΗΎΟΎϳΗ

�ΔѧѧѧѧϟΎϣόϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ϲѧѧѧѧϋέί ϟ�ωΎѧѧѧѧρϘϟ�ώѧѧѧѧϠΑϳ�Ϋ·�ˬΔѧѧѧѧϳΫϐϟ�Ωϭѧѧѧѧϣϟ18%�Ώϳѧѧѧѧλ ϧ�Ύѧѧѧѧϣ�ˬϥΎϛѧѧѧѧγϟ�ωϭѧѧѧѧϣΟϣ�ϥѧѧѧѧϣ

.%26.7اإلنتاج الزراعي من الناتج االستثماري فیمثل نسبة كبیرة تصل الى

�ΕΎϳΎѧѧѧѧλ ΣϹ�ΎѧѧѧѧϘΑρ�Δѧѧѧѧϳϋέί ϟ�ΕΎΣΎѧѧѧѧγϣϟ�ωί ϭѧѧѧѧΗΗϭ1990ϲϟΎѧѧѧѧΗϟΎϛ�ϡ:11%ˬ�ΕΎѧѧѧѧΑΎϏ08%

ˬϲѧѧѧѧѧϋέϣ1%ϕρΎѧѧѧѧѧϧϣˬΔϳϋΎϧѧѧѧѧѧλ �ί ѧѧѧѧѧϛέϣ�ϭ�Δϳϧϛѧѧѧѧѧγ%10ˬ�Δѧѧѧѧѧϳϋέί �ϕρΎѧѧѧѧѧϧϣ50%�ϭ�ϱέΎΣѧѧѧѧѧλ

�ΓέѧѧѧѧϳΣΑ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧΑϳέϘϟ�ϕρΎѧѧѧѧϧϣϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϻΎϣѧѧѧѧη�Δѧѧѧѧϳϋέί ϟ�ϕρΎѧѧѧѧϧϣϟ�Ώѧѧѧѧλ Χ�ί ѧѧѧѧϛέΗΗϭ�ˬΔϳέΧѧѧѧѧλ �ϝΎѧѧѧѧΑΟ

"Ύѧѧѧѧϳϣέϭ"�ϝϛѧѧѧѧηΗ�ϕρΎѧѧѧѧϧϣϟ�ϩΫѧѧѧѧϫ�ϭ�ϥϳϭί ѧѧѧѧϗ�έѧѧѧѧΣΑ�Ώέѧѧѧѧϗϭ20%�ϡΩѧѧѧѧϘΗ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ϲѧѧѧѧο έϷ�ϥѧѧѧѧϣ

.من المحاصیل الزراعیة %60حوالي 

�ϝΎѧѧѧѧΟϣϟ�ϲѧѧѧѧϓ�Ύѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϋϭϧΗϣ�ϭ�ΓέϓϭѧѧѧѧΗϣ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧϳόϳΑρϟ�έΩΎѧѧѧѧλ ϣϟ�ϥ�ΩѧѧѧѧΟϧϓ��ϲϋΎϧѧѧѧѧλ ϟ

�ϭ�ϝϭέѧѧѧΗΑϟ�ϲϟΎѧѧѧΟϣ�ϲѧѧѧϓ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ΔϳΟέΧΗѧѧѧγϹ�ΕΎϋΎϧѧѧѧλ ϟ�ϊ ΑΎѧѧѧρ�ϭ�ϲϋΎϧѧѧѧλ ϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ�ΎѧѧѧϬϳϠϋ�ΏѧѧѧϠϐϳ

�ΝΎѧѧѧΗϧϹ�ϰѧѧѧϘΑϳ�Ϋѧѧѧϫ�ϡѧѧѧϏέ�ϥѧѧѧϛϟ�ϭ�ˬϲѧѧѧόϳΑρϟ�ί Ύѧѧѧϐϟ�ϭ�ρϔϧѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϣΎϫ�ΕΎѧѧѧρΎϳΗΣ�ϙѧѧѧϠΗϣΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬί Ύѧѧѧϐϟ

Ύѧѧѧλ Ηϗϻ�ϲѧѧѧϓ�ϡѧѧѧγΎΣϟ�ϝѧѧѧϣΎόϟ�ϭѧѧѧϫ�ϲѧѧѧρϔϧϟϲѧѧѧϧέϳϹ�Ω�ΎϬΗѧѧѧηϧϣ�ϪѧѧѧΗϓέϋ�ϱΫѧѧѧϟ�έΎϣΩѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�ϡϏέѧѧѧϟ�ϰѧѧѧϠϋ

�Δѧѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧѧΣϟ�ϝϼѧѧѧΧ�Δѧѧѧϳρϔϧϟ–�Ύѧѧѧϣϣ�Εѧѧѧηϧϣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�Ρϼѧѧѧλ ·�ϰѧѧѧϠϋ�ϥέѧѧѧϳ·�ΕѧѧѧϠϣϋ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬΔѧѧѧϳϧέϳϹ
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�ί Ύѧѧѧѧϐϟ�ϭ�ρϔϧѧѧѧѧϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϣΎϬϟ��ΕΎѧѧѧѧΟΎϳΗΣϻ�ϩΫѧѧѧѧϫ�ϭ�ˬΔѧѧѧѧϳρϔϧϟ�ΔѧѧѧѧϳΟΎΗϧϹ�ΎϬΗέΩѧѧѧѧϗ�ΓΩΎѧѧѧѧϳί �ϥѧѧѧѧϣ�ΎѧѧѧѧϬϧ˷ϛϣ

ϻ�ϲѧѧѧϓ�ΓΩѧѧѧϳί Ηϣ�˱Δѧѧѧϣϳϗ�ϥέѧѧѧϳ·�ΕΑѧѧѧγϛ�ϲѧѧѧόϳΑρϟ�ΝέΎѧѧѧΧ�ΕΎϋΎϧѧѧѧλ ϟ�ι ѧѧѧΧϳ�Ύѧѧѧϣϳϓ�Ύѧѧѧϣ�ˬϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ΩΎѧѧѧλ Ηϗ

�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΩѧѧѧόΑ�ϥέѧѧѧϳ·�ΕѧѧѧϬΟϭΗ�ˬΔѧѧѧϗΎρϟ1979�έѧѧѧϣϷ�ˬΔѧѧѧϳϠΧΩϟ�ΓέΩΎѧѧѧΑϣϟ�ϭѧѧѧΣϧ�ΎϬΗΎϋΎϧѧѧѧλ �ϲѧѧѧϓ�ϡ

�ϥϳΩѧѧѧόΗϟ�ϭ�ϡΟΎѧѧѧϧϣϟ�ϲϟΎѧѧѧΟϣ�ϲѧѧѧϓ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ϥϳϳϧέѧѧѧϳϹ�ϥϳѧѧѧγΩϧϬϣϟΎΑ�ϊ ѧѧѧϓΩ�ϱΫѧѧѧϟ)α ΎѧѧѧΣϧϟ�ϭ�ΩѧѧѧϳΩΣϟ(�ϰѧѧѧϟ·

�ˬΫϻϭѧѧϔϟ�ϊ ϳϧѧѧλ Ηϟ�ΓΩѧѧϳΩΟ�ΕΎѧѧϳΟϭϟϭϧϛΗ�έΎѧѧϛΗΑ�ϝѧѧΛϣΗ�ϲѧѧΗϟ�ΔϳΟϳѧѧγϧϟΎϛ�ϯ έѧѧΧ�ΕΎϋΎϧѧѧλ �ΏѧѧϧΎΟ�ϰѧѧϟ·�Ϋѧѧϫ

.135من الناتج المحلي، یمكن إضافة الصناعات التقلیدیة و الحرفیة41%

�ΕέΎϣΛΗѧѧѧγϻ�ΓΩΎѧѧѧϳί �ϰѧѧѧϟ·�Ρϼѧѧѧλ Ϲ�ϭ�˯ΎѧѧѧϧΑϟ�ΓΩΎѧѧѧϋ·�ΔѧѧѧϠΣέϣ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϰόѧѧѧγ�Ύѧѧѧϣϛ

ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ϝϭѧѧѧѧϣϷ�α ϭ̈́ έ�ΏΫѧѧѧѧΗΟ�ΩѧѧѧѧϳΩΣΗϟΎΑ�ϭ�ϲѧѧѧѧϧέϳϹ�ΩΎѧѧѧѧλ Ηϗϻ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧϳΑϧΟϷ�ΕΫ�ΔѧѧѧѧϳΟϳϠΧϟ

ϱΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�έΎѧѧѧϫΩί ϻˬ�ΔѧѧѧϠΣέϣϟ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥέѧѧѧϳ·�˯Ω�ϰѧѧѧϘΑϳ�ΕΎΣϼѧѧѧλ Ϲ�ϩΫѧѧѧϫ�ϝѧѧѧϛ�ϥѧѧѧϣ�ϡϏέѧѧѧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϭ

�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϠϟ�Δѧѧѧϳϟϭϣϟ1979�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧѧϓ�ρϔϧѧѧѧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΓΩѧѧѧϣΗόϣϟ�ΕΎϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ϥϳѧѧѧΑ�ϭѧѧѧγϷ�ϭѧѧѧϫ�ϡ

�έϭѧѧѧѧѧρΗϠϟ�˯ϲѧѧѧѧѧρΑ�ϙέѧѧѧѧѧΣΗ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ΕΑΑѧѧѧѧѧγΗ�ΓέѧѧѧѧѧϳΑϛ�ΔϳΩΎѧѧѧѧѧλ Ηϗ�ϝϛΎѧѧѧѧѧηϣ�ϲϧΎѧѧѧѧѧόΗ�ΕѧѧѧѧѧϧΎϛ�ϥέϳΈѧѧѧѧѧϓ�ˬΞϳѧѧѧѧѧϠΧϟ

ϻ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ί ѧѧѧѧѧΟόϟ�ˬΔѧѧѧѧѧϟΎρΑϟ�ˬέΎϣΛΗѧѧѧѧѧγϻΎΑ�Δѧѧѧѧѧλ ΎΧϟ�ϝϭѧѧѧѧѧϣϷ�α ϭ̈́ έ�ΔѧѧѧѧѧϠϗ�ˬϡΧѧѧѧѧѧο Ηϟ�ΎѧѧѧѧѧϬϣϫ�ϱΩΎѧѧѧѧѧλ Ηϗ

�Δϧѧѧѧѧγ�Δѧѧѧѧϳϧί ϳϣϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ί ѧѧѧѧΟόϟ�ώѧѧѧѧϠΑ�Ι ѧѧѧѧϳΣ�ˬΔѧѧѧѧϳϧί ϳϣϟ1988�ϩέΩѧѧѧѧϘϣ�Ύѧѧѧѧϣ�ϡ17�ΕѧѧѧѧϧΎϛϭ�ˬέϻϭΩ�έΎѧѧѧѧϳϠϣ

�ϥϭΩ�ΔѧѧѧѧϳΩϘϧϟ�ϕέϭϷ�ϊ ѧѧѧѧΑρ�ϭ�ΔϧΩΗѧѧѧѧγϻ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ί ѧѧѧѧΟόϟ�Ϋѧѧѧѧϫ�ΔѧѧѧѧϳρϐΗ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΩѧѧѧѧϣΗόΗ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧѧϣϭϛΣϟ

Ϋѧѧѧϟ�έѧѧѧϣϷ�ˬΔѧѧѧϳρϐΗΏ�ΔѧѧѧϳϠΣϣϟ�ΔѧѧѧϠϣόϠϟ�ϑ έѧѧѧλ ϟ�έόѧѧѧγ�ϲѧѧѧϓ�ν ΎѧѧѧϔΧϧ�Ϫѧѧѧϧϋ�ΞΗѧѧѧϧ�ϱ16�Δѧѧѧλ ΎΧ�ϭ�έΎѧѧѧϳϠϣ

�ΎϬѧѧѧγϔϧ�Δϧѧѧѧγϟ�ϲѧѧѧϓ�ΕѧѧѧϐϠΑ�ΏέѧѧѧΣϟ�ϑ ϳϟΎѧѧѧϛΗ�ϥ10��ΕΎѧѧѧϋΎρϗ��ϑ ѧѧѧϠΗΧϣ�ΔѧѧѧϔϠϛ�ΕѧѧѧϐϠΑ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬέϻϭΩ�έΎѧѧѧϳϠϣ

�ωΎϓΩѧѧѧϟ6�ϭ�έϻϭΩ�έѧѧѧϳϳϼϣ600�Ώ�έΩѧѧѧϘϳ�ώѧѧѧϠΑϣ�ϑ έѧѧѧλ �ϡѧѧѧΗ�ϭ�ˬέϻϭΩ�ϥϭѧѧѧϳϠϣ3�ϭ�έΎѧѧѧϳϠϣ240�ϥϭѧѧѧϳϠϣ

ˬ�ΔѧѧѧѧѧϳΑέΣϟ�ΕΎϋΎϧѧѧѧѧѧλ Ϡϟ�έϻϭΩ10έΎѧѧѧѧѧϳϠϣ�ϭ�ϲΑϳέѧѧѧѧѧο ϟ�ρΎѧѧѧѧѧηϧϟ�ΎϫέΩѧѧѧѧѧλ ϣ�ΎѧѧѧѧѧϬϧϣ�έϻϭΩ90�έΎѧѧѧѧѧϳϠϣ

.دوالر عائدات البترول

�ϥϳѧѧѧϳέΩ·�ΩϭѧѧѧΟϭ�ϡΩѧѧѧϋ�ϭ�ΔѧѧѧϳϟΎϣϟ�ΓέΩϹ�˯ϭѧѧѧγ�ϰѧѧѧϟ·�ϙϟΫѧѧѧϛ�Ωϭѧѧѧόϳ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�έϭϫΩѧѧѧΗ�ϭ

�ϝϐѧѧѧη�ϲѧѧѧϓ�Γ˯Ύѧѧѧϔϛϟ�ϥѧѧѧϣ�ϝΩѧѧѧΑ�ϲΟϭϟϭϳΩѧѧѧϳϷ�˯ϻϭѧѧѧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ί ϳϛέΗϟΎѧѧѧΑ�Ώѧѧѧλ Ύϧϣϟ�ϊ ѧѧѧϳί ϭΗ�ϡΗѧѧѧϳ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬ˯ Ύѧѧѧ˷ϔϛ

ѧѧѧγ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�Ώѧѧѧλ Ύϧϣϟ�ΕϭѧѧѧϘϟ�Ι ϳΩѧѧѧΣΗ�ΕέΎѧѧѧϳΧ�ΓΩΎѧѧѧϘϟ�ϲѧѧѧϧΑΗ�Ύѧѧѧο ϳ�έϭϫΩѧѧѧΗϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�ϡϫΎ

�ϲѧѧѧϓ�ௌ�Ώί ѧѧѧΣϛ�ΎѧѧѧϬϟ�Δѧѧѧϳϟϭϣϟ�Δϳέϛѧѧѧγϋ�ϪΑѧѧѧηϟ�ϝΎѧѧѧλ ϔϟ�ΔρѧѧѧηϧϷ�ϡϋΩѧѧѧϟ�ϡϳΩѧѧѧϘΗ�ΔϠѧѧѧλ ϭϣ�ϭ�ΔΣϠѧѧѧγϣϟ

�ϡΎѧѧѧϋ�α ѧѧѧγ΄Η�ϱΫѧѧѧϟ�ϭ�ϥΎѧѧѧϧΑϟ1982�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϣϭϋΩϣϟ�ΔѧѧѧϳϧΎϧΑϠϟ�Δϳόϳѧѧѧηϟ�ϝѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϛέΣ�ϥѧѧѧϋ�ϕѧѧѧΛΑϧ�ϱΫѧѧѧϟϭ�ˬϡ

.46-45، ص ص المرجع نفسھ135
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�ϡΎѧѧѧѧϋ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϙέѧѧѧѧΗόϣ�ϝѧѧѧѧΧΩ�ϭ�ˬϥέѧѧѧѧϳ·1985ϪѧѧѧѧϳϘϔϟ�ϲϟϭѧѧѧѧϠϟ�ΎѧѧѧѧϳϧϳΩ�ϭ�ΎϳѧѧѧѧγΎϳγ�ϊ ΑΎѧѧѧѧΗ�ϥΎѧѧѧѧϛ�ϭ�ϡ136 ،

.137وغیرھا من األحزاب في الدول األخرى

�έρϳѧѧѧγϳ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬΔѧѧѧϳρϔϧϟ�ϕρΎѧѧѧϧϣϟ�ϙϼΗѧѧѧϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ΩϋΎѧѧѧγϣ�ϼϣΎѧѧѧϋ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΎѧѧѧϳϓέϐΟϟ�έѧѧѧΑΗόΗ

�ϰѧѧѧϠϋ�ΩѧѧѧϠΑϟ�Ϋѧѧѧϫ43�ωί ΎѧѧѧϧΗϣϟ�Ι ϼΛѧѧѧϟ�έί ѧѧѧΟϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎϬΗέρϳѧѧѧγ�ϰѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧο ·�ˬί ѧѧѧϣέϫ�ϕϳѧѧѧο ϣ�ϥѧѧѧϣ�ϼϳѧѧѧϣ

�ΕέΎѧѧѧϣϹ�ϊ ѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϬϳϠϋ�ϩέѧѧѧΑϋ�έѧѧѧϣϳ��ˬρϔϧѧѧѧϟ�ΕϼϗΎѧѧѧϧϟ�˷έѧѧѧϣϣ�ί ѧѧѧϣέϫ�ϕϳѧѧѧο ϣ�έѧѧѧΑΗόϳ�Ϋ·�ˬΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ

�ϲϟϭѧѧΣ136�ϰѧѧѧϟ·�ΎѧѧѧϣΗΣ�ϱΩ̈́˷ѧѧѧϳ�ϑ ϭѧѧѧγ�ϥέѧѧѧϳ·�έѧѧѧ˷ο ϳ�ϲΟέΎѧѧΧ�έέѧѧѧϗ�ϱ�ϭ�ˬΎѧѧѧ˷ϳϣϭϳ�ϝϭέѧѧѧΗΑϟ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϳϣέΑ

�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�ΩѧѧѧϳΩόϟ�ϝѧѧѧόΟ�ϱΫѧѧѧϟ�έѧѧѧϣϷ�ˬΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΎѧѧѧϬΗΎϗϼόϟ�ϝѧѧѧόϓ�Ω˷έѧѧѧϛ�Δѧѧѧϗέϭϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϝѧѧѧΛϣϟ�ΎϬϟϼϐΗѧѧѧγ

ѧѧϣ�ΎѧѧϬϠϣΎόΗ�ϲѧѧϓ�Δѧѧλ ϳέΣ�ϥϭѧѧϛΗ�έϭΩ�έѧѧϬυϳ�Ύѧѧϣϣ�ˬΎϫΩ˷ѧѧο �Δѧѧϗέϭϟ�ϩΫѧѧϫ�ϝΎϣόΗѧѧγ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϓϭΧΗϣ�ϭ�ϥέѧѧϳ·�ϊ

�ϝѧѧѧϣόΗ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϝѧѧѧόΟϳ�ϭ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�έέѧѧѧϘϟ�ϊ ϧѧѧѧλ ��ΔѧѧѧϳϠϣϋ�ϲѧѧѧϓ�έϳΛ́ѧѧѧΗϟ�ϲѧѧѧϓ�ϱΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ϝѧѧѧϣΎόϟ

�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϪѧѧѧΗϭϗ�ΓΩΎѧѧѧϳί �ϭ�ί ѧѧѧϛΗέϣϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϡϳϋΩѧѧѧΗ�ϰѧѧѧϠϋ�ΕѧѧѧϠϣϋ�ϲѧѧѧΗϟ�ϥέѧѧѧϳ·�ϊ ѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϬΗΎϗϼϋ�ΩѧѧѧϳρϭΗ�ϰѧѧѧϠϋ

ѧѧѧѧλ ϟ�ϭ�ϲѧѧѧѧϋέί ϟ�έѧѧѧѧ˷ϳϐΗϣϟ�ϊ ѧѧѧѧϣ�Ϫѧѧѧѧϧέϗ·�Δѧѧѧѧϳόϳέϟ�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϪΗΎѧѧѧѧγΎϛόϧ�ϥѧѧѧѧϣ�ΓέѧѧѧѧΑόϟ�ΓΫѧѧѧѧΧΗϣ�ϲϋΎϧ

.138المجاورة لھا خاصة العربیة

المرتكز العسكري:

�ϲѧѧѧΗϟ�ΕΎϳΩѧѧѧΣΗϟ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ΎϬϔόѧѧѧο �ϭ�ΎѧѧѧϬΗϭϘϟ�ΓΩΩѧѧѧΣϣϟ�έѧѧѧλ Ύϧόϟ�ϡѧѧѧϫ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ΔѧѧѧϳϷ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ΓϭѧѧѧϘϟ�έѧѧѧΑΗόΗ

ϟ�ΓϭѧѧѧѧϘϟ�˯ΎѧѧѧѧϧΑϟ�ϡѧѧѧѧϬόϓΩ�Ύѧѧѧѧϣ�ϭ�ϥϳϳϧέѧѧѧѧϳϹ�ϥϳϳέϛѧѧѧѧγόϟ�ΓΩΎѧѧѧѧϘϟ�ϪѧѧѧѧϛέΩ�Ύѧѧѧѧϣ�ˬΎϬΣϟΎѧѧѧѧλ ϣ�˷α ѧѧѧѧϣΗ�Δϳέϛѧѧѧѧγό

�ϩΎѧѧηϟ�ΩѧѧϬϋ�Ϋѧѧϧϣ�ϙѧѧϠΗϣΗ�ϥέѧѧϳ·�ΕѧѧϧΎϛ�Ι ѧѧϳΣ�ˬ˯ ΎѧѧϧΑ�Ωѧѧη�ΔѧѧϳϧέϳϹ"ϱϭѧѧϠϬΑ�Ύѧѧο έ�ΩѧѧϣΣϣ"�Δϳέϛѧѧγϋ�Γϭѧѧϗ

�ϭ�ΔѧѧϣΎϋ�ρѧѧγϭϷ�ϕέѧѧηϟ�ΔѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬΑ�ϥΎϬΗѧѧγϳ�ϻ�ΔѧѧϳϣϳϠϗ·�Γϭѧѧϗ�ϥέѧѧϳ·�ϥѧѧϣ�ΕѧѧϠόΟ�Δѧѧϳϣϫ�ΎѧѧϬϟ�ˬΔѧѧϣΎϫ

�έϭΩ�˯ΩϷ�ϥέѧѧѧϳ·�ΩΩόΗѧѧѧγ�ϯ Ωѧѧѧϣ�ϭ�ϲѧѧѧϓέϐΟϟ�ΏέѧѧѧϘϟ�ϡѧѧѧϛΣΑ�ˬι ϭѧѧѧλ Χϟ�ϪѧѧѧΟϭ�ϰѧѧѧϠϋ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ

.عال في المنطقةف

�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϩΫѧѧѧϬϟ�ϥΎϳѧѧѧγΎγ�ϥΩΩѧѧѧΣϣ�ϼΛѧѧѧϣ�Ι ѧѧѧϳΣ�ωέѧѧѧλ ϟ�ϭ�έΗϭѧѧѧΗϟ�ΔϣѧѧѧγΑ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ί ѧѧѧ˷ϳϣΗΗ

�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγϹ�έϭΎѧѧѧΣϣ�ϡѧѧѧϫ�ΩѧѧѧΣ�ϥέѧѧѧϳ·�έΎѧѧѧΑΗϋΎΑ�ϭ�ˬΔϳϋΎϧѧѧѧλ ϟ�ΔѧѧѧϳΑέϐϟ�ΔѧѧѧϳϭϳΣϟ��ϟΎѧѧѧλ ϣϟΎΑ�ΎѧѧѧϬρΎΑΗέϻ

ѧѧѧΟΗ�ϱΫѧѧѧϟ�ˬϩΎѧѧѧηϟ�ΩѧѧѧϬϋ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧϳϻϭϠϟ�ΔΑѧѧѧγϧϟΎΑ�Ύϣϳѧѧѧγ�ϻ�ΔѧѧѧϳΑέϐϟ�ϠѧѧѧγΗϟ�ϭѧѧѧΣϧ��Ϫ

.كمظھر من مظاھر الصراع و استخدام القوة العسكریة لحل خالفاتھا مع دول الخلیج العربي
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�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�ωϭέѧѧѧηϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳέϭΣϣϟ�ΔѧѧѧϘϠΣϟ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ΓϭѧѧѧϘϟ�ΕΣΑѧѧѧλ �ˬΓέϭѧѧѧΛϟ�˯ΎѧѧѧϬΗϧ�ϊ ѧѧѧϣϭ

ϡѧѧѧϋΩ�ϭ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧϓ��ϕϭѧѧѧϔΗϟ�ϕѧѧѧϳϘΣΗϟ�ωΩέ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγ·�ΎѧѧѧϬϠόΟ��ϰѧѧѧϟ·�Εόѧѧѧγ�ΎѧѧѧϬϧ�Ύϣϳѧѧѧγ�ϻ��ˬϲѧѧѧϧέϳϹ

�ϥΎϣѧѧѧο ϟ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ΎѧѧѧϬΗϭϗ�έϳϭѧѧѧρΗ�ϲѧѧѧϓ�ΎϬΗέΩѧѧѧϗ�ΓΩΎѧѧѧϳί �ϰѧѧѧϟ·�ϥέѧѧѧϳ·�Εόѧѧѧγ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΎϬΗѧѧѧγΎϳγ

�ϭ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ΔϋΎϧѧѧѧλ ϟ�ϰѧѧѧϟ·�ΕѧѧѧϬΟΗ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬϲϣϭѧѧѧϘϟ�ΎѧѧѧϬϧϣ�ϕѧѧѧϳϘΣΗ�Ϋѧѧѧϛϭ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎϬΗέρϳѧѧѧγ

�ϲѧѧѧΑέΣϟ�ΩϭѧѧѧϬΟϣϟ�έѧѧѧλ Ύϧϋ�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϣΎϫ�έѧѧѧλ ϧϋ�ϝѧѧѧΛϣΗ�Δѧѧѧϳϗέόϟ�˰ѧѧѧΔϳϧέϳϹ�ΏέѧѧѧΣϟ�Ϋѧѧѧϧϣ�ΕΣΑѧѧѧλ �ϲѧѧѧΗϟ

ϲѧѧѧѧϧέϳϹ139،�ΓϭέѧѧѧѧΛϟ�ˬϲϧΎϛѧѧѧѧγϟ�ΩΩѧѧѧѧόΗϟΎϛ�ΔϳѧѧѧѧγΎγϷ�έѧѧѧѧλ Ύϧόϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϙѧѧѧѧϟΫ�ϲѧѧѧѧϓ�ΎϫΩϋΎѧѧѧѧγ

�ˬΓέѧѧѧΑΗόϣϟ�ΔϳϋΎϧѧѧѧλ ϟ�ΕέΩѧѧѧϘϟϭ�Δѧѧѧϳρϔϧϟ......�ΔѧѧѧγΎϳγ�ϲѧѧѧϓ�έѧѧѧϳΑϛϟ�έѧѧѧΛϷ�ϰѧѧѧϟϭϷ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΏέѧѧѧΣϟ�ϥΎѧѧѧϛϓ

�ϲϟϭѧѧѧѧΣ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΕϠѧѧѧѧλ ϭ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ�Δϳέϛѧѧѧѧγόϟ�ΕΎѧѧѧѧϘϔϧϟ�ΕΩί �Ι ѧѧѧѧϳΣ�ΔϳΣ˷ϠѧѧѧѧγΗϟ�ϥέѧѧѧѧϳ·4.85�έϻϭΩ�ϥϭѧѧѧѧϳϠϣ

.م1988عام 

�Ύѧѧѧϣϓ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ΕΎѧѧѧϘϔϧϟ�Ϋѧѧѧϛ�ϭ��ˬϥΎϛѧѧѧγϟ�ϡѧѧѧΟΣ�ϭѧѧѧϫ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ΎѧѧѧϬΗϭϗ�˯ΎѧѧѧϧΑ�ϲѧѧѧϓ�ϥέѧѧѧϳ·�ΩϋΎѧѧѧγ

�Εϭϧѧѧѧγϟ�ϝϼѧѧѧΧ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ΔϋΎϧѧѧѧλ ϟ�ϝΎѧѧѧΟϣ�ϲѧѧѧϓ�ϥέѧѧѧϳ·�ΕΩϬѧѧѧη�ϥϳѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ�ˬωΎѧѧѧρϘϟ�ΫѧѧѧϬϟ�ΔѧѧѧϬΟϭϣϟ

ϰѧѧѧϟϭϷ�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�ϥѧѧѧϣ�ϰѧѧѧϟϭϷ140�ϕέѧѧѧόϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ϭ�ΎѧѧѧϬϧϳΑ�ΏέѧѧѧΣϟ�Ώϭѧѧѧηϧ�ΏΑѧѧѧγΑ�ϡυϧѧѧѧϣ�έѧѧѧϳϏ�ΎρΎѧѧѧηϧ�ˬ

�ΕΎѧѧѧΟΎϳΗΣϻ�ϥѧѧѧϣ�ϪѧѧѧΗΟΎΗΣ�Ύѧѧѧϣ�ϭ�ϡΎѧѧѧϋ�ϝϭѧѧѧϠΣΑ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳϟΎΗϘϟ1986�ϝΎѧѧѧΟϣ�ϲѧѧѧϓ�ϻϭѧѧѧΣΗ�ϥέѧѧѧϳ·�Εѧѧѧϓέϋ�ϡ

�ΕΣΑѧѧλ �Ϋ·�ˬΝΎѧѧΗϧϹ�ΔѧѧϳϠϣϋ�ϲѧѧϓ�ΔΣϠѧѧγϷ�Δѧѧϣυϧ�ϥѧѧϣ�ΩΩѧѧϋ�ϝΎѧѧΧΩ·�ϭѧѧΣϧ�ΎѧѧϬϬΟϭΗΑ�Δϳέϛѧѧγόϟ�ΔϋΎϧѧѧλ ϟ

��ΞΗѧѧϧΗ75%�ϥѧѧϣ�ϪѧѧΗϘϘΣ�Ύѧѧϣ�ϡѧѧϏέ�ϥέѧѧϳ·�ΕѧѧϬΟΗ�Ύѧѧϣϛ�ˬΔϳѧѧγΎγϷ�ΔѧѧϳϟΎΗϘϟ�ΔΣϠѧѧγϷ�ϥѧѧϣ�ΎѧѧϬΗΎρΎϳΗΣ�ϥѧѧϣ

ϰѧѧѧϟ·�ΔΣϠѧѧγϷ�ΔϋΎϧѧѧѧλ �ϝΎѧѧѧΟϣ�ϲѧѧѧϓ�Εί ΎѧѧΟϧ·�ϊ ѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϬΑέΣ��ϝϼѧѧѧΧ��ΔΣϠѧѧѧγϷ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧѧϣΎϫ�ΕΎϧΣѧѧѧη�ΩέϳΗѧѧѧγ

.141م1989العراق و اكبر شحنة تسلمتھا عام 

�Ϋѧѧѧϛ�ϭ�ϰѧѧѧϟϭϷ�ΔѧѧѧΟέΩϟΎΑ�ϱϭϭѧѧѧϧϟ�ΡϼѧѧѧγϟΎϛ�ϝϣΎѧѧѧηϟ�έΎϣΩѧѧѧϟ�ΔΣϠѧѧѧγ�ϙϼΗѧѧѧϣ�ϰѧѧѧϟ·�ϥέѧѧѧϳ·��Εόѧѧѧγ

�ΔΣϠѧѧѧγϷ�ΝΎѧѧѧΗϧϹ�Γί ѧѧѧϳϣΗϣ�ΩϭѧѧѧϬΟ�ϝΫѧѧѧΑΑ�ΕΎѧѧѧϧϳϧΎϣΛϟ�Ϋѧѧѧϧϣ�ΕΩѧѧѧΑ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬΔѧѧѧϳΟϭϟϭϳΑϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϭΎϣϳϛϟ�ΔΣϠѧѧѧγϷ

.ماویة رًدا على العراق التي استعملت ھذا النوع من األسلحة خالل حربھا معھاالكی

�ΎϬΗέΩѧѧѧѧϗ�έϳϭѧѧѧѧρΗϟ�ϝѧѧѧѧΣέϣ�ΓΩѧѧѧѧόΑ�ϥέѧѧѧѧϳ·�Εέѧѧѧѧϣ�ˬϲѧѧѧѧϧέϳϹ�ϱϭϭѧѧѧѧϧϟ�ΞϣΎѧѧѧѧϧέΑϟ�ι ѧѧѧѧΧϳ�Ύѧѧѧѧϣϳϓ�ϭ

:العسكریة و الحصول على تكنولوجیا متطورة في ھذا المجال من أھمھا

�ϰѧѧѧϟϭϷ�ΔѧѧѧϠΣέϣϟ:�ΫѧѧѧϳϔϧΗ�ϕѧѧѧϳέρ�ϥѧѧѧϋ�Δѧѧѧϳϭϭϧ�ΓέΩѧѧѧϗ�ϙϼΗѧѧѧϣ�ΕϓΩϬΗѧѧѧγ�ˬϩΎѧѧѧηϟ�ΩѧѧѧϬϋ�ϲѧѧѧϓ�ΕΩѧѧѧΑ

ΔѧѧѧѧϧϳΩϣ�ϲѧѧѧѧϓ��Δѧѧѧѧϳϭϭϧϟ��ΔѧѧѧѧϗΎρϠϟ�ϝѧѧѧѧϋΎϔϣ�˯ΎѧѧѧѧηϧϹ�ϝѧѧѧѧϣΎϛΗϣ�ΞϣΎѧѧѧѧϧέΑ"έϬѧѧѧѧηϭΑ"�ΔѧѧѧѧϳϧΎϣϟ�ΓΩϋΎѧѧѧѧγϣΑ

139
.66، ص )2001، 1بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط(، العربیةة العسكریة الصناعیزید صابع، 

140
.368، ص مرجع سابقسند السویدي، 

.310، ص المرجع نفسھ141
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�ϥѧѧѧϣ�ϪѧѧѧϳϠϋ�ΕϠѧѧѧλ Σ�ˬΎѧѧѧϳΑϳέΟΗ�Ύѧѧѧϳϭϭϧ�ϼϋΎѧѧѧϔϣ�ϝѧѧѧόϔϟΎΑ�ϙѧѧѧϠΗϣΗ�ΕѧѧѧϧΎϛ�ϥέѧѧѧϳ·�ϥ�ϰѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧο ϹΎΑ

.میجاوات5غ قوتھ الوالیات المتحدة األمریكیة في الستینات و تبل

ΔѧѧѧϳϧΎΛϟ�ΔѧѧѧϠΣέϣϟ:�ϡΎѧѧѧϋ�ΕΩѧѧѧΑ1986�ϥϼѧѧѧϋ·�Ϋѧѧѧϧϣ�ϡ"ϲѧѧѧϧϳϣΧϟ"�έϳϭѧѧѧρΗ�ΔϠѧѧѧλ ϭϣΑ�ϩΩѧѧѧϠΑ�ϡί ѧѧѧΗϟ·

:قدراتھا النوویة و التي سارت وفق أربع مجاالت

.توسیع البنیة النوویة األساسیة في البالد-

-ϣѧѧѧѧηϟ�Ύѧѧѧѧϳέϭϛ�ˬϥϳѧѧѧѧλ ϟ�Ύϣϳѧѧѧѧγϻ�ΔѧѧѧѧϳΑϧΟϷ�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ϱϭϭѧѧѧѧϧϟ�ϥϭΎѧѧѧѧόΗϟ�ΓέѧѧѧѧΩ�ϊ ϳѧѧѧѧγϭΗ�ϭ�ΩѧѧѧѧϧϬϟ�ˬΔϳϟΎ

.باكستان

.تطویر القدرات الفنیة و العلمیة للعاملین في المجال النووي-

.دفع المجال للبحث في المجال النووي-

متغیرات البیئة اإلقلیمیة و الدولیة للسیاسة الخارجیة اإلیرانیة :المطلب الثاني

على المستوى اإلقلیمي:

ΎϧϳόΑѧѧѧγϟ�ϱΩѧѧѧϘϋ�ϲѧѧѧϓ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�Εί ѧѧѧϳϣΗ�ΞΗѧѧѧϧ�Ι ΩѧѧѧΣϷ�ΓέѧѧѧϳΗϭ�ΔϋέѧѧѧγΑ��ΕΎѧѧѧϧϳϧΎϣΛϟ�ϭ�Ε

