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 شكر وحقدير

لعطاء، نسان ما لم يعمم، عزيز الثناء، جميل اكرم، الذي عمم بالقمم، عمم ال الحمد هلل العظيم ال 

م، الذي ثنيت عمى نفسك والصالة والسالم عمى النبي المعمأنت كما أربنا ال نحصي ثناًء عميك 

خالقنا، فجزاه اهلل عنا خير الجزاء يقول الحق أسالم بر، وزين بالالاوصانا بالشكر، وعممنا 

َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمى َواِلَديَّ سبحانو وتعالى في كتابو العزيز: )

اِلِحينَوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَأدْ   (.ِخْمِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ

لم يشكر الناس" فال لم يشكر اهلل من  -صمى اهلل عميو وسمم–نطالقا من حديث المصطفى ا  و 

لى إقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان ال ان اتإعداد ىذا البحث إمن  االنتياءيسعني بعد 

شراف عمى ىذا البحث حيث قدم ذي تفضل بالحمد جواد الوادية الأاستاذي الفاضل الدكتور 

 عداد فمو مني كل الشكر والتقدير.رشاد طيمة فترة الل النصح وال ك يل

الستاذ الدكتور عبد الناصر لى كل من إن اتقدم بجزيل الشكر والعرفان أ إال كم ال يفوتني

  سرور مناقشًا داخميًا، والدكتور جياد البطش مناقشًا خارجيًا.
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 هلخص الذارسة:

 

 إنً انذساست هزِ فٍهذفج انذوسانبحذ ػهً اإلسشائُهٍ اإلَشاٍَ انصشاع

األ انششق إقهُى فٍ ،وسطوانًكاَت ػاو بٍُ يا انفخشة و5002فٍ ػاو ،و5002حخً

يابٍُإَشاٌوإسشائُمبشصانًحطاثانخٍشهذحهاانؼالقاثأنًانىقىفػهًباإلضافتإ

وقذ،ةانخًٍُُيابؼذانزىسياواإلياقبمانزىسةوػهذيحًذسضابههىٌانشاِفٍػهذ

انىصفٍ انًُهش وهٍ يُاهش ػذة ػهً انذساست انخحهُهٍاػخًذث وانًُهش،وانًُهش

كًاواسخخذو،وَظشَتانذوسوانًكاَتمانُظىويُهشصُغانقشاسويُهشححهُاالسخششافٍ

داةانًقابهتيغيخخصٍُ.انباحذأ

خهفُتانخاسَخُتنهؼالقاثاإلَشاَُتجانفصىلحُاونسختوحكىَجهزِانذاسستيٍ

نًانًحذداثانذاخهُتوانخاسصُت،وحطشقجإ5002حخًػاو0184ػاوسشائُهُتيٍاإل

انصشاعيهفاثأهىوحُاونجانذونتفًُابُُهًا،وانخٍحؼخبشيقُاسنقىةانطشفٍُُنكميٍ

اإل انُىوٌ انًهف وبخاصت اإلسشائُهٍ وانقضُاإلَشاٍَ َشاٍَ وحشكاثت انفهسطُُُت

اإل انًقاويت إساليُت، وحطشقج حؼصاألنً انخٍ بانًصياث واخخخًجف انؼشبُت، ُطقت

وانذونٍوحأرُشهاػهًقهًٍُاسَىهاثانًحخًهتػهًانًسخىياإلانسُُسخؼشاضباانذساست

نُهاانذاسست:هٍ،ويٍأهىانُخائشانخٍحىصهجإسشائُانصشاعاإلَشاٍَاإل

 ات داخمية وخارجية أثرت بشكل مباشر وواضح في الصراع اإليراني اإلسرائيمي.ن ىناك محددأ .1
 وسط.ا في منطقة الشرق األمخاصة ليسرائيل عمى تحقيق دور ومكانة ا  يران و إلعبت كًل من  .2
أكبر  يراني عمى دور كبير في الصراع اإليراني اإلسرائيمي وعمى دوراستحوذ الممف النووي اإل .3

 إيران لو. متالكالمدول الغربية والتخوف من 
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وىذا  ،االستراتيجيةسرائيل عمى الييمنة إصرار ا  قميمية و يران اإلإىناك تصادم بين طموحات  .4
 المنطقة العربية. ستقرارواعمى حساب زعزعة  جاءمر األ

الشاه تحالف ن أيني تجاه القضية الفمسطينية حيث الشاه والخم موقفي كامل بين ختالفاىناك  .5
 مع إسرائيل ضد القضية الفمسطينية بخالف الخميني الذي عارض مشروع التسوية السممية.

المزيد من  يتجو نحوسرائيمي يراني اإلوسط في ظل الصراع اإلبل الشرق األن مستقأيظير  .6
 التحوالت والتقمبات في المنطقة ومزيد من الدمار والخراب في المنطقة العربية.

نو من الواجب عمى الدول العربية إقامة أ ىميا:دراسة بمجموعة من التوصيات أجت الوقد خر 
يجب عمى ، و لمواجية األطماع والمخططات التي تحاك ضد المنطقةتحالف عربي إسالمي حقيقي 

ىمال المجال النووي، وأن تقوم بإنشاء محطات نووية لمجابية التيديد النووي عدم إالدول العربية 
 سالمية واضحة المعالم لمستقبل المنطقة،ال بد من وضع إستراتيجية عربية إو اإليراني اإلسرائيمي، 

سرائيمي وكسب نقاط الضعف فيما بينيما وتعزيزىا لصالح اإليراني اإل ستفادة من الصراعاإلو 
 عربية.المنطقة ال
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Abstract  

This study aimed to search in the Iranian-Israeli conflict on the role and 

status in the Middle region, in the period between 2005 to 2015, in 

addition to inspection the most prominent stations witnessed by the 

relations between Iran and Israel during the reign of Shah Mohammed 

Reza Pahlawi before the revolution, and the era Imam Khomeini after the 

revolution, The study relied on several methods, a descriptive analytical 

method, and forecasting method and the method of systems analysis and 

decision-making method and the theory of the role and stature, as the 

student used interview with tool competents. 

This study formed of six chapters dealt with the historical background of 

Iran-Israel relations from 1948 until 2015, and touched on the internal 

and external determinants for each of the two parties, which is a measure 

of the power of the state with each other, and dealt with the most 

important Iranian-Israeli conflict files, and particularly the Iranian nuclear 

issue and the Palestinian issue and the Islamic resistance movements, 

Turning to the crises the Arab region, and the study concluded the review 

of the possible scenarios at the regional and international level and its 

impact on Iranian-Israeli conflict, and the most important resultS of the 

study: 

1. There are internal and external determinants influenced direct and 

clear in the Iranian-Israeli conflict. 

2. played both Iran and Israel to achieve the role of a special status for 

them in the Middle East. 

3. acquired the Iranian nuclear file on a major role in Iranian-Israeli 

conflict and to a greater role for Western countries fear Iran's 

possession of him. 

4. There is a collision between Iran's regional ambitions and Israel's 

insistence on strategic dominance, and this came to destabilize and 

stability of the Arab region. 

5. .There are full difference between the positions of the Shah and 

Khomeini towards the Palestinian issue as the Shah's alliance with 

Israel against the Palestinian issue as opposed to a peaceful 

reconciliation of Khomeini, who opposed the project. 
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6. shows that the future of the Middle East under the protection of the 

Iranian-Israeli conflict is moving towards more shifts and 

fluctuations in the region and further destruction and devastation in 

the Arab region. 

The study came out a set of recommendations, including: that it is from 
the duty to establish an Islamic Arab real coalition to confrontation the 
ambitions and schemes hatched against the region's Arab area, and 
Arab countries should not neglect  the nuclear field, and should create 
nuclear plants to confrontation Iranian-Israeli nuclear threat, and There 
must be an Islamic and Arab strategy defined for the future of the area, 
Utilization from the Iranian-Israeli conflict and earn weaknesses with 
each other and consolidate for the benefit of the Arab area. 
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 :تمييد -أوالً  1.1
قميمية وتكثر فييا لمحمية واإلوسط منطقة تكثر فييا الصراعات اتعتبر منطقة الشرؽ األ 

ية الغنية، وتمتعيا قتصادسبب تمتعيا بالخيرات والثروات االجنبية، يأتي كؿ ذلؾ بطماع األاأل
قميـ الشرؽ إالعالـ. ويأخذ مفيوـ الصراع في  الواصؿ بيف جميع قارات بالموقع الجغرافي الياـ

 خيرة.لواف مختمفة خاصة في السنوات األأط أشكاؿ و وساأل

عمى سطح النقاش المحتدـ  ظيرتيعتبر مفيوـ الصراع مف أبرز المفاىيـ المتداولة التي و 
، مف ىنا  أثرت الحرب الباردة، وتفكؾ مفاصؿ الخصـ التاريخي لميبرالية الديمقراطية انتياءبعد 

ستراتيجي بيف الحضارات، وحروب المستقبؿ عمى يد صمويؿ ىنتنجوف الذي يرى أطروحة الصداـ اإل
 .(21؛ 2102)سالمة،  أف الصداـ بيف الحضارات نتيجة حتمية

ويمثؿ الصراع عمى مواقع القطبية في بنية النظاـ الدولي أحد السمات المركزية التي تولييا 
نظرية النظـ أىمية قصوى، كما يدور التنافس عمى المستوى الدولي حوؿ الموقع القطبي، فإف النظاـ 

عمى موقع الدولة ؼ ظاىرة التنافس الدولي ينطوي عمى نظـ فرعية مف بينيا النظـ اإلقميمية التي تعرّ 
 .المركز في اإلقميـ

بيف وحداتو عمى الدولة  حاداً  تنافساً  تشيدويعد إقميـ الشرؽ األوسط أحد األقاليـ التي 
ستيالكية، ، الثروة البترولية، القدرة اإلستراتيجي عالمياً لخصائص ىذا اإلقميـ )الموقع اإل المركز، نظراً 

عدد مف وحداتو )تركيا، إيراف، إسرائيؿ، مصر( رغـ  اإلرث الحضاري(. ونظرا لتقارب القوة بيف
يراف  التبايف في متغيرات موازيف القوى بيف ىذه الدوؿ، فبعضيا كبير في عدد سكانو )تركيا وا 
ومصر(، وبعضيا متميز بتطور عممي كبير وشبكة عالقات دولية واسعة )إسرائيؿ(، وبعضيا قادر 

ختراؽ إرة مف الفترات(، وبعضيا عاجز عف في فت عمى نسج شبكة عالقات إقميمية ناجحة )مصر
 .(2100)عبد الحي،  صورة سمبية لو في مجتمعات اإلقميـ )إسرائيؿ(، وغيرىا مف التباينات
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نو شيد مراحؿ تطور وتحسف، وأنو شيد مراحؿ أيرى  0المتتبع لمصراع اإليراني اإلسرائيميو 
 والشواىد التاريخية والواقع الحالي دليؿ عمى ذلؾ. تراجع وتوتر وتصادـ،

خريطة توزيع القوة بيف  وسط، وكما تعبر عنوقميـ الشرؽ األإالتفاعالت اإلقميمية في  إف
الفواعؿ األساسية لمنظاـ تقوؿ أف ىذا النظاـ يتجو إلى ىيكمية قيادة ثالثية متصارعة؛ حيث تسعى 

ر اف ذلؾ وتقـو بدو حيف ترفض إير  فيمية عظمى مسيطرة، إسرائيؿ إلى أف تفرض نفسيا كقوة إقمي
ف كانت  فيوالساعية إلى فرض نفسيا كزعامة مييمنة إقميمية بديمة،  ئةالقوة المناو  حيف أف تركيا وا 

تبدو أنيا راضية بدور الموازف اإلقميمي، فإنيا أيضًا حريصة عمى أف تكوف قوة منافسة عمى الزعامة 
ف كانت تعط ى األولوية لعناصر القوة الناعمة دوف الخشنة عكس القوتيف اإلسرائيمية اإلقميمية وا 

ىذه التوجيات قد ال تعبر بدقة عف واقع خريطة توازف القوى الفعمي مف ناحية، وحدود  ،واإليرانية
 .(2؛ 2100)ادريس، فرص نجاح كؿ مف ىذه القوى الثالثة في تحقيؽ أىدافو مف ناحية أخرى 

في العقد األخير عمقت التنافس وخاصة جيوسياسية في الشرؽ األوسط مف ىنا حدثت تحوالت      
 بإزالة العدو المشترؾ ليما معاً  2112بيف البمديف، وقد قامت الحرب األمريكية عمي العراؽ عاـ 
معيا حذا بإيراف كي يتعامؿ  الذي األمر، والمتمثؿ بالدولة العراقية في ظؿ نظاـ الرئيس صداـ حسيف

سرائيؿ بنفس المنظور، ومما إالشرؽ االوسط، وبالمقابؿ تتعامؿ نيا القوة الصاعدة في عمى أساس أ
في  اليد الطولى إليرافكانت التي ناف، و سرائيؿ عمى لبالتي شنتيا إ 2116 يوليوعزز ذلؾ حرب 

قميـ اإلالذي شيده  العربي الى الحراؾ باإلضافةسرائيؿ، ثبتت قوة ردعيا تجاه إوأ "حزب اهلل"دعـ 
 وقد تزايدت المخاوؼ اإلسرائيمية مف إنعكاسات الحراؾ العربي في  ،2101عاـ أواخر في  العربي
 .(Kaye, 2011: 7) وخاصة أنيا مناطؽ إقميمية قريبة مف إسرائيؿ ةالمنطق

األوسط ، خاصة ة الشرؽ قمنط الكبير الذي تشيده تغيرالظؿ  في تأتيىذه الدراسة  إف
لذلؾ  ، عاجزيف عف الوقوؼ بوجو اسرائيؿمنطقة العربية التي تشيد ثورة إطاحة بزعماء كانوا ال

لصراع ا ناقش ماىية تال بد أف اف ك، و اإلسرائيميطبيعة الصراع اإليراني  لمبحث في جاءت الدراسة

                                           
2
اٌلهاٍخ رمغ ػّٓ اؽبه اٌجؾش الوبك٠ّٟ، فاٍوائ١ً و١بْ ل ٠ّىٓ اللواه ثٛعٛكٖ، ٔض١و أزجبٖ اٌمبهب اْ موؤب ٌىٍّخ "اٍوائ١ً" فٟ  

 فّٛلؼٙب ٟ٘ ث١ٓ ل١ٍٛٓ ؽزٝ ٚاْ ٌُ رٛػغ فٟ اٌلهاٍخ.
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األطراؼ العربية وكيؼ تنظر  ،ف نتعرؼ عمى حقيقة الصراع بيف الطرفيفأوأىدافو ومبرراتو، وال بد 
ية التي تمتمكيا دوؿ الخميج قتصادالخيرات االصراع بينيما عمى  تعدهلذلؾ الصراع، وىؿ  والدولية 

نحياز إلسرائيؿ في المحافؿ اقؼ الدولية مف الصراع وطبيعة اإلالمو ثر أـ صراع سياسي بحت، و أ
وذلؾ مف خالؿ فرضيا لمعقوبات  ،الصراع ىذا ات المتحدة المنحاز مفالدولية، وكذلؾ دور الوالي

قضية الفمسطينية ف الألالصراع ذا ى مفيراف، وستأخذ القضية الفمسطينية مكاف إية عمى قتصاداال
ف بعد ديني وتاريخي لما ليا م ،ساس ليذا الصراع والصراعات األخرى في المنطقةتعتبر المحرؾ األ

لى الممؼ النووي اإليراني ومعرفة موقعو مف الصراع اإليراني إ. وسنتطرؽ الصراعىذا في 
 سرائيمي.اإل

 مشكمة الدراسة:ثانيًا:  1.1
يز دورىا يراف في تعز بدأت إ، الدولة العراقية وانييار "2112"األمريكي لمعراؽ عاـ  بعد اإلحتالؿ

كمدخؿ  المتغيرات االقميميةيـ كقوة رئيسية مؤثرة حيث قامت بإستثمار قمومكانتيا ونفوذىا في اإل
عمى  قميـتأثيرًا في اإلكثر األمر الذي وضع دور ومكانة إسرائيؿ القوة األ ،لتعزيز دورىا ونفوذىا

 المحؾ.

 في ضوء ىذه المشكمة تم طرح التساؤل الرئيس لمدراسة ومفاده؟

سرائيؿ  إيرافسعت  التيالدور والمكانة الحقيقية  ما الفترة في  األوسطالشرؽ  إقميـ فيىا لتبوؤ وا 
 " ؟2105-2115"ما بيف عاـ  ةالممتد

 :التالية ويتفرع عن ىذا التساؤل عدد من التساؤالت الفرعية

 عالقات اإليرانية اإلسرائيمية؟التاريخي لم الخمفيةما  .0
 ؟دواتووأىدافو وأ ما محددات الصراع اإليراني اإلسرائيمي .2
سرائيؿ ؟ لصراعما المتغيرات الداخمية والخارجية التي ساعدت في زيادة ا .2  بيف إيراف وا 
سرا .4  ؟كؿ منيما ئيؿ متغيرات الشرؽ األوسط لصالحكيؼ وظفت إيراف وا 
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 إقميـ في اإلسرائيمي اإليرانيالصراع  في طبيعة اإليرانيالممؼ النووي  ثرإلى أي مدي أ .1
 ؟األوسطالشرؽ 

 ما مستقبؿ إقميـ الشرؽ األوسط في ضوء الصراع اإليراني اإلسرائيمي؟  .6

 أىداف البحث:ثالثًا:  1.1
 التعرؼ عمى خمفية العالقات اإليرانية اإلسرائيمية. .0
 .اإلسرائيمي اإليرانيالصراع  التعرؼ عمى طبيعة .1
 .اإلسرائيمي اإليرانيمف الصراع  اإليرانيالنووي  الممؼمعرفة موقع  .1
 العوامؿ الداخمية والخارجية المؤثرة في الصراع اإليراني اإلسرائيمي استعراض .1
عمى  وأثره ،روحاني اإليراني حسف عيد الرئيس في األمريكي اإليرانيحقيقة التقارب  تحميؿ .1

 .اإلسرائيمي اإليرانيمستقبؿ الصراع 
 .موقع تركيا كقوة إقميمية مف التنافس اإليراني اإلسرائيمي عمىالتعرؼ  .1
 .اإلسرائيمي اإليرانيمستقبؿ الصراع استشراؼ  .1

 أىمية الدراسة:رابعًا:  1.1
 :التالي فيسة االدر  أىميةتكمن 

طبيعة تزويد المكتبة العربية بيذه الدراسة، التي تساعد عمى معرفة  العممية: األىمية .1
، وىذه عميو التي تطرأار الصراع والمتغيرات استمر الصراع اإليراني اإلسرائيمي، خاصة مع 

 الدراسة ستثري الباحثيف المتخصصيف بقضايا الشرؽ األوسط.
إفادة صناع القرار في ىذا الشأف، طالما أف الصراع اإليراني  التطبيقية:األىمية  .1

عكس ذلؾ ، وينالعربي خاصة في اآلونة األخيرةاإلسرائيمي، أصبح أكثر تداخال في الشأف 
ف صناع القرار الفمسطيني بحاجة إلى فيـ طبيعة الصراع عمي القضية الفمسطينية أل

، وفي نفس الوقت يتميز يف نعاني مف االحتالؿ اإلسرائيميا كفمسطينينخاصة وأن ،وأىدافو
 إزاء العالقة مع إيراف. نقساـالموقؼ الفمسطيني باال
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 منيجية الدراسة:خامسًا:  1.1
، التحميمي، ومنيج تحميؿ النظـ ومنيج صنع القرار ، والمنيجالمنيج الوصفي استخداــ سيت

 .والمنيج اإلستشرافي
 المنيج الوصفي: .1

سباب ىذه ألى إلموصوؿ  " أي ما ىو كائف"بوصؼ ظاىرة مف الظواىريقوـ ىو منيج 
منيا طريقة  كثر مف طريقةأ، ويشمؿ المنيج الوصفي ظاىرة والعوامؿ التي تتحكـ فيياال

ويقوـ بتحميؿ وربط  ،قميميةيد المتغيرات المحمية واإلالمسح وطريقة الحالة، كما يقـو عمى تحد
ا الباحث ىذ استخدـوقد  وتفسير البيانات الوصفية مف ثـ تصنيفيا واستخالص النتائج منيا،

سرائيمي وتأثيره عمى الدور والمكانة في اإليراني اإللمصراع المنيج في تقديـ وصفًا تحميميًا 
 إقميـ الشرؽ األوسط.

 

 منيج تحميل النظم: .1
يعتبر مد عمى وصؼ وتفسير الحياة السياسية مف منظور نظمي، و تىو منيج يع

النشاط السياسي الداخمي  دراسة فيا استخدامالفكرية  األطر أكثرالمنيج النظمي مف 
 .(92؛ 0987)المنوفي،  الخارجيو 
 

 منيج صنع القرار: .1
مية وغير الى عممية التفاعؿ بيف كافة المشاركيف بصفة رسمنيج يشير ىو 

ه ميكانـز اعتبار النظاـ السياسي ب إلىينظر و  ،ات العامةرسمية، في تقرير السياس
ة كافة النظـ السياسية: البسيطصنع القرار وظيفة تعرفيا  ةعمميو  ،لصنع القرارات

الباحث ىذا المنيج في قراءة المحددات  استخدـ، وقد والمركبة والتقميدية والحديثة
سرائيؿ وخاصة ؛ 0987)المنوفي،  النظاـ السياسي في الداخمية والخارجية في إيراف وا 

002). 
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 نظرية الدور والمكانة: .1

نظرية الدور والمكانة بحث األدوار السياسية في إطار النسؽ السياسي الدولي يتـ في 
يف في السياسة العالمية وال دوار التي يشغميا االفراد المؤثر والتركيز بصفة خاصة عمى األ

ؿ دور الباحث ىذه النظرية في إطار وتحمي استخدـيشترط أف يكونوا مف رؤساء الدوؿ، وقد 
 ؛ابخشوين)لبيئة السياسية واإلجتماعية وانعكاسيا عمى أداء ىذه األدوارالقيادة ودراسة أثر ا

2102). 

 المنيج االستشرافي: .1

اسة مقدماتيا ؾ ديناميكية المسار الفعمي لمظاىرة مف خالؿ در اأُلسموب المبني عمى إدراىو 
الحموؿ  واقتراحفاقيا، وبالتالي المساىمة الضرورية لمتخطيط المستقبمي، أاستشراؼ الواقعية و 
سموب االستشرافي بيدؼ عتمد الباحث عمى األواقعية والبدائؿ العقالنية، وقد أالعممية ال
اريوىات متوقعة لمستقبؿ الشرؽ األوسط في ضوء المتغيرات االقميمية والدولية سيناستشراؼ 

 سرائيمي.لمصراع اإليراني اإل

 متغيرات الدراسة:سادسًا:  1.1
 .االيراني االسرائيميالصراع المتغير المستقل: 

 .الشرؽ االوسطالمتغير التابع: 

 الدراسة:حدود سابعًا:  1.1
 الصراع اإليراني اإلسرائيمي عمى الدور والمكانة. الحد الموضوعي: .0
 الشرؽ األوسط. الحد المكاني لمدراسة: .2
 اإليراني اإلسرائيمي. الصراعحيث تمثؿ فترة حاسمة في 2105- 2115 لمدراسة: الزمانيالحد  .1
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 الدراسة: أدواتثامنًا:  1.1
سرائيمي مف خبراء يراني اإلالعالقة في الشأف اإل ذوىسوؼ تستند الدراسة إلى المقابالت مع 

 . واساتذة جامعات وسياسييف

 مصادر الدراسة: تاسعًا:  1.1
المحكمة وكذلؾ  واألبحاث واألجنبية وااليرانية )المترجمة( الكتب العربية عمىالدراسة ستعتمد 

 ، والمقابالت الشخصية.والبيانات والمنشورات الرأيالوثائؽ والتحميالت واستطالعات 

 مصطمحات الدراسة:عاشرًا:  1.11
 :الصراع

 فيفؽ يشير الصراع إلى موقؼ تنافسي خاص، يكوف طرفاه أو أطرافو، عمى دراية بعدـ التوا
مضطرًا فييا إلى تبنى أو اتخاذ موقؼ  يكوف كؿ منيما أو منيـ والتيالمواقؼ المستقبمية المحتممة، 

 .(63؛ 7991)بدوى،  ال يتوافؽ مع المصالح المحتممة لمطرؼ الثاني أو األطراؼ األخرى

 

  اٌزؼو٠ف االعوائٟ:

او  و غير عنيؼ وقد يكوف مستمراً أعنيؼ تنافس قد يكوف ال مف يشير الصراع الى حالة
 .و اجتماعيأو سياسي أي اقتصادصراع يتنوع ما بيف صراع وال ،متقطع

 :ٜرٛاىْ اٌمٛ

ً   ِٛػٛػ١خ أٚ ٚطف١خ ػٍٝ رٛى٠غ اٌمٜٛ٘نٖ اٌؼجبهح ثطو٠مخ  اٍزقلا٠َش١و    ث١ٓ اٌلٚي ثشى

ٚ ، ٟٚ٘ رلي ػبكح ػٍٝ  ٚ ، أٚ غ١و ِزَب ،  ِٚٓ إٌبؽ١خ ؽبٌخ ل رزفٛق ف١ٙب كٌٚخ ػٍٝ أفوِٜزَب

افزواع أٚ ػلَ رٛاىٔٙب أِو  ، اٌمبئّخ ػٍٝاٌمٜٛرؼجو ػٓ ١ٍب١ٍخ رو٠ٚظ رَبٚٞ اٌفوػ١خ فأٙب 

 .(254؛ 1008)غو٠ف١ش ٚ اٚغبل٘بْ،  فط١و
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 اٌزؼو٠ف االعوائٟ:

ٔٗ ؽبٌخ ِٓ اٌزىبفإ أٚ اٌزؼبكي إٌَجٟ ث١ٓ ِغّٛػخ  اٌّزغ١واد اٌجبؽش رٛاىْ اٌمٜٛ ثأ٠ؼوف 

ٚاٌنٞ ٠ز١ّي ثلهعخ ِٓ اٌّوٚٔخ فٟ اٌزفبػالد ِغ رفبٚد فٟ اٌوػب إٌَجٟ ، اٌظواع اٌّورجطخ ثأثؼبك

 ث١ٓ ِقزٍف اٌٛؽلاد ػٓ ٚالغ ٘نا اٌزؼبكي.

 :الشرق األوسط
ِٕظّخ رشىً اِزلاكاا ٌٍشول١ٓ األكٔٝ ٚاأللظٝ، ٟٚ٘ أغٕٝ إٌّبؽك فٟ اٌؼبٌُ  ٠ش١و ئٌٝ  

ثبٌٕفؾ ٚاٌّؼبكْ، ٚرزّزغ ثّووي اٍزوار١غٟ ٘بَ ث١ٓ اٌمبهاد اٌضالس أٚهٚثب ٚآ١ٍب ٚئفو٠م١ب، ٚرشًّ 

ٚػوفزٗ اٌٛوبٌخ اٌل١ٌٚخ ٌٍطبلخ اٌنه٠خ ػبَ  ،لاْ شجٗ اٌغي٠وح اٌؼوث١خ ٚاٌؼواق ٚئ٠واْ ٚأفغبَٔزبْثٍ

ثأٔٗ إٌّطمخ اٌّّزلح ِٓ ١ٌج١ب غوثبا ئٌٝ ئ٠واْ شولبا، ِٚٓ ٍٛه٠خ شّبلا ئٌٝ ا١ٌّٓ عٕٛثبا.  2989

ٗ ئ١ٌ ٚػوفٗ آفوْٚ ثأٔٗ ٠ؼُ ع١ّغ اٌلٚي األػؼبء فٟ اٌغبِؼخ اٌؼوث١خ ٚئ٠واْ. ٠ٚؼُ

ٚثبوَزبْ ٚأفغبَٔزبْ ٚاٌلٚي اإلٍال١ِخ اٌَّزمٍخ ؽل٠ضبا فٟ  أص١ٛث١ب اٌّزقظظْٛ فٟ اٌٛل٠بد اٌّزؾلح

 .(22؛ 1005)ؽ١َٓ ك.،  آ١ٍب اٌٍٛطٝ

 اٌزؼو٠ف االعوائٟ:

٘لاف فٗ اٌّزقظظ١ٓ ؽَت أّٔب ػو  ٠ٛعل رؼو٠ف ِٛؽل ٌّٕطمخ اٌشوق األٍٚؾ ٚئل 

، ؽ١ش ٞ فٟ ٔفٌ اٌٛلذالزظبكٔٗ ِظطٍؼ عغوافٟ ١ٍٚبٍٟ ٚٗ ػٍٝ أ٠ف٠ّىٓ رؼو كُ٘ ٚثال ِٚظبٌؼ

٠ش١و اٌٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌلٚي الٍزوار١غ١خ ِٓ إٌبؽ١خ اٌغغواف١خ ٟٚ٘ )١ٌج١ب ، ا٠واْ، روو١ب، 

، الهكْ، ِظو، اٌؼواق، اٍوائ١ً" ٍٛه٠ب، ٌجٕبْ( ِٚغّٛػخ ِٓ اٌلٚي ا١ٌَب١ٍخ ٟ٘ "ثبوَزبْ

رمغ ػٍٝ )ٔٙب ١ظ، ٚعبءد وٍّخ اٌشوق الٍٚؾ أل٠خ ٟٚ٘ كٚي اٌقٍلزظبكاٌلٚي ال ِٚغّٛػخ ِٓ

ٍٚؾ ع١ّغ اٌلٚي فٟ ٍٚؾ ٘نا اٌشوق ٠ٚؼُ اٌشوق األ ٔٙب رمغٍٚؾ ألٚوٍّخ أ (شوق اٌؼبٌُ اٌغوثٟ

 ٍوائ١ً.ٌؼوث١خ ثبإلػبفخ إل٠واْ ٚروو١ب ٚئا

  ٍجبق اٌزٍَؼ:

ب، اٌٛاؽل ِمبثً األفو ِٓ ّ٘ٛ ٔياع رٕبفَٟ ث١ٓ كٌٚز١ٓ أٚ أوضو رَؼ١بْ ئٌٝ رؾ١َٓ إِٔٙ

ٍجبق اٌزٍَؼ ثظب٘وح اٌفؼً ٚهكح اٌفؼً، ففٟ ؽبي  ف ِٕطكِب ٠ؼو   فالي ثٕبء لٛح ػَىو٠خ. ٚغبٌجبا 

أْ اٌلٌٚخ)أ( ٛلغ كٌٚخ)ة(ِغبٚهح ٌٙب األٍٛأ، ثشوػذ كٌٚخ)أ( ثزط٠ٛو ثؤبِظ ػَىوٞ ػلٚأٟ، رز
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اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ لبئّخ فٟ عٛ الػزّبك اٌىبًِ ػٍٝ اٌناد  ٠ٕبدىٛررؾؼو ٌؾوة. ئْ اٌغنٚه ٚ

ٚئٔفبلبد اٌلٌٚخ )أ(، ؽ١ش أْ  ئٔفبلبرٙب اٌؼَىو٠خ ٌززالءَح ِٓ ٠فزوػبْ أْ ري٠ل اٌلٌٚخ)ة( اٌّغبٚه

 .(145؛ 1008)غو٠ف١ش ٚ اٚغبل٘بْ،  ػلَ ل١بِٙب ثنٌه ٠غؼٍٙب ػوػخ ٌالػزلاء

 اٌزؼو٠ف االعوائٟ:

فٟ اٌّؼلاد ٚ لطج١ٓ ػٍٝ الٔفبق اٌؼَىوٞ ٚاٌزطٛه اٌَّزّو ٘ٛ رٕبفٌ َِزّو ث١ٓ كٌٚز١ٓ أ

وجو ػٍٝ األِٓ ثؼؼّٙب، ٚاٌل١ًٌ  ٚ اٌمطج١ٓأ ٔز١غخ ػلَ اؽّئٕبْ وال اٌلٌٚز٠ٚٓ١أرٟ مٌه اٌؼَىو٠خ، 

 مٌه اٌؾوة اٌجبهكح ث١ٓ الرؾبك اٌَٛف١زٟ)ٍبثمب( ٚاٌٛل٠بد اٌّزؾلح الِو٠ى١خ.

 :اٌلٚه

لمدولة أيًا كانت طبيعتو سواء كاف بيدؼ القياـ بوظيفة  الخارجيعرفو ىولستي بأنو النشاط 
طرؼ فييا، أو  ىي التيالخارجية أو تنفيذ التزامات معينة ترتبيا عميو المعاىدات البيئة  فيمعينة 

 .(Holsti, 1970: 245-246) ةالبيئة الخارجي فيبيدؼ إبقاء الدولة غير منخرطة 

 اٌزؼو٠ف االعوائٟ:

كانت لى القواعد والمبادئ العامة التي تنظـ السموؾ السياسي لمدولة في الخارج سواء يشير إ
ثر المترتب عمى األ فعاؿ السياسية التي يقـو بيا صناع القرار، وفي األ ذلؾ ، ويتمثؿاو دولياً  قميماً إ

 الحياة السياسية الخارجية.

 اٌزٕبفٌ:

مفيوـ سياسي يشير إلى حالة مف االختالؼ بيف الدوؿ ال تصؿ إلى مرحمة الصراع وتأخذ أبعاد 
 .(4؛ 2100)العضايمة،  ية أو سياسية لتحقيؽ مصالح ومكانة في اإلطار الدولي أو اإلقميمياقتصاد

 اٌزؼو٠ف االعوائٟ:

و سياسية في اقميـ أية اقتصادمنفعة لمتنافس عمى  و اكثرالى منافسة فيما بيف دولتيف أيشير 
اف تصؿ الى الصراع. فيي مرحمة ايجابية بيف الدوؿ معيف، وحدة المنافسة الشديدة ال يمكف 

 المتنافسة لموصوؿ الي المنافع.
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 التوازن االستراتيجي اإلقليمي:

كؿ دولة مف دوؿ اإلقميـ قدرات شاممة مف حيث الكـ والكيؼ مبنية عمى درجة  امتالؾىو 
ية والبشرية، بالقدر الذي يحقؽ قتصاديا، مف حيث العوامؿ الطبيعية واالونسبة المقومات األساسية ل

مع تعميؽ إجراءات بناء الثقة المتبادلة بينيما، بما  وعسكرياً  ياً اقتصادو  في القوي بينيما سياسياً  تعادالً 
أساسيا التعاوف، وليس الصراع، وذلؾ مف اجؿ تحقيؽ التوازف  استراتيجيةيؤدي إلى تنامي عالقات 
 .(2؛ 2101حسيف، ) االستراتيجي الفعاؿ بينيما

 اٌزؼو٠ف االعوائٟ:

ية والسياسية قتصاداالقميـ معيف مف الناحية تعادؿ قدرات دوؿ إ يشير المصطمح الى
قدراتيا لتتمكف مف  اتوتأثير  تمف تفاعالاالقميـ دوؿ عندما تستفيد  ؾ واضحاً والعسكرية ويظير ذل

 تحقيؽ االمف واالستقرار.

 الدراسات السابقة:الحادي عشر:   1.11
  :الدراسات المحمية: أوالً 

 :(0202)ا٠ٌَٛووٟ، . 0

يناير المصرية وتأثيرىا عمى األمف القومي اإلسرائيمي، وبينت  25تناولت ىذه الدراسة ثورة      
 25مراحؿ تطور الثورة المصرية، والعوامؿ الذاتية والموضوعية التي أثرت فييا، حيث جاءت ثورة 

عمى الفساد وتحسيف  يناير بدوف مقدمات أيديولوجية تنادي بالحرية والعدالة االجتماعية، والقضاء
المنيج الوصفي  استخداـية. وقد اعتمدت الدراسة عمي قتصادالظروؼ واألوضاع االجتماعية واال

التحميمي ومنيج تحميؿ المضموف بالرجوع إلى الوثائؽ والبرامج السياسية والتصريحات السياسية لمقادة 
مف النتائج أىميا، أف الثورة  والمسؤوليف المصرييف واإلسرائيمييف. وقد قدمت الدراسة مجموعة

ية ولف تؤثر في قتصادالمصرية جاءت مف اجؿ الحرية والعدالة االجتماعية، وتحسيف األوضاع اال
 المدى القريب عمى األمف القومي اإلسرائيمي.
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 :(0202)ؽٌٍ،  .0

ناقشت الدراسة طبيعة العالقات المصرية االيرانية والتي تقمبت بيف التحسيف والقطيعة والفتور       
الدراسة في مستيميا اعطاء لمحة عف التطورات  قدمتوفقا لمظروؼ السياسية االقميمية، كما 

تولى  التية ، ثـ تناولت الفتر 2115حتى عاـ 0952التاريخية لمعالقات المصرية االيرانية منذ ثورة 
المنيج التاريخي  استخداـفييا الرئيس االيراني محمود احمد نجاد الحكـ في ايراف، وقد اعتمدت 

والمنيج الوصفي التحميمي ومنيج السياسة المقارنة، ومنيج تحميؿ النظـ، وقدمت الدراسة نتائج اىميا 
ض القيـ والغايات ادى الى اف تعارض حاجات االمف لموحدات السياسية لمنطقة الشرؽ االوسط وتناق

بروز عالقات غير مستقرة ذات طبيعة صراعية تنافسية. وىو ما سمي بصراع الحضارات، واف 
 العالقات االيرانية المصرية طيمة العقود الماضية تتراوح بيف القطيعة السياسية والتحسف الطفيؼ.

 :(0202)ىػوة،  .2

عمى توازف القوي في الشرؽ األوسط،  انعكاسيا ناقشت الدراسة التغيرات السياسية اإلقميمية و 
وثورات الربيع  الدولة العراقيةحيث ركزت عمى التغيرات السياسية اإلقميمية والمتمثمة في انييار 

ـ. 2102وحتى عاـ  2112عمى واقع توازف القوي في الشرؽ األوسط مف عاـ  انعكاساتياالعربي و 
ة عمى المنيج الوصفي التحميمي، والنظرية الواقعية في وقد اعتمدت الدراسة في مقاربتيا المنيجي

التفسير والتحميؿ لمسموؾ الخارجي لمدوؿ عمى أساس أف عامؿ القوة ىو األساس الذي يحكـ ويوجو 
ة الخارجية، والذي تستند إليو النظرية الواقعية في بنيتيا النظرية. وقدمت الدراسة مجموعة مف ياسالس

التغيرات السياسية التي طرأت عمى الشرؽ األوسط كاف ليا أثرا عمى توازف االستنتاجات أبرزىا، أف 
القوي، والتي ساىمت في إعادة رسـ خارطة توازف القوي في الشرؽ األوسط. كما أف ثورات الربيع 

ت إعادة صياغة المعادلة في الشرؽ األوسط، وتوجيو معادلة التوازف عمى خالؼ ما استطاعالعربي 
لدور اإليراني والتركي ا لكؿ مف ـ، حيث كاف ىناؾ صعود واثر بارز2100عاـ قبؿ  عميو كانت

 واإلسرائيمي، أي أف اإلقميمية الجديدة ستتسـ باألقطاب اإلقميمية القائمة عمى التحالفات.
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 :(0200)ؽ١َٕٓ، . 4

عمى األمف القومي اإلسرائيمي في الفترة  انعكاساتوتناولت ىذه الدراسة البرنامج النووي اإليراني و 
، حيث شيدت ىذه الفترة تطورات إقميمية ودولية، ونياية لحكـ 2101إلى  0979الممتدة مف عاـ 

رانية التي كاف ليا تأثيرىا عمى ا لمثورة اإلسالمية، ونشأة الجميورية اإلسالمية اإليانتصار الشاه و 
انييار مفيـو بف غريوف )شد بالتالي  اإليرانية اإلسرائيمية، وحداث تحوالت جذرية في العالقات إ

 األطراؼ( أو )تحالؼ دوؿ المحيط( ضد الدوؿ العربية، واتسمت العالقة فيما بعد بالتبايف والصراع.
اعتمدت الدراسة في تحميميا النعكاسات البرنامج النووي اإليراني عمى األمف القومي اإلسرائيمي عمى 

قوي والمنيج ناىج العممية بشكؿ تكاممي كالمنيج التاريخي التحميمي ومنيج توازف المجموعة مف الم
المنظومة  فيمف التحوالت الجارية  تاستفاد إيراف أف إلىخمصت الدراسة  ،االستقرائي التحميمي

خدمة مصالح  في أيديولوجيتياالمنطقة لتوظيؼ  في اإليديولوجي الفزعالدولية، واستغمت حالة 
دورة وقود نووي تمكنيا مف تشغيؿ مفاعالتيا بقدرات  امتالؾ فيالنظاـ الحاكـ، كما نجحت وشرعية 
 المجتمع الدولي بسممية برنامجيا. إقناع في وأخفقتوطنية، 

 حةسمأمف  األوسطلشرؽ امنطقة  إخالءالدراسة مجموعة مف التوصيات تحث عمى ضرورة  وقدمت
 إستراتيجية، وضرورة تبني الشأفلتوقيع المعاىدات الدولية ذات  إسرائيؿالدمار الشامؿ والضغط عمى 

 النووي وحؿ الخالفات العالقة معيا بالحوار. إيرافتجاه برنامج  عربية موحدة،

 :(0202)اٌّٙض، . 5

الدراسة البرنامج النووي اإلسرائيمي وتأثيره عمى األمف القومي العربي في الفترة ما  ناقشت
نطالؽ(، وىي الفترة التي ـ2111-ـ0990بيف) العرب  مرحمة التسوية السياسية بيف تزامنت وا 

سرائيؿ مف ناحية أخرى بدءحوالفمسطينييف مف نا إلى  وصوالً وصوال  0990مف مؤتمر مدريد ًا ية، وا 
، أما عمى الصعيد العسكري فقد بمغ البرنامج 2111ديفيد الثانية في يوليو تموز مف عاـ  كامب

ة بعد أف امتمكت إسرائيؿ غواصات الدولفيف القادرة عمى حمؿ الرؤوس و النووي اإلسرائيمي مرحمة الذر 
وقد  ي.إلى الخميج العرب النووية والتي أصبحت تجوب كؿ مف البحر المتوسط والبحر األحمر وصوالً 
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 ،في التحميمي لمعالجة ذلؾ الموضوعاعتمدت الدراسة عمى كؿ مف المنيج التاريخي والمنيج الوص
 اً مج النووي اإلسرائيمي يشكؿ تيديدوخمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف أىميا أف البرنا

جؿ ردع الدوؿ أسالحيا النووي مف  ف إسرائيؿ أنتجتأقومي العربي بإبعاده المختمفة. و لألمف ال
و وخصوصا في حالة تعرض بقائيا لمخطر، وقد استخدامولكنيا لف تتواني في  العربية بشكؿ أساسي.

التي مف شانيا أف تساعد في حؿ اإلشكالية، يكمف  الميمةخرجت الدراسة بمجموعة مف التوصيات 
تيديد النووي جوىرىا في وجوب لجوء الدوؿ العربية لمخيار النووي العربي مف اجؿ مواجية ال

اإلسرائيمي وخمؽ توازف مف الرعب في المنطقة العربية، قد يؤدى في النياية إلى إجبار إسرائيؿ عمى 
التوقيع عمى معاىدة حظر انتشار األسمحة النووية ومف ثـ نزع سالحيا النووي، وجعؿ منطقة الشرؽ 

 األوسط خالية مف السالح النووي.

 

 ؼوث١خ:اٌلهاٍبد اٌصب١ٔبً: 

 (0222)ِؾّل،  .0

يراف ومصر، ومحاولة توضيح        تناولت الدراسة الوضع النووي في كؿ مف إسرائيؿ والعراؽ وا 
لأبعاد قضية "منع  انتيت وتناولت أيضا أىـ المحطات  ى أي مرحمةاالنتشار النووي" وكيؼ بدأت وا 

منع االنتشار لالفعمي  ستخداـلت الدراسة مراحؿ االالتي مرت بيا قضية االنتشار النووي وتناو 
ار سيناريو الصبر في مواجية طيراف. وقدمت الدراسة نتيجة انو ال استمر ، وانتيت الى مرحمة النووي

يمكف إحالؿ سالـ بيف طرؼ لديو قوة نووية، وطرؼ أخر ال يمتمكيا، فالبدييي أف يفرض األوؿ 
شروطو عمى الثاني، وىذا ما يحدث مف إسرائيؿ تجاه العرب منذ أكثر مف ثالثة عقود، برغـ قرارات 

في خداع الحكومات العربية  ونجحتنتياكيا ابإسرائيؿ  تاستمر الدولي التي  األمـ المتحدة والقانوف
ه مف الواليات المتحدة استيرادبأنيا تسعي لمسالـ، كما واكدت  اف عدـ انتاج الوقود النووي واالكتفاء ب

واخضاعو لمرقابة االمريكية يجعؿ االمر تحت السيطرة االمريكية، والمطموب سيطرة مصر عمى دورة 
الدورة  امتالؾالوقود النووي وانو ال توجد مؤشرات لمسماح لمصر ب استيرادوقود النووي وليس مجرد ال

 الكاممة لتخصيب اليورانيوـ ال نتاج الوقود النووي.
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 (0225)ؽ١َٓ،  .0

والتخطيط اإلسرائيمي لممنطقة، وكذلؾ الجديد تناولت الدراسة بروز مصطمح الشرؽ األوسط      
ونظرية الجديد في مجاؿ المياه والسياحة والمساعي األمريكية إلقامة الشرؽ األوسط التعاوف اإلقميمي 
، وتناوؿ دور الييود في الحرب عمى العراؽ ورسـ خريطة جديدة الجديد وسطاألبيرس في الشرؽ 

، كما وتناولت استراتيجية الحرب االستباقية عمى العراؽ والشرؽ االوسط الجديد لمشرؽ االوسط
مبادرة الرئيس بوش لمشروع الشرؽ االوسط الكبير، وخمصت الدراسة إلى أف نظاـ الشرؽ الكبير، و 

يا واجتماعيا وحضاريا، اقتصادوسط المطروح ييدؼ إلى إعادة صياغة المنطقة جغرافيا وسياسيا و اال
قامة ترتيبات أمنية وسوؽ مشتركة إقميمية لخدمة األىداؼ والمصالح األمريكية والصييونية  في  وا 

 المنطقة.

 (0995)اؽّل،  .2

تناولت الدراسة صراع األىداؼ والمصالح في إقميـ الشرؽ األوسط وكيفية تفكير إسرائيؿ في        
سرائيؿ مف عدة جيات أىميا اال والسالـ واألطماع  قتصادالمنطقة، وتناولت العالقة بيف العرب وا 
ية وتحديات السوؽ قتصاداإلسرائيمية في المياه العربية، وتناولت إسرائيؿ ومشروعات السيطرة اال

ي قتصادية لمسالـ االسرائيمي ونظرية الردع االقتصادالشرؽ أوسطية، وانتيت الى االىداؼ اال
طي ومشروع أخر لمنيضة إلسرائيؿ، وكانت نتائج الدراسة مشروع عربي لمواجية الخطر الشرؽ أوس

العربية، كما واكدت اف ىناؾ خطراف في الشرؽ االوسط وىو ما تمثمو الترسانة النووية االسرائيمية 
مف تأثير عمى المرحمة القادمة، مف حيث صياغة مالمحيا وتحديد اىدافيا ومف ىو المنتصر 

رائيؿ في المواجية المقبمة مع ي الذي تمتمكو اسقتصادخالليا، والخطر الثاني فيو عناصر التفوؽ اال
عمى ي االسرائيمي يتفوؽ قتصاداال المستوى ية تشير الى اف حجـقتصادخصوميا، فالحسابات اال

 الدوؿ العربية. نظيره في

 (0996)ِطو ٚ ٘الي،  .4

 قدمتالعالقات الدولية و في مستويات التحميؿ  كأحد اإلقميميتناولت الدراسة مفيـو النظاـ      
، وتناولت تطور النظاـ العربي عبر مراحمو األوسطعرضا نقديا لمطرح الغربي لمفيوـ الشرؽ 
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بناه التنظيمية. وعرضت التنظيمي لمنظاـ العربي مف حيث مؤسساتو و  اإلطارالمختمفة وعرضت 
 شيدىا التيالنظاـ العربي، مع التركيز عمى الحقائؽ الجديدة  فيار والتغير ستمر عناصر االالدراسة 

وقدمت  ،تحميؿ النظـ وصنع القرار ونظرية المباريات منيجالدراسة  تاستخدمو . النظاـ العربي
إف دعوة القومية ال يجب أف تستمد مشروعيتيا ومبرراتيا مف ، أىمياالدراسة مجموعة مف النتائج 

رورات الحاضر واحتياجات المستقبؿ، واشارت الى اف أساسا مف ضات الماضي وحسب، بؿ اعتبار 
ف اف تنيش كمي التيتحديات تواجو النظاـ العربي حادة وعنيفة ومتزامنة وىي تحدي الطائفية ىناؾ 

العديد مف اعضاء النظاـ العربي وتوجدىـ في حالة مستمرة مف عدـ االستقرار الداخمي وتحدي 
تركز عمى المصالح القطرية والمشاكؿ الداخمية وتحدي بؤرة التوتر  والتيالواقعية السياسية المفرطة 

 واالستنزاؼ.

 اٌلهاٍبد األعٕج١خ:صبٌضبً: 

 (0229فوْٚ، )أٚربٚاٜ ٚ ٚآ .0

 توركز  0975عاـ  إلى 0945الفترة الممتدة مف عاـ  في األوسطالشرؽ  أحداثتناولت الدراسة      
السورية وتيديد  واألزمة، 0956اليمف  فيوالتطورات  0956اف الثالثي عمى مصر عاـ و عمى العد

وحرب تشريف  0967بيروت وحرب  في األمريكيةونزوؿ القوات  0957جاراتيا بالعدواف عمييا 
، وقدمت الدراسة صوغ سياسة جديدة في فيـ حقائؽ الشرؽ االوسط الجديد، فمجموعات 0972

مف الساحة العراقية االيرانية والساحة المبنانية السورية والساحة الفمسطينية  الدوؿ الثالث المؤلفة
االسرائيمية ومعيا ثالث قضايا حساسة ومتداخمة تتمثؿ باالنتشار النووي والمذىبية وتحدي االصالح 

 معالـ الشرؽ االوسط.ة حدد مجتمعتوالتي السياسي 

 (0229)ثبهىٞ،  .0

سرائيؿ والواليات المتحدة  تناولت ىذه الدارسة زت عمى ورك   التعامالت السرية بيف كؿ مف إيراف وا 
فكار ووجيات النظر سرائيؿ والواليات المتحدة، وركزت عمى األا  يراف و إالسياسة الخارجية لكؿ مف 

راسة عمى المقابالت عتمدت ىذه الدأيراف، و ا  سرائيؿ و إفي السياسة الخارجية لكؿ مف  وتأثيرىاالعالمية 
قميمية يراف اإلإوخمصت الى وجود تصادـ بيف طموحات  يا،وتحميم يضاً أوالروايات  بشكؿ رئيسي
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ستقرار المصالح ا  مر ىو سبب لزعزعة و ف ىذا األأستراتيجية و سرائيؿ عمى الييمنة اإلإصرار ا  و 
 مريكية في المنطقة.األ

 (0999)ٔٛهرْٛ،  .2

وسط معالجة غير تقميدية بأقالـ نخبة مف األالدراسة موضوع األمف في منطقة الشرؽ  عالجت     
الخبراء والمختصيف مف داخؿ المنطقة وخارجيا. وتناولت الدراسة أيضا إعادة النظر في مفيـو األمف 

بيف اسرائيؿ وسوريا،  اءوأبعاده وتجاوزا نظرية األمف التقميدية، وتناولت المياه واالمف والنزاع حوؿ الم
مف أالدوؿ العربية، وتناولت الدراسة مف في ؿ االمنية في تركيا والشرعية واألالمشاك يضاً أوتناولت 

عد مصدر ينو لـ أيج . وقدمت الدراسة نتائج أىميا يرانية في الخملخميج العربي وتحميؿ السياسات اإلا
 إلى الدراسة وخمصتى الصعيد المحمي. أيضا عم أعمى الساحة الخارجية، بؿ نش التيديدات مقتصراً 

عمى المجتمع  نو ال يمكف أف يكوف نوع التيديد عسكريا بشكؿ حصري، بؿ يتعيف أف يكوف مشتمالً أ
 كذلؾ، بمعني عمى األمف القومي قد يكوف مجتمعا أكثر مف كونو خاصة بالدولة.

 رؼم١ت ػٍٝ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ:اٌضبٟٔ ػشو:  0.00

عمى الشرؽ  انعكاسيا يا تأثيرات التغيرات اإلقميمية و الدراسات السابقة في مجممتناولت       
ستعمارية التي تنظر إليو اإل واألطماعمقومات وخيرات الشرؽ األوسط، باألوسط، خاصة فيما يتعمؽ 

القومي  األمفعمى  انعكاساتوو  اإليرانيالبرنامج النووي  إلىىتماـ بميغ، وتطرقت بعض الدراسات إب
الشرؽ  فيعمى توازف القوي  انعكاساتياض الدراسات التغيرات اإلقميمية و اإلسرائيمي، أيضا تناولت بع

يناير المصرية وتأثيرىا عمى األمف القومي اإلسرائيمي  25ثورة  ىتناولت دراسات أخر فيما األوسط، 
 أثرت فييا. وبينت مراحؿ تطور الثورة المصرية والعوامؿ الذاتية والموضوعية التي

إال أف ىذه الدراسة ستتميز عف غيرىا مف الدراسات السابقة في كونيا تعالج واقع الصراع        
اإليراني اإلسرائيمي وتأثيره عمى الدور والمكانة في إقميـ الشرؽ األوسط، في ظؿ التغيرات السياسية 

الثورات العربية وما ألحقتو مف ، مع دراسة 2105ـ إلى عاـ 2115مف عاـ  التي طرأت بو، بدءاً 
حتجاجات الشعبية التي أدت إلى بروز دور قوي لدوؿ في بعض األنظمة العربية بفعؿ اإل تغيرات

 إقميمية غير عربية وزيادة فاعميتيا في ظؿ غياب الدور العربي.
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ني تضح بأنيا لـ تناقش الصراع اإليراإسات العربية والدراسات األجنبية ستعراض الدراإوبعد 
ستعراض نقاط الصراع إة فيما يتعمؽ بالممؼ النووي دوف ، خاصضيقو اإلسرائيمي إال في حدوده

 .األوسطمنطقة الشرؽ  ججؤ تاألخرى التي 

 

 (1.1)جدول الفجوة البحثيةالثالث عشر:  1.11
 اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ أُ٘ ٔمبط اٌزوو١ي ٍِقض اٌلهاٍبد اٌَبثمخ 

 اٌزغ١واد رأص١وٌلهاٍبد اٌَبثمخ فٟ ِغٍّٙب رٕبٌٚذ ا

ػٍٝ اٌشوق األٍٚؾ، فمل  أؼىبٍٙب اإلل١ّ١ٍخ ٚ

ػٍٟ اٌجؤبِظ  (1022)ؽ١َٕٓ، هويد كهاٍخ 

اٌمِٟٛ  األِٓػٍٟ  أؼىبٍبرٗٚ اإل٠وأٟإٌٛٚٞ 

فمل  (1020)اٌّٙض، . أِب كهاٍخ اإلٍوائ١ٍٟ

ػٍٝ  ٚرأص١وٖ اإل٠وأٟهويد ػٍٝ اٌجؤبِظ إٌٛٚٞ 

)ىػوة ا.، اٌمِٟٛ اٌؼوثٟ. ٚهويد كهاٍخ  األِٓ

 اإلل١ّ١ٍخػٍٝ اٌزغ١واد ا١ٌَب١ٍخ  (1021

 .األٍٚؾاٌشوق  فٟػٍٝ رٛاىْ اٌمٛٞ  أؼىبٍبرٙبٚ

 15ػٍٝ صٛهح  (1021)ا٠ٌَٛووٟ،  ٚهويد كهاٍخ

اٌمِٟٛ  األِٓػٍٝ  ٚرأص١و٘ب٠ٕب٠و اٌّظو٠خ 

 .اإلٍوائ١ٍٟ

وّب ٚهويد اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ ػٍٝ اٌظواع 

)ِطو ٚ ، فمل هويد كهاٍخ  اإلٍوائ١ٍٟ اإل٠وأٟ

 فٟاٌؼوثٟ  اإلل١ٍّٟػٍٝ إٌظبَ  (2986٘الي، 

)ِؾّل، اٌؼاللبد ا١ٌَب١ٍخ اٌؼوث١خ. ٚهويد كهاٍخ 

 األٍٚؾاٌشوق  فٟػٍٝ اٌّٛلف إٌٛٚٞ  (1007

اٌموْ اٌؾبكٞ ٚاٌؼشو٠ٓ. ٚهويد كهاٍخ  أٚائً فٟ

ػٍٝ إٌظبَ اٌؼوثٟ ٚإٌظبَ اٌشوق  (2995)اؽّل، 

رطولذ ثؼغ 

اٌلهاٍبد ئٌٝ 

اٌجؤبِظ إٌٛٚٞ 

 أؼىبٍبرٗاإل٠وأٟ ٚ

ػٍٝ األِٓ اٌمِٟٛ 

اإلٍوائ١ٍٟ، أ٠ؼب 

رٕبٌٚذ ثؼغ 

اٌلهاٍبد اٌزغ١واد 

 أؼىبٍبرٙباإلل١ّ١ٍخ ٚ

ػٍٝ رٛاىْ اٌمٛٞ فٟ 

ٌشوق األٍٚؾ، ا

ٚرٕبٌٚذ كهاٍبد 

٠ٕب٠و  15صٛهح  أفوٜ

اٌّظو٠خ ٚرأص١و٘ب 

ػٍٝ األِٓ اٌمِٟٛ 

اإلٍوائ١ٍٟ ٚث١ٕذ 

ِواؽً رطٛه اٌضٛهح 

اٌّظو٠خ ٚاٌؼٛاًِ 

اٌنار١خ ٚاٌّٛػٛػ١خ 

٘نٖ اٌلهاٍخ 

ٍزز١ّي ػٓ غ١و٘ب 

ِٓ اٌلهاٍبد 

اٌَبثمخ فٟ وٛٔٙب 

 رٕبلش ؽج١ؼخ 

اٌظواع اإل٠وأٟ 

اإلٍوائ١ٍٟ ٚرأص١وٖ 

ػٍٝ اٌلٚه 

ىبٔخ فٟ ئل١ٍُ ٚاٌّ

اٌشوق األٍٚؾ، 

فٟ ظً اٌزغ١واد 

ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ 

ؽوأد ثٗ، ثلءا 

َ 1005ِٓ ػبَ 

، 1021ئٌٝ ػبَ 

ِغ كهاٍخ 

اٌضٛهاد اٌؼوث١خ 

ِٚب أٌؾمزٗ ِٓ 

رغ١واد فٟ ثؼغ 
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ظبٌؼ. وّب ٚهويد ٚاٌّ األ٘لافطواع  أٍٚطٟ

 األٍٚؾػٍٝ اٌشوق  (1005)ؽ١َٓ ؽ.، كهاٍخ 

اٌىج١و ث١ٓ اٌظ١ٔٛ١ٙخ اٌؼب١ٌّخ ٚالِجو٠ب١ٌخ 

 . األِو٠ى١خ

 فٟػٍٝ اٌظواع  خ١األعٕجهويد اٌلهاٍبد  ف١ّب

)اٚربٚاٜ ٚ ، فمل هويد كهاٍخ األٍٚؾاٌشوق 

اٌغل٠ل. وّب  األٍٚؾػٍٝ اٌشوق  (1008ٚافوْٚ، 

( ػٍٝ اٌزؼبِالد 1008)ثبهىٞ، ٚهويد كهاٍخ 

اٌَو٠خ ث١ٓ وً ِٓ ئ٠واْ ٚئٍوائ١ً ٚاٌٛل٠بد 

اٌّزؾلح ٚهويد ػٍٝ ا١ٌَبٍخ اٌقبهع١خ ٌىً ِٓ 

ٚهويد كهاٍخ  ئ٠واْ ٚاٌٛل٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ.

