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  مقدمة:
أصبحت الرؤى المسـتقبلية والشـراكات الدوليـة مـن أهـم اسـتراتيجيات الـدول فـي إقـرار السياسـات 

الــدول فــي الوقــت الحاضــر تســعى إلــى  والخطــط االســتراتيجية لمســتقبل هــذه الــدول، كمــا أن كافــة
إقـــرار خطـــط تعاونيـــة خاصـــة اإلقليميـــة فـــي األســـبقية األولـــى حيـــث أصـــبحت الـــدول فـــي الوقـــت 
الحاضر تسعى للتكتالت السياسية واالقتصادية بصرف النظر عن مدى تقدم أو صفة هذه الدولـة 

ي، ذي يضـم المتقـدم والنـامسواء نامية أو متقدمة، ولم يمنـع ذلـك مـن تشـكيل االتحـاد األوروبـي والـ
 27دول حتــى  6والــدول الصــناعية والزراعيــة والســياحية فــي تجمــع يــزداد عــدده يوًمــا بعــد يــوم مــن 

والتـي تضـم الواليـات المتحـدة  NAFTAدولة حالًيا، وكذلك منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية 
  األمريكية وكندا والمكسيك.

راكات إقليميـة ودوليـة مـع الـدول التـي تتفـق مـع سياسـتها كما أن كافة الـدول تسـعى إلـى عقـد شـ
اإلقليميـــة والدوليــــة بهـــدف تحقيــــق االســـتقرار واألمــــن والتركيــــز علـــى التنميــــة والحـــد مــــن الحــــروب 

    والصراعات والتوتر بين دول المنطقة.
ولتحقيــق ذلــك تســعى كافــة الــدول إلنشــاء مراكــز الدراســات المســتقبلية إلعــداد الدراســات الالزمــة 

لمثــال فقــد قــدرت عــدد الستشــراف مســتقبل هــذه الــدول وعالقاتهــا مــن الــدول األخــرى وعلــى ســبيل ا
 600مــــة بالدراســــات المســــتقبلية فــــي الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة وحــــدها نحــــو تهالمؤسســــات الم

  واليات أمريكية. 8مقرًرا دراسًيا موزعة على  415نحًوا من مؤسسة، وتشكل الدراسات المستقبلية 
ـــا العربيـــة فـــي إطـــار نحـــو اســـتراتيجية مســـتقبلية عربيـــة فـــي إطـــار ولت طبيـــق ذلـــك علـــى منطقتن

  ع رؤى مستقبلية للسياسات العربية.الشراكات الدولية لدول الجوار في محاولة لوض
وفــــي هــــذا اإلطــــار أقــــدم دراســــتي هــــذه بعنــــوان: "نحــــو اســــتراتيجية مســــتقبلية عربيــــة فــــي إطــــار 

  في خمس عناصر رئيسية:)" الشراكات الدولية (دول الجوار
  مفاهيم وتعريفات. :الً أو 

  تحديد دول الجوار. ثانًيا:
  اتجاهات الشراكة العربية. ثالثًا:
  محددات وقيود الشراكة مع دول الجوار. رابًعا:

  نحو استراتيجية مستقبلية عربية مع دول الجوار. خامًسا:
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  : مفاهيم وتعريفات:الً أو
والشـراكات الدوليـة أجـد لزاًمـا تحديـد بعـض التعـاريف الضـرورية  للوقوف على الـرؤى المسـتقبلية

للوصــول إلــى المطلــوب مــن هــذه الدراســة وعلــى ذلــك تــم تحديــد ثــالث مصــطلحات محــددة للتقريــب 
  وهي: ،من هذا العنوان
  ـ علم المستقبل.

  ـ الرؤى المستقبلية.
  ـ الشراكة.

 
ية" هــــو علــــم يخــــتص بـــــ "المحتمــــل" و "الممكــــن" و علــــم المســــتقبليات أو "الدراســــات المســــتقبل

"المفضل" من المستقبل، بجانب األشـياء ذات االحتماليـات القليلـة لكـن ذات التـأثيرات الكبيـرة التـي 
يمكن أن تصـاحب حـدوثها. حتـى مـع األحـداث المتوقعـة ذات االحتماليـات العاليـة، مثـل انخفـاض 

ادة نسبة شريحة المعمرين بـبالد معينـة، فإنـه دائًمـا تكاليف االتصاالت، أو تضخم اإلنترنت، أو زي
) كبيـرة وال يجـب أن يسـتهان بهـا. لـذلك Uncertaintyما تتواجد احتماليـة "ال يقـين" (باإلنكليزيـة: 

ـــإن المفتـــاح األساســـي الستشـــراف المســـتقبل هـــو تحديـــد وتقلـــيص عنصـــر "ال يقـــين" ألنـــه يمثـــل  ف
  مخاطرة عليه.