��Ύѧѧѧϣ�ΎѧѧѧΑϟΎϏ�ΕέѧѧѧϳϐΗϣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϭ�ˬΔѧѧѧϣΎϫ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗ·�ΕέѧѧѧϳϐΗϣ�ϝѧѧѧΛϣ�ϱΫѧѧѧϟ�ϭ�ˬϥΎѧѧѧυϭΣϠϣ�˱έѧѧѧϳϐΗ�ϭ�˱έϭѧѧѧρΗ�ΎѧѧѧϬϧϋ

ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣΑ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧѧϓ�ΕέѧѧѧΛ:�Ϋѧѧѧϛ�ϭ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�Δѧѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧѧΣϟ�ˬΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΓέϭΛϟΎѧѧѧϛ

ѧѧѧγ�ϭ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϥϭΎѧѧѧόΗϟ�α ѧѧѧϠΟϣ�ϡΎѧѧѧϳϗ�ϥϼѧѧѧϋ·�Ι ϼΛѧѧѧϟ�έί ѧѧѧΟϟ�ϝϭѧѧѧΣ�ϲΗέΎѧѧѧϣϹ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ωί ѧѧѧϧϟ�έέϣΗ

.142المحتلة من إیران، حیث  أصبحت ھذه المتغیرات تمثل محددات لھذه السیاسة

�ΔѧѧѧϳϠΧΩ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγ·�˯ΎѧѧѧϧΑ�ϰѧѧѧϠϋ�ΩѧѧѧϳΩΟϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ι έѧѧѧΣ�ϭ�ϰόѧѧѧγ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�έΎѧѧѧλ Ηϧ�ϊ ѧѧѧϣ

ϧϟ�˯Ωѧѧѧϋ�ϰѧѧѧϠϋ�˯Ύѧѧѧο Ϙϟ�ϲѧѧѧϓ�ΕѧѧѧϠΛϣΗ�ΎѧѧѧϬϟϭ�ˬϥϳΗϣΎѧѧѧϋΩ�ϰѧѧѧϠϋ�ϡϭѧѧѧϘΗ�ΓΩѧѧѧϳΩΟ�ϝϛѧѧѧηΑ�ΎѧѧѧϳϠΧΩ�ϡΎѧѧѧυ�˷υϧѧѧѧϣو م ،

��ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϣϳΩϘϟ�ΕΎѧѧѧγγ΅ϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ρϳέѧѧѧϔΗϟ�ϥϭΩ�ϥѧѧѧϣ�ˬΕΎѧѧѧγγ΅ϣ�ΕΫ�ΔѧѧѧϳϧϳΩ�ΔѧѧѧϟϭΩ�˯ΎѧѧѧϧΑ�ϲѧѧѧϓ�ΕѧѧѧϠΛϣΗ�ΎѧѧѧϬϳϧΎΛ

.143الرغم من تغّیر قیاداتھا

�ϰѧѧѧѧϠϋ�Εѧѧѧѧο ϓέ�ΩѧѧѧѧϘϓ�ˬ�ϲΟέΎѧѧѧѧΧϟ�ϭ�ϲϠΧΩѧѧѧѧϟ�ϯ ϭΗѧѧѧѧγϣϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�˯ϭѧѧѧѧγ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ΔѧѧѧѧγΎϳγ�ι ѧѧѧѧΧϳ�Ύѧѧѧѧϣϳϓ�ϭ

ѧѧѧϠΧϟ�ϲρέѧѧѧη�έϭΩ�Ώѧѧѧόϟ�ϲѧѧѧϓ�ΎϫέέϣΗѧѧѧγ��ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧ�ΔѧѧѧγΎϳγ�ΕѧѧѧΟϬΗϧ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬ�Ξϳ
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.115-108، ص ص مرجع سابقحجاب، 

143
.64، ص مرجع سابقالعتیبي، 
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�ΔѧѧγΎϳγ�ι ѧѧΧϳ�Ύѧѧϣϳϓ�Ύѧѧϣ�ˬϙΫѧѧϧ�ϥϳѧѧΗϣυόϟ�ϥϳΗϭѧѧϘϟ�ϊ ѧѧϣ�ϑ ϟΎѧѧΣΗϟ�ν ѧѧϓέ�ϭ�ˬί ΎѧѧϳΣϧϻ�ϡΩѧѧϋ�ϰѧѧϠϋ�ϡϭѧѧϘΗ

.144إیران تجاه دول الخلیج لم تختلف عن تلك التي انتھجھا الشاه

�ΕέϣΗѧѧѧγ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬέѧѧѧϳϐΗΗ�ϡѧѧѧϟ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ϥέѧѧѧϳ·�ΔѧѧѧγΎϳγ��ϥ�ϻ·�ΩѧѧѧϳΩΟ�ΩѧѧѧϬϋ��ΔѧѧѧϳΩΑ�ϡѧѧѧϏέ

�ΕΎѧѧѧΣϭϣρ�ϥέϳΈѧѧѧϓ�ˬΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩ�ϰѧѧѧϟ·�ΓέϭѧѧѧΛϟ�έϳΩѧѧѧλ Η�ΩѧѧѧΑϣ�ΕѧѧѧϧϠϋ�ϭ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔϳόѧѧѧγϭΗϟ�ϥέѧѧѧϳ·

�έѧѧѧΑΗϋ�Ϋ·�ΔϳѧѧѧγέΎϔϟ�ΔѧѧѧϳέϭρέΑϣϹ�ΩΎѧѧѧΟϣ�ΓΩΎόΗѧѧѧγ�ΔϳόѧѧѧγϭΗϟ�ΎϬΗѧѧѧγΎϳγ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ΕΩέ"ϲѧѧѧϧϳϣΧϟ"

�ϡϭѧѧϘΗ�ϝϭΩѧѧϟ�ϩΫѧѧϫ�Δѧѧϣυϧ�ϥϭѧѧϛ�ΎѧѧϬϳϟ·�ΓέϭѧѧΛϟ�έϳΩѧѧλ Η�ϰѧѧϠϋ�ϝѧѧϣόϓ�ˬΔѧѧϳϧέϳ·�Ϋϭѧѧϔϧ�ΔѧѧϘρϧϣ�ΞϳѧѧϠΧϟ�ΔѧѧϘρϧϣ

Ϡϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϭ�ϲΑϫΫѧѧѧϣϟ�ΩѧѧѧόΑϟ�ϝϼϐΗѧѧѧγ�ϲѧѧѧϫ�ΎѧѧѧϬΑ�ϡΎѧѧѧϗ�ΓϭѧѧѧρΧ�ϡѧѧѧϫ�ϝѧѧѧόϟ�ϭ�ˬΔόϳέѧѧѧηϟ�ϡΎѧѧѧϛΣϷ�ΔѧѧѧϳϓΎϧϣϟ�Δѧѧѧϳϛ

ΎѧѧѧϬϳϠϋ��ΓέρϳѧѧѧγϠϟ�ΩѧѧѧϳϬϣΗ�ΎϫέέϘΗѧѧѧγ�Δѧѧѧϋί ϋί ϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�Δόϳѧѧѧηϟ�ϡѧѧѧϋΩ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϙѧѧѧϟΫ.�ΩѧѧѧΑϣϓ

�έϳΩѧѧѧѧλ Η�ΕϻΎѧѧѧѧΟϣ�ϰѧѧѧѧϟϭ�ΕѧѧѧѧϧΎϛ�ϭ�ˬϲϟϭΩѧѧѧѧϟ�ϭ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ΎѧѧѧѧϫέΎρ·�ϲѧѧѧѧϓ�ΎѧѧѧѧϬΗϛέΣ�ϡί ϻ�ΓέϭѧѧѧѧΛϟ�έϳΩѧѧѧѧλ Η

Χϟ�ΔѧѧѧѧѧϘρϧϣ�ΓέϭѧѧѧѧѧΛϟ�ΕέέѧѧѧѧѧΑϣ�ΎѧѧѧѧѧϬϳϓ�ΕѧѧѧѧѧϧΎϛ�ˬΔѧѧѧѧѧϳϛϳΗϳϟϭΑϭϳΟ�ϭ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧѧγ·�ΕέΎѧѧѧѧѧΑΗϋϻ�ϙѧѧѧѧѧϟΫ�ϭ�ΞϳѧѧѧѧѧϠ

"ϲѧѧѧϧϳϣΧϟ"�ΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧϳϻϭϠϟ�ΎѧѧѧϬΗϳόΑΗ�Ϋѧѧѧϛ�ϭ�ˬΔόϳέѧѧѧηϠϟ�ΔѧѧѧϳϓΎϧϣ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϣΎϘϟ�ΔѧѧѧϣυϧϷ�ϥ�ϲѧѧѧϫ

�ΩΩѧѧѧѧϋϷ�έѧѧѧѧυϧ�ϕέѧѧѧѧόϟ�ΎϫέΩѧѧѧѧλ ΗΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ˬϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϩΫѧѧѧѧϫ�ϑ ѧѧѧѧϳϭΧΗ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϯ Ω�ϱΫѧѧѧѧϟ�έѧѧѧѧϣϷ�ˬΔѧѧѧѧϳϛϳέϣϷ

.دة فیھاالشیعة الكبیرة المتواج

�Εϧѧѧѧη�ϭ�Δѧѧѧλ έϔϟ�ϕέѧѧѧόϟ�ΕϠϐΗѧѧѧγ�ˬϥέѧѧѧϳ·�ϲѧѧѧϓ�Εѧѧѧϣϋ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϠΧΩϟ�Ι ΩѧѧѧΣϷ�ωέΎѧѧѧγΗ�ϊ ѧѧѧϣ

�˯ϲѧѧΟϣ�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧϳϧέϳϹ�ΓέϭѧѧΛϟ�Εѧѧϧϣί Η�ϥѧѧϳ�ˬΕϭϧѧѧγ�ϲϧΎѧѧϣΛ�ΓΩѧѧϣϟ�ΎѧѧϬϳϠϋ�ΏέѧѧΣϟ"�ϥϳѧѧγΣ�ϡΩѧѧλ"�ϰѧѧϟ·

�ϡΎѧѧѧϋ�ΔρϠѧѧѧγϟ1979�α ϳέѧѧѧϠϟ�ΎѧѧѧϔϠΧ�ϡ"έѧѧѧϛΑϟ�ϥѧѧѧγΣ�ΩѧѧѧϣΣ"�ϥέѧѧѧϳ·�ϰѧѧѧϠϋ��ΏέѧѧѧΣϟ�ϥϼϋΈѧѧѧΑ�ϡΎѧѧѧϗ�ϱΫѧѧѧϟ�ϭ

ѧѧѧѧόΑ�ΓέѧѧѧѧηΎΑϣ�ϝϭΩ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΓέϭѧѧѧѧΛϟ�έϳΩѧѧѧѧλ Η�ϲѧѧѧѧϓ�ϲѧѧѧѧϧϳϣΧϟ�ϲϋΎѧѧѧѧγϣ�ϊ ѧѧѧѧϣϘϟ�ΔϳϣϼѧѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧѧΛϟ�έΎѧѧѧѧλ Ηϧ�Ω

�ϝѧѧѧϣΎόϟ�ϝϼϐΗѧѧѧγ�ϥѧѧѧϣ�ΕѧѧѧϓϭΧΗ�ΎѧѧѧϬϧ�ϻ·�ϱέϭѧѧѧϬϣΟ�ϡΎѧѧѧυϧ�ΕΫ�ϕέѧѧѧόϟ�ϥ�ϥѧѧѧϣ�ϡϏέѧѧѧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϭ�ˬέϭѧѧѧΟϟ

.المذھبي كونھ یتوفر على أقلیات شیعیة مھمة 

�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϥѧѧѧϣϷ�ϰѧѧѧϠϋ�έѧѧѧρΧ�ΓέѧѧѧΗϓ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΩѧѧѧόΑ�Ύѧѧѧϣ�ΓέѧѧѧΗϓ�ΕѧѧѧϧΎϛϓ�ΩѧѧѧϳΩϬΗϟ�ϥ�ΕΩѧѧѧϛ�ϭ

�ΓέϭѧѧѧΛϟ�έϳΩѧѧѧλ ΗΑ�ΎѧѧѧϬΗΩΎϗ�ϡί ѧѧѧΗϟ·�ϭ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΡΎѧѧѧΟϧ�Ϋѧѧѧϧϣ�ϙѧѧѧϟΫ�ϭ�ˬϲѧѧѧϘϳϘΣ�ΩѧѧѧϳΩϬΗ�ϭѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϧέϳϹ

�ΓΩΎѧѧѧϗ�ΏѧѧϧΎΟ�ϥѧѧѧϣ�ΔΣϳέѧѧλ �ϭ�ΔΣѧѧѧο ϭ�ΕΎΣϳέѧѧλ Η�ϝѧѧυ�ϲѧѧѧϓ�ˬΞϳѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧϓ�ΓέϭΎѧѧѧΟϣϟ�ϝϭΩѧѧϟ�ϰѧѧϟ·

ΔϠϘΗѧѧѧγϣ�Εѧѧѧγϳϟ�ϝϭΩ�έѧѧѧΑΗόΗ�ϥέѧѧѧϳϹ�ΔΑѧѧѧγϧϟΎΑ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϥ ѧ́ѧѧΑ�ΓέϭѧѧѧΛϟ145ΩѧѧѧΑ�ϊ ѧѧѧϓΩ�ϱΫѧѧѧϟ�έѧѧѧϣϷ�ˬ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝϭ

�ϱΎѧѧѧϣ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϥϭΎѧѧѧόΗϟ�α ѧѧѧϠΟϣ�ϝϳϛѧѧѧηΗ�ϰѧѧѧϟ·�Εѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ1981�ϊ ѧѧѧϣΟϟ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗ·�Δѧѧѧϳϟ�ϩέΎѧѧѧΑΗϋϭ�ϡ

ϑ ѧѧѧѧλ ϟ�ΩѧѧѧѧϳΣϭΗ�ϭ�ϲѧѧѧѧΟϳϠΧϟ��ϝϣѧѧѧѧηϟ146�ΔѧѧѧѧΟϳΗϧ�ˬΔѧѧѧѧϘρϧϣϟ�ϥϣ́ѧѧѧѧΑ�ϕΩѧѧѧѧΣΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�έΎѧѧѧѧρΧϸϟ�˱ΔѧѧѧѧϬΟϭϣ�ˬ

.66، ص المرجع نفسھ144
.69، 68، ص ص المرجع نفسھ145
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.20، ص )د م ن، دار قرطاس للنشر، د ط، د س ن(، إیران و الخلیج دیالكتیك الدمج و النبذعبد هللا النفیسي، 
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�Δѧѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧѧΣϟ�έέϣΗѧѧѧγ�Ϋѧѧѧϛ�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ϲѧѧѧϓ�ΩѧѧѧϳΩΟϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΕΎѧѧѧϬΟϭΗ–ΎѧѧѧΑΗϋ�ϥѧѧѧϛϣϳ�Ϋ·�ˬΔѧѧѧϳϧέϳϹ�έ

.ھذه األحداث أھم العوامل التي أدت إلى تشكیل المجلس

�Δѧѧѧѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧѧѧѧΣϟ�ϭ-�ΫΎѧѧѧѧѧΧΗ�ϲѧѧѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϥϭΎѧѧѧѧѧόΗϟ�α ѧѧѧѧѧϠΟϣ�ϝϭΩ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�Εѧѧѧѧѧο έϓ��ΔѧѧѧѧѧϳϧέϳϹ

�ϥέѧѧѧϳ·��ϪѧѧѧΗέΑΗϋ�Ύѧѧѧϣ�ϭѧѧѧϫ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳϧϣϷ�ϭ�ΔѧѧѧϳϣϭϘϟ��ΕέΎѧѧѧΑΗϋϻ�ϥѧѧѧϣ�ΩѧѧѧϳΩόϠϟ�˱ΔѧѧѧΟϳΗϧ�ϕέѧѧѧόϠϟ�ϡѧѧѧϋΩ�ϑ ѧѧѧϗϭϣ

Ϸ�ˬΎѧѧѧϣϬΑέΣ�ϲѧѧѧϓ�ϕέѧѧѧόϠϟ��ΔѧѧѧϳΟϳϠΧ�ΓΩϧΎѧѧѧγϣ�Δѧѧѧϟί ϧϣΑ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ϲΩѧѧѧϋ�ϕѧѧѧϓϭϣ�ΫΎѧѧѧΧΗ�ϰѧѧѧϟ·�ΎѧѧѧϬΑ�ϊ ѧѧѧϓΩ�ϱΫѧѧѧϟ�έѧѧѧϣ

.تلك الدول

�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϥϭΎѧѧѧόΗϟ�α ѧѧѧϠΟϣ�˯Ύѧѧѧηϧ·�ϲѧѧѧϓ�ΕϣϫΎѧѧѧγ�ϲѧѧѧΗϟ�ϝѧѧѧϣϭόϟ�ϡѧѧѧϫ�ϥ�ϝϭѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ϲϟΎѧѧѧΗϟΎΑ�ϭ

�Δѧѧѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧѧѧΣϟ�ΏѧѧѧѧϧΎΟ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ΕΩΩѧѧѧѧΣϣ�ΩѧѧѧѧΣ ϛ́�ϩΫΎѧѧѧѧΧΗ�ϥѧѧѧѧϛϣϳ�ϱΫѧѧѧѧϟ�ϭ

ΗόΗ�Ι ѧѧϳΣ�ˬΔѧѧϳϧέϳϹ�ΓέϭѧѧΛϟ�Ϋѧѧϛ�ϭ�ˬΔѧѧϳϧέϳϹ�˯Ύѧѧηϧ·�ϲѧѧϓ�ΕϣϫΎѧѧγ�ϲѧѧΗϟ�ϝѧѧϣϭόϟ�ϡѧѧϫ�ΓέѧѧϳΧϷ�ϩΫѧѧϫ�έѧѧΑ

�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϰѧѧϟ·�ΓέϭѧѧѧΛϟ�έϳΩѧѧλ Η�ΩѧѧѧΑϣ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ΎϬϔѧѧѧηΗγϧ�ϲѧѧΗϟ��ϊ ѧѧѧγϭΗϟ�ΔѧѧγΎϳγ�ΝΎѧѧѧϬΗϧϻ�ΝΎѧѧΗϧϛ�ˬα ѧѧϠΟϣϟ

�ϥέѧѧѧϳ·�έέϣΗѧѧѧγ�ϲѧѧѧϓ�ϙѧѧѧϟΫ�ϰѧѧѧϠΟΗϳ�ϭ�ˬΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϧϣϳϬϟ�ν έѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϟϭΎΣϣϭ�ΓέϭΎѧѧѧΟϣϟ

ѧѧѧϗ�ϲѧѧѧΗϟ�Ι ϼΛѧѧѧϟ�ΔѧѧѧϳΗέΎϣϹ�έί ѧѧѧΟϟ�ϝϼΗѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ�ϡΎѧѧѧϋ�ΎѧѧѧϬϟϼΗΣΎΑ�ϩΎѧѧѧηϟ�ϡΎ1971�ϭѧѧѧϫ�ϲϧΎѧѧѧΛϟ�ϝѧѧѧϣΎόϟ�ϭ�ˬϡ

�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ΓέѧѧѧϳρΧ�Δѧѧѧϳϧϣ�ΕΎѧѧѧγΎϛόϧ�ΎѧѧѧϬϟϼΧ�ϥѧѧѧϣ�ϰѧѧѧϠΟΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�Δѧѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧѧΣϟ

.147و ذلك من خالل استھداف إیران لناقالت النفط الخلیجیة

έΎϣϹ�Ι ϼΛѧѧѧϟ�έί ѧѧѧΟϟ�Δϳѧѧѧο ϗ�έѧѧѧΑΗόΗϓ�ϲΗέΎѧѧѧϣϹ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ωί ѧѧѧϧϟ�ι ѧѧѧΧϳ�Ύѧѧѧϣϳϓ�ϭ�ΔѧѧѧϠΗΣϣϟ�ΔѧѧѧϳΗ

�ϥѧѧϣ�έѧѧΛϛ�ϝϼѧѧΧ�έέϘΗѧѧγϻ�ϑ έѧѧόΗ�ϡѧѧϟ�ϲѧѧΗϟ�ΞϳѧѧϠΧϟ�ΔѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧϓ�έΗϭѧѧΗϟ�ϝѧѧΣέϣ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϠΣέϣ�ˬϥέѧѧϳ·�ϥѧѧϣ

�ϡΎѧѧϋ�ΎѧѧϬϟϼΗΣ�˷ϡѧѧΗ�ϥ�Ϋѧѧϧϣ�έί ѧѧΟϟ�ωϭѧѧο ϭϣ�ΔѧѧηϗΎϧϣ�ϥέѧѧϳ·�Εѧѧο ϓέ�Ι ѧѧϳΣ�ˬϥϣί ѧѧϟ�ϥѧѧϣ�ϥϳΩѧѧϘϋ1971 م

ϱΫѧѧѧϟ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϲѧѧѧϓ�ί ѧѧѧϣέϫ�ϕϳѧѧѧο ϣ�ϝΧΩѧѧѧϣ�Ωѧѧѧϧϋ�ϊ ѧѧѧϘΗ�Ϋ·�ˬϲѧѧѧϓέϐΟϟ�ΎѧѧѧϬόϗϭϣ�Δѧѧѧϳϣϫ�ϭ�ΎѧѧѧϬΗϳϣϫϷ�έѧѧѧυϧ

�ΕѧѧѧϧΎϛ�ΎѧѧѧϬϟϭΣ�ωί ѧѧѧϧϟ�έέϣΗѧѧѧγ�ϭ�έί ѧѧѧΟϠϟ�ΎѧѧѧϬϟϼΗΣ�ϲѧѧѧϓ�ϥέѧѧѧϳ·�έέϣΗѧѧѧγϭ�ˬϡϟΎѧѧѧόϟ�ϕΎѧѧѧο ϣ�ϡѧѧѧϫ�έѧѧѧΑΗόϳ

:تسعى من خاللھ إلى تحقیق ثالثة أھداف رئیسیة یمكن أن نستشفھا من األبعاد التالیة

الھیمنة عل المنطقة:البعد السیاسي.

التحكم في مدخل الخلیج :البعد االستراتیجي.

 148من خالل استغالل المواد األولیة التي تحویھا الجزر:االقتصاديالبعد.

�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�Δѧѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧѧΣϟ�ϭ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�έѧѧѧϳϐΗϣ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ�ϥ�ϝϭѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧϛϣϳ�έѧѧѧϳΧϷ�ϲѧѧѧϓ

�ϑ ϼѧѧѧΧϟ�έέϣΗѧѧѧγΎϛ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ΎѧѧѧϬΗϓέϋ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕέΗϭѧѧѧΗϟ�ϭ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϥϭΎѧѧѧόΗϟ�α ѧѧѧϠΟϣ�ϡΎѧѧѧϳϗ�Ϋѧѧѧϛ�ϭ

147
.76-75، ص ص مرجع سابقالعتیبي، 

148
.334، ص مرجع سابقحلمي رجب، 
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ϣ�ˬΙ ϼΛѧѧѧϟ�ΔѧѧѧϳΗέΎϣϹ�έί ѧѧѧΟϟ�ϝϭѧѧѧΣ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ΕΎѧѧѧϬΟϭΗ�ΕѧѧѧϠΛ

�έέѧѧѧϘϟ�ϊ ϧΎѧѧѧλ �ϝѧѧѧόΟ�Ύѧѧѧϣ�ˬϲѧѧѧϓέϐΟϟ�ΎѧѧѧϫέϭΎΟΗ�ϰѧѧѧϟ·�ϊ ѧѧѧΟέϳ�ϙѧѧѧϟΫ�ϭ�ϥέѧѧѧϳϹ�ΔϣѧѧѧγΎΣ�ΔѧѧѧρϘϧ�ϝѧѧѧΛϣΗ�ϲѧѧѧΗϟ

�Ϫѧѧѧϧϣ�ΩϭΩѧѧѧΣ�ϕѧѧѧρϧϣ�ϥѧѧѧϣ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ˬΏѧѧѧϧϭΟϟ�ϊ ѧѧѧϳϣΟ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ΔѧѧѧρϘϧϟ�ϩΫѧѧѧϫ�έΎѧѧѧΑΗϋϻ�ϥϳѧѧѧόΑ�ΫѧѧѧΧ́ϳ�ϲѧѧѧϧέϳϹ

Ϲ�ΔѧѧѧϳΑέϐϟ�ΩϭΩѧѧѧΣϟ�Δѧѧѧϳϣϫ�ϰѧѧѧϟ·�έѧѧѧυϧ�ϲϣϭѧѧѧϘϟ�έέѧѧѧϘϟ�ϊ ϧΎѧѧѧλ �ΎѧѧѧϫέΑΗόϳ�ϲѧѧѧΗϟ�έϭѧѧѧΟϟ�ϝϭΩ�ϊ ѧѧѧϣ�ϥέѧѧѧϳ

.حدودا إستراتیجیة ذات أھمیة تمثل قوة إستراتیجیة كبیرة

على المستوى الدولي:

�ΔѧѧѧγΎϳγ�ϱ�ϥϭѧѧѧϛ�ϥέѧѧѧϳ·�ϰѧѧѧϠϋ�ϩέϳΛ́ѧѧѧΗ�ϭ�ϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΔѧѧѧϳϧΑ�ϥѧѧѧϋ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�Ι ΩѧѧѧΣΗϧ

ϟ��ΔΣΎѧѧѧγϟΎϓ�ˬΎѧѧѧϬΑ�ΔѧѧѧρϳΣϣϟ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΔѧѧѧϳΑϟΎΑ�έΛ́ѧѧѧΗΗ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ΔѧѧѧϳϷ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�ΕΩϬѧѧѧη�ΔѧѧѧϳϟϭΩ

�ϕέѧѧѧηϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧѧϓ�ΕέѧѧѧΛ�ΕέϭѧѧѧρΗ�ϭ�ΕέѧѧѧϳϐΗϣ�ΕѧѧѧϠΛϣ�ΕέΗϭѧѧѧΗϟ

�ΕέѧѧѧѧϳϐΗ�Ι ΩѧѧѧѧΣ·�ϰѧѧѧѧϟ·�ΔѧѧѧѧϳϧΎΛϟ�ΔѧѧѧѧϳϣϟΎόϟ�ΏέѧѧѧѧΣϟ�ΕΩ�ΩѧѧѧѧϘϓ�ˬΔѧѧѧѧλ ΎΧ�ΞϳѧѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣ�ϭ�ΔѧѧѧѧϣΎϋ�ρѧѧѧѧγϭϷ

ϥϳέϛѧѧγόϣ�ϰѧѧϟ·�ϡϟΎѧѧόϟ�ϡѧѧγϘϧ�Ι ѧѧϳΣ�ˬΔѧѧϳϟϭΩϟ�ΔѧѧρϳέΧϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϣϬϣ:�ΓΩΎѧѧϳϘΑ�ϲϛέΗѧѧη��ϲΗΎϳϓϭѧѧγϟ�ΩΎѧѧΣΗϻ

�ˬΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΕϼΗѧѧϛΗϟ�ϥѧѧѧϣ�ΩΩѧѧϋ�ΎѧѧѧϣϬϧϳΑ�ωί ϭѧѧΗΗ�ΔѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϟ�ΓΩΎѧѧѧϳϘΑ�ϲѧѧϟέΑϳϟ�ϲϟΎϣѧѧγέ�ϭ

�ΓέϭѧѧѧΛϟ�Ϋѧѧѧϧϣ�ϝѧѧѧΣέϣ�ΓΩѧѧѧόΑ�Εέѧѧѧϣ�Ωѧѧѧϗ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϥ�ϝϭѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧϛϣϳ�έΎѧѧѧρϹ�Ϋѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�ϭ

:149م و من أھمھا1979اإلسالمیة لعام 

1-ϳϣϼѧѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧѧΛϟ�ϥѧѧѧѧϣ�˯ΩѧѧѧѧΗΑ�ϡΎѧѧѧѧϋ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�Δѧѧѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧѧѧΣϟ�ΔѧѧѧѧϳΩΑ�ϰѧѧѧѧΗΣ�Δ1980�ΕѧѧѧѧϣΎϗ�ϡ

�ΩѧѧѧΣ�ϰѧѧѧϠϋ�ϲϗέѧѧѧηϟ�ϭ�ϲѧѧѧΑέϐϟ�ϥϳέϛѧѧѧγόϣϟ�ϥѧѧѧϣ�ϱϷ�ί ΎѧѧѧϳΣϧϻ�ϡΩѧѧѧϋ�ΩѧѧѧΑϣ�α Ύѧѧѧγ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧϬϟϼΧ

�ϡѧѧѧϋΩ�ϭ�ˬΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�έϳΩѧѧѧλ ΗΑ�ΎѧѧѧϬϣΎϣΗϫ�ϥέѧѧѧϳ·�ΕΩѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϠΣέϣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϝϼѧѧѧΧϓ�ˬ˯ ϭѧѧѧγϟ

ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϝϭΩ�ϥ�ΔѧѧѧΟϳΗϧϟ�ΕѧѧѧϧΎϛ�ϭ�ˬϡϟΎѧѧѧόϟ�ϲѧѧѧϓ�έέѧѧѧΣΗϟ�ΕέϭѧѧѧΛ�ΎѧѧѧϬΗΎϳϭϟϭ�Δѧѧѧϣϗ�ϲѧѧѧϓ�Εόѧѧѧο ϭ

.ضرورة عزل إیران

2-�α Ύѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧγΎϳγϟ�ΕѧѧϣΎϗ�Ι ѧѧϳΣ�ΔѧѧϳϧέϳϹ�˰ѧѧΔϳϗέόϟ�ΏέѧѧΣϟ�ϥѧѧϣ�˯ΩѧѧΗΑ

�ϭѧѧѧѧϫ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔϳϣϼѧѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧѧϳέϭϬϣΟϟ�ϡΎѧѧѧѧυϧ�ϰѧѧѧѧϠϋ�υΎѧѧѧѧϔΣϟ�ϭ�ϲϣϟΎѧѧѧѧόϟ�έΎΑϛΗѧѧѧѧγϻ�ΔѧѧѧѧϬΟϭϣ

ϟ�ΔΣΎѧѧѧγϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ϲѧѧѧϓ�έΗϭѧѧѧΗ�Ι ΩѧѧѧΣ�ϱΫѧѧѧϟ�έѧѧѧϣϷ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϊ ѧѧѧϣ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ˬΔѧѧѧϳϟϭΩ

.الغربیة التي اتجھت إلى مساندة العراق في حربھا مع إیران 

�ˬΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧѧϫέϳΛ́Η�ϯ έѧѧѧѧΑϛϟ�ϯ ϭѧѧѧѧϘϠϟ�ϥ�ΩѧѧѧѧΟϧ�έѧѧѧѧΧ�ΏѧѧѧѧϧΎΟ�ϥѧѧѧѧϣ�ϭ

�����ˬΔѧѧѧϣΩ�ΔΣϠѧѧѧλ ϣ�ϝѧѧѧΑ�ϡѧѧѧΩ�ϕϳΩѧѧѧλ �ϻϭ�ϡѧѧѧΩ�ϭΩѧѧѧϋ�ϙΎѧѧѧϧϫ�α ϳѧѧѧϟ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ϲѧѧѧϓ�ϥ�ϑ ϭέόϣϟΎѧѧѧϓ
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Η�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΩΩѧѧѧΣϣϟ�ϭ�ˬΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�˯ί ·�ϰѧѧѧϣυόϟ�ϯ ϭѧѧѧϘϟ�ΔѧѧѧγΎϳγ�ϲѧѧѧϓ�ѧѧѧο ϭ�ϭ�ϲѧѧѧϠΟ�ϝϛѧѧѧηΑ�έѧѧѧϬυ

�ϕѧѧѧϳϘΣΗ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝѧѧѧϣόΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϊ ѧѧѧϣ�έΧѧѧѧΑ�ϭ�ϝϛѧѧѧηΑ�ρΑΗέѧѧѧΗ�ϭ�ϙΑΎѧѧѧηΗΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ

�ϝѧѧΛϣΗΗ�ϯ ϭѧѧϘϟ�ϩΫѧѧϫ�ϭ�ˬΔѧѧϳϧέϳϹ�ϑ ΩѧѧϫϷ�ϊ ѧѧϣ�ϕѧѧϔΗΗ�ϭ�ϑ ѧѧϠΗΧΗ�Ωѧѧϗ�ϲѧѧΗϟ�ϭ�ˬΔѧѧϳΟέΎΧϟ�ΎϬΗѧѧγΎϳγ�ϑ Ωѧѧϫ

Ηϣϟ�ΕΎѧѧѧϳϻϭϟ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳϠϋΎϔΗϟ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ϝϛѧѧѧηΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬϲΗΎϳϓϭѧѧѧγϟ�ΩΎѧѧѧΣΗϻ�ϭ�ΔѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧΣ

�ϩΫѧѧϫ�ϥѧѧϋ�˯ΎϧΛΗѧѧγ�Εѧѧγϳϟ�ϥέѧѧϳ·�ϲϟΎѧѧΗϟΎΑϭ�ˬΔѧѧϟϭΩ�ϱ�ΔѧѧγΎϳγ�ϰѧѧϠϋ�έΛ̈́ѧѧϣ�ΩΩѧѧΣϣ�ϲϟϭΩѧѧϟ�ϡΎѧѧυϧϟ�ϝѧѧΧΩ

�ˬϲѧѧѧϧέϳϹ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�έέѧѧѧϘϟ�ϊ ϧѧѧλ �ΔѧѧѧϳϠϣϋ�ϡѧѧѧϬϓ�ϰѧѧϠϋ�ΩϋΎѧѧѧγΗ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ϯ ϭϘϟΎѧѧΑ�ϥέѧѧѧϳ·�ΕΎѧѧѧϗϼόϓ�ˬΓΩѧѧϋΎϘϟ

ϼόϟ�ΎѧѧϬΗέΩ·�Δѧѧϳϔϳϛ�ϭ�Ι ѧѧϳΣ�ˬΎѧѧϬϳϓ�έѧѧϳΑϛ�ΎϣΎϬѧѧγ·�έѧѧϳϐΗϣϟ�Ϋѧѧϫ�ϡϫΎѧѧγ�ϲѧѧΗϟ�ϭ�ˬΔѧѧϳΟϳϠΧϟ�ϝϭΩѧѧϟ�ϊ ѧѧϣ�ΎѧѧϬΗΎϗ

�ΓέϭѧѧѧѧΛϟ�ΩѧѧѧѧόΑ�ι ϭѧѧѧѧλ Χϟ�ϪѧѧѧѧΟϭ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧѧϳϻϭϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϣΎϋ�ΏέѧѧѧѧϐϠϟ�˯Ωѧѧѧѧόϟ�ϝϛѧѧѧѧη

�ϩΎѧѧѧϧΑΗ�ϱΫѧѧѧϟ�ϭ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ"ϲѧѧѧϧϳϣΧϟ"�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧϣϭϛΣϟ�ϝϳϛѧѧѧηΗ�ϭ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�έΎѧѧѧλ Ηϧ�Ϋѧѧѧϧϣ

ѧѧѧѧλ Ύϓ�έϭѧѧѧѧΣϣ�ˬΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΎѧѧѧѧϬΑέϗ�ϡѧѧѧѧϛΣΑ�Δѧѧѧѧλ ΎΧ�ΞϳѧѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩ�ϭ�ΔѧѧѧѧϣΎϋ�Ώέѧѧѧѧόϟ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ΎѧѧѧѧϬΗΎϗϼϋ�ϲѧѧѧѧϓ�ϼ

�ѧѧο ϭ�ϝϛѧѧηΑ�ϙѧѧϟΫ�ϰѧѧϠΟΗϭ�ΎѧѧϬϳϓ�Ωѧѧέϟ�έϭΩ�Ώѧѧόϟ�ϭ�ΞϳѧѧϠΧϟ�ΔѧѧϘρϧϣ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϧϣϳϬϟ�ΩѧѧϳέΗ�ϲѧѧΗϟ�ˬϥέѧѧϳϹ

