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  اإلهداء
  إىل وطين الغايل بكل ما حيمله تارخيه من صفحات العز والكرامة والتضحية

 ين أن األعمال الكبرية ال تتم إالمن علم، إىل ، وشققت األيام يديههجبين العرق إىل من كللَ

  والدي أطال اهللا بقاءه ،بالصرب واإلصرار

صفحات هدي إليك أمي أُ ،ها من أوراق الصرب، والدعاءإىل من نذرت عمرها يف أداء رسالة

  هذه الرسالة

  زوجيت الغالية ،إىل رفيقة دريب، صاحبة القلب الطيب والنوايا الصادقة

والوجه املفعم  ،والنورِ الذكاِء كام، إىل شعلةحيف ض بأعينهم، والسعادةَ إىل من أرى التفاؤل

مل من حروف امسك تعطينا األ يا) عودة ابين(ومن حيمل اسم والدي الغايل  ،)براء ابين(بالرباءة 

  .بعودة وطننا املسلوب
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  الشكر والتقدير
من فضله، ووفقين إلمتام هذا اجلهد  أمحد اهللا سبحانه وتعاىل على ما غمرين به

رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي وعلَى والدي وأَنْ أَعملَ صالحا ترضاه ..  "املتواضع، 

نيحالالص كادبي عف كتمحلْنِي بِرخأَد19(النمل " و(  
ال يشكر اهللا من ال يشكر : "ث املصطفى صلى اهللا عليه وسلموانطالقاً من حدي

تقدمي عدة رسائل شكر وتقدير ملن ساهم يف إجناز  ، فإين أجد أنه من الواجبِ"الناس
ناجي شراب، الذي مل يبخل علي . د.مبشريف الفاضل أهذا اجلهد املتواضع، وأبدأ 

  .فكار، مما وسع مداركيبتوجيه، بل كان يشاركين البحث عن املعلومة، ويناقش األ
كما يطيب يل أن أتقدم بالشكر لعضأسامة .د.أ من م، كلٌكْي جلنة املناقشة واحلُو

  .أمحد الوادية. و د أبو حنل،
الفاضلة ميسر عثمان األغا، اليت دققت   أن أتقدم جبزيل الشكر للمربيةوال يفوتين

ت النصح دون كللٍ أو ملل، ولن أنسى صديقي العزيز ية وقدموِغرساليت من الناحية اللُّ
يف توجيهي لدراسة جمال الدبلوماسية  شراب الذي كان له الفضل بعد اهللا تعاىلفهمي .د

له عليباللغة اإلجنليزية بتدقيقه مللخص الرسالة والعالقات الدولية، مث أكمل فّض.  
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  ملخص الدراسة

- 2006(وانعكاسها على القضية الفلسطينية خالل الفترة تبحث الدراسة في العالقات القطرية اإليرانية 

، حيث شهدت هذه الفترة أحداث بارزة على الصعيد السياسي لكال البلدين، كما شهدت نفس الفترة )2013

أحداثاً مهمة تتعلق بالقضية الفلسطينية، وتغييرات في اإلقليم مما انعكس على عالقة البلدين بصورة أو 

  .بأخرى

الدراسة إلى خمسة فصول خًصص األول لإلطار النظري، وعرض الفصل الثاني السلوك تنقسم هذه 

السياسي للدول كمقارنة بين دول القوة والدول الصغيرة، ثم تناولت بالتحليل محددات وأهداف السياسة 

 الخارجية لكل من قطر وإيران في الفصل الثالث، وانتقل الباحث في الفصل الرابع ليستعرض العالقات

القطرية اإليرانية من حيث المحددات والتطور التاريخي لها، وأخيراً في الفصل الخامس تم بحث انعكاسات 

اإليرانية على القضية الفلسطينية، من خالل التعرف على العوامل المتحكمة في المواقف -العالقات القطرية

ية لكال البلدين خالل األحداث البارزة القطرية واإليرانية من القضية الفلسطينية، ثم تتبع المواقف الرسم

  .التي أثرت على مسار القضية الفلسطينية خالل الفترة التي تغطيها الدراسة

القضية الفلسطينية تعتبر القضية األهم على مستوى "انطلقت الدراسة من فرضية أساس، مفادها أن 

ة والدولية التي جرت على طول الفترة الشرق األوسط، وقد تأثرت هذه القضية بمختلف التفاعالت اإلقليمي

وحتى اآلن، وقد انعكست مختلف العالقات الدولية بين الفاعلين الرئيسيين في  1948الزمنية منذ عام 

  ".المنطقة بصورة أو بأخرى على هذه القضية

 اإليرانية وتداعياتها على القضية الفلسطينية من خالل- فهم العالقات القطرية وهدفت الدراسة إلى

  .2013 – 2006قراءة تاريخ العالقة، وتحليل حاضرها في ظل المتغيرات التي حدثت في الفترة ما بين 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

اإليرانية؛ حيث يفرض الخلل في بناء القوة الصلبة - يحكم التعاون والتكامل العالقات القطرية -

 .رلكل من قطر وإيران حاجة كل منهما لآلخ

 .ترى قطر وإيران أن في دعمهما للقضية الفلسطينية، تحقيقاً لمصلحتهما القومية -

اإليرانية؛ لتوجه البلدين الداعم للقضية، -تعد القضية الفلسطينية محفزاً مهماً للعالقات القطرية - 

   .مع اختالف أدواتهما
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Abstract 
 

This study tackles the Iranian-Qatari relations and their impact on the 

Palestinian issue, during the time (2006-2013), where this period witnessed a 

notable events at the political level for both countries, as the same period witnessed 

important events regarding the Palestinian cause, and changes in the region which 

is reflected in the two countries relationship. 

This study was divided into five chapters, in the beginning, the first chapter  

was for the theoretical approach, the second chapter aimed to tackle the political 

behavior as a mean of comparison between of the powerful states and the small 

states, and then, the third  chapter was meant to analyze the  indicators and 

destinations of the  foreign policy for both Qatar and Iran, the forth chapter  

focused on the Iranian-Qatari relations in terms of historical evolution and 

limitation, the fifth and last chapter tackled the impact of Iranian-Qatari relations 

on the Palestinian cause, following the official attitudes for both countries through 

the most critical events that affected the course of the Palestinian cause, through 

the period of time covered by this study. 
The study hypotheses states that "the Palestinian cause is the most important in 

the Middle East issues, and this issue affected by various regional and international 

interactions that took place during the time period since 1948, and until now, has 

been reflected various international relations between the key actors in the region 

are one way or another on this issue. " 

The study aimed to discuss and understand the Qatari-Iranian relations and its 

repercussions on the Palestinian issue by reading the history of the relationship, and 

give deep analyses for the present, in the light of the changes that have occurred in 

the period between 2006 - 2013. 

Among the most important findings (outcomes) of the study: 

- Cooperation and integration are the main features of Qatari-Iranian relations; 

where imposes flaw in the construction of the solid power of each of Qatar and 

Iran need each other. 

- Qatar and Iran are fully convenient  that, in their support for the Palestinian 

cause, they are in the meantime achieving their goals of nationalism and  their 

mutual interest. 

- The Palestinian issue is an important catalyst for the Qatari-Iranian relations; 

the orientation of the two countries in support of the case, with a different means. 

- The integration of roles between Qatar and Iran in support of the Palestinian 

cause  has reinforced the national and the Islamic dimensions, under the Arab 

revolutions and counter-revolutions. 
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  :المقدمة

 تعبر العالقات الدولية عن التفاعالت بين الدول في كافة المجاالت االقتصادية والعسكرية واألمنية

والسياسية، وهذه التفاعالت إما أن تكون في اتجاه التعاون أو التصارع، ويتمثل الشكل التعاوني 

باالتصاالت والتعامالت التجارية، والثقافية، واألنشطة االقتصادية التعاونية والسياسية والدبلوماسية، مثل 

  .ل التعاون فيما بينهاهذه األنشطة تنمي الروابط والعالقات بين الوحدات وتعمل على توثيق سب

وإن كانت عملية التفاعل بشكل تصارعي فذلك بسبب تعارض األهداف وتضارب المصالح، ويتجسد 

فهمي، ( .ذلك في حاالت عدة مثل التوتر والتهديد باللجوء للعنف أو باالستخدام الفعلي للقوة العسكرية

2010(  

ال تستطيع تحقيق مصالحها؛ إال ببناء عالقات متبادلة واسعة ومتوازنة من  ومن الطبيعي أن أي دولة

، لذلك تحرص الدول على )2010طشطوش، ( أجل تحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية وتحقيق أمنها

  .جاز الطموح الوطنيأن تكون عالقاتها إيجابية وغير متوترة على األقل مع غيرها من الدول إلن

، حيث على مر التاريخ والقضية الفلسطينية رهينة للتفاعالت والتطورات الدولية واألحداث تثبت ذلك

بدا واضحاً التأثير الذي تشهده القضية الفلسطينية مع كل حدث جديد على مسرح العالقات الدولية، حتى 

، )اإلسرائيلي(ري على ساحة الصراع الفلسطيني لو كان ذلك الحدث بعيداً كل البعد ظاهرياً عن كل ما يج

لكن ارتباط هذه التفاعالت والتطورات الدولية واإلقليمية بمراكز القوى في العالم ألقى بظالله على القضية 

  )2009نعيرات، ( .الفلسطينية

قاً لمصالح القوى الالعبة على الساحة وبما أن السائد في طبيعة الوضع الدولي هو التغير والتبدل وف

الدولية، كانت القضية الفلسطينية أبرز المتأثرين بذلك؛ وهذا ما تستند عليه الدراسة، فجاءت لتعالج الوضع 

الدولي وأثره على القضية الفلسطينية ليس من خالل دراسة القوى العالمية، وإنما من خالل دراسة مظاهر 

ات الدول ذات الجوار اإلقليمي مثل قطر وإيران ومدى تأثيرها على القضية التوافق واالختالف في سياس
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، بالتالي ينعكس ذلك )داخلية وإقليمية ودولية(الفلسطينية، كون العالقات بين الدول تتحكم بها متغيرات 

على سلوك وقرارات كل من الدولتين مما قد يَؤثر بصورة واضحة على مسار القضية الفلسطينية خالل 

  .2013- 2006لفترة التي تغطيها الدراسة ا

  :الدراسةمشكلة 

واإليراني من األدوار المهمة والمؤثرة بصورة واضحة على مسار القضية  يعد الدور القطري

، لما فيها من محطات  2013-2006دفها الباحث بدراسته الفلسطينية خصوصاً في الفترة التي يسته

والعدوان  وما أدى إليه من انقسام سياسي، الفلسطيني الداخلي، زة، فقد شملت هذه الفترة الخالفبار

م، حيث برز الدور القطري واإليراني 2012، وعام 2008على قطاع غزة أواخر عام ) اإلسرائيلي(

كانت المبادرات والمؤتمرات ى، فخرة من المحطات بصورة مختلفة عن األبشكل واضح في كل محط

رغم اختالف سياساتهما الخارجية في العديد من القضايا خصوصاً  لدولتينشهدت تناغم سياسات كلتا االتي 

  ).الربيع العربي(العربي أو ما يتعارف عليه بـ  يفي مرحلة الحراك الشعب

 :في محاولة اإلجابة على السؤال الرئيس التالي د مشكلة الدراسةمن ذلك تتحد

  ؟2013- 2006بين عامي الفلسطينية  اإليرانية على القضية-انعكاسات العالقات القطرية ما

  :التالية الفرعية لوصول لجواب منطقي لمشكلة الدراسة، يطرح الباحث األسئلةول

  ؟لكل من قطر وإيران الخارجيةالعوامل المحددة للسياسة ما  .1

 اإليرانية؟-المرتكزات الداخلية والخارجية للعالقة القطرية ما .2

  اإليرانية؟- القطريةما النموذج المحدد للعالقات  .3

ما مدى تأثير العالقات القطرية واإليرانية على القضية الفلسطينية في بعدها المقاوم  .4

  والتفاوضي؟
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  :الدراسة فروض

األهم على مستوى الشرق األوسط، وقد تأثرت هذه القضية بمختلف  القضية الفلسطينية القضية تعتبر

وحتى اآلن، وقد انعكست  1948ل الفترة الزمنية منذ عام اطو قليمية والدولية التي جرتالتفاعالت اإل

  .مختلف العالقات الدولية بين الفاعلين الرئيسيين في المنطقة بصورة أو بأخرى على هذه القضية

  :ومما تقدم فإن الباحث يضع الفرضيات التالية لدراستها

 تعتبر عاملواإليرانية، وصلحة القومية القطرية القضية الفلسطينية لها دور وعالقة وثيقة بالم �

  .داعم للعالقات بين البلدين

ورقة ضغط على اإلدارة  امتالك عمها لفصائل المقاومة الفلسطينية إلىتهدف إيران من د �

 العربية الشعوب ووجدان مشاعرل لنفاذل األمريكية، وترى في ذلك أيضاً الطريق األمثل

 .الشعوب هذه عند معنى من الفلسطينية القضية تمثله لما سالمية،واإل

تسعى قطر من خالل سياستها الخارجية للريادة اإلقليمية في ظل تراجع الدور اإلقليمي  �

لك ، وإثبات ذاتها بعيداً عن الدوران في ف)السعودية ومصر(لالعبين اإلقليميين البارزين 

عدم وقوعها المحاور اإلقليمية في المنطقة، وهي بذلك تحتاج لقوة إيران العسكرية كضامن 

تحتاج  ضمن الضغوط اإلقليمية المتمثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي االتجاه اآلخر

إيران لقطر ذات القدرات االقتصادية الكبيرة لسد الفجوة االقتصادية الكبيرة لديها جراء 

 .العقوبات االقتصادية ولدعم حلفائها في المنطقة بصورة غير مباشرة

  :أهمية الدراسة

ناقش إحدى أهم القضايا على الساحة الدولية وهي القضية الفلسطينية، في فترة زمنية شهدت ت .1

  .العديد من المتغيرات على المستوى المحلي الفلسطيني، واإلقليمي والدولي

تقديم قراءة علمية ألثر المتغيرات اإلقليمية على القضية الفلسطينية بحيث تكون العالقات  .2

  .نموذجاًاإليرانية - القطرية
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  .م تفسيراً موضوعياً ألسباب توجه كل من قطر وإيران لدعم القضية الفلسطينية يتقد .3

حداثة موضوع الدراسة، حيث أن موضوعها يتعلق بفهم طبيعة العالقة بين طرفين لهما من  .4

 .2013وحتى  2006على فترة مليئة باألحداث من التأثير على قضيتنا الفلسطينية والتركيز 

كتبة العربية في مجال العالقات الدولية، من حيث دراسة العالقة بين الالعبين األهم إثراء الم .5

 .على الساحة اإلقليمية الشرق أوسطية

  :أهداف الدراسة

اإليرانية وتداعياتها على القضية الفلسطينية من خالل قراءة - تهدف الدراسة إلى فهم العالقات القطرية

، 2013 – 2006التي حدثت في الفترة ما بين عامي ظل المتغيرات تاريخ العالقة، وتحليل حاضرها في 

  :وباإلضافة إلى ذلك

  .السياسة الخارجية لكل من قطر وإيران وأهداف التعرف على محددات .1

  .استعراض مرتكزات العالقات المشتركة بين قطر وإيران .2

الل فترة التعرف على توجهات البلدين تجاه األحداث التي مرت بالقضية الفلسطينية خ .3

  .الدراسة، وتحليل أثر العالقات المتبادلة على مسار تلك األحداث

  :منهجية الدراسة

تعد منهجية الدراسة من أهم القواعد الضابطة ألي دراسة علمية صحيحة، لذا فقد اجتهد الباحث في 

تناول العالقات م أكثر المناهج المالئمة لمثل هذا النوع من الدراسات، حيث سيتم بأن يستخد دراسته

اإليرانية من الناحية التاريخية، مع تتبع السياسة الخارجية لكل من قطر وإيران بالوصف - القطرية

وتحليل مضمون الخطابات والبيانات المتعلقة بموضوع  التحليلي من حيث المحددات واألهداف واألدوات،

ية الفلسطينية في ضوء التطورات واستشراف مستقبل العالقات وانعكاسها على القض وأطراف الدراسة،

مع األخذ بعين االعتبار لنظرية التوازن اإلقليمي وأثرها في تحريك الالعبين فيما بينهم باتجاه  اإلقليمية،

  :وفيما يلي وصف لألساليب العلمية المستخدمة القضية الفلسطينية،
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 :المنهج التاريخي - 

اإليرانية من الجانب -العالقات القطريةبناء على هذا المنهج، سيقوم الباحث برصد تطور 

التاريخي، بحيث يع ما سيتم الحصول عليه من بيانات تاريخية للتحليل النقدي من أجل فهم خض

  .الماضي والتخطيط المستقبلي

 :المنهج االستقرائي التحليلي - 

سة ة التي تتحكم في صياغة واتخاذ القرار في السيام من خالله تحديد العناصر الرئيسسيت

، وسوف يستخدم الباحث أداة تحليل المضمون لتحليل خطابات الخارجية لكل من قطر وإيران

  .القادة في كل من قطر وإيران الستخالص التوجهات والرؤى

 :المنهج االستشرافي - 

ويهدف الباحث باستخدامه هذا المنهج إلى استكشاف المستقبل، وفهم التوجهات، والتعرف على 

بين البلدين، ثم تثمارها لدعم القضية الفلسطينية من خالل العالقة الثنائية الفرص التي يمكن اس

لتجنبها، بحيث تتكون حصيلة معرفية قيمة تفيد صانع القرار الفلسطيني في  استبيان المخاطر

  .اتخاذ القرارات على مستوى السياسة الخارجية

  :حدود الدراسة

وصول  2006، حيث شهد عام 2013وحتى عام  2006تبدأ فترة الدراسة منذ عام  :الحد الزماني

لبرلمان الفلسطيني بأغلبية ساحقة من خالل االنتخابات البرلمانية ل" حماس"المقاومة اإلسالمية حركة 

ن على غزة أواخر عام حرباعدة كان أهمها محطات بالقضية الفلسطينية  وخالل هذه الفترة مرتالثانية، 

، كما شهدت نفس الفترة الحراك الشعبي في عدة أقطار عربية بما سمي بالربيع 2012وعام  2008

  .العربي

السياسية (في أبعادها المختلفة  اإليرانية- العالقات القطرية ضوع الدراسةتناول مو: الحد الموضوعي

  .بين على الساحة اإلقليميةعلى القضية الفلسطينية بصفتهما أهم الع ، وانعكاسها)واالقتصادية والعسكرية
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  :دراسات سابقة

  ".السياسة الخارجية القطرية تجاه بلدان الربيع العربي والقضية الفلسطينية) "2013(الرنتيسي  -1

هدف الباحث من دراسته التعرف على مقومات السياسة الخارجية القطرية، والوقوف على مرتكزاتها، 

  .بروز الدور القطري تجاه بلدان الربيع العربي والقضية الفلسطينيةوأهدافها وأدواتها، وأهم سماتها في ظل 

وقد توصل الباحث في دراسته إلى أن قطر في ممارستها السياسية الخارجية ارتكزت على عدة 

مثل إستراتيجية حسن الجوار، وإستراتيجية التحالفات اإلقليمية والدولية، وإستراتيجية تكوين : استراتيجيات

بناء مكانة فريدة، كما أن قطر ال تتحرك من خالل سياساتها الخارجية بمعزل عن إرادة القوى سمة وطنية ل

الدولية، وهي تدرك موازين القوى في النظام العالمي، فتتحرك في المساحات المتاحة لها بما يرفع من مكانتها 

  .بين الشعوب العربية واإلسالمية من خالل وسائل وأدوات متعددة

السياسة الخارجية القطرية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي في ظل حكم "بعنوان ) 2011(قنديل  -2

  ".الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

تناولت الدراسة دور السياسة الخارجية القطرية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي، وهدف الباحث من 

سياسة الخارجية القطرية تجاه الصراع العربي دراسته إلى بيان المتغيرات والعوامل واالتجاهات المستقبلية لل

اإلسرائيلي، وتوصل الباحث إلى أن الدور القطري أصبح يمثل ثقالً إقليمياً في قضايا الشرق األوسط، كما أن 

قطر تَعتَبر القضية الفلسطينية فرصة تاريخية فيما لو تمكنت من امتالك زمام المبادرة وإحداث اختراق في 

  .ما يعزز طموحها السياسيتطورات القضية م

مجلة " دراسة في السلوك السياسي: مقومات السياسة الخارجية القطرية"بعنوان ) 2011(خضير  -3

  .دراسات دولية، جامعة بغداد

انطلق الباحث في دراسته من فرضية أن تزايد الحضور القطري في المحيطين اإلقليمي والدولي نابع من 

اد سياسة خارجية فاعلة ومستقلة، وبعيدة عن الدوران في فلك المحاور اإلقليمية رغبة قطر في بناء ذاتها وإيج

  .في المنطقة
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وتوصل الباحث إلى أن قطر من خالل وضعها لمجموعة من الركائز واألهداف استطاعت بناء ذاتها 

تها اإلقليمية وتعزيز مكانتها اإلقليمية رغم عدم امتالكها لقدرات جيوسياسية، تلك األهداف انطلقت من بيئ

المليئة بالمشاكل المعقدة، والمتشابكة، واستطاعت السياسة الخارجية القطرية تحقيق هدف مزدوج؛ األول يدعم 

دورها كشريك في بعض القضايا العربية، والثاني قطع الطريق أمام تدخل أي قوة إقليمية غير عربية تحاول 

  .إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة

استطاعت التغلب على مسألة حجم الدولة من خالل سياسة خارجية مدعومة بقدرتها كما أن قطر 

  .االقتصادية أوالً وزيادة حضورها الدبلوماسي ثانياً

" دور السياسة الخارجية القطرية في ظل األزمات العربية واإلقليمية"بعنوان ) 2010(عبد الواحد  -4

  .مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد

لدراسة إلى توضيح العوامل الدافعة لتبني قطر سياسة خارجية مستقلة خارج االنتماء الخليجي تهدف هذه ا

والعربي، كما أنها تتناول الوساطات والمبادرات القطرية في عدد من األزمات اإلقليمية والعربية، من أبرزها 

  .م2008على قطاع غزة أواخر عام ) اإلسرائيلي(العدوان 

داقية السياسة الخارجية القطرية، وقدرتها على اإلقناع وإدارة األزمات اإلقليمية، وقد توصلت إلى أن مص

قد أثمرت في أن تجعل من قطر قبلة األطراف المتنازعة، وعنصراً فاعالً في المنطقة، وأن تكون لديها 

تبار المصالح رؤيتها الخاصة، التي من خاللها أسست لعالقات خارجية متوازنة وجديدة،  مع األخذ بعين االع

  .اإلستراتيجية للقوى الدولية واإلقليمية الفاعلة في المنطقة

قراءة في األبعاد وسيناريوهات : السياسة اإليرانية تجاه المنطقة العربية"بعنوان ) 2011(رجب  -5

  .مجلة البحوث والدراسات العربية، معهد البحوث والدراسات العربية" المستقبل

ول غاية إيران من مد سياستها في المنطقة العربية، وهل وصلت إيران تطرح الدراسة تساؤالت ح

وسياستها الخارجية ألقصى تمدد لها؟، وكيف سيكون مستقبل السياسة اإليرانية في المنطقة العربية خالل 

  .السنوات المقبلة؟، وهل ستعيد الدول العربية النظر في مسألة الدخول في تحالفات من نوع جديد مع طهران؟
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وقد عرضت الباحثة في دراستها ثالث سيناريوهات لمستقبل السياسة اإليرانية تجاه المنطقة العربية وهي 

  :على النحو التالي

ويفترض هذا السيناريو استمرار نشاط السياسة اإليرانية على مستواه مع تمتعه : النشاط" تمدد"سيناريو 

ة اإليرانية تجاه القضية الفلسطينية باالتجاه نحو دعم بنوع من الشرعية من قبل واشنطن، وقد تتغير السياس

ينصرف إلى أن تسوية الخالف بينها وبين : عملية التسوية بدالً من دعم المقاومة، وذلك لسببين، األول

لتداخل المصالح، ) اإلسرائيليين(الواليات المتحدة األمريكية سيزيد من فرص التالقي بينها وبين المسؤولين 

ينصرف إلى استمرار نشاط السياسة التركية على مستواه في المنطقة، فتركيا المنافس إليران : انيوالسبب الث

تضغط على إسرائيل بشأن غزة عن طريق استغالل عالقتها معها، وقد يدفع هذا الوضع طهران إلى تبني 

  .سياسة أكثر اعتداالً عن طريق حماس للدخول في تسوية ما مع إسرائيل

يفترض هذا السيناريو استمرار إيران في تنفيذ سياستها في المنطقة العربية دون أن : جهةسيناريو الموا

  .تحظى بأي شرعية أمريكية أو عربية

ويفترض تقليص دعم إيران لشبكة الوكالء والحلفاء في المنطقة، : تقلص النشاط"أما السيناريو الثالث فهو 

و بعاملين األول خاص باستهالك كل عناصر القوة اإليرانية وانحسار نفوذ طهران، ويمكن تفسير هذا السيناري

خاصة مع استمرار العقوبات االقتصادية عليها، والعامل الثاني يتعلق ببدء تخلي بعض الدول العربية عن 

  .السكوت عن االختراق اإليراني لها

حددات أهمها وتوصلت الباحثة إلى أن ترجيح أي من هذه السيناريوهات يتوقف على مجموعة من الم

تتعلق بالسياسة األمريكية، لذا فإن السيناريو األول هو المرجح تبعاً لسياسة إدارة أوباما وذلك وفق رأي 

الباحثة، وتضيف بأن هناك مخاوف عربية من أن تتوصل إدارة أوباما إلى صفقة ما مع طهران تتضمن 

  .تحقيق السيناريو األول
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  "اإليرانية وتأثيرها على الوضع الفلسطيني الداخلي-العالقات األمريكية"بعنوان ) 2010(المدني  -6

هدفت هذه الدراسة للتعرف على طبيعة العالقة بين الواليات المتحدة األمريكية والجمهورية اإليرانية 

لية ، ومحاولة فهم السيناريوهات المستقب)2009 -  2006(وتأثيرها على الوضع الفلسطيني الداخلي في الفترة 

  .للعالقات األمريكية اإليرانية

وتوصلت الدراسة إلى أنَّه بصعود نظام الخميني إلى الحكم في إيران أصبح العداء واضحاً بين طهران 

وواشنطن بعد حالة الحلف بين البلدين إبان حكم الشاه في إيران، وأن هذا التدهور في العالقات سوف يؤثر 

  .اإلسرائيلي-رق األوسط من أهمها الصراع الفلسطينيسلباً على عدة ملفات في منطقة الش

مجلة " القضية الفلسطينية في منظار السياسة الخارجية اإليرانية"بعنوان ) 2007(السادة وعواد  -7

  .مركز الدراسات الفلسطينية، جامعة بغداد

ان القائمون جاءت هذه الدراسة لتثبت فرضية أن سياسة إيران الخارجية هي سياسة براغماتية سواء ك

عليها إصالحيين أو معتدلين أو متشددين، مع عدم إنكار وجود البعد اإلسالمي كمحرك لهذه السياسة تجاه 

  . القضية الفلسطينية

وتوصلت الدراسة إلى وجود قناعة لدى صانع القرار في إيران بأن هناك إمكانية كبيرة لالنقضاض على 

خنة، والحصول على اعتراف أمريكي وإقليمي بالنفوذ والمصالح السيناريوهات األمريكية في الملفات السا

اإلقليمية إليران في المنطقة، وأن القضية الفلسطينية هي أحد أهم محاور استمرار إيران في تأدية دور مهم 

كقوة إقليمية كبرى في المنطقة، وأن إبقاء الشرق األوسط ساحة مواجهة مفتوحة تمنع تمكين واشنطن من 

  .قيق أهدافها اإلستراتيجيةإكمال تح

كما توصلت إلى أن إيران نجحت عبر أوراقها وأدواتها اإلقليمية من خلق خارطة جيوسياسية مضادة 

وضاغطة، ليس على واشنطن بل على حلفائها من دول االعتدال العربي، فطهران تعتقد أن تهديد االستقرار 

متناقضة من السياسة األمريكية تجاه طهران أي  في هذه الدول سيجعلها هي األخرى إما أن تتخذ مواقف

  .النجاح بتحييدها وإما قيامها بدور الضغط على واشنطن لصالح الموقف اإليراني
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وعليه فإن ترتيب الحلفاء اإلقليميين، وتقوية العالقات بين الشركاء قد ارتبط بالموقف من الصراع 

اً لتجعل من القضية الفلسطينية محوراً مهماً من محاور اإلسرائيلي األمر الذي أعطى إيران دفعا قوي-العربي

سياستها الخارجية وتخطيطها االستراتيجي لتأدية دور مهم في ترتيب سلم القوى اإلقليمية ذات المكانة المتميزة 

  .في المنطقة

  :التعقيب على الدراسات السابقة

ت العربية التي تناولت العالقات من خالل االطالع على الدراسات السابقة تبين للباحث شح الدراسا

المتبادلة بين قطر وإيران، وأثر تلك العالقات على القضية الفلسطينية حيث تناولت الدراسات التي أوردها 

  .الباحث السياسة الخارجية لكل من قطر وإيران بصورة منفصلة

رك جيداً موازين القوى على أن سياسة قطر الخارجية تد) عبد الواحد(و ) الرنتيسي(وقد اتفقت دراستا 

  .والمصالح اإلستراتيجية للقوى الدولية، وعلى هذا األساس يتم التحرك القطري بعالقات متوازنة

فقد توصلتا إلى أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للدوحة للوصول إلى ) خضير(و) قنديل(أما دراستا 

  .طموحها السياسي

الباحث وتناولت موضوع السياسة الخارجية إليران، إلى أن وخلصت الدراسات الثالث التي عرضها 

سياسة طهران الخارجية تستخدم القضية الفلسطينية كأداة من أدوات الضغط على اإلدارة األمريكية لضمان 

  .تأدية طهران دوراً مهماً كقوة إقليمية كبرى

  :مصطلحات الدراسة

  :العالقات الدولية

أغراضها والمتنوعة في مضامينها والتي يمكن رصدها في مرحلة هي مجموعة الروابط المتعددة في 

  )2010فهمي، ( .تاريخية معينة بين الوحدات والعناصر التي يتشكل منها النظام الدولي
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  :السياسة الخارجية

خرى، وتكييف هي نظام الفعاليات التي تستمده من قبل المجتمعات بهدف تغيير سلوك الدول األ

  )2010الخطايبة، ( .فعاليتها هي بما ينسجم والبيئة الدولية

وهي نشاط سلوكي مرتبط بهدف ومقترن بقدرة تأثيرية تتخذه وحدة دولية نظامية في مواجهة غيرها 

  )2010فهمي، ( .من وحدات النظام الدولي

  :الدولي النظام

وكل ما يرتبط بها من آليات وهيئات -إن النظام الدولي هو مجموعة المواثيق والمعاهدات والترتيبات 

التي تنظم العالقات المختلفة بين دول العالم وشعوبه، وبعبارة أخرى، إنه نظام  -مختصة وأجهزة تنفيذية

  )2012محارب، ( .إدارة األمر الواقع في الحياة الدولية

  :المصلحة القومية

تنطوي كلمة مصلحة على حاجة بلغت مكانة تخولها حق المطالبة بما هو لصالح الدولة، ويستخدم 

مصطلح المصلحة القومية لوصف سياسات معينة ومساندتها، ويمكن أن تُحدد صفتان تتمتع بهما هذه 

ين بموجبها على السياسات أن تنظر إلى البلد باعتباره وحدة التي يتع) الشمولية(السياسات، الصفة األولى 

وتعني أن المصالح القومية ال تتضمن بالضرورة مصالح ) الحصرية(متكاملة، أما الصفة الثانية فهي 

مجموعات خارج حدود الدولة، وهي ما يحدده صانعو القرار الذين يتبوءون أعلى المراكز الحكومية، 

السلطة والخبرة المالئمتين هم من يحدد ما هي المصلحة القومية، ويدافعون عنها  بالتالي فإن من يملكون

  .)2008أوكالهان و غريفيثس، ( كناية عن البالد بأكملها

هي علم وفن إدارة العالقات بين األشخاص الدوليين، وهي عملية سياسية ترتبط بصورة : الدبلوماسية

  .)2006، .الشامي ع( بإدارة وتوجيه العالقات الخارجية للدول بصورة خاصة بما يخدم مصالحهامباشرة 
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  الفصل الثاني

  مقارنة بين دول القوة والدول الصغيرة: ماهية السلوك السياسي

  السلوك السياسي لدول القوة اإلقليمية: المبحث األول

  اإلقليمية السلوك السياسي للدول الصغيرة: المبحث الثاني

   



14 

 

مقارنة بين دول القوة والدول : ماهية السلوك السياسي : الفصل الثاني

  الصغيرة

  :مقدمة

 المجتمع يتعامل فبواسطتها ؛الدول من دولة ألي السياسي للنظام العاكسة المرآة الخارجية السياسة تعد

 األساسية الركيزة يعد والذي السياسي القرار صنع فعملية لذلك تلك، أو الدولة هذه مع إيجاباً أو سلباً الدولي

 منه القصد فإن الخارجية السياسة مفهوم عن نتحدث عندما ثم ومن حولها، الخارجية السياسة مفهوم يدور التي

 فعملية إذاً محدد، قرار إلى للدولة العام الهدف تحويل أو الخارجي القرار صنع بعملية المتعلقة التفاعالت

 مشكلة بوجود تبدأ أنها كما للدولة، السياسي النظام تركيبة حسب أخرى إلى دولة من تختلف السياسي القرار

 أهداف على خطراً المشكلة هذه تشكل حيث المشكلة، لهذه قرار باتخاذ يفكرون القرار متخذي يجعل حافز أو

 األهداف ثم القومية، القوة زيادة اإلقليمي، الكيان دعم القومي، األمن حول تدور التي الدولية الخارجية السياسة

  .)16: 2009الكفارنة، ( واأليديولوجية االقتصادية

 وتحدد تصوغ كيف أي السياسة، تلك صياغة: األول أساسيين، عنصرين ىعل الخارجية السياسة تقوم

 للظروف تخضع العملية وهذه الدولية، األسرة محيط في أكثر أو ىأخر وحدة مواجهة في أهدافها الدولة

 للوسط تخضع صياغتها، تحدد التي األساسية المتغيرات حيث من الخارجية فالسياسة ؛الدولة في الداخلية

 ،)وخصائصه المجتمع طبيعة( الجماعة ىمستو علي أو ،)القيادة( الفرد ىمستو علي سواء به، وتتحدد الداخلي

 ويتمثل الحركي،: الثاني العنصرو ،)اإلقليمي باألمن المرتبطة االستراتيجية النواحي( اإلقليم ىمستو علي أو

  .)2013عبد الشافي، ( السياسة هذه إليها تسعي التي األهداف تحقيق خاللها من يمكن التي األدوات في

ينتج هذه العوامل هو تصنيف الدولة، إن لذا فإن هناك عوامل عدة تتحكم بسياسة الدول الخارجية، لكن ما 

كانت دولة قوية أم ال، أو صغيرة، لذا فإن هذا الفصل سيعرض بشيء من اإليجاز السلوك السياسي للدول 

 .القوية في المبحث األول، وسينفرد المبحث الثاني من هذا الفصل بدراسة السلوك السياسي للدول الصغيرة
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  دول القوة اإلقليميةالسلوك السياسي ل: المبحث األول

متكررة من الغير فلكل دولة مظهر تنفرد بخصائصه  الدولة هي الوحدة األساسية في النظام العالمي،

  :خالل

  .الموقع وعالقات المكان التي تميز كل دولة عن غيرها −

  .المظاهر الطبيعية ألرض كل دولة مختلفة عن غيرها −

  .يرتب نتائج خاصةاختالف المساحة المستغلة داخل كل دولة مما  −

  .اختالف عالقات كل دولة بالوحدات السياسية األخرى على المستوى اإلقليمي والعالمي −

إذاً فالدول تختلف فيما بينها اختالفاً كبيراً في المقومات التي تمتلكها، فهناك دول ذات مساحة عمالقة 

ين، وهناك دول ذات موارد قوية على رأسها روسيا، وهناك دول ذات أعداد سكانية هائلة على رأسها الص

لتعطي لدولة ما أهمية رئيسية في  ومتعددة، ونظراً لذلك تختلف أقدار الدول وقلما ترتبط عدة عناصر معاً

 العالم، لكن كل ذلك ال يلغي أن هناك دول كبرى وصغرى ودوالً متقدمة وأخرى متخلفة تكنولوجياً

  .)112: 1999صافي، (

ن بين الدول والوحدات السياسية المختلفة هو التباين القائم على تقييم قوة ولعل من أهم صفات التباي

الدولة ومكانتها السياسية، والمعروف أن الدول تتباين تبايناً واضحاً في القوة السياسية واالقتصادية، 

ن الدولي، والقدرة على المساهمة في توجيه األحداث السياسية في العالم، وكذلك المساهمة في السالم واألم

فالدول تتباين فيما بينها  بدرجة التجانس الداخلي، ودرجة االستقالل الخارجي ونوع الحكومات وطريقة 

الحكم وغير ذلك من مالمح سياسية وكذلك الخصائص الذاتية في الشخصية وما يعرف بروح الدولة، 

  :لسياسي وهيباإلضافة إلى ذلك فإن الدولة تتأثر بمحاور متعددة تنعكس على سلوكها ا

  .الشأن الوطني أو القومي - 1

  .التجمعات السياسية المحلية اإلقليمية - 2
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  .النظام الدولي العام والقوى الخارجية على المستوى الدولي - 3

 الدول، كم أن )1997محمد، ( الدول في عالمنا الحالي ليست مستقلة تماماً عن المؤثرات الخارجيةف

 أحد إلى ستنتهي بالضرورة فإنها الضعيفة أما ،القوية الدول هي الزمن، هذا في البقاء على القادرة

 القوة عناصر تحقق أن من البد بقائها أسباب الدولة ققتح وحتى ،والعبودية التبعية أو الفناء مصيرين؛

، وأن تطبق أسس تديره الذي الكيان وإمكانات حدودها تعرف راشدة حكيمة قيادة وجود حول تدور التي

 إلى إضافة والمكتسبات، األرض يحمي أن يستطيع احترافياً، وطنياً جيشاً تنشئالحكم الرشيد، وعليها أن 

 أعلى على تضعها وأن اإلعالمية، اآللة إدارة تحسن أن القوة جوانب تستكمل حتى الدولة على ذلك

 بين المتبادل االعتماد أصبح أن بعد الدولية عالقاتها إدارة تُحسن أنو والعلمية، والحرفية المهنية مستويات

  .)2013الحضرمي، ( والفاعلية والثبات واالستمرار البقاء مظاهر من أساسياً مظهراً الدول

من الصعب تحليلها أو إعطاءها  متغيراتونتيجة لذلك؛ فإن دراسة قوة الدولة تعتمد على استقصاء 

 تعددتف الدولية، العالقات دراسة إشكاالت أحد يمثل ، مما)2000العيسوي، ( قيم تتفق وحجمها الحقيقي،

 المتغير أو العسكري، كالمتغير( واحد متغير على قياسه الباحثين بعض بنى فقد ،مجالال هذا في المناهج

 القدرة المساحة، السكان،( القوة متغيرات تعدد أساس على آخرين لدى القياس تم بينما) االقتصادي

 المناهج هذه كافة أن غير، )إلخ... اإلدارية الكفاءة التكنولوجي، التطور المحلي، الناتج إجمالي العسكرية،

 االعتبار في األخذ من البد بل بالمطلق تقاس ال القوة أن السيما الساعة، هذه حتى كبير جدل موضع بقيت

  مثل الجوانب من عددا

  .والمعنوية المادية متغيراتها خالل من مقاسة القوة حجم - 1

 قدر أقل أو المكاسب من قدر أكبر لتحقيق القوة توظيف في والرشد الذكاء أي القوة، إدارة فن - 2

  .قياسه السهل من ليس أمر وهو الخسائر، من

 الرياضي بالمعنى الكم في وليس نتائج من تحققه فيما هو القوة معيار أن أي القوة، نتائج - 3

  .)2013عبد الحي، ( المباشر
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والمؤثرة في قوة من الجوانب المهمة ) القوة العسكرية واالقتصاد(وعموماً، تعتبر المقومات الصلبة 

لقوة العسكرية فتتضح ا أولويات الدولة؛من الوطني مقدمة خصوصاً عندما تحتل قضايا األالدولة ودعمها، 

اع على اعتبار أنها األداة النهائية لحسم أي نوع من أنوخياراً رئيسياً لصانع القرار؛  بأشكالها المختلفة

، ومن هنا تبرز عملية التهديد باستخدامها بهدف الحفاظ على هيبة الدولة من خالل إيقاع عملية الصراع

من الدول، ويعتبر البعض أن درجة االستعداد والقوة العسكرية للدولة يعكس  التأثير السياسي على غيرها

العتوم، ( المظهر الرئيسي لقوة هذه الدولة، والمرتكز السياسي لمساندة تنفيذ السياسة الخارجية التي تصنعها

2011(.  