قبل خـــالل الثمانينيـــات والتســـعينيات، لتشـــمل مواضـــيع محـــددة كمـــا تطـــور علـــم دراســـات المســـت
  .)1(المحتوى وجدول زمني للعمل ومنهج علمي، يتحدث مع عالم اليوم، الذي يتسم بتغيير متسارع

 
ـ اســـتخالص عبـــرة مـــن الماضـــي مـــن خـــالل دراســـة أهـــم التطـــورات علـــى المســـتويين الـــدولي  1

نــتج عنهــا مــن تــأثيرات مثــل: الفــرص المتاحــة، القيــود المفروضــة أو التهديــدات واإلقليمــي ومــا ي
  والمخاطر الناجمة، بهدف تحديد صورة مستقبلية.

د بالتفصـــيل األهـــداف ـ تصـــور وضـــع مســـتقبلي، لعقـــدين أو ثالثـــة عقـــود علـــى األكثـــر، لتحديـــ 2
  والمصالح، وذلك باستخدام النماذج الرياضية الحديثة.

حيـــاز أيـــديولوجي، واالنطـــالق مـــن المســـلمات واالفتراضـــات المتفـــق عليهـــا مـــن ـ تجنـــب أي ان 3
  مختلف االتجاهات في البحث العلمي والفكري والعقائدي والتكنولوجي.

ـ تعيين القدرات الالزمة إلنجاز أي مسار مستقبلي، وحساب النفقات الالزمة والمخاطر. وكـذلك  4
غـي أن تشـمل أهـداف معروفـة علمًيـا، وتطـوير الخبـرات تحديد اآلليات الالزمة للتنمية والتـي ينب

  العلمية في مجال إدارة المشاكل المعقدة.
  ـ التركيز على عوامل التنمية في مختلف القطاعات، لتحقيق األهداف بشكل فعال. 5
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ـ اعتمــاد ســيناريوهات مختلفــة، معــدة ســلًفا، لجميــع الحــاالت الطارئــة المحتملــة، والتــي تخــزن  6
  ذلك على أن يستخدمها صانعين القرار، وفًقا لحجم األزمة المستقبلية المحتملة. للسماح بعد

  وتتفاوت هذه السيناريوهات بين الضعف والشدة وتتضمن كافة االحتماالت المتوقعة.
)2(:  

  يمكن تحديد الرؤى المستقبلية في أنها:
  ـ توضح صورة المستقبل المنشود: 1

ن القائد صورة المستقبل ينتقـل ذلـك االتضـاح بالتـالي إلـى األتبـاع ويصـبح عندما تتضح في ذه
لديهم وتتولد لديهم الرغبة األكيدة في تحقيقه، كما يتولد لـديهم الشـعور الحقيقـي باألهميـة  الً ذلك أم

والعطـاء، ويظــل هــذا الشــعور يتغلغــل فــي قلــوبهم وأرواحهــم حتــى يســتخرج أفضــل مــا لــديهم، ولــذلك 
ـ صـورة أن يوضـح ألصـحابه ـ رضـي اهللا عـنهم ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ علـى حـرص الرسـول 

مســتقبل الــدعوة مــن أول يــوم بشــكل يعلــي هممهــم، ويــذكي طمــوحهم، فــأنظر إليــه وهــو يرســم لهــم 
  الصورة.

"ليــبلغن هــذا األمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار وال يتــرك اهللا بيــت مــدر وال وبــر إال أدخلــه هــذا الــدين، 
  يذل اهللا به الكفر". الً بذل ذليل عًزا بعز اهللا به اإلسالم وذبعز عزيز أو 

  :)3(قراءة المستقبلـ  2
يقول هنري فايول: "جوهر اإلدارة هو قوة التنبؤ قبل حدوث األشياء، فالبد أن يكون لدى القائـد 
ســبق النظــر وقــدرة علــى توقــع المســتقبل، بحيــث يقــدر كــل االحتمــاالت ويقــدر أن أصــعبها قــد يقــع، 

ن ثم يستعد له، وأنظر لقائد النبيـين محمـد ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ يـوم أن ينـزل اهللا عليـه ملـك وم
الجبـال يسـأله أن يطبـق األخشـبين علـى أهـل الطـائف بعـد أن آذوا النبـي ـ عليـه الصـالة والسـالم ـ 