.من خالل مبدأ تصدیر الثورة اإلسالمیة إلى الدول المجاورة 

ѧѧѧѧϣϟΎρϟ�ˬΔѧѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧѧϳϻϭϟ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ΎѧѧѧѧϬΗΎϗϼϋ�ι ѧѧѧѧΧϳ�Ύѧѧѧѧϣϳϓ�ϭ�ΎϳΩѧѧѧѧΣΗ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ΕѧѧѧѧϠΛϣ�Ύ

�ΔѧѧѧϳΟϭϟϭϳΩϳ�ϭ�ΔѧѧѧϳΧϳέΎΗ�έϭΫѧѧѧΟ�ϑ ϼѧѧѧΧϟ�ΫѧѧѧϬϟ�ϭ�ˬΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧϓ�Ύϫέϭѧѧѧο Σ�ϭ�ϲѧѧѧϛϳέϣϷ�ϥѧѧѧϣϷ�ΝΫϭѧѧѧϣϧϟ

�ΕΎѧѧѧѧϳϻϭϟ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ωέѧѧѧѧλ ϟ�Ωί �Ύѧѧѧѧϣ˷Ϡϛ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϠϟ�ϲΟϭϟϭϳΩѧѧѧѧϳϷ�ϊ ΑΎѧѧѧѧρϟ�Ωί �ΎѧѧѧѧϣϠϛϓ�ˬΔѧѧѧѧϳϓέϐΟ�ϭ

έѧѧѧγϹ�ϟΎѧѧѧλ ϣϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ϙΑΎѧѧѧηΗΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΎϬϓΩѧѧѧϫ�ϭ�ΔѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ϥέѧѧѧϳϹ�α ϓΎѧѧѧϧϣ�ϡϫ́ѧѧѧϛ�ΔϳϠϳ

�ϲϣϼѧѧѧγϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϡΎѧѧѧϳϗ�ΩѧѧѧόΑ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ˬΔѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγϹ�ί Ύѧѧѧϛέ�ϡѧѧѧϫ�ΩѧѧѧΣ�ϭ�ˬϥϣϳѧѧѧϬϣϟ�έϭΩ�ϲѧѧѧϓ

�Ύѧѧѧλ ϭλ Χ�ϲѧѧѧϛϳέϣϷ�ϑ ϭѧѧѧΧΗϟ�Ύѧѧѧο ϳ�Ωѧѧѧϳί Ηϳ�ϭ�ˬΓέѧѧѧϳΧϷ�ϩΫѧѧѧϫ�ΕΎѧѧѧγΎϳγϟ�Ϫѧѧѧο ϓέ�ϥϼѧѧѧϋ·�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ϲѧѧѧϓ

ѧѧѧϓ�ΎϫΩѧѧѧΟϭΗ�ϰѧѧѧϠϋ�ϩέѧѧѧρΧ�ϭ�ϕέѧѧѧόϟ�Δόϳѧѧѧη�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ϥϳѧѧѧΑ�ϱΩѧѧѧΎϘόϟ�ΩѧѧѧόΑϟ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧϣ�έѧѧѧϣϷ�ˬΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲ

.اإلیرانیة الحتوائھما-الذي جعلھا ترسم سیناریو الحرب العراقیة 

�Δѧѧѧϳϧϣί �ΕέѧѧѧΗϓ�έѧѧѧΑϋ�Εέѧѧѧ˷ϳϐΗ�Εѧѧѧϓέϋ�ΔѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ϥ�ϝϭѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ΫѧѧѧϬΑ�ϭ

ΔѧѧϔϠΗΧϣ150�ϡΎѧѧϋ�ϥѧѧϣ�ϰѧѧϟϭϷ�ΔѧѧϠΣέϣϟ�ΕΩѧѧΑ�Ι ѧѧϳΣ�ˬ1979�ΕΎѧѧϗϼόϟ�ϲѧѧϓ�υϔΣΗѧѧϟ�ϥѧѧϣ�ωϭѧѧϧ�ΩΎѧѧγ�ϥѧѧϳ�ˬϡ

�ΔѧѧϳϧέϳϹ�Δѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧΣϟ�ΓέѧѧΗϓ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϳϧΎΛϟ�ΔѧѧϠΣέϣϟ�ϕѧѧϠρϧΗϟ�ˬΓέѧѧΗϔϟ�ϩΫѧѧϫ�ϝϼѧѧΧ�ΔѧѧϳϛϳέϣϷ�ΔѧѧϳϧέϳϹ

1988�ϲѧѧѧѧѧϧέϳϹ�ΩѧѧѧѧѧϘϧϟ�ΓΩѧѧѧѧѧΣ�Ωѧѧѧѧѧϳί-م 1980 Η�ϊ ѧѧѧѧѧϣ�ΩϳΩѧѧѧѧѧη�ΎѧѧѧѧѧόΟέΗ�ΎѧѧѧѧѧϣϬϧϳΑ�ΕΎѧѧѧѧѧϗϼόϟ�ϑ έѧѧѧѧѧόΗϟ�ˬϡ

Ϸ�ΕΎѧѧѧѧγΎϳγϠϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ϱέѧѧѧѧγϟ�ϕΎѧѧѧѧϔΗϻ�ΎѧѧѧѧϬϧϋ�ΞΗѧѧѧѧϧ�ΕΎϣϭΎѧѧѧѧγϣ�ΓΩѧѧѧѧϋ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϯ Ω�Ύѧѧѧѧϣ�ϭ�ˬΔѧѧѧѧϳϛϳέϣ1985 م-

1986�έΑϣϓϭѧѧѧѧϧ�ϲѧѧѧѧϓ�Ϫѧѧѧѧϧϋ�ϑ ѧѧѧѧηϛϟ�ϡѧѧѧѧΗ�ϱΫѧѧѧѧϟ�ϭ��ϡ1986�ϯ Ωѧѧѧѧϟ�ρѧѧѧѧγϭΗϟΎΑ�ˬϥέѧѧѧѧϳ·�ϪѧѧѧѧΑΟϭϣΑ�ϡϭѧѧѧѧϘΗ�ϭ�ϡ

�ϡϳϠѧѧѧγΗΑ�ϡϭѧѧѧϘΗ�ϝѧѧѧΑΎϘϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ϭ�ˬϡϬΣέѧѧѧγ�ϕϼѧѧѧρϹ�ΕϭέѧѧѧϳΑ�ϲѧѧѧϓ�ϥϳϳϛϳέѧѧѧϣ�ϥΎѧѧѧϫέ�ί ѧѧѧΟΗΣΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϝΎѧѧѧλ ϔϟ
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Δѧѧѧϳϛϳέϣ�ΔΣϠѧѧѧγ�ϥέѧѧѧϳ·"Iran Gâte"�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΏέѧѧѧΣϟ�έѧѧѧΧϭ�ϲѧѧѧϓ�ϥϳΩѧѧѧϠΑϟ�ϥϳѧѧѧΑ�Δѧѧѧϣί Ϸ�Ω˷ΗѧѧѧηΗϟ

�ϡΎѧѧѧϋ1987�ϕέѧѧѧόϟ�ΏѧѧѧϧΎΟ�ϰѧѧѧϟ·�ΏέѧѧѧΣϟ�ϲѧѧѧϓ�ΓέѧѧѧηΎΑϣ�ΔѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧϳϻϭϟ�ΕϠΧΩѧѧѧΗ�ΎϣΩѧѧѧϧϋ�ˬϡ

ΔѧѧѧϳΗϳϭϛϟ�ρϔϧѧѧѧϟ�ΕϼϗΎѧѧѧϧ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧϬϣϼϋ�ϊ ѧѧѧο ϭ�ϭ151ΎϬϓΩϬΗѧѧѧγΎΑ�ϥέѧѧѧϳ·�ϡϭѧѧѧϘΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ˬ.�ΓΩѧѧѧϋ�ΕΛΩѧѧѧΣ�ϭ

�Εϭѧѧѧϗ�ϭ�Γέϳϐѧѧѧλ �ΔѧѧѧϳΑέΣ�ϕέϭί �ϥϳѧѧѧΑ�ΕΎѧѧѧηϭΎϧϣ��ΓέΎѧѧѧρ�ρΎϘѧѧѧγΈΑ�ΓέѧѧѧϳΧϷ�ϩΫѧѧѧϫ�ΕѧѧѧϣΎϗ�ϥѧѧѧϳ�Δѧѧѧϳϛϳέϣ

.قتیال289م داخل المیاه اإلقلیمیة اإلیرانیة خلّفت 1988في مدنیة إیرانیة في جویلیة "إرباص"

�ΏѧѧѧϧΎΟ�ϰѧѧѧϟ·�ϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΩϭѧѧѧϘΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧϳϻϭϟ�έϳΛ́ѧѧѧΗ�έѧѧѧϬυϳ�Ύѧѧѧϧϫ�ϥѧѧѧϣ�ϭ

�έϳΛ́ѧѧѧΗ�ϭ�ˬΔѧѧѧϠΣέϣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϝϼѧѧѧΧ�ϲΗΎϳϓϭѧѧѧγϟ�ΩΎѧѧѧΣΗϻ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ΎϬΗΎѧѧѧγΎϳγ

�ΎѧѧѧϬϳϧΑΗ�ϭ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�έΎѧѧѧλ Ηϧ�Ϋѧѧѧϧϣ�ϥέѧѧѧϳ·�ϰѧѧѧϠϋ�έѧѧѧυΣ�ΎϬѧѧѧο έϓ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϙѧѧѧϟΫ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳϧέϳϹ

�ΓέѧѧѧΗϓ�ϝϼѧѧѧΧ�ΓέѧѧѧϳΧϷ�ϩΫѧѧѧϫ�ϥϭѧѧѧϛ�ˬΔѧѧѧλ ΎΧ�ΔѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧϳϻϭϟ�ϭ�ΔѧѧѧϣΎϋ�ΏέѧѧѧϐϠϟ�˯Ωѧѧѧόϟ�ΩѧѧѧΑϣϟ

Ύϗ�ΎѧѧϬϧϣ�ΔѧѧϠϋΎΟ��ϥέѧѧϳ·�ϲѧѧϓ�Γί ѧѧϛέϣΗϣ�ΕѧѧϧΎϛ�ϩΎѧѧηϟ�ϡѧѧϛΣ�ϲΗΎϳϓϭѧѧγϟ�ΩΎѧѧΣΗϻ�ΔѧѧϬΟϭϣ�ϲѧѧϓ�Δϳέϛѧѧγϋ�ΓΩѧѧϋ

�ΎϫΩϭΩѧѧѧΣ�ΩѧѧѧΗϣΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϥέѧѧѧϳϹ�ϩέϭѧѧѧΟ�ϡѧѧѧϛΣΑ�ϭ�ˬΔѧѧѧϠΣέϣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϝϼѧѧѧΧ�ϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧϓ�ϲϧΎѧѧѧΛ�ΏѧѧѧρϘϛ

�ϭѧѧѧΣϧ�Ϫѧѧѧόϣ2500�ϡΎѧѧѧϋ�Ϋѧѧѧϧϣ�Ϫѧѧѧόϣ�ΕѧѧѧρΑΗέ�ϲѧѧѧΗϟϭ�ˬϡѧѧѧϠϛ1921�ϑ έѧѧѧρ�ϱ�ϊ ѧѧѧϧϣΗ�Δϳέϛѧѧѧγϋ�ΓΩѧѧѧϫΎόϣΑ�ϡ

�ϭ�Δϳέϛѧѧѧѧγϋ�Ωѧѧѧѧϋϭϗ�ϱ�ΔѧѧѧѧϣΎϗϹ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ϲѧѧѧѧο έϷ�ΫΎѧѧѧѧΧ˷Η�ϥѧѧѧѧϣ�Ι ѧѧѧѧϟΎΛ�ΩΎѧѧѧѧΣΗϻ�ΩΩѧѧѧѧϬΗ�ΕΎѧѧѧѧγγ΅ϣ�ϱ

ϲϣϭѧѧѧϘϟ�Ϫѧѧѧϧϣ�ϰѧѧѧϠϋ�υΎѧѧѧϔΣϟΎΑ�ΔѧѧѧϠϳϔϛ�Δϳέϛѧѧѧγϋ�Ε˯έѧѧѧΟ·�ΫΎѧѧѧΧΗΎΑ�ΕѧѧѧϣΎϗ�ϻ·�ϭ�ˬϲΗΎϳϓϭѧѧѧγϟ�έѧѧѧυΣϟ�Ϋѧѧѧϫ�ˬ

�ΫΎѧѧѧΧΗϻ�ΔѧѧѧΟϳΗϧ�ϭѧѧѧϫ�ˬΔѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧϳϻϭϟ�ϪѧѧѧΑ�ΕѧѧѧϣΎϗ�ϱΫѧѧѧϟ"�ϲѧѧѧϧϳϣΧϟ"�ΩϳΩѧѧѧηϟ�˯Ωѧѧѧόϟ�ϑ ѧѧѧϗϭϣ

.لھا و رفض استمرار بلده في لعب دور شرطي الخلیج خدمة لمصالحھا

�ϲѧѧѧѧϓ�έΛ̈́˷ѧѧѧѧϣ�ΩΩѧѧѧѧΣϣϛ�ΎѧѧѧѧϬΑ�ΫѧѧѧѧΧϷ�ϥѧѧѧѧϛϣϳ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ϲΗΎϳϓϭѧѧѧѧγϟ�ΩΎѧѧѧѧΣΗϻ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�ϥѧѧѧѧϋ�Ύѧѧѧѧϣ

�ΓϭѧѧѧϘϟ�ϕέѧѧѧΗΧϻ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�έϭΩѧѧѧϟ�ϡѧѧѧϋΩ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϙѧѧѧϟΫ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ

�ΕΎѧѧѧѧϳϻϭϟ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϬΟϭϣϟ�ϥϭΩ�ϪѧѧѧѧϘϘΣΗ�ϥ�ϥѧѧѧѧϛϣϳ�ϱΫѧѧѧѧϟ�ϭ�ˬϲϣϟΎѧѧѧѧόϟ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ�ΕϼϋΎѧѧѧѧϔΗ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧϳϛϳέϣϷ

ϣϷ�ΓΩѧѧѧѧΣΗϣϟ�ΞϳѧѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ΎѧѧѧѧϬϟ�ΉϭΎѧѧѧѧϧϣϟ�ϡѧѧѧѧλ Χϟ�ϝѧѧѧѧΛϣΗ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ϥϭѧѧѧѧϛ�Δѧѧѧѧϳϛϳέ.�α ѧѧѧѧϛϋ�ϰѧѧѧѧϠόϓ

�ϩΫѧѧѧϫ�ΕΩѧѧѧΑ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬέѧѧѧΧ�˱ΩѧѧѧόΑ�ΔϳΗΎϳϓϭѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�Εѧѧѧϓέϋ�ΔѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ

�υϔΣΗѧѧϟ�ϥѧѧϣ�ωϭѧѧϧ�ΓέѧѧΗϔϟ�ϩΫѧѧϫ�ΩΎѧѧγ�Ωѧѧϗ�ϭ�ˬΎѧѧϬόϣ�ΩϳΩѧѧηϟ�ΎѧѧϬϔρΎόΗ�ΔѧѧϳϧέϳϹ�ΓέϭѧѧΛϟ�ωϻΩѧѧϧ�Ϋѧѧϧϣ�ΓέѧѧϳΧϷ

.الغربیة على إیراننظرا للضغوط

���ϥϳѧѧѧΑ�ΓΩѧѧѧΗϣϣϟ�ΓέѧѧѧΗϔϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔϳΗΎϳϓϭѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ΎѧѧѧϬΑ�Εέѧѧѧϣ�ϲѧѧѧΗϟ�ϝѧѧѧΣέϣϟ�ϡϳѧѧѧγϘΗ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ϭ

:م على النحو التالي1989-م1979
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1979م1989-م:�ΔѧѧѧѧΟϳΗϧ�Δѧѧѧѧϗϼόϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ι έѧѧѧѧΣϟ�ϥѧѧѧѧϣ�Ύѧѧѧѧϋϭϧ�ΔѧѧѧѧϠΣέϣϟ�ϩΫѧѧѧѧϫ�Εѧѧѧѧϓέϋ

.للحظر االقتصادي على إیران

1981م1983-م:�ϑ έѧѧѧѧѧρ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ϥέѧѧѧѧѧϳϹ�ϱέϛѧѧѧѧѧγόϟ�ϡϋΩѧѧѧѧѧϟΎΑ�ΔѧѧѧѧѧϠΣέϣϟ�ϩΫѧѧѧѧѧϫ�Εί ѧѧѧѧѧϳϣΗ

�ϭ�ΏΫѧѧѧΑΫΗϟ�ϥѧѧѧϣ�ωϭѧѧѧϧ��Εѧѧѧϓέϋ�ΎѧѧѧϣϬϧϳΑ�Δѧѧѧϗϼόϟ�ϥ�ϻ·�ˬ�ΎϬΗΩϧΎѧѧѧγϣ�ϭ�ϲΗΎϳϓϭѧѧѧγϟ�ΩΎѧѧѧΣΗϻ

�Ϋѧѧѧϛϭ�ϥέѧѧѧϳ·�Ωѧѧѧο �ΎѧѧѧϬΑέΣ�ϲѧѧѧϓ�ϕέѧѧѧόϠϟ�έѧѧѧϳΧϷ�Ϋѧѧѧϫ�ϡϳϋΩѧѧѧΗ�ϭ�ΓΩϧΎѧѧѧγϣ�˯έѧѧѧΟ�έΗϭѧѧѧΗϟ

.م 1982توقیعھ لمعاھدة صداقة مع العراق 

1983م1988-م:�ϥѧѧѧϣ�ϲΗΎϳϓϭѧѧѧγϟ�ΩΎѧѧѧΣΗϻ�˯έѧѧѧΑΧ�ΏΣѧѧѧγ�ϡѧѧѧΗ�ϭ�ˬΎѧѧѧϣϬϧϳΑ�ϊ ѧѧѧο ϭϟ�ϡί ѧ́ѧѧΗ

.152إیران بحجة التخوف من قصف العراق للمنشئات اإلیرانیة

�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ΕΎѧѧѧϬΟϭΗ�ϲѧѧѧϓ�Ύѧѧѧ˱ϣΎϫ�˱έΛ̈́˷ѧѧѧϣ�˱ϼϣΎѧѧѧϋ�ΔϳΗΎϳϓϭѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ΕϠϛѧѧѧη

ϥέѧѧϳ·�ϪѧѧΑ�Εϳѧѧο Σ�ϱΫѧѧϟ�ϡϋΩѧѧϟ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�Ϋѧѧϫ�ϭ�ˬΞϳѧѧϠΧϟ�ϝϭΩ�ϭѧѧΣϧ�ΔѧѧϳϧέϳϹ�ΩѧѧόΑ�ΓέѧѧϳΧϷ�ϩΫѧѧϫ�ϥѧѧϣ

�έѧѧѧυϧ�ΎѧѧѧϬϳϠϋ�ΓέρϳѧѧѧγϠϟ�ϰόѧѧѧγΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϛϳέϣϷ�Ϋϭѧѧѧϔϧϟ�ΔѧѧѧϬΟϭϣ�ϲѧѧѧϓ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ

�ΩѧѧѧόΑ�Δѧѧѧλ ΎΧ��ˬϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�Ώѧѧѧλ ϋ�ϝѧѧѧΛϣΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϳϟϭϷ�ΩϭϣϟΎѧѧѧΑ�ΎѧѧѧϫΎϧϏ�ϭ�ϲΟϳΗέΗѧѧѧγϻ�ΎѧѧѧϬόϗϭϣϟ

�ϡΎѧѧѧϋ�ΔѧѧѧρϘϧϣϟ�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϳϧΎρϳέΑ�ΏΎΣѧѧѧγϧ1971έϣϷ�ΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧϳϻϭϟ�ϡϭѧѧѧϘΗϟ�ϡ�ύέѧѧѧϔϟ�Ϋѧѧѧϫ�Ί ѧѧѧϠϣΑ�Δѧѧѧϳϛϳ

�ΔѧѧѧѧϘρϧϣϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΎϬΗέρϳѧѧѧѧγΑ.�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�ϲѧѧѧѧϓ�έϭρΗϟΎѧѧѧѧϓ-�Ϫѧѧѧѧϟ�ΔѧѧѧѧϔϠΗΧϣϟ�ϪѧѧѧѧϠΣέϣΑ�ΔϳΗΎϳϓϭѧѧѧѧγϟ

�Ϫѧѧѧϳϓ�Ωί �ϱΫѧѧѧϟ�Εѧѧѧϗϭϟ�ϲѧѧѧϔϓ�ˬΔѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϩΎѧѧѧΟΗ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϪΗΎѧѧѧγΎϛόϧ

ΩѧѧѧѧϟΎΑ�ΎѧѧѧѧϬΗΎϗϼϋ�ΕΩѧѧѧѧ˷ρϭΗ�ΔѧѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�έϭѧѧѧѧΗϓ�ΩΎѧѧѧѧΣΗϻ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΏέѧѧѧѧϗϷ�ϝϭ

.153السوفیاتي

:خالصة الفصل الثاني

�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�έϭΩ�ϭ�ˬϲϟϭΩѧѧѧѧϟ�ΎѧѧѧѧϬρϳΣϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ΎѧѧѧѧϬΑ�ϡϭѧѧѧѧϘΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�Δѧѧѧѧϔϳυϭϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�έϭΩ�ΩΩѧѧѧѧΣΗϳ

�ΕέΩѧѧϘϟΎΑ�ϕѧѧϠόΗϳ�ΎϬѧѧο όΑ�ΕΩΩѧѧΣϣϟ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϋϭϣΟϣ�ϰѧѧϠϋ�˯ΎѧѧϧΑ�ΩΩѧѧΣΗϳ�Ύѧѧϣϧ·�ϲϟϭΩѧѧϟ�ϭ�ϲѧѧϣϳϠϗϹ�ΎѧѧϫέΎρ·

όΗΗ�έѧѧѧΧϵ�ΎϬѧѧѧο όΑ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳόϣΗΟϣϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΩΎϣϟ�έѧѧѧϳΧ�ϭ�ˬϲѧѧѧγΎϳγϟ�ΩѧѧѧΎϘϟ�ΕΎϛέΩѧѧѧϣΑ�ϕѧѧѧϠόΗΗ�ΕΎϛέΩѧѧѧϣΑ�ϕѧѧѧϠ

�ϭ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ρϣϧѧѧѧϛ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ϙѧѧѧϠΗϟ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΔѧѧѧϳΑϟΎΑ�ϕѧѧѧϠόΗΗ�ϝѧѧѧϣϭϋ�ϙΎѧѧѧϧϫ

.كذا نمط توزیع القوة في ذلك اإلقلیم

ϪѧѧѧΗϳϣϫ�Ϫѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�έϭΩѧѧѧϟ�ϝѧѧѧϳϠΣΗ�ϲѧѧѧϓ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϭ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϥϳϳϭΗѧѧѧγϣϟ�ϝϭΎѧѧѧϧΗΑ�ΫѧѧѧΧϷΎϓ�ϲѧѧѧϓ

�ϭ�ΔѧѧѧϳϠΧΩϟ�έѧѧѧλ Ύϧόϟ�ϥѧѧѧϋ�ϑ ѧѧѧϠΗΧΗ�ϻ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�έϭΩѧѧѧϠϟ�Δѧѧѧϧϭϛϣϟ�έѧѧѧλ Ύϧόϟ�ΔѧѧѧϘϳϘΣ�ϥѧѧѧϋ�ϑ ѧѧѧηϛϟ
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�ϝѧѧѧѧϐϠϐΗϟ�έϭΩ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϭϬϟ�έϭΩ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ί ϳϛέΗϟΎѧѧѧѧΑ�Δѧѧѧѧϳϭϧόϣϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳΩΎϣϟ�έѧѧѧѧλ Ύϧόϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ�Ύѧѧѧѧϣ�ϊ ѧѧѧѧϣΟΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ

�ΔѧѧѧϟϭΩ�ΎϬϔѧѧѧλ ϭΑ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�έϭѧѧѧο Σϟ�ϰѧѧѧϘΑϳ�Ϋ·�ˬϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧϓ�ѧѧѧο Η�ϱΫѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ

ϛέϣ�έϭΩ�ϊ ѧѧϓΩ�ϲѧѧϓ�ϭ�ϥέѧѧϳ·�ϟΎѧѧλ ϣ�ϕѧѧϳϘΣΗ�ϲѧѧϓ�ΓέѧѧϳΑϛ�Δѧѧϳϣϫ�ϭΫ�ϲѧѧΟϳϠΧϟ�ϱέϭѧѧΣϣϟ�ωΎѧѧρϘϟ�ϲѧѧϓ�Δѧѧϳί

�ϭ�ϲѧѧѧѧϣϳϘϟ�ˬΕΎϳϭѧѧѧγϣ�Ι ϼѧѧѧΛ�ϰѧѧѧϠϋ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�έϭΩѧѧѧѧϟ�ѧѧѧϣϼϣ�έѧѧѧϬυΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϥέѧѧѧϳ·

�ϲѧѧѧѧϓ�Δϳόϳѧѧѧѧηϟ�ΔϳϣϼѧѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧѧϳϭϬϟ�έϭΩ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧϣ�ϝϭϷ�ϯ ϭΗѧѧѧѧγϣϟ�ί έѧѧѧѧΑϳϓ�ˬϱέϛѧѧѧѧγόϟ�ϭ�ϱΩΎѧѧѧѧλ Ηϗϻ

ϔϟ�έѧѧѧρϷ�ΔϏΎϳѧѧѧλ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝѧѧѧϣϋ�ϱΫѧѧѧϟ�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�ϡΎѧѧѧυϧϠϟ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΕΎѧѧѧϬ˷ΟϭΗϟ�ϭ�ϡѧѧѧϛΣϠϟ�ΔѧѧѧϳϠΧΩϟ�Δѧѧѧϳέϛ

�ΓέϭѧѧѧѧΛϟ�ΝΫϭѧѧѧѧϣϧ�ϡϳѧѧѧѧϣόΗ�ϭ�ΔѧѧѧѧϣΎϘϟ�ΔѧѧѧѧϣυϧϷ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΓέϭѧѧѧѧΛϟ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϪѧѧѧѧΟϭΗϠϟ�Δѧѧѧѧϳϣϭϗ�ϥϭΩ�ϝѧѧѧѧϋϭϔϟ�ΓΩΎѧѧѧѧϳϗ

ϭѧѧѧϳΟϟ�ΩΎѧѧѧόΑϷ�ϲѧѧѧϓ�Ρϭѧѧѧο ϭΑ�ϲϧΎѧѧѧΛϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ�έѧѧѧϬυϳ�ϥϳѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ�ˬΔϳϣϼѧѧѧγϹ-�ΕѧѧѧΣϧϣ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗ

ΎϳΟϳΗέΗѧѧѧγ�Ύѧѧѧόϗϭϣ�ϥέѧѧѧϳϹ�Δѧѧѧο ϭέϔϣϟ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ΕΎѧѧѧΑϭϘόϟ�ϝѧѧѧυ�ϲѧѧѧϓ�έѧѧѧΧϵ�ΔϣϭΎѧѧѧγϣ�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϬϧ˷ϛϣϳ

�ϭ�Δϳέϛѧѧѧѧγόϟ�ΎϬΗέΩѧѧѧѧϗ�ΔѧѧѧѧϳϭϘΗ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϥέѧѧѧѧϳ·�ϲόѧѧѧѧγ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧϣ�έѧѧѧѧϬυϳϓ�Ι ѧѧѧѧϟΎΛϟ�ϯ ϭΗѧѧѧѧγϣϟ�Ύѧѧѧѧϣ�ˬΎѧѧѧѧϬϳϠϋ

�ϲΟέΎѧѧѧΧ�έѧѧѧρΧ�ϱϷ�˱ΔѧѧѧϬΟϭϣ�ˬϱϭϭѧѧѧϧϟ�ΎѧѧѧϬΟϣΎϧέΑ�ϑ ѧѧѧϠϣϟ�ΎѧѧѧϫέϳϭρΗ�ΏѧѧѧϧΎΟ�ϰѧѧѧϟ·�ϱϭѧѧѧϗ�ε ϳѧѧѧΟϟ�ΎѧѧѧϬϛϼΗϣ

�ϭ�ΕέѧѧѧϳϐΗϣϟ�ΔϣϫΎѧѧѧγϣ�ϝѧѧѧΑΎϘϣ�ϲѧѧѧϓ�ˬϲѧѧѧϠΧΩ�ϭ�έϭΩ�ΩѧѧѧϳΩΣΗ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΎѧѧѧϬϟ�ν έѧѧѧόΗΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ρϭϐѧѧѧο ϟ

�ΔѧѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧϳϠΧΩϟ�ΕΩΩѧѧѧѧѧΣϣϟ�ϥ�ϝϭѧѧѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧѧѧϛϣϳ�ΫѧѧѧѧѧϬΑ�ϭ�ˬΔѧѧѧѧѧϟϭΩϟ)ΔѧѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧϳϣϳϠϗϹ(�ϝѧѧѧѧѧϣόΗ

.باعتبارھا محددات لدور الدولة
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اساتھا السیاسة الخارجیة اإلیرانیة تجاه دول الخلیج بین التغییر و االستمراریة و انعك:الفصل الثالث

.على العالقات بین الطرفین

بعدما تطرقنا للمحددات التي تحكم سیرعمل السیاسة الخارجیة اإلیرانیة، سنتناول في ھذا الفصل 

السیاسة الخارجیة اإلیرانیة تجاه الدول الخلیجیة خالل فترة حكم الخمیني و معرفة مدى التغییر و 

، و ذلك من خالل التطرق لسیاسة إیران "محمد رضا بھلوي"االستمراریة فیھا ، مقارنة بسیاسة الشاه 

قبل و بعد الثورة اإلسالمیة و التي تعتبر أبرز األحداث تأثیرا في سیاسة إیران الخارجیة عامة و تجاه 

.الدول الخلیجیة بشكل خاص

�Δѧѧѧѧѧϋί ϧϟ�ϲѧѧѧѧѧϫ�Γί ѧѧѧѧѧϳϣϣϟ�ΎϬΗΎϣѧѧѧѧѧγ�ΩѧѧѧѧѧΣ�ϥ�Ωѧѧѧѧѧλ έϳ�ΔѧѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ϥέѧѧѧѧѧϳ·�ΕΎѧѧѧѧѧϬΟϭΗϟ�ϊ ѧѧѧѧѧΑΗΗϣϟ�ϥ·

�ΔϳόѧѧѧγϭΗϟ�ϲΧϳέΎѧѧѧΗϟ�Ύϫέϭѧѧѧο Σ�ϯ Ωѧѧѧϣ�ϰѧѧѧϠϋ�Εόѧѧѧγ�ϥέѧѧѧϳ·�ϭ�ˬΎѧѧѧϬϟ�ΓέϭΎѧѧѧΟϣϟ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ϑ έѧѧѧρϷ�ϩΎѧѧѧΟΗ

�Ηѧѧѧѧѧϔϟ�ϝѧѧѧѧѧΑϗ�ΔϳѧѧѧѧγέΎϔϟ�ΔѧѧѧѧѧϳϣϭϘϟ�Εί έѧѧѧѧѧΑϓ�ˬΔѧѧѧѧϳΟϭϟϭϳΩϳϷ�ΔϐΑѧѧѧѧѧλ ϟΎΑ�ΔѧѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΎϬΗѧѧѧѧγΎϳγ�ώΑѧѧѧѧѧλ �ϰѧѧѧѧϟ·

�ϡϳѧѧѧγέΗΑ�ΕѧѧѧϣΎϗ�ϲѧѧѧΗϟϭ�Δϳϭϔѧѧѧλ ϟ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ϡΎѧѧѧϳϗ�ϊ ѧѧѧϣ�Εί έѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϳϧϳΩϟ�ΔѧѧѧϳΟϭϟϭϳΩϳϷ�ϥϳѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ�ˬϲϣϼѧѧѧγϹ

ϫΫѧѧѧϣϛ�ϲόϳѧѧѧηϟ�ΏϫΫѧѧѧϣϟ�ϡΎѧѧѧϋ�Ϋѧѧѧϧϣ�ϥέѧѧѧϳϹ�ϲϣѧѧѧγέ�Ώ1501�ˬΔ˷ϳϧѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳϧΎϣΛόϟ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ΔѧѧѧϬΟϭϣ�ϲѧѧѧϓ�ϡ

�ϲΉѧѧѧΗϟ�ˬϲϧϳΩѧѧѧϟ�ϡѧѧѧϛΣϟ�ΏΎѧѧѧγΣ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔϳѧѧѧγέΎϔϟ�ΔѧѧѧϳϣϭϘϠϟ�Δѧѧѧϔϛϟ�ΕѧѧѧΣΟέ�ϩΎѧѧѧηϟ�ϡѧѧѧϛΣ�Εϭϧѧѧѧγ�ϥ�έѧѧѧϳϏ

�έѧѧѧѧѧϛϔϟ�˯ΎѧѧѧѧѧϳΣ·�ΎѧѧѧѧѧϬΗΎϳρ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ΕѧѧѧѧѧϠϣΣ�ϲѧѧѧѧѧΗϟ�ϭ�ϲϧϳΩѧѧѧѧѧϟ�ϲΟϭϟϭϳΩѧѧѧѧѧϳϷ�ϊ ΑΎѧѧѧѧѧρϟ�ΕΫ�ΔϳϣϼѧѧѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧѧѧΛϟ

.السیاسي الشیعي

ΩϳϷ�ΔѧѧѧϳϭϬϟΎϓ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ΕΎѧѧѧϬΟϭΗ�ϲѧѧѧϓ�ί έΎѧѧѧΑ�έϭΩ�ΕѧѧѧΑόϟ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϠϟ�ΔѧѧѧϳΟϭϟϭϳ

�ΕΎѧѧѧϬΟϭΗ�ΩϭѧѧѧΟϭ�ϝѧѧѧΑΎϘϣ�ϲѧѧѧϓ�ϲΟέΎѧѧѧΧϟ�ϙϭϠѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳόΟέϣ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ΉΩΎѧѧѧΑϣ�ΕΣΑѧѧѧλ �Ι ѧѧѧϳΣ�ˬΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ

�ΕΎѧѧѧϗϼϋ�ϥ�ϝϭѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧϛϣϳ�Ϋ·�ˬΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΓϭѧѧѧϘϟ�έϭΩѧѧѧΑ�ϰѧѧѧυΣΗ�ϥ�ϥέѧѧѧϳ·�ϰѧѧѧϠϋ�ϥ ѧ́ѧѧΑ�ϯ έѧѧѧΗ�ΔѧѧѧϳϠΧΩ�ΔϳѧѧѧγΎϳγ

�Δϳόϳѧѧѧηϟ�ΕΎѧѧѧϳϠϗϷΎΑ�ϥέѧѧѧϳ·�ˬΔѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�Δѧѧѧϣϭυϧϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϧέϳϹ�έϭΩѧѧѧϟ�ϡϋΩѧѧѧϳ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�ΓΩѧѧѧΟϭΗϣϟ

�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϳϧϣϷ�ϑ ϭΎѧѧѧΧϣϟ�ϥѧѧѧϣ�ΩѧѧѧϳΩόϟ�έΎѧѧѧΛ�Ύѧѧѧϣϣ��ˬϝϭΩѧѧѧϟ�ϙѧѧѧϠΗ�ϡΎѧѧѧϛΣ�ϟΎѧѧѧλ ϣ�ϊ ѧѧѧϣ�ν ϗΎѧѧѧϧΗϳ�ϱΫѧѧѧϟ�έѧѧѧϣϷ

.المستویین الداخلي و اإلقلیمي من محاولة توسیع إیران لنفوذھا اإلقلیمي

ران تابعة للوالیات المتحدة األمریكیة في سیاستھا أما على المستوى الخارجي، و بعدما كانت إی

الداخلیة و الخارجیة، تغیر األمر بقیام الثورة اإلسالمیة، و بعدھا قیام الجمھوریة اإلیرانیة اإلسالمیة و 

القضاء على الحكم البھلوي، و كذا القضاء على استغالل الغرب لثروات البالد دون الشعب اإلیراني، 

في عداء أمریكا و الغرب منذ البدایة، و ظھر ذلك جلیا من خالل "لخمینيا"حیث ظھرت نیة 

.اإلجراءات المناھضة ألمریكا
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�ϭ�α ѧѧѧγϷ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϬΗΎϬΟϭΗ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ΕΩѧѧѧϣΗϋ

�ϥί ϭѧѧѧѧΗϟ��ϡΎѧѧѧѧόϟ�ϊ ѧѧѧѧο ϭϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΓΩΎѧѧѧѧγϟ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�ρѧѧѧѧϣϧ�ϭ�Δѧѧѧѧϳόϗϭϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳΧϳέΎΗϟ�ΕΎѧѧѧѧϳρόϣϟ

�ϥѧѧѧѧϣ�ϡϏέѧѧѧѧϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϭ�ˬΔѧѧѧѧϗϼόϟ�ϙѧѧѧѧϠΗ�ΎѧѧѧѧϬΑ�Εέѧѧѧѧϣ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΕέѧѧѧѧΗϔϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΓέѧѧѧѧΗϓ�ϝѧѧѧѧϛ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ΩΎѧѧѧѧγϟ�ϯ ϭѧѧѧѧϘϟ

�ϡѧѧѧϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϥ�ϻ·�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ΎѧѧѧϬΗϓέϋ�ϲѧѧѧΗϟ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ϭ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳΧϳέΎΗϟ�ΕέϭѧѧѧρΗϟ

.یمنع وجود ثوابت للسیاسة اإلیرانیة تجاه المنطقة

ة لتطور السیاسة اإلیرانیة تجاه المنطقة و على الرغم من صعوبة وضع حدود تاریخیة فاصل

، نقطة فاصلة "الخمیني"م و التي قادھا 1979الخلیجیة، تبقى الثورة اإلسالمیة التي قامت في إیران عام 

و حاسمة في السیاسة الخارجیة اإلیرانیة بشكل عام، الثورة التي من خاللھا تغیر النظام اإلیراني، من 

ام جمھوري، حیث اختلفا في األیدیولوجیة و طبیعة قیاداتھ و تطلعاتھ و نظام ملكي استبدادي إلى نظ

مبادئھ، و إن لم یمنع ذلك من وجود خطوط ثابتة تربط بین السیاسة اإلیرانیة في عھد الشاه أي قبل 

، و لعل أھم ھذه الخطوط االستمرار في السعي 154الثورة، و إیران الجمھوریة اإلسالمیة بعد الثورة

في المنطقة من خالل تتبع السیاسة التوسعیة و التي نستشفھا خالل فترة حكم        155إقلیميللعب دور 

في مبدأ تصدیر الثورة اإلسالمیة إلى الدول المجاورة و إقامة الحكومة اإلسالمیة بقیادة القائد "الخمیني"

أبو "و "طنب الكبرىطنب الصغرى و"األعلى، و كذا استمراره في احتالل الجزر اإلماراتیة الثالث 

.م1971التي احتلھا الشاه عام "موسى

فالسیاسة اإلیرانیة في منطقة الخلیج لطالما اتسمت بنزعتھا التوسعیة على حساب دول المنطقة، 

فكانت منطقة الخلیج مجاال حیویا للسیاسة االستعماریة الفارسیة خالل حقب تاریخیة مختلفة، إذ كان 

میًزا كونھ یمثل ممرا تجاریا و طریقا رئیسیا للمواصالت في العالم القدیم، مما أدى للخلیج العربي دوًرا م

بتوجھ الفرس نحو السیطرة علیھ طوال الحقب التاریخیة المختلفة التي تبرز العالقة بین إیران و دول 

رافي كما سبق العامل الجغ:ھذه النزعة التوسعیة إلیران في المنطقة تبرزھا العدید من العوامل.المنطقة

و أن ذكرنا حیث مثلت ممرا تجاریا رئیسیا و طریقا للمواصالت في العالم القدیم، العامل االقتصادي و 

ذلك لما تتوفر علیھ من النفط الذي یمثل عصب االقتصاد العالمي، و الذي أدى بالقوى الكبرى إلى زیادة 

م، و كذا العامل الدیني الذي لھ 1908عام اھتمامھا بالمنطقة و ذلك منذ اكتشافھ ألول مرة في إیران 

مكانة متمیزة في ھذه النزعة، فلطالما سعى الشیعة اإلیرانیین إلى السیطرة على العتبات المقدسة في 

154
.57-56، ص ص مرجع سابقالعتیبي، 

155
.13، ص )1989، 1مصر، سیناء للنشر، ط(، الحركات اإلسالمیة في مصر و إیرانرفعت السید أحمد، 
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، و لطالما استغلوا الشیعة العرب كأدوات یمكن استخدامھا لتحقیق طموحاتھم )النجف و كربالء(العراق 

.156للسیطرة على المنطقة

.1989–1979أطر السیاسة الخارجیة اإلیرانیة تجاه دول الخلیج خالل الفترة الممتدة :ألولالمبحث ا

.سیاسة التوسع و المعارضة لألنظمة الملكیة:المطلب األول

من خالل عدة "الخمیني "یمكن تناول سیاسة الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة خالل فترة حكم 

یولوجیا في السیاسة اإلیرانیة، النفوذ و البحث عن دور إقلیمي، و كھذا محاور مھمة، أال و ھي دور األید

لكن قبل ذلك، سنتطّرق إلى الثورة اإلسالمیة كونھا تمثل مرتكز .قضایا الحدود و األمن و التسلّح

.للسیاسة الخارجیة اإلیرانیة خاصة تجاه دول الخلیج العربیة

 اإلیرانیة تجاه دول الخلیج العربیةالثورة اإلسالمیة كمرتكز للسیاسة الخارجیة.