 بالقوة ويقصد نووية، وأخرى تقليدية، قوة إلى الشاملة القوة نظر وجهة من العسكرية القوة وتنقسم

 قوة( مسلح صراع إلدارة تعبئتها يمكن التي والذخائر والمعدات واألسلحة البشرية، القوى إجمالي التقليدية

 إدارة فترة أثناء عليها والحصول توافرها يمكن التي تلك وكذلك ،)تعبئة -  تخزين -  احتياط -  عاملة

 في ضعن أن يجبو وإطالقها، نقلها ووسائل النووية، الذخائر إجمالي النووية بالقوة ويقصد، الصراع

 العسكرية، للقوة اإلستراتيجي العمل عمق مدى والنووية التقليدية العسكرية القوة تقدير عند االعتبار

 القوة إليها تصل أن يمكن مسافة أقصى أنه العسكرية، للقوة اإلستراتيجي العمل عمق بمدى ويقصد

موسوعة مقاتل الصحراء، ( القومية مصالحها لحماية أراضيها خارج الحربية العمليات إلدارة العسكرية

  .)ت.ب

ولذلك فمفهوم القدرة العسكرية يرتبط بمدى قدرة الدولة على توظيف قدرتها العسكرية لخدمة األهداف 

يعتمد دور المؤسسة العسكرية في عملية صنع سياسة ، والخارجيالسياسية العليا للدولة على الصعيد 

الدولة على عدة جوانب، خاصة ما يتعلق منها بنوعية وأيديولوجيته، واألهداف التي تسعى الدولة إلى 

تحقيقها على الصعيدين اإلقليمي والدولي، وما تنهجه هذه الدولة من سياسة خارجية نشطة وهادئة، وما 

هج بهدف امتالك المزيد من األسلحة كما ونوعاً، وهذا بدوره قد يدفع صانعي القرار فيها ينبغي لها أن تن

إلى استخدامها في سياستهم الخارجية، لذلك تعتبر طريقة ووسيلة الحصول على السالح من الخطوات 
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لة لتحقيق المهمة التي تؤثر على سلوك السياسة الخارجية، خصوصاً ما يتعلق بتنويع التسلح، أو سعي الدو

  .)2011العتوم، ( االكتفاء الذاتي من اإلمكانات المتاحة سواء كانت اقتصادية أو بشرية أو تكنولوجية

أما العامل االقتصادي أو ما يطلق عليه بالقدرة االقتصادية، فيعتبر من المتغيرات المهمة في قوة 

في كل ما تملكه الدولة من موارد أو ما يمكنها الحصول عليه لتنفيذ  الدولة الصلبة، ويتمثل هذا العامل

إستراتيجياتها، وقد تزايدت أهمية القدرة االقتصادية للدولة والتأثير في قوتها نتيجة النتهاء الصراع 

بانتهاء عصر القطبية الثنائية، وبداية عصر جديد قائم على توازن المصالح، من أهم معالمه  ياأليديولوج

تعظيم دور وأهمية التجمعات االقتصادية، والعمل على توحيد السوق العالمية، وتزايد ثقل الشركات الدولية 

  .)ت.موسوعة مقاتل الصحراء، ب( متعددة الجنسيات

كثيراً ما يكون عامالً مساعداً في تعزيز نوعية القرارات المتخذة في وعليه فإن العامل االقتصادي 

تلك السياسة، فمن ناحية تستطيع الدول عن طريق اإلغراء بالوسائل االقتصادية أن تكافئ الدول األخرى، 

 على مستوى السياسات الخارجية للدول، وعلى مقدار القوة التي يمكن أن تمارسها إضافة إلى تأثيره الكبير

الدولة، فالقدرات االقتصادية يمكن استخدامها كأداة فاعلة للتأثير على اآلخرين من خالل استخدامها 

كوسيلة للعقاب أو اإلغراء في السياسة الخارجية، لذا فإن العامل االقتصادي يشكل مرتكزاً مهماً في 

جم ا كانت مساحتها وحممارسة النظام السياسي للدولة، ويؤثر على مسار السياسة الخارجية لها مهم

، ولكي تنجح الدولة في تحقيق أهدافها السياسية ال بد من اعتمادها على سكانها والموقع الذي تمتاز به

 هيكلية اقتصادية سليمة من خالل عدم تبعية هذه الدولة اقتصادياً، وعدم اعتمادها على الدول األخرى

  .)2011العتوم، (

ولموقع الدولة الجغرافي التأثير الكبير في سياستها، بل وفي تطورها، فعند تحديد مكان أي دولة نذكر 

موقعها بين خطي عرض وطول ثابتين للدولة، لكن خطوط الطول ال تعكس التباين الذي يعكسه موقع 

عن خط  الدولة بين خطوط العرض، فخطوط الطول تعكس بصورة مجردة القياس الفلكي ومدى بعدها

جرينتش شرقا أو غرباً، أما خطوط العرض فتحدد ماهية مناخ الدولة لذي يؤثر بصورة مباشرة وكبيرة 
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على نوع النشاط البشري، كما أن للموقع الجغرافي للدولة بالنسبة لليابسة والماء أهمية خاصة تؤثر في 

لة، ويترك أثراً في النشاط البشري ، فالموقع البحري له أثر كبير في نظام الدولوكها الداخلي والخارجيس

وتوجهها الجغرافي والسياسي والثقافي، فكلما زادت الجبهات البحرية للدولة كلما زاد ذلك من قدرتها على 

دفع نشاطها االقتصادي والسياسي وممارسة سياسة مؤثرة في المجال العالمي، كما أنه ين الدولة من كِّم

م جداً ألي ، أي أن الموقع البحري مههمبمستوى معيشتهم وتحقيق رضا قاءتحقيق متطلبات السكان واالرت

  .)1997محمد، ( دولة فامتالكها لواجهة بحرية واحدة على األقل يضمن عدم خضوعها لسيطرة اآلخرين

فاختالف الوحدات وحجم الدولة من العوامل المؤثرة في قوتها مما ينعكس على سلوكها السياسي، 

السياسية في المساحة يزيد من أهمية دراسة هذا العامل ومدى تأثيراته الداخلية والخارجية، فالمساحة 

  .)1996حسين، ( الواسعة تعني إمكانية شمولها لكم أكبر من الموارد

مصاريف اإلدارة العامة، فالدول الكبيرة عادة وعليه تتكون عالقة إيجابية بين المساحة الكبيرة وتقليل 

ما تصرف أقل على خدماتها؛ نظراً للقاعدة المتنوعة من الموارد، ما يجعلها أقرب لالكتفاء الذاتي وتقليل 

بيرة ، كما أن الدول الك)2000العيسوي، ( االعتماد على الخارج، مما يؤدي لظهور الصناعات الثقيلة

مناطق واسعة لم تدمرها الحروب، ويمكن أن تنطلق من خاللها إلعادة تصحيح أوضاعها المساحة تحتفظ ب

  .)1996حسين، ( االقتصادية والسياسية

ولشكل الدولة ما يعكسه من أثر على قوتها وسلوكها؛ فهو من األمور التي تستدعي العرض ولو 

وسريعة، فاألهمية في هذا العنصر أن تكون أطوال حدود الدولة متناسبة مع حجمها وأن بصورة مبسطة 

تكون هذه الحدود منتظمة بقدر المستطاع، فشكل الدولة الدائري يسهل الحكم من نقطة مركزية تكون على 

الً، وال أبعاد متساوية، ففي حالة الحرب تصبح السيطرة على جهات وأقاليم الدولة من المركز أمراً سه

زء شك أن تشتت وانتشار أو تقطع أجزاء الدولة الواحدة يسيء إلى قوتها ومناعتها، فإذا تصادف احتواء ج

مة ومقومات اقتصادية إستراتيجية، مع امتداد هذا الجزء وسط أرض من الدولة على موارد طبيعية مه

ه الجزء وربما اإلذعان في بعض دولة أخرى، فإن ذلك سيؤدي إلى تكلف الدولة عناء أكبر في حماية هذ
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، لكن )1997محمد، ( حال توتر العالقة بين الدولتين األحيان للدولة التي تحيط بذلك اإلقليم االقتصادي في

ذلك يبقى مجرد استنتاج نظري ليس له أي تأكيد في الواقع العملي، والشيء األهم هو مدى تناغم شكل 

  .مع الخصائص والعوامل الطبيعية والبشرية لهاالدولة 

والريادة السياسية واالقتصادية في العالم لم  والجدير بالذكر أن العالقة بين كبر الحجم وشكل الدولة

تظهر إال في العصر الحديث، ففي العالم القديم كانت معظم الدول الهامة صغيرة الحجم؛ حيث كان سكانها 

يمثلون هيكالً واحداً، وذلك في فترة ما قبل ثورة وسائل النقل واالتصال السريع، أكثر تجانساً وتماسكاً و

وكان من الصعب إدارة دولة كبيرة الحجم مترامية األطراف، وهذا ما يتكرر حالياً في كثير من الدول 

  .)78: 2000العيسوي، ( النامية التي تعاني من تخلف وسائل مواصالتها

الحجم وعدد السكان قد حققت تقدماً اقتصادياً واجتماعياً، لكنها لم  لكن مع وجود دول صغيرة في

تصل لمصاف الدول العظمى، لكن تناول اتساع مساحة الدولة كعامل منفرد قد ال يعني الكثير بالنسبة لقوة 

 ما يوفره من قوىساع مساحة الدولة في دعم قوتها، بالدولة، فعدد السكان من أهم العناصر التي تساعد ات

  .)1997محمد، ( عاملة تدعم توجهات الدولة في بناء قوتها الصلبة

، فجميع الدول التي توسعت وتقدمت وقويت اعتمدت على ن من بين مكونات الدولة األساسيةيعد السكا

لها جوانب أخرى سكانها إلى حد كبير، لكن الكثرة العددية ليست دائماً مصدراً للقوة إذا لم تتوفر 

كالمستوى العلمي والتقدم التكنولوجي والروح المعنوية العالية والتماسك السياسي وزيادة قوة العمل المنتجة 

  .)154: 1998هارون، ( مع توافر الموارد لدى الدولة مما يجعل للسكان أهمية خاصة

تعاني من مشكالت سياسية خطيرة  - عدا الدول العظمى- الدول كبيرة العدد سكانياً  معظمف مع ذلك

  :لألسباب اآلتية

شراء هذه المواد ل هاإلى المزيد من الموارد الغذائية لكفاية احتياجات السكان، يضطر الحاجة −

وحسب أسعار وظروف الغذائية من دول أخرى مما يكلفها أمواالً طائلة بالعمالت الحرة 

الدخول في دائرة القروض  ستدانة بالتاليقد تضطر الدول نتيجة الحاجة لالالسوق العالمية، و



21 

 

صفقات الغذاء، قد تصل تقديم بعض التنازالت المهينة من أجل الحصول على والديون، أو 

  .إستراتيجية تلك التنازالت إلى تسهيالت شبه عسكرية أو

قد تضطر الدول نتيجة لمشكالت الغذاء إلى تصعيد الخالفات مع جيرانها واختالق المبررات  −

 .جيرانها للخروج من األزمة االقتصادية والغذائية الطاحنةمع 

وإن كانت أعداد السكان متوازنة فستضطر الدولة إلى اإلبطاء من معدالت الزيادة السكانية،  −

  .)2011العتوم، ( وزيادة النمو االقتصادي

كانية قد تدفع بعض الدول إلى التوسع اإلقليمي، أو لذا فإن محدودية الرقعة الجغرافية أمام الزيادة الس

إلى تشجيع الهجرة السكانية للخارج، وإذا ما اتسعت مساحة الدولة بشكل كبير، وتباينت العوامل الطبيعية 

واالجتماعية في ظل وجود جماعات بشرية مختلفة عرقياً ولغوياً ودينياً، فإن احتماالت الصراع الداخلي 

  ).224: 1996حسين، ( ك تفكك الدولة أو انفصال بعض أقاليمهاتصبح واردة، وكذل

فقوة العمل هي المؤثرة، وارتفاع  ،بمدى فاعليتهم وإنتاجهم تتعززومن المهم ذكره أن أهمية السكان 

نسبة من هم في سن العمل له دور كبير في زيادة اإلنتاج وبالتالي زيادة قوة الدولة، والعمر اإلنتاجي 

هارون، ( يختلف من دولة ألخرى تبعاً للمستوى الصحي واالجتماعي ودرجة التقدم العلمي والتكنولوجي

1998(.  

ن العوامل المؤثرة في تحديد أهمية السكان بالنسبة لقوة الدولة وسياستها، هي األقليات؛ فلها األثر وم

  :نتيجة بعض العوامل ومنها

فعندما تكون األقلية  واسعة االنتشار بين سكان الدولة من األغلبية : التوزيع الجغرافي لألقلية −

دولة، بخالف لو كانت متركزة في منطقة تقل أهميتهم ومدى تأثيرهم واحتمال انفصالهم عن ال

  .واحدة مما يساعد على قوتها وتماسكها ويجعلها مثار قلق واضطراب في داخل الدولة
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إن للوطن الذي تنتمي له األقلية دوراً كبيراً في أثرها، فعندما تكون األقلية : وطن األقلية −

فإنها تصبح مثار خطر  قومياً لها منتمية في أصولها التاريخية إلى دولة تحيط بها وتعد امتداداً

  .، واألكراد في تركياعلى الدولة، مثل الشيعة في البحرين

مثاالً على ذلك اللغة، فعندما تكون لغة األقلية مختلفة وتحاول : الخصائص القومية لألقلية −

هارون، ( الحفاظ عليها حتى ال تفقد هويتها وأصولها فتبرز المشكالت بين األقلية والدولة األم

1998(.  

 وقوتها واقعها مع متوائمة الخارجية لسياستها إستراتيجية لها يكون أن الدول على ومما سبق يتعين

 حد إلى مجردة الدولية وحركتها الخارجية سياستها أصبحت وإال موارد، من تمتلك وما الحقيقي، ووزنها

  .)2011البطنيجي، ( مستغلة غير قوتها تكون أن أو الفاعلة، العوامل من كبير
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  اإلقليمية السلوك السياسي للدول الصغيرة: المبحث الثاني

األهداف السياسية التي تحدد كيفية تواصل هذا من  مجموعة إالما هي  ؛بلد ألي السياسة الخارجية

  .)2011قنديل، ( البلد مع البلدان األخرى في العالم

نظام الفعاليات التي تستمده من قبل المجتمعات بهدف تغيير سلوك الدول  السياسة الخارجية هي

، وهي نشاط سلوكي مرتبط بهدف )2010الخطايبة، ( األخرى، وتكييف فعاليتها بما ينسجم والبيئة الدولية

فهمي، ( .ترن بقدرة تأثيرية تتخذه وحدة دولية نظامية في مواجهة غيرها من وحدات النظام الدوليومق

2010(  

وبصورة أكثر دقة تعرف السياسة الخارجية بأنها؛ منهاج مخطط للعمل يطوره صانع القرار في 

 .تحقيق أهداف محددة في إطار المصلحة الوطنيةالدولة تجاه الدول أو الوحدات الدولية األخرى بهدف 

  )2013الرنتيسي، (

الذات والمحيط (من أهم الخواص الرئيسية للسياسة الخارجية كونها عملية عالئقية بين طرفين 

والتأثير هذه ال  حيث ترتكز أساساً على معالجة مسألة التأثر والتأثير بينهم، وأن خاصية التأثر) الخارجي

يمكن أن تقوم بدون طاقة، والطاقة هنا تتجسد في موضوع القوة، وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر 

  :بصورة كبيرة في بناء مقومات القوة للدولة أهمها

 .األرض وخواصها الطوبغرافية، من شكل ومساحة وموقع وإمكانات وموارد طبيعية - 1

 .حجم وتركيبة اجتماعية وعرقية وثقافية ومهنيةالسكان وخواصهم األساسية، من  - 2

 .اإلمكانيات التي تقدمها البيئة الدولية، من خالل القانون الدولي واألوضاع اإلقليمية والدولية - 3

  .)2010األوقاتي، ( الدور اإلنساني المتمثل في الكفاءة للقيادة السياسية - 4

فكبر مساحة الدولة المساحة التي تشغلها الدولة لها أثر كبير في القيمة السياسية للدولة، ال شك أن 

مما يعطي الفرصة لتنوع اإلنتاج، كما يعطي الدولة  ،مواردها االقتصادية يتناسب بصورة طردية مع زيادة
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المساحة الكبيرة الدولة  جنِّب، كذلك تُ)1998هارون، ( فرصة أكبر في نموها االقتصادي والسياسي

وإن اختالف ، )1999صافي، ( سلبيات الضغط السكاني، مما يساعد على توزيع السكان على أقاليم متعددة

 الوحدات السياسية في المساحة يزيد من أهمية دراسة هذا العامل ومدى تأثيراته الداخلية والخارجية

  .)1996حسين، (

ومن أهم عناصر قوة الدولة الذي توفره المساحة الكبيرة هو العمق االستراتيجي وقت الحرب، فإذا ما 

تعرضت دولة كبيرة لعدوان فمن الممكن تهجير السكان وتفريغ بعض المنشآت الصناعية الحيوية ونقلها 

عداء، بالتالي الثبات في مواجهة العدوان الخارجي نتيجة لفعالية محطات داخل الدولة بعيداً عن مرمى األ

اإلنذار المبكر، لكن قد تكون المساحة الكبيرة للدولة أحد السلبيات إذا ما كانت هذه المساحة غير مرتبطة 

  .)2000العيسوي، ( بقوة بشبكة جيدة من وسائل النقل أو يكون عدد سكانها قليل

) 2كم1609000(الدول التي تبلغ مساحتها مليون ميل مربع  تعتبرأسس الجغرافيا السياسية  ووفق

نصف مليون فأكثر هي دول عمالقة أو ذات حجم كبير جداً، وأما الدول التي تتراوح مساحتها ما بين 

ئة ألف ونصف مليون ميل كبرى، والدول التي تتراوح مساحتها بين الما دوالًومليون ميل مربع تسمى 

متوسطة الحجم، وأما الدول الصغيرة تتراوح مساحتها ما بين عشرة آالف إلى مائة ألف  مربع تسمى دوالً

هارون، ( صغيرة جداً أو قزمية ميل مربع، والتي تقل مساحتها عن عشرة آالف ميل مربع تسمى دوالً

1998(.  

حسين في كتابه الجغرافيا السياسية واالقتصادية والسكانية للعالم المعاصر، مع تأكيده  عدنان السيدأما 

  :على وجود عدة تقسيمات للدول وفق مساحتها؛ إال أنه اعتمد على التقسيمة التالية

روسيا، الصين، كندا، البرازيل،  :مليون ميل مربع، وهي 2تزيد عن : دول عظيمة المساحة .1

  .استرالياالواليات المتحدة، 

الهند، األرجنتين، مصر السودان،  :مثل تقل عن مليون ميل مربع،: المساحة دول متوسطة .2

  .ئر، المملكة العربية السعودية الجزا
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  .ألف ميل مربع ةتتراوح مساحتها ما بين ألف ومائ: دول صغيرة المساحة .3

  .التي تقل عن األلف ميل مربع :وهي زمية، أو دول صغيرة المساحة جداً،دول ق .4

الدول التي تتمتع بقدر ختلف عن الدول الصغرى، فالكبرى تتصرف بشكل م من الواضح أن الدول

أكبر من مكونات القوة، تعد أكثر نشاطاً في مجال السياسة الخارجية من الدول التي تمتلك قدراً أقل من 

المصالح على مستوى  فر الموارد واتساع نطاقتلك المكونات، وال شك أن هذا النشاط هو محصلة لتوا

ونتيجة لهذا النشاط دخلت الدول األكثر قوة في الصراعات الدولية في فترة ما بعد الحرب  العالم بأسره؛

فإن وعليه ، )1989جنسن، ( الثانية بدرجة تفوق دخول الدول األقل قوة في مثل هذه الصراعات العالمية 

 جعل الدول صغيرة الحجم دائماً في حالة التبعية لدولة كبرى هذا التباين الكبير في مصادر قوة الدول

  .)2000العيسوي، (

وبرغم األهمية الحضارية لبعض الدول صغيرة الحجم، واألهمية االقتصادية إذا ما توفرت بعض 

ن القدرة الدفاعية لمثل هذه الدول ضد الغزو الخارجي تبقى محدودة، وهذا المعادن والثروات الطبيعية فإ

ما يؤكد أن االتساع المكاني للدولة يمكِّنها من صد العدوان الخارجي ويوفر العمق الالزم للدفاع، هكذا 

صمدت روسيا أمام غزو نابليون في مطلع القرن التاسع عشر، وكذلك أمام الغزو األلماني في الحرب 

العالمية الثانية، كما استطاعت الصين مواصلة الدفاع والمقاومة أمام الغزو الياباني بفضل مساحتها 

 الكبيرة، في حين كانت مقاومة بلجيكا ذات الحجم الصغير محدودة وضعيفة خالل الحرب العالمية األولى

  .)1996حسين، (

وتختلف الدول الكبرى عن الدول الصغرى في نوعية أدوات السياسة الخارجية المستعملة، فالدول 

لدول األخرى، بينما ال تمتلك الدول الصغرى أكثر من األدوات االكبرى تتمتع بالقدرة على مكافأة ومعاقبة 

  .)2008الشرعة، ( الدبلوماسية

وفي مجال التدخل العسكري، فإن تدخالت القوى الكبرى العسكرية تتعلق بتوازنات القوى 

اإلستراتيجية واأليديولوجية، والمصالح االقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، في حين تكون تدخالت القوى 
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اإلقليمية، أو أمن الصغرى العسكرية مرتبطة بنزاعات حول األقاليم، والمظالم االجتماعية، واأليديولوجية 

مناطق الحدود، وحتى في الحاالت التي اشتركت فيها القوى الكبرى والقوى الصغرى، فإن أهدافها لم تكن 

  .)1998هارون، ( في الغالب متطابقة

تيجيات ذات االسترا ويتأثر قرار الدولة في عقدها لألحالف بمدى قوتها، وتعد إستراتيجية التحالف من

األهمية الخاصة للدول الصغرى التي تواجه تهديدات خارجية، وفي هذا الصدد فإن الدول الصغرى ال 

تدخل فقط في أحالف مع دول صغرى أخرى، ولكن أيضاً مع الدول الكبرى، لكن الدول الصغرى تميل 

ونها على استطاعتها ، وبرهنت الدول الصغرى من خالل تآلفها وتعاعادةً للتحالف مع القوى الكبرى

السيطرة على عملية التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة، خاصة أن أصوات الدول تتساوى بغض 

رغم القوة التصويتية للدول الصغيرة، فقد اكتشفت الدول ب ، لكن)Peterson ،2006( النظر عن الحجم

ألنها ال تمتلك القوة المالية أو العسكرية  ؛القرارات التي تحالفت إلصدارهاأنها غير قادرة على تنفيذ 

ليس فقط بسبب المنافسات الحادة بين تلك  ؛الالزمة لذلك، ويصعب تكوين ائتالف فعال من الدول الصغرى

الدول، ولكن أيضاً بسبب تدخالت القوى الكبرى في شؤون الدول الصغرى، وعليه فإن الدول الصغرى ال 

هو  معاداتها، لكن وضع عدم االنحيازتستفيد من وضع الحياد، ألن هذا الوضع يغري الدول الكبرى ل

  :نتائج هذه اإلستراتيجية التالي من أهمة األفضل بالنسبة للدول الصغرى، واإلستراتيجي

 .حرية الحركة واالستقالل أنه يضمن - 1

 .ال تهمهالتي تستطيع الدولة غير المنحازة أن تبتعد عن الصراعات ا - 2

اورة غير الداخلة يؤدي دخول الدولة الصغرى في أحالف إلى تدهور عالقاتها مع الدول المج - 3

 .في تلك األحالف

يؤدي عدم االنحياز إلى تخفيف الضغوط الخارجية على الدولة غير المنحازة لتوجيه مواردها  - 4

 .اماتها العسكرية إزاء الحلفالمحدودة للوفاء بالتز
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ر المنحازة أن تحصل على المعونة العسكرية من كال القطرين تستطيع الدولة غي - 5

  .المتصارعين

كما أن عدم االنحياز ال يجدي إال إذا كانت الدول الصغرى  غير مؤثرة في ميزان القوى العالمي، 

عبارة أخرى فإنه لكي ينتج عدم االنحياز ثماره عب دور نشيط في الشؤون الدولية، وبوغير راغبة في ل

وبغض ، يه أن تكون الدول الصغرى غير مهمة من الناحية اإلستراتيجية، وغير مؤثرة نسبياًيتعين عل

النظر عن المزايا التي قد تترتب على تحالف الدول الصغرى مع الدول الكبرى، فإن مثل هذا التحالف قد 

الكبرى، واالنحياز تكون له آثار سلبية على االستقرار العالمي، فالدول الصغرى تميل لتلبية مطالب الدول 

  .)1989جنسن، ( لها 

صورة أكثر تحديداً الدول الصغيرة يتأثر العربي وب سلوك أي دولة وباألخص في العالموعليه فإن 

منها الداخلية التي ترتبط بالمقومات الجيوسياسية للدولة، ومنها الخارجية، والتي  بعدة عوامل ومتغيرات؛

حيث يؤثر النظام السلوك الدولي أو النظام العالمي، تعود لتأثير المتغيرات اإلقليمية والدولية، ومن أهمها 

لممكنة من خالل العالمي على سلوك الدولة من ناحيتين؛ األولى تتعلق بسماحه بمدى معين من الحركة ا

الفرص التي يتيحها، كما يولد من ناحية ثانية الضغوط التي تفرض الحركة في اتجاه معين، وبالتالي يلعب 

النظام العالمي دوراً كبيراً في إمكانية نجاح أو فشل هذه السياسات، ويصبح هذا المتغير أكثر أهمية في 

  .)2008الشرعة، (ربي ضوء االرتباط القوى بين النظام الدولي والنظام الع

وهذا ما يعد من أهم نقاط الضعف لدى الدول الصغيرة؛ فهي غير محصنة أمام الضغط الخارجي، 

وتميل للتنحي أمامه، كما أنها ال تملك مجاالً واسعاً للمناورة السياسية، وللموقع االستراتيجي للدولة 

؛ فهو يورطها باإلذعان للسياسات الدول الكبرى، والدخول في عالقات ثنائية الصغيرة األثر الكبير في ذلك

 غير متكافئة، تجعلها تخضع لترتيبات أمنية وعالقات تجارية واقتصادية تعود بالنفع على القوى الكبرى

)Peterson ،2006(.  
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الصغيرة بين النظام ثنائي القطبية، ونظام القطب  وقد اختلف تأثير النظام العالمي على سلوك الدول

 حساس توازن على تقوم باردة حرب بينهما كان دوليان قطبان العالم على يسيطر كان الواحد؛ فسابقاً

 كل كانت فقد ولذلك ؛اآلخر الطرف يثير ال دولي بسلوك االلتزام منهما كل من تتطلب العسكرية للقوى

، هذه الظروف أتاحت النامية الدول من غلبهاأو العالم في األخرى الدول صداقة لكسب تسعى اممنه كتلة

 للدول الصغيرة أن تفرض سيادتها من ناحية قانونية من خالل حق التصويت على القرارات الدولية

(cooper & momani, 2011)الدول فيها تجدو التي الميادين أهم أحد المتحدة األمم منظمة كانت، ف 

  .)2011قنديل، ( كان للدول الصغيرة فيها مساحة جيدة للعمل ،السياسي للعمل إطاراً

هناك مجموعة من العوامل تفسر قدرة الدول الصغرى على فرض وجهة نظرها على الدول الكبرى و

  :في كثير من األحيان، ويمكن حصر هذه العوامل فيما يلي

  .من قضايا السياسة الخارجية قدرة الدولة الصغيرة على تركيز جهودها على قضية واحدة - أوالً

قد تكون الدولة الصغيرة راغبة في اتخاذ مخاطرات أكبر، حيث إنه ليس لديها الكثير مما يمكن  - ثانياً

  .لك مقارنة بما لدى الدولة الكبرىأن تخسره نتيجة ذ

صغرى، أن تفرض وجهة نظرها نتيجة استعدادها لتحمل التضحيات في قد تستطيع الدول ال - ثالثاً

  .صراعها مع القوى الكبرى

القرار فيها حينما تواجه دولة كبرى تتسم  الصغيرة من مركزية هيكل اتخاذقد تستفيد الدولة  -رابعاً

  .بالتعدد السياسي

أن تؤثر في سياسات الدول التي تملك موارد طبيعية مهمة نادرة  يرةتستطيع الدول الصغ -خامساً

  .األكبر المحتاجة إلى تلك الموارد

قد تستطيع الدول الصغرى أن تؤثر في سياسة الدول الكبرى عن طريق التهديد باالنحياز إلى  - سادساً

الجانب اآلخر، إذا لم تقبل الدول الكبرى تحقيق مطالبها، وغالباً ما تنجح الدول الصغرى في تحقيق 

  .)1989جنسن، ( ذا األسلوب إن كان النسق الدولي ثنائي القطبيةأهدافها باتباع ه
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 تقوي أو تحمي أن بإمكانها كان أو متكافئة دولية بحقوق تتمتع كانت الصغيرة الدول وهذا ال يعني أن

 من معقول بقدر القديم الدولي النظام ظل في تعمل كانت الصغيرة الدول نأ القول يمكننا ولكن ،مصالحها

 كان مما أفضل معاملة على للحصول الكتلتين بين موقعها استخدام من خالل ،مصالحها لحماية الفعالية

 أدت بين القطبين، الباردة الحرب ، أي أن)2011قنديل، ( الوضع هذا وجود بغير عليه الحصول بإمكانهم

عام ) حظر النفط(مرحلة أزمة ، ومن أهم أحداث هذه الوالضعيف القوي بين مرن لتعامل مناخ وجود إلى

، فقد كانت محطة فارقة في السياسة الدولية، مما أظهرته من قدرات للدول الصغيرة الغنية بالنفط، 1973

 ,cooper & momani) وإمكانية تأثيرها الكبير على الساحة الدولية بما تملكه من قدرات اقتصادية

2011).  

لكن العمل الدولي من خالل المنظمات الدولية تغير بصورة كبيرة بعد انهيار الكتلة الشرقية وتفكك 

االتحاد السوفييتي، فأصبح العمل بين الدول الكبرى المنتصرة والدول الصغيرة أكثر صعوبة، نتيجة 

 األمم المتحدة أصبحتفانحسار أهمية الهيئة العامة لألمم المتحدة والمنظمات العالمية المتفرعة عنها، 

 الدولية المنظمة وتحولت ،الصغار عضائهأل حماية أو منفعة أي يحقق أن يستطيع ال ضعيفاً دولياً جهازا

قنديل، ( الصغيرة للدول الفني الدعم من محدود قدر تقديم سوى يمكنها ال فني تعاون منظمات إلى

2011(.  

ثار الحالي وتغير موازين القوى في النظام العالمي الجديد أحادي القطبية، وتعاظم آوفي ظل العصر 

دولة أن تعيش بمعزل عن قضايا العالم، فما يحدث خارج حدود الدول  العولمة، لم تعد باستطاعة أي

 وتداخالً ينعكس سلباً أو إيجاباً على ما يقع داخلها وهكذا أصبحت البيئة السياسية الدولية أكثر تعقيداً

)Peterson ،2006( .  

ولقد ارتبط بهذه التغيرات تقليص مساحة حرية الحركة الخارجية التي كانت تتمتع بها الدول 

، )1985 – 1945(ي الساحة الدولية الصغيرة، ومنها الدول العربية إبان عقود القطبية الثنائية األربعة ف

وخاصة أن السياسة الخارجية للوحدات الصغيرة أكثر قابلية للتأثر بالبنيان الدولي من السياسات الخارجية 
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للوحدات الكبرى أو العظمى، ذلك أن نقص أو محدودية الموارد بالنسبة للوحدة الصغيرة يحد من قدرتها 

تملك من الموارد ما يمكنها من  على مقاومة الضغوط اآلتية إليها من الوحدات الكبرى والعظمى، التي

  .)2008الشرعة، ( حرية الحركة والتأثير على السلوك الدولي لآلخرين

 الدولي النظام إطار في صوتها سماعإ عليها الصعب من يجعل وضع في نفسها الصغيرة الدول ستجد

 ذلك من واألهم معقول اقتصادي نمو تحقيق على المقدرة أو المشروعة حقوقها عن الدفاع أو الجديد

 ,cooper & momani) من الخطر الخارجي الوطني منهاأو االجتماعي تماسكها على محافظتها صعوبة

  :ثالثة خطوات مهمةستراتيجية تقوم على ، وألجل ذلك وجب اتباع إ(2011

  .د تكلفها التنازل عن بعض سيادتهاهي اتخاذ تدابير وقائية مع جيرانها ق - األولى

  .حماية قوية ضد جيرانها األقوياءهي عادة بحاجة ل - ثانياً

عليها استغالل ما تملكه من مقومات فريدة لتقديم الخدمات والعون لجيرانها في اإلقليم وربما  - ثالثاً

  .)Peterson ،2006( في العالم

ستقرار للمجتمع فإننا نرى سهولة تحقيق األمن واالوبالنظر إلى ما يمكن أن يميز الدول الصغيرة، 

والنظام السياسي، فيمكن للدولة بقدراتها الذاتية أن تحقق أمنها الداخلي، وقد يكون مستوى رضا الجمهور 

لالستبداد، كما أنه يكون أقل عرضة للتغييرات  عن أداء النظام مقبوالً ألن النظام يكون أقل عرضة

، فالمساحة الكبيرة تكون )Peterson ،2006( المفاجئة الناتجة عن أعمال الشغب والمعارضة القوية

يداً عائقاً أمام تكامل التجانس البشري داخل الدولة، فقد تؤدي عزلة وبعد المناطق إلى تعزيز االنتماء بع

عن الحكومة المركزية، مما قد يساعد على ظهور حركات انفصالية عن الحكومة المركزية فكلما بعدت 

  .)2000العيسوي، ( المسافة عن العاصمة كلما قل الشعور باالنتماء القومي

ويمكننا القول أن هناك سياسات خارجية موجهة أساساً إلى اإلقليم الذي تنتمي له الدولة، وهناك 

سياسات أخرى تمتد إلى ما وراء اإلقليم الجغرافي المباشر، لتشمل العالم بأسره، ويكمن االختالف بين 

فصانع السياسة  التوجهين السياسيين في التوزيع الجغرافي لألنشطة والمصالح للسياسة الخارجية،
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الخارجية اإلقليمية يهتم أساساً بالوحدات الدولية الكائنة في إقليمه وال يهتم بالتطورات العالمية إال بالقدر 

الذي تؤثر فيه على هذا اإلقليم، أما صانع السياسة الخارجية العالمية، فاهتماماته موزعة على شتى مناطق 

  .)1998سليم، (كل أقاليم العالم  العالم، كما أنه يصوغ سياسة خارجية تجاه
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  :الخاتمة

تختلف الدول فيما بينها اختالفاً كبيراً في المقومات التي تمتلكها والتي تحدد موقعها على ميزان القوة، 

تقييم قوة الدولة ولعل من أهم صفات التباين بين الدول والوحدات السياسية المختلفة هو التباين القائم على 

على استقصاء مؤشرات من الصعب  ومكانتها السياسية، لكن من الصعب دراسة هذه القوة، ألنها تعتمد

  .تحليلها أو إعطاءها قيم تتفق وحجمها الحقيقي

فمن الطبيعي أن تكون قدرات الدولة العسكرية واالقتصادية األثر في بناء قوتها، لكنه ال يكفي؛ 

، وللسكان أثر في ذلك مما ينعكس على سلوكها السياسي ،قوتها بناء فياألثر فلموقع الدولة وحجمها 

  .بكثرتهم وإنما بمدى فاعليتهم وإنتاجهم أيضاً، ليس

، فالدول الكبرى تتمتع أدوات السياسة الخارجية التي تستعملهانوعية  دتحدي فيولقوة الدولة األثر 

أدوات القوة الناعمة، كما  أكثر يرةلدول األخرى، بينما ال تمتلك الدول الصغابالقدرة على مكافأة ومعاقبة 

ذات االستراتيجيات  الدولة في عقدها لألحالف بمدى قوتها، وتعد إستراتيجية التحالف من اتتأثر قرارت

  .األهمية الخاصة للدول الصغرى التي تواجه تهديدات خارجية

فعادةً ما تتجه الدول الصغرى في سلوكها السياسي الخارجي نحو عقد األحالف مع الدول الكبرى أو 

غير  تجدي إال إذا كانت الدول الصغيرة عدم االنحياز الإتباع إستراتيجية عدم االنحياز، لكن إستراتيجية 

عبارة أخرى فإنه عب دور نشيط في الشؤون الدولية، وبيزان القوى العالمي، وغير راغبة في لمؤثرة في م

غير مهمة من الناحية اإلستراتيجية، وغير  ةريأن تكون الدول الصغ ز ثماره، يجبلكي ينتج عدم االنحيا

  .مؤثرة نسبياً

غير محصنة أمام الضغط الخارجي، وتميل للتنحي أمامه، كما أنها  ويمكننا القول أن الدول الصغيرة

االستراتيجي األثر الكبير في ذلك؛ فهو يورطها  هاموقع واسعاً للمناورة السياسية، ولال تملك مجاالً
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باإلذعان للسياسات الدول الكبرى، والدخول في عالقات ثنائية غير متكافئة، تجعلها تخضع لترتيبات أمنية 

