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  ملخص البحث:

يحاول هذا البحث تفس� الرصاع الدائم يف منطقة الرشق األوسط منذ بداية القرن الواحد 
تشكلت حدودها من  والعرشين، بحيث يشكل الرشق األوسط نظاماً إقليمياً معقداً يتكّون من دول 

قبل القوى العضمى الدولية خدمًة ملصالحها دون أي اعتبار ملصالح شعوب املنطقة، ونتيجة لذلك  
أصبحت هذه املنطقة بؤرة لرصاع طويل يف املايض ومستمر يف الحارض ور�ا غ� منتهي يف املستقبل.  

عروفة بأسسها غ� املعقدة لتفس�  و�ا أن النظرية الواقعية هي من أك� نظريات العالقات الدولية امل
الرصاع الدويل ولها رؤية واضحة ومحددة للفاعل� الدولي� وكيفية التفاعل بينهم، حاولنا توظيفها  
لتفس� الرصاع الدائم يف الرشق األوسط، ومن خاللها يتضح أن الرشق األوسط بشكل عام يتوزع عىل  

–قضة املصالح وهي: التفاعالت الرصاعية اإليرانيةثالثة محاور من التفاعالت موزعة عىل دول متنا
السعودية، والتفاعالت الرتكية الرشق األوسطية وأخ�اً التفاعالت الرصاعية اإلرسائيلية يف الرشق األوسط.  

من قبل   -عىل األقل -وكل واحدة من هذه التفاعالت تنطلق من محاولة الهيمنة والسيطرة، ومدفوعة 
الرشق األوسط، وتحاول تحويل املنطقة مت�شية مع سياستها الخارجية. ونتيجة  دولة إقليمية كب�ة يف 

  . لهذه التفاعالت اإلقليمية أصبحت املنطقة تعيش يف حالة من عدم اإلستقرار الدائم
  

  پوخت�ى تو�ژین�وە: 
 ە و �زمیالیر یز ۆ ردیب �یوانگڕ  �ل راستەناو   یت�� رهۆ خ �ل كانیی�م�ر �ه �پرس وك�كارل
 یتاكانەر �س �ل �ك �یوامەرد�ب �ملمالن و�ئ یكردنڤ�اڕ  ۆب �ك ��و � ه ەی�و �نیژ�تو  م�ئ

 استەڕ ناو  یت�� رهۆ خ ،ەو �تەگرتو  یاستەڕ ناو  یت�� رهۆ خ �یناوچ ەو �م�ستیب ەید�س
 ە و �كانەز �زله �ت ��و ەد نی�ال�ل یكان�ت��و ەد یسنور  وەز �ۆ ئا یم�ر � ه یك�ستمیس ینەخاو 

 یالن�گ یندەو ەرژ �ب �دان�گو  �ب انۆیخ یكانی�ندەو ەرژ �ب یكردن�خزم یست�ب�م �ب رشاون�ك

 

  جامعة السلي�نية –كلية العلوم السياسية أستاذ يف anwar.faraj@univsul.edu.iq     anwar.faraj@uhd.edu.iq  

  جامعة السلي�نية  –كلية العلوم السياسية مدرس مساعد يف طالب دكتورا و    jaleel.ali@univsul.edu.iq 

٤٩ 



  لتفاعالت والقضايا اإلقليمية يف الرشق األوسط من منظور النظرية الواقعيةا

٥٠ 
  

 �ملمالن یق�چ �ب ەنارساو  �ك  ەكهاتوو �پ ك�ی�ناوچ نجامەر �س ،�ك �م�ر �ه یبوو �ج �شتین
 شداەندیئا �ل �ك �ی�ه ەو �ئ یر �گ�ئ و�ی�ه ەیژ �در  ستاشدا�ئ �رابردووداو ل �ل تاكانۆ ناك

 كان ی�ت ��و ەود�ن ی�ندەو �یپ یكانەز ۆ ردیب �ل ك�ك�ی�ب زمیالیر یز ۆ ردیب �ی�یپ و�. بت�وامبەرد�ب
 ە �نداو �و �ه ،ەنارساو  یت�� و ەود�ن ین�ملمالن یكردنڤ�اڕ  ۆب یماكان�بن یوونڕ  �ب �ك ت�نرەداد

 یت�� رهۆ خ �یوامەرد�ب �ملمالن و�ئ یكردنڤ�اڕ  ت�خزم �ن�یخ یو ب نین �كاربه�ب ەز ۆ ر یب م�ئ
  ە شبوو �داب یگشت یكەی�و �ش�ب �ی�ناوچ م�ئ ەو �ت�بەرووند مانۆ ب ەو �ی�گ�ڕ�ل واستەڕ ناو 

 یك�: كارلشیوان�ئ دا،یندەو ەرژ �ب�ل كانەدژ  �ت��و ەد یككردن�كارل �یناوچ �س ر�س�ب
 یك�كارل شیدواتر واستەڕ ناو  یت�� رهۆ خ �ل ایتورك یك�و كارل ،ی�سعود-ران�ئ �یملمالن
  ی ك �ت��و ەد �یو �ه ینجامەر ەد �كان�كارل م�ل ك�ك ی�ر�. هدا�ی�ناوچ م�ل لیرسائیئ یكان�ملمالن

  �ی ئاراست ��گ�ل ەی�یو �ش و�ب یكردنۆ�نرت ۆ ك وژموون�ه یست�ب�م �ب �ی�ك�ناوچ ەیور �گ
 �ل �ك�ناوچ دا�انیم�ر � ه �ك�كارل م�ئ ینجامەر ەد�. ل�بگونج داۆیخ ەیو ەر ەد یت�اسیس
  .یژ ەد وامداەرد�ب یر یقامگ�نا س یك�خۆ د
 

Abstract: 
Regional Interactions and issues in the Middle East from a perspective of 

realistic theory  
This research attempts to explain the permanent conflict in the region of Middle 

East since the beginning of the Twentieth century. Hence, the Middle East has a 
complex regional system consisting of countries whose borders were formed by the 
international powers to serve their interests without regard to the interests of its 
peoples. Consequently this region has become the focus of non-ending conflict in the 
past, present and perhaps in the future. Since the theory of realism is one of the most 
theories of international relations, the foundations of which are not complicated to 
explain the international conflicts and have a clear and specific vision for 
international actors and how to interact between them. We have made an effort to 
add them to explain the permanent conflict in the Middle East and through it is clear 
that the Middle East in general is divided into three dimensions of conflicts of the 
countries which are having contradictory interests: the Iranian-Saudi conflict, the 
Turkish-Middle East policies, and the Israeli’s conflict in the Middle East. Each of 
these interactions, based on regional hegemony and domination of the major states 
in the Middle East, has brought this region in line with the direction of its foreign 
policy. The consequences of these regional interactions, the region is on a consistent 
of a state of permanent instability.   
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  المقدمة
تذهب النظرية الواقعية بشقيها الكالسي� والجديد بشكل عام إىل أن النظام الدويل فوضوي، أي  

دولة ال تهتم سوى �صالحها، وهي  ال توجد سلطة مركزية تحمي الدولة من الدول األخرى، وأن كل 
الهيمنة عىل الدول األخرى، وهي ما تقودها نحو التصادم والحروب، ومن  الرغبة للسيطرة أو �تلك 

آخر فإن النظام الدويل يتشكل من مجموع القوى الكربى، كل منها تسعى للحفاظ عىل  جانب 
  وتنشأ عن ذلك التفاعالت الرصاعية بينها.  وجودها،

مفاهيم النظرية الواقعية،   إّن إقليم الرشق األوسط كنظام فرعي تحت النظام الدويل ينطبق عليه
خصوصاً أن هذه املنطقة تتسم بتناقض املصالح والرصاعات املستمرة ب� فاعليها من الدول سواًء من  
أجل الحفاظ عىل بقائها أو لصون سيادتها أو لتحقيق مصالحها أو للهيمنة عىل اآلخرين. وأن التفاعالت  

ربع دول رئيسة، هي: الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  الرصاعية يف هذه املنطقة بشكل العام تقوم ب� أ
واململكة العربية السعودية وجمهورية تركيا ودولة إرسائيل، وأن الدول األخرى يف املنطقة تابعة بشكل  
أو آخر لسياسات هذه الدول حالياً، مع األخذ يف الحسبان أن القوى الدولية الكربى تلعب دوراً كب�اً يف  

  ضايا اإلقليمية بشكل مبارش أو غ� مبارش. التفاعالت والق 
ومن الجيل للمتابع أن التفاعالت اإلقليمية ب� تلك الدول يف املنطقة أنتجت عدة قضايا رصاعية  
بعضها ذات جذور تاريخية كالقضية الكوردية والقضية اليمنية والقضية الفلسطينية وبعضها حديثة  

إال أن النقطة املشرتكة بينها أن الدول الفاعلة إقليمياً تلعب   العهد كالقضية العراقية والقضية السورية،
  دوراً كب�اً يف تلك الرصاعات وتحاول أن تبسط هيمنتها وسيطرتها من خاللها عىل املنطقة. 

  
  أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث يف محاولته تقديم توصيف وتفس� نظري لتفاعالت وقضايا الرشق األوسط  
علمياً معتمداً عىل إحدى أشهر وأقوى نظريات العالقات الدولية لتفس� الرصاع   بشكل يعطي إطاراً 

  وهي النظرية الواقعية. 
  

  هدف البحث:
يهدف هذا البحث إىل إيجاد تفس�   الالحقة يف الفرضيةمن خالل محاولة اإلجابة عىل التساؤالت 

  العالقات الدولية. نظري مقبول لرصاعات الرشق األوسط من خالل مفاهيم النظرية الواقعية يف 
  

  فرضية البحث:
ينطلق البحث من فرضية مفادها "أن التفاعالت اإلقليمية يف الرشق األوسط وقضاياها تتالئم مع  
التفس�ات املقدمة من قبل النظرية الواقعية للرصاعات الدولية واإلقليمية"، ومن أجل الوصول إىل  

  ؤالت التالية: إثبات الفرضية أو نفيها نحاول اإلجابة عىل التسا

ما هي أسس رؤية وتفس� النظرية الواقعية للرصاعات الدولية؟ وهل تنسجم مع تفاعالت الرشق   - 
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 األوسط وقضاياه؟  

 ما هي الدول الفاعلة يف الرشق األوسط؟ وكيف تتفاعل بينها؟  - 

  ما هي نتيجة تفاعالت دول املنطقة عىل القضايا الجوهرية فيها؟   - 
  

  للبحث: اإلطار املنهجي 
ينطلق البحث يف محاولته لتفس� الرصاعات يف الرشق األوسط من خالل املفاهيم األساسية  

 Theoreticalللنظرية الواقعية يف العالقات الدولية، أي أّن البحث يعتمد عىل (إطار نظري، 
Framework ل  ) وهو النظرية الواقعية لوصف وتفس� ظاهرة إقليمية وهي التفاعالت الرصاعية حو

القضايا الراهنة يف الرشق األوسط. ومن هنا فإن منهجية البحث استقرا� ووصفي من خالل استخدام  
  النظرية الواقعية كإطار نظري لتفس� الرصاعات اإلقليمية يف الرشق األوسط. 