م و ثانیھا 1906، أولھا عام 157ثورتان ھامتان20و نھایة القرن 19شھدت إیران بدایة القرن 

م، حیث ساھمتا في إنھاء الحكم الشاھنشاھي، حدثت األولى في عھد الحكومة القاجاریة و 1979عام 

و غیرھم، حیث نادوا جمیعھم بضرورة وجود بقیادة عدید من علماء الدین"مضفر دین شاه "الملك 

كما جاءت ھذه الثورة للقضاء .158ضابط قانوني على سلطة الشاه و البالط، تتمّثل في الجمعیة الدستوریة

الروسیة و الحفاظ على المصالح اإلیرانیة، فمنذ تغلغل النفوذ األجنبي في –على المطامع البریطانیة 

حتى انفجار الثورة 20في منتصف القرن "مظفر الدین شاه"و "شاهناصر الدین"إیران خاصة في عھد 

م، وكان العداء للدولة القاجاریة سبیال للتحالف بین الشعب اإلیراني و مختلف 1906الدستوریة عام 

القوى الشعبیة و رجال الدین في إیران لحمایة مصالح البالد ضّد االمتیازات العدیدة التي كانت مفتوحة 

.لشاه لكل من روسیا و بریطانیا على حساب الشعب اإلیرانيمن طرف ا

م لتضع حدا للملكیة و االستغالل و مّھدت الطریق  لتأسیس1979كما جاءت ثورة إیران لعام 

كیان سیاسي جدید في إیران ھو النظام الجمھوري، وقد كان للّدین دائما دورا بارزا في سیاسة إیران، 

م ، و تأمیم 1911–م 1906م، الثورة الدستوریة في الفترة 1890لتبغ عام یظھر ذلك جلیا في انتفاضة ا

م و التي أتاحت الفرصة 1979م ، و كذا الثورة اإلسالمیة لعام 1953–م 1950النفط في عھد مصدق 

156
.60، ص مرجع سابقالعتیبي، 

157
.47، ص )1983د م ن، مؤسسة للصحافة، الطبعة األولى، (، الخمینيإیران بین طغیان الشاه و دمویة ذبیان الشمري، 

158
.25، ص )1999الكویت، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب، د ط، (، )1979–1906(تاریخ إیران بین ثورتین آمال السبكي، 
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، إذ یمكن اعتبار ھذه األخیرة أھم محدد لسیاسة إیران تجاه دول 159لرجال الدین لمواجھة تحّدیات الحكم

.من جھة الخلیجالجوار 

إلیران تاریخ متجّذر في منطقة الخلیج، و لھا امتدادات اجتماعیة و ثقافیة و دیمغرافیة و 

اقتصادیة معّقدة، ما سمح لھا تاریخیا أن تقوم بلعب أدوار إقلیمیة متعددة، فكان دورھا في ظل سیاسة 

البریطانیة في منطقة الخلیج، حیث الشاه و في ظل المواجھة بین المعسكرین مكّمال للسیاسة األمریكیة و

و برزت التطلّعات اإلیرانیة نحو جوارھا .بلغت في ھذه المرحلة أّوج مجدھا السیاسي و العسكري

الجغرافي في محاولة من نظام الشاه تجاوز المشاكل الداخلیة التي كان یواجھھا و المتمثلة في حدوث 

صدر قلق لھ ما لبث أن شغل الشعب بمنازعات العدید من االضطرابات داخل إیران التي كانت م

خارجیة من أجل تحقیق االلتفاف الشعبي تجاه قیادتھ السیاسیة و تشغلھ عن مشاكلھ الداخلیة، فجاءت 

المطالبة بالبحرین و الجزر اإلماراتیة كتعبیر عن تلك التطلّعات في مسعى لتحریك الشارع اإلیراني و 

إال أن الثورة اإلسالمیة قطعت علیھ .160لفارسي في ھذه المناطقتحفیزه بمبّررات الحق التاریخي ا

الطریق حیث تم من خاللھا القضاء على نظام الشاه،دون تغییر الطموح اإلیراني للتوسع في المنطقة 

.حتى بعد الثورة

عاصر تولّي الشاه للعرش فترة االحتالل البریطاني و السوفیاتي إلیران خالل الحرب العالمیة 

،و معرفًة منھ استحالة الحد من أطماعھا جعلتھ یبحث عن سند 161یة، و عداؤه لدولتي االستعمارالثان

تساعده في تحقیق طموحھ، ادراًكا 162دولي جدید و التقّرب من قوة ثالثة ھي الوالیات المتحدة األمریكیة

داخلیا و خارجیا، منھ أن تحقیق ذلك یتوّجب امتالك قوة عسكریة تؤّمن لھ السیطرة على  شؤون البالد

فتدخلت الوالیات المتحدة األمریكیة بجدیة في إیران في خضّم الصراع بین السوفییت واإلنجلیز 

لالستحواذ على موارد إیران، األمر الذي لقي تشجیعا من الشاه حیث اعتبر ھذا التدّخل  وسیلة لحفظ 

یث یساعده في فرض تماسك ، بح164، و كذا ضرورة امتالك جیش قوّي یحمیھ من االنتفاضات163عرشھ

الدولة ووحدة األمة، األمر الذي مّكنھ من إنشاء دولة أتوقراطیة تحت حكمھ الفردي المباشر سعى من 

159
.33، ص مرجع سابقسند السویدي، 

160
، مذكر مقدمة استكماال للحصول على درجة )2013-2012(اإلقلیمیة لكل من إیران و تركیا نحو الشرق األوسط اإلستراتیجیة طایل یوسف عبد هللا، 

.124، ص )2013-2012،قسم العلوم السیاسیة، كلیة اآلداب و العلومجامعة الشرق األوسط،(الماجستیر في العلوم السیاسیة، 
161

.165، ص مرجع سابقالسبكي، 
162

موسوعة تاریخ إیران السیاسي من سقوط الدولة القاجریة و ظھور رضا شاه إلى سقوط النظام البھلوي في عھد محمد رضا شاه و حسین كریم الجاف، 
.www.iqra.forumarabia.com.172، ص )2008، 1، م1بیروت، الدار العربیة للموسوعات، ط(، قیام الجمھوریة اإلسالمیة

info@arabienchouse.com
.140، ص المرجع نفسھ163
164

.165، ص مرجع سابقالسبكي، 
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خاللھا سحق المعارضة بكل أطیافھا، بحیث یصبح المجتمع كلّھ خاضعا إلرادتھ المباشرة و كان 

.165على اإلنفراد بالسلطةللوالیات المتحدة األمریكیة دوًرا أساسًیا في تشجیع الشاه 

على الصعید الداخلي لطالما أصر الشاه على قمع الشعب و تسلّطھ على ثروات األمة عن طریق 

جھاز مخابراتھ السافاك الذي یتدّخل في شؤون األمة و البالد، فالشاه عمل على متابعة الحكم الملكي و 

لى قمع الحریات عامة والحریات الفكریة خاصة، و تثبیتھ و أّكد النھج الدیكتاتوري للحكم، بحیث عمل ع

لم یفسح المجال للشعب ألن یستفید من ثروات بالده، و اعتمد الشاه في ذلك على الغرب و الوالیات 

المتحدة األمریكیة و ارتبط معھم بعالقات اقتصادیة و سیاسیة وعسكریة قویة، فالشاه استطاع كحلیف 

یمّكن نفسھ في المنطقة و قد ساعده في ذلك انسحاب القوات البریطانیة من للوالیات المتحدة األمریكیة أن 

م، و كان الشاه في ھذه الفترة یلعب دور شرطي الخلیج، ھذا الدور الذي أسندتھ لھ 1971الخلیج عام

الوالیات المتحدة األمریكیة خدمة لمصالحھا اإلستراتیجیة و االقتصادیة في المنطقة أیضا، حیث عمل 

م السماح لالتحاد السوفیاتي بتمریر مصالحھ االقتصادیة و العسكریة و األیدیولوجیة في على عد

.166المنطقة

فسیاسة الشاه قامت على القمع ألي معارضة و التي غالبا ما قادھا رجال الدین ضده، و السیطرة 

الوزراء         م و الذي قاده رئیس 1953و إحكام قبضتھ على الرغم من االنقالب الذي تعّرض لھ عام 

، إال أنھ استطاع العودة إلى مركزه بمساعدة من 167الذي رفض االمتثال ألسرة الشاه"محمد مصدق"

م سعت ھذه األخیرة إلى تعزیز مصالحھا اإلستراتیجیة 1953، ففي عام 168الوالیات المتحدة األمریكیة

فضھ و بالفعل نجحت في و نظامھ الذي كانت تر"مصدق"حیث عملت على إرسال عمالء لھا لخلع 

، بذلك بدأت العالقات اإلیرانیة ـ األمریكیة التي عملت على بناء قواعدھا في 169"مصدق"إسقاط حكومة 

إیران حمایة لمصالحھا خاصة في ظل صراعھا مع االتحاد السوفیاتي أثناء الحرب الباردة، بحیث 

سحاب البریطاني من المنطقة أصبحت إیران دركي الخلیج خدمة لمصالح أمریكا، خصوصا مع االن

لیخلفھ االستعمار األمریكي الذي جاء كبدیل لملئ الفراغ الذي تركتھ بریطانیا تخّوفا من أن یستغل 

االتحاد السوفییتي الوضع الذي لطالما عملت على تطویقھ و منعھ من الخروج إلى المیاه الدافئة، و 

یة التي من خاللھا تم القضاء على النظام الملكي لیخلفھ استمّرت ھذه الحالة إلى غایة قیام الثورة اإلسالم

.168، ص المرجع نفسھ165
166

، 2006، 4+3، ع22م، مجلة جامعة دمشق، "حتى قیام الثورة االیرانیة1945العالقات السوریة االیرانیة، منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة "سمیر بھلوان، 
.320،321ص ص 

167
.50، ص مرجع سابقذبیان الشمري، 

168
.5، ص )2007د م ن، د د ن، الطبعة األولى، (،الثورة البائسةموسى الموسوي، 

.T4-http://uk.youtube.com/watch?v=689ZcVPO

169
القاھرة، كلمات (، أتباع الشاه، انقالب أمریكي و جذور االرھاب في الشرق األوسط"حماقة الھجوم على ایران"ستیفن كینزر، ترجمة سھى الشامي، 

https://wwwkalimatarabia.comarabia@kalimatarabia.comkalimat.9، ص)2001، 1عربیة للترجمة و النشر، ط
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نظام جمھوري ذو طابع إسالمي محض، و بھذا یمكن القول أن أوضاع إیران خالل حكم الشاه و 

بالخصوص خالل فترة السبعینات توّضح أن عوامل سقوط النظام أو األسباب الحقیقیة للثورة كانت 

.170موجودة داخل إیران

و عودة الشاه إلى السلطة أقام دیكتاتوریة معتمدة على جھاز مخابرات "مصدق"بعد اإلطاحة ب

إیراني جّید و مدّعمة بقوة بولیسیة متحكمة، و نجح في تشیید جھاز السافاك باالستعانة بخبرة ضّباط 

-م1953المخابرات األمریكیة و الموساد اإلسرائیلي، كما استطاع بناء قوة عسكریة خالل الفترة 

م حیث أصبحت القوات المسلحة الركیزة األولى لمساعدة العرش الملكي و التي من خاللھا 1972

.171استطاع قمع المعارضة و تمزیق المنظمات المناوئة لسلطاتھ

بعد الفراغ السیاسي في جمیع القطاعات و الذي فرضتھ سیاسة القمع  التي انتھجھا الشاه، عادت 

لتي طالبت بإعطاء الدین االھتمام الكافي مع العلم أن الشاه لم یسمح الجماعات الدینیة إلى الواجھة و ا

"محمود طالقاتي"لرجال الدین بالتدّخل في السلطة، و تمثلت ھذه الجماعة في حركة تحریر إیران بقیادة 

، و كانت ھذه الجماعة تعتقد أنھ باإلمكان بناء إیدیولوجیة جدیدة تجمع في عناصرھا "مھدي یازرجان"و 

م بإعالنھ 1963ھل الدین و الفكر، في مقابل ذلك استمر الشاه في سیاستھ القمعیة و التي دامت إلى غایة أ

أین ھدد كبار المالك و رجال الدین بنزع ملكیاتھم و األراضي التي بحوزتھم، و "الثورة البیضاء"

ین استطاعوا جمع كل توسیع حقوق المرأة، قوبلت ھذه اإلصالحات بمعارضة مكّثفة من رجال الدین، أ

الذي اتھم الشاه بمعارضة الدستور و "آیة هللا الخمیني"الفئات و الطبقات، و على رأس المعارضین 

، فقام بالتندید بھ و حّرض الجماھیر على التظاھر و اإلضراب بعدما عمل على توحید 172الشریعة

تحت قیادتھ، و بذلك خرجت المظاھرات ضد ...)الدینیة ، العلمانیة، اللیبرالیة، (المعارضة بكل أطیافھا

نظام الشاه و المطالبة بإزالتھ و عودة الخمیني الذي كان منفیا و الذي استمر في نضالھ لإلطاحة بالنظام 

م و دّمرت كل 1979جانفي   16الملكي الذي یقوده الشاه، و بالفعل غادر الشاه و الملكیة من إیران في 

فیفري عاد 01البولیس السري و اإلفراج عن السجناء السیاسیین، و في رموز ساللة البھلوي و تم حل

و دعا المعارضة لمساعدتھ في الحفاظ "قم"الخمیني إلى طھران رغبة في تأسیس دولة مثل الفاتیكان في 

170
.323، ص مرجع سابقبھلوان، 

171
.7، ص مرجع سابقالموسوي،الثورة البائسة، 

172
.174-172، ص ص مرجع سابقالسبكي، 
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ھكذا انھار النظام الشاھنشاھي و استقرت الجمھوریة اإلسالمیة حیث رافقتھا تغییرات .173على الدستور

.174و اجتماعیة و اقتصادیة جذریة وشاملة في كافة أرجاء إیرانسیاسیة

م مرحلة فاصلة في التاریخ اإلیراني الحدیث و 1979شكل اندالع الثورة اإلسالمیة في إیران 

تاریخ منطقة الخلیج، إذ أّثرت ھذه الثورة في طبیعة أنماط العالقات التي تربط إیران مع دول المنطقة و 

ل عام، فقد كانت الثورة اإلیرانیة بمثابة تغییر جذري في طبیعة نظام الحكم، حیث مع دول العالم بشك

كانت تحوال من دولة ملكیة علمانیة وثیقة الصلة بالغرب إلى دولة جمھوریة إسالمیة شعبیة و مناھضة 

لكل ما ھو غربي و غیر إسالمي، وقد فتحت الثورة الباب أمام دور إیراني جدید في المنطقة، حیث 

شّكلت منعطفا تاریخیا ھاما في حیاة إیران انعكس تأثیره على المنطقة بشكل عام ألنھ حمل تغییرات في 

.اإلستراتیجیة اإلیرانیة و في توّجھاتھا الخارجیة و عالقاتھا اإلقلیمیة

مثلت ھذه الثورة االنتصار الحقیقي للمسلمین داخل المجتمع اإلسالمي و نظرت إلى نفسھا على 

نھا نواًة و مركزا لألیدیولوجیة اإلسالمیة و الحركات اإلسالمیة، و االنتصار السریع الذي حقّقتھ أساس أ

منحھا ثقة بإمكانیة االنتشار السریع في العالم اإلسالمي، و اعتقدت أنھ باستطاعتھا نشر أفكارھا و 

اإلیرانیة ھو العقیدة و األساس األیدیولوجي للجمھوریة اإلسالمیة.175المساھمة في نشر دولة إسالمیة

اإلسالمیة القائمة على المذھب الشیعي االثني عشر الذي من عقائده اإلمامة كركن من أركان اإلیمان، و 

.176الواقع أن من ال یؤمن بإمامة أھل البیت ال یعتبر عندھم مؤمنا

ھكذا ظھرت بوادر المشروع اإلیراني في التوسع بعد الثورة اإلسالمیة عبر إطالق شعار

تصدیر الثورة التي كانت مجرد بدایة لعالقة صعبة مع دول الجوار تجاوزت مرحلة اإلمالءات التي كان 

، ھذا المشروع الذي أرید منھ السیطرة و االستحواذ على المنطقة و الرغبة في 177یمارسھا نظام الشاه

ذي یتأكد من خالل تبني البعد األیدیولوجي ال:السیادة اإلقلیمیة، تمیز بتنّوع مرتكزاتھ ولعل أھمھا

كذلك ینظر .178الخطاب الدیني عبر مبدأ تصدیر الثورة  اإلسالمیة و اإلصرار على ذلك كواجب إلزامي

قادة إیران إلى مشروعھم بجدیة تامة من أجل بناء دولتھم اإلسالمیة سواء كان ھذا المشروع مرتبطا 

173
الجامعة اإلسالمیة، غزة، كلیة التجارة، قسم (، المخاطر و التحدیاتالصراع النووي اإلیراني، محمود صالح جاد هللا أبو ركبة، عایش حبیب و محمد بالل 

http://alhadidi.filewordpress.com.18-16، ص ص )2012االقتصاد و العلوم السیاسیة، 
174

.226، ص مرجع سابقالجاف، 
175

، رسالة مقدمة استكماال لنیل شھادة الماجستر في 2007–1979)لبنان–سوریا (تأثیر النفوذ اإلیراني على الدول العربیة خالد جویعد ارتیمة العبادي، 

.45-41، ص ص ، )2008جامعة مؤتة، عمادة الدراسات العلیا، قسم العلوم السیاسیة، (العلوم السیاسیة،

176
.115، ص )2012، 1الكویت، مكتبة آفاق، ط(، دور الشیعة في تطور العراق السیاسي الحدیثعبد هللا فھد النفیسي، 

info@aafaq.com-www.aafaq.com
177

،)2011، 1بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط(،مجلس التعاون الخلیجي في مثلث الوراثة و النفط و القوى األجنبیةیوسف خلیفة الیوسف، 

info@caus.org.lb–https://www.caus.org.l.271ص  b
178

.224، ص مرجع سابقطایل العدوان، 
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حات السطوة اإلقلیمیة، فأخذ المسئولین خاصة بالعقیدة أو بدواعي األمن القومي أو برغبة التوسع و طمو

خالل السنوات األولى من عھد الجمھوریة اإلیرانیة، بتطبیق ھذه اإلستراتیجیة من خالل مبدأ تصدیر 

، و انتھجت السیاسة اإلیرانیة 179الثورة معتمدین على ما جاء في الدستور و خطب الخمیني و توّجھاتھ

الدول اإلسالمیة عامة، و تزامن ذلك مع محاوالت إیران فرض مسلك تصدیر الثورة و مبادئھا إلى 

سیطرتھا على منطقة الخلیج و بالتالي لعب دور إقلیمي في المنطقة، ما جعل دول ھذه المنطقة تدرك أن 

إیران تحاول تغییر خریطة منطقة الخلیج و التوازنات السیاسیة للقوى القائمة فیھا، خاصة مع استمرار 

لجزر اإلماراتیة الثالث و كذا بدایة الحرب العراقیة اإلیرانیة التي جاءت كنتیجة لتخّوف إیران احتالل ا

.180العراق من سیطرة إیران على المنطقة

بالتالي فإن محددات السیاسة الخارجیة و األھداف العامة للثورة التي استندت علیھا الثورة اإلسالمیة 

:م ھي1989م ـ1979اإلیرانیة في عھد الخمیني بین عامي 

:بالنسبة لألھداف العامة لنظام الثورة 

  العمل على تصدیر الثورة بمساندة الحركات اإلسالمیة على اعتبار أن الثورة اإلیرانیة

اإلسالمیة تؤمن باألیدیولوجیة العقائدیة المبنیة وفقا لألسس الدیمقراطیة المنبثقة عن المنھج 

فكریة متكاملة و ذو قدرة عالیة على تنظیم الحیاة اإلسالمي، و أن اإلسالم مدرسة علمیة و

البشریة، و ذلك من البدیھي أن اإلسالم یؤّكد على احترام سعادة اإلنسان و استقرار المجتمعات 

البشریة وفقا للمعاییر اإلنسانیة و رفض نزعة القوة المادیة و التسلّط و الخضوع للقوى 

.المتغطرسة

وى العظمى، بمعنى أن الجمھوریة اإلیرانیة اإلسالمیة لم تعد دولة اتخاذ سیاسة الحیاد تجاه الق

.ترتبط بأیة سیاسات دولیة ال تتوافق مع استقاللیة القرار اإلیراني و سیادة الدولة

 عدم إبرام أي معاھدة تؤدي إلى السیطرة األجنبیة على الثروات االقتصادیة و التأكید على

نع األجانب من تأسیس شركات أو مؤسسات ذات عالقة بقطاعي التحرر االقتصادي من خالل م

التجارة و الصناعة و منع إقامة قواعد عسكریة أجنبیة في إیران حتى و إن كان ھدفھا أغراض 

.181سلمیة

.227، ص المرجع نفسھ179
180

.42، صمرجع سابقجویعد أرتیمة العبادي، 
181
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:أما عن المحددات فھي كالتالي

و ترّكز إیران على محدد الّدور كفاعل أساسي في السیاسة الخارجیة:محدد الّدور و القوة

.یتجلى ذلك في تمّسكھا بمواقفھا اإلقلیمیة و استمرارھا في برنامجھا النووي

م 1979تبنت الثورة اإلسالمیة المحدد األمني في سیاستھا الخارجیة منذ عام :المحدد األمني

حیث كانت رموز الدولة تحمل رؤیة التعّنت للعالم الخارجي و تبّنت النزعة االستقاللیة التامة و 

من كافة معالم التبعیة لسیاسات الدول الكبرى، فالسیاسة اإلیرانیة رّكزت على محور الخروج

األمن من خالل مفھومھا الثوري في المرحلة األولى من عمر الثورة و یتضح ھذا المحدد من 

خالل إعالن الثورة توّجھاتھا في تصدیر الثورة إلى دول الجوار العربي، مما ولّد حالة من 

م الثقة المتبادلة مع معظم الدول العربیة من جانب، و عدم استقرار منطقة الخلیج التوتر و عد

.نتیجة الحروب و ما ترتب على ذلك من تزاید الدور الغربي في المنطقة من جانب آخر

حیث قامت الثورة اإلسالمیة على محدد االستقالل االقتصادي للدولة :المحدد االقتصادي

.182إلى التحرر من القیود الخارجیةاإلیرانیة و بشكل یسعى

 بروز البعد األیدیولوجي في السیاسة الخارجیة اإلیرانیة تجاه دول الخلیج و التوترات التي

:آلت إلیھا النظرة في عالقاتھا مع ھذه الدول

لعبت الھویة اإلیدیولوجیة للثورة اإلسالمیة اإلیرانیة دورا بارزا في تغییر توّجھات السیاسة 

الخارجیة، حیث أصبحت مبادئ الثورة مرجعیة للسلوك الخارجي، في مقابل وجود توّجھات سیاسیة 

و من خالل ھذا المحور و الذي یتمّثل في .داخلیة ترى بأنھ على إیران أن تحظى بدور القوة اإلقلیمیة

و السیاسة و دور األیدیولوجیا، نجد الثورة اإلسالمیة في إیران قامت على أساس الربط بین الدین

، على عكس النظام البھلوي الذي ال یرى ألي دور لرجال الدین و 183الرفض التام للفصل بینھما

المؤسسات الدینیة في الحیاة السیاسیة، و منذ الثورة أصبحت العقیدة تؤدي دور الركیزة لرؤیة إیران 

ب اإلیراني مفاھیم إسالمیة للعالم الخارجي بصفة عامة و لمنطقة الخلیج بصفة خاصة، حیث تبنى الخطا

مقتبسة من القرآن و السّنة، حیث سعت من خالل سیاستھا الخارجیة بشكل أو بآخر إلى تسییس الدین 

بشكل مباشر، فأصبح البعد المذھبي األیدیولوجي یلقي بظاللھ على األنشطة و التحّركات اإلیرانیة إقلیمیا 

إقامة الحكومة اإلسالمیة التي تسیطر علیھا المؤسسة "الخمیني "و عالمیا و یظھر ذلك من خالل سعي 

الدینیة، باعتبارھا النموذج األفضل و خیر الحكومات في ظل غیبة اإلمام المھدي المنتظر، و أنھا السبیل 

.456، ص المرجع نفسھ182
183

.124، ص مرجع سابقالعتیبي، 
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، أي العمل 184الوحید لتوحید المسلمین و تحریرھم من االستعمار و إسقاط الحكومات العمیلة لالستعمار

مي عالمي تجتمع أمة اإلسالم كافة تحت لوائھ حتى یتسنى تحقیق أمة واحدة من لتأسیس ائتالف إسال

"منطلق اآلیة القرآنیة *و إن ھذه أمتكم أمة واحدة و أنا رّبكم فاتقون : "185.

"الخمیني"و یمكن القول أن الحكومة اإلسالمیة أحد المفاھیم األساسیة التي أّثرت في تصّور 

أولھا :، فیعتبرھا خیر الحكومات لثالث اعتبارات أساسیة186خارجیة اإلیرانیةلكیفیة إدارة السیاسة ال

محمد بن الحسن "یتعلّق بتطبیق أحكام الشریعة اإلسالمیة في ظل غیبة اإلمام المھدي المنتظر 

م، أما ثانیھا و ثالثھا فیتعلّقان بتوحید 874ھجري الموافق ل 256الذي دخل غیبتھ الكبرى "العسكري

و إن كانت دستوریة فھي "الخمیني"ین و تحریرھم من االستعمار، و الحكومة اإلسالمیة عند المسلم

.187لیست مطلقة یستبد فیھا رئیس الدولة برأیھ

كما أن فكر الخمیني یحمل نظرة سلبیة للنظم الملكیة حیث خلّص إلى أن اإلسالم یعارض 

م الخلیجیة كونھا تقوم على الملكیة، األمر الذي الملكیة، و على ھذا األساس حاول تصدیر الثورة إلى النظ

ففكر الخمیني فیما یتعلّق بالحكومة اإلسالمیة ارتبط برفضھ ألي شكل .أّثر في العالقات مع ھذه الدول

من أشكال الحكومات األخرى، خاصة الملكیة التي تتعارض مع اإلسالم، فعمل على السعي لتصدیر 

م على الملكیة لتعارضھا مع أحكام الشریعة، و ھو بذلك أراد تصدیر الثورة إلى ھذه الدول كونھا تقو

.188حماسة إیران لإلسالم، لتخلّص ھذه الشعوب نفسھا من النظم الفاسدة

اعتبر الخمیني الوحدة اإلسالمیة السبیل الوحید لالستقالل و االعتماد على الذات، وتحّدث عن 

الذاتي و حكومتھ الخاصة مع تعاون كل ھذه األقطار وحدة إسالمیة تسمح باحتفاظ كل قطر باستقاللھ

لمواجھة أعداء اإلسالم، و قد تكون دعوة الوحدة بھذا الشكل یھدف من وراءھا طمأنة الدول اإلسالمیة 

األخرى بأّن مفھومھ للوحدة ال یعني توحید المسلمین تحت حكم إیران و إسقاط كل حكومات الدول 

.189اإلسالمیة

رأى الخمیني أن اإلسالم ال یعترف بالحدود بین الدول اإلسالمیة، و أن مشاكل المسلمین و قد

تعود إلى تشتتھم و أن استمرار الفرقة بین المسلمین یحقق استمرار استغالل بالدھم و مواردھم الطبیعیة 

.126، ص المرجع نفسھ184
185

، 2007، أكتوبر 86، عمجلة مختارات إیرانیةحسن، صوفي محمد حسین، منوجھر محمدي، السیاسة الخارجیة لجمھوریة إیران اإلسالمیة، 
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.128، ص مرجع سابقالعتیبي، 
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حكم العالم و إحیاء من قبل القوى االستعماریة، و قد اعتبر كذلك أن وحدة المسلمین ھي طریقھم الوحید ل

حضارتھم، و طالب الخمیني المسلمین بالوحدة كشرط ضروري للتخلّص من الوجود الصھیوني على 

أراضي المسلمین، كما أشار إلى خطورة الخالفات المذھبیة و العنصریة فیما بین المسلمین، و قد أعاد 

من وراء ذلك السیطرة على أراضي الخالفات بین السّنة و الشیعة إلى القوى االستعماریة التي ھدفت 

المسلمین و نھب ثرواتھا، و اتھم نفس القوى بزرع العداء بین العرب و بقیة المسلمین، و حّث المسلمین 

على التخلّص من انتماءاتھم العنصریة سواء كانوا عربا أم فرسا أم أتراكا و التوّحد تحت رایة 

.191أین انتقد الثغرات القومیة التي تقّسم العالم اإلسالميو ھنا الحدیث عن األممیة الدینیة .190اإلسالم

وقد بلور الدستور اإلیراني فكرة الوحدة عندما أكد أن إیران ستقیم سیاستھا على أساس السعي 

وقد تعھد الخمیني بتصدیر .لتحقیق وحدة العالم اإلسالمي على األصعدة السیاسیة، االقتصادیة و الثقافیة

لكّنھ أكد في مّرات أخرى أن تصدیر الثورة یملي على إیران الدعایة  لمبادئھا بین الثورة اإلسالمیة،

المسلمین عبر العالم خاصة مبادئ األخوة و المساواة، و قد یكون ھذا االعتدال أیضا مرجعھ أّن كالم 

الخمیني بعد الثورة كان یؤخذ كموقف رسمي إلیران مما كان سیستدعي رفض الدول األخرى لو أنھ

.تحّدث عن تصدیر الثورة بالقوة

و من ناحیة أخرى طالب الخمیني الدول اإلسالمیة بقطع العالقات مع القوى العظمى، خاصة الوالیات 

المتحدة األمریكیة، حتى یحّققوا استقاللھم، و حث المسلمین على محاربة القوى الخارجیة التي تحاول 

ات الدبلوماسیة مع القوى الخارجیة المعتدیة التي ترید السیطرة على الدول اإلسالمیة، و بقطع العالق

و في ھذا اإلطار اعتبر أي عدوان ضد أي بلد مسلم من جانب ما اسماه بقوى .استغالل موارد المسلمین

و ھنا الحدیث عن مبدأ الالشرقیة و الالغربیة الذي تبنتھ .192االستكبار العالمي عدوا ضد كل المسلمین

"في سیاستھا الخارجیة، ذلك الشعار الذي یعني الحیاد من المنظور الدینيإیران بعد الثورة  یا أّیھا :

"الذین آمنوا ال تتخذوا عدّوي و عدّوكم أولیاء تلقون إلیھم بالمودة و قد كفروا بما جاءكم من الحق

*.193"1"الممتحنة 

:محددات شرعیة لھ ھيو الحیاد كما تبناه الخمیني لھ محتواه اإلسالمي الذي تأكد على أربعة

عدم جواز الخضوع لغیر هللا أي ال قوة من شرق أو من غرب.

عدم السماح بتآمر القوى العظمى على اإلسالم كدین و على المسلمین كأمة.

.62، ص المرجع نفسھ190
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الحفاظ على الھویة الذي ال یتأتى إالّ بمقاومة محاولة تحویل المسلمین إلى عمالء.

194و رفض فصلھما كأثر من آثار التبعیة للخارجالترابط الوثیق بین الدین و السیاسة.