  .تعود بالنفع على القوى الكبرى ،واقتصادية ،ات تجاريةوعالق
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  الفصل الثالث

  واإليرانية السياسة الخارجية القطرية محددات وأهداف

  السياسة الخارجية القطرية وأهداف محددات: المبحث األول

  محددات وأهداف السياسة الخارجية اإليرانية: المبحث الثاني
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  واإليرانية السياسة الخارجية القطريةمحددات وأهداف : الفصل الثالث

  :مقدمة

إن قطر من منظور المساحة وعدد السكان : في ضوء ما تم عرضه في الفصل الثاني؛ يمكن القول ابتداء

تعتبر من الدول الصغرى، ومن منظور عناصر القوة المتاحة لديها وخصوصاً القوة االقتصادية باعتبارها من 

  .وضعها في صف الدول المؤثرةعناصر القوة الصلبة، يمكن 

نحو عقد  الذي يميل الدول الصغرى في سلوكها السياسي الخارجي لذا فمن المتوقع أن تتبنى قطر توجه

إستراتيجية عدم االنحياز ال تجدي إال إذا  إال أن األحالف مع الدول الكبرى أو إتباع إستراتيجية عدم االنحياز،

  .لعب دور نشيط في الشؤون الدولية غير مؤثرة في ميزان القوى العالمي، وغير راغبة في دولة قطركانت 

عند محاولة فهم السياسة الخارجية لقطر، فإننا نجد أن لها نمطاً مميزاً، يعكس مخاوفها، ومصالحها، فلذا 

ر الدولة الصغيرة لها ويمتاز في جزء كبير منه بغياب تأثير األيديولوجيا، وغلبة الطابع البراغماتي، فقط

السياسة (وضع مختلف خالل العمل السياسي الخارجي، على مستوى السياسات التي تتبعها لتحقيق مصالحها 

  )2012الدولية، 

 ،الجغرافي وموقعها ،تاريخها بحكمأما إيران فيمكننا اعتبارها ضمن تصنيف دول القوة اإلقليمية، 

، الشيعي للمذهب وقيادتها ،النفطية خاصةً وثرواتها ومواردها، العسكرية وقوتها ،السكاني وثقلها ،ومساحتها

لذا فمن ، وفاعلة اإلسالمي العالم في مؤثرة تكون وأن، بارزة ودولية إقليمية مكانة تبوء لذلك وفقاً وتستطيع

ية، وفق ضوابط ومحددات داخلية وإقليمية الطبيعي أن تنحى إيران باتجاه بسط نفوذها وصناعة مكانتها اإلقليم

  .ودولية

يتناول هذا الفصل بالتحليل محددات وأهداف سياسة قطر وإيران الخارجية، بحيث ينقسم الفصل إلى 

ول يتعلق بسياسة قطر الخارجية ويوضح محدداتها وأهدافها في مطلبين، والمبحث الثاني يختص األمبحثين، 

األول يستعرض محددات السياسة الخارجية اإليرانية  ،الخارجية في مطلبينبإيران ويعرض سياستها 

  .أهداف السياسة الخارجية اإليرانيةالثاني يستعرض و
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  السياسة الخارجية القطرية وأهداف محددات: المبحث األول

  مقدمة

محدداتها، فالمحددات  ىإل االنتباهو لقطر الخارجية السياسة بحث ؛المتصاعد القطري الدور فهم يتطلب

تؤثر في السياسة الخارجية؛ ألن الدولة حين تصوغ سياساتها الخارجية، فإنها في معظم األحوال تكون في 

، وترتكز صياغة )1989جنسن، ( حالة ردة فعل لبعض الظروف الواقعة في بيئتها الداخلية والخارجية

التقويم االستراتيجي لماهية األهداف المطلوبة من خالل  ،اختيار المصالح القومية السياسة الخارجية على

المقومات وآلية التنسيق الداخلي للدولة،  ثم دراسةوالمتاحة، مع األخذ في االعتبار طبيعة النظام الدولي، 

  .)1996عوض، ( والوسائل التي تمكن الدولة نقل آرائها ورغباتها

إن ما يفرض على قطر اتباع سياسة خارجية خاصة بها؛ هو المحددات الجغرافية والسكانية 

والتاريخية واالقتصادية والسياسية، فقطر بالرغم من عدم وجود مقومات متميزة لها؛ إال أن صناع القرار 

، وقد برز ذلك الدور، ويرجع ذلك إلى )2011دي، الزي( في الدوحة قرروا بأن تلعب قطر دوراً مؤثراً

  .)2013الرنتيسي، ( وجود فراغ نتيجة غياب القوى اإلقليمية مثل مصر والسعودية والعراق

عملت السياسة الخارجية القطرية على دوائر ثالثة، حددها صانع القرار؛ األولى خليجية، تتوجه فيها 

قطر نحو مشاركة أقرانها في مجلس التعاون الخليجي في سياق ثنائي وجماعي، والدائرة الثانية عربية، 

سطين هي القضية األولى على بناء شبكة عالقات قوية مع الدول العربية، وتعد قضية فل قطرتعمل فيها 

في اهتمامات دولة قطر، واهتمت قطر في الدائرة الثالثة بالمجال العالمي، فاتجهت بتحركاتها الدبلوماسية 

  .)2011الزيدي، ( في مختلف دول العالم
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  محددات السياسة الخارجية القطرية: المطلب األول

قسيمها لمحددات داخلية ت خالل من القطرية الخارجية السياسة محددات المطلب هذا في ونناقش

  :وإقليمية ودولية على النحو التالي

  المحددات الداخلية -أوالً

  :المحددات التاريخية -1

لمجد التاريخية بحضارة األمة، ومساهمتها في الحضارة البشرية، إذ ال يمكن تناسي ا تتمثل المحددات

اريخية هي أحد أسباب الصراعات الدولية، كما أنها تشكل عوامل دافعة للنهضة والتاريخ، فالعوامل الت

  .)2010حبيب، ( والتقدم

 الجغرافي قطر موقع ساعد وقد ،العصور أقدم منذ بدأت ،مختلفة تاريخية مراحل قطر شهدت

 كان كما البحرية، بالتجارة عملت التي للقبائل موطنا تكون أن على للخليج الغربي الساحل على المتوسط

 إلى العربية الجزيرة من مستمرة هجرات نزوح عوامل من عامال العربية الجزيرة بشبه براً اتصالها

 العصر :بالبالد مرت التي التاريخية المراحل برزأ ومن، السكاني والنشاط للحياة جديد دم وإضافة ،البالد

 أبرز من وكان ،البالد في وتزايدها األجنبية األطماع بظهور تميز الذي ،الحديث العصرو ،اإلسالمي

 قام فقد ،البالد شئون في األجنبية للتدخالت المستمر وتصديهم الحكم إلى ثاني لآ أسرة مجيء معالمه

 ودخل م،1968 عام البالد في الحكم تولي عندما قوية مركزية حكومة أول بتأسيس ثاني بن محمد الشيخ

  )2011قنديل، ( 03/09/1971حتى تم ذلك بتاريخ  ،لالستقالل مستمرة محاوالت في وحلفاؤه هو

  :المحددات الجغرافية والسكانية -2

تمتلك قطر موقعاً جغرافياً استراتيجياً، فهي تقع في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي، وهي 

كيلومتر مربع، وتعد أكبر منطقة يابس  11437عبارة عن شبه جزيرة تمتد داخل المياه على مساحة 

الخليج، وتقديم تخترق الخليج العربي من منتصفه؛ مما يمكنها من إحكام السيطرة على تأمين المالحة في 
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، وهذا )2013الرنتيسي، ( المعونات الحربية الالزمة لألساطيل البحرية، والناقالت العمالقة داخل الخليج

الموقع االستراتيجي قد يورطها باإلذعان لسياسات الدول الكبرى، والدخول في ترتيبات أمنية تعود بالنفع 

  .)Peterson ،2006( لقوى الكبرىبصورة أساسية على ا

 قطر وضعت الجغرافيا فكأن الخليج، من الشمال في إيران تقع مباشرة قطر من المقابلة الضفة وعلى

 كاسح بشكل سكانياً وعدداً مساحة تفوقانها ،)السعودية وإيران(كبيرتين إقليميتين قوتين بين أبدي مأزق في

  .)2012اللباد، (

 سكان عدد إجمالي يبلغ، حيث الديموغرافية مشكلتها على عطفها عند الجغرافية قطر مشكلة وتتفاقم

وزارة التخطيط التنموي ( 2013ديسمبر عام  إحصائية بحسب نسمة مليون 2.045.239 قطر دولة

 غير يشكل ،2010 عام 1.275.000 قطر دولة في العاملة القوى حجم، ويبلغ )2013واإلحصاء، 

بلغ  2011، وفي عام )2010جهاز اإلحصاء، ( اقتصادياً النشطين مجموع من العظمى الغالبية القطريين

، ويرجع تزايد أعداد القوى العاملة إلى استقدام أعداد كبيرة من  1,277,445حجم القوى العاملة في قطر 

؛ مما أدى إلى اختالل كبير في تركيبة القوى العاملة، وعلى التي تطلبتها خطط التنميةالعمالة الوافدة 

موع القوى العاملة؛ إال أنه ظل غير القطريين الرغم من التحسن الطفيف في نسبة القطريين في مج

  .)2012اللجنة الدائمة للسكان، ( 2011من ذلك المجموع عام % 93.9يشكلون 

 بين يوجد هناك أي تقارب في المساحة وتعداد السكان ال هأن والسكان، المساحة بين ارنةالمق هذه تثبت

، البعيد في المدى حتى وال والمتوسط القصير المديين في ال ،)وإيران السعودية( القويتين وجارتيها قطر

 ذلك تفعل أن استطاعت لما غزوها، عن جيرانها تردع عسكرية قوة وبناء نفسها تسليح قطر حاولت ولو

  .خيالية مالية إمكانات لديها توافرت ولو حتى السكانية، وقاعدتها الجغرافية رقعتها ضيق بسبب
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  المحددات االقتصادية -3

تكن تتخطاها في بعض  إن لم األخرى تقل عن العوامل أهمية ال الشك أن العامل االقتصادي ذو

تستغني أي سياسة  حيث ال ،قتصاد يوفر للسياسة الخارجية إمكانات االستقالل والفاعليةالحاالت؛ فاال

  .وفعالة عن قاعدة اقتصادية سليمة خارجية ناجحة

تخضع  اعموماً، فإن منطقة الخليج العربي وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي ظلت اقتصادياته

 النفطأو تعتمد على النفط كمصدرٍ وحيد لمدخوالتها القومية، مما انعكس على سياساتها الخارجية؛ ألن 

ل عنصراً شك، كما ال العتبارات العرض والطلب ،في األساس العتبارات السياسة العالمية يخضع

ضاغطاً على السياسات الخارجية لدول الخليج العربية، بسبب الحرص على ضمان أمنه من المنبع إلى 

وهذا يفسر ما شهدته هذه المنطقة من ثالثة حروب متتالية منذ مطلع الثمانينات من  ،األسواق العالمية

  .)2011خضير، ( القرن العشرين

وإحساسها بإمكانية لعب أدوار مؤثرة، كان تنويع مصادر الدخل القومي هدفاً  قطرلتطلع ونظراً 

، مما دفعها إلنشاء المجلس األعلى للشؤون االقتصادية واالستثمار، الذي يختص 2000للحكومة في عام 

جلود، ( بجميع األمور المتعلقة بإدارة اقتصاد الدولة، ووضع سياسة طويلة األجل الستثمار الموارد

2011(.  

على أساس تحقيق التأمين  في مجال الغاز الطبيعي قوم اإلستراتيجية القطريةت: فعلى سبيل المثال

ي طويل األمد الحتياجات األسواق الخارجية من الغاز الطبيعي، وأن تصبح قطر المنتج األول للغاز الطبيع

ل مخزونها الهائل ركزت الحكومة القطرية جهودها الستغال ، ومن ثم2010 عام المسال في العالم بحلول

 أساسياً حد ممكن، وتنويع أسواق تصديرها للغاز الطبيعي المسال، بحيث تكون مورداً من الغاز ألقصى

ماليين  10وتخطط شركة قطر للغاز لزيادة إنتاجها من  الطلب على الغاز الطبيعي المسال، في كل مناطق

مليار دوالر  20لتوسع إلى ، وتصل تكلفة خطوط ا2014مليون طن سنويا بحلول عام  41ا إلى طن سنوي

  .)2008البزاز، ( سنويا
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إال أن قطر ال تنوي االعتماد الكلي على عائدات الغاز المسال، العتبارات تتعلق بأنه مورد غير 

عاماً قادمة، باإلضافة إلى اكتشاف الغاز  57االحتياطات تكفيها حتى متجدد، إذ تشير التقديرات إلى أن 

في الحجر الطفلي في الواليات المتحدة، والصادرات المتنامية ألستراليا من الغاز الطبيعي، وكلها عوامل 

  .)2013الرنتيسي، ( ستساهم في انخفاض سعره عالمياً

األثر األكبر في تعزيز قدرات  2005لالستثمار كصندوق سيادي عام طر وكان لتأسيس هيئة ق

االقتصادي الوطني القطري، من خالل اقتناء أصول واعدة أينما وجدت؛ لتنويع مصادر إيرادات الدولة، 

والذي يحقق تعزيز استثمارات قطر الدولية، وتحقيق عوائد مالية كبيرة تقلل من اعتماد ميزانية الدولة 

  .)2011حسين، (ائد النفط على عو

وعلى كل األحوال فإن استثمارات قطر ساهمت في تعزيز حضورها الالفت والمؤثر على الساحة 

اإلقليمية والدولية بل حتى على مستوى عواصم القرار في العالم، من خالل انتهاج سياسة مبنية على ثالثة 

ع النفطي بشقيه وقوامه االستثمارات الخارجية كنتيجة طبيعية لتطوير القطا(توسيع االقتصاد : محاور

، فضالً عن إتباع سياسة خارجية مؤثرة بدليل )شبكة الجزيرة(، بجانب احتضان اإلعالم )النفط الغاز

  .)2011حسين، (لمؤتمرات الوساطة والمصالحة  قطراحتضان 

  المحددات السياسية -4

 إلى والخارجية، الداخلية الديناميات بين الواضح التداخل لذلك نتاج هي الخارجية القرارات صياغة نإ

 بالممارسة يرتبط وما الداخلية، السياسة ضمن يندرج ما بين فاصلة حدود إقامة الصعب من أضحى حد

رئيس الدولة دوراً أساسياً ومهماً في  فيها يلعبالتي  ،نطبق على الحالة القطريةي ما وهذا ،للدولة الخارجية

حيث تعد مؤسسة رئاسة الدولة هي الصانع  ،بلدان العالم الثالث باقي في كماصنع السياسة الخارجية، 

 في الدوام على تُصنَع، فسياسة قطر الخارجية )2006الشامي، ( ي للسياسة الخارجية لتلك البلدانالحقيق

 القطرية السياسات على عميقة تأثيرات الشخصية األمير لقناعات وتكون النخبوية، الهرمية ىأعل

 .)2013روبرتس، (



41 

 

ي، ويعتبر األمير هو رئيس على مستوى نظام الحكم تعتبر دولة قطر إمارة تعتمد النظام الوراث

 ة إلى القرن الثامن عشروتحكم قطر عائلة آل ثاني، التي يعود تواجدها في شبه الجزيرة القطري الدولة،

 .)2012، .الشامي ح(

والتي تم  الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بإجراء أول انتخابات ديمقراطية للمجلس البلدي المركزي سمح

 1999في عام  وتعهد األمير، )1998الوسط، ( 1999مارس  5في وأجريت  1998إقرارها في عام 

من المجلس االستشاري المعين، وذلك خالل  بوضع دستور دائم للبالد يتضمن وجود مجلس منتخب بدالً

األمير قراراه بتكوين لجنة إعداد الدستور الدائم للبالد لتحضير البالد لوجود  صدرثالث سنوات كما أ

، على أن تنتهي من أعمالها في 1999يوليو  12تم بالفعل تشكيل اللجنة في  مؤسسات دستورية قوية وقد

نسبة كبيرة من  االنتخاباتهذا وقد شاركت في  ،)ت.وكالة األنباء القطرية، ب( فترة أقصاها ثالث سنوات

 من نسبة المسجلين كما حدث في الدوحة% 95طنين بلغت في بعض المراكز والدوائر االنتخابية االمو

كما أن معظم المشاركين قاموا باإلدالء بأصواتهم في الساعات األولي من فتح باب المراكز  ،%75 وكانت

  .)1999عبد الوهاب، ( نتخابيةاال

رغم بروز شخصية األمير في القرارات السياسية؛ إال أن العامل االجتماعي القطري كان له األثر وب

في القرار السياسي، خصوصاً بعد التحول الديمقراطي في قطر، فقد ظهرت المجالس أو ما تعرف بـ 

القرار السياسي، حيث إن دول الخليج ومنها قطر ليس كأداة الستطالع الرأي العام قبل صناعة ) الدواوين(

فيها أحزاب سياسية، مما أعطى للمجالس دوراً بارزاً في التأثير على التوجه السياسي لدى القطريين، 

وهذا ما ، )2011جلود، ( والذي أعطى لهذه المجالس دورها البارز هو التركيبة القبلية للمجتمع القطري

من % 59، حيث إن 2009أكتوبر 25يخ ب القطرية بتارأكده استطالع الرأي الذي نشرته جريدة العر

عينة االستطالع رأوا أن المجالس لها دور في صناعة القرار السياسي القطري من خالل مراقبة النخب 

  .)2011لشيب، ( السياسية للمجالس خالل عملية صنعها للقرار السياسي
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وبرغم تطور الحياة السياسية القطرية، فإن دور مجلس الشورى القطري أقرب للشكلي في الجانب 

أنه برغم " هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع"بعنوان  فقد كشفت دراسةالتشريعي، 

وجود مواد في الدستور القطري الدائم تؤكد أن التشريع أحد اختصاصات مجلس الشورى، ووجود مواد 

في الدستور تمنح أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ومناقشتها، وإقرارها، وحق فرض رأيهم عند 

على أي مشروع يرفع إليه من قبلهم؛ إال أن الدستور في الوقت ذاته منح السلطة التنفيذية  اعتراض األمير

وسائل تضعف دور مجلس الشورى في التشريع، فال يمكن أن يصدر أي تشريع إال إذا كان متفقاً 

ابل بإحدى ومنسجماً مع رغبة السلطة التنفيذية ومصالحها، فإن كان مخالفاً لرغباتها فإن هذا المشروع يق

  :ثالث

فيرده إلى المجلس ثانية، وفي هذه الحالة يحتاج المجلس إلى أغلبية  ؛ن يعترض عليه األميرأ - 

  .صعبة التحقيق في الواقع العملي للتغلب على اعتراض األمير

أن ال يرده األمير، ولكن يهمل إصداره، ولم يحدد الدستور قيداً زمنياً يلزم األمير خالله  - 

  .باإلصدار

دون أية رقابة  ،صدر القانون ولكن يعود ويوقف العمل به لضرورة قدرها األمير وحدهأن ي - 

 .)2007السيد، ( من سلطة أخرى ودون فترة معينة لإليقاف

  المحددات اإلقليمية -ثانياً

وعمان،  السعودية،: دول، هم 6تنتمي قطر لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم في عضويته 

 عضاءاأل الدول بين والترابط والتكامل لتنسيقواإلمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، ويهدف المجلس ل

 االقتصادية الميادين مختلف في متماثلة نظمةأ ووضع شعوبها، بين الروابط وتوثيق ،الميادين جميع في

 والصحية، واالجتماعية والثقافية، التعليمية الشؤون وفي والمواصالت، والجمارك والتجارية والمالية،

 مجاالت في ،والتقني ،يالعلم التقـدم عجلـة ودفع دارية،واإل والتشـريعية، والسـياحية، عالميةواإل
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 اريعمش ةقامإو ةعلمي وثبح زمراك نشاءإو والحيوانية، المائية والثروات والزراعة والتعدين الصناعة

  .)ت.األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ب( الخاص القطاع اونتع جيعوتش تركة،مش

" االستقرار"بوضع فريد بين الالعبين الرئيسيين في العالم العربي، فهي ال تنتمي لمجموعة  قطر تتمتع

الذي يضم " المقاومة محور"التي تضم الملكيات المحافظة، وعلى رأسها السعودية، أو " الوضع الراهن"أو 

الجانبين، لكن تصاعد قوة  إيران وأصدقاؤها السوريين واللبنانيين، كما تحتفظ قطر بعالقة صداقة مع دول

الناعمة كان له تأثيرات متعددة على وضع الدول الغنية األخرى في منطقة الخليج، وعلى وجه  قطر

ي، ويتضح مدى المنافسة على النفوذ اإلقليمي الخصوص السعودية، وهي القوة المهيمنة في العالم العرب

  .)2012 القطارنة،( بين قطر والسعودية، على رغم من العالقات التجارية القوية بين الدوحة والرياض

للخروج من دائرة التأثير السعودي ومحاولة النأي بسياساتها الخارجية عن أي نفوذ  قطر سعت

خارجي من الدول المحورية في الشرق األوسط، والظهور بمظهر الدولة ذات السيادة والسياسة الخارجية 

اسة المستقلة عن التأثيرات اإلقليمية، وقد وضع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ذلك في أولويات السي

 مع العالقات لتدهور ، أدى ذلك)2011خضير، ( الخارجية القطرية منذ توليه سدة الحكم في قطر

وهابية ، وكون قطر الدولة ال)2012، .روبرتس د(  اتيالتسعين أوائل قطر بروز مما عزز السعودية

، )2012اللباد، ( تتخوف من قيام السعودية بضمها في وقت من األوقات فإنهاالثانية بعد السعودية 

 في ةالرئيس الدولة السعودية تعد حيث لها، التقليدي المنافس أنها على السعودية مع قطر تتعامل تاريخيا،و

 مقارنة حجمها صغر رغم أنه قطر ترى حين في الخليج، دول" قيادة" في تطمح ظلت التي الخليج

 مكانة لها توفر السعودية، السياسة عن مستقلة سياسة تباعإب لها تسمح مالية، قدرات لديها فإن بالسعودية

برغم تأكيد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن  وذلك ،)2013مقبل، ( المنطقة في ما

لسعودية باعتبارها العمود الفقري لمجلس التعاون الخليجي، لى أهمية المملكة العربية اجاسم آل ثاني ع

  .)2009آل ثاني، ( م، فهو محصور في نطاق وجهات النظروإن كان هناك سوء فه
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إيران وحماس (المعلنين  إسرائيل، ومع أعداء إسرائيلكما أقامت قطر عالقات عمل إقليمية مع 

، وما يفسر عالقة )2012سالم، ( العديد من المصالح القطرية" المحايد"، وقد خدم هذا الموقف )وحزب اهللا

 حوي كميات كبيرة من الغاز الطبيعيقطر بإيران القوية هو مشاطرتهما لحقل غاز بحري ي

(henderson, 2013).  

  المحددات الدولية -ثالثاً

النسق الدولي، والمسافة : هي تلك المتغيرات الناشئة من البيئة الخارجية للدولة، وتشمل تلك المتغيرات

  .)1998سليم، تحليل السياسة الخارجية، (الدولية، والتفاعالت الدولية، والموقف الدولي 

 وأزالت المسافات قلصت التي العولمة آثار وتعاظمت العالمي النظام في القوى موازين تغيرت

 االتجاه فيها تزايد جديدة، نظرة الدولية العالقات وسادت والسياسية، ،والجغرافية ،األيديولوجية الحواجز

 أن دولة أي باستطاعة عدي لم العولمة عصر وفي ،وقراراتها قوتها وتعزيز المتحدة، األمم مكانة لترسيخ

 ،داخلها يقع ما على إيجابا أو سلباً ينعكس الدول حدود خارج يحدث فما العالم، قضايا عن بمعزل تعيش

 الخارجية السياسة تتطور أن طبيعياً وكان وتداخالً، تعقيداً أكثر الدولية السياسية البيئة أصبحت وهكذا

  .)Peterson ،2006(  الدولية المتغيرات هذه مع لتنسجم القطرية

تاريخياً ظلت منطقة الخليج العربي نقطة احتكاك ساخنة بين مختلف القوى الدولية الطامعة في 

ستفادة من خصائصها االستراتيجي، واالالسيطرة عليها؛ لتأمين مصالحها الحيوية، والتحكم في موقعها 

، فالمنطقة تمثل من ناحية جغرافية موقعاً حيوياً يتوسط المشرق والمغرب، كما يحتوي على الجيوسياسية

ممرات بحرية ومواقع أرضية مهمة للغاية، كما أن الجزر والخلجان أعطت الخليج أهمية عسكرية 

العسكرية وإخفاء القطع البحرية، وحماية الغواصات إستراتيجية من حيث صالحيتها إلنشاء القواعد 

كذلك تكمن القيمة اإلستراتيجية للخليج العربي في ربطه للقواعد  الحاملة للصواريخ عابرة القارات، النووية
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آل ( الجوية الممتدة من جنوب شرقي آسيا، مع قواعد حلف األطلسي المنتشرة في جنوب أوروبا الغربية

  .الخارجية بصورة أو بأخرى تجاوباً مع هذا الواقع قطر، وبهذا تأثرت سياسة )1997سعود، 

 ضرورة يدركون القرار صناع أصبح الدولية، المنظومة في طالئعية أدوار للعب تسعى قطروألن 

 وتقديم الدولية المحافل مختلف في والمشاركة فيها، العضوية وتنشيط الدولية المنظمات خالل من العمل

  .)2008البزاز، ( لها الدعم

 القطرية، ن هناك جوانب نقص تحيط بمحددات السياسة الخارجيةإ: وبناءاً علي ما سبق يمكن القول

لوفرة االستثمار الجيد لب عوضت هذا النقص قطر لكن ؛كنسبة عدد السكان المحدودة وصغر مساحتها

وبذلك استطاعت قطر من خالل تحوالتها  ، ودبلوماسية الوساطة،والتركيز علي السياسة اإلعالميةالنفطية 

أكثر تفاعالً وتداخالً مع العالم الخارجي ومؤسساته الدولية المتنوعة، وفي  ن تصبحالسياسية الداخلية أ

ي في الساحة الدولية، مقدمتها األمم المتحدة، ولهذا يأتي التحرك الدبلوماسي القطري للعب دور أساس

  .انطالقاً من الترابط القائم بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، فهما وجهان لعملة واحدة
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  أهداف السياسة الخارجية القطرية: الثانيالمطلب 

 الحقيقية األهداف تكون ما فنادراً ،الدول من لدولة ةالخارجي هدف السياسة تحديد السهل من ليس

 الدولة بطبيعة يرتبط وتنوعها واختالفها متنوعة،و مختلفة متعددة بل واحدة ليست األهداف نأ كمامعلنة، 

  .الدولة قوة وطبيعة فيها الكائنة المنطقة وطبيعة نفسها

 األسرة أعضاء بين الدولة مكانة تعزيز إلى عام وبوجه تهدف خارجيةال سياسةبرغم ذلك فإن ال

أن  ،ينبغي ألي دولة ترغب أن تكون لها رؤية ودور مؤثر في النظام الدوليلذا ، )2011قنديل، ( الدولية

هو االستفادة من السياسة الخارجية في توطيد العالقات  :األول ؛ينضع في حساباتها تحقيق هدفين رئيست

اخلية والتي تعود بالنفع المباشر لتحسين األوضاع االقتصادية الد ؛االقتصادية والتجارية مع دول محددة

يكمن في بلورة وضع متميز لهذه الدولة والظهور كفاعل مهم في الساحة  :على المواطن، والهدف الثاني

غلقاً على الدولية، وفق ما تمتلك من مصادر قوة تشارك فيه أقطاب صاعدة ال أن يظل المجتمع الدولي من

  .)2011خضير، ( سيطرة الفاعلين الكبار

  :وبالنسبة لقطر، يمكننا مالحظة أهدافها في السياسة الخارجية كالتالي

  الحفاظ على أمن قطر -أوالً

تقع قطر في منطقة الخليج العربي المتنافَس عليها بين عدة قوى عالمية وإقليمية؛ لكونها منطقة 

ن الغاز الطبيعي، إضافة لوقوع عدة أزمات إستراتيجية من حيث الموقع والثروات النفطية ومخزو

، هذه البيئة الجيوسياسية المتوترة تُعرض الدولة لمخاطر كامنة، من بينها )2008منور، ( وحروب فيها

احتماالت االبتزاز المالي والعسكري واألمني، وقد تكون هذه البيئة قد حتمت على حكومة قطر اتخاذ 

 تدابير وسياسات ومواقف محددة لحماية أمن البالد في ظل هذه األمواج المتالطمة، ألسباب مختلفة؛ قد



47 

 

يكون من بينها عدم فاعلية مشروعات األمن القومي العربي، والظروف المحيطة بإمكانات المظلة األمنية 

  .)2013الغانم، ( الخليجية

 الحدود مناطق داخل السواحل ىعل تقع لقطر الكبيرة الطبيعي الغاز حقول من كبيراً جزءاًوبما أن 

 توجها تتبني بأن قطر الوضع هذا أقنع قد ،إيران مع البحرية للحدود وتمتد البحرين، مع عليها المتنازع

 إيران بين التوتر أوقات أثناء ىحت للغاز، السلس التدفق تضمن لكي بإيران، يتعلق فيما اًصدامي غير

، فالبلدان التي تعتمد على قطر في الحصول على )2013غيث، ( المتحدة الواليات وبين بينها أو وجيرانها

 مضطرةً نفسها وجدت والصين، واليابان المتحدة المملكة مثل الغاز، من احتياجاتها من كبيرة نسبة

االتفاقات ، هذا يعني أن )2013روبرتس، ( لديها الطاقة أمن تهدد خطيرة مشكلة واجهت حال في ،دعمهال

طويلة األجل لتصدير الغاز، واالرتفاع المطرد في أسعار النفط والغاز، وفرت عائدات ضخمة لقطر، 

، فالعوامل )2013آل محمد، هايكل، و قاسم، ( من تمويل سياسة خارجية قوية ومستقلة هاومكنت

السياسة الخارجية، ألن تنفيذ السياسات يتطلب توافر الموارد االقتصادية تلعب دوراً مركزياً في اختيارات 

 االقتصادية، ويحدد توافر تلك الموارد ما إذا كان للدولة أن تكون دولة مانحة للمعونة الخارجية أم مستقبلة

  .)1989جنسن، (

ى أو الموازنة بين عدة دول عبر انتهاج تحمي أمنها كان عليها إما االرتباط بدولة كبركي إن قطر ل

سياسات متقلبة حيال هذه الدول لخلق مناوراتها الخاصة، أو التحالف مع مجموعة دول في المنظمات 

ث الدولية، وقد انتهجت قطر سياسة جديدة تجمع بين الخيارات الثالثة، ولكنها ال تنحصر في أي منها، حي

فت هذه العالقات صوقد و )2013الرنتيسي، ( بعالقات أمنية واضحة مع واشنطن ترتبط قطر

  .)2009آل ثاني، ( باإلستراتيجية

كذلك المبدأ الثاني أي الموازنة بين عدة دول، عبر عالقات العمل الجيدة مع تل أبيب،  وتعتمد قطر

 تناقضات النظام اإلقليمي في الشرق بين القات األكثر من جيدة مع طهران، وبمعنى آخر جمعت قطروالع
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 السعودية أو إيرانكلحماية نفسها من الوقوع تحت هيمنة قوة إقليمية واحدة  األوسط ووظفته لمصلحتها،

 المنطقة بين الوسيط بدور تقومسو المنطقة، أحداث قلب في تظلس بذلك قطر ، كما أن)2013الرنتيسي، (

، وهذا سيعزز بناء االستقرار اإلقليمي مما سيزيد من إمكانية التنمية )2012فكري، ( الغربي والعالم

  .)2012سالم، ( تأمل أن تلعب دوراً مركزياً فيهااالقتصادية اإلقليمية التي 

ولم تُغفل قطر البديل الثالث المتاح نظرياً أمام الدول الصغيرة، أي التحالف مع مجموعة دول في  

المنظمات الدولية، لكن عوضت بعالقاتها التي تشبه مروحة عابرة للقارات وتجمع فرنسا مع جنوب 

  )2013الرنتيسي، ( .إفريقيا مع البرازيل وغيرها من الدول

ومن الجدير بالذكر أن وجود شركاء وحلفاء على كل األصعدة، من شأنه حماية قطر من المهددات، 

ويضمن استمرار الحكم الوراثي باإلمارة، ويحول دون سقوط النظام، خصوصاً وأن النظام القطري قائم 

، فالحفاظ على قطر ونظامها السياسي من أن )2013الرنتيسي، ( على وجود عائلة آل ثاني في الحكم

يبتلع، ليس من القوى الدولية الكبرى، وإنما من قبل القوى اإلقليمية المتنافسة في الهيمنة على المنطقة هو 

األمريكي - خيار التقارب القطري ، فكان)2010عبد الواحد، ( هدف استراتيجي للسياسة الخارجية القطرية

العراق : هو خيار العقل ال العاطفة؛ ألن قطر دولة صغيرة محشوة في مثلث صعب وكبير يضم

لواليات ل مضى وقت أي من أهمية أكثر حليفاً قطر أصبحتف ،)2011الزيدي، ( والسعودية وإيران

 ذلك قبل وكانت المركزية القيادة مقرالعسكرية " خور العديد"، بعد أن أصبحت قاعدة المنطقة في المتحدة

في  األميركيين الجنود عدد ويقدر ،المتحدة الواليات خارج أميركية عسكرية قاعدة أكبر وهي ،فلوريدا في

  .)2006الجزيرة، ( جندي آالف 3بـ قطر

  :األمريكية جعلت قطر تحقق عدة أهداف-العالقات العسكرية القطريةويرى الباحث أن 

  .ضمان أمن النظام بالمظلة األمريكية - 1

  .تهديد النظام القطري التخلص من التأثير السعودي وتحييد محاولته - 2
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 .استطاعت به التقرب من إيران دون وجود مخاوف تهدد مصلحتها القومية - 3

األمريكية، فبسبب الوضع اإلقليمي غير المستقر؛ ُأرغمت على -باالتفاقيات القطرية قطر ولم تكتف

، .روبرتس د(  وفرنسا   المتحدة، المملكة مثل   ،ىأخر دول مع السعي إلبرام سلسلة من االتفاقيات الحمائية

2013(.  