  
  هيكلية البحث: 

  يتكون البحث باإلضافًة للمقدمة والخا�ة من ثالثة مطالب: 
خترص لبحث أهم املنطلقات الفكرية للنظرية الواقعية وكيفية  املطلب األول مخصص بشكل م

تطبيقها عىل التفاعالت والقضايا اإلقليمية. أما املطلب الثا� فيتناول التفاعالت اإلقليمية يف الرشق  
السعودية، والفرع   –األوسط يف ثالثة فروع رئيسة: الفرع األول يبحث يف التفاعالت الرصاعية اإليرانية 

يحاول تفس� التفاعالت الرتكية الرشق األوسطية، والفرع الثالث يدرس التفاعالت الرصاعية  الثا� 
اإلرسائيلية الرشق األوسطية. ويف املطلب األخ� والثالث املعنون بالقضايا اإلقليمية يف الرشق األوسط  

ية والقضية  نقوم بدراسة خمس قضايا جوهرية يف الرشق الوسط ويف خمسة فروع وهي: القضية السور
  العراقية والقضية اليمنية والقضية الفلسطينية وأخ�اً القضية الكوردية.
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  المطلب األول 

  النظرية الواقعية وطبيعة التفاعالت والقضايا اإلقليمية 
لداريس العالقات الدولية من منظــور النظريــة ) وفقاً World Systemإن مصطلح النظام الدويل (

بالفوضوية، أي أنــه نظــام ســيايس دون حكومــة ودون قواعــد مســتقرة وقــيم راســخة. الواقعية  يتسم 
ولذلك  يجب أن نتصور نظاماً دولياً بقواعد دون منظم لهذه القواعد، وتحصل هــذه الفــوىض العامليــة 
ألن كل دولة تترصف حسب مصالحها الذاتية. وأن لهذا النظام الدويل عدد من األنظمــة الفرعيــة التــي 

   سلوك املصالح والج�عات.تتمثل يف
يشكل النظام الدويل، مدخالً منهجياً مه�ً يعيننا عىل فهم الظاهرة الرصاعية واملتغ�ات التي تقود 
إليها. وهو ال �ثل هيكالً مفرغاً أو وحدة كيانية مجردة، بل تتفرع عنه أنظمــة أخــرى متعــددة تعــرف 

مة الفرعية ما تتشكل عــىل أســاس إقليمــي تســمى ). ومن تلك األنظsub-systemsباألنظمة الفرعية (
) تتحدد خصائصها يف ضــوء التفــاعالت السياســية واالقتصــادية Regional Systemباألنظمة اإلقليمية (

وبهذا املعنى فإن س�ت وخصــائص األنظمــة  )١(واملصالح املشرتكة، كالنظام اإلقليمي يف الرشق األوسط.
النظام الدويل، وأن الرشق األوســط ال تخــرج مــن هــذه القاعــدة الفرعية هي نفس الصفات التي �ثله 

  بالنسبة للنظرية الواقعية.
ويشكل النظام اإلقليمي نطاقاً فرعياً ضمن البيئة الخارجية التي يتشكل عنها النظام الدويل، وهــو 

ء. يش� إىل مجموعة مــن الــدول تنتمــي إىل اقلــيم واحــد وتربطهــا عوامــل مشــرتكة يف املصــلحة والــوال 
فاملقصود بالنظام اإلقليمي هو "أسلوب للم�رسة يف التعامل ب� الدول املختلفة التي تنتمي إىل اقلــيم 

وتعرف اإلقليمية بأنها "عدد محدود من الدول التي تربط بينه� عالقة جغرافية وقدر معــ�  )٢(واحد".
  )٣(من الرتابط املتبادل".

األوسط من دول �كن تشبيه بيئاتها الداخلية بفسيفساء متعددة  تتشكل البيئة اإلقليمية للرشق 
األلوان واملشارب، من حيث التكوين العرقي والد�وغرايف والديني وااليديولوجي..الخ. ومن ثم تتنوع  
أنظمة الحكم والسياسات واالرتباطات داخل اإلقليم وخارجه، وتأ� مداخالت القوى الدولية الخارجية  

م لتضفي بعداً آخر عىل تعقيدات املشار إليها تصل يف كث� من االحيان درجة التقاطع يف دول اإلقلي
والتصادم. رغم ذلك فقد حافظ اإلقليم طوال السنوات التي تلت الحرب العاملية الثانية عىل أنواع من  

هي توازنات ومن الواضح أن التوازنات التي يشار إليها  )٤( التوازنات ضبطتها إيقاعات التوازن الدويل.

 
د.عبدالقادر محمد فهمي، الرصاع الدويل وانعكاساته عىل الرصاعات االقليمية، جامعة بغداد، بغداد، مطابع دار   )١(

 .٦٣-٦٢، ص١٩٩٠الحكمة للطباعة والنرش، 
دراسة يف ضوء التغ� يف مراكز االستقطاب الدويل (تأط�   -ها� الياس خرض الحديثي، أهمية التعاون االقليميد. )٢(

 .٤٧-٤٦، ص١٩٩٨)، ٥جامعة بغداد، بغداد، العدد (  -لة دراسات اسرتاتيجية، مركز الدراسات الدوليةنظري)، مج
 .٨٥٢، ص٢٠٠٤جون بيليس و ستيف سميث، عوملة السياسة العاملية، ترجمة ونرش مركز الخليج لألبحاث، د�،  )٣(
جامعة   –سات اسرتاتيجية، مركز دراسات الدولية د.ضاري رشيد الياس، البيئة االقليمية للعراق رؤية عامة، مجلة درا )٤(

 .٨، ص١٩٩٨)، ٥بغداد، بغداد، العدد (



  لتفاعالت والقضايا اإلقليمية يف الرشق األوسط من منظور النظرية الواقعيةا

٥٤ 
  

ضمن إطار الرصاع عىل القوة واملصلحة يف هذا اإلقليم غالباً تنتج عنه الحروب الداخلية واإلقليمية يف  
  هذه  املنطقة. 

ومن املفيد اإلشارة إىل أّن الكتابات املختلفة تكاد تجمع يف الوقت الحارض عىل استخدام مصطلح  
ن إيران إىل مرص ومن تركيا إىل اليمن وقد يضيف  الرشق األوسط عىل أنه اإلقليم الذي يشمل الدول م

وبذلك يقترص الرشق األوسط عىل مجموعة دول غر� آسيا بإضافة مرص   )١( البعض ليبيا والسودان.
  )٢( وليبيا والسودان يف أحيان أخرى.

إن وظيفة النظرية هي أن تجمع ب� عمليتي التحليل والتلخيص لألفكار والعالقات، يف شكل فئات  
ة إىل نوع من الن�ذج للفهم والتفس�. ومن ثم، تتضمن النظرية العامة يف العالقات الدولية  مؤدي

تقسيم مستويات التفاعل ب� األطراف املختلفة داخل النظام الدويل، ودراسة العالقات ب� هذه  
ث�ة التي  املستويات، ورشح األ�اط السلوكية والبنيوية املشّكلة بواسطة هذه العالقات واملشاكل امل

  )٣( تطرح يف كل مستوى، وكذلك تحديد نوعية السياقات التي تجري فيها هذه التفاعالت.
أصبحت النظرية الواقعية "التقليد الجوهري يف مجال دراسة السياسة العاملية والعالقات  

روف معاكسة.  ألنها �ثل "دليالً" يسرتشد به للبلوغ �صالح الدولة إىل الحّد األقىص ضمن ظ )٤( الدولية".
وألن مبادئها األساسية واضحة وسهلة الفهم؛ ك� يبدو أن لها قوة تفس�ية ضخمة. نعني بذلك أن  
الطريقة التي يرشح بها الواقعيون القوى الدافعة للسياسة الخارجية تبدو منسجمة بدقة مع السياسة  

  )٥( الدولية.
الدولية استناداً إىل أن الدول تسعى  سيطرت فكرة الرصاع داخل هذه النظرية يف دراسة العالقات 

إىل استخدام مواردها من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها وبصفة خاصة نحو تحقيق األمن والتوسع،  
حيث أن النظام الدويل ال تتوافر لديه سلطة مشرتكة حقيقية، أو أية حكومة مركزية لديها سلطة  

شأ حت�ً نتيجة لهذا الخلل النظامي ونتيجة  اإلجبار عىل األطراف الدولية، فإن الرصاعات سوف تن
لتعارض املصالح الحتمي ب� الدول املختلفة، من ناحية أخرى فأن النظام الدويل العاملي نظام غ�  
متجانس بدرجة كب�ة، إذ أن الدول التي تندرج تحته ال يجمع بينها مفهوم سيايس مشرتك ك� أنها  

ية، ك� أن شعوبها تنتمي إىل خلفيات ثقافية متباينة ومتعارضة  منظمة وفقاً ملباديء مختلفة من الرشع
  )٦( يف كث� من األحيان، ومن ثم فميدان العالقات الدولية هو الرصاع. 

 
عىل الرغم من من ذيوع استخدام مصطلح الرشق األوسط منذ الحرب العاملية الثانية، ال تزال هناك خالفات حول   )١(

تحديد نطاقه الجغرايف، �عنى انه �كن أن يتسع أو يضيق عىل خارطة العا� عىل وفق التصنيف أو الهدف الذي يسعى  
  إليه الباحث يف هذا املجال.

رشوع الرشق األوسطية واألمن القومي العر�، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  ك�ل سا� الشكري، م )٢(
 .٥١٥، ص٢٠١٢)، ١)، العدد (٢٨والقانونية، دمشق، املجلد (

  .١١، ص ٢٠١١د.عامر مصباح، نظرية العالقات الدولية: الحوارات النظرية الكربى، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  )٣(
  .٢٢٨-٢٢٧جون بيليس وستيف سميث، مصدر سبق ذكره، ص )٤(
د.جوانيتا إلياس ود.بيرت ستيش، أساسيات العالقات الدولية، ترجمة: د.محيي الدين حميدي، دار الفرقد للطباعة   ) ٥(

  .٦٤، ص٢٠١٦والنرش والتوزيع، دمشق، 
 .١٩١، ص٢٠١٣عي، االسكندرية، د.محمد سعد أبو عامود، العالقات الدولية املعارصة، دار الفكر الجام )٦(
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من املباديء التي يجتمع عليها الواقعيون هو أن للدولة هدفاً يتفوق ويتقدم عىل ما عداه يف  
واملحافظة عىل كيانها، فليس هناك جدل حول أن   ) Survivalالسياسة الدولية وهو استمرار (البقاء، 

األمن هو الشاغل األسمى للدولة، وذلك يتأسس عىل أن البقاء هو الرشط الجوهري الذي يسبق كل  
لذا تتعلق املسألة الحيوية بالنسبة إىل النظرية الواقعية باألمن   )١(األهداف األخرى ويف جميع الظروف.

ه عن السؤال ملاذا تريد الدول القوة؟ أجاب (جون م�شا�ر) يف إحدى  والبقاء للدولة. ففي معرض جواب
افرتاضاته بأن الهدف األسمى للدول هو سعيها الحفاظ عىل بقائها. الدولة دا�اً تحاول الحفاظ عىل 
استقالليتها ووحدة أراضيها واإلستقرار الداخيل لها، إالّ أن الهدف األسمى هو البقاء وبدون تأكيد  

  ) ٢( عليها ال �كن أن تحصل عىل أهداف أخرى.الدولة 
)  National Securityألمن القومي ( ا يفرتض الواقعيون بأنه هناك هرمية يف القضايا الدولية، وأن 

عادة يحتل القمة يف الهرم. وتهيمن القضايا العسكرية والسياسية املتعلقة بها عىل السياسة الدولية.  
وبالنسبة للواقعي� فإن القضايا العسكرية واألمنية أو اإلسرتتيجية يشار إليها عىل أنها �ثل السياسة  

تصنف باعتبارها قضايا السياسة  ، والقضايا األخرى اإلقتصادية واإلجت�عية (High Politics)العليا 
  )٣( ).Low Politicsالدنيا (

يرى الواقعيون أنه ال توجد يف النظام الدويل سلطة عليا ملنع ومواجهة استخدام القوة، لذا ال �كن  
). لكن أي دولة  Self-Helpتحقيق األمن إال باالعت�د عىل النفس عن طريق مبدأ املساعدة الذاتية (

نعدام األمن تلقائياً لدى دول أخرى يف سياق سعيها إىل تحقيق األمن لنفسها. والحالة  معنية ستذ� نار ا
). وتفرتض النظرية الواقعية Security Dilemmaالتي تنشأ عن هذه العملية هي املعضلة األمنية (

الدول   لتفس� املعضلة األمنية بأن البنية الفوضوية للنظام الدويل ونظام االعت�د عىل النفس يدفعان
دا�اً إىل افرتاض سيناريو الحالة األسوأ، حيث أنها حتى وهي تدرك نتائج أفعالها (تخفيض مستوى 
األمن لدول أخرى) فإن طبيعة وضعها يف النظام الدويل تدفعها إىل اتخاذ الخطوات التي تتخذها.  

لة بنيوية مستعصية،  وبهذه الطريقة، يتضح أن الواقعية الجديدة تجادل بأن املعضلة األمنية هي حا
  )٤( ألنها ترتبط بالبنية الفوضوية للنظام الدويل وخاصة األعت�د عىل النفس.