 األٍٚؾاٌشوق  فٟ ِٓاألػٍٝ  (2999)ٔٛهرْٛ، 

 رٛعٙبد عل٠لح.

 اٌزٟ أصود ف١ٙب.

 

 .األٔظّخ اٌؼوث١خ
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 :تمييد 1.1
 

سالمية حتى الثورة اإل 0948ـ سرائيؿ عاإسرائيمية منذ قياـ دولة يرانية اإلاإل مرت العالقات

وتراجعت سرائيؿ إقياـ  عالفإيجابي مع ستقرار اإلتسمت باإلإفبمراحؿ عديدة،  0979يراف عاـ إفي 

يراف إ اعتراؼسرائيؿ و إ: قياـ أوالً وىى لى ثالث مراحؿ رئيسية إقسيـ ذلؾ ويمكف ت، خرىأفي مراحؿ 

تي تمتعت بيا العالقات اإليرانية ال زدىار والرخاءوىذه فترة اإلمر الواقع، ساس األأبإسرائيؿ عمى 

يرانية تراجع العالقات اإل ًا:ثاني، سرائيؿإ تأسيسنيا جاءت مع أوخاصة  بعالقات وطيدة سرائيميةاإل

شيدت تدىور  في عيد رئيس الوزراء محمد مصدؽ حيث 0952 -0950سرائيمية مف عاـ اإل

مع تطور واضح في العالقات اإليرانية مع الدوؿ العربية  سرائيميةيرانية اإلواضح في العالقات اإل

طاح أنقالب إعودة الشاه الى الحكـ عقب ًا: ثالث، خاصة العالقة مع جميورية مصر العربيةبو 

مر حتى ىذا األ تمراسقوي مف ذي قبؿ، و أسرائيؿ ا  يراف و إمة مصدؽ وعادت معو العالقات بيف بحكو 

اصمة في تراجع وتوتر طاحت بنظاـ الشاه وكانت النقطة الفأالتي  0979يرانية عاـ الثورة اإل

برز المراحؿ التي شيدت فييا العالقات أرائيمية، وسنتناوؿ في ىذا الفصؿ سيرانية اإلالعالقات اإل

الؿ تراجعت وتوترت فييا العالقات خبرز المراحؿ التي أالى  ضافةباإلزدىارىا إسرائيمية يرانية اإلإلا

حيث  ،فرئيسيتي فترتيف، وسيتـ مناقشة ذلؾ مف خالؿ 2114 عاـ حتى 0948مف عاـ الفترة 

تطرؽ ة ستوالثاني 0978 عاـ حتى 0948سرائيمية مف عاـ العالقات اإليرانية اإل ولىستناقش األ

 .2114 عاـ وحتى 0979مف عاـ لمفترة الممتدة 
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 : م1111 -م1111سرائيمية يرانية اإلالعالقات اإل ول:المبحث األ  1.1

2.2.0 مقدمة: 
يع المجاالت سواء العسكرية او سرائيمي شمؿ جمتحالؼ إيراني إ تميزت ىذه الفترة ببروز

سرائيؿ عمى موارد درجة إعتماد إ لىإ جتماعية، وتطورت ىذه العالقةاإل وية أقتصاداألمنية أو اال
يضا إيراف عمى بعض الخبرات اإلسرائيمية، وفي ىذه المرحمة أ عتمادوكذلؾ إ ،يرافأساسية مف إ

 محمد مصدؽ.حكومة سرائيؿ لفترة قصيرة ال تتجاوز السنتيف في عيد انقطعت العالقات بيف إيراف وا  

2.2.2 :1111 -1111باألمر الواقع  عترافمرحمة اال: أوالً  
وتصويتيا ضد قرار تقسيـ مـ المتحدة، ربية في األلى جانب الدوؿ العإيراف إرغـ وقوؼ 

تصاالت بداية ىذه اإل وكانتسرائيمية، إيرانية إ تصاالتإنو كانت ىناؾ أال إ، 0947يف عاـ فمسط
 0948عاـ  سرائيؿقياـ إ فعالإمنذ نياية األربعينات، وشيدت البداية الفعمية ليذه العالقات بعد 

يراف إعمنت أعندما  0951في بداية عاـ  كبيراً  نتعاشاً إرض فمسطيف، وشيدت العالقات أعمى 
بإسرائيؿ ىو  عتراؼوراء اال ف الدوافع مفأوتبيف  .(80؛ 0988)ىاشـ،  سرائيؿإيا بدولة اعتراف
ت التي دارت بيف الدوؿ العربية يراف عندما لـ تبمغيا بالمفاوضاإلى كرامة إالدوؿ العربية  إساءة

لى ما قبؿ إسرائيؿ تعود ا  يراف و إبيف تصاالت باإلضافة إلى وجود إ، اليدنة اتفاؽسرائيؿ حوؿ ا  و 
طات الوكالة الييودية، والعرض تمحورت حوؿ نشا والتي ، 0948سرائيؿ عاـ إ عالف عف قياـاإل
سرائيمي بيف جياز الموساد اإلسرائيؿ والتواصؿ الواضح إلى إيراف إسرائيمي لتيجير ييود اإل

 .(29؛ 0992)زىراف،  يرانيوالمخابرات اإل

، تمثمت في يراني بإسرائيؿاإل عتراؼردة فعؿ شعبية عنيفة بعد االب وأسيمت ىذه المرحمة
غتياؿ رئيس إدى الى عمماء الديف الشيعة الجماىير اإليرانية ضد الحكومة، مما أ تحريض كبار

ضطر الشاه بتكميفو بتشكيؿ تسمـ محمد مصدؽ الحكومة، بعد أف إ غتيالوإ، وبعد هارا حكومة رـزال
 .(029؛ 0966)الدولية،  ـ0950الوزارة عاـ 
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يراف جيش ، فأصبح في إلإلسرائيمييفوسع المجاالت فتح أ مف الشاه في الفترة السابقةوتمكف 
مف وحتى في وزارة الزراعة التي أصبحت فييا أكثر مف في الجيش واأل براء الييود يعمموفمف الخ
يا في اقتصادح لمييود شركات ومؤسسات واسعة اإلنتشار وتشكؿ ثقال صبميندس زراعي وأ 211

 .(92؛ 0982)الغريب،  العاصمة طيراف

2.2.2 :1111 -1111سرائيميةيرانية اإلالعالقات اإل اعنقطوامرحمة توتر  ثانيًا: 
تياؿ رئيس غإعقاب أومة محمد مصدؽ الوطنية الحكـ في حك بدأت ىذه المرحمة بتولي

يراف في إممثؿ  باستدعاء، وقامت ـ0950مارس  في الثالث والعشريف مفاه ر أ يراني، رـزالوزراء اإل
 يرانيةاإل الحكومةبإسرائيؿ مف قبؿ  عتراؼمر مقدمو لسحب اال، وكاف األ0950يوليو  4سرائيؿ في إ
)زىراف،  بشكؿ رسمي سرائيؿإيرانية في القنصمية اإل إغالؽتـ  ، الثامف مف نفس الشيرفي و 

 .(41؛ 0992

عمن وزارة الخارجية رسميا، تورد بالنص "أبالغا رسميًا  يرانيةاإل وزارة الخارجيةصدرت وأ
ة ن القنصميأي فمسطين تمغرافيا، تخبرىا فيو بيرانية العامة فصمية اإلرسمت اليوم الى القنأانيا 

، وجاءت ليجة البالغ صارمة، حيث "صبحت منذ اليوم منحمةأالعامة المذكورة في فمسطين قد 
 ف القنصمية "منحمة" وىي صفة قاطعةأستمسكت بالقوؿ ا  سرائيؿ و إطيف ال ستمسكت بكممة فمسإ

دليؿ عمى رفضيا  يرانيةاإلخارجية الوزارة قبؿ تعتبر المغة القاسية مف و  .(82؛ 0988)ىاشـ، 
مقاليد الستالميا  اليوـ األوؿمنذ  سرائيؿبقاء أي عالقة بينيا وبيف إ والتي رفضتسرائيؿ، شرعية إ
رمت ج  فمسطيف و  كدت عمى حقيـ التاريخي فيعالقتيا مع الفمسطينييف وأ ع مقتؿ في المقابو الحكـ، 

 سرائيؿ.إ

توتر  ىيسرائيؿ إممثمو مف  إلى سحبحكومة محمد مصدؽ  دفعت التيسباب ومف بيف األ
؛ 0966و مرشد، )عنبتاوي  يرانيةيراني مف قبؿ الحكومة اإلالنفط اإل تأميـثر االعالقات مع الغرب 

ء اإلسرائيمي ديفيد بف غوريوف أف عمى إسرائيؿ أف تستمر في عمف رئيس الوزرافي المقابؿ أو ، (247
سرائيؿ بكؿ جيدىا لتوثيؽ عالقتيا، وخاصة في عيد حكومة محمد عالقتيا مع إيراف وسعت إ



  

  

   17 

 

ثيوبيا إيراف وتركيا وأكؿ مف سرائيؿ مع خطة لتحالؼ إ برسـ غوريوفبف  قياـلى باإلضافة إمصدؽ 
 . (2115)الرشداف،  ىدافياأجؿ التقميؿ مف عزلتيا وتحقيؽ مف أ

 زدادا  و ، سرائيؿإقاطعت  التيجميع الدوؿ العربية  تيا معحكومة مصدؽ بمشارك ردت عميوو 
يراني الخارجية اإل صدر وزيرأ، و 0952يوليو 22ة بعد قياـ ثورة يراف، خاصا  التعاوف بيف مصر و 

ة الدولية في قبرص، بسبب مشاركة شتراؾ في مؤتمر الييئة الصحيحسيف فاطمي، قرار بعدـ اإل
محمد مصدؽ في رئيس الوزراء اإليراني برز ما قاـ بو أ ويعتبر .(41؛ 0992)زىراف،  سرائيؿ فيوإ

تراكية والوقوؼ في وجو النفوذ شالنفط وتطبيؽ اإل تأميـ، ىو شيراً عشريف السبعة و الخالؿ  وحكمفترة 
  ـ0952أب  09 في ستعمارشيعة والشيوعيوف في خطواتو ضد اإليده في ذلؾ عمماء الأجنبي و األ

ة القضاء عمى حكـ مصدؽ في كيفييبحث الغرب  ويمكف القوؿ بأف ذلؾ دفع. (82؛ 0995)شاكر، 
كومة فترة محمد مصدؽ رئيس الح وتعتبر ،رة عمى الصعيد الداخمي والخارجينجازات كبيإالذي حقؽ 

سرائيؿ مف إنكار إالغربية و  لمدوؿكبر األىذه الفترة التحدي  مثمتيراف فترة قصيرة ولكف إفي 
مصدؽ بقيادة الجنراؿ محمد عمى حكومة  نقالباإمريكية دارت وكالة المخابرات األأالوجود، حيث 

لغاء ا  نفط و لى تأميـ الإ ضافةباإلزاىدي، وكاف السبب في ذلؾ وقوفو مع القوى الثورية في المنطقة، 
 سرائيؿ،بيف إيراف وا   توترًا كبير 0952-0950فترة الممتدة مف وبذلؾ شيدت ال .بإسرائيؿ عتراؼاال
لدوؿ با غوريوفسرائيؿ ديفيد بف د رئيس وزراء إاستنجإنتيت ىذه التوترات، بف سرعاف ما إولك

يرانية بالحكومة اإل يرانية وسرعاف ما نجحت الدوؿ العظمى باإلطاحةالعظمى لإلطاحة بالحكومة اإل
 .0952عاـ 

2.2.4 :1111-1111يرانية اإلسرائيمية العالقات اإل عودةثالثًا: مرحمة  

 مرحمة تأسيس العالقة: 1.1.1.1
قوى مف ذي أ بشكؿ محمد رضا بيموي حكـ الشاهعمى حكومة مصدؽ، عاد  نقالببعد اإل

ف يحقؽ الكثير لدوؿ أ استطاع، و وعشريف عاـ خمس امتدتطويمة فترة الحكـ  في  استمرو قبؿ، 
 سرائيمي في المنطقة.ف يحافظ عمى الوجود اإلأ استطاعو  وخاصة في مجاؿ النفط الغرب
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مريكية االيرانية( بمعاونة المخابرات األالسافاؾ )المخابرات عادة تشيد جياز الشاه إ استطاعو 
بناء مؤسسة عسكرية في الفترة الممتدة  استطاع، و "الموسادجياز المخابرات اإلسرائيمي "المركزية و 

، دوالر ممياريلى إمميوف دوالر  61قوات المسمحة مف ، وقاـ بزيادة ميزانية ال0972الى  0952مف 
حسيف فاطمي، وبذلؾ  خارجيتوـ وزير اعدا  و رئيس الحكومة السابؽ، مد مصدؽ بحبس مح الشاه وقاـ

 كما تـ تعيف الجنراؿ فضؿ اهلل ،يرافإلى إعادة الشاه مف روما ا  مريكيوف في خمع مصدؽ و نجح األ
عادة ا  مف عودتو في وقؼ تأميـ البتروؿ و  مريكيةالواليات المتحدة األ تاستفادو  ،زاىدي لرئاسة الوزراء

 .(088؛ 0999)السبكي،  الرسمي بإسرائيؿ عتراؼعادة االا  جنبية بطريقة جديدة و نصبة األاألتوزيع 

لمجاالت سواء الدوؿ الغربية في جميع ا الكثير مف معف يتعاوف أ استطاعف الشاه ، إيمكف القوؿ
كبح الشاه  استطاعو ، عمى مستوىألى إبينيـ مت العالقة و السياسية، ووصأية قتصادو االأالعسكرية 

  .المعارضة وقاـ بحؿ الجبية الوطنية وتمزيؽ المنظمات المناوئة لسمطتوجماح المعارضة 

ت طائرات سرائيمية وبدأيرانية اإلالعالقات اإل بتعميؽ ـ،0952في عاـ  وقامت حكومة زاىدي
يراف، وزادت إت بفتح فرع لموكالة الييودية في سرائيمية تيبط في مطار طيراف، وقامشركة العاؿ اإل

سرائيؿ ببث إوقامت  0955عاـ  يراني إلسرائيؿشحف البتروؿ اإل أالقات التجارية بيف البمديف، وبدالع
مما يراف إسرائيمية في فتح القنصمية اإل رتيراني، وقر لى الشعب اإلإموجية  ذاعة بالمغة الفارسيةإ

 .(41؛ 0992)زىراف،  يراف والعربإالتوتر بيف  يادةز أدى الى 

دؿ الزيارات صد في تباسرائيؿ حتى رُ إمباشر في عالقاتيا مع الغير سموب يراف األإ اعتمدت
 في تمؾ الفترة سرائيؿإوريوف، رئيس وزراء غالمثاؿ دافيد بف ف طرؽ الصدفة، فعمى سبيؿ نيا عأب

 مينيأ ييرانييف مف ضمنيـ عمإمع مسؤوليف  اجتمعو  -لميبوط في طيرافت( طائرتو )اضطر 
ة يراف عف طريقإبزيارة  في أواخر الخمسينات سرائيؿ قاـإفي رئيس ز سحاؽ بف إ باإلضافة إلى

؛ 0967)الرحمف،  حد الوزراء في المطارأالشاه و شقيؽ  واستقبمو لى بورماإالصدفة وىو في طريقو 
41). 
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 واسعا، بعد دخوؿ الشاه في نتعاشاً اواسط الخمسينات أسرائيمية يرانية اإلالعالقات اإلوشيدت 
بصورة  0961عاـ  في بإسرائيؿ عتراؼاليراف باإوقامت  ،جماؿ عبد الناصر الرئيس صراع مع

ري بقيادة بعد تصاعد الدور المص ستراتيجيةاعتبر الشاه ىذه العالقات عالقات أرسمية وواقعية و 
لى قياـ عبد إ ضافةباإل، مبريالية وضد حمؼ بغدادنظمة الممكية وضد اإلجماؿ عبد الناصر ضد األ

عماؿ تحوؿ وكانت النتيجة لكؿ ىذه األ ،(48؛ 0986)البزاز،  0958لناصر بدعـ ثورة العراؽ عاـ ا
 .ستراتيجيالى تحالؼ إ بإسرائيؿيراني الرسمي اإل عتراؼاال

 العالقة: اتزانمرحمة  1.1.1.1
 خطاباً بف عبد العزيز سعود السعودي رسؿ الممؾ أيراف بيف العرب وا  في ظؿ توتر العالقات 

ف جميع أرسالة تؤكد فييا  يضاً أرسمت حكومة مصر ألى الشاه حوؿ موضوع النفط، و إ شخصياً 
سرائيؿ إلى إيصؿ يراني ف النفط اإلأيراف عمى ذلؾ إوردت  ،يرانيالمستيمؾ اإلماـ أسواقيا مفتوحة أ

لى شركات النفط إصدرت تعميمات أف الحكومة أيراني عمف وزير الخارجية اإلأو ، دوف عمـ الحكومة
ف أسـ الشركة مؤكد إسرائيؿ، ورد عميو المتحدث بإيرانية بتجنب جميع المعامالت مع الوطنية اإل

مريكية أات التي تقوـ بيا سبع عشرة شركة يرانية والشركة ال سمطة ليما عمى العممياإلة الحكوم
نيا أيراف عمى رسالة مصر، بإيراني في الخارج، وردت ية وفرنسية وىولندية بالتسويؽ اإلوبريطان

 .(82؛ 0988، )ىاشـ لى القاىرة لتنشيط التبادؿ التجاري بينيماإسترسؿ وفدا 

قاء عمى عالقة باإلفي نفس الوقت و  ،العربعدـ خسارة  الموقؼراد الشاه مف وراء ىذا أو 
جؿ كسب ثقتيـ ومحاولة إقامة عالقات قوية معيـ تقوـ عمى أساس أ وذلؾ مف ،إسرائيؿجيدة مع 

 .يرانيةالمصالح اإل

رغبتو في بسط بالعظمة و  بيموي ف يشبعوا شعور الشاه محمد رضاأسرائيميوف اإل استطاعو 
سرائيمية يرانية اإلفيو البعد التاريخي لمعالقات اإل ف يثيرواأ وااستطاعو قميمي، نفوذه في النطاؽ اإل

 ستثمارإوا استطاعالفارسية منذ عيد كورش الثاني، و الييودية و  لألقميتيفخاصة العالقات التاريخية 
لى جانب عمميات إسرائيؿ وتمقوا تدريبات فييا إلشاه ازار جنراالت و  ، عداء الشاه لمعراؽ ومصر

ووية مشتركة في مشروع سمحة نأالعسكري بينيما لمتخطيط إلنتاج  تسميح واسعة، وبمغ التعاوف
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"  22.9"  0970سرائيؿ إليراف عاـ إالقات التجارية حيث بمغت صادرات لى جانب العإ)الزىرة(، 
ـ 0967  عاـ سرائيؿ خالؿ حربيإاف مصدرا رئيسيا لتزويد ير إوفى مجاؿ النفط كانت مميوف دوالر، 

يراف حتى إ% مف حاجاتيا النفطية مف 91نسبة سرائيؿ تعتمد عمى إكانت بعد ىذه الفترة  ـ0972و
 .(49؛ 48؛ 0986)البزاز،  0979عاـ 

ثمييا في لى ممإسرائيمية الخارجية اإل وزارةنقمت ـ 0968الخامس عشر مف سبتمبر عاـ في و 
لزالزؿ يراف ست تصميمات إلنشاء المساكف التي يمكف بناؤىا بسرعة وتساعد المتضرريف مف اإ

عدات العاجمة إليراف وذلؾ عندما وؿ دولة في العالـ تقوـ بتقديـ المساأسرائيؿ ىي إىناؾ، وتعتبر 
 .(279؛ 0970)موسى،  مف الزلزاؿ المنكوبيف احتياجاترسمت أ

ساس أ، قامت عمى خالؿ تمؾ الفترة سرائيؿا  يراف و إة بيف العالقات القائم بأف ،يمكف القوؿ 
يراف في إماـ تحقيؽ نفوذ أ تفف العراؽ وقأالعربية خاصة مصر والعراؽ، حيث  العداء لمقومية
 الدوؿ العربية، وباقييراف إالبمد المتصؿ برا بيف ىو  ف العراؽ، باإلضافة إلى أالمنطقة العربية

، إلسرائيؿماـ سياسات الشاه المؤيدة أعيد جماؿ عبد الناصر  بشكؿ واضح في  وقفت يضاً أمصر و 
لى الذروة في إسرائيؿ ووصمت ا  يراف و إبيف  نو طواؿ عيد الشاه ظمت العالقات حميمة جداً أيتضح و 

موشي  يؿ بالماؿ والعتاد والبتروؿ وزارسرائإساند الشاه  ـ،0967مف عاـ  يونيووفى حرب  ،الستينات
سرائيؿ إكؿ ما تحتاجو عمى ف يحصؿ مف الشاه أ استطاعسرائيمي، و وزير لمحرب اإلدياف طيراف ك

 .غنياءمف تبرعات الييود األ

وفى  اً ممحوظ يرانية العربية تحسناً شيدت العالقات اإل القرف الماضي ستيناتواسط أفي و 
ا قميمية ودولية منيإبسبب ظيور عوامؿ  اً سرائيمية تراجعيرانية اإلنفس الوقت شيدت العالقات اإل

، 0962عاـريوف في و سرائيمي دافيد بف غيراف، واستقالة رئيس الوزراء اإلا  الوساطة بيف مصر و 
سوفيتي بعد تحاد العمى حدود اإل صواريخلمطالب غربية لنشر  استجابتيا زاء عدـ إيراف إوموقؼ 

 .(41؛ 0992)زىراف،  0967 وقوع ىزيمة يونيو
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يؿ السادات دلالرئيس عربية خاصة في عيد يراف الى المنطقة الإتوجو  ويرى الباحث بأف  
بعد  واضحبشكؿ لدوؿ العربية، ولوحظ ىذا التغير ومواقفو تجاه ا ستراتيجيتوإبتغير  أف الشاه بدأ عمى

 .الذي غير المعادلة لصالح العرب ،ـ0972عاـ  أكتوبر سرائيؿ في حربإىزيمة 

 سرائيل:ا  يران و إمرحمة نياية العالقة بين  1.1.1.1
ربي وقاـ لى المربع العإف يعود أحاوؿ الشاه حيث ، 0972بعد حرببدأت ىذه المرحمة 

القسـ  تمكفخيرة، حيث يامو األأمف الشاه خالؿ ػاإلنتقاـ سرائيؿ عمى ذلؾ بإبمساندة السادات، وردت 
وفي المقابؿ قامت بإذاعة  ،ضد الشاهكبير  مف لعب دور سرائيؿإفي  سرائيميةاإل باإلذاعةالفارسي 

عاـ  أكتوبر سرائيؿ في حربإىزيمة وأدى  ،(48؛ 0987)جبريؿ،  خطب وبيانات الخميني مف منفاه
وذلؾ مف خالؿ االستمرار سياسو متزنة  عاتبابالشاه  وقاـيراف، إصورتيا لدي  اىتزازالى  ـ0972

السورييف  الجرحىلى مصر، وعالج إقاـ بتقديـ دعـ نفطي نفس الوقت في و بإمداد إسرائيؿ بالنفط، 
لى سوريا إيرانية في طريقيا اإل لألجواءالجسر الجوي السوفيتي  ختراؽافي طيراف، ووافؽ عمى 

طمع السادات عمى نتائج أ، و ـ0975مف العاـ ه بزيارة مصر في يناير وقاـ الشا، اتباإلمدادمحممة 
يالت إيراف عبر خط إنفط  يقاؼ ضخإرابيف وطمب السادات رئيس الوزراء اإلسرائيمي مباحثاتو مع 

ا عمى ضرورة كدأسرائيمي و ستيطاف اإلحيث ندد باإلإلسرائيؿ،  اً مخيب اً مشترك اً ا بيانصدر أحيفا، و 
، 0967لى حدود إسرائيؿ إنسحاب إب مطالبتوو نيؼ، شراؾ منظمة التحرير الفمسطينية في مؤتمر جإ

ؤيتو تجاه ف الشاه غير مف ر ويتضح أ .(86؛ 85؛ 0988)ىاشـ،  ير معالـ القدسيتغ وعارض
مع كؿ مف ، وقاـ  بالتعاوف الجاد 0972 أكتوبر عاـ سرائيؿ في حربالعرب وذلؾ بعد ىزيمة إ

ساوية ومتزنة بيف ات التجارية، وحافظ عمى عالقات متتفاقبعض اال عقدمصر والسعودية ونجح في 
سرائيؿ، وتغيرت صورة إسرائيؿ لدى حمفاءىا اإلقميميف والدولييف وسعت إ سرائيؿ إلعادة العرب وا 

 عادة ىيبتيا في المنطقة.تعانة بالدوؿ الكبرى التي ساعدت إسرائيؿ عمى إسإلاالييبة لقوتيا، وذلؾ ب

سرائيؿ، ىذه التصريحات إسالح النفط ضد  استخداـالشاه صراحة ب ىدد 0978في عاـ و 
حتجاجات كبيرة في طيراف إيمة لمطاقة، وفى نفس الوقت قامت سرائيؿ تبحث عف مصادر بدإجعمت 

يراف ميدديف بصفة إيود صبح يأتزايد المعارضة ضد نظاـ الشاه،  دضة، وبعر ضد الشاه مف المعا
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سرائيؿ مديونة ا  يراف و إغادر الشاه و ، ضد الييودعماؿ العنؼ بشكؿ يومي أ شيدت طيرافمستمرة، و 
ضافة إلايؿ مف النفط والسجاد وغيرىا، بػإلسرائيرانية إدوالر عبارة عف صادرات  ممياريب ليا بما يقار 

 .(48؛ 0987)جبريؿ،  الماليةالى القروض 

يراف بصفة نيائية وذلؾ بعد إمف ـ،  0979السادس عشر مف يناير عاـ خرج الشاه في و 
وتشكمت حكومة شيبور بختيار المؤيد لمشاه، وبعد سقوط حكومة فشمو بالتيدئة مع المعارضة، 

 .(2105)موقع دوت مصر ،  سرائيميةيرانية اإلمف العالقات اإل مزدىرةانتيت مرحمة  بأياـبختيار 

1.1.5 فالطخ: 

 "سرائيؿإ"قبؿ قياـ  موجودةنيا كانت أسرائيمية يرانية اإلات اإليتضح لنا مف خالؿ تتبع العالق
 األمنيخاصة في المجاؿ  الوكالة الييوديةيراف و إدليؿ عمى ذلؾ التعاوف القوي بيف ، وال0948عاـ 

صؿ ألتعاوف في مجاؿ تيجير الييود مف يرانية، وابيف جياز الموساد والمخابرات اإل والتعاوف الكبير
يراف إ تعتبر، و يضاً أالى نشاطات الوكالة الييودية  ضافةباإل "سرائيؿإ"لى الدولة المستقبمية إيراني إ

عاـ  بإسرائيؿ عترفتا، حيث بإسرائيؿ عتراؼقامت باال التي سالمية الثانية بعد تركياىي الدولة اإل
ادى ذلؾ الى صعود محمد مصدؽ الذى و نحاء ايراف، أعمى اثرىا قامت مظاىرات في جميع  0951

ـ يرانية، ولراضي اإلاأل بيموي الشاه محمد رضا وفي نفس الوقت غادر ،بإسرائيؿ عتراؼسحب اال
الكبير مف  ورف والديراإخرى الى أضطرابات مرة عودة اإل يستمر محمد مصدؽ في الحكـ بسبب

الشاه مره  ةعادأ تاستطاعويتضح أف المخابرات األمريكية ، توحكوم إلسقاطمريكية المخابرات األ
يرانية نعاش العالقات اإلإ 0979-0952خالؿ الفترة مف الشاه  استطاع، و لى الحكـإخرى أ

بيف  تطورت العالقات اً وعشروف عام ت لمدة خمساستمر حكـ الشاه والتي فترة سرائيمية، وخالؿ اإل
ياسي بيف البمديف، ففي العسكري والسو ي قتصادالتعاوف اال خاصةفي جميع المجاالت  سرائيؿإيراف وا  

نشاء إلى إ ضافةإلبافي المجاؿ الزراعي والصناعي  خاصة التعاوف  تنوعي قتصادالمجاؿ اال
في مجاؿ الجاسوسية ونسقت  يرانييفتدريب عدد كبير مف اإلتـ  األمنيمشاريع مائية. وفى المجاؿ 

جياز المخابرات  بإنشاءسرائيؿ إلى قياـ إ ضافةاإلبكراد في العراؽ سرائيؿ في موضوع األإيراف مع إ
يراف بشراء إوفى المجاؿ العسكري قامت  ،مريكيةافاؾ"، بالتعاوف مع المخابرات األيراني "الساإل
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 لمدبموماسييفزيارات  تكثيؼوفى المجاؿ السياسي تـ  سرائيؿ بالنفط،إمداد إسرائيمية مقابؿ إسمحة أ
 .يراف وبالعكسإلى إ اإلسرائيمييف

 :1111-1111سرائيمي يراني اإلاإل التنافسالمبحث الثاني:  1.1
2.2.0 مقدمة: 

اخرى بالتذبذب  ناً حيا، وأوالتأـزاحؿ مختمفة اتسمت معظميا بالفتور شيدت ىذه الفترة مر 
طرأت عمى المنطقة بشكؿ عاـ بسبب التغيرات التي  اً حاد اً وشيدت ىذه المرحمة تنافس، والتأرجح

وؿ يتحدث عف التنافس اوؿ ىذه المبحث قسميف رئيسييف األسرائيؿ بشكؿ خاص، وسيتنوعمى إيراف وا  
-0989 خامنئي ثاني يتحدث عف التنافس في عيد عمي، وال0989-0979في عيد الخميني 

2114. 

2.2.2 :1111-1111سرائيمي يراني اإلالتنافس اإلأوال:   
في المطار  استقبمو ،0979لى العاصمة طيراف في فبراير إيني الخماإلماـ بعد عودة 

)ىاشـ،  ومحاولة التقرب منوعف الوحدة الوطنية  ييودي يرفعوف صورة الخميني تعبيراً  5111
سرائيمية الى مرحمة يرانية اإلالعالقات اإل انتقمتواقعا جديدا، و  دخمتيراف ولكف إ، (87؛ 0988
مف عاـ فبراير  في شيرميدى بازركاف حكومة  وؿ حكومة بعد الثورة وىيأ بإعالف أة، وبدمغاير 

عالقات البريد والطيراف بيف  وتوقفتسرائيؿ، ا  يراف و إات الدبموماسية بيف قطعت العالقو ، ـ0979
يراف عالقات مع منظمة التحرير خر أقامت إوعمى النقيض األ ،(40؛ 0992)زىراف،  الدولتيف

الفمسطينية  التي كانت تقيـ في بيروت، كما منحتيـ حؽ التمثيؿ الدبموماسي لدرجة اعطائيـ المبنى 
مياجمة وكاف ذلؾ بعد . (2104)الزويري،  سرائيمية في طيرافنت تقيـ فيو الممثمية اإلالذي كا

جبار مت برفع العمـ الفمسطيني عمييا وا  يرانية والتي قامف قبؿ الجماىير اإلسرائيمية مباني السفارة اإل
  .يرافالخروج مف إ سرائيميةاإل البعثة الدبموماسية

ياـ أأربعة أي بعد وصولو بػ 0979صحافيا في الخامس مف فبراير  اً مؤتمر الخميني اإلماـ عقد و 
رنامجو السياسي عمى النحو قامتو بمدرسة عموي بطيراف، حدد فيو بإلى طيراف وذلؾ في مقر إ

 :(220؛ 221؛ 0999)السبكي،   التالي
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 بو زعيما لمبالد. اعترفواالعاـ والشعب قد  الرأيف إ .0
 .ستفتاء اال إلجراءنو عيف حكومة مؤقتو أ .2
 .عينيا تعد معارضة لحكـ اهلل التيف معارضة الحكومة إ .2

اقترح شاروف والقادة حداث وبعد خطابات الخميني المعادية إلسرائيؿ وفي خضـ ىذه األ
الى طيراف إلجياض يف يف يقوموا بإرساؿ قوة مف المظمأ، ب0979سرائيميوف في عاـ يوف اإلالعسكر 
ف عمى يييف اإلسرائيمييف غير قادر يف عددا مف المظمأ"عادة الممكية وتدخؿ بيغف، وقاؿ ا  الثورة و 
ف قد يسرائيميف اإليف القادة العسكريأيراف وىذا يعني إبمصير دولة بمساحة وسكاف وتاريخ التحكـ 

 .(26؛ 0997)االستراتيجية،  "حيافغمب األأيرانية بصورة خاطئة في لسياسية والعسكرية اإلقرأوا الخريطة ا

ىي الفترة األولى لنشر أفكار الثورة  ـ"0989 -ـ0979" عاـ بيففترة ما الف واضحًا أ بدأ   
والخارج فكار الثورة في الداخؿ بنشر أ اإليرانية في تمؾ الفترة اإلسالمية في إيراف حيث أىتمت القيادة

أما في الخارج فإىتمت إيراف بتصدير الثورة وقد خالؿ تمؾ الفترة، في الداخؿ  وقامت بتثبيت قواعدىا
نجحت إيراف في وضع اأُلسس األولى لتصدير الثورة مف خالؿ األقميات الشيعية في البمداف 

 .لمجاورةا
 

2.2.2 :اإليرانيةثورة اليراني من القضية الفمسطينية بعد الموقف اإل ثانيًا: 
قضية  –قضية فمسطيف خاصة القدس  اعتبارعمى  الثورة اإليرانية انتصاريراف منذ إزت رك  

ف طيراف وصؿ يسرائيميف اإليبعد مغادرة الدبموماسي، و يرانيةذات اولوية لمسياسة الخارجية اإل سالميةإ
ف الثورة الفمسطينية قدمت أعمف أمع الخميني فورًا، و  اجتمع، و رئيس ـ.ت.ؼ ياسر عرفات طيراف

الثورة الفمسطينية  ئنيا ستكافأقواؿ عرفات وقاؿ أيد الخميني أيرانية السالح والتدريب، و اإل الثورةلى إ
ساد الفتور في العالقات بسبب مف ذلؾ وبعد فترة قصيرة  يرانية في تحرير القدس،شاركة اإلبالم

 .(111؛ 1111)الحميد،  يرافإلمساند لمعراؽ في حربو مع موقؼ المنظمة ا

عرفات التوسط بيف العراؽ والدوؿ الرئيس ياسر اإليرانية حاوؿ  –ندالع الحرب العراقية إوعقب 
ا الطيب ف الوساطة التي قاـ بيأخرى، غير أمة لو مف جية وبيف إيراف مف جية الخميجية الداع
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 ف يئس مف كؿ الوساطاتأف يقؼ إلى جانب العراؽ بعد أدى بعرفات أعبدالرحيـ لـ تنجح، مما 
  .(2102)الخمار، 

صبحت ىناؾ قطيعة بيف أرانية والثورة الفمسطينية، حيث بيف الثورة اإلي التوافؽيدـ  فبذلؾ لـ
السفارة الفمسطينية لو لـ تبد بعض غالؽ إف تؤدي إلى أت وقيادة الثورة اإلسالمية كادت ياسر عرفا

وبقية  الشخصيات اإليرانية والسفير الفمسطيني في طيراف صالح الزواوي، الحنكة في ىذا المجاؿ
السفارة الفمسطينية مفتوحة في طيراف دوف تحقيؽ تقدـ في العالقات بيف إيراف والسمطة الفمسطينية 

 . (2114)عزيزي،  بسبب وقوؼ السمطة بجانب العراؽ ضد إيراف

سالمية بيف صفوؼ التنظيمات الفمسطينية نشر مفاىيـ عف الثورة اإلليراف إبالمقابؿ عمدت 
مف تنظيـ يسمى  ألفرادسرائيؿ إعتقاؿ إذلؾ  كدأالجياد االسالمي( و -بية) حماسفي غزة والضفة الغر 

بية فيما بعد، الجياد االسالمي في الضفة الغر عضاء أفردا مف  21 ، ثـ اعتقاؿ0980الجياد عاـ 
تصاالت مع قيادات طالبية في غزة وارتبطت ىجمات عمى دور السينما ومحالت إيراف لفتح إوسعت 

يراف بالعمؿ لبناء روابط إسرائيؿ إتيمت ا  بشعارات الخميني وصوره، و  48اضي بيع الخمور في االر 
  .(41؛ 2116)الحميد،  بيف التنظيمات الفمسطينية والمبنانية

ة، اىتمامًا كبيرًا ويعود ذلؾ يراف بعد الثورة اىتمت بالقضية الفمسطينيأف إ ويرى الباحث
ىذه القضية، بيف شعوب المنطقة ولقدسية  محوريةىمية اإلىتماـ لما لمقضية الفمسطينية مف أ

وخاصة حماس والجياد اإلسالمي مف خالؿ  االسالمية يراف التقرب مف حركات المقاومةوحاولت إ
لـ تنجح بفرض شروطيا الكاممة عمييـ مقابؿ الماؿ والعتاد  ولكنيا، ليا المالي والعسكري الدعـ

 العسكري التي تقوـ بمدىا لمفصائؿ الفمسطينية المقاومة.

2.2.4 :1111-1111 سرائيمية في عيد الخمينيصفقات السالح اإليرانية اإل ثالثًا: 
دبموماسية الخارجية، وكأداة  اتالسياسيسرائيؿ عالقات التسميح كوسيمة في تنفيذ إت استخدم

بحيث تصبح الروابط الناشئة عف تصدير السالح بديال عف العالقات الدبموماسية الرسمية، وبديال 
سرائيؿ إتوثيؽ العالقات الرسمية مع بعض الدوؿ  ستعدادإقات المفتوحة بسبب عدـ عف العال
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عادة العالقات مع موماسية إت بحنكتيا الدباستطاعويظير أف إسرائيؿ ، قميميةإو أات محمية عتبار ال
ويمكف قت تخشى الغضب الجماىيري، الدوؿ التي ترغب بإقامة عالقات معيا ولكنيا في نفس الو 

عمؽ يما يتسرائيؿ خاصة فعمى أساس حاجة ىذه الدوؿ إلى إقامت ىذه العالقات  القوؿ بأف أغمب
ارجية، سرائيؿ مف ذلؾ خالؿ حرب الخميج وطورت سياستيا الخإ تاستفادبالمجاؿ العسكري، حيث 

حرب  اندالعويتضح أف إسرائيؿ منذ  قميمية.ت كسر الحواجز اإلاستطاعوفتحت أماميا أفاؽ واسعة و 
، بؿ ىار انتصاجؿ ضماف ألييا، ليس مف إسمحة ، بدفع المزيد مف األيرافالخميج سعت إلى مساعدة إ

ة العزلة كانت واضحأف حاطت بإيراف ظروؼ دولية حيث أفي حيف ار الحرب، استمر جؿ أمف 
األسمحة  استيرادويظير أف إيراف لـ تفوت الفرصة في  سمحة الييا،انعكست عمى تصدير األ

 .يرافكية التي قامت تؿ ابيب بإرساليا إلى إمرياأل -اإلسرائيمية

سواؽ طيراف عاـ اإلسرائيمية التي أخذت تغزو أ والمنتجاتوكانت بداية صفقات السالح 
كانت البداية في وقائع قضية  التي ،0رجنتينيةاأل حادثو سقوط طائرة الشحفظيرت مع  0980

كاف يعمالف  عداـ فمسطينييفإتـ  0980، وفى نفس الوقت (2.0، انظر الخريطة رقـ )اتصفقال
 .(48؛ 0987)جبريؿ،  بفضح العالقة ماعد قياميضمف حرس الخميني ب

سمحة د ريغاف صفقة سرية تبيع بموجبيا أدارة الرئيس االمريكي رونالعقدت إكانت قد و 
حربيا ضد العراؽ مف خالؿ وساطة إسرائيمية، مقابؿ اطالؽ إيراف سراح رىائف  في إليرافمتطورة 

سرائيؿ إفي  وزراءالمريكي ردود فعؿ وزير العدؿ األلؿ اقو أ ثارتوأ، لبناف ريكاف اختطفوا في جنوبمأ
 الذى فرضو رئيس الحكومة ووزيروخاصة التعتيـ  2عضاء المجمس الوزاري المصغرأمف بينيـ 

 عفسرائيمية ذلؾ الضغط الكبير عمى الحكومة اإلسفر أفي الموضوع، و  اإلسرائيمي الخارجية والدفاع
يراف، إلى إسمحة وقطع الغيار العسكرية سرائيؿ بنقؿ األإبقياـ  االعتراؼرسمي تضمف صدور بياف 

  .(27؛ 0986)العودة،  لى متمردي الكونتراسإثمانيا أرىا بنقؿ انكا  و 

                                           
2
( فٛق اهاػٟ الرؾبك اٌَٛف١زٟ لوة ِٕطمخ ٠و٠غبْ فٟ اه١ٕ١ِب ػٕلِب وبٔذ 44رؾطّذ ؽبئوح شؾٓ اهعٕز١ٕ١خ ِٓ ٔٛع )وبٔل٠و ٍٟ اي 

ٍخ ِٓ ِغّٛع اصٕزٟ ػشو هؽٍخ ِموهح ٌٙب ِٓ رً اث١ت اٌٝ ؽٙواْ ٌٕمً شؾٕبد ِٓ الٍٍؾخ ٚاٌنف١وح ٚلطغ اٌغ١به الِو٠ى١خ رمَٛ ثضبٌش هؽ

 .(1020)اٌؼبثل٠ٓ،  اٌظٕغ ٚغ١و٘ب ِٓ اٌى١بْ اٌظ١ٟٙٛٔ اٌٝ ا٠واْ
1
ّّٙخ فمؾ ِضً اٌلفبع ٚاٌقبهع١خ، ٚرٕؼمل عٍَبد ٘نا اٌّغٌٍ فٟ ٚلذ ٠ٛعل فٟ اٍوائ١ً ٌٍؾىِٛخ ِغٌٍ ِظغو ٠زىْٛ ِٓ اٌٛىاهاد اٌ 

 الؽلاس اٌٙبِخ ٚاٌطبهئخ ٚفٟ اغٍت الؽ١بْ ل ٠ؼٍُ ٚىهاء اٌؾىِٛخ الفو٠ٓ ثٕزبئظ اعزّبع اٌّغٌٍ اٌّظغو.
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وأف  سرائيؿ بأنيا واقعيةواضحًا مف خالؿ الوثائؽ السرية أف صفقة السالح بيف إيراف وا   يظير 
يراف بالسالح مدت إ امريكاالصفقة لمواجية العراؽ، ويالحظ بأف إسرائيؿ و يراف اضطرت ليذه إ

خر نتج مف ذلؾ أف إسرائيؿ دعمت عدوىا ضد عدوىا األيراف عدوًا ليا، و إ اعتباراد رغـ والعت
القمب، وخمؽ  إلضعاؼفي عالقاتيا مع دوؿ المحيط )الدائرة الثالثة(  0طراؼ(لتطبيؽ نظرية )شد األ
 سرائيؿ.لكي تمتص قوة الزخـ المتصادـ مع إو طراؼ الوطف العربي، توترات دائمة عمى أ

2.2.5 :1111الى  1111سرائيمي يراني اإلالتنافس اإل رابعًا: 

  :المرشد عمي خامنئيفترة حكم  1.1.1.1
خالؿ مرحمة خامنئي صبح المرشد الجديد لمثورة عمي خامنئي، و ـ، أ0989 عاـبعد وفاة الخميني 
" والثانية ىي فترة 0997-0989فترة حكـ الرئيس ىاشمي رافسنجاني " ىيولي: سنتناوؿ مرحمتيف األ

 .2115حتى  0997مي الممتدة مف عاـ حكـ محمد خات

بمثابة حواليـ، أصعب أوقاتيـ و أحرج أفي  كمرشد روحي مفارقة الخميني لإليرانييف تعتبرو 
تخضع ليا  التيالخميني في فراغ دستوري وعقائدي، حيث ترؾ السمطة العميا في الدولة تباع أترؾ 

 .(28؛0989)الفرقاف،  ةموحد الذى تجتمع عميو األوالتشريعية والقضائية لمفقيو األ التنفيذيةالسمطة 

تحولت إيراف مف الثورة إلى أف  "2114-0989" الفترةغمبت عمى ىذه ويمكف القوؿ بأنو 
 الدولة بشكؿ تدريجي ومنيجي.ركاف أؽ خذت تطبالدولة، وأ

 فترة حكم الرئيس رفسنجاني: .1

يرانية السياسة الخارجية اإل بدأت، 0989لى الحكـ عاـ إنذ وصوؿ الرئيس ىاشمي رافسنجاني م
 واإلسالمية يةصياغة عالقاتيا العرب إعادةوقامت بلى النيج الواقعي، إستوي السموكي تميؿ عمى الم

                                           
2
ٚوٟ ل  رىْٛ  ،ُٙ ث١ُٕٙ شل٠ل١ٍَّّٓ وٟ ٠ىْٛ ثئَاْ اٌٙلف الوجو لٍزوار١غ١خ شل الؽواف رط٠ٛك إٌّطمخ اٌؼوث١خ ٚشل اٌؼوة ٚاٌ 

ٕ٘بن لؼ١خ اٍّٙب  فٍَط١ٓ اٚ رؾو٠و ث١ذ اٌّملً اٌشو٠ف اٚػواق   ِؾزً .اْ اٚي ِٓ اػزّل ٘نٖ الٍزوار١غ١خ اٌمبكح اٌظٙب٠ٕخ لٍوائ١ً 

ؾلٚكح ...فؾَت  اٚي هئ١ٌ ٚىهاء لٍوائ١ً ٚاٌمٛي ٌٗ ) ٔؾٓ شؼت طغ١و ٚئِىب١ٔبرٕب ِٚٛاهكٔب ِ 2948فمل عبء فٟ فطبة) ثٓ غٛه٠ْٛ( 

ئٍوائ١ً ِؾبطوح ثلٚي ػوث١خ ِؼبك٠خ ٌٚنٌه ٠زٛعت ػ١ٍٙب أْ رجؾش ػٓ ؽٍفبء فٟ اٌلائوح اٌقبهع١خ فٍف  بػزجبهٍزوار١غ١خ اٌزؾبٌف اٌّؾ١ؾ ث

)اٌطبئٟ،  ٌٍظلالخرشىً ع١ّؼٙب اؽز١بؽ١ اب  اٌلائوح اٌؼوث١خ اٌّؾ١طخ ٚفٟ أٍٚبؽ األل١ٍبد اٌؼول١خ ٚاٌل١ٕ٠خ فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ ٚاإلٍال١ِخ اٌزٟ

1020). 
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في نو سيستمر أالغرب فقد صرح رفسنجاني بوفيما يتعمؽ بالعالقات مع . (61؛ 2112، 2)ادريس
قات ف ىذه السياسة تعني الحفاظ عمى عالأذلؾ ب وعدؿغربية(  ماـ الثابت وىو )ال شرقية والخط اإل

رسميا  التيساسية لخارجية ستظؿ ممتزمة بمبادئيا األف السياسة اأالخارجية، و  صحيحة مع القوي
 .(05؛ 0989)ىشاـ،  ماـ الخمينياإل

عظـ الذي تشكؿ الخطر األيراف نظر قادة إسرائيؿ وخاصة رابيف وبيرس إلى أف إوفى المقابؿ 
ا التيديد ذوسط بكاممو، وىفي الشرؽ األ لالستقراريراف تشكؿ تيديدا رئيسيا إف أو  ،سرائيؿإواجيتو 
لى كونيا نموذج يقتدي إ ضافةاإلبتصبح قوة نووية ل اندتيا لحركات المقاومة ومحاولتيالى مسإيعزي 

راف نظرة تخوؼ خاصة إلي سرائيؿويالحظ ىنا أف نظرة إ .(020؛ 0998)شاحاؾ،  بو االسالميوف 
مر جعؿ وىذا األ، ستعانة ببعض الدوؿ لمحصوؿ عمى القنبمة النوويةاإل يراف الجادةبعد محاوالت إ

 يضعوف إيراف عمى سمـ أولوياتيـ وخاصة في إطار التيديد المستقبمي إلسرائيؿ.ئيميوف سراقادة اإلال

عداد إلعممية  حياؿ إيراف سرائيميالعاـ اإل الرأي تـ تعبئة، 0992عاـ مف  شير مارسومنذ 
، بإيرافعسكرية وسياسية شاممة ىزيمة يقاع إسرائيميوف، يراف ىدفيا، كما يتمنى اإلإحياؿ حرب مع 

نيا أبلى قائؿ إسرائيؿ سوؼ تخوض الحرب وحدىا إف أبسرائيؿ بيف قائؿ إصوات في األ توتعال
 .(22؛ 0997)االستراتجية،   الغرب بالقياـ بيذه الميمة إلقناعتسعى 

يراف لمسالح النووي، يعني تيديد لمصالح إ امتالؾجميع الدوؿ بأف ل تقديـ رؤيةسرائيؿ إ تحاولو 
إيراف السالح  امتالؾأنو في حاؿ ب مريكاأل قدمت رؤيةألوسط، حيث جميع الدوؿ في منطقة الشرؽ ا

سرائيؿ حاولت إلى أف إ ضافةباإللى تيديد مصالحيا النفطية في الخميج، النووي فإنو سيؤدي إ
ولعبت في ذلؾ عمى ورقة األكراد والتي تتمتع إسرائيؿ يراف، لتكوف حميفا محتمال ضد إج تركيا ااستدر 

نية في الخميج العربي، باإلضافة إلى عرض األطماع اإليرارسخت لمعرب بعالقة قوية معيـ، وكذلؾ 
 يراف لمسالح النووي.إ امتالؾمف السيناريوىات العديدة في حاؿ لكثير سرائيؿ اإ
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لـ  التيستثناء صحيفة ىآرتس، إيراف بإرب لى ضإت كافة الصحؼ العبرية في الدعوة اشتركو 
 فإنياىشمار  وعاؿ صحؼ اليسار الصييوني، مثؿ دافار ما أحتى عمى تحدي تمؾ الدعوة،  ؤتجر 

 .(89؛ 0997، 2)شاحاؾ يرافإمف سواىا بحماسة لمحاربة  في ىذا الموضوع تميزت

صياغة القائميف عمى ف وأحد يأحد كبار الضباط العسكري رأىحداث وفي خضـ ىذه األ
 لة العراقية"، وذلؾ مفيراف الحاإ اةاإلستراتيجيات اإلسرائيمية وىو "دنياؿ ليشيـ" أنو ال بد مف "محاك

كرر إيراف خطأ مارات الخميج والسعودية عمى الجزر الميمة، وبذلؾ تُ خالؿ خوض إيراف منافسة مع إ
فرض رقابات مشددة عمى  لىحرب في المنطقة، وىذا يؤدي إ صداـ حسيف في الكويت، وتنشأ

 ولوحظ، (24؛ 0997الستراتيجية، )ا النووية تمامًا كما حصؿ مع العراؽ لألسمحةيراني التطور اإل
ف تتوفر لدييا القدرة عمى أف تشرح لمعالـ أجمع " مدى الحاجة مف وراء ذلؾ الى أ سعتأف إسرائيؿ 
 يراف وجرىا نحو الحرب"إلى استفزاز إ

سرائيؿ إية المعارض لسياسة يرانموقؼ الثورة اإل تمثؿ فيسرائيمي يراني اإلسباب العداء اإلأإف 
يراف لممقاومة إلى دعـ إ ضافةباإل، اً عام26كثر مف ألدبموماسية منذ المنطقة وقطع العالقات افي 
 . (20؛ 2111)السياسي،  ؿسرائيإستخباراتي ضد عالمي واإليراني اإلمبنانية والفمسطينية، والنشاط اإلال

كال  حفيظة  ربكافأ نجـ الديف يراني الذي قادهقارب التركي اإلالت ثارآوفي نفس فترة رفسنجاني 
طاحة يرانية لـ تتوقؼ عند اإلف الثورة اإلأ، وخصوصا 0996اليات المتحدة عاـ سرائيؿ والو إمف 
)الموساد( الييودي يراني، عبر جيازي سرائيمي اإل، بؿ قضت عمى قواعد التعاوف اإلبالشاه

 .(272؛ 2112)درويش،  يرانيو)السافاؾ( اإل

نو خالؿ ىذه الفترة حافظ رفسنجاني عمى الخطوط العريضة لنيج الثورة وذلؾ عمى القوؿ أويمكف 
 الرغـ مف التحوالت التي قاـ بيا في السياسة الداخمية والخارجية.

، استمـ الحكـ الرئيس محمد خاتمي الذي 0997فترة حكـ الرئيس رفسنجاني عاـ  انتياءوبعد 
 يراف.إصالحي في لى التيار اإلإ، والذي ينتمي 2114الى  0997مف  حكـ
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 حكم الرئيس محمد خاتمي: .1

ة ومصيرية منذ قياـ الجميورية كثر حدالمخاض األ ،لمبالد نتخاب خاتمي رئيساً إيراف مع إشيدت 
شكؿ  رسمت التيحدد النتائج وىذا الصراع ، والمحافظيفصالحييف يف اإلصراع بال سالمية فياإل

 .(22؛ 0999)السياسي،   ةقميمية والدولياإل وتحالفاتو  وعالقاتوطبيعة  وومستقبم إيراف العاـ

رض فمسطيف، ولـ يشكؾ مى أسرائيمي عبوؿ حؿ الدولتيف وقبوؿ الوجود اإلووافؽ خاتمي بق
يراف باليونسكو( لباكشيدوروف وىو )سفير إسرائيؿ في الوجود، وصرح أيضا جاللي في حؽ إ خاتمي

اإلسرائيمييف، عندما التقاه في إحدى المؤتمرات أف "إيراف ليست العراؽ وىي لف  كبير الحاخامات
 .(2102)عدي،0998بدا"، كاف ذلؾ عاـ تياجـ إسرائيؿ أ

 مف خالؿ عيده أفكار إصالحية تتعمؽ بإقامة عالقات إيرانية أمريكية ضخاتمي  وطرح الرئيس

"حوار الحضارات" ودعا إلى ضرورة توسيع صالحيات رئيس الجميورية والقياـ بتقديـ لوائح منظومة 
 .(2100)ناصر،  جديدة فيما يتعمؽ بقانوف الصحافة

 شاراتاوصدرت  تييئة األجواء، أو تدفئتيا مع إيراف لىإكؿ ىذه العوامؿ دفعت اإلدارة األمريكية 
ومف ىذه  عديدة مف واشنطف تجاه طيراف توحي بالرغبة في بدء حوار فعاؿ تمييدًا لتطبيع العالقات

اإليرانية، المعارضة في قائمة المنظمات  "رة األمريكية منظمة "مجاىدي خمؽ، وضع اإلدااإلشارات
فتح عالقات مع يراف إمحاولة  ومريكية األ اإلدارةلتعاوف ، وكانت ىذه بداية فعمية اإلرىابية في العالـ
، يا ووجودىاسرائيؿ المطمؽ ليذه العالقة التي تيدد مكانتإفي ظؿ رفض  مريكيةالواليات المتحدة األ

ية اإليرانية سواء ما ىو لكف ىذا التقارب سرعاف ما تالشى، وذلؾ في ضوء كثرة الخالفات األمريك
ي األمريكي الشامؿ أو الخالفات اإلقميمية نتيجة تواجد القوات قتصادار الحظر االاستمر متعمؽ ب

)مطر ع.،   في أفغانستاف وبعض دوؿ آسيا الوسطى السابؽاألمريكية في الخميج وتواجدىا 
2114).  
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عمى العالـ الخارجي وبخاصة  نفتاحظير خالؿ فترة حكـ الرئيس خاتمي أف إيراف قامت باإلي
وكاف ذلؾ  مع  ،مف المؤتمرات وشاركتيا في الكثير، ربيةمريكية، والدوؿ الغحدة األعمى الواليات المت

 انية.ير الخطوط العريضة لمبادئ الثورة اإلحتفاظ باإل

ويتضح أف منيج اإلصالحييف أظير الفروؽ الواضحة بيف سياسة التيار اإلصالحي والتيار 
، وانتخاب الرئيس 2104مرة أخرى في عاـ  رئاسة إيرافد، ولعؿ عودة التيار اإلصالحي إلى المتشد

حسف روحاني، الذي تقرب مف الغرب وتحاور بشكؿ رسمي مع اإلدارة األمريكية وىذا ما يؤكد 
 سياستيـ الوضحة في التحاور واإلنفتاح مع الغرب.