  تحقيق مكانة إقليمية -ثانياً

استطاعت العولمة أن تغير الصورة النمطية عن الدول الصغيرة، والتباين بين الالعبين الكبار 

 سطع مؤثّراً العباً تعتبر اليوم قطر، ف(cooper & momani, 2011) والصغار على الساحة الدولية 

 ،2010منذ أواخر عام  الحراك الشعبي العربي أحداث في وخاصة والدولية، اإلقليمية الساحة على بريقه

  .فيها بارزاً طرفاً قطر تُعد يذوال

 نظراً لغياب الدولة المركزية، عاماً، 30كانت الساحة العربية تعاني فراغاً قيادياً على مدى أكثر من 

ان الفراغ بحاجة إلى بالتالي كوالعربي،  العالمفال يوجد قوة أو دولة عربية بارزة ومهمة، يمكن أن تقود 

 تحقيق في منها رغبةدرت قطر المسرح السياسي ، فتص)2013آل محمد، هايكل، و قاسم، ( من يملؤه

  .بما يضمن أمنها وتحقيق الرفاه االقتصادي )2013غيث، ( والدولية اإلقليمية المكانة

 لجعل متحمسة وقيادة دبلوماسي ثقل من به تتمتع لما قليمي؛اإل المسرح على القطري الدور برزوقد 

 معتدلة لسياسة انتهاجها المناسبات من الكثير في قطر وأظهرت مختلف األصعدة، في مهماً رقماً قطر

  .)2008البزاز، ( وعقالنية

ات وتزامنها مع يالتحوالت االستراتيجية في التسعينومما ساعد على ظهور قطر بطريقة الفتة؛ 

، ثم قيامه )2013الزار، ( وصول األمير حمد بن خليفة إلى السلطة والتي شكلت نقطة تحول في قطر
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ة الخارجية القطرية من الهيمنة السعودية التي باإلصالحات السياسية واالقتصادية، وتحريره ألجندة السياس

  .(cooper & momani, 2011) كانت أثناء حكم والده

فأدرك صناع القرار في السياسة الخارجية القطرية أهمية العمل من خالل المنظمات الدولية، 

والمشاركة في مختلف المحافل الدولية، وتقديم الدعم لها، وتنشيط العضوية فيها، مما أكسب قطر قاعدة 

 قطر حصلت لذلك ونتيجة ،)2008البزاز، ( الناجع السياسي والعمل الناجح، الدبلوماسي الفعل منقوية 

 المتحدة لألمم التابع واالجتماعي االقتصادي للمجلس اآلسيوية للقارة المخصصة األربعة المقاعد أحد على

 وفقاً ،المتحدة لألمم العامة للجمعية التابعة اإلعالمية اللجنة في عضوا قطر اختيار تم كما ،2001 عام في

 رئاسة 2004 عام يناير 17 يوم في قطر وتسلمت ،2004 ديسمبر 10 بتاريخ الصادر الجمعية لقرار

 في 2007-2006 العامين لفترة األمن مجلس في دائم غير عضواً هاانتخاب ، ثم77ـ ال مجموعة

، (cooper & momani, 2011)  2005 أكتوبر 10 بتاريخ العامة الجمعية أجرتها التي االنتخابات

 قمة استضافة من الهامة، العالمية المؤتمرات وتنظيم استضافة في الكبيرة الخبرةوتمكنت من خالل 

 وهي ،2006 عام خالل الدوحة احتضنتها التيو األرضية، الكرة جنوب في التنمية لدعم الثانية الجنوب

للجمعية العامة لألمم  66، كما أنها ترأست الدورة )2008 البزاز،( األوسط الشرق في عالمية قمة أكبر

  .)2012الجزيرة نت، ( 2011المتحدة عام 

  رفع مستوى رفاهية المواطن  -ثالثاً

ة للسياسة الخارجية بصورة عامة، وقد يأخذ للمجتمع يعتبر من األهداف الرئيسإن تحقيق الرفاهية 

 طبقاً لشروط هذا التبادل ،ها التبادل التجاري الذي قد يكون متكافئاً أو غير متكافئمن ،ذلك أشكاالً عدة

  .)2010راضي، (
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أدركت بأن االستثمار المحلي يتطلب مكانة إقليمية ودولية رفيعة وبناء عالمة عالمية  وعليه فإن قطر

أن موارد قطر ب، ويأتي ذلك مع قناعة صناع القرار في السياسة الخارجية القطرية )2012سالم، ( لقطر

بحيث تقوم بالدور  ،االقتصادية تؤهلها للعب دور دولي وإقليمي يفوق معطياتها الجغرافية والديمغرافية

  .)2011الزيدي، ( القيادي في الشرق األوسط

استطاعت السياسة الخارجية بأن تجعل قطر محط أنظار المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات، 

النشطة، أصبحت قطر  قطرفبعد أن وفَّرت عائداتُ النفط الكبيرة الميزانيات الالزمة لتشغيل دبلوماسية 

  .اآلن تستقبل رؤوس األموال العالمية، األمر الذي انعكس على حياة المواطنين

 ؛والمساحة السكاني التعداد حيث من الخليجي التعاون مجلس دول أصغر من واحدة كونها من الرغمبف

 العالم في الدول أغنى  من واحدةً باعتبارها العالمية الخارطة على مرموقاً موقعاً تحتل اليوم باتت هاأن إال

  .)ت.ببنك قطر الدولي، ( الفرد دخل معدل صعيد على

  الهيبة الدولية -رابعاً

هو أحد األهداف األساسية للدولة، وهذا  ،من المؤكد أن الحصول على مكانة متميزة في النظام الدولي

ا والتجاوب مع الوضع يتسم بالهيبة واالحترام من جانب الدول األخرى، بما يتضمنه احترام شعاراته

السعي إما لتحقيق المكانة في حد ذاتها، أو ألن المكانة المميزة تمكنها من تحقيق  أهدافها، ويكون هذا

 سها على أنها الوسيط الرئيسففي أوائل العقد الماضي أظهرت قطر نف، )2010راضي، ( أهداف أخرى

ثيوبيا ودارفور وفلسطين ولبنان واليمن وأفي الصراعات اإلقليمية، والتي تشمل الصحراء الغربية وليبيا 

العديد من المصالح القطرية، إذ ساعد في بناء العالمة الخاصة " المحايد"وأريتريا، وقد خدم هذا الموقف 

 في ابتكاراً الخارجية السياسات أكثر من واحدة تانتهج، فقطر )2012سالم، ( لجميعبقطر كصديقة ل

 في والتضارب التعقيد في غاية تحالفات شبكة علي والمحافظة متناقضات بين الجمع خالل من المنطقة

  .)2012فكري، ( نفسه الوقت
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  محددات وأهداف السياسة الخارجية اإليرانية: المبحث الثاني

  :مقدمة

 النظام طبيعة ولعل النقاش، من كبيرة مساحة األوسط الشرق منطقة في اإليرانية السياسة احتلّتلقد 

 سياسة حول التساؤالت من كثير طرح في دورا يلعب ،اإلسالمية الثورة بعد ظهر الذي اإليراني السياسي

 للجدل بارزا موضوعا وتأثيراتها اإليرانية الخارجية السياسة كانت  وإن اإلقليم، في الخارجية إيران

 إيران قاد الذي الملكي فالنظام ،1979 عام في إيران في اإلسالمية الجمهورية ظهور قبل حتى السياسي

 الذي الدور هو وما المنطقة، من إيران تريده ما ماهية حول السيما والتساؤالت الجدل لذلك محورا كان

  .اإلقليم في لنفسها تريده

 كان دور وهو ،"المنطقة شرطي"بـ  عرف الذي النظام انتهاء بإعالن الملكي النظام فترة تمتتُاخ

 من جعل الذي نفسه الدور وهو المتحدة، الواليات رأسها على كبرى قوى الغالب في منه األكبر المستفيد

 وإعالن إلسقاطه 1963 عام منذ متنامية شعبية بحركة دفع مما وعميالً؛ متواطًئا شعبه عيون في النظام

  .)2013الزويري، ( وفاته

 إلى ونظراً الخارجية، سياساتها صعيد على عدة بمراحل اإلسالمية الثورة نجاح منذ إيران مرت لقدو

 الماضي تكرار عدمل دائماً إيران سعت فقد الحكم، أنظمة في وتجارب استقاللية نزعة من لديها ما

 واإلطاحة النفط صناعة تأميم في األجنبي التدخل أبرزها من كان والتي األجنبية التدخالت حيث البغيض،

  .)2012عبد الحكيم، ( )حكومة محمد مصدق( الوقت ذلك في المنتخبة بالحكومة
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  محددات السياسة الخارجية اإليرانية: األول المطلب

  مقدمة

فإن معطيات مساحة إيران قد منحتها في مجال تأثير الوزن السياسي للدولة التي تشغلها إيران، 

إمكانات اقتصادية كبيرة، لكنها لم تضع الشعب اإليراني في مصاف الدول المتقدمة من حيث مستوى 

المعيشة؛ بفعل حجم السكان الكبير، هذا عدا تخصيص الدولة لنسبة كبيرة من مواردها لتعزيز قدراتها 

  .)2011العتوم، ( العسكرية، والتي جاءت على حساب التنمية

حيث  ،سعت إيران على مدى حضورها التاريخي إلى صبغ سياساتها الخارجية بالصبغة األيديولوجية

أما األيديولوجيا الدينية فقد برزت مع قيام الدولة الصفوية  ،برزت القومية الفارسية قبل الفتح اإلسالمي

سنية الالعثمانية  لمواجه السلطنة ؛م1501بترسيم المذهب الشيعي كمذهب ديني رسمي إليران عام 

المذهب، غير أن سنوات حكم الشاه رجحت الكفة للقومية الفارسية وللحكم العلماني، إال أن الثورة اإليرانية 

  .)2010عيساوة، ( الفكر السياسي اإلسالمي في إطار المذهب الشيعي إليران م أعادت1979

  محددات داخلية -أوالً

  المحددات التاريخية -1

من خالل استقراء تاريخ إيران منذ ظهورها كدولة في مطلع القرن السادس عشر، نرى تكرر 

نتيجة لتسلط حكامها، وسوء إدارتهم للبالد، وسماحهم للتدخالت الثورات الشعبية ضد أنظمة الحكم فيها؛ 

  .األجنبية، مما عزز تنامي الفكر الثوري الشعبي لدى اإليرانيين

بدأ التدخل األوروبي في إيران أثناء حكم صفي علي شاه، عندما تورط في اتفاقات دبلوماسية 

 ة عالقات اقتصادية متكافئة تفيد اقتصاد البالدوعسكرية مع البلدان األوروبية االستعمارية بدالً من إقام

  .)2002العيدروس، (
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فعمد إلى تنشيط اقتصاد البالد، وإقامة عالقات  ،1848- 1834بعدها حكم إيران محمد شاه بين عامي 

- قوية مع دول أوروبية أخرى مثل أسبانيا وبلجيكا لكنه فشل، وكانت النتيجة أن زاد النفوذ البريطاني

، وحاول جمع األموال عن 1896-1848ثم خلفه ناصر الدين شاه، فحكم بين عامي  الروسي في البالد،

ان لألوروبيين، لكنه ألغى هذا االمتياز تحت الضغط الروسي دون أن طريق بيع حقوق االستثمار في إير

يستطيع إعادة األموال ألنه كان قد تصرف بها، مما جعل إيران ترزح تحت الديون الباهظة، فتشجع 

الشعب تحت قيادة رجال الدين للقيام بثورة شعبية، كان رد الشاه عليها مزيداً من القمع والتسلط، ولكي 

من هذه األزمة المالية استدانت من روسيا مرات متوالية مما انعكس بصورة سلبية على  تخرج إيران

  .)1985الكيالي، ( اقتصاد البالد

انتشر في إيران وباء الكوليرا، وانخفض اإلنتاج الزراعي لكثرة الثلوج المتساقطة  1905وفي عام 

تجارة مع روسيا، فارتفعت أسعار الضروريات من الطعام والكساء، وقلت في شتاء ذلك العام، وتعطلت ال

عائدات الجمارك في الوقت الذي طالب فيه الدائنون بديونهم، مما أجبر الحكومة على فرض ضرائب 

 جديدة على التجار والحرفيين بعد فشل محاوالت االستدانة مجدداً، مما أشعل شرارة الثورة اإليرانية

  .)1999السبكي، (

إلى إعالن دستور للبالد والدعوة  1906وتحت ضغط المعارضة الدينية اضطر مظفر الدين شاه عام 

، لكن هذا لم يدم طويالً بعد وفاة مظفر الدين شاه في العام )البرلمان(إلى انتخاب أول جمعية تشريعية 

باقتحام المجلس وأغلقوه، مما أدى إلى  1908القوزاق عام  التالي، الذي خلفه محمد علي شاه، فقام حرسه

اندالع ثورات عارمة انتهت بانتصار الثوار الذين أعلنوا إعادة العمل بالدستور وتم إرغام الشاه على 

التنازل عن العرش واللجوء إلى روسيا فخلفه ابنه، الذي ما لبث أن اصطدم به المجلس النيابي الجديد مما 

للهرب إلى روسيا وطلب التدخل العسكري، فدخلت الجيوش الروسية طهران  في ديسمبر اضطر الشاه 

  .)2009الحمداني، (  وعطلت المجلس النيابي للمرة الثانية 1911
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قام رضا خان بتنصيب نفسه إمبراطوراً على إيران تحت اسم رضا بهلوي شاه،  1923وفي عام 

، وبذلك بدأت حقبة حكم أسرة بهلوي، ومع اندالع الحرب العالمية الثانية 1921د انقالب عام كان ذلك بعو

، وقد 1941وقف رضا شاه إلى جانب ألمانيا؛ مما أثار استياء الحلفاء الذين أقدموا على احتالل إيران عام 

  .)1985الكيالي، ( ُأرغم على التنازل عن العرش، فخلفه ابنه محمد رضا بهلوي

، عندما َأعلن عن الثورة البيضاء حيث هدد كبار المالك 1963حتى عام  القمعيةً مارس الشاه سياسةً

الزراعيين بنزع ملكياتهم، كما أنذر رجال الدين بسحب األراضي التي بحوزتهم، مما أثار الشارع ورجال 

يني، الذي حرض الجماهير على التظاهر واإلضراب، الدين، وكان على رأس الغاضبين آية اهللا الخم

  .)2008الجاف، (  1979فتفاقمت األوضاع بعد سقوط العديد من القتلى إلى أن سقط حكم الشاه عام 

وحتى  1980من سبتمبر  ،استمرت ثماني سنواتدخلت إيران بعد نجاه الثورة في حربٍ مع العراق 

أعلن الخميني وقف إطالق النار مع العراق، جرى بعده انتقال دراماتيكي للسلطة،  ، عندما1988أغسطس 

بعد وفاة  عندما وصل للرئاسة هاشمي رفسنجاني، وإلى منصب المرشد األعلى للثورة السيد علي خامنئي

براغماتية؛ مما ساهم في تحسين العالقات مع ، فانفتح على الخارج باتباع سياسة خارجية أكثر الخميني

ليعود  1997محمد خاتمي إلى رئاسة السلطة عام  الخليج العربي، إلى أن وصل جيران إيران من دول

للواجهة تيار اليسار القديم أو ما يعرف بخط اإلمام، ولكن بثوب جديد يحمل مفاهيم اإلصالح والتجديد، 

على طاولة صانعي القرار، في  العرب ومع الغرب والواليات المتحدةالقات مع مما دعاه لطرح قضايا الع

محاولة إلعادة تحديد موقع ودور إيران على الساحة اإلقليمية والدولية، واستمر سلم الصعود حتى وصول 

منهياً فترة االنفتاح،   2011ليتربع على عرش رئاسة إيران حتى عام  2005أحمدي نجاد للسلطة عام 

صراع الداخلي في إيران نظراً لتطورات الساحة اإلقليمية من احتالل العراق وأفغانستان، مما فاقم ال

  .)2012المولى، ( العربية ة الفلسطينية، وبدء مرحلة الحراكاتومساعي التسوية للقضي
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  المحددات الجغرافية والسكانية -2

كانت سياستها الخارجية مرتبطة بطبيعة الموقع الجغرافي الذي منذ بروز هذه الدولة كوحدة سياسية 

تشغله؛ فموقعها يضعها بالتماس مع دول عربية تكون حسابات توازن القوى بينها وبين إيران تميل غالباً 

لصالح األخيرة، حيث جعلت من محاولة سيطرة إيران على اإلقليم أمراً ضرورياً لضمان ديمومة 

  .)2011العتوم، ( أهدافهااستمرارها في تحقيق 

كما أن عدد السكان وطبيعة التركيب االجتماعي والتشكيلة العرقية في إيران قد تأثر بحكم الموقع 

الجغرافي، وفرض هذا التنوع في األعراق حسابات دقيقة، ألن أي خطأ في التعامل معها قد يجعل منها 

% 16 و من سكان إيران هم من الفرس وهي القومية الرئيسية في إيران،% 61عامل ضعف، فحوالي 

 central intelligence)  من حجم السكان في إيران% 2ويشكل العرب  ،أكراد% 10 و أذريين

agency, 2014).  

من % 3.427من مساحة العالم، و % 1.279وهي تشكل ) 2كم 1,648,165(تبلغ مساحة إيران 

 63.5-44درجة عرض شمال و 40- 25مساحة قارة آسيا، وتقع إيران جنوبي غربي قارة آسيا بين 

درجة طول شرقي، وقد ترتب على هذا الموقع الذي هو أقرب إلى الجهات المناخية المعتدلة منه إلى 

الغرب، نتج عنه المناطق الحارة عكس دول الخليج العربي، كثرة األمطار الساقطة خاصة في الشمال و

تنوع الغطاء النباتي، وتنوع المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها، وأدى اعتدال درجات الحرارة إلى 

سيادة الخضرة لمدة طويلة من السنة في هذه المناطق، دعم ذلك وفرة الموارد المائية في إيران، وثمة 

كان عامالً محفزاً لقيام حضارات عريقة في  حقيقة مهمة ال بد من اإلشارة إليها وهي أن الموقع الفلكي

العتوم، ( مناطق متعددة من إيران، وهذا ما يوضح أهمية الموقع الفلكي من الناحية الجيوبوليتيكية إليران

2011(.  

: عنه الخبراءتحتل إيران موقعاً هاماً من عدة زوايا؛ فهي تطل على منطقة الخليج العربي الذي يقول 

للقول بأن المركز هو  ء يبحث عن مركزها، لكان هناك سبباً وجيهاًلو كان العالم دائرة سطحية، وكان المر
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الخليج العربي، فما من مكان في العالم تتالقى فيه المصالح العالمية، وما من نقطة مثله مركزية بالنسبة 

  .)2007الرشيدي، ( هالستمرار صحة اقتصاد العالم، واستقرار

فمن خالل ارتباط الخليج العربي بمضيق هرمز عزز خصوصية إيران على صعيد اإلستراتيجية 

  .)2011العتوم، ( الدولية، واألهمية العسكرية، لما يتصف به مضيق هرمز من أهمية عبر التاريخ

نفوذها، فإيران حلقة وصل بين أهم إقليمين نفطيين هما النظام الشرق  إن موقع إيران يفسر تصاعد

أوسطي وإقليم وسط آسيا، وهي بذلك تحتل مركز القلب للمناطق النفطية في العالم، مما انعكس على 

سياستها الخارجية وسياسة الدول األخرى تجاهها، وخصوصاً الدول الثمانية الصناعية والقوى اإلقليمية 

  .)2010عيساوة، ( كالهند المجاورة

وبالنظر لموقع إيران بالنسبة لدول الجوار، يمكن تحديد منطقتين سياسيتين رئيسيتين بالنسبة للمجال 

الحيوي اإليراني، واحدة في الشمال، وتتمثل في دول القوقاز وبحر الخزر، وآسيا الوسطى، أما المنطقة 

فهي دول الخليج العربية، وتزداد أهمية هذين الموقعين من خالل ما تملكه هاتان الجنوبية إليران 

  .)2011العتوم، ( )نفط وغاز طبيعي(، ومادي )أقليات شيعية(المنطقتان من احتياطي مذهبي 

واحتلت الفئة ، 2014وفق إحصائية يناير من العام ) نسمة 80,840,713(يبلغ عدد سكان إيران 

، وقد بلغ معدل النمو السكاني في إيران %46.1أعلى نسبة من تكوين السكان فقد بلغت  54- 25العمرية 

 في الجبال في السكان ويتركز، )central intelligence agency ،2014( %1.22 2014في عام 

 طهران، العاصمة حيث قزوين، لبحر الشرقي الشاطئ من يمتد خط على روسجزا جبال عبر يمتد حزام

 ألفغانستان المجاورة المناطق تبدو حين في الشرقي، الشمال في بسيط تركز مع هرمز مضيق إلى

  .)2009دحمان، ( السكان قليلة وباكستان

يتكون المجتمع اإليراني من تركيبة ديموغرافية متنوعة تضم عدة قوميات لها ثقل اجتماعي وسياسي 

من % 40وهم يشكلون أكثر من ) األذرية، الكردية، العربية، التركمانية، البلوشية(مؤثر في المجتمع وهي 

في إيران وتحتل نفوذاً سياسياً  التركيبة السكانية في إيران، وتعتبر القومية الفارسية هي القومية الرئيسية
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كبيراً ومؤثراً، فهي تشكل أكثر من نصف السكان، كما أن اللغة الرسمية اإليرانية هي الفارسية، وبالنسبة 

: للتركيبة الدينية للسكان من غير المسلمين، فإن المجتمع اإليراني يتكون من المكونات الدينية التالية

% 99.4، حيث يشكل المسلمون )2009الحمداني، ( )يحية، واآلشوريةاليهودية، والزارادشتية، والمس(

% 0.3، وتشكل الديانات الزاراداشتية واليهودية والمسيحية ما نسبته %)10- 5، السنة %95- 90الشيعة (

)central intelligence agency ،2014( بروز عدم الثقة  هذه التركيبة القومية والدينية إلى، وقد أدت

  .)2009الحمداني، ( اكمةالمتبادلة بين المكونات غير الفارسية والسلطة الح

 ما إقليمياً بعداً لهذه التركيبة تضيف اإلقليمية الجغرافية وامتداداتها والقومية، المذهبية بين هذا التداخل

 العرب ،الحدودية المناطق يقطنون إيران في األقليات فمعظم التعقيد، غاية إدارة شؤون الدولة في يجعل

 والشمال الشمال في والتركمان الشرقي، والجنوب الجنوب في والبلوش الغربي، والجنوب الجنوب في

 في الموجودة عراقلأل أن كما، الغرب في واألكراد الغربي، والشمال الشمال في واألذريون ،الشرقي

 والتركمان وأفغانستان، باكستان في بلوشستان إقليم في امتداد لهم فالبلوش الخارج، في امتداداتها إيران

 القومية مع عداء القوميات ولهذه أذربيجان، جمهورية جنوب يقطنون واألذريون تركمانستان، يجاورون

 ضد تنتهجها التي والتمييزية االستعالئية السياسات تسميه ما على اعتراضها بسبب ؛المسيطرة الفارسية

  .)2009دحمان، ( األقليات باقي

  المحددات االقتصادية -3

يؤثر النظام االقتصادي في عملية اتخاذ القرار من زوايا عديدة؛ فالدولة التي تتمتع بنظام اقتصادي 

إنتاجية ضخمة نسبياً، تكون لديها حرية أكبر عند اختيارها البدائل قوي وتمتلك ثروات طبيعية وطاقات 

المطروحة أمامها، كما أن قدراتها االقتصادية هذه تساعدها على تحقيق أهدافها التي تسعى إليها من وراء 

رد القرارات، ولن يتم استثمار هذا العنصر المهم إال إذا كان النظام يمتلك القدرة على استثمار هذه الموا

  .)2009الكفارنة، ( واإلمكانيات وتوظيفها بشكل صحيح لخدمة السياسة الخارجية للدولة
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الثورة اإلسالمية في إيران لم يكن لها نظرية اقتصادية واضحة، وإنما توجهات إسالمية تداخلت معها 

توجهات قومية، ظلت تتطور مع ظروف الثورة والحكم حتى تبلورت النظرية اإليرانية االقتصادية على 

  : عدة أسس هي

 .ساسية لكل فرد في ضوء عملهمحاربة الفقر وتوفير االحتياجات األ - 1

 .المعنوية والمادية لإلنسان منح الفرصة لنمو القدرات - 2

 .في النفقات ومحاربة اإلسرافاالعتدال  - 3

 .االستقالل االقتصادي للبالدالتأكيد على  - 4

 .لتحام العامل العلمي والصناعيالتأكيد على ا - 5

  .)2010عيساوة، ( إقرار العدالة االقتصادية - 6

كقيادة إقليمية رغم محدودية قوتها االقتصادية في ظل نظام دولي  إدراكاً قوياً لنفسهاتمتلك إيران 

شكل اكتشاف النفط والغاز نقطة تحول كبيرة قد نسبة للعوامل االقتصادية، فبالتحددت طبيعة الفواعل فيه 

خرى وفي مقدمتها في الحياة االقتصادية اإليرانية، مما أدى إلى تحول في مختلف األنشطة والقطاعات األ

  .)2011العتوم، ( جي، وعلى قطاعات الدولة الداخليةالعالقات مع العالم الخار

، وقد وصلت 2011مليار دوالر في عام  928,9يقدر اإلنتاج المحلي اإلجمالي اإليراني بحوالي 

أن نسبة التضخم في  وتشير المصادر إلى مليار دوالر، 12,84إلى  2010الديون الخارجية إليران عام 

، يرافقها معدالت 2010عام % 11,8، وقد انخفضت إلى 2009في عام % 13,5إيران تبلغ حوالي 

هاشم، ( 2010عام % 16,2ثم انخفضت إلى  2009عام % 16,8مرتفعة من الدين العام الداخلي إلى 

2012(.  

 خط مستوى تحت يعيشون مواطنون هم إيران سكان نصف من ما يقرب أي إيراني مليون 40 نحو

، حيث يبلغ مستوى الدخل للفرد في م2011 لعام الدولي والبنك المتحدة األمم تقارير كشفته ما وفق الفقر

، وإيران لم %15,3ألف دوالر، ويذكر التقرير أن نسبة البطالة في إيران تصل لـ  12.2إيران سنوياً 
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 مليار دوالر كاستثمارات خارجية برغم إمكانات السوق اإليرانية واتساع نطاقها، 18تستطع تجاوز حد 

 إيران أن 2011 لعام المتحدة لألمم اإلنمائي البرنامج لتقرير وفقاً البشرية التنمية مؤشراتوقد كشفت 

  .)2012سلمان، ( دولة 187 بين من عالمياً 88 الـ المرتبة تحتل

ويمثل االعتماد الكبير على النفط والغاز أحد أهم مميزات االقتصاد اإليراني،  فإن قسماً كبيراً من 

 حجم ناهز، فقد )2011العتوم، ( الدخل النقدي للدولة يأتي من العمالت األجنبية من خالل بيع البترول

بدوي، ( 2011 في مليارا 95 مقابل دوالر مليار 69 نحو 2012 في النفطية صادراتها من إيران عائدات

2014(.  

وتعود أهمية النفط إليران من زاوية الموقع اإلستراتيجي، الذي يجعلها قادرة على تهديد الحقول 

ويكون ذلك في حالة دفاع إيران عن نفسها في النفطية في دول الخليج العربي من ناحية اإلنتاج والنقل، 

وجه أي تهديد لوجودها، حيث تعد منطقة الخليج العربي أغنى بقعة في العالم من ناحية مصادر الطاقة، 

كما أن إيران تشرف على مضيق هرمز الذي يمر عبره قسم كبير من الصادرات النفطية العالمية، ويزداد 

، )2011العتوم، ( مليار برميل 128أكبر احتياطي نفطي في العالم بحدود هذا األثر بامتالك إيران لثاني 

 ،واألوروبي والياباني الصيني وخاصة العالمي االقتصادي النمو عجلة استمرار في تساهمفهي بذلك 

 من أكثر تشغيل في تساهم دوالر مليار 70 من أكثر قيمته بما والغاز بالنفط الصين إيران تزودفعندما 

 أرمينياو وأوروبا أوكرانياو واليابان الهند مثل بالغاز الدول من غيرهاتزود و  ،صينية منشأة 2300

 تربط التي والنفط الغاز نقل وخطوط شبكات عن ناهيك الجنوبية، كورياو وتايوان وجورجيا ذربيجانأو

 إيران يعطيو ،مستقبال عنها التنازل يصعب متبادلة مصالح يخلق ، فإن ذلك كلهالدول من بغيرها إيران

  .)2011البطنيجي، ( المنطقة في ونفوذاً ودوراً قوة

 ماسة حاجة في تجعله التي المواضع من عدد في خلل من اإليراني االقتصاد يعانيبرغم ذلك 

 النفطية الصادرات عن العقوبات رفع خالل من إال تحقيقه يمكن ال الذي الشيء وهو، توازنه الستعادة

 تؤثر :توكلي أحمد الموازنة لجنة وعضو اإليرانيين النواب أحد تصريحات وحسب ،القصير المدى على
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 اإليراني االقتصاد منها يعاني التي الخلل مواطن أهم وتتجلى، االقتصاد قطاعات من% 35 على العقوبات

 البنك تقديرات وحسب، مرتفعة تضخم نسبة من االقتصاد يعاني إذ التضخم، معدل تفاقم استمرار في

 التضخم نسبة قدر فقد لإلحصاء المركزي الجهاز أما ،%40نحو  2013نوفمبر في التضخم بلغ المركزي

 بين% 40 وتبلغ ،%26 الشباب بين بلغت حيث ،البطالة نسبة ارتفاع من إيران تعاني كما، %35.9بـ

 اإليرانية الحكومة تخصص إذ النقدية، اإلعانات توفير عن العجز الخلل جوانب ومن، الجامعيين الخريجين

 10 تأمين في عجزاً تواجه ولكنها النقدية، اإلعانات لتمويل شهرياً) دوالر مليار 1.4( ريال تريليون 35

  .)2014بدوي، ( )دوالر ماليين 405( ريال مليار آالف

من الناتج المحلي اإلجمالي بعدما كانت % 9كانت الزراعة تمثل نحو  2007إحصاءات عام وفق 

مليون نسمة وفق  27,6، ويبلغ عدد السكان النشطين اقتصادياً حوالي 1992في العام  %23تمثل 

مليون شخص نشط اقتصادياً وفق تلك  6,7، أما في قطاع الزراعة فكان يضم 2005إحصاءات عام 

  .)ت.منظمة الفاو، ب( اإلحصاءات

  المحددات السياسية -4

تؤثر طبيعة النظام السياسي للدولة على عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية؛ فالنظام السياسي 

من حيث كونه ديمقراطياً أو غير ديمقراطي يؤثر في عملية اتخاذ القرار، من خالل الجهة التي تصنع 

القرار، ومدى مشاركة أكثر من طرف في هذه العملية، ومن جهة المراحل التي تمر بها صناعة القرار، 

ففي النظم الديمقراطية تخضع العملية إلجراءات عديدة وطويلة، أما في األنظمة غير الديمقراطية فإن 

العملية السرعة في اتخاذ القرار يتم على نطاق ضيق، وال يشارك فيه إال عناصر محدودة، مما يعطي 

  .)2009الكفارنة، ( مواجهة المواقف

لشرعية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بمقدمة تنص إذ ،الثوري البعد :هما الدستورن بحسب داع 

 اإلسالمية الثورة لماهية تجلٍّ وهو اإلسالمية، األمة إرادة يعكس الدستور" أن على اإليراني الدستور
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 يسمه ولم ،"اإلسالمية للثورة األعلى القائد" البالد في منصب أعلى الدستور مىس وقد، "العظيمة اإليرانية

  ".اإلسالمية للجمهورية األعلى القائد"

 الخامسة المادة ونصت ،"المطلقة الفقيه والية" اإليراني الدستور تبنى ، إذالديني الثاني هو البعد البعدو

 اإلسالمية إيران جمهورية في األمة وإمامة األمر والية تكون المهدي اإلمام غيبة زمن في" :يلي ما على

  .)2013العمري، ( "والتدبير اإلدارة على القادر الشجاع العصر، بأمور البصير المتقي، العادل، الفقيه بيد

  :ثالث مؤسسات رئيسية هي لذا فإنه يتحكم في صناعة القرار في إيران

من الدستور اإليراني فإن  109و  5ووفق المادتين ): المرشد األعلى للثورة(والية الفقيه  .1

 ):المرشد األعلى(مؤهالت من يختار لمنصب القيادة أو 

 .الكفاءة العلمية الالزمة للقيام بدور الفتوى في النوازل  -أ 

 .العدالة والتقوى كضرورة الزمة لقيادة األمة  -ب 

الفقه الواسع لظروف العصر، والرؤية السياسية الصحيحة، والكفاءة االجتماعية   - ج 

 .واإلدارية والتدبير والقدرة الكافية للقيادة

  :ومن أهم الوظائف والصالحيات التي يتوالها المرشد األعلى

ف تعيين السياسات العامة للنظام اإليراني بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، واإلشرا �

على حسن إجراء السياسات العامة للنظام، وحل االختالفات وتنظيم العالقات بين السلطات 

  .الثالث، وإصدار األوامر باالستفتاء العام

  .إعالن الحرب والسالم والنفير العاموالقيادة العامة للقوات المسلحة،  �

يع حكم تنصيب رئيس توقوالموافقة على المرشحين للرئاسة بعد موافقة مجلس صيانة الدستور،  �

 الجهورية بعد انتخابه، وعزله مع مراعاة مصالح البالد بعد صدور حكم من المحكمة العليا

 .)2008العتيبي، (
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 حيث ؛اإليراني القرار صناعة على ينعكس" الفقيه والية" نظام على مقدسا بعدا الرؤية هذه وتضفي

) 177( المادة نصت، فقد للثورة األعلى القائد/الفقيه الولي بها يتمتع التي الواسعة الصالحياتفي  يتجلّى

 أهداف أو إسالميا، النظام بكون المتعلقة المواد مضامين أو الفقيه، والية تغيير يمكن ال" أنه على

  . )2013العمري، ( "اإلسالمية إيران جمهورية

  .وهو قائد المؤسسة التنفيذية ويحتل هذا المنصب عن طريق انتخابات عامة: الرئيس .2

، تتمثل وظيفته األساسية في الحرص على اًعضو 83وهو مجلس يتكون من : مجلس الخبراء .3

عضوا من البرلمان بموافقة  270تطبيق القوانين الدستورية واختيار القائد الروحي وتعيين 

  .)2010عيساوة، ( من مجلس الحراس

وتجدر اإلشارة إلى أن مجلس الخبراء قد استوحى منصب المرشد األعلى أو المرجع األعلى من 

المحاضرات التي كان يلقيها آية اهللا الخميني في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، خالل مناهضته 

  .)2008العتيبي، ( للحكم الملكي من منفاه في العراق

يظهر من ذلك أن تركيبة نظام الحكم في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تتصف بالتعدد والتنوع 

 المرشد، على رأس مؤسسات الحكم في والتداخل، وفي إطار ذلك التنوع تأتي مؤسسة القيادة المتمثلة في

  .إيران، وهي تمارس دوراً مفصلياً في عملية صنع قرار السياسة الخارجية اإليرانية

يعكس الدستور اإليراني العالقة ما بين االنتماء الفارسي واالنتماء اإلسالمي، فقد جاءت المواد 

التي تحصر األحقية في تولي رئاسة ) 125(تخاطب األمة الفارسية، ومن أبرز تلك المواد المادة 

لجمهورية اإليرانية بشخص فارسي شيعي، وإلبراز الهوية الفارسية في الدستور إيحاء بأهمية البعد ا

القومي في دعم الثورة اإلسالمية، ودعم الحضور اإليراني اإلقليمي، من خالل إعطاء إيران صبغة التفوق 

  .)2010عيساوة، ( الحضاري قبل اإلسالم باإلرث الفارسي، وبعد اإلسالم بالتميز المذهبي

ويعد مجلس الشورى اإلسالمي وهو مجلس النواب، من أرقى وأعلى المناصب في الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية، حيث يقوم بوظيفة تمثيل الشعب، وسلطة الحكومة إنما هي محصلة إلرادة األمة، ومن 
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سائل الخارجية سواء كانت اقتصادية أو تجارية أو أمنية الطبيعي أن يقوم المجلس بسن القوانين حول الم

يوقع رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه : "على 125وغيرها، وقد نص الدستور اإليراني في المادة 

التي تبرمها الحكومة  ،واالتفاقيات ،والعقود ،بعد تصديق مجلس الشورى اإلسالمي على المعاهدات ،قانوناً

، وعليه يعد مجلس الشورى "اإليرانية مع جميع الدول، وكذلك على المعاهدات الخاصة باالتحادات الدولية

هو الموقِّع األصلي على االتفاقيات والمعاهدات وغيرها، إال أن رئاسة السلطة التنفيذية أي رئاسة 

ومن المؤكد أن توقيع رئيس الجمهورية عليها يعد الجمهورية توقعها من قبيل المراسم البروتوكولية، 

  .)1999إيزدي، ( بها قانوناً مبمثابة القوة التنفيذية الدافعة على االلتزا

أما مجلس الوزراء فيتبع سلطات رئيس الجمهورية، ويقوم المجلس باتخاذ قرارات بشأن السياسة 

تم ذلك في شكل بيانات وقرارات يتخذها في اجتماعاته، ويحيط بها وزارة الخارجية ويخطط لها، بحيث ي

ض الدستور والخارجية للتنفيذ، بعد أن يقدمها لمجلس الشورى اإلسالمي كي يصادق عليها، ومن جانبه فَ

للمجلس بعض الصالحيات المباشرة بشأن السياسة الخارجية في البند الخامس والسادس عشر من المادة 

  :الثالثة، وقد جاء فيها

  :حكومة جمهورية إيران اإلسالمية مكلفة بـ"

  .طرد االستعمار تماماً ومكافحة النفوذ األجنبي - 5

تنظيم السياسة الخارجية للبالد طبقاً للمعايير اإلسالمية، وااللتزام األخوي تجاه جميع المسلمين -16

  .)1999إيزدي، ( ..."والعمل على الحماية الكاملة لمستضعفي العالم

ومراقباً لتحركاتها ومواقفها مجلس األمن  ،ومن المؤسسات التي تعد مصدراً للسياسة الخارجية

من الدستور على إطار  176القومي، الذي يسمى دستورياً مجلس األمن الوطني، وقد نصت المادة 

  :وجاء فيها" مجلس األمن الوطني"المجلس القانوني تحت عنوان 

نية وحراسة يتم تأسيس مجلس األمن الوطني برئاسة رئيس الجمهورية بهدف تأمين المصالح الوط"

وقد عين الدستور مهام مجلس األمن القومي، ..." الثورة اإلسالمية ووحدة أراضي البالد والسيادة الوطنية،
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بأن أوكل إليه مهام تعيين السياسات الدفاعية، وتنسيق األنشطة ذات العالقة بالخطط الدفاعية والتي تشمل 

ية واالقتصادية، كما حدد تكوين المجلس من خالل األنشطة السياسية والمخابراتية واالجتماعية والثقاف

رؤساء السلطات الثالث، ورئيس هيئة أركان القيادة العامة للقوات المسلحة، ومسؤول شؤون التخطيط 

والميزانية، ومندوبين يعينهما القائد نيابة عنه، وبعضوية وزراء الخارجية والداخلية والمخابرات، كما أن 

أي وزير مختص طبقاً لمقتضيات الحاجة، باإلضافة إلى أعلى مسؤول في المجلس يضم في عضويته 

  .)2013نت، .الجزيرة( الحرس الثوري

ويعد الحرس الثوري من أهم المؤسسات التي تؤثر في القرار السياسي، برغم من عدم اعتباره من 

يرانية؛ فهو يتلقى أوامره من المرشد األعلى مباشرة، ومن الناحية التنظيمية جزءاً من القوات المسلحة اإل

أدلة نفوذه في الدولة وصول أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وهو الرئيس السابق 

أحمدي نجاد، حيث عين عند اعتالئه منصبه خمسة وزراء من الحرس الثوري في حكومته، كما أن أبرز 

 ها كوادر من الحرس الثوري هو منصب سكرتير المجلس األعلى لألمن القوميمفاصل الدولة التي يشغل

  .)2007نت، .الجزيرة(

  محددات إقليمية -ثانياً

تقسيم األقاليم السياسية المحيطة بإيران والتي  إمكانيةبالرجوع إلى موقع إيران الجغرافي، فإننا نرى 

 :أقاليم ةتؤثر وتحدد سياستها إلى أربع

  )العراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين واألردن(إقليم الهالل الخصيب ويضم   -أ 

  )أذربيجان، وأرمينيا، وجورجيا، وأجزاء من األناضول(إقليم القوقاز ويضم   -ب 

قزوين وحتى الحدود الصينية الشمالية باإلضافة من شرق بحر (إقليم آسيا الوسطى ويضم   - ج 

  )إلى أفغانستان

  )جنوب باكستان، وجنوب شرق الجزيرة العربية(إقليم الجنوب   -د 
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 في خاصة ومكانة خصوصية المكون الهذ و) Nation - State( قوية قومية دولة إيرانتشكل 

 الدور وماضي ،العالمية بالحضارة يربطها ،األوسط الشرق حضارة من مهماً جزءاً تشكل إيرانف المنطقة،

 للتقدم الدائم والسعي ستقالل،باال هتمامواال األراضي، فوحدة ،فريد المنطقة في اإليراني الثقافي- التاريخي

 إيران استطاعت الخصوصيات هذه ولوجود ،اإليرانية للدولة المهمة الخصوصيات بعض تشكل ،والتطور

- التاريخية( بعالقاتها إيران احتفظت كما ،استقاللها على تحافظ أن والحالي الماضي التاريخ طوال

 و حكومات معظم جعل ما المباشر، محيطها مع خاصة و شعوبها، و المنطقة دول مع) السياسية- الثقافية

 و ،العراقو ذربيجان،وأ أفغانستان، الدول تلك بين من و احترام، نظرة إيران إلى تنظر المنطقة شعوب

  .)2011برزكر، ( وروسيا ،تركيا مثل تاريخياً إليران المنافسة الدول حتى

معاصر ذات إن ما يلْزم طهران التركيز على اإلقليمية؛ هو ما أثبتته تجربة القوى الناشئة في العالم ال

من أجل تحقيق النفوذ  النظرة اإلستراتيجية من أهمية إعطاء األولوية للنظرة اإلقليمية في سياساتها

  .)2011برزكر، ( والحد من المخاطر األمنية ،االقتصادي

، التي 2025- 2005ويظهر تركيز طهران على اإلقليم في سياستها من خالل الخطة العشرينية 

، هذه الخطة التي تعطي تسعى ِلتَصدر إيران الجانب االقتصادي والعلمي والتقني على الصعيد اإلقليمي

منطقة الخليج األولوية األولى؛ ألسباب تتعلق بالنفط والموقع االستراتيجي، أما منطقة الشرق األوسط 

  .)2011مسعد، ( فتصدرت األولوية الثانية ضمن الخطة

منطقة  اإليرانية بإقليمها وخصوصاً فيولربما من أهم العوامل اإلقليمية المحددة لطبيعة العالقة 

إقليمية تنتمي أغلب دولها إلى منظومة القيم اإلسالمية المنقسمة  ضمن ساحةهو وقوعها  ،الشرق األوسط

، التي تتميز بالفكر يةعشر إيران إلى األقلية الشيعية اإلثنىما بين أغلبية سنية وأقلية شيعية، وتنتمي 

  .)2010عيساوة، ( السياسي الراديكالي

 طهران بسياسة توجهات، يتعلق األول ةومما يؤثر في سياسة طهران تجاه إقليمها الشرق أوسطي ثالث

 ظمنُ أنها باعتبار والوراثية الملكية ألنظمةل معارضةهو ال الثانيو إسرائيل، ومعه للغرب المعارضة
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 المعادلة تغيير على القادر السياسي البديل تقديمفهو  الثالث أما اإليراني، السياسي التراث وفق استبدادية

 األطر هذه ،معها المتعاونة واألنظمة الغرب لصالح تكون أن من بدالً المنطقة شعوب صالح في لتكون