من كل ما طرحناه حول الرشق األوسط والنظرية الواقعية يتب� أن مفهوم الرشق األوسط ال �كن  
الدول  تحديده بصورة دقيقة وحدية رغم اتفاق الباحث� حول الدول الجوهرية فيها وخصائص هذه

ومجتمعاتها من جانب، ومن جانب آخر نفهم من طروحات النظرية الواقعية أن النظام الدويل نظام  

 
  .٨٨، ص٢٠١٣د.يوسف محمد صوا�، نظريات يف العالقات الدولية، منتدى املعارف، ب�وت،  )١(

(2) John Mearsheimer, Structural Realism, in: Tim Dunne, International Relations Theories: 
Discipline and Diversity, Oxford University Press, UK, 2013, P.79.  

ة، مركز دراسة نقدية مقارنة يف ضوء النظريات املعارص  - د.أنور محمد فرج، نظرية الواقعية يف العالقات الدولية  )٣(
  .٢٤٣، ص٢٠٠٧كردسان للدراسات األسرتاتيجية، السلي�نية، 

جامعة باتنة، شبكة املعلومات الدولية  -محمد حميش، املقاربات الواقعية للنزاعات الدولية، قسم العلوم السياسية )٤(
  عىل الرابط:  

http://www.mhamchi.yolasite.com/resources/املقاربات الواقعية لتفس� وحل النزاعات.doc  
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فوضوي يف األصل وأن مكونات الرئيسة لها هي دول ذات سيادة تعيش يف حالة عدم اليق� والخوف  
اف جوهرية لكل  املستمر وتسعى من أجل الحفاظ عىل بقائها، وأن القضايا األمنية بنسبة لهم هي أهد

الدول وتحاول تحقيقها بكل الوسائل املمكنة، وبالنتيجة فإن الرصاع هي سمة جوهرية وبارزة وال  
�كن للدول أن تتهرب منها سواء عىل مستوى النظام الدويل أو عىل مستوى النظام اإلقليمي مثل  

  الرشق األوسط. 
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  المطلب الثاني

  األوسط التفاعالت اإلقليمية في الشرق 
تتمحور االتجاهات يف النظرية الواقعية لتفس� التفاعالت الدولية حول افرتاض أسايس عىل أنها  
الرصاع والفوىض املنترشة يف العالقات الدولية، وأن الفكرة السائدة، يف موضوعنا أن الرشق األوسط كان  

ن إجابات. وك� بدا أنها استقرت  دا�اً منطقة غ� مستقرة، تطرح حولها أسئلة بأك� م� يقدم بشأنها م
نسبياً، بصورة �كن معها تصور مالمح نظام ما، يتضمن فاعل� وتفاعالت وقواعد ومالمح "بيئة  
اسرتاتيجية" قابلة لالستقرار عىل أسس يوجد تيار رئييس بشأنها، يقع انفجار ما بأشكال غ� متوقعة،  

"اإلنفالت اإلقليمي" ومنذ فرتة طويلة، � تعد  لتبدأ العملية من جديد. إن ما نشهده هو حالة من 
  هناك إمكانية لتصور وجود ضابط إقليمي أو دويل �كن أن يحدد إبقاء اإلقليم يف تحالفاته ورصاعاته. 

، وتدخل املنطقة  )١( منذ الغزو األمري� للعراق وما تاله من ما يسمى بـ "ثورات الربيع العر�"
ا ش�الً ومرص غرباً واليمن جنوباً، واملس�ة بالرشق األوسط، يف حالة  املمتدة من باكستان رشقاً وتركي

من إعادة الرتتيب ملناطق النفوذ وسيطرة الدول سواء القوى الكربى أو اإلقليمية، بصعود وهبوط لها.  
ك� يتهدد وجود ما يسمى بالنظام اإلقليمي العر� برمته، ليتحول إىل محاور أو دوائر جديدة أهمها 

ور الخليجي املتمثل يف مجلس التعاون الخليجي بقيادة اململكة العربية السعودية، والدوائر املح
اإليرانية والرتكية واإلرسائيلة. ومن هنا تربز عىل الساحة قضية الرصاع والتنافس اإلقليمي ب� الدول  

قليمي يف منطقة  متوسطة القوة، وحدودها وأ�اطها، وما يرتتب عليه من تأث�ات عىل شكل النظام اإل 
  الرشق األوسط. 

لذا سوف نتطرق إىل التفاعالت اإلقليمية يف الرشق األوسط يف نقاط منسجمة مع تفس� النظرية  
  الواقعية للرصاعات يف هذه املنطقة بالشكل اآل�: 

  
  السعودية:  -الفرع األول: التفاعالت الرصاعية اإليرانية 

يتان حظيتا عىل مدار تاريخه� الحديث بأدوار تعد كل من إيران والسعودية دولتان إقليم
محورية يف صياغة النظام األمني والسيايس ملنطقة الرشق األوسط، وتتبنى كل منه� خطاباً سياسياً 
خاصاً تسعيان من خالله لتعزيز مساحة النفوذ وسيطرته� اإلقليمية، فعىل الصعيد األيديولوجي، تتبنى  

 يف املنطقة، وتتبنى إيران املذهب الشيعي ونظام والية الفقيه  السعودية املذهب السني الوها� 
وتحاول تصديره إىل ج�انها، وتتنافس كلتا الدولتان يف تغليب عقيدتها السياسية الخاصة لصياغة  

  مصلحته� القومية. 
  أما عىل الصعيد الدويل، فلقد لعبت كل من إيران والسعودية دوراً هاماً يف تحديد قطبية اإلقليم 

 
) بعد الحراك الج�ه�ي يف  ٢٠١١بدايات عام ( ) و٢٠١٠" ثورات الربيع العر�": هي مصطلح ظهرت يف أواخر عام ( )١(

تونس، وهي تعب� عن التحركات الج�ه�ية يف عدد من البلدان العربية ضد سوء أحوالهم املعيشية والبطالة والفساد  
بطريقة سلمية يف تونس ومرص،  إىل أن تحولت إىل رصاعات مسلحة يف عدد آخر من الدول العربية مثل ليبيا واليمن  

 يا، وال يوجد إج�ع حول هذه التسمية هل هي ثورة أم انتفاضة أو يشء آخر.وسور
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ونظام التحالفات فيه. بحيث اتسم السياق اإلقليمي الرشق األوسطي قبل وقوع ما يسمى بـ"ثورات  
، بوجود محورين رئيسي� من التحالفات، انقسمت معظم بلدان اإلقليم  ٢٠١١الربيع العر�" لعام 

ارات، الكويت،  ضمنها، وه� طبقاً ملا اصطلح عليه حينها، محور اإلعتدال وضم كالً من (السعودية، اإلم
مرص، األردن، والسلطة الفلسطينية)، ومحور امل�نعة بالقيادة اإليرانية وشمل كالً من (سوريا، حزب  

وهذان املصطلحان مربوطان بعالقات مع الواليات املتحدة   )١( الله اللبنا�، وحركة ح�س يف فلسط�).
  األمريكية الفاعلة يف الرشق األوسط ومواجهة املرشوع اإلرسائييل فيها. 

، تغ�ت خريطة  )٢( أما بعد فرتة ليست بطويلة عىل األحداث واالنقالب العسكري يف مرص 
ودية متضمناً كل من (اإلمارات، التحالفات وتبلورت مرحلة جديدة، فقد تكّون تحالف بقيادة السع

الكويت، البحرين، مرص، واألردن)، يف مواجهة التحالف الذي تقوده إيران مع (النظام العراقي والنظام  
السوري، وحزب الله اللبنا�)، فضالً عن التحالف ب� (تركيا، قطر، وفاعل� آخرين كج�عة اإلخوان  

   )٣( املسلم�، ح�س يف قطاع غزة).
إىل حالة الرصاع اإليرا� السعودي يف إقليم الرشق األوسط، اتجهت السعودية إىل تكثيف   وبالنظر 

دورها يف منطقة الخليج، عىل نحو يسمح لها �قاومة النفوذ اإليرا� املتزايد يف املنطقة ومحارصة  
، وذلك مع  التداعيات السياسية واألمنية للثورات الشعبية. واصبحت السعودية مركز الثقل يف اإلقليم

تراجع دور مرص وسوريا اإلقليمي، واحتواء دور قطر. وخ� الدليل عىل ذلك، قيام السعودية بتشكيل  
التحالف العر� السني ملواجهة إيران، الذي يضم دول مجلس التعاون الخليجي ومرص واألردن واملغرب  

سعيها لتشكيل تحالف   ٢٠١٥ والسودان وتركيا وباكستان لدعم الرشعية يف اليمن، وإعالنها يف ديسمرب
  )٤( ) دولة إسالمية ُسنية.٣٤إسالمي ملكافحة اإلرهاب يضم (

من هذا املنطلق تعد إيران الدولة ذات املصالح األكرب يف سوريا، مقارنة بغ�ها من القوى  
اإلقليمية، حيث إن سوريا جزء م� يسمى "محور املقاومة"، وقناة للدعم اإلير� لتنظيم حزب الله  

للبنا�، الذي يعزز نفوذ طهران يف املنطقة، وتعتمد عليه إيران لردع أي هجوم محتمل من جانب  ا
إرسائيل. وبالتايل، إذا سقط األسد، وضعف حزب الله، عقب خسارة الدعم اإليرا�، فقد تفكر إرسائيل  

  يف مسألة شن هجوم ضد إيران. 
ش السوري الحر، يف محاولة جلية لتقليص  ويف املقابل، تساند دول الخليج بقيادة السعودية الجي

النفوذ اإليرا� إقليمياً، األمر الذي قد يدفع اإلقليم بقوة يف اتجاه "حرب" مذهبية طاحنة، حتى يف حال 

 
،  ٩ورد مساعد الشاعري، الحرب عىل اليمن واشكاليات التحالف العر�، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، مرص، ص  )١(

  موقع (مركز الحضارة)، عىل الرابط: 
http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=484 

  االنقالب العسكري يف مرص وهناك من يسميه بـ "الثورة املضادة".  )٢(
القضية الواحدة يف الرشق األوسط، اتجاهات األحداث،  أحمد عاطف، التحالفات القطاعية: تحالفات الرضورية حول ) ٣(

  .٢٩، ص٢٠١٥)، ٨مركز املستقبل لالبحاث والدراسات املتقدمة، اإلمارات العربية املتحدة ، العدد (
  .٩ورد مساعد الشاعري، مصدر سبق ذكره، ص )٤(



  ٢٠١٩ كانون االول) رابعال) العدد (لثا�املجلد (ا         -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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  )١( انهيار نظام األسد، وقيام نظام جديد يهيمن عليه السنة، ويحظى بدعم السعودية وتركيا والغرب.
للتدخالت والتدخالت املضادة السعودية واإليرانية يف ظل  إضافة إىل ذلك أصبح اليمن ساحة 

سياق إقليمي مضطرب تلعب فيه القوى الكربى دوراً بارزاً. حيث إّن االعت�د عىل الدور األمري�،  
كحليف لدول الخليج وخاصة السعودية ألزمة كب�ة. أما روسيا فتعترب إيران حليفها االسرتاتيجي يف  

  )٢( توظف عالقاتها بإيران لخدمة مصالحها.منطقة الرشق األوسط، و 
حتى إن عالقات السعودية بالدول الخليجية األخرى، يف مجلس التعاون الخليجي، قد تعرضت  
بدورها لهزات وبخاصة عالقاتها بُع�ن وقطر؛ فالتوتر مع ُع�ن كان سببه ترتيب مسقط املحادثات 

نسبة إىل قطر، كانت العالقة شائكة منذ التسعينيات،  األمريكية من دون علم السعودية. وبال -اإليرانية 
بسبب املؤامرات واالختالفات يف السياسة، ولكن ذلك التصادم ال يعني أنه � تكن هناك تقارب ب�  

) ح� فُرض حصار عىل قطر أدى إىل تقليص  ٢٠١٧الجانب�. بيد أن الصدمة جاءت يف (حزيران/ يونيو 
وقد ُضخم الخطر اإليرا� كث�اً، عىل الرغم من وجود عالقات اقتصادية  دور املجلس التعاون الخليجي. 

ب� الدول الخليجية وإيران، فالسعودية قررت التصادم مع إيران عرب فتح معارك يف اليمن والرصاع عىل  
  )٣( السيطرة والهيمنة يف مناطق مختلفة يف الرشق األوسط.