2.2.6 خالصة: 
في السياسة الخارجية اإليرانية،  اً واضح اً يير تغ 0989 –0979فترة حكـ الخميني مف  شيدت

واسند لو جميع السمطات في الدولة، وعمؿ  والية الفقيولخميني أف يضع لنفسو نظاـ ا استطاعو 
كاًل  وقامت بمواجيتوخاصة الدوؿ المجاورة، يراف ر المنيج الثوري إلى خارج إالخميني عمى تصدي

 مرحمةيراف شيدت إ بعد وفاة الخمينيو  كثر مف مرة،أ باإلرىابسرائيؿ، وحاولت ربطو وا   امريكا مف
نتخب في يرانية وأُ ي التـز بنيج الثورة اإلخامنئي لقب قائد الثورة والذ عد استالـ عميوذلؾ ب خرىأ

ف يحافظ عمى أ استطاعو  0997الى  0989ممتدة مف عيده الرئيس رفسنجاني وذلؾ في الفترة ال
، اإليرانية تحت ضوابط ومبادئ الثورة لى الدولةإيراف مف الثورة إ نتقمتاوفي عيده ، النيج الثوري

 خاتمي ، ويعتبر2114الى  0997مدة حكـ الرئيس رفسنجاني حؿ الرئيس خاتمي مف  انتياءوبعد 
في السياسة  الكبيرالتغير لى إدي ذلؾ أ، و نفتاح عمى الغربالذي قاـ باإلوؿ االصالحي األ الرجؿ

، ويتضح لنا بأف ظيور التيار اإلصالحي في عاـ وربيةالدوؿ العربية واألانية مع ير الخارجية اإل
وتحالفاتو في ا يتعمؽ بمستقبمو وطبيعة عالقات يراف العاـ وخاصة فيمأدى إلى رسـ شكؿ إ 0997

خطوط لتزاـ بالىناؾ إكاف ـ الخروج عف مبادئ الثورة و لـ يت ذلؾ المستقبؿ، وعمى الرغـ مف كؿ
 .خامنئي النظاـ ضعيا رأسالتي و العريضة 
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 تمييد: 1.1
 

و غير أ بشكؿ مباشر تثر أو خارجية أسرائيؿ محددات سواء كانت داخمية ا  يراف و إلكؿ مف 

برز المحددات الداخمية والخارجية أسرائيمي، وستناوؿ في ىذا الفصؿ يراني اإلفي الصراع اإل مباشر 

النظاـ  :أىميا مف التيو حيث سيتـ التركيز عمى المحددات الداخمية  ،سرائيؿإيراف وا  لكؿ مف 

تناوؿ لى إ باإلضافة، البمديف كاًل مف ية التي يمتمكياقتصاداالو السياسي والقدرات العسكرية 

 حيثسرائيؿ، ا  يراف و إبكؿ مف  وروسيا مريكيةوخاصة عالقة الواليات المتحدة األالمحددات الخارجية 

 ،ـ0979ىا قياـ الثورة عاـ يجابية في عيد الشاه وتالإبمراحؿ  تيرانية مر مريكية اإلف العالقات األأ

ف الواليات ف العالقة بيأوفي المقابؿ يتضح  ،مريكيةيرانية األسمبا عمى العالقات اإل انعكستوالتي 

بعد  راً كبي اً تطور  ىذه العالقة ت، وشيديامريكية منذ نشأتأورعاية  اً تحالف تسرائيؿ شيدا  المتحدة و 

بشكؿ كبير  سرائيؿى إعتمدت الواليات المتحدة عما حيثتحاد السوفيتي وسقوط الشاه اإل انييار

لتحقيؽ  في قمب الوطف العربي كياف تابع لياوجعمت منيا  ،وسطفي منطقة الشرؽ األوخاصة 

ع اإليراني يضا في الصراأ بارزاً  اً دور  اإلتحاد الروسي ولعب، منطقةمريكية في الاألىداؼ األ

سرائيؿ، وجعمت عالقتيا ت عمى توازف عالقتيا بيف  كؿ مف إيراف وا  عممف روسيا حيث أسرائيمي، اإل

 بيما قائمة عمى مصالحيا أواًل.
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 ة االسرائيمية:االيراني ول: المحددات الداخميةاال مبحث ال 1.1

2.2.0 مقدمة: 
كثر مف منيج، وقد بنى ة باإلعتماد عمى أدولة وخاصة محدداتيا الداخمي أييمكف قياس قوة 

ي( بينما تـ القياس لدى قتصاداالى متغير واحد )كالمتغير العسكري أو المتغير البعض قياسو عم
التكنولوجيا(  –جمالي الناتج المحمي إ –القدرة العسكرية  –المساحة  –ساس )السكاف خريف عمى أآ

(Merritt & Zinnes, 1988; 141; 151)لى كؿ متغير مف المتغيرات السابقة إ . وسنقـو بتجزئة
 ىمية.ير فرعي وزنو بمقدار ما ُيرى مف أعطاء كؿ متغا  و متغيرات فرعية 

 يشكؿي عنصر قوة لمدولة، و قتصادمف العامؿ السياسي والعسكري واال يشكؿ كالً حيث 
يتمتع التي  السياسية لقوة ىيكميتو ذلؾ نظراً و  ميماً  عامالً سرائيؿ وا  يراف في كؿ مف إالنظاـ السياسي 

، نو يحتؿ مكانة ىامةإفسرائيؿ لكؿ مف إيراف وا  العامؿ العسكري ف لى أباإلضافة إ ،بو كال منيما
، عسكرياً  قميمية وتحقؽ نفوذاً لتحتؿ مكانة إالمجاؿ طور في ىذا تف تأتحاوؿ  يرافوذلؾ ألف إ

سرائيؿ ىي األُ  ية أيضًا قتصادكرية قوية في المنطقة، ولمقوة االخرى تمكنت مف بناء مؤسسة عسوا 
ا الدولية وتتميز إيراف في ما ومكانتيمدورى في تدعيـ بارزاً  سرائيؿ دوراً التي تتمتع بيا كال مف إيراف وا  

سرائيؿ التي تصب الكبيرة مف النفط والغاز، بخالؼ إحتياطاتيا ىذا المجاؿ عف إسرائيؿ بسبب إ
  بيض المتوسط.حتياطات قميمة في عرض البحر األىا في إكتشاؼ إجيد

2.2.2 :سرائيمياإلو  يرانيالنظام السياسي اإلمالمح أواًل:   
ا تداخاًل، وكؿ ذلؾ لخدمة كثرىعقد المؤسسات وأكثر وأأيراف مف أصبحت مؤسسات الحكـ في إ

الثورة اإليرانية بعد مجيء  مؤسسات السمطة و سمطة الولي الفقيو، وظير ىذا التداخؿ بيفمؤسسة أ
سياسية ات دينية سسمؤ  لىإ يرافإفي مؤسسات السمطة  انقساـذلؾ مف خالؿ  واتضح ،0979عاـ 

 يسرائيمإلا النظاـ السياسي ففي المقابؿ فإو ، بشكؿ مفصؿ وسنتناوؿ القسميف ومؤسسات سياسية دينية
ماـ المجمس أ مسؤولة ارةنجميزي، حيث تكوف الوز ، عمى شاكمة النظاـ البرلماني اإلنيابي برلماني نظاـ

اـ المجمس، مف الدولة أبإدارة شئو جماعية عف تصرفاتيا المتعمقة  مسؤوليةلة ؤو نيا مسالنيابي، بمعنى أ
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ذا فقدت المجمس النيابي بحيث يجب عمييا أف تقدـ استقالتيا إ عضاءتكوف حائزة عمى ثقة أغمبية أف وأ
قة أو لى تقاليد عريلـ يستند إ سرائيميالنظاـ السياسي اإل فويظير أ .(62؛ 2102)خمؼ،  الثقة

في الواليات مر اؿ في بريطانيا، ولـ يستند إلى دستور كما ىو األا الحعراؼ راسخة ومنيعة كما ىو أ
ر سرائيؿ عف وضع دستو المتحدة االمريكية، إذ ال يوجد دستور في إسرائيؿ حتى األف، فقد استعاضت إ

ذرع الحكـ والمؤسسات الرسمية تمؼ أالتي تعالج وظائؼ مخ ةساسيمجموعة مف القوانيف األ بسفليا 
 .(74؛ 2102)محارب،  في الدولة

يراني معقد ويتركب مف أف النظاـ السياسي اإلمف خالؿ المقارنة بيف النظاميف  يظير واضحاً 
ؼ مف ذلؾ ىو احكاـ قبضة رجاؿ خرى، ولعؿ اليدة األنظمة السياسيي األمؤسسات غير موجودة ف

شبو باألنظمة أما في النظاـ السياسي اإلسرائيمي فإنو أ ،ديمقراطيةعمى السمطة ولكف بصورة الديف 
نو عمى ، ويرى الباحث بأوخاصة ما يتعمؽ بالسمطات الثالث ،السياسية السائدة في جميع دوؿ العالـ

نو نظاـ يعطي لمدولة قوة وىيبة مف خالؿ وتشابؾ النظاـ السياسي اإليراني إال أ تعقيدهالرغـ مف 
 مطات لمرجعية واحدة.خضوع جميع الس

تمتع بيا والتي ال ي سياسية(الدينية المؤسسات ال) يرانيالنظاـ السياسي اإل مف وؿالقسـ األو 
 ىي:ساسية أمؤسسات  ست في سياقوتندرج سرائيمي النظاـ السياسي اإل

 عمى:المرشد األ 1.1.1.1
السياسية الحاكمة وضاع الجديدة تغيير المعادلة اقتضت األ يرانيةاإل الثورة انتصارعقب 
مة قيو( ونظمت العالقة بينو وبيف األُ كؿ الصالحيات لإلماـ )الولي الف ، مانحاً 0979فجاء دستور 

قوى أألعمى لمثورة يعد منصب المرشد ا بذلؾ، 0ىا صاحبة السيادة عمى نفسيا زمف الغيبةاعتبار ب
 وضع أساسياالدينية التي ، ويرتبط ىذا المنصب بشكؿ لصيؽ بالنظرية السياسية يرافإمؤسسة في 

رست القيادة اإليرانية بعد الثورة ، وك  (61؛ 0996)الكريـ،  الفقيو والية المتمثمة فيالخميني اإلماـ 
شعبي عاـ عمى  استفتاء غى عمى دور األحزاب السياسية فييا، وفي مركزية الدور الشعبي الذي ط

                                           
2
ػٓ ِغٟء أٔبً لجً فوٚط اإلِبَ اٌّٙلٞ ػ١ٍٗ اٌَالَ ٠ٛؽئْٛ ٌٗ ٍٍطبٔٗ ٠ٚؼٍّْٛ ػٍٝ ر١ّٙل ػٕل اٌش١ؼخ رؾلصذ اٌىض١و ِٓ اٌوٚا٠بد  

 األهع ِٕٚطمخ اٌشوق األٍٚؾ فظٛطبا ٌملِٚٗ.
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سالمي %( ترسيخ نظاـ جميوري إ98)بنسبةمطمقة  اختار الشعب باألغمبية شبو ىوية النظاـ الجديد
)الحسيني،  لمحكـ، فجسدت ديناميكية النظاـ جدلية العالقة بيف المؤسسة المنتخبة والمؤسسة الدينية

 .(289؛ 2102

عمى  العالميةمف خطر الصييونية نو حذر في بداية حكمو بأالخميني حسب لإلماـ ويُ 
سرائيؿ يشمؿ الشرؽ الـ، وخطر إسف عداء إسرائيؿ يستيدؼ اإلسالمية قائاًل: إاإلسالـ والثورة اإل

لى إلسالمية مف النيؿ إلى الييمنة عمى الدوؿ اقاليـ اإلسالمية "إف إسرائيؿ تيدؼ إاألوسط واأل
التطورات األكثر  كاف مف الثورة اإلسالمية انتصارئيؿ سراإتعتبر فيما  .(2112)يوسفي،  الفرات"

 يرافف التغيير في إسحاؽ رابيف: أزمف بعيد " وأعمف إ سرائيؿ منذالتي عرفتيا إ تيديدكثر خطورة واأل
سرائيميوف داف العالقة اإلستراتيجية مع إيراف، لـ ينسى اإلومع التباكي عمى فق ضربة قوية جداً  كؿش  

 جؿ المتعصب"ر ماـ الخميني الذي وصفوه بالالتشيير والقدح بزعماء الثورة اإليرانية، خاصة اإل
 .(22؛ 2102)سعده، 

)مركز سورية  بعدٍد كبيٍر مف الصالحيات وفؽ الدستور وىي يراففي إ الفقيوويضطمع الولي 
 :(5؛ 4؛ 2104لمبحوث والدراسات، 

 .ة لنظاـ جميورية إيراف اإلسالميةتعييف السياسات العام -0
 العاـ. ستفتاء إصدار األمر باال -2
 القيادة العامة لمقوات المسمحة. -4
 ف الحرب والسالـ والنفير العاـ.إعال -5

نو قوة لمنظاـ السياسي اإليراني حيث أ عامؿشكؿ األعمى في إيراف  ف المرشدالباحث أ ويرى
دولة في العالـ، مر بخالؼ أي جميع السمطات في الدولة، وىذا األيعتبر المرجعية العميا لمبالد ول

يرانية جانب الديني في السياسة، ويالحظ إىتماـ القيادات اإلال تنقص مفي سرائيؿ التوبخالؼ إ
 .والسياسية سرائيؿ في المجاالت المالية والعسكريةضد إي بالقضية الفمسطينية ودعميا وخاصة الخمين
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 مراجع التقميد:   1.1.1.1
، عف ليـ المجتمع وطالب العمـذف يأرجات العمـ والعدالة وينبغي د لىإوصموا ىـ الفقياء الذيف  

جتياد لى مف بمغ رتبة اإليعي معناه رجوع المسمميف الشيعة إمفيوـ ش "مراجع التقميد"ويعتبر مفيوـ 
 .(61؛ 0996)الكريـ،  حكاـ الشرعيةممية في إستنباط األواألع

ويعتبر ىذا العامؿ عنصر قوة في النظاـ السياسي اإليراني لما لو مف قوة في التأثير عمى العامة مف 
 المواطنيف اإليرانييف ومرجعية مف خالليا يتـ نشر أفكار قائد الثورة.

 الحوزات العممية:  1.1.1.1
سالـ حجة اإل لىإ مف ثقة اإلسالـفييا يتدرجوف  مكاف لطالب التعميـ الديني عبارة عف ىي
ة مف النظـ وعمجتماعية قائمة عمى مجإمؤسسة  الحوزات وتعتبر، آية اهلل العظمى لىإ والمسمميف

  دورىـ في المجتمعداء أتحكـ عمماء الديف وتساعدىـ عمى  جتماعية التيوالروابط والضوابط اإل
، وتناؿ الحوزة العممية في مدينة قـ شيرة واسعة لكونيا قد خرجت (22؛ 2118)عتيقة و نسريف، 

وىيبتيـ داخؿ المجتمع  ىمية ودور عمماء الحوزة الدينيةتقميد" عظاـ مثؿ )منتظري( وتعود أ"مراجع ال
 .(215؛ 2102)الحسيني،  التقميدية التي تساند المرشدىـ القوى اعتبار الشيعي، ب

خرج عمماء يتـ مف ف الحوزات العممية تمنح المحدد الديني عنصر قوة كونو يُ القوؿ بأيمكف و 
 خالليـ الوصوؿ الى مراتب دينية عميا في الدولة.

 مجمس الخبراء:  1.1.1.1
اني سنوات، ينتخبيـ الشعب لفترة ثمُقـ مدينة ومقره رجؿ ديف  86مجمس الخبراء، ، مف  يتألؼ 

مف دستور عاـ    017المادة  عمى مف بيف صفوفيـ حسبنتخاب المرشد األإويقوـ ىؤالء بدورىـ ب
 ذا فقد مؤىالً إو أداء واجباتو، أعف  صبح عاجزاً أذا إعمى ستطيع المجمس خمع المرشد األوي، ـ0979

مدة واحدة كؿ عاـ ل ةعضاء المجمس مر أتي توافرىا لشغؿ المنصب، ويجتمع كثر مف المؤىالت الأاو 
)مركز سورية  زماتجتماعات غير العادية في األلى اإلإضافة اإليوميف ويكوف ذلؾ في طيراف، ب

 .(5؛ 2104لمبحوث والدراسات، 
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، عشري االثنىالمذىب  وف مفف يكمجمس الخبراء مف الفقياء، والبد أالمرشح لف يكوف وال بد أ 
ف يكوف مؤمنا بنظرية والية الفقيو، وىذا المجمس ىو الذي يختار بعد ذلؾ الولي الفقيو الذي وال بد أ

 .(004؛ 2100)السرجاني،  يخمؼ الخميني بعد موتو، ليظؿ وليا فقييا حاكما طواؿ حياتو بعد ذلؾ

يظير أف مجمس الخبراء يعتبر مف أقوى المجالس في إيراف حيث يعطي لمنظاـ قوة لما لو و  
عمى خمع أعمى سمطة في الدولة وتعينو في نفس الوقت، وىذا األمر يعطيو ىيبة عمى مف تأثير 

 الدولة سواء السياسية أو الدينية، حسب المذىب اإلثنى عشري.جميع السمطات في 

 مجمس صيانة الدستور: 1.1.1.1
يعتبر مجمس صيانة الدستور الورقة األقوى في يد )الولي الفقيو( مف ناحية أنو يراقب مف 

 خاللو أعماؿ البرلماف ويرفض ما يراه مف قوانيف وتشريعات مخالفة لمشريعة االسالمية.
لقوانيف وتفسير الدستوري الذي حكـ دور مجمس صيانة الدستور في الرقابة عمى اطار ف اإلإ

عمى المجمس  فاً شراؼ عمى االنتخابات الرئاسية والبرلمانية، قد جعؿ منو مجمسا مشر مواد الدستور واإل
ة حكاـ الشريعنة الدستور ىو الضمانة العممية إلنطباؽ القوانيف مع أف مجمس صياالتشريعي، ويتبيف أ

قانوف دوف موافقة مجمس  يأال ينفذ وال يوضع موضع التطبيؽ  نوسالمية ومواد الدستور، خاصة وأاإل
 .(2104)غازي،  صيانة الدستور

مجمس صيانة الدستور واحدًا مف أىـ مؤسسات صنع القرار في إيراف  بأف ،يمكف القوؿ
حكاـ الشريعة اإلسالمية وىذا التشريعية مع أوينبع قوة ىذا المجمس مف كونو الضامف لتماثؿ القوانيف 

لمنظاـ الديني في المحافظة عمى الرجوع إلى االحكاـ التشريعية، باإلضافة الى  واألمر يعطي ضمان
 يًا مف ىذه التشريعات بذريعة مخالفتيا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.منحو ردًا أ

 مجمس تشخيص مصمحة النظام: 1.1.1.1
تطمب وجود مثؿ ىذا المجمس الحكـ بيف سمطات مجمس الشورى التشريعية وسمطات مجمس 

برزىا رسـ السياسات ألييا خامنئي مياـ جديدة إ ضاؼأو الدستورية العميا،  –صيانة الدستور الفقيو 
، ويعتبر مف 0988، وتأسس ىذا المجمس عاـ (60؛ 0996)الكريـ،  شراؼ عمى تنفيذىاالعامة واإل

رئيسو، ويعتبر ىيئة إستشارية لو، مما يفسر أىمية بالخميني الذي يعيف  المؤسسات المرتبطة مباشرةً 
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مر مف اثنى كوف المجمس في بادئ األي، وت  لخارجيراني الداخمي واالمجمس في صناعة القرار اإل
ء "مجمس صيانة الدستور" والمرشد أو مف يمثمو عشر عضوا يمثموف رؤساء السمطات الثالثة وفقيا

 .(299؛ 2102)الحسيني،  ربعة وثالثيف عضواضائو أعورئيس الوزراء أو مف يمثمو ويبمغ عدد أ

بعد إستعراض النظاـ السياسي الديني اإليراني إال انو يمتاز ويتفرد عف باقي  ،يمكف القوؿ
أنظمة الحكـ في العالـ بفمسفتو السياسية والدستورية الخاصة، فإنو باإلضافة إلى السمطات التشريعية 

 والتنفذية والقضائية ىناؾ سمطة أخرى وىي سمطة الولي الفقيو "القائد".

سرائيل لكل من إيران وا  السياسية الصفة  اتغمب عميي ذيالمؤسسات والالنوع الثاني من ما أ
 :ممثمة بـ التالي فيي

 :سرائيلفي إيران وا   رئاسة الجميورية 1.1.1.1
البالد بعد مقاـ القيادة، وىو ينتخب  فيعمى سمطة رسمية أ يراففي إ رئيس الجميوريةيعتبر 

نتخابو ألكثر مف دورتيف باألكثرية المطمقة لفترة مدتيا أربع سنوات، وال يجوز إ مباشرة مف الشعب
قررات مجمس الشورى وعمى نتيجة متتاليتيف وىو مسؤوؿ ومختص عف تنفيذ الدستور والتوقيع عمى م

يات مع الحكومات أو تفاقو العقود وااللى التوقيع عمى المعاىدات أضافة إالعاـ، باإل ستفتاء اال
 .(74؛ 2101)المؤمف و واخروف ،  تحادات الدولية بعد موافقة مجمس الشورىاإل

ف يناؿ يجب أحيث مرئاسة قبؿ االنتخابات، وىناؾ شروط ال بد مف توافرىا في المرشحيف ل
رئيس الرجؿ الثاني ف الدستور أعتبر الالدستور" وموافقة المرشد، ورغـ أ ىؤالء موافقة "مجمس صيانة
ف الواقع العممي ال يقر بذلؾ فميس لمرئيس المساحة الواسعة دستوريا لتغيير في إيراف بعد المرشد إال أ

لى دور مؤسسات السمطة التشريعية التي عيدا عما يقره المرشد، باإلضافة إلة بو مسار سياسات الد
 .(294؛ 292؛ 2102)الحسيني،  تشكؿ عوائؽ حقيقية لسمطة الرئيس ايضاً 

خرى التي في نفس الوقت بخالؼ بعض الدوؿ األيراف ىو رئيس الوزراء ويعتبر الرئيس في إ
الوزراء، لرئيس سرائيؿ التي تمنح جميع السمطات إتعطي رئيس الوزراء صالحيات كبيرة وبخالؼ 

 يراف.الثانية بعد المرشد األعمى في إحب السمطة ف الرئيس ىو صاويتضح لنا أ
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حكـ فترة عتبر تُ و سرائيؿ ىو العدائية الواضحة إف موقؼ المؤسسة الرئاسية في إيراف تجاه إ
اسة الخارجية اإليرانية تجاه ممحوظا في السي تصعيداً  فترة شيدتحمد نجاد الرئيس السابؽ محمود أ

اسة الخارجية اإليرانية بأنيا عودة إلى عيد جيات العامة لمسيسرائيؿ، وعدت مرحمة حكمو والتو إ
سرائيمية تجاه نجاد السياسة اإلحمد أداف الرئيس أخالؿ فترة حكمو يرانية، و السنوات األولي لمثورة اإل

سرائيؿ ستزوؿ مف كد عمى أف إة الييودية التي يدعييا الييود وأالشعب الفمسطيني، وشكؾ بالمحرق
ات الرئاسية السابعة نتخابأسفرت اإل فقد الحاليةفترة الما أ، (76؛ 2101)العبيدي ـ.،  عمى الخارطة

، 2102حزيراف)يونيو(  04سالمية التي خاضيا ثمانية مرشحيف وجرت في في جميورية إيراف اإل
نسبتو ، وكانت اً مميوف صوت 08,6صالحي حسف روحاني الذي حصؿ عمى المرشح اإل عف فوز
في سياسة إيراف الداخمية نحو  تغييراً روحاني بإحداث الرئيس ونجح % مف أصوات الناخبيف، 51.68

، وكاف ذلؾ كمو بموافقة يراف الخارجيةتأثير في تعديؿ سياسة إ وكاف لواإلنفراج ومزيد مف الحريات 
 ومرجعية المرشد االعمى في ايراف.

 بتكر مؤسسة رئاسة الدولة التي تمنحإسرائيمي ـ اإلالنظاف إسرائيؿ فأما رئاسة الدولة في إ 
في  ممموساً  مع ذلؾ فاف رئيس الدولة يؤدي دوراً و ، ساساً أصاحب ىذا المنصب صالحيات رمزية 

قتراع سري بأكثرية إالكنيست ب وينتخب الرئيس مف، توافقيًا تجميعياً  الحياة السياسية ُيعد طابعاً 
ويحؽ لمكنيست  ،يوماً 91و 21مدة الرئيس السابؽ ما بيف  انتياءعضوا(، وذلؾ قبؿ 60عضاء )األ

قؿ شكوى مف قياـ الرئيس عضو كنيست عمى األ 21ف يقدـ أف منصبو ويتـ ذلؾ بعد معزؿ الرئيس 
 (.0.6انظر الى الجدوؿ رقـ ) (011؛ 99؛ 2100)منصور و فراج، بتصرؼ غير الئؽ 

ف تكوف والية الرئيس أنتخابو وىو إساسي لرئيس الدولة وحدد طريقة قر الكنيست القانوف األأو  
كد القانوف أخرى فقط، و أى سبعة سنوات قابمة لمتجديد مرة لإخمسة سنوات، ولكف تـ تغير المدة مدة 
لرئاسة، سرائيمي يستوفي الشروط القانونية الحؽ في ترشيح نفسو لمنصب اإف لكؿ مواطف أساسي األ

سرائيؿ بصالحيات كبيرة إال يتمتع رئيس الدولة في ، و قصاء الرئيس عف منصبو وشروطوإوبيف سبؿ 
ساس، ورئيس الحكومة ىو الشخصية األقوى في المؤسسة وميمة فنظاـ الحكـ برلماني في األ
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في إسرائيؿ ئيس ، لذلؾ يبقى منصب الر ةذييالحاكمة لما يستحوذ عميو مف مسؤوليات تشريعية وتنف
  .(06؛ 05؛ 2114)عبد اليادي و منصور،  دارياإو أتمثيميا ورمزيا، ال تنفيذيا 

كقضية أولى مف خمس قضايا أساسية،  سرائيؿبالنسبة لمرئاسة في إ ييرانويصنؼ الممؼ اإل 
ارجية مع كؿ الدوؿ تقريبا: مع سرائيؿ الخفي عالقات إ يراني كاف حاضراً حيث أف الموضوع اإل

 . (012؛ 010؛ 2102)غانـ،  مريكيةاألوربي، والواليات المتحدة اإلتحاد األ

نجميزي مشابية لمنظاـ اإل سرائيؿ صورية "رمزية"الحيات الرئيس في إصف يرى الباحث أو  
الرئيس في إيراف والذي يتمتع بصالحيات أوسع بكثير مف الرئيس في صالحيات بخالؼ الممكي، 

سنوات  "4"ة حكمة تر ف فحيث أ يراف ينتخب مباشرة مف الشعبأف الرئيس في إسرائيؿ، ويالحظ إ
والتي ائيمي الذي يعييف مف قبؿ الكنيست سر بخالؼ الرئيس اإلمر ىذا األو  قصى دورتيف،وبحد أ
حكـ  فترة مف عمىأ سرائيؿفترة حكـ الرئيس في إف بذلؾ يتضح أو  ،تسنوا" 7"فترة حكمة الى تصؿ 

لمصالحيات  يراني نظراً اإلالرئاسي يراف، وعامؿ القوة في النظاميف يرجح الى النظاـ الرئيس في إ
 المتوفرة لمرئيس.

 سرائيل :إ يران وإ رئيس الحكومة في  1.1.1.1
الوزراء  بصالحيات رئيس يتمتع تمقائياً  نوأ حيث ىو نفسو رئيس الوزراء يرافإالرئيس في  يعتبر

سرائيؿ التي تعطي لرئيس إبخالؼ  يراف، وذلؾدة ضمف الييكؿ السياسي لجميورية إموجو الغير 
 .كبرأب منفصؿ عف الرئيس وصالحيات منصىا وزراء

سرائيؿ ىي مركز القوة في النظاـ السياسي وفييا تتـ عممية صنع القرارات الرسمية الحكومة في إو 
سرائيمية حكومة مر الذي يجعؿ الحكومة اإلئيس الحكومة بعوامؿ قوة ميمة، األع ر تلقانونية، ويتموا

 :(80؛ 2102)محارب،  رئيس الوزراء وتنبع قوة رئيس الحكومة مف العوامؿ التالية

 مكانتو في الحكومة.، ومكانتو في حزبو تدعـ عادة غمبية()حزب األ كونو زعيـ حزبو .0

 عماليا.س جمساتيا ويحدد جدوؿ أىو الذي يقود الحكومة ويرأ .2

 سرىا.إستقالتو تعني إستقالة الحكومة بأ .2
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 أي وزير مف الحكومة. إقالةبصالحيات يتمتع  .4

 و في )مطبخو(.يتـ عادة في دائرة رئيس الحكومة أت الميمة ااتخاذ القرار  .5

ئتالفية، وظمت تسبؽ تأليفيا إسرائيؿ المتعاقبة كميا كانت إف حكومات ألى إشارة وتجدر اإل 
د حدد عد 0996ومنذ عاـ ، سرائيمية خبرة واسعة بمناوراتياحزاب اإلكتسبت األمساومات مضنية، ا

ىـ الوزارات تأتي في المرتبة أومف ، لى بعض لتالئـ العدد القانونيإوزارة فضـ بعضيا  08الوزرات بػ
تي وزارة التربية والتعميـ، العدؿ، أا المرتبة الثانية فتم  أة والدفاع والمالية، رات الخارجيولي وزااأل

؛ 28؛ 2114)عبد اليادي و منصور،   سكاف والبناءمف الداخمي، والمواصالت، واإلواأل الداخمية،
29). 

سرائيؿ ىو مدى قربو مف بوتقة رئيس الحكومة في إ ختباربإ لتصاقاً كثر الخصائص إومف أ
سرائيؿ ضمت الحكومات التي توالت عمى إالصير لممجتمع االسرائيمي )المؤسسة العسكرية( فمعظـ 

ىتماـ القادة مف بف غوريوف، مف محور إرية وأمنية ومسألة ضماف األشخصيات ليا خبرة عسك
سكري شكؿ وال يزاؿ الع ضيامياىو وغيرىـ فالوشاروف وبنياميف نتنوموشيو دياف وشمعوف بيرس 

)خمؼ،  سرائيؿـر السياسي في إس اليت الزعيـ السياسي لتولي قيادة رأىـ مف مؤىاليشكؿ الجزء األ
 .(78؛ 2102

تتمتع بصالحيات تنظيمية واسعة فيي التي تحدد سرائيؿ في إف الحكومة أ يظير واضحاً  
 خيرة في الدولة في مقابؿ الحكـ الفخري لمرئيس،ولى واألحيات كؿ وزير وتتمتع بالسمطة األصال

يف، وذلؾ نتيجة يسرائيؿ ىـ مف العسكر صيات رؤساء الحكومة السابقيف في إغمب شخواتضح أف أ
ف منصب فانو كما تـ توضيحو في السابؽ فإ يرافا إم  سرائيؿ، أمعسكرة المجتمعية داخؿ إل طبيعية

 ، ويعطي تمقائيًا لمرئيس.يرانيةر موجود داخؿ الييكمية اإلرئيس الوزراء غي

 السمطة التشريعية في ايران واسرائيل: 1.1.1.1
اـ منذ عاـ عو أ 4كؿ  قتراع السريباإلبرلماف النتخاب إيرانية سالمية اإليتـ في الجميورية اإل 
نو إة هلل، فقالسيادة المطمف أ 56يؤكد في المادة  0971تور عاـ ف دسأ، وعمى الرغـ مف 0981
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البرلماف ف أوعمى الرغـ مف ، لييا بيذه السيادةإيعيد  التيف البرلماف ىو الجية أيضا أيذكر صراحة 
ادرة عنو ف جميع قراراتو والقوانيف الصي مف الناحية الدستورية نظريًا، إال أقوى مجمس تشريعىو أ

لى "مجمع تشخيص مصمحة حتكاميا أيضا إمجمس صيانة الدستور" وا " مقيدة بمراجعة وموافقة
 .(297؛ 298؛ 2102)الحسيني،  حكاـ الشريعةمف عدـ تعارضيا مع أالنظاـ" بحجة التأكد 

ف أعضوًا، وينص الدستور عمى  292 و البرلمافأسالمي مجمس الشورى اإل يبمغ عدد نوابو  
يراني لألقميات ويسمح البرلماف اإل، باإلسالـيماف المجمس ىـ مف المسمميف عميقي اإل عضاءأ

عشرية الحاكمة، ال  االثني ةختمؼ عف تمؾ المتبعة مع الفرقت خرىأبالتمثيؿ فيو، لكف وفقا لمعايير 
ممثؿ واحد في  حيث يكوف ليـ شوريةوالييودية والنصرانية األ الزرادشتيةديانات اللطوائؼ و اسيما مع 

  .(78؛ 2119)سعيد،  ثنافأالبرلماف ولألرمف 

ة مف المؤسسة السمطة التشريعي وتعتبرالكنيست نو يطمؽ عميو أما البرلماف اإلسرائيمي فإ 
مامو، وىو الييئة المركزية في النظاـ أنو مصدر سمطة الحكومة المسؤولة أالحاكمة فييا، كما 

السمطة التشريعية ، و (08؛ 2114)عبد اليادي، وآخروف،  ساسيالسياسي وينظـ بواسطة القانوف األ
يف يضا وضع القوانالسياسي وتتولى أ تمتمؾ حؽ التصديؽ عمى البرنامج الحكوميسرائيمية اإل

يا، وسير عمميا وتمتمؾ قامتيا و تمويمشاطات المؤسسة العسكرية، وتراقب إونالمنظمة لمكانة 
ؿ ثالثة عديؿ عمى الموازنة المقدمة مف الحكومة، ويعتبر عدـ تقديـ الحكومة ليا خالتو الالموافقة أ

نو تصويت عمى الثقة بالحكومة بذلؾ تسقط، وليا حؽ الموافقة عمى شيور مف تكميؼ الحكومة بأ
ية المقترحة لتنفيذ عتمادات الماللكة لقرارىا بالموافقة أو الرفض عمى اإلماالخارجية وىي  المعاىدات

  .(69؛ 2102)خمؼ،  ة الخارجيةبرامج السياس

قتراع السري، نتخابيـ باإلإ، ويجري عضواً  021ويتكوف الكنيست مف مجمس واحد، يضـ  
عضاء المجمس أعضاء الكنيست بمقتضي عدد أوتـ تحديد عدد ، النسبي ساس التمثيؿأوعمى 

عواـ، ويتألؼ الكنيست مف عدة ىيئات ىي: ىيئة أربعة أنتخابيـ كؿ إعضو يتـ  021كبر، وىو األ
مني لمحفاظ أخر واأل إداريحدىـ أًا، لجانو، رئيسو، جيازاف عضاءه جميعأمة التي تضـ االكنيست الع

 (64؛ 2100)منصور، وآخروف،  ضائو، وىي بإمرة رئيسوعأمف المبني و أعمى 
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 عضاء البرلمافأف عدد أعضاء البرلماف اإليراني أكبر بكثير مف عدد أ ويرى الباحث 
، بركوأ كثرلى تمثيميا مدف أباإلضافة إيراف مقارنة بإسرائيؿ د سكاف إلكثرة عد سرائيمي، وذلؾ نظراً اإل
يراني ويعود ضعؼ اإل قوى بكثير مف صالحيات البرلمافي أسرائيمتعتبر صالحيات البرلماف اإلفيما و 

حتكاميا وموافقة مف مجمس صيانة الدستور وا  ف جميع قراراتو مقيدة بمراجعة أل البرلماف اإليراني نظراً 
أف الكنيست جمس تشخيص مصمحة النظاـ، في حيف لمختالؼ بيف الشورى وصيانة الدستور عند اإل

يزانية، قرار المة السمطة التنفيذية والتشريعية وا  سرائيمي يتمتع بصالحية تأليؼ الحكومة ومراقباإل
 خرى.وتشريع القوانيف، دوف اإلحتكاـ ألي سمطة أ

2.2.2 سرائيل:ا  و  يرانإالعامل العسكري في ثانيًا:   
يراف عمى إ، وتعمؿ المسؤوليفىتماـ كبير مف قبؿ إيراف بإيتمتع العامؿ العسكري في 

الدفاع وخاصة في المجاؿ نفاقًا عمى إكثر الدوؿ أيراف مف إ، وتعتبر مستمر في ىذا المجاؿالر يتطو ال
كبر في المجاؿ العسكري ولـ أىتماـ إسرائيؿ بإتتمتع  في المقابؿوسط، في منطقة الشرؽ األ العسكري

ويميؿ ميزاف القوى في  ،الغير تقميديةسمحة لى األإسمحة التقميدية بؿ يمتد مر عمى األيقتصر األ
ف ألى إتقميدية يضاؼ السمحة غير سمحة التقميدية واألبسبب تمتعيا بػ األ إلسرائيؿالعامؿ العسكري 

أف  لىإ باإلضافة ،يرافإمضاعفة مرات مقارنة مع  بإمكانياتسرائيؿ تتمتع في المجاؿ الجوي إ
العديد مف الغواصات البحرية مف  نيا استوردتإحيث  بقدرات كبيرة تمتع بالمجاؿ البحريت سرائيؿإ
تتمتع بعدد بشري كبير  نياأراف فقط في المجاؿ البري وبخاصة يإانيا بتقنيات عالية، ويبقى تفوؽ لمأ

 02اني مف الجيش وحده ف االحتياط االير إالتي تتمتع بعدد بشري قميؿ حيث  سرائيؿإفي مقابؿ 
 .مميوف جندي

 سرائيمية:واإل يرانيةاإلالقدرات العسكرية   1.1.1.1
عمى مصادرىا في تعتمد وخاصة في عيد الشاه محمد رضا بيموي راف في السابؽ يكانت إ

افع والطائرات وناقالت الجند تحاد السوفيتي وكوريا الشمالية وكانت تستورد منيا المدسمحة مف اإلاأل
سمحة الخفيفة والصواريخ األ يبيا وسوريا واستوردت منياعمى ل يضاً عتمدت أاالمصفحة، و  واألليات
)ابيب، وآخروف،  غيار لمدبابات وذخيرتياالقطع  يضاً ضد الدبابات، واستوردت مف إسرائيؿ أ الموجية
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، 0982 ،0979عواـ في األ سرائيؿ صفقات سالح سريةف تبـر مع إيضًا أت أاستطاعو  .(0984
وىو ما أكده  السالح مف الخارج بشكؿ كبير استيراديراف في إ تراجعتعواـ الماضية في األو ، 0989

كتفاء الذاتي عمى صعيد حاجاتيا لى مرحمة اإلإوصمت  يرافإ فإ"غير مرة بقولو  يرانياإل وزير الدفاع
لكترونية ومقدرات دفاعية كاممة في بإمكانات فريدة في مجاؿ الحرب اإلالقتالية، وباتت تتمتع 

)وليد،  2الصواريخ وعمى رأسيا صاروخ شياب نواعأنتاج مختمؼ إقة، السيما في مجاؿ المنط
2118). 

خيرة السنوات األ في ممحوظاً  سمحة نمواً ا فيما يخص إسرائيؿ فقد حققت صادراتيا مف األم  أ  
سبعة بمغ نحو  ية العالمية، لتبمغ ذروتيا محققة عائداً قتصادعمى الرغـ مف تداعيات األزمة اال

سرائيؿ ما بيف المرتبة الرابعة والسادسة في العالـ في مجاؿ ، حيث تحتؿ إ2102يارات دوالر عاـ مم
سمحتيا إلى الواليات المتحدة وأوروبا تمييا جنوب شرؽ أسيا يعات األسمحة وتقوـ بتصدير معظـ أمب
 .(066؛ 065؛ 2102)غانـ،  الجنوبية. امريكاو 

في مجاؿ بيع األسمحة لمخارج، ويتمتع الخمسة كبر الدوؿ أ بيف مفتعتبر سرائيؿ ف إيتضح أ 
 ف  أسمحة الدوؿ األخرى، في حيف نرى أسرائيمي الُمباع لمخارج بتقنيات عالية مقارنة مع السالح اإل

سمحتيا المصنعة أف أ ، ويالحظالقياـ بتصدرييا لمسالح لمخارجإيراف لـ تحقؽ النجاح المرجو مف 
 سرائيمي والعالمي.إلى كفاءة السالح اإل لـ ترؽ   محمياً 

 سرائيمية:يرانية واإلالقوات المسمحة اإل 1.1.1.1
والقوات  البرية، قواتالوتنقسـ الى  يرانية الحرس الثوري والجيش،اإل المسمحةتشمؿ القوات 
ستراتيجي المؤثر عمى صعيد العالـ اإلليا مركزىا يرانية رية، والقوة العسكرية اإلالجوية، والقوات البح

  .زية التامة والقدرة عمى التعبئةمف ناحية العدد والعتاد والجيو 

يراني الجيش وقوات حرس الثورة وقوات التعبئة والتنظيـ في تسع مواد، تناوؿ الدستور اإلو 
بيف مجاالت  ات الالزمة لمتوفيؽجراءإلدارة المرشد، وتضع الحكومة اإل وتخضع المؤسسة العسكرية

تداخؿ بينيما، وال تتحمؿ القوات  أيماكف عمؿ قوات حرس الثورة وباقي قوات الجيش لكي ال يقع وأ

http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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، يرانية وحراسة الحدود فقطووحدة األراضي اإل ستقالؿة )الجيش والحرس( مسؤولية حماية إالمسمح
 .(210؛ 2102)الحسيني،  سالمي لمدولةيضًا الدفاع عف النظاـ اإلبؿ أ

مف الجيش ووزارة الدفاع التي تخضع بدورىا سرائيمية اإلالمؤسسة العسكرية  بينما تتألؼ
القوة البرية  مف والذي يتألؼ ،التنفيذيةلمحكومة، فالجيش ولو ىيكميتو الخاصة يمثؿ القوة العسكرية 

)االشقر،  بينما تمثؿ وزارة الدفاع بأقساميا، سيطرة السمطة السياسية عمى الجيش والجوية والبحرية،
سيا ومسؤوليتيا الدفاع عف إسرائيؿ مف أي تيديد عسكري داخمي أو خارجي، ويرأ .(02؛ 0979

 سياسيا وزير الدفاع، ويقع مقرىا في تؿ ابيب.

عمى رتبة الذي يحمؿ أ "القائد العاـ لمجيش"و ركاف العامة ىرئيس األ سرائيؿ يعتبروفي إ 
راع وزير الدفاع قتنصبو في جمسة لمحكومة وبناء عمى أعسكرية "راؼ الوؼ" )جنراؿ( يتـ تعينو في م

ركاف ف تمدىا الى أربعة أعواـ، ويندرج تحت إمرتو ىيئة األأعواـ ويمكف لمحكومة أ 2ويتولى ميامو 
ماـ رئيس ركاف ىو المسؤوؿ أويكوف رئيس األ وات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية"،كميا،" الق

، (4؛ 2102)حمدونة،  الدولة عف واجب الدفاع عف البالد وعمميات قواتو داخؿ وخارج الوطف
سمحة أالعسكرية وقادة المناطؽ، وقادة  سرائيمية مف رؤساء الشعبركاف العامة اإلوتتكوف ىيئة األ

لى قائد سالح المظالت والمشاة والسكرتير العسكري لكؿ مف إضافة إرية والمدرعات، الجو والبح
)سارة،  سرائيميسـ الجيش اإلإالمالي لوزارة الدفاع والناطؽ ب رئيس الحكومة ووزير الدفاع والمستشار

 ركاف ىي الييئة العميا لألسمحة البرية الجوية والبحرية.ىيئة األ بذلؾ تكوف ، (29؛ 0999

تدخؿ فييما بشكؿ كبير، عمى فييتضح أف الجيش والحرس الثوري في إيراف يتبع إلى المرشد األ 
ـ ائد العاـ لمجيش وتكوف مسؤوليتو أماركاف والذي يعتبر القبينما في إسرائيؿ يتبع الجيش لرئيس األ

 سرائيؿ.لمدفاع عف إ الوزراءرئيس 
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سرائيمية واإل )القوات المسمحة والحرس الثوري( يرانيةالبرية اإلالقوات أواًل:  1.1.1.1
 :ركان()الجيش ورئاسة األ 

 جندي وضابط وىو يقسـ عمى الشكؿ التالي:  545,111 حوالييراني الجيش اإل ُيقدر عدد

 .جندي وضابط 465,111القوات البرية:  -
 .طيار 28,111القوات الجوية:  -
 .بحار 52.111 ية:  القوة البحر  -

عمى في العالـ وىي قوات مسمحة عددىا وات الباسيج فيو رقـ ىائؿ وىو األلى قة إضافباإل
جندي وضابط، وىؤالء يتـ استدعائيـ في أي لحظة وىي قوات تسمي بقوات  02,111,111يقارب 
 .(015؛ 2102)زعرور،   التعبئة

وفؽ ، و مع جيوش المنطقةيراني يتمتع بحجـ كبير مف القوات البرية مقارنة ف الجيش اإلإ      
يرانية، والدفاع عف النظاـ راضي اإلستقالؿ ووحدة األإمسؤوؿ عف حماية الدستور يعتبر الجيش ال

ف يعتمد في افراده عمى أتصوراتو و  سالمية الجيش فيإعمى  سالمي لمدولة، كما نص الدستوراإل
ويضمف الدستور عدـ حدوث تداخؿ بيف عممي الحرس ، سالميةإلالمسمميف المؤمنيف بمبادئ الثورة ا

؛ 2119)سعيد،  جراءات الالزمة لعدـ حدوث ذلؾتخاذ اإلإثوري والجيش عبر تكميؼ الحكومة بال
80). 

في حماية الثورة  الرئيسية اميمتي تتمثؿ 0979عاـ  سيسياالحرس الثوري بعد تأا قوات م  أ
ليو إما تسمـ  يراف العسكرية، وكثيراً إالثوري عمى جزء كبير مف ترسانة  ويسيطر الحرس، ومنجزاتيا

ف تسمـ لمقوات المسمحة النظامية ويوجد لمحرس الثوري العديد مف أسمحة قبؿ نظمة األأحدث أ
القوات المسمحة النظامية  ، فيما تعتبرلخاصة، مف بينيا جياز استخبارات الحرس الثوريالوحدات ا

ت السمطة لمقيادة السياسية وال يرغب في التدخؿ في صراعا اً جيش محترؼ ويبقى موالييرانية اإل
؛ 2112)بوختا،  نو عمى العكس يعتبر نفسو يحمي الثورةالداخمية لرجاؿ الديف، أما الحرس الثوري فإ

96).  
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جـ قوات الحرس الثوري رقاـ دقيقة حوؿ حالصعب الحصوؿ عمى أ نو مفيرى الباحث أو  
 سرائيميبخالؼ الجيش اإل يضعيا الباحثوفمعظميا تقديرات فالتي يمتمكيا يرانية اإلسمحة والجيش واأل

تتخوؼ بشكؿ دائـ مف سرائيؿ يالحظ أف إو  ،دقيقة بعدد جيشو شبو الذي يمكف الحصوؿ عمى تقديرات
ويعطي الحرس  عمى والعداء الظاىر إلسرائيؿو المطمؽ إلى المرشد األالحرس الثوري بسبب والئ

سرائيؿ ع بيا إتالوالء المطمؽ لمقيادة الدينية، والتي ال تتمبسبب  لقوة الدولة ضافيةالثوري إليراف قوة إ
 يديأ ساسية تحرير القدس مفالحرس الثوري األواضحة، ومف مبادئ عمى عقيدة فجيشيا ال يقاتؿ 
الدفاعية ثبت قدراتو يؿ مف اإلنتماء الديني الذي يحممو أعضاء الحرس الثوري وأسرائالييود، وتتخوؼ إ

 ولى والثانية.في الحروب التي خاضتيا إيراف وخاصة حرب الخميج األ

عمى مباشرة، فكؿ قيادات بشقييا تكوف مف خالؿ المرشد األة والسيادة عمى القوات المسمح 
ال مف قبمو، وتقود القوات إعمى وال يحاسبوف الثوري يعينوف مف قبؿ المرشد األ الجيش والحرس

 .(80؛ 2119)سعيد،  النظامية الجيش والحرس الثوري قيادات مشتركة لضماف عدـ التداخؿ

قوى مؤسسة أتعتبر يراني قوات الباسيج والتي وري اإللى القوات المسمحة والحرس الثويضاؼ إ 
، 0979نوفمبر  26الخميني في يراف بعد قوات الحرس الثوري، تأسست بقرار مف إشبو عسكرية في 

مف  مريكييرانية مف التدخؿ األمميوف فرد( لحماية الجميورية اإل 21مر فييا بإنشاء )جيش مف أحيث 
و قوات التعبئة الشعبية وىي قوات شبو الباسيج تعني التعبئة أو ، عداء مف الداخؿالخارج ومف األ

لى سمطة المرشد األعمى لمجميورية تتبع الباسيج إعسكرية تتكوف مف متطوعيف مف المدنييف الذكور، و 
 .(Militia, 2009) سالميةاإل

عمف المواء حسيف ىمداف قائد فيمؽ أ وقد توسيع قوات الباسيج في الدوؿ األخرى وتحاوؿ إيراف 
المقاتميف مع نظاـ ؼ شخص مف المسمحيف الأ 01ف ما يقارب ( لمحرس الثوري أ)محمد رسوؿ اهلل

يراف مف ذلؾ تكويف قوات جديدة مف الباسيج في كؿ مف ت إاستطاعلى )الباسيج(، و نضموا إاألسد إ
 .(2104)العربية،  الى تكوينو وتنظيمو في العراؽ باإلضافة لبناف وسوريا
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ما أ، جندي040,111سرائيمية، في الخدمة الفعمية نحو القوات البرية اإل في المقابؿ يبمغ عدد
 جندي،  520,111جندي، فيصبح مجموع القوات البرية   281,111فيبمغ عددىا حتياط قوات اإل

ساسية في سرائيمي وتقوـ بالمياـ األسمحة البرية عمادة الجيش اإلوتشكؿ األ .(22؛ 2102)حمدونة، 
سمحة برية متعددة، منيا الدبابات أساس الدمج بيف أوالدفاع عمى السواء، وتقـو عمى  عمميات اليجوـ

)سارة،  التعاوف مع كؿ مف سالح الجو وسالح البحريةساس أ، وعمى والمشاةلمدفعية واليندسة وا
 .(48؛ 0999

مغ حوالي نصؼ مميوف ة تبحتياطيجموع القوات البرية النظامية واالف مأويتضح مف ذلؾ  
 لؼ جندي عند التعبئة العامة.أ 611.111لى نحو إف يصؿ العدد أجندي، ويمكف 

، لوية محمولة جواً أ 2لوية مشاه ميكانيكية مستقمة وأ 4فرقة مدرعة، و 02لقوات البرية وتضـ ا 
عف مختمؼ  كتائب مدفعية مستقمة، فضالً  2لوية مدفعية مستقمة وأ 4لوية مشاه دفاع اقميمي وأ 01و

ويعتمد التسميح ، (040؛ 041؛ )عزمي رض ووحدات الدفاع الجويأرض_ أوحدات الصواريخ 
دبابة وسالح المدفعية  2895دىا ساسي لمقوات البرية عمى دبابات القتاؿ الرئيسية التي يبمغ عداأل
رض واالسمحة المضادة أ–رض أريخ المتعددة السبطانات وصواريخ ضافة الى راجمات الصوااإلب

 .(51؛ 49؛ 0999)سارة،  لمدروع

ف عدد القوات ف القوات البرية اإلسرائيمية واإليرانية وأبي ويمكف القوؿ بأف ىناؾ فرؽ شاسع  
 022,111سرائيمية ف عدد القوات البرية اإلسرائيمية بكثير حيث أت البرية اإليرانية يفوؽ القواالبرية اإل
سرائيؿ بالتكنولوجيا العسكرية الحديثة مقابؿ يرانية، فيما تتمتع إاإل عدد القوات البرية 465,111مقابؿ 
يؿ مف ذلؾ، ويالحظ بأف المحدد البري في المجاؿ العسكري يميؿ إليراف مف ناحية يراف بالقمإتمتع 

 العدد أكثر مف إسرائيؿ، أما مف الناحية التكنولوجية المستخدمة فيميؿ إلسرائيؿ.
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 يرانية:القوات الجوية اإل 1.1.1.1
طائرة نقؿ متعددة الميمات، وما  051لكترونية وطائرة تجسس وحرب إ 71تمتمؾ إيراف حوالي   

 .(024؛ 2102)زعرور،  مروحية تقؿ متعددة الميمات 751مروحية ىجومية و 405يقارب 
في قطاع الدفاع الجوي،  05,111بما فييـ  طيار 52,111تتكوف القوات الجوية اإليرانية مف و 

مف ضعؼ في إمكانيات  يرانيةوتعاني القوات الجوية اإلطائرة حربية،  211وتمتمؾ إيراف أكثر مف 
 خرىاأليمة مقارنة بالقوات اإلقميمية الصيانة، كما تعتبر المقدرات التكنولوجية المتوفرة لمقوات قد

 (.0.8لى جدوؿ)إنظر أ (2116)واالستراتيجية، 
 كبيراً  ستراتيجي الرئيس وىي تمثؿ جزءاً القوة الجوية اإلسرائيمية ىي الدرع اإل بالمقابؿ تعتبر  

عمى  عتماد، واإلسرائيمية، وىي تعوض تأكؿ العمؽ االستراتيجي إلسرائيؿمف سياسة الردع اإل وفعاالً 
في  وتقدماً  جيزة تعقيداً سالح الجو يجنب إسرائيؿ الخسائر البشرية، وتمتمؾ إسرائيؿ أكثر المعدات واأل

سرائيؿ مف طائرات وتكنولوجيا متطورة ما يمكنيا مف شف إتمتمؾ و ، (97؛ 2102)خمؼ،  العالـ
طمسي ضد يوغسالفيا، بحيث تمكنت في فترة الحمؼ األ بتمؾ التي شنتيا قوات غارات شبيية جداً 

خضاعو مف دوف خسائر تذكر سرائيمي ويمتمؾ سالح الجو اإل، وجيزة مف تدمير دفاعات العدو وا 
ئرة باإلضافة الى طا 209خارج الواليات المتحدة، ووصؿ عددىا  06ؼأضخـ عدد مف طائرات أ

 .(627؛ 2100)منصور، وآخروف،  05طائرة اؼ 87
ىداؼ الحيوية عمؽ ضد األسناد لمقوات، ويقوـ بيجمات األاإليقدـ سالح الجو مستوى مف و  
سمحة الجو أقوي أحدث و أفي نظاـ جمع المعمومات، وىو مف  ستراتيجية، كما يشغؿ مكانة ميمةواإل

بمزايا فنية وتقنية عالية، تختصرىا القاعدة سرائيمي ويتمتع سالح الجو اإل، وسطفي منطقة الشرؽ األ
 .(51؛ 0999)سارة،  سرائيميرىا التعاوف العسكري االمريكي اإلالتقنية التي يوف

( f15طائرة ) 74طائرة منيا  645سرائيمية طائرات و المقاتالت والقاذفات اإلجمالي الإ ويبمغ
مقاتمة متعددة المياـ  021( بجانب 2111طائرة )فانتـو  55(، وكذلؾ f15 طائرة )استرايؾ 25و 
فراد سالح ة، ويبمغ عدد أاحتياطي( وعشرات طائرات 4-أ–طائرة قاذفة ىجومية )سكاي ىوؾ  021و

لؼ أ 54حتياط في ىذا السالح فتبمغ ما عدد قوات اإلجندي أ 22,511سرائيمي النظامييف إلالجو ا
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)حمدونة،  جندي 86,511العدد الكامؿ ليذا السالح عند التعبئة النيائية جندي، وبذلؾ يصبح 
 .(24؛ 2102

في  اليجوـالقدرة عمى سس وىي أمبني عمى ثالثة سرائيمي اإلالسالح الجوي ف ويظير أ 
ع تحقيؽ دفا ،القريب لمقوات البريةالقدرة عمى الدعـ الميداني و  ،لمدوؿ المجاورةستراتيجي العمؽ اإل
 .سرائيميستراتيجي اإللمعمؽ اإل جوي فعاؿ

ائيمية بالمقارنة مع الطائرات سر في عدد الطائرات اإل يمكف القوؿ بأف ىناؾ تفوؽ نوعي 
يضًا الجو اإلسرائيمي أ سرائيمية، ويظير تفوؽ سالحاإليرانية والتي ال ترتقي إلى التكنولوجيا اإل

سرائيؿ تصديرىا إلى دوؿ العالـ، إ تاستطاعالتي  "طائرة بدوف طيار" إلستطالعيةبالطائرات ا
ت جعؿ ىذا المحدد استطاعوغيرىا ويالحظ بأف إسرائيؿ والصيف، وتركيا واليند لى الياباف وبخاصة إ

 عامؿ قوة إستراتيجية ومعتمد عمييا بالدرجة األولى في الحروب.

 يرانية:القوات البحرية اإل 1.1.1.1
 ومحدوداً  متواضعاً  يراف عدداً تمتمؾ إو  ،جندي28,111مف  يرانيةاإل القوات البحريةتتكوف 

 يرانيةفاعات البحرية اإلد، لكف في صمب المف القطع البحرية، وىي ذات قدرة ىجومية محدودة نسبياً 
ة، ىذه الصواريخ تؤمف يراف وبأعداد كبير ة لمسفف والغواصات التي تمتمكيا إتأتي الصواريخ المضاد

ػلاك اٌظٛاه٠ـ ٚرؼٛع أعتراضية ودفاعية وقدرة عمى تدمير القطع البحرية المعادية، إليراف ميزة إ

 .(114؛ 1021)ىػوٚه،  ػٓ إٌمض فٟ اٌمطغ اٌجؾو٠خ 

صابتيا وىي تمر إتسيؿ  لمياجمة ناقالت النفط التييمكف إليراف توجيو قدراتيا العسكرية و  
يراف إمريكية، بمقدور ر في معركة مباشرة مع البحرية األعبر الخميج، فبدال مف محاولة تحقيؽ النص

)كوردزماف؛  و مياجمتياألتيديد ناقالت النفط عبر الخميج كتساب مجموعة واسعة مف القدرات إ
046). 

ضافة إلى باإل ،جندي 9,511العاممةسرائيمية اإلجمالي القوات البحرية يبمغ إبالمقابؿ 
 ،جندي 09,511جمالي لمقوات البحرية يبمغ المجموع اإلبذلؾ حتياط و جندي مف قوات اإل 01,111
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 211يالت وحيفا، وتوجد قوة كوماندوس مؤلفة مف دود وا  قواعد ىي إس 2لبحرية عددىا والقواعد ا
 .(26؛ 2102)حمدونة،  شيرا 21البشرية يتمقوف تدريبا ال يقؿ عف جندي مف الضفادع 

سفف السطح  و معدات ىذه القوات مف القطع البحرية التالية: الغواصاتو سمحة أوتتألؼ  
)عزمي؛  البحرية زقوة الكوماندو و رمائي الرئيسية نزاؿ الباإل قطع و زوارؽ الدورية الساحميةو ة القتالي
ف تحمؿ أمس غواصات مف نوع دولفيف تستطيع لمانيا عمى خأسرائيؿ مف إوحصمت  .(058

نووية، وتتميز بتطورىا وسيولة قيادتيا ويبمغ حجميا ضعؼ غواصات غاؿ  صواريخ مزودة رؤوساً 
مجموعة مف  استيرادؿ سرائيت إاستطاعف 2105في و ، (621؛ 2100)منصور، وآخروف،  القديمة

 لمانية ذات االنتشار المحدود في العالـ.الغواصات األ

لى تمتعو بالعديد باإلضافة إ ف سالح البحرية االسرائيمي يتمتع بتكنولوجيا عالية جداً ح أيتض 
وفي المقابؿ يظير ضعؼ البحرية اإليرانية ، لمانيا حديثاً مف أمف الغواصات األلمانية التي قاـ بجمبيا 

مقابؿ التفوؽ  يرانيةالزوارؽ والسفف البحرية. وضعؼ اإلمكانات البحرية اإلعمى بعض  اعتمادىاو 
ية سرائيمية، ويظير أف المحدد البحري في ميزاف القوة يميؿ إلى سالح البحر الكبير لمبحرية اإل

مكانية مستوى العالـ، بالمقابؿ ال تغفؿ اعمى الاالنتشار مكانية محدودة بو مف إاإلسرائيمية لما تتمتع 
مكانات دو في المجاؿ البحري، مف خالؿ اإلغير مباشر ضد الع انتصارتمتع إيراف بتحقيؽ 

 المتواضعة.