  .)2013، الزويري( ) 152( رقم المادة وفق دستوري تأطير لها سبق العملية

 العب كل يسعى جديد أمني- سياسي نظام نحو سبتمبر 11 بعد يتجه األوسط الشرقوبما أن نظام 

 صاعدة قوة أضحت إيران بما أنو ،)االقتصادي، واألمني، والسياسي( دوره يرسخ أن فيه مهم إقليمي

تباع سياسة خارجية ضمن الدائرة اإلقليمية تعطي خصوصية وجب عليها ان ذلك ي؛ فإعالمية و إقليمية

 إيران قيمةالحساسة على اعتبار أهمية الشرق األوسط للنظام العالمي، فلتفاصيل اإلقليم وقضاياه 

 خصوصاً العالمي األمن نظام مع مباشرة المرتبطة األوسط الشرق بقضايا ارتباطها من يتأت اإلستراتيجية

سقوط نظام طالبان ونظام ، وما تاله من أحداث إقليمية مثل )2011برزكر، ( سبتمبر 11 حوادث بعد

  .)2010عيساوة، ( صدام حسين

والجدير بالذكر أن البرنامج النووي اإليراني يعد من أهم العوامل المؤثرة في عالقات طهران 

تصف بمحيطها اإلقليمي، هذا البرنامج الذي بدأ قديماً في عهد الشاه، ثم تم تجميده بعد الثورة وحتى من

أن طموح إيران في مشروعها هو طموح  ، وبرغم)2012أبو سعده، ( الثمانينيات من القرن الماضي

قومي، إال أن أبعاده اإلقليمية أقوى من أي بعد آخر، ألن امتالك الطاقة النووية قد يقدم المتالك السالح 

التي ستتحول إلى قوة  ويقلص من حجم القوة اإلسرائيلية،وي النو وي ما يضر باالنفراد اإلسرائيليالنو

  .)2010عيساوة، ( ردعية ال هجومية وفق الفكر االستراتيجي النووي

  محددات دولية -ثالثاً

تبرز أهمية القرارات السياسية الداخلية أو الخارجية من خالل انعكاس هذه القرارات على عالقة 

الدولة مع العالم الخارجي داخل النظام الدولي، لذا فإن خطورة وأهمية صناعة ذلك القرار يكون كبيراً لما 

فإن التغير في شكل قد يتسبب به من فوضى في حال لم يؤسس على قواعد علمية وعملية قوية، لذلك 
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وطبيعة النظام الدولي العام يحدد ويوجه السياسة الخارجية للدولة بوصفها وحدة من الوحدات المكونة لهذا 

  .)2009الكفارنة، ( النظام

لتغلب على ليصبح لديها قدرة كبيرة  ،فالدول التي لها دور عالمي سياسي واقتصادي وحضاري

كالت التي تواجه تقوية دفاعها القومي وتجارتها الخارجية ورباطها الثقافي والحضاري، كما أن المش

مساهمة الدولة في منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية اإلقليمية والعالمية األخرى يزيد من قيمتها 

 عسكرياً أو اقتصادياًوتعاطف الدول األخرى معها، وخاصة في حالة حدوث مخاطر تحيط بها سياسياً أو 

  .)2000العيسوي، (

 مصالح لها التي الدول ومع جهة، من العربية المنطقة دول مع معقدة بعالقات رتبطتوكما أن إيران 

 الغربية، الدول بغالبية إيران عالقة على التوتر هو يطغىما  ، إال أنأخرى جهة من األوسط الشرق في

 ال المتحدة الواليات مع خالفاتها لكن النووي، برنامجها في ينحصر يكاد األوروبي الغرب مع فخالفها

هذا البرنامج النووي الذي انطلق برعاية أمريكية ودعم  ،)2012عبد الحكيم، (  فقط ذلك في تنحصر

للمشروع النووي اإليراني بعد قيام الثورة، مما حتم على أوروبي، لكن هذا التوافق تحول لرفض مباشر 

وجيا النووية من إيران ونتيجة لتوجهها العسكري بأن تسعى للحصول على المواد واألجهزة والتكنول

  .)2010عيساوة، ( في روسيا وأوكرانيا وكازاخستان السوق السوداء

  :النووي اإليراني إلى عدة دوافع أهمهاوترجع أهمية البرنامج 

  .تأمين الطاقة الكهربائية التي تحتاجها .1

  .الرغبة في إيجاد مكانة متميزة على الساحة اإلقليمية وتعزيز مكانتها التاريخية .2

  .)2012أبو سعده، ( تعزيز قدراتها العسكرية .3

 المتحدة فالواليات ،الحّل على وعصية عديدة مشاكل ثمةف األمريكي-اإليرانيوبالعودة إلى الخالف 

 ولذا ،األوسط الشرق في مشاريعها إفساد إلى دائماً وتسعى العداء تناصبها دولة باعتبارها إيران إلى تنظر

 عن المسؤول هو إيران في النظام أن المتحدة الواليات وتعتقد، بريبة المنطقة هذه في تحركاتها إلى تنظر
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 مفاوضات في تقدم أي إحراز عدم عن المسؤول وهو والفلسطينيين، إسرائيل بين السالم عملية تعثر

 بالالئمة أيضاً المتحدة الواليات وتلقي ،وفتح حماس بين الحاد الخالف بعد بالشلل أصيبت التي ،السالم

 القيادة فإن ثانية، ناحية ومن، األوسطتهديد المصالح األمريكية في الشرق  على العمل في إيران على

 العداء، وإسرائيل المتحدة الواليات تشاطر التي الدول مع عالقات إلقامة نهار ليل تعمل اإليرانية السياسية

 أو دولي تكتل تأسيس بغية األمريكية القارة في الدول بعض مصالح مع اإليرانية المصالح التقت وهكذا

  .)2012عبد الحكيم، ( األمريكي المارد وجهفي  تقف تحالفات إقامة
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  هداف السياسة الخارجية اإليرانيةأ: الثاني المطلب

فيما يتعلق بأهداف السياسة الخارجية لطهران، هناك عدة نظريات وفق توجهات الباحثين والكتاب، 

  :ومنها

  :الخارجية اإليرانية تتحدد في أمرينجواد الريجاني فإن أهداف السياسة .وفق د

  .تصدير الثورة  )أ (

  .)2008منور، ( )إيران(االحتياجات الداخلية ألم القرى  تأمين  )ب (

  :الخارجية كالتالي أن أهداف سياسة إيرانجواد منصوري ب.بينما يرى د

  .العالقاتإقامة عالقات مع جميع الدول، ثم تنمية وتدعيم هذه   )أ (

  .العمل على إيجاد الوحدة بين األمم اإلسالمية في العالم  )ب (

  .حماية استقالل الدولة وسالمة أراضيها  )ج (

  .الدعوة لإلسالم وفضح ماهية االستكبار العالمي والدفاع عن أراضي المسلمين ومصالحهم  )د (

الرئيس  تتصريحاويذهب الكاتب عياد البطنيجي إلى أن إيران تسعى إلى أن تصبح قوة عظمى وفق 

اإليراني السابق أحمدي نجاد، برغم وجود معيقات كبيرة تواجه هذا الطموح، ويشير إلى أن الدولة القوية 

يجب أن تمتلك السيطرة على مصيرها من خالل امتالك الوسائل الالزمة لتنفيذ سياساتها، وهذا ما يفسر 

  .)2011البطنيجي، ( الك قرارهاخوض إيران لصراعات كبيرة بهدف استقاللها السياسي، وامت

تناولت تقييماً للتحوالت التي أحدثتها رئاسة روحاني إليران في مجال السياسة  بحثيةوفي ورقة 

تأرجحت حول  1979الخارجية، ذكرت أن السياسة الخارجية اإليرانية منذ قيام الثورة اإليرانية عام 

إستراتيجية، وأن التعامل مع هذه األهداف بين الحكومات المختلفة يتم بإعادة ترتيب أهميتها خمسة أهداف 

  :وليس تبديلها، وهي تتلخص في التالي

 .عظيم االستقاللية االقتصاديةت - 1
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 .والدور المركزي اإليراني فيهاالقيادة اإلقليمية  - 2

 .كقوة رئيسية في النظام الدوليوضع إيران  - 3

 .ركة عدم اإلنحيازح تبني والدفاع عن - 4

  .)2014مقدم، ( تسويق الثورة باعتبارها ثورة جميع المستضعفين ضد مضطهديهم - 5

 المفروضة العزلة من الخروج على تقوم على أنها الخارجية إيران سياسةل ينْظر ومن جهة أخرى

 المنطقة داخل النفوذ لكسب محاولة في الوسطى وآسيا الخليج واقتصاد أمن في رئيسيا فاعال وجعلها عليها

 من بشدة مخترقة منطقة في إيران توجد اإلقليمية الناحية فمن ،والغاز النفط احتياطيات حيث من األبرز

 تناقض وإدراك ،الغرب رفض على سيقوم هل ،اإليرانية الخارجية السياسة نهج تحديد من بد وال ،الغرب

  .)2004الشرقاوي، ( الغرب مع للعمل صيغة إيجاد أم ؟،اإليراني للنظام اإلسالمي الطابع بسبب النظم

داف، أولها تصدير تصنيف أهداف إيران إلى خمسة أه العرض السابق يرى الباحث إمكانيةمن خالل 

م االنفتاح على العالب فيتعلقوة المركزية اإلقليمية، أما الثالث الثاني الحصول على مكانة القالثورة، و

الهيبة   الخليج العربي، وأخيراً نالمشاركة الفاعلة في أملتحقيق االنتعاش االقتصادي، والهدف الرابع 

  .الدولية

  تصدير الثورة -أوالً

تعتبر الثورة اإليرانية من أهم ثورات القرن العشرين، بسبب التغيرات التي أدخلتها على جملة من 

طهران إلى تصدير الثورة من خالل  غرافيا السياسية، ومن الطبيعي سعتالسياسية، ومعطيات الجالمفاهيم 

البحث عن حلفاء في غير صفوف الحكومات التي تناصبها العداء، بهدف تغيير شكل الحكم ونظامه بما 

ا قد يوتر ، ويكون ذلك من خالل إظهار صحة منهج بلد الثورة، مم)إيران(يتناسب مع بلد الثورة األم 

إيران إلنشاء مكتب مساندة الحركات التحررية في  دفع مما العالقات مع الدول التي تُصدر الثورة إليها،
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عيتاني، ( العالم وترأسه مهدي هاشمي، هذا المكتب الذي انتقلت صالحياته إلى الحرس الثوري اإليراني

2010(.  

أن أعلن  1980فبراير  11ة األولى النتصار الثورة في الذكرى السنوي في الخميني ففي بيان

ستراتيجية، وهذا العالم، فهذه الثورية هي مسألة إ اإليرانيين يعملون على تصدير ثورتهم إلى مختلف أنحاء

ما أكد عليه علي خامنئي بعد وفاة الخميني، حيث صرح بأن أول أهدافه هو بث التوعية اإلسالمية 

ية والتربية الثورية بين صفوف الشعب اإليراني ثم لتنتقل للشعوب المجاورة، ولتحقيق ذلك ُأنشئت السياس

  .)2008عادل، ( التي تهتم بهذه المسألة اإلستراتيجية التنظيمات الداخلية والخارجية

اإلسالمية اإليرانية من خالل وكان لهدف تصدير الثورة الفضل األكبر في رسم صورة الجمهورية 

  :عدة تجارب أهمها

العراقية، التي كان من أسبابها سعي طهران لدعم الجمهور - كانت الحرب اإليرانية: التجربة األولى

، فإيران اعتبرت أن من حقها قيادة مسلمي العالم ألنها كانت السباقة دعوى اإلطاحة بنظام صدامالشيعي ب

  .اإلسالمي الثوريإلى إنجاح النموذج 

كان في العالقة مع منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح خاصة، التي تمثلت في : التجربة الثانية

مكتب تمثيل في طهران  لسطيني، كان بدايته جعل السفارة اإلسرائيليةإعالن المساندة المطلقة للنضال الف

فتح الباب عبر اتفاقيات مع منظمة التحرير ، مما ساند الموقف اإليراني ولمنظمة التحرير الفلسطينية

إليجاد موطئ قدم عسكري إليران في جنوب لبنان، كان له الدور األبرز في إنشاء حزب اهللا في لبنان بعد 

  .)2010عيتاني، ( 1982األسابيع األولى لالجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 

يديولوجيا الثورية على سلوك النظام الحاكم في إيران؛ فهي المحرك يظهر من ذلك مدى تأثير األ

األساسي لعملية صنع السياسة الخارجية إليران، وهي المحدد لتوجهات وأهداف النظام داخلياً وخارجياً 

تقلص بعد وفاة الخميني لتتقدم عوامل  الدوروتحديد مصادر التهديد واألعداء واألصدقاء، مع أن هذا 

البعد األيديولوجي الثوري ال يشكل عامالً حاكماً  فأصبحالمصلحة القومية على االعتبارات األيديولوجية، 
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 ،دائماً بأن العامل األيديولوجي يلعب دوراً رئيسياُ اًإيران تعطي انطباعوإن كانت الخارجية؛  في سياستها

  .)2009عبد السالم، ( ين األيديولوجية والمصلحة ترجح المصلحةولكن عندما يحدث صدام ب

خفت كثيراً دعوات تصدير الثورة النشغال  ؛ فقدبعد انتهاء الحرب العراقية اإليرانيةوهذا ما تأكد 

عهد  ،واليته الثانيةفي الحكومة بإعادة اإلعمار، فكان عهد الرئيس علي اكبر هاشمي رفسنجاني خاصة 

 1998تحديث القطاعات االقتصادية اإليرانية واالهتمام بالشأن الداخلي، لكن ذلك ما لبث أن تغير عام 

  .)2010عيتاني، ( عندما أظهر التيار المحافظ تمسكه بمبادئه ومراكزه

  ول على مكانة القوة المركزيةالحص -ثانياً

السياسة الخارجية اإليرانية في المنطقة العربية لتحقيق غاية محددة وهي ضمان لعبها دور تنشط 

مركزي، والسعي للحصول على شرعية عربية ودولية لذلك الدور، فإيران تمتلك مخططاً للسيطرة على 

أكبر نقاط الضعف في دول المنطقة لتوسيع شبكة حلفائها وهذا من شأنه أن يضمن لها نفوذاً ومكانة 

  .)2011رجب، ( وأقوى

والتي أعدها مجلس تشخيص مصلحة النظام،  ،2025وفق رؤية إيران وخطتها العشرينية حتى عام 

فإن الرؤية تهدف لتحويل الجمهورية اإلسالمية اإليرانية إلى قوة إقليمية أساسية في منطقة جنوب غرب 

ية أن التوجه الدولي العام يسير نحو تصالح تدريجي بين قوى دولية كبرى آسيا، وتعتمد الخطة على فرض

  .)2013عبد الحي، ( وإيران، وتشجع الخطة على بناء الثقة بين دول منطقة جنوب غرب آسيا

على تسعى إيران إلى تحقيق حضور واسع النطاق من خالل بناء قوتها العسكرية لتكون قادرة 

مواجهة المخططات التي تستهدفها، من خالل الموازنة الجيوعسكرية في أهم منطقة حيوية في العالم وهي 

الخليج العربي، ويظهر ذلك من خالل سعيها لتطوير قوتها البحرية وتسليحها جيداً، وبناء قوة صاروخية 

كرية، مما يعوضها عن تعول عليها إيران في فرض سيطرتها على الخليج في حال حدوث أي أزمة عس

  .)2008البديري، ( ضعفها في مجال القدرات العسكرية الجوية
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ومن معززات امتالك إيران للقوة المركزية هو امتالكها للقوة النووية من خالل برنامجها الذي بدأ 

  .(bushehr, 2013) نووياًمفاعالً  23في عهد الشاه محمد رضا من خالل بنائه  1974عام 

وتساعد هذه المعطيات إيران لتمتلك قيمة كبيرة تؤهلها للعب أدوار مركزية، أو على األقل عدم 

  .تجاوزها في حسابات القوى اإلقليمية والدولية

  االنفتاح على العالم لتحقيق االنتعاش االقتصادي -ثالثاً

 على اإليرانية الخارجية السياسة عملت اإليرانية، العراقية الحرب بعدو ي،الخمين بعد ما مرحلة في

 إلعادة بشدة إيران تحتاجه يالذ األجنبي واالستثمار التجارة لتنمية محاولة في ؛االقتصادية األهداف تحقيق

 ،هامة غاية الخارج على االنفتاح وأصبح ،)البناء( الرئيسي فسنجانير شعار فكان ،الحرب دمرته ما بناء

 ولكن ،التجارة وتطوير التكنولوجيا نقل على التركيز فتم ،خاتمي ظل في االقتصادي البعد أهمية استمرتف

 خاتمي إدارة استخدمتها والتي ،أيضا الثقافية بل فقط، السياسية األبعاد يحوي ال للتنمية أشمل مفهوم تحت

 الذي بالشكل معها العالقة تطوير يتعثر التي الدول مع ممدودة الحوار جسور على الحفاظ أجل من بكفاءة

  .)2004الشرقاوي، ( إيران إليه تطمح

واستمر ذلك إلى أن جاء روحاني محاوالً تقديم إيران بقوة أكبر في المحافل االقتصادية، برغم من 

الثوري على تحرير استبعاد موافقة بعض الجهات اإليرانية، وبعض التكتالت القوية التابعة للحرس 

  . )2014مقدم، ( االقتصاد إلى درجة تؤدي إلى سياسة انفتاح ليبرالية

  المشاركة الفاعلة في أمن الخليج العربي -رابعاً

 نظام خالل من ،الخليج منطقة استقرار تأمين على - شكله كان أياً– اإليراني النظام إستراتيجية تقوم

 المنطقة من أخرى قوة قبل من قوي وجود ألي طارد مهيمن يقياد بدور إيران فيه تضطلع ،إقليمي أمن

 األجنبي الوجود رفض الثورة منذ اإليرانية الخارجية السياسة ثوابت فمن ؛)خارجها من أولى باب ومن(

 كبرى إقليمية قوى من وجود ألي بل كيياألمر الوجود على الرفض هذا يقتصر وال ،الخليج منطقة في
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 من ذاته حد في هدفاً الخليج منطقة استقرار على العمل ويجيء ،الخليج لمنطقة الجغرافي النطاق خارج

 لوجود األمريكي الطرف يسوقها التي المبررات أحد وإنهاء الداخلية للتنمية المنطقة طاقات توجيه أجل

  .)2004الشرقاوي، ( بالخليج كبيرة أجنبية قوات

لعبه، هذه  فيفقامت إيران بصياغة رؤية لتأمين منطقة الخليج تتفق والدور القيادي الذي ترغب 

، ثم اإلصالحيون، الذين في بدايات قيامها طرحت منذ عهد الشاه، ثم تبنتها الجمهورية اإلسالمية الرؤية

وصلوا للسلطة في التسعينات وهم الذين عملوا على إقامة شبكة من العالقات االقتصادية مع دول المنطقة 

رجب، ( تتعلق بالخليج ض على ترتيبات أمنيةكمدخل إليجاد مصالح مشتركة تمهد فيما بعد لفكرة التفاو

2011(.  

وعزز التوجه اإليراني نحو الخليج العربي اعتباره جزءاً حيوياً من األمن القومي اإليراني، السيما 

 ضوالدولية، فرفْوأن الخليج العربي شغل أهمية إستراتيجية وجيوبوليتيكية قصوى في الحسابات اإلقليمية 

التواجد االستراتيجي العسكري ألي قوة غير خليجية، وأكد هذا التوجه  طهران للتواجد األجنبي يقصد به

في كلمته أمام رجال القوة البحرية   -اإليراني الثوري للحرس السابق القائد- يحيى رحيم صفوي 

ة بعيدة المدى مضمونها الهيمنة على الشرق اإليرانية، إذ اتهم أمريكا بالسعي لتطبيق أهداف إستراتيجي

  .)2008البديري، ( األوسط وآسيا الوسطى والقوقاز من خالل إحكام السيطرة على الخليج العربي

اإليرانية، عن محاولة إيران -ويتحدث الدكتور علي الدين هالل في مؤتمر مستقبل العالقات العربية

 إعطاء االنطباع باستطاعتها تحاول دائماًأنها المحرض والمثير لعدم االستقرار في المنطقة، ولعب دور 

  .)2009عبد السالم، ( تستطيع أن تثير وتعطل هذا االستقرار ، وأنهاق االستقراريتحق

 وبعد ،الكبير سكانها تعدادو الخليج، طول على لسواحال القوة؛ من مقومات من تمتلك وبما أن إيران

 أن إلى تطلعت، العراقي البترول على الحظربعد  السعودية بعد للبترول منتج أضخم ثانيأن أصبحت 

 ما زاد ،اإلقليم شؤون يخص ما في الكلمة مسموعة تكون أنو الخليج، منطقة في الرئيسية القوة تصبح
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 باللجوء أكثر بأمان تشعر ولذا ،المنطقة على إيران هيمنة احتماالت من دول الخليج باألخص مخاوف

  .)2004الشرقاوي، (  المتحدة الواليات مثل المنطقة خارج من لدول

  الهيبة الدولية -خامساً

تسعى الدول للحصول على مكانة مميزة وحضور على الساحة الدولية؛ لما لذلك من أثر ينعكس على 

مواطنيها، هذه المكانة تتطلب التواؤم واالندماج أحياناً في السياسة الدولية جزئياً أو كلياً، بحيث تتبنى حياة 

  .الدولة المواقف والقرارات التي تهم المجتمع الدولي وتصدر عن هيئاته المختلفة

ى السلوك بالنسبة إليران فإن شعور العظمة في الوعي التاريخي اإليراني كان وما زال مسيطراً عل

 حولت التي اإلسالمية الثورةاإليراني الخارجي، برغم اختالف حدته بين عدة فترات، وبرز ذلك بعد 

 النظام في رئيسية كقوة إيران لوضع كبير سعي في وذلك ،إسرائيلو المتحدة الواليات لهيمنة ند إلى إيران

 وشمال سياآ غرب في المتحدة الواليات لقوة رئيسا منافسا نفسها إيران ترى النحو هذا وعلى ،الدولي

، ولهذا فإن تحدي إيران لقوة الواليات المتحدة كان له األثر األكبر في )2014مقدم، ( وراءها وما إفريقيا

 ،والغرب ألميركا المعادي الثوري الخطابب هأي أنإبراز كاريزما الدولة اإليرانية على الساحة الدولية، 

 الصعيد على السيما ،لصالحها العام الرأي من واسعة قطاعات تكسب أن هخالل من إيران استطاعت

مكانتها  لتعزيز سعيها إطار في ووظّفتها والغرب أميركا تجاه القاعدة هذه حساسية واستغلت اإلقليمي،

  .)2013باكير، ( وهيبتها
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  :الخاتمة

على قطر أن تتبع إحدى االستراتيجيات المناسبة لسلوك الدول الصغيرة الخارجي، فإما االتجاه كان 

نحو التحالف مع دولة قوية توفر لها الحماية مقابل تنازل قطر عن جزء من سيادتها، أو اتباع إستراتيجية 

 .الحياد وعدم االنحياز

البعض أنها تحمل الكثير من التناقض، فقد لكنها طورت ببراجماتية ذكية سياسة خارجية قد يراها 

) المالية الضخمة مع محدودية قدرتها العسكرية ضمن موقعها الجيوستراتيجي(انعكست جملة من العوامل 

على سلوكها الخارجي، وساعدها في ذلك رؤية النخبة الحاكمة لقطر، في أنها تستطيع لعب أدوار مؤثرة 

الخارجية تصنع دوماً في أعلى الهرم القيادي، وعادة ما يكون على المستوى اإلقليمي، فسياسة قطر 

  .لقناعات األمير الشخصية تأثيراتها العميقة على السياسات القطرية

إلى تحقيق حضور واسع النطاق من خالل بناء قوتها العسكرية،  بالنسبة إليران فإنها تسعى

 تضطلع ،إقليمي أمن نظام خالل من ،الخليج منطقة استقرار تأمين على تقوم اإليراني النظام إستراتيجيةف

ام أداتها العسكرية بصورة ال تكتفي طهران باستخدام أو التلويح باستخد، ومهيمن يقياد بدور إيران فيه

  .ترى أنها قادرة على خدمة أهدافها تقدم الدعم العسكري لعدة جماعاتمباشرة، وإنما 

نها تتمسك بدعم حلفائها ووكالئها عسكرياً، إما بتوفير وبرغم ضعف قدرة إيران االقتصادية، إال أ

السالح مباشرة، أو بتقديم الخبرات والتدريب، فإيران ترى بذلك أنها تُعطل المشاريع األمريكية في 

المنطقة، وتضمن عدم قيام الواليات المتحدة األمريكية بتجاوزها في أي ترتيبات خاصة بمنطقة الشرق 

  .األوسط

ن تحديها لسياسات الواليات المتحدة، كان له األثر الكبير في إبراز كاريزما الدولة وترى إيران أ

الراعية للمستضعفين، خصوصاً من معتنقي المذهب الشيعي، الذين ترى فيهم إيران أداتها الناعمة لتحقيق 

  .أهدافها الخارجية
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  الرابعالفصل 

  اإليرانية-العالقات القطرية

  اإليرانية-محددات العالقات القطرية :المبحث األول

  .اإليرانية-تطور العالقات القطرية: المبحث الثاني

   



79 

 

  اإليرانية-العالقات القطرية :الرابعالفصل 

  :مقدمة

سياسة الخارجية لكل من قطر وإيران وفقاً لما تم عرضه في الفصلين السابقين أن نحدد مالمح ال يمكن

  :على النحو التالي

ا الخارجية للحفاظ على بصورة أساسية من خالل سياسته ؛ بسعيهاسياسة فريدة من نوعها نتهج قطرت

رفع مستوى رفاهية المواطن القطري، كما تسعى أيضاً لتحقيق المكانة اإلقليمية والدولية، و تحقيقأمنها، و

، وترتكز قطر في رة، وتبحث عن دور استثنائي في ظل ديناميات سياسية إقليمية ودولية متغيالهيبة الدولية

 ،اقتصادها المعتمد على مشتقات النفط والغازفي متمثلةً بصورة أساسية  ،تحقيق أهدافها على قوتها الصلبة

ول األخرى لتحقيق وإن كانت قوتها العسكرية صغيرة لكنها ال تمانع من استخدامها في إطار العمل مع الد

، المعتمدة على قاعدة اقتصادية الدولية هو قوتها الناعمةظهر قطر على الساحة اإلقليمية واألمن، لكن ما أ

التي أبرزت قطر كوسيط نزيه في الخالفات اإلقليمية والدولية، ومن  ،متمثلة في دبلوماسيتها النشطةقوية، 

أدواتها الناعمة اإلعالم وباألخص شبكة الجزيرة اإلخبارية، والمراكز البحثية، والرياضة؛ التي استطاعت 

  .ز بهم تفوقاً نوعياً على دول المنطقة محققة ما كانت تصبو إليهأن تحر

الخارجية تهدف إلى تصدير فكر الثورة، والحصول على مكانة القوة اإلقليمية،  ستهافسيا أما إيران

الفاعلة في أمن الخليج،  المسيطرة واالنفتاح على العالم لتحقيق االنتعاش االقتصادي، والمشاركة

ر الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لهذه األهداف طاقتها خِّسوتُ يبة أو المكانة الدولية،الحصول على الهو

ضمن مجال القوة الصلبة، وتعمل أيضاً من خالل القوة الناعمة التي تتضمن  ،االقتصادية والعسكرية

أدوات ثقافية، واستخدام المذهب الديني كأداة سياسية، وال تغفل عن استخدام التحالفات لتحقيق أهدافها، كما 

ترتبط بهم من عدة جوانب اقتصادية وسياسية وعسكرية  ؛تعتمد على شبكة من الوكالء في المنطقة

   .ومذهبية
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  اإليرانية-محددات العالقات القطرية: المبحث األول

  :مقدمة

تتحرك سياسة الدول وفقاً لعالقات المصلحة والقوة، ووفق هذين المعيارين يمكن تحديد مدى فاعلية 

محمد، ( الدولة في المجتمع الدولي، ومعرفة طبيعة األدوار التي قد تلعبها من خالل عالقاتها إقليمياً ودولياُ

2010(.  

  :العربية بشكل عام إلى- يمكن تصنيف العالقات اإليرانية

  .دول تجمعها بها عالقات خاصة مثل قطر وعمان.1

  ودول متحالفة معها كسوريا.2

  ودول تربطها بإيران عالقة التبعية التامة مثل العراق.3

  .)2011رجب، ( الحالية مثل مصر والسعودية واإلماراتودول رافضة لسياسة إيران بصورتها . 4

اإليرانية أن هذه العالقات يحكمها نموذج خاص - ونالحظ من خالل استقراء تطور العالقات القطرية

قة وباألخص في العالقات الدولية، فإيران الدولة الكبيرة إقليمياً تسعى ألن تكون الدولة المركزية في المنط

منطقة الخليج العربي، أما قطر الدولة الصغيرة بمقاييس الجغرافيا السياسية تسعى إلى أن يكون لها نفوذ 

وتأثير في مجريات األحداث في المنطقة، ولذلك التقت العالقات عند دائرة مشتركة من المصالح فيما 

ي األدوار، وليس نموذج الصراع والتنافس بينهما، وعليه تخضع العالقات بين الدولتين لنموذج التكامل ف

في العالقات الظاهر بين إيران والدول اإلقليمية المركزية مثل السعودية ومصر، ومما يستدعي سلوك 

  .نموذج التكامل في العالقات بين إيران وقطر هو عدم التناسب في مقومات القوة لكل من الدولتين

إيران بقطر، فهناك الحاجة  ى الخصوصية في عالقةوهذا الوضع من عدم التناسب في القوة أعط

المتبادلة لكلتا الدولتين لألخرى، فإيران الدولة القوية إقليمياً صاحبة التفوق العسكري على دول الجوار 

  .تحتاج لقطر ذات االقتصاد القوي والتأثير اإلقليمي والنفوذ الدولي
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هامشاً أكبر من حرية الحركة داخل مجلس التعاون الخليجي، وتسمح لها  كما أن إيران تتيح لقطر 

بالتحايل على الخلل في توزيع القوة بين دول مجلس التعاون الخليجي، فقطر ال تعاني من المشكلة التي 

مما يجعل هواجس  ،وهي ارتفاع نسبة المكون الشيعي في كال البلدين ،تعاني منها البحرين والكويت

زيارة أمر برز على الساحة مؤخراً تمثل في طر أقل باتجاه تمتين العالقة مع إيران، وهو ومخاوف ق

، 2011 يخ حمد بن خليفة إليران في أغسطسالمسؤولين القطريين ألكثر من مرة إليران، منها زيارة الش

  .)2011خضير، ( 2009لحضور القمة العربية في عام ودعوة قطر للرئيس اإليراني أحمدي نجاد 

كما أن قطر على دراية تامة بأهداف السياسة الخارجية اإليرانية التوسعية في المنطقة، وبمحاولة قطر 

التوسط بين الجهات المؤثرة في المنطقة، فإنها تسعى بذلك لصد النفوذ اإليراني في الشرق األوسط عامةً، 

  .(khatib, 2013) بعالقة جيدة مع طهرانوفي الخليج بصورة خاصة، مع االحتفاظ 

اإليرانية ضمن ثالثة محاور، يبحث المحور - يرى الباحث إمكانية مناقشة محددات العالقات القطرية

األول في االقتصاد كمحدد لتلك العالقات، ويضع المحور الثاني موضوع أمن الخليج كمحدد ثاني، أما 

  .ات مع الواليات المتحدةالثالث فيتعلق بالعالقالمحدد 

  االقتصاد - أوالً

تبرز أهمية االقتصاد في العالقات القطرية اإليرانية ليس كعامل محفز لتطوير العالقات وضمان 

سيرها في إطار عالقات تجارية واستثمارية متبادلة، وإنما لما يملكه هذا العامل من فرصة كبيرة للبلدين 

ة العسكرية كعنصرين ينقصهما في مجال القوة الصلبة التي تشمل القوة اإلقتصادية والقولتعويض ما 

  .أساسيين

من النتائج اإليجابية؛ فيؤدي االعتماد  اًفظاهرة االعتماد االقتصادي المتبادل بين البلدين توفر عدد

وازداد حجم تجارتها البينية؛  ستثمار بين الدولتيناالالمتبادل إلى اإلقالل من الصراعات، وكلما ازداد حجم 

أصبحتا أكثر اعتماداً على االستقرار السياسي واالقتصادي، ألن االعتماد االقتصادي المتبادل يؤدي إلى 

االقتصادي المتبادل يؤدي  دومن ناحية أخرى فإنه يمكن القول أن االعتماع الدولي، اتخفيف حدة الصر
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االعتماد االقتصادي المتبادل بين الدول تزداد عدد القضايا إلى زيادة الصراعات الدولية، فمع ازدياد 

ت الصراعات بينهما، وكلما ازداد حجم عملية االعتماد االقتصادي التفاعل قلَّ الخالفية، ذلك أنه كلما قلَّ

 بن االقتصادي نتيجة تلك العمليةالمتبادل ازدادت التناقضات، خاصة إن كانت إحدى الدول تشعر بالغُ

  .)1989جنسن، (

فقطر تمتلك قدرة اقتصادية كبيرة وفائضاً مالياً ضخماً، واستثمارات كبيرة في أنحاء متفرقة من 

العالم، أما إيران التي تفتقر بصورة كبيرة للقدرة االقتصادية بسبب العقوبات االقتصادية وغيرها من 

وية تحتاجها قطر لتعويض الخلل في قوتها العسكرية المعتمدة العوامل الداخلية، فتمتلك بنية عسكرية ق

بصورة أساسية، مما يجعلها تمتلك أوراق قوة تجاه التدخالت اإلقليمية،  ات مع الواليات المتحدةعلى اتفاقي

 كما أن إيران تستعين بقطر الغنية لدعم حلفائها في المنطقة بصورة غير مباشرة، في فلسطين ولبنان

  .)2014مقدم، (

هدفت السياسة الخارجية القطرية إلى استثمار موارد قطر الهيدروكربونية لتحقيق التنمية المستدامة، 

كما هدفت إلى تحقيق مناخ استثماري قادر على جذب األموال والتقنيات األجنبية، وجاء من ضمن 

دية منفتحة ومرنة وقادرة على التنافس في عالم متغير، إضافة العمل على تسهيل إيجاد بيئة اقتصا: أهدافها

إلى السعي إلقامة روابط تجارية واستثمارية ومالية مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع المنظمات 

  .)2013الرنتيسي، ( االقتصادية العربية واإلقليمية والعالمية

مشتركة بين البلدان وطريقة استثمارها من أهم التحديات التي تواجه العالقات تعد الثروات الطبيعية ال

الدولية، فتظل مشكلة الحقول النفطية المشتركة بين دول الجوار تثير أكثر من سؤال، وإشكالية حول 

عائدية هذه الحقول للطرفين ومدى أحقية كل طرف باستثمارها، حيث ال يوجد في مفهوم النفط حقول 

ة، إال إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين بلدين، قائمة على اقتسام هذه الحقول، وعلى سبيل المثال مشترك

البلداوي، ( الحقل بين قطر وإيران، فهذا يعتبر حقل مشترك ألنه يوجد اتفاق مشترك بين الطرفين

2013(.  
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مما ، العالم في الغاز حقول أكبر يمثل الذي "الشمال حقل" غاز في وإيران قطر تشتركوكما ذُكر، 

أقنع قطر بأن تتبنى توجها غير صدامي مع إيران حتى في أوقات التوتر بين إيران وجيرانها أو بين 

  .)2012فكري، ( .إيران والواليات المتحدة

 360مع احتياطي يقدر بحدود  3ترليون قدم 500تبلغ الكميات الموجودة في القسم اإليراني بحدود 

من الغاز مع  3ترليون قدم 1300، فيما تبلغ الكميات الموجودة في القسم القطري بحدود 3ترليون قدم

  .)2014نعناع، ( من احتياطي الغاز العالمي% 20بنسبة  3ترليون قدم 900احتياطي يقدر بحدود 

 إلى وتحويله المستخرج الغاز تجميد على تساعدها التي التكنولوجيا لقطر الغربية الشركات قدمت وقد

 منافسة عن عاجزة ظلت التي إيران إلى التكنولوجيا هذه مثل وصول ومنعت للتصدير، قابل مسال غاز

 قطر شركة في، لكن مصادر )2013بي بي سي، ( المنطقة في الغاز من حصتها استغالل في قطر

 تحقق حتى ؛العالم في غاز حقل أكبر في حصتها تطوير على إيران مساعدة تريد قطر نإ قالت للبترول

 مؤشرات ظل في إيران من طلب بعد المساعدة قطر وعرضت، البعيد المدى في ممكنة فائدة أكبر الدولتان

 أنشطتها بشأن الشفافية من مزيدا يتيح اتفاقاً وقعت أن بعد ،عنها الغربية العقوبات تخفيف احتمال على

 الجنوبي بارس إيران تسميه والذي - الخليج مياه تحت يقع الذي الضخم الغاز حقل ويشكل، النووية

 إيرادات من %60 ونحو القطري الغاز إنتاج من العظمى الغالبية -  الشمال حقل قطر عليه وتطلق

، وفي هذا الصدد ترى القيادة القطرية أن عالقة إيران بالغرب تحسنت بدرجة )2013رويترز، ( صادراته

تسمح لخبراء قطاع الطاقة القطري باطالع اإليرانيين على بعض المعلومات التي تم جمعها من خالل 

 51على حوالي دراسات في أعماق الخليج، حيث تقدر وكالة الطاقة الدولية بأن الحقل المشترك يحتوي 

مليار برميل من المكثفات وهي نفط خفيف يخرج كمنتج ثانوي، وأن كثيراً  50من الغاز ونحو  3ترليون م

  .)2014نعناع، ( من االحتياطيات سهلة االستخراج تقع في ذلك الحقل

وفي ظل المساعي السياسية والدبلوماسية التي تبذلها قطر في تعاملها مع إيران استطاعت كسر حاجز 

العزلة والمضي قدماً نحو مزيد من التفاهمات مع إيران اقتصادياً حول تسوية حقل الغاز المشترك بينهما، 
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إلى فهم مشترك وصول وسياسياً بمد جسور التفاهم والحوار ومحاولة تقريب وجهات النظر من أجل ال

  .)2011خضير، ( لقضايا المنطقة برمتها

بين  2011ن باتفاقيات اقتصادية وتفاهمات كثيرة، وكانت هناك مناقشات في فبراير وقد ارتبط البلدا

مناقشة خفض وزير التجارة اإليراني ونظيره القطري حول تعزيز التجارة البينية في الخليج، كما وتم 

بين وزير التجارة واالقتصاد  2009، في لقاء عقد في سبتمبر لى التجارة المتبادلة بين البلدينالضرائب ع

  ، )iran tracker ،2010( القطري ونائب نظيره اإليراني

 234.3 بلغ اإليرانية اإلسالمية والجمهورية قطردولة  بين التجاري التبادل حجموالجدير بالذكر أن 

  .)2014بوابة الشروق، ( 2013 عام في قطريريال  مليون

  أمن الخليج - ثانياً

اإليرانية، ليس من خالل ما تقدمه معطيات - يأتي الجوار الجغرافي كمحدد رئيسي للعالقات القطرية

بوقوع الدولتين في منطقة تحتل مكانة إستراتيجية في الحسابات الجغرافيا فحسب، بل العتبارات تتعلق 