ول لـه: "بـل إيـذاًءا شـديًدا لكنـه ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ لبعـد نظـره وقدرتـه علـى توقـع المسـتقبل يقـ
أرجو أن يخرج اهللا من أصالبهم من يعبد اهللا وحده ال يشرك به شيًئا"، أما نحن فال نفكـر إال فيمـا 

  نزرعه اليوم لنحصده في الغد ونأكله بعد الغد.
  ـ أن يكون الهدف الواضح الذي نهدف إلى الوصول إليه. 3
  ـ أن يكون على مستوى عال من اإلنجاز والمثاليات. 4
  .)4(والتفاؤل بالصبر ـ محاط 5

وفــي محاولــة لتطبيــق الــرؤى المســتقبلية علــى المنطقــة العربيــة فقــد ألــف المفكــر األمريكــي "بــول 
أســـماه (اإلعـــداد للقـــرن الحـــادي والعشـــرين) تحـــدث فيـــه عـــن  الً ـ كتاًبـــا شـــام 2005كينـــدي" عـــام 

ضوعية لدراسـة مصـير السياسة واالقتصاد والثقافة وعلم االجتماع في منظومة مستقبلية بطريقة مو 
اإلنســان فــي ضــوء التحــوالت الكبــرى فــي حياتــه ومواقفــه وتصــرفاته. الشــاهد أن المفكــر األمريكــي 
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خص العالم العربي واإلسالمي بفصل كامـل فـي كتابـه المـذكور تحـدث فيـه بإسـهاب عـن عناصـر 
ة فــي كســب القــوة وعناصــر الضــعف فيهمــا، وقــدرة الحضــارة العربيــة اإلســالمية وٕامكانياتهــا الضــخم

  الرهان الحضاري في القرن الجديد.
وخلص إلى نتيجة هامـة وصـحيحة وهـي أن العـرب يفتقـدون "ثقافـة المشـروع" أي غيـاب الرؤيـة 
المســـتقبلية المتكاملـــة لـــدولهم، بمعنـــي أخـــر أنـــه ال يوجـــد تحديـــد مســـبق متفـــق عليـــه لغايـــة التنميـــة 

  .)5(والنهضة
لعربيــة ودورهــا مقارنــة ببــاقي التكــتالت السياســية وربمــا يعكــس ذلــك حــال منظمــة جامعــة الــدول ا

  واالقتصادية المنتشرة على أرجاء العالم.
 

بالصـيغة  1987يعتبر مفهوم الشراكة مفهوًما حديثًا، حيث لم يظهر فـي القـاموس إال فـي سـنة 
دوليـة فــإن اآلتيـة: "نظـام يجمـع المتعـاملين االقتصـاديين واالجتمـاعيين"، أمـا فـي مجـال العالقـات ال

أصــــل اســــتعمال كلمــــة شــــراكة تــــم ألول مــــرة مــــن طــــرف مــــؤتمر األمــــم المتحــــدة للتجــــارة والتنميــــة 
)CNUCED6() في نهاية الثمانينيات(.  

لقــد تــم اســتعمال كلمــة شــراكة كثيــًرا مــن طــرف البــاحثين دون إعطائهــا مفهوًمــا دقيًقــا، وفــي هــذا 
لتعــاون مــا بــين مؤسســات أو منظمــات "أنهــا تتمثــل فــي كــل أشــكال ا B. Ponsonاإلطــار يقتــرح 

لمدة معينة تهدف إلى تقوية فعالية المتعاملين من أجل تحقيق األهداف التي تم تحديدها"، فمفهوم 
الشــراكة بهــذا الشــكل يشــمل التحــالف االســتراتيجي، لكــن ينبغــي أن نفــرق بــين التحــالف واالنــدماج 

أن االنــدماج واالقتنــاء هــو زوال  B.Garrette Et P. Dussageواالقتنــاء والشــراكة، فيعتبــر 
المؤسسة المعنية لميالد وحدة أو مؤسسة جديدة، أما في التحـالف والشـراكة تبقـي المؤسسـة تحـافظ 
علــى اســتقالليتها مــن حيــث األهــداف والمصــالح وتقيــيم عالقــات مشــاركة لتحقيــق بعــض األهــداف 

  .)7(المشتركة
 

  التعريف األول:
بيـــة هـــي عقـــد أو اتفـــاق بـــين مشـــروعين أو أكثـــر قـــائم علـــى التعـــاون فيمـــا بـــين "الشـــراكة األجن