وجدناه یركز على ثالثة مفاھیم أساسیة أّثرت في "للخمیني"و بھذا یمكن القول أن الفكر السیاسي 

تصّوره لكیفیة إدارة السیاسة الخارجیة اإلیرانیة و ھي الحكومة اإلسالمیة، الحیاد و األممیة الدینیة، ھذه 

بقضایا أھم و اشمل تتصل بتصدیر الثورة و التدخل في الشؤون الداخلیة للدول و المفاھیم ارتبطت 

.195العالقة مع النظم الملكیة، و أّثرت بالتالي في العالقات مع دول الجوار

في األخیر یمكن القول أن الخمیني اعتبر إنشاء الحكومة اإلسالمیة في إیران مجّرد خطوة أولى 

، كما حث إیران بعد الثورة على دعم المستضعفین و حركات التحرر عبر تجاه إنشاء الدولة العالمیة

العالم، و طالب الحكومة اإلیرانیة بأن یكون ھدفھا تحریر البشریة بأكملھا، و من جھة أخرى طالب 

المستضعفین ضد ھیمنة القوى الكبرى التي أسماھا بالشیطانیة في كافة أنحاء العالم بدعم إیران التي 

الثورة حسبھ مركز المقاومة ضد القوى العظمى، و حّذر من أّنھ إذا تعّرضت إیران أصبحت بعد

للھزیمة، فسیعني ذلك ھزیمة المسلمین و المستضعفین في العالم بأسره، كما رفض اإلقرار بالحدود 

الجغرافیة و اعترف فقط بما أسماه الحدود األیدیولوجیة، و أكد أن خالص البشریة یكمن في تطبیق 

انین الشریعة، و قّسم العالم إلى مستكبرین و مستضعفین یسیطر فیھ األول على الثاني و الذي یضم قو

.إلى جانب المسلمین كافة شعوب العالم

م عكس ما سبق من أفكار، إذ تحّدث عن المسؤولیة األخویة إلیران 1979والدستور اإلیراني لعام 

كما حدد في دیباجتھ أن ھدف إیران .مستضعفین عبر العالمتجاه كافة المسلمین، و دعمھا المطلق لكافة ال

ھو بناء األمة العالمیة و التزامھا العمل على إقامة حكومة الحق و العدل في كافة أرجاء العالم، و حمایة 

الكفاح الشرعي للمستضعفین ضد المستكبرین دون التدّخل في الشؤون الّداخلیة للدول، و كذا العمل على 

.196تعمار الذي یسعى لتجزئة الدول اإلسالمیة و السیطرة علیھاتصفیة االس

194
.63، 62، ص ص مرجع سابقعبد المنعم مسعد،
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إیران بین إستراتیجیة الدور اإلقلیمي و بسط نفوذھا وتوّسعھا في المنطقة الخلیجیة:

إلى جانب دور األیدیولوجیة في السیاسة الخارجیة اإلیرانیة تجاه الدول الخلیجیة و بالخصوص 

لطالما سعت إیران إلى النفوذ و البحث عن دور إقلیمي لھا في المنطقة التي تقوم أنظمتھا على الملكیة،

حیث .الخلیجیة، فإیران لھا توّجھات سیاسیة داخلیة ترى بأن على إیران أن تحظى بدور القوة اإلقلیمیة

كما  یعتبر الخلیج ممرا شدید األھمیة بالنسبة إلیران، و یعتبر نافذة إیران األساسیة على العالم الخارجي،

تسیطر على مضیق ھرمز ذو األھمیة اإلستراتیجیة حیث یتم تصدیر النفط اإلیراني عن طریقھ، كما تقع 

أغلب منشآتھا النفطیة علیة أو بالقرب منھ ما جعلھا تمّثل قوة رئیسیة في الخلیج ما یمّكنھا من لعب دور 

لى إیران أن تستمر في القیام بدور القوة ، فھناك إیمان إیراني دائم مفاده أّنھ یتحتم ع197إقلیمي في المنطقة

"میكیافیليالخلیجیة الكبرى على حد قول  القوة ھي القدرة على تغییر األشیاء و لكن إذا امتلكت القوة و :

، و ھذا األمر تحقق بوضوح في ظل حكم البھلوي الذي حقق 198"لم تستخدمھا فإنك سوف تخسرھا حتما

عدتھ في ذلك ظروف إقلیمیة و دولیة كالمساعدة التي حظي بھا من نجاحا قویا في بناء قوة إقلیمیة سا

م تقوم بدور الحارس للمصالح 1979طرف الوالیات المتحدة األمریكیة، حیث ظلّت إیران إلى غایة 

.الغربیة خاصة الوالیات المتحدة األمریكیة

و إعالن الجمھوریة م و التي أطاحت بحكم الشاه 1979إن قیام الثورة اإلسالمیة في إیران عام 

اإلسالمیة أدت إلى تغییرات جذریة في سیاسة إیران على المستوى الداخلي و الخارجي، و التحول بعیدا 

عن الوالیات المتحدة األمریكیة بشكل أساسي، إال أن رؤیة إیران لدورھا اإلقلیمي في منطقة الخلیج لم 

لي عن دورھا اإلقلیمي الذي سعت إلى ممارستھ فترة فإیران بعد الثورة لم تسعى إلى التخ.تتغّیر أھدافھا

الشاه، و ھذا األمر ما ھو إال  دلیل على أّن االعتبارات المصلحّیة و القومیة جاءت فوق المصالح و 

االعتبارات األیدیولوجیة التي جاءت بھا الثورة اإلسالمیة، و بھذا یمكن القول أن دور إیران اإلقلیمي بعد 

م بذات الخصائص التي تمّیز بھا نظام الشاه على الرغم من اختالف منطلقات كل الثورة مازال یتس

منھما، فالدور اإلقلیمي اإلیراني انطلق من مفھوم جدید حیث اتخذت الجمھوریة اإلیرانیة  لنفسھا منھجا 

مختلقا و دورا جدیدا یتعدى حدود دور شرطي الخلیج، و ھذا الدور یرتكز على الحكومة اإلسالمیة 

العالمیة و التي أصبحت منطلقا جدیدا لرؤیة إیران لدورھا الخارجي، فالدور اإلیراني تأّثر بالعقیدة الدینیة 

.199التي مّثلت الركیزة األساسیة لرؤیة إیران للعالم الخارجي خاصة الدول الخلیجیة

197
.131، ص مرجع سابقالعتیبي، 

198
Machiavell, Leçons de réalisme pour devenir un fin stratège, (maxima, Paris, 2009), page 29.
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على  تبنت إیران خالل ھذه المرحلة مشروع جدید ذو طابع توّسعي من أجل التوّسع و التمدد

حساب الدول العربیة منھا الخلیجیة بصفة خاصة بحكم القرب الجغرافي و طبیعة النظام الحاكم في ھذه 

الدول و الذي یتنافى مع مبادئ الثورة اإلسالمیة، حیث سعت إیران إلى بسط نفوذھا في المنطقة و 

ھذا المشروع تسّتر تحت بالتالي لعب دور إقلیمي یختلف عن الدور الذي كانت تقوم بھ قبل الثورة، و 

شعارات مختلفة كنصرة المستضعفین، و العداء للمستكبرین، تحقیق الوحدة اإلسالمیة، حمایة أبناء 

مذھب آل البیت من االضطھاد في بعض الدول، و سیاسة النظام الحاكم الجدید اعتمدت على المزج بین 

ل السعي الستعادة أمجاد اإلمبراطوریة العوامل التاریخیة المتمثلة في الماضي اإلمبراطوري من خال

الفارسیة و یظھر ذلك من خالل المطالبة بالحقوق التاریخیة اإلیرانیة في المنطقة، و كذا العوامل القومیة 

المتمثلة في القومیة الفارسیة كما في النظام السابق مع إضافات دینیة ناتجة عن تبني النھج المذھبي 

.200األمةالشیعي المناھض لمجمل عقائد 

فالمشروع اإلیراني مشروع إقلیمي ذو صبغة إمبراطوریة قومیة، تستر تحت شعارات إسالمیة، 

أول من صّرح بذلك األمر الذي أدلى بھ "الخمیني"و ھنا الحدیث عن مسألة الھالل الشیعي حیث كان 

إقامة حزام إلى"الخمیني"، حیث سعى 201"أبو الحسن بني صدر"رئیس الجمھوریة في عھد الخمیني 

شیعي للسیطرة على ضفتي العالم اإلسالمي بدًءا من إیران ثم العراق، حیث شكلت ھذه األخیرة قلب ھذه 

اإلستراتیجیة بسبب موقعھ اإلستراتیجي و موارده النفطیة، كما أنھ یحوي على أكبر عدد من الشیعة في 

الجناح الغربي لما یسمى الھالل الشیعي، المنطقة خارج إیران، وصوال إلى سوریا و لبنان اللتین تشكالن 

و بالتالي السیطرة على العالم اإلسالمي بما فیھا منطقة الخلیج، و ھذا المشروع تجلى في ھذه المنطقة 

من خالل االعتماد على اختراق القاعدة الشعبیة خاصة من الناحیة المذھبیة مستغلین في ذلك تواجد 

.202اعدة من حزب هللا و دوره في ھذا االختراقالتجمعات الشیعیة في ھذه الدول بمس

ھذا و إلى جانب ھذه العوامل المحّركة لسیاسة إیران تجاه الدول المجاورة التي تنبع من البیئة 

الداخلیة اإلیرانیة، ھناك عوامل أفرزھا واقع مشھد المنطقة و ذلك منذ سقوط الدولة العثمانیة و ما نتج 

العثمانیة و ذلك بعد عن ذلك من تغییر في خریطة المنطقة العربیة كون معظمھا كان جزء من الدولة 

م بین اإلمبراطوریتین االستعماریتین 1916"سایكس بیكو"تقسیم أمالك الرجل المریض وفقا التفاقیة 

م و ما نتج عن ذلك من حروب 1948فرنسا و بریطانیا، وصوال إلى تطبیع إسرائیل في المنطقة عام 

ي اإلسرائیلي بعد توقیعھا التفاقیة إسرائیلیة، أدت إلى إخراج مصر من دائرة الصراع العرب–عربیة 

بوصیة  ستنصحیم و ما نتج عن ذلك من انھیار للنظام اإلقلیمي العربي الذي لم 1979سنة "كامب دیفید"

200
.، ص،سابقمرجع خلیفة راشد،  18

201
).2000جانفي  17(قناة الجزیرة، سامي كلیب، أبو الحسن بني صدر، الثورة اإلیرانیة و أمریكا و العرب، قطر،

202
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"التي قال فیھامیكیافیلي عندما تكون تحت الضغوطات، علیك االحتفاظ بالشيء األھم من بین :

میة في إیران التي على إثرھا تم إسقاط الحكم الملكي و الذي تزامن مع أحداث الثورة اإلسال203"األشیاء

و إعالن الجمھوریة اإلسالمیة، حیث أرادت ملئ الفراغ الذي تركتھ مصر و االنتقال من لعب دور 

شرطي الخلیج و رعایة مصالح الغرب عامة و الوالیات المتحدة األمریكیة خاصة و التعاون مع إسرائیل 

.إلى عدو لھم

ان في المنطقة عنصر قوة مساھم في إنجاح مشروعھا في التوّسع، حیث صنعت كما تملك إیر

لنفسھا عمالء في بعض الدول اإلسالمیة و ھي عبارة عن أحزاب موالیة لھا و تقوم بخدمة المشروع 

اإلیراني كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، و أحسن نموذج على ذلك حزب هللا اللبناني الذي یتبنى منظومة 

قیھ، و من العوامل المساھمة في العملیة التوسعیة اإلیرانیة التجّمعات الشیعیة المنتشرة في والیة الف

المنطقة فھي مسّخرة لخدمة إیران و سیاستھا التوسعیة كما في الكویت، العراق، البحرین، السعودیة،    

.204رافي من إیرانو ما لدى ھذه التجّمعات من میزات خطیرة كالكثرة العددیة، المال، و القرب الجغ

السیاسة األمنیة و التسلحیة اإلیرانیة و انعكاساتھا على أمن منطقة الخلیج:

برزت قضیة أمن الخلیج باعتبارھا مسألة محوریة في السیاسة الدولیة منذ أواخر الستینات عقب 

تھیأ نفسھا م، فبرزت تیارات 1971إعالن بریطانیا انسحابھا من منطقة الخلیج و الذي تم بالفعل عام 

و في ھذه الفترة كانت إیران أھم الدول الحلیفة للوالیات المتحدة .لملئ الفراغ األمني المحتم حدوثھ

األمریكیة، حیث كانت تمّثل العمود األساسي لإلستراتیجیة األمریكیة في ھذه المنطقة، و ھنا الحدیث عن 

وضع ھذه السیاسة لتحقیق مصالحھا في ، و تم205و عن سیاسة الدعامتین المتساندتین"نیكسون"مبدأ  

المنطقة خاصة فیما یتعلّق بالتزوید بالنفط دون التدخل المباشر من خالل دعم األنظمة الحلیفة لھا 

.عسكریا و اقتصادیا لكي تتمّكن من القیام بدور الحارس لمصالحھا بالنیابة عنھا

اإلقلیمیة و توجیھھا نحو إقامة نظام و من ثم عملت الوالیات المتحدة األمریكیة على دعم الجھود

للدفاع عن األمن في المنطقة في جو من االستقرار بعیدا عن التدّخالت الخارجیة و بخاصة التدّخالت 

السوفیاتیة و ذلك باالعتماد على الدول القومیة و المستقرة في المنطقة و بالتالي تضع مبدأ نیكسون 

لدول ھي باكستان، إیران، السعودیة و تركیا، إال أّن السعودیة موضع التنفیذ على أرض الواقع و ھذه ا

203
Machiavel, op cit, page 10.

204
، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستر في العلوم 2003-2002األوسط لكل من  تركیا و إیران نحو الشرقاإلستراتیجیة اإلقلیمیةسعد فیصل السعد، 

…/www.meu.edu.jo.126، ص)2013جامعة الشرق األوسط، كلیة اآلداب و العلوم ، (السیاسیة  /
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امتنعت عن المشاركة في ھذه المھمة، في حین أعلن شاه إیران أن بالده ستتحمل وحدھا عبء الدفاع 

.عن أمن الخلیج

إن سیاسة الوالیات المتحدة األمریكیة التي تقضي بإیجاد حلفاء لھا في المناطق الحیویة كما في 

ة الخلیج الذي وضعت فیھا إیران كحارس لمصالحھا، توافقا مع التطلّعات التوسعیة اإلیرانیة و منطق

الرغبة في القیام بالدور الرئیسي في حمایة أمن المنطقة، فكانت إیران ھي القوة اإلقلیمیة التي اعتمدت 

مقّومات القوة العسكریة علیھا الوالیات المتحدة األمریكیة في تطبیق سیاستھا حیث قامت بإمدادھا بكل 

للقیام بھذا الدور، خاصة مع رفض السعودیة تطبیق تلك اإلستراتیجیة، و المبیعات العسكریة الضخمة 

م 1973إلیران ساھمت في انتعاش الصناعة العسكریة األمریكیة و تزامن ذلك مع الطفرة النفطیة لعام 

كمیات السالح في الوقت الذي كانت الرغبة التي ساعدت على توفیر الموارد المالیة الالزمة لزیادة

.206اإلیرانیة في السیطرة على الخلیج و سد الفراغ األمني قویة

م مّثل ضربة لإلستراتیجیة األمریكیة في المنطقة 1979إن قیام الثورة اإلسالمیة في إیران عام 

لذي حدث في السیاستین نتیجة سقوط الشاه و انفتاح ثغرة األمن في الخلیج مّرة أخرى بعد التغییر ا

فالثورة اإلسالمیة وضعت نھایة للتوازن اإلستراتیجي القائم آنذاك، و .الداخلیة و الخارجیة إلیران الثورة

:من أھم المعطیات الواقعیة للثورة اإلسالمیة، حدوث فراغ استراتیجي نتج عنھ جملة من المتغّیرات

إیران إلى توسیع نفوذھا في المنطقة عن طریق انھیار سیاسة الدعامتین المتساندتین و سعي

.تصدیر تجربة الثورة

الحرب العراقیةـ اإلیرانیة و التي  لھا تأثیر سلبي على التوازن اإلستراتیجي في المنطقة.

 207م1979االجتیاح السوفیاتي ألفغانستان في نھایة.

حول منطقة الخلیج، و في المقابل الثورة أدى التدخل السوفیاتي في أفغانستان إلى تفاقم الصراع

في إیران أدت إلى إیجاد نوع من عدم االستقرار في المنطقة، فبالرغم من تغّیر القیادات في إیران 

بإسقاط النظام الملكي، فإن تصریحات القادة الجدد تؤّكد بأن سیاسات إیران التوسعیة لم تنتھ، األمر الذي 

.صیغ المطروحة لتحقیق استقرار المنطقة و أمنھاأّدى إلى حدوث تغییرات في ال

والسیاسة التوسعیة اإلیرانیة تظھر من خالل االستمرار في احتالل الجزر اإلماراتیة، و بالتالي مواصلة 

.146، 145، ص ص مرجع نفسھال206
207

رؤیة في محركات الصراع االستراتیجي و التفاعالت :اإلستراتیجیة اإلقلیمیة و الدولیة ألمن منطقة الخلیج العربي"محمد عبد الغفار، 
.04، ص )2012، دیسمبر 1البحرین، مركز البحرین للدراسات اإلستراتیجیة و الدولیة و الطاقة، ط(، معھااإلقلیمیة
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التمسك بأطماع الشاه التوسعیة على حساب دول المنطقة و السیطرة علیھا من خالل إعالن مبدأ تصدیر 

من عدم االستقرار فیھا، و سیاسة التوسع تستند إلى دعاوي الخمیني في التأكید الثورة ما أدى إلى حاالت

، و في ھذا الصدد ھددت إیران باحتالل البحرین 208على أن منطقة الخلیج ھي منطقة نفوذ إیرانیة

م باعتبارھا جزءا تابعا لھا، إلى جانب إعالن قادتھا عدم التخلي عن الجزر اإلماراتیة الثالث المحتلة عا

.م، حیث اعتبروا دول المنطقة غیر مستقلة بما فیھا السعودیة1971

أدت التوجھات اإلیرانیة الجدیدة تجاه أمن الخلیج و دول المنطقة و عالقاتھا الخارجیة خاصة مع 

الوالیات المتحدة األمریكیة إلى فرض ھذه األخیرة و الدول الغربیة حضرا شامال ضد طھران في كافة 

ح، و رفضت التعاون معھا في ھذا المجال و بالتالي حرمان القوات المسلحة اإلیرانیة من مجاالت التسلی

الحصول على أسلحة جدیدة، كما تعّرضت المنشآت النوویة اإلیرانیة للقصف الجوي و الصاروخي 

میني إال أنھ و بعد السنوات األولى للحرب قامت حكومة الخ.اإلیرانیة–العراقي أثناء الحرب العراقیة 

، فبدأ ھذا األخیر یشھد مزیدا من قوة 209بإحیاء البرنامج النووي و ركزت اھتمامھا على السالح النووي

الدفع، حیث أدت تطّورات الحرب مع العراق إلى إحداث تحّوالت جذریة في التفكیر اإلستراتیجي 

تم بإعادة تفعیل البرنامج اإلیراني في المجال النووي، إذ وجدت القیادة اإلیرانیة أنھ من الحیوي أن تھ

النووي و نّفذت من األنشطة المتعلّقة لتصمیم األسلحة، و امتالك إیران للتقنیة الالزمة إلنتاج الطاقة 

.210النوویة ما جعل منھا من الدول اإلقلیمیة القویة، كما أّنھ من شأنھ التأثیر على استقرار منطقة الخلیج

المفروض علیھا جعل إیران تتوّجھ إلى الدول الشرقیة، و العجز في توفیر األسلحة بعد الحضر 

فبانقطاع المساعدات األمریكیة في ھذا المجال، عملت إیران على البحث عن شركاء جدد لتزویدھا 

م إلى الصین التي أبرمت معھا 1985، حیث لجأت عام 211بتكنولوجیا متقدمة في مجال السالح النووي

مل تدریب المھندسین اإلیرانیین في الصین، و نقل تكنولوجیا البحوث اتفاقا للتعاون النووي المشترك یش

كیلووات في منشأة بحوث أصفھان، كما أجرت 27النوویة، و إنشاء مفاعل صغیر للبحوث طاقتھ 

مفاوضات مشابھة مع روسیا لشراء مفاعلین نوویین و إكمال مفاعل بوشھر الذي لم تستكملھ الشركات 

لحضر الذي فرضتھ الوالیات المتحدة األمریكیة على تصدیر التكنولوجیا النوویة األلمانیة و ذلك بعد ا

.إلیران بعد الثورة اإلسالمیة

م بدأت إیران في توسیع دائرة التعاون مع األرجنتین و كوریا الشمالیة و 1986و في عام 

ود نووي أرجنتیني م اتفاقا مع األرجنتین للحصول على وق1987باكستان و الھند، حیث وّقعت في عام 

208
.147، ص جع سابقمرالعتیبي، 

209
.04، لندن، ص المعھد الدولي للدراسات االستراتیجیة، 2004-2003حصن الحزم، التوازن العسكري 

210
.134، صمرجع سابقفیصل السعد، 

211
.134، ص مرجع سابقطایل العدوان، 
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من الیورانیوم غیر المخصب لألغراض العسكریة لمفاعل طھران التجریبي، ثم اتفقت مع جنوب إفریقیا 

.م للحصول على كمیات كبیرة من الیورانیوم المرّكز1989–م1988في الفترة ما بین 

جھودھا في نشطت إیران في مجال تطویر و إنتاج األسلحة البالیستیة متوسطة المدى، و كشفت 

م مع كل من كوریا الشمالیة و الصین، حیث اعتمدت على كوریا الشمالیة في 1984المجال مند عام 

ھذا و إلى جانب صواریخ "إم"و على الصین في تصنیع صواریخ فئة "سكوب ب "تصنیع الصاروخ 

–العراقیة أخرى تم استخدامھا على نطاق واسع خالل حرب المدن في المراحل األخیرة من الحرب 

.212اإلیرانیة

و في مجال إنتاج األسلحة الكیماویة و البیولوجیة، نجد أن نجاح إیران في ھذا المجال یفوق 

نجاحھا في مجال الطاقة النوویة، إذ لم تحقق القیادة اإلیرانیة قدرتھا على إنتاج األسلحة الكیماویة و 

.البیولوجیة

ناك مجاراة بین الطرفین في مجال شراء األسلحة حیث و في ظل الحرب العراقیة ـ اإلیرانیة  ھ

أنفقت إیران نسبة كبیرة من عملتھا الصعبة على مشتریات السالح، و على الرغم من ذلك لم تستطع 

–م 1984مجاراة العراق في مجال السالح، ففي الوقت الذي كانت فیھ إیرادات إیران من السالح من 

.ملیار دوالر7.69، تصل في الجانب العراقي نحو ملیار دوالر5.10م تبلغ نحو 1988

و یعد الملف النووي اإلیراني من أكثر الملفات األمنیة في المنطقة أھمیة و حساسیة فلھ تداعیات 

م عندما وّقعت مع الوالیات المتحدة 1957خطیرة على أمن منطقة الخلیج، و یعود ھذا البرنامج لعام 

ووي، وبدأ إنشاء مفاعل طھران النووي لألبحاث، و الذي یدخل في إطار األمریكیة اتفاقیة التعاون الن

الجھود األمریكیة لتحویل إیران إلى قوة إقلیمیة و الدور الذي وضفّت بھ كشرطي الخلیج حمایًة 

لمصالحھا في المنطقة في إطار صراعھا مع اإلتحاد السوفیاتي و العمل على عدم تمدّده في المنطقة، و 

شاه تبنت إیران الثورة المشروع النووي و إن توقف العمل فیھ لفترة اقتضتھا ظروف عقب سقوط ال

الحرب العراقیة اإلیرانیة، جاءت عملیة المراجعة و اإلحیاء التي قام بھا نظام الجمھوریة و توّجھھ إلى 

لى إعادة ، و توّجھھا إ213إیجاد شركاء جدد بعد الحضر الذي فرضتھ علیھا الوالیات المتحدة األمریكیة

تطویر قدراتھا النوویة یعود إلى وقوف الغرب لجانب العراق التي استخدمت بشكل مكّثف األسلحة 

الكیماویة و البیولوجیة خالل حربھا معھا ما أسفر عن خسائر جسیمة في الجانب اإلیراني وصلت إلى 

لنووي، إلى جانب دوافع شخص، األمر الذي دّعم اتجاه الحكومة اإلسالمیة لتطویر برنامجھا ا100.000

212
.150، ص مرجع سابقالعتیبي، 

213
.348، ص مرجع سابقفضل المولي حامد، 
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إستراتیجیة یندرج فیھا تطویر القدرات النوویة في إطار تصّور متكامل لبناء مكانة متمّیزة على الساحة 

.214اإلقلیمیة، و القیام بأدوار متعددة تبدأ بالمشاركة في ترتیبات أمن الخلیج

كل كبیر على البیئة و التسلّح اإلیراني أثار القلق في إقلیم منطقة الخلیج، حیث یؤّثر بش

اإلستراتیجیة للمنطقة، و اآلثار التي یمكن أن یحدثھا البرنامج النووي اإلیراني على المنطقة سواء كانت 

بیئیة أو أمنیة متعّددة، كتھدید االستقرار اإلقلیمي في المنطقة، فإذا ما أرادت إیران أن تمتد فإن إمكانیة 

، علما أن في الشرق ھناك القوى النوویة األسیویة   )یج العربي الخل(التمدد المتاحة لھا سیكون الغرب 

.215و في الشمال ھناك روسیا"ھند، باكستان و الصین "

:سیاسة المعارضة للغرب خاصة الوالیات المتحدة األمریكیة و حلیفتھا إسرائیل:المطلب الثاني 

و تزداد ھذه األھمیة نظرا تتمتع الجمھوریة اإلسالمیة بأھمیة إستراتیجیة كبیرة وحیویة، 

للتطورات اإلقلیمیة و الدولیة المتاحة أمامھا، و قد كانت إیران خالل الفترة الماضیة التي سبقت نجاح 

الثورة اإلسالمیة تمثل حجر الزاویة في السیاسة األمریكیة، إذ كانت السیاسة اإلیرانیة في تلك المرحلة 

یدا األمریكیة سواء كانت ھذه المصالح سیاسیة أم اقتصادیة أم موّجھة نحو حمایة المصالح الغربیة و تحد

.أمنیة أو جمیعھا معا

و بعد نجاح الثورة اإلسالمیة في إیران و ما مّثلتھ من تغییر أساسي و جذري في سیاستھا 

الخارجیة سواء على المستوى اإلقلیمي أم الخارجي، انتقلت من مرحلة المدافع عن المصالح الغربیة في 

منطقة إلى دولة تتبع سیاسة إسالمیة مستقلة بعیدة عن المحاور و التحالفات، و طرحت ھذه الثورة ال

أفكارا جدیدة اتصفت بخصوصیة و توّجھات مغایرة و مختلفة لما ھو سائد في البیئة اإلقلیمیة و الدولیة 

.على حد سواء

ة و لكیفیة التعامل معھا بعد اعتبرت ھذه الثورة نقطة تحول في نظرة إیران لعالقاتھا الخارجی

نجاح الثورة في بلورة سیاسة خارجیة تمّثل ردة فعل قویة على السیاسة الخارجیة التي اتبعھا الشاه و 

فعلى الصعید .216ألغت الدور الذي وضعھ إلیران بھدف حمایة مصالح الغرب خاصة األمریكیة

فسھ في المنطقة خاصة مع االنسحاب الخارجي استطاع الشاه كحلیف ألمریكا و إسرائیل أن یمكن ن

.م1971البریطاني عام 

.350ص ،المرجع نفسھ214
.61، ص المرجع نفسھ215
216

.03، ص 2004مارس 16،  مركز القدس للدراسات السیاسیة، عاما على الثورة التحدیات الداخلیة و الخارجیة25، ایران نبیل العتوم
Alqudscenter.or/uploads/Iran.pdf.godof.algerriaforum.net/t6878-topic.
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إن النظام الدولي القائم في ظل الجمھوریة اإلسالمیة یقوم على الثنائیة القطبیة، الذي جاء كنتیجة 

لنھایة الحرب العالمیة الثانیة حیث انقسم العالم إلى معسكرین، غربي بقیادة الوالیات المتحدة األمریكیة و 

سماه باالمبریالیة الشرقیة و اإلمبریالیة الغربیة، شرقي بقیادة اإلتحاد السوفییتي، فقد تحّدث الخمیني عما أ

فرأى أن النظام الدولي ینقسم بین السیطرة السوفیاتیة و السیطرة األمریكیة، كما اتھم الثورات السابقة 

.217للثورة اإلیرانیة في العالم الثالث بأّنھا ارتبطت إما  بالغرب أو الشرق

، حیث اعتبر الخمیني النظام 218شرقیة و الالغربیةو إیران منذ نجاح الثور تبّنت شعار الالّ 

اإلسالمي ھو النظام الوحید غیر المنحاز، و قد أكد الدستور اإلیراني مبدأ الحیاد تجاه ما اسماه بالقوى 

، و قد ساوى بینھما كقوى استعماریة تعمل على استغالل العالم الثالث، و ھو ما 219المتسلّطة في العالم

مع الوالیات المتحدة األمریكیة بحكم صلتھا مع الشاه المخلوع، من خالل دعم أعطى أولویة للصراع 

نظامھ االستبدادي و إمداده بالسالح، و امتد عداء الخمیني على الدول المتعاملة معھ و وضعھا في مرّبع 

220.واحد

ما  و قد اتھم ھذه القوى بالھیمنة على النظام العالمي للحفاظ على مصالحھا، و أرجع مسؤولیة

یعانیھ العالم من مشكالت إلى ھذه القوى المتثالھا ألیدیولوجیات ذات مصدر إنساني و وضعي ، و قد 

.221تنبأ الخمیني بتحالف بین القوتین في معركة ضد اإلسالم

تمیزت فترة حكم الخمیني بالعداء ألمریكا والذي مّیز عالقات إیران الخارجیة، و اتخاذ 

:لعداء اتجاه الحكومة األمریكیة یرجع ألسباب متعددةالجمھوریة اإلسالمیة موقف ا

استقبال الوالیات المتحدة األمریكیة للشاه المخلوع.

تحریض الدول العربیة على إیران بحّجة مخاوف تصدیر الثورة.

 اتھام السفارة األمریكیة في طھران بقلب نظام الثورة فقام الطلبة باحتالل السفارة األمریكیة في

.م1974نوفمبر 04أمریكیا في 52احتجاز طھران، و

 نوفمبر من نفس السنة حظرا شامال على النفط 12فرض الرئیس األمریكي جیمي كارتر في

.اإلیراني

 ملیار دوالر في كل مصارف الوالیات المتحدة 12تجمید األرصدة اإلیرانیة التي تقّدر بحوالي

.قومي األمریكياألمریكیة و اعتبار ما یحدث تھدیًدا لألمن ال

217
.57، ص سابقمرجع ،ناصرعبد ال

218
.03، ص مرجع سابقصوفي و منوجھر، حسن

219
.62، ص مرجع سابقعبد المنعم مسعد، 

220
.64، ص مرجع سابقعبد المنعم مسعد، 

221
.75، ص مرجع سابقعبد الناصر، 
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 قطع العالقات مع الجمھوریة اإلسالمیة في إیران بحظر كامل على الصادرات و الواردات و

.كذلك االستثمارات األمریكیة في إیران

 م لجانب العراق مما أدى إلى 1987اإلیرانیة عام –تدخل الوالیات المتحدة في الحرب العراقیة

.اشتداد األزمة بین البلدین

قفھ تجاه اإلتحاد السوفیاتي أكد الخمیني أّنھ بالرغم من كون المواجھة العاجلة مع الوالیات أما عن مو

المتحدة األمریكیة، فإنھ ال یستبعد مواجھة مع اإلتحاد السوفییتي، و اتھم الشیوعیة بأنھا ضد كرامة 

.222البشر، و أن إیران یجب أن تعتبر نفسھا في حرب مع الشیوعیة

ني الوحدة اإلسالمیة السبیل الوحید لالستقالل و االعتماد على الذات، مع السماح لھذا اعتبر الخمی

باحتفاظ كل قطر باستقاللھ الذاتي و حكومتھ الخاصة مع مواجھة ھذه األقطار لمواجھة أعداء اإلسالم،    

دة شرط و اعتبر كذلك وحدة المسلمین الطریق الوحید لحكم العالم و إحیاء حضارتھم، و أّن ھذه الوح

.ضروري للتخلّص من الوجود الصھیوني في أراضي المسلمین

ھذا و إلى جانب نظرتھ للغرب عامة و الوالیات المتحدة األمریكیة خاصة، فإن نظرتھ إلسرائیل 

كانت أكثر حدة و عداءا، حیث اعتبر ھذه األخیرة سرطان یفتك بالمنطقة، فنظرتھ إلسرائیل اختلفت عما 

الخلیج فإنھ كان حلیفا إلسرائیل، و كان على  يورة، فإلى جانب لعب الشاه دور درككانت علیھ قبل الث

عالقة تعاون وثیقة معھا، و إن كانت ھذه العالقة سریة، تجنبا لتوتر العالقات مع البلدان العربیة 

ضد كل اإلسالمیة، فإیران بذلك وجدت بینھا و بین إسرائیل كثیرا من القواسم المشتركة أھّمھا الوقوف 

من المد الشیوعي و القومي العربي، فإیران ترى في الوجود اإلسرائیلي امتصاصا للقدرات العربیة و 

.، كما أنھا وجدت فیھا جسرا للتواصل مع الغرب خاصة الوالیات المتحدة األمریكیةإضعافا لھا

اإلیراني على و من صور التعاون بین إسرائیل و إیران تدریب الجیش اإلسرائیلي لجھاز األمن

.223أحدث وسائل التعذیب و تدریب الطیارین و المھندسین اإلیرانیین و غیرھا من صور التعاون

بعد قیام الثورة و التحول في النظام القائم و التغیرات التي عرفتھا إیران داخلیا، فإن نظرتھا 

منذ المظاھرات التي خرجت إلسرائیل عرفت تحوال ،حیث توترت العالقات بینھما و بدا التوتر متسارًعا

ضد الشاه، و ھوجمت السفارة اإلسرائیلیة في طھران، الذي تم تقدیمھ كھدیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، 

.م1980فیفري 12و رفع العلم الفلسطیني علیھا في

.60، ص المرجع نفسھ222
223

.267، 266، ص ص مرجع سابق، خلیفة الیوسف
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م، یقضي بقطع العالقات 1980فیفري 07أصدرت الثورة اإلسالمیة بیانا في طھران بتاریخ 

سیة بین إیران و إسرائیل، و وقف عالقات البرید و الطیران بینھما و تم سحب البعثة الدبلوماسیة الدبلوما

اإلیرانیة في إسرائیل، كما أوقفت إیران رسمیا تزوید إسرائیل بالنفط، و استمر التوتر بین الطرفین بعد 

ا یھدد أمنھا القومي و قیام إیران بإكمال إنشاء المفاعالت النوویة، حیث اعتبرت إسرائیل ذلك خطر

.224وجودھا

یمكن القول أن السیاسة الخارجیة اإلیرانیة في ظل حكم الخمیني تقوم على مجموعة من األسس 

:و ھي كالتالي

حیث تستثمر إیران الموقع اإلستراتیجي و االقتصادي كأدوات في :المصلحة القومیة اإلیرانیة

قت ذاتھ أھدافا توسعیة، ألن  األدوات ھي نفسھا الحفاظ على مصالحھا، ھذه األدوات ھي في الو

مصالح یشكل نتاجھا الجمعي المصلحة القومیة الصرفة للوحدات الدولیة في النظام الدولي، فمن 

ال یمتلك األدوات محكوم بالتخلي عن األھداف و ال شك أن إیران تستثمر داخلیا في ھویة قومیة 

.إلى الماضي اإلمبراطوري الفارسيإیرانیة شاملة، لكنھا ال تستثني العودة 

تعزیز قوة إیران في تأثیرھا اإلقلیمي.

السیطرة والتأثیر في المعابر المائیة في الخلیج.