العالمية، فمن الطبيعي أن تتأثر عالقات الدول بما يوفره الموقع والحدود التي تربط فيما بينهم، فإما تتجه 

العالقات باتجاه التعاون والتنسيق والتكامل، أو تتعارض المصالح لتأخذ العالقات منحنى التنافس 

  .عوالتصار

تأتي أهمية الخليج العربي في النظام الدولي بسبب عامل الجغرافيا، سواء كانت هذه الجغرافيا سياسية 

أو إستراتيجية أو اقتصادية أو حتى ثقافية، لذا فالوجود اإليراني الجغرافي سوف يؤثر بشكل مباشر على 

  .)2009العاني، ( األمن في منطقة الخليج العربي

فالخليج العربي يقع في دائرة التصورات السياسية لكل من إيران وقطر، فقطر ال تعارض دوراً 

إيرانياً مركزياً في الخليج، وتعتبر أن لهذا الدور األثر في ضمان األمن اإلقليمي، وهذه النظرة تخضع 

التي ترى أن في العالقة مع إيران ما  للرؤية الواقعية التي تتسم بها السياسة القطرية، هذه الرؤية القطرية

حيث تتطلع إيران للقيام ن قيود الدول المركزية اإلقليمية، نعتاق ماً أكبر في المنطقة نتيجة االيمنحها دور
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ومنطقة الخليج العربي بصورة خاصة، خصوصاً  ،بدور قيادي في منطقة الشرق األوسط بصورة عامة

التي تعتبره ضمن الدائرة األولى في  ستراتيجية إليرانية إل األمن، فللخليج العربي خصوصفي مجا

؛ فهي ال تطل على المساحات البحرية سوى من خالله، فضالً عن أن حسابات األمن القومي اإليراني

وفي الجرف القاري من ) خوزستان(الموارد النفطية اإليرانية تتركز بصفة رئيسية في منطقة عربستان 

 2000من صادراتها إلى الخارج عام %) 87.2(الرئيس لنفط إيران الذي يشكل الخليج، ثم إنه المعبر 

  .)2009الخزار، ( ويعد بالتالي المصدر األساسي إليراداتها المالية

  :أي أن مفهوم األمن في الخليج بالنسبة إليران يمكن فهمه من خالل التصورات التالية

الخليج هي مسؤولية الدول الواقعة على شواطئه، ومن ثم فإن أي ترتيبات  إن مسألة األمن في •

 .أمنية في المنطقة ال بد وأن تدخل إيران كطرف أساسي فيها

ضرورة إبعاد القوى األجنبية والخارجية عن مجال قضايا األمن في الخليج، سواء كانت  •

 .القوى الغربية أو العربية

  .)2009العاني، ( دولي واإلقليميزيادة نفوذ إيران على الصعيد ال •

ستصبح أكثر  أو في حال فقدت السيطرة على أمنهوهذا يشير إلى أن إيران بدون الخليج العربي، 

انغالقاً، بل مهددة في أمنها القومي، وهذا ما يجعل إيران أشد ارتباطاً بالخليج على مستوى األمن 

يجعل صانع القرار اإليراني يرفع سقف طموحه في الخليج العربي،  ، كما)2009الخزار، ( والمصالح

  :وهو يمتلك القوة لتنفيذ ذلك الطموح، ومن مؤشرات تلك القوة

تتدخل إيران في شؤون العراق بعد االحتالل األمريكي للعراق، مثبتة أنها قادرة على تغيير  •

 .هناكالقرار السياسي 

إيران قادرة على تحريك الفتن الطائفية في الخليج العربي من خالل جالياتها، مما يجعلها  •

 .قادرة على التأثير في القرار السياسي الخليجي

 .تمتلك إيران القوة العسكرية واالقتصادية والبشرية القادرة على تحقيق أهدافها •
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في الخليج العربي مثل ادعائها بحقها  إيران تصر دائما على ادعاءات تاريخية بإثبات حقها •

 .)2009العاني، ( في البحرين

  )أبو موسى - طنب الصغرى -طنب الكبرى(سيطرة إيران على الجزر اإلماراتية  •

وظهر هذا الطموح في حديث العديد من المسؤولين اإليرانيين منذ االحتالل األمريكي للعراق في أكثر 

تشكيل بيئة أمنية جديدة في منطقة الخليج، ومن ذلك عن رغبتها في  إيران عبرت ، حيثمناسبةمن 

  .)2011 رجب،( مقترح إنشاء مجلس أمن إقليمي

بالنسبة للقيادة القطرية استوعبت مبادئ لعبة السياسة للقوى العالمية الكبرى في جعل إيران الخطر 

سيطاً بين إيران والقوى إيران، األمر الذي دفعها ألن تكون واألكبر على أمن الخليج، كما أدركت أهداف 

؛ لتجنب االصطدام بأحد األطراف، أو اندالع حرب في الخليج مما يعود بالنتائج الكارثية والدولية اإلقليمية

لالنضمام لمجلس التعاون ، ومن الجهود القطرية في ذلك دعوة إيران )2010عبد الواحد، ( على قطر

اإليراني حول - بمحاولة لحل الخالف اإلماراتي قطر، باإلضافة لذلك قامت )2013الرنتيسي، ( الخليجي

م من قبل أمير 2001م وعام 2000الجزر العربية، من خالل زيارة مبعوثين قطريين إلى طهران في عام 

  .)2011الزيدي، ( يرانية مع دول الخليجدولة قطر لحل المشاكل اإل

استطاعت قطر إقناع األطراف خصوصاً األمريكية بمنطق عدم تجاهل األعداء، مما جعلها وسيطاً 

مهماً بين إيران والمجتمع الدولي؛ إلشراك طهران في حل الملفات اإلقليمية، وعدم تجاهل نفوذها، مما 

إيجاباً على العالقات القطرية اإليرانية، ويضمن للدوحة عدم تجاوز دورها من قبل طهران في أي انعكس 

  .)2010عبد الواحد، ( حلول إقليمية

من جهة أخرى تحاول القيادة القطرية إقناع دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة إرساء قواعد 

قة، وحل الخالفات بالطرق السلمية، ومن ذلك دعوة قطر للرئيس اإليراني مشتركة لألمن في المنط

، حيث دعا )2007بي بي سي، ( 2007قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في ديسمبر لحضور 

أمن دول الخليج متشابك، أن نجاد في خطابه، إلى عقد اتفاق أمني وتأسيس منظمة للتعاون األمني باعتبار 
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وأكد الحاجة إلى إرساء السالم واألمن القائم على أساس العدالة والمحبة بمنأى عن تدخل القوى األجنبية، 

وتحدث عن قدرة دول الخليج على أن تحافظ على استقاللها دون اللجوء ألي مساعدات من البلدان 

ر الذي زاد من مساحة الحوار اإليراني هذا األم، )2011 رجب،( األجنبية بالنظر إلى قدراتها الكامنة

  .2008مما دعا للمشاركة اإليرانية في قمة مسقط عام  ،الخليجي

 وزير أكد حيث ،2009 يوليو القطري األركان ورئيس اإليراني الدفاع وزير بين لقاء ذلك وتال

 في الدفاعي التعاون في إيران له تطمح لما مثاالً تشكل قطر مع الدفاعية العالقات أن اإليراني الدفاع

 ،"هرمز" السالم باب ومضيق ،العربي الخليج أمن في بارزاً دوراً إيران لعب عبر العربي، الخليج منطقة

 القطرية البحرية القوات بقائد التقى قد اإليراني الثوري الحرس قيادات أحد الناصري رضا علي وكان

 مشتركة عسكرية مناورات بإجراء قطر ورحبت البحرية، العسكرية العالقات تعزيز بغية ،2010 ديسمبر

 علي األميرال أعلن إذ الالحقة، الفترة طيلة العسكريين المسؤولين بين اللقاءات استمرت حيث إيران، مع

 قطر إلى الدعم وزوارق الحربية والسفن بالصواريخ مجهزاً أسطوالً أرسل قد الثوري الحرس أن رضا

 القطرية العسكرية المنشآت بتفقد إيراني عسكري وفد يقوم أن المقرر من وكان بحرية، رصد بعثة في

)Farrar-Wellman  وFulton ،2011(.  

فإن  قطر تسعى لبناء نمط جديد من العالقات مع طهران يصب في مصلحة المنطقة، بحيث  ؛وعليه

 جعل إيران عامل استقرار في المنطقة، كي ال تنجر المنطقة لمعارك طائفية تصب في مصلحة إسرائيل

  .)2010عبد الواحد، (

اني األمني في الخليج، إقليمي ودولي، يعطالن الدور وبرغم ذلك هناك تحديان أمام الدور اإلير

اإليراني على مستوى األمن اإلقليمي، فالتحدي اإلقليمي يكمن في تراجع فكرة األمن الخليجي، أما الدولي 

  .)2009حسين، ( فيبرز نتيجة الوجود العسكري األجنبي في مياه الخليج وعلى أرضه
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  العالقة بالواليات المتحدة األمريكية -ثالثاً

لمنطقة الخليج كمنطقة مصالح إستراتيجية ال يمكن أن تتخلى عنها، بل تسعى  ةتنظر الواليات المتحد

للتدخل في سياسات وتوجه الدول فيها، لما يشكله الخليج من مصدر مهم للطاقة وممر مائي إليصال 

  .شحنات الوقود للعالم

أكبر قاعدة  تستضيفمن العالقات المميزة والمثيرة للجدل، فقطر  ر بالواليات المتحدةقط تعد عالقة

  .قة في مختلف المجاالت مع إيرانأمريكية خارج الواليات المتحدة، في حين تحتفظ بعالقات وثي

 عوامل من الكثير عن عوضها ؛المنطقة في الجيوبوليتيكية للرهانات دراكهاإ واقع من القطرية القيادة

 مع المتميزة عالقاتها ناحية من بالتوازن تتسم سياسات تبني إلى ودفعها ،المادية القوة رومنظ من ضعفها

 متعددة مواقف في الفضائية الجزيرة قناة عبر نفسها األمريكية الخارجية للسياسة وانتقاداتها واشنطن

  .)2011 خضير،(

وتكررت الزيارات  ،فتحت آفاق العالقات القطرية اإليرانية في المجاالت كافة م1991ديسمبر في 

ا الدولتين وهذا بدوره أثار حفيظة واشنطن، واستطاعت قطر إقناعها تالمتبادلة بين المسؤولين في كل

وقتها في تقريب وجهات النظر  وضرورة التقارب مع إيران ونجحت ،بمنطق عدم تجاهل األعداء

  .)2011خضير، ( م2008 عام إليرانية خصوصاً أثناء قمة مسقطا- الخليجية

إن توجه قطر نحو تبني سياسة خارجية تنأى بنفسها عن الدوران حول القطب السعودي، وإبراز 

دورها الجديد في الخليج العربي أو في المحيط اإلقليمي الشرق أوسطي، أثر نحو مزيد من التقارب بين 

 قطرأن  قطر وإيران، حيث بروز إيران كطرف إستراتيجي قوي على الساحة اإلقليمية والدولية، كما

أدركت أنه ليس باإلمكان تجاهل الدور اإليراني في الخليج، فاستثمرت ذلك من خالل لعب دور التفاوض 

والوسيط مع الواليات المتحدة حول إيران وبرنامجها النووي، مما صب في اتجاه مزيد من التقارب مع 

  .)2011خضير، ( إيران
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األمريكي المتوقع أن يتطور ليصل إلى صفقة شاملة تعترف فيها -أن الحوار اإليرانيتنبهت قطر إلى 

واشنطن بالدور اإليراني في المنطقة، مما يقلل من خطر وقوع نزاع بين الدولتين، هذا النزاع الذي قد 

راني من يدفع ثمنه العرب الواقعون بين المصالح اإلستراتيجية األمريكية من جهة والطموح القومي اإلي

  .)2010عبد الواحد، ( جهة أخرى

فإيران تسعى للحصول على اعتراف دولي بصورة عامة ومن الواليات المتحدة األمريكية بصورة 

خاصة، بمكانتها في المنطقة العربية، وبدورها كشريك في حل قضايا المنطقة والعالم، وأن إيران لن 

لمشاكل تتفاوض مع أحد حول حقوقها الثابتة، لكنها مستعدة للتفاوض حول التعاون الدولي لتسوية ا

  .)2011خضير، ( االقتصادية ومشاكل األمن في العالم 

وبشكل معلن اندفع لمخاطبة  فإنه رئيس اإليراني السابق أحمدي نجاد،من خطاب الويظهر ذلك 

أوباما بمناسبة وصوله لكرسي الرئاسة  باراك بل توجيه رسالة تهنئة للرئيس األمريكي الواليات المتحدة

في الواليات المتحدة األمريكية، هذه الرسالة التي لم ترض عنها المحافل األصولية اإليرانية، األمر الذي 

  .)2012الصمادي، ( اً للتراجع عن إظهار الود للواليات المتحدةدعا نجاد الحق

مريكية تجاه إيران ومحاوالتها فرض العزلة الدولية عليها األثر الرئيسي لتوجه لقد كان للسياسات األ

طهران نحو تحسين وتطوير العالقة مع دول الجوار وخصوصاً قطر، لضمان فتح األسواق للتجارة 

والعمالة اإليرانية، ولما تتميز به قطر من عالقات قوية مع الواليات المتحدة، مما سهل على طهران 

، فقطر تدعو دائماً لحل القضايا الخالفية بين الدول وبين الواليات المتحدة على وسيط فعال بينها الحصول

بالطرق السلمية، وأعربت عن وجهة نظرها في الملف النووي بأنها تقف مع حق إيران في امتالك برنامج 

  .)2012الجرابعة، ( نووي سلمي، مع حق المنطقة أن تعيش في أمن واستقرار

ومن شأن هذه العالقات أن تتعزز، إذ هي حجر الزاوية في سياسة األمن القطري؛ ففي سياق إقليمي 

يتسم بالتوتر سيكون من المرجح أن تستمر قطر في التمسك بخيار المظلة العسكرية األمريكية كضامن 

، ألن )2013الناصري، ( يار االرتباط بدولة كبرىألمنها أمام التهديدات المحتملة سائرة في ذلك في خ
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 ذلك لتفع أن استطاعت لما غزوها، عن جيرانها تردع عسكرية قوة وبناء نفسها تسليح حاولت لوقطر 

اللباد، ( خيالية مالية إمكانات لديها توافرت ولو حتى السكانية، وقاعدتها الجغرافية رقعتها ضيق بسبب

2012(.  

وبما أن الواليات المتحدة وإيران لهما من الثقل السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي في الشرق 

األوسط؛ فإن ذلك يجعل العالقة التي تربطهما ركيزة أساسية من ركائز الشرق األوسط بشكل عام 

  .)2010المدني، ( والمنطقة العربية بشكل خاص

كما أن الموقف األمريكي من السياسات اإليرانية في المنطقة العربية يلعب دوراً مهماً في تحديد 

، وعدم سماحها ألي دولة منطقة للواليات المتحدةمستقبل العالقات العربية اإليرانية، ويرجع ذلك ألهمية ال

  :بما يضر مصالحها المتمثلة فيأن تعيد ترتيب األوضاع فيها 

  .تأمين تدفق النفط بأفضل سعر ممكن .1

  .حماية قواتها العسكرية المنتشرة في مياه الخليج .2

  .لواليات المتحدةاالسياسية في الدول الصديقة حماية النظم  .3

 تدعيمها سيتم بل تغيير؛ فيها يحدث أن المتوقع غير من المتحدة الواليات عم قطر ؛ إن عالقةوأخيراً

، مما سيرفع قيمة وحاجة للنقاش القابلة غير القطرية الخارجية السياسة ثوابت من لكونها أكبر نحو على

  .)2013عبد القادر، ( إيران للتقارب مع قطر
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  اإليرانية-تطور العالقات القطرية: المبحث الثاني

  :مقدمة

الشرق األوسط التي تعتبر من أكثر مناطق العالم تزاحماً ببؤر التوتر، تتحرك قطر في منطقة 

زين القوى اإلقليمية وتتشابك فيها العالقات والمصالح، مما دفعها إلقامة عالقات متوازنة تتعامل مع موا

 ؛األطراف كافة مع العالقات على يحافظ سياسي سلوك مع المحاور، لعبة قطر احترفتلذا بجدية عالية، 

 محور" بـ يعرف كان وما اهللا، وحزب ،حماس وحركة ،وسوريا ،بإيران وطيدة عالقة على كانت قدف

 مع له، المواجه" االعتدال محور" في النشيطة الخليجية الدول ضمن عينه الوقت في كانتو ،"الممانعة

 الالعبين بين فريد بوضع تتمتعمما جعلها   ،)2013علي، (  كبيرة أمريكية عسكرية لقاعدة استضافتها

تعامل مع أقطاب القوى في ال كما أن قطر تُوازِن في ، )2012 القطارنة،( العربي العالم في الرئيسيين

  .المستويين العالمي واإلقليمي

انفردت قطر عن غيرها من دول الخليج والدول العربية بعالقات وطيدة متميزة مع إيران، فقد ظلت 

الدوحة العاصمة الخليجية األكثر قرباً إلى طهران، محققةً بذلك توازناً ملموساً بين عالقاتها مع إيران 

خرى والدولية، فعلى مدار ومستلزمات العضوية في إطار مجلس التعاون الخليجي، وعالقاتها اإلقليمية األ

 عقود من عمر الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لم تصل العالقة بين البلدين إلى حد الخصام والشقاق 

  .)2009العباسي، (

 طويلة قائمة تحت الوقوع شبح عنها ويبعد لحمايتها، جديداً ضامناً في هذه العالقة قطركما وجدت 

 كمحاولة ليس ،ي في توطيد العالقاتالمض على عازمة القطرية القيادة بدتف ،الخليجية الضغوط من

 الردع من قدرا لها يوفر كتوجه لكن فقط، جيرانها قبل من ضغوط من عليها يمارس ما لتخفيف

أبو الفضل، ( المنطقة يف يالسياس توجهها من والحد طموحاتها تحجيم يحاولون من ضد اإلستراتيجي،

2014(.  
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  :وقد تعززت العالقة نتيجة عوامل عدة من أبرزها

  .موازنة القوة السعودية عبر القوة اإليرانية •

  .ن في حقل نفطي بحريتشارك الدولتا •

وبرغم اختالف وجهات النظر بين الدوحة وطهران على بعض الملفات اإلقليمية، إال أن قطر تعتبر 

، ولهذا الدور )2014العطية، ( دولة جارة مهمة وال تخشاها، فإيران لها دور فاعل في المنطقةإيران 

  .تاريخ طويل ممتد عبر العصور

كما ترتبط قطر وإيران عبر العمل من خالل منظمات مهمة مثل منظمة الدول المصدرة للبترول 

)OPEC( وحركة عدم االنحياز ،)NAM( ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ،)OIC.(  

وزير عندما زار  1991 شهر ديسمبر ترجع أولى خطوات العالقات الرسمية القطرية اإليرانية إلى

، ثم جاء التقارب الكبير بين البلدين في نفس العام عندما تم االتفاق على إقامة مشروع قطرالدفاع اإليراني 

العباسي، ( مصراعيه للدخول في شراكة قوية في مختلف المجاالتمائي مشترك ليفتح الباب على 

، وبرغم أن هذا المشروع لم يتم حتى اآلن إال إنه فتح أبواباً للتعاون بين البلدين، أعقبتها زيارة )2009

وزير المال واالقتصاد زيارة ل 1995، تال ذلك في عام 1992 ل للرئيس اإليراني في مايوالنائب األو

 مليون دوالر 100لتنشيط المبادالت التجارية بين البلدين والتي تقدر آنذاك بنحو  القطري لطهران؛

، أعقب ذلك قيام وزير الكهرباء والماء القطري بزيارة طهران ولقائه بنظيره اإليراني )2002عثمان، (

وفي ديسمبر عام  ،)2009العباسي، ( أثمرت عن توقيع عدة اتفاقيات مهمة بين الطرفين ،1995عام 

كانت زيارة وزير الخارجية القطري إليران؛ بهدف تطوير العالقات الثنائية وتدعيمها، وإجراء  1996

، حيث كان ذلك هو الحدث )2012الجرابعة، ( بعض المباحثات حول القضايا ذات االهتمام المشترك

األبرز الذي نقل مسيرة العالقات بين البلدين؛ فقد حمَل وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني 

رسالة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للرئيس اإليراني علي أكبر هاشمي رفسنجاني، عكست 

  .)2009العباسي، ( القيادة القطرية في تعزيز العالقات مع إيرانرغبة 
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كان خاتمي حيث شهدت تفاعالت مهمة  محمد ثم تطورت العالقات الرسمية في عهد الرئيس اإليراني

- التقارب القطريي طريقة التي شكلت عالمة بارزة ف 2000في يوليو أبرزها زيارة أمير قطر إليران 

سبقت هذه الزيارة،  اًعام 20كونها كانت أول زيارة يقوم بها حاكم دولة خليجية إلى طهران منذ  اإليراني؛

فقد حملت الزيارة في أجندتها تصميماً على تنشيط وتفعيل األطر العامة للعالقات بين البلدين، أدت 

  .)2012الجرابعة، (رفيع الستمرار مثل هذه الزيارات ذات المستوى الدبلوماسي ال

في شهر أكتوبر من العام نفسه بهدف تعزيز التعاون األمني،  للدوحة تبعها زيارة وزير داخلية إيران

مسيرة العالقات ، ثم استمرت )2002عثمان، ( 2001ر الدفاع اإليراني في يناير أعقبها زيارة لوزي

، ففي هذا العام قام الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بزيارة ثانية إلى 2006الثنائية في الصعود حتى عام 

، وقد ساعد موقف قطر في مجلس )2012الجرابعة، ( طهران أسست لمرحلة جدية من التقارب والعالقات

ج إيران النووي على تمتين هذه العالقات، حيث رفضت قطر بصفتها عضواً من برنام 2006األمن عام 

  .)2012اللباد، ( غير دائم في مجلس األمن فرض أي عقوبة على إيران تتعلق ببرنامجها النووي

اتخذت قطر موقفاً مستقالً عن دول الخليج إزاء البرنامج النووي اإليراني الذي جعلته اإلدارة 

السلمي للخالف  فدعت مراراً إلى اإلنهاءاألمريكية الخطر االستراتيجي المهدد لألمن القومي العربي، 

 الواليات المتحدةد بين وقد تدخلت إلجراء مباحثات مباشرة في هذا الصد ،النووي على برنامج إيران

وإيران، كما أن المسؤولين القطريين ناقشوا برنامج إيران النووي مع المسؤولين األمريكيين، ففي عام 

ناقشوا  2010، وفي عام "دينس روس"ناقشوا البرنامج مع المبعوث األمريكي للشرق األوسط  2009

ون، مما أدى لتقريب وجهات النظر بين برنامج إيران النووي مع وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلنت

وتوجيهها بأن إيران لها الحق في امتالك  ،فهدأت شدة التصريحات األمريكية ،اإليرانيين واألمريكيين

  .)2013الرنتيسي، ( الطاقة النووية السلمية دون تطويرها لالستخدام العسكري

لقد وقَع البلدان العديد من االتفاقيات االقتصادية التي تتناول سبل التجارة وتطويرها، والجمارك على 

البضائع، وفتح األسواق للمنتجات، كما كان التعاون في المجال النفطي من أبرز نقاط اهتمام الطرفين في 
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التعاون في هذا المجال من خالل العالقات المتبادلة، فقطر وإيران عضوان في منظمة األوبك مما سهل 

  .)iran tracker ،2010( األوبك أو خارجها

 شريك مع عالقات بأنها قطر مع العالقات وصف قد اإليراني البرلمان رئيس الريجاني علي وكان

و  Farrar-Wellman(  2009 يوليو قطر في ثاني آل خليفة بن حمد األمير مع لقائه أثناء ،استراتيجي

Fulton ،2011(صرح السفير اإليراني في قطر في كلمته للقطرين بمناسبة عيد  ، وفي العام ذاته

األضحى المبارك، أن العالقات القطرية اإليرانية يجب أن تكون قدوة لباقي الدول في العالم اإلسالمي، لما 

  .(fars news agency, 2009) همات تعود بالنفع على الشعبينيتخلل هذه العالقة من تفا

كما أجرت في العام ذاته قوات حرس الحدود اإليرانية مع قوات حرس السواحل القطرية تدريبات 

 البلدينفي إطار التعاون الدفاعي المشترك بين  ، أتت)fars news agency ،2009( عسكرية مشتركة

  .ق االتفاقيات المبرمة بينهماوف

اتفاقية للتعاون األمني، تشمل مكافحة  2010مارس  9األمني، وقع البلدان بتاريخ وفي مجال التعاون 

واالتجار الجريمة المنظمة، وحراسة الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات، وغسيل األموال، والتزوير، 

وِفْق وزير الداخلية اإليراني مصطفى النجار الذي شارك نظيره القطري في احتفال - بالبشر، فإيران 

تؤمن بأن عليها توثيق األمن واالستقرار مع دول الخليج، فأساس العالقات هو األمن  - توقيع االتفاقية

  .)2010الخطيب، ( واالستقرار في المنطقة

ويظهر تميز العالقات القطرية اإليرانية من خالل تجانس المواقف السياسية السيما من الحرب على 

، وبرغم التطورات اإلقليمية استمر االنسجام في 2008والحرب على غزة عام  2006لبنان عام 

انت المنطقة المواقف، مما جعل العالقة تسير في مسار إيجابي في أغلب األحيان، ففي الوقت الذي ك

، مقابل ما كان يسمى محور )مصر، والسعودية واألردن(منقسمة إلى ما يسمى محور االعتدال بزعامة 

، حافظت قطر على موقع وسطي لكنه )سوريا وإيران مع حركتي حماس وحزب اهللا(الممانعة الذي شمل 

  .)2014القدس العربي، ( أقرب إلى محور المقاومة
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 بن جاسم بن حمد الشيخ القطري الوزراء رئيس زيارة مع التعزيز من مزيد نحو العالقات سارتثم 

 في خامنئي علي اإليراني والمرشد ،نجاد أحمدي السابق اإليراني بالرئيس ولقائه ،إليران ثاني آل جبر

 ،2011 عام من األول النصف في ملحوظاً توسعاً بلدينال بين الدبلوماسي التنسيق شهدو ،2010 ديسمبر

 التعاون لبحث ،2011 يونيو طهران في القطري نظيره مع نجار محمد اإليراني الداخلية وزير التقى حيث

 مجاالت في مشتركة، أمنية اتفاقية على الشهر ذات من سابقة فترة في التوقيع للطرفين سبق إذ المستقبلي،

 اإليراني الخارجية وزير وكان ،والمخدرات بالبشر واالتجار المنظمة الجريمة ومكافحة الحدود حماية

-Farrar( البينية العالقات لتعزيز العام، ذات من مايو شهر في قطر بأمير التقى قد صالحي أكبر علي

Wellman  وFulton ،2011(.  

العربي، أو ما يتعارف على تسميته بـ ومع بداية الحراك الشعبي  2010برغم ذلك في أواخر عام 

ظهرت بعض التناقضات المفصلية بين سياسة كل من البلدين، بسبب اختالف المصالح ) الربيع العربي(

والرؤى والتوجهات، ومن أوضح معالم هذا االختالف هو تناقض المواقف تجاه الحراك الشعبي في 

  .البحرين وسوريا

ليس ثورة شعب لنيل الحريات العامة، وإنما هو مشروع عقائدي  فقطر تعتقد أن ما جرى في البحرين

شيعي مدعوم من إيران إلقامة دولة شيعية، أي أنها تعتبره تدخل خارجي في شؤون البحرين، مما جعل 

، مما دعا قطر للمشاركة في حفظ األمن، )الربيع العربي(الحالة البحرينية مختلفة عن الحالة في بالد 

 هدوء من خالل المشاركة العسكرية في قوات درع الجزيرة التي أرسلت للبحرينوالسعي لعودة ال

، برغم ذلك امتنعت قطر عن توجيه أي نقد مباشر إليران، فيما كان قيادات من البلدين )2013الرنتيسي، (

  .)2012طرابلسي، ( يتبادالن التنسيق في الملفات األمنية والنفطية والنقل البحري

أما بالنسبة لموقف قطر من الثورة السورية ونظام الحكم، فهو مناصرة ثورة الشعب السوري ضد 

، ويرجع ذلك لتخوف قطر ودول الخليج العربي من )2011أبو شبيكة، ( نظام الحكم المدعوم من إيران

  .)2012 رجب،( الهيمنة اإليرانية، خصوصاً بعد انكشاف دور إيران في البحرين محاوالت
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 حينها اإليراني الدفاع وزير ويظهر ذلك من خالل قطر، لحليفتها انتقادات بتوجيه إيران عليه قامتو

 ،)وقطر السعودية( تقودها التي سورية، أصدقاء يسمى ما دول" :أن الذي اعتبر وحيدي أحمد الجنرال

 قناة وصرحت ،"سورية في القتل وعمليات اإلرهابية العمليات من قلقها من بدالً إسرائيل صداقة إلى تسعى

 ؛المتحدة الواليات تقوده الذي الغربي المخطط خدمة في يأتيان والسعودية قطر موقفي بأن اإليرانية العالم

 المنطقة في المزروع اإلسرائيلي للكيان نجاة طوق يشكل بما ،والمقاومة الممانعة دول إلضعاف

  .)2012طرابلسي، (

في كال البلدين، باستالم ولي عهد قطر الشيخ  2013غير أن التغييرات السياسية التي حصلت عام 

تميم سدة الحكم خلفاً لوالده، وتنصيب حسن روحاني رئيساً إليران مع إعادة هيكلة جزئية للسياسة 

ارجية اإليرانية وخاصة في ملفاتها الشائكة مع الغرب، أدى إلى إصالح تدريجي للعالقات بين الدولتين الخ

ومن نتائج هذا التطور في العالقات  ،)2014نعناع، ( على طريق استعادة عمق العالقات كما في السابق

مشترك بين قطر وإيران، وجاء ذلك خالل زيارة رئيس ؛ االتفاق على تشكيل مجلس تجاري البلدينبين 

آل ( الزراعة لقطر، والتقائه الرئيس األول لغرفة تجارة قطرغرفة طهران للتجارة والصناعة والمناجم و

ظمة لوزراء من 35، كما اتفق وزير االقتصاد اإليراني مع نظيره، خالل اجتماع الجلسة )2013إسحق، 

في الدوحة، على إزالة كافة المعوقات التي تواجه التعاون االقتصادي " أوبك"الدول المصدرة للبترول 

واالستثمار بين البلدين، وتم أخذ خطوات عملية باالتفاق على تشكيل لجنة فنية عالية المستوى لتسهيل 

عن استعداد بالده إلمداد قطر  التعاون االقتصادي المتبادل، ومن الجدير ذكره إعالن الوزير اإليراني

  .)2014فاروق، ( بالجزء األعظم من احتياجاتها من المحاصيل الزراعية والغذائية

 عسكرية ضربة توجيه تحبذ لم لكنها نووية، كدولة إيران رؤية في قطر ترغببصورة عامة ال 

 فيها استثمرت التي والغازية النفطية منشآتها يطال إيراني انتقام من خشيتها نتيجة النووية إيران لمنشآت

 بين النفطية الموارد في التشاركية ونتيجة ،اإليرانية الصواريخ مدى في بكاملها تقع والتي طائلة، أمواالً

 تطوير على قدرتها نتيجة حصتها من أكبر نفطياً مخزوناً تسحب قطر أن من إيران خشية ورغم الدولتين،
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 الخالف بلغ مهما وبالتالي أحمر، خط والغازية النفطية وثرواتها قطر بأن تعترف إيران أن إال وسائلها؛

 على الحقائق تلك وتفرض ،1990 عام الكويت مع العراق عليه أقدم ما على تقدم لن إيران فإن معها

 الخليجي الموقف على للتأثير سبيالً قطر مع عالقتها في إيران تجد حيث العالقات، من أدنى حداً الطرفين

  .)2012اللباد، ( حيالها
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  :الخاتمة

من أهدافه  اًاإليرانية، فكال البلدين يرى تحقيق جزء-يحكم نموذج التعاون والتكامل العالقات القطرية

نجد أن إيران منحتها ضامناً من الوقوع تحت  فبالنظر لقطرالخارجية من خالل االعتماد على اآلخر، 

صوصاً البوابة األولى للوصول للغرب وخ ران فترى في عالقاتها مع قطرالضغوط الخليجية، أما إي

  .، مما يضمن لها تحسين لغة الحوار مع الغربالواليات المتحدة

  :انبولقد لعب العامل الجغرافي الدور األهم في ترسيخ هذه العالقات، من عدة جو

 .عالمياً ةالمكانة االستراتيجي جاورين في منطقة الخليج العربي ذيوقوع البلدين المت - 1

 .وجود حقل غاز ضخم مشترك بين البلدين - 2

 .سهولة التبادل التجاري عبر النقل البحري - 3

  .االهتمامات األمنية المشتركة - 4
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  الخامسالفصل 

  الفلسطينيةاإليرانية على القضية -انعكاسات العالقات القطرية

  

العوامل المتحكمة في المواقف القطرية واإليرانية من القضية : المبحث األول

  .الفلسطينية

- 2006خالل الفترة  من األحداث القطرية واإليرانية المواقف: المبحث الثاني

2013  
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اإليرانية على القضية - انعكاسات العالقات القطرية: الخامسالفصل 

  الفلسطينية

  :مقدمة

تتفاعل معظم األزمات والقضايا الدولية وتتأثر بمحيطها والظروف التي تمر بها، والقضية الفلسطينية 

اإلسرائيلي، تدخل ضمن هذا السياق، فمن الواضح أن - التي تشكل مركز الصراع العربي اإلسالمي

، دوليةالو قليميةاإل مواقف الدول الرسمية وتعاملها مع القضية الفلسطينية تتغير وتتباين وفق الظروف

  :طور مراحل الصراع، ويعود ذلك إلى عدة عوامل أبرزهاوحسب ت

  .المصالح واألولويات التي تحكم األنظمة .1

 .األيديولوجيات التي تتبناها األنظمة الحاكمة .2

 دي للقضية الفلسطينيةواأليديولوجي والعق العامل الجيوستراتيجي .3

  .استقالليتها طبيعة العالقات والوالءات والتحالفات، ومدى .4

وزنه البشري واالقتصادي والسياسي، ومدى تأثيره في  درجات قوة النظام من حيث .5

  .المعادالت اإلقليمية

قدرة المنظمات واألحزاب الشعبية واإلسالمية في تلك الدول على تفعيل االهتمام بالقضية  .6

 .الفلسطينية

العربي واإلسالمي من  ينتشغل العالم فريدة وبرغم هذا التباين، إال أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة

  :ثالثة جوانب هي

  .طبيعة األرض بقدسيتها ومركزيتها في قلوب العرب والمسلمين: أوالً

طبيعة المشروع الصهيوني بادعاءاته العقائدية والتاريخية، وبمشروعه الذي يسعى لطرد شعب : ثانياً

  .ومقدساتهفلسطين، وإلغاء حقوقه األصيلة في أرضه 
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الصهيوني الذي هدف أساساً إلى تمزيق األمة اإلسالمية، وسعيها نحو - طبيعة التحالف الغربي: ثالثاً

  .التحرر والوحدة والنهضة، على اعتبار أن إلسرائيل وظيفة سياسية تحقق مصالح الغرب في المنطقة

قف القطرية واإليرانية من العوامل المتحكمة في الموالذا فإن هذا الفصل سيعرض في المبحث األول 

، ثم ينتقل في المبحث الثاني للتركيز على مواقف كل من إيران وقطر حول األحداث القضية الفلسطينية

وذلك من  2013وحتى  2006التي جرت على الساحة الفلسطينية خالل الفترة التي تغطيها الدراسة من 

الرسمية من األحداث، ثم تحليل أثر العالقات ف خالل تتبع تصريحات المسؤولين في كال البلدين والمواق

  .بين البلدين على تلك األحداث
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العوامل المتحكمة في المواقف القطرية واإليرانية من القضية : المبحث األول

  .الفلسطينية

  :مقدمة

ما يحدد التوجه اإليراني في موقفه من القضية الفلسطينية هي ثوابت الثورة اإليرانية، ومصالح 

الدولة، أما بالنسبة لقطر فما يحدد توجهها نحو القضية الفلسطينية هو الحفاظ على مكانة إقليمية ودولية 

في فلك  الدوران بعد العربي للقضية الفلسطينية، والبحث عن دور مستقل بعيداً عنمؤثرة، واالرتباط بال

  .الدول الرئيسة في المنطقة مثل السعودية أو مصر

  تجاه القضية الفلسطينية قطر متحكمة في سياسةالعوامل ال -أوالً

تعمل على أن يكون لها أثر في مسار القضية  الطامحة لدور إقليمي ودولي فعال، كل دول المنطقة

ظمة، والقوى الفلسطينية، لما للقضية من مكانة دينية وسياسية وإستراتيجية لدى شعوب المنطقة واألن

  .ليمية ودولية ولذلك تعتبر مفتاحاً لقياس دور أي دولةالعالمية، وكونها قضية لها أبعاد إق

العربية، فقامت بتقديم نفسها كبديل عن القوى -فراغاً في العالقات الدولية أن هنالك قطر ولقد رأت

اإلقليمية المركزية، من خالل مشاركتها في الصراعات داخل الشرق األوسط وخارجه، ومما عزز هذا 

وهي المرحلة التي شهدت تكثيف جهودها  2007-2006الدور؛ عضوية قطر في مجلس األمن بين عامي 

، ومن أبرز القضايا التي أظهرت سياسة قطر الخارجية هي القضية )khatib ،2013( ليميةللوساطة اإلق

  .الفلسطينية وتطوراتها

و بطبيعة الحال تحمل سياسة قطر الخارجية تجاه القضية الفلسطينية االهتمام بالمصالح القطرية من 

احة العربية، من خالل التدخل في الشأن الفلسطيني باعتباره خالل محاولة قطر إثبات وجودها في الس

  .)2013الحساينة، ( األكثر حساسية على الساحة العربية واإلسالمية
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أساسيين  ضية الفلسطينية يمكن تحديد عاملينقوبالنظر لسلوك السياسة الخارجية القطرية تجاه ال

األول يتعلق بسعي قطر للحفاظ على مكانة إقليمية ودولية  لقضية الفلسطينية، فالعامليحكمان عالقة قطر با

أن العامل األيديولوجي والثوابت  براغماتية سياسة قطر الخارجية إالمؤثرة، وبرغم ما عرف عن 

   .األثر في تفعيل السلوك القطري تجاه القضايا المختلفة االتاريخية لهم

  إقليمية ودولية مؤثرةة الحفاظ على مكان -1

برزت قطر من خالل تصاعد أزمات إقليمية ودولية، بأنها نجم دبلوماسي في الشرق األوسط، 

لطاولة فض المنازعات، وملتقى ألطراف متنازعة إقليمياً، فضالً عن استضافتها للمنتديات  قطرفتحولت 

أثير الدبلوماسي والسياسي، كما أن اإلدراك والمؤتمرات اإلقليمية، مما أكسبها موقعاً متميزاً ساعدها في الت

لتبني سياسات متوازنة  قطرفي المنطقة، دفع صناع القرار في  ي القطري للرهانات الجيوسياسيةالبراغمات

عبد الواحد، ( وغير عدائية، عوضها عن الكثير من عوامل ضعفها من منظور معايير القوة اإلقليمية

2010(.  