الشركاء، ويتعلق بنشاط إنتاجي (مشاريع تكنولوجية وصـناعية) أو خـدمي أو تجـاري وعلـى أسـاس 
ثابـــت ودائـــم وملكيـــة مشـــتركة، وسيتقاســـم الطرفـــان المنـــافع واألربـــاح التـــي ســـوف تتحقـــق مـــن هـــذا 

  كل منهما المالية والفنية". التعاون طبًقا لمدى مساهمة
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  التعريف الثاني:
ــتم فــي دول  "يعــرف االســتثمار المشــترك علــى أنــه ينطــوي علــى عمليــات إنتاجيــة أو تســويقية ت
أجنبيــة أو يكــون أحــد األطــراف فيهــا شــراكة دوليــة تمــارس حًقــا كافًيــا فــي إدارة المشــروع أو العمليــة 

  اإلنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه".
ًقــا مــن التعــاريف الســابقة يمكننــا تقــديم تعريــف شــامل للشــراكة علــى أنهــا تتمثــل فــي نشــاط انطال

اقتصــادي ينشــأ بفضــل تعــاون األشــخاص ذوي المصــالح المشــتركة إلنجــاز مشــروع معــين، ويمكــن 
  .)8(أن تكون طبيعة التعاون: تجارية، مالية، تقنية أو تكنولوجية

ادي والتجــاري فقــط ولكــن امتــدت إلــى المجــاالت تقــف الشــراكة علــى المجــال االقتصــهــذا ولــم 
السياســـية والثقافيــــة واالســــتراتيجية بــــين الــــدول أيًضـــا تحقيًقــــا ألهــــداف مشــــتركة لصــــالح األعضــــاء 

  المتشاركين.
  وفي هذا اإلطار يمكننا تعريف الشراكة على المستوى الكلي على أنها:

ي، أو اســتراتيجي أو سياســي؛ تعــاون دولتــان أو أكثــر فــي نشــاط إنتــاجي أو اســتخراجي أو خــدم
حيث يقوم كل طرف باإلسهام بنصيب من العناصـر الالزمـة لقيـام هـذه الشـراكة (رأسـمال، العمـل، 
التنظيم)، وقد يتخذ هذا التعاون المشترك شكل إقامـة مشـروعات جديـدة أو زيـادة الكفـاءة اإلنتاجيـة 

إلدارة جديـدة، والمثـال علـى  عن طريق إدماجها في مشروع مشترك يخضع الً لمشروعات قائمة فع
ذلك نجد أنه ال يقتصر األمر في الشراكة التي دعي إليها االتحاد األوروبي مع الـدول المتوسـطية 
علــــى الجانــــب االقتصــــادي فقــــط، بــــل يتعــــداه ليشــــمل الجوانــــب األخــــرى (السياســــية، االجتماعيــــة، 

  والثقافية).
)9(:  

أداة لتنظيم عالقات مستقرة مـا بـين وحـدتين أو أكثـر (دول إن الشراكة ما هي إال وسيلة أو 
  أو مجموعات إقليمية)، وتتطلب هذه العملية جملة من الخصائص منها:

  التقارب والتعاون المشترك، أي البد من االتفاق حول حد أدنى من المرجعيات المشتركةLer 

refernces communes لألطـــراف المتعاقـــدة  تســـمح بالتفـــاهم واالعتـــراف بالمصـــلحة العليـــا
)Les Partenaires.(  
 .عالقات التكافؤ بين المتعاملين 

 .خاصية الحركية في تحقيق األهداف المشتركة 

  اتفاق طويل أو متوسط األجل بين طرفين أحدهما وطنـي واآلخـر أجنبـي لممارسـة نشـاط معـين
  داخل دولة البلد المضيف.
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)10(:  
  مزايا التي توفرها الشراكة ما يلي:من بين ال

  ـ دعم المواقف السياسية للدول األعضاء في مواجهة القوى األخرى.
  ـ تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين األطراف.

  ـ امتداد الشراكة لتشمل المجاالت األخرى مثل مجال السياسة والثقافة والنواحي االجتماعية.
ضيلية في هذه الدول ال يمكن أن تحصـل عليهـا فـي بلـدانها ـ الحصول على امتيازات وٕاجراءات تف

  األصلية.
ـ دعم مواقف األطراف والمساعدة في حل المشكالت العالقة والمثل على ذلـك قبـول الـدول العربيـة 
المتوسطية المشـاركة األورومتوسـطية فـي محاولـة لـدعم االتحـاد األوروبـي للمواقـف العربيـة فـي 

  د السلم واألمن في المنطقة العربية.مواجهة إسرائيل والتي تهد
ا: حتديد دول اجلوار:

ً
  ثاني

تتحــدث الورقــة عــن نحــو اســتراتيجية مســتقبلية عربيــة فــي إطــار الشــراكات الدوليــة وتحديــًدا عــن 
  دول الجوار.