 تقود الشیعة السیاسیة كإیدیولوجیة دولة و كأداة في الحالتین إلى أنواع من العالقات مع الطوائف

إیرانیا لعالقة خاصة منھا، و تستثمر أیضا الشیعیة المحیطة بإیران، و تشمل ھذه العالقات توقعا

في الروابط الطائفیة واإلثنیة و في الجوار أو حیثما وجدت ما یتالءم مع مصالحھا، كما 

.استثمرت و ما تزال في اإلسالم بشكل عام حین تسنح الفرصة

ن و یستند العداء للسیاسة األمریكیة، حیث تم اعتبار الوالیات المتحدة األمریكیة من المستكبری

ھذا العداء إلى رغبة إیران في أن تحترم سیادتھا و نظامھا، و في أن یحترم قرارھا السیاسي و 

.225و ما یبرر ھذا العداء ھو الرفض األمریكي لتحقیق ھذه الرغبة.موقعھا اإلقلیمي

ھوري فالنظام اٍإلیراني تغّیر من أقصى صور العلمانیة و الخضوع للغرب إلى نظام سیاسي دیني جم

في تولیفة نظمیة سیاسیة نادرة و توّجھ خارجي معادي للغرب، األمر الذي لم یغّیر ذلك اإلصرار 

224
.14ص،مرجع سابقهللا أبو ركبة،جاد أحمد عایش حبیب و 

225
،      )2012بیروت، المركز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات، الطبعة األولى، (، العرب و إیران مراجعة في التاریخ و السیاسةمحمد حامد األحمري، 

.10،11ص ص 
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على لعب دور القوة اإلقلیمیة، و الذي یبدوا أنھ استمرار لطموح النظام البھلوي حیث استمر مع 

.226القیادة الدینیة و السیاسیة للخمیني من خالل الفكر الثوري اإلسالمي

.انعكاسات السیاسة اإلیرانیة على العالقات مع دول الخلیج: لثانيالمبحث ا

).اإلیرانیة-نموذج الحرب العراقیة (

.العالقات اإلیرانیة الخلیجیة:المطلب األول

�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϩΫѧѧѧѧϫ�ΩѧѧѧѧόΗ�Ϋ·�ˬΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�ϡѧѧѧѧϬϓ�ϝϭΎΣϧѧѧѧѧγ�ΏѧѧѧѧϠρϣϟ�Ϋѧѧѧѧϫ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧϣ

Ηѧѧѧγ�ϝѧѧѧϣϭϋ�ϥѧѧѧϣ�ϼϣΎѧѧѧϋ�ϪѧѧѧΑ�ϊ ѧѧѧΗϣΗϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�ϝѧѧѧϘΛϟ�ϥѧѧѧϣ�ΞΗѧѧѧϧϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϪѧѧѧϣΩϋ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�έέϘ

�ϰѧѧϧϏ�ϡѧѧϛΣΑ�ϲϣϟΎѧѧόϟ�ΩΎѧѧλ Ηϗϻ�ϰѧѧϠϋ�ΓέѧѧηΎΑϣϟ�ΕέΛ̈́ѧѧϣϟ�ΩѧѧΣ�ΕѧѧϠ˷Λϣ�ΕΎѧѧϗϼόϟ�ϩΫѧѧϫ�ϥ�Ύѧѧϣϛ�ˬϥΎѧѧϓέρϟ

�ΔѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ρϔϧѧѧѧϟ�ΕϼϗΎѧѧѧϧϟ�ϥέѧѧѧϳ·�Ώέѧѧѧο �ϙѧѧѧϟΫ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝΎѧѧѧΛϣ�έѧѧѧΑϛ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳρϔϧϟ�ΕϭέΛϟΎѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϩΫѧѧѧϫ

ϳϹ�Δѧѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧѧΣϟ�ϝϼѧѧѧΧ�ϪѧѧѧϣΩϋ�ϥѧѧѧϣ�ΎϫέέϘΗѧѧѧγ�ϭ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϥѧѧѧϣ�ϥ�ϝϭѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ΫѧѧѧϬΑ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳϧέ

.لطالما كان مرتبطا بصورة مباشرة بطبیعة ھذه العالقات

إن العالقات بین دول الجوار عالقات حتمیة، تفرضھا بدایة الجغرافیا و من ثم الدیمغرافیا، ألن 

ھم یتحقق لھ ما یرید و من خاللھم یمتد اإلنسان ال یستغني بأي حال من األحوال عن جیرانھ، من خالل

الخلیجیة -إلى ما یرید خارج مناطق سكناھم، و الدول شأنھا في ذلك شأن الشعوب، و العالقات اإلیرانیة 

.ال تخرج عن ذلك النطاق

الخلیجیة قدیمة و تتسم بالتعقید و التشابك، تتأثر بالظروف المحلیة و -إن العالقات اإلیرانیة 

التي تعتبر محركا لھا زمانا و مكانا، و كذا أسباب دولیة ارتبطت باكتشاف النفط في المنطقة و اإلقلیمیة 

م، و كذا الموقع اإلستراتیجي للمنطقة و ما نتج عنھ من أھمیة قصوى، إذ تحوي 1908ألول مرة عام 

اإلستراتجیة،   على أكبر الطرق المالحیة و التي تعتبر معبرا لناقالت النفط كمضیق ھرمز ذو األھمیة 

كل ھذه العوامل جعلت من العالقات بین الطرفین اإلیراني و العربي المحاذیین للخلیج تتسم بالحساسیة 

المفرطة، و في ظل ھذه التطورات سعت إیران إلى اكتساب دور ممیز في الفاعلیة یمّكنھا من بسط 

ھا التوسعیة و تحقیق مصالحھا خاصة نفوذھا و یجعل منھا قوة إقلیمیة، الذي یساعدھا على تحقیق أھداف

226
13، ص مرجع سابقالسید أحمد، 
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بعد الثورة اإلسالمیة و ذلك من خالل تبّنیھا لمبدأ تصدیر الثورة إلى الدول الخلیجیة كونھا تقوم على 

.227الملكیة، األمر الذي اعتبرتھ ھذه الدول تھدیًدا لھا و ألمنھا اإلقلیمي

اریخ المنطقة العربیة عامة و كان نجاح الثورة في إیران واحدا من أھم األحداث الھامة في ت

الخلیجیة بصفة خاصة، ألنھ لم یؤدي إلى تغییرات في الداخل اإلیراني فقط، و إنما كان إیذاًنا ببدء حقبة 

جدیدة في السیاسة الخارجیة اإلیرانیة، فالنظام اإلیراني الجدید الذي أسسھ الخمیني أحدث تغییرات 

ھ تحوال في نمط التعامالت و التحالفات الدولیة خاصة على جذریة في السیاسة اإلیرانیة، كما حمل مع

مستوى عالقاتھا بالوالیات المتحدة األمریكیة و معھا إسرائیل، حیث انتقلت من حلیف أساسي  لھما إلى 

.دولة تتحدى كل ما یشكل مصلحة لھما

ن السمة البارزة الخلیجیة كا-من منطلق ھذا التحول، فإن التغییر في طبیعة العالقات اإلیرانیة 

في المنطقة، فأدى ظھور النظام الجدید في إیران ذات الصبغة الدینیة إلى خلق نوع من عدم االستقرار 

في المنطقة، و كذا التوجھ الجدید الذي انتھجتھ إیران باعتبارھا تتبنى المذھب الشیعي ما أقلق الدول 

–م1980شوب الحرب العراقیة اإلیرانیة الخلیجیة، و جعل العالقات بینھما غیر مستقرة خاصة مع ن

.م و ما آلت إلیھ األوضاع في المنطقة1988

قبل التطرق للعالقات اإلیرانیة الخلیجیة خالل فترة حكم الخمیني البد من التعریج إلى واقع 

.العالقات بین الطرفین خاصة قبل الفترة التي تلت الثورة اإلسالمیة أي في ظل حكم الشاه

زت العالقات بین الطرفین بالسیطرة و االستحواذ خاصة في ظل وجود االستعمار لطالما تمیّ 

م، لتحلھا بعد ذلك السیطرة األمریكیة، فإمتازت ھذه 1971البریطاني في المنطقة و الذي استمر لغایة 

واء المرحلة بالرغبة الشدیدة باالستحواذ و الھیمنة خاصة في ظل الدعم األمریكي الذي ساعد على اإلستق

م و 1967اإلیراني، و ما شّجعھا على ذلك الظروف التي اجتاحت المنطقة العربیة بدًءا من حرب 

م و ما نتج عنھا من 1973و صوًال إلى حرب )دول الثقل العربي(الھزیمة التي ألمت بالدول العربیة 

ر الذي أدى إلى م األم1979عام "كامب دیفید"تفكك في النظام العربي نتیجة لتوقیع مصر التفاقیة 

.إخراجھا من دائرة الصراع العربي اإلسرائیلي، و ما جعل إیران تسعى لملء الفراغ الذي تركتھ مصر

إّن الظروف التي برزت بعد الثورة لم تكن األفضل لمنطقة الخلیج التي كانت تعاني من الضعف النسبي 

.قیاسا بالقوة اإلیرانیة

227
، رسالة )2011–2003(العالقات اإلیرانیة مع دول مجلس التعاون الخلیجي في ضوء االحتالل األمریكي للعراق محمد أمین أحمد ھلیل، 

18، ص)2011جامعة الشرق األوسط، كلیة اآلداب و العلوم، قسم العلوم السیاسیة، (مقدمة استكماال لنیل درجة الماجستر في العلوم السیاسیة،
www. meu. edu. jo/…/.
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یراني بالدعم األمریكي لھا و التي أصبح یشار إلى دورھا باإلضافة إلى أسباب اإلستقواء اإل

الفاعل في منطقة الخلیج ، دفعھا إلى اإلقدام التخاذ خطوة أصبحت عامال أساسًیا من عوامل تعكیر 

العالقات اإلیرانیة الخلیجیة، أال و ھي إقدام إیران على احتالل الجزر اإلماراتیة الثالث، طنب الصغرى، 

م مباشرة بعد االنسحاب البریطاني من دولة 1971أوت 17زیرة أبو موسى في طنب الكبرى، و ج

اإلمارات بیوم واحد، فكان احتالل ھذه الجزر بمثابة ضربة للعالقات اإلیرانیة الخلیجیة، و التي تفّسر من 

ن في الدول الخلیجیة دائما و باستمرار على أن إلیران أطماع في منطقة الخلیج، فالعالقات بین الطرفی

.228ھذه المرحلة اتسمت بطابع العدوانیة، حیث طبعھا نوع من التوجس خاصة مع دولة اإلمارات

السیطرة على مدخل الخلیج، )5الملحق رقم (كانت إیران تھدف من وراء احتاللھا لھذه الجزر

التي تعود أھمیتھا إلى موقعھا الجغرافي، حیث تقع عند مدخل مضیق ھرمز الذي یعتبر أحد أھم 

المضائق في العالم، فمن یسیطر علیھ یمكنھ التحكم في منطقة الخلیج، األمر الذي أدى إلى احتاللھا و 

استمرار الحال على ذلك بعد الثورة، مع أن توقعات الدول الخلیجیة كانت تترّكز حول اتخاذ قادة الثورة 

ھذه الجزر و االستمرار في ذلك مبادرة بّناءة بإعادة الجزر إلى دولة اإلمارات، و ما ساعد على احتالل

، كونھا دولة 229بعد الثورة، ھو عدم امتالك اإلمارات مقومات القوة التي تجعلھا تعارض ھذا الفعل

حدیثة النشأة و االستقالل باعتبار أن االحتالل كان قبل یوم واحد من استقاللھا من االستعمار 

.إعاقة أي تقارب بین الطرفین اإلیراني و  الخلیجيو تبقى الجزر اإلماراتیة أھم عقبة في .230البریطاني

ھذا و إلى جانب احتالل إیران للجزر اإلماراتیة، و الذي یدخل في إطار تتبع سیاسة التوسع في 

منطقة الخلیج، بدأت تمد نفوذھا إلى الدول األخرى و بخاصة الكویت و البحرین حیث أرادت ضم 

اإلیرانیة مباشرة بعد االنسحاب البریطاني، كما تطلّعت إلى ضم البحرین الكویت و أن تلحقھا بالسیطرة 

إال أن االستفتاء الذي جرى دّل على الرغبة في االستقالل و الحریة و بالتالي إعالن دولة البحرین، 

فلطالما اعتبرتھا من الحقوق اإلیرانیة التاریخیة، حیث أصدرت الحكومة اإلیرانیة قراًرا یقضي باعتبار 

.231البحرین اإلقلیم الرابع عشر ضمن التنظیمات اإلداریة اإلیرانیة

مع قیام الثورة اإلسالمیة اإلیرانیة، و مع نجاحھا في تغییر النظام اإلیراني من ملكي إلى نظام 

جمھوري ذو طابع إسالمي بقیادة الخمیني، حاول ھذا األخیر مد الثورة إلى الدول المجاورة المحاذیة 

ة للخلیج األمر، الذي أدى إلى توتر العالقات معھا، حیث أزعجت سیاسة تصدیر الثورة للجھة الغربی

228
.31–29، ص ص لمرجع نفسھا

229
.95-91، ص مرجع سابقفضل المولي حامد، 

230
، رسالة مقدمة استكماال لنیل شھادة 2011–1979اإلستراتیجیة اإلیرانیة تجاه األمن القومي العربي في منطقة الشرق األوسط رجائي سالمة الجرابعة، 

.www.58، )2008العلوم، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الشرق األوسط، كلیة اآلداب و (الماجستیر، meu.Edu. Jo/ …/
231

جامعة الشرق (، رسالة مقدمة استكماال لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة،أمن الخلیج العربي و التحدي النووي اإلیرانيعبد هللا فالح المطیري، 
www.meu.Edu.25-23، ص ص )2011األوسط، كلیة اآلداب و العلوم، قسم العلوم السیاسیة، .jo /…/
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زعماء الدول الخلیجیة كونھا تدعو إلسقاط أنظمة الحكم فیھا واستبدالھا بجمھوریات إسالمیة، أما العراق 

المنطقة، و على الرغم من أنھا لیست ملكیة إال أنھا تخوفت من نجاح مساعي إیران في مد نفوذھا في

خاصة مع تزامن الثورة اإلسالمیة و مع مجيء صدام حسین إلى السلطة في العراق، حیث قامت ھذه 

.األخیرة بإعالن الحرب على إیران بما یعرف بحرب الخلیج األولى

بعد إعالن الخمیني لمبدأ تصدیر الثورة لرفع المظالم و نصرة الحق كما حدث في إیران، بدأت 

یة و التطلعات إلى منطقة الخلیج، فبعد أن كان یتحدث عن رفع المظالم و نصرة األطماع التوسع

المستضعفین تحول إلى العمل السیاسي و بدأ الحدیث عن فارسیة الخلیج و أطماعھ التوسعیة في المنطقة 

على حساب الدول األخرى، كما عمل النظام اإلیراني على نشر الفوضى و إشاعة الفتنة في الجوار،    

و أحسن مثال على ذلك إشاعة الفوضى في المملكة العربیة السعودیة مستغلة في ذلك موسم الحج، األمر 

الذي أدى إلى زھق أرواح العدید من الحجاج نتیجة االشتباكات التي جرت بینھم و قوات الشرطة 

یة، حیث عملت ، و محاولة النظام اإلیراني نزع السیادة على الحرمین الشریفین من السعود232السعودیة

على تحدي الموقع القیادي للمملكة العربیة السعودیة من خالل مقاطعة اجتماعات منظمة المؤتمر 

، و في المقابل قامت برعایة بعض جماعات الصحوة الداعیة إلى الوحدة )م1982م ـ 1980(اإلسالمي 

م في الكویت، و التنافس كحزب هللا في لبنان، حزب الدعوة في العراق، جماعة خط اإلما:اإلسالمیة

الدائر بین الدولتین ما ھو إال انعكاس للصدام بین القومیتین العربیة والفارسیة، و أن العامل الدیني ھو 

).شیعة ـ سنة(سبب توّتر العالقات بین الطرفین من خالل وجود خالفات مذھبیة 

لھ من معوق على العالقات بھذا یمكن القول أنھ ال یمكن تجاھل العامل األیدیولوجي و ما مثّ 

اإلیرانیة الخلیجیة على اعتبار أن ھناك تناقض في األیدیولوجیة و بالخصوص األیدیولوجیة الدینیة التي 

یقوم علیھا النظام اإلیراني، الذي تبنى نظریة والیة الفقیھ التي تقضي بأن والیة األمر تكون بید اإلمام 

اإلمام المھدي المنتظر، كما تؤمن بالتوسع على حساب اآلخر الفقیھ العادل و التقي في انتظار عودة

األمر الذي لم تتقبلھ الدول الخلیجیة التي تؤمن بأیدیولوجیة احترام الحق في تقریر المصیر ، ما ساھم في 

زیادة التنافر و سیادة التوتر في العالقات بین الطرفین، و طابع التعقد و التشابك زاد مع  نجاح الثورة 

سالمیة و الرغبة في تصدیرھا مع استغالل الطابع المذھبي في ذلك كون الدول الخلیجیة تحوي على اإل

أعداد معتبرة من الشیعة، و كذا مساندة إیران لحركات المعارضة الرادیكالیة ذات التوجھ اإلسالمي      

دا لمشروعھا و بالخصوص الشیعیة منھا، و التي أرادت استخدامھا كأسلوب توحیدي إقلیمي تجسی

.التوسعي في المنطقة الذي تسعى من خاللھ إلى الریادة و الزعامة في محیطھا اإلقلیمي

232
.77، ص مرجع سابقأحمد ھلیل، 
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.الحرب العراقیة ـ اإلیرانیة كأھم نتیجة للساسة اإلیرانیة في منطقة الخلیج:المطلب الثاني

یران، بعد أن بنجاح الثورة اإلسالمیة، بدأت حلقة جدیدة من التوترات في العالقة بین العراق وإ

، فكان )6الملحق رقم (233م حول شط العرب1975استقرت األوضاع بینھما بعد اتفاقیة الجزائر لعام 

لھذه الثورة و ما تبعھا من تداعیات ألفكار أیدیولوجیة ثوریة سببا لتغییر العالقات بینھما، فازدادت وتیرة 

فاقیة والتي تحدد حقوق الدولتین و التوتر حتى وصلت إلى حالة حرب، بعد أن تم خرق مبادئ االت

م ألغت الحكومة العراقیة بصورة رسمیة االتفاقیة 1980سبتمبر 17حدودھما في شط العرب، ففي 

و برزت .234سبتمبر بدأت رسمیا الحرب بینھما22وطالبت بسیادتھا المطلقة على شط العرب، و في 

فیما أعلنتھ الثورة اإلیرانیة من مبادئ و أفكار كصراع بین أیدیولوجیتین، األصولیة اإلسالمیة في إیران 

ثوریة، و العلمانیة القومیة في العراق التي یقوم علیھا حزب البعث العربي االشتراكي من أفكار قومیة 

.235عربیة

ھذه الحرب و عبر مسارھا الزمني، كانت تتحرك وفقا للعدید من المتغیرات، كاالختالف بین 

ادة حول شط العرب و رغبة كل طرف الحصول على مكانة و دور إقلیمي العرب و الفرس، مشكلة السی

.236مھیمن في المنطقة

لقد تم تعریفھا في العدید من الكتب على أنھا الحرب المفروضة، و عرفت في إیران بالدفاع 

المقدس، و في العراق بقادسیة صدام، و عرفت أیضا بحرب الخلیج األولى و ھي نزاع مسلح بین 

.237مسلحة اإلیرانیة و العراقیة، و التي دامت لثماني سنواتالقوات ال

مثلت الحرب فترة خطر و تھدید لألمن الخلیجي و استنزاف طاقاتھ، إذ تخوفت دول الخلیج من 

، األمر الذي حدث بالفعل، حیث 238امتدادھا ألراضیھا بسبب مجاورتھا لمسرح العملیات العسكریة

ما ھو الحال بالنسبة لمیناء األحمدي الكویتي و الذي یدخل تعرضت بعض ھذه الدول للقصف الجوي ك

فأضافت ھذه الحرب تھدیدا جدیدا .في إطار حرب الناقالت و التي تم استھدافھا من الطرف اإلیراني

لألمن الخلیجي، و أكدت أن التھدید اإلیراني تھدید حقیقي، و ذلك منذ نجاح الثورة اإلسالمیة و التزام 
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إلى دول الخلیج، في ظل تصریحات واضحة و صریحة من جانب قادة الثورة بأن قادتھا بتصدیرھا

.239الخلیج بالنسبة إلیران تعتبر دوال لیست مستقلة

اتسعت عالقات الفرس بالعرب قبل اإلسالم لتشمل عرب الشام و عرب شبھ الجزیرة العربیة و 

ي كانت منطقة الخلیج و الجزیرة العربیة ، و منذ الفتح اإلسالم240كانت تقوم على أساس المنافع المتبادلة

و بالد فارس عبارة عن منطقة جغرافیة واحدة ضمن الدولة اإلسالمیة، و بعد أن انھارت الدولة العثمانیة 

و الصفویة و تم االحتالل البریطاني مباشرة بعد تصفیة أمالك الرجل المریض، و ما خلفھ ھذا 

.241تزال معالمھا واضحة لحد اآلناالستعمار من خالفات حدودیة و التي ال 

بالرغم من ھذه اإلشارة إلى ھذه العالقات بین الطرفین، فإنھ من الصعب اعطاء تحدید تاریخي لبدایة 

مشاكل الحدود بینھما، حیث ورثت كل منھما الصراع من المنافسة القائمة بین الدولة العثمانیة و 

طقة التي تسمى  بالعراق في إطار الصراع المذھبي و اإلمبراطوریة الفارسیة بشأن السیطرة على المن

، و التي طالبت بھا الفرس نظرا ألھمیتھا الطبیعیة و موقعھا اإلستراتیجي، 16السیاسي في بدایة القرن 

إذ تعتبر منفذ و معبر فارس إلى البحر المتوسط، و كذا أھمیتھا الدینیة لوجود العتبات المقدسة فیھا 

تضل النازاعات بین البلدین قائمة و یمكن القول أن ذلك یعود لعدم التعرض ، ل)النجف و كربالء(

.242لمعالجة األسباب الحقیقیة لھا

فالعالقات اإلیرانیة العراقیة تمیزت بالتباین و االختالف عبر العصور المتعاقبة التي مرت بھا 

یزت ھذه العالقة وخصوصا م، و تم1929خاصة بعد اعتراف الحكومة اإلیرانیة بالحكومة العراقیة سنة 

م بالصراع و التذبذب و ذلك یعود ألسباب طرحتھا الساحة العراقیة و كذا اإلیرانیة، ذلك 1958منذ عام 

على الرغم من تفوق قدرة الفعل اإلیراني على مثیلتھا العراقیة، إال أن إیران  استمرت في إدراك أن 

عموم منطقة الخلیج، و من ھنا انطلق الدور العراق عائق سیاسي أمام مشروعھا اإلمبراطوري في 

اإلقلیمي اإلیراني في المنطقة و الذي سعى الشاه إلى بلوغھ، فلطالما عمل الشاه على استغالل المناوئین 

الذي یطالب باستقالل كردستان عن العراق، بدعم من المخابرات "المال مصطفى البرزاني"منھم 

ي على زعزعة النظام العراقي و إسقاطھ باعتبارھا عائقا أمام أھدافھا و الموساد اإلسرائیلCIAاألمریكیة 

اإلستراتیجیة، و الخوف من تعریض وحدة األراضي إلى الخطر و االنسالخ و التقسیم جعل القیادة 
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، والتي من أھم بنودھا عدم التدخل في الشؤون الداخلیة 243م1975العراقیة توقع اتفاقیة الجزائر عام 

.244تقاسم میاه شط العربللبلدین و 

م و اتخاذه اإلسالم قاعدة لسیاستھا إلى تغییر المشروع 1979لم یؤد تغییر النظام اإلیراني عام 

الذي عمدت على تحقیقھ انطالقا من مبدأ تصدیر الثورة و التي رأت فیھا إیران ضرورة إلخضاع 

ومي و الوطني باألھداف اإلیرانیة العراق أوال كشرط أساسي لذلك، ما دعا العراق إلى ربط أمنھا الق

فبإسقاط الشاه عمدت القیادة اإلیرانیة على ترسیخ مبدأ تصدیر الثورة .حیالھ و حیال دول الخلیج عامة

إلى المنطقة و إسقاط أنظمتھ، فعملت على إلغاء االتفاقیات الموقعة في زمنھ بما فیھا اتفاقیة الجزائر و 

في مواصلة أنشطتھم التخریبیة في العراق و كذا تحریض حزب عملت على دعم األكراد و مساعدتھم

األمر الذي أدى إلى بروز مخاوف العراق من ھذه اإلجراءات فعمل ...الدعوة إلشعال الفتنة الطائفیة، 

على إلغاء اتفاقیة الجزائر و المطالبة بالسیادة الكاملة على شط العرب، األمر الذي كان تمھیدا لبدایة 

.245امي بین البلدینالصراع الد

مثلت الحرب العراقیة اإلیرانیة شكل من أشكال الصراعات الكبرى في النظام اإلقلیمي الخلیجي، 

و ھي من حیث بدایتھا و دوافعھا و أھدافھا و أصولھا فریدة من نوعھا، فھي مختلفة و متمیزة عن 

العشرین، رنقالالتي اندلعت في الحروب الحدیثة، و كانت أكثر تعقیدا و طوال و كلفة من كافة الحروب

.و ھذه الحرب لم تكن عسكریة محضة، بل ھي حرب اقتصادیة و سیاسیة و حدودیة و عقائدیة

كانت ھذه الحرب في أحد أشكالھا حربا حدودیة، فالمشكالت الحدودیة العالقة بین البلدین ھي 

یة في النظام اإلقلیمي الخلیجي، و مشكالت تاریخیة لم یتم حسمھا نھائیا مثلھا مثل الخالفات الحدود

مشكلة السیادة على شط العرب على رأس المشكالت المعلنة بینھما، حیث تركت دون حسم نھائي في 

م، أین أقر العراق بسیادة إیران على الجزء األكبر من شط العرب و ذلك 1937االتفاقیة الحدودیة لعام 

األمر الذي كان مرتبطا بالظروف اإلقلیمیة و السیاسیة م،1975كما جاء في بنود اتفاقیة الجزائر لعام 

لعقد السبعینات الذي كان في مجملھ عقدا إیرانیا، إذ كانت حلیفا للوالیات المتحدة األمریكیة التي كانت 

عن "بمبدأ نیكسون"تمّولھا باألسلحة، األمر الذي یدخل  في إطار اإلستراتیجیة األمریكیة المعروفة 

ین حیث كانت إیران تلعب دور شرطي الخلیج خدمة للمصالح األمریكیة، لیستغل العراق سیاسة الدعامت

م عدم التزامھ ببنود االتفاقیة       1980سبتمبر 17م لیعلن في 1979مستجدات سقوط نظام الشاه عام 
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و طالب بفرض سیادتھ على الشطر الشرقي من شط العرب، األمر الذي أحیا الخالفات الحدودیة    

.و التسبب الحقا في اندالع ھذه الحرب

اإلیرانیة في بعد من أبعادھا الظاھریة حرًبا وثیقة بالمشكالت الحدودیة -مثلت الحرب العراقیة

التاریخیة، و ھذه الخالفات تتداخل مع المستجدات السیاسیة و ترتبط باالعتبارات اإلستراتیجیة للبلدین، 

ب، كانت حربا سیاسیة أكثر منھا حدودیة، حیث ترتبط بواقع التنافس األمر الذي یؤدي بالقول أن الحر

السیاسي المستمر بین العراق و إیران، حیث تقوم كل واحدة منھما باستغالل ھذه المشكلة لتعزز نفوذھا 

.و ھیمنتھا على منطقة الخلیج و التأثیر في قراراتھ

ϑ ΩѧѧѧϫϷ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϕѧѧѧϳϘΣΗ�ϥέѧѧѧϳ·�ϭ�ϕέѧѧѧόϟ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ�ΕѧѧѧϟϭΎΣ�ϩΫѧѧѧϫ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ

�ϭ�ΓέѧѧѧѧηΎΑϣϟ�ΎϬΗΎϳϋΩѧѧѧѧΗ�ϡϳѧѧѧѧΟΣΗ�ϭ�ΔϳϣϼѧѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧѧΛϟ�˯ϭѧѧѧѧΗΣ�ϭѧѧѧѧϫ�ϲѧѧѧѧϗέόϟ�ϑ ΩѧѧѧѧϬϟ�ϥΎѧѧѧѧϛϓ�ˬΏέѧѧѧѧΣϟ

�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ΕΩѧѧѧϳΩϬΗϟ�ΔѧѧѧόϳΑρΑ�ϲѧѧѧϗέόϟ�ϲϋϭѧѧѧϠϟ�ΔѧѧѧΟϳΗϧ�ˬϕέѧѧѧόϟ�ϲѧѧѧϓ�ϡϛΎѧѧѧΣϟ�ϡΎѧѧѧυϧϠϟ�ΔΑѧѧѧγϧϟΎΑ�ΔϳϠΑϘΗѧѧѧγϣϟ

Σ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϧϣΎϛϟ�έρΎѧѧѧΧϣϟ�ϡѧѧѧΟΣ�ϙέΩ·�ϭ�ˬΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϠϟ�ΔѧѧѧϳΩΎϘόϟ�ϭ�ϲѧѧѧϓ�ΓέϭѧѧѧΛϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ΡΎѧѧѧΟϧ�ΔѧѧѧϟΎ

έρΎѧѧѧΧϣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϥѧѧѧϣ�ΩѧѧѧΣϠϟ�ϊ ϳέѧѧѧγϟ�ϙέѧѧѧΣΗϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϕέѧѧѧόϟ�ϝѧѧѧϣόϓ�ˬΎϬϓΩѧѧѧϫ�ϕѧѧѧϳϘΣΗ246�ϥѧѧѧϛϣϳ�ϪѧѧѧϳϠϋ�ϭ�ˬ

�Ύѧѧϫ˯ ϭΗΣ�ϰѧѧϟ·�Εόѧѧγϓ�ˬΔѧѧϳϧέϳϹ�ΓέϭѧѧΛϠϟ�ΔѧѧΟϳΗϧ�Ε˯ΎѧѧΟ�ΎѧѧϫέΎΑΗϋΎΑ�ΔѧѧϳΎϗϭ�ΏέѧѧΣ�ˬΏέѧѧΣϟ�ϩΫѧѧϫ�έΎѧѧΑΗϋ

ϼϋ�Ϫѧѧѧϟ�ϭ�ΎѧѧѧϳϣϳϠϗ·�ϥΎѧѧѧϛϓ�ϲϧΎѧѧѧΛϟ�ϑ ΩѧѧѧϬϟ�Ύѧѧѧϣ�ˬϰѧѧѧϟϭϷ�ΎѧѧѧϬϠΣέϣ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϬϧ�ϭ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ΔѧѧѧΑϏέΑ�Δѧѧѧϗ

�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΓϭѧѧѧϘϟ�έϭΩѧѧѧΑ�ϡΎѧѧѧϳϘϟ�Ύѧѧѧο ϳ�ΎѧѧѧϣΑέ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳΟϳϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϪѧѧѧΗϧϣϳϫ�ί ѧѧѧϳί όΗ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϗέόϟ

ΎѧѧϳΑέϋ�ϯ έѧѧΑϛϟ.�έϭΩѧѧϟ�ΫѧѧϬΑ�ϡΎѧѧϳϘϠϟ�ϥΎѧѧΣ�Ωѧѧϗ�Εѧѧϗϭϟ�ϥ ѧ́ѧΑ�ΎѧѧϋΎΑρϧ�ϕέѧѧόϠϟ�ΔΑѧѧγϧϟΎΑ�ϩΎѧѧηϟ�ρϭϘѧѧγ�ϧѧѧϣ�ΩѧѧϘϟ

�ΏέѧѧΣ�Ϋѧѧϧϣ�ϲϣϟΎѧѧόϟ�ϝѧѧϘΛϟ�ί ѧѧϛέϣ�ϰѧѧϟ·�ϝϭѧѧΣΗ�ϱΫѧѧϟ1973ϥѧѧϣ�Ϫѧѧϧϋ�ΞΗѧѧϧ�Ύѧѧϣ�ϭ�ϡ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ϝϭΩѧѧϟ�έѧѧυΣ

�ϪѧѧѧΗέΩϗ�ΔѧѧѧϳϭϘΗΑ�ΕΎϧϳόΑѧѧѧγϟ�ΓέѧѧѧΗϓ�ϝϼѧѧѧΧ�ϕέѧѧѧόϟ�ϡΎѧѧѧϗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬϝ ϳέѧѧѧγϹ�ΓΩϧΎѧѧѧγϣϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ρϔϧѧѧѧϠϟ

�ί ѧѧѧϣέ�ϝϛѧѧѧη�ϱΫѧѧѧϟ�Ώέѧѧѧόϟ�ρѧѧѧη�ϰѧѧѧϠϋ�ϪΗΩΎϳѧѧѧγϟ�Ωѧѧѧϳϛ́Η�έϭΩѧѧѧϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϰѧѧѧϟ·�ϕέѧѧѧόϟ�ϝΧΩѧѧѧϣ�ϥΎѧѧѧϛϭ�ΔѧѧѧϳϠΧΩϟ

ϧ�˷ϱ�ϥ��ϕέѧѧѧόϟ�ΩѧѧѧϘΗϋ�ϭ�ˬϕέѧѧѧόϟ�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ϥϳѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΔѧѧѧϧϣϳϬϟ�ϭ�Γέρϳѧѧѧγϟ�ϲѧѧѧϓ�ϱέϛѧѧѧγϋ�έѧѧѧλ

�ΝέѧѧѧΧ·�ϊ ѧѧѧϣ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ˬϲѧѧѧΑέόϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϝѧѧѧϛ�ϲѧѧѧϓ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ϪѧѧѧΗϣΎϋί �ί ί όϳѧѧѧγ�ϥέѧѧѧϳ·�ϊ ѧѧѧϣ�ΏέѧѧѧΣϟ

.مصر من الدائرة العربیة، بالتالي سعیھ لملء الفراغ الذي تركتھ ھذه األخیرة

�Δѧѧѧѧο έΎόϣϟ�έϭѧѧѧѧϬυ�ϊ ѧѧѧѧϣ�Δѧѧѧѧλ ΎΧ�ΎѧѧѧѧϳϠΧΩ�ΓέϭѧѧѧѧΛϟ�ΔѧѧѧѧϳϭϘΗ�ϲѧѧѧѧϓ�ΕѧѧѧѧϠΛϣΗ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ϑ ΩѧѧѧѧϫϷ�Ύѧѧѧѧϣ

�ϲϣϼѧѧѧѧγϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϠϟ�Ωѧѧѧѧο �ϥέѧѧѧѧϳ·�ϥѧѧѧѧϋ�ωΎϓΩѧѧѧѧϟ�ϝѧѧѧѧΟ�ϥѧѧѧѧϣ�Δόѧѧѧѧγϭϟ�ΔϳΑόѧѧѧѧηϟ�ΔѧѧѧѧΑόΗϟΎΑ�ϡΎѧѧѧѧϳϘϟ�ϭ�ΩѧѧѧѧϳΩΟϟ

.االعتداء الخارجي كما جاءت الحرب كتبریر الستمرار تصدیر شعار الثورة إلى الخارج
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�Ι ѧѧѧϳΣΑ�ˬΔѧѧѧϳΩϭΩΣ�ΎѧѧϬϧϣ�έѧѧѧΛϛ�ΔϳѧѧѧγΎϳγ�ΏέѧѧΣ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�Δѧѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧΣϟ�ϥ�ϝϭѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ΫѧѧϬΑ

ϳϠϗ·�έϭΩ�Ώѧѧѧόϟ�ϰѧѧѧϟ·�ΎѧѧѧϣϬϧϣ�ϑ έѧѧѧρ�ϝѧѧѧϛ�ϰόѧѧѧγ�ϭ�ΔѧѧѧϧϣϳϬϟ�ί ѧѧѧϳί όΗ�ϲϟΎѧѧѧΗϟΎΑ�ϭ�ˬΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϣ

ΔѧѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�Γέρϳѧѧѧѧγϟ.�ΔѧѧѧѧΟϳΗϧ�ϪѧѧѧѧϓΩϫϷ�ΎѧѧѧѧϣϬϧϣ�ϱ�ϕѧѧѧѧϳϘΣΗ�ϥϭΩ�ϝΎѧѧѧѧΣ�ΏέѧѧѧѧΣϟ�ϲѧѧѧѧϓ�έέϣΗѧѧѧѧγϻ�ϥ�ϻ·

