
                                      وزارة التعميم العالي والبحث 
 جامعة ديالى

 كمية القانون والعموم السياسية
  عموم السياسيةقسم ال

 

اإليراني في المنطقة  –التنافس التركي  ))
 (( 3122-3122العربية 

 (إيمان قاسم محمودبحث تقدمت به الطالبة )

 لىإ

 عمـو السياسيةوالعمـو السياسية / قسـ الكمية القانوف 

عمـو وىو جزء مف متطمبات نيؿ شيادة البكموريوس في ال
 السياسية

 باشراؼ

 م . م إيهاب عمي عبداهلل

 ـ7182ىػ                                           8341



 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 

)الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم 
 أيكم أحسن عمال(

 7اآلية  –سورة الممؾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االهداء 
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الرسوؿ االكـر محمد )صمى اهلل عميو وسمـ( الى مف كاف نورا بضيائو ابي الغالي 

 الى مف تعبت وناضمت حتى اوصمتني الى ما انا عميو امي الغالية 

 الى ... سيدي 

 ميدي وفخري وخمودي .... وطني العراؽ 

 تضحية والفداءالى .... رمز ال

 شيداء العراؽ ... تقديرا واحتراما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشكر والتقدير                          

اف الحمدهلل , نحمده ونستعينو , ونستغفره , ونعوذ باهلل مف شرور انفسنا وسيئات 
اعمالنا , مف ييده اهلل فال مضؿ لو , ومف يضؿ فال ىادي لو , واشيد اف الالو 

وحده ال شريؾ لو , واشيد اف محمدا عبده ورسولو صمى اهلل عميو والو  االاهلل
واصحابو ومف تبعيـ باحساف الى يوـ الديف وسمـ تسميما كثيرا , اما بعد عرفانا 
بالجميؿ , ال يسعني في الختاـ اال اف اتقدـ بخالص شكري وامتناني , الى كافة 

اف لي شرؼ االستفادة مف عمميـ اساتذة كمية القانوف والعمـو السياسية الذيف ك
وخبراتيـ , كما اتقدـ بالشكر الجزيؿ استاذي الفاضؿ ايياب عمي عبداهلل الذي كاف 
مشرفا عمى البحث , كما اتقدـ بالشكر الجزيؿ لموضفي مكتبة كمية القانوف والعمـو 
السياسية الذيف قدموا لي المساعدة في تقديـ الكتب والبحث عنيا. وكذالؾ اتقدـ 

الشكر الموصوؿ الى كافة الطمبة في قسـ العمـو السياسية ممف قدموا لي المساعدة ب
 في انجاز ىذا البحث .

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة                                    

اىمية المنطقة العربية مف مساحتيا الجغرافية أو حجـ سكانيا أو وفرة  تأتيال 
المتميز وسط مجاؿ جيوسياسي يتمتع ىو خيراتيا وثرواتيا فحسب , بؿ مف موقعيا 

أيضا بموقع متميز في العالـ , لذلؾ شكمت عبر التاريخ بؤرة استراتيجية ما بيف 
االمبراطوريات , وأصبح االستيالء عمييا عنوانا لمنفوذ العالمي يشير الى الدولة 

مي لمدولة الكبرى االقوى كما بات انحسار النفوذ عمييا دليال عمى انحسار النفوذ العال
 الكبرى المعنية .

 –وفي ىذا االطار شيدت الحالة الجيوسياسية الجديدة في المنطقة صعودا ايرانيا 
 تركيا مقابؿ تراجع المشروع العربي .

وعمى الرغـ مف اىمية عالقة الدوؿ العربية مع جميع دوؿ الجوار الجغرافي , إال أف 
أثر باألولوية القصوى في المرحمة عالقات الدوؿ العربية بكؿ مف ايراف وتركيا تت

الراىنة بعد أف تمكف كؿ منيما باسموبو المختمؼ مف االستفادة القصوى مف الضعؼ 
السياسي العربي , الرسمي , وتعظيـ الفائدة مف المستجدات االقميمية والعالمية 

 المتالحقة مف أجؿ التمدد بأكبر قدر وتحقيؽ استراتيجتيما في منطقة الشرؽ األوسط.

 

 أىمية البحث :

االيراني في المنطقة العربية  –تحظى أىمية ىذا البحث في دراسة التنافس التركي 
باىتماـ متزايد مف قبؿ الباحثيف واالكاديمييف ورجاؿ السياسة , نظرا لمثقؿ الكبير 
الذي تمثمو الدولتيف بسبب موقعيا الستراتيجي ومقوماتيما السكانية , وقدراتيما 

امتالؾ ايراف لمصادر الطاقة وقربيما مف مخزونات الطاقة في الخميج العسكرية , و 



العربي وبحر قزويف بؿ لكونيما ممرًا لعبور الطاقة مف ىاتيف المنطقتيف الى العالـ 
 الخارجي , فضال عف تأثيرىما السياسي في مجريات أحداث الشرؽ األوسط .

 أىداؼ البحث :

 ؼ تتمثؿ باآلتي :ييدؼ البحث الى تحقيؽ جممة مف االىدا

 . التعرؼ عمى ماىية التنافس ومفيوـ التنافس وتعريؼ التنافس وأشكاؿ التنافس .8

 . التعرؼ عمى عالقة مفيوـ التنافس بالمفاىيـ المقاربة لو .7

 االيراني في المنطقة العربية : –. التعرؼ عمى طبيعة التنافس التركي 4

 عمى الصعيد السياسي  -

 عمى الصعيد االقتصادي  -

 عمى الصعيد العسكري   -

 . التعرؼ عمى مستقبؿ التنافس التركي االيراني في المنطقة العربية .3

  -مشكمة البحث / تتحدد مشكمة البحث في التساؤؿ عف :

 ايراني في المنطقة العربية ؟ –كيفية وجود تنافس تركي  -8

الى تحقيقيا في المنطقة العربية خالؿ  ماىي االىداؼ التي تسعى ىذه الدولتاف -7
(؟ وذلؾ بعد تطوير قدراتيما السياسية واالقتصادية والعسكرية 7182-7188الفترة )

في دوؿ النظاـ االقميمي العربي , االمر الذي زاد مف مشكالت دوؿ المنطقة العربية 
 نتيجة ألستراتيجية تمؾ الدولتيف .

 مستقبؿ التنافس بيف ىاتيف الدولتيف في المنطقة العربية ؟ ماىو -4



منيجية البحث / اعتمد البحث عمى مناىج عدة منيا المنيج التاريخي لموقوؼ عمى 
 االيرانية او تاريخ عالقات الدولتيف مع قوى اقميمية ودولية. –تاريخ العالقات التركية 

ات تمييدًا لموصوؿ الى النتائج المنيج التحميمي وذلؾ لتحميؿ المواقؼ والمعموم
 االيرانية . –المناسبة عف واقع ومستقبؿ العالقات التركية 

االيراني في المنطقة العربية عمى  –المنيج الوصفي لوصؼ طبيعة التنافس التركي 
 مختمؼ االصعدة الصعيد السياسي واالقتصادي والعسكري .