وفي هذا اإلطار نرى في البداية تحديد دول الجوار بالنسبة للمنطقـة العربيـة ويمكـن إيجازهـا 
  تحديًدا في:

تركيــا والتــي تتواجــد شــمال المنطقــة العربيــة وتــرتبط بحــدود بريــة مــع كــل مــن ســوريا والعــراق  ـ 1
  وكذلك إيران.

ـ إيران وهـي تتواجـد شـرق العـراق وتواجـه دول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة مـن الناحيـة  2
  لخليج.الشرقية للخليج العربي ومن المفترض التعاون بين دول الخليج لتحقيق األمن في ا

ثيوبيـا إ ريتريـا و المجـاورة لجمهوريـة السـودان مثـل: إـ ومـن الـدول األفريقيـة ومنهـا الـدول األفريقيـة  3
  وجنوب السودان.

وكــذلك الــدول المجــاورة لكــل مــن جيبــوتي والصــومال، وهــي عــالوة علــى الــدول المــذكورة ســابًقا 
  يضاف هنا كينيا.

ي دول جنـوب االتحـاد األوروبـي والتـي أقامـت شـراكة تجاوًرا للدول العربية هــ ولعل أكثر الدول  4
عربيــة ـ أوروبيــة، والشــراكة األورومتوســطية بحكــم وجــود عــدد كبيــر مــن الــدول العربيــة جنــوب 

  االتحاد األوروبي ومنها الدول العربية شرق وجنوب البحر المتوسط.



 8

ا: اجتاهات الشراكة العربية:
ً
  ثالث

 
 1990ية فــي سياســتها الخارجيــة تحديــًدا منــذ أزمــة الخلــيج عــام شــهدت تركيــا تحــوالت اســتراتيج

وأيــد ذلــك المشــروعات العديــدة التــي طرحتهــا الواليــات المتحــدة  1991وحــرب الخلــيج الثانيــة عــام 
األمريكية عن الشرق األوسط الكبير أحياًنا والشرق األوسط الجديد تارة أخرى والشـراكة األمريكيـة ـ 

روبية ـ العربية ـ والمتوسطية، وكانت أغلبها تضـع تركيـا ضـمن دول التعـاون العربية، والشراكة األو 
اإلقليمـي والـذي كانــت تهـدف منــه الـدول الكبــرى فـي األســاس دمـج هــذه الـدول لتــدخل إسـرائيل مــن 

  ضمنها ضمن دول الشرق األوسط تحت اإلطار العام لدول المنطقة.
وقعتها تركيا مع عدد من الدول العربية مثـل وجسد هذا التحول في االتفاقيات االقتصادية التي 

  اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع سوريا واألردن والعراق ولبنان وأيًضا مع إيران بعد ذلك.
وزاد مـن هـذا التحــول عقـب االعتــداء اإلسـرائيلي الغاشــم علـى عـدد مــن الـدول العربيــة بـدًءا مــن 

، وعلــــى قطــــاع غــــزة 2009الســــودان ، و 2008، وقطــــاع غــــزة 2007، وســــوريا 2006لبنــــان عــــام 
  مرة أخرى. 2012عام والسودان 

وجســـد التحـــول التركـــي فـــي السياســـة الخارجيـــة ذلـــك المشـــهد الـــدرامي فـــي المنتـــدى االقتصـــادي 
خـالل حلقـة نقـاش حــول التـدخل اإلسـرائيلي فــي  2009العـالمي فـي دافـوس فــي سويسـرا فـي ينــاير 

وردوغان" من االجتماع غاضًبا علـى عـدم إعطائـه غزة وخروج رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أ
  الفرصة للحديث والرد على رئيس دولة إسرائيل.

 22وتبع ذلك حادث االستيالء على السفينة (مافي مرمره) التركية عقب إبحارها مـن تركيـا فـي 
ويعتقـد أن العالقـات مازالـت متـوترة بـرغم ضـغوطات العـرب إلعـادة العالقـات إلـى مـا  2010مايو 
الماضـي والتـي  2012نت عليه خاصة عقب اجتماعـات الطـرفين بالقـاهرة خـالل شـهر ديسـمبر كا

  .2012لم تثمر في شيء حتى العام 
  المصالح التركية مع الدول العربية:

ـ الـــدور اإلقليمـــي المركـــزي التـــي تســـعى تركيـــا للوصـــول إليـــه فـــي المنطقـــة العربيـــة ومحاولـــة  1
  قة التي تمر بها.مشاركتها السياسية في أحداث المنط

  ـ المصالح االقتصادية لتركيا مع الدول العربية. 2
دولــة عربيــة هــي دول  11ـ ضــمان وصــول إمــدادات البتــرول إلــى تركيــا خاصــة وأن أكثــر مــن  3

  مصدرة للبترول.