�ΏѧѧѧΗΎϛϟ�ϝϭѧѧѧϗ�ΩѧѧѧΣ�ϰѧѧѧϠϋ�ˬϥϳΩѧѧѧϠΑϟ�ΕΎѧѧѧϳϧΎϛϣ·�ϭ�ΕέΩѧѧѧϗ�ϑ ί ϧΗѧѧѧγ�ϡѧѧѧΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ΎѧѧѧϣϬΑ�Εѧѧѧϣϟ�ϲѧѧѧΗϟ�έΎѧѧѧγΧϟ

�ϱέѧѧί ΟϟϥέѧѧϘϣ�ΩϳѧѧηέϪѧѧΑΎΗϛ�ϲѧѧϓ(Les graines de succès):"�ϯ ϭѧѧγ�Ύѧѧϧϣ�ΩѧѧΣϭ�ϝѧѧϛ�ϊ ѧѧϗϭ�Ύѧѧϣ

247"نتیجة ألفكاره

�Ύϫέϳϭѧѧѧλ Η�ϡѧѧѧΗ�ϥѧѧѧϳ�ΔѧѧѧϳΟϭϟϭϳΩϳ·�ΏέѧѧѧΣ�ϰѧѧѧϟ·�ΔϳѧѧѧγΎϳγ�ΏέѧѧѧΣ�ϥѧѧѧϣ�ΏέѧѧѧΣϟ�ϙѧѧѧϟΫ�ΩѧѧѧόΑ�ϝϭѧѧѧΣΗΗϟ

�ϱέϭѧѧѧΛϟ�ϡϼѧѧѧγϹ�ϥϳѧѧѧΑ�ΏέѧѧѧΣ�ϱ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓΩѧѧѧϳϘόϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϣϭϘϟ�ΔѧѧѧϳΟϭϟϭϳΩϳϹ�ϥϳѧѧѧΑ�ΏέѧѧѧΣ�ΎѧѧѧϬϧ�ϰѧѧѧϠϋ

�ϡϼѧѧγϹ�ϥϳѧѧѧΑ�ϭ�ˬϥϳέΑϛΗѧѧѧγϣϟ�Ωѧѧο �ϥϳϔόѧѧѧο Ηγϣϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ϑ ρΎѧѧόΗϣϟ�ϡΎѧѧѧϛΣϟ�ϟΎѧѧѧλ ϣ�ϡΩѧѧΧϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ϲϣѧѧѧγέϟ

�ϱΫѧѧѧϟ�ϲόϳѧѧѧηϟ�ϭ�ϲϧѧѧѧγϟ�ΏϫΫѧѧѧϣϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϳϔΎρ�ΔѧѧѧϳΑϫΫϣ�ΏέѧѧѧΣ�ϰѧѧѧϟ·�ΕѧѧѧϟϭΣΗ�ϡѧѧѧΛ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ˬϥϳέΑϛΗѧѧѧγϣϟ�ϭ

�ΎѧѧѧϬϠΣέϣ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϠΣέϣ�ϲѧѧѧϓ�ΕѧѧѧϟϭΣΗ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧϳέϭϬϣΟϠϟ�Δѧѧѧϳέϛϔϟ�ΔѧѧѧϳόΟέϣϟ�ϝϛѧѧѧηϳ

.248إلى حرب عنصریة بین العرب و الفرس

�ϩΫѧѧѧѧϫ�ΕΩΩѧѧѧѧϫ�Ι ѧѧѧѧϳΣ�ˬΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�ΓέϭѧѧѧѧΛϠϟ�ϲѧѧѧѧόϳΑρ�ΩΩѧѧѧѧΗϣΎϛ�ΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ�Δѧѧѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧѧѧΣϟ�Ε˯ΎѧѧѧѧΟ

�ϰѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧϬΗϣυϧ�ϡϭѧѧѧϘΗ�ϲѧѧѧΗϟ�Δѧѧѧλ ΎΧ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϊ ѧѧѧϳϣΟ�ΔѧѧѧϳΩόϟ�ΎϬΗΎϳϛϭϠѧѧѧγ�ϭ�ΔѧѧѧϳϟΎϛϳΩέϟ�ΎϬΗέΎόѧѧѧηΑ�ΓέϭѧѧѧΛϟ

�ΎѧѧѧϬϟ�ϱΩѧѧѧλ Ηϟ�ΓέΩΎѧѧѧΑϣ�ΕΫѧѧѧΧ�Ϋѧѧѧϟ�ˬΓέϭѧѧѧΛϟ�ϥѧѧѧϣ�ΎϓΩϬΗѧѧѧγ�έѧѧѧΛϛ�ϩΩѧѧѧϠΑ�ϥ�ϥѧѧѧυ�ϡΩѧѧѧλ �ϥ�ϻ·�ˬΔѧѧѧϳϛϠϣϟ

ѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϛέΎΑϣΑΎѧѧѧϳϠΧΩ�ΎѧѧѧϬϭΗΣϻ�Ύϳόѧѧѧγ�ϯ έѧѧѧΧϷ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϥ.�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�έέϘΗѧѧѧγϻ�ϡΩѧѧѧϋ�ϙѧѧѧϟΫ�ϲѧѧѧϓ�ϝϐ˷Ηѧѧѧγ�ϭ

�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧΟϳΗϧ�ΏέѧѧѧΣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϥ�ϝϭѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ϲϟΎѧѧѧΗϟΎΑ�ϭ�ΓΩѧѧѧϳΩΟϟ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ΔρϠѧѧѧγϟ�ϑ όѧѧѧο �ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ϲѧѧѧϓ

.نتائج الطبیعة العنیفة و التوسعیة ألیدیولوجیة ھذا النظام

Ι ϼΛѧѧѧѧѧΑ�ΔѧѧѧѧѧϳϧέϳϹ�Δѧѧѧѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧѧѧѧΣϟ�Εέѧѧѧѧѧϣ�ϡΎѧѧѧѧѧϋ�ϰѧѧѧѧѧϟϭϷ�ΕΩѧѧѧѧѧΑ�ΔϳѧѧѧѧѧγΎγ�ϝѧѧѧѧѧΣέϣ1980 م

�ϲѧѧѧѧϓ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϱέϛѧѧѧѧγόϟ�ϡϭΟϬϟΎѧѧѧѧΑ�Δѧѧѧѧϳϗέϋ�ϰѧѧѧѧϟϭϷ�ΓέΩΎѧѧѧѧΑϣϟ�ΕѧѧѧѧϧΎϛ�ϭ�ˬϥϳΗϧѧѧѧѧγ�ΓΩѧѧѧѧϣϟ�ΕέϣΗѧѧѧѧγϭ

�έΑϣΗΑѧѧѧγ1980�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ΕΎѧѧѧϳϠϣόϟ�ΕέϣΗѧѧѧγ�ϭ�Δѧѧѧϳϧέϳ·�ϥΩѧѧѧϣ�ϭ�ΔόѧѧѧγΎη�ϲѧѧѧο έ�ΎѧѧѧϬϟϼΧ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧΗΣ�ϡ

�ΔѧѧѧѧϳΎϐϟ�ϥϳΩѧѧѧѧϠΑϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ1982م.�ϡΎѧѧѧѧϋ��ΕΩѧѧѧѧΑ�ΔѧѧѧѧϳϧΎΛϟ�ΔѧѧѧѧϠΣέϣϟ�ϭ1982Σ�ϡ�ϡΎѧѧѧѧϋ�ϰѧѧѧѧΗ1986�ΕѧѧѧѧϧΎϛ�ϭ�ˬϡ

�ϡΎѧѧѧѧϋ�ΩϬѧѧѧѧη�Ύѧѧѧѧϣϛ�ˬΔѧѧѧѧϳϗέόϟ�Γέѧѧѧѧλ Αϟ�ΔѧѧѧѧϧϳΩϣ�ϝϼΗΣΎѧѧѧѧϛ�ΔѧѧѧѧϣϬϣ�ΕέΎѧѧѧѧλ Ηϧ�ΕѧѧѧѧϘϘΣ�Ι ѧѧѧѧϳΣ�ϥѧѧѧѧϣ�Δѧѧѧѧϳϧέϳ·

1986�ϲѧѧѧϓ�ˬ�ΕϼϗΎѧѧѧϧϟ�ϭ�ϥΩѧѧѧϣϟ�ΏέѧѧѧΣΑ�ϑ έѧѧѧόϳ�Ύѧѧѧϣϳϓ�ϥϳΩѧѧѧϠΑϟ�ϥϳѧѧѧΑ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ΕΎѧѧѧϳϠϣόϟ�ϲѧѧѧϓ�Ωϳόѧѧѧλ Η�ϡ

�ϡΎѧѧѧϋ1988ϣ�ϕѧѧѧϘΣ�ϭ�ϡϭѧѧѧΟϬϟ�ϰѧѧѧϟ·�ωΎϓΩѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�ϕέѧѧѧόϟ�ϝϭѧѧѧΣΗ�ϥѧѧѧϳ�ΔѧѧѧΛϟΎΛϟ�ΔѧѧѧϠΣέϣϟ�ΕΩѧѧѧΑ�ϡ�ΔѧѧѧϋϭϣΟ

�ϝѧѧѧΑΎϘϣ�ϲѧѧѧϓ�ˬΔѧѧϳρϔϧϟ�ϥϭѧѧѧϧΟϣ�ϝϭѧѧѧϘΣ�ϭ�ϭΎѧѧϔϟ�Γέѧѧѧϳί Οϛ�Ϫϳѧѧο έ�έѧѧѧϳέΣΗ�ϥѧѧѧϣ�ϥѧѧϛϣΗ�ϭ�ΕέΎѧѧѧλ Ηϧϻ�ϥѧѧϣ
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Amokrane Rachid, Les graines de succès, (achevé d’imprimer sur les presses, enag, 2014), page 29.
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�ϡѧѧѧϗέ�ϥѧѧѧϣϷ�α ѧѧѧϠΟϣ�έέѧѧѧϗ�ϝϭѧѧѧΑϗ�ϰѧѧѧϟ·�ϯ Ω�ϱΫѧѧѧϟ�έѧѧѧϣϷ�ϪѧѧѧΗΎϋΎϓΩ�ρϗΎѧѧѧγΗ�ϭ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΕϭѧѧѧϘϟ�ϊ ѧѧѧΟέΗ

.249م الذي یقضي بوقف إطالق النار1988الصادر في أوت 598

ست فقط على البلدین و إنما على مجمل المنطقة، حیث أدت أدت الحرب إلى انعكاسات سلبیة لی

و الوالیات المتحدة األمریكیة، حین تزامنت ھذه  تياالسوفیإلى تدخل أجنبي خاصة من جانب اإلتحاد 

الحرب مع الصراع األیدیولوجي بینھما و ھو ما یعرف بالحرب الباردة، فالحدیث عن الحرب العراقیة 

.ن  إستراتیجیة القوى العظمىاإلیرانیة یعني الحدیث ع

لطالما سعى اإلتحاد السوفیاتي إلى خلق نوع من التوازن اإلستراتیجي بینھ و بین الغرب 

لمواجھة نفوذه في المنطقة و ذلك من خالل كسب تأیید الدول الخلیجیة لسیاستھ و أیدیولوجیتھ، و كذا 

ضمان تواجده فیھا و ذلك ما یوضحھ غزوه إقامة أساطیل و قواعد بحریة في المنطقة كركائز لخدمة و 

.ألفغانستان

أما بالنسبة للوالیات المتحدة األمریكیة التي لطالما اعتبرت المنطقة الخلیجیة منطقة نفوذ لھا 

م، و ھذا نظرا 1971بعدما عملت على ملء الفراغ الذي تركتھ بریطانیا بانسحابھا من على المنطقة عام 

ّنابعة من موقعھا المتمّیز، و االقتصادیة لما تتوفر علیھ من إمكانات نفطیة ھائلة، ألھمیتھا اإلستراتیجیة ال

األمر الذي دفع بھا خالل ھذه الفترة خاصة إلى منع انتشار النفوذ السوفیاتي فیھا، كما أدى التنافس بین 

ل المسببة  لعدم إتحاد الكتلتین إلى انقسام الدول العربیة بین الشرق و الغرب، األمر الذي یعتبر من العوام

ھذه الدول لحل مشاكل المنطقة، و حرب الخلیج األولى تدخل في إطار اإلستراتیجیة األمریكیة التي تقوم 

على االحتواء المزدوج لكل من العراق و إیران، و ھو ما یظھر مصلحة أمریكا للقضاء على البلدین 

ة، و لتحقیق تواجدھا في المنطقة عملت على تقدیم باعتبارھما القوى المنافسة لھا و لعملیتھا في المنطق

.المساعدات العسكریة و االقتصادیة لدول المنطقة

:خالصة الفصل الثالث

لطالما كانت التوجھات اإلیرانیة الخارجیة خاصة تجاه األطراف اإلقلیمیة المجاورة لھا ذات 

صبغ سیاستھا بالصبغة األیدیولوجیة، نزعة توسعیة، على مدى حضورھا التاریخي، و لطالما سعت إلى 

حیث برزت القومیة الفارسیة قبل الفتح اإلسالمي، و األیدیولوجیة الدینیة مع قیام الدولة الصفویة، لتأتي 

الثورة اإلسالمیة لتحیي ھذا الطابع بعدما رجحت سنوات حكم الشاه الكفة للقومیة الفارسیة، حیث لعبت 

سالمیة دورا بارزا في تغییر توّجھات السیاسة الخارجیة، فأصبحت مبادئ الھویة األیدیولوجیة للثورة اإل

249
،    )1997القاھرة، دار الشروق، الطبعة األولى، (، التحوالت اإلستراتیجیة الخطیرة، البیروسترویكا و حرب الخلیج األولىأمین ھویدي، 
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إلیھا في المباحث ارةشاإلالثورة مرجعیة السلوك الخارجي و التي تبنى على مجموعة من األطر التي تم 

السابقة و لعل أّھمھا سیاسة المعارضة لألنظمة الملكیة كونھا تتعارض مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، 

ملت على تبني مبدأ تصدیر الثورة لتحریر ھذه الشعوب من ھذه األنظمة، و سعت إلى إیجاد البدیل فع

السیاسي القادر على تغییر المعادلة لتكون لصالح شعوب المنطقة و ذلك من خالل إقامة حكومة إسالمیة، 

ى إیران أن تحظى و كذا سیاسة التوسع و البحث عن النفوذ، إذ نجد ھناك توجھات سیاسیة ترى بأن عل

بدور القوة اإلقلیمیة، مستغلة في ذلك كل العوامل المتاحة لھا و لعل أھمھا العامل األیدیولوجي من خالل 

استغالل الجماعات الشیعیة المتواجدة في ھذه الدول، بما یدعم الدور اإلیراني في المنظومة الخلیجیة     

ثار العدید من المخاوف األمنیة وما دفع إلى توتر و الذي یتعارض مع مصالح حكام تلك الدول، مما أ

.العالقات بین ھذه األطراف

بناء على ذلك عرفت العالقات اإلیرانیة الخلیجیة عدة تطورات، فكانت ھناك معالم جوھریة 

شّكلت نقاط بارزة في ھذه العالقات، و أھم ھذه التطورات الثورة اإلسالمیة التي أعلنت مبدأ تصدیر 

م كأھم انعكاس للسیاسة اإلیرانیة تجاه 1988–م 1980ما تالھا من قیام حرب الخلیج األولى الثورة و 

.ھذه الدول، و اصطفاف دول الخلیج إلى جانب العراق و بالتالي تأزم العالقات مع إیران

فھذه الحرب كانت مصلحیة بالدرجة األولى، ففي وجھھا األول كانت مصلحة خلیجیة، فالعراق في ھذا 

الصدد كان یخوض حربا بالنیابة عن ھذه الدول ضد عدو مشترك یھدد مصالحھم و تجانس مجتمعاتھم، 

أما في وجھھا الثاني مصلحة أمریكیة و غربیة، فبسببھا تداعت األساطیل العسكریة إلى الخلیج و أخذ 

ن ھجمات إیرانیة العلم األمریكي یرفرف على ناقالت النفط التي تخرج من الخلیج محملة بالنفط خوفا م

تقطع الطریق علیھا و اإلضرار بمصالح دول الخلیج التي دعمت العراق، لتصبح بذلك القوات األمریكیة 

.سیدة میاه الخلیج العربي و حامیة مضیق ھرمز

ضف إلى ذلك أن تمزق القوتین العراقیة و اإلیرانیة لم تكن مصلحة دول المنطقة أو الغرب 

صلحة إسرائیلیة، ألن إنھاك قوتین بمثلھما یعّبر عن اختالل میزان القوة لصالح لوحدھا، بل ھو بمثابة م

.إسرائیل
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الخاتمة

�ΎѧѧѧϬϧϳΑ�Ύѧѧѧϣ�ϭ�ΎѧѧѧϬϳϓ�ΔϠѧѧѧλ ΎΣϟ�ΕϼϋΎѧѧѧϔΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΕΎѧѧѧγέΩϟ�ϕΎѧѧѧρϧ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧγέΩϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ΝέΩѧѧѧϧΗ

�ϲѧѧϣϳϠϗϹ�ϭ�ϲѧѧϠΣϣϟ�ϯ ϭΗѧѧγϣϟ�ϲѧѧϓ�ϝѧѧϳϠΣΗϟ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ϙѧѧϟΫ�ϭ�ˬΔѧѧϔϠΗΧϣ�ΕΎѧѧϗϼϋ�ϥѧѧϣ�ϲϣϟΎѧѧόϟ�ϡΎѧѧυϧϟ�ϭ

�ΩѧѧѧϘϋ�ΔѧѧѧγέΩϟ�ωϭѧѧѧο ϭϣ�Ϫѧѧѧϧϭϛ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϲѧѧѧϓ�Ι ѧѧѧΣΑϟ�ϥ�ѧѧѧο ϭϟ�ϥѧѧѧϣ�ϭ�ˬϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϡѧѧѧΛ

�ϥ�ϥѧѧϣ�ϯ ϭΗѧѧγϣϟ�ϰѧѧϠϋ�ϱέѧѧΟϳ�Ύѧѧϣ�ϥϳѧѧΑ�ϕѧѧϳΛϭϟ�ρΎѧѧΑΗέϼϟ�έѧѧυϧ�ˬΕΎϳϭΗѧѧγϣϟ�ϩΫѧѧϫ�ϥϳѧѧΑ�ϝѧѧλ ϔϟ�Ϫѧѧϳϓ�ϡΗѧѧϳ

�ΔΑѧѧѧγϧϟΎΑ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ΔѧѧѧϳϣϫϷ�ϕΑΎѧѧѧγϟ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϧέϛΫ�Ύѧѧѧϣϛ�ϊ ѧѧѧΟέ�Ϋѧѧѧϫ�ϭ�ˬέѧѧѧϳΧϷ�Ϋѧѧѧϫ�ϥϳѧѧѧΑ�ϭ�ϲϟϭΩѧѧѧϟ

�ϭ�ϥϣϳѧѧѧϬϣϟ�έϭΩ�Ώѧѧѧόϟ�ϰѧѧѧϟ·�ϰόѧѧѧγΗ�ΎѧѧѧϬϠόΟ�Ύѧѧѧϣ�ϭ�ΎѧѧѧϬϛϠΗϣΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕΎѧѧѧϣϭϘϣϟ�ϥѧѧѧϣ�ΎϬΗΑѧѧѧγΗϛ�ϲѧѧѧΗϟ�ˬϡϟΎѧѧѧόϠϟ

�ϭ�ϝѧѧѧϋΎϔϟ�ωϭѧѧѧϣΟϣ�ϥѧѧѧϋ�ΞΗѧѧѧϧ�ϱΫѧѧѧϟ�έϭΩѧѧѧϟ�Ϋѧѧѧϫ�ˬΎѧѧѧϬϳϠϋ�ΓέρϳѧѧѧγϠϟ�ϯ έѧѧѧΧ�ϯ ϭѧѧѧϗ�ϝϭѧѧѧλ ϭ�ϥϭΩ�ΔѧѧѧϟϭϠϳΣϟ

�έΎѧѧѧѧΑΗϋϻ�ϥϳѧѧѧѧόΑ�ΫѧѧѧѧΧϷ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϳΩΎϣϟ�έѧѧѧѧϳϏ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳΩΎϣϟ�ΕΎѧѧѧѧϣϭϘϣϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧϠΛϣΗϣϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϠΧΩϟ�ΕέѧѧѧѧϳϐΗϣϟ

�ϥϳѧѧѧΑ�Ύѧѧѧϣ�ΓΩѧѧѧΗϣϣϟ�ΓέѧѧѧΗϔϟ�ϝϼѧѧѧΧ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ΩΩѧѧѧΣϣ�ϡϫ́ѧѧѧϛ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛϟ1979 م ـ

1989ѧѧѧѧϳϐρ�ϭ�ˬϡ�ΔѧѧѧѧϟϭΎΣϣ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧϣ�ΓέѧѧѧѧϳΧϷ�ϩΫѧѧѧѧϬϟ�ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϱΩѧѧѧѧΎϘόϟ�ΩѧѧѧѧόΑϟ�ϥΎ

�ϩΫѧѧѧϫ�Δѧѧѧϣυϧ�Ώέѧѧѧο �ϙѧѧѧϟΫ�ϥѧѧѧϣ�ΔϓΩϬΗѧѧѧγϣ�ΔѧѧѧϳϛϠϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϡϭѧѧѧϘΗ�ΎѧѧѧϬϧϭϛ�ΓέϭΎѧѧѧΟϣϟ�ΔѧѧѧϣυϧϷ�ϰѧѧѧϟ·�ΎϫέϳΩѧѧѧλ Η

�Ϋѧѧѧϧϣ�ϭ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�έΎѧѧѧΑΗϋΎΑ�ˬϯ έѧѧѧΧ�ΔѧѧѧϬΟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧϳϻϭϟ�Ϋѧѧѧϛ�ϭ�ˬΔѧѧѧϬΟ�ϥѧѧѧϣ�ϝϭΩѧѧѧϟ

ϗϭ�ΎѧѧѧϬϧ�ϲϧΎѧѧѧρϳέΑϟ�ΏΎΣѧѧѧγϧϻ�ϱΫѧѧѧϟ�ύέѧѧѧϔϟ�˯ϝѧѧѧϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧϬϠϣϋ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ΓέѧѧѧϳΧϷ�ϩΫѧѧѧϫ�Δѧѧѧϧϳϫέ�Εѧѧѧό

�ΎϬΗϳѧѧγΎϳγ�ϲѧѧϓ�ΩϋΎѧѧγϣ�ϝѧѧϣΎόϛ�ΎѧѧϬϟ�ΔѧѧϳΟϳϠΧϟ�ΔѧѧϣυϧϷ�˯ϻϭ�έΎѧѧΑΗϋϻ�ϥϳѧѧόΑ�ΫѧѧΧϷ�ϊ ѧѧϣ�ˬΎѧѧϳϧΎρϳέΑ�ϪѧѧΗϛέΗ

�ωέѧѧѧλ ϟΎϛ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϥϳѧѧѧΑ�ΕέΗϭѧѧѧΗϟ�ϭ�ΕΎϋέѧѧѧλ ϟ�ε ΎѧѧѧόΗϧ�ϰѧѧѧϟ·�ϯ Ω�Ύѧѧѧϣ�ˬΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔϳόѧѧѧγϭΗϟ

ί ѧѧϳ�ϻ�ϱΫѧѧϟ�ΔѧѧϳΗέΎϣϹ�έί ѧѧΟϟ�ϝϭѧѧΣ�ΎϳΩϭΩѧѧΣ�ΩѧѧόΑ�ΫѧѧΧ�ϱΫѧѧϟ�ϕέѧѧόϟ�ϊ ѧѧϣ�ωέѧѧλ ϟ�ˬϥϵ�ΩѧѧΣϟ�ΎѧѧϣΎϗ�ϝ

�ΔѧѧѧϧϠόϣϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ϕѧѧѧϓϭΗΗ�ϻ�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧϧϠόϣϟ�έѧѧѧϳϏ�ϑ ΩѧѧѧϫϷ�ΕέѧѧѧϬυ�Ύѧѧѧϣ�ϥΎϋέѧѧѧγ�ϥѧѧѧϛϟ�ˬϑ Ύѧѧѧρϣϟ�ΔѧѧѧϳΩΑ�ϲѧѧѧϓ

.أال و ھي أداء دور المھیمن و المسیطر على منطقة الخلیج بأكملھا و من جمیع جوانبھا

ρ�ϡѧѧѧѧϬϓ�Ύѧѧѧѧϧϧϛϣϳ�ΔѧѧѧѧγέΩϟ�ϩΫѧѧѧѧϫ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧϣ�ϲѧѧѧѧΑέϐϟ�ϭ�ϲϗέѧѧѧѧηϟ�ϥϳϓέѧѧѧѧρϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�ΔѧѧѧѧόϳΑ

�ϝϛѧѧѧηϳ�Ύѧѧѧϣ�ˬϪѧѧѧϣΩϋ�ϭ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�έέϘΗѧѧѧγ�ϝѧѧѧϣϭϋ�ϥѧѧѧϣ�ϼϣΎѧѧѧϋ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ΩѧѧѧόΗ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬΞϳѧѧѧϠΧϠϟ�ϥϳΫΎѧѧѧΣϣϟ

ϥΎѧѧϓέρϟ�ϪѧѧΑ�ϊ ѧѧΗϣΗϳ�ϱΫѧѧϟ�ϲѧѧγΎϳγϟ�ϝѧѧϘΛϟ.�ϰѧѧϠϋ�ΓέѧѧηΎΑϣϟ�ΕέΛ̈́ѧѧϣϟ�ΩѧѧΣ�ΕѧѧϠΛϣ�ΕΎѧѧϗϼόϟ�ϩΫѧѧϫ�ϥ�Ύѧѧϣϛ

Ωѧѧѧλ ϣϟ��ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�έΎѧѧѧΑΗϋ�ϡѧѧѧϛΣΑ�ϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ϝѧѧѧΛϣΗ�ϲѧѧѧΗϟ�Δѧѧѧϳρϔϧϟ�ΓϭέѧѧѧΛϟ�Ι ѧѧѧϳΣ�ϥѧѧѧϣ�ϲѧѧѧγΎγϷ�έ

�ϥϳϳΩΎѧѧλ Ηϗϻ�ϭ�ϥϳϳѧѧγΎϳγϟ�ϥϳѧѧϠϠΣϣϟ�ϥѧѧϣ�έѧѧϳΛϛϟ�Ωѧѧϛ�ΏΑѧѧγϟ�ΫѧѧϬϟ�ˬϝΎѧѧΟϣϟ�Ϋѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ϲѧѧγΎγϷ�Ώѧѧλ όϟ

�ΎѧѧѧϬϳϓ�ϝϼΗѧѧѧΧ�ϭ�έΗϭѧѧѧΗ�ϱ�ϭ�ˬΔѧѧѧϗΎρϟΎΑ�ϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ΩΩѧѧѧϣϹ��ΎϫέέϘΗѧѧѧγ�ϭ�ΎѧѧѧϬϧϣ�Γέϭέѧѧѧο �ϰѧѧѧϠϋ

Α�ϙѧѧѧϟΫ�ˬΔѧѧѧϳϣϟΎϋ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗ�Δѧѧѧϣί �ΔѧѧѧΑΎΛϣΑ�έѧѧѧΑΗόϳ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳϟΎϋ�ΔѧѧѧΟέΩ�ϭΫ�ΎѧѧѧϳϣϳϠϗ·�ΎѧѧѧϣΎυϧ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�έΎѧѧѧΑΗϋΎ

�ϰѧѧѧϟ·�ϩέϭΩѧѧѧΑ�ϯ Ω�ˬΎϳΣϠѧѧλ ϣ�ϭ�ΎѧѧѧϳΗΎϳϭϫ�ΔѧѧѧγϧΎΟΗϣ�έѧѧϳϏ�Δϳϭѧѧѧο ϭϓ�ΔѧѧѧόϳΑρ�ϭΫ�Ϫѧѧϧϣ�ΕѧѧѧϠόΟ�ϲѧѧѧΗϟ�ϕέѧѧΗΧϻ
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�ϭ�ϲѧѧѧѧѧγΎϳγϟ�ˬ�ϲΗΎѧѧѧѧѧϳϭϬϟ�ˬϱΩϭΩѧѧѧѧѧΣϟ�ϪѧѧѧѧѧϣϭϬϔϣ�ρΑѧѧѧѧѧο �ϡΩѧѧѧѧѧϋ�ϭѧѧѧѧѧΣϧ�ϙϟΫѧѧѧѧѧϛ�ϯ Ω�ϱΫѧѧѧѧѧϟ�έέϘΗѧѧѧѧѧγ·ϼϟ

.االقتصادي منھ

�ϲѧѧѧѧϓ�ϲѧѧѧѧϧέϳϹ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�έϭΩѧѧѧѧϟ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧγ·�ϲѧѧѧѧϓ�Ι ѧѧѧѧΣΑϳ�ϱΫѧѧѧѧϟ�ΎϧΗѧѧѧѧγέΩ�ωϭѧѧѧѧο ϭϣ�ϥѧѧѧѧϋ�Ύѧѧѧѧϣ

�ϰѧѧѧϟ·�ΎѧѧѧϬϟϼΧ�ϥѧѧѧϣ�Εόѧѧѧγ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕΎѧѧѧϳϧΎϛϣϹ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣϟ�ϥέѧѧѧϳ·�ϙϼΗѧѧѧϣ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ

�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗ·�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϠΧΩ�ΕΎϳϭΗѧѧѧγϣ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΔѧѧѧγέΩϟ��ΞΎѧѧѧΗϧ�ϡϳѧѧѧѧγϘΗ�ΎѧѧѧϧϟϭΎΣ��ˬϥϣϳѧѧѧѧϬϣ�ϲѧѧѧϣϳϠϗ·�έϭΩ�Ώѧѧѧγϛ

:خالل

ΎѧѧѧϳϠΧΩ:ϟ�ΕϠϛѧѧѧη�ϪѧѧѧΟϭΗ�ΏΑѧѧѧγΑ�ˬϝѧѧѧϛϛ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ΦϳέΎѧѧѧΗ�ϲѧѧѧϓ�ΔϣѧѧѧγΎΣ�ΔѧѧѧρϘϧ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧѧΛ

�ΕΎѧѧѧѧѧϋΎϣΟϟ�ϭ�ΏϭόѧѧѧѧηϠϟ�ΎѧѧѧѧѧϬϬΟϭΗΑ�Εί ѧѧѧѧϳϣΗ�ˬΓΩέѧѧѧѧϔϧϣ�ΔϳѧѧѧѧѧγΎϳγ�ΔѧѧѧѧϳΑΎρΧ�Δѧѧѧѧϐϟ�ϰѧѧѧѧѧϟ·�ϲѧѧѧѧϧέϳϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϟ

�ΓέϭѧѧѧѧΛϟ�ϡϳѧѧѧѧϘϟ�ϱέѧѧѧѧϛϔϟ�ϥϭϣѧѧѧѧο ϣϟ�ϝѧѧѧѧϳϠΣΗ�ϰϋΩΗѧѧѧѧγ�Ύѧѧѧѧϣϣ�ˬΔѧѧѧѧϣΎϘϟ�ωΎѧѧѧѧο ϭϷ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΓέΎѧѧѧѧΛϟ�Ύѧѧѧѧλ ϭλ Χ

Ϲ�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�έѧѧѧϛϔϟ�έΎѧѧѧρ·�ϲѧѧѧϓ�ΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϭѧѧѧΣϧ�ϥέѧѧѧϳ·�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγ·�ϰѧѧѧϟ·�ϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ϲϣϼѧѧѧγ

�ΎϬΗϣΩѧѧѧΧ�ϡΩѧѧѧϋ�ϝΎѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧϳΟϭϟϭϳΩϳϷ�ΉΩΎѧѧѧΑϣϟ�ϥѧѧϋ�ϲѧѧѧϠΧΗϟ�ΎѧѧѧϬΑϧϭΟ�ν ѧѧόΑ�ϲѧѧѧϓ�Εѧѧγϛϋ�ϲѧѧѧΗϟ�ϲѧѧΑέόϟ

.لمصالح الدولة 

�ΔѧѧѧѧϳϭϟϭϷ�ϊ ѧѧѧѧο Ηϟ�ˬΔѧѧѧѧϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧѧϳϭϟϭ�ϯ ϭΗѧѧѧѧγϣ�ϲѧѧѧѧϓ�˱έѧѧѧѧϳϐΗ�ϕέѧѧѧѧόϟ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ΎѧѧѧѧϬΑέΣ�ϥѧѧѧѧϣ�ϥέѧѧѧѧϳ·�Εѧѧѧѧϓέϋ

ΎΧ�Δѧѧѧϳϣϫ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�Γέϭѧѧѧλ Α�έѧѧѧΛ�Ύѧѧѧϣϭ�ˬ˯ ΎѧѧѧϧΑϟ�ΓΩΎѧѧѧϋ·�ΔѧѧѧϠΣέϣ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϬϟϭΧΩ�ΔѧѧѧΟϳΗϧ�Δѧѧѧλ

�ρϔϧѧѧѧϟ�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϬϳϠϋ�ΕϠѧѧѧλ Σ�ϲѧѧѧΗϟ�ϝΧΩѧѧѧϣϠϟ�έѧѧѧυϧ�ϱϭϭѧѧѧϧϟ�ϥέѧѧѧϳ·�Ρϭѧѧѧϣρ�˯ΎѧѧѧϳΣ·�ΓΩΎѧѧѧϋ·�ϰѧѧѧϠϋ�ΓέѧѧѧηΎΑϣ

�έѧѧѧΧϵ�ϪѧѧѧΑϧΎΟ�ϥѧѧѧϣ�ϯ Ω�ϱΩΎѧѧѧλ Ηϗ�ϑ όѧѧѧο �ϰѧѧѧϟ·�ϯ Ω�ϱΫѧѧѧϟ�έѧѧѧϣϷ�ˬϯ έѧѧѧΧϷ�ΕΎѧѧѧϋΎρϘϟ�ΏΎѧѧѧγΣ�ϰѧѧѧϠϋ

έϟ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ΔѧѧѧΑΧϧϟ�ϑ Ωѧѧѧϫ�ϥϳѧѧѧΑ�ϝΎѧѧѧλ ϔϧϻ�ΓΩΎѧѧѧϳί �ϰѧѧѧϟ·�ϑ Ωѧѧѧϫ�ϭ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΔѧѧѧϧϣϳϬϟ�ϕѧѧѧϳϘΣΗ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧΑϏ

.الشعب في تحقیق مستوى معیشي أحسن

ΎѧѧѧϳϣϳϠϗ·:�ΞϳѧѧѧϠΧϠϟ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΔѧѧѧϳΑϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ϙΑΎѧѧѧηΗϣϟ�ϝѧѧѧϋΎϔΗϟ�ϙѧѧѧϟΫ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟ�ΞΎѧѧѧΗϧ�ρΑΗέѧѧѧΗ

�ΔѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�Ι ΩѧѧѧѧΣϷ�ν όΑѧѧѧѧϟ�ϥΎѧѧѧѧϛ�Ι ѧѧѧѧϳΣ�ˬϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϲѧѧѧѧϧέϳϹ�ϪѧѧѧѧΟϭΗϟ�ϭ�ϲѧѧѧѧΑέόϟ)�ϝϼΗѧѧѧѧΣϻ�ΔѧѧѧѧϳΎϬϧ

ϲϧΎѧѧѧρϳέΑϟ(�ϭ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ)ΔѧѧѧϳΑέόϟ�Δѧѧѧϣϭυϧϣϟ�ϥѧѧѧϣ�έѧѧѧλ ϣ�ΝϭέѧѧѧΧ(...�έϭΩѧѧѧϟ�ί ϭέѧѧѧΑ�ϲѧѧѧϓ�ώϟΎѧѧѧΑϟ�έѧѧѧΛϷ

�ϡѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϫΫϭϔϧ�ΔѧѧѧγέΎϣϣϟ�ϥέѧѧѧϳ·�ϡΎѧѧѧϣ�ϕѧѧѧϭόϟ�Δѧѧѧϟί ΈΑ�ϣѧѧѧγ�ΎѧѧѧϣϬϧϣ�˷ϝѧѧѧϛ�έΎѧѧѧΑΗϋΎΑ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϲѧѧѧϧέϳϹ

�ϑ έѧѧρϟ�ϪѧѧΟϭϣ�ϑ έѧѧρ�ϑ ѧѧλ �ϲѧѧϓ�ϥέѧѧϳ·�ϑ ϳϧѧѧλ Η�ϥѧѧϛϣϳ�ϥѧѧϳ�ˬΔѧѧϳϧϭΎόΗϟ�ΎѧѧϬϧϣ�έѧѧΛϛ�Δѧѧϳϋί ϧϟ�ϕρΎѧѧϧϣϟ