تناوؿ المبحث االوؿ ماىية  ىيكمية البحث / تـ تقسيـ البحث عمى ثالثة مباحث
التنافس وتـ تقسيمو الى مطمبيف خصص المطمب االوؿ لدراسة مفيـو التنافس 
وتعريؼ التنافس واشكاؿ التنافس وخصص المطمب الثاني لدراسة عالقة مفيوـ 

 التنافس بالمفاىيـ المقاربة لو .

ة العربية وتـ االيراني في المنطق –وتناوؿ المبحث الثاني طبيعة التنافس التركي 
 –تقسيمو الى ثالثة مطالب خصص المطمب االوؿ لدراسة طبيعة التنافس التركي 

االيراني في المنطقة العربية عمى الصعيد السياسي وخصص المطمب الثاني لدراسة 
االيراني في المنطقة العربية عمى الصعيد االقتصادي في   –طبيعة التنافس التركي 

 كري .العربية عمى الصعيد العس

 االيراني في المنطقة العربية . –وتناوؿ المبحث الثالث / مستقبؿ التنافس التركي 

 

 

 

 



 المبحث الثاني 

 -طبيعة التنافس التركي االيراني في المنطقة العربية :

المطمب االوؿ / عمى الصعيد السياسي / ايراف كانت وما تزاؿ مصدر تيديد وعدواف 
لمتغييرات السياسية التي عصفت بالمنطقة العربية  عمى منطقة الخميج العربي وكاف

او ما يعرؼ بػ)الربيع العربي( داللة عمى ارتباؾ الموقؼ  7181منذ نياية عاـ 
االيراني خالؿ تمؾ الفترة حيث ايدت طيراف بعض التغييرات السياسية ورحبت بيا 

ممت عمى ولكف ما اف وصمت موجة التغير الى حميفيا السوري حتى تغير الموقؼ وع
 8الفصؿ بيف جميع الثورات العربية مف جانب , والثورة السورية مف جانب اخر .

وتمعب ايراف دورًا محوريًا في الشرؽ االوسط , اذ انيا باتت تشكؿ فاعاًل مؤثرًا في 
العديد مف القضايا الداخمية والخارجية لدوؿ المنطقة . وتنفرد السياسة االيرانية بعدد 

تي تطوعيا ايراف لمصمحتيا , رغـ اف البعض قد يظف انيا متعارضة مف الثنائيات ال
, وىي سبب ألضطراب كثير مف المحمميف في فيـ السياسية االيرانية , وىذه 
الثنائيات ىي : سياسة ايراف ايدلوجية او براغماتية , ايراف فارسية او اسالمية , 

راف التالعب والتنقؿ بيف دستورية او ثورية , محافظة او اصالحية , وقد اجادت اي
ىذه الثنائيات بحسب المرحمة وبحسب الخصـ او الطرؼ المستيدؼ لتحقيؽ 

 مصالحيا . 

  -وتتمخص اىداؼ السياسة الخارجية االيرانية في :

 . تصدير النموذج الثوري االيراني الى الخارج .8

 ة في المنطقة .. تقوية الدور المركزي في العالـ االسالمي وزعـ المقاومة االسالمي7
                                                           

إليراف في المنطقة العربية , دراسة مقارنة :سوريا  دينا محسف عبده , االتجاىات العامة لممصالح القميمية 8
 .4, ص 7182" المركز الديمقراطي العربي , 7182-7188واليمف "



 . بناء القدرات االيرانية وخاصة النووية .4

 8. دعـ المشروع االيراني االقميمي عمى حساب المشروع االمريكي .3

وتسعى ايراف لمظيور بدور القيادي في المنطقة , وذلؾ مف خالؿ جعؿ القضية 
الفمسطينية قضية محورية في سياستيا الخارجية , ودعـ حركات المقاومة في الوطف 
العربي , ومحاوالت تقديـ نماذج بديمة لممشروعات االمريكية في المنطقة , مف خالؿ 

لجانب االخر , فاف امتالؾ ايراف لمقوة مشروع الشرؽ االوسط االسالمي , وعمى ا
الناعمة والصمبة , مكنيا مف تأدية دور فعاؿ في المجاؿ االقميمي والدولي بما يحافظ 
عمى مصالحيا , خاصة في ظؿ الضغوط الخارجية , وحصاد البرنامج النووي . وأف 

د بعد ايراف تستعمؿ التحركات العسكرية ونفوذىا في لبناف , وىو البعد الذي تزاي
االنسحاب السوري , وابراـ مذكرة التفاىـ لمتعاوف بيف وزارتي الدفاع في البمديف عاـ 

إلى جانب البعد المالي الذي تمثؿ في تقديـ مساعدات غير مشروطة في  7112
لبناف العادة اعمارىا بعد الحرب االسرائيمية , وتمويؿ حزب اهلل , وعمى الرغـ مف 

رض ليما ايراف , فإنيا حاولت توسيع شبكة حمفائيا , الضغوط والحصار المذيف تتع
ودعـ قوتيا باستيداؼ المصالح الغربية في لبناف , وباستخداـ القوة )الناعمة 
والصمبة( استطاعت ايراف أف تدعـ حزب اهلل بتسميح العناصر الداخمية في لبناف 

س حزب اهلل فقط وفي الوقت نفسو , تعمف ايراف انيا تدعـ المقاومة المبنانية , ولي
 . 7ضد اسرائيؿ , بما يستيدؼ باقي الطوائؼ عف طريؽ القوة الناعمة 

                                                           
, رسالة  زىراء غازي فتح اهلل رستـ , االزمة السورية وانعكاساتيا عمى العالقات االقميمية ايراف انموذجاً  8

 .2, ص 7182ماجستير , كمية العمـو السياسية , جامعة بغداد , 
زىراء غازي فتح اهلل رستـ , االزمة السورية وانعكاساتيا عمى العالقات االقميمية ايراف انموذجًا , رسالة  7

 .2, ص 7182ماجستير , كمية العمـو السياسية , جامعة بغداد , 
 



لقد شاركت المتغيرات االقميمية والدولية التي حدثت خالؿ العقد االوؿ مف القرف      
وما تبعيا مف  7118الحادي والعشريف بدءا مف احداث الحادي عشر مف ايموؿ 