ة عالقات رصاعية من أجل الهيمنة والنفوذ يف منطقة  السعودي-و�كننا القول أن العالقات االيرانية 
الرشق األوسط، متضمناً الخوف وعدم اليق� من كل األطراف، بسبب العامل الطائفي واملذهبي يف  
هذه القضية، من هنا تنطلق الرغبة يف زيادة القوة من أجل التفوق ورصاعات املصالح من أجل سعيها  

  لواقعية يف بيئة إقليمية مظطربة �تاز بالفوىض وعدم اليق�.  للحفاظ عىل البقاء وفق النظرية ا
  

  الفرع الثا�: التفاعالت الرتكية الرشق األوسطية: 
بعد عقود من عدم اإلهت�م والسلبية يف السياسة الخارجية الرتكية إزاء منطقة الرشق األوسط، بدأ  

استأنف تركيا دورها كالعب نشط يف هذه  هذا التوجه بالتغ� مع نهاية مرحلة الحرب الباردة حيث 
إن مراحل التحول يف طبيعة السياسة الرتكية وأ�اطها عىل الساحة اإلقليمية برزت بعد أن   )٤( املنطقة.

اعتلت منطقة الرشق األوسط قا�ة األولويات يف تركيا، و� تكن محض تحوالت جزئية أو تغ�ات  
تها عقب وصول حزب العدالة والتنمية إىل السلطة يف تكتيكية، بل شهدت اعادة توصيف لدوائر حرك

) وأصبحت للدبلوماسية الرتكية يف عهد هذا الحزب تحركات مكثفة وفق ما  ٢٠٠٢(الترشين الثا� 

 
رات، ملحق مجلة السياسة الدولية، تحوالت  د.مى مجيب، االنفجار داخلياً.. املأزق الطائفي يف املرشق العر� بعد الثو  )١(

  .١٤، ص٢٠١٣)، يناير١٩١اسرتاتيجية عىل خريطة السياسة الدولية، مؤسسة األهرام، القاهرة، العدد (
  .١-١٠ورد مساعد الشاعري، مصدر سبق ذكره، ص )٢(
حدة العربية، ب�وت، العدد  مضاوي الرشيد، السعودية وتحديات املرحلة، مجلة املستقبل العر�، مركز دراسات الو  )٣(
  .١٦، ص٢٠١٨)، كانون الثا�/يناير ٤٦٧(
، مركز كردستان للدراسات  ٢٠٠١ايلول  ١١ك�ل عبدالله حسن، اسرتاتيجية تركيا يف الرشق األوسط بعد احداث  )٤(

  . ٥٧، ص٢٠١٣االسرتاتيجية، السلي�نية، 
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  )١( اصطلح عىل تسميته بالعث�نية الجديدة، وأولت تركيا االهت�م الكب� إىل تفاعالت الرشق األوسط.
ا نفسها يف صدام مع قوت� منافست� عىل الهيمنة يف املنطقة؛  وبناء عليه وبعد أن وجدت تركي

إرسائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، رغم منافستها اإلقليمية مع السعودية بدرجة أقل. فقد تبنت  
تركيا سياسة خارجية إزاء هات� القوت� املنافست� لها، من شأنها التحول من الدولة املوازنة ب� إرسائيل  

إىل قوة طامحة للسيطرة والهيمنة اإلقليمية، وبالتايل فمجمل رصاعاتها يف مختلف األزمات   وإيران
الرشق أوسطية قد فرض عليها عمل جدولة للرصاعات باملهادنة مع إرسائيل من ناحية، والتسخ� مع  

  )٢( إيران من ناحية أخرى، أو العكس.
ضات الحادة لرصاع اإلرسائيل خصوصاً بعد  اإلرسائيلية من خالل االعرتا–تع�ت العالقات الرتكية

)، والخطاب اإلرسائييل الحاد يف الرد عىل هذه اإلنتقادات،  ٢٠٠٩الهج�ت التي شنتها عىل قطاع غزة (
)، عندما قتلت القوات اإلرسائيلية تسعة مواطن� أتراك كانوا عىل  ٢٠١٠وتصاعد هذه األزمة يف عام (

نقل مساعدات إنسانية إىل قطاع غزة، يف تحدي للحصار  م� سفينة تركية، ضمن أسطول دويل ي
  )٣( اإلرسائييل املفروض عىل القطاع.

وتتخوف تركيا من الدعم اإلرسائييل للحركة الكوردية، فلقد جعلت اسرتاتيجية "شد األطراف" التي  
� الريبة إىل  تعتمدها إرسائيل لتشجيع الحركات اإلستقاللية لألقليات. وأن الكث� من األتراك ينظرون بع

للقومية الكردية يف العراق وسوريا وإيران،   -إن � يكن الوحيد -أن إرسائيل هي الداعم الرئييس 
فإرسائيل كانت منذ فرتة طويلة داعمة أساسية لدولة مستقلة يف كوردستان العراق استناداً إىل 

 )٤( ىل تركيا.اسرتاتيجيتها بالنسبة لألطراف، والذي من شأنه أن يشكل خطراً كب�اً ع 
اإليرانية، اتسمت عالقاته� بوجود حد أد� من عالقات حسن   –وفي� يخص العالقات الرتكية 

الجوار ب� البلدين، وسقف معقول من املصالح املتبادلة، بحيث أن أنقرة تتنافس مع طهران فعالً ولكن  
العالقات أيضاً. ورغم ذلك الطبيعة التنافسية ال تحجب وال �نع طبيعة التعاونية التي �يز هذه 

املرشوع اإلقليمي الرت� دخل يف منافسة قوية أو حتى رصاعية مع املرشوع اإليرا� لكسب "الشارع 
العر�"، الذي انحاز يف العقد األخ� ملحور دول امل�نعة بالقيادة اإليرانية بسبب مواقفه من الرصاع  

ة الرتكية بزعامة (رجب طيب أردوغان) تحشد العا� اإلرسائييل، والقضية الفلسطينية. القياد–العر�
  )٥( العر� واإلسالمي لخوض معركة القيادة للقضية الفلسطينية املبددة، مع املرشوع اإلقليمي اإليرا�.

 
التحوالت السياسية يف الرشق األوسط، مجلة كلية الرتبية للبنات،   املوقفان الرت� واإليرا� تجاهد.رساء رشيف الكعود،  )١(

  .٥٧، ص٢٠١٦)، ١)، العدد (٢٧جامعة بغداد، بغداد، املجلد (
محمد رمضان أبو شعيشع، ملفات معقدة: مستقبل الرصاع اإلقليمي يف الرشق األوسط، املركز العر� للبحوث   )٢(

          والدراسات، عىل الرابط: 
http://www.acrseg.org/40684 

فراس محمد إلياس، تحليل السياسة الخارجية الرتكية وفق منظور املدرسة العث�نية الجديدة، رشكة دار األكاد�يون   )٣(
  .١١٢-١١١، ص ٢٠١٦األردن،  - للنرش والتوزيع، ع�ن

األكاد�يون  األزمة السورية أ�وذجاً، دار –د.إبراهيم أحمد حسن الجبوري، الدور الرت� اإلقليمي يف املنطقة العربية  )٤(
  .١٣٠-١٢٩، ص٢٠١٩للنرش والتوزيع، ع�ن، 

  .٣٤١، ص٢٠١٠توفيق املديني، العرب وتحديات الرشق األوسط، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  )٥(
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ومع مرور الوقت توترت العالقات الرتكية اإليرانية حيث وضعت األزمة السورية كال من البلدين  
ضات األجندات اإلقليمية للطرف� بعد محاولة تركيا إخراج سوريا من  يف مفرتق طرق كاشفة عن تناق 

املحور اإليرا� وتقليص املد الشيعي سواء يف لبنان والعراق أو الخليج، وكذلك بسبب قيام تركيا بنرش  
الرادارات الخاضعة بالدروع الصاروخية األمريكية األطلسية بوالية "مالطيا" عىل الحدود مع إيران دون  

فقة الربملان الرت�، وكذلك تحويل أراضيها إىل قاعدة وممر للتنظي�ت املتشددة كجبهة النرصة التي  موا
أدرجتها واشنطن ضمن التنظي�ت اإلرهابية، وتقديم كافة أشكال الدعم اللوجيستي إىل الجيش  

  )١( � البلدين.السوري الحر م� انعكس سلباً عىل األمن القومي إليران وأسهم يف تفاقم أزمة الثقة ب
)  ٦ضمن مبادئ ( ٢٠١٠، واستمرت لحد عام ٢٠٠٢بعد تويل حزب العدالة والتنمية السلطة عام 

، إال أن جهودها للوصول إىل العالقات )٢( للسياسة الخارجية الرتكية املعلنة من قبل (أحمد داود أوغلو)
أحداث ما يسمى بالربيع العر�   التعاونية تدريجياً تراجع يف أغلب تفاعالتها اإلقليمية خصوصاً بعد 

، وفشلت مبدأ تصف� املشكالت بل وتحولت إىل مأزق املشكالت مع أغلب دول املنطقة، وحدث ٢٠١١
  )٣( تحول يف السياسة الخارجية الرتكية نحو التدخل املبارش يف شؤون الداخلية للدول األخرى.

وبالنتيجة نفهم أّن التفاعالت الرتكية الرشق األوسطية � تستمر بنفس الوت�ة منذ وصول حزب  
)  ٢٠١٠)، يف الوقت الذي �كن أن نعدها ناجحة حتى عام (٢٠٠٢العدالة والتنمية إىل سدة الحكم يف (

ربية واإلسالمية،  من خالل وصولها إىل العالقات املتبادلة التعاونية مع أغلب دول املنطقة خصوصاً الع
إال أنها فشلت بعد ذلك وتغ�ت مسارها من تطوير عالقات التعاون إىل العالقات الرصاعية والتدخالت 

  يف شؤون دول املنطقة رغم معارضة حكوماتهم.  
  

  الفرع الثالث: التفاعالت الرصاعية اإلرسائيلية الرشق األوسطية: 
أي التي تزيد عن –لرصاعات التأريخية املمتدة يعد الرصاع العر� واإلسالمي مع إرسائيل من ا

التي عرفها العا� املعارص، وبالطبع �تد جذور ومصادر الرصاع إىل أواخر القرن   -سبع� عاماً متواصلة 
. ويتميز الرصاع العر� واإلسالمي عن غ�ه من  ١٩٤٨التاسع عرش وحتى قيام دولة إرسائيل يف 

اإلسرتاتيجية والسياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية   الرصاعات بأنه يشمل مختلف الجوانب
  وغ�ها.  

إن التخوف اإلرسائييل من بيئتها اإلقليمية وتحسبها ألسوء االحت�الت حتّم عليها أن تخطط  
لنفسها وضعاً مريحاً من خالل التخطيط لطبيعة وشكل البيئة املعادية التي ستعيش فيها ارسائيل، ألن  

 
، رسالة  ٢٠١٣-٢٠١١األزمة السورية يف ظل تحول التوازنات اإلقليمية والدولية: سهام فتحي سلي�ن أبو مصطفى،  )١(

  .٨٣ص ٢٠١٥غزة،   - جامعة األزهرماجست� مقدمة اىل 
. مبدأ  ٣. مبدأ تصف� املشكالت مع دول الجوار. ٢مبدأ التوازن السليم ب� الحرية واألمن. . ١) هي: ٦مباديء ( )٢(

. ٦. مبدأ تطوير األسلوب الدبلومايس. ٥. مبدأ الدبلوماسية املتناغمة. ٤السياسة الخارجية املتعدد األبعاد واملسالك. 
  .١١١عريف الدور الرت�. ينظر بهذا الخصوص: فراس محمد إلياس، مصدر سبق ذكره، صإعادة ت

)، املركز الد�قراطي العر� للدراسات اإلسرتاتيجية والسياسية ٢٠١٦-٢٠٠٢الدور اإلقليمي لرت� تجاه الرشق األوسط ( )٣(
  ١٤٦ص ٢٠١٧أملانيا،  -واألقتصادية، برل�
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ن الحديث عن إندماج إرسائيل الحقيقي يف املنطقة، يحولها إىل دولة طبيعية تنتمي  من الصعب �كا
إىل فضاء الرشق األوسط الجغرايف والسيايس، يف ظل غياب سالم حقيقي بينها وب� الدول العربية  

يد  واإلسالمية، فاستمرار الرصاع اإلرسائييل العر�، وعدم إقامة الدولة الفلسطينية، والتهديد والتهد
املتبادل بينها وب� إيران، والتشنجات يف العالقات الرتكية اإلرسائيلية، كلها عوامل تدفع باتجاه عدم  
تغي� الوضع الراهن، رغم كل املحاوالت األمريكية لدمج إرسائيل إقليمياً، حتى لو كان هناك تحسن يف  

  )١( ية عىل املدى القريب.عالقات إرسائيل اإلقليمية، فإنها ال ترقى للوصول إىل عالقات طبيع
من جانب آخر تنفرد إرسائيل يف إطار هذا الرصاع بتبني مفاهيم شاذة ومتفردة عن األمن القومي  
ومتطلبات الحفاظ عىل الوجود وسالمة الكيان الرتا� إلرسائيل، إذ يالحظ أن جميع ترصفات إرسائيل  

من حيث تنبع خيارات إرسائيل السياسية  الداخلية والخارجية اقتصادياً وسياسياً تخضع ملقتضيات األ 
وغ� السياسية دا�اً من متطلبات األمن اإلرسائييل الذي صار يشغل القيمة العليا ب� كل القيم 
اإلرسائيلية الكربى. يضاف إىل ذلك أن إرسائيل تكاد تكون الدولة الوحيدة يف العا� التي ترص عىل إعادة 

بالشكل الذي يخدم مصالحها ويف مقدمة  )٢( للرشق األوسط املحيطة بها.الهيكلة التامة للنظام اإلقليمي 
  هذه املصالح األمن القومي اإلرسائييل والحفاظ عىل استمرار كيانها وردع املخاوف أمامها. 