 9

 2001ـ الســياحة العربيــة التــي تركــزت علــى تركيــا عقــب أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر  4
الــدول العربيــة واإلســالمية فــي الــدخول إلــى الواليــات المتحــدة رعايــا  والقيــود التــي وضــعت علــى
  األمريكية والدول األوروبية.

  ـ الرغبة في تزايد االستثمارات العربية خاصة الخليجية في تركيا. 5
ـ تركيا دولة عبور للبترول العربي عبر األراضي التركية بدأها العـراق أثنـاء حربـه مـع إيـران فـي  6

  انينيات ومازالت تعرض إقامة خطوط أخرى ألي دولة ترغب في ذلك.منتصف الثم
فالمصــــالح التركيــــة فــــي المنطقــــة العربيــــة متعــــددة السياســــية واالقتصــــادية واالجتماعيــــة وحتــــى 

  التعاون في المجاالت العسكرية.
  الدوافع التركية للشراكة مع الدول العربية:

النضـمام فـي عـام والذي بـدأ الجـانبين مباحثـات ا ـ الموقف الغامض لتركيا مع االتحاد األوروبي 1
  جديد حتى اآلن. ولم تفسر عن 2005

ــا مــن المؤيــدين المخلصــين للغــرب، خاضــت القــوات  منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وكانــت تركي
ــا إلــى جنــب مــع القــوات األمريكيــة فــي الحــرب الكوريــة، وبوصــفها عضــًوا فــي منظمــة  التركيــة جنًب

وتركيــا كانــت موطًنــا لرصــد أنشــطة المنشــآت العســكرية الســوفيتية وأمريكــا  حلــف شــمال األطلســي،
(ثـم  1963تدعم مساعي تركيا لالنضـمام إلـى االتحـاد األوروبـي. تركيـا لـديها "حالـة مرتبطـة" منـذ 

مع االتحاد األوروبـي السـلف الجماعـة االقتصـادية األوروبيـة)، وأول تطبيـق للطلـب علـى عضـوية 
، أن بــالده ال 2005عنــدما بــدأت المفاوضــات فــي عــام  أرودوجــانوأكــد . 1987كاملــة فــي عــام 

  ترضي بأقل من العضوية الكاملة.
ـــا فـــي المفاوضـــات مـــع االتحـــاد األوروبـــي لتركيـــا وكـــان طلـــب الغـــرب تعـــديل  كـــان التقـــدم بطيًئ
الدستور لمنع التدخل في شؤون الدولة من قبل الجيش، ومن أجل تحسين حقوق اإلنسان وٕاعطـاء 

  يد من الحقوق لألقليات العرقية.المز 
نقطة الخالف الرئيسية بين تركيا واالتحاد األوروبي هو تعنت تركيا بشـأن قضـية قبـرص حيـث 
يســيطر األتــراك علــى الجــزء الشــمالي مــن الجزيــرة فــي هــذا البلــد ورفــض ســيادة جمهوريــة قبــرص 

مهوريـة قبـرص هـي عضـو (اليونانية أو قبرص)، التي تسيطر على الجزء الجنوبي من الجزيـرة وج
  في االتحاد األوروبي.

للتكـتالت الكبـرى لمـا يحققـه ذلـك مـن دعـم لتطـوير عالقاتهـا التجاريـة واالقتصـادية مـع ـ التطلـع  2
  العالم العربي واإلسالمي.
دوجـان إلـى منطقـة الخلـيج العربـي وحضـور مـؤتمر العالقـات التركيـة ـ وتجسد ذلـك فـي كلمـة أر 

  ؛ حيث أكد على المصالح التركية في المنطقة العربية.11/1/2011العربية في الكويت في 
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ـ حاجــة تركيــا إلــى الــدعم حتــى ولــو السياســي مــن الــدول العربيــة واإلســالمية فــي مواقفهــا تجــاه  3
المشـكالت مـع الـدول األوروبيـة مثـل الخـالف التركـي ـ اليونـاني، والخـالف التركـي ـ القبرصـي، 

  رئيسية بين دول المنطقة. ودعمها في تطلعاتها لشغل مكانة
  التطلعات التركية في المنطقة العربية:

ـ مجــال خصــب للهيمنــة علــى المنطقــة العربيــة بحكــم قــدراتها االقتصــادية المتعــددة ســواء الثــروة  1
المائيـــة والزراعـــة والصـــناعة المتقدمـــة عـــالوة علـــى امكانياتهـــا الســـياحية وٕاطاللهـــا علـــى البحـــر 

متدادات سواحلها الكبيرة وتسـعى تركيـا النفرادهـا فـي ذلـك أو منافسـة األسود والبحر المتوسط وا
  إسرائيل في هذا المجال.