رب عمى االرىاب الذي توج بالغزو االمريكي لكؿ تطورات كانت تتعمؽ بما يسمى الح
 7117مف افغانستاف والعراؽ واسقاط أنظمة الحكـ فييا واحتالليما خالؿ عامي )

( عمى التوالي , في توصؿ تركيا الى استنتاج ميـ أنو ليس مف مصمحتيا 7114و
بيف مختمؼ المخاطرة مع العالميف العربي واالسالمي فكاف عمييا أف تقيـ توازنا دقيقا 

التيارات والمصالح واالتجاىات : االمريكية واالسرائيمية واالسالمية بحيث تكوف تركيا 
بمدا محوريا عمى مسافة واحدة مف الجميع , وقادرة عمى التأثير في مجريات االحداث 
, وبيذا شيدت الساحة الخارجية التركية تبمور مشروع تجاه الشرؽ االوسط كاف مف 

 .8عمى ايراف وسورية  أبرزه االنفتاح

اف وجية النظر التركية المتعمقة بتنفيذ مشروعيا في منطقة الشرؽ االوسط كاف 

, وما تحممو مف مخاطر فقداف يتطمب تحقيؽ تقارب مع ايراف بسبب عدـ االستقرار

نى مواقؼ مناوئة الواليات المتحدة السيطرة عمى العراؽ , فيؤدي الى بروز قوى تتب

, واف تصبح ايراف قوة سائدة في العراؽ او تشارؾ ىذا الدور  ال يرافلتركيا ومؤيدة 

 7كحميؼ رئيس لمواليات المتحدة وبالتالي فأف النفوذ التركي سيكوف مستبعدا .

واتجيت نظرة المشروع التركي االقميمي نحو ايراف معممة ذلؾ بأنيا قادرة عمى تكويف 

ازف الثقؿ االيراني ,ورغـ اف تركيا جزء بديال قويا عف الدور االقميمي العربي بما يو 
                                                           

ت االقميمية في الشرؽ االوسط بعد الحرب الباردة , ب ط , دار االحمدي لمنشر , التوجياعيسى السيد دسوقي  8
 01, ص 7111, القاىرة , 

,  822اسة الخارجية التركية , مجمة السياسة الدولية , يسحمود حنفي , اتجاىات جديدة في العبد العظيـ م - 7
 . 842, ص 7113,مؤسسة االىراـ , القاىرة , 40مجمد 



ومعارضة لممصالح  إلسرائيؿاميركية واوربية وراعية  مف منظومة عسكرية وسياسية 

ترغب كثيرا في مواجية سياسية او  العربية  وااليرانية في الوقت ذاتو ,لكف تركيا ال

  -عسكرية مع ايراف استنادا لموقائع االتية :

ينسجـ مع االسس  اقميمي ضد ايراف وتزعـ الطائفة السنية الاف القياـ بدور  -8

العممانية لتركيا ويثير الخوؼ مف عودة غرؽ تركيا في الشرؽ االسالمي , وىوما 

 ترفضو النخب العممانية والعسكرية بشكؿ قاطع .

اف قياـ االستغراؽ في مشروع اقميمي كبير يقـو عمى مبدأ المواجية مع ايراف  -7

عف خيارىا االستراتيجي لالنضماـ الى االتحاد  األوربي ,وىو ما يالقي  يبعد تركيا

 رفضا واسعا داخؿ تركيا .

اف سياسة العمؽ االستراتيجي التي يتبناىا حزب العدالة والتنمية يشمؿ الدوؿ  -4

العربية وايراف , وىذا ىو سبب التوجيات التركية مع طيراف وسوريا قبؿ ازمتيا 

بتعبير اخر اف العمؽ الطراؼ العراقية وحزب اهلل المبناني .والتواصؿ مع بعض ا

االستراتيجي التركي اليقـو عمى مقومات طائفية وانما عمى االرث التاريخي والغرب 

 8الجغرافي والمصالح المشتركة بينيما وبيف دوؿ الشرؽ االوسط .

 

                                                           
,  870جس والضوابط , مجمة شؤوف عربية , العدداالديف , الدور التركي في الشرؽ اوسط : اليو  محمد نور - 8

 812, ص7112االمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية , القاىرة , 



 المطمب الثاني

 عمى الصعيد االقتصادي

ياسة االيرانية عمى سورية بوصفيا سايراف ,وجيت ال العقوبات الدولية عمىمع تزايد 

اف تنفتح مف خالؿ تجاىيا وتجاه المنطقة العربية , حيث ابرمت  إليرافتحالؼ يمكف 

اتفاقيات اقتصادية مع سورية ,تعزز سيطرتيا عمى االقتصاد السوري ,موضحا اف 

عمار . اي اف نظاـ بشار االسد منح عقودا في اكثر القطاعات ربحية , كالنفط واال

وىذا ما تؤكده سوريا  ومعيا لبناف والعراؽ مفاتيح لتحقيؽ العقوبات االقتصادية عمييا 

تفاقـ حجـ تجارتيا مع ىذه البمداف .وبعد االزمة السورية فقد ادي ايراف دورا اقتصاديا 

. في سوريا قال اندالع االحتجاجات ,لكف دورىا تطور بصورة متزايدة مدفوعا 

االقتصادية التي باتت تستحؽ الدفاع عنيا .وتغيير موقع ايراف بالنسبة بمصالحيا 

لشركاء سورية االقتصادييف مف دوؿ الجوار لتمثؿ موقعا جديدا , وبعد اف دمرت 

الحرب قسما  كبيرا مف البنى التحتية والقطاعات االنتاجية السورية , فقامت ايراف 

مع الحكومة السورية مف اجؿ تفاقيات العديد مف اال بأبراـوبخالؼ دوؿ المنطقة , 

والخدمات والصحة والقطاع المالي تشييد تمؾ القطاعات شمؿ ذلؾ مجاالت الكيرباء 



ة , واف نسبة كبيرة منيا مف ايراف وعبر شركات ايراني تأتيوالبنية التحتية بشرط اف 

 8تعود بالفائدة الييا , واف تعود بالفائدة الييا .

يحيط التشابؾ والتعقيد منظر العالقات االقتصادية التركية مع دوؿ الشرؽ االوسط 

بشكؿ عاـ والدوؿ العربية بشكؿ خاص , وذلؾ نتيجة عوامؿ عديدة تتداخؿ فيما 

بينيا وتبرز فييا بعض العوامؿ غير معنية بالجانب االقتصادي , اذ تتحكـ مجموعة 

المعنية , وبعضيا يتعمؽ باالتفاقيات طراؼ مف العوامؿ في العالقات االقتصادية لأل

   7ذات الطابع الدولي 

اسية التي ترتبط بيا يوالبعض االخر يتصؿ بتوجيات التكتالت االقتصادية والس

اطراؼ العالقات االقتصادية , وتقع المصالح االقتصادية في مقدمة العوامؿ الخاصة 

ؤية التركية ر االوسط , تؤكد ال في الشرؽ, وفي مجاؿ المصالح االقتصادية التركية 

 -لساستيا االقميمية عمى اربعة مبادئ ىي :

 تعزيز االعتماد المتبادؿ بيف اقتصاديات المنطقة . -8

 ضرورة تحقيؽ االمف المشترؾ لمجميع . -7

 تغميب الحوار واالليات الدبموماسية والسممية في معالجة ازمات المنطقة  -4
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العدواف , االستراتيجية االقميمية لكؿ مف تركيا وايراف نحو الشرؽ االوسط ,مصدر طايؿ يوسؼ عبد اهلل  - 7
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الحفاظ عمى وحدة الكيانات القائمة وطابعيا المتعدد في اطار تأكيدىا الثقافي  -3

 والتعددية 

وسيـ المتغير االقتصادي والسيما المتصؿ منيا بالطاقة بصورة متزايدة في احكاـ 

وتعد تركيا حريصة عمى امكانيات االستثمار في العالقة بيف كؿ مف ايراف وتركيا 

 ة بمراوغتيا في اسموبيا القائـ .ايراف ,غير انيا معروف

ونظرت تركيا الى اف افضؿ طريؽ لتحقيؽ مصالحيا االقتصادية يتمثؿ في خيار 

التركي مف خالؿ الربط بيف االشتراؾ في المشاريع الزراعية التركية  –التعاوف العربي 

مفة ومشاريع الطاقة العربية , فكمفة المنتجات الزراعية المستوردة قد تكوف اقؿ مف ك

زراعتيا محميا , وبالنظر لتوفر الفرص لبيع الطاقة العربية الى تركيا مع العجز 

المحتمؿ لممحطات الكيرومائية المقامة عمى سدود دجمة والفرات , عف تاميف حاجة 

, واف الثروة النفطية والغازية والطاقة الكيربائية التي المستيمكيف االتراؾ الى الطاقة 

لتركيا  يييئتركيا موجودة في جوارىا الجغرافي , االمر الذي تحتاج الييا اوربا و 

,  استخداـ موقعيا كبمد العبور ألنابيب النفط والغاز وخطوط نقؿ الطاقة الكيربائية 

 -لذا جرى االتفاؽ عمى مشروعيف اساسييف ىما :

الربط الكيربائي الثماني )ليبيا ,مصر, االردف , سوريا ,لبناف ,العراؽ ,السمطة 

, كما جرى بحث مشروع لربط الغاز العربي بالشبكة االوربية  الفمسطينية ,وتركيا (



الذي يعد نموذجا متميزا لمشاريع التعاوف العربي االستراتيجية ,كونو شرياف اقتصادي 

 يربط قارات افريقيا واسيا و اوربا في مرحمة الحقة .

وازماتيا , وذلؾ بسبب وقوع تعطي تركيا وايراف اىمية كبيرة لمنطقة الخميج العربي 

تركيا عمى مقربة مف منطقة الخميج العربي , وتتمتع منطقة الخميج العربي باىمية 

بالغة الحيوية , حيث تمثؿ نقطة اتصاؿ بيف الشرؽ والغرب , وتمتمؾ استراتيجية 

ثروات اقتصادية ىائمة السيما مصادر الطاقة , حيث تعد خزينا استراتيجيا ليا , 

,والتي عمدت الى الربط بيف بحت ميدانا لمتنافس الدولي بيف القوى الكبرى وليذا اص

امنيا وامف ىذه المنطقة ,وبالمقابؿ فاف المنطقة لـ تكف بعيدة عف االىتمامات 

االيرانية ,ذلؾ االىتماـ الذي ازداد مع اكتشاؼ النفط بكميات كبيرة في المنطقة 

 -داث المنطقة الى العوامؿ االتية :ويرجع االىتماـ والتفاعؿ االيراني مع اح,

يمكف  ميما ال اقتصادياعصبا  إليرافيشكؿ حوض الخميج العربي بالنسبة  -8

 االستغناء عنو .

أيراف بمياه الخميج العربي بعدة اتفاقيات امتياز لمتنقيب عف النفط والذي  ارتباط -7

 . يشكؿ المصدر الرئيس لمدخؿ القومي االيراني 

 المصالح النفطية الغربية في منطقة الخميج العربي .حماية  -4



اعتماد ايراف عمى مضيؽ )ىرمز ( كممر مالحي ميـ بالنسبة القتصادىا ,  -3

حيث يتـ عف طريقو تصدير النفط االيراني واف غمؽ المضيؽ يشكؿ تيديدا ألمنيا 

  8القومي في بعده االقتصادي 

وىناؾ العديد مف االسباب التي دفعت وكاف لتركيا دور في ازمات الخميج العربي 

 -تركيا لمسعي :

اف التبادؿ التجاري بيف تركيا وطرفي النزاع قد ازداد بصورة كبيرة في السنوات  -8

ىائال لممصادر المادية لكؿ مف االخيرة نتيجة الحرب , ولكف الحرب سببت دمارا 

المالية , ولو اف ىذه العراؽ وايراف ,وتضاؤؿ انتاجيا مف النفط , وتناقصت مواردىا 

الموارد قد استخدمت لتقدميما ورفاىيتيا لكاف التعاوف االقتصادي اقوى بكثير ما ىو 

 عميو .

استمرارية الحرب خمقت فراغ خطر في القوة , والذي اصبح اكثرا ازعاجا ألمف  -7

ة تركيا وعدـ قدرة الدولتيف لمسيطرة عمى اراضييا شجع المجاميع اليسارية واالنفصالي

  7والقوى الرافضة لمحكـ المركزي في العراؽ وايراف ,

 

                                                           
,اطروحة دكتوراه ,كمية العمـو الساسية  7112 -8020االيرانية  –سعد رزيج اياـ سعيد , العالقات التركية  - 8

 8,ص7111,جامعة بغداد ,
 
 .772,ص8018العربي , اكاديمية الدراسات العميا ,ليبيا ,احمد نوري النعيمي , تركيا والوطف  - 7



المحور االخر : طمبت تركيا مف ايراف بعدـ مياجمة خط االنابيب الذي ينقؿ النفط 

العراقي مف حقوؿ كركوؾ الى البحر المتوسط عبر االراضي التركية ,أال اف ايراف 

رفضت ذلؾ , وقاؿ حسف شيخ االسالـ مساعد وزير الخارجية االيراني اثر محادثاتو 

ؼ اوغمو( اف ايراف ال تستطيع اف تضمف الي )وحيد حميمع وزير الخارجية التركي 

بمد انتظاـ العمؿ في خط االنابيب موضحا اف القرار رىف بموقؼ العراؽ وقد تزايد 

االعتماد بيف تركيا والعراؽ بصورة ممحوظة والسيما في المجاؿ االقتصادي ,ففي 

ي مجاؿ الصادرات النفطية كاف ىناؾ  خط انابيب واحد لنقؿ النفط عبر االراض

 .8022التركية تـ العمؿ بو في العاـ 

فاف ايراف سعت الى تحسيف عالقاتيا مع تركيا , عف طريؽ الدخوؿ بعدة  وبالمقابؿ

اتفاقيات تجارية الستيراد النفط لسد احتياجاتيا الداخمية ولتصدير المواد الغذائية 

اد لتحسيف نتجات التركية االخرى , وواحد مف ىذه االتفاقيات تناولت تصدير مو موال

 سكؾ الحديد والطرؽ العامة وخطوط النقؿ االخرى .

واشار ) وحيد خمؼ اوغمو ( الى اف تركيا تشتري عمى سبيؿ المثاؿ ستة مالييف طف 

 مميمر دوالر . 817مف النفط االيراني وتصدر الييا سمعا قيمتيا 

التركية  وابرمت اتفاقية مع ايراف الستيراد النفط بسعر ثابت مقابؿ تصدير السمع

ايرانية شيدت ازالة العراقيؿ في التجارة القائمة  –اليراف , وقد بدأت مباحثات تركية 

بعد انخفاض اسعار النفط في االسواؽ العالمية , وفي ىذا المجاؿ قاؿ وزير الدولة 



التركي )مصطفى تنيز ( اف المصاعب بيف تركيا وايراف سببيا صادرات الحديد 

وزير الصناعة االيراني انو يمكف ازالة ىذه العراقيؿ والصمب , في حيف قالؼ 

عد ىذه المباحثات وانو التجارية عف طريؽ تصدير المنتجات غير النفطية الى تركيا ب

 يف لتنسيؽ النقؿ والمواصالت .لجاف مف قبؿ البمدليؼ البد مف تأ

السبب مما يمقي عمى الحكومة التركية مسؤولية حماية طرؽ النقؿ الحيوية , وليذا 

باشرت بالتفاىـ مع الحكومة العراقية لمقياـ بعمميات عسكرية ضد ىذه المجاميع 

 وقواعدىا في العراؽ .

اف الحرب قد تسمح بوصوؿ المتطرفيف لمحكـ في العراؽ وايراف , وىذا سيزيد  -4

 8مف عدـ االستقرار في المنطقة ,وسوؼ يميد االرضية لمنفوذ السوفيتي 

التي التزمت بيا تركيا ازاء حرب الخميج االولى الى عالقات  استندت سياسة الحياد

اقتصادية متوازية نسبيا بينيا وبيف طرفي الحرب , وليذا تشمؿ عالقات تركيا 

الحاؿ في العراؽ في مجاالت التجارة والنفط والتعاوف  كما ىو بإيرافاالقتصادية 

 الفني وغيرىا .

 -ايراف في االعتبارات االتية : ويرتكز االىتماـ االقتصادي لتركيا اتجاه
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في حالة تحويميا الى دولة  ألنومف مصمحة تركيا ابعاد ايرا عف الشيوعية , -8

شيوعية أو احتالؿ االتحاد السوفيتي لمجزء الشمالي مف ايراف يجعؿ مف موقؼ تركيا 

 ودىا مع ايراف ستكوف امتداد لحدودىا مع االتحاد السوفيتي .داكثر صعوبة الف ح

المواد تركيا تزويد أيراف بالمواد الغذائية ,والسيما وأف ايراف تعاني مف قمة  بإمكاف -7

 .فرض االسعار عمى أيراف  بإمكانياالغذائية , وىذا يعني مف جانب أخر أف تركيا 

ىناؾ فرصة استفادة تركيا مف موقعيا الجغرافي , فتقـو بنقؿ البضائع و  -4

 راؽ لقاء اجور النقؿ والتأميف .المعدات مف اوربا الى ايراف والع

اف ايراف والعراؽ ليما صعوبات فيما يخص شحف النفط بحرية عبر منطقة  -3

الخميج العربي , حيث منعت أيراف مرور الناقالت التي تنقؿ النفط في الخميج العربي 

, كما منعت سوريا النفط العراقي مف العبور عبر اراضييا , وفي الوقت نفسو تواجو 

ف صعوبات شحف نفطيا مف جزيرة ) خرج ( االيرانية , نتيجة لقدرة القوة الجوية أيرا

دوره في العراقية مف الوصوؿ الييا , وىكذا يبدو اف الموقع الجغرافي لتركيا يؤدي 

ىذا المجاؿ بيدؼ نقؿ النفط االيراني والعراقي عبر االراضي التركية الى العالـ 

 الخارجي .

 -تحركت تركيا عمى محوريف:وفي ظؿ اوضاع الحرب 



المحور االوؿ / طمبت مف الراؽ تقديـ تسييالت خاصة لمسفف التركية , التي تقـو 

   8بتحميؿ النفط مف الجزيرة االيرانية المطوقة مف قبؿ الطيراف العراقي .
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 المطمب الثالث

 عمى الصعيد العسكري

كانت تركيا ميتمة بمدى تطوير العراؽ لقدراتو العسكرية والذي يؤثر عمى االمف 

القومي التركي . وكانت الحكومة التركية برئاسة بولند اجاويد قمقة ازاء الوقؼ 

االمريكي مف العراؽ واتيـ اجازيد الواليات المتحدة باالفتقار الى سياسة محددة 

ي التعامؿ مع الحكومة العراقية غير اف وكانت تركيا تفضؿ اجراء المفاوضات ف

تركيا كانت معنية بالحفاظ عمى عالقتيا معيا , بسبب مصالحيا الحيوية مع 

واستمرار التعاوف العسكري بينيما جيياف  -الواليات المتحدة االمريكية  مثؿ خط باكو

قوة وكانت حرب الخميج االولى مميدة االرضية لكؿ مف البمديف ايراف والعراؽ لناء 

فضال عف عسكرية كبيرة ومدربة وتمتمؾ خبرة ثماني سنوات في الدفاع واليجـو 

تطوير امكاناتيا في مجاؿ تصنيع االسمحة وتوفير قطع الغيار بؿ وامتالؾ الحافز 

 8الحقيقي لحيازة اسمحة المار الشامؿ .

  -العسكرية االيرانية في مجاؿ التسميح عمى المجاالت االتية : وتركزت السياسة

مصدر التسمح مف خالؿ استيراد االسمحة والمعدات مف الخارج ومحاولة  -8

 الحصوؿ عمى نوعيات متقدمة مف االسمحة .
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لموفاء بالتزامات القوات  ال يرافتطوير القاعدة الصناعية الحربية المحمية . -7

 المسمحة وتحقيؽ الكفاية الذاتية الدفاعية .

اسمحة الدمار الشامؿ في المجاالت النووية  إلنتاجبناء ىيكؿ صناعي  -4

 والكيمياوية والبيولوجية .

وتنطوي التطورات المتالحقة في برنامج ايراف لتطوير قدراتيا النووية عمى انعكاسات 

استراتيجية بالغة االىمية عمى الصعيديف االقميمي والعالمي بصفة عامة ,ومنطقة 

اف تطوير القدرة النووية صة , حيث الخميج العربي والدوؿ المجاورة بصفة خا

مة في الترسانة العا( الى الخدمة  4االيرانية الى جانب ادخاؿ الصاروخ ) شياب 

, ية يمثالف قفزة نوعية ميمة في القدرات العسكرية االيرانية عموما العسكرية االيران

ا االقميمية وامتالؾ ايراف ايضا امكانات صنع القنبمة النووية يساعد عمى تعزيز مكانتي

 8عمى مستولى الخميج العربي والشرؽ االوسط .
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 ) المبحث الثالث (

 االيراني في المنطقة العربية –مستقبل التنافس التركي 

ايراني عمى النفوذ في المنطقة العربية وذلؾ  –يبدو جميا لممراقبيف تنافس تركي  قد ال

موجود  لكف في الحقيقة اف التنافسبسبب العالقة الجيدة بينيما في السنوات االخيرة 

بيف الطرفيف وعمى مختمؼ الصعد وىو غير محصور بالقضاء العربي وانما يتخطاه 

الى مناطؽ متعددة ايضا سواء في اسيا الوسطى او القوقاز او الشرؽ االوسط . 

وتحوؿ العديد مف العوامؿ دوف صعود مستوى التنافس الى الصراع في الوقت 

فيف واىميا وجود توازف في ميزاف القوى بيف الطرفيف في مختمؼ الحاضر بيف الطر 

   .8المجاالت 

وفي اعقاب فوز محمود احمدي نجاد برئاسة الجميورية االسالمية في ايراف , 

طرحت تساؤالت عدة بشأف مستقبؿ السياسة الخارجية االيرانية في ظؿ سيطرة تيار 

منظومة جديدة لمسياسة الخارجية المحافظيف عمى الساحة االيرانية , والتي قد تشكؿ 

غـ والتوحد عمى مستوى القيادة االيرانية وثمة االيرانية مدعومة بدرجة عالية مف التنا

توجس مف امكانيات حدوث تحوالت كبرى خالؿ والية نجاد , بما ينعكس عمى 

عالقات ايراف مع الدوؿ العربية في ظؿ استمرار لعب االعتبارات االيدلوجية دورا في 
                                                           

االيرانية , مختارات ايرانية ,  –محمد عز العرب , انتخاب احمدي نجاد والقضايا العالقة في العالقات العربية  8
,  7112, القاىرة , مركز االىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية , اغسطس ,  28العدد 
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عند التيار تحديد توجيات السياسة الخارجية بدرجة ال يمكف تجاىميا او التقميؿ منيا 

المحافظ المتشدد عمى وجو الخصوص مع ذلؾ تطمبت تطورات االوضاع الداخمية 

واالقميمية اليراف االخذ بمنياج المصمحة الوطنية والذي اشر انتقاؿ ايراف مف منطؽ 

الثورة الى منطؽ الدولة , االمر الذي حدا بايراف الى الميؿ لمتصرؼ كدولة طبيعية 

بناء عميو ولتصرفيا كدولة طبيعية تغمب مصمحتيا الوطنية ال كدولة صاحبة رسالة و 

االيرانية الموجية لمدوؿ عمى كؿ شيء فقد كانت استراتيجية السياسة الخارجية 

العربية متباينة المواقؼ في بعض الجوانب وتالقيو في جوانب اخرى تغمب مالمح 

 االتفاؽ عمى مالمح الخالؼ.

في بوتقة الرؤية االستراتيجية االيرانية  وتصب نقاط الخالؼ واالتفاؽ بمجمميا

لمصالحيا الوطنية ومكانتيا االقميمية , اذ تؤدي اعمدة ىذه الرؤية دورا فعاال في 

العربية ويمكف تمخيص ىذه  –التجاذب والتنافر ما بيف طرفي العالقات االيرانية 

 -االعمدة بثالث نقاط ىي :

 . تنمية القدرات االقتصادية لمبالد .8

 تحديث القوة العسكرية .. 7

 . التاثير االيدلوجي النابع مف مبادئ وافكار الثورة االسالمية االيرانية .4



واذا ما كانت ىذه االعمدة الثالثة تتكامؿ مع بعضيا البعض في رسـ معالـ السياسة 

عمى المستوييف االقميمي والعالمي , فانيا مف جانب اخر تسيـ في الخارجية االيرانية 

مالمح السياسة الخارجية االيرانية تجاه المنطقة العربية المجاورة وطبيعة  تحديد

 العالقات ما بيف ايراف ودوؿ ىذه المنطقة .

لذا ستتارجح ىذه العالقات ما بيف نقطتي االستمرار عمى تحسيف ما تطور مف 

ونقطة التغيير في عالقات وفقا لخطوط تماس اقتصادية وعممية وثقافية وغيرىا , 

مسارات ىذه العالقات نتيجة ليواجس متعددة قد يكوف الياجس االمني والنووي 

  .8متربعا عمى عرشيا االمر الذي ييدد بتغيير أنماط التعامؿ ما بيف ىذه الدوؿ 

واف ايراف لدييا توجو وطموح نحو اعادة الييمنة التي تسعى لممارستيا في الحاضر 

سابقيا , وذلؾ يتجمى مف خالؿ تبنييا سياسة الحروب  ولكف بصور مختمفة عف

بالنيابة أو بصورة غير مباشرة , كما في دعميا لمميميشيات في جنوب العراؽ 

 والتدخؿ في شؤونو الداخمية .

وفي أحياف اخرى بصورة مباشرة كما حدث مع التصريح االخير لمرئيس أحمدي 

ف فيو اف ايراف قادرة عمى ممئ االوضاع االمنية في العراؽ حيث اعم 2/0/7112

الفراغ االمني الذ سيحدث في حاؿ انسحاب القوات االمريكية مف العراؽ والذي جوبو 

                                                           
,  888احمد ابراىيـ محمود , السياسة العسكرية االيرانية في التسعينات , مجمة السياسة الدولية , العدد  8

 721, ص 8004القاىرة , مركز االىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية 



التصريح بقوليا ارايس( عمى ىذا ز الي برد مف قبؿ وزيرة الخارجية االميركية )كوند

 .8انو يشكؿ دليال عمى اطماع ايراف في العراؽ 

اف تركيا دولة مؤثرة اقميميا وليا ثقميا في الساحة االقميمية وعالقاتيا جيدة نوعا      

ما مع الدوؿ المجاورة ليا باستثناء قبرص واليوناف , وقد تؤدي تركيا دور الجسر بيف 

الشرقي وحاضرىا الغربي , مف ىذا  ألرثياوذلؾ االتحاد االوربي والوطف العربي 

ستراتيجيتيا نحو عمقيا االستراتيجي نحو الشرؽ االوسط حيث المنطمؽ غيرت تركيا ا

تكوف مؤثرة اكثر مما قد تكوف في اوربا , وبعد اف اصبح ليا مركز ثقؿ في الشرؽ 

االوسط والبالد العربية تحديدا يبدأ الغرب باالستعانة بيا لحؿ ازمات الغرب في 

 .7الشرؽ 

التركي في المنطقة العربية وذلؾ  ومف ىنا برزت ثالثة سيناريوىات لمستقبؿ الدور

 -عمى النحو التالي :

حضور الدور التركي وفاعميتو / يقـو ىذا السيناريو عمى اف . سيناريو تعزيز 8

المتغيرات الراىنة مف شأنيا أف تعزز مف حضور تركيا في المنطقة العربية مع زيادة 

 جاذبية أدوارىا وذلؾ في اطار مساريف ىما :

                                                           
الموقؼ المحتمؿ لمجمس التعاوف الخميجي مف ضرب المنشآت النووية االيرانية , بحث مصطفى العاني ,  8

بالتعاوف مع  www. Aljazeera.netمنشور عمى شبكة المعمومات الدولية )االنترنيت( عمى موقع الجزيرة  
 72/87/7113مركز الخميج لالبحاث بتاريخ 

3
ي مهم , ملف العرب وتركيا ... تحديات الحاضر ورهانات المستقبل ,موقع المركز محمد السيد سليم , تركيا بديل استراتيجي اقليم - 

 3122مايو , 32العربي لالبحاث ودراسة السياسات ,



تعزيز الدور التركي مع تراجع القوى العربية / وذلؾ في اطار توقع زيادة أ. مسار 

الذي ينسجـ عف فاعمية الدوريف التركي وااليراني لمؿء الفراغ االقميمي المتزايد 

انشغاؿ دوؿ المنطقة بقضاياىا الداخمية , وعجزىا عف النيوض بأدوارىا الخارجية 

, حيث تراجع ي مرحمة ما قبؿ الثورة ف لألوضاعامتداد بفاعمية , وىو ما يشكؿ 

, ويمكف تصور االدوار العربية احد مصادر بروز ادوار القوى االخرى في المنطقة 

 –, التركي االيراني  –ارتباط ىذا الصعود في الدور التركي يتزايد التنسيؽ التركي 

 الخميجي .

 –مسار تعزيز الدور التركي مرتبطا بنجاح الثورات وتفعيؿ التعاوف العربي  -ب

السياسية واالقتصادية في  لإلصالحاتالتركي ضمف الناحية االقتصادية مثال يمكف 

 8االقتصادي وتقسيـ العمؿ المنطقة اف تسيـ في تحسيف امكانيات التعاوف 

بيتو مع محدودية فاعميتو / وىو ما سيناريو استمرارية حضور الدور التركي وجاذ -7

يمثؿ استمرارا لموضع القائـ , وامتداد لمسياسة التركية التي تجمت في التعامؿ مع 

الثورات العربية , وبخالؼ التصور االيجابي لتعزيز الدور التركي , فاف ىذا التصور 

ى اليشترط حدوث تحوالت او تغيرات جذرية داخمية واقميمية ,بقدر ما يقـو عم

افتراض استقرار الداخؿ مظاىر عدـ االستقرار اليو , ولكف تسارع وتيرة المتغيرات 

االقميمية قد يكوف مف شانو الكشؼ بشكؿ اكبر عف االشكاليات الكامنة في الدور 

                                                           
2
اسية في المنطقة العربية ,بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم القانونية يصدام مرير الجميلي , الموقف التركي من التحوالت الس - 

  21,ص 4, السنة  4, المجلد 23والسياسية , العدد 



ممموسة بشكؿ يؤثر سمبا في ورؤيتو ومحدودية قدرتو عمى تخفيؼ نتائج التركي 

 يدفع الى تراجعو تدريجيا .االىتماـ بيذا الدور وجاذبيتو , بما 

سواء عمى مستوى الحضور أو الجاذبية واالىتماـ  سناريو تراجع الدور التركي / -4

او الفاعمية والتأثير , وقد يتيح ذلؾ جزئيا بسبب اسموب تعامؿ تركيا في الشيور 

, واالدراؾ السمبي لدالالت ىذه السياسة سواء مف قبؿ االخيرة مع الثورات العربية 

الشعوب او النخب الحاكمة العربية القديمة ,فتذبذبت المواقؼ التركية ازاء الثوراف 

ييدد تركيا بفقداف مصداقيتيا لدى الشعوب العربية كدولة تؤسس سياستيا الخارجية 

 مؤشراتو في احتجاجاتظير احد  ما والعدالة االنسانية , وىوعمى مبادئ الحرية 

 .8ثوار ليبيا عمى السياسة التركية المنحازة لمقذافي في تقديرىـ 

وفي المقابؿ فاف حذر النخب العربية القديمة سيتزايد ازاء تركيا بسبب ربط المواقؼ 

في المنطقة , وقد التركية بالعالقات بيف حزب العدالة وتنظيمات االسالـ السياسي 

ت الى تأكيد نياية سياسة العمؽ االستراتيجي التركي مع دفع ذلؾ بعض التحميال

سياسة ظيور عدـ حيادية تركيا في تدخالتيا في المنطقة , بما يؤثر سمبا في ال

العميقة لالنكسار ,وعمى كؿ التركية بشكؿ عاـ ويعرض عالقاتيا وكؿ استراتيجياتيا 

 .7بيروت مرورا ببغداد –االصعدة ,ليس فقط مع سوريا بؿ مع المحور كمو طيراف 

                                                           
2
 14,ص3112صدام مرير الجميلي , االتحاد االوربي ودوره في النظام العالمي الجديد , دار المنهل اللبناني , بيروت ,  - 
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 445,ص 2226التركية , حوار مستقبلي , بيروت ,  –ات العربية نوري النعيمي , العالقاحمد  - 



واذا كانت السناريوىات السابقة تفترض في غالبيتيا استمرار النظـ القائمة , فاف 

سيناريوىات نجاح الثورات العربية واكتماليا قد توثر بدورىا سمبا في الدور التركي , 

فعودة الدور المصري خالؿ الفترة القادمة , حاؿ نجاح مصر في تجاوز مرحمة عدـ 

,مف شانو قرار الراىنة وتفعيؿ وجودىا في الدوائر التقميدية لمسياسة المصرية االست

خالؿ السنوات تقميؿ حالة الفراغ االقميمي التي مثمت احد مصادر بروز الدور التركي 

االخيرة , وكذلؾ قد تزايد الصعوبات التي قد تواجو تركيا مستقبال , حاؿ سعييا 

مع زيادة ديمقراطية صنع فئة مع دوؿ المنطقة لتطوير عالقات اقتصادية غير متكا

, كما اف الطابع الشعبوي لصناعة السياسة الخارجية قد قرارات السياسات الخارجية 

التركية مثؿ قضايا  –القضايا الخالفية في العالقات العربية يحمؿ مخاطر اثارة 

المياه والحدود ,السيما اف سياسة تحضير المشكالت التركية لـ تقدـ سوى معالجات 

 غالبيتيا لصالح تركيا . جزئية تصب في

وقد يتراجع الدور التركي نتيجة انكفاء تركيا عمى ذاتيا حاؿ امتداد تاثيرات التطورات 

عدـ االستقرار الى داخؿ تركيا الراىنة في المنطقة في صورة تصدير الثورة  ,او 

 ذاتيا بسبب عوامؿ الضعؼ الكامنة في نسبة مجتمعيا , ويشير المسؤولوف االتراؾ 

بوضوح في ىذا الصدد الى المخاوؼ مف تاثير االوضاع في سوريا تحديدا في تعزيز 

 –عمى الحدود السورية قدرات حزب العماؿ الكردستاني عمى التخطيط والحركة 

تخوؼ اكبر مف انتشار تاثيرات االوضاع في المنطقة عامة وسوريا التركية مع 



السيما حاؿ استدعاء االبعاد الطائفية واالثنية عمى نحو يؤجج مطالب  –خاصة 

واحد المؤشرات المغمقة لتركيا في ىذا الصدد ىو تزامف االكراد والعموييف في تركيا 

تاني تصعيد اعماؿ العنؼ التوترات في المنطقة مع تيديدات حزب العماؿ الكردس

,عقب االنتخابات البرلمانية التركية مباشرة حاؿ عدـ جدية الحكومة في معالجة 

 القضية الكردية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة واالستنتاجات                          

لقد تبيف مف خالؿ البحث وجود تنافس بيف تركيا وايراف في ساحات عديدة السيما 

في جميوريات اسيا الوسطى , التي تعد منطقة ذات اىمية استراتيجية عف طريؽ 

لكميات ىائمة مف المصادر الطبيعية  امتالكياموقعيا الجيوبولتيكي , فضال عف 

افية والعرقية دورا ميما في التوجو التركي روابط الشفلوادوات االسيما النفط والغاز , 

نحو ىذه الجميوريات , فضال عف الرغبة في الحصوؿ عمى فوائد اقتصادية تسيـ 

في تعزيز االقتصاد التركي وتمبية احتياجاتيا المتنامية مف الطاقة ويمقي ىذا التوجو 

لالنموذج والتي فيو منافسا واليات المتحدة لالتركي مساندة غربية والسيما مف ا

 .االيراني في ىذه الجميوريات 

وبالمقابؿ اندفعت ايراف نحو ىذه الجميوريات لتحقيؽ اىدافيا السياسية واالقتصادية 

السيما في مجاؿ مد خطوط نقؿ النفط والغاز عبر اراضييا والتخمص مف العزلة 

ات الدولية التي فرضتيا الواليات المتحدة عمييا ,فضال عف االستفادة مف الخبر 

عمييا مف والمواد التي تساعدىا في بناء برنامجيا النووي , والتي يمكف الحصوؿ 

 ىذه الجميوريات .

اف التطورات الداخمية في تركيا وايراف والسيما فيما يخص تعزيز الحكـ المدني 

واضعاؼ دور المؤسسة العسكرية في التحكـ بالقرار السياسي في تركيا مف جية , 

وانتياج ايراف لسياسة ترتكز في تغميب مصالحيا الخاصة عمى االعتبارات االيدلوجية 



االيرانية السيما واف  –ر العالقات التركية مف جية اخرى , سيسيـ في تعزيز وتطوي

الدولتيف لدييا االمكانات والقدرات ما يؤىميا لتعزيز التعاوف بينيما , وزيادة مستوى 

ت الدولتيف الى التنسيؽ في المجاالت الصناعية التبادؿ التجاري , لذلؾ اعتمد

ىذه المجاالت ,  والزراعية والتجارية , وتـ التوقيع عمى العديد مف االتفاقيات في

 ( . Eco)ولتعزيز ذلؾ انضمت الدولتيف الى منظمة التعاوف االقتصادي 

 -مما تقدـ يمكف القوؿ اف البحث توصؿ الى االستنتاجات االتية :

اف التنافس ىو ظاىرة مف ظواىر العالقات الدولية ويختمؼ عف ظاىرة الصراع  -8

كاف الصراع يتضمف التناقض في االىداؼ والتصادـ بيف القوى والنزاع , فاذا 

واالرادات , ويفترض تحطيـ ارادة الخصـ وكاف النزاع محكوـ باعتبارات ذات طبيعة 

قانونية ويحدث بيف دوؿ تتفاوت في قدراتيا وامكاناتيا ويؤدي الى التوتر , فاف 

التنافس يأخذ طابعا سمميا بعيدا عف كؿ مظير مف مظاىر العنؼ والتوتر بالشكؿ 

 .ات القائمة بيف اطرافيا الذي ينعكس فيو سمبا عمى طبيع العالق

يحدث التنافس بيئة سممية يسودىا االمف واالستقرار ,وىذا يعني انو بالرغـ مف  -7

 اىمية العامؿ االقتصادي وما يحققو مف سياسات تنافسية بيف الدوؿ , اال انو ال

يحقؽ اجواء التنافس بمفرده وانما يكوف لمعامؿ االمني دورا كبيرا في تحقيقو عف 

ا يوفره مف اوضاع امنية خالية مف التوترات التي قد تؤدي بالتنافس الى طريؽ م



نتيجة التكاممية بيف العامؿ االقتصادي واالمني الى غير مرغوب فييا ,صراع ونتائج 

 جانب العوامؿ االخرى .

اف االستراتيجية االقميمية التركية تجاه منطقة الشرؽ االوسط جاءت بعد تراجع  -4

 تراتيجية لدى الغرب اعقاب انتياء الحرب الباردة .مكانتيا الجيوس

  ايراف كانت وما تزاؿ مصدر تيديد وعدواف عمى منطقة الخميج العربي . -3

  

  