�ثل ما يسمى بثورات الربيع العر� حدثاً إسرتاتيجياً مه�ً سيكون له تأث�اته الكب�ة يف تشكيل  
ويف صياغة العالقات ب� دولها وشعوبها، وتبدو إرسائيل أحد أهم الالعب� املتأثرين  مستقبل املنطقة 

بهذه التطورات، واتجهت األنظار يف إرسائيل إليها بأنها ستغ� مقدرات القوى باملنطقة، وحظيت  
باهت�م خاص نظراً ألن مرص كانت عىل مدار العقود الثالثة املاضية (فرتة حكم حسني مبارك) هي  

نوان االستقرار اإلقليمي يف نظر إرسائيل، لذلك بات عليها أن تواجه بيئة إقليمية مغايرة، تداعت معها  ع
 )٣( العالقات والتفاعالت التي حكمت البيئة السابقة عليها.

تهدف إرسائيل إىل إحداث تغي� يف توازنات القوى باملنطقة العربية والرشق األوسط من خالل 
تحالفاتها اإلقليمية وتحجيم الدور اإليرا� بعد أن خرست إيران عالقاتها تفكيك عالقات سوريا و 

بج�انها العرب، و� يبق أمامها إال النظام السوري ور�ا النظام العراقي. ويعرب عن ذلك الربوفيسور  
ان اإلرسائييل (إيت�ر رابينوفيتش) بقوله "إذا سقط النظام يف سوريا فإن املترضرين األساسي� هم إير 

وح�س وحزب الله"، ك� أكد تلك النظرة رئيس الهيئة السياسية واألمنية يف وزاة الدفاع (عاموس  
) والتي أورد فيها أن  ٢٠١٣إبريل  ١٠جلعاد) يف مقابلة مع صحيفة (يديعنوت أحرونوت) بتأريخ (

دولة إىل  "إرسائيل تفضل سيطرة جبهة النرصة عىل بقاء األسد يف سوريا"، وأنه حتى لو تفككت ال
دويالت طائفية م� قد يؤدي إىل استقرار تنظيم القاعدة يف إحداها فإنه وفقاً لترصيحات جلعاد "ليس  

 
اإلرسائييل، مجلة تكريت للعلوم السياسية، كلية العلوم  -ع العر� ومستقبل الرصاع العر�د.ناجي محمد الهتاش، الربي )١(

  .٦، ص٢٠١٤)، كانون األول ١السياسية جامعة تكريت، العدد (
 د.أحمد ثابت، جوانب الرصاع العر� اإلرسائييل ومجاالته، شبكة املعلومات الدولية، موقع الجزيرة نت، عىل الرابط: )٢(

4abbd5540589-a41b-4705-a3b3-bhttp://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/853b454 
األكاد�يون للنرش    د.فراس محمد أحمد الجحييش، التوازنات اإلسرتاتيجية الجديدة يف ضوء بيئة أمنية متغ�ة، )٣(

  . ٣١٧-٣١٦، ص٢٠١٥األردن،  –والتوزيع، ع�ن 
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بإمكان ارسائيل أن تفضل عىل ذلك بقاء رئيس األسد ذلك أن محور الرش مخيف، ومه� كان التهديد  
  )١( يران وسوريا وحزب الله.الذي يشكله هذا التنظيم إال أنه ال يقارن بالتهديد الذي يشكله محور إ

لذا فإن إرسائيل سيكون من الصعب عليها أن تعيش يف بيئة مؤلفة من دول كب�ة ومتجانسة دينياً  
وعرقياً وتأريخياً، وان الحل األمثل للعيش يف هذه البيئة، هو أما أن تفرض السالم مع دولها وعىل وفق  

البيئة لتتمكن ارسائيل من العيش فيها ليس فقط بسالم  ما يخدم مصالحها، أو أن تتغ� صورة هذه 
وإ�ا أن تكون هي املسيطرة وهي األقوى، وإذا ال بد من تجزأة املجزأ وتحليل الدول إىل عواملها األولية  

وهذا األمر   )٢( املبنية عىل الفوىض الخالقة، التي تنتج يف النهاية وضعاً أفضل م� تعيشه املنطقة حالياً.
ع الركائز األساسية للنظرية الواقعية من عدم اليق� والخوف املستمر من الدول األخرى،  يت�شا م

  إضافة إىل أن البيئة اإلقليمية هي فوضوية تحتم عىل الدول الترصف وفق ما يراها مناسباً لها.  
  
  

   

 
 . ٧١نقالً عن: سهام فتحي سلي�ن أبو مصطفى، مصدر سبق ذكره، ص )١(
  .١١-١٠الهتاش، مصدر سبق ذكه، صد.ناجي محمد   )٢(
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  المطلب الثالث

  القضايا اإلقليمية في الشرق األوسط 
الجيوسياسية اإلقليمية والدولية والحراك الشعبي يف منطقة الرشق األوسط،  نتيجة للتغ�ات 

بعد ما يسمى بـ (ثورات الربيع العر�) بعدم االستقرار وبأزمات ال  ٢٠١١اتسمت املنطقة منذ عام 
تزال يف ذروتها، و�كن االشارة إىل القضايا الرئيسة التي تتصف حالياً منطقة الرشق األوسط حسب  

  التاريخي ومنها:  املعيار
  

  الفرع األول: القضية الكوردية:
) ب� دول التحالف الكربى والجمهورية الرتكية،  ١٩٢٣مىض قرابة قرن عىل توقيع معاهدة لوزان (

والتي وضعت البداية للتقسيم الجغرايف الحايل ملنطقة كوردستان الواقعة ب� أربعة دول مجاورة هي:  
وسوريا. ويف الوقت الحارض تنتهج كل دولة من هذه الدول األربع سياسة خاصة  تركيا، إيران، العراق، 

بها، مستفيدة من انقسام الحركة الكردية، واعت�د األحزاب واملنظ�ت والتجمعات التي �ثل هذه  
الحركة عىل مراكز قوى إقليمية مختلفة، آخذة بالحسبان أيضاً توجهات الدول الكربى الساعية إىل بلوغ  

  )١( الحل للقضية الكوردية، الذي يستجيب ملصالحها السياسية واإلقتصادية املبارشة وغ� املبارشة. ذلك
لقد أصبحت القضية الكوردية يف وقتنا الحارض واحدة من أهم قضايا الحياة السياسية يف منطقة  

وما تالها  ٢٠٠٣الرشق األوسط. فتطورات األحداث بعد حرب الخليج الثانية، ثم بعد احتالل العراق 
من التطورات عىل منطقة الرشق األوسط أظهر بوضوح الرتابط املتبادل والوثوق ب� الرصاعات 
اإلقليمية يف الرشق األوسط والقضية الكوردية ب� املحاور األربعة الرتكية، اإليرانية، السعودية  

الرابحة بهدف الضغط عىل   واإلرسئيلية، يف الوقت الذي تسعى إرسائيل إىل اللعب "بالورقة الكوردية"
املحورين الرت� واإليرا�، وتدعم إرسائيل تلك األحزاب الكوردية التي تسعى إىل إقامة الدولة املستقلة  

  )٢( يف كوردستان العراق.
تشكل القضية الكوردية بالنسبة لرتكيا وإيرا� مصدراً لعدم اإلستقرار يف الرشق األوسط، فأي تحرك  

ة دولة ستكون له تداعيات عىل بقيتها. لذلك فهي من القضايا الرئيسة التي تشغل  إقليمي للكورد يف أي
  )٣( بال صانعي القرار يف تركيا وإرسائيل واملحور اإليرا� وبدرجة أقل املحور السعودي.

وعىل الرغم من اإلصالحات الدستورية يف تركيا وفقاً ملطالب اإلتحاد األورو�، وبدعم من الواليات 
وبهدف تقليل من حدة تأث� القضية الكوردية عىل تركيا يف أحد جوانبها إال أن السياسة الرتكية   املتحدة،

 
أ.ف. أندرييف، ملشكلة الكردية يف العالقات الدولية اإلقليمية، من الكتاب: العالقات الدولية يف الرشق� األد�   )١(

واألوسط وسياسة روسيا عىل عتبة القرن الحادي والعرشين، ترجمة: دار املساعد السورية للتأليف والرتجمة والنرش،  
  .١٢٨ص ،٢٠٠٢دمشق، 

  .١٢٩نفس املصدر، ص )٢(
أحمد نوري النعيمي، القضية الكردية يف تركيا الواقع واملستقبل، مجلة الدراسات الدولية، سلسلة الدراسات   )٣(

  . ١، بغداد، ص١٩٩٨)، ٤٨اإلسرتاتيجية، مركز الدراسات الدولية، بغداد، العدد (
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  ) ١( حيال الكورد تظل يف جوهرها دون تغي�.
ويدرك اإليرانيون مع علمهم أن الكورد موزعون عىل أربع دول يف املنطقة، إال أنهم � يتخلوا يوماً  

تى السياسية، وقد تختلف نسب بنيتهم مع الدول التي يتبعونها،  عن بنيتهم اإلجت�عية والثقافية وح
سواء من حيث املحتوى أو املطالب، أو الطموحات، م� دعم لديهم زيادة يف الوعي السيايس 
واإلجت�عي والثقايف، وزاد من حركتهم حيث استفادوا من ارتباطهم باألرض التي ينتمون إليها مع األخذ  

افية الكوردية، ومن الواضح أن حكومة إيران بادرت باتخاذ احتياطات كب�ة بالحسبان البيئة الجغر 
لتجنيب تأث� األحداث يف العراق وسوريا عىل كورد إيران، تزامناً مع �ركز للقوات املسلحة وقوات  
الحرس الثوري عىل طول الحدود وزيادة الوجود األمني والعسكري يف املناطق الكوردية أك� من ذي  

  ) ٢( قبل.
العراقية والسورية،  -اإليرانية-ويف الواقع أصبحت هذه القضية ملفاً دائم التوتر يف العالقات الرتكية 

بل مع دول مثل ارسائيل والواليات املتحدة واإلتحاد األورو�، إذ ترص أنقرة وطهران ودمشق عىل  
وهرها قضية داخلية  القول بأن القضية من صنع الخارج وأنها مشكلة "اإلرهاب". يف ح� أنها يف ج

مزمنة يعود تاريخها ألك� من ثالثة قرون عندما كانت واليات كوردستان داخل الدولة العث�نية تتمتع  
  )٣( بأشكال من الحكم املحيل الذا� في� تنكر الحكومات هذه الدول حتى اآلن هذه القضية.