مليـون نســمة مقارنـة بتعــداد سـكانها الــذي  400ـ الــدول العربيـة تمثـل ســوق وفيـرة تقــدر بحـوالي  2
  مليون نسمة. 90يقترب من 

  موقفها األخير بالنسبة:ويؤكد ذلك ـ مركزا لصنع القرار فيما يتعلق بالمنطقة العربية  3
  ـ األوضاع في سوريا.

  ـ محاوالت العدوان اإلسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين.
ــ مــا أعلنــه وزيــر خارجيــة الســودان فــي  ، عــن وســاطة تركيــة بــين الســودان وجنــوب 30/12/2012ـ

  السودان.
ن عــن بيعهــا ـ مجــال خصــب لتصــدير صــناعاتها الحربيــة المتقدمــة ربمــا كــان بــدايتها اإلعــال 4

  وتطلعها للمزيد مع دول عربية أخرى. 2012طائرات من دون طيار لمصر في ديسمبر 
  المزايا التي تحققها الشراكة مع تركيا للدول العربية:

  اسي:ـ في المجال السي 1
أ ـ دعم تركيا الدول العربية فـي مواقفهـا السياسـية وبحكـم دور تركيـا مـع دول جوارهـا مثـل: منظمـة 

  مطلة على البحر األسود في دعم القضايا العربية.الدول ال
  .1996ب ـ إبعاد تركيا عن تحالفها االستراتيجي مع إسرائيل الذي وقعته عام 

  ـ في المجال االقتصادي والتجاري: 2
  أ ـ التبادل االقتصادي والتجاري والتكنولوجي بين الجانبين.

  ب ـ فتح األسواق بين الجانبين.
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  جتماعي:ـ في المجال اال 3
  التبادل الثقافي واالجتماعي في المجاالت المختلفة مثل: التعليم والصحة والثقافة.

  ـ في المجال السياحي: 4
التبــادل الســياحي بــين الجــانبين وٕاقامــة مشــروعات مشــتركة للجــانبين مــع دول عربيــة ومتوســطية 

  أخرى.
  ـ في مجال المياه: 5

كيـا وكـل مـن سـوريا والعـراق وربمـا تتوسـع لتشـمل الضغط على تركيا لحل مشـكلة الميـاه بـين تر 
  دول عربية أخرى.

) والتي تضم كـل مـن ECOإضافة إلى ذلك فإن تركيا عضو في منظمة التعاون االقتصادي (
، وهــي ثــالث دول إســالمية ومتجــاورة ويمكــن أن 1964تركيــا وٕايــران وباكســتان والــذي شــكل منــذ 

  مي الذي تجمعهم مع الدول العربية.يشكال دعما في مجال منظمة المؤتمر اإلسال
كما أن تركيا عضو مؤسس لمنظمة التعاون في منطقـة البحـر األسـود الـذي وقـع علـى اتفاقيتـه 

دولـــة مـــن المطلـــين علـــى البحـــر األســـود ويقـــع مقـــر المنظمـــة فـــي  12ويضـــم  1992فـــي يونيـــو 
  دول إسالمية هي: تركيا، وألبانيا، وأذربيجان. 3اسطنبول ويضم من بينهم 

 
 مشلولة قوة الحديث العصر في إيران ظلت وقدإليران تاريخ طويل من الصراعات مع العرب 

 أن بعد والجنوب الشمال في فيها النفوذ باقتسام وبريطانيا القيصرية روسيا قامت أن بعد خاصة
 وأكملت الخليج من العربي الساحل على السيطرة من عقود بعدة ذلك قبل بريطانيا تمكنت

 العربية المشيخات فوضعت األولى العالمية الحرب في األتراك هزيمة بعد العراق على طرتهاسي
 مدعوًما البريطاني النفوذ وظل. 1932 عام حتى انتدابها تحت العراق وضعت كما حمايتها تحت

 قررت حين ونصف قرن من ألكثر الخليج في البريطاني السالم ظل في العسكري بالوجود
 .1971 ديسمبر في نهائًيا السويس شرق من سحاباالن بريطانيا