فكانت هذه السياسات سبيالً لتحقيق المكانة اإلقليمية والدولية المؤثرة؛ عبر رسم صورة الوسيط 

، وقد جنَتْ )2012فكري، ( المحايد الذي يمكن االعتماد عليه، والمهتم بالسالم واالستقرار في المنطقة 

  :هيقطر من خالل ذلك ثالث منافع رئيسية، 

  .توفير األمن في منطقة متفجرة .1

  .صرف االنتباه عن العيوب السياسية لقطر، مثل غياب الديمقراطية فيها .2

، khatib( اقترابها من ترسيخ نفسها كدولة عصرية قادرة على المنافسة في االقتصاد الدولي .3

2013(.  

ولهذا التوجه الساعي للمكانة اإلقليمية والحفاظ عليها؛ األثر في بلورة الرؤية القطرية باتجاه التسوية 

السياسية للقضية الفلسطينية، وأبرز ما يمكن أن يوضح موقف قطر من عملية التسوية هو ما وثَّقته وزارة 

من أولوياتها، وتستنكر الممارسات  القضية الفلسطينية"الخارجية القطرية على موقعها، بأن قطر تعتبر 
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اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، التي تشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً لألمن واالستقرار في المنطقة، 

وهذا من شأنه القضاء على أية فرصة لتحقيق السالم والتهرب من استحقاقات عملية السالم، وتؤكد دائماً 

ه المشروع للحصول على حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة على دعمها للشعب الفلسطيني في نضال

، ويمكن مالحظة الجهد القطري الداعم للشعب )ت.وزارة الخارجية القطرية، ب(" وعاصمتها القدس

ممارساته، وبناء الفلسطيني في نضاله، من خالل مطالبة المجتمع الدولي بإلزام االحتالل وكَف يده عن 

دولة فلسطينية، وهذا ما دعا إليه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم 

المجتمع الدولي مطالب بإلزام االحتالل وبناء : "المتحدة، عندما وجه كلمته لمجلس األمن وأشار إلى أن

السالم واألمن لن يتحققا "، وأن "ة استعمارية باقيةالقضية الفلسطينية هي آخر قضي"، وأن "دولة فلسطينية

  .)2014صحيفة فلسطين، ( "دون االلتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية واحترام حقوق اإلنسان

للقادة أما بالنسبة لموقف قطر من دعم المقاومة الفلسطينية فيتركز من ناحية على توفير الملجأ اآلمن 

السياسيين بهدف تمكين حركتهم وإيصال آرائهم لألطراف اإلقليمية والدولية، ومن ناحية أخرى دعم 

صمود الشعب الفلسطيني في غزة بعد الحصار المفروض عليه إثر نجاح حماس من خالل كتلتها 

 2006طيني عام في الفوز بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلس" كتلة التغيير واإلصالح"البرلمانية 

  .وتشكيل الحكومة

الحفاظ على مكاتب رسمية في فالدعم القطري لحماس يعد بمثابة سياسة رسمية، فقد سمح لحماس ب

، كما سمح لها بجمع األموال من خالل الجمعيات الخيرية واإلعالنات التلفزيونية لجمع التبرعات، ثم قطر

مليون دوالر  50عندما تعهدت قطر بالتبرع بمبلغ  تزايد الدعم الرسمي لحركة حماس بشكل ملحوظ،

  .)levitt ،2009و  henderson( للحكومة التي شكلتها حماس

ومما يدلل على سعي قطر لنيل المكانة والدور اإلقليمي مستندة على القضية الفلسطينية وما تمثلها من 

ة، هو زيارة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر لقطاع غزة في أبعاد إسالمية وقومية وسياسية وأمني

 450؛ وذلك لتقديم الدعم المادي للقطاع المحاصر حيث قدمت الحكومة القطرية مبلغ 2012شهر أكتوبر 
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دوالر لصالح مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، لم تُسلَّم للحكومة في غزة، وإنما عن طريق تمويل  مليون

  .المشاريع من خالل اللجنة القطرية إلعادة اإلعمار

  والثوابت التاريخية األيديولوجيا -2

رات الدولة ال تنبثق السياسة الخارجية فجأة في أذهان صانعي القرار؛ فالسياسة الخارجية هي نتاج لخب

السابقة وللمعتقدات السياسية واأليديولوجية التي تراكمت عبر الزمن، ولأليديولوجيا تأثير هوجللسياسة  م

  .)1989جنسن، ( الخارجية من خالل وضع قيود على خياراتها وتبرير تلك الخيارات

 القضية مع تاريخياً قطر كانت والمسلمين، للعرب المركزية القضية هي الفلسطينية القضية وبما أن

 الفلسطينية الشخصيات من للعديد األولى للقاءاتا قطر احتضنت الخمسينيات أواخر فمنذ الفلسطينية،

 فتح، حركة باسم نضالية مجموعات تشكيل إلى بينها التفاهمات أدت والتي الخليج، دول في المقيمة

 تولت م1969 عام في ثم الشقيري، أحمد يترأسها كان التي الفلسطينية، التحرير بمنظمة بعد فيما انخرطت

  .)2014يوسف، ( عرفات ياسر برئاسة قيادتها فتح حركة

 أمير به تحدث ما إلى أيضاً عودةبالف القطرية، السياسة في بقوة حاضرةً الفلسطينية القضية بقيتلذلك 

 الفلسطينيين، قضية هي مثلما قضيتنا إنها الفلسطينية، القضية هو المهم: "قال عندما م،1974 عام قطر

 التزاماتنا حساب أوالً نحسب التنمية ميزانية نضع عندما ونحن الدول، مع وعالقتنا سياستنا محور إنها

  )2011قنديل، ( "الفلسطينية القضية بشأن

 حيث 1975ديسمبر  16 بتاريخ ىالشور مجلس أمام خطابه في التوجه هذا قطر دولة أمير أكد ولقد

 مسئولية من نصيبنا لحمل ؛العرب األشقاء جانب إلى قدرة من إمكاناتنا تتيحه ما بكل لنقف نناإو: قال

 ،الفلسطيني العربي الشعب حقوق واسترداد ،الشريف القدس مقدمتها وفي المحتلة العربية أراضينا ستعادةا

 من نستطيع ما كل تقديم نتابع أننا كما الوطن، هذا رضأ فوق مصيره وتقرير ،وطنهفي  حقه مقدمته وفي

 الشقيق الفلسطيني للشعب والوحيد الشرعي الممثل باعتبارها ؛الفلسطينية التحرير لمنظمة ومساندة دعم

  .)2011قنديل، (
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 الخارجية اءروز وتصريحات ،الصحفية والتصريحات أمراء قطر المتعاقبين، خطابات منو

، نستنتج عمق مكانة الرسمية الزيارات أعقاب في عادة تصدر التي البيانات إلى باإلضافة ،ينالقطري

 يةاللبنان الحوادث مجلة مع قطر دولة ألمير صحفية مقابلة فيف ،القضية الفلسطينية في الوجدان القطري

 نهاإ ،الفلسطينيين قضية هي مثلما قضيتنا أنها الفلسطينية القضية هو المهم" :قال 1974مارس  22 في

 بشأن التزاماتنا حساب أوالً نحسب التنمية ميزانية نضع عندما ونحن ،الدول مع وعالقتنا سياستنا محور

  .)2011قنديل، ( "الفلسطينية القضية

واستمراراً في هذا النهج الذي يتبنى دعم القضية الفلسطينية، نرى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 

محورية القضية الفلسطينية "، أكد على -42في كلمته أمام مجلس الشورى في افتتاح دورته الـ -آل ثاني 

 "الذي يصل إلى حد التواطؤ"ية وأبدى انتقاده للمجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطين" لدى االهتمام القطري

  .)05/11/2013الجزيرة نت، (

  تجاه القضية الفلسطينية إيران العوامل المتحكمة في سياسة -ثانياً

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية من قوميات وأديان وطوائف متعددة ولها مصالحها القومية  تتكون

بين المصالح القومية واالعتبارات اإلسالمية، انعكس على التوجهات السياسية  اًوتطلعاتها، مما أنتج خليط

صالحي ي معتدل، وإالمحافظ التقليدي، محافظ أصولي ثوري، إصالح(وأنتج تيارات مختلفة ممتدة ما بين 

 الممتدة ما بين أقصى التمسك بالمصالح الوطنية السياسي وان الطيفكل أل تحوي إيران، لذا ف)متطرف

وأقصى الحماسة لالعتبارات المذهبية والدينية دون إعطاء  ،دون االعتبار للمبادئ الدينية والمذهبية القومية

  .)2011إدريس، ( المصالح القومية االهتمام الكافي

السياسات رئيسيين يمثالن جوهر  ت القضية الفلسطينية تخضع لعاملينالعالقة بين إيران وتعقيدا

، وهذا ما مثَّل معضلة "األمن القومي"اإليرانية تجاه القضية الفلسطينية، هما ثوابت الثورة، ومصالح الدولة 

ألن  ن الثوابت الثورية ومصالح الدولة؛إيران تجد صعوبة في الجمع بيللتعامل مع القضية الفلسطينية، ف
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يريد صك معادلة تبقيه العباً أساسياً في القضية الفلسطينية دون اإلضرار بمصالحه  يالنظام اإليران

  .)2012طافش، ( القومية 

  ثوابت الثورة -1

  :مع فلسطين وقضيتها وفق ثالثة مرتكزات أساسيةالثورة اإلسالمية وثوابتها تتعامل 

تتعامل الثورة اإليرانية مع قضية فلسطين باعتبارها أهم قضايا العرب والمسلمين بالمعنى  .1

 نجاد أحمدي محمود اإليراني الرئيس تصريحات أثبتت وقد، )2012طافش، ( االستراتيجي

 أكبر وهي ،العصر هذا في األهم القضية اعتبرها تصريحاته أحد ففي فلسطين، قضية قدسية

، وأكد نجاد أن الصهيونية تشكل خطراً كبيراً على العالم )2011 غريب،( التاريخ عرفه ظلم

 كله، وأن القضية الفلسطينية وغزة أهم قضية في عالم اليوم للمسلمين ولجميع الشعوب

  .)22/11/2012اإليرانية باللغة العربية، اإلذاعة (

دعم القضية الفلسطينية يشكل مصدراً مهماً جداً من مصادر مشروعية الثورة اإلسالمية  .2

 أهداف على إستراتيجية تغييرات أي إن، ف)2012طافش، ( وشرعية نظام الحكم في إيران

 السياسات في تحول أي غياب ظل في الفلسطينية القضية تجاه اإليرانية الخارجية السياسة

 الجمهورية ويضع معناها اإلسالمية الثورة يفقد أن شأنه من األوسط الشرق في األمريكية

، فقد )2011 غريب،( الشاه حكم أثناء لهويتها إيران سيعيد مما أخالقي خطر في اإلسالمية

دعم الشعب الفلسطيني هو أحد سياساتنا "انية أن أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلير

، وذلك ألن الثورة اإليرانية قامت )20/11/2012وكالة فلسطين اليوم، ( "الخارجية الرئيسية

يكي، بل على أساس رفض االضطهاد والتسلط، وقَد رفعت شعارات ترفض فيها التدخل األمر

  ".الشيطان األكبر"هي  المتحدةاعتبرت الواليات 

إسرائيل ما دامت  وتركيز السياسة الخارجية اإليرانية القضية الفلسطينية ستبقى ضمن اهتمام .3

من خارطة الشرق األوسط، وذلك لن يتم إال  إسرائيل قائمة، وأن حل القضية يكون بإنهاء
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، ولذلك )2012طافش، ( بدعم الفلسطينيين بالمال والسالح باعتباره واجباً إسالمياً مقدساً

 نظام إزالةب الثورة نجاح قبل اإليراني الثوري الخطاب قمة على الفلسطينية القضية تربعت

 تدعو ثورية شعارات مع متزامنة االستعمار من إيران لتحرير الخميني دعوات فكانت الشاه،

 في الخميني أصدر الغرض ولهذا ،"فلسطين وغداً إيران اليوم" شعار رفع فقد فلسطين لتحرير

) دينية زكاة ضريبة وهي( الخمس من جزء تخصيص بشأن دينية فتوى 1968 أكتوبر شهر

 التحرير منظمة إلى ينتمون الفتوى هذه من المستفيد وكان الفلسطينيين، المقاتلين لمساعدة

  ).2011 غريب،( إسالمي تيار أو الشيعة من يكونوا ولم الفلسطينية

وقضيتها، ودعم المقاومة، في مقام  اإلسالمية اإليرانية تضع فلسطين إذاً فاألبعاد الثورية للجمهورية

استراتيجي مهم، مما جعل القضية تحتل مكانة مميزة في سياسة إيران الخارجية على مستوى منظومة 

ل معها، األمر الذي دفع إيران ، وعلى مستوى السياسات واألدوات المستخدمة للتعامةالقيم األيديولوجي

التي ال تعترف  إسرائيللمعارضة عمليات التسوية؛ فأصبحت معارضاً رئيسياً في اإلقليم للعالقات مع 

  .)2007عواد و السادة، ( بوجودها

عليها؛ ستتوجه في مما سبق يظهر لنا أن سياسة إيرانية الخارجية، وبسبب تأثير ثوابت الثورة 

  :التعاطي مع فلسطين وقضيتها في اتجاهين

مثل مشروع المقاومة كطريق يقتضي ضرورة تقديم الدعم المالي والعسكري والسياسي لمن ي: األول

لتحرير أرض فلسطين التاريخية، وهذا ما جعل إيران عرضةً للمكائد، فقد ظهر ذلك بوضوح خالل 

تنفيذاً لمخطط وتبين أنها نشبت في جزء كبير منها  2009 عام انتخاباتاالضطرابات التي اندلعت عقب 

من المعارضة فقد  حيث شهدت الساحة اإليرانية توجهاً غير مسبوق، )2011غريب، ( إسرائيلي-أمريكي

أنه وبرغم  الوطنية، إالبدعوى تغليب المصالح تصاعدت شعارات التبرؤ من المقاومة في لبنان وفلسطين 

تلك الضغوط الشعبية للمعارضة لم تتغير وجهة القيادة اإليرانية من القضية الفلسطينية، بل تصاعدت 
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إسحق، ( متوقع إلى تحقيق الردع تجاه أي عدوان إسرائيلي وتيرة التصنيع الحربي والمناورات التي تهدف

  .)2010وآخرون، 

، )2012طافش، (  إسرائيلفيتمثل في رفض مشروع التسوية السياسية والمفاوضات مع : أما الثاني

وبرغم أن ذلك يعرض إيران للتهديدات األمنية الخارجية واالضطرابات الداخلية على المدى المتوسط 

 ة أن الوفاء بالمبادئ األيديولوجية للجمهوريويقوض بعض مصالحها اإلستراتيجية على المدى القصير، إال

في التدخل بالشؤون اإليرانية يجعلها  إسرائيليجعلها تجني المكاسب على المدى الطويل، وذلك أن تاريخ 

في مقام التهديد المستمر ألمن إيران القومي، كما أن طهران ترى في مقايضة الواليات المتحدة بشأن 

فلسطين وسيلة للحفاظ على أمنها القومي من االضطرابات الداخلية وضمان لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية 

، وهذا ما يفسر لنا احتضان إيران للمقاومة الفلسطينية خصوصاً حركتي )2011غريب، ( من دون قيود

حماس والجهاد اإلسالمي، على الرغم من اختالف البعد المذهبي وتوتر وتأزم العالقة مع السلطة 

  .الفلسطينية في بعض المراحل

  ":األمن القومي"مصالح الدولة  -2

ف توجهاتها وتعاملها مع القضية الفلسطينية، على قاعدة أن التعامل اضطرت إيران الدولة للنزول بسق

 في علم السياسة يأتي ضمن دائرة الممكن، وليس ضمن دائرة التنظير الفكري والمعرفي والثوري 

أن إيران بسعيها ، وأن لكل دولة مصالحها القومية التي تتحكم فيها عوامل كثيرة، منها )2012طافش، (

كدولة إقليمية يستوجب عليها التكيف مع المعطيات السياسية اإلقليمية والدولية وهذا قد يضفي بعداً أكثر 

توازناً وواقعية في تعامل إيران مع القضية الفلسطينية وعدم غلق أبواب التعامل مع السلطة الفلسطينية، 

  .الشعب الفلسطينيومحاولة التعامل مع الكل الفلسطيني الذي يمثله 

مصالح إيران اإلستراتيجية وأمنها القومي في الحفاظ على نفوذها في المنطقة، وبقاء واستمرار تكمن 

القوة اإليرانية، وفرض إرادتها كطرف رئيسي في معادلة توازن القوى وصياغة شكل نظام األمن 
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لنووي، والثبات على سياساتها تجاه اإلقليمي، ومن أهم ما يحقق ذلك هو االستمرار في تطوير برنامجها ا

  .)2013العبيدي، ( وفلسطين المتمثلة في االستمرار بدعم حركات المقاومة اإلسالمية في لبنان إسرائيل

فالمواقف اإليرانية لم تنبع من منطلقات إسالمية فحسب، بل إن إيران سعت ومن خالل قضية 

إلى أن تكون أحد أطراف هذا الصراع حتى وإن كان بشكل غير مباشر،  اإلسرائيلي-الصراع العربي

والبحث عن موقع ودور إقليمي لها في المنطقة بحكم صراعها مع الدول الغربية وفي مقدمتها الواليات 

، وربط قضاياها الخالفية مع الغرب مع هذه القضية وقضايا أخرى في المنطقة، إليجاد حلول حدةالمت

  .)2012العبيدي، ( وافق مع المصالح اإليرانية القوميةتت

في واشنطن من خالل تقرير  2007رح في نهاية ديسمبر يجدر اإلشارة إلى ما طُ وفي هذا السياق

التي تشمل حصول طهران على ضمانات بأن الواليات  ،"الصفقة الكبرى"لقناة الـ بي بي سي وسمي بـ 

المتحدة األمريكية ستمتنع عن القيام بأي نشاط يهدف إلى تغيير النظام في إيران، مقابل تخليها عن 

 الفلسطينية وحزب اهللا، وغيرها من التنازالتوعن دعمها لحركات المقاومة  ،التزامها بالقضية الفلسطينية

فترة ( 2003أن إيران منذ عام : ، إال أن إيران نفت ما جاء في التقرير، الذي جاء فيه)2011غريب، (

وقف مساعداتها لحزب اهللا وحركة حماس، وكان  ت على الواليات المتحدةعرض) حكم التيار اإلصالحي

لية السويسرية في ثِّمالل الملت إلى اإلدارة األمريكية، من خسرعبر رسالة سرية ُأ -وفق القناة- ذلك 

قبول إيران بالمبادرة للسالم، وإقناع حماس وحزب اهللا بوقف  أيضاً طهران، وقد تضمنت هذه الرسالة

؛ مقابل إبطال الواليات المتحدة لكل العقوبات ضد إيران، واالعتراف إسرائيلالعمليات ضد المدنيين في 

بيولوجية وكيميائية سلمية بدون قيود، واالعتراف بمصالح إيران بحقها في امتالك تكنولوجيا نووية و

  .)2008مشعل، وآخرون، ( المشروعة في المنطقة، والتوقف عن محاوالت اإلطاحة بالنظام

 رى مع الواليات المتحدةإذا كانت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تسعى للتوصل إلى عقد صفقة كب

ن شأن ذلك أن يفقد الجمهورية هويتها األيديولوجية كوطن مستقل يسعى لتحقيق العدالة، ألن الهوية فم



111 

 

ية، مما يؤدي لزوال هذا ، هذه الهوية القائمة على أيديولوجيا ثوراءهاالسياسية هي العنصر المهم في بق

  .)2011غريب، ( الثورية حتى لو حافظ على كيانه السياسي التنظيمي األيديولوجية الكيان ذي
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- 2006المواقف القطرية واإليرانية من األحداث خالل الفترة : المبحث الثاني

2013  

سيركز هذا المبحث على تحليل تصريحات القادة اإليرانيين والقطريين، والمواقف الرسمية لكال 

، حيث سيركز 2013- 2006التي يغطيها زمن الدراسة البلدين تجاه األحداث المركزية للقضية الفلسطينية 

الباحث على المواقف تجاه فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية، وتشكيلها للحكومة الفلسطينية 

العاشرة، وسيتطرق أيضاً لما نتج عن االنقسام السياسي الفلسطيني، وسيطرة حركة حماس على قطاع 

رض الباحث المواقف لكال البلدين تجاه العدوانين اإلسرائيليين على غزة بالقوة وفرض األمن، كما سيستع

، كما 2012، والثاني في نهاية عام 2009وبداية  2008قطاع غزة، األول الذي وقع مابين نهاية 

سيستعرض الباحث الموقف من المصالحة الفلسطينية، والجهود المبذولة إلنهاء االنقسام على الساحة 

  .يةالسياسية الفلسطين

  :، وتشكيل الحكومة العاشرة2006اس في االنتخابات التشريعية الموقف القطري واإليراني من فوز حم

الموقف اإلقليمي من القضية الفلسطينية أصابه حالة من االرتباك في أعقاب فوز حركة حماس إن 

يتعلق بالصراعات بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي وتشكيلها للحكومة، بسبب متغيرين أساسيين؛ األول 

السياسية الداخلية في كثير من الدول العربية وبروز العامل اإلسالمي كمنافس على السلطة، أما المتغير 

الثاني فيدور حول الضغوط األمريكية واإلسرائيلية التي تُمارس ضد اإلقليم لتوجيه السياسات باتجاه اتخاذ 

  .)2008مشعل، وآخرون، ( ركة حماسمواقف عدائية ضد ح

وبرغم هذا التعقيد في الموقف اإلقليمي بادرت قطر عبر أعلى المستويات بإبراز اهتمامها بالعملية 

الديمقراطية في فلسطين، فاتصل أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني بالرئيس الفلسطيني وهنأه بنجاح 

تائجها ستكون إيجابية على طريق بناء الدولة الفلسطينية، كما االنتخابات التشريعية الفلسطينية، وأكد أن ن

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مباركاً له فوز حركته في االنتخابات التشريعية 
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دائماً ما يتعاملون  بأنهمالتحركات الرسمية القطرية ، كما أكدت )2007أبو جابر، وآخرون، ( الفلسطينية

ز في االنتخابات ويختاره الشعب، ومن وجهة نظرهم ينبغي أن تُعطى الفرصة مع الطرف الذي يفو

  .)2013الرنتيسي، ( لحماس كونها جاءت عبر انتخابات ديمقراطية

اس ومحاولة الضغط عليها ومع بداية تبلور الموقف الدولي من الحكومة العاشرة التي شكلتها حم

المناقض للسياسة - لتوجيه سياساتها وفرض الحصار السياسي واالقتصادي خشية انعكاس موقف حماس 

على سلوك الحكومة، أبدى أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني من خالل كلمته أمام البرلمان  -الدولية

: ومة الفلسطينية التي شكلتها حماس، وقالاألوروبي في ستراسبورج انتقاده لموقف الدول الغربية من الحك

بدالً من مكافأة الشعب الفلسطيني على ممارسته ديمقراطية قلما نشهد لها مثيالً في منطقتنا، تمت معاقبته "

عليها، وأنا ال أفهم كيف يفْرض حصار على حكومة منتخبة ديمقراطياً، وتُفْرض على شعب بأكمله 

  .)2007أبو جابر، وآخرون، ( "س حقه الديمقراطي في اختيار من يحكمهمار عقوبات جماعية لمجرد أنه

عالن تأييدها للعملية الديمقراطية وتنديدها بمحاوالت فرض اإلمالءات على ولم تكتف قطر بإ 

تتعامل مع الحكومة الوليدة، بل قامت بمبادرات عديدة بين حركة حماس والعديد من الدول التي ال 

الحركة، حيث ذهب وزير خارجية قطر حمد بن جاسم إلى األردن، والتقى بالملك عبد اهللا الثاني، وحمل 

سية القطرية تجاه إقناع معه مبادرة إعادة العالقات بين األردن وحركة حماس، كما كانت تحركات الدبلوما

شكلتها حماس برئاسة إسماعيل هنية، ومنح بجدوى االنفتاح على الحكومة الجديدة التي  اإلدارة األمريكية

لتقريب وجهات النظر بين  دة، ولم تغفل هذه الجهود عن مساعٍالفلسطينيين فرصة لتفعيل ديمقراطيتهم الولي

 للوصول إلى صيغة لتشكيل حكومة وحدة وطنيةماس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حركة ح

  .)2013الحساينة، (

لالنتخابات التشريعية الفلسطينية على أنها بداية مرحلة  أما بالنسبة إليران فقد كانت النظرة المبدئية

جديدة من التنازالت للجانب اإلسرائيلي، من خالل إشراك فصائل المقاومة الفلسطينية في العملية 
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أبو عمران، ( موقفها لصالح برنامج المقاومة السياسية، لكن حماس كانت دائماً تطمئن القيادة اإليرانية على

2014(.  

فوز ال هذا لم تتردد إيران في مباركةالتشريعي؛  وبعد فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس

: ن، وقالوتشكيل الحكومة الفلسطينية، وأشاد المتحدث باسم الخارجية اإليرانية باختيار الناخبين الفلسطينيي

  .)2012أبو سعده، ( "إن نتائج االنتخابات ستعزز وحدة الشعب الفلسطيني للدفاع عن حقوقه"

مار هذا الحدث البارز؛ فحرصت على تقديم نفسها كالعب مهم على الساحة ولم تغفل إيران عن استث

ل وبرفقته وفد من انعكاسات إقليمية، فاستقبلت خالد مشعالفلسطينية، نظراً لما قد تشكله نتائج االنتخابات 

مليون دوالر لتعويض قطع  250م، ووعدت الوفد بتقديم نحو 2006فبراير  19من حماس بتاريخ 

ثم أعلن علي خامنئي مرشد الثورة اإليرانية  المساعدات األمريكية واألوروبية عن الحكومة الفلسطينية،

جميع "وأن " تصار حماس هو تحقيق للوعد اإللهي باالنتصار للمجاهدينان"أن  :عند لقائه خالد مشعل

انتصار "كما أكد على أن " األبواب قد أغلقت في وجه الفلسطينيين، ولم يبق إال باب واحد هو باب الجهاد

ويفسر ، )2007 أبو جابر، وآخرون،( "حماس مرهون بالمقاومة وبالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

تبر اختيار الشعب لنواب حماس في البرلمان ثم هذا الدعم السخي المرشد األعلى علي خامنئي؛ الذي اع

كما تم تشكيل لجنة ، )2007عواد و السادة، ( تشكيل الحكومة، يعني القتال ضد النظام الصهيوني المحتل

في فلسطين، كما أكد مساعد رئيس الجمهورية اإليرانية على استمرار الدعم  لدعم الثورة اإلسالمية

  . )2007أبو جابر، وآخرون، ( اإليراني لحماس حتى تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني

ستراتيجي لعدة وبرغم هذا الدعم اإليراني الكبير لحماس؛ إال أن العالقة لم ترقَ لدرجة الحليف اال

  :أسباب أهمها

 .سعي حماس للتوازن في عالقاتها مع إقليمها وباألخص مصر والمملكة العربية السعودية .1

االختالف المذهبي، وخوف الحركة من أن يؤثر هذا التقارب على صورة الحركة في الداخل  .2

  .)2012أبو سعده، ( الفلسطيني ولدى شعوب المنطقة
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  2007الموقف القطري واإليراني من سيطرة حماس على قطاع غزة عام 

انعكست سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، على المشهد السياسي تجاه القضية الفلسطينية، إذ 

خالل موقف كل دولة من حركة حماس والسلطة الفلسطينية، ومن خالل  تعاملت الدول مع القضية من

  .مواقف الدول بخصوص سيطرة حماس على قطاع غزة

ظهر الجهد القطري الرامي لتمكين الفلسطينيين من إنفاذ ديمقراطيتهم من خالل العديد من التحركات 

مد الشيخ ح سطينية بالحوار، فقد هاتَفَلالدبلوماسية، التي دعت مراراً إلى ضرورة حل األزمة السياسية الف

كل من الرئيس  2006يونيو  12القطري بتاريخ  بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية

الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس؛ مؤكداً لهما حرص دولة 

اء األزمة من خالل الحوار بدالً من استعمال قوة قطر على حرمة الدم الفلسطيني، وضرورة التكاتف وإنه

الراية، ( السالح، وأن موقف قطر ثابت حول دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة

ولم تقف الجهود القطرية للوساطة عند ذلك الحد، بل عرض رئيس الوزراء القطري مبادرة من ؛ )2006

نقاط لتمهيد الطريق نحو حكومة وحدة وطنية فلسطينية لكنه فشل في جمع الرئيس الفلسطيني محمود ست 

  .)2014شراب، ( عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية في لقاء مشترك خالل زيارته لقطاع غزة

 الذي أن األحداث تطورت حتى وصلت إلى فرض حركة حماس سيطرتها بقوة السالح األمر إال

  .وضاعف وتيرة الحصار المطبق على قطاع غزة عمق الخالف السياسي الفلسطيني واالنقسام،

ذلك؛ دعا مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى عودة األوضاع إلى ما  وبناء على

األطراف الفلسطينية  103في قطاع غزة قبل سيطرة حماس، ودعا المجلس في دورته الـ كانت عليه 

 المنبثقة عن منظمة التحرير، بما كافة للعودة للحوار، والتفاهم لحل خالفاتها، واحترام المؤسسات الشرعية

مشعل، ( طينيفي ذلك المجلس التشريعي المنتخب وااللتزام بوحدة القرار للحفاظ على حقوق الشعب الفلس

  .)2008وآخرون، 
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ثم طالب رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني حركتي فتح وحماس بوقف االقتتال وااللتزام 

الدول "ودعاهما إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من جديد، وأضاف أن " مكة المكرمة"باتفاق 

، وأكد على "االستقرار في فلسطين، ودعم اتفاق الفلسطينيين وتحريم الدم بينهمالعربية مسؤولة عن دعم 

، لكنهم "ال يدعمون طرفاً على حساب طرف آخر"أن قطر تساند السلطة الفلسطينية والحكومة، وأنهم 

صحيفة فلسطين، ( يحاولون قدر اإلمكان إيجاد حل بحيث تعمل األطراف الفلسطينية السترجاع حقوقها

17/06/2007(.  

وبرغم االنقسام الفلسطيني إال أن قطر واصلت دعم الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة التي يرأسها 

إسماعيل هنية، مبررة ذلك باألزمة اإلنسانية التي يعاني منها القطاع، نتيجة حرمان الحكومة في القطاع 

  .)2014شراب، ( من المساعدات المالية الدولية

أما في إيران فقد اتفقت توجهات القادة اإليرانيين بمختلف تياراتهم على أن الحوار والعودة لخيار 

مع بدايات تطور الخالف السياسي الداخلي ف الفلسطيني،-الشعب هو الحل الوحيد إلنهاء االنقسام الفلسطيني

رحلة االقتتال بالسالح؛ حذر مرشد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية السيد علي الفلسطيني وتحوله ليدخل م

فلسطيني، معرباً عن أسفه  - الصهيوني إلى صراع فلسطيني- سطينيفتنة تغيير الصراع الفل"خامنئي من 

الواليات المؤامرة التي تحكيها "وجاء ذلك في إطار تنبيهه إلى " لمقتل الفلسطينيين من أي مجموعة كانت

، فقد وضع الحل إلحباط هذه الفتن من وجهة "وإسرائيل لزرع الفتنة والشقاق في العالم اإلسالمي المتحدة

رأيهم وبدورهم أدلى اإلصالحيون ب، "اليقظة والجهاد والمقاومة بوجه تهديدات العدو وأطماعه" نظره في 

ثم أعلن " العالقة عبر الحوار والتفاهم إلى حل المشاكل"محمد خاتمي عندما دعا  عبر الرئيس اإليراني

مشعل، وآخرون، ( الحوار ماستعداده الشخصي للتوسط بين الفصائل الفلسطينية لتبديد العراقيل أما

2008(.  

التي أدت لتمكين حماس من سيطرتها على قطاع غزة، كان النظام  2007يونيو  14ث الكن بعد أحد

اإليراني أبرز من وقف بجانب حركة حماس؛ حيث رأت في ذلك إعالء لكلمة مشروع المقاومة المسلحة 
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التهام اولهذا الموقف توجهت أصابع ، )2012طافش، ( ب تراجع مشروع التسوية السياسيةعلى حسا

اآلخر وهو السلطة وحركة  حداث عبر دعم حماس على حساب طرف الخالفإليران بتورطها في تلك األ

بأن الدفاع عن : "أن إيران نفت ذلك من خالل تصريح الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد، فتح، غير

، ثم بادر وزير "وأن الفتنة بين حماس وفتح هي من صنع إسرائيل مة الفلسطينية من واجبات إيران،المقاو

الخارجية اإليراني منوشهر متكي، باالتصال بأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى داعياً إلى بذل 

  .)2008، وآخرون، مشعل( الجهود الالزمة لحل األزمة الفلسطينية، نافياً تورط بالده في أحداث االنقسام

عبر عن قلق إيراني مما جرى  2007منوشهر متكي لقطر في يوليو  أثناء زيارة وزير الخارجيةو

كنا دوماً مع وحدة جميع الفصائل والقوى الفلسطينية : "... على الساحة الفلسطينية من اقتتال عندما قال

  .)2007عواد و السادة، ( "واالنسجام والتالحم فيما بينها

الدبلوماسية اإليرانية بالتصريح حول موقفها من األحداث، بل اتخذت خطوات عملية لذلك،  ولم تكتف

عندما جاء إلى دمشق مساعد وزير الخارجية اإليراني للشؤون العربية واإلفريقية محمد رضا باقري، 

مشعل، ( "توحيد الصفوف لمواجهة االحتالل"وأجرى سلسلة لقاءات مع مختلف األطراف الفلسطينية بهدف 

، إال أن تلك الجهود باءت بالفشل ولم يحدث أي تقدم في سبيل ضمان االنسجام )2008وآخرون، 

  .الفلسطيني

  2009-2008الموقف القطري واإليراني من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 

، فقد ظهر لعالمصدمة ل 2009 وبداية 2008غزة أواخر عام قطاع على  اإلسرائيليشكل العدوان 

ه من ، هذا العدوان الذي أعلنت عنرة الشعب الفلسطينيالرسمي عن نص والدولي جلياً التقاعس العربي

في –، ولم ترق التحركات الرسمية "تسيفي ليفني"في ذلك الوقت  القاهرة وزيرة خارجية كيان االحتالل

  .إلى مستوى معاناة أهالي قطاع غزة - معظمها
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أن المواقف الرسمية العربية والدولية لم تنطلق من أسس إنسانية أو قانونية، وكانت تلك  جلياًوظهر 

المواقف عبارة عن ردات فعل تعتمد على اآلراء المسبقة من المقاومة الفلسطينية ومن حركة حماس 

  .)2010دبور، وآخرون، ( تحديداً

مطالب المقاومة الفلسطينية التي تعكس مطالب سكان القطاع خالل الحرب  بالنسبة لقطر فقد تبنت

 في اليوم األول من العدوان على غزة بالدعوة لعقد قمة عربية غير عادية ت قطرعلى غزة، حيث بادر

، وجاء على لسان األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن قطر وسوريا تقدمتا لمناقشة العدوان

سوف تنتظر وصول ردود الدول رسمياً عليها لتحديد "قمة عربية غير عادية، وأن الجامعة  بطلب لعقد

في عقد القمة ، وكانت قطر تأمل "النصاب القانوني النعقاد القمة وفور وصول الردود سنعمل لعقد القمة

  .)28/12/2008صحيفة العرب، ( 2009يناير  03يوم الجمعة 

رية في خالل اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالقمة الخليجية الدوو

، وجاء في بيانها الختامي الدعوة إلى التحرك الدولي 2008ديسمبر  30- 29مسقط والتي عقدت في 

حطيط، ( تهمسؤولي إسرائيلفي غزة، وإدانة العدوان وتحميل ) اإلسرائيلية(لوقف ما وصف بـ آلة القتل 

تتخذ القمة أي خطوات عملية تجاه وقف العدوان وتحقيق مطالب الشعب  ، ولم)2009وآخرون، 

  .الفلسطيني القابع تحت العدوان الهمجي

ثم انتقلت الجهود الدبلوماسية القطرية للمطالبة بتحرك المجتمع الدولي؛ إلنهاء الجرائم اإلسرائيلية في 

قطاع غزة، والمحاسبة على األفعال اإلجرامية ضد الشعب الفلسطيني، كما دعت إلى إصدار قرار من 

الجمعية العامة لألمم المتحدة يلزم إسرائيل بتنفيذ فوري للقرارات الصادرة عن األمم المتحدة وقرارات 

طري ناصر عبد العزيز مجلس األمن، جاء ذلك في كلمة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة للسفير الق

  .)17/01/2009صحيفة العرب القطرية، ( النصر، المندوب الدائم لقطر لدى األمم المتحدة

، وعلى إثر رفض ة طارئة كما عرضت استضافتهاولذلك استمرت قطر في تأكيد توجهها نحو عقد قم

فيما يتعلق " السمسرة"بعض الدول الجهود القطرية، اتهم رئيس الوزراء القطري بعض الدول العربية بـ 
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، )2013الرنتيسي، ( بغزة، وانتقد دوالً عربية لم يسمها قائالً أنها شاركت في الحصار على قطاع غزة

تحت علم  ، بعد عجزها عن عقد القمة2009يناير  16بتاريخ  "غزة الطارئةقمة "وقد تمكنت قطر من عقد 

وفق وجهة نظر بعض – جامعة الدول العربية، لعدم توفر النِّصاب العربي الرسمي لذلك، على اعتبار

ادية التي قتصشاوري على هامش القمة العربية االأنه يمكن عقد لقاء ت -الدول التي رفضت عقد القمة

من : "ى أنه، إال أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رأ2009يناير  19لكويت في ستعقد في ا

إسحق، وآخرون، ( "في غزة على هامش قمة معدة سلفاً في جلسة تشاورية المعيب مناقشة ما يجري

صحفي عن إغالق قطر لمكتب ،  ثم أعلن رئيس الوزراء القطري عقب انتهاء القمة في مؤتمر )2010

مليون دوالر إلعادة إعمار قطاع غزة،  250، وإسهام قطر بمبلغ قطرفي  اإلسرائيليالتمثيل التجاري 

  .)2009حطيط، وآخرون، ( إسرائيلوأكد أن فرصة السالم الحقيقي تكون بقيام دولة فلسطينية إلى جانب 

التي عقدت في الدوحة أبرز الصور التي تعبر عن تأزم الموقف العربي تجاه  كانت قمة غزة الطارئة

القضية الفلسطينية، وهذا ما عبرت عنه كلمات أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عندما وصف 

... ما إن يكتمل النصاب حتى ينقص : "محاربة بعض الدول لهذه القمة، وتردد بعض الدول، حيث قال

النصاب اكتمل : "القطري ذكر أن ء، كما أن الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزرا"ونعم الوكيلحسبي اهللا 

  .)15/01/2009صحيفة العرب، ( "د ويتقلصأربع مرات ليعو

بالنسبة إليران، تراوحت مواقفها من هذا العدوان بين إعالن التأييد لحركة حماس والتنديد بالعدوان 

اإلسرائيلي من جهة، وبين توجيه االتهام واللوم للدول العربية واإلسالمية من جهة ثانية، ولذلك انتقد 

على غزة  اإلسرائيليان البعض إيران لتقاعسها عن تحويل خطابها بشأن فلسطين إلى فعل خالل العدو

  .)2011غريب، (

على قطاع غزة، وكذلك الصمت الدولي، وطالب المتحدث باسم  اإلسرائيليةفقد أدانت إيران الحرب 

مي بالتحرك، لمنع خارجيتها حسن قشاوي المجتمع الدولي السيما مجلس األمن ومنظمة المؤتمر اإلسال

  )2012العبيدي، ( من االستمرار في ارتكاب جرائمه الوحشية ضد الفلسطينيين إسرائييل
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من واجب جميع المجاهدين الفلسطينيين والمؤمنين في : "كما أكد مرشد الثورة علي خامنئي، على أن

 "المي الدفاع عن النساء واألطفال العزل في غزة، وسيكونون في مراتب الشهداء إذا ما قتلواالعالم اإلس

أن هدف الكيان الصهيوني وأمريكا من الحرب على قطاع "، وأشار خامنئي إلى )2009نوفل، وآخرون، (

وفي افتتاحه ، )2014أبو عمران، (غزة هو القضاء على مبدأ المقاومة والهيمنة على الشرق األوسط 

علي خامنئي هجوماً عنيفاً على  اع غزة بعد الحرب، شنطهران حول دعم قط للمؤتمر الذي عقد في

ورأى أن الصمود والمقاومة هما " رافعي شعار الواقعية السياسية"بعض الزعماء العرب الذي أسماهم بـ 

إسحق، ( السبيل الوحيد إلنقاذ فلسطين، وأن القضية الفلسطينية هي أهم قضية ملحة في العالم اإلسالمي

  .)2010وآخرون، 

لذلك أجرى الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد اتصاالً مع نظيره السنغالي عبد اهللا واد رئيس القمة 

لوقف جرائم ضرورة أن تبذل الدول اإلسالمية مساعيها : "لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، أكد خالله على 11

اعتماد كل الوسائل لمساعدة "، ودعا الدول اإلسالمية إلى "سطينيين العزلالصهاينة المحتلين ضد الفل

   )2010إسحق، وآخرون، ( "الشعب الفلسطيني

وفي كلمته  في قمة غزة الطارئة ندد نجاد بالعدوان على غزة واعتبره انتهاك واضح وصريح 

الغربية التي ساندت إسرائيل بأنها شريكة في هذا العدوان، وأيد دعوة قطر للقوانين الدولية، وعد الدول 

العبيدي، ( إلنشاء صندوق إلعمار غزة، مؤكداً على وقوف الشعب اإليراني الدائم مع الشعب الفلسطيني

2013(.  

القادة  لفضائية ضمن برنامج لقاء خاص،في مقابلة تلفزيونية على قناة الجزيرة اكما دعا أحمدي نجاد 

تحمل مسؤولياتهم التاريخية من منطلقات إنسانية وقومية وإسالمية، ألن أبناء غزة بشر أوالً "العرب إلى 

، "قطع كافة أشكال العالقات مع الكيان الصهيوني"وأكد على ضرورة " وعرب ثانياً، ومسلمون ثالثاً

على قضية المواجهة مع الكيان  والتركيز" الخطر اإليراني"طالب الزعماء العرب بكف التركيز على و
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دولة عربية لتتفرج على شرذمة فاسدة من الصهاينة  22حكومات "الصهيوني وعبر عن حزنه لوقوف 

  .)2009قناة الجزيرة، ( "المجرمين

وإنهاء على غزة،  ائيليةاإلسربوقف فوري للهجمات "وطالب وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي 

، وأعلنت إيران استعدادها الستقبال الجرحى الفلسطينيين للعالج في مستشفياتها، باإلضافة إلقامة "الحصار

تي ذلك في إطار إحراج مصر، التي كان من المتوقع ميداني على األراضي المصرية، ويأ مستشفى

الحكومة المصرية على باسم الخارجية اإليراني حث  ثرفضها إلقامة المستشفى، ففي تصريح للمتحد

  .)2010إسحق، وآخرون، ( "العمل بمسؤوليتها وواجبها اإلسالمي واإلنساني"

ولم تكتفف الدبلوماسية اإليرانية بالتصريحات؛ بل قامت القيادات اإليرانية بزيارة مكوكية للعديد من 

أبو سعده، ( متماسكة؛ تواجه العدوان اإلسرائيلي على غزةالدول العربية وذلك من أجل تكوين جبهة 

2012(.  

أرسلت بعثة إيران إلى األمم المتحدة رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس  وعلى صعيد التحرك الدولي،

عمليات القتل  األمن طالبت فيها باتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة جرائم الكيان الصهيوني في غزة، وإلنهاء

  .)2009نوفل، وآخرون، ( ضد أبناء الشعب الفلسطيني

  2012الموقف القطري واإليراني من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

، )حماس(بدأ العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة باغتيال أحد أبرز قادة حركة المقاومة اإلسالمية 

، وفي تطور نوعي لدى المقاومة في أحمد الجعبري أركان جناحها العسكري كتائب القسامورئيس 

تل إجراءات الرد على االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين، قصفت كتائب القسام وألول مرة مدينة 

اإلقليمية في ، جاء ذالك الفعل اإلسرائيلي ورد الفعل الفلسطيني في ظل تغييرات جذرية على الساحة أبيب

ظل الحراك الشعبي العربي أو ما أصطلح على تسميته بالربيع العربي، هذه التغييرات التي ألقت بظاللها 

  .على تطور األحداث خالل العدوان كما تأثرت المواقف الرسمية والجهود تجاه القضية الفلسطينية
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دعا رئيس الوزراء القطري في أول تصريح رسمي لقطر حول العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، 

: الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني مجلس األمن الدولي إلى االضطالع بمسؤولياته في حفظ األمن، وأضاف

، "أحب أن أدين باسم دولة قطر وأعزي الضحايا في غزة، وأن هذا االعتداء يجب أن ال يمر دون عقاب"

اله الباسل والعادل لنيل حقوقه المشروعة وأكد على دعم قطر ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني في نض

  .)15/11/2012صحيفة الراية، ( وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف

خالد العطية وزير الدولة للشؤون .ومع استمرار العدوان على قطاع غزة، طالبت قطر على لسان د

لتوجه لمجلس األمن الدولي العتماد قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الخارجية، با

ضد الشعب  -منذ احتاللها األراضي الفلسطينية- االعتداءات واإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل 

أن "ى الفلسطيني، وتقديم المسؤولين اإلسرائيليين عن هذه االعتداءات إلى القضاء الجنائي الدولي، وشدد عل

ما آلت إليه تطورات األوضاع في دولة فلسطين المحتلة يستدعي الوقوف بكل صدق وإخالص مع الشعب 

الفلسطيني خصوصاً في هذا الوقت بالذات حيث نجد أنفسنا أمام تصعيد خطير للوضع في األراضي 

في ارتكاب  ، ثم حمل العطية المجتمع الدولي ومجلس األمن مسؤولية استمرار إسرائيل"الفلسطينية

المجزرة تلو األخرى، مؤكداً أن تراخي المجتمع الدولي وتجاهل مجلس األمن لهذه المجازر بحق الشعب 

الفلسطيني هو ما شجع إسرائيل على االستمرار في الغطرسة وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 

  .)17/11/2012صحيفة العرب، ( بما ينعكس على تهديد استقرار وأمن المنطقة بالكامل

زيارة ومع دخول العدوان على قطاع غزة يومه الثالث، قام أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ب

؛ التقى خاللها الرئيس المصري محمد مرسي، وعبر عن تقديره للجهود المصرية ومبادرتها عاجلة لمصر

ماليين دوالر  10الفلسطينيين في المشافي المصرية، معلناً مساهمة قطر بمبلغ في عالج جرحى العدوان 

لعالج الجرحى في المشافي المصرية، وتقديم مساعدات طبية عاجلة تشمل أدوية ومستلزمات طبية 

أخرى، للمساهمة في دعم القطاع الصحي في قطاع غزة، وفي كلمته في افتتاح االجتماع الوزاري العربي 

، حذر رئيس الوزراء القطري من 2012نوفمبر  17طلق أعماله في القاهرة بتاريخ ادي الذي انغير الع



123 

 

تفاقم األوضاع في قطاع غزة نتيجة العدوان اإلسرائيلي، ودعا إلى إعادة النظر بشكل كامل في عملية 

، وأوضح أن هذا )18/11/2012العرب،  صحيفة( السالم وإستراتيجية التعامل مع عملية السالم برمتها

االجتماع ليس إلعالن الحرب أو القيام بعمل عسكري، وأشار إلى ضرورة وفاء الدول العربية بتعهداتها 

المالية لمساندة الشعب الفلسطيني، وعدم االكتفاء بمواقف الشجب واإلدانة وإصدار البيانات، وشدد على أال 

  .)18/11/2012صحيفة الراية، ( للمال والوقت فقط تكون هذه االجتماعات مضيعة

وفي مقابلة على قناة الجزيرة القطرية، نبه أمير قطر إلى ضرورة وجود موقف عربي مؤثر دولياً 

يحقن دماء الفلسطينيين، ويمنع أي اعتداء إسرائيلي، مبيناً على أنه قد حان الوقت ألن يطلب من 

إلسرائيليين رفع الحصار عن قطاع غزة السيما وأنها أرض محررة، الفتاً إلى أن إسرائيل بطبيعتها لم ا

  ).18/11/2012قناة الجزيرة بتاريخ (توقف عدواناً إال إذا كانت تجد مقاومة صلبة مثلما حصل في غزة 

ل ثاني أن قطر أكدت قطر على لسان رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم آ

مع التهدئة، بشرط أن تتم بصورة ال تسمح ألي طرف أن يستمر في االغتياالت ويطلب من الطرف 

اآلخر أن يلتزم بتهدئة كاملة، ثم حذر من أن يصبح الحصار الجائر على غزة هو شرارة االنفجار 

سانية وإعادة اإلعمار لألوضاع، وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه قطر لغزة ينحصر في المساعدات اإلن

  .)20/11/2012صحيفة الراية، ( وأنها ال تشمل التسليح

دعت إيران جميع الدول لمساعدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم اإلسرائيلية، وهذا واجب و

العالم غافل، جاء ذلك من خالل عليها ألن قيام إسرائيل بقتل النساء واألطفال في قطاع غزة دليل على أن 

أن مساعدة الشعب الفلسطيني هو أحد سياساتنا : "الناطق باسم وزارة الخارجية اإليرانية، وأضاف

  .)20/11/2012وكالة فلسطين اليوم، ( "الخارجية الرئيسية

ضرورة هذه الحركة إلى وبصفتها رئيساً لحركة عدم االنحياز، طلبت إيران من الدول األعضاء في 

االنتباه للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المضطهد وخاصة أهالي قطاع غزة 
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وكالة فلسطين ( إسرائيلالمحاصر، وطالبت الدول األعضاء بإدانة حازمة لهذه الجرائم وقطع العالقات مع 

  .)15/11/2012اليوم، 

 إسرائيلضد " أعمال ثأرية"دعا وزير الدفاع اإليراني أحمد وحيدي، العالم اإلسالمي إلى القيام بـ 

في غزة، وأكد على أن الهجمات على سكان قطاع غزة األبرياء هي مثال " جرائم النظام الصهيوني"لوقف 

الوحدة وتحرك ثوري وأعمال ثأرية يقوم بها العالم "واضح على جرائم حرب، وأضاف أن وحدها 

  .)18/11/2012صحيفة العرب، ( "اإلسالمي يمكن أن تنهي جرائم النظام الصهيوني

الخصوص، دعا علي الريجاني رئيس مجلس الشورى اإليراني دول المنطقة إلى إرسال  وبهذا

التحركات السياسية لبعض دول : "، وأضافإسرائيلالسالح للفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم، ومحاربة 

ن ذلك أللجاءت دعوته  ،"المنطقة مفيدة لكنها ليست كافية، اليوم نتوقع منهم أن يرسلوا مساعدات عسكرية

وكالة فلسطين اليوم، ( على حد قوله" النظام الصهيوني"الواليات المتحدة والغرب يرسلون أسلحة إلى 

18/11/2012(.  

وعلى إثر موجة االتهامات التي وجهها الغرب إليران بسبب تصريحات قياداتها حول مد الفلسطينيين 

ري اإليراني اللواء محمد علي جعفري أن إيران نقلت تقنية صواريخ بالسالح؛ كشف قائد الحرس الثو

إلى المقاومة الفلسطينية في غزة، وفي هذا السياق ذكر عالء الدين بروجردي رئيس لجنة األمن  5- فجر

بأن إيران تزود النشطاء في غزة  إسرائيلالقومي والسياسة الخارجية في البرلمان اإليراني أن مزاعم 

إن النشطاء قادرون على تأمين احتياجاتهم : "بأنها ال أساس لها من الصحة، وقال 5- ربصواريخ فج

، في إشارة واضحة )22/11/2012صحيفة الراية، (  "وليسوا في حاجة إلى أسلحة من خارج أراضيهم

القيادي البارز في حركة تنفي إرسال إيران للصواريخ، لكنها ال تنفي نقل تقنية تصنيعها، وهذا ما أكده 

إسرائيل خالل الحرب صناعة أن بعض الصواريخ التي أطلقت من غزة تجاه : محمود الزهار .حماس د

وكالة فلسطين ( أي شيء مقابل دعمها للمقاومةفلسطينية، مؤكداً أن إيران لم تطلب من حركته  إيرانية بأيد

  .)23/11/2012اليوم، 



125 

 

  الموقف القطري واإليراني من المصالحة الفلسطينية

سعت قطر منذ اللحظات األولى لالنقسام إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الفلسطينيين، فقد 

الخارجية أحمد عبد العزيز آل محمود في جلسة حوار عقدت في  شارك وزير الدولة القطري للشؤون

بين الفصائل الفلسطينية وبحضور موفدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس  2007دمشق في بداية عام 

ا للتمهيد للقاء يجمع الرئيس وحيث سع) المعروف بمحمد رشيد(وهما زياد أبو عمرو وخالد سالم 

، لكن هذه الوساطة )2013الحساينة، ( رئيس المكتب السياسي لحماس الفلسطيني عباس وخالد مشعل

تكللت بالفشل بعد إصرار الرئيس الفلسطيني على أن تلتزم حكومة حماس بقرارات منظمة التحرير 

أن حماس اقترحت  يرالدولية، غ ة، وبالقراراتالفلسطينية، وباالتفاقيات الموقعة، وبقرارات القمم العربي

  .)2008مشعل، وآخرون، ( ات وهذا ما أفشل تلك الوساطةاالتفاقي" احترام"صيغة 

لقد أكد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني دعم بالده للوحدة الوطنية الفلسطينية وجهود 

الفلسطيني الداخلي لتغليب مصلحة طرف دون المصالحة بين الفرقاء، داعياً إلى عدم التدخل في الشأن 

اآلخر، فإن عدم اعتراف دول كثيرة بنتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية ومعاقبة الشعب الفلسطيني 

قد أفقد دوالً كثيرة مصداقيتها عند حديثها عن الديمقراطية، كما انتقد رئيس الوزراء القطري  ،بالحصار

عدم االنحياز لطرف فلسطيني على : "الفلسطيني الداخلي داعياً إلى سلوك بعض الدول تجاه الخالف

  .)2010إسحق، وآخرون، ( "حساب آخر

برعاية اتفاق الدوحة بين حركتي  ةوتكللت الجهود القطرية بالنجاح في دعم مسار المصالحة الفلسطيني

والنجاح في جمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس  ،2012فبراير  26ماس في فتح وح

 تكوين حكومة وحدة وطنية برئاسة عباسالمكتب السياسي لحماس خالد مشعل لتوقيع اتفاقية تتضمن 

  .)2013الحساينة، (
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العودة إلى "ر الفلسطينيين إلى دعا أمير قط وفي كلمته في الجامعة اإلسالمية خالل زيارته لقطاع غزة

آن "، مضيفاً أنه "الفلسطينية االنقسام هو مصدر الضرر األكبر بالقضية"، وأشار إلى أن "الوحدة الوطنية

  .)2012معا، ( "األوان لطي صفحة الخالف وفق األسس التي تم االتفاق عليها في الدوحة والقاهرة

ونظراً لتعثر إتمام المصالحة واصطدامها ببعض المعيقات؛ اقترح أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل 

 قمة عربية مصغرةفي الدوحة، عقد  2013التي عقدت في مارس  24ثاني خالل القمة العربية الـ 

جامعة الدول لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، على أن تعقد هذه القمة في القاهرة وبرعاية من 

  ،)2013، 24القمة العربية ( العربية

بالنسبة إليران فقد ظهر القلق على مستقبل القضية الفلسطينية، وتغيير مسار الصراع نتيجة لالنقسام 

أسفه السياسي الفلسطيني، حيث أكد المرشد األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي على ذلك، معرباً عن 

وإسرائيل  إلى المؤامرة التي تحيكها الواليات المتحدة لمقتل الفلسطينيين من أي مجموعة كانت، منبهاً

أبو جابر، ( لزرع الفتنة والشقاق في العالم اإلسالمي، داعياً إلى اليقظة وعدم االنجرار نحو الفتن

  .)2007وآخرون، 

الفلسطيني على القضية الفلسطينية، عبر وزير خارجية - السلبية لالقتتال الفلسطينيوخوفاً من اآلثار 

، عن قلق إيراني مما جرى على الساحة الفلسطينية 2007إيران منوشهر متكي أثناء زيارة قطر في يوليو 

ية تكون لقد دافعنا دوماً عن إقامة دولة فلسطينية على جميع األراضي الفلسطين: "من اقتتال عندما قال

عاصمتها القدس، كما دافعنا عن ضرورة عودة جميع الفلسطينيين إلى ديارهم، وكنا دوماً مع وحدة جميع 

الفصائل والقوى الفلسطينية واالنسجام والتالحم فيما بينها، ولهذا السبب وقفت إيران بكل وضوح وشفافية 

، )2007عواد و السادة، ( "سبقةداعمة التفاق مكة ودخول جميع األطراف في حوار جدي دون شروط م

 ا انبثق عنه من حكومة وحدة وطنيةوم 2007صفت إيران هذا االتفاق الذي أنجز في شباط ووقد 

لألزمة الداخلية الفلسطينية، جاء  اًعلى اعتبار أنه يضع حدبالخطوة البناءة، معبرة عن ارتياحها النجازه 

  .)2008مشعل، وآخرون، ( ذلك على لسان الناطق باسم الخارجية محمد علي حسيني
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تزايد اتهام إيران بالتأثير سلباً على  إلى 2009الفلسطينية خالل عام -ينيةأدى تعثر المصالحة الفلسط

أن حركة  رانيين حول دعم جهود المصالحة إالمن تصريحات القادة اإلي القضية الفلسطينية، فعلى الرغم

فتح اتهمت إيران بالضغط على حماس لتجميد الحوار، وأن أمين عام مجلس األمن القومي اإليراني سعيد 

جليل نصح قيادات حماس وبعض الفصائل الفلسطينية بعدم التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني، كما وجه 

إسحق، ( فلسطيني محمود عباس االتهام نفسه إلى إيران بأنها تعطل المصالحة الفلسطينيةالرئيس ال

  .)2010وآخرون، 

ويرى البعض أن إيران لم تتحمس لجهود المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، على 

ما  مشروع التسوية السياسية الذي تزامن مع بدءواعتبار أن هذا التقارب بين مشروع المقاومة المسلحة 

الربيع العربي وما شكله من اتهام إليران بتغليب مصالحها خالل تعاملها مع ثورات الشعوب  يسمى

رئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أن هذه االتهامات تالشت بعد زيارة ال إال، )2012طافش، ( العربية

طهران لحضور قمة عدم االنحياز، حيث عرض الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد على الرئيس 

الفلسطيني استضافة المصالحة، إال أن هذا العرض قُوبِل بالرفض من طرفي الخالف الفلسطيني، على 

 أو أي دولةاعتبار أن ملف المصالحة قد قطع شوطاً كبيراً برعاية مصر وال يعقل أن يتم نقله إلى إيران 

  .)2014أبو عمران، (

  )مؤتمر أنابوليس(سوية السلمية للقضية الفلسطينية مشاريع التالموقف القطري واإليراني من 

تحقق للشعب الفلسطيني  ل القضية الفلسطينية بصورة عادلةتتفق قطر وإيران على ضرورة ح

لمعاناته المستمرة، لكن الدولتين تختلفان حول اآلليات والوسائل لتحقيق ذلك؛ فقطر  اًطموحه، وتضع حد

الدولية وعلى أساس قرارات األمم  ر الطرق السلمية استناداً للقراراتتعتمد على حل القضية الفلسطينية عب

القضية الفلسطينية  المتحدة، التي تمنح الفلسطينيين دولة إلى جانب دولة إسرائيل، أما إيران فترى أن حل

  .يكمن في إنهاء االحتالل تماماً وإزالته عن األراضي الفلسطينية، ويكون ذلك بالمقاومة المسلحة
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لذا فمن المتوقع أن نرى تبايناً بين المواقف القطرية واإليرانية تجاه مشاريع التسوية السلمية للقضية 

م قف الطرفين تجاه المشروع األمريكي للسالالفلسطينية، وهذا ما سيحاول الباحث رصده من خالل موا

في ظل احتفاظ قطر بعالقات مع إسرائيل، قبل أن تقطعها بإغالقها  والذي طُرح في مؤتمر أنابوليس

  .2009-2008إثر العدوان على قطاع غزة  قطرالمكتب التجاري اإلسرائيلي في 

عقب نجاح حماس في االنتخابات يأتي هذا المؤتمر ضمن توتر ملحوظ في مسار القضية الفلسطينية 

الفلسطينية وتشكيلها الحكومة، وما لحق بذلك من انقسام سياسي فلسطيني عقب سيطرة حماس بقوة السالح 

للعمل على إفشال الديمقراطية الفلسطينية بوسائل  ا دعا الواليات المتحدةعلى قطاع غزة لفرض األمن، مم

  .عدة

دعوة للرئيس الفلسطيني  2007نوفمبر  20األمريكي السابق جورج بوش في  فقد وجه الرئيس

، وخالل افتتاح المؤتمر 2007نوفمبر  27مر أنابوليس، الذي عقد بتاريخ محمود عباس للمشاركة في مؤت

أعلن بوش التوصل إلى وثيقة تفاهمات مشتركة بين الفلسطينيين وإسرائيل، كان ذلك بعد أن أبدى الجانب 

سطيني تشاؤماً إزاء فرص إنجاز الوثيقة، بعدما رفض الجانب اإلسرائيلي تضمينها جملة تفيد بأن الفل

، ورفضه تحديد سقف زمني 1967المفاوضات تهدف إلى إنهاء االحتالل لألراضي المحتلة عام 

  ).2008، القاسم، وآخرون( للمفاوضات، وتشكيل لجنة ثالثية لمتابعة التنفيذ

دولة  40س حضوراً عربياً كثيفاً مع حضور دولي كبير، وصل إلى أكثر من شهد مؤتمر أنابولي

ومؤسسة دولية، معظمهم ليس لهم صلة بالموضوع مباشرة، وكان الهدف من دعوة الدول العربية 

المؤتمر تجاوز التطبيع رأت إيران أن الهدف من انعقاد ، و)2009الوادية، ( خصوصاً التطبيع مع إسرائيل

إلى ما هو أبعد، على الرغم من اإلعالن العربي بأن المشاركة لن تكون استعراضية، وأن التطبيع مع 

  .)2007الصمادي، ( إسرائيل لن يكون مجانياً

عمل فرعية كل المفاوضات على بدء مفاوضات التسوية الدائمة بشكل فعلي في ست لجان  اتفق طرفا

وذلك  ،)القدس، الالجئين، الحدود، األمن، المياه، االستيطان( :هي ،منها متخصص في موضوع محدد
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لتوجيه اللجان، على أن تكون هناك لجنة ل ، وستجري المفاوضات في تلك2008عام ابتداء من  مطلع 

، وقد اجتمعت لجنة التوجيه ي ليفنيووزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيف ،برئاسة رئيسي الوفدين أحمد قريع

  .)2008محمد، ( في القدس المحتلة 2007ديسمبر  12في 

اإلسرائيلية خالل مؤتمر -إلنجاح المفاوضات الفلسطينية -من وجهة نظرها-  حددت قطر خمس نقاط

  :أنابوليس، وهي كالتالي

 .النهائي البدء الفوري والمتواصل لمفاوضات الوضع - 1

 .تعجيل البدء بالمسارين السوري واللبناني في مفاوضات السالم - 2

 .االلتزام باإلطار الزمني للتفاوض - 3

 .اإلشراف الدولي الدقيق على المتفاوضين - 4

صحيفة الراية، ( التفاوض وفق األسس والمرجعيات التي وردت في رسالة الدعوة للمؤتمر - 5
29/11/2007(.  

وترى قطر أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو األساس الوحيد للسالم واالستقرار، وهو 

السبيل الوحيد العتراف كل دول المنطقة بدولة إسرائيل، كما أن التغيير المطلوب في الشرق األوسط 

س، إلى جوار دولة أن تكون لهم دولة عاصمتها القدمبنياً على حقوق الفلسطينيين، بيجب أن يكون 

  .)2008مشعل، وآخرون، ( إسرائيل، مما سيضمن أمن إسرائيل وأمن الفلسطينيين

اركة وفي كلمة السكرتير األول للوفد القطري الدائم لدى األمم المتحدة أمام الجمعية العامة، أكد أن مش

 على إنجاح كافة الجهود التي تتم من أجل السالمانطالقاً من حرصها  دولة قطر في مؤتمر أنابوليس

، وقد أكد ذلك  مشاركة قطر في المؤتمر بوفد رفيع المستوى برئاسة )06/12/2007صحيفة الراية، (

أهمية الوصول للسالم العادل ن الخارجية، تعبيراً عن أحمد بن عبد اهللا آل محمود وزير الدولة للشؤو

 ؛1967وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية المحتلة عام  ،والشامل في منطقة الشرق األوسط

، وترى )29/11/2007صحيفة الراية، ( حتى تنعم جميع دول المنطقة وشعوبها باألمن والسالم والرخاء

قطر أن األمن والسالم لن يتم دون موافقة فصائل المقاومة الفلسطينية على الحلول المطروحة، خصوصاً 
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حركة حماس التي حصلت على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، جاء ذلك على لسان الشيخ 

التوقيع على اتفاق تسوية أنه ال يمكن : "حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية موضحاً

  ).2008، وآخرونالقاسم، ( "مع إسرائيل من دون موافقة حماس

على  طالبت الواليات المتحدةبالنسبة إليران، فقد رفضت مؤتمر أنابوليس، وتوقعت فشله األكيد، و

، في حين رأى الرئيس لسان الرئيس األسبق هاشمي رفسنجاني بالتخلي عن الدعم المطلق إلسرائيل

كما " هدف رعاة هذا المؤتمر ربط كل األنظمة العربية بالكيان الصهيوني"ذاك أحمدي نجاد أن يراني آناإل

 إن لمما دام لم يحضر الممثلون الحقيقيون للشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية، و: "نُقل عن نجاد قوله

ع ومئات االجتماعات المماثلة يعترف بأقل ما يمكن من الحقوق ومطالب هذا الشعب؛ فإن هذا االجتما

  .)2008مشعل، وآخرون، ( "ستكون غير مجدية

الحاضرين في أنابوليس ليس لديهم نفوذ أو دور في " وأشار مستشار المرشد األعلى إليران إلى أن  

تعارض مؤتمر "، وأوضح أن طهران "فلسطين، كما أنه ليس بينهم وبين إسرائيل خالفات أو مشاكل

  .)2007موقع البينة، ( "أنابوليس من منطلق أن خريطة المنطقة ليس فيها مكان لدولة تسمى إسرائيل

فصائل فلسطينية أخرى  إلسالمي وثمانيةوكخطوة عملية، دعت إيران حركتي حماس والجهاد ا

ممثل الفعلي للشعب الفلسطيني، وأنهم من يملكون الدور لمؤتمر مضاد في طهران، معتبرةً هذه الفصائل ال

  .)2007موقع البينة، ( على الساحة الفلسطينية
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  :الخاتمة

مما سبق، يظهر لنا أن قطر تميزت في سياستها تجاه القضية الفلسطينية عن إيران بأنها لم تعمل على 

في عملية السالم وإلى مقعد على طاولة المفاوضات،  فعال سعت إلى دورإضعاف السلطة الفلسطينية، بل 

فكانت قطر مستعدة باستمرار للمناورة بين الجهات المتنافسة على ساحة القضية الفلسطينية، بهدف تعزيز 

سياساتها الخاصة، وما يؤكد ذلك استمرار الزيارات الرسمية للرئيس الفلسطيني إلى قطر رغم احتضان 

  .)2013الحساينة، ( قيادات من المكتب السياسي لحماس على رأسهم خالد مشعلل قطر

كالً من قطر وإيران تسعيان للحصول على المكانة اإلقليمية والدولية من خالل ويرى الباحث أن 

هي قضية احتالل أرض، وأن  التدخل في مسارات القضية الفلسطينية المختلفة، وبما أن القضية الفلسطينية

الدينية والقومية واإلنسانية والقانونية، فإن السياسة  :منها ،تنوعةم اًهذه القضية واألرض تحمالن أبعاد

على تلك المعطيات، ولكن وفق قدراتهما ومقوماتهما التي تَحد  لخارجية لكال البلدين تتحرك بناءا

األداة والطريقة األنسب لتحقيق أهدافها،  لسالح ورفض التسويةسياساتهما؛ فإيران ترى في دعم المقاومة با

  .لقرارات الدوليةفإنها تدعم مشاريع التسوية السياسية بما يحقق طموحات الفلسطينيين ويحقق ا أما قطر

القول من خالل استقراء مواقف كال البلدين من األحداث التي مرت بالقضية خالل فترة  لذا يمكننا

الدراسة السيما خالل مرحلة الحراكات الشعبية، أن مواقفهما اتسمت بالثبات في دعم القضية الفلسطينية، 

انعكس على  نظراً ألن دعم الشعب الفلسطيني وتوفير مقومات صمودهفي بعدها المقاوم، مما أثر عليها 

  .العالقات بين البلدين كداعم أساس للقضية الفلسطينية جاءتالمقاومة صموداً في الميدان، وعليه 
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  النتائج والتوصيات

  النتائج

ن هذا التباين يقوم بصورة تتباين الدول بصورة واضحة في مقومات القوة التي تمتلكها، ولك - 

فامتالك األسلحة اإلستراتيجية أهم من بناء قوة ها؛ معلى نوع هذه القوة وليس كَ أساس

عسكرية كبيرة تقوم باألساس على األسلحة التكتيكية، وإن كانت مهمة، كما أن تنوع مصادر 

 .قتصاد أهم من تركزه في مجال واحد وإن كان قوياًاال

ؤية تتباين األهداف القومية العليا من دولة ألخرى وفق قوة الدولة وقدراتها المتاحة، ور - 

  .النخب السياسية فيها

لقوة الدولة األثر في تحديد نوعية أدوات السياسة الخارجية التي تستعملها، بل تؤثر في  - 

سلوكها واستراتيجياتها؛ فالدول الكبرى تتمتع بالقدرة على مكافأة ومعاقبة الدول األخرى، إما 

نما ال تمتلك الدول الصغيرة عسكرياً أو اقتصادياً، من خالل الفعل المباشر أو التلويح به، بي

  .أكثر أدوات القوة الناعمة، التي تجبرها على عقد األحالف حيناً أو إتباع إستراتيجية الحياد

رأت قطر أنها بعقد شبكة تحالفات مع دول متناقضة في سياساتها، ستتمكن من االنعتاق من  - 

، مما كإيران والسعودية المتناقضة في أهدافها الدوران في فلك القوى المركزية اإلقليمية

 .سيؤهلها للعب أدوار أكبر، والحصول على مكانة إقليمية مؤثرة، وحضور دولي الئق

عنصراً فاعالً في الشرق  قطر سياسة خارجية فريدة من نوعها، فأظهرت نفسهاطورت  - 

األوسط، وأن بمقدورها التحرك في اإلقليم بحرية، من خالل ما تملكه من قدرة اقتصادية 

كبيرة، ودبلوماسية نشطة، وإعالم قوي، مما مكنها من التدخل في الكثير من الصراعات، 

ع له من ناحية أهميتها للقوى الكبرى في حل خالفات اإلقليم الذي تتبومبرزةً مدى فاعليتها، 

 .أعطاها مزيداً من حرية الحركةجغرافية ومن ناحية قومية، األمر الذي 
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التنمية الشاملة المستدامة لمواردها : يمكن استنتاج تعريف قطر ألمنها القومي على أنه - 

وثرواتها، وضمان حق األجيال القادمة في الحياة الكريمة؛ لذا فحدود أمن قطر تتسع ألبعد 

، لتصل إلى مجال التأثير والتأثر، بما يضطرها للعمل بقوة خارج جغرافيةال من حدودها

 .دودها بما تملكه من مقومات قوتها، وهذا ما يجعل قطر تتعرض للنقدح

يفسر حدوث عدة ثورات في تاريخ  تاريخياً عانت إيران من التبعية للقوى الخارجية، مما - 

  .ي الثقافي اإليرانيإيران الحديث، وأن الفكر الثوري متجذر لدى الوع

يعكس الدستور اإليراني األبعاد القومية واأليديولوجية المحركة للتوجهات السياسية اإليرانية،  - 

فيرسخ القومية الفارسية واالنتماء للمذهب الشيعي من خالل مواده الحاكمة للسياسات، وهذا 

ق الحضاري قبل ما دعم الحضور اإليراني اإلقليمي من خالل إعطاء إيران صبغة التفو

  .اإلسالم من خالل الحضارة الفارسية وبعد اإلسالم من خالل التميز المذهبي

اإليرانية؛ حيث يفرض الخلل في بناء القوة الصلبة - يحكم التعاون والتكامل العالقات القطرية - 

لكل من قطر وإيران حاجة كل منهما لآلخر، فإيران قوة عسكرية إقليمية ال يستهان بها في 

الجانب العسكري لكن القوية من ة الخليج العربي، وعلى نقيضها قطر الضعيفة في منطق

العالقات مساحة لكال الطرفين للعب ادوار إقليمية النواحي االقتصادية، وقد أتاح التكامل في 

 .ودولية مؤثرة

األمن قطر ال تعارض دوراً إيرانياً مركزياً في الخليج، وتعتبر أن لهذا الدور األثر في ضمان  - 

اإلقليمي، من خالل ترسيخ تعاون الدول المشاطئة للخليج العربي، في مختلف النواحي األمنية 

االقتصادية، مما ينعكس على أمنها، فإيران تسيطر على الشاطئ اآلخر من الخليج العربي و

  . بالكامل

ه القضية من ترى قطر أن في دعمها للقضية الفلسطينية، تحقيقاً لمصلحتها القومية؛ لما تمثل - 
بعد قومي وإسالمي وقانوني، إضافةً إلى ذلك برزت من خالل الدعم السخي والمواقف 
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السياسية كداعم أساسي الستقرار منطقة الشرق األوسط، والمدافع عن قضايا المنطقة، مما 
 .وفر لها مكانة إقليمية مؤثرة وحضور دولي بارز

ها القومي، لما تحققه المقاومة الفلسطينية ترى إيران القضية الفلسطينية كأحد مكونات أمن - 
بعملياتها العسكرية من تهديد للمشاريع الغربية في المنطقة، مما يضطر الواليات المتحدة 

 .األمريكية والغرب لعدم تجاوزها في أي ترتيبات أمنية أو سياسية في المنطقة

اإليرانية؛ لتوجه البلدين الداعم للقضية، -القطريةتعد القضية الفلسطينية محفزاً مهماً للعالقات  - 
مع اختالف أدواتهما، فإيران تدعم المقاومة المسلحة في فلسطين، ولكن مع ضعف نفوذها في 
المجتمع الدولي، وضعف قدراتها االقتصادية المهمة في دعم صمود الشعب الفلسطيني، 

 .لاحتاجت لقطر بمكانتها ومقوماتها االقتصادية لسد الخل

اإليرانية األثر الكبير في دعم صمود الشعب الفلسطيني خالل مرحلة - كان للعالقات القطرية - 
، مر خاللها بِعدوانين إسرائيليين على قطاع غزة، وانقسام 2013- 2006صعب من تاريخه 

سياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وما تبعه من حصار نتيجة تنكر العالم لنتائج 
ريعية الفلسطينية التي حصدت فيها كتلة حركة حماس البرلمانية أغلبية المقاعد االنتخابات التش

 .مما مكنها من تشكيل الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية

أدى تكامل األدوار بين قطر وإيران في دعم القضية الفلسطينية إلى إعادة القضية لبعديها  - 
 .الثورات المضادةالقومي واإلسالمي، في ظل الثورات العربية و

برغم بروز دور قطر وإيران في دعم القضية الفلسطينية، يرى الباحث أن قطر أكثر التصاقاً  - 
بالقضية الفلسطينية؛ بسبب البعد القومي للقضية، وطبيعة المشروع اإلسرائيلي الموجه 

قافي بصورة أساس للمنطقة العربية لما تحويه من ثروات طبيعية وموقع استراتيجي وتاريخ ث
 .عريق

  



135 

 

 التوصيات

الحفاظ على مسافات متساوية من النظامين القطري واإليراني، على صناع القرار الفلسطينيين  - 
 .وباقي األنظمة العربية واإلسالمية، وعدم الدخول في األزمات السياسية الحالية

وتدعيم المحافظة على القضية الفلسطينية كمركز اهتمام لكل العرب والمسلمين، كما عليهم  - 
 .العالقات البينية من خاللها، باعتبارها نقطة التقاء واهتمام رسمي وشعبي

اإليرانية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، -يوصي الباحث بدراسة العالقات التركية - 
وتأثير تعارض المشروع التركي ذو األصول العثمانية مع المشروع اإليراني ذو األصول 

 .الفارسية

التقاء مصالح قطر وإيران في المنطقة وأثر ذلك على المملكة العربية  ث بدراسةيوصي الباح - 
 .السعودية بصفتها دولة مركزية في اإلقليم ال يستهان بها

إعطاء األولوية إلنهاء خالفاتها اإلقليمية خصوصاً مع القوى المركزية، والتوجه على قطر  - 
في  أرادت االستمرارومواردها، وإن  لضمان عدم تبديد جهودهانحو التعاون االستراتيجي 

 .ر دبلوماسية شعبية موجهة للوجدان العربي واإلسالمييتطو فعليهاسلم الصعود اإلقليمي، 

التقليل من تأثير البعد القومي الفارسي في العالقات مع دول الخليج العربي، على إيران  - 
 .وأمنهاوتسوية خالفاتها مع إقليمها بالطرق السلمية لضمان استقرارها 

إتباع سياسات متوازنة مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، وإخراج القضية على إيران  - 
لقضية كورقة ضغط على مصالح الغرب، كما عليها الفلسطينية من سياساتها التي تنظر ل

 .إدخال القضية الفلسطينية في مباحثاتها مع الغرب من خالل المفاوضات على ملفها النووي
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