سيا اإلتحادية مع حلفائهم يف غضون ذلك، ر�ا يعمل القوى الدولية مثل الواليات املتحدة ورو 
اإلقليمي� عىل خلق بيئة يف الدول التي يقطنها األكراد حتى يتمكن الكورد أنفسهم نوع من التمتع  
بحقوقهم القومية والد�قراطية، برشط أال يؤثر ذلك عىل التوازن اإلقليمي الحّساس، لكن االنقسامات  

وقف الكوردي من املجريات التي تحدث يف السياسية الكوردية ستستمر يف التأث� عىل وحدة امل
  )٤( .املنطقة، ور�ا يكون ذلك عائًقا أمام حصول الكورد عىل حقوقهم الكاملة يف أوطانهم 

إّن تطّورات القضية الكوردية، عىل امتداد سنوات التأث� والتأثّر بالرصاعات الرشق أوسطية، يدفع  
والدولي�، عىل تباين سياساتهم تجاه الكورد واعت�د كّل إىل االستنتاج أّن مختلف الالعب� اإلقليمي� 

طرٍف هذا الفريق الكوردّي أو ذاك كحليٍف له، فإّن الثابت يف توّجهاتهم جميعاً كان إدامة املشكلة  
الكوردية واالستث�ر فيها عوضاً عن إيجاد حلٍّ لها. وألن األولوية العتباراٍت تتعلق بتوازناتهم ومصالحهم  

ة، غالباً ما كان "الحليف" الكوردّي ضحيًّة عىل مذبح معالجة خالفاتهم وتسوياتها، التي كانت املتغ�ّ 
  .املصلحة القومية الكوردية دوماً عىل حساب

  

 
، النارشان:  دار  ١٩٤٥ألوسط منذ العالقات الدولية يف الرشق ا –ماريا خارودا�، الكرد والسياسة الخارجية األمريكية  )١(

  .٤٧٦، ص٢٠١٣أربيل،  –ب�وت، دار آراس للطباعة والنرش  –الفارا� 
)، رشكة دار األكاد�يون للنرش والتوزيع،  ٢٠١٦-١٩٧٩حسن حامد الحبو�، السياسة اإليرانية نحو دول الرشق العر� ( )٢(

  .١٢٤-١٢٣، ص٢٠١٦األردن، 
  .٥٢، ص١٩٩٩وقضايا السياسة الخارجية (دراسة)، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، خورشيد حس� ديل، تركيا  )٣(
  د.عادل عامر، مستقبل الرشق األوسط واألكراد يف ظل التغ�ات املستقبلية، شبكة املعلومات الدولية، عىل الرابط:  )٤(

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=29501 
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  الفرع الثا�: القضية الفلسطينية: 
يف القضية الفلسطينية هنالك ثالث محاور تلعب دوراً هاماً، وهي املحور اإليرا� واملحور الرت�  

السعودي. ولكل محور دور وسياسات خاصة به. �كننا القول بأن للمحور اإليرا� دور يف واملحور 
الرصاع حول القضية الفلسطينية، ويتخذ التهديد اإليرا�، يف املرآت اإلرسائيلية، بعداً مه�ً يف ضوء 

رية �ويل الحركات الجهادية ضد إرسائيل، مثل الح�س والجهاد اإلسالمي وبعض الحركات الثو 
  ) ١( الفلسطينية كالجبهة الشعبية.

مه�ً بالنسبة إليران إذ إن عالقاتها مع الحكومة العراقية   ٢٠٠٦كان فوز ح�س يف انتخابات 
والسورية، ومع حزب الله يف لبنان وح�س يف فلسط� تشكل لها كتلة قوية يف مواجهة السياسات  

ومعه دعم القاعدة الج�ه�ية باملنطقة إليران،   األمريكية واإلرسائيلية يف املنطقة. يضع هذا الدعم،
يضعها يف وضع قوي للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم محتمل من هذين البلدين. تفيد ح�س أيضاً  
من دعم إيران لها ألن ذلك يتيح لها أجندات دعم منافيس إيران، أي السعودية وتركيا، التي تخىش أن  

  )٢( ا.تسقط ح�س يف مجال سلطة إيران ونفوذه
و�كن أن �يز موقف الحكومة الرتكية بقيادة (رجب طيب اردوغان) وحزب العدالة والتنمية من  

  القضية الفلسطينية خالل مرحلت� متداخلت�: 
)،  ٢٠٠٨حتى الهجوم اإلرسائييل عىل غزة ديسمرب  ٢٠٠٢األوىل: منذ وصوله للحكم يف نوفمرب (
والتنمية املؤيد العالن الدولة الفلسطينية و� يطرأ أي تغ�  حيث استمر املوقف الرت� يف عهد العدالة 

عىل هذا املوقف الرت� املعلن. ويف قضية القدس استمر موقف تركيا الرافض الحتالل إرسائيل للجانب  
  الرشقي منها. 

خالد مشعل بعد فوز   -ح�س–الثانية: استقبال رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية 
). وقال عبدلله غول بعد استقباله ملشعل إن "ذلك اإلستقبال من  ٢٠٠٦باالنتخابات الربملانية ( الحركة

منطلق أن تركيا تسعى لدور أكرب يف منطقة الرشق األوسط، وأنه ال �كنها أن تقف موقف املتفرج"،  
اإلرسائيلي�  مشدداً عىل أن تركيا مهتمة باملشكلة الفلسطينية، وأنها ستواصل عىل وقف العنف ب� 

)، حيث بدأ املوقف  ٢٠١٠حتى نوفمرب  ٢٠٠٨والفلسطيني�، وثم الهجوم اإلرسائييل عىل الغزة (ديسمرب 
 )٣( الرت� برفض الحصار اإلرسائييل عىل قطاع غزة. 

منذ ذلك الوقت فإن العالقات الرتكية اإلرسائيلة تتسم بالرتاجع والفتور رغم املحاوالت ب� الفينة   
ح ما فسدته القضية الفلسطينية، وتتمحور الرصاع عىل هذه القضية لخالف حول القضايا وأخرى إلصال 

  األخرى واستخداها يف الرصاع بينهم كالقضية الكوردية يف تركيا وسوريا والقضية القربصية واألرمنية. 
- ويف خصوص املحور السعودي وعالقته بالقضية الفلسطينية، فعىل الرغم من أن الرصاع العر� 

اإلرسائييل كان يعد الرصاع األم ملعضم الرصاعات اإلقليمية والدولية حسب ذهنية كث� من الدول  

 
  .١٢٨، ص١٩٩٣)، ١٤عطا القم�ي، الخطر اإليرا� يف الرؤية اإلرسائيلية، مجلة الدراسات الفلسطينية، فلسط�، العدد ( )١(
  .٢٤٧نفس املصدر، ص )٢(
نقالً عن: د.ج�ل محمد مصطفى، السياسة الرتكية وموقفها من قضية فلسط� والرصاع العر� اإلرسائييل، مجلة كلية   )٣(

  .٥١-٥٠، ص٢٠١٤)، اكتوبر ٦)، العدد (٧٥لقاهرة، مرص، املجلد (اآلداب، جامعة ا
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العربية، إال أن إرسائيل تعتقد أن وضعها االسرتاتيجي يف املنطقة مريح للغاية طاملا أن الدول العربية  
ك� أن قادة إرسائيل   ، وطاملا اإلنقسام الفلسطيني قائم،)١( العربية –منشغلة يف الرصاعات العربية

فرحون بتوجه املحور السعودي إىل إعطاء األولوية للرصاع مع اإليران بدالً من إرسائيل إال أن هذا  
الدفء الذي لطاملا سعت إليه إرسائيل مع السعودية، كان مدفوعاً يف الغالب بعداء مشرتك تجاه إيران،  

قد شجعته إدارة (دونالد ترمب) العازمة   وأن تخفيف حدة العداوات ب� إرسائيل والسعودية كانت
عىل إلغاء إرث الرئيس السابق (باراك أوباما)، وهو ما جعل إدارة ترمب تفرتض أن اتباع نهج "من  
الخارج إىل الداخل" الذي من شأنه أن يجعل إرسائيل تتفاوض مع الدول العربية عىل مستقبل القضية  

الفلسطيني�؛ سيسمح لها بحل الرصاع واملطالبة بصفقة  الفلسطينية بدالً من التفاوض املبارش مع 
    )٢( القرن.

نتوصل إىل استنتاج حول القضية الفلسطينية يف دائرة رصاع املحاور، وهي أنه هناك هدف واحد  
للمحاور الثالث (السعودي واإليرا� والرت�) وهي هدف قيام الدولة الفلسطينية. ولكن نقطة الخالق 

سائل وطرق مختلفة، يف الوقت الذي تدعو إيران إىل إزالة إرسائيل من الخارطة،  هي أن كل محور له و 
فإن املحورين الرت� والسعودي تسعيان إىل قيام الدولة الفلسطينية جنباً  إىل جنب الدولة اإلرسائيلية  

  بطريقة رشعية وقانونية بواسطة تنفيذ القرارات الدولية بهذا الخصوص.  
  

  الثالث: القضية اليمنية:الفرع 
إن حالة عدم االستقرار السيايس واالنتكاس األمني الذي تشهده بلدان الرشق األوسط وخصوصاً  
اليمن يف احدى جوانبه هو نتيجة الرصاع السعودي اإليرا� املتفاقم وذلك بدعم أطراف متنافسة يف  

  ٢٢ة منذ بداية الوحدة اليمنية يف حروب ورصاعات سياسية يف املنطقة، فقد شهدت الجمهورية اليمني 
إىل اليوم حاالت من عدم االستقرار السيايس؛ وذلك يرجع إىل عامل� أساسي� ه� العامل   ١٩٩٠مايو 

الداخيل والخارجي (اإلقليمي)، وهذا األخ� كان له دور كب� يف اليمن فقد انعكست األحداث اإلقليمية  
حرب العراقية اإليرانية وحرب العراق عىل الكويت ومع انطالق  عىل اليمن ومنها الثورة اإليرانية وال

بدءت املواقف اإليرانية والسعودية تجاه هذه الثورة وحاولت كال الدولت�   ٢٠١١الحراك اليمني يف 
احتوائها لصالحها من خالل دعم ومنارصة حلفائها يف النظام واملعارضة، فموقف إيران �ثل �نارصتها 

مية "للثورة" اليمنية ضد الحكم الفردي لـ(عيل عبد الله صالح) واستمرت هذه  السياسية واإلعال 
  )٣( املنارصة حتى بلورت السعودية أهدافها اليمنية يف أطار مبادرة مجلس التعاون لحل أزمة اليمن.

أما املوقع الجغرايف لليمن وأهميته عىل املستوى اإلقليمي والدويل، فهي تتحكم يف التجارة الدولية  
النشطة عرب املحيط ب� آسيا وأفريقا وب� آسيا ورشق افريقا وأوروبا، فتنظر إيران لليمن عىل أنها  

 
  .١٣٩، ص٢٠١٨د.زياد حافظ، املشهد العر� والتحوالت الدولية واإلقليمية، منتدى املعارف، ب�وت،  )١(
د  ، العد٢٠١٨سبتمرب  ٢١)، ٢٤روال خلف، العالقات السعودية اإلرسائيلية "تزدهر"، جريدة الوطن، مرص، السنة ( )٢(
)٨٤١٩.(  
اإليرا� وأثره عىل اليمن، مركز الد�قراطي العر� لدراسات اإلسرتاتيجية و اإلقتصادية   –أحمد عردو، الرصاع السعودي   )٣(

 https://democraticac.de/?p=44481والسياسية، شبكة املعلومات الدولية، عىل الرابط:        
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ضاحية للسعودية التي تربطها بها عالقات رصاعية وخصومة، ومساعي ايران الخرتاق اململكة تفرتض  
تفرس االستقطاب  وجود ضاحية مال�ة �كنها من الضغط الدائم عىل اململكة، وهذا أحد الدوافع التي

  )١( الحاد من قبل إيران يف اليمن.
لعل أهم ابعاد التدخل السعودي اإليرا� يف اليمن هو البعد األمني، فقد قامت ايران بتقديم  
مساعدات مالية، وأسلحة وتدريبات عسكرية للميليشيات املحلية لجعلها قوة مركزية يف الدولة موالية 

  بعمليات مشابهة للحد من التوسع اإليرا� يف املنطقة. لها، ويف املقابل تقوم اململكة  
إن اململكة السعودية هي األك� تأث�اً يف عالقاتها مع اليمن، وهي تدرك أن سيطرة الحوثي� عىل  
السلطة تعني سيطرة ايرانية، وهي بذلك تجد نفسها امام رصاع حيوي يهدد وجودها (النظرية  

  )٢( سياستها الخارجية وفق رؤية اسرتاتيجية معتمدة عىل ثالثة عنارص:الواقعية)، وهذا ما يدفعها لبناء 
 املجال الحيوي: حيث تشكل اليمن مجاالً حيوياً للمملكة.  .١
العمق اإلسرتاتيجي: �ثل اليمن عمقاً اسرتاتيجياً للمملكة العتبارات تتعلق �وقع اليمن عىل   .٢

 أهم املمرات املائية ومضيق باب املندب. 
�فهومه الكيل (سيايس، اقتصادي، اجت�عي، عسكري)، وتنظر اململكة لليمن   األمن القومي: .٣

باعتبارها من املصادر الدا�ة املساندة ألمنها القومي، ومن ثم العمل عىل اتخاذ كافة االجراءات 
 للحيلولة دون وقوع اليمن تحت سيطرة ايران. 