....آخر

Ϸ�ϥ·�ϲѧѧѧϫ�ϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ϭ�ϲѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϥϳϳϭΗѧѧѧγϣϟ�ϲѧѧѧϓ�Δѧѧѧϳρϔϧϟ�ΓϭέѧѧѧΛϠϟ�ΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�Δѧѧѧϳϣϫ

�ϕρΎѧѧѧϧϣϟ�έѧѧѧΑϛ�ϥѧѧѧϣ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�έΎѧѧѧΑΗϋΎΑ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ϭ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ΔѧѧѧόϳΑρ�Εѧѧѧο έϓ�ϥѧѧѧϣ

�ˬΔѧѧѧϔϠΗΧϣϟ�ΔѧѧѧϳΧϳέΎΗϟ�έϭѧѧѧλ όϟ�έѧѧѧΑϋ�έέϘΗѧѧѧγ·ϼϟ�ϭ�έΗϭΗϟΎѧѧѧΑ�ί ѧѧѧϳϣΗϳ�ΎѧѧѧϬϣϳϠϗ·�ϝѧѧѧόΟ�ϡϟΎѧѧѧόϟ�ϲѧѧѧϓ�Δѧѧѧϳρϔϧϟ
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ϥѧѧѧϣ�ΕѧѧѧϠόΟ�ΔѧѧѧΟέΩ�ϰѧѧѧϟ·�ΕϠѧѧѧλ ϭ�ωί ѧѧѧϧϟ�ϭ�ωέѧѧѧλ ϟΎΑ�ί ѧѧѧϳϣΗΗ�ϥέѧѧѧϳ·�ΎѧѧѧϬΗέΎΟ�ϥϳѧѧѧΑ�ϭ�ΎѧѧѧϬϧϳΑ�ΕΎѧѧѧϗϼόϟ

�ϑ ΩѧѧѧϬΑ�ϊ ѧѧѧγϭΗϟΎΑ�Εϔѧѧѧλ Η�ϲѧѧѧΗϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΔѧѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϠϟ�ΔѧѧѧΟϳΗϧ�˯ΎѧѧѧΟ�Ϋѧѧѧϫ�ϭ�ˬΡϼѧѧѧγϟ��ϝΎϣόΗѧѧѧγ

�ˬΔѧѧѧϳΑϫΫϣϟ�ϭ�ΔѧѧѧϳϔΎρϟ�ϰѧѧѧΗΣ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ˬΔϳѧѧѧγΎϳγϟ�ϲΣϭѧѧѧϧϟ�ϊ ѧѧѧϳϣΟ�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϬϳϠϋ�Γέρϳѧѧѧγϟ�ϭ�ΔѧѧѧϧϣϳϬϟ

ϳ�Ύѧѧѧϣ�ϡѧѧϫ�ϭ�ϡΎѧѧϋ�Ι ϼΛѧѧѧϟ�ΔѧѧϳΗέΎϣϹ�έί ѧѧѧΟϠϟ�ϥέѧѧϳ·�ϝϼΗѧѧѧΣ�ϭѧѧϫ�ϙѧѧѧϟΫ�ί έѧѧΑ1971�Δѧѧѧϳϧέϳ·�ΎѧѧѧϫέΎΑΗϋ�ϭ�ϡ

�ΩѧѧѧѧόΑ�ΓέϭѧѧѧѧΛϟ�έϳΩѧѧѧѧλ Η�ΩѧѧѧѧΑϣ�ϕѧѧѧѧϳΑρΗ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΎϬѧѧѧѧλ έΣ�ϙϟΫѧѧѧѧϛ�ϭ�ˬϥϳέѧѧѧѧΣΑϟ�ϡѧѧѧѧο Α�ΎѧѧѧѧϬΗΑϟΎρϣ�ϭ�ϝѧѧѧѧλ Ϸ

�ϱΫѧѧѧϟ�ϲϣϼѧѧѧγϹ�ϊ ΑΎѧѧѧρϟ�ϭΫ�ϱέϭѧѧѧϬϣΟϟ�ϰѧѧѧϟ·�ϲѧѧѧϛϠϣϟ�ϡΎѧѧѧυϧϟ�ϥѧѧѧϣ�ϝΎѧѧѧϘΗϧϻ�ϭ�ϩΎѧѧѧηϟ�ϡΎѧѧѧυϧΑ�ΔѧѧѧΣΎρϹ

Ϙϔϟ�Δѧѧѧϳϻϭ�ϰѧѧѧϠϋ�ϡϭѧѧѧϘϳ�ϡΎѧѧѧυϧΑ�˯˱ΩѧѧѧΑ�ΎϬΗϳΟϭϟϭϳΩѧѧѧϳϷ�ΔѧѧѧϳΩΎόϣϟ�ΔѧѧѧϣυϧϷ�ϝѧѧѧϛΑ�ΔѧѧѧΣΎρϹ�ΎѧѧѧϬΗϟϭΎΣϣ�ϭ�ˬϪѧѧѧϳ

�ΔѧѧѧϳϭϣΩ�ΏέѧѧѧΣ�ϰѧѧѧϟ·�ϯ Ω�ϱΫѧѧѧϟ�ϭ�ϝѧѧѧλ Ϸ�ϲѧѧѧγέΎϓ�Ϫѧѧѧϧ�ΦϳέΎѧѧѧΗϟ�έѧѧѧΑϋ�ϪѧѧѧΗέΑΗϋ�ϱΫѧѧѧϟ�ϭ�ϲѧѧѧϗέόϟ�Ι ѧѧѧόΑϟ

�ϙѧѧѧѧϟΫ�ΩѧѧѧѧόΑ�ϰϋΩΗѧѧѧѧγ�Ύѧѧѧѧϣϭ�ˬΔѧѧѧѧϘρϧϣϟ�ϥΩѧѧѧѧϠΑ�ΕΎѧѧѧѧϗΎρ�ΎѧѧѧѧϬϳϓ�Εϓί ϧΗѧѧѧѧγ�ˬΎѧѧѧѧϣϬϧϳΑ�Εϭϧѧѧѧѧγ�ϲϧΎѧѧѧѧϣΛϟ�ΕѧѧѧѧϣΩ

ѧѧγΣ�ϝѧѧΟ�ϥѧѧϣ�ϲΟέΎѧѧΧϟ�ϝΧΩѧѧΗϟ�ΔѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϧϣ�ΔϳΩΎѧѧλ Ηϗϻ�Δѧѧλ ΎΧ�ϪΣϟΎѧѧλ ϣ�ΔѧѧϳΎϣΣ�ϭ�ωέѧѧλ ϟ�ϡ

...).اإلتحاد السوفییتي أ و.م.الو(

�ϥѧѧѧϣ�ϲѧѧѧϫ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϭѧѧѧΣϧ�ϥέѧѧѧϳ·�ϑ έѧѧѧρ�ϥѧѧѧϣ�ΓΎѧѧѧϧΑΗϣϟ�ΔѧѧѧγΎϳγϟ�ϥ�ϝϭѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ΫѧѧѧϬΑ�ϭ

�ΔѧѧѧѧϳϠϋΎϔϟ�ϲѧѧѧѧϓ�έϭΩ�ϭ�ΔѧѧѧѧϧΎϛϣ�ΏΎѧѧѧѧγΗϛ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϥέѧѧѧѧϳ·�Εόѧѧѧѧγ�ΎѧѧѧѧϣϟΎρϟ�Ϋ·�ˬΎѧѧѧѧϬϧϳΑ�έΗϭѧѧѧѧΗΗ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�ΕѧѧѧѧϠόΟ

ΎѧѧϬϧϛϣϳ�ϭ�ΔϳόѧѧѧγϭΗϟ�ΎϬϓΩѧѧϫ�ϕѧѧϳϘΣΗ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎϫΩϋΎѧѧγ�Ύѧѧϣϣ�ˬΔѧѧϳϣϳϠϗ·�Γϭѧѧѧϗ�ΎѧѧϬϧϣ�ϝѧѧόΟϳ�ϭ�ΎѧѧѧϫΫϭϔϧ�ρѧѧγΑ�ϥѧѧϣ

�ϲϧρϭѧѧѧϟ�ϭ�ϲϣϭѧѧѧϘϟ�ΎѧѧѧϬϧϣϷ�ΩѧѧѧϳΩϬΗ�Ϫѧѧѧϧϭϛ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ϪѧѧѧΑ�ΏѧѧѧΣέΗ�ϡѧѧѧϟ�ϱΫѧѧѧϟ�Δѧѧѧϳϭϭϧϟ�ΎϬΗέΩѧѧѧϗ�έϳϭѧѧѧρΗ

�ΔѧѧѧϳΑέϐϟ�ΔѧѧϬΟϟ�ϲѧѧϓ�Δѧѧѧόϗϭϟ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ϝϭΩѧѧϟ�ϊ ѧѧϓΩ�ΕΫѧѧѧϟΎΑ�έѧѧϣϷ�Ϋѧѧϫ�ϭ�ˬΔϳϣϼѧѧѧγϹ�ΓέϭѧѧΛϟ�ΩѧѧόΑ�Δѧѧλ ΎΧ

�ϡΎѧѧѧϋ�ϲѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϥϭΎѧѧѧόΗϟ�α ѧѧѧϠΟϣ�α ϳѧѧѧγ΄Ηϟ�ΞϳѧѧѧϠΧϠϟ1981�ϕѧѧѧϳέρ�ϲѧѧѧϓ�ΓέѧѧѧΛϋ�ϥέѧѧѧϳ·�ϪѧѧѧΗέΑΗϋ�ϱΫѧѧѧϟ�ϭ�ˬϡ

.عملھا لفرض الزعامة على ھذه الجھة من المنطقة

�Δѧѧѧϳϧϣί ϟ�ΓέѧѧѧΗϔϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ΎѧѧѧϬΑ�Εέѧѧѧϣ�ϲѧѧѧΗϟ�Ι ΩѧѧѧΣϷ�Εέϔѧѧѧγ�α ΎѧѧѧγϷ�Ϋѧѧѧϫ�ϰѧѧѧϠϋ�ϭ

Εѧѧѧγϛόϧ�ΞΎѧѧѧΗϧ�έϭѧѧѧϬυ�ϰѧѧѧϟ·�Δѧѧѧϳϗέόϟ�ΔѧѧѧϳϧέϳϹ�ΏέѧѧѧΣϟ�Δѧѧѧλ ΎΧ�Ι ѧѧѧϳΣΑ�ˬΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧϬϠϣΟϣ�ϲѧѧѧϓ

�ΔѧѧѧѧΣϼϣϠϟ�ϡΩΧΗѧѧѧѧγΗ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧѧϳΎϣϟ�Εέѧѧѧѧϣϣϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ί ѧѧѧѧϣέϫ�ϕϳѧѧѧѧο ϣ�ϭ�ϥϳѧѧѧѧΣϟ�ϙѧѧѧѧϟΫ�Ϋѧѧѧѧϧϣ�ΞϳѧѧѧѧϠΧϟ�έѧѧѧѧΑΗϋ

ϡϟΎѧѧѧόϟ�˯ΎѧѧѧΣϧ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϝϭΩ�ΕΩέϭ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳρϔϧϟ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩ�ΕέΩΎѧѧѧλ �ΎѧѧѧϣϬϧϣ�έѧѧѧΑόΗ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳϟϭΩϟ.

Ωϟ�ΔѧѧΣϼϣϟ�ϡΎѧѧϣ�ί ѧѧϣέϫ�ϕϳѧѧο ϣ�ϕѧѧϠϐΑ�ΔѧѧϳϧέϳϹ�ΕΩѧѧϳΩϬΗϟ�Ε�Ωѧѧϛ�Ωѧѧϗ�ϭΔѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧΣϟ�˯ΎѧѧϧΛ�Δѧѧϳϟϭ-

�α ѧѧѧѧϠΟϣΑ�ϯ Ω�ϱΫѧѧѧѧϟ�έѧѧѧѧϣϷ�ˬΔѧѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΔѧѧѧѧϳΎϣϟ�Εέѧѧѧѧϣϣϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧΣϼϣϟ�ΔѧѧѧѧϳέΣ�Δѧѧѧѧϳϣϫ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ˬΔѧѧѧѧϳϧέϳϹ

�ΔѧѧѧѧϳϧϭϧΎϘϟ�ϡΎѧѧѧѧϛΣϷ�ϡέѧѧѧѧΗΣ�ΓΩѧѧѧѧΣΗϣϟ�ϡѧѧѧѧϣϷ�ϲѧѧѧѧϓ�˯Ύѧѧѧѧο ϋϷ�ϝϭΩѧѧѧѧϟ�ϊ ѧѧѧѧϳϣΟ�ΓϭѧѧѧѧϋΩ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϲϟϭΩѧѧѧѧϟ�ϥѧѧѧѧϣϷ

Ϸ�ΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧϳϻϭϟ�ΕέѧѧѧΑΗϋ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ΔѧѧѧΣϼϣϠϟ�ΓέέѧѧѧϘϣϟ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ϭѧѧѧϫ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϥѧѧѧϣ�ϥ�Δѧѧѧϳϛϳέϣ

�ϲϗΎѧѧѧΑ�ϰѧѧѧϟ·�ϭ�ˬΎѧѧѧϬϳϟ·�ρϔϧѧѧѧϟ�ϕϓΩѧѧѧΗ�έέϣΗѧѧѧγ�ϕϭѧѧѧόΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕΩѧѧѧϳΩϬΗϟ�ϭ�έρΎѧѧѧΧϣϟ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ΔѧѧѧϳΎϣΣ

�έϭѧѧѧѧυϧϣϟ�ϲѧѧѧѧο Ϙϳ�ΎѧѧѧѧϣϧϳΑ�ˬΔΑѧѧѧѧγΎϧϣ�έΎόѧѧѧѧγ Ά�ϭ�ΎѧѧѧѧϬΗΎΟΎϳΗΣ�ϲѧѧѧѧϔϛΗ�ΕΎѧѧѧѧϳϣϛΑ�ϯ έѧѧѧѧΑϛϟ�ΔϳϋΎϧѧѧѧѧλ ϟ�ϝϭΩѧѧѧѧϟ
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ѧѧѧϬΗϳΎϣΣ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΎѧѧѧϬΗϳϭϫ�ϰѧѧѧϠϋ�υΎѧѧѧϔΣϟΎΑ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ�ϝϭΩ�ϥѧѧѧϣϷ�ϲѧѧѧΑέόϟ�ϭί ѧѧѧϐϟ�ϭ�ΩѧѧѧϳΩϬΗϟ�ϥѧѧѧϣ�Ύ

�ϰѧѧѧϠϋ�ϝѧѧѧϣόϟ�ϭ�ˬΔѧѧѧϳόϳΑρϟ�ΎѧѧѧϬΗϭέΛ�ϰѧѧѧϠϋ�υΎѧѧѧϔΣϟ�ϭ�ˬΎϬϟϼϘΗѧѧѧγ�ϭ�ΎϬϳѧѧѧο έ�Δϣϼѧѧѧγ�ϥΎϣѧѧѧο �ϭ�Ϡѧѧѧγϣϟ

.تحقیق وحدتھا اإلقلیمیة و تنمیتھا االقتصادیة

�έѧѧϳϐΗ�ϡѧѧϟ�ΔѧѧϳϧέϳϹ�ΓέϭΛϟΎѧѧϓ�ˬϲѧѧϣϳϠϗ·�ϭ�ϲѧѧϠΧΩ�ϭѧѧϫ�Ύѧѧϣ�ϥϳѧѧΑ�ϥΎѧѧΑϟ�ϝΧΩѧѧΗϟ�ϕΑѧѧγ�Ύѧѧϣϣ�ι ϠΧΗѧѧγϧ

ѧѧϣΎυϧ�ϝѧѧΑ�ρѧѧϘϓ�ΎϳѧѧγΎϳγ�ΎѧѧϣΎυϧ�ˬϩΎѧѧηϟ�ϡΎѧѧυϧ�ϑ όѧѧο �ΔѧѧϟΎΣ�ϥѧѧϋ�ϑ ѧѧηϛΗ�ϡѧѧϟ�ΎѧѧϬϧ�Ύѧѧϣϛ�ˬϝѧѧϛϛ�ΎѧѧϳϣϳϠϗ·�Ύ

�ϲѧѧѧѧϓ�Ϫѧѧѧѧϳρ�ϡѧѧѧѧΗ�Ύѧѧѧѧϣ�ϥΎϋέѧѧѧѧγ�ϱΫѧѧѧѧϟ�ˬϲѧѧѧѧΑέόϟ�ϲϣϭѧѧѧѧϘϟ�ωϭέѧѧѧѧηϣϟ�ϑ όѧѧѧѧο �ϑ ѧѧѧѧηϛ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΎϬΗΩѧѧѧѧόΗ�ϝѧѧѧѧΑ

�ΔѧѧѧϳϗΎϔΗϻ�έѧѧѧλ ϣ�ϊ ѧѧѧϳϗϭΗ�ΩѧѧѧόΑ�ϲѧѧѧο Ύϣϟ�ΕΎΣϔѧѧѧλ"ΩѧѧѧϳϔϳΩ�ΏѧѧѧϣΎϛ"�ϊ ѧѧѧϣ�ΏέѧѧѧΣϟ�ϲѧѧѧϓ�ϕέѧѧѧόϟ�ϝϭѧѧѧΧΩ�ϭ

ѧѧѧΣΗ�ΔѧѧѧϠΣέϣ�ϲѧѧѧϓ�ϥϳϓέѧѧѧρϟ�ϊ ѧѧѧο ϭ�ϱΫѧѧѧϟ�ˬϲόϳѧѧѧηϟ�ρΧѧѧѧγϟ�Ωѧѧѧϳί Η�ϭ�ϥέѧѧѧϳ·�ϝϭΩѧѧѧϟ�ΕѧѧѧϧΎϛ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗ·�ϝϭ

.الغربیة المحرك األساسي فیھا وفق ما یخدم مصالحھا

�ϲѧѧѧѧϓ�ϱΩѧѧѧѧΣΗϟ�Ϋѧѧѧѧϫ�έѧѧѧѧϬυϳ�ϭ�ˬϲѧѧѧѧΟϳϠΧϟ�ϲѧѧѧѧϣϳϠϗϹ�ϡΎѧѧѧѧυϧϠϟ�ϲѧѧѧѧγΎγϷ�ϱΩѧѧѧѧΣΗϟ�ϥέѧѧѧѧϳ·�ΕѧѧѧѧϠΛϣ

�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϫΫϭϔϧ�ν έѧѧѧϓ�ΕϻϭΎѧѧѧΣϣ�ϥѧѧѧϋ�ϼѧѧѧο ϓ�ˬϯ έѧѧѧΑϛϟ�ΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ϥϭѧѧѧϛΗϟ�ϥέѧѧѧϳ·�ΕΎѧѧѧΣϭϣρ

ϭϣρ�ΞϣέѧѧѧΑ�ΫѧѧѧϳϔϧΗ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϙѧѧѧϟΫ�ϭ�ˬΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ΔѧѧѧϳϭϘΗ�ϕѧѧѧϳέρ�ϥѧѧѧϋ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ΕϻΎѧѧѧΟϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧΣ

�ΎѧѧѧѧϬϣΎϣΗϫ�ϥѧѧѧѧϋ�ϼѧѧѧѧο ϓ�ˬΞϳѧѧѧѧϠΧϟ�ϩΎѧѧѧѧϳϣ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΎϬΗέρϳѧѧѧѧγ�ϙѧѧѧѧϟΫ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔϓΩϬΗѧѧѧѧγϣ�Δϳέϛѧѧѧѧγόϟ�ΎϫΩѧѧѧѧϋϭϗ

�ϲѧѧѧѧϓ�ϱϭϭѧѧѧѧϧϟ�ΞϣΎѧѧѧѧϧέΑϟ�˯ΎѧѧѧѧϳΣ·�ΓΩΎѧѧѧѧϋ·�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧϣ�ϙѧѧѧѧϟΫ�ϭ�Δѧѧѧѧϳϭϭϧϟ�ΔѧѧѧѧϳΟϭϟϭϧϛΗϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϝϭѧѧѧѧλ ΣϟΎΑ

ϷΎΑ�ΎѧѧϬϣΎϣΗϫ�Ϋѧѧϛ�ϭ�ΔѧѧϳϧέϳϹ�˰�Δѧѧϳϗέόϟ�ΏέѧѧΣϟ�ϝϼѧѧΧ�ΕΎѧѧϧϳϧΎϣΛϟ�ϑ ѧѧλ Ηϧϣ�ϭ�ΔѧѧϳΟϭϟϭϳΑϟ�ΔΣϠѧѧγ

ΎѧѧѧѧϬόϣ�ΎѧѧѧѧϬΑέΣ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϕέѧѧѧѧόϟ�ϑ έѧѧѧѧρ�ϥѧѧѧѧϣ�ΎϬϟΎϣόΗѧѧѧѧγ�ΩѧѧѧѧόΑ�Δѧѧѧѧλ ΎΧ�ΔѧѧѧѧϳϭΎϣϳϛϟ.�ϥέѧѧѧѧϳ·�ϕѧѧѧѧϘΣΗϟ�ϭ

�ΓΩѧѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧѧϳϻϭϟ�Δѧѧѧѧλ ΎΧ�ˬϲѧѧѧѧΑϧΟϷ�ΩϭѧѧѧѧΟϭϟ�ΓΩѧѧѧѧηΑ�Εѧѧѧѧο έΎϋ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔϳόѧѧѧѧγϭΗϟ�ΎϬϓΩѧѧѧѧϫ

�ΩϧΎѧѧѧγΗ�ΕѧѧѧϧΎϛ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϳϛϳέϣϷ"ϱϭѧѧѧϠϬΑ�Ύѧѧѧο έ�ΩѧѧѧϣΣϣ�ϩΎѧѧѧηϟ"�ϥѧѧѧϣ�ϥ�ϯ έѧѧѧΗ�Ϋ·�ˬΎϬΣϟΎѧѧѧλ ϣϟ�ΔѧѧѧϣΩΧ

�ΔѧѧϘρϧϣ�ϲϧϳΩѧѧѧϟ�ϭ�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�Ϋϭѧѧѧϔϧϟ�ϥέѧѧѧϳ·�ΎѧѧѧϬϳϓ�ϕѧѧѧϘΣΗ�ΔѧѧϘρϧϣϠϟ�Δѧѧѧϳϧϣ�ΔѧѧѧϠυϣ�ϝϳϛѧѧѧηΗ�ΏѧѧѧϠρΗϳ�ΞϳѧѧѧϠΧϟ

�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧѧϳϻϭϟ�ΔѧѧѧѧϬΟϭϣ�ϭ�ˬί ѧѧѧѧϣέϫ�ϕϳѧѧѧѧο ϣ�ϰѧѧѧѧϠϋ�Δѧѧѧѧλ ΎΧ�ϲΟϳΗέΗѧѧѧѧγϹ�ϭ

.تمثل في تصورھا الخطر األساسي الذي یواجھ الثورة اإلیرانیة



المالحق

خریطة دول الخلیج:01الملحق رقم 

https://www.google.dz/search?q= .خریطة+الخلیج



.خریطة مضیق ھرمز:2الملحق رقم 

https://www.google.dz/search?q= خریطة+الخلیج



.خریطة الموقع الجغرافي إلیران:3الملحق رقم 

https://www.google.dz/search?q= خریطة+الخلیج



.مقتطفات من الدستور اإلیراني:4الملحق رقم 

12المادة
الرسمیةالدیانة•

إلىللتغییر قابل وغیرقائماً المبدأھذاویبقىعشر،االثناالجعفريوالمذھباإلسالمھوإلیرانالرسميالدین
فإنھاوالزیدي،والحنبليوالمالكيوالشافعيالحنفيالمذھب تضم التياألخرى،اإلسالمیةالمذاھبأما.األبد
المذاھبھذهوتحظى.فقھھم حسب المذھبیةالدینیةطقوسھمأداء في أحراروأتباُعھاكامل،باحترام تتمتع

،(والوصیةواإلرثوالطالقالزواج)الشخصیةواألحوالالدینیةوالتربیةالتعلیم مسائل في رسميباعتراف
األحكامفإناألكثریة،ھمالمذاھبھذهأحدأتباعیكون منطقة كل وفي.المحاكموىدعا من بھایتعلقوما

أتباعبحقوقالمساسدونالمذھب،ذلك تتبع -الشورى مجالس صالحیاتحدود في المنطقة، لتلك المحلیة
.األخرىالمذاھب

107المادة
الدولةرئیساختیار•

اإلسالمیةإیرانجمھوریةومؤسسالعالمیةاإلسالمیةللثورةالكبیروالقائدالمعظمالتقلید مرجع وفاة بعد
للناسالساحقةاألكثریةاعترفتالذي(الشریفسرهقّدس)الخمینياإلمامالعظمى هللا آیة سماحة

الخبراءھؤالءویتدارس.الشعب من المنتخبینالخبراءإلىالقائدتعیینمھمة توكل وقیادتھ،بمرجعیتھ
109و5المادتین في المذكورینالشرائط جامعي الفقھاء كل بشأنویتشاورون فرداً شخصوا ما ومتى.

بشعبیةیحظىأوواالجتماعیة،السیاسیةالمسائلأوالفقھیةوالموضوعاتباألحكاماألعلمباعتبارهمنھم،
ھذهوجودعدمحالوفي.للقیادةینتخبوه،109المادة في المذكورةالصفاتإحدى في بارزبتمیزأو عامة

بوالیةالخبراء مجلس من المنتخبالقائدویتمتع.قائداً ویعلنونھمنھمواحداً ینتخبونالمتفوقة،الصفات
.ذلك عن الناشئةالمسؤولیات كل ویتحملاألمر

القانونأمامالشعبأفراد كل مع القائدویتساوى
الدولةرئیساختیار•

108المادة
الالزموالشروطالخبراءبعددالمتعلقالقانونبإعدادالدستورلصیانة مجلس أول في األعضاءالفقھاءیقوم

المجلسعلیھویصادقاألولى،للوالیة بالنسبة لجلساتھمالداخليوالنظامانتخابھموكیفیةفیھم،توفرھا
والموافقةالقانون،ھذا في نظر إعادةوأتغییروأي.الثورة قائد النھایة في علیھویصادقاألصوات،بأكثریة

.الخبراء مجلس صالحیات ضمن تدخل ذلك بعد الخبراء،بواجباتالمتعلقةالمقررات سائر على

الدولةرئیس لمنصب األھلیةشروط•

109المادة
:القائد في توفرھاالالزموالشروطالمؤھالت

.الفقھأبواب مختلف في لإلفتاء الالزمةالعلمیةالكفاءة.أ

.اإلسالمیةاألمةلقیادةالالزمتانوالتقوىالعدالة.ب
الكافیةوالقدرةوالشجاعةوالتدبیرواإلداریةاالجتماعیةوالكفاءةالصحیحةالسیاسیةالرؤیة.ج

.القیادة على
.اآلخرینمنأفضلوسیاسیةفقھیةرؤیة على الحائزیفضلالمذكورة،الشروطفیھمتتوفرمنتعددعند

الدولةرئیسسلطات•

110المادة
:وصالحیاتھالقائدوظائف

 مصلحة تشخیص مجمع مع التشاوربعداإلسالمیةإیرانجمھوریةلنظامالعامةالسیاساترسم.1
.النظام

الحكومةرئیسإقالة•

.للنظامالعامةالسیاساتتنفیذحسن على اإلشراف.2
.العام باالستفتاء األمرإصدار.3

المسلحةللقواتالعامالقائدتعیین•

. .المسلحةللقواتالعامةالقیادة4
.الحرب على الموافقة/إعالنسلطة•

.العاموالنفیروالسالمالحربإعالن5
:منكلاستقالةوقبولوعزلتنصیب.6

.الدستورصیانةمجلسفقھاء.أ
.القضائیةالسلطة في األعلىالمسؤول.ب
اإلذاعة•

.اإلسالمیةإیرانجمھوریة في والتلفزیوناإلذاعةمؤسسةرئیس.ج
التلفزة•

.المشتركةالقیادةأركانرئیس.د



.اإلسالمیةالثورةحرسلقواتالعامالقائد.ه
.المسلحةللقواتالعلیاالقیادات.و

.بینھاالعالقاتوتنظیمالثالثالمسلحةالقواتأجنحةبیناالختالفاتحل.7
.النظام مصلحة تشخیص مجمع خاللمنالعادیةبالطرقحلھایمكن ال التيالنظاممشكالتحل.8
لصالحیة بالنسبة أما.الشعبقبلمنانتخابھبعدالجمھوریةرئیستنصیبمرسومتوقیع.9

فیجبالخصوص،بھذاالدستورھذا في المعینةالشروطحیثمنالجمھوریةلرئاسةالمرشحین
 ؛[للرئاسة]األولىالوالیة حالة وفيالدستور،صیانةمجلستصویتقبلالقیادةموافقةتنالأن
الدستوریةالمحكمةصالحیات•
الحكومةرئیساختیار•

10 العلیاالمحكمةحكمصدوربعداالعتبار،بعینالبالد مصالح أخذ مع الجمھوریةرئیسعزل.
السیاسیةكفاءتھبعدماإلسالميالشورىمجلستصویتبعدأوالدستوریة،لوظائفھبمخالفتھ

.الدستورمن89للمادةوفقاً 

 من اقتراح على بناء اإلسالمیةالموازینإطار في علیھمالمحكومعقوباتتخفیفأوالعفوإصدار.
.وصالحیاتھوظائفھ بعض بأداءآخر شخصا یوكلأنالقائدویستطیع.القضائیةالسلطةرئیس

العفوصالحیات•

111المادة
أنھ علم أو109و5المادتین في المذكورةالشروطأحدفقدهأوالدستوریةوظائفھأداء عن القائد عجز عند

المذكورالخبراء مجلس إلىاألمربھذاالقرارصالحیةوتعود.منصبھ عن یعزلفإنھباألساس،بعضھایمتلك ال
108المادة في .
الدولةرئیسإقالة•

.ذلكوإعالنالجدیدالقائدتعیینوقتبأسرعالخبراءیتولىعزلھ،أواستقالتھأوالقائدوفاة حالة وفي
وأحدالقضائیة،السلطةورئیسالجمھوریة،رئیس من مؤلف شورى مجلس یتولىالقائد،إعالنیتموحتى
القیادةمسؤولیاتجمیعالنظام، مصلحة تشخیص مجمع قبل من منتخب الدستور،صیانة مجلس فقھاء
 شخص یعین(كان سبب ألي)الفترةھذه في بواجباتھالقیام من المذكورینأحدیتمكن لم وإذا .مؤقت بشكل
.فیھالفقھاءبأكثریةالنظام مصلحة تشخیص مجمع یتخذهبقرارمكانھ، في آخر

الدولةرئیساستبدال•

 من السادسالبند من (وه،د،)والفقرات10و5و3و1البنود في المذكورةالوظائفتنفیذالمجلسیتولى
.النظام مصلحة تشخیص مجمع أعضاءأرباع ثالثة موافقة بعد 110 المادة

الدولةرئیساستبدال•

 في المذكورالمجلسیقوممؤقتاً القیادةبواجباتالقیام عن أخرى،حادثةأیةأومرضإثرالقائد، عجز عند
.العجزمدةطوالالقائدمسؤولیاتبأداءالمادةھذه

124المادة
.الدستوریةواجباتھلتأدیةنواباً یعینأنالجمھوریةلرئیس
 سائر بینوالتنسیقالوزراء، مجلس جلساتإدارةالرئیس،بموافقةالجمھوریة،لرئیساألولالنائبیتولى

.النواب

125المادة
الخارجیةللشؤونالدولة ممثل•
الحكومةرئیسسلطات•
الدوليالقانون•
الدولیةالمنظمات•
المعاھدات على التصدیق•
للمعاھداتالقانونیةالوضعیة•

والعقودالمعاھدات على اإلسالمي،الشورى مجلس موافقة بعد القانوني،ممثلھأوالجمھوریةرئیسیوقِّع
بالمنظماتالمتعلقةالمعاھداتوكذلكالدول،وسائراإلیرانیة،الحكومةبینتبرمالتيوالمواثیقواالتفاقیات

.الدولیة

الحكومةرئیسسلطات•

126المادة
بھذهآخرینیفوضأنولھالدولة، في والتوظیفوالموازنةالتخطیطأمورمسؤولیةالجمھوریةرئیسیتولى
.المھام

128المادة
الحكومةرئیسسلطات•

اعتمادأوراقالجمھوریةرئیسویوقع.الجمھوریةرئیسوموافقةالخارجیةوزیر من باقتراحالسفراءیُعیّن
.األخرىالدولسفراءاعتمادأوراقویتسلمالسفراء،

152المادة
أوممارستھسواءالتسلط،أشكال كل رفض على اإلسالمیةإیرانلجمھوریةالخارجیةالسیاسةتقوم



المسلمین،جمیعحقوق عن والدفاعالبالد،أراضيووحدةالكاملاالستقالل على والمحافظةلھ،الخضوع
غیرالدولجمیع مع متبادلةسلمیةبعالقاتواالحتفاظالمتسلطة،العظمىالقوى من ألياالنحیازوعدم

.المعادیة

156المادة
:التالیةالمھاموتنفیذالعدالةإحقاقوتتولىوالمجتمع،الفردحقوق عن تدافع مستقلة سلطة القضاءالقضاءاستقالل•

الدعاوى في والفصلوالشكاوى؛الحقوقوانتھاكالمظالمحاالت في األحكاموإصدارالتحقیق.1
 ما وفقاإلرثأمور في الالزمةوالتدابیرالقراراتجمیعواتخاذالنزاعات؛وتسویةالقضائیة؛

القانون؛یحدده
:المشروعةوالحریاتالعدالةوتعزیزالعامة،الحقوقصیانة.2
القوانین؛تنفیذ حسن مراقبة.3
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.سنوات خمس مدتھالوالیةالعلیا،المحكمةقضاة مع بالتشاورالقضائیةالسلطةرئیسویعینھما

170المادة
أواإلسالمیة،واألحكامللقوانینالمخالفةالحكومیةواللوائحالقراراتتنفیذبعدمملزمونالمحاكمقضاة
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Abstrait

Cette étude vise à élucider l’impact du rôle de la stratégie

Iranienne à l’égard des régions du golfe de 1979 à 1989, période

pendant laquelle le rôle Iranien devient une menace constante et d’un

grand impact qui ont influencé les politiques étrangères des pays de la

région.

Le rôle stratégique Iranien et son agissement à l’égard des pays

du golfe, sont complémentaires et tirent leur essence de leurs

différentes réflexions et convictions religieuses, à cet effet, les

autorités Iraniennes ont adopté une stratégie bâtit sur la concurrence

et l’affrontement avec les pays de la région, celle-ci ayant provoqué

l’éclatement d’une guerre qui a duré 08 ans entre elle et l’Irak dont

l’origine est due à la volonté de chacune des parties à étendre sa

suprématie sur toute la région.

Le rôle stratégique régionale que l’Iran a souhaité concrétiser

dans la région du golfe, après la fin de la gouvernance de (shah) été

basé sur : les visés historiques impérialistes, la particularité perce et

son identité religieuse qui est fondé sur le shiisme, contrairement aux

pays du golfe qui ne se basent sur aucun particularisme, mais sur de

différentes règles changeantes selon les enjeux politiques

internationaux, même si qu’ils soient issus du même espace

géographique.



abstract

This study aimed to identify the impact of Iranian Strategic role

towards the golf region in the period from 1979 to 1989, as the period

during which the Iranian role become a growing threat has had an

important impact in influencing the foreign policies used by all

countries in the region.

The Iranian strategic thinking and political behavior of this state

to golf countries complement each other and pop at the same time for

thought and the National Iranian sectarian religious belief underlying

the Iranian leadership.

Therefore, after (Shaah), Iran has adopted a strategy and policy

based on the contradiction and conflict with the countries of the Arab

region draw on the empirical history and the religion believes based on

Shi’ism.

The concept of Iranian strategy toward the Arab region is not

based on partnership with these countries of the actual mass region,

specially with Monarchy, what caused eight years of war with Irak

according to the great deal of different conflicts between them in

which the most important is the political one where each one of them

try to be the leader in this region.

In the other way, the Arabs in return, they don’t have basis of religion

or nationality specific, but these multiple states sometimes be

contradictory.
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