وهكذا شلت يد إيران بسبب الوجود البريطاني ثم أطلقت يديها في ظل الهيمنة األمريكية عندما 
السوفييتي على  قام الشاه بدور بالغ الحيوية لمراقبة المناطق الجنوبية الصناعية في االتحاد

 .متًراكيلو  2500امتداد 

ظن المراقبون أن إيران قد تحولت من دولة  1979سالمية في إيران في فبراير وبقيام الثورة اإل
علمانية إلى دولة دينية وقدروا أن ذلك سوف يغير في نظرتها إلى الخليج، ولكن الذي حدث هو 
أن الطموحات اإليرانية في الخليج لم تتغير ألنها محكومة بالروح الفارسية وكذلك بقواعد 

، الفارق الوحيد هو أن بريطانيا ثم الواليات المتحدة قد تعاملتا مع الطموحات الجغرافية السياسية
اإليرانية بما يتفق مع المصالح البريطانية واألمريكية خاصة في عصر الحرب الباردة حيث 
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سددت الثورة اإلسالمية في إيران ضربة قاصمة لإلستراتيجية األمريكية في الخليج وفى المنطقة 
نا كيف أن قيام هذه الثورة قد واجه تحدًيا أمريكًيا وٕانكاًرا للوجه الديني إليران حتى كلها. وقد رأي

 .اليوم

ـ نشــبت الحــرب اإليرانيــة ت إيــران موقًفــا اســتثنائًيا فــي رؤيتهــا ألمنهــا القــومي عنــدما ـد واجهـــوقــ
بــدأ نجـم إيــران . فلمـا انتهــت الحـرب البــاردة وانتهـت معهــا ملحمـة الصـراع العراقــي اإليرانـي العراقيـة

االســتراتيجي فــي الســطوع، فلــم يــزل فقــط الخطــر العراقــي وٕانمــا تــورط العــراق فــي الكويــت فتعــرض 
مــن وجهــة  ت إيجابيـةالمسلسـل العقوبــات، وانتهـى األمــر إلــى الغـزو األمريكــي للعـراق، وكلهــا تطــور 

ين، فقــدمت النظــر اإليرانيــة فانــدفعت إيــران لكــي تمــأل الفــراغ الــذي ســببه ســقوط نظــام صــدام حســ
الواليــات المتحــدة إليــران بهــذا الغــزو وســوء اإلدارة أكبــر خدمــة إليــران بحيــث أصــبحت إيــران هــي 
الالعــب األساســي فــي الملفــات العربيــة بدايــة بــالعراق ثــم فــي لبنــان كمــا كســبت أوراًقــا مهمــة فــي 

إيـران قـوس فلسطين، وأصبح الفشل األمريكي في هذه الملفات يترجم إلى مكاسب إيرانية، فأنشأت 
التحالفــات بــين شــيعة العــراق وحــزب اهللا فــي لبنــان وحمــاس فــي فلســطين وســوريا. وقــد فكــرت إيــران 
فــي تعظــيم أوراقهــا فــي مواجهــة الواليــات المتحــدة خاصــة بعــد فشــل السياســة األمريكيــة فــي احتــواء 

ماتها إيـــران والعـــراق فـــي قفـــص واحـــد، وذلـــك بالســـعي للحصـــول علـــى التكنولوجيـــا النوويـــة واســـتخدا
في التوصل إلى القـدرات العسـكرية النوويـة والـدخول فـي النـادي النـووي. ومعنـى ذلـك  الً السلمية أم

ٕالى منطقة الخلـيج فـي الوقـت الـذي توظـف و  موجه إلى الواليات المتحدة أن الملف النووي اإليراني
الجهـد الكـافي  ذلفيه واشنطن مخاوف هذه الدول ضد إيـران. وتـدرك إيـران جيـًدا ذلـك ولكنهـا ال تبـ

من الطموحات النووية اإليرانية، وتصر إيران علـى أنهـا تملـك الجـزر العربية الدول  لتبديد مخاوف
مقابــل موافقــة بريطانيــا  1970الــثالث فــي مــدخل الخلــيج، وأنهــا تنازلــت عــن ملكيتهــا للبحــرين عــام 

 .على أيلولة هذه الجزر إليها

ى أنهـا منطقـة نفوذهـا الوحيـدة وأن الجهـود اإليرانيـة ويبدو أن إيران تنظر إلى منطقة الخليج عل
في هذه المنطقة تمنع تنفيـذ المشـروع األمريكـي، فـإن الصـراع الحـالي بـين البلـدين هـو فـي الحقيقـة 