ياسية ممكنة فقد فشلت املفاوضات  و�كن القول أن أقلمة الرصاع يف اليمن قد أعاق أية حلول س 
)، فقد أضحت اليمن مرسحاً للرصاع السعودي اإليرا� هذا الرصاع الذي ٢، جنيف١التي عقدت (جنيف

أعاق التحوالت الد�قراطية التي كانت اليمن قد بدأتها يف العقد األخ� من القرن العرشين حين�  
مستوى التنظي�ت السياسية والنخب السياسية  وخلق الرصاع انقسام عىل  توحد الجنوب مع الش�ل،

والثقافية بل ترك اليمن أمام حكومت�، حكومة يف عدن مدعومة سعودياً وأخرى يف صنعاء مدعومة  
إيرانياً وتكمن الخطورة يف ذلك انه قد �هد لقضية االنفصال ب� الش�ل والجنوب، ويزيد من حدة  

لرصاع الذي يرتك اليمن أمام الفوىض ويجعله أرض خصبة  الرصاع الداخيل م� يسبب يف إطالة أمد ا
 للتنظي�ت اإلرهابية املتطرفة واملليشيات املسلحة. 

  
  الفرع الرابع: القضية العراقية:

إن التغي� الذي حصل يف العراق إج�الً كان له تأث� سلبي عىل أمن منطقة الرشق األوسط، وذلك  
  )٣( يف ثالثة مواضيع:

السياسية يف إج�يل دول املنطقة جراء تداعيات الصعود  -إلجت�عية تصاعد التوترات ا .١

 
بسكرة،  -� مريم، الرصاع السعودي اإليرا� يف املنطقة الرشق األوسط، رسالة ماجست�، جامعة محمد خيرض قلم )١(

  . ٨٩، ص٢٠١٦الجزائر، 
  .٩٥نفس املصدر، ص )٢(
محمد السعيد إدريس، تحديات املستقبل العراقي ب� العملية السياسية وخيار املقاومة، مجلة املستقبل العر�، مركز   )٣(

  .٣٣- ٣٢، ص٢٠٠٦)، ٣٢٦دراسات الوجدة العربية، ب�وت، العدد ( 



  ٢٠١٩ كانون االول) رابعال) العدد (لثا�املجلد (ا         -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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 السيايس للشيعة يف العراق. 
الفراغ األمني الذي نجم يف العراق جعل التنظي�ت املتطرفة تؤسس لوجودها بشكل قوي   .٢
 ومؤثر. 
إن إيران استطاعت أن تبسط سيطرتها عىل وسط وجنوب العراق، وتأث�ها عىل إج�يل  .٣

  عالقات القوى يف املنطقة. 
وهناك من يقول أن التغي�ات التي حدثت يف أفغانستان والعراق عادت عىل اإليران بالفائدة، و  
أننا مع القول أنه من الصعب إجراء موازنة دقيقة لألرباح والخسائر اإليرانية م� جرى يف إقليم الرشق  

تتحدد صور استث�ر الواليات املتحدة لها يف اإلقليم األوسط، فاألوضاع يف اإلقليم � تستقر بعد، و� 
املراد إنشاؤه، لقد قدمت الواليات املتحدة ثالث هدايا �ينة تتمثل بتخليصها من ثالثة من ألد أعداء  
إيران: نظام طالبان، نظام صدام حس�، منظمة مجاهدي خلق، هذا يف مدى املنظور. ويف املدى البعيد  

من اعتبارات روسيا والص�، فإيران حليف �كن الوثوق به يف مواجهة   سيكون إليران وزن مهم
السياسات األمريكية مستقبالً. أما الكلفة األخرى للموازنة أن الوضع اإلسرتاتيجي اإليرا� بات محرجاً يف  

  العسكري الذي أنشأته الواليات املتحدة. ومن املؤكد أن الواليات املتحدة –ظل اكت�ل الطوق السيايس
� تقدم إليران هدايا بقدر ما كانت تحارصها �هيداً إلخضاعها وفق سيناريو معد مسبقاً، وما يتعلق 
بإسقاط نظامي طالبان وصدام حس�، فه� أعداء الواليات املتحدة أيضاً. أما أسلوب تعامل الواليات  

العراقية الشيعية   املتحدة مع منظمة مجاهدي خلق فقد جاء كجزء من املساومة مع القوى السياسية
والكوردية التي دخلت يف لعبة تسلم أوراق املؤسسات العراقية مقابل إسباغ رشعية عىل الوجود  

    )١( األمري� يف العراق.
بقدر ما يتعلق بالسياسة السعودية فإن إحتالل األمري� للعراق أثارت للمملكة العربية السعودية  

شيعية موالية إليران عىل حدودها، لذلك وجدت السعودية   قلق شديد إزاء احت�ل قيام حكومة عراقية
رضورة املحافظة عىل حلفها اإلسرتاتيجي مع الواليات املتحدة األمريكية، والحقيقة أن توجه السعودية  
حيال القضية العراقية هذا أو سواها من دول الخليج ليس خارج نطاق ارادة أمريكا لكونها مكبلة  

  .)٢( عها م� يتطلب منها اإلنخراط وفق الرؤيا واملصالح األمريكية يف العراقباتفاقات معلنة ورسية م
ونجحت طهران يف تهميش دور الرياض يف العراق، وذلك بسبب أن واشنطن � تلِق باالً ملنح  
رياض أي نفوذ كب� يف العراق عندما أسست القواعد العسكرية الكب�ة يف العراق ونتيجة لذلك  

 )٣( ياض عىل قيام بدور فعال يف العراق.أُضِعفت قدرة الر 
اإليرانية يف العراق هنالك متغ�ات التنافس ب� البلدين، ومن أبرز   -وفي� يخص السياسة الرتكية 

 
ات اإلسرتاتيجية  د.خرض عباس عطوان، مستقبل دور العراق السيايس اإلقليمي، مجلة السياسة الدولية، مركز الدراس )١(

  .١٥٧-١٥٦، ص٢٠٠٦)، ٣٣والدولية، جامعة بغداد، بغداد، العدد (
ومالمحها املستقبلية، مجلة السياسة الدولية،   ٢٠١٣السعودية بعد عام -د.قحطان عدنان أحمد، العالقات العراقية )٢(

  .٩٩-٩ص، ٢٠٠٨)، ٣٨مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والدولية، جامعة بغداد، بغداد، العدد (
اإليرانية منذ بدايات القرن العرشين حتى اليوم، ترجمة: ابتسام بن خرضاء، دار  -بَنَفِشه � نوش، العالقات السعودية )٣(

  .٢٧٥-٢٧٤، ص٢٠١٧الساقي، ب�وت، 
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  )١( محفزات التنافس:
التنافس التاريخي للبلدين حول دوره� يف العراق واملنطقة، الختالف الرؤى يف املنظومة   .١

 نظام�، والتناقضات يف التحالفات الدولية. الفلسفية والقيمية لكل من ال
ظهور فراغ إقليمي يف املنطقة، والسي� بعد التغي�ات التي شهدتها، والحاجة إىل ملء ذلك   .٢

 الفراغ أو موازنة أّي من الدولت�. 
تراجع الدور األمري� يف املنطقة وخصوصاً بعد انسحاب قواتها من العراق، وسعي القوى   .٣

 فراغ. اإلقليمية مللء ال
وأخ�اً �كننا القول أن الرصاعات اإلقليمية حول القضية العراقية ال �كن تفس�ها إال إذا أخذ بنظر 

السعودي يف العراق  -الرت�-، لذا ال نرى كث�اً تصادم الرصاع اإليرا�٢٠٠٣اإلعتبار الدور األمري� بعد 
دولية موجودة عىل األرض العراقي وذو خالف   األمري� كون األخ�ة هي أكرب قوة-مقارنًة برصاع اإليرا�

ورصاع جوهري مع إيران. و� يفتح املجال كث�اً للدور الرت� والسعودي يف العراق، وهم أصالً حلفائها  
  يف املنطقة ولكن بنسب متفاوتة. 

  
  الفرع الخامس: القضية السورية: 

ودولياً، بال محددات تقف دون   طابعاً إقليمياً  ٢٠١١إتخذ الرصاع السوري بعد الحراك الشعبي 
تدخل أي قوة منظمة أو أية الدولة. إذ أن األزمة السورية �وذج واضح لكيفية تحول األزمات من  
نطاقها املحيل إىل املستوي� اإلقليمي والدويل، اختلطت فيها األوراق بشكل كب�، وتداخلت مصالح  

التحالفات والرصاعات اإلقليمية والدولية. بل إن  األطراف املشارك� فيها؛ األمر الذي أسفر عن تشكيل
الرصاع حالياً فيها قد أصبح "رصاعاً بالوكالة"، وأن األزمة السورية ليست أزمة عابرة أو وقتية ألنها  
سوف ترتك آثاراً بعيدة املدى ليس فقط عىل سوريا كدولة. وإ�ا عىل منظومة األمن اإلقليمي برمتها يف  

  املستقبل. 
افية الرصاع السوري بأربعة العب� أساسي�، تركيا وإيران إقليمياً وروسيا والواليات  ظهرت جغر 

املتحدة دولياً، ولكل من هؤالء قوى محلية حليفة لها تنّفذ سياساتها وتسعى لتحقيق مصالحها مقابل  
م لها؛ ومع هؤالء �ة العب� فرعي� مثل السعودية والقطر وإرسائيل، وهؤال  ء أك� انسجاماً  الدعم املقدَّ

م للحلفاء عىل األرض.   )٢( يف رؤيتهم مللف الرصاع مع تباينات يف سبيل الخروج منه، أو الدعم املقدَّ
أدارت روسيا والواليات املتحدة األمريكية الرصاع يف سوريا عرب توازن دقيق بينه�، وقد سار  

الالعب� الكب�ين. غ� أن عدم قدرة الطرف�  الرصاع العسكري والسيايس عىل وقع التوافق والخالف ب� 
عىل الوصول إىل تطوير مقاربة للوضع السوري للخروج من املأزق، فال ه� أوقفا املعارك وال فتحا باب  

  السياسة والحوار، دفعت األطراف اإلقليمية إىل محاوالت التفلت من هذه الوضعية. 