2.2.4 :يقتصاداالالعامل ثالثًا:  
ف أ بيد   ،داخمياً  اً ستقرار إ الماضي عمى الزراعة التي تحقؽ لييراف في اإ اقتصادرتكز إ

يراني اإل قتصادؿ عمى تحويؿ جذري في االاكتشاؼ واستغالؿ حقوؿ النفط في جنوب غرب البالد عم
 .(712؛ 0988)حميدة،  ضافيةإذ حقؽ مصادر دخؿ إ

عتماده أي أف إ قتصاداإليراني تتمثؿ في أنو أحادي اال قتصادسية لالساإف الخصائص األ
يذه المادة سعار لي يجعؿ تقمبات األقتصادالوضع اال ساسي عمى عوائد الصادرات النفطية، وىذااأل

ية وعمى مستوى قتصاديو، وبالتالي يؤثر عمى الحياة االسواؽ العالمية تتحكـ فالخاـ والحيوية في األ
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يواجو بعض  يرافعي في إلى أف قطاع النفط والغاز الطبيإ يراني العادي مضافاً معيشة المواطف اإل
 .(000؛ 2116)عمي،  نتاججاد الحموؿ ليا في سبيؿ زيادة اإليالمشاكؿ التي يستوجب إ

دأت طيراف تركز جديًا عمى تحويؿ ب، 2102عمى إيراف عاـ  عقوبات النفطيةفرض المنذ و 
غير نفطي يعتمد في جانب مف جوانبو عمى سياسة تنمية الصادرات غير  اقتصادىا إلى اقتصاد
عمى  عتمادو اإلالسيطرة أ خالؿ ىا مفاقتصادف يف تحصيراف اآلوتحاوؿ إ .(2104)بدوي،  النفطية

ي مجاالت عدة الخارج حيث تقوـ ببناء البنى التحتية الالزمة لتحقيؽ االكتفاء الذاتي، وقد نجحت ف
بنزيف يراني عمى بناء مصافي لتكرير النفط لسد الحاجة لمالجيد اإلف، وحاليا يقوـ جزء مف حتى األ

ستعماؿ إ و العقوبات أي قتصادمف وسائؿ كسر الحصار اال جنبية كوسيمةيراف الشركات األوا 
 .(015؛ 2102)زعرور،  سرائيميةاألمريكية اإل

لى إدت أجتماعية والطبقية السياسية واإل لى التناقضاتإ ضافةباإلالمشاكؿ وجميع ىذه 
 الخيراتقمية المتنعمة بكؿ كثرية الفقيرة، وقطب األلى قطبيف، قطب األإيراني تحوؿ المجتمع اإل

 .(85؛ 0999)كنعاف، 

امؿ عيعتبر يراني عمى النفط كمصدر دخؿ رئيسي اإل قتصادف اعتماد االويرى الباحث أ
فاف ذلؾ سينعكس  العالمية النفط ألسعارتدىور  أيحالة نو في يراني، حيث أاإل قتصادضعؼ لال

 ةالنفط عامؿ قوة لمدول اعتباررغـ نو أ، وبالتالي نصؿ الى نتيجة مفادىا بالكامؿ قتصادعمى اال سمباً 
 الدولة يعتبر عامؿ ضعؼ. اقتصادنو في نفس الوقت وجوده وحده داخؿ إال أ

سرائيؿ ت الدولة بصفو عامة، وعماد دولة إىـ مقومايعد مف أ قتصاداالسرائيؿ فاف أما في إ
ية في المقاـ قتصادف القوة االأحد تصريحاتو بأ صة، وعبر عف ذلؾ شمعوف بيريس فيبصفة خا

سرائيؿ، ففي المستقبؿ سيكوف دد مستقبؿ دولة إليست القوة العسكرية ىي التي ستحوؿ، و األ
 اقتصادلى في جبيات القتاؿ، فالحروب بحاجة إكثر منيا اجيات في مختبرات البحث والتطور أالمو 

الجيوش ال تزحؼ عمى "ف برت عنيا الحكمة القائمة بأا ما عنفاؽ العسكري، وىذمتيف يتولى ميمة اإل
 .(22؛ 2104)زيادة،  "بطوف خاوية
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ذ إ، قتصادسرائيمي جمية في فروع االاإل قتصاداال بنيةحدى التحوالت الكبرى في إوتظير  
ثقافة والعمـ باألساس عمى فروع ال تتطمب مستوى عاليا مف ال رتكزإتقميدي  بناءمف  قتصادتحوؿ اال

كثر عمى التطور الصناعي والتكنولوجي ىذا التغيير الجذري أيرتكز  اقتصادلى إكالزراعة والبناء، 
 القوى العاممة. في بنيةيستند عمى التحوؿ الحاصؿ 

يا لقوت ي المقترح، نظراً وسطأي موقع الييمنة في النظاـ الشرؽ سرائيؿ نفسيا لتكوف فإ وتعد 
لى تفوقيا إتيا بالواليات المتحدة باإلضافة ية وتقدميا العممي والتكنولوجي، وبسبب عالقاقتصاداال

 .(264)كيالي؛  العسكري

 عماؿ التطويرسواء الداخمي أو المساعدات الخارجية لدعـ أ قتصادوتحاوؿ إسرائيؿ تكريس اال 
في ال يكوف تحقيؽ التفوؽ النوعي يحقؽ متطمبات األمف اإلسرائيمي، عمى أ والتصنيع العسكري بما

 قميمية بالمنطقةخ ىذا المفيوـ في ادراؾ الدوؿ اإليضًا مع ترسيحالة الحرب فقط بؿ وفي السمـ أ
يمية سرائتحقيؽ المزاوجة بيف العبقرية اإل لىإسرائيميوف ودعا القادة اإل، (57؛ 56؛ 2102)عودة، 

 .(264)كيالي؛ ىا مدخاًل لتحقيؽ الرخاء اعتبار يدي العاممة المصرية بوالماؿ العربي )النفطي( واأل

ف حرب غزة بسبب الحروب، حيث إ اإلسرائيمي خسائر قاسية يقتصاداال المحدد تكبدفيما ي
، والتي أدت إلى اتخاذ العشرات مف شركات الطيراف بمميارات الدوالراتتكبد فييا خسائر  2104

وكبد اإلسرائيمييف مزيدًا مف  قتصادإلى تؿ أبيب، ما فاقـ مف أزمة االالعالمية قرارًا بتعميؽ رحالتيا 
األولى مف الحرب عمى  02ياـ الػالخسائر، واعترؼ مسؤولوف في وزارة الدفاع اإلسرائيمية أف كمفة األ

مميوف دوالر وىذا الرقـ ليس سوى التكمفة العسكرية المباشرة التي ينفقيا الجيش  585غزة بمغت 
 .(2104)عايش،  اإلسرائيمي

مباشرة ىي سرائيؿ بصورة إسرائيمي التي تعتمد عمييا اإل قتصادىـ قطاعات االأف أيتضح  
اعة قطاع الصنولى ألالدرجة اب صبحسرائيؿ أمع التطور الواضح داخؿ إ، و قطاع الزراعة والصناعة

عمى  اعتمادىاأحادي، وخاصة  اقتصاديراف التي تعتمد عمى سرائيؿ، بعكس إقطاع تعتمد عميو إ ىـأ
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عامؿ قوة  مف خالؿ ي الباحث يعطي إلسرائيؿ حسب رأ ي(قتصاد)العامؿ اال النفط، وىذا العامؿ
 ىا.اقتصادكثر مف مورد في عمى أ اعتمادىا

 :سرائيلوا   إيرانالموارد النفطية في  1.1.1.1
ف تتحكـ أيراف إالبالد، وال تستطيع  قتصاداسي السالركف األ يراني حديثاً صبح النفط اإلأ

السمع المنتجة مف مشتقات النفط نجدىا تباع بأسعار  مقارنةرغـ انخفاض سعره، وحيف الب بالنفط كثيراً 
؛ 2112)خاتمي، التنمية السياسية التنمية االقتصادية واالمف،  باىظة بينما يباع النفط بسعر رخيص

074). 

الغاز والثالثة عالميا يراف الدولة الثانية في العالـ في احتياط وفي مجاؿ النفط والغاز تعتبر إ
البتروؿ  احتياطي، و تريميوف متر مكعب تقريباً  40الغاز  احتياطيالبتروؿ، ويبمغ  احتياطيمف ناحية 
مع الدوؿ تفاديا  يراف الكثير مف الشركات الوىمية لمقياـ بتعامالتيا،  وتستعمؿ إمميار برميؿ 054,6

يراف ولكف بسرية ي العالـ ال تزاؿ تتعامؿ مع إرة فف ىناؾ الكثير مف البنوؾ الكبيلمعقوبات، كما أ
مستيدفة األسواؽ األوربية واألسيوية التي  وسع جداً نتاجيا مف الغاز بشكؿ أمى زيادة إيراف عوتعمؿ إ

 .(015؛ 014؛ 2102)زعرور، سد مف العقود نالت حتى اآلف حصة األ

لح ف مصاألى إوبؾ بإضافة لى المشاكؿ داخؿ منظمة األإف بيع النفط بسعر زىيد يعود إ
سموب حداث عف عودة األُ سفرت ىذه األأو  ،ساسي لمنفط تتطمب ذلؾالدوؿ العظمي وىي المستيمؾ األ

وكذلؾ  نتاج الذي يباع بسعر رخيص،عتماد عمى نوع واحد مف اإلستعماري السابؽ، أي اإلاإل
يراف في الستينات تعتبر إفيما ، (85؛ 0999)كنعاف،  نتشار الفقرا  القطاع الخاص و  ضمحالؿإ

يراف كانت تعتبر المموؿ األساسي سرائيمية لدرجة أف إصادرات النفط اإلوالسبعينات المصدر الرئيس ل
أكثر مف  في تمؾ الفترةيراف اإلتجاه وفرت إىذا وفي  0972، 0967 ثناء حربي لمنفط اإلسرائيمي أ

يؿ بتصدير المنتجات الصناعية سرائائيؿ النفطية، في المقابؿ بادرت إسر % مف احتياجات إ91
 .(2112)يوسفي،  إلسرائيؿسمحة واأل
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حي قاـ صاللى التيار اإلإروحاني الذي ينتمي  ومع وجود الرئيس 2104وفي بداية عاـ 
يراني نحو زيادة في التدرج اإل يراف، وظير ذلؾ واضحاً إعمى  يةقتصاداالالغرب بتخفيؼ العقوبات 

، ىذا األمر أدى الى غضب ية مع البمداف المجاورةقتصاداال صادراتيا النفطية وزيادة عالقاتيا
مف يراف والتأثير عمى سعر بيع النفط عالميا ار فرض العقوبات عمى إاستمر  مراراً  التي حاولتإسرائيؿ 

رفع كبار الزبائف اآلسيوييف مشترياتيـ مف النفط اإليراني في المقابؿ  وربي،خالؿ دوؿ اإلتحاد األ
مقارنة مع الشير نفسو مف العاـ الماضي، وحصمت الصيف وىي  2104بالمئة في يوليو 29,4بنسبة 

طيراف الزيادة التي حدثت منذ تخفيؼ العقوبات الغربية عمى أكبر عمالء إيراف عمى الجزء األكبر مف 
 مميوف برميؿ يوميا 0,129شترت الصيف واليند والياباف وكوريا الجنوبية معا ا  في بداية العاـ، و 

 .(2104)عربية، 

ت ضر  في إيراف أ والمالية الرئيسيةف العقوبات الدولية عمى قطاعي الطاقة يراف بأوتعترؼ إ
لى القبوؿ بفرض قيود عمى يراف إلعقوبات بشكؿ كبير في دفع إسيمت ىذه ايراني، وقد أاإل قتصادباال

جنيؼ  اتفاؽتضمنو برنامجيا النووي مقابؿ تخفيؼ متواضع ومحدود لمعقوبات المفروضة، وىو ما 
 شامؿ اتفاؽيائي لتوقيع الموعد الن 2105التوقيع عميو في السادس مف يوليو ، الذي جرى النووي

 .(4؛ 1025)اٌظّبكٞ، 

 انتقمت 2101و 0999سنوات  في غضوف عقد مف الزماف، بيفو  سرائيؿف إفي المقابؿ فإ
لى تصدير الغاز لألسواؽ العالمية بعد ى موقع الدولة التي تتطمع إلإ مف موقع الدولة الفقيرة طاقوياً 

االكتشافات الميمة الحتياطات الغاز قبالة السواحؿ الفمسطينية الشمالية والجنوبية في ة مف مسمس
ىـ في العالـ أنو األ سرائيؿ كماىـ اكتشاؼ لمغاز حققتو إبيض المتوسط، ويعد حقؿ لفياتاف أالبحر اال

)المركز  ترليوف قدـ مكعب 07المتوسط المؤكد ليذا الحقؿ  حتياطييصؿ اال ذإ 2101 عاـ في
 .(5؛ 2102السياسات، العربي لالبحاث ودراسة، 

وعية البيئة، ية ممحوظة إلسرائيؿ ومساىمة كبيرة في تحسيف ناقتصادتؤمف ثورة الغاز مزايا و 
منية جديدة أمد البعيد، ولكنيا ولدت تحديات سرائيمية عمى األة اإلمف الطاقأوعزز اكتشاؼ الغاز 

 .(0؛ 2104)إيفف، وآخروف،  عف الساحؿ متمثمة في الدفاع عف مرافؽ حيوية في عرض البحر، بعيداً 
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كما ىو  عمى المصادر الخارجية لمغاز الطبيعي تماماً  اعتمادىاوترغب إسرائيؿ في تقميص 
المياه، والمواد الخاـ الميمة، إذ ما تزاؿ  غذية،خرى مثؿ األحتياجات الحيوية اآلاإل استيرادي الحاؿ ف

ميف حصوليا عمى الطاقة ني خطر العزلة في منطقة الشرؽ األوسط وتتأثر قدرتيا عمى تأسرائيؿ تعاإ
رب مع إيراف وعدـ اإلستقرار مف مصادر خارجية بشكؿ كبير بأحداث وتطورات اقميمية مثؿ اندالع ح

 .(082؛ 2102)غانـ،  وسطفي منطقة الشرؽ األ

ف تقـو أالمكتشفة، والتي يمكف إلسرائيؿ  كبركميات الغاز حديثا ىي الكميات األتعتبر و 
رائيمي سالغاز اإلف مصر في السنوات القادمة ستكوف مف مستوردي ألى دوؿ الجوار، حتى إبتصديرىا 

 سرائيؿ.إبالسعر الذى تحدده  هوستأخذوؿ إلسرائيؿ بداًل مف كونيا المصدر األ

الغاز الطبيعي العالمي،  حتياطيسرائيؿ ضئيمة بالقياس الإكميات الغاز في  فوتبقى المعضمة أ
 885مؤكد يبمغ  احتياطي، ولدى قطر 2تريميوف قدـ 0087مغ مؤكد يب احتياطييراف إفاف لدي 
 .(2؛ 2104)ىندرسوف،  تريميوف قدـ مكعب 72مؤكد يبمغ  احتياطي، ولدى مصر 2تريميوف قدـ

سرائيؿ ربط إوؿ افي مجاؿ الطاقة وتح أخرىعمى دوؿ  اعتمادىاتقمص سرائيؿ عمى تعمؿ إو 
لرئيس وىو الغاز، وعمى نتاجية بمصدر الطاقة اة وقطاع النقؿ وجميع القطاعات اإلقطاع الصناع

حتياجات عمى النفط الخاص بيا وسد اإل اعتمادىايراف إفي  خر يظير ذلؾ واضحاً األ النقيض
 . (7؛ 2104)إيفف، وآخروف،  كبيرة جداً  متيازاتاالداخمية والتي يعطييا 

الخارجية مال ميما في السياسة سرائيمي عاف يشكؿ الغاز اإلمف المتوقع أ نوويرى الباحث أ 
ية قتصادزيز مكانتيا االفي تع اً سرائيمية في المرحمة المقبمة وسيكوف ليذا المورد الطبيعي دور اإل

القات الدبموماسية مو لمعية دعقتصادي ترى في العالقات االوبخاصة مع الدوؿ الت ،والدولية
ي قتصادا المورد االىذ سرائيؿ ىي كيفية حمايةجييا إكبر التي تواالمشكمة األستراتيجية، وتبقي واإل

 فإنياسرائيؿ لممقياس العالمي إفي سرائيؿ، ولكمية الغاز المكتشفة الياـ، وُتسجؿ نقطة ضعؼ لدى إ
يراف فإنيا تتمتع بكميات كبيرة وضخمة عمى مستوى العالـ، وتبقي إفي ما تبقي أيضا ضئيمة نسبيا، أ

، فيالحظ مما سبؽ أف محدد النفط بالنسبة إليراف عميو كمورد وحيد اعتمادىانقطة الضعؼ عندىا 
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يشكؿ عامؿ قوة لما تتمتع بِو مف كميات ضخمة عالميًا، أما إسرائيؿ فإف اكتشاؼ الغاز بكميات 
 كبيرة سيعطييا ىذا األمر عامؿ قوة وخاصة في مجاؿ التصدير لمدوؿ المجاورة.

 الزراعة:  1.1.1.1
ف الزراعة أتربية الماشية مما يدؿ عمى و رض األموارد  ستغالؿعمى إ قديماً  تعتمد يرافكانت إ

ومع ظيور النفط اإليراني ، (712؛ 0988)حميدة،  البالد اقتصاددعامة الرئيسية في تشكؿ ال كانت
ثر الوضح لمزراعة في كس ذلؾ عمى قطاع الزارعة وظير األيراف عميو بشكؿ مباشر، وانعإاعتمدت 
 التراجع.

%، مف مساحة البالد العامة، في 45راضي الصالحة لمزراعة ال تتجاوز ف رقعة األأويظير 
ال  ياً م%، ولكف المساحة المستغمة فع21% وتستأثر الجباؿ العالية بنسبة 25حيف تحتؿ الصحاري، 

 .(712؛ 0988)حميدة،  مميوف ىكتار 24و حوالى أ، مف المساحة الكمية في البالد، %05تتجاوز 

 ىا نشاطاً اعتبار نماء، بفي عممية اإل مزدوجاً  ساسياً ألعبت دورًا  الزراعةف ي إسرائيؿ فإما فأ
ساسية أالزراعة مشاكؿ  تف باألرض، وواجيلميجرة وربط القادمي ساسياً أ ىا مستوعباً اعتبار يا وباقتصاد

   سعار الناتج الزراعي.أنخفاض النسبي في القطاع بسبب اإللـ ينمو ىذا و منيا ندرة المياه، 

في العالقة بيف الجماعة  اساسياً  ولعب التعاوف الزراعي خالؿ الثمانيات والتسعينات دوراً  
 وربيسرائيؿ تجد طريقيا الى السوؽ األإنت غالبية المنتجات الزراعية مف سرائيؿ حيث كاا  وربية و األ

سرائيؿ إجمالي في قصى عمى الناتج المحمي اإلثرت انتفاضة األأفيما ، (7؛ 0998)الخالدي، 
سرائيمي، ويمحؽ الصراع الحالي تصاد اإلإاالفي سباب الرئيسية لمركود منية مف األوكانت الحوادث األ

 .(045؛ 2111)تاكنبر،  الضرر بالتجمعات السكف والعمؿ الخاص بالسكاف

في  0988عاـ  صبح فيأوالموشاؼ، و  0سرائيؿ الكيبوتسإزراعية في ىـ المؤسسات الأومف  
ولمزراعة في ، نتاج الزراعي في تمؾ السنة% مف اإل88 تيبوتسا وموشافا، انتجك 648 ،إسرائيؿ

                                           
2
ػٍٝ اٌّغزّؼبد اٌزؼب١ٔٚخ أٞ "اٌى١جٛرٌ ٚاٌّٛشبف" اٌزٟ رمَٛ ػٍٝ أهاػٟ ؽى١ِٛخ َِزأعوح اٌى١جٛرٌ: لطبع ىهاػٟ فٟ ئٍوائ١ً ٠مَٛ  

 ثّٛعت ػمٛك ؽ٠ٍٛخ األعً.
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وزارة الزراعة التي  مؤسستيف : سرائيؿ تخطيط مركزي يحيط بأدؽ التفاصيؿ ويتـ التسويؽ لذلؾ عبرإ
ء نتاج الزراعي والتسويؽ، ودائرة االستيطاف في الوكالة الييودية التي تشرؼ عمى بناتشرؼ عمى اإل

 .(70؛ 0995)النقيب،  ستقباؿ المياجريف الجددالمستعمرات الزراعية الجديدة إل

نتاج في العالـ والقادرة عمى اإل وتطوراً  كثر تعقيداً سرائيؿ ىي األفي إقنيات الموجودة الت وتعتبر 
في السنة زد عمى  خمسمائة وعشروف مميوف دوالربكثرة، ويبمغ مجموع الناتج المحمي مف الزراعة 

% 2.5كثر المستيمكيف لمخضار والفواكو في العالـ، ويشكؿ ىذا القطاع ذلؾ أف اإلسرائيمييف ىـ أ
% 2.7سرائيؿ، ويوظؼ القطاع الزراعي حوالي % مف صادرات إ2,6تج المحمي والنا مف مجموع

)قناة  حتياجاتيا الغذائية لمدولة% مف ا95لى في إسرائيؿ، ويتـ إنتاج ما يصؿ إ مف مجموع العماؿ
i24 ،2104). 

 ستقباؿ المياجريف مف الخارج إسيـ في أ بأف الزراعة كمحدد داخمي وعنصر قوة  ،يمكف القوؿ 
انو لى ، باإلضافة إواليندسة الوراثيةتجاه نحو الصناعات صبح اإلأعمى صعيد الكيبوتس والموشاؼ و 

 يراف فإنيا قديماً أما في إالحديثة،  اآلالت استخداـلعمالة بسبب التقدـ التكنولوجي و تراجع نسبة ا
ة تراجعت الزراعة، ويظير مف ذلؾ بكميات كبير ساسي ولكف مع ظيور النفط اعتمدت عمييا كمورد أ

قوة  لزراعة وكاف العامؿ الزراعي مصدريراف والدوؿ المجاورة في مجاؿ اعمى إ تأف إسرائيؿ تفوق
ت تصدير منتجات نادرة عمى استطاعلرغـ مف المساحة الضيقة إلسرائيؿ، إال أنيا إلسرائيؿ، عمى ا
 المستوى الدولي.

 سرائيل:ا  و  يرانإالصناعة في  1.1.1.1
المنتجات الرئيسية المصنعة % مف العمالة، وتعتبر 25حوالي  في إيراف يستوعب التصنيع       
يضا المواد أيراف إترولية والمنسوجات، وتنتج مصانع سمنت والمنتجات الغذائية والمنتجات البىي اإل

لطبع اٌظٕبػخ  ٠ّٚضً، والصمب )الفوالذ( والتبغ ىاآلالت والنحاس المنقو دية الكيمائية والسمع الجم

 .(2؛ 1024)اٌلٌٟٚ،  1020عّبٌٟ إٌبرظ اٌّؾٍٟ فٟ ػبَ  % ِٓ ئ11َٔجخ 

عرفة القدرة الحقيقية يراف وخاصة الصناعة العسكرية وتحاوؿ مإسرائيؿ الصناعة في إوتراقب 
ف العسكرية يراإسرائيؿ مف تطور صناعة إتخوؼ وت ،مواد الخاـ ليا يرانية ومدى توافرلمصناعة اإل
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قميمية في مجاؿ وتحاوؿ أف تكوف األقوى مف بيف الدوؿ اإل ماـ صناعتيا،أ العراقيؿوتحاوؿ فرض 
يراف ال تشكؿ إف الصناعة في أويتضح  الصناعة وخاصة الصناعة التكنولوجية والصناعة العسكرية،

 يراف.إمدى التراجع في مجاؿ الصناعة في حمي، وىذا يوضح % مف الناتج الم22سوى 

مرحمة سرائيؿ وىي الإ ةمراحؿ لمقطاع الصناعي منذ نشأ ىناؾ ثالثةف ما في إسرائيؿ فإأ
ولوية ف األقبؿ الحكومة أل ىتماـ الكبير مفالصناعة باإل ، حيث لـ تحظ  ولي في بداية الخمسيناتاأل

وبدأت المرحمة الثانية ، جؿ استيعاب موجات اليجرةأة ولبناء المستعمرات الجديدة مف كانت لمزراع
جنبية المستوردة، تحؿ محؿ السمع األ وىي التطور الصناعي التي تميزت بإقامة صناعات تنتج سمعاً 

حاجة ماسة الى زيادة الصادرات صبحت الأحمة طواؿ الستينات والسبعينات، و ت ىذه المر استمر و 
 .(72؛ 0995)النقيب،  جؿ التصديرأة الثالثة وىي مرحمة التصنيع مف وبدأت المرحم، رائيميةساإل

ولي لـ تضـ وزير لمصناعة، وقسمت مسؤولية الفرع بيف وزرات سرائيمية األف الحكومة اإلأيالحظ 
ع المبادرة الصناعية وكاف جؿ جبالصناعة لـ يشمور تتعمؽ أُ فة، وتدخؿ الوزارات المختمفة في مختم

فقط بتسويؽ  ايف الحصوؿ عمى مخصصات بالعممة الصعبة والمواد الخاـ واىتمو ياعِ اىتماـ الصن  
 منتجاتيـ في السوؽ المحمية.

فتخصصيا بالقطاعات  الصناعيا -في المجاؿ التكنولوجي سرائيؿ في الوقت الحاضرت إتميز و  
نتاج فتتخصص يـ المقترح لمعمؿ واإلنتاجية بخالؼ الدوؿ العربية في التقسالعممية واإل الصناعية

ممة والسوؽ الى جانب قياـ االع يديواألنتاجية، حيث تقدـ الماؿ غير اإل –بمجاالت العمؿ اليامشية 
  .(266)كيالي؛  الصناعات التي تتطمب كثافة عمالية

صبحت تتقدـ بشكؿ كبير وممحوظ في مقابؿ أ سرائيميةاإل الصادرات الصناعيةف أيتضح لنا  
عة وخاصة يراف بالصناوتتميز إسرائيؿ عف إ، لى دوؿ العالـإسرائيمية اعية اإلتراجع الصادرات الزر 

بيا، وأصبحت المصدر  ةقت عمى جميع الدوؿ المحيطسرائيؿ تفو صناعة التكنولوجيا حيث أف إ
اف مازالت ير ة، ويظير واضحا أف إصبحت تنافس الصناعات العالميوأ ولوجيا،التكنوؿ ليذه األ

 مجاؿ الصناعة، وخاصة التكنولوجية المطموبة عالميًا.ضعيفة في 
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2.2.5 خالصة: 
سرائيؿ قمنا بقياس ىذه  استعراضبعد  المحددات الداخمية والخارجية لكؿ مف إيراف وا 

تغير المتغير السياسي والمتغير العسكري والم استخداـفتـ المحددات والتي تعتبر عامؿ قوة لمدولة 
ف النظاـ أىمية، فظير أوزنو الحقيقي بمقدار ما ُيرى مف عطاء كؿ متغير إي، وتـ قتصاداال

يراف عف إتتمتع بيا  والتييراني ىو نموذج فريد وخاصة فيما يتعمؽ بالمؤسسات الدينية السياسي اإل
 غيرىا مف دوؿ العالـ.

نظرًا  اإليراني نظاميا السياسي قوي ولكف بدرجة أقؿ مف النظاـ السياسي فإف أما إسرائيؿ
ىداؼ ما عمى صعيد األأ، لشؤوف الدولة مراقبديني سرائيمي ال يتمتع بنظاـ اإل ألف النظاـ السياسي

سنتناوليا تي ما القدرة الدبموماسية الخارجية والأسرائيؿ قوية في ىذا المجاؿ، ا  يراف و إف إستراتيجية فاإل
سرائيؿ عمى صعيد الدبموماسية الخارجية إوسع مف أسرائيؿ تتمتع بمجاؿ إف إفي المبحث القادـ ف

 يراف.إلمعقوبات الدولية المفروضة عمى  نظراً 

يراف وخاصة في مجاؿ القوات الجوية العسكري تفوقت فيو إسرائيؿ عمى إ ف العامؿويتضح أ 
القوات البرية، ويظير في المقابؿ الضعؼ لدى القوات الجوية والبحرية والتكنولوجيا المستخدمة في 

بسبب حجـ  يراف في العامؿ البريسرائيؿ، عمى الرغـ مف تفوؽ إمع إ يرانية بالمقارنةالبحرية اإلو 
يراف تمتعت بمزايا كبيرة وخاصة بالكمية ف إي فإقتصادما يتعمؽ بالعامؿ االما في، أالقوات البرية الكبير

يعتبر  وحدىا عمييا اعتمادىا البتروؿ والغاز، وعمى الرغـ مف أنيا تعطييا عامؿ قوة إال أف   الكبيرة مف
 سرائيؿ تمتعت بمزايا كبيرة في ىذا العامؿ.عامؿ ضعؼ وفي المقابؿ إ
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 سرائيمي يراني اإلاإل لمتنافسالمحددات الخارجية  :انيالمبحث الث 1.1

2.2.0 مقدمة: 
 في تحديد موقع الدولة خاصة اً ميم اً دور مف دوؿ العالـ يمعب المحدد الخارجي في أي دولة 

خرى مف مزايا القوة، فإسرائيؿ آ تعطي الدولة ميز ةالتي ، و قميمية والدوليةلفات اإلفيما يتعمؽ بالتحا
مريكية والتي ـ وبخاصة مف الواليات المتحدة األقوى دوؿ العالتتمتع باحتضاف مف أالمنبوذة عربيا 

وب العربية اإلسرائيمية السابقة الحر ف المزيد مف القوة عمى األرض، باإلضافة إلى أئيؿ سرامنحت إ
 سرائيؿ.كثر مف مرة لحماية إأ ثبتت تدخؿ الواليات المتحدةأ

2.2.2 : الواليات المتحدة:والً أ  

 يران:ا  الواليات المتحدة و   1.1.1.1
يكية في المنطقة وبات مر س الجسر لمنفوذ والمصالح األأيراف في ظؿ حكـ الشاه ر إكانت 
 .(22؛ 2114)الخطاب،  مريكيلخميج لحماية المصالح والنفوذ األمريكا وشرطي اأالشاه رجؿ 

عمى الحمفاء المحمييف فتغير ميزاف القوي  عتمادالقاضي باإل 0نيكسوف أبسقوط الشاه سقط مبدو 
قادر عمى القياـ بدور  إليرافالمحمي والخوؼ مف عدوى الثورة االسالمية وعدـ وجود بديؿ محمي 

الخميج ستراتيجية جديدة في إلى ضرورة البحث عف إمريكييف األة كؿ ذلؾ دفع القادة مبرياليشرطي اإل
ة العداء بيف رتفعت درجوا   .(85؛ 0982)شكر،  خميجمريكية في الالعربي لحماية المصالح األ

ساسي أ يراف خاصة بعد الثورة مباشرة طيمة والية الخميني، فالخالؼ في جوىرهالواليات المتحدة وا  
عقبة ت المتحدة إلسرائيؿ وجذري ويمس المصالح ويقؼ الدعـ الالمحدود المستمر الذي تقدمو الواليا

مريكية في اتيجية األستر ف التحالؼ مع إسرائيؿ الدعامة األساسية لإلرئيسية أماـ تخطيو، خاصة وأ
 .(2114)الشرقاوي،  ولى لتحقيؽ مصالحياالمنطقة واألداة األ

                                           
2
َ ؛ ٠ٕٚض ػٍٝ أْ اٌٛل٠بد اٌّزؾلح ٍزؼًّ ػٍٝ رشغ١غ  2969أػٍٕٗ اٌوئ١ٌ األِو٠ىٟ ه٠زشبهك ١ٔىَْٛ فٟ ١ٌٛ٠ٛ ػبَ  ِجلأ ١ٔىَْٛ: 

إ١ٌٚبد أوجو فٟ اٌلفبع ػٓ ٔفَٙب، ٚأْ ٠مزظو كٚه أِو٠ىب ػٍٝ رمل٠ُ اٌّشٛهح ٚري٠ٚل رٍه اٌلٚي ثبٌقجوح ثٍلاْ اٌؼبٌُ اٌضبٌش ػٍٝ رؾًّ َِ

 .(1021)اٌٍّٛٛػخ ا١ٌَب١ٍخ ، ٚاٌَّبػلح 
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ًا عميقا، ستراتيجيحالة عداء تاريخي وباألحرى عداء إيرانية شيدت العالقات األمريكية اإلو 
رست مريكية في المنطقة، وأالمصالح األطاحت بكؿ ، أ0979فعندما قامت الثورة اإليرانية عاـ 

احتجاز الرىائف  شكؿمريكية، وفي نفس الوقت شديد العداء لمواليات المتحدة األ نظاما دينياً 
ىانة عميقة إيراف، مف إ يدي حزب اهلل المدعومةعمى أ( يومًا كرىائف 444لمدة )لبناف  فيمريكييف األ

التي كانت تتمقاىا مف النظاـ  ىاناتسمسمة اإل امريكا، ولف تنسى مريكيةحدة األبالنسبة لمواليات المت
 .(06؛ 2100)الحمداني،  يرانياإل

ي إليراف مف عدة قميملى تزايد النفوذ اإلإ عتبارمريكية تنظر بعيف االة األف الواليات المتحدإ
يراف إسالمية في لؾ خمصت الجميورية اإلفغانستاف وبذأزاحت حكومة طالباف مف أزوايا فيي التي 

يراف مف إفأراحت سقطت نظاـ صداـ حسيف أفغاني الذي كاف يزعجيا، كما مف نظاـ الحكـ األ
)المشاقبة و  اتنِ واخر التسعيأنذ قياـ نظاـ الحكـ االسالمي في الضغط الذي كاف يمثمو العراؽ م

 .(070؛ 2102شبمي، التحديات االمنية لمسياسة الخارجية االمريكية في الشرؽ االوسط، 

قميمي اف الجيوستراتيجي عمى المستوى اإلير ة إلى موقع إمريكيوتنظر الواليات المتحدة األ
ىميا ىي) الخميج عمى مسطحات مائية عدة أو فيي تشرؼ عمى سواحؿ طويمة  ىتماـ كبيربإ والدولي

يجي في ستراتبحر قزويف(، وتفرض ىيمنتيا عمى أىـ مضيؽ إ ،العربي، خميج عماف ، البحر العربي
ية والتاريخية. إضافة إلى أنيا تمثؿ الحزاـ األمني قتصادالعالـ )مضيؽ ىرمز( ذو األىمية اال

مف المستغرب أف تناؿ لذا فميس  يراف بالنفط،باإلضافة إلى تمتع إ سوفيتي السابؽال تحادلالالجنوبي 
)عمي،  مريكيةلعظمي وخاصة الواليات المتحدة األوتنافس الدوؿ ا ىتماـاإيراف بسبب موقعيا ىذا 

 .(058؛ 2119ايراف فى االستراتيجية االمريكية ، 

كثر أنيا أيراف عمى إلى تصوير إمريكيوف يميموف ت والمسؤولوف األالتسعيناوائؿ أمنذ و 
)ميرشايمر و والت، ، سمحة نوويةأكثر ترجيحا في الحصوؿ عمى ا خطورة، ألنيا الخصـ األعدائيأ

 .(422؛ 2117
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 مريكية بحكـ عدة عوامؿلمتحدة األستراتيجية لمواليات اإمعضمة تعتبر يراف إف يري الباحث بأ
دعـ و ، سمحة النوويةاأل متالؾالسعي ال، و يراني في تقرير الشأف العراقياإلزدياد النفوذ إىميا، أ

مف الواليات فرصة كبيرة لمتقرب  إليرافمر يعطي وىذا األحركات المقاومة في العالـ العربي، 
 بيا. ةجندة الخاصالمتحدة وفرض بعض األ

ف ىذه يا وسياسيا وأاقتصادمصالح مشتركة كثيرة، بوجود الرئيس الحالي حسف روحاني  قرويُ 
ديف، وعمى سبيؿ المثاؿ فيـ المصالح المتبادلة تعاني مف العراقيؿ نتيجة لمعالقات العدائية بيف البم

المتحدة يراف والواليات لكؿ مف إ وخطيراً  مشتركاً  الجيادييف والمتطرفيف يمثموف عداءف يروف أ
قؿ و عمى األعاوف مف أجؿ استئصاليـ أف يتـ التوحمفائيا في المنطقة، لذا ينبغي أمريكية األ
مرونة الشجعاف" فظروؼ "خالؿ ىذه المرحمة العمؿ تحت شعار  عمىاأل ختار المرشدأ، و حتوائيـإ
ؽ، وباتت طيراف ي المنطقة التي يعاد فييا خمط األورايراف اليوـ باتت مختمفة، والممفات تتزاحـ فإ

يفتح المرشد  فقميمية أاإلالداخمية و  المتغيراتت ستدعونة دوف تقديـ تنازالت مصيرية، وا  لى ليبحاجة إ
، يااقتصادنووي مع الغرب يجعؿ إيراف تتنفس الصعداء  اتفاؽمجاال أكبر أماـ الحكومة لمتوصؿ إلى 

 .(09؛ 08؛ 2104)مقدـ و الصمادي،  ساتيا فتعود الفائدة عمى الجميعنتعاش كؿ مؤسوىذا يعني إ
يراني اإل لممحدد الخارجي ضافيةعامؿ قوة إ أعطاىا امريكاو يراف التقارب بيف إ ويمكف القوؿ بأف ىذا

 سرائيؿ ليذا التقارب ومحاولتيا إفشالو.وخاصة في ظؿ رفض إ

 سرائيل:ا  يات المتحدة و الوالثانيًا:  1.1.1.1
قات و غير عادية بالمقارنة بعالأسرائيؿ عالقة خاصة ا  ات المتحدة و تعد العالقة بيف الوالي
ف إريكي ليا، ومف الناحية الرسمية فملتأييد األلى اإخرى، وذلؾ بالنظر ىاتيف الدولتيف مع الدوؿ اآل

ذلؾ فاف  في أي نظاـ تحالؼ معيا ومع عضواً ولـ تكف أخذ شكؿ التحالؼ الرسمي ىذه العالقة لـ ت
و غير أء كاف مكتوبا لى مستوى التحالؼ الممـز سواإالناحية العممية وصمت في وقوتيا العالقة مف 

سرائيمية بالثبات اإل –مريكية يز العالقات األتتمو  .(295؛ 2112)السمطاف،  مكتوب بيف الطرفيف
سرائيؿ عمى إعتماد إجاء ، و سرائيؿ ورفاىيتياإاـ التاـ بأمف لتز كونيا تقوـ عمى اإل ارية،ستمر واال

بيدؼ ضماف  يأتيساسية في المجاالت العسكرية والذي ألمقدمة ليا بصورة مريكية االمعونات األ
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سرائيؿ المتعمقة إقد مولت الواليات المتحدة برامج ستراتيجي عمى الدوؿ العربية كافة، فتفوقيا اإل
بمنظومات الصواريخ، ومشروع طائرة الفي، الذي بمغت كمفتو نحو مميار دوالر امريكي، وتعتبر ىذه 

عونات عمى الطبيعة الخاصة في عالقات الطرفييف حيث يرتبط حجـ تدفؽ الم تأكيداً المعونات 
 .(222؛ 2102)المشاقبة و شبمي، سرائيمي حداث الصراع العربي اإلأمريكية الرسمية بتصاعد األ

مف الدعـ،  الواليات المتحدة اسرائيؿ بقدٍر ىائؿـ اغرقت 0972ومنذ حرب اكتوبر عاـ 
اكبر متمؽ عمى االطالؽ ليذا الدعـ والمعونات  الطويمةوكانت اسرائيؿ عمى مدار ىذه الحقبة 

 فإجمالي العوف االمريكي المباشر إلسرائيؿاالجمالية واليبات السنوية منذ الحرب العالمية الثانية، 
قسمنا ذلؾ بالمقياس  مميار دوالر سنويًا، فاذا ما2حو مميار دوالر، وتتمقى اسرائيؿ ن 041يفوؽ 

يًا، وفضاًل عف ذلؾ تزود دوالر سنو  511باشرا يبمغ نحو نًا مالفردي نرى اف لكؿ اسرائيمي عو 
اعترضت الواليات المتحدة  0982سرائيؿ بدعـ دبموماسي مضطرد ومتواصؿ، فمنذ عاـ واشنطف إ

تيا جميعيا في صالح استخدمو  قرارا دوليا مف قرارات مجمس االمف الدولي "54"كثر مف عمى أ
شتيرت  عدد يفوؽ العدد ال ذا، وىيتو" ألنيا ُأُعتُبرت منقذة إلسرائيؿبػ "سيؼ الف امريكاإسرائيؿ وا 

 فييا اعضاء مجمس االمف االخروف مجتمعيف حؽ الفيتو. استخدـاالجمالي لممرات التي 

ويمكف القوؿ بأف إسرائيؿ تمتعت خالؿ العقود الماضية بدعـ أمريكي في جميع المجاالت 
لتزمت ية أو اليساسية، قتصادسواء العسكرية أو اال عمميًا ذلؾ  امريكابذلؾ الدعـ، وأثبتت  امريكاوا 

 في أكثر مف موقؼ لحماية أمف وسالمة إسرائيؿ وخاصة في حروبيا مع الدوؿ المجاورة.بتدخميا 

يؿ والواليات المتحدة حيث سرائاني حديثا نقطة خالؼ مركزية بيف إير اإل النووي وشكؿ الممؼ
وتخصيب النووي  خطوط حمراء إليراف حوؿ مشروعيا سرائيؿ الواليات المتحدة بوضعطالبت إ

، عمى أف تقوـ   امريكامر الذي رفضتو ا بتوجيو ضربة عسكرية إليراف، األبعدى امريكااليورانيـو
؛ 2102)غانـ،  لى درجة كشؼ التوترات بيف البمديف في ىذا الممؼوخرجت بشكؿ صريح ضده، إ

يراف والواليات إنفراج بيف اإل مريكية،الصييوني لمسياسة األ معارضة الموبي يضاً أدت أو ، (001
كثر أمنية سرائيؿ األإ مشاكؿيراف، وبالتالي جعؿ إصحاب الخط المتشدد في ألى تقوية ا  و المتحدة 

 .(442؛ 2117)ميرشايمر و والت،  سوءاً 
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سرائيمية الحقيقية اإلتجاىيا، وأصبحت الخشية  ريكيماـ األلتز لى اإلإبحاجة  اليوـسرائيؿ إف إ
سرائيؿ إل اً كثر دىاء، وىذا يمثؿ تيديدألى تالعب إيات المتحدة عف التدخؿ المباشر ىي تحوؿ الوال

 .(047؛ 2104)فريدماف،  لى تالعبإلى تدخؿ مباشر ال إ ف احتاجت يوماً إ

في تدعيـ محددىا  قوة كبيرة إلسرائيؿعطى سرائيمي أالتحالؼ األمريكي اإلف ى الباحث أوير 
ولي، بالمقابؿ إيراف تحاوؿ مف جديد لقوة العالمية األعمى حميؼ يعتبر ا اعتمادىاالخارجي وخاصة 
لكي تحصؿ عمى تدعيـ محددىا الخارجي، وىذا ما يقـو  مريكيةالواليات المتحدة األفتح خطوط مع 

ؽ كسر لمحصار والغرب لتحقي امريكاسف روحاني مف خالؿ إقامة عالقات مع بو الرئيس الجديد ح
 يراف.ورفع العقوبات عمى إ

2.2.2 الجميورية الروسية:ثانيًا:  

 يران:ا  روسيا و   1.1.1.1
يوعية لـ تنسجـ مع الش فااليدلوجيا سالميةاإل بعد الثورة روسيايراف قريبة مف لـ تكف إ
ضي والضغط المستمر مف تسعينيات القرف الما نفراجولكف بسبب اميني، اهلل الخ يةاإلسالـ بحسب آ

نو لـ يكف لدى الطرفيف كو وطيراف مف بعضيما البعض، ذلؾ أيراف قرب كال مف موسالغرب عمى إ
التي كانت تعاني مف عقدة النقص كقوة و ، واستفادة روسيا مف ىذا التقربوف مف خيار سوى التعا

 .(2104)فايزولينا،  عظمى منيزمة وأخذت روسيا عمى عاتقيا بناء مصنع بوشير لمطاقة النووية

قات التسميح والبرنامج يرانية تجاه موسكو عمى محددات المكاسب في صفاإلوتقوـ السياسة 
عتماد عمى الفيتو الروسي في ير الروسي في مواجية التحديات األمريكية، واإلالظي استخداـالنووي، و 

اؿ قرر الغرب تصعيد المواجية مع إيراف عبر مجمس األمف، إضافة إلى إضطرار إيراف اإلعتماد ح
لكال  ستراتيجياً والتي تشكؿ مجااًل إ سيا الوسطىميمية في بحر قزويف وأقعمى روسيا في القضايا اإل

يضًا عبر عممية استقواء محدود، كاف سببو مع روسيا أ يراف مف عالقتيات إاستفاد، وقد الطرفيف
العراؽ وسورية ولبناف، دوف أف يكوف  حيث امتد نفوذىا إلى كؿ مف ،ياب الفاعمية العربيةكبر غاأل

 .(4؛ 2105)والبحوث،  ستقواء مطمقاً ىذا اإل
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لى تقاد واسع بيف المسؤوليف الروس بأف طيراف، سوؼ تبادر إعإ ثمةخرى ومف جية آ
الواليات المتحدة  فاؽ التعاوف مع الغرب، وخصوصاً عنيـ في المحظة التي تنفتح فييا آستغناء اإل

بيف  جرتبسبب اقصائيا عف المفاوضات السرية التي  شديداً  بدت روسيا امتعاضاً األمريكية، وأ
 جنيؼ اتفاؽلى في سمطنة عماف وأدت إلى التوصؿ إ، 2105بداية عاـ في واشنطف وطيراف 

يراف طموحات إ في الوقت ذاتو، فثمة قمؽ روسي ناجـ عفيراني، المرحمي حوؿ البرنامج النووي اإل
العربي، )وحدة تحميؿ السياسات في المركز  روبار رئيس لمطاقة إلى أو دف تحؿ محميا كمصأ

 .(5؛ 2105

بطابع التقارب المصمحي  يتسـ يرانية الروسية الذيرغـ اإلطار العاـ لمعالقات اإلو 
حوؿ عديد مف بمراحؿ مف التجاذب والتنافر  أحياناً ف العالقات بيف الطرفيف تمر إال أ ،جيستراتياإل

عمى حجـ المنافع  اعتمادىاسة بنية العالقات بيف الطرفيف، و لى ضعؼ مأسالقضايا، وذلؾ يعود إ
المكتسبة فحسب، فيي تمثيؿ حقيقي لمقولة "ال صداقة دائمة وال عداوة دائمة، بؿ مصالح دوما"، 

راتيجية روسية عممية واضحة تجاه ستالتذبذب في العالقات الروسية اإليرانية إلى عدـ وجود إ ويعزى
فقات التسميح والبرنامج المكاسب في صيرانية تجاه موسكو عمى محددات إيراف، وتقوـ السياسة اإل

 عتماد عمى الفيتو الروسيالتحديات األمريكية واإل ةالظيير الروسي في مواجي استخداـالنووي و 
 .(4؛ 2105)نعناع، 

ي ضوء مجموعة ف يمكف تفسيره  النمو المطرد في العالقات العسكرية بيف البمديف بيد أف،
و بالنسبة النظر لما تمثمو عائدات تجارة السالح مف موارد ال غنى عن ،ىمياات لعؿ أعتبار ف االم

روسيا ىي المصدر  ية التي تعاني منيا، ومف ناحية تعتبرقتصادزمة االلروسيا، خاصة في ظؿ األ
ظؿ الحظر  سمحة والتكنولوجيا العسكرية والنووية وذلؾ فيالوحيد المتاح أماـ إيراف لمحصوؿ عمى األ

 .(2114)الخزار،  المفروض عمييما مف جانب الغرب

تبعًا بؿ يتغير  ،وتحالؼ دائم استراتيجيةيقوـ عمى يراني الروسي ال التحالؼ اإلف يتضح بأ
يراف لروسيا ىو نتيجة طبيعية لمواجية العقوبات إ فتقاربلح الموجودة لدي الطرفيف، المصالتغير 

يراف كورقة لممساومة مع الواليات إ ف روسيا مازالت تقدـلى أباإلضافة إالغربية المفروضة عمييا، 
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، ويعد التحالؼ الروسي ىدافيامف ىذا العامؿ في إحراز المزيد مف أالمتحدة والغرب، وتستفيد 
يراف مف وخاصة المكاسب التي تجنييا إيرانية، ناصر القوة اإلامؿ قوة تضاؼ إلى عيراف عبالنسبة إل

ة ستفاداد عمى الفيتو الروسي، باإلضافة إلى االعتمات التسميح والبرنامج النووي واإلروسيا في صفق
أو يصيبو التذبذب حاؿ يضعؼ ف أمكف ىذا العامؿ ي ف  إال أقميمية، مف روسيا في القضايا اإل
 والغرب. واليات المتحدة االمريكيةالالوصوؿ الى مصالحو مع 

 روسيا واسرائيل:  1.1.1.1
، وىى ال تحبذ أف تكوف في موقؼ تدفع فيو معاً  سرائيؿإيراف وا  بقات قوية ف لروسيا عالإ
ف تمأل ت أاستطاعنشاط الدوؿ الغربية في إيراف  نظرًا لعدـ وجودحد الطرفييف، فروسيا إلختيار أ

نيا أ سيا مثؿفراغ ىذه الدوؿ، وبالمقابؿ لرو  ثؿ الدوؿ الغربية ضحت مىذه العالقة مع إسرائيؿ وا 
روسي تشكؿ حوالي ربع صؿ تدافع عف وجود إسرائيؿ في المنطقة، وفي إسرائيؿ جالية ييودية مف أ

سرائيؿ ولو عالقة قوية مع روسيا في إمجاليا حزب  "ناتاف شارانكي"س الييودي الروسي سكانيا ويترأ
 .(2116)جريدة القبس،  ورئيسيا

عادة العالقات العالقات الروسية اإلسرائيمية بإتجاه إ اتجيتوفيتي تحاد السبعد إنييار اإل
عالقات تجارية مع إسرائيؿ، وبعد مجيئ  بإقامةبشكؿ كامؿ، وتمثمت ىذه الخطوات  الدبموماسية

فضاًل عف التعاوف  ،بيف البمديفعسكري التعاوف تعزز ال)يمتسف( عمى رأس القيادة الروسية 
باتت البنوؾ والبورصات ووسائؿ مواؿ الروسية بيد كبار الييود، و باتت رؤوس األذ ي، إقتصاداال
)عمى،  وسطالموقؼ الروسي مف قضايا الشرؽ األعالـ مف الوسائؿ الضاغطة في تشكيؿ اإل

 .(057؛ 2119

؛ 2116)الشوبكي،  اآلتيات عدة يمكف إجماليا في اعتبار سرائيؿ مف عالقاتيا مع روسيا إواكتسبت  
062): 
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ناطقوف بالروسية شريحة واسعة في سرائيميوف الاإل اإلسرائيميوف مف أصؿ روسي: يشكؿ .0
بيف روسيا وىؤالء، ولو % مف السكاف(، ويمثؿ القاسـ الثقافي المشترؾ 21سرائيؿ )نحو إ

 سرائيؿ.عمى مواقؼ روسيا تجاه إ تأثير

يمكف  مر الذي الاأل ،داد كبيرة مف الييود كمواطنيفعأيوجد في روسيا الييود الروس:  .2
تجاىمو في رسـ العالقة مع إسرائيؿ ال سيما وأف الييود باتوا يسيطروف عمى أىـ المرافؽ 

 عالـ الروسية.سائؿ اإلية،  فضاًل عف السيطرة عمى و قتصاداال

قات ي محركًا فعااًل في صياغة وتنشيط العالقتصادية: بات العامؿ االقتصادالمصالح اال .2
 ة مف الصعب التضحية بيا.ر ية كبياقتصادبيف البمديف، ولروسيا مصالح 

سارعت إسرائيؿ إلى إصالح قد حداث جورجيا، فعالقة إسرائيؿ مع روسيا بعد أفيما يخص أما 
 ،مباشرة 2118بروسيا بعد أف وضعت الحرب بيف روسيا وجورجيا أوزارىا في اغسطس عالقتيا 

بزيارة روسيا بعد شيريف  سرائيؿإإلى جانب جورجيا ودعميا، فقامت  والتي اُتيمت فييا بالوقوؼ
حرب جورجيا لرأب الصدع الذي أصاب العالقات بيف البمديف ولـ تستثمر الدوؿ  انتياءفقط مف 

 ( .2119تطوير عالقتيا مع روسيا )منور،  فيالحدث العربية ىذا 

 تفاؽنتنياىو مف اال بنياميف ائيميسر الروسي عمى تخوؼ رئيس الوزراء اإلورد وزير الخارجية 
يراف بأ( 0+5) بيف القوى العالمية الست طارياإل أف يراف بشبيف القوى العالمية الست وا   تفاؽف االوا 

يرانية لمدة بحاث النووية اإلاأل تفاؽسباؽ تسمح جديد، وسيكبح اال لىيراف النووي لف يؤدي إبرنامج إ
كثر بمد يتعرض لمفحص والتفتيش وستكوف إيراف أعقوبات الغربية تدريجيا عف طيراف، عقد وسيرفع ال
 .(2105)رووداو،  ات العمميةتفاقلى لجنة االإ "لوزاف"تفؽ عمييا في مبادئ التي إحاؿ نقمت ال

قوى مف المحدد الخارجي بالنسبة أ إلسرائيؿف المحدد الخارجي بالنسبة أ ،ويرى الباحث
ف تدير عالقاتيا مع الدوؿ العظمى والكبرى بحنكة وذكاء ت أاستطاع، حيث أف إسرائيؿ إليراف

الوجود  بؿ وتحمؿ الجانبيف الدفاع عف ،وروسيا امريكاحظيت بدعـ كؿ مف  نياويظير ذلؾ بأعالية، 
 ضعيؼ جداً  إليرافف المحدد الخارجي بالنسبة يظير أ المحتمة، في مقابؿ ذلؾ بفمسطيف اإلسرائيمي
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ربية وبخاصة الواليات نيا تتمتع بعالقات سيئة مع الكثير مف الدوؿ الغبالمقارنة مع إسرائيؿ حيث إ
 عف حده. يرانية الزائدؾ نتيجة تصمب القيادة الدينية اإلوذل ،مريكيةالمتحدة األ

1.1.4 زوو١ب:اٌغّٙٛه٠خ اٌصبٌضبً:  

ت أف تقيـ عالقات خارجية استطاعدور بارز وكبير في المنطقة حيث أف تركيا  ف لتركياإ
سرائيؿ، ويظير أف تركيا  ت تحقيؽ تقدـ كبير مع استطاعخالؿ السنوات األخيرة مع كؿ مف إيراف وا 

 لكثير مف المجاالت.لى اإ امتدتفنجد أف العالقات اإليرانية التركية  ،إيراف

كيا تعتمد بشكؿ كمي عمى ف تر أنجد و  عتماد المتبادؿ،باإل تميزتعالقاتيا مع إيراف  فحيث أ
يراف لتركيا إيراني، كما تنظر الغاز الطبيعي الروسي بنظيره اإل استبداؿلى إيراني وتسعى النفط اإل

 الثنائيةات ف تنامي العالقأال إوربية، سية البرية ليا مع دوؿ القارة األنيا البوابة الرئيأ اعتبارعمى 
ومخاطر  ،مني خاصة فيما يتعمؽ بالقضية الكرديةوجو في مجاؿ التعاوف األأبيف الدولتيف كاف في 

لكؿ مف  الداخميستقرار مف واإلالعماؿ الكردستاني وتيديد األحزب مف  ينتج عنو وما ،ـ العراؽيتقس
 .(24؛ 2102)ممكاوي،  خرىأيراف مف ناحية ا  تركيا و 

)الديف،  ىمياومف أة يراف فرضتيا تقاليد ثباتا  التعاوف بيف تركيا و فرص ف أويظير مف ذلؾ 
2102): 

 سيا.آلى إيراف بوابة تركيا ا  لى الغرب و إيراف إ: تركيا بوابة  لألخرالموقع المفتوح لكؿ منيما  .0
مبراطوري لكؿ منيما بحيث يجتنباف إرث أالقومية القوية المعطوفة عمى  – النزعة الوطنية .2

:  ستخداـوراقا قابمة لالأف ىناؾ أميما بدا  لألخرمحاولة لمعب بالتوازنات الداخمية  أي
 يراف عمى سبيؿ المثاؿ.إف في يريذاأل العمويوف في تركيا و

طاقة وخطوط النقؿ حيث ال ستثمار وموارد الالتجارة واإلية المتبادلة لجية قتصادالمصالح اال .2
وحماية تركيا  ياً اقتصاديراف إضعافيا، خصوصًا في محاوالت خنؽ إ في حد منيمامصمحة أل

 ية العالمية.قتصادزمة االاأل تأثيراتىا الصاعد مف قتصادال
 لكؿ منيما.ف الصداـ المباشر بينيما في ظؿ توازف الرعب ىو تدمير أبدراؾ التاـ اإل .4
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سياسة حؿ ، تبنت تركيا 2112لى السمطة عاـ إوؿ حزب العدالة والتنمية التركي بعد وصو 
لى مستوى الصفر، ونجـ عف ذلؾ تحسف عالقاتيا مع إمع دوؿ جوارىا  "تصفير المشكالت" المشاكؿ

ذت العالقات خأو  ،ربيجافذأرمينيا و أوسوريا واليوناف و  يرافإ ،ير مف الدوؿ المجاورة ليا ومنياالكث
لى إ باإلضافةلى السمطة في تركيا، إمنذ مجيئ حزب العدالة والتنمية  يرانية تتحسفالتركية اإل

قضية يراف في بعض القضايا مثؿ الا  تقاربت مواقؼ تركيا و و  ،مواجية البمديف القضية الكردية
العالقات ت ر مي عمى غزة، وتطو سرائيغاف العدواف اإلو ردأت حكومة بالفمسطينية حيث شج

عتبر تىـ مزودي الطاقة لتركيا و أيراف إوالسيما في مجاؿ الطاقة حيث تعد ية بيف البمديف، قتصاداال
 .(4؛ 2105)توفيؽ،  سيا الوسطىآالوحيد لتركيا نحو دوؿ القوقاز و الطريؽ 

ؿ وجود حزب العدالة والتنمية، ظفي  تعمقتيرانية ويظير مف ذلؾ أف العالقات التركية اإل
لتعاوف في جميع لى ات إيراف أف تكوف أحد موردي النفط األساسي لتركيا، ىذا باإلضافة إاستطاعو 

أكثر ف تركيا كمحدد خارجي تعتبر عامؿ قوة المجاالت سواء األمنية أو السياسية أو غيرىا، ويظير أ
 .إليرافبالنسبة منو كعامؿ ضعؼ 

ينات بتجديد عالقات سرائيؿ في منتصؼ التسعإقامت سرائيمية فقد التركية اإلأما العالقات 
نحو غير معتاد في تاريخ  طراؼ بفعالية مع تركيا، وكانت عمىشد األ أساس مبدأالتحالؼ عمى 

، حيث صاغ يىذا التحالؼ حتى بدايات القرف الحال استمرطراؼ، وقد سرائيؿ مع دوؿ األإعالقات 
 .(2؛ 2101)ألفر،  منيا واسعا بينيماأ جارية قوية وتعاوناً الطرفاف عالقات ت

سار ة التسعينات، ويتدرج ىذا ضمف المسرائيؿ في المجاؿ المائي خالؿ فتر إتعاونت تركيا مع و 
، ونتيجة حتمية لمتداخؿ والتفاعؿ المصمحي، 0948سرائيمية التركية منذ عاـ التطوري لمعالقات اإل

ب الباردة، وفي نفس المحظة نجحت الحر  تأثيراتفي العالقات الثنائية بيف البمديف، فضال عف 
ستثمار رغبة تركيا في تقربيا مف الموبي الييودي في الواليات المتحدة إلى حد ما في إسرائيؿ إ

 .(216؛ 2118)سرور،  وحاجاتيا لتطوير ترسانتيا العسكرية
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لة مف التدىور الشديد سرائيمية بحاغاف فقد مرت العالقات التركية اإلردو أما في ظؿ حكومة أ
 2119ـ ومطمع عاـ 2118اخر عاـ و أسرائيمي عمى قطاع غزة ف مثؿ العدواف اإلأوخاصة بعد 

 عتراؼولى بعد االؿ الطرفاف السفراء لممرة األتباد ألوؿ مرة منذ نقطة فارقة في عالقات الطرفيف
رغـ وتراجع،  تأكؿسرائيمية وشيدت بعدىا العالقات التركية اإل، 0949، عاـ بإسرائيؿالتركي 
نقؿ صيغة ىذه العالقة ونوعيتيا مف عالقات تحالؼ كانت سائدة بيف اره بشكؿ ضعيؼ، و استمر 

 .(94؛ 2102)العدواف،  وتراجعقات تناقض لى عالإ( 2112-0992ة مف )الطرفيف في الفتر 

ظؿ وجود حالة العداء دفعت سرائيؿ في ا  نقاط التقاء متعددة بيف تركيا و  ف ىناؾأ مف ذلؾ ويظير
 منية والعسكرية بيف الطرفيف.ية واألقتصادلى المحافظة عمى العالقات االإمور ىذه األ

سرائيؿ ىو تقميص دور المؤسسة العسكرية إغاف بتقميص العالقات مع و ردأبرز ما شجع أومف 
صالحات دستورية عميقة شاممة إ بإجراءغاف و ردأدولة وقرارتيا، حيث قاـ وسطوتيا عمى سياسة ال

 ي والخارجي.مخاقممت مف تدخؿ المؤسسة العسكرية في عممية صنع القرار عمى الصعيد الد

سرائيمية منذ وصوؿ حزب العدالة والتنمية لمحكـ قات التركية اإلالعالبرز ما دخمت بو مف أ و
ارة وزير الخارجية عبد اهلل غوؿ ولى تطور العالقة وجاءت بعد زياألدخمت في مراحؿ مختمفة كانت 

ما المرحمة أالسياسة التركية الجديدة،  اتزافعمى  تأكيد، وكانت ىذه الزيارة 2115سرائيؿ عاـ إلى إ
سرائيمية بسبب الحرب اإل 2116ى التوتر عاـ لإبايف العالقة حيث سرعاف ما عادت الثانية فيي ت

ما المرحمة أيمية وزاد التوتر بيف البمديف ، سرائتجميد حركات العالقات التركية اإلعمى لبناف حيث تـ 
ستيائو مف إغاف عف و ردأحيث عبر  2118داوف عمى قطاع غزة الثالثة ىي توتر العالقات بعد الع

نيما تباحثا في إعنيا، بؿ  بشيءبو قبؿ يوميف مف العدواف ولـ يخبره  اجتمعولمرت الذي أصرفات ت
ترتيب عممية السالـ والمصالحة في الشرؽ االوسط، وطالب بفؾ الحصار المفروض عمى قطاع غزة 

عالقات ة وىي تدىور الما المرحمة الرابعأعبي والرسمي لمقضية الفمسطينية، وزاد الدعـ التركي الش
قضايا مف العالقات لكال البمديف بسبب ال خذت طريقا حاداً أـ فقد 2101سرائيمية عاـ التركية اإل

خرى لكسر الحصار أف تركيا تسعى مع دوؿ أغاف و ردأعمف أىميا الحصار، و أالعربية العالقة و 
رغـ تيديد   2101في مايو  سطوؿ بحريأسير ت تركيا تاستطاعالمفروض عمى قطاع غزة، و 
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ذلؾ لـ يثني المتضامنوف الذيف اصروا عمى الوصوؿ الى غايتيـ المنشودة، ألف ال إسرائيؿ لو إ
ت الرصاص الحي فقتمت استخدمعترضتو في المياه الدولية و ا  و  األسطوؿسرائيمية لقوات اإلفباغتت ا

تدىور دخؿ العالقات في أمر وىذا األ في سفينة مرمرة يحمموف الجنسية التركية تسعة متضامنيف
 .(022؛ 2100)الغوؿ،  واضح

أكثر مف إسرائيؿ ويعود في الوقت الحاضر وتعتبر تركيا كمحدد قوة خارجي بالنسبة إليراف 
ة بعد حادثة اسطوؿ وخاص سرائيؿ في تدىور واضح في العالقةالسبب لذلؾ أف تركيا دخمت مع إ

 سرائيمية.تراؾ عمى يد القوات اإلتسعة متضامنيف أالحرية والذي أودى بحياة 

مع  منية ودبموماسية كبيرةت إقامة عالقات تجارية وأاستطاعويظير واضحا مما سبؽ أف إيراف 
قبؿ  سرائيؿ فإنيادت تركيا بعض الشيء عمى النفط اإليراني كبديؿ لمنفط الروسي، أما إعتمتركيا وا  

مع تركيا  ية وسياسية قويةاقتصادإقامة عالقات عسكرية و ت استطاعوجود حزب العدالة والتنمية 
بعد وصوؿ  وجيا ويالحظ تقمص ىذه العالقات وخاصة العسكرية منياووصمت مرحمة العالقات إلى أ

 لى الحكـ، وال يمكف أف ننفي ىذه العالقات بؿ وصمت إلى مراحؿ صعبة.حزب العدالة والتنمية إ

 

1.1.5 اٌؼوث١خ:ِبهاد : اإلهاثؼبً  

 "بو موسى وطنب الكبرى والصغرىأ" الجزر االمارتية الثالثةستيالء عمى اإليراف بإه قاـ شا
مارتية بالغة يرانية اإلالبريطاني منيا، وظمت العالقات اإل نسحاباإلعقب  0970في نوفمبر عاـ 

الواليات المتحدة كما دعمت  و مع ايرافحربالعراؽ في مارات التوتر والحساسية، ودعمت اإل
، ورغـ توتر العالقات عمى 0988 -0987يراف عاـ إفي حرب ناقالت النفط ضد  األمريكية

إليراف مف الدرجة  ياً اقتصاد مارات تعد شريكاً ف اإلأال إمني، المستوى السياسي والدبموماسي واأل
 رياً تجا يرانية تمارس نشاطاً إالؼ شركة آثمانية وجود  يرانية عف حصاءات اإلاإل تشيرحيث  ،ولىاأل

 .(04؛ 02؛ 2105)مركز الخميج العربي لمدراسات والبحوث االستراتيجية ،  ماراتفي اإل
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مارتية يف ىما الجزر اإليبممفيف رئيس ةيراف مرتبطإمارات العربية المتحدة مع ف عالقة اإلإ
 مارتية، وىذاف الموضوعاف سابقاً والعالقات السعودية اإل، 0970يراف منذ العاـ إ احتمتياالثالثة التي 

يراف إستراتيجية مرتبط مع السعودية، ال مع مارات اإلف مصالح اإلإيراني، وبذلؾ فالغربي اإل تفاؽلال
بي والرياض بو ظأنشاء لجنة عميا مشتركة بيف إوراء  –وىذا ىو السبب الرئيس حسبما نرى 

مارتية لمواجية التحديات في المنطقة، ولذلؾ فانو ال ستراتيجية السعودية اإللإلشراؼ عمى تنفيذ اإل
؛ 2104)البقمي،  مارتيةطار العالقات السعودية اإلإيراني خارج إماراتي إمجاؿ لمحديث عف تقارب 

7) . 

 طماع كالً أمحط  بأف الموقؼ اإليراني واإلسرائيمي تجاه اإلمارات يبقى تحت ،ويمكف القوؿ
عمى الرغـ  معيا ياً اقتصاديراف مازالت تتعامؿ إستراتيجي، فالدولتيف، خاصة في ظؿ موقعيا اإل مف

مف ية، وتحاوؿ اقتصادخرى لإلمارات نظرة سرائيؿ تنظر ىي اآلا  نظار لنفوذىا، و أمف وضعيا محط 
 يراني في المنطقة. كسبيا في تدمير المشروع اإلجية أخرى 

 

1.1.6 لطو:كٌٚخ فبَِبً:  

طار إيراف في إموقؼ الدوحة مف وىو عتداؿ( إأتي بما يسمى )بتيراف وا  قطر  بيف عالقةالف إ
يراف ا  ف قطر و ألى ذلؾ إضؼ أ ،رغبة دولة قطر في موازنة عالقاتيا مع جارتيا الكبرى "السعودية"

رتباط مصالحيما، ولو بشكؿ جزئي إتشتركاف في حقؿ غاز الشماؿ في الخميج العربي، وىذا يحتـ 
وىذا يسبؽ  2110في عاـ  ألى منتدى الدوحة المنتجة لمغاز، الذي بدإيراف يمتد ا  وتعاوف قطر و 

 .(7؛ 2104)البقمي،  يراني الغربياإل تفاؽاال

عمنت مشاركتيا في التحالؼ العسكري الذي تقوده السعودية، أوائؿ الدوؿ التي أوكانت قطر مف 
ف عمى مرمى حجر مف عد أووقؼ التمدد الحوثي الذي بد الرئيس اليمني عبد ربو منصور،إلعادة 

ه مفاد أقطر في ذلؾ مف مبد أىـ الممرات المائية في العالـ، وانطمؽ مبدأحد أومضيؽ باب المندب 
بإيجاد حموؿ لممشاكؿ والمعضالت التي يواجيونيا  والً أرض وىـ المعنيوف صحاب األأف العرب ىـ أ

 .(2105)عبد اهلل ،  ذا ما اتحدوا وتعاوف بعضيـ مع بعضإوىـ قادروف عمى ذلؾ 
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السياسات العربية ما عالقة قطر بإسرائيؿ فإف قطر تبنت خالؿ العقد الماضي جممة مف أ
عف سياسات الدوؿ التي  نيا مختمفة تماماً أ، و وضد مصالحياسرائيؿ معادية ليا إ أعتبرتياقميمية واإل

خذت تعبر عف نفسيا بصورة متزايدة حتى أتخاذ مواقؼ سمبية إلى إسرائيؿ معتدلة، ما دفعيا إتعدىا 
ضد  كانت ، أنيامواقؼ قطرىـ أحد التحريض المباشر والمنيجي ضد قطر، ومف  خيراً أوصمت 

لى دعـ إعمار لبناف، باإلضافة إلمالي الذي قدمتو إلعادة ودعميا ا 2116العدواف عمى لبناف عاـ 
والدور المتميز الذي قامت بو  عمار،ني وخاصة في قطاع غزة في مجاؿ اإللمشعب الفمسطيقطر 

)وحدة تحميؿ السياسات في المركز  سرائيمي ضد الفمسطينييفقناة الجزيرة في فضح جرائـ العدواف اإل
 .(2؛ 2105العربي ، 

سرائيؿ في السنوات األخيرة  المتغيرةبأنو عمى الرغـ مف العالقات  ،يمكف القوؿ بيف قطر وا 
 كبيرة وخاصة أف إلسرائيؿ مكاتب تجارية في العاصمة الدوحة. يةاقتصادإال انيما يتمتعاف بعالقات 

التغيرات سرائيؿ، رغـ ا  يراف و إمف  ومتوازف موقؼ معتدؿف قطر حافظت عمى مف ذلؾ أيتضح 
خيرة، وخاصة مواقفيا تجاه العدواف الخارجية القطرية خالؿ السنوات األعمى السياسة  تالتي حدث

لمموقؼ الفمسطيني وخاصة خالؿ الحروب الثالثة األخيرة عمى  ودعمياسرائيمي عمى قطاع غزة، اإل
يراف فقد شاركت إما موقفيا المتغير مف أ، "عالمياً ا  و  سياسياً "سرائيمية ة اإل، ووقفت ضد السياسالقطاع

( لضرب الحوثييف المدعوميف مف  يراف إمتعاض إيراف ورغـ إقطر في التحالؼ العربي )عاصفة الحـز
 عمى حاليا.  مازالتية بينيما قتصادعالقات االال ، إال أفمف ذلؾ
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2.2.7 :خالصة 
في عالقتيا مع الدوؿ  كبيرة وخاصة مميزاتالمحددات الداخمية والخارجية تعطي لمدولة  فإ

عمى العامؿ  عتمادباإل تأسيسيامنذ  ومميز سرائيؿ نجحت بشكؿ كبيرأف إويتضح الخارجية، 
قة مع كؿ مف الواليات قامة عالفي إ ونجحتمع القوى العظمى،  تحالفاتياالخارجي مف خالؿ 

عمى الواليات المتحدة  وقامت بالتأثير ،وبعض الدوؿ العربية مع روسياوحتى مريكية المتحدة األ
عداد الكبيرة مف خالؿ األأيضًا روسيا وعمى  مريكية مف خالؿ الموبي الصييوني في الكونجرساأل

 ،متيف اقتصادفقد نجحت ببناء  ،العامؿ الداخمي في يضاً أ سرائيؿإوتفوقت ، مف المياجريف الروس
الشرؽ األوسط التي تمتمؾ ولي في العامؿ العسكري وتفوقت فيو حتى أصبحت الدولة األ وعززت

خؿ المجتمع يضا في المجاؿ السياسي رغـ تعدد العرقيات داحدث الطائرات والدبابات، ونجحت أأ
خرى ورغـ إيراف األ امبشكؿ دوري ومستمر منذ تأسيسيا، أالديمقراطية  تمارسف أاإلسرائيمي، 
 وتمكنت مف اقامة  ي،قتصاداال ف تتكيؼ مع الوضعت أاستطاعقاسية مف الدوؿ الغربية العقوبات ال

ت اف تقيـ عالقات مع دوؿ إقميمية أخرى استطاعو  برزىا روسياتحالفات مع أعداء الواليات المتحدة وأ
تعتمد عمى نفسيا في صبحت عسكريا وأ تفوقيا لىباإلضافة إ ،مارات المتحدةوقطر واإل ىميا تركياأ

والتي  بالنفط الى تمتعيا  باإلضافة ،ف كانت تعتمد عمى الخارج في ىذا المجاؿبعد أ ،مجاؿ التسميح
ربية، قات غير مباشرة مع الدوؿ الغعال قامتمف خاللو إو  ي،قتصادمف خاللو عززت العامؿ اال

 .ىاقتصادباالي ربط مصير بعض الدوؿ قتصادت مف خالؿ العامؿ االاستطاعوالدوؿ اإلقميمية و 
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 تمييد: 1.1
 

ؿ بشك عميوثرت ي أمجموعة مف القضايا التوجود سرائيمي في ظؿ برز الصراع اإليراني اإل

والقضية يراني قضية الممؼ النووي اإل ،ثرت عميوالقضايا التي أ بزرأ مفو ، ورئيسي مباشر

 فويظير أسالمية في المنطقة العربية، اإل يراف لحركات المقاومةدعـ إلى باإلضافة إالفمسطينية، 

 عمى كبيرةال همخاطر  ، وذلؾ بسببسرائيؿإ بو ىتمتإ الذيبرز القضايا يراني مف أالممؼ النووي اإل

لمسالح يراف إ امتالؾمف  الكبرىتخوفت جميع الدوؿ في نفس الوقت سرائيؿ والمنطقة بأكمميا، و إ مفأ

 وسط التي تحتكرهالشرؽ األمنطقة في وخاصة القوي في عادة توازف مف إ يسببولما  النووي، وذلؾ

سرائيمي وكاف لصراع اإليراني اإلخرى في االقضية الفمسطينية ىي األ ثرتوأسرائيؿ، إ وتسيطر عميو

مف وسعت يراف الى جانب القضية الفمسطينية، حيث وقفت إ، كبير في الصراعساسي والدور األليا 

ويظير  ،الدعـ المقدـ ليالعربي مف خالؿ خالؿ القضية الفمسطينية لكسب المزيد مف النفوذ والتأثير ا

ة حركة حماس وحزب اهلل سالمية في العالـ العربي وخاصدعمت حركات المقاومة اإليراف أف إ

 المبناني.
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 يراني:النووي اإلالممف المبحث االول:  1.1

4.2.0 مقدمة: 
ولعؿ  ،سرائيمييراني اإلبرز في التنافس اإلوؿ واأليراني الممؼ األيعتبر الممؼ النووي اإل

ا ليذا الممؼ مف تيديد خرى، لمأودولية  قميميةإلى دوؿ إمتد إسرائيؿ بؿ إالتنافس لـ يقتصر عمى 
ىتماـ الدولي األنظار أمحط  في الوقت الحالي صبحأرائيؿ ودوؿ المنطقة، وىذا الممؼ سإكبير عمى 

 .2105 وخاصة في مفاوضات جنيؼ

4.2.2 :يرانينشأة الممف النووي اإل أواًل:  
ذلؾ الواليات المتحدة ساسية لمبرنامج النووي وشجعو في نشاء البنية األإيراف في إشاه  أبد

لدوؿ ميغاوات، ىذا باإلضافة الى التعاوف مع ا 5بمفاعؿ بحثي قدرتو  0967يراف عاـ إمدت أالتي 
 .(024؛ 2117)محمد،  لمانياأخرى مثؿ فرنسا و الغربية األ

الفرنسية، التي بموجبيا جعمت ية تعاوف نووي مع الحكومة اتفاقعمى 0974ع الشاه عاـ ووق  
، وبعد عامييف مف ىذه في برنامج يتخصص في عمميات تركيز اليراف شريكة مع فرنسا إ يورانيـو

لمانية تضمنت خرى مع شركة سيمنز األأية اتفاقيرانية عمى وقعت الحكومة اإلـ 0976 عاـ يةتفاقاال
% 85حيث تـ انشاء  يراف،إبجنوب لمانية بإنشاء مفاعميف نووييف بمدينة )بوشير( قياـ الشركة األ
يرانية بقيادة دى قياـ الثورة اإلأنشاء الثاني ولكف إف تنتيي عممية أوكادت  ،وؿمف المفاعؿ األ
يراف حرب إومع دخوؿ  ،يرانينياء النشاط النووي اإلا  عماؿ البناء و ألى وقؼ إ 0979الخميني عاـ 

يرانية الت اإل، تعرضت المفاع"0988-0980"ضد العراؽ طواؿ عقد الثمانينات األولى الخميج
 .(051؛ 2111)خالؼ،  جزاء كبيرة منياأدى الى تحطيـ أمما  ،بؿ الطائرات العراقيةب مف قلمضر 

يراني، إسرائيؿ والدوؿ الغربية إنشاء البرنامج النووي اإلنو في ىذه الفترة لـ تعارض ويالحظ أ
سرائيؿ والغرب،  يجيةستراتية واإلويعود السبب في ذلؾ لمعالقات القو  التي كانت تسود بيف الشاه وا 
يراف مف أ  قوى الحمفاء في المنطقة.حتى أصبحت إسرائيؿ وا 
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بتوقيع عقد مع الحكومة  0995كماؿ المفاعؿ عاـ إنشاطيا في  استعادةيراف مف إوتمكنت 
ميجاوات أي نحو  0111نتاج إلى درجة إمميوف دوالر لموصوؿ بالمفاعؿ  811الروسية بقيمة 

 6111 إلنتاجـ الطامحة 2121يرانية إلنتاج الطاقة النووية بحموؿ عاـ % مف الخطة اإل08
نحاء متفرقة مف البالد بالتعاوف أخرى في أف يمحؽ بمفاعؿ بوشير مفاعالت أوعمى  (28) تاميجاو 

بتخصيب  إليرافسرائيؿ عمى السماح وافقت إ 2101وفي األوؿ مف يونيو ، مع الجانب الروسي
وليس خطوة  حقًا مف حقوؽ بالده%، األمر الذي أعتبره الرئيس اإليراني نجاد 21اليورانيوـ بنسبة 

 .(2102)حبيب و ابو ركبة،  حدمف أ و  اه القنبمة الذرية، وليس من  تجبإ

4.2.2 الصراع:يراني من موقع الممف النووي اإلثانيًا:  
 سرائيؿإ امتالؾيراف تيتـ بتطوير برنامجيا النووية ىو إسباب التي جعمت حد األأف أال شؾ 

ستراتيجي إسرائيؿ بتفوؽ إس نووي، وبالتالي تتمتع أر  211-051ترسانة نووية ضخمة تقدر ما بيف
 .(050؛ 2111)خالؼ،  نزعاج اإليرانييفإمر الذي يثير قميمية، األومعنوي في الساحة اإل

فيي تمتمؾ ما يكفي مف  ،يراف في ثالث خطوات في ىذا المجاؿإوحتى يومنا ىذا نجحت 
نجحت في تخصيب  نياأىـ لى يورانيـو ىيكسو فموريد، واألإورانيـو الخاـ، ونجحت في تحويمو الي

ساسي ورانيـو ىو التحدي التكنولوجي األاليلى الدرجة الرابعة مف النقاوة وتخصيب إاليورانيـو ليصؿ 
(Eiland ،2010 2؛.) 

طالؽ، وقد ارا عمى اإلاستمر كثر ثباتًا و يراف وروسيا في الممؼ النووي األإيف يعتبر التعاوف بو 
يرانية، كماؿ مفاعؿ بوشير بعد الثورة اإلإلمانيا أواخر الثمانينيات عندما رفضت أبدا ىذا التعاوف منذ 

ىمية أكثر النقمة النوعية األالتعاوف النووي بيف البمديف في الحقيقة نقطة البداية في لذلؾ يعتبر 
 .(29؛ 2102)حبيب و ابو ركبة،  يرانيلمبرنامج النووي اإل

بناء منشاتيف  ( حيث تـ اكتشاؼ2112واخر عاـ )آلى إيراني زمة البرنامج النووي اإلأ وتعود
سمحة النووية بعيدا عف جؿ صنع األأف م لتخصيب اليورانيـو ،وناخز "راؾأ"جديدتيف في منطقة 
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يا المفروضة بموجب معاىدة منع لتزاماتإنتياؾ إتياماتيا إليراف بإقابة الوكالة الدولية التي وجيت ر 
 (.22؛ 2102ية الضمانات النووية )الخوالدة، اتفاقنتشار النووي و اإل

ؤسسات البحثية ووسائؿ عف الم نشغؿ المستوى السياسي الحاكـ والنخب العسكرية فضالً ا  و 
 سابؽيتسرائيؿ و إيراني عمى دولة يسمونو مخاطر البرنامج النووي اإلسرائيمية بالبحث عما عالـ اإلاإل

، يراف النوويإية في التركيز عمى خطورة برنامج سرائيمستخبارات اإلجيزة اإلأالساسة والجنراالت وقادة 
عممت  ، لذلؾدوؿ المنطقة لو امتالؾوسط جراء ولتفادي نشوء حالة رعب نووي في الشرؽ األ

فقا ليذا المفيـو قامت بتدمير المفاعؿ النووي و وسط، و الشرؽ األ في تقدـ نووي أيسرائيؿ عمى منع إ
ت التيديدات استمر ، و ـ2117ر عاـ ـ، والمنشاة السورية في دير الزو 0980العراقي في يونيوا 

فالبعد النووي  ،اإلسرائيمية بضرب المفاعالت النووية اإليرانية بالتصريحات العمنية مف قادة إسرائيؿ
سرائيؿ إمف الذي يفرض عمى عمى ىاجس األ برز المقومات لمسيطرةأسرائيمي يعد مف مف اإلفي األ

 (.051؛ 2100وسط )حسنيف، نفراد بو في منطقة الشرؽ األاإل

يا المعادي بشكؿ الذع لمسياسة يرانية في موقفيراني ينبع مف تصمب القيادة اإللخطر اإلف اإ
ا منذ قياـ الدولة، كبر عمى تواجدىيراني الخطر األسرائيمية ترى في الخطر اإلسرائيمية، والقيادة اإلاإل
، ف الطرفيفبي حالة العداء المستمرةسرائيؿ جراء إعمى مستقبؿ وجود  يخشىف ىناؾ مف ألى درجة إ
كري وليس ألغراض سممية حيث تدرؾ يراف النووي ىو عسإف برنامج أ ،وجية نظر سرائيؿإ تتبنيو 

)منصور  وسطقميمية في منطقة الشرؽ األاإليراف القنبمة النووية عمى توازف القوي إ امتالؾمخاطر 
يراف لمسالح النووي، إ امتالؾبشكؿ كبير جراء  تتأثرسرائيؿ سوؼ يتضح أف إ .(012؛ 2100ع.، 

ىو ضرب مفيوـ األمف القومي اإلسرائيمي والذي قاـ عمى مفاىيـ أساسية أىميا  التأثيروبداية ىذا 
سيعمؿ عمى قمب مر وىذا األستباقية واحتكار السالح النووي في المنطقة، الردع والتفوؽ والحرب اإل

خر إيراف السالح النووي ضعؼ أ امتالؾـ وافراغيا مف مضمونيا، وستواجو إسرائيؿ حاؿ تمؾ المفاىي
 يراف.ؽ بصغر حجميا بالمقارنة مع إيتعم

ف ذلؾ أوليا: أسرائيؿ ستواجو ثالثة مخاطر إف إيراف عمى السالح النووي فإذا حصمت ا  و 
يرانية في إتشكيؿ مظمة نووية لى إسوؼ يؤدي ذلؾ  مباشرا ليا، وثانياً  وجودياً  سوؼ يشكؿ تيديداً 
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و ال، أئيؿ متورطة فيو سراإوسط سواء كانت أي صراع في الشرؽ األأف وسط، بحيث الشرؽ األ
 إشتعاؿلى إيراف لمسالح النووي قد يؤدي إ امتالؾيرانية، والثالث: يتأثر باإلشارة النووية اإلسوؼ 

لى الحصوؿ عمى السالح إطر السعودية ومصر وتركيا ضوسط، حيث ستسباؽ التسمح في الشرؽ األ
ؿ حصوليا عمى ايراف في حإميا الخطورة الكبيرة التي تشك ، وتعتبر(02؛ Eiland ،2010النووي )

اريخ بالستية بعيدة المدي سمحة في منظومات صو ة، ىي قدرتيا عمى دمج مثؿ ىذه األسمحة نوويأ
 عمى المدى البعيد مصدر قمؽتشكؿ ىذه الخطورة  ف مثؿأو  ،فيراإف في حوزة صبحت األأوالتي 

 .(028؛ 027؛ 2116)االسرائيميف،  لمدوؿ البعيدة

يراف إف أعف  عالف رسمياً سرائيمي اإلولى في تاريخ الجيش اإللممرة األتـ ـ 2101عاـ  وفي
ف القضاء أو  ،يراني ىو خطر وجوديالسالح النووي اإلف أوؿ إلسرائيؿ، و ستراتيجي األىي العدو اإل

سرائيؿ منذ قياميا، إتواجو  منية التيىـ القضايا األأخطر و أيراني ىو مف عمى التيديد النووي اإل
بيغف  أيراف النووي منيا الجمع بيف مبدإساسية عدة في مواجية برنامج أسرائيؿ عمى ركائز إوتعتمد 

)بف غوريوف شد  أالنووية الوحيدة في المنطقة ومبدسرائيؿ القوة إؤكد بقاء ستباقية( الذي ي)الضربة اإل
 (.055؛ 2100طراؼ الصراع )حسنيف، أحتواء إلى إطراؼ( الداعي األ

لسالح النووي وبخاصة في الشرؽ األوسط يستطيع أف يؤثر عمى ف مف يمتمؾ اويتضح أ
منفوذ في المنطقة، لذلؾ نفوذ لنة تؤىمو ف يمتمؾ دور ومكاويستطيع أ ،حداث في المنطقةمجريات األ

 يا لمسالح النووي التي تيدد بو الدوؿ في المنطقة.امتالكائيؿ في المنطقة يعود لقوتيا في سر إ

يرانية تحديات عممياتية صعبة وخطيرة العسكرية ضد المنشآت النووية اإل وتواجو العممية
عد المنشآت النووية ىـ ىذه الصعوبات: بُ أمف تردد متخذ القرار الصييوني و  ومشاكؿ كثيرة تزيد

ار ىذه المنشآت نتشا  كيمو متر، و  0511و 0211و ما بيف سرائيؿ والذي تتراوح مسافتإيرانية عف اإل
 .(5؛ 2102)المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات ،  يرافإماكف مختمفة في أفي 

الصواريخ والبرنامج النووي،  منظومةيراف ستدمر إلضربة العسكرية ضد ف اأعمى الرغـ مف و 
ساليب قطع مريكية، ومف ىذه األباقية األستالضربة اإل عمىساليب عدة لمرد أيراف ستمتمؾ إفاف 
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تشجيع حمفائيا في جنوب و تحريؾ المتمرديف في الطرؽ، و نتاج وتصدير النفط الخميجي إخطوط 
اجية واصر الوحدة الوطنية في مو أف تعزز أنو مف المتوقع أسرائيؿ" كما إعمى مياجمة "لبناف 

 (.Rogers, 2010; 3عادة تقوية الحرس الثوري )إمريكية مما يعني الضربة األ

العرب واإليرانييف لدييـ مساحات جغرافية شاسعة،  ففإ ،سرائيميةإوفيما لو تمت ضربة نووية 
ؿ تبادؿ الضربات بيف ىذه ولى في حالضربة النووية األمتصاص اإرة عمى وىذا يعطييـ قدرة كبي

ية الرئيسية مركزة في قتصادال، ومقدراتيا البشرية واسرائيؿ فمساحتيا صغيره جداً إما أسرائيؿ. ا  الدوؿ و 
)اليمص،  ف الدمار الواسع سيمحؽ بياإمسطيف، وفي حاؿ نشوب حرب نووية فرقعة ضيقة وسط ف

 .(22؛ 2101

ف في التعامؿ مع الممؼ النووي ستراتيجية ذات بعديتبعت إإسرائيؿ إ فأ ،مف ذلؾيتضح 
عداد اإل، و منابع الخارجية التي تحصؿ عمييا إيراف مف احتياجاتيا النوويةال تجفيؼيراني، وىي اإل

كبر في ىو الممؼ األيراني اإل ربة لممفاعالت النووية اإليرانية، ويتضح أف الممؼ النوويلتوجيو ض
سرائيؿ حيث أف الصراع بيف  توازف القوى تمقائيا سيصب  يعني أفيراف لذلؾ الممؼ إ امتالؾإيراف وا 
 يراف.إفي مصمحة 

4.2.4 يراني:لموقف الدولي من الممف النووي اإلاثالثًا:  
عالـ ومف مع اليراف المصادر الرئيسية لتوتر عالقات إ حديراني يعد أإف البرنامج النووي اإل

الرئيس الحالي حسف قاؿ قميمي والدولي، وىى العزلة التي طارييا اإللى عزلة في إثـ تعرضيا إ
و اليات المتحدة األمريكية أيتعمؽ بمستقبؿ العالقة مع الو  ال مرنو يعمؿ عمى فكيا، ألف األروحاني أ

تي تتوجس تجاه طموحات يضا المس التعاوف الخميجي أنما بالعالقات مع دوؿ مجفقط، وا   الغرب
 .(59؛ 2102)العتـو و السامرائي ،  طيراف النووية

الروسية،  -مريكيةفي كافة المقاءات الرسمية األ ثابتا   يراني بنداً البرنامج النووي اإل صبحوأ
ؼ تعاونيـ نظرائيـ الروس بوققناع إجؿ أمف  مريكيوف ىذا الموضوع دائماً حيث يثير المسؤولوف األ

ية اقتصادالتعاوف لما يجمبو ليا مف مكاسب ف الحكومة الروسية تتمسؾ بيذا أ إاليراف، إالنووي مع 
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 قامتو  .تحاديةالمزمنة التي تتعرض ليا روسيا اإلية قتصادىمية، وبالذات في ظؿ االزمة االبالغة األ
 ،يرافإالتخمي عف التعاوف النووي مع  سبيؿ يعمى روسيا فبالضغط مريكية األ الواليات المتحدة

 تيديداً  وروبا مما يشكؿأاروخية الموجية ضد روسيا في شرؽ عتماد عمى نشر الدرع الصباإلوذلؾ 
 خطًأ في الواليات المتحدة ترتكبأو ، (005؛004؛ 2102)عاشور،  الروسيةلممصالح القومية  مباشراً 

يراف سياسيًا إذ ال يمكف عزؿ إيراف، إيد الروسي لسياستيا تجاه فشميا في الحصوؿ عمى التأي
نتشار بيف ية وثيقة وواسعة اإلاقتصادروسي كامؿ، فأواًل: ىناؾ روابط  في غياب تعاوف ياً اقتصادو 

 ،مـ المتحدةصيف واليند بالموقؼ الروسي في األال كؿ مف نو عادة ما تحتميأ يراف، وثانياً ا  روسيا و 
 بسبب مصالحيا المشتركة مع طيراف ية عمى طيراف،قتصادؿ برفض العقوبات االوغيرىا مف المحاف

(5 ،2101،Eiland). 

( 2102كانوف ثاني 22في )يراني فمف الممؼ النووي اإلاالتحاد االوربي دوؿ موقؼ ما أ
دت طيراف برسالتي تيديد ( ور 2102مف )تموز  ءاً يراني بدسترداد النفط اإلإت، عقوبات بحظر قر  أ

ولى التيديد بإغالؽ مضيؽ ىرمز وقطع شرياف واليات المتحدة ودوؿ المنطقة، األلى الإواضحتيف 
يمر عبره يوميا نحو  الذيؽ لف تسمح بإغالؽ ىذا المضي انيأ امريكاالمالحة النفطية فيو، فردت 

تحذير دوؿ الخميج مف  رانية الثانيةيما الرسالة اإلأرات النفطية العالمية، مف إجمالي الصاد %(41)
ضافية عمييا )الخوالدة، إحاؿ فرض المجتمع الدولي عقوبات  يراف النفطية فيإتعويض حصة 

 (.52؛ 2102

يراني في وقت تعيش بيب عمى خمفية المشروع النووي اإلواحتدـ التبايف بيف واشنطف وتؿ ا
قميمي قاطع فييا اإلقميمي، ويتفييا المحمي مع اإلتالحقة، يختمط المنطقة والعالـ تطورات دراماتيكية م

ة ممؼ الثورة السورية بالنووي قميـ المشتعمة، حيث تتـ مقايضلدولي، وربما تشيد بذلؾ ممفات اإلمع ا
الذي وباما أالرئيس اإليراني مع األزمة األوكرانية وقبميـ وبعدىـ أسعار النفط، ومف الواضح أف 

لعدـ المجوء لمخيار العسكري ضد إيراف، لديو رؤية  منيا لمخطرأ ابيب ضمنا بتعريضتؿ  اتيمتو
 يرافبتعاده في مقارباتو لمعالقات مع إو إقترابو أصعب في العالـ كمو، وا  أوسع عف مشاكؿ المنطقة األ

في العراؽ وسوريا،  "داعش" محاربة تنظيـ الدولة منيا والعالـقميـ مرتبط بشكؿ وثيؽ بباقي ممفات اإل
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مف التمزؽ الطائفي  زمة السورية، والحفاظ عمى العراؽسياسية ما لحؿ األف صيغة والبحث ع
؛ 2105)عامر،  قتراب الحوثييف مف مضيؽ باب المندبنقالب الحاصؿ في اليمف وا  المذىبي، واإل

4). 

 ماـيقؼ عثرة أوالذي لـ  ،2105يؿ المبدئي في ابر  تفاؽااليراف مكاسب ضخمة مف إوحققت 
يراف: رفع العقوبات اـ بترحيميا عدة سنوات فقط، ومف أبرز مكاسب إنما قإ ،يراف النوويةطموحات إ

 تاستفادار سعر النفط عالميًا، و ينييراني الذي عانى أيضًا مف إاإل قتصادىؿ االية عف كاقتصاداال
ي الغرب والبالغة وفقا لتقديرات المجمدة فيراف وأصوؿ إ ألمواؿمف التسييؿ التدريجي  يضاً يراف أإ
اإلمبراطورية  تأسيسيراف الرامية نحو ر، مما سيعطي دفعة كبيرة لجيود إمائة مميار دواليراف الإ

)العزيز،  بغيره مف الممفات العالقةوراؽ الممؼ النووي مف المكاسب عدـ خمط أ يضاً اإليرانية، أ
2105). 

ؾ مع الدوؿ الكبرى، وذل 2105المبدئي في بداية عاـ  تفاؽت مف االاستفاديراف ويظير أف إ
يد مف المكانة الدولية والدور يراف المز ي إالمبدئ تفاؽوأعطى االات لصالحيا، في تسخير المفاوض

 تفاؽاالف ىذا ضح أوخاصة فيما يتعمؽ بزيادة كمية النفط المصدرة لمخارج، في المقابؿ يت  ،قميمياإل
سرائيؿ، حيث أالمبدئي ي  تفاؽعمى اال اعترضتف إسرائيؿ زيد مف حدة التنافس والصراع بيف إيراف وا 

 لى التراجع عنو.ع الدوؿ وخاصة الواليات المتحدة إودعت جمي

ي إليراف الحؽ في تطوير وانتاج عطيسمحة النووية، نتشار األإيراف عمى منع إتوقيع  فإ
جيزة والمعمومات المواد واأل امتالؾية ألغراض سممية دوف تميز يذكر و ستعماؿ الطاقة النوو ا  و 

خمس الكبرى )الواليات المتحدة ف الدوؿ النووية الإف ،التكنولوجيا والعممية، وطبقا ألحكاـ المعاىدات
كنولوجية الخاصة بيا مريكية وفرنسا وبريطانيا والصيف وروسيا( ممزمة بتقديـ خبرتيا النووية والتاأل
 (.29؛ 2117عضاء الموقعيف عمى المعاىدة )العموي، ى باقي األال

ف قادـ بشأ اتفاؽال يمكف وصؼ أي نو إال أ إليرافورغـ المكاسب الكبيرة  ،وفي نفس الوقت
النموذجي، وال توجد مؤشرات عمى إمكانية التوصؿ إلى حؿ أو  تفاؽالممؼ النووي اإليراني بػ اال
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يراف عمى كؿ ما تريده، ولكنيا في الوقت ذاتو فمف تحصؿ إ مجموعة حموؿ ترضي جميع األطراؼ
ت، يرانية حيث يتربص المخالفوف بنتائج المحادثاف كؿ ما تريد، وكما في الساحة اإللف تمنح واشنط

سرائيمي عف الموقؼ اإل فضالً  ،اتفاؽسيكوف في الواليات المتحدة األمريكية جيات تسعى إلعاقة أي 
 .(4؛ 2104)الصمادي،  المتوجس والمتربص في الوقت ذاتو –

مع الممفات النووية لكؿ مف الصيف واليند  تعايشتالواليات المتحدة ف أ ،يمكف القوؿ
الواليات د نيا تيدعامؿ بشكؿ مختمؼ ليس أليراف تُ إوسيا وحتى كوريا الشمالية، ولكف وباكستاف ور 

في المنطقة، وتتوجس  ألمريكا الركيزة األساسيةوالتي تعتبر  ،سرائيؿإبؿ ألنيا تيدد المتحدة االمريكية 
في مصمحتيا، مر ال يصب ألف ذلؾ األ ،ائيؿ في نفس الوقت مف التقارب اإليراني األمريكيسر إ

فمذلؾ  ،مريكيةالواليات المتحدة األستراتيجي ليا وىو ى عمى نفسيا وعمى ضياع الحميؼ اإلوتخش
 .امريكاإيراف و لتقارب بيف ؿ محاوالت اافشإتحاوؿ 

4.2.5 خالصة: 
لى إدى أ وسط،إقميـ الشرؽ األفي  ليذا السالححتكارىا ا  سرائيؿ لمسالح النووي و إ امتالؾف إ

ف تتقدـ أت استطاعىتماـ بتطوير برنامجيا النووي، و يراف عمى اإلإوبالتالي عممت  ،يرافإنزعاج ا ةثار إ
ف تتعاوف مع روسيا المعارضة أت استطاعو  ،ةمتقدم حؿالى مر إنشاء السالح النووي ووصمت إتجاه إب

مف عقوبات دولية كبيرة فرضت يراف إعانت  التقدـ في مقابؿ ذلؾو لمواليات المتحدة في ىذا المجاؿ، 
سرائيؿ مازالت مصرة عمى ضرب إف أالنووي، ويتضح  برنامجياستكماؿ بناء إعمى  إلثنائياعمييا 

في ذلؾ مريكية األالواليات المتحدة يراف و إ بيف اتفاؽ يأ فشاؿإلت يرانية، وحاو النووية اإلالمفاعالت 
ىتماـ معظـ الدوؿ وتدخمت فيو الكثير مف الدوؿ إؿ كيراني يشالممؼ النووي اإلصبح بذلؾ أ، و الشأف

الممؼ ف، قميميالتوازف الدولي واإلمف قوة في تغيير  وروسيا لما لو مريكيةاأل وخاصة الواليات المتحدة
  .سرائيمياإليراني التنافس اإلفي  اً ميم صبح عامالً اإليراني أي النوو 
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 سرائيمي:يراني اإلالصراع اإل فيالمبحث الثاني: القضية الفمسطينية  1.1
4.2.0 مقدمة: 

يراني في التنافس اإل وميـ ىـ القضايا التي ليا دور كبيرأتعتبر القضية الفمسطينية مف 
متد ليشمؿ إبؿ  ،سرائيمييراني اإلالفمسطينية عمى التنافس اإللقضية الـ يقتصر تأثير و  ،سرائيمياإل

بيف  اً قوي اً شيدت تحالفولى األ :بمرحمتيف مرت القضية الفمسطينيةف ويالحظ أ، العربي والدولي الشأف
وفي المرحمة الثانية تغير الموقؼ تمامًا،  ضد القضية الفمسطينية، سرائيؿ في عيد الشاها  يراف و إ
 سرائيؿ.مع القضية الفمسطينية ضد إ اً قوي اً تحالف حيث شيدت  يرانيةاإلخاصة بعد الثورة بو 

4.1.1 :0999_0949ٍوائ١ٍٟ ٠وأٟ اإلاٌظواع اإل فٟ اٌمض١خ اٌفٍَط١ٕ١خ أٚالً:  

ة الفمسطينية بطبيعة العالقات يراني في القضيالدور اإل تأثرـ، 0948سرائيؿ عاـ إبعد قياـ   
وطبيعة  ،سرائيمية مف جية، وطبيعة العالقات بيف واشنطف وطيراف مف جية ثانيةيرانية اإلاإل

نشائيا إمنذ  إلسرائيؿستراتيجيا إيراف حميفا إمت يرانية مف جية ثالثة، حيث مث  اإل –العالقات العربية 
)سعده،  ـ0979يراف عاـ إسالمية في محمد رضا بيموي، ونجاح الثورة اإلوحتى سقوط حكـ الشاه 

 .(21؛ 2102

ضد الشعب الفمسطيني وثورتو المسمحة وكاف يتعاوف أمنيًا واستخباريًا  ةبشدوقؼ شاة إيراف و 
مع إسرائيؿ بيذا الصدد، وكاف يتـ التنسيؽ بيف جياز الشاباؾ الصييوني وجياز السافاؾ 

األمريكي لمالحقة ومتابعة الثوار الفمسطينييف. وتقوؿ الوثائؽ األمريكية  CIA وجياز، اإلمبراطوري
التي تـ مصادرتيا بعيد الثورة مف السفارة األمريكية إف اغتياؿ القادة الفمسطينييف أبو يوسؼ النجار 

، في إيراف الواليات المتحدة األمريكيةوكماؿ عدواف وكماؿ ناصر تـ اإلعداد والتخطيط لو في سفارة 
المنطقة في طيراف حيث التنسيؽ اليومي بيف ىذه األجيزة األمنية  ىيإذ كانت أىـ محطة لمموساد 

وكاف البتروؿ والغاز اإليراني يصؿ  ،الثالث ضد حركات التحرر واألنظمة التحررية في المنطقة
فية عمى ىذا ية والسياسية والثقاقتصادالذي كانت تشتد فيو المقاطعة اال في الوقت ،"إسرائيؿ" بسيولة

 .(2؛ 2101)شرخ،  العدو الصييوني، والتي كاف يقودىا الزعيـ العربي جماؿ عبد الناصر
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مع  الشاه وتعاوفتآمرًا واضحًا مف قبؿ الشاه فترة الشاه شيدت ف القضية الفمسطينية في إ
رة بيف الدولتيف ما جرى بعد الثو إلفشاؿ الثورة الفمسطينية، وذلؾ بخالؼ سرائيؿ في جميع المجاالت إ

 دى الى قطع جميع العالقات بينيما.كبير أ صراعمف 

 استبداؿولى مياميا في أحدى إيرانية زماـ السمطة، حتى تجمت إلالثورة ا تولتف أوما   
خر جمعة مف شير رمضاف آعمف الخميني أ، وفي السنة ذاتيا ةسرائيميالسفارة الفمسطينية بالسفارة اإل

"يوـ القدس" كفعؿ تضامف دولي لممسمميف ليدعموا الحقوؽ الفمسطينية المشروعة لمشعب المسمـ في 
ىتماـ بالقضية الفمسطينية، وصرح الخميني في عمى ضرورة اإل "الخمينية"يراف إ وشددت، فمسطيف

ذا لـ يكف لنا يد في القضية إة ليا كؿ سياستنا ال قيم"ف فقاؿ بعض مجالسو لبعض الزائري
 .(2، 2100)غريب،   "الفمسطينية

الشيطاف "نيا أسالمية السابؽ بعمى لمثورة اإلسرائيؿ مف قبؿ الخميني المرشد األإعتت نُ و   
يراف منذ الثمانينات بصورة مباشرة في تشجيع العداء إلسرائيؿ سواء في لبناف إنخرطت ا  ، و "صغراأل
 مسمحاً  يراني لواءاً لثوري اإلنشا الحرس اأسرائيؿ، فقد إلتسوية السممية مع فمسطيف، وعارضت ا أو
يرانية ومكاتبيا يرانييف والعرب عبر السفارات اإلماـ اإلأجيش القدس، وفتح باب التطوع فيو سـ إب

 .(067؛ 2100)حسنيف، الرسمية وغير الرسمية 

نية، فيي لـ تخؼ أظيرت إيراف في سياستيا الخارجية مواقؼ قوية داعمة لمقضية الفمسطيو   
، حيث أعتبرىا اإلماـ الخميني بأنيا غدة سرطانية يتوجب إزالتيا مف الوجود، وكاف عدائيا إلسرائيؿ

اإلسالمية دعـ النداء بعد نجاح الثورة اإلسالمية "اليوـ إيراف وغدًا فمسطيف"، لقد تبنت الجميورية 
أسر الشيداء الفمسطينييف التابعيف لحركة حماس مف خالؿ مؤسسة شييد الثورة اإلسالمية، كما تبنت 

عتداءات اإلسرائيمية يرانية، وكذلؾ العديد مف جرحى اإلعالج جرحى االنتفاضة في المستشفيات اإل
 .(5؛ 2102)يوسؼ،  المتكررة عمى قطاع غزة

آمنا إلى الداخؿ العربي،  أف بوابة القضية الفمسطينية ستؤمف ممراً  الخمينيأدرؾ نظاـ 
ت عمى نطمإفي سبيؿ إنجاح ىذه الخدعة، التي  سرائيؿالشعارات المعادية ألمريكا وا   تاستخدمو 
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ف كانت مجرد شعاراتنتصار الشعوب العربية المتعطشة ال الحقائؽ والشواىد  ، وتعتبرات حتى وا 
المتاحة تثبت ذلؾ، وتقود كؿ مف يسعى إلى فيـ دوافع إيراف لرفع الورقة الفمسطينية في جميع 

 .(2104)السممي،  مع الغرب إلى ىذه الحقيقة المرةالمناسبات، وكذلؾ في خالفاتيا 

حيث أف  ،سرائيؿبيف إيراف وا   وتجاذب محور تنافس ىيف القضية الفمسطينية ويرى الباحث أ
د مف الدور والمكانة في الشرؽ يراف تتمسؾ بالقضية الفمسطينية في سبيؿ الحصوؿ عمى المزيإ

يراف تجاه القضية جميع مخططات إ بإفشاؿ ،خرىسرائيؿ ىي اآلوفي المقابؿ تقـو إ وسط،األ
لقضية عمى أي حاؿ تبقى اع التسوية لمشاري معارضتيايراف و إ برؤيةيتعمؽ الفمسطينية وخاصة فيما 

 سرائيؿ.ا  يراف و محور قوي لمتنافس بيف إ ،واضح ىو الفمسطينية كما

المصالح يراف حريصة عمى إعيب السياسية، تبدو الألاب الممتمئ الواقعىذا  ظؿ فيو   
عمى  خذتأبنظاـ الشاه، رانية يالثورة اإل وبعد أف أطاحتيا، سالمية فيالفمسطينية والمقدسات اإل

فمسطيف" وىو الشعار الذي  يراف وغداً إشعار "اليوـ  برفع ذلؾ وتـ تعزيزتصدير الثورة،  أعاتقيا مبد
ف ايراف تسعى لكسب نفوذ ليا أوا يعمموف دغدغ مشاعر وعواطؼ المسمميف، لكف جميع المراقبيف كان

 .(0؛ 2104)الديف،  في منطقة الشاـ وبالذات فمسطيف

لـ يستمر يرانية مع منظمة التحرير الفمسطينية بعد سقوط حكـ الشاه، تحسف العالقات اإلف إ  
عاـ وسمو أمنذ توقيع يرانية، إلتحوؿ كبير في السياسة الخارجية ا وذلؾ بسبب حدوثطوياًل 
ذي ـ، والحصار ال2116التشريعية الفمسطينية عاـ  نتخاباتـ، وفوز حركة حماس في اإل0992

ىمية أقميمي، يكسبيا إسياسة جديدة، تمكنيا مف لعب دور يراف باتباع إفرض عمى قطاع غزة، قامت 
 .(7؛ 2102)سعده،  كبر عند القوى الكبرى في العالـأ

-0942"وخاصة في عيد الشاه مف  الفقرة السابقة يمكف القوؿ بأف إيراف استعراضوبعد 
اربت سرائيمية بؿ وحؤيدة لجميع القرارات والمواقؼ اإلضد القضية الفمسطينية وكانت موقفت "0979

لموقؼ لصالح القضية ـ، تغير ا0979عد سقوط الشاه عاـ بخرى القضية الفمسطينية، و في مواقؼ أ
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سرائيمية أماـ السياسات االمريكية واإل ووقفتت إيراف أف تدعـ القضية الفمسطينية استطاعالفمسطينية و 
 في المنطقة.

4.2.2 :1111_1111سرائيمي يراني اإلالصراع اإل فيالقضية الفمسطينية ثانيًا:  
قؿ أفاؽ الدولة الفمسطينية آعمى  إليرافالمرشد الثاني  خامنئيز عمي بعد وفاة الخميني رك    
في  يضاً أؿ ب ،فحسب الفمسطينيةراضي ليس في األ ،جرامي لمصياينةتركيزه عمى السموؾ اإلمف 

 المقاومة والجيادكد اف ؤ وي ،سرائيؿإمعارض صريح لمحادثات السالـ مع  المعمورة، وىو انحاءجميع 
 .(22؛ 2102)غانـ،  في النياية ؿسرائيإضات ىو الذي ينتزع التنازالت مف ال المفاو 

تفيدة مف اإليرانية إلى التصادـ مع المجاؿ الحيوي اإلسرائيمي، مس الخامنئي الدبموماسية نقؿو 
لمعمؽ الدفاعي، األمر الذي جعؿ  فتقارىاإفي  ستراتيجي اإلسرائيمي المتمثؿالخمؿ في واقع األمف اإل

 ثورتيا انتصارإسرائيؿ طواؿ سنوات الصراع تنقؿ معاركيا إلى خارج الحدود، وحاولت إيراف منذ 
إشغاؿ إسرائيؿ في المحيط الخارجي، وتطور األمر الحقًا إلى الدخوؿ عمى خط األمف الداخمي ) 

ًا إلى ضرب العمؽ اإلسرائيمي وذلؾ في الجبية الداخمية( ممثاًل باألراضي المحتمة، وتطور الحق
تموز في العاـ اإلسرائيمية عمى لبناف وحزب اهلل في حرب الأثناء  0948المناطؽ المحتمة منذ العاـ 

 .(7؛ 6؛ 2100)طو،   2116

الجيادية منيا عرضة  يرانية الفمسطينية، وخصوصاً ف تبقى العالقات اإلأالمتوقع مف و   
ى سابؽ عيدىا ، وال يبدو اف ىذه العالقة سوؼ تعود الةزومألتقمبات تفرضيا االوضاع العربية الم

وضاع أفي المواقؼ مف جممة  االفتراؽاء جر  وقت طويؿعادتيا تحتاج الى إف خالؿ فترة وجيزة، أل
 .(9؛ 2104)الديف،  سالميةا  عربية و 

، 2104سرائيمي وخاصة في حرب الصراع اإليراني اإل فيالقضية الفمسطينية  مكانة وتغيرت  
ع إيراف عالقتيا م وضعفتصبحت سيئة مع كؿ مف مصر والسعودية عالقة حركة حماس أ فحيث أ

الفمسطيني رأت  مع فشؿ التفاىـ الفمسطينيو دمشؽ،  بعدما فقدت موقعيا في سوريا وغادرتيضًا، أ
كثر مف مؤاتية بعد مقتؿ ثالثة مستوطنيف لشف حرب عمى غزة تنيي حركة إسرائيؿ أف المحظة باتت أ
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وضاع العربية سرائيؿ أف ىذه األضي عمى المقاومة في القطاع، كما أعتقدت إحماس )المعزولة( وتق
ات نقسامف انظار الشعوب العربية تتجو إلى تمؾ االاليدؼ طالما أ ىي فرصة سانحة لتحقيؽ ىذا

الخامس سرائيمي تحدث في اؽ ىرتسوغ رئيس حزب العمؿ اإلف اسحومشغولة بتمؾ الخالفات، حتى أ
ردف والسمطة الفمسطينية عف حمؼ في المنطقة يشمؿ مصر واأل 2104عشر مف فبراير عاـ 

سرائيمي لطبيعة التحوالت والتي تحصؿ مف حوؿ ة ودوؿ الخميج، ما يعكس تقدير اإلوالسعودي
غزة دوف أي انجاز حققو العدو  عمى قطاع 2104نتيت حرب ا  ، و (2؛ 2105)عتريس،  يففمسط

 طفاؿ والنساء.اإلسرائيمي سوى قتؿ األ

 :ساسيتيفي التعاطي مع القضية الفمسطينية إلى مقولتيف أيرانية فتستند السياسية اإلفيما   
المؤمف  ،تنادي بضرورة تقديـ الدعـ المالي والعسكري والسياسي لمف يمثؿ مشروع المقاومة ،األولى

ما الثانية فتقـو عمى رفض التعامؿ مع رض الفمسطينية، أكطريؽ لتحرير األبالبندقية والكفاح المسمح 
 سرائيؿ، ولطالما حرصت طيراف عمى الفصؿالتسوية السياسية والمفاوضات مع إصحاب مشروع أ

 .(2؛ 2102)طافش،  بيف المشروعيف وتقديميما وكأنيما رؤيتاف مختمفتاف بالكامؿ

طاقتيـ  ستخداـروحاني رؤساء العالـ االسالمي ال يراف بمساف الرئيس حسفإ حديثاً  دعتو   
مسطيني والحيمولة دوف لى مساعدة الشعب الفصار المفروض عمى غزة بشكؿ عاجؿ وا  لى كسر الحإ

ؤسسات ممر مسوؤلية مشتركة تقع عمى عاتؽ العتبر روحاني ىذا األوأ ،الصييونية عتداءاتاإل
طفاؿ سرائيؿ لقتؿ األـ إمريكا وبريطانيا بدعتيـ المرشد األعمى ألحرة في العالـ، وا  الدولية والبمداف ا

 توسيع المقاومة في الضفة الغربيةبلى تسميح الضفة الغربية وطالب المرشد إ دعافي غزة، و 
 .(8؛ 2105)عتريس، 

يز عمى القضية الفمسطينية سالمية عديدة مف خالؿ التركإيراف اجتذاب فئات إت استطاعو 
قضايا المسمميف ومستضعفييـ  سالمية تدافع عف إمية ومف خالؿ تقديـ نفسيا كدولة سالإكقضية 

جتذاب فئات واسعة مف القومييف العرب مف خالؿ التركيز عمى شعارات المعاداة إت استطاعكما 
والدفاع عف القضايا العربية ذات االىتماـ المشترؾ ودعـ حزب اهلل في لبناف واجتذاب فئات  إلسرائيؿ
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متمثمة في ة الة تواجو االمبريالية العالمييراف لنفسيا كدولة ثوريإسعة مف اليسارييف مف خالؿ تقديـ وا
 .(8؛ 2102)الموسوي،  سياسات الواليات المتحدة والغرب

بؿ توسع  ،يدي المقاومة االسالميةعطى إليراف دور ومكانة ليس في قموب مؤ وىذا األمر أ
يراف في المنطقة، وخاصة نضمت إلى محور إإ خرىف العرب وحركات قومية أيكات القوميلى حر إ

 الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف.

ة في ظؿ الصراعات التي تعيشيا المنطقة حرؼ القضيإسرائيؿ  ؿتحاو  ،في المقابؿ 
وعدـ  ،تصفية القضية الفمسطينيةسرائيمي يستيدؼ الفمسطينية وذلؾ مف خالؿ مخطط أمريكي إ

حكومة اليميف ستكماؿ طنية الفمسطينية المشروعة في ظؿ إبالحقوؽ الو  عتراؼأو االقرار اإل
 .(2105)حبمة،  في فمسطيف ستيطانيإلستكماؿ مشروعيا التيويدي واإلالمتطرؼ الصييوني 

 ،يدلوجيأوؿ األ :ساس شقيفأسرائيؿ يقوـ عمى إيراني مف ف الموقؼ اإلإف ،بصفة عامة  
ي حؽ في أليا بيدلوجية لـ تعترؼ بإسرائيؿ، ولـ تقر صولية اإليراف األإخر سياسي واقعي، فواآل

يضا أف السياسة الواقعية تدرؾ أفمسطيف، ولف تتعامؿ معيا عمى أي مستوى مف المستويات، غير 
مر قائـ أسرائيؿ حقيقة و إف أجبار العالـ كمو عمى قبوؿ ىذه السياسة فيي تدرؾ إنيا ال تستطيع أب

 .(2؛ 2100)حسنيف،  بالنسبة لباقي الدوؿ

4.2.4 خالصة: 
عيد  عف مكانتيا ما بعد ف مكانة القضية الفمسطينية في عيد الشاه تختمؼ تماماً يتضح أ 
لة الالمنافسة بالنسبة في عيد الخميني، حيث تحولت مف حا يرانيةبعد الثورة اإل وبخاصة الشاه 

ف الدرجة افس مصبحت تمثؿ لكؿ منيما حالة تنأو لمصراع اإليراني اإلسرائيمي إلى حالة المنافسة، 
يراف الخارجية، وعدت ىذه القضية فمسطينية مكانة مركزية في سياسة إكتسبت القضية الواولى، األ
ا، واكتسبت نوع مف القداسة زاءىا في أي مرحمة مف مراحؿ تطورىف الثوابت التي لـ تغير سياستيا إم

وعمى الرغـ مف كؿ ما الـ، قضايا المنطقة والعفي تعامالتيا في و عرافيا التي أدخمتيا في مبادئيا وأ
ة استفادتفيدة مف ىذه القضية المقدسة بؿ إنيا نيا غير مستقدمو إيراف لمقضية الفمسطينية ال يعني أ
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بؿ دولية، وباتت في بعض المراحؿ إحدى قميمية الفمسطينية مكانة ميمة ليست فقط إمف القضية 
القضية الفمسطينية بفعؿ  العالقات مع لييا مف قبؿ الدوؿ الكبرى، ويالحظ تضرربوابات الولوج إ

لمقاومة الفمسطينية طراؼ اوخاصة عالقة إيراف مع بعض أ ات الربع العربيثور ما يسمى بدات مستج
 وضاع العربية.قى عرضة لمتقمبات التي تفرضيا األف تبومف المتوقع أ

 سرائيمي:يراني اإلالمقاومة االسالمية من الصراع اإلحركات مواقف المبحث الثالث:  1.1

4.4.0 مقدمة: 
يراني عربية تأثير واضح عمى التنافس اإلسالمية في المنطقة الف لحركات المقاومة اإلإ

مة يراف مف حركات المقاو إت استفاد، و يرافتصب في صالح إعامؿ قوة  تعتبر نياإاإلسرائيمي، حيث 
حزب اهلل والجياد سالمية وخاصة حركات المقاومة اإل عمى ايراف عتمدتوا، كثر مف مرةأاالسالمية 

 ىدافيا.سرائيؿ في سبيؿ تحقيؽ أمع إ ةكثر مف جبيفي فتح أ سالمياإل

4.4.2 سرائيمي:يراني اإلالصراع اإل منحزب اهلل المبناني موقف أواًل:    

 تأسيس الحزب ومكانو من الصراع: 1.1.1.1
 صطفافاتالخميني ونتيجة اإليو اهلل آبقرار مف  0982ناني تأسس في عاـ ف حزب اهلل المبإ

)العتـو  0990ت حتى عاـ استمر و  0975ي لبناف والتي اندلعت عاـ ىمية ففرزتيا الحرب األأالتي 
 .(000؛ 2102و اخروف، 

 –"االستراتيجية الوطنية  يراف لبناف مشروعإمانينيات مف القرف الماضي، وضعت في الثو 
سالمي حالة مف القدسية )يعتبرىا يراف في العالـ اإلإ"، ويعطي ىذا المشروع لوضع 0القرىـ أنظرية 

يراف إ ىمية قصوى لموقعأمصمحة اخرى(، كما يعطي  أيف واجب الدفاع عنيا يعمو أـ القرى و أ
شكؿ فيما ، قميمي وفرض الييمنةجؿ تحقيؽ التمدد اإلأبولتيكي في السياسة الخارجية مف الجيو 

                                           
2
ػٍٝ رؾٛي ا٠واْ اٌٝ ِووي ّؾّل عٛاك له٠غبٟٔ هئ١ٌ ِووي الثؾبس ٚ ا١ِٓ ٌغٕخ ؽمٛق الَٔبْ ٚ رٕض ٟ٘ ٌ  "َ اٌموٜأظو٠خ " 

الٍالَ اٌؼبٌّٟ ٚ رشى١ً اِخ اٍال١ِخ ٚاؽلح ثبٍزضبهح اٌٛلء اٌل٠ٕٟ ٌٍشؼٛة ٌظٙو٘ب ٚ رٛؽ١ل٘ب فبهط اؽبه اٌٛلء اٌٛؽٕٟ ٚ عّؼٙب رؾذ 

، اْ ٔظو٠خ اَ اٌموٜ رؼزّل ٚ ؽىِٛخ اٌٌٟٛ اٌفم١ٗ اٌزٟ رملَ الٍالَ اٌظؾ١ؼ ٚ رؾبفع ػ١ٍٗ ٌزمٛك٘ب ٚ رلافغ ػٕٙب” اَ اٌموٜ ا٠واْ“ل١بكح كٌٚخ 

ٌٚىٓ ١ٌٌ ثلػُ اٌغّبػبد ٚ اٍمبؽ الٔظّخ ٚ رؾ٠ًٛ ِل٠ٕخ لُ اٌٝ ِووي اٍالِٟ ٌٚىٓ ثزؾ٠ًٛ وً ” رظل٠و اٌضٛهح“ػٍٝ ٔظو٠خ اٌق١ّٕٟ 

 . (1025)اٌطبئٟ ػ.،  ٗا٠واْ اٌٝ ِووي الٍالَ اٌؼبٌّٟ ِغ اصبهح إٌيػخ اٌل١ٕ٠خ ٌٍشؼٛة ٚ رمل٠ٌ ؽىِٛخ اٌٌٟٛ اٌفم١
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يرانية مع الطائفة نوعي في العالقة اإلبداية التحوؿ ال 0982سرائيمي لمبناف في العاـ جتياح اإلاإل
يرانية قد سالمية اإلاإل الشيعية في لبناف، ففي كؿ المراحؿ التي سبقت ىذا التاريخ لـ تكف الجميورية

 المبنانية سياسياً  اشر عمى الساحةبنخراط المنيا قررت اإلأخطت خطوات يظير مف خالليا 
كانت تمقي صدى في ىذا البمد بيف مؤيد  التيسالمية ىمية الثورة اإلأف تقمؿ مف أ، دوف وعسكرياً 

 .(79؛ 2102)الموسوي ص.،  ومعارض بيف القوى السياسية

حيث المبنانية،  لألراضيسرائيمي ـ بعد الغزو اإل0982بالظيور عاـ  بدأ حزب اهلل المبنانيو 
ىداؼ الغزو تحطيـ البنية العسكرية لمنظمة التحرير الفمسطينية، ومنعيا مف بناء قوة أبرز أكانت 
نتقؿ تراث المقاومة الفمسطينية إسرائيؿ، وقد إمف شماؿ أرية تقميدية في جنوب لبناف تيدد عسك

 .(017؛ 2100)منصور ع.،  وتجربتيا لحزب اهلل

 سرائيل:إيراني لحزب اهلل في مواجية الدعم والتحالف اإل 1.1.1.1
مواؿ سمحة واألاهلل المبناني بقدرات ضخمة مف األتزويد حزب  عمى عاتقيا يرافإخذت أ
 سرائيؿ مف لبنافإت مواصمة الدعـ لو رغـ خروج استمر ت والدعـ السياسي والدبموماسي، و والتدريبا
ثبت حزب اهلل قدرتو عمى أ، ومف خالؿ ىذا الدعـ باستثناء مزارع شبعا وكفار شوبا" ـ2111عاـ 

سرائيؿ رغـ قوتيا إـ، ووجدت 2116خرىا حرب يوليو آسرائيمية، وكاف اإلتحمؿ جممة مف اليجمات 
 .(076؛ 2100ف، )حسني العسكرية الضخمة نفسيا عاجزة عف القضاء عمى تيديد حزب اهلل

لمحزب يراف بالدعـ المالي إت مفوتك كبيراً  اً ىتمامإحزب اهلل ػ ىتماـ بيراف عمى اإلإعممت و 
كونو مرتبط  -يؤمف وجود حزب اهلل بذاتو، و جتذاب المقاتميف الى صفوفوإوؿ في الذي كاف العامؿ األ

لة معاداتيا أستغالؿ مسإلى إيرانية التي تسعى موطئ قدـ لمسياسة اإل –الدرجة  لى ىذهإ بإيراف
بعد حدود عمى الرغـ مف بعدىا الجغرافي، ويعتبر حزب اهلل صمة ألى إصطداميا بيا إدوف  إلسرائيؿ

وضاع المصيرية التي عالية لممساومة عمى أي وضع مف األالوصوؿ في الموضوع، ويشكؿ ورقة 
 .(29؛ 2116)باكير،  وقاتفي أي وقت مف األ بإيرافتتعمؽ 
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عنواف ىو زالتيا مف الوجود إأمر  دسرائيؿ دولة غير شرعية، ويعإف أيرى حزب اهلل و 
سالمية إرض أف فمسطيف أمف خالؿ رؤية عقائدية تقوـ عمى  وينطمؽ بذلؾ ،برنامجيا السياسي

تحقيؽ طموحاتيـ التوراتية بدولة جؿ أوالتوسع مف  ستيطافمميات اإلالييود وىـ يمارسوف ع احتميا
 .(68؛ 2119)شقور،  لى الفراتإئيؿ الكبرى مف النيؿ سراإ

بالقضية الفمسطينية،  لتصاقاً إحزاب والحركات العربية كثر األأيعتبر حزب اهلل مف لذلؾ 
ف أ ،العريضة لتمؾ الثوابت العناويفسرائيؿ ومف إتو لمصراع مع فممحزب ثوابت محددة في رؤي

سرائيؿ كياف إف أي ووطني وليس مجرد صراع سياسي، و الصراع صراع حضاري وديني وقوم
يو أف أباطؿ، و  حتالليا لفمسطيفا  ا في المنطقة و سالمي، وال شرعية ليا  ي وقومي و مغتصب لحؽ وطن

؛ 2100)منصور ع.،  بالدولة الييودية اً اعترافف فييا تسوية سياسية لمصراع معيا غير مقبوؿ أل
018). 

 ،ة في البمداف العربيةيقميات الشيعت أف تمعب عمى موضوع األاستطاعإيراف  فأ يظير بذلؾ
 يرافإقدرات الدولة التي يعيش فييا، لذلؾ نجحت ت بناء تنظيـ يوازي قدراتو استطاعوخاصة لبناف و 

ىدافيا ومخططاتيا في المنطقة، في توظيؼ حزب اهلل بالصراع اإليراني اإلسرائيمي بما يخدـ أ
تأكؿ قوة الردع كثر مف مره في مواجية اسرائيؿ وتحقيؽ إلى أف حزب اهلل أثبت قدراتو أ باإلضافة

عامؿ قوة في موضوع التنافس اإليراني  إليرافعطى االسرائيمي، وىذا الحزب أ لدى الجيش
 سرائيمي.إلا

، وقد ومالياً  وعممياً  اعالمياً سرائيؿ إضد العمميات ف بدور بارز في التشجيع عمى يراإاحتفظت و 
الفمسطينية وزودت  المقاومة عممياتبالسابؽ حمد نجاد أعمى خامنئي والرئيس محمود شاد المرشد األأ
والجبية الجياد االسالمي، حماس ، و  يراف حزب اهلل المبناني والجماعات الفمسطينية خصوصاً إ

واصؿ حزب ، و سمحة عمى نطاؽ مكثؼأالقيادة العامة بتمويؿ وتدريب، و ، و فمسطيفالشعبية لتحرير 
عتماد ات، ويمكف لحزب اهلل اإلستخبار ىداؼ وجمع معمومات اإلتحديد األاهلل تطوير قدراتو في مجاؿ 

-يرانية مياجر ة مف الطائرات اإل، وىي مشتق0-صد نظمة مثؿ نظـ الطائرات بدوف طيار مر أعمى 
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تحت الحمراء ونظـ مالحة تستخدـ تكنولوجيا تحديد الموقع  باألشعةالمزودة بكاميرات تعمؿ  4
 .(7؛ 2118)كوردسماف،  العالمي

سالمية ت المقاومة الفمسطينية وبخاصة اإلسعى حزب اهلل لتقديـ كؿ ما يمـز مف دعـ لحركاو 
و عقد تسوية أخيار الميادنة وتطبيع العالقات  مف تبني الحزب لخيار المواجية ورفض نطالقاً إمنيا 

 .(71؛ 2119)شقور،  )تصفية( كما يسمييا الحزب

العسكرية ساليب العديد مف التقنيات والوسائؿ واألاعتمد عمى  هللاحزب ف أ ،ويمكف القوؿ
وقد  سرائيؿ،ضد إحرب العصابات  وانتيج استراتيجية ،سرائيؿإير المباشرة في حروبو مع غالمباشرة و 

ساليب والتقنيات بدرجة فاجأت الجانب دقة وقدرة عالية في مختمؼ ىذه األميارة و  حزب اهلل ثبتأ
 .االساليباؽ والتطور التصاعدي ليذه نفوالمنطقة بأكمميا، مف نواحي االاالسرائيمي 

ستراتيجية الردع كخط دفاعي ال يقبؿ الشؾ في حصانتو إسرائيؿ بإتمسكت  ،في المقابؿ
سرائيمي مع حركات ف اىتزاز صورة الردع اإلأال إالنفسي وتفاعؿ لدى العرب جميعا،  لمتأثيروذلؾ 

لى إلى سقوطو، وبالتالي إفي النياية ، سيؤدي المقاومة الوطنية في كؿ مف لبناف وفمسطيف مؤخراً 
ثبتت أمف، و القوة واأل سرائيمي بمكانة الجيش الذي ال يقير ومف ثـ بعقيدةنييار ثقة المجتمع اإلإ

ف ثمة تراجع ممحوظ في قدرة الجيش أسرائيؿ في لبناف وغزة إي خاضتيا خيرة التالحروب األ
 رضوأحتالؿ ا  قوات الخصـ و قديـ الماضي بتدمير سموب السرائيمي عمى حسـ المعركة وفؽ األاإل

 .(002؛ 000؛ 2100)منصور ع.، 

4.4.2 سرائيمي:يراني اإلالصراع اإل منحماس موقف ثانيًا:  

 يران:ا  و  أواًل: تأسيس العالقة بين حركة حماس 1.1.1.1
 ت، توجيبعد حرب الخميج األولى الفمسطينيةمع منظمة التحرير  يرافإتجميد عالقة  بعد

، التسوية السمميةوكاف ذلؾ عمى خمفية ، والمتمثمة بحركة حماسالمعارضة الفمسطينية لى دعـ إ يرافإ
لى تدخؿ المنظمة في حرب باإلضافة إ ،سرائيؿإمع منظمة التحرير لييا إيات التي توصمت تفاقواال

حمقة مركزية في ، وتعتبر حركة حماس والمقاومة الفمسطينية بمثابة يرافلح العراؽ ضد إالخميج لصا
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زالت محافظة عمى جذور الصراع مع التي ما األكبرسرائيمي، فيي تعتبر القوة الصراع العربي اإل
صورة الجيش  توىز عسكرية،  في مراحؿ مختمفة مف تنفيذ أعماؿٍ  قاومةوتمكنت الم سرائيؿ،إ

 .لميةماـ القوى العاسرائيمي أاإل

يراف دعميا وتعاطفيا عمنت إؿ حركة حماس الحكومة الفمسطينية أولى لتشكيألمنذ المحظة او 
عمى الشعب  مشدداً  ف فرض العالـ حصاراً مي والشعبي مع ىذه الحكومة، بعد أعمى المستوى الرس

 عتراؼبإسرائيؿ ونبذ المقاومة واال عتراؼقطاع غزة إلرغاـ حكومتيـ عمى اال الفمسطيني في
 .(66؛ 2104)عمراف،  يات الموقعةتفاقباال

 ـ، رئيس المكتب السياسي2116ر ييرانية، عمى خامنئي في فبراستقبؿ مرشد الثورة اإلا  و 
 وتتويجاً  اً انتصار عتبرتو ألى ترحيبيا بفوز حماس، الذي إشارة مف طيراف إماس، في لحركة ح

مكفاح المسمح الفمسطيني وقدمت الدعـ ل ،مبريالية الغربيةستعمار واإللمساعييا الداعمة لمقاومة اإل
كاة ز مواؿ الأالحياد وحثيـ عمى تقديـ يرانييف بعدـ الوقوؼ عمى ، وطالبت اإلسرائيؿة إلمحارب

 .(94؛ 2102)سعده،   سرائيميةاإللمفمسطينييف وضرب المصالح 

ركات المقاومة في الوطف العربي سرائيؿ وحا  يراف و إالعالقة بيف  مسيرةى لإال يمكف النظر 
يراف وبعض إجديدة، وشيدت ىذه العالقة بيف  بعاداً أتخذ إ فقد ، لكنو بال شؾحديثاً  ه موضوعاً اعتبار ب

" وجاء التحوؿ بفعؿ الربيع العربي" ما يسمى طراؼ الفاعمة عمى صعيد المقاومة تحواًل في مرحمةاأل
 .(089؛ 2102)الموسوي ص.،  سالمية تجاه ىذه الثوراتتخذتو الجميورية اإلإالموقؼ الذي 

 سرائيمي:اإل يرانين في الصراع اإليراإتوظيف حركة حماس لصالح محاولة ثانيًا:   1.1.1.1
سالمية منيا، كأوراؽ عارضة لعممية السالـ وال سيما اإلالحركات الميراف لتبني إتسعى 

رتيبات يراني في الت، المتيف تيدفاف لتيميش الدور اإلسرائيؿا  ة و ضاغطة عمى الواليات المتحد
اهلل كرمز ب ت ورقة حماس والجياد االسالمي وحز استخدميراف إف أالمستقبمية لممنطقة، كما 

 .(2؛ 2104)نوفؿ،  سرائيؿإار الصراع مع ستمر ال
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 ،ـ المالي والسياسي والدبموماسيعحماس في الدلحركة يراني وتتمثؿ أشكاؿ الدعـ اإل
لى تدريب عناصر حماس دت ذلؾ إعالمي، وتعدعـ العسكري والموجستي والدعـ اإللى الإ باإلضافة

أف إيراف  ويظير ،مف حزب اهلل المبناني بإشراؼو في قواعد عسكرية في لبناف في إيراف نفسيا أ
مميوف  05لى نحو لمقدـ لحركة حماس والذي يصؿ إمف دعيما المالي ا كبيراً  قدمت عمى قطع جزءاً أ

شعب يدت الحركة مطالب الأ حيث، عمى خمفية موقفيا مف األحداث في سوريا رليني شيرياً ستجنيو إ
 .(85؛ 84؛ 2104)عمراف،   يرانية التي تدعـ النظاـ السوريـ تستجب لمضغوط اإلالسوري، ول

 في سياؽ يراف تأتيإستنزاؼ إلسرائيؿ مف قبؿ غاؿ واإلسياسة االش بأف ،ويمكف القوؿ
 حيث تنظرسالمية، الجميورية اإلىـ في الدفاع عف ف قوى المقاومة تشكؿ الحزاـ األأبعتقادىا ا
، (2118والمقاومة في غزة ) (2116سرائيمية عمى حزب اهلل )ف الحروب اإلألى إيراف إ
و تقييد ليا تمييدا أرائيمي لمقضاء عمى قوى المقاومة سإعى ال مسإليست  (2104(،)2102)

رائيمي في بناء سكي اإلمريالرفض لقوى المعارضة لممشروع األ ىا قاعدةاعتبار يراف بإلممواجية مع 
 وسط الجديدة.الشرؽ األ

تقدما ممحوظا  2119-2118غزة  خالؿ حربوبخاصة حماس حققت المقاومة الفمسطينية و 
قتضتيا طبيعة العدو إاشي المقاومة مع المتطمبات التي ، ويالحظ تمياعسكرية وتكتيكساليبيا الأفي 

عصابات، المقاوموف ميارة في خوضيـ لحرب البدى أطبيعة الجغرافية لقطاع غزة، حيث وقتو وال
ساليب يالحظ مدى تشابييا مع ما قامت بو مجموعات المقاومة لدى أومف خالؿ ما تـ رصده مف 
 .(055؛ 2119)شقور،  حزب اهلل في الجنوب المبناني

طراؼ أيراف و إبيف ساسية يمكف التوقؼ عندىا في تطور العالقة أوىناؾ ثالث محطات   
 حركة حماس: القضية الفمسطينية وخصوصاً 

الب عمييا، نقلى السمطة في مصر وما جرى بعد اإلخواف المسمميف اولي: وصوؿ جماعة اإلاأل
ما الثالثة: أياليا، ف وحمفائيا الفمسطينييف حيراإالموقؼ بيف  انقساـزمة السورية و ار األاستمر والثانية: 

يرانية نعكاسو عمى العالقات اإلإلجية  ف ينتج عنو وخصوصاً أاد مؤتمر جنيؼ النووي وما يتوقع انعق
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ما الثالثة فتفتح بابا أو متعمقاتيا،  2102تتصالف بسنة  ولى والثانيةف األيف المحطتإالفمسطينية، 
 تفاؽولى لالشير األأنو ىذه العالقة بعد تجاوز الستة ف تسفر عأماـ التكينات حوؿ ما يمكف أ واسعاً 

 .(2؛ 0؛ 2104)الديف،  ودخولو في المراحؿ التالية

يراني بطريقة غير مباشرة في الصراع اإل توظيؼ حركة حماسمف  تاستفاديراف إف أيتضح ب
، إقميمية خاصةمف تحقيؽ مكانة  لحركة حماسيراف مف خالؿ الدعـ المقدـ إفنجحت  ،سرائيمياإل

تقديـ الدعـ صبحت تتباعد عف أحداث الجارية في سوريا واليمف يراف وبعد األإف أويظير واضحا ب
لسوريا اليوـ صبحت تقدميا أاؿ التي كانت تقدميا لحركة حماس مو ف األأ خصوصاً  ،حركة حماسل

 زمة السوريةعف حركة حماس بسبب مواقفيا مف األالدعـ  قمصتيراف إف ألى إ باإلضافة ،واليمف
 .واليمنية

4.4.4 خالصة: 
ربي بما يحقؽ ليا سالمية في الوطف العحركات المقاومة اإل استخداـيراف إت استطاع

 ستراتيجيةإبناء قوة مف خالؿ حركات المقاومة االسالمية  يرافإ ، وحققتمد البعيداألالمكاسب عمى 

مف أعمى تيديد  ت مف خالؿ ىذه الحركاتوعممفي نفس الوقت،  إلسرائيؿمجاورة و ليا محالفو 

وعممت عمى المتوسطة سمحة األ بمختمؼ سالميةحركات المقاومة اإل دعـت استطاعو ، سرائيؿإ

يراف في إقتصر فرض نظرية جديدة في المنطقة بداًل مف تدخميا المباشر في مثؿ ىذه الحروب، ولـ ت

مؤيدة ليا خرى آلتشمؿ حركات قومية  امتدتبؿ  ،سالميةدعميا لمحركات اإلعمى الوقت الحالي 

متياز وخاصة في إب اً مصمحي اً صبح دعمأيراني ف الدعـ اإلأ، وبذلؾ يتضح في المنطقة ولسياستيا

 دعميا لحركات المقاومة في فمسطيف
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 :تمييد 1.1
  

طماع جميع الدوؿ سواء كانت أوسط وبخاصة منطقة الخميج العربي محط ف منطقة الشرؽ األإ

مجموعة مف المتغيرات بدأت  ـ2101منذ نياية و دولية، وعصفت في المنطقة العربية أقميمية إقوى 

 ،والدولية اإلقميميةالقوى  ت فيياتدخم حداث كبرىأ لىإمحمية ولكف سرعاف ما تحولت  بأحداث

برز أمف  ، وكافطقة مف ثروات غنيةتتمتع بو ىذه المنيرجع السبب الرئيسي لتدخؿ الدوؿ ىو ما و 

زمتيف ، فكال مف األيراف والسعوديةوالتوترات بيف إ زمة السوريةواأل زمة اليمنيةاأل ،ىذه المتغيرات

ف تتدخؿ فييما أيراف إ تاستطاعو ف والتكتيكات الدولية مف جديد، يرت الموازيغ  اليمنية والسورية 

مع  مباشرةالغير عمى خط المواجية  بقيادة السعودية ربدى ىذا كمو الى دخوؿ العأبشكؿ كبير و 

 مضي سنوات كبيرةالجميع بيذه الخطوة بعد  وفاجأت السعودية اليمنيةزمة خاصة في األبو  ،يرافإ

مف التقدـ الواضح لمنفوذ الشيعي دوف رادع  وبخاصة بما يجري في الوطف العربي ةالالمبالعدـ  عمى

في  ،اتفقت مع الدوؿ الكبرى عمى ما يجري في سوريا ف دوالً أذكر، وسيتضح لنا خالؿ ىذا الفصؿ ي

خرى تترد أزمة اليمنية، وسنرى دوؿ في األيجري  عمى ما الكبرىمع الدوؿ  ختمفتأحيف نفس الدوؿ 

 خرى.أوالمعارضة تارة  تارة  بالتأييدزمتيف يجري في األفيما 
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 سرائيمي:يراني اإلول: الخميج العربي في الصراع اإلالمبحث األ  1.1

5.2.0 مقدمة: 
لى مغربو، إ ومف القومي العربي مف مشرقييدد األ يف تواجد اسرائيؿ في قمب الوطف العربإ
، واتضح ذلؾ يضاً أسالمية إ ال تتوقؼ عند الوطف العربي بؿ تشمؿ دوالً  سرائيؿأىداؼ إف ويتضح أ

 في سرائيمية التي قامت بيا لمتضيؽ عمى الوطف العربي وخاصةالمشاريع التوسعية اإلمف خالؿ 
داخؿ الوطف  طماع كبرىتعتبر صاحبة أ األخرىىي  ،وفي المقابؿ إيرافالدوؿ العربية المجاورة، 

لييا لتحقيؽ حمميا إيرانية ربي والتي تحاوؿ تصدير الثورة اإلمنطقة الخميج العالعربي وبخاصة في 
 بداًل مف الخميج العربي. يعالف الخميج الفارسا  فارسية كبيرة، و  امبراطوريةبإنشاء 

5.2.2 سرائيمي:يراني اإلالصراع اإلب الخميج العربي وتأثرهتحوالت أواًل:  
حدثت تحوالت كبيرة وميمة في منطقة الخميج العربي وخاصة حرب  العشريفنياية القرف في 

 ـ2112 عراؽىميا احتالؿ الأحداث خالؿ السنوات الماضية أ أيضاً  ولى والثانية، وحدثتالخميج األ
التي أخذت تستغميا إيراف لصالحيا، وكؿ ىذه ربيع العربي مرورًا باألزمة  النووية اإليرانية، وال

زمة اليمف مف بناء تحالؼ ضد ىذه السياسات تحت مجمس الخميج وخاصة أاألحداث أرغمت دوؿ 
 مسمى عاصفة الحـز والتي سنتناوليا خالؿ المباحث القادمة.

عدة مبادئ في تعامميا مع  عمىت إيراف ستندـ ا0990حرب الخميج الثانية عاـ  انتياءوبعد 
 :(616؛ 2119)المنصور،  الترتيبات األمنية في الخميج أبرزىا:

ريخية والدينية لى العالقات التاإقميمية في المنطقة مف اإلف تستند ترتيبات األأينبغي  -
دوؿ الخميج وسيادتيا عمى  استقالؿف تتضمف أو  ،ية المشتركة بيف دوؿ المنطقةقتصادواال
 الترتيبات.عداد ىذه اتتحمؿ دوؿ الخميج الثماني نفقات راضييا و أ

 شكاؿ.األشكؿ مف  أيمف المنطقة تحت أجنبي في ترتيبات رفض التدخؿ األ -
جتماعية ية واإلقتصادد السياسية واالالمنطقة عمى الصعضرورة التعاوف الشامؿ بيف دوؿ  -

 كافو. بأبعادهمف لتحقيؽ األ والثقافية تمييداً 
 .البيولوجية( -الكيماوية –)النووية تقميدية الغير سمحة خالء منطقة الخميج مف مخزوف األإ -
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 يختمؼ تماماً ـ 0990حرب الخميج الثانية  انتياءتو إيراف عقب ف ما وضعيرى الباحث أو 
الدوؿ العربية والعمؿ عمى نشر ف وخاصة التدخالت المستمرة في شؤوف عما تقوـ بو إيراف اآل

 .يرانية داخؿ ىذه الدوؿاإلفكار األ

مف دوؿ أقميمي الخميجي بشكؿ عاـ، و مف اإلالتحديات التي واجيت األغـ مف كؿ وعمى الر 
مف  غير المستقرة ابتداءً قميمية وضاع اإلالعقود الماضية نتيجة األمجمس التعاوف بشكؿ خاص، طيمة 

مريكي حتالؿ األلغزو فاإلحتالؿ الكويت وحرب تحريرىا ثـ اإبأزمة  مروراً  -يرانيةالحرب العراقية اإل
حتماالت الصعبة واإل التدخالت الخارجية في العراؽار استمر ف التداعيات الناجمة عف أال إ ،لمعراؽ

ماـ أمف دوؿ المجمس الست أقميمي الخميجي، و مف اإليراني تضع األزمة البرنامج النووي اإلأل
خطار تعكس نفسيا بقوة عمى ف ىذه التحديات واألأىميا، أيات غير مسبوقة ألسباب كثيرة مف تحد
ظـ السياسية الحاكمة بقوة عمى الن استقرارؿ المجمس، وبالتحديد عمى وضاع الداخمية في دو األ
 .(590؛ 2119)المنصور،  وضاع الداخمية في دوؿ المجمساأل

 الشرقيةضفافو  عد الدويالت الصغيرة عمى، وتُ "فارسياً "الخميج  تعتبرتزاؿ  مايراف كانت و إف إ
الثورة غير تبيا ولـ  مارات العربية المتحدة، وتمسكتجزرا تابعة لدولة اإل احتمتنيا أتوابع ليا، كما 
قفيا تجاه مو قصى اليسار، ألى إقصى اليميف أيراف مف إالنظاـ في  ـ توجيات0979اإليرانية عاـ 

 .(42؛ 2102)الجرابعة،  لى دوؿ الخميج العربيإيا تنظر و الجزر 

ة توازف القوى في قد غير معادل ـ، 2115وخاصة ما بعد  خيرةالسنوات األ ف ما حدث فيإ
يراف في المنطقة والمأزؽ إنظمة العربية المناوئة لتوجيات األ انيياريراف سيما بعد إالمنطقة لصالح 

 واسعاً  ف ذلؾ قد فسح مجاالً أفغانستاف، عمى أوش الواليات المتحدة في العراؽ و الذي تعرضت لو جي
بشكؿ خاص متخذة مف العراؽ نقطة  يراف بقوة في شؤوف دوؿ منطقة الخميج العربي والعراؽإلتدخؿ 

 .(645؛ 2104)عويد،  نطالؽ باتجاه خمؽ مجاؿ حيوي ليا في معظـ دوؿ المنطقةإ

نيا ألييا نظرة سمبية تقـو عمى إقسـ ينظر  :ساسيفألى قسميف إنظرة العرب إليراف  وانقسمت
مف القومي ألنيا دولة تسعى عمى األ نيا تشكؿ خطراً أستقرار في المنطقة، و سي لعدـ اإلمصدر رئي



  

  

  227 

 

شروعة وتحت شعارات شعبوية، وقسـ ف تفرض ىيمنتيا بالقوة عمى دوؿ المنطقة وبطرؽ غير مألى إ
سالمية تدافع عف المستضعفيف إنطالقا مف كونيا دولة إ ،يجابيةإيراف نظرة إلى إظر خر ينآ

 إلسرائيؿوىى دولة معادية  ،سيا القضية الفمسطينيةأوتنصر القضايا العربية وعمى ر  والمظموميف
 صارخاً  ظيرت تناقضاً أكدتو الثورات العربية التي أخير كشفتو و والقسـ األ ،والغرب امريكاوتتحدى 

كشؼ السياسات كاف ليا الفضؿ في  التيالثورة السورية  تجاه بيف شعارات طيراف وممارساتيا السيما
 .(7؛ 2102)الموسوي و اخروف،  اإليرانية عمى حقيقتيا

بعض  فأال إ ،الخميجية -يرانيةىو السمة السائدة في العالقات اإلالتوتر  ف أ ،ويمكف القوؿ
ف مضيؽ ىرمز أيراف، وخاصة إمع  يةاقتصادحافظت عمى عالقات  (فماعُ و  الدوؿ الخميجية )قطر

 ماف.يراف وعُ إمني بيف ف خصوصية التعاوف العسكري واألم فرض بعضاً 

تشكؿ بوجودىا في قمب الوطف العربي، وفي منطقة ميمة وحيوية تصؿ  األخرىيي فسرائيؿ إما أ
القومي العربي مف تحديات، وخطر  مفشد ما يتيدد األأف مشرؽ الوطف العربي ومغربو، مف بي
ىداؼ الحركة الصييونية أوطف العربي فحسب، بؿ في مف ال ألجزاءحتالليا إسرائيؿ ال يتوقؼ عند إ

، أخرىسالمية إ ألقطارالوطف العربي كافة بؿ  ألقطار التوسعية والعدوانية، الميددة عممياً 
وسع مف ألحالية، بؿ تتجاوزىا لتشمؿ رقعة سرائيؿ اإسرائيمية ال تتوقؼ عند حدود اإل مخططاتوال

 .(82؛ 2102)الجرابعة،  ذلؾ بكثير

تمتعت بعالقات جيدة وخاصة  سرائيمية في السنوات الماضيةأف العالقات العربية اإل ويالحظ
 خوفاً  ،ظيارىاإ لعدـ لمدوؿ العربية، وكانت معظـ ىذه العالقات في الخفاء نظراً نظمة السياسة مع األ
رائيؿ في ممؼ سراز تقدـ بينيا وبيف إنظمة بإحوقامت ىذه األنظمة، الشارع ضد ىذه األ تأجيجمف 

لى التوسع التزاؿ تضع ىذه الدوؿ محط أطماعيا وترمي إسرائيؿ رائيمية، ولكف إسالتسوية العربية اإل
 عمى حساب ىذه الدوؿ.

عمى المنطقة العربية وخاصة منطقة الخميج  اً سرائيؿ تشكؿ خطر ا  يراف و إمف  كالً ف أيتضح منذ ذلؾ و 
القوى الطامعة،  أنظارمحط  ىـ منطقة في العالـ وىيأ تعتبرالغنية بالموارد النفطية، والتي العربي 
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منيما الييمنة عمى المنطقة  كؿٍ  طماع كمتا الدولتيف وتحاوؿأصبحت ىذه المنطقة محط ألذلؾ 
ي ف العنصر الثاني فأ ويرى الباحث .لدوؿمف قبؿ حكاـ ىذه ا واضح وحقيقي في ظؿ تراخٍ  خاصةً 

ف في ربي حيث يتناحر الطرفاسرائيؿ ىي منطقة الخميج العالتنافس بعد الممؼ النووي بيف إيراف وا  
في سرائيؿ ، وا  كمو بؿ في العالـ ،قميـإلليس في ا مف خالؿ منطقة الخميج حراز دور ومكانةسبيؿ إ

 . تحاوؿ المحافظة عمى دورىا ومكانتيا المتميزة مع دوؿ الخميج العربيالوقت الحاضر 

5.2.2 سرائيمي:يراني اإلالصراع اإل ثره فياإليراني وأ السعوديالتوتر ثانيًا:  
الممؼ الطائفي  ،أىميايراف ا  التي تثير التوتر بيف السعودية و ىناؾ العديد مف الممفات 

الخالؼ حوؿ البرنامج النووي اإليراني، والشيعة السعودييف ال سيما في المناطؽ و  ،الشيعي" -"السني
عف توجس  ، فضالً 2102النفطية، والمناوشات المتعمقة بآبار الغاز والنفط كما حدث في نوفمبر 

دات إيراف بغمؽ مضيؽ ىرمز، السعودية مف عدد الشيعة العامميف في منشآت الطاقة السعودية، وتيدي
ناىيؾ عف الحج وما تمارسو إيراف مف ضغوط عمي السعودية عف طريؽ مظاىرات الشيعة خالؿ 

 عف الخالفات حوؿ البحريف والعراؽ واليمف وسوريا والصراع العربي اإلسرائيمي موسـ الحج، فضالً 
 .(01؛ 9؛ 2105لمدراسات والبحوث االستراتيجية ، )مركز الخميج العربي 

زيادة نفوذىا في المنطقة وحاولت السعي لكبيرة  وبذلت المممكة العربية السعودية جيوداً 
ف الخميجي الذي عمنت دوؿ مجمس التعاو أ( 2117ة، ففي ديسمبر )يمنووية سملتطوير تكنولوجيا 

مشترؾ  عمى البدء في برنامج عزمياماف وقطر والبحريف مارات والكويت وعُ السعودية واإل، يضـ
الطاقة  امتالؾدولة في  أييـ بحؽ عمف البياف الصادر عقب اجتماعألتطوير الطاقة النووية، و 

ف إقنبمتيا النووية ف إلنتاجيراف إنو في حاؿ اقتراب أألغراض السممية، وصرحت السعودية النووية ل
 .(82؛ 2100)المطيري،  الشروع باتخاذ خطوات دراماتيكيةالسعودية ستجد نفسيا مجبرة عمى 

المزدوج وسماحيا بقياـ دولة شيعية  االحتواءخمي واشنطف عف سياسة السعودية ت وانتقدت
التنافس بيف البمديف  أيراني فييا، منذ ذلؾ الحيف بداإلعربية كبيرة في العراؽ يصعب منافسة النفوذ 

انستاف والعراؽ حرؾ المعادالت فغأف ما حدث في أيرانيوف اإلالباردة، ويرى  يأخذ طابع الحرب
لى إوبيف السعودية في العراؽ، ليصؿ  جج التنافس بينيماأيراف، ما إمصمحة قميمية لتصب في اإل
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سنوات في سوريا  أربعةزمة الدائرة منذ نحو لى األإ في اليمف والبحريف وفى لبناف وصوالً  وجو الحقاً أ
يراف إبيف بالوكاالت لى حرب إدؿ ساحة الصراع ىناؾ في النياية ستراتيجي إليراف، لتتباإلالحميؼ 

 .(4؛ 2104)شعير،  خرىآة وتركيا مف جية مف جية والسعودي

يرانية المتكررة مف قبؿ الرئيس حسف روحاني التصريحات اإل حديثاً  وتجاىمت السعودية
ستقرار" ما اتعبير عف عدـ  نوأويفيـ مف ذلؾ "عمى  ،وليف سعودييفوخاصة برغبتو في االلتقاء بمسؤ 

ردف ومصر مارات األالمناىضة إليراف( والمكونة مف اإلف نطمؽ عميو مصطمح )الجبية أيمكف 
ف أقوتيا مؤخرا مف كونيا تسعى ب استعادةقد بدأت بف المممكة العربية السعودية أوالمغرب، ويبدو 

 سياستيا الخارجية استقالؿكبر عمى أمنيا مما يمنحيا قدرة أوؿ عف تكوف ىي نفسيا خط الدفاع األ
 .(8؛ 7؛ 2104)البقمي، 

دوار ومواقع النفوذ لكؿ حوؿ األيراف والسعودية إبيف  ف قائماً ومازاؿ الخالؼ والتبايف حتى اآل
لى اليمف، وتتعارض إ لى العراؽ وصوالً إلى فمسطيف إممفات المنطقة الساخنة مف لبناف بمد، وحوؿ 

و دعـ التسوية، أري في فمسطيف لجية دعـ المقاومة حوؿ الموقؼ مما يج وجيات النظر خصوصاً 
محوثييف، وكذلؾ ليراف إفي العراؽ، وفي اليمف حوؿ تأييد  وفي العراؽ حوؿ النفوذ االيراني عموماً 

 .(5؛ 2100)عتريسي،  سالميالبمديف لزعامة العالـ اإل الً طموحات كُ 

تحالؼ عربي سني بقيادة  أيسرائيؿ مف راف وا  يمف إ الً كُ  بأنو تتوجس ،ويمكف القوؿ
 اً يراف ذلؾ تيديدمف البمديف حيث تعتبر إ كالً  ألمفالسعودية في المنطقة، وذلؾ لما لو مف تيديد 

لما يجري في  الالمباالةنيا اعتادت عمى الدوؿ العربية ليا ولمكانتيا في المنطقة وخاصة أ اً مباشر 
عتمدت  ،بؿ وجودىاعمى مستق تحالؼ عربي أيخرى تتخوؼ مف ىي اآلسرائيؿ وا   ،المنطقة وا 

 قميـ تيددىا.اإل في خرى عمى عدـ وجود قوة عربية موحدةسرائيؿ ىي اآلإ

5.2.4 سرائيمي:يراني اإلالبحرين والصراع اإلأحداث : ثالثاً  
ىا اعتبار يرانية، ويمكف قبالة الشواطئ اإلف البحريف جزيرة تقع قبالة ساحؿ الخميج العربي، و إ 

نقالب كثرية الشيعية في البحريف لإلاأل يرافإلمخميج العربي، وتستغؿ  إيرانية ة كبوابةنقطة استراتيجي
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، لإلماراتيراف الجزر الثالث التابعة إ احتمتما نو مثمأ، ويتخوؼ الخميجيوف مف النظاـ ىناؾعمى 
ف، يراف عمى جزيرة البحريإيرة ابو موسى، يتخوفوف مف سيطرة وىي جزر طنب الكبرى والصغرى وجز 

ف، مف ىنا قرر الخميج عبر الحكـ الشيعي في البحري فييراف موجودة إلي يشكؿ ذلؾ طميعة قوة وبالتا
خطوة غير مسبوقة  واتخذوا، كثرية الشيعية في البحريفوخاصة األ يراف عسكرياً إالخميجيوف مواجية 

 .(0؛ 2105)الديار،  لى البحريفإرساؿ قوات عسكرية مدرعة إعبر في تاريخ الخميج العربي 

 :(8؛ 2100)ىالؿ ؼ.،  حداث في البحريفيراني تجاه األىـ معالـ الموقؼ اإلأض استعر إوفيما يمي 

ف أكيد أجراـ وسفؾ الدماء، والتتيامو باإلا  وقة و دانة النظاـ البحريني بميجة شديدة غير مسبإ -
 عميو بسبب ىذه الدماء. النظاـ سيقضي

ف ثورتو تعرضت أ عمى خصوصية الظمـ الذي يتعرض لو شعب البحريف وخصوصاً  التأكيد -
 يرانية.ية اإلؤ ستكبارية، حسب الر عالـ اإلعالمي مف قبؿ وسائؿ اإلإ إلىماؿ

 يدوا موقؼ حكومة البحريف.أعمى موقؼ عمماء السعودية الذيف  اليجـو الشديد -
لى البحريف وشف حممة إعودي عبر دخوؿ قوات درع الجزيرة الس الرفض الكامؿ لمتدخؿ -

عقبو مف قمع االحتجاجات في ألقرار الخميجي بيذا الخصوص، وما عالمية شديدة ضد اإ
 .المؤلؤةدوار 

مف خالؿ يراف بتغذيتيا إحركة احتجاجية شعبية تتيـ  2100وتواجو البحريف منذ عاـ 
البحريني، مف ىنا يمكف ربط مشاركة البحريف في التحالؼ  بناء الشعبأدعميا لممكوف الشيعي مف 

ف ما قاـ بو الحوثيوف مف أة القيادة السياسية في البحريف بالعسكري الذي تقوده السعودية بقناع
الخميج ؿ دو  واستقرارمف أؿ النيؿ مف ب ،بتالع اليمفإمفاصؿ الدولة اليمنية ال يستيدؼ ستيالء عمى إ

 .(7؛ 2105)عبد اهلل ،  القومي العربي برمتو باألمفضرار واإلبتزازىا، ا  العربية و 

سرائيؿ في الوقت يظير ىنا أف دوؿ الخميج وخاصة البحريف محط أنظار إيراف أكثر مف إ
وفي قامة خميج فارسي في المنطقة، في إ يةيراناإلمنزعة لويعود السبب في ذلؾ لقربيا منيا و  ،الحالي

ف دوؿ الخميج تشكؿ وؿ بأنستطيع القبذلؾ ، و بقضاياىا الوجوديةسرائيؿ تيتـ بأف إ المقابؿ يظير
سرائيؿ ولكف إيراف أ تنافس قوي  سرائيؿ.رب في التعامؿ مع ىذا المحدد مف إقبيف إيراف وا 
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 سرائيمي:يراني اإلاع اإلودوره في التأثير عمى الصر  المبحث الثاني: الحراك العربي 1.1

5.2.0 مقدمة:   
يراني اإل التنافسعمى  وصريح ثرت بشكؿ واضحأفي المنطقة العربية الحديثة ف المتغيرات إ

وسط، قميـ الشرؽ األإزيادة دورىا ومكانتيا في وقامت بستغمت المتغيرات إيراف إف أسرائيمي، حيث اإل
زمات في سرائيؿ في التدخؿ في األإ تتردمقابؿ الوفي  ،كبيرة في ذلؾ اتنجاز إف تحقؽ أت استطاعو 

والرد  قتتاؿ الداخميالمزيد مف العواصـ العربية في اإلمشاىدة سقوط بالمنطقة العربية، وتكتفي لنفسيا 
 عمى بعض الخروقات.

5.2.2 سرائيمي:يراني اإلزمة السورية في الصراع اإلاأل تأثير أواًل:  
لمنطقة وتوازناتيا، وبدأت ىذه إلعادة رسـ تحالفات ا زمة السورية الحالية مدخالً كمت األش  

الحسابات  قميمي ودولي تغمب فيياإرادات إلى صراع إزمة داخمية وسرعاف ما تحولت األ
ف اتخاذىا ىذا أمر بعيد المناؿ، كما ألى حؿ بشأنيا إمكانية التوصؿ إالجيوسياسية، ما يجعؿ 

نتيي بجعؿ بالدىـ ساحة ا  لى وباؿ، و إانتيت صالح وؿ مطالبات السورييف بالتغير واإلالمنحى ح
وتتكوف حالة الصراع في سوريا مف ، "حروب الوكالة"قميمي والصراعات الدولية حتقاف اإللتنفيس اإل

قميمية ا  ى ثالثة مستويات رئيسية، محمية و معسكريف يتألؼ كؿ منيما مف ثالث مجموعات تتفاعؿ عم
كؿ  قميمياً إلإلطاحة بنظاـ السوري، ويدعميـ  ، الذي يسعىيروؿ وىو معسكر التغيودولية، يشمؿ األ

مريكي، بي واألو ور ائيـ جميعا يقؼ الغرب بجناحيو األمف تركيا ودوؿ الخميج العربية، ومف ور 
ويشمؿ النظاـ السوري ،  ststus quoخر وىو معسكر الحفاظ عمى الوضع القائـ والمعسكر اآل
 وحمفائيا في العراؽ ولبناف)حزب اهلل( ويقؼ وراء ىذه القوى دولياً يراف إكؿ مف  قميمياً إالذي يدعمو 

فريقيا وىو التجمع المعروؼ اختصارًا بػ إقؿ البرازيؿ واليند وجنوب أكؿ مف روسيا والصيف وبدرجة 
brics  ،(5؛ 2105)قبالف. 

تفاضة نلمنظاـ السوري في مواجية اإل مؤيداً يراف الرسمية وتيارىا المحافظ موقفًا إتخذت ا  و 
، وظير ذلؾ التأييد مف خالؿ التبني الكامؿ 2100مارس  -08نطالقتيا في إالشعبية في سوريا منذ 
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نتفاضة الشعبية اإل عالمية مماثمة لمنموذج االعالمي ووصؼإواية السورية لألحداث: وشف حممة لمر 
الصياينة والغرب، والنظر الى  ، مف قبؿاقاومة سورية التي تستيدؼ صمود ومجنبيبالمؤامرة األ

 .(9؛ 2100)ىالؿ ؼ.،  "2119يراف في العاـ إنيا "فتنة شبيية بما حدث في أحداث عمى األ

الثورة مباشرة، وكاف  انتصارد ، فقد بدأت بعكثر ثباتاً يرانية السورية األوتعتبر العالقات اإل 
كمت سوريا في ىذه يراف في حربيا مع العراؽ، وش  إلى إستراتيجي السوري نحياز اإلييا اإلبرز فاأل

لدعـ المباشر لحزب اهلل، لى لبناف عبر اإ لى المنطقة العربية وخصوصاً إيراف إالمرحمة بوابة 
 عمى المستويات النفطية، وتبادؿ يراف في مرحمة الثمانينات في دعـ سوريا خصوصاً إوساىمت 

 .(4؛ 2100)عتريسي،  يةقتصادواالالطرفاف المصالح والعالقات التجارية 

عـ النظاـ السوري الجارية في سوريا فقد قامت بد إزاء األحداث اً ثابت اً يراف وقفت موقفيظير أف إ
يراف مف خالؿ إ تاستفادبكؿ قوة، و ووقفت بجانبو  ومالياً سد سياسيًا وعسكريًا بشار األالرئيس بقيادة 

،  مف الدوليمجمس األ في سقاط بعض القراراتإ عالقتيا بالدوؿ الكبرى وخاصة روسيا والصيف في
وضاع داخؿ بية تتجو إلى إيراف في حاؿ التفاوض عمى األو وأصبحت الدوؿ الكبرى وخاصة األور 

 سوريا.

تراتيجي تدخمت فقط سإحتياط اك ُتركت سرائيؿإ ففإزمة السورية ألسرائيمي مف اما الدور اإلأ
لمبنانية السورية ىداؼ عمى الحدود ابالقرب مف دمشؽ وقصفت بعض األ ىداؼفي قصؼ بعض األ
ال إائيؿ الوضع عف كثب حيث ال تتدخؿ سر إسمحة لحزب اهلل، وتراقب أو نقؿ أتحت دعوى وجود 

يا تقـو عمى التدمير المنيجي لمعراؽ مع الواليات المتحدة، ومصالح تفاؽعند الضرورة القصوى، وباال
لتدمير سوريا  تمييداً تدمير الجيش العراقي والدولة العراقية  تـ، حيث واليزاؿوسوريا، وىذا ما جرى 
 .(2104)الفواز،  سرائيؿإدوف تدخؿ مباشر مف 

ىا تقميدية مف الصراع الداخمي كغير  ةالسورية بدأت عمى شكؿ حالزمة ف األأ ،ويمكف القوؿ
مداد سوريا إيراف إت استطاعقميمية ودولية، و إلى جزء مف مواجية إمف الدوؿ ولكف سرعاف ما تحوؿ 

يراف إمدت حياة النظاـ السوري ونجحت أبجميع االمكانات العسكرية والتي ستراتيجي ليا الحميؼ اإل
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نفوذىا في  استخداـحت في النظاـ السوري، ونج يا بدعـلى جانبإلصيف ا وامف روسي الً بكسب كُ 
عدـ  تتمثؿ في اسرائيؿ فكانت سياستيا امأكثر مف مرة، أمف الدولي لصالح النظاـ السوري مجمس األ

زمات في الوطف العربي وتركت لنفسيا زمة السورية بؿ في جميع األفي األالتدخؿ المباشر ليس فقط 
بية ـ العر لى سقوط العواصإزمات، والتمتع بالنظر مباشر في جميع ىذه األالغير دخؿ التالمجاؿ في 

 .سالمية في المنطقةواإل

سرائيؿ و لسورية ش  زمة اويرى الباحث أف األ  ت استفادكمت عامؿ تنافس قوى بيف إيراف وا 
لسورية، فكانت تستخدميا كقوة حتفاظ بدور ومكانة مف خالؿ البوابة ايراف خالؿ المرحمة السابقة باإلإ
 سرائيؿ.تيجية وخاصة لقربيا الحدودي مع إار ستإ

5.2.2 سرائيمي:يراني اإلة اليمنية في الصراع اإلاألزمتأثير ثانيًا:  
لى دوؿ إيراف لمقوة مف خالؿ مد نفوذىا إسعت  0979يرانية عاـ الثورة اإل بعد نجاح
يراف توطيد عالقتيا بالحوثييف في اليمف عمى إت استطاعؽ تصدير ثورتيا الييا، و المنطقة عف طري

مختمفة مف الدعـ الذي واكب حاجتيـ  شكاالً أقدمت ليـ خالليا  مدى ما يقارب العشريف عاماً 
طة، وتأثر حسيف الحوثي المؤسس ومتطمباتيـ مع كؿ تقدـ كانوا يحرزونو في طريقيـ لموصوؿ لمسم

محاضراتو  تخؿُ ، ولـ 0979يراف عاـ إقادىا في الخميني وبالثورة التي وؿ لجماعة الحوثيف باأل
لى إتباعيا، فنقؿ ىذه التجربة إيجب  فكاف يرى منو القدوة التي ،ماـ الخمينيوخطبو مف ذكر اإل

 اإلثنيختالفات الدينية بيف المذىبيف الزيدي والجعفري غمبت المصالح بيف الطرفيف عمى اإلاليمف، وت
ات عتبار ىماؿ لالإساس دوف أعالقات وثيقة تقوـ عمى المصمحة  الطرفاف بناء استطاععشري، ف

 .(2؛ 2105)العالـ،  ةيدلوجياأل

الخاصرة الجنوبية  فييإليراف لكي تمد نفوذىا في المنطقة  وتعتبر اليمف ساحة ميمة جداً 
لمحوثييف الكثير مف الدعـ المالي والعسكري العربية السعودية وقدمت المممكة  ،لخصميا الرئيسي

الكثير خيرة صدر شير األاأل معادلة اليمنية، وخالؿفي ال رئيسياً  عباً ال كوفتف أنت تحرص عمى وكا
طمقت أيرانية، و ار لمسار الثورة اإلاستمر التمدد الحوثي في اليمف ىو  اعتبارمف التصريحات ب

 .(2105)مركز الجزيرة لمدراسات ،  ف الدور القادـ عمى السعوديةأتيديدات ب
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 ف تمكفأعمى واقع سياسي وعسكري جديد بعد  2104سبتمبر  20صنعاء يوـ  واستفاقت
مف السيطرة بسيولة نسبية عمى مفاصؿ رئيسية في العاصمة بما في ذلؾ البرلماف، والبنؾ  يفالحوثي

المركزي وديواف مجمس الوزراء، ومقر القيادة العامة لمقوات المسحمة، وقاموا بجمع ما غنموه فييا 
ميـ لى معاقإرساليا إسمحة خفيفة وشرعوا في أوعربات و  وفي غيرىا مف المواقع مف دبابات ومدافع

 .(0؛ 2104)وحدة تحميؿ السياسات فى المركز العربي ،  شماؿ العاصمة

عمى عبد اهلل  "السابؽ"ستغالؿ الرئيس اليمني إيراف لفرض قوتيا في اليمف خاصة بإوسعت 
يطرة بواسطة يراف مف التعاوف معو والسإجع دعـ العرب لمرئيس صالح تمكنت صالح وفي ظؿ ترا

مة في العاصمة ماكف ىاأمف اليمف وتمكنت مف السيطرة عمى جزاء كبيرة أالقوات الحوثية عمى 
لقرب اليمف مف ليا وذلؾ  عتبرتو تيديداً أرعب دوؿ الخميج العربي التي أمر كمو صنعاء، وىذا األ
وخاصة مضيؽ باب  جزاء واسعة مف اليمفأسرائيؿ سيطرة الحوثييف عمى إعتبرت أدوؿ الخميج، فيما 

 ىا وطريقيا التجاري الى دوؿ العالـ.قتصادال المندب تيديداً 

يرانيوف الذيف يسيطروف ف يحاوؿ اإلأزمة في اليمف بالتخوؼ مف يؿ لألسرائإتنظر في المقابؿ 
سرائيمية بواسطة ف اإلو التعرض لمسفأغالؽ مضيؽ باب المندب إجزاء واسعة مف اليمف أعمى 

سطوؿ لى اإلإرئيسيا بالنسبة  بحرياً  الساحؿ، ويمثؿ مضيؽ باب المندب مساراً صواريخ تطمؽ مف 
مسفف في طريقيا ل حيوياً  حمر الذي يمثؿ معبراً لى البحر األإبوابة الدخوؿ  ذ يعدإسرائيمي، التجاري اإل

 .(2105)الرسالة نت ،  و قناة السويسأيالت إلى ميناء إقصى مف الشرؽ األ

تحاوؿ مف خالؿ األحداث الجارية في جميع الدوؿ العربية المحافظة ويمكف القوؿ بأف إسرائيؿ 
وغير  في ىذه األحداث تدخميا الحذر مف خالؿوىذا ما رأيناه  ،عمى أمنيا ومصالحيا في المنطقة

 .المباشر
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 سرائيمي:يراني اإلعاصفة الحزم في الصراع اإلتأثير المبحث الثالث:  1.1

5.4.0 أواًل: بداية الضربات:  
 -26مف الدوؿ العربية بقيادة المممكة العربية السعودية في  اً عددالتحالؼ الذي ضـ  شف  

مف الغارات الجوية عمى مواقع تابعة لجماعة الحوثي اليمنية والرئيس المخموع  العديد، 2105مارس 
دوؿ الخميج  ىادي ناشد فيويمف عبد ربو منصور عمي عبد اهلل صالح، بعد طمب رسمي مف رئيس ال

الميميشيات تقديـ المساندة الفورية بكافة الوسائؿ والتدابير الالزمة لحماية اليمف وشعبو مف عدواف 
(، ىو تقدـ الحوثييف وقوات  ةيراف، والذي عجؿ لمبدء في عمميإالحوثية المدعومة مف  )عاصفة الحـز

 حمر لف تسمح بتجاوزهأ اً السعودية ذلؾ خط عتبرتأاليمف، و صالح نحو عدف لمسيطرة الكاممة عمى 
مف جيرانيا في منظومة مجمس التعاوف أمنيا و أيراني، فيتعرض تحت النفوذ اإل وقع اليمفألنو يُ 

 .(2؛ 2105)مركز الجزيرة لمدراسات ،  الخميجي لخطر داىـ

عالف عف بدء العممية الحوثي وحمفائيا عند اإلتة جماعة مباغ العربي وتمكنت قوات التحالؼ
العسكرية في اليمف، وكاف عنصر المفاجأة مرافقا ليا، وال سيما إليراف التي كانت منشغمة حينيا في 

، (0+5)انيالمأمف و الخمس دائمة العضوية في مجمس األ مفاوضات ممفيا النووي مع مجموعة الدوؿ
لوزاف مدينة طاري مع الغرب في إ اتفاؽدنى مف توقيع أو أحيث كانت طيراف قاب قوسيف 

 يراني متسرعا، بؿ عمى العكس مف ذلؾ كاف ىادئًا وداعياً يكف الرد اإل السويسرية، وفي المقابؿ لـ
 .(9؛ 2105)عبد اهلل ،  لى طاولة المفاوضاتإوقؼ العمميات العسكرية والعودة  لىإ

ف دوؿ أطراؼ في المجتمع الدولي بلى كؿ األإزمة اليمنية برسائؿ واضحة بعثت األلقد 
يراف إالشرؽ االوسط مستاءه مف سياسات  خرى فياوف الخميجي والعديد مف الدوؿ األمجمس التع

ماـ أالمنطقة، وكانت الخيارات  اتواجييالتوسعية وسمبية الواليات المتحدة تجاه التيديدات التي 
خرى في قبضة أف تسمح بوقوع عاصمة عربية أ، فإما الذي تقوده السعودية محدودة جداً التحالؼ 

الؼ ، ولـ يكف سوى خيار التحاألخرىدمير المزيد مف الدوؿ العربية ف تقؼ بحـز لمنع تأو أ، يرافإ
 .(2105)شبانو،  يرافإلمواجية التيديد الوجودي مف 
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5.4.2 سرائيمي من عاصفة الحزم:الموقف اإلثانيًا:  
 استنزاؼف المنطقة العربية تدخؿ مرحمة أترى سرائيؿ ال تخفي ابتياجيا وىى إوفي المقابؿ 

جديدة قد يطمؽ عمييا )حرب الخميج  غير مسبوقة منذ عقود وقد تصؿ ذروتيا في دخوليا حرباً 
( ا  حرب الثماني سنوات بيف العراؽ و  الثالثة( عمى غرار  لىإيراف، وبذلؾ تطور )عاصفة الحـز

نياؾ دوؿ المنطقة إسرائيمية عمى يراف يساعد مف وجو النظر اإلا  مواجية عسكرية برية بيف العرب و 
)عامر ع.،  خرى قادمةأمى ترحيؿ الممؼ الفمسطيني سنوات ستثناء مف جية، ويساعد عإبال 

2105). 

تخشى إسرائيؿ مف سيطرة الحوثييف عمى مضيؽ باب المندب، ألف وفي نفس الوقت  
% 25آسيا وأستراليا ونيوزيمندا، فحوالي  التأثير عمى خط التجارة البحري الوحيد ليا مع مف شأنو ذلؾ

 .(2105)البنداري،  مف إجمالي التجارة الخارجية اإلسرائيمية تجرى مع دوؿ آسيا

تجاه ما يجري مف الضربات الجوية العربية )عاصفة  يسرائيمالموقؼ اإل بأف ،رى الباحثوي
( ىي القمؽ الشديد مف القوة العربية المتوحدة خالؿ فترة زمنية قصيرة، وفي نفس الوقت تتخوؼ  الحـز

ة دخؿ المنطقة وخاصتُ ف ىذه الحرب سأتعتقد ب أخرى، ومف جية وتمدده مف الوجود الحوثيسرائيؿ إ
وف سرائيؿ مما تريده بدإتمر لفترة طويمة، وبالتالي تحقؽ يراف في مواجية كبيرة قد تسا  دوؿ الخميج و 
مف  بدت الصمت في البداية لمموقؼ المفاجئأاه عاصفة الحـز فإنيا ما موقؼ إيراف تجأأي خسارة، 

وخاصة بعد بمعارضة الدوؿ المشاركة في ىذه الحممة، نيا بدأت أال إزمة اليمف أالدوؿ العربية تجاه 
 ف نجحت عاصفة الحـز بتدمير قواعد عسكرية كثيرة لمحوثييف وسقوط ضحايا كثر.أ

ف كال منيما ىو موضع أ اعتبارليمنية والجبية السورية برتباط غير مباشر بيف الجبية اإوثمة 
ي ار النيج السعوداستمر لى إيوجد مقدمات تشير راني، ولكف ال ينفوذ اإلساس لممواجية مع التمدد والأ

ما أدني، ر عبر الوسيط األ ااية في جنوب سوريميف منطقة حمأعمى جبيات ثانية، حيث يكفييا ت
وط ييدد بسق ألنوقميمية القوى اإل تأثيرسير تفاىمات دولية وخارج عف نطاؽ أ بالريؼ الدمشقي فيو

جبية الشماؿ السوري بكؿ تعقيداتو  ؾقميمي الدولي تر اإلف التفاىـ أمفاجئ لمنظاـ السوري، فيبدوا 
 .(4؛ 2105)عمراف لمدراسات االستراتيجية ،  التركي وتقديره لمخيار كقوة لإلشراؼ
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سرائيؿ خاصة أف عاصفة الحويرى الباحث أ ف ـز تشكؿ مصدر تيديد كبير لكؿ مف إيراف وا 
ما يجري لمدوؿ العربية،  عمى الالمباالة العربية وخاصة مف السعودية تجاه عتادتإكال مف الدولتيف 

عمى حساب دور ومكانة كؿ صبح عامؿ تيديد أ ،ربيةلمدوؿ الع ير المعتادتحاد المفاجئ غ  ولكف اإل
 دور ومكانة يبأسمح لف يُ  سرائيؿ في المنطقة، حيث نجاح القوة العربية المتحدة تمقائيامف إيراف وا  

 سرائيؿ.جنبية في منطقتيا وبخاصة إيراف وا  أ

 :تعقيب 1.1
يمكف القوؿ بأنيا قميمية التي عصفت بالمنطقة العربية المتغيرات اإلبعد استعراض 

يراف استغالؿ المتغيرات إت استطاعسرائيمي، و يراني اإلالصراع اإل فيثر الواضح ليا األ تكان
ثر الواضح في وكاف ليا األزمات العربية، في األ، ودخمت بقوة لصالحيا في المنطقة العربية

فراد مف الحرس أمت بدعـ النظاـ السوري حتى تدخؿ فقا ،زمة اليمنيةزمة السورية واألاأل
بإمداد  كاف ذلؾو  ،زمة اليمنيةفي األ أيضا وتدخمت ،الثوري لمقتاؿ بجانب الجيش السوري

يراف قد نجحت بتحقيؽ إذلؾ تكوف وب ،عالميلعتاد العسكري والدعـ المالي واإلبا الحوثي قوات
دور ومكانة ليا في المنطقة العربية فمـ تقتصر نجاحاتيا في اليمف وسوريا ولبناف والعراؽ، بؿ 

عمى  ، فيما يالحظبطريقة غير مباشرة دوؿ الخميج العربية  بعضتحاوؿ التدخؿ في البحريف و 
 تفتدخم ،وذكاء عاؿٍ قميمية بحنكة إائيؿ تمعب فيما يجري مف متغيرات سر إف أ خرىاألالجية 
عمييا، وذلؾ كما فعمت  اً نيا تشكؿ خطر أفييا  تتأكدال في حاالت ضرورية إغير مباشر بشكؿ 

ف تحافظ أ سرائيؿإ تحاوؿو ، حزب اهلل في لبنافلى إسمحة المتنقمة مف سوريا ألبضرب قافالت ا
صبحت أماضية في المنطقة العربية والتي عقود الالدورىا ومكانتيا التي سادت خالؿ عمى 

 لى المنطقة العربية.إيراف وبقوة إتتقمص قميال بسبب دخوؿ 
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 اٌفظً اٌَبكً

َِزمجً ئل١ٍُ اٌشوق األٍٚظ فٟ ضٛء اٌظواع 

 ٍوائ١ٍٟاإل٠وأٟ اإل
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 الفصل السادس

  سرائيمييراني اإلمستقبل الشرق االوسط في ضوء الصراع اإل

 سرائيمييراني اإلم الشرق االوسط في ضوء الصراع اإلقميإمستقبل  1.1

 سرائيمي في ضوء المتغيرات الدوليةيراني اإلول: مستقبل الصراع اإلالمبحث األ   1.1.1

مريكية مع الرفض يران والواليات المتحدة األإالتوافق بين  :: السيناريو األولأوالً  1.1.1.1

 تفاقسرائيمي لال اإل
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 سرائيمي:يراني اإلوسط في ضوء الصراع اإلقميم الشرق األ إمستقبل  1.1

6.0.0 سرائيمي في ضوء المتغيرات الدولية:يراني اإلول: مستقبل الصراع اإلالمبحث األ  
في تحديد مستقبؿ الصراع اإليراني  بارزاً  تمعب المتغيرات عمى المستوى الدولي دوراً 

 برز ىذه المتغيرات:اإلسرائيمي ومف أ

مريكية مع الرفض يران والواليات المتحدة األإبين  التوافق :السيناريو األولأواًل:  1.1.1.1
 :متوافقل يسرائيماإل

ما أ ،لصفقة الشاممةا اتفاؽف يكوف إما أ تفاؽإف سيناريو اال دوف الصفقة  اً اتفاقف يكوف وا 
عمى القضايا الخالفية وخاصة ممفات  تفاؽف الصفقة الشاممة تشمؿ االالشاممة وبذلؾ يتضح أ

دوف  تفاؽف يكوف االراؽ وغيرىا مف الممفات المعقدة، أو أالمنطقة مثؿ اليمف وسوريا ولبناف والع
في الوقت  جزئي دوف الصفقة الشاممة اتفاؽرجح الباحث أف يتـ التوصؿ إلى الصفقة الشاممة، وي  

 الحاضر.

ف منفصؿ عف القضايا يراإنووي مع  اتفاؽلى إيعني التوصؿ دوف الصفقة الشاممة  تفاؽواال
، يتوقؼ عمى عدة أمور أىميا، و مؤقتاأنيائيا  تفاؽاالف يكوف ىذا أخرى، ويمكف االقميمية اآل

ستوى يراف في موقؼ صعب عمى المسيضع إ مروىذا األسعار النفط أنخفاض إفي ار ستمر اال
 لىضافة إباإل ،الصادرات النفطية في دخميا القوميساسي عمى األ اعتمادىاي بسبب قتصاداال
يراف جع الدعـ الروسي إليراف ما يدفع إلى تراحدوث تسوية مع روسيا بشأف أوكرانيا تؤدي إ مكانيةإ

 .(2104)العربي،  تفاؽلقبوؿ اال

المحدد الرئيسي لمموقؼ  يعتبروالذي  ية،قتصاداالالعقوبات رفع ممؼ ىتماـ بيراف اإلوستحاوؿ إ
بينيما وبيف  اتفاؽأي عف عالف مع إ رفع العقوبات فوراً  يرافوتشترط إ الرسمي والشعبي،يراني اإل

 تفاؽا بالتدريج بعد االف الدوؿ الغربية تريد رفعيوىذا األمر مازاؿ محط خالؼ أل ،الدوؿ الكبرى
 .تفاؽيراف في االالنيائي ولتتأكد مف نوايا إ
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الشرؽ  فيمزيًدا مف التعقيد لموضع  سيكوف ىناؾية عف إيراف قتصادالعقوبات اال رفعوب
وىو ما يعنى بطبيعة الحاؿ  ،القوة والنفوذ ودفع المصالح اإليرانية قدًما امتالؾاألوسط، ومزيًدا مف 

ا، سوري فيتجرى بيف إيراف والسعودية عمى أراٍض بديمة، كما يحدث  التيار الحروب بالوكالة استمر 
وفى اليمف حالًيا، وىو ما يستدعى بطبيعة الحاؿ دعًما أكبر لمحركات اإلسالمية الراديكالية المتشددة 

العراؽ وسوريا، ويعنى أيًضا أف خريطة جديدة مف التحالفات اإلقميمية سوؼ  فيتحارب إيراف  التي
 .(2105)عالـ و الورافي ،  تتشكؿ

وجدت الواليات المتحدة مريكي سيمتـز بمنع حصوؿ إيراف عمى األسمحة النووية، و األوالموقؼ 
مر صعوبًة في التخمي عف ىذا الموقؼ دوف إلحاؽ ضرر شديد بمصداقيتيا، وىذا يؤكد في ىذا األ

ا عمى ىذ اً ، وبناءخرىاألطريؽ الدبموماسية عمى الطرؽ  بأف الواليات المتحدة تفضؿ مؤخراً  مؤخراً 
بالضغط عمى الواليات المتحدة األمريكية في حاؿ وصمت الدبموماسية الموقؼ سوؼ ُتجبر إسرائيؿ 

 إلى طريؽ مسدود بمياجمة إيراف.

الموقُؼ كد ذلؾ ويؤ  ،ية بشكؿ عاـاتفاقألي  رافضاً  سرائيمي سيكوفإف الموقؼ اإلف ،في المقابؿ
أدانيا  بمجرد توقيعيا ، حيثبالسمبية بشكؿ عاـ امريكابيف إيراف و ية المؤقتة تفاقاإلسرائيمي مف اال

بنياميف نتانياىو، واعتبر أنيا خطأ تاريخي، وليست إنجاًزا تاريخيًّا، واتيميا  سرائيمياإل يس الوزراءرئ
في ظؿ  سرائيؿإل ويمكف حؽ إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا،“بتعريض إسرائيؿ لمخطر، مؤكًدا 

يرانية، أو مثؿ: ضرب المنشآت النووية اإلتقـو بيا  ت أحاديةممارسة إجراءا المفاوضات الحالية
ية النيائية، تفاقيـ التنازالت المطموبة لتطبيؽ االإلحراج إيراف ومنعيا مف تقد التصعيد ضد حزب اهلل

ستئناؼ اغتياؿ الخبراء النووييف إراني مف خالؿ حرب إلكترونية، أو أو تخريب البرنامج النووي اإلي
ح أف تستخدـ إسرائيؿ ىذه األساليب في بيئة تتسـ بقبوؿ أمريكي ودولي واسع اإليرانييف.  لكف ال ُيرجَّ

ؿ ستكوف موجيًة ضد الوفاؽ لمصفقة النيائية، طالما أثبتت إيراف التزاميا بشروطيا، ألف ىذه األفعا
ت عمى ار العقوباستمر ضغط مف خالؿ الكونجرس األمريكي الواألرجح أف إسرائيؿ ستشجع ال ،الدولي

 .(2105)مارتيني و كاي ،  إيراف، وستراقب مدى التزاـ إيراف بالصفقة، وتفضح أي انتياٍؾ ليا
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ا يراف بحاجة ماسة ليذبأف إ ،ىو األقوى عمى الساحة خاصة تفاؽف سيناريو االأ ،ويرى الباحث
قميمية ودولية جديدة، في المقابؿ سيكوف التقدـ سيعطي إليراف دور ومكانة إ تفاؽ، وىذا االتفاؽاال

ؿ حصوؿ ج  رغـ أنو سُيؤ   تفاؽدىا في المنطقة، وىذا يعني أف االووجو  سرائيؿاإليراني عمى حساب إ
 تفاؽإليراف في الوضع الحالي، وىذا االعامؿ قوة يشكؿ نو إيراف عمى السالح النووي لسنوات إال أ

سرائيؿ سرائيمي أيضًا لما لو مف إىتماـ لكؿ مف إيراف وا  يراني اإلفي التنافس اإل ًا قوياً يعتبر محدد
 وتقربيـ مف الواليات المتحدة والدوؿ الغربية. 

سرائيمي إيران مع ضغط ا  بين واشنطن و  تفاقفشل اال  :ثانيا: السيناريو الثاني 1.1.1.1
 لتوجيو ضربة عسكرية:

ف خيار الدبموماسية أ ،يعني وىذا امريكاإف السيناريو األصعب ىو فشؿ المفاوضات بيف إيراف و 
و أة يقتصاد، سواء كانت مزيد مف العقوبات االضرورة البحث عف خيارات أخرىالومف  ،قد فشؿ
 ،ىـ قضايا سياستو الخارجيةأذريعا في  وباما قد فشؿ فشالً أف أكما يعني ، لى القوة العسكريةإالمجوء 

 .2106 نتخابات الرئاسةإس بالسمب عمى فرصة مرشح حزبو في مما سينعك

رنامجيا النووي، كما يعني بصورة يعطي إليراف وقؼ جميع القيود التي وضعتيا عمى ب تفاؽوفشؿ اال
دخاؿ جيؿ جديد إلى 21تخصيب اليورانيـو بنسبة  ستئناؼاكيدة أ % وزيادة قدرة الطرد المركزي وا 

ية، قتصاداال كثر صرامة مف العقوباتالعمؿ، وفي المقابؿ ستكوف إيراف عمى موعد مع دورة جديدة وأ
ف تراجع ىذا التيديد مع تقدـ بعد أ كبيراً  تأييداً يراف وستجد التيديدات اإلسرائيمية بعمؿ عسكري ضد إ

 .(2105)الصميدي،  النووي البرنامجف لمحادثات بشأا

ىو إذا ما و  ،لدراسة العمؿ العسكري ضد إيراف خط نيائي أماـ اإلدارة األمريكيةوسيكوف  
واحتماؿ العمؿ العسكري  ،األسمحة النووية امتالؾتقدـ نحو توصمت إلى نتيجة مفادىا أف إيراف ت

ختبار النووي راف عمى اتخاذ خطوة واضحة مثؿ اإلاألمريكي قد يزداد في وضعيف: إذا ما أقدمت إي
ذا ما ، ية التي ستُبـر مع إيرافتفاقاال أو إذا ما انُتيكت ،كالذي أقدمت عميو كوريا الشمالية وا 

ستنتجت اإلدارة األمريكية أف العمؿ العسكري ال مفر منو، مف المحتمؿ أف تفضؿ اليجـو اإلسرائيمي إ
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بأف تدعي أنيا ليست  االمريكية عمى حساب اليجوـ األمريكي. فاليجوـ اإلسرائيمي سيسمح لإلدارة
 .نتقاد الداخميتتفادى اإلجزءًا منو، وبذلؾ 

قوة عسكرية تمكنيا مف ضرب األىداؼ الرئيسية في بتبني  بالنسبة إلسرائيؿ فسيكوف موقفيا
إيراف، مثؿ التسميح الجوي واألرضي والقوات الجوية وقدرات التزود بالوقود في اليواء، ووسائؿ 

الجيش اإلسرائيمي  يقوـساتصاؿ بعيدة المدى، ووسائؿ جمع معمومات في وقت الحدث، كما 
 اً أضرار  النووي إيراف برنامج اليجـو اإلسرائيمي عمىوسيحرز ، بالتدريب عمى تنفيذ ىجمات جوية

في  وحمفاء إيرافعمى إسرائيؿ مف جراء رد الفعؿ اإليراني  ، بينما سيكوف ثمنيا باىظاً محدودة لمغاية
إذا نفذت الضربة دوف عمـ الواليات ، كما أف تؿ أبيب والجياد االسالمي المنطقة مثؿ حزب اهلل

)البنداري،  المتحدة، فسيؤدي ذلؾ إلى جعؿ قواتيا المنتشرة بالخميج في مرمى األسمحة اإليرانية
 .(2105سيناريوىات تعامؿ إسرائيؿ مع إيراف بعد اتفاؽ التفاىمات، 

يراف عمى الممؼ النووي بيف الواليات المتحدة األمريكية وا   تفاؽويرى الباحث أف فشؿ اال
في ظؿ عودة قميمية اف وبخاصة عمى دورىا ومكانتيا اإلير عمى مستقبؿ إ اً كبير  اً سيكوف لو تأثير 

سرائيمي ؿ الصراع اإليراني اإلشد مما سبؽ، ويرجح الباحث في موضوع مستقبية أقتصادالعقوبات اال
و الوصوؿ وؿ وىالسيناريو األ وخاصة المفاوضات األمريكية اإليرانية، ةالمتغيرات الدولي في ضوء

 لى الصفقة دوف الشاممة.إ
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6.0.2 :المتغيرات اإلقميميةوسط في ضوء ق األ المبحث الثاني: مستقبل الشر 
وسط، حالة الموجودة في منطقة الشرؽ األات والتفتت ستكوف النتيجة الطبيعية لمنقسامف االإ

تقوده فما السني أخر شيعي، حداىما سني واآلإف محوري فبي نقساـفي االوستستمر دوؿ الشرؽ 
يراف إفي المقابؿ معسكر شيعي تقوده  ،يبالسعودية وتركيا بمباركة مف مصر ودوؿ الخميج العر 

، بينما يندفع البمداف العربيةقميات الشيعية في عراؽ واليمف واألبمساعدة حمفائيا في لبناف وسوريا وال
ولة ومدعومة مف لى ىامش المعبة، وفي ىذا الوضع ستقوـ حروب ممإكراد والمسيحيف وغيرىـ األ

 ار الصراع لسنوات طويمة.استمر مر يعمؿ  عمى الصراع، وىذا األ لتأجيجقميمية القوى الكبرى واإل

 :يةزمة اليمنمستقبل األ  1.1.1.1
التي أثرت في الصراع اإليراني اإلسرائيمي ُتعد األزمة اليمنية مف المتغيرات الشرؽ أوسطية 

فيالحظ إىتماـ إيراف باألزمة اليمنية  ، ولكف ىذا التأثير كاف بدرجة أقؿ بكثير مف األزمة السورية
أكثر مف إسرائيؿ لعدة عوامؿ أىميا تواجد األقمية الحوثية الموالية ليا في اليمف، باإلضافة إلى 

 اليمف بوابة إيراف لممممكة العربية السعودية. اعتبار

 ىمية:سيناريو الحرب األأوال:  1.1.1.1.1
ف تطوؿ وتتوسع نحو كافة المحافظات ألف تكوف سيمة ومرجح  ىمية في اليمفاأل ف الحربإ

 .خرىكافة السيناريوىات األبيف مف  األسوأاليمنية، وىذا السيناريو يعد 

حرب واسعة داخؿ اليمف، خاصة مع التسابؽ الذي تمعبو  ندالعفرص كبيرة إل ىناؾ وجود
يراف نحو تسميح جماعات؛ في ضوء رؤاىا الخاصة حوؿ المكاس ب اإلقميمية مف وراء السعودية وا 

قميمية، ولعؿ الدعـ الخارجي ولويات القوى اإلأفي مرتبة متدنية عمى قائمة يقع ليمف ا ذلؾ، ومازاؿ
اد التنافس بيف زديإصغيرة، وليس لخمؽ حرب دائمة، مع فقط لمحفاظ عمى الصراعات الداخمية ال كافياً 

 . (2105)فرغؿ،  مور مرجحة لمدخوؿ في حرب مفتوحة مثؿ سورياكبر قوتيف في المنطقة، وكؿ األأ

 لكؿ منيا  في محاولة سالحيا طراؼ حاممة األ كافةىمية في اليمف بخروج الحرب األ وتبدأ
ف أؿ بعد فصان، وبذلؾ يكوف اإلباألساسلحصوؿ عمى موقع داخؿ مفاصؿ الدولة المنيكة والمفككة ا
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لى المحافظة إالقبائؿ ذلؾ سيدفع ، و رتباط بدولة مركزية قويةا في اإلمميأتفقد كؿ محافظة ومنطقة 
 .(2105)خميؿ،  عمييا اليمنيةو جماعة تحاوؿ أقبيمة  أيعمى مناطؽ خالية وبعيد عف نفوذ 

المرجحة في األزمة قؿ السيناريوىات دخوؿ اليمف في حرب أىمية طويمة مف أ ف سيناريوإ
ف أف السعودية تحاوؿ أ يظيرو  ،بعد يوـ عمى اليمنيف ف الوضع يزداد خطورة يوماً اليمنية وبخاصة أ

يراف تحاوؿ إلى أف إ باإلضافةوذلؾ لتقاربيا مف الحدود السعودية،  ممكف قرب وقتفي أ القتاؿتنيي 
سرائيؿ سيكوف إ ماأقوة ليـ في اليمف،  تأسيسكسب المزيد مف القوة مف خالؿ الحوثييف بمحاولة 

 نياؾ القوى المتصارعة.القتاؿ في اليمف وذلؾ إلمد دورىا عمى تمديد أ

ستيالء عمى في اإل امنصور كما فعمو  التخمص مف الرئيس اليمني ىادي يفالحوثيوسيحاوؿ 
صعوبات،  وفيواجي ـلى محاولتو التمدد بشكؿ كامؿ عمى اليمف الحالية، ولكنيإ باإلضافة، صنعاء

بجوارىا  قامتيا ستكوفيف عند إف دولة الحوثيأ، ويظير ف لمحوثييفمنيا تمرد القبائؿ وصعود معارضي
ستطيع تلف  اكتماليإحاؿ  يفيو دولة الحوثير ف سيناأى مف اليمف الحالي. ومف المتوقع خر أدوؿ 

راف وصنعاء عمى صعدة وعم باألساسجزاء مف الشماؿ اليمني وتعتمد أال عمى إ ااحكاـ قبضتي
 .(2105)الجواد،  والحديدة كمنفذ بحري

لمواجية ، ىاديلدعـ الرئيس  خميجال دوؿمف قبؿ  كثيرة عداتفي المقابؿ ستكوف ىناؾ وُ 
ات الرئيس السابؽ عمى عبد اهلل صالح ولتحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات و الحوثييف وق

 الواقعة تحت سيطرتيـ.

 سيناريو تقسيم اليمن:ثانيًا:  1.1.1.1.1
 22لى ما قبؿ إعادة عجمة التاريخ اليمني إر في في التفكي يـالتقس تتجمى مالمح

ماؿ والجنوب، وذلؾ بتسييؿ عممية ما قبؿ قياـ الوحدة اليمنية بيف شطريو الش أي 0991مايو/
 عالف دولتو المستقمة، في مقابؿ ترؾ الشماؿ تحت تصرؼ جماعة الحوثيا  نفصاؿ الجنوب و إ

 .(2104)البكيري، 
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عمى صعدة وعمراف والعاصمة  باألساسف تكوف لمحوثييف دولة في الشماؿ، وتعتمد أتوقع يُ و 
ى سمطة بديمة ال تبقي و حتألى نشوء سمطة موازية إمور لحديدة كمنفذ بحري ليا، وتتجو األصنعاء وا
 قمب عمييا فيتنف أكـ مف ورائيا تمؾ السمطة، ويمكف ال بنية شكمية معدومة الفاعمية،  تحإمف الدولة 

ة التابعة لجماعة ت لمميميشيا المسمحأو رفضيا لمطالبيا، فمقد ىيألحظة، في حاؿ تمردىا عمييا  أي
 وكيفاً  وضاع داخمية وخارجية مكنتيا مف تعزيز قدرتيا العسكرية كماً أعواـ الماضية الحوثي خالؿ األ

 .(2105)جوىر، 

حيث تسيطر مميشيات الحوثيف عمى  حالياً  األرجحف سيناريو التقسيـ ىو إويرى الباحث 
خواف وبعض القبائؿ في نة ممثمة بالرئيس ىادي منصور واإلمواقعيا في الشماؿ في مقابؿ سيطرة الس

 اليمف عمى الجنوب.

 مستقبل عاصفة الحزم: 1.1.1.1.1
لقضاء عمى ميميشيات الحوثييف والقوات الموالية لعمي عبداهلل في ا  نجاح عاصفة الحـزإف 

، وىى إنشاء دولة تحكـ مف خالؿ عمامة مرعباً  سيناريوىات تمثؿ كابوساً  "2"يجنب اليمف ، سصالح 
لبالد؛ مما يعنى أف ا في"الماللي" في طيراف أو تقسيـ وتفتيت اليمف أو ىيمنة نفوذ تنظيـ القاعدة 

)الجواد،  اؿ أنيار مف دـ أبنائو إذا اشتد الصراع الطائفي مف أجؿ الوصوؿ لمحكـستقباليمف مرشح إل
2105). 

ف رض نتيجة الضعؼ في القتاؿ البري مرغـ صعوبة تحقيؽ تقدـ لو عمى األ ىذا السيناريو
طراؼ رضي جميع األي اتفاؽلى توقيع مر إاصفة الحـز إال أنو سينتيي بو األقبؿ المشاركيف في ع
يراني، في مقابؿ حصوؿ الحوثييف عمى كياف خاص بيـ والحصوؿ عمى حقوؽ وخاصة الطرؼ اإل

 سياسية مرضية.

الذي  يمفاصؿ ومعاقؿ الحوثييف والجيش اليمين ضرب ىجومياوتحاوؿ السعودية مف خالؿ 
عمى طاولة الحوار والجموس لممشاركة السياسية  ـإخضاعيمف أجؿ واضعافيـ  يتبع لصالح

ف ىذا السيناريو سيصؿ أال إ، اليمنية والمفاوضات ضمف سيناريو سياسي يجمع كافة األطراؼ
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، ير مجدية نتيجة الطبيعة اليمنيةبالسعودية إلى قناعة تامة بأف الضربات العسكرية ضد الحوثييف غ
الفرقاء وكافة المكونات  مع ستمجأ السعودية إلى تركيا وُعماف لترتيب حوار غير مشروط وبالتالي 

 .(2105)العبادلة،  السياسية اليمنية إلدارة الصراع

واف في اليمف مف جية، خوف فيو نصيب لكؿ مف السعودية واإلسيك اتفاؽيتضح بأف أي 
يراف مف جية  اليمنية وُيخرج زمة دوؿ كبرى بحيث تنيي األ تفاؽوسيرعى ىذا اال أخرىوالحوثيف وا 

 . (2105)وشاح،  طراؼ المتحاربة راضيةجميع األ

اليمف بحيث يتـ  الصراع فيينيي  اتفاؽلى لباحث ىذا السيناريو وىو الوصوؿ إويرجح ا
 في اليمف.يراف والسعودية عمى نفوذ خاص مف إ الً كُ  وبموجبوستحصؿ  تفاؽيراف في ىذا االشراؾ إإ

 :ةسوريالزمة مستقبل األ  1.1.1.1

 ول: صراع طويل االمد:السيناريو األ  1.1.1.1.1
 تعكس ،صغيرة سورية دويالت بيف األمد طويؿ صراعسيستمر الوضع في سوريا ليدخؿ في 

 أرجاء مختمؼ في ذاتي شبو بشكؿ تعمؿ دويالت عدة ونشأة القائـ، الوضع اراستمر  الرؤية ىذه
 معتدلة إسالمية ودولة سوريا، شرؽ شماؿ في كردية ودولة األسد، يديرىا عموية دوؿ منيا سوريا،
 وتمتد داعش الخالفة ودولة اإلسرائيمية، والحدود دمشؽ ضواحي بيف الواقعة المنطقة عمى تسيطر

 .(2104)المنشاوي،  العراقية الحدود إلى حمب مف

فإف الخالفات العالقة بيف قوى المعارضة السورية، سواء المسمحة أو غير  عف ذلؾ فضالً  
المسمحة، تصب في صالح النظاـ، خاصة أنيا تحوؿ دوف الوصوؿ إلى توافؽ عاـ فيما بينيا عمى سبؿ 

عمى غرار تنظيـ "داعش" و"جبية النصرة"،  الجياديةتسوية األزمة، السيما أف تصاعد نشاط التنظيمات 
تياميا باإلرىاب، ولمدعوة إلى منح قوى المعارضة ووفر فرصة لمنظاـ إللموقع التفاوضي لخصـ مف ا

 .(2105)ناجي،  "جنيؼ األولوية لمحاربة اإلرىاب عمى تشكيؿ حكومة وحدة وطنية حسب ما تضمف بياف
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 سد:السيناريو الثاني: سقوط األ 1.1.1.1.1
 ىذا مثؿ أف رصدت ريراالتق ففإ. نييارهوا   األسد نظاـ ىزيمةما فيما يتعمؽ بسيناريو أ
 أسمحة عمى المعارضيف يحصؿ عندما إال النجاح لو نىيتس ولف ،طويالً  وقتاً  سيستغرؽ السيناريو

 بيف العنؼ اراستمر  األسد سقوط وسيعنى ،لمطائرات المضادة المحمولة الصواريخ مثؿ ،تطوراً  أكثر
 المعارضة الفرؽ ىذه أقوى أحد هاعتبار ب داعش تنظيـ بروز مع المسمحة، المعارضة الفصائؿ مختمؼ

 .(2104)المنشاوي، 

، مذىبياً  تخاذ الحرب شكالً ا  الذات( في سوريا، و  سرائيميوف سعداء بحالة ) تدميراإلما أ
نظار عف صب في مصالحيـ، ويبعد األيحداث مسار األ ف  أيرغبوف في البقاء في الظؿ طالما و 

  معيـ.الصراع 

ف نظاـ أب اإلسرائيمييفقناع إبمحاولة  أسرائيمي الجديد تبدولى في النيج اإللعؿ النقطة األو 
، ولذلؾ يجرى طرح بأنفسنانفسنا أف نحمى أف عمينا أو  ،ـ يعد موجودا عمى حدود الجوالفسد لاأل

سرائيؿ إجدار عازلة(، وفي المقابؿ نجد  -مجموعات مقاتمة -سيناريوىات متعددة منيا )منطقة عازلة
غير قادرة عمى وقؼ معارضتيا لتدعيـ قوى الثورة السورية ومدىا بالسالح مف قبؿ دوؿ عربية، وىذا 

 ف ترى بديالً أنيا ال تريد إسد وبديمو، حيث سرائيمية تجاه نظاـ األضمف سياؽ النظرة اإل طبيعي
طراؼ الثورة مف قبؿ أليا، كما ترفض تسميح  و معادياً أسالميا إف يكوف أة خوفا مف طمبالس ممسكاً 

 .(2104)قسـ الدراسات السياسية في مركز الشرؽ العربي،  دوؿ غربية لذات الذريعة

 طراف:يرضي جميع األ اتفاقزمة السورية بنياء األ إالسيناريو الثالث:  1.1.1.1.1
 ؿفي سوريا ىو سيناريو مطروح وال سيما مف قبؿ الدو  طراؼ المتحاربةبيف األ تفاؽف االإ

جبار القوى الدولية وبخاصة الواليات المتحدة والغرب إزمة السورية في الكبرى، وسيتركز مستقبؿ األ
شراؾ جميع المتحاربيف في إزمة في سوريا، وسيتـ ينيي األ تفاؽنصياع الإيراف با  دية و مف السعو  كالً 

  .(2105)المدلؿ،  طراؼيرضي جميع األ ـ السياسي وذلؾ بماالنظا
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تقدـ في أي حراز ضافية دوف إتمدد القتاؿ لسنوات إ وؿ وىويرجح الباحث السيناريو األ
 اتفاؽ أيستقوـ بضرب  تفاؽف تـ االوخاصة أف ىناؾ حركات حتى وا   ،التسوية بيف المتحاربيف

سيطرة ىدافو بالحتى تحقيؽ أ في القتاؿ ارستمر يحاوؿ االاالسالمية تنظيـ الدولة  فيظير مف ذلؾ أو 
وحزب اهلل عمى وجو  إليراف باإلضافةقمية العموية الكاممة عمى سوريا وىذا األمر سترفضو األ

 الخصوص.
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 النتائج والتوصيات: 1.1
إلسرائيؿ منذ إنشائيا وحتى سقوط الشاه محمد رضا بيموي عاـ  ستراتيجياً كانت إيراف حميفًا إ .0

ىذه المرحمة بالتوافؽ بيف البمديف في كافة المجاالت األمنية والسياسية  واتسمت، 0979
ـ" 0952-ـ0950ية، بإستثناء فترة رئيس الوزراء محمد مصدؽ القصيرة مف عاـ "قتصادواال

 والتي شيدت تراجع واضح في العالقات.
سرائيؿ إلى 0979نجاح الثورة االسالمية في إيراف عاـ بعد  .2 ـ تحولت العالقات بيف إيراف وا 

صراع عمى الدور والمكانة في إقميـ الشرؽ األوسط وتمثمت أوجو الصراع بشكؿ كبير عمى 
 الممؼ النووي وقضايا المنطقة. 

اإلسرائيمي، حيث  خارجية بشكؿ مباشر وواضح في الصراع اإليرانيالداخمية و المحددات ال تأثر  .2
ي والعسكري" عمى الصراع اإليراني قتصادأثر المحدد الداخمي وخاصة "السياسي واال

قامة عالقات عمى الصراع، وبخاصة إ اً واضح اً تأثير  اإلسرائيمي، وكاف لممحدد الخارجي أيضاً 
مييا إسرائيؿ ع واعتمدتوتحالفات مع الدوؿ الكبرى التي تعتبر مف أقوى المحددات الخارجية 

بشكؿ كبير بحيث تمكنت إسرائيؿ مف تحقيؽ تقدـ واضح في ذلؾ التحالؼ وحصمت عمى مكانة 
 خاصة لدى الواليات المتحدة وروسيا.

منطقة الشرؽ األوسط، سرائيؿ عمى تحقيؽ دور ومكانة خاصة ليا في لعبت كًؿ مف إيراف وا   .4
وسط وخاصة في الدوؿ العربية حيث إستغمت إيراف األحداث الجارية في منطقة الشرؽ األ

سرائيؿ تحاوؿ ذلؾ وخاصة في اليمف وسوريا، أما إوجيرتيا لصالحيا ونجحت بعض الشيء في 
وسط حيا ودورىا ومكانتيا في الشرؽ األمف خالؿ سكوتيا المحافظة بعض الشيء عمى مصال

ييا نيا تشكؿ خطرًا عملضرب مواقع وعربات متحركة تعتقد أفتدخمت في بعض الحاالت 
 في سوريا.وخاصة 

أكبر  الصراع اإليراني اإلسرائيمي وعمى دور فييراني عمى دور كبير إستحوذ الممؼ النووي اإل .5
تعطيؿ  في والغربالواليات المتحدة  ونجحتإيراف لو،  امتالؾلمدوؿ الغربية والتخوؼ مف 

نبمة يراف عمى القإفي تأجيؿ إمكانية حصوؿ كما ونجحت عدة سنوات، يراني لالبرنامج النووي اإل
ية المفروضة عمييا مف سنوات، قتصاداالنياء العقوبات إيراف في إ تنجحالنووية، في المقابؿ 
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الطاقة  استخداـة ميولة مف أرصدتيا المجمدة، دوف أف تتنازؿ عف والحصوؿ عمى مبالغ مالي
األمريكية في عمى الواليات المتحدة  ضغوطاتيا فقامت بتكثيؼسرائيؿ النووية السممية، أما إ

 .تفاؽوستستمر بالضغط حتى بعد اال مع إيراف تفاؽفشاؿ االسبيؿ إ
صرار إسرائيؿ عمى الييمنة اإليراف ىناؾ تصادـ بيف طموحات إ .6 وىذا ستراتيجية اإلقميمية وا 

 .المنطقة العربية واستقرارزعزعة  مر يكوف عمى حساباأل
تجاه القضية الفمسطينية حيث أف الشاه تحالؼ مع  كامؿ بيف الشاه والخميني اختالؼىناؾ  .7

إسرائيؿ ضد القضية الفمسطينية بخالؼ الخميني الذي عارض مشروع التسوية السممية بيف 
دعـ المقاومة المتمثمة في حزب و أساسو وأعتبرىا عممية إستسالـ،  الفمسطينيف واإلسرائيميف مف

قدرات حماس والجياد في فمسطيف، وكاف ليذا الدعـ األثر في تعزيز  يتاهلل المبناني وحرك
 ات في لبناف وغزة وتأكؿ قدرة الردع اإلسرائيمي.انتصار المقاومة وتحقيقيا 

المزيد مف  يتجو نحوسرائيمي اإل يرانييظير أف مستقبؿ الشرؽ األوسط في ظؿ الصراع اإل .8
العربية، وسيكوف لتطور  ر والخراب في المنطقةالتحوالت والتقمبات في المنطقة ومزيد مف الدما

 الموقؼ والدور اإليراني، وكذلؾ الدور اإلسرائيمي أثرًا كبيرًا في األحداث.
 
 التوصيات: 1.1
مكانة إيراف في صراعيا مع إسرائيؿ والعمؿ عمى تعظيـ مصمحة ومكانة الدوؿ العربية  استغالؿ .0

 ة مف نقاط الضعؼ الناتجة التي تعطي الدوؿ العربية المزيد مف القوة. ستفادمف خالؿ اال
مف الواجب عمى الدوؿ العربية إقامة تحالؼ عربي إسالمي مدعوـ بقوة عسكرية مشتركة حقيقية  .2

 لمواجية األطماع والمخططات التي تحاؾ ضد المنطقة العربية.
تقوـ بإنشاء محطات نووية لمجابية  يجب عمى الدوؿ العربية عدـ إىماؿ المجاؿ النووي، وأف .2

 التيديد النووي اإليراني اإلسرائيمي.
ستراتيجية عربية إسالمية واضحة المعالـ لمستقبؿ المنطقة، وخاصة في ظؿ إوضع  العمؿ عمى .4

 .مف قبؿ دوؿ أخرىاستغالؿ المنطقة العربية 
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إقامة عالقات وتحالفات  البد لمدوؿ العربية مف تعزيز المحدد الخارجي والداخمي ليا بحيث يتـ .5
 ي بشكؿ سميـ.قتصادالمحدد الداخمي وخاصة اال واستغالؿمع الدوؿ العظمى، 

البتروؿ سيما األمثؿ ال  ستخداـية الغنية االقتصاديا لمواردىا االاستخداملمدوؿ العربية ال بد  .6
ضغط يا كورقة استخدممى المصالح الغربية في المنطقة و ثير عوالغاز وذلؾ مف خالؿ التأ

 لمحفاظ عمى مصالح الدوؿ العربية في المنطقة.
ة مف وقوؼ إيراف أماـ الضغوطات الدولية في سبيؿ الحصوؿ عمى مطالبيا ومصالحيا ستفاداال .7

مف قبؿ الدوؿ الغربية، لذلؾ نوصي بالثبات وتوحد العرب والوقوؼ يد واحدة لتحقيؽ مصالحيا 
 الغرب.بشكؿ أكبر أماـ الواليات المتحدة األمريكية و 

يجب عمى الدوؿ العربية إعادة النظر في عالقاتيا مع إسرائيؿ ودعـ ومساندة المقاومة لتتمكف  .8
قامة الدولة الفمسطينية المستقمة.  مف دحر اإلحتالؿ وا 
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 ممحق الخرائط

يران، كما نشرتيا الـ إرجنتينية من إسرائيل الى (: خريطة تحرك الطائرة األ 1.1طة )خري

 .(1111)شبكة البصرة،  م1111-1-11"صنداي تايمز" البريطانية في عددىا المؤرخ 

ػٓ ٚصبئك عل٠لح رزؼٍ ك ثفؼ١ؾخ  1006-22-20أفوط أهش١ف األِٓ اٌمِٟٛ األِو٠ىٟ فٟ ؽ١ش 

ث١غ اٍوائ١ً أٍٍؾخ ػَىو٠خ ٌٍٕظبَ  وٛٔزوا أٚ فؼ١ؾخ -ع١ذ ٚاٌزٟ رؼوف ا٠ؼب ثبٍُ ا٠واْ-ا٠واْ

 الٍالِٟ ال٠وأٟ ثم١بكح آ٠خ هللا اٌق١ّٕٟ ٚثّٛافمخ أِو٠ى١خ فٟ ؽوثٗ ػل  اٌؼواق.
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 .(1111)النبا، (:خريطة توضح كيف يمكن  إلسرائيل ان تضرب ايران 1.1خريطة )

 

 .(1111)النبا، ( الضربات االسرائيمية االولى عمى ايران في حال الحرب 1:1خريطة: )
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مخطط اليجوم لمطائرات اإلسرائيمية عمى المفاعل النووي العراقي تموز (: 1.1خريطة)
 (1111)وثائق سرية لمغاية،  ،1111/  1/  1والذي ادى الى تدمير المفاعل في 
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 ممحق الوثائق

 1111-11-11أفرج أرشيف األمن القومي األمريكي في ( : 1.1وثيقة) ،(1.1وثيقة )
أو  كونترا -جيت والتي تعرف ايضا باسم ايران-عن وثائق جديدة تتعّمق بفضيحة ايران

فضيحة بيع اسرائيل أسمحة عسكرية لمنظام االسالمي االيراني بقيادة آية اهلل الخميني 
 .(1111)شبكة البصرة،  وبموافقة أمريكية في حربو ضّد العراق
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 (1.1وثيقة)

 



  

  

  249 

 

 (1.1ترجمة خاصة وثيقة )

 سري جداً 
 شركة التجييزات الدولية الزالة الممح 

 نائب وزير الدفاع الوطني لمشؤوف الموجستيكية 
 وزارة الدفاع الوطني لمشؤوف الموجستيكية 

 جميورية ايراف االسالمية
 طيراف ، ايراف 

  80/  5/ 672الرقـ : 
 ـ 0981تشريف االوؿ _ اكتوبر _  02في 

 ,     السيد العزيز
ـ والتي تطرقنا  1980 _ايموؿ _ سبتمبر  24نمفت نظركـ الى الرسالة االخيرة التي بعثنا بيا اليكـ في 

فييا الى مشاكؿ التحميؿ والنقؿ التي تواجينا والتي تؤدي الى اطالة الميمة الالزمة النجاز ىذه الصفقة . 
آب _ اغسطس _ ذكرنا لكـ اف ىذا الجانب مف  09اثناء حوارنا معكـ ومع السيد نواصرتينيا في 

نتوصؿ الى تذليميا اف قوانيف المنظمة الدولية االستشارية لممالحة العممية يمكف اف تواجيو عقبات قد ال
انتوارب . والسباب بدييية النستطيع ذلؾ  / البحرية التسمح بشحف المعدات بشكؿ عمني مف روترداـ

 . كذلؾ شحف ىذه المعدات مف زيبروغ الننا سنخضع ىناؾ لتفتيش كامؿ لمحمولة
 نا تكاليؼ اضافية نطمب منكـ المساىمة فييا ىذه المشكمة حمت االف لكف سيرتب عمي

  08/  471في مرحمة اولى سيتـ تحميؿ المعدات الواردة في الفاتورة الشكمية الرقـ 
معبأة في صناديؽ متشابية ثـ يتـ الحصوؿ عمى اذوف الجمارؾ عمى اساس انيا منتجات معدنية . لكف 

انتوراب اف تصؿ الصناديؽ الى رصيؼ التحميؿ  / لتأميف نجاح ىذه العممية اشترط اصدقؤنا في روترداـ
في اليـو نفسو الذي ستصؿ فيو الباخرة االتية مف قبمكـ واف يتـ التحميؿ فورا ولقد اضطررنا لتأكيد ذلؾ 

 . ليـ لذا مف الحيوي الحرص عمى وصوؿ المعدات والباخرة سوية
ناديؽ الى تفكيكيا بدرجة اكثر كذلؾ عمي احاطتكـ عمما بأننا اضطررنا عند وضع المعدات في الص

ولف يسبب مشاكؿ كبرى عند  تفصيال مما كاف متفقا عميو في البداية ىذا االمر فرضو عمينا حجـ الييكؿ
 .الوصوؿ

 
 اننا نرغب بعقد لقاء اخر في اقرب وقت ممكف لمتباحث في ىذه االمور 

 , مع الشكر وجزيؿ االحتراـ
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 (1.1وثيقة )

عالما نوويًا  1111/ وثيقة عن ميمة إسرائيمية إيرانية بتصفية  (: ويكيميكس1.1وثيقة )
 .(1111)ويكيميكس، وأستاذًا جامعيًا في العراق 
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 (1.1وثيقة )

الواليات المتحدة األمريكية بدولة "إسرائيل" ويالحظ  اعتراف(: وىذه نسخة من خطاب 1.1وثيقة )
 يما بكممتي "استبدالفيو حذف الرئيس األمريكي "ترومان لكممتي "الدولة الييودية" و 

   "دولة إسرائيل
 1111مايو  11تاريخ الخطاب 
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 اٌفٙـــبهً
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 فٙوً اٌقوائظ

 الصفحة                    الخريطة                                                                 

يراف، كما نشرتيا الػ "صنداي إئرة االرجنتينية مف إسرائيؿ الى (: خريطة تحرؾ الطا2.0خريطة )
 144 .............. (.2101ـ )شبكة البصرة، 0980-7-26تايمز" البريطانية في عددىا المؤرخ 

 145 ....... (.2102(:خريطة توضح كيؼ يمكف  إلسرائيؿ اف تضرب ايراف )النبا، 2.2خريطة )

 145 ..... (.2102( الضربات االسرائيمية االولى عمى ايراف في حاؿ الحرب )النبا، 2:2خريطة: )

(: مخطط اليجـو لمطائرات اإلسرائيمية عمى المفاعؿ النووي العراقي تموز والذي ادى 2.4خريطة)
 146 ..................... (2102، )وثائؽ سرية لمغاية، 0980/  6/  7الى تدمير المفاعؿ في 

 

 147 .................................................................... الوثائق ممحق

عف  2116-00-01أفرج أرشيؼ األمف القومي األمريكي في ( : 2.2(، وثيقة)2.0وثيقة ) -
كونترا أو فضيحة بيع  -جيت والتي تعرؼ ايضا باسـ ايراف-وثائؽ جديدة تتعّمؽ بفضيحة ايراف

ميني وبموافقة أمريكية في اسرائيؿ أسمحة عسكرية لمنظاـ االسالمي االيراني بقيادة آية اهلل الخ
 147-148......................................... (.2101حربو ضّد العراؽ )شبكة البصرة، 

عالما نوويًا وأستاذًا  0111(: ويكيميكس / وثيقة عف ميمة إسرائيمية إيرانية بتصفية 2.2وثيقة ) -
 150 ................................................. (.2101جامعيًا في العراؽ )ويكيميكس، 

الواليات المتحدة األمريكية بدولة "إسرائيؿ" ويالحظ  اعتراؼ(: وىذه نسخة مف خطاب 2.4وثيقة ) -
 050 ......... يما بكممتي "استبدالفيو حذؼ الرئيس األمريكي "تروماف لكممتي "الدولة الييودية" و 
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 اٌّواعغ: 00.0

 أٚالً اٌمواْ اٌىو٠ُ:

 :اٌؼوث١خ صب١ٔبً: اٌىزت

 ِووي: غيح. ا١ٌَبٍخ ٚاٍزوار١غ١بد اٌل٠ٓ ػبطفخ ث١ٓ اٌفٍَط١ٕ١خ ٚاٌمض١خ ئ٠واْ(. 2013. )٠ٍٛف أؽّل -

 .اٌل١ٌٚخ اٌؼلاٌخ ِٚزبثؼخ الَٔبْ ٌؾمٛق اٌفٍَط١ٕٟ وٛهٞ هاشً

 اٌزؾو٠و ِٕظّخ: ث١وٚد. (ٚاٍوائ١ً إٌٙل) ١ٍبأ فٟ ٍوائ١ٍٟاإل اٌزًٍَ(. 1967. )اٌوؽّٓ ػجل ٍؼلأ -

 .اٌفٍَط١ٕ١خ

 اٌّغٌٍ: اٌى٠ٛذ. (ٌطجؼخ الٌٚٝ) (1979-1906)صٛهر١ٓ ث١ٓ ا١ٌَبٍٟ ا٠واْ ربه٠ـ(. 1999. )اٌَجىٟ اِبي -

 .ٚاٌفْٕٛ ٌٍضمبفخ اٌٛؽٕٟ

 .ٚاٌجؾٛس ٌٍلهاٍبد اٌوٍبٌخ ِووي: اٌمب٘وح(. الٌٚٝ اٌطجؼخ) اٌؼبٌُ فٟ اٌش١ؼخ فو٠طخ(. 2009. )ٍؼ١ل ١ِوأ -

 اٌشوق فٟ االِو٠ى١خ اٌقبهع١خ ١ٌٍَبٍخ ١ِٕخاأل اٌزؾل٠بد(. 2012. )شجٍٟ شبوو ٍؼل ٚ اٌّشبلجخ، ١ِٓأ -

 .ٚاٌزٛى٠غ ٌٍٕشو اٌؾبِل ِٚىزجخ كاه: ػّبْ(. ٌٚٝاأل اٌطجؼخ) ٍٚظاأل

 اٌطجؼخ) 2000-1979 االٍٚظ اٌشوق فٟ االِو٠ى١خ االٍزوار١غ١خ(. 2002. )اٌٍَطبْ هللا ػجل ِظطفٝ عّبي -

 .ٌٍٕشو ٚائً كاه ػّبْ:  (.ٌٟٚاأل

 اٌؼوث١خ ا١ٌَب١ٍخ اٌؼاللبد فٟ كهاٍخ اٌؼوثٟ االل١ٍّٟ إٌظبَ(. 1986. )٘الي اٌل٠ٓ ػٍٝ ٚ ِطو، ع١ًّ -

 .اٌؼوث١خ اٌٛؽلح كهاٍبد ِووي ث١وٚد:  (.اٌقبَِخ اٌطجؼخ)

 اٌشوق كهاٍبد ِووي: ػّبْ(.  اٌَبثؼخ اٌطجؼخ) اٌفٍَط١ٕ١خ اٌمض١خ اٌٝ اٌّلفً(. 2004. )اٌؾّل عٛاك -

 .الٍٚؾ

 كاهاٌغ١يح: . اٌؼواق اؽزالي فٟ لواءح :ٌٍؼواق اٌؼَىوٞ ٌٍغيٚ االِو٠ى١خ اٌوؤ٠خ(. 2004. )اٌقطبة ؽٍّٟ -

 .ٌٍٕشو الؽّلٞ

 اٌي٠زٛٔخ ِووي: ٌجٕبْ ث١وٚد،. ٚاٌَّزمجً اٌٛالغ :االٍوائ١ٍٟ ِٓا٢ فبقآ(. 2007. )ِؾّٛك ١ٌٚل فبٌل -

 .ٚالٍزشبهاد ٌٍلهاٍبد

 . ٚاٌزوعّخ ٚاٌزٛى٠غ ٌٍٕشو اللالَ كاه:  اٌمب٘وح.  ضالي اَ ٔضبي اٌش١ؼخ(. 2011. )اٌَوعبٟٔ هاغت -

. ٚاٌؼشو٠ٓ اٌؾبكٞ اٌموْ اٚائً فٟ االٍٚظ اٌشوق فٟ إٌٛٚٞ اٌّٛلف(. 2007. )ِؾّل اٌؼظ١ُ ػجل ى٠ٕت -

 .اٌل١ٌٚخ اٌشوٚق ِىزجخ: اٌمب٘وح

  . اٌؾً ٟ٘ اٌضمبفخ: ِظو.  ٌٍفُٙ ِؾبٌٚخ اٌَٛه٠خ االىِخ(. 2012. )ػَىو ٍبِؼ -
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 اٌضبٌش اٌؼبٌُ ِووي: ٌٕلْ. ٚاٌزط٠ٛك اٌزفز١ذ: اٌق١ٍظ ٚؽوة اٍوائ١ً :اٌؼموة(. 1986. )اٌجياى ٍؼل -

 .ٌٕلْ. ٚإٌشو ٍبداٌٍله

 ٔٙؼخ: ِظو(. الٌٟٚ اٌطجؼخ) اٌؼوة ضل ِو٠ى١خأ ِإاِوح اٌىج١و االٍٚظ اٌشوق(. 2005. )اٌالٚٔلٜ ٍؼ١ل -

 .ِظو

 .ٚاٌزٛى٠غ ٌٍٕشو اٌشوٚق كاه: هللا هاَ. اٌؼوثٟ اٌٛطٓ فٝ اٌز١ّٕخ اشىب١ٌخ(. 2007. )ؽبِل ١ٍٙو -

: كِشك. اٌّؼبطوح اٌؼب١ٌّخ اٌّشبوالد الُ٘ ٚرؾ١ًٍ ػوع ِؼبطوح ػب١ٌّخ لضب٠ب(. 2001. )ٚ٘جٟ طبٌؼ -

 .الٍل ِىزجخ

. (اٌطجؼخ األٌٚٝ)ٚاالٍال١ِخ اٌؼوث١خ إٌّطمخ فٟ اال٠وأٟ اٌّشوٚع(. 2013. )افوْٚ ٚ اٌٍّٛٛٞ، طجبػ -

 .كاه ػّبه ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ: ػّبْ

 اٌطجؼخ) ٚاٌّظبٌؼ ٘لافاأل طواع ٍٚطٟأ اٌشوق ٚإٌظبَ اٌؼوثٟ إٌظبَ(. 1995. )اؽّل ىوٟ طالػ -

 .اٌضبٌش اٌؼبٌُ كاه: اٌمب٘وح(.  الٌٚٝ

 ػّبْ: كاه (. الٌٚٝ اٌطجؼخ)ٟػٚإٌٛ اٌىّٟ اٌؼٍّٟ اٌجؾش(. 2010. )اٌَبِوائٟ ا٠ّبْ ٚ لٕلٌغٟ، ػبِو -

 .اٌؼ١ٍّخ ا١ٌبىٚهٞ

 ٌٍضٛهح ٚا١ٌَبٍخ ٚاٌؼمبئل٠خ اٌزبه٠ق١خ االثؼبك اٌّغًٛ كٚه ٚعبء(. 1982).اٌغو٠ت ِؾّل هللا ػجل -

 .كاه اٌغ١ًٍ ٌٍطجبػخ،  ػّبْ .(اٌطجؼخ األٌٚٝ)اال٠وا١ٔخ

 .اٌفىو كاه: كِشك. ١ٍبآ عغواف١ب(. 1988. )ؽ١ّلح اٌوؽّٓ ػجل -

 كاه: اٌمب٘وح. ٚاٌّزغ١واد اٌّفب١ُ٘ ِٓ ٚالؼٟ الزواة - ا١ٌَب١ٍخ اٌؼٍَٛ ِجبكئ(. 2012. )ٍالِخ عّبي ػٍٝ -

 .اٌؼوث١خ إٌٙؼخ

 ارؾبك: كِشك.  االِو٠ى١خ ٚاالِجو٠ب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ اٌظ١ٔٛ١ٙخ ث١ٓ اٌىج١و ٍٚظاأل اٌشوق(. 2005. )ؽ١َٓ غبىٞ -

 . اٌؼوة اٌىزبة

 ِإٍَخ: ٍِٛىٛ. اال٠وا١ٔخ االٍال١ِخ اٌضٛهح لبئل هؤ٠خ اٌقبِٕئٟ ِبَاإل فُٙ فٟ(. 2008. )ٍغلثٛه وو٠ُ -

 .اٌلٌٟٚ ٌٍَالَ وبه٠ٕغٟ

 .اٌوث١ؼبد شووخ: اٌى٠ٛذ. اٌّمبهٔخ ا١ٌَب١ٍخ إٌظُ طٛيأ(. 1987. )إٌّٛفٟ وّبي -

 ِإٍَخ: ث١وٚد. (االٌٟٚ اٌطجؼخ) 2004 ػبَ ك١ًٌ: اٍوائ١ً(. 2004. )ِٕظٛه و١ًّ ٚ اٌٙبكٞ، ػجل فٛى -

 .اٌفٍَط١ٕ١خ اٌلهاٍبد



  

  

  256 

 

 اٌؼٍَٛ فٝ االؽظبئٟ ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟ اٌجؾش ِٕب٘ظ(. 2008. )اٌفوا ِبعل ِؾّل ٚ ِملاك، اثوا١ُ٘ ِؾّل -

 .الٍال١ِخ اٌغبِؼخ اٌطبٌت ِىزجخ: غيح. خ٠لزظبكٚاإل االكها٠خ

 ا١ٌٙئخ: اٌمب٘وح. ف١ٕ١ّخ ٍٍطخ اَ اٍال١ِخ عّٙٛه٠خ ا٠واْ(. 2010. ) ٚافوْٚ ٚ اٌّإِٓ، ػجل اٌَؼ١ل ِؾّل -

 .ٌٍىزبة اٌؼبِخ اٌّظو٠خ

 .اٌشوٚق كاه: اٌمب٘وح. ا١ٌبثب١ٔخ اٌّمبالد(. 2009. )١٘ىً ؽ١َٕٓ ِؾّل -

 .اٌفىو كه: كِشك. ٚاالِٓ ٠خلزظبكاال اٌز١ّٕخ ا١ٌَب١ٍخ اٌز١ّٕخ(. 2002. )فبرّٟ ِؾّل -

 .ٌٍٕشو اٌغ١ًٍ كاه: ػّبْ (.االٌٟٚ اٌطجؼخ) ٚربه٠ـ اهع فٍَط١ٓ(. 1984. )إٌؾبي ٍالِخ ِؾّل -

 .كاه ى٘واْ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ :ػّبْ .(االٌٟٚ اٌطجؼخ) اٌّوعفْٛ(. 1007. )شؾبكح اٌل٠ٓ ٔٛه ِؾّل -

 .الٍالِٟ اٌّىزت: ث١وٚد. ٚافغبَٔزبْ ا٠واْ اٌّؼبطو اٌزبه٠ـ-االٍالِٟ اٌزبه٠ـ(. 1995. )شبوو ِؾّٛك -

 ِإٍَخ: ث١وٚد. 1964 ٌؼبَ اٌفٍَط١ٕ١خ ٌٍمض١خ إٌَٛٞ اٌىزبة(. 1966. )ِوشل ١ٌٚل ٚ ػٕجزبٚٞ، ِٕنه -

 .اٌفٍَط١ٕ١خ اٌلهاٍبد

 الِبهاد كثٟ،. اٌل١ٌٚخ اٌؼاللبد فٟ االٍب١ٍخ اٌّفب١ُ٘(. 2008. )اٚغبل٘بْ ر١وٞ ٚ غو٠ف١ش، ِبهر١ٓ -

 .ٌألثؾبس اٌق١ٍظ ِووي: اٌّزؾلح اٌؼوث١خ

 .الٍال١ِخ اٌغبِؼخ ِىزجخلبػخ اٌىزت اٌؼوث١خ:  غيح. .اٌجبئَخ اٌضٛهح(. 2007. )اٌٍّٛٛٞ ٍِٛٝ -

 اٌّطجٛػبد شووخ: ٌجٕبْ - ث١وٚد.  اٌؼب١ٌّخ اٌؼَىو٠خ اٌمٜٛ اٌوػت رٛاىْ(. 2013. )ىػوٚه ٘بكٞ -

 .ٚإٌشو ٌٍزٛى٠غ

 .اٌمٍُ كاه: كِشك.  اٌؼوث١خ اٌجالك ػٍٝ ٚاصو٘ب ا١ٌٙٛك٠خ اٌزوو١خ اٌؼاللبد(. 2002. )كه٠ٚش ٘لٜ -

 ف١ؼـو ِؾّـل عبِؼـخ: اٌغيائو. ا٠واْ فٝ ا١ٌَبٍٟ إٌظبَ(. 2008. )َٔو٠ٓ غٛشٟ ٚ ػز١مخ، ٔظ١ت -

 ".ثَىـوح"

 ِإٍَخ: ث١وٚد. 1966 ٌؼبَ اٌفٍَط١ٕ١خ ٌٍمض١خ إٌَٛٞ اٌىزبة(. 1968. )أفوْٚ ٚ ِوشل، اثٝ ١ٌٚل -

 .اٌفٍَط١ٕ١خ اٌلهاٍبد
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 :اٌؼ١ٍّخ صبٌضبً: اٌوٍبئً

 اٌشوق فٟ اٌمٛٞ رٛاىْ ػٍٝ أؼىبٍبرٙبٚ االل١ّ١ٍخ ا١ٌَب١ٍخ اٌزغ١واد(. 2013. )ىػوة ؽَٓ ١ٍٍُ أؽّل -

 .الى٘و عبِؼخ، ِٕشٛهح غ١و ِبعَز١و هٍبٌخ: غيح .2012-2003 االٍٚظ

 اٌّقبطو االٍوائ١ٍٟ اال٠وأٟ إٌٛٚٞ اٌظواع(. 2012. )هوجخ اثٛ طالػ ِؾّٛك ٚ ؽج١ت، ػب٠ش أؽّل -

 .الٍال١ِخ اٌغبِؼخ، ِٕشٛهح غ١و ِبعَز١و هٍبٌخ: غيح.  ٚاٌزؾل٠بد

-1991 اٌؼوثٟ اٌمِٟٛ االِٓ ػٍٝ ٚرأص١وٖ اال٠وأٟ إٌٛٚٞ اٌجؤبِظ(. 2010. )اٌّٙض ٚائً كه٠ٚش اٌؼجل -

 .الى٘و عبِؼخ ،ِٕشٛهح غ١و ِبعَز١و هٍبٌخ: غيح. 2000

 هٍبٌخ: غيح. االٍٚظ اٌشوق فٟ اٌمٛٞ رٛاىْ ػٍٝ ٚاصو٘ب ا١ٌَب١ٍخ اٌزغ١واد(. 2013. )ىػوة ١ٍٍُ أِغل -

 . الى٘و عبِؼخ ِٕشٛهح، غ١و ِبعَز١و

 اٌق١ٍظ ِٕطمخ فٟ اٌغل٠خ اٌغ١ٛثٌٛز١ى١خ ٚاٌزطٍؼبد اٌغغوافٟ اٌّٛلغ ا٠واْ(. 2014. )ػ٠ٛل ِؾّل ثشبه -

 .اٌغغواف١ب لَُ ثغلاك عبِؼخ ،غ١و ِٕشٛهح ِبعَز١و هٍبٌخ: ثغلاك. ٌٍؼواق فبطخ شبهحئ ِغ اٌؼوثٟ

 ؽّبً االٍال١ِخ اٌّمبِٚخ ؽووخ رغبٖ اال٠وا١ٔخ اٌقبهع١خ ا١ٌَبٍخ(. 2014. )ػّواْ اثٛ هللا ػجل ؽّلاْ -

 .ٚا١ٌَبٍخ الكاهح اوبك١ّ٠خ، ِٕشٛهح غ١و ِبعَز١و هٍبٌخ:  غيح. 2006-2013

 اٌمِٟٛ االِٓ ػٍٝ أؼىبٍبرٗٚ اال٠وأٟ إٌٛٚٞ اٌجؤبِظ(. 2011. )ؽ١َٕٓ اٌٙبكٞ ػجل ؽ١َٓ هائل -

 .الى٘و عبِؼخ ِٕشٛهح، غ١و ِبعَز١و هٍبٌخ: غيح .0202-0929 االٍوائ١ٍٟ

 اٌشوق ِٕطمخ فٟ اٌؼوثٟ اٌمِٟٛ االِٓ رغبٖ اال٠وا١ٔخ االٍزوار١غ١خ(. 2012. )اٌغواثؼخ ٍالِخ هعبئٟ -

 .الٍٚؾ اٌشوق عبِؼخ ، ِٕشٛهح غ١و ِبعَز١و هٍبٌخ: ػّبْ. االٍٚظ

، ِٕشٛهح غ١و ِبعَز١و هٍبٌخ. اٌٍٛطٟ ا١ٍب فٟ اٌلٌٟٚ اٌزٕبفٌ(. 2011. )اٌؼؼب٠ٍخ ػٛكح فالػ هللا ػجل -

 .الٍٚؾ اٌشوق عبِؼخػّبْ، 

 غ١و ِبعَز١و هٍبٌخ: ػّبْ. اال٠وأٟ إٌٛٚٞ ٚاٌزؾلٞ اٌؼوثٟ اٌق١ٍظ آِ(. 2011. )اٌّط١وٞ فبٌؼ هللا ػجل -

 .الٍٚؾ اٌشوق عبِؼخ، ِٕشٛهح

 ِبعَز١و هٍبٌخ: ثغلاك. ف١ٗ ٚاٌزٕجإ اٌغٛاه ٚالغ فٟ كهاٍخ ه١ٍٚب- ا٠واْ(. 2006. )ػٍٟ ٘بكٞ إٌّؼُ ػجل -

 . اٌىٛفخ عبِؼخ ،ِٕشٛهح غ١و

: غيح. االٍوائ١ٍٟ ٌمِٟٛا االِٓ ػٍٝ ٚرأص١و٘ب اٌّظو٠خ ٠ٕب٠و 05 صٛهح(. 2013. )ا٠ٌَٛووٟ ِؾّل غَبْ -

 .الى٘و عبِؼخ ِٕشٛهح، غ١و ِبعَز١و هٍبٌخ
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-0225) اٌّظو٠خ اال٠وا١ٔخ اٌؼاللبد ػٍٝ االل١ّ١ٍخ اٌّزغ١واد اصو(. 2013. )ؽٌٍ اٌؼجل ػط١خ وّبي -

 .الى٘و عبِؼخ، ِٕشٛهح غ١و ِبعَز١و هٍبٌخ: غيح. (0200

 هٍبٌخ: غيح. فٍَط١ٓ فٟ االٍال١ِخ اٌّمبِٚبد ؽووخ رغبٖ اال٠وا١ٔخ ا١ٌَبٍخ(. 2012. )ٍؼلٖ اثٛ اؽّل ِؾّل -

 . الى٘و عبِؼخ، ِٕشٛهح غ١و ِبعَز١و

 هٍبٌخ: غيح. االل١ٍّٟ إٌظبَ ػٍٝ ٚاصوٖ اٌغل٠ل االٍٚظ اٌشوق ِشوٚع(. 2012. )اٌؼف١فٟ ؽَٓ ِؾّٛك -

 .الى٘و عبِؼخ ِٕشٛهح، غ١و ِبعَز١و

 ػٍٝ رطج١م١خ كهاٍخ - ٞلزظبكاال ٚإٌّٛ اٌؼَىوٞ رفبقاال ث١ٓ اٌؼاللخ عل١ٌخ(. 2014. )ى٠بكح ِؾّل ِٟ -

 .الٍال١ِخ اٌغبِؼخ ،ِٕشٛهٖ غ١و ِبعَز١و هٍبٌخ: غيح. اٌؼوثٟ اٌلٚي - اٍوائ١ً

 غ١و ِبعَز١و هٍبٌخ: غيح. (1981-1945)ا٠واْ رغبٖ االِو٠ى١خ ا١ٌَبٍخ(. 2012. )١ٍِؾخ ِؾّٛك ٔج١ٍخ -

 .الٍال١ِخ اٌغبِؼخ ،ِٕشٛهح

 ا١ٌَبٍٟ اٌمواه طٕبػخ فٟ االٍوائ١ٍ١خ اٌؼَىو٠خ اٌّإٍَخ كهاٍخ(. 2012. )فٍف شؼ١ل ك٠ت اٌل٠ٓ ٔظو -

 عبِؼخ ،ِٕشٛهح غ١و ِبعَز١و هٍبٌخ: غيح. 2009-2000 (ّٔٛمعب - ٌٚجٕبْ اٌفٍَط١ٕ١خ اٌٍَطخ) اٌقبهعٟ

 .الى٘و

 اٌزوو١خ اٌؼاللبد ػٍٝ اٌزووٟ ٚاٌز١ّٕخ اٌؼلاٌخ ؽية طؼٛك اصو(. 2011. )اٌغٛي اٌوؤف ػجل ٠َوٞ -

 .الى٘و عبِؼخ ، ِٕشٛهح غ١و ِبعَز١و هٍبٌخ: غيح.  االٍوائ١ٍ١خ

 االٍٚظ اٌشوق ٔؾٛ ٚا٠واْ روو١ب ِٓ ٌىً االل١ّ١ٍخ االٍزوار١غ١خ(. 2013. )اٌؼلٚاْ هللا ػجل ٠ٍٛف ؽب٠ً -

 .الٍٚؾ اٌشوق عبِؼخ ،ِٕشٛهح غ١و ِبعَز١و هٍبٌخ:  الهكْ (.2002-2013)

 رؾ١ًٍ اٌؼوثٟ اٌٛطٓ فٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّب٘ظ ٚرغ١و إلطالػ االِو٠ىٟ اٌّشوٚع(. 1994. )ؽّلٞ ٚهكح -

و١ٍخ اٌؼٍَٛ  ،اٌغيائو: هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح، عبِؼخ اٌغيائو. اٌل١ٌٚخ اال٘واَ طؾ١فخ ِضّْٛ

 ا١ٌَب١ٍخ ٚالػالَ.

 

 :االٌىزو١ٔٚخ هاثؼبً: اٌّواعغ

- (12 10, 2014) .CNN . ئ٠واْ رواًٍ أِو٠ىب ؽٛي اٌؾوة ِغ كاػش ٚرؾنه٘ب: ٍمٛط ٔظبَ األٍل فط١و

-http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/10/12/isreal ِٓ الٍزوكاك رُ. ػٍٝ أِٓ ئٍوائ١ً

syria-assad-isis. 
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 رُ. اإلل١ّ١ٍخ اٌزطٛهاد ظً فٟ اٌؾيَ ػبطفخ َِزمجً: ِزظبػل علي(. 2015, 4 19. )ِٕشبٚٞ ئثوا١ُ٘ -

 http://www.acrseg.org/37887: ٚاٌلهاٍبد ٌٍجؾٛس اٌؼوثٟ اٌّووي ِٓ الٍزوكاك

 ِٛلغ ِٓ الٍزوكاك رُ. افز١به ؽُ اٌؼ١ٕخ اٍزقلاَلٛاػل ١َِوح فٝ (. 2013, 3 23. )فؼو اثوا١ُ٘ اؽّل -

 /http://www.alukah.net/Web/khedr/11318/51829: فؼو اثوا١ُ٘ اؽّل اٌلوزٛه

 رُ.  اٌَّبٌخ اٌَٛه٠خ ٍإاي اٌّظ١و ٚاٌَّزمجً اٌؾوان اٌشؼجٟ فٟ ٍٛه٠خ(. 2014, 1 8. )اٌفٛاى اؽّل -

 http://www.jadaliyya.com/pages/index/18425:  اٌغل١ٌخ ِٛلغ ِٓ الٍزوكاك

 CNN ِٓ الٍزوكاك رُ. . ١ٍٕبه٠ٛ٘بد اٌَّزمجًاٌشوق األٍٚظ اٌغل٠ل.(. 2015, 4 15. )هثٗ ػجل اؽّل -

 http://arabic.cnn.com/opinion-shorouk-egypt-middle-east:  ثبٌؼوث١خ

 ا١ٌَٛ فٍَط١ٓ ِٓ الٍزوكاك رُ. ا٠واْ اٌضٛهح االٍال١ِخ ٚاٌمض١خ اٌفٍَط١ٕ١خ(. 2010, 2 15. )شوؿ اثٛ لاٍؼ -

 /paltoday.ps/ar:  الفجبه٠خ

 اٌغي٠وح ِٓ الٍزوكاك رُ. طبكهاد ئ٠واْ اٌيهاػ١خ رورفغ هغُ اٌؼمٛثبد(. 2013, 1 6. )ٚه٠ٚزوى اٌغي٠وح -

 /http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2013/1/6: ٔذ

. اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ -اٌجؾو٠ٓ ٟ٘ إٌمطخ االٍزوار١غ١خ فٟ اٌظواع اال٠وأٟ(. 2015. )اٌل٠به -

www.aldiyaronline.com. 

:  ٔذ اٌوٍبٌخ ِٓ الٍزوكاك رُ. ا١ٌّٓ ٠مٍك اٍوائ١ً : ثبة إٌّلة ثبد ِؼبك٠ب(. 2015, 3 7. ) ٔذ اٌوٍبٌخ -

http://alresalah.ps/ar/post/110919/ 

 ِٓ الٍزوكاك رُ! اٍوائ١ً ٚا٠واْ...ؽوة ف١ب١ٌخ رلِو اٌشوق االٍٚظ(. 2013. )إٌجب -

https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/fhBvwd89zXo 

 رُ. ا١ٌَبٍخ اٌقبهع١خ اإل٠وا١ٔخ رغبٖ ئٍوائ١ً ِٓ ِٕظٛه اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ(. 2003. )٠ٍٛفٟ ِؾّل ا١ِو -

: اٌج١ٕٗ ِٛلغ ِٓ الٍزوكاك

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=1450&lang= 

رٕظً روو١ب ٚثبوَزبْ ِٓ )١ٍٕبه٠ٛ٘بد ٔٙب٠خ ػبطفخ_اٌؾيَ( : أؼىبٍبد (. 2015, 4 14. )اٌؼجبكٌخ ا٠بك -

: اٌٛؽٓ ك١ٔب ِٓ الٍزوكاك رُ. اٌزؾبٌف إٌَٟ اٌنٞ رمٛكٖ اٌَؼٛك٠خ

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/04/14/698061.html 

:  ٔذ اٌغي٠وح ِٓ الٍزوكاك رُ.  ا١ٌَبٍخ اٌقبهع١خ اال٠وا١ٔخ(. 2004, 4 21. )اٌشولبٚٞ ثبو١ٕبَ -

-b997-402b-0c60-http://www.aljazeera.net/home/print/787157c4 

http://www.aljazeera.net/home/print/787157c4-0c60-402b-b997-
http://www.aljazeera.net/home/print/787157c4-0c60-402b-b997-
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 اٌغي٠وٖ ِٓ الٍزوكاك رُ. اإل٠وأٟ ِٓ اٌووٛك اٌزضقّٟ لزظبكً٘ ٠زؼبفٝ اال(. 2014, 6 15. )ثلٚٞ ربِو -

 -http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2014/6/15/%D9%87%D9%84: ٔذ

 عو٠لح اٌمجٌ ِٓ الٍزوكاك رُ. ه١ٍٚب ال رؾجن االفز١به ث١ٓ ئ٠واْ ٚئٍوائ١ً(. 2006, 10 27. )اٌمجٌ عو٠لح -

 :  شبٍِخ ١ِٛ٠خ و٠ٛزخ

http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=212529&CatID=321 

 ِٓ الٍزوكاك رُ. اإلٍوائ١ٍ١خ–اٌضبثذ ٚاٌّزؾٛي فٟ اٌؼاللخ اإل٠وا١ٔخ(. 2013, 10 1. )ػلٞ ى٘ٛه ؽناَ -

 http://therepublicgs.net/18759: اٌغّٙٛه٠خ

١ٍٕبه٠ٛ ِب ثؼل اٌظفمخ: ِب اٌنٞ ٍزفؼٍٗ ئٍوائ١ً (. 2015, 2 11. ) وبٞ كاٍب كا١ٌب ٚ ِبهر١ٕٟ، ؽ١فوٞ -

 ٚاٌلهاٍبد ٌٍجؾٛس اٌوٚاثؾ ِووي ِٓ الٍزوكاك رُ ٔٛٚٞ ٔٙبئٟ ِغ ئ٠واْ؟ رفبقٚاٌَؼٛك٠خ ؽبي اٌزٛطً ال

 http://rawabetcenter.com/archives/3840:  الٍزوار١غ١خ

رُ الٍزوكاك  .اٌل١ٌٚخ اٌؼوة ِغٍخ. اٌؼلاء ى٠ف ٠ىشف الِو٠ىٟ ال٠وأٟ اٌزمبهة(. 2013. )غلاه ؽ١ٕٓ -

ِٓ: http://arb.majalla.com/2013/11/article55248655 

: ِغوً ِٓ الٍزوكاك رُ.  ؽغُ اٌمٛح اٌؼَىو٠خ اال٠وا١ٔخ(. 2008, 9 24. )١ٌٚل فبٌل -

http://www.maghress.com/assif/4982 

: هٚٚكاٚ ِٓ الٍزوكاك رُ. ه١ٍٚب روك ػٍٝ ئٍز١بء ئٍوائ١ً(. 2015, 4 6. )هٚٚكاٚ -

http://rudaw.net/arabic/world/070420156 

 :لجٌ عو٠لحرُ الٍزوكاك ِٓ . طلاَ ٍمٛط ِٓ ػّبْ فبفذ ٌّبما(. 2013. )اٌقّبه هائل -

http://www.alankabout.com/literature/books/19689.html?p=11 

 ٠وفغ.. إٌٜٛٚ اإل٠وأٝ ١ٍٕٚبه٠ٛ٘بد اٌشوق األٍٚظ رفبقاال(. 2015, 4 6. ) اٌٛهافٟ ا٠ّبْ ٚ ػالَ، ٍبهح -

:  اٌَبثغ ا١ٌَٛ ِٓ الٍزوكاك رُ. ثبٌٛوبٌخ ٌٍؾوٚة فززفوؽ ئ٠واْ ػٓ اٌؼمٛثبد

http://www.youm7.com/story/2015/4/6/ 

: ١ٔٛى ٍىبٞ ِٓ الٍزوكاك رُ. اإل٠وأٟ ّٔٛ اٌٛاهكاد ا٠ٛ١ٍ٢خ ِٓ إٌفظ(. 2014, 8 29. )ػوث١خ ١ٔٛى ٍىبٞ -

http://www.skynewsarabia.com/web/article/684542/ 

 ِٓ الٍزوكاك رُ. فض١ؾخ ا٠واْ ع١ذ اٌمظخ اٌىبٍِخ(. 2010. )اٌجظوح شجىخ -

http://www.albasrah.net/ar_articles_2010/1210/iran_jeet_231210.htm 

 رُ. اٌّفبٚضبد ا٠ٌٕٚٛخ اإل٠وا١ٔخ...األثؼبك ١ٍٕٚبه٠ٛ٘بد اٌَّزمجًرّل٠ل (. 2014, 4 30. )اٌؼوثٟ شؾبرٗ -

 /http://studies.alarabiya.net/hot-issues: ٌٍلهاٍبد اٌؼوث١خ ِؼٙل ٔذ اٌؼوث١خ ِٓ الٍزوكاك

http://rawabetcenter.com/archives/3840
http://rudaw.net/arabic/world/070420156
http://rudaw.net/arabic/world/070420156
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 ِٛلغ ِٓ الٍزوكاك رُ. ٔٛٚٞ اَ طفمخ شبٍِخ  ارفبقٚا٠واْ  اِو٠ىب(. 2015, 4 4. )اٌؼي٠ي ػجل شو٠ف -

 ISLAMMEM.CC/TAHKIKAT/2015:  الٍالَ ِفىوح

 ِٓ الٍزوكاك رُ.  ٠خ ٌٍّشوٚع اال٠وأٟ ثبٌّٕطمخلزظبكاالثؼبك اال(. 2014, 9 25. )اٌظبٚٞ اٌؾبفع ػجل -

 http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2014/9/25:  ٔذ اٌغي٠وح

رظٛهاد اٌلٚي اإلٍال١ِخ )روو١ب، ئ٠واْ، ثبوَزبْ( ؽٛي َِزمجً (. 2005, 11 22. )اٌوشلاْ اٌفزبػ ػجل -

 اٌؼوثٟ اٌظواع ١ٍٕبه٠ٛ٘بد َِزمجً ِإرّو ِٓ الٍزوكاك رُ. 2015اإلٍوائ١ٍٟ ؽزٝ ػبَ  –اٌظواع اٌؼوثٟ 

 http://www.mesc.com.jo/final%20seminar/sim-01.htm: الٍوائ١ٍٟ

 ِٓ الٍزوكاك رُ. ٌـ"ػبطفخ اٌؾيَ".. اٌواثؾْٛ ٚاٌقبٍوْٚلواءح ئٍوائ١ٍ١خ (. 2015. )ػبِو اثٛ ػلأبْ -

 /http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/3/29: ٔذ اٌغي٠وح

 ِٓ الٍزوكاك رُ. لواءح ئٍوائ١ٍ١خ ٌـ ػبطفخ اٌؾيَ اٌواثؾْٛ ٚاٌقبٍوْٚ(. ربه٠ـ ثال. )ػبِو اثٛ ػلٔبْ -

 /http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/3:  ٔذ اٌغي٠وٖ

 ِٓ الٍزوكاك رُ. اٌزفبّ٘بد ارفبق١ٍٕبه٠ٛ٘بد رؼبًِ ئٍوائ١ً ِغ ئ٠واْ ثؼل (. 2015, 4 9. )اٌجٕلاهٞ ػوفخ -

 /http://www.dotmsr.com/details:  ِظو كٚد ِٛلغ

:  ِظو كٚد ِٓ الٍزوكاك رُ .ئٍوائ١ًً٘ رظت "ػبطفخ اٌؾيَ" فٟ ِظٍؾخ (. 2015. )اٌجٕلاهٞ ػوفخ -

http://www.dotmsr.com/details 

.  اِو٠ىباٌّزجٍٛه ث١ٓ ا٠واْ ٚ رفبقا٠ٓ رزّٛضغ اٌمض١خ اٌفٍَط١ٕ١خ فٟ ظً اال(. 2015, 3 26. )ؽجٍخ اثٛ ػٍٝ -

 /www.quds.net.com./news/view/303636:  ٔذ للً ٚوبٌخ ِٛلغ ِٓ الٍزوكاك رُ

 .الٍٚؾ اٌشوق رُ الٍزوكاك ِٓ طؾ١فخ. ٚاٌؼوة ٔز١ٕب٘ٛ(. 2015. )ٍؼ١ل إٌّؼُ ػجل -

20586http://aawsat.com/home/article/3 

رُ الٍزوكاك ِٓ . ػّواْ. اٌؾيَ ػبطفخ ؽٍّخ ؽٛي(. 2015. ) الٍزوار١غ١خ ٌٍلهاٍبد ػّواْ -

https://www.omrandirasat.org 

 الٍزوكاك رُ ." أَ "رفبُ٘ ١ٍبٍٟ"ارفبقِفبٚضبد إٌٛٚٞ اإل٠وأٟ.. "(. 2015, 4 10. )اٌظ١ّلٞ فبؽّخ -

:  ٌٍلهٍبد اٌغي٠وح ِووي ِٓ

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/02/201522582721267628.htm 

ئٍوائ١ً ٚاٌضٛهح اٌَٛه٠خ: فٛف ػٍٝ (. 2014, 4 30. )اٌؼوثٟ اٌشوق ِووي فٟ ا١ٌَب١ٍخ اٌلهاٍبد لَُ -

 - ٚالٍزوار١غ١خ اٌؾؼبه٠خ ٌٍلهاٍبد اٌؼوثٟ اٌشوق ِووي ِٓ الٍزوكاك رُ ؟ٔظبَ أَ رٛعٌ ِٓ َِزمجً

 /http://asharqalarabi.org.uk :ٌٕلْ

http://www.quds.net.com./news/view/303636/
http://aawsat.com/home/article/320586
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 i24: www.i24 ِٛلغ ِٓ الٍزوكاك رُ. اٍوائ١ً ا٠ٓ افزفٝ اٌّياهػْٛi24. (11, 2014 .) لٕبح -

news,tv/ar/؟ 

 .ٔذ اٌؼوث١خ لٕبح ِٓ الٍزوكاك رُ. ا٠واْ اٌجب١ٍظ فٟ اٌؼواق ثؼل ٍٛه٠ب ٌٚجٕبْ(. 2014, 6 28. )اٌؼوث١خ لٕبح -

: ٔذ اٌغي٠وح ِٓ الٍزوكاك رُ.  كٚه ا٠واْ اٌشوق اٍٚطٟ فٝ ا١ٌّياْ(. 2014, 5 5. )اٌي٠ٚوٞ ِؾغٛة -

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/5/5 

 عو٠لح الٍٚؾ اٌشوق ِٓ الٍزوكاك رُ. ا٠واْ ٚاٍزغالي اٌٛهلخ اٌفٍَط١ٕ١خ(. 2014, 2 28. )اٌٍَّٟ ِؾّل -

 AAWSAT.COM/HPMElARTICLE: اٌل١ٌٚخ اٌؼوة

:  اٌشوٚق ِٓ الٍزوكاك رُ «.هأل»َِزمجً ٍٛه٠ب فٝ هأٜ ِإٍَخ (. 2014, 11 21. )إٌّشبٚٞ ِؾّل -

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21112014&id=1ef7e6ab-

6979-42ca-88d7-1dfce8eaac54 

 ِٓ الٍزوكاك رُ. اإلٍوائ١ٍٟ ثَجت اٌؾوة ػٍٝ غيح بكلزظفَبئو لب١ٍخ ٌال(. 2014, 7 26. )ػب٠ش ِؾّل -

 /http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2014/07/26: اٌؼوث١خ

١ٍٕبه٠ٛ٘بد رؾلك َِزمجً ا١ٌّٓ..ِقبٚف ِٓ ٔفٛم اٌمبػلح ٚاٌزم١َُ  4(. 2015, 3 29. )اٌغٛاك ػجل ِؾّل -

: اٌجٍل طلٞ ِٓ الٍزوكاك رُ. ً األف١وٚاٌؾىُ رؾذ ػّبِخ "ِالٌٟ طٙواْ"..ٚػبطفخ اٌؾيَ األِ

http://www.el-balad.com/1460895 

 الٍزوكاك رُ. ا١ٌّٓ.. ١ٍٕبه٠ٛ ٍٛه٠ب عل٠ل ػٍٝ ٍبؽخ اٌشوق األٍٚظ(. 2015, 4 10. )فوغً ٔبطو ِؾّل -

 http://mandabpress.com/story/2015-3-10/6320: ثوً ِٕلة ِٓ

 رُ. ٚاشٕطٓلٛح ئ٠واْ اٌؼَىو٠خ ِٓ ِٕظٛه (. 2006, 8 5. )ٚالٍزوار١غ١خ اٌل١ٌٚخ اٌلهاٍبد ِووي -

 : ٚاشٕطٓ-ٌٍلهاٍبد اٌلٌٟٚ اٌش١واىٞ الِبَ ِؼٙل ِٓ الٍزوكاك

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/257.htm 

: اٌى١َٕذ ِٛلغ ِٓ الٍزوكاك رُ. هؤٍبء ؽىِٛخ اٍوائ١ً(. 2015. )اٌى١َٕذ ِٛلغ -

http://www.knesset.gov.il/govt/eng/govtbynumber_eng.asp 

: ِظو كٚد ِٓ الٍزوكاك رُ. هعبي اٌل٠ٓ -اٌضٛهح اال٠وا١ٔخ (. 2015, 2 1. ) ِظو كٚد ِٛلغ -

www.dotmsr.com/details/ 

 ؽٙواْ فٟ ا٠٢بد ٔظبَ ث١ٓ اٌز١ٍَؾٟ اٌزؼبْٚ(. 2010, 9 1. )اٌؼبثل٠ٓ ى٠ٓ ٍوٚه ِؾّل اٌش١ـ ِٛلغ -

 :اٌؼبثل٠ٓ ى٠ٓ ٍوٚه ِؾّل اٌش١ـ ِٛلغ ِٓ الٍزوكاك رُ. اٌظ١ٟٙٛٔ ٚاٌى١بْ

 http://www.surour.net/index.php?group=view&rid=824 

http://www.dotmsr.com/details/
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 اٌقبهع١خ ِٓ الٍزوكاك رُ. ا١ٌٙىً ا١ٌَبٍٟ اٌؼبَ –اٌلٌٚخ (. 2011. ) الٍوائ١ٍ١خ اٌقبهع١خ ٚىاهح ِٛلغ -

 :  الٍوائ١ٍ١خ

http://mfa.gov.il/MFAAR/TheGovernment/TheState/Pages/political%20structure 

 ٚىاهح ِٓ الٍزوكاك رُ. ٌلٌٚخ ئٍوائ١ً 20-اٌؾىِٛخ اي(. 2014. ) الٍوائ١ٍ١خ اٌقبهع١خ ٚىاهح ِٛلغ -

: اٌقبهع١خ

http://mfa.gov.il/MFAAR/TheGovernment/CurrentGovernment/Pages/32nd%20go

vernment%20of%20israel.aspx 

 .ففٟ ٚرؼبْٚ ظب٘وٞ ػلاء الٍوائ١ٍ١خ ال٠وا١ٔخ اٌؼاللبد(. 2011. )الٍزوار١غ١خ ٌٍلهاٍبد اٌق١ٍظ ِووي -

 http://www.youm7.com/story/2011/8/28 .اٌملً رُ الٍزوكاك ِٓ 

: ١ٔٛى ٔشٛاْ ِٓ الٍزوكاك رُ. ١ٍٕبه٠ٛ٘بد اٌٛضغ ا١ٌّٕٟ َِزمجالً (. 2014, 9 19. )اٌجى١وٞ ٔج١ً -

http://nashwannews.com/articles.php?action=view&id=9933 

رُ الٍزوكاك ِٓ . اٌَّزمجً ٚافبق اٌّبػٟ فجواد ث١ٓ الٍالِٟ ٚاٌؼبٌُ ه١ٍٚب(. 2010. )اٌش١ـ ٔٛه٘بْ  -

 http://www.albayan.co.uk/StrategicReportCat.aspx?ReportId=1 :اٌج١بْ ِغٍخ

 ٍجىخ ِٓ الٍزوكاك رُ. اٌؼاللبد اٌو١ٍٚخ اإلٍوائ١ٍ١خ: علي اٌّظبٌؼ ٚاٌّٛالغ(. 2009, 10 9. )ِٕٛه ٘شبَ -

 /http://www.alukah.net/culture/0/8706: اٌضمبف١خ الٌٛوخ

: ١ٔٛى ِٓ الٍزوكاك رُ. ٓ طبكهاد ئ٠واْ اٌيهاػ١خ% 62ِاٌؼواق ٠َزٍٙه (. 2014, 8 4. )١ٔٛى ٚاٞ -

http://www.ynewsiq.com/ 

 الٍزوكاك رُ. ٍَِؼ طواع ئٌٟ ٠إكٞ لل اإل٠وأٟ اإلٍوائ١ٍٟ اٌظواع ً٘(. 2012, 1. )هأل ِإٍَخ رمو٠و -

 .اٌشبمٌٟ اٌّغ١ل ػجل اٌش١ـ ِٛلغ

http://resalatahlelsonah.blogspot.com/2012/02/blog-post_6330.html?view=classic 

  ِٓ الٍزوكاك رُ(. 2013, 6 1. )ٌٍغب٠خ ٍو٠خ ٚصبئك -

https://www.facebook.com/108557889349649/photos/pb.108557889349649.-

2207520000.1411493905./127145247490913/?type=3&theater 

:  ِظو كٚد ِٓ الٍزوكاك رُ. اٌَّزمجً ٌقو٠طخ ١ٍٕبه٠ٛ٘بد 4.. ا١ٌّٓ(. 2015, 1 21. )ف١ًٍ ٠بٍو -

http://www.dotmsr.com/details/ 

رُ الٍزوكاك ِٓ  .اٌمطو٠خ اٌشوق. ػوفبد ٠ٚبٍو ا٠واْ(. 2004. )ػي٠يٞ ٠ٍٛف -

http://yousefazizi.com/?p=369 

http://mfa.gov.il/MFAAR/TheGovernment/CurrentGovernment/Pages/32nd%20government%20of%20israel.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/TheGovernment/CurrentGovernment/Pages/32nd%20government%20of%20israel.aspx
http://nashwannews.com/articles.php?action=view&id=9933
http://nashwannews.com/articles.php?action=view&id=9933
http://www.ynewsiq.com/
http://www.dotmsr.com/details/
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 ِٓ الٍزوكاك رُ. األٍٚظ اٌشوق فٟ َِزّوح أىِبد: ِؼملح َِبهاد(. 2015, 4 10. )ٔبعٟ ػجبً ِؾّل -

 .http://www.acrseg.org/36736: ٚاٌلهاٍبد ٌٍجؾٛس اٌؼوثٟ اٌّووي

 

 :البحوث والدراساتخامسًا: 

- Aquastat. (2008) . ًٚاٌَىبْ ٚإٌّبؿ اٌغغواف١ب اٍوائ١ .Aquastst. 

: اٌلٚؽخ. اٌّؾزٍّخ ٚا١ٌَٕبه٠ٛ٘بد اٌوإ٘خ اٌزؾل٠بد اٌق١ٍغٟ اٌزؼبْٚ ١َِوح(. 2015. )الىكٞ اؽّل -

 . ٌٍلهاٍبد اٌغي٠وح ِووي

.  اال٠وأٟ اٌلٚه َِزمجً - االِو٠ىٟ اال٠وأٟ اٌزمبهة(. 2014. )اٌظّبكٞ فبؽّخ ٚ ِملَ، اك٠ٓ اهش١ٓ -

 . ٌٍلهاٍبد اٌغي٠وح ِووي:  اٌلٚؽخ

 ا١ٌَبٍبد اثؾبس ِؼٙل: فٍَط١ٓ.  اٍوائ١ً فٟ اٌطج١ؼٟ اٌغبى(. 2010. )ٚالعزّبػٟ ٞلزظبكال اٌّوالت -

 (.ِبً) اٌفٍَط١ٕ١خ ٠خلزظبكال

 .اٌمب٘وح. الٍوائ١ٍ١خ اٌؼوث١خ ٚاٌّفبٚػبد الِٓ لؼب٠ب(. 1995. )اٌؼوثٟ الٍزوار١غٟ اٌزمو٠و -

 فٟ االٍوائ١ٍ١خ اٌغبى الوزشبفبد اٌغ١ٍٛ١ب١ٍخ االصبه(. 2012. )ٚكهاٍخ ٌألثؾبس اٌؼوثٟ, ا١ٌَبٍبد ِووي -

 .ا١ٌَبٍبد ٚكهاٍخ ٌألثؾبس اٌؼوثٟ: اٌلٚؽخ. اٌّزٍٛظ شوق

 اٌغي٠وح ِووي:  اٌلٚؽخ.  ِن٘جٟ ثغطبء ِظٍؾٟ ؽٍف اال٠وا١ٔخ اٌؾٛص١خ اٌؼاللبد(. 2015. )اٌؼبٌُ اًِ -

 . ٌٍلهاٍبد

 ٌألثؾبس اٌؼوثٟ اٌّووي: اٌلٚؽخ.  فٍَط١ٓ ٚلض١خ اال٠وا١ٔخ االٍال١ِخ اٌغّٙٛه٠خ(. 2011. )ؽٗ اثٛ أٛه -

 .ا١ٌَبٍبد ٚكهاٍبد

: اٌلٚؽخ. ِٕٙب اٌق١ٍغ١خ اٌلٚي ِٚٛالف اٌؾيَ ٌؼبطفخ اٌغ١ٍٛ١بٍٟ ا١ٌَبق(. 2015. ) هللا ػجل عّبي -

 .ٌٍلهاٍبد اٌغي٠وح ِووي

ث١وٚد:  .االِو٠ى١خ اٌقبهع١خ ٚا١ٌَبٍخ االٍوائ١ٍٟ اٌٍٛثٟ(. 2007. )ٚاٌذ ٍٚٚز١ف١ٓ ١ِوشب٠ّو، عْٛ -

 .ِووي اٌي٠زٛٔخ ٌٍلهاٍبد الٍزشبه٠خ

:  اٌلٚؽخ. اٌؼبطفخ ثؼل ا١ٌّٓ. اٌٍَّؾخ اٌغبِؼبد كٚه ٚطؼٛك اٌلٌٚخ ا١ٙٔبه(. 2015. )عٛ٘و ؽَٓ -

 .ٚاٌلهاٍبد ٌألثؾبس اٌؼوثٟ اٌّووي

http://www.acrseg.org/36736
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.  اٍوائ١ً فٟ اٌقبطخ اٌٛؽلاد - اٌؼَىو٠خ اٌملهاد - اٌزغ١ٕل لبْٔٛ - اٌغ١ش(. 2013. )ؽّلٚٔخ هافذ -

 .ٚالٍزشبهاد ٌٍلهاٍبد اٌي٠زٛٔخ ِووي: ث١وٚد

:  ث١وٚد.  اٌّمجٍخ اٌؼوث١خ- االٍوائ١ٍ١خ ٚاٌؾوة االٍوائ١ٍ١خ اٌؼَىو٠خ االكاح(. 1979. )الشمو ه٠بع -

 . اٌفٍَط١ٕ١خ اٌلهاٍبد ِإٍَخ

 .اٌؼوثٟ الّٔبء ِؼٙل: ث١وٚد ".وبهرو ِجلا" اٌؼوثٟ اٌق١ٍظ فٟ االِو٠ى١خ ا١ٌَبٍخ(. 1982. )شىو ى١٘و -

ثغلاك: عبِؼخ ثغلاك  .. روو١ب ٚا٠واْ ّٔٛمعبً اٌؼواق ١ٍٚبٍخ ؽَٓ اٌغٛاه .. (2010) ٍؼل ؽمٟ رٛف١ك. -

 َِزٛكع اٌج١بٔبد اٌجؾض١خ ٚالوبك١ّ٠خ.

 ِإٍَخ: فٍَط١ٓ. ث١ّٕٙب اٌزؼبْٚ ِٚشبه٠غ ٚلجوص ئٍوائ١ً ف١بهاد(. 2014. )ٕ٘لهٍْٛ ٍب٠ّْٛ -

 . اٌفٍَط١ٕ١خ اٌلهاٍبد

 اٌلهاٍبد ِإٍَخ: فٍَط١ٓ. ئٍوائ١ً فٟ اٌطج١ؼٟ اٌغبى صٛهح(. 2014. )ػ١واْ ػٛك٠ل ٚ ئ٠فٓ، شّٛئ١ً -

 .اٌفٍَط١ٕ١خ

ِووي :  ث١وٚد.  اٌفٍَط١ٕ١خ اٌّمبِٚخ رغبٖ اٌّّبٔؼخ ِٚؾٛه ا٠واْ ِٛلف(. 2015. )ػزو٠ٌ ؽالي -

 .ٌٍلهاٍبد ٚاٌجؾٛس اٌي٠زٛٔخ

 اٌؼوثٟ اٌّووي:  اٌلٚؽخ.  اٌق١ٍظ ٚكٚي اٌؼوثٟ اٌّشوق كٚي ِغ ا٠واْ ػاللبد(. 2011. )ػزو٠َٟ ؽالي -

 . ا١ٌَبٍبد ٚكهاٍبد ٌالثؾبس

 .ِإرٗ عبِؼخػّبْ: . اٌؼوث١خ إٌّطمخ رغبٖ اٌل١ٌٚخ اٌمٛٞ اٍزوار١غ١بد(. 2002. )هاشلاْ اٌفزبػ ػجل -

 اٌغي٠وح ِووي:  اٌلٚؽخ.  ٚاٌّزغ١واد اٌٛالغ اٌفٍَط١ٕ١خ ٚاٌمض١خ ا٠واْ(. 2012. )ؽبفش اٌمبكه ػجل -

 . ٌٍلهاٍبد

 ِووي. اٌؼوثٟ اٌمِٟٛ االِٓ فٟ ٚاصو٘ب اٌو١ٍٚخ - اال٠وا١ٔخ اٌؼاللبد اطو(. 2015. )ٔؼٕبع اٌمبكه ػجل -

 . ٚاٌجؾٛس ٌٍلهاٍبد اٌّيِبح

 اٌغي٠وح ِووي:  اٌلٚؽخ.  ا٠واْ ؽٛي االٍوائ١ٍٟ - االِو٠ىٟ اٌقالف ِبالد(. 2015. )ػبِو اثٛ ػلٔبْ -

 . ٌٍلهاٍبد

. اٌؼوثٟ اٌؼبٌُ رغبٖ اٌلٌٟٚ إٌظبَ ظً فٟ اٌؼظّٝ اٌلٚي كثٍِٛب١ٍخ(. 1999. )١٘بعٕخ ِؾّل ػلٔبْ -

 .الٍزوار١غ١خ ٚاٌجؾٛس ٌٍلهاٍبد الِبهاد ِووي: الِبهاد

. اٌقبهع١خ اٌؼاللبد ٚاصوٖ ػٍٝ اال٠وا١ٔخ ٌٍضٛهح االػالِٟ اٌقطبة(. 2006. )اٌؾ١ّل ػجل ا١ٌَل ػظبَ -

 .ٚالعزّبػ١خ الَٔب١ٔخ ٚاٌجؾٛس ٌٍلهاٍبد ػ١ٓ(: ِظو) اٌمب٘وح
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ثؾش ِملَ : اٌَٛكاْ -اٌقوطَٛ. اٌّزبؽخ االٍزوار١غ١خ ٚاٌق١بهاد روو١ب(. 2013. )ٍِىبٚٞ فبػٛه ػظبَ -

 .ال١ِٕخ ٌٍؼٍَٛ اٌؼوث١خ ٔب٠ف ثغبِؼخ ر١غ١خاوالٍز و١ٍخٌٍّزمٝ اٌوؤٜ اٌَّزمج١ٍخ اٌؼوث١خ ِٓ 

 اٌؼوثٟ اٌشوق ِووي. اإل٠وا١ٔخ األِو٠ى١خ اٌؼاللبد ػٍٝ ا١ٌَب١ٍخ اٌّزغ١واد أصو(. 2004. )ِطو ػالء -

 .ٚالٍزوار١غ١خ اٌؾؼبه٠خ ٌٍلهاٍبد

 .ٌٍلهاٍبد اٌغي٠وح ِووي: اٌلٚؽخ. ٚاٌّقبطو اال٘لاف اٌؾيَ ػبطفخ ػ١ٍّخ(. 2015. )شجبٔٗ غَبْ -

 االِٓ. اٌؾظض ٚرٛى٠غ ا١ٌّبٖ اٍزقلاَ ِشبوً االهكْ ؽٛع(. 2000. )ػلٚٞ ٔج١ً ٚ هٌٟٚ، غ٠ٛٓ -

 .الٚهثٟ -اٌؼوثٟ اٌلهاٍبد ِووي:  اٌمب٘وح. اٌؼوثٟ اٌّبئٟ

 ِووي:  اٌلٚؽخ. ٔٙبئ١ب بارفبل ٠ؾزبط هٚؽبٟٔ اال٠وأٟ إٌٛٚٞ ِفبٚضبد(. 2014. )اٌظّبكٞ فبؽّخ -

 . ٌٍلهاٍبد اٌغي٠وح

 اٌغي٠وح ِووي: اٌلٚؽخ. ؽٍفبئٙب كػُ ٠بالزظبك اٌّبىِٚخ ا٠واْ رٛاطً ٌّبما(. 2015. )اٌظّبكٞ فبؽّخ -

 .ٌٍلهاٍبد

 ٌٍلهاٍبد الِبهاد ِووي: ظجٟ اثٛ. اٌَّزمجً اٌٛالغ، اٌقٍف١خ، االٍوائ١ٍٟ اٌغ١ش(. 1999. )ٍبهح فب٠و -

 . الٍزوار١غ١خ ٚاٌجؾٛس

 ٌألثؾبس اٌؼوثٟ اٌّووي:  اٌلٚؽخ.  ٚاٌزلاػ١بد اٌّٛلف اٌؼوث١خ ٚاٌضٛهاد ا٠واْ(. 2011. )٘الي اثٛ فواً -

 . ا١ٌَبٍبد ٚكهاٍخ

.  االل١ّ١ٍخ اٌّزغ١واد ه٘ٓ ٚاٌؼاللخ اٌقالف ِٓ اهس ٚاٌَؼٛك٠خ ا٠واْ(. 2014. )شؼ١و اثٛ اٌيِبْ فوػ -

 . ٌٍلهاٍبد اٌغي٠وح ِووي: اٌلٚؽخ

 ِإٍَخ:  ث١وٚد. (االٌٟٚ اٌّغٍل) االٍوائ١ٍٟ لزظبكٚاال اٌفٍَط١ٕٟ لزظبكاال(. 1995. )إٌم١ت فؼً -

 .اٌفٍَط١ٕ١خ اٌلهاٍبد

 ِووي:  ث١وٚد. 2012-2000 االٍوائ١ٍٟ اٌغ١ش(. 2013. )اٌي٠زٛٔخ ِووي - ٚاٌّؼٍِٛبد الهش١ف لَُ -

 .ٚالٍزشبهاد ٌٍلهاٍبد اٌي٠زٛٔخ

:  لطو. ٔظو ٚعٙبد ٚاشٕطٓ ِغ اٌزمبهة ظً فٟ اٌو١ٍٚخ اال٠وا١ٔخ اٌؼاللبد(. 2014. )فب٠ي١ٌٕٚب وبه٠ٕب -

 . ٌٍلهاٍبد اٌغي٠وح ِووي

 ِإٍَخ: هللا هاَ. (االٌٟٚ اٌّغٍل) 2011 ػبَ اٍوائ١ً ك١ًٌ(. 2011. )فواط فبٌل ٚ ِٕظٛه، و١ًّ -

 .اٌفٍَط١ٕ١خ اٌلهاٍبد
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 ٌٍضمبفخ اٌٛؽٕٟ اٌّغٌٍ: اٌى٠ٛذ. ػوث١خ ٔظو ٚعٙخ اٌل١ٌٚخ ٚاٌؼاللبد إٌفظ(. 1982. )اٌو٠ّؾٟ ِؾّل -

 .ٚالكة ٚاٌفْٕٛ

 ٌألثؾبس اٌؼوثٟ اٌّووي: لطو - اٌلٚؽخ. اٌؼوثٟ اٌمِٟٛ ٚاألِٓ ا٠واْ(. 2011. )اكه٠ٌ اٌَؼ١ل ِؾّل -

 .ا١ٌَبٍخ ٚكهاٍبد

لطو:  .ٚا١ٌَبٍخ اال٠لٌٛع١خ رؾٛالد: اٌفٍَط١ٕ١خ ٚاٌمض١خ ا٠واْ(. 2002, 6. )2اكه٠ٌ اٌَؼ١ل ِؾّل -

 .اٌّووي اٌؼوثٟ ٌالثؾبس ٚكهاٍخ ا١ٌَب١ٍبد

 اٌلهاٍبد ِووي: اٌّٛطً. 2009 -1979 اٍوائ١ً رغبٖ اٌقبهع١خ ا٠واْ ١ٍبٍخ(. 2010. )اٌؼج١لٞ ِؾّل -

 . اٌّٛطً عبِؼخ - الل١ّ١ٍخ

 ِووي: اٌّٛطً. 2009-1979 اٍوائ١ً رغبٖ اٌقبهع١خ ا٠واْ ١ٍبٍخ(. 2010. )اٌؼج١لٞ اٌوؽّٓ ػجل ِؾّل -

 .اٌّٛطً عبِؼخ -الل١ّ١ٍخ اٌلهاٍبد

 ِووي اٌلهاٍبد الٍزوار١غ١خث١وٚد:  .ٚاٌزٕبفٌ اٌزؼبْٚ عل١ٌخ ٚا٠واْ روو١ب(. 2012. )اٌل٠ٓ ٔٛه ِؾّل -

: ث١وٚد. ف١ٙب اٌمِٟٛ االِٓ لواهاد طٕغ ٚػ١ٍّخ ا٠ٌٕٚٛخ اٍوائ١ً ١ٍبٍخ(. 2013. )ِؾبهة ِؾّٛك -

 .ا١ٌَبٍبد ٚكهاٍخ ٌألثؾبس اٌؼوثٟ اٌّووي

 اٌغي٠وح ِووي: اٌغي٠وح .اٌلٚؽخ.  ٚاٌّبالد اٌؾَبثبد اٌؾيَ ػبطفخ(. 2015. ) ٌٍلهاٍبد اٌغي٠وح ِووي -

 .ٌٍلهاٍبد

 طل٠ك اَ ؽم١مٟ ػلٚ - ٚاٌق١ٍظ ا٠واْ(. 2015. ) الٍزوار١غ١خ ٚاٌجؾٛس ٌٍلهاٍبد اٌؼوثٟ اٌق١ٍظ ِووي -

 .الٍزوار١غ١خ ٚاٌجؾٛس ٌٍلهاٍبد اٌؼوثٟ اٌق١ٍظ ِووي.  ففٟ

 اٌمِٟٛ االِٓ فٟ ٚاصو٘ب اٌو١ٍٚخ اال٠وا١ٔخ اٌؼاللبد اطو(. 2015. )ٚاٌجؾٛس ٌٍلهاٍبد اٌّيِبح ِووي -

 .ٚاٌجؾٛس ٌٍلهاٍبد اٌّيِبح ِووي :اإلِبهاد. اٌؼوثٟ

 اٌمبكه، ػجل ِؾّل. )"اٌّفزٛؽخ االٍواه" شبؽبن اٍوائ١ً(. 1997. )الٍزوار١غ١خ ٌٍلهاٍبد ع١ٕٓ ِووي -

 .الٍزوار١غ١خ ٌٍلهاٍبد ع١ٕٓ ِووي: فٍَط١ٓ( اٌّزوعّْٛ

 ع١ٕٓ ِووي. ٍٚٛه٠ب ا٠واْ رغبٖ االٍوائ١ٍ١خ ا١ٌَبٍبد(. 1997. )الٍزوار١غ١خ ٌٍلهاٍبد ع١ٕٓ ِووي -

 .الٍزوار١غ١خ ٌٍلهاٍبد

 اٌؾىُ ٚا١ٌبد إٌظبَ ِإٍَبد ا٠واْ فٟ ا١ٌَبٍٟ إٌظبَ(. 2014. )ٚاٌلهاٍبد ٌٍجؾٛس ٍٛه٠خ ِووي -

 .ٚاٌلهاٍبد ٌٍجؾٛس ٍٛه٠خ ِووي: كِشك. اٌلاف١ٍخ ٚاٌزفبػالد

 .اٍوائ١ٍ١خ ر١بهاد -اٌؼٛكح. إل٠واْ االٍوائ١ٍ١خ االٍٍؾخ طفمبد فضبئؼ(. 1986. )اٌؼٛكح ِووي -
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 اٌمٛح ِؼبكالد فٟ كهاٍخ ٚاٌل١ٌٚخ اإلل١ّ١ٍخ ٚاٍزمطبثزٙب اٌَٛه٠خ اٌَّبٌخ(. 2015. )لجالْ ِوٚاْ -

 . ا١ٌَبٍبد ٚكهاٍخ ٌألثؾبس اٌؼوثٟ اٌّووي:  اٌلٚؽخ.  ٍٛه٠ب ػٍٝ ٚاٌظواع

 ِووي:  اٌلٚؽخ.  لٛح ك١ًٌ اَ ضؼف ِإشو إل٠واْ اٌَؼٛك٠خ كػٛح(. 2014. )اٌجمّٟ اٌّوىلٟ ِٕظٛه -

 .ٌٍلهاٍبد اٌغي٠وح

-ك٠ّٛغواف١خ-ربه٠ق١خ-ػمل٠خ كهاٍخ اٌؼبٌُ فٟ اٌش١ؼخ فو٠طخ(. 2009. )أفوْٚ ٚ اٌؼّو، ٔبطو -

 .الَٔب١ٔخ ٚاٌجؾٛس ٌٍلهاٍبد اٌوٍبٌخ ِووي:  اٌمب٘وح. اٍزوار١غ١خ

 ِووي. 2013 ٌؼبَ اال٠وا١ٔخ ٌٍَّبٌخ االٍزوار١غٟ اٌزمو٠و(. 2013. ) اٌَبِوائٟ ٔياه ٚ اٌؼزَٛ، ٔج١ً -

 . ٚاٌَّزمج١ٍخ الٍزوار١غ١خ ٌٍلهاٍبد اٌؼظو

: اٌلٚؽخ.  اٌؾٛص١١ٓ ث١ل طٕؼبء ٍمٛط ٠ؼٕٟ ِبما(. 2014. ) اٌؼوثٟ اٌّووي فٟ ا١ٌَبٍبد رؾ١ًٍ ٚؽلح -

 . ا١ٌَبٍبد ٚكهاٍخ ٌألثؾبس اٌؼوثٟ اٌّووي

 اٌلٚؽخ.  لطو ضل ِّٕٙغخ ؽٍّخ اٍوائ١ً رمٛك ٌّبما (.2015. ) اٌؼوثٟ اٌّووي فٟ ا١ٌَبٍبد رؾ١ًٍ ٚؽلح -

 .ا١ٌَبٍبد ٚكهاٍخ ٌألثؾبس اٌؼوثٟ اٌّووي: 

 ٚكٚه اال٠وأٟ اٌوٍٟٚ اٌز١َٕك َِبؽخ ارَبع(. 2015. )اٌؼوثٟ اٌّووي فٟ ا١ٌَبٍبد رؾ١ًٍ ٚؽلح -

 . ا١ٌَبٍبد ٚكهاٍخ ٌألثؾبس اٌؼوثٟ اٌّووي: لطو.  َِبٔل ِظوٞ

 اٌي٠زٛٔخ ِووي: ث١وٚد. اإلل١ٍّٟ اٌّووي ػٍٝ اٌزٕبفٌ: ٚئ٠واْ ٚروو١ب ئٍوائ١ً(. 2011. )اٌؾٟ ػجل ١ٌٚل -

 .ٚالٍزشبهاد ٌٍلهاٍبد

 رمو٠و:  ث١وٚد.  االطواف شل ثؼل - ٚا٠واْ روو١ب ِغ اٌّزٛروح االٍوائ١ٍ١خ اٌؼاللبد(. 2010. )أٌفو ٠ٍٛٝ -

 . ٌٍلهاٍبد اٌي٠زٛٔخ ِووي روعّخ - إٌو٠ٚغٟ اٌَالَ طٕبػخ ِووي - ٔٛه٠ف

 

 ٍبكٍبً: اٌّغالد ٚاٌلٚه٠بد:

. اٌّطوٚؽخ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌؾٍٛي االٍٚظ اٌشوق فٟ ا١ٌّبٖ ِشىٍخ(. 1991. )كفبه ػٛى وبرٌ اثو٘بَ -

 .31-30، ص62اٌؼلك  .اٌغل٠ل الٍجٛع

. الٍٚؾ ٚاٌشوق ثبٚاٚه شوق افمٟ اٌٝ رؼٛك اٌجبهكح اٌؾوة غ١َٛ ِٓ ل١ًٍ ه١ٍٚب(. 1994. )١ٍف اؽّل -

 .26-25، ص976اٌؼلك  .اٌضٛهح فٍَط١ٓ

، 42اٌؼلك  .اٌملً. ٚا١ٌَبٍخ ال٠ل٠ٌٛٛع١ب رؾٛلد ..اٌفٍَط١ٕ١خ ٚاٌمؼ١خ ا٠واْ(. 2002. )١َِٕٟ اؽّل -

 .62-56ص
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 .50-48ص. 160اٌؼلك  .ا١ٌَبٍٟ اٌج١بكه. ال٠وأٟ الٍوائ١ٍٟ اٌؼلاء اٍجبة(. 2000. )ؽَٓ عجو٠ً -

 .اٌل١ٌٚخ ا١ٌَبٍخِغٍخ . ال٠وا١ٔخ الٍوائ١ٍ١خ اٌؼاللبد(. 1966, 2 3. )اٌل١ٌٚخ ا١ٌَبٍخ -

، 108اٌؼلك  .اٌل١ٌٚخ ا١ٌَبٍخ. الٍٚؾ اٌشوق فٝ اٌّمجٍخ ا١ٌّبٖ ِؼبهن(. 1992, 4. )شٍجٟ ا١ِٓ ا١ٌَل -

 .300-298ص

 .اٌفولبْ. ٚاٌزٛلؼبد اٌؾظ١ٍخ: اٌق١ّٕٟ ثؼل ا٠واْ(. 1989. )اٌفولبْ -

 ا١ٌَبٍٟ. اٌّشب٘ل. فبِٕئٟ ٚرشلك فبرّٟ اػزلاي ث١ذ الٍال١ِخ اٌغّٙٛه٠خ(. 1999. )ا١ٌَبٍٟ اٌّشب٘ل -

 الٍٚؾ اٌشوق فٟ ٚاٌل١ٌٚخ الل١ّ١ٍخ اٌمٛٞ ث١ٓ الٍزوار١غٟ اٌظواع رطٛه(. 1999. )ر١ٕوٖ ِظجبػ ثىو -

 .45-15ص، 100اٌؼلك  ػوث١خ. شإْٚ. اٌؼوثٟ اٌٛؽٓ َِزمجً ػٍٝ ٚاصوٖ

-34اٌؼلك  .الٍٚؾ اٌشوق كهاٍبد ِغٍخ. اٌفٍَط١ٕ١خ اٌمؼ١خ رغبٖ ه١ٍٚب ١ٍبٍخ(. 2006. )اٌشٛثىٟ ثالي -

35. 

اٌؼلك  .اٌل١ٌٚخ ا١ٌَبٍخ. ٚالل١ٍّٟ اٌلٌٟٚ إٌّظٛه ال٠وا١ٔخ ا٠ٌٕٚٛخ اٌملهاد(. 2000. )فالف ٘بٟٔ ر١ُّ -

 .154-150ص ،142

 ٚؽمٛق اٌظ١ٔٛ١ٙخ اٌؾووخ ؽّٛػ ث١ٓ اٍٚط١خ اٌشوق الِو٠ى١خ الٍزوار١غ١خ(. 1983. )شوكَ عّبي -

 .170-162ص، 4اٌؼلك  .اٌضمبف١خ اٌّغٍخ. اٌفٍَط١ٕٟ اٌؼوثٟ اٌشؼت

 شإْٚ. ٚاٌق١ّٕٟ اٌشبٖ ػٙل ث١ٓ الٍوائ١ٍ١خ ال٠وا١ٔخ اٌؼاللبد رطٛه(. 1993. )ى٘واْ ػٍٝ عّبي -

 .46-39ص، 238-239اٌؼلك  .فٍَط١ٕ١خ

اٌؼلك  .ٚرمبه٠و كهاٍبد ٍٍٍَخ.  ٠خالزظبكػاللبد  فٟ اٍوائ١ً: الٚهثٟ الرؾبك(. 1998. )اٌقبٌلٞ ع١ًّ -

 .22-1ص، 65

-168ص، 87اٌؼلك  . ػوث١خ شإْٚ. الٍٚؾ ٌٍشوق ٠خلزظبكال اٍوائ١ً اٍزوار١غ١خ(. 1995. )٘الي ع١ًّ -

172. 

 . ػٛكح. الٍوائ١ٍ١خ اٌؾوث١خ الٍزوار١غ١خ(. 2013. )ػٛكح عٙبك -

 .87-77، ص12ٌؼلك ا .اٌفٍَط١ٕ١خ اٌلاهٍبد. الٍٚؾ اٌشوق ٚآِ اٌّٛاهك اٌَىبْ(. 1992. )اٌؼٕبٟٔ عٛاك -

 .147-143ص، 417اٌؼلك  .اٌَّزمجً. إلٍوائ١ً اٌغل٠ل الٍزوار١غٟ اٌٛػغ(. 2014. )فو٠لِبْ عٛهط -

اٌؼلك  .اٌل١ٌٚخ ا١ٌَبٍخ. ا١ًٌٕ اٌٝ اٌفواد ِٓ الٍٚؾ اٌشوق فٟ ا١ٌّبٖ ؽوٚة(. 1992, 10. )ثىو ؽَٓ -

 .83-75، ص111
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 .50-48ص، 260اٌؼلك  .ا١ٌَبٍٟ اٌج١بكه. الٍوائ١ٍ١خ-ال٠وا١ٔخ اٌؼاللبد ػٍٝ اكٌخ(. 1987. )عجو٠ً ؽَٓ -

 .ا٠وا١ٔخ ِقزبهاد ِغٍخ. ا٠واْ ٌغّٙٛه٠خ اٌقبهع١خ ا١ٌَبٍخ وزبة(. 2007. )ؽَٓ ِؾّل طٛفٟ ؽ١َٓ -

 .86اٌؼلك 

 .138-126ص، 114اٌؼلك  .ػوث١خ شإْٚ. الٍٚؾ اٌشوق ٚثزوٚي اِو٠ىب(. 2003. )ػجلهللا ؽ١َٓ -

 لِو٠ىب عل٠ل ارغبٖ ػٓ اٌجؾش.. ٚاٌَالَ ٚالٚ٘بَ الٍبؽ١و(. 2011. )ِبوَٛفَىٟ ك٠ف١ل ٚ هًٚ، ك١ٌٔ -

 .258-255 ص ،145اٌؼلك  .ػوث١خ شإْٚ. الٍٚؾ اٌشوق فٝ

-72ص، 95ٌؼلك ا .وٕؼبْ.  اٌضٛهح ل١بَ ِٓ ػبِب ػشو٠ٓ ثؼل ال٠وأٟ لزظبكال(. 1995. )ِب٠زوا هاِزبٔٛ -

77. 

 .اٌّشوق هٍبٌخ. الٍوائ١ٍ١خ الؽّبع ِٓ ِٚٛلؼٙب ا١ًٌٕ ١ِبٖ(. 2006. )فؼوح اثٛ ِؾّٛك اٌؼبثل٠ٓ ى٠ٓ -

 .29-9ص، 2+1اٌؼلك 
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 إٌّطمخ فٝ ألِو٠ىب اٌىجوٜ االٍزوار١غ١خ اٌّظبٌؼ االٍٚظ ٚاٌشوق االِو٠ىٟ اٌَالَ(. 2004. )أرب٠و ثواكٌٟ -

 .ٌٍؼٍَٛ اٌؼوث١خ اٌلاه ِطبثغ: ث١وٚد(. الٌٟٚ اٌطجؼخ) ا٠ٍٛي 00 ثؼل

 .ؽالً: كِشك( اٌّزوعّْٛ ش١ش، اك٠ت. )االٍٚظ اٌشوق فٝ اٌؼظّٟ اٌلٚي رلفً(. 1978. )ِبٔغٌٛل ث١زو -

 اٌّزؾلح ٚاٌٛال٠بد ٚا٠واْ اٍوائ١ً ث١ٓ اٌَو٠خ اٌزؼبِالد - اٌّشزووخ اٌّظبٌؼ ؽٍف(. 2008. )ثبهىٞ رو٠زب -
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