 
شورة)، ، رسالة ماجست� (غ� من٢٠١١-٢٠٠٢اإليرانية يف املدة الواقعة ب�  –قاسم حس� الربيعي، العالقات الرتكية  )١(

  .٩٧، ص٢٠١٤جامعة بغداد، بغداد، –كلية العلوم السياسية 
رائد الحامد، دوائر الرصاع حول سوريا: الجغرافية والقوى املحلية والالمركزية، معهد العا� للدراسات، شبكة   )٢(

 ar/item/515-http://alaalam.org/ar/politics-611240417  املعلومات الدولية، عىل الرابط:  
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رية باالنحياز الكامل واملساند والداعم للنظام  اتسم املوقف اإليرا� الرسمي حيال األزمة السو 
السوري بكل الطرق املتاحة السياسية والعسكرية واإلعالمية، وقد أخذت الدولة اإليرانية ترصح أن ما 

إرسائيلية تستهدف سوريا باعتبارها إحدى دول  -أوروبية  –يحدث يف سوريا إ�ا هو مؤامرة أمريكية 
ا إضعاف الدور اإليرا� يف املنطقة. لذا ان قيام إيران بدعم النظام السوري  امل�نعة التي �كن من خالله

  أتت من قناعات اسرتاتيجية بأن سوريا هي جوهر ومحور املرشوع اإليرا� اإلقليمي. 
وتعد اململكة العربية السعودية بأن من مصلحتها انهيار النظام السوري املتحالف مع خصمها  

وباستقراء املوقف السعودي من األزمة السورية، يتضح أن النظام السعودي  اللدود إيران وحزب الله، 
آثر منذ البداية الوقوف إىل جانب املعارضة السورية، ال سي� مع تدخل إيران وحزب الله يف معادلة  
الرصاع كأطراف داعم� للنظام السوري، إضافة إىل ذلك، فقد سعت السعودية إىل إضفاء الرشعية  

دعم املعارضة املسلحة السورية، وهو األمر الذي تجىل من خالل الفتوى التي أصدرها   الدينية عىل
م، بوجوب "تقديم كافة أنواع الدعم  ٢٠١٢مفتي الدولة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ خالل شهر مارس 

  )١(املادي والعسكري للجيش السوري الحر يف جهاده ضد نظام بشار األسد"
 السعودي يف سوريا، فإن تركيا تطمح لتأسيس جيب �نع التواصل ب�  بعيداً عن الرصاع اإليرا�

)  ٥إقليم� كردي� رشق نهر الفرات وإقليم عفرين، وكان طموحها بأن يكون مساحة هذا الجيب (
آالف كيلومرت مربع، وشن تركيا عملية عسكرية ش�ل سوريا حملت اسم غصن الزيتون للوصول إىل 

ول الكورد إىل البحر املتوسط. وبعد تدخل تركيا وانتزاعها لعفرين من  مدينة عفرين بهدف منع وص 
الرتكية، ويندرج يف إطار هدف آخر للمنطقة العازلة  –أيدي الكورد ضمن إطار التفاه�ت الروسية

املطلوبة تركياً. وهو إبعاد الكورد عن الحدود الرتكية بالتوازي مع التفاه�ت ب� الالعبي� الخارجي� 
  يضات ب� األرايض السورية. واملقا

  
   

 
رامي عبدالله عبداملحسن عبدالقادر، توازن القوى الدولية وأثره عىل األزمة السورية، رسالة ماجست� (غ� منشورة)،   )١(

-١٣٠، ص٢٠١٤غزة،  جامعة األقىص، قسم الدبلوماسية والعالقات الدولية يف أكاد�ية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا،
١٣١.  
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  الخاتمة واإلستنتاجات
التفاعالت والقضايا اإلقليمية يف الرشق األوسط من منظور النظرية  يف ختام بحثنا ملوضوع "

  �كن تسجيل اإلستنتاجات اآلتية: الواقعية"، 
وتتسم  إن إقليم الرشق األوسط يتكون من مجموعة من الدول يربطها املتغ� الجغرايف  .١

بالتنوع القومي والعرقي والديني واملذهبي، وتتصارع فيها مصالح الدول من أجل الهيمنة والسيطرة  
سواًء من قبل الدول داخل اإلقليم أو القوى الدولية. و�ا أن النظرية الواقعية ينطلق من مفاهيم مثل  

لبيئة الفوضوية للنظام  الرصاع من أجل البقاء والدفاع عن النفس والبحث عن القوة واملصلحة وا
 الدويل، فإن مفاهيمها تنطبق عىل كث� من الرصاعات ب� الفواعل والقضايا يف املنطقة. 

إن العالقات التصارعية ب� إيران والسعودية من منظور النظرية الواقعية تفرس بالرصاع من   .٢
رى، كون الدولت�  أجل الهيمنة والسيطرة من جهة، والرصاع من أجل املصالح والبقاء من جهة أخ

تشكالن قوتان كب�تان متعارضتان قومياً ومذهبياً وتقف خلفه� قوى دولية عظمى لها مصالح  
 جوهرية يف املنطقة وأبرزه� الواليات املتحدة األمريكية وروسيا االتحادية.

  إن النظرية الواقعية تفرس العالقات الدولية من منظور الفوىض الدولية وأنها (أي الفوىض)  .٣
تخلق حالة من عدم اليق� حول مايدور يف العالقات ماب� الدول، لذا �كننا أن نستنتج أن السياسة  
الرتكية الخارجية يف عهد رجب طيب أردوغان تحاول إرجاع ما يسمى بالعث�نية الجديدة وفرض  

من  هيمنتها عىل إقيلم مضطرب من خالل ما يحملها من تراث تاريخي وبوسائل جديدة إنطالقاً 
شعورها برضورة الهيمنة والسيطرة للخروج من قلق عدم اليق� يف هذا اإلقليم املضطرب، وتتعارض 
هذه السياسة مع مصالح الدول األخرى مثل إيران والسعودية وإرسائيل وتنتج حالة من الرصاع 

 والفوىض مرة أخرى.  
ليم الرشق األوسط،  تاريخياً تعد إرسائيل دولة غ� متجانسة مع الدول األخرى داخل إق .٤

ويعود ذلك إىل الرصاع من أجل البقاء بينها وب� الدول العربية واإلسالمية ك� يفرسها النظرية 
الواقعية، رغم الدعم املستمر لها منذ تأسيسها كدولة من جانب الواليات املتحدة األمريكية كأقوى  

 دولة يف العا�. 
اقعية تفرس كنتيجة رصاع من أجل الهيمنة  القضية السورية حالياً من مظور النظرية الو  .٥

اإلرسائييل من جانب، والحكومة السورية  -والسيطرة عىل إقليم جغرايف وهي مركز الرصاع اإليرا�
سعودي تغلب عليها الطابع   -الحالية حيلف اسرتتيجي إليران. والقضية اليمنية يف جوهرها رصاع إيرا�

قاء والهيمنة والسيطرة املذهبية، أما القضية الفلسطينية فهي  الطائفي واملذهبي ويعد رصاعاً عىل الب
رصاع الدول العربية واإلسالمية مع دولة إرسائيل من أجل البقاء بالنسبة للفلسطين� واإلرسائيل�، أما  
القضيتان العراقية والكوردية فهي قضية معقدة ومتشعبة يتقاطع فيها مصالح كل األطراف اإلقليمية  

  منة والسيطرة وال ترتبط بالبقاء بالنسبة لدول املنطقة من منظور النظرية الواقعية. من أجل الهي
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  قائمة المصادر
  أوالً: الكتب:

األزمة السورية  –د.إبراهيم أحمد حسن الجبوري، الدور الرت� اإلقليمي يف املنطقة العربية  .١
  . ٢٠١٩أ�وذجاً، دار األكاد�يون للنرش والتوزيع، عّ�ن، 

دراسة نقدية مقارنة يف ضوء النظريات   -د.أنور محمد فرج، نظرية الواقعية يف العالقات الدولية  .٢
  . ٢٠٠٧املعارصة، مركز كردسان للدراسات األسرتاتيجية، السلي�نية، 

اإليرانية منذ بدايات القرن العرشين حتى اليوم، ترجمة:  -بَنَفِشه � نوش، العالقات السعودية .٣
  .٢٠١٧دار الساقي، ب�وت،  ابتسام بن خرضاء،

 . ٢٠١٠توفيق املديني، العرب وتحديات الرشق األوسط، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  .٤
د.جوانيتا إلياس ود.بيرت ستيش، أساسيات العالقات الدولية، ترجمة: د.محيي الدين حميدي، دار   .٥

  . ٢٠١٦الفرقد للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، 
ملة السياسة العاملية، ترجمة ونرش مركز الخليج لألبحاث، د�،  جون بيليس وستيف سميث، عو  .٦

٢٠٠٤.  
)، رشكة دار  ٢٠١٦-١٩٧٩حسن حامد الحبو�، السياسة اإليرانية نحو دول الرشق العر� ( .٧

  .٢٠١٦األكاد�يون للنرش والتوزيع، عّ�ن،  
عرب، دمشق،  خورشيد حس� ديل، تركيا وقضايا السياسة الخارجية (دراسة)، اتحاد الكتاب ال .٨

١٩٩٩.  
  . ٢٠١٨د.زياد حافظ، املشهد العر� والتحوالت الدولية واإلقليمية، منتدى املعارف، ب�وت،  .٩

د.عامر مصباح، نظرية العالقات الدولية: الحوارات النظرية الكربى، دار الكتاب الحديث، القاهرة،   .١٠
٢٠١١.  

الرصاعات االقليمية، جامعة بغداد،  د.عبدالقادر محمد فهمي، الرصاع الدويل وانعكاساته عىل  .١١
  . ١٩٩٠مطابع دار الحكمة للطباعة والنرش، بغداد، 

   د.فراس محمد أحمد الجحييش، التوازنات اإلسرتاتيجية الجديدة يف ضوء بيئة أمنية متغ�ة، .١٢
  .٢٠١٥األكاد�يون للنرش والتوزيع، عّ�ن،  

منظور املدرسة العث�نية الجديدة،  فراس محمد إلياس، تحليل السياسة الخارجية الرتكية وفق  .١٣
  . ٢٠١٦رشكة دار األكاد�يون للنرش والتوزيع، عّ�ن، 

، مركز  ٢٠٠١ايلول  ١١ك�ل عبدالله حسن، اسرتاتيجية تركيا يف الرشق األوسط بعد احداث  .١٤
  .٢٠١٣كردستان للدراسات االسرتاتيجية، السلي�نية، 

العالقات الدولية يف الرشق األوسط منذ   –مريكية ماريا خارودا�، الكرد والسياسة الخارجية األ  .١٥
  . ٢٠١٣أربيل،  –ب�وت، دار آراس للطباعة والنرش   –، النارشان:  دار الفارا� ١٩٤٥

  .٢٠١٣د.محمد سعد أبو عامود، العالقات الدولية املعارصة، دار الفكر الجامعي، االسكندرية،  .١٦
  . ٢٠١٣منتدى املعارف، ب�وت،   د.يوسف محمد صوا�، نظريات يف العالقات الدولية، .١٧
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  ثانياً: البحوث والدوريات:
أحمد عاطف، التحالفات القطاعية: تحالفات الرضورية حول القضية الواحدة يف الرشق األوسط،   .١٨

اتجاهات األحداث، مركز املستقبل لالبحاث والدراسات املتقدمة، اإلمارات العربية املتحدة ، العدد  
)٢٠١٥)، ٨.  

نعيمي، القضية الكردية يف تركيا الواقع واملستقبل، مجلة الدراسات الدولية، سلسلة  أحمد نوري ال .١٩
  ، بغداد. ١٩٩٨)، ٤٨الدراسات اإلسرتاتيجية، مركز الدراسات الدولية، بغداد، العدد (

أ.ف. أندرييف، ملشكلة الكردية يف العالقات الدولية اإلقليمية، من الكتاب: العالقات الدولية يف   .٢٠
ألد� واألوسط وسياسة روسيا عىل عتبة القرن الحادي والعرشين، ترجمة: دار املساعد  الرشق� ا

  . ٢٠٠٢السورية للتأليف والرتجمة والنرش، دمشق، 
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  .١٩٩٨)، ٥جامعة بغداد، العدد ( –الدولية 
، مجلة الدراسات الفلسطينية، فلسط�، العدد  عطا القم�ي، الخطر اإليرا� يف الرؤية اإلرسائيلية .٢٥

)١٩٩٣)، ١٤ .  
ومالمحها املستقبلية، مجلة   ٢٠١٣السعودية بعد عام -د.قحطان عدنان أحمد، العالقات العراقية .٢٦

 . ٢٠٠٨)، ٣٨السياسة الدولية، مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والدولية، جامعة بغداد، العدد (
ألوسطية واألمن القومي العر�، مجلة جامعة دمشق للعلوم  ك�ل سا� الشكري، مرشوع الرشق ا .٢٧

 . ٢٠١٢)، ١)، العدد (٢٨االقتصادية والقانونية، دمشق، املجلد (
محمد السعيد إدريس، تحديات املستقبل العراقي ب� العملية السياسية وخيار املقاومة، مجلة   .٢٨
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 . ٢٠١٧)، برل�، ٢٠١٦-٢٠٠٢تجاه الرشق األوسط (
مضاوي الرشيد، السعودية وتحديات املرحلة، مجلة املستقبل العر�، مركز دراسات الوحدة  .٣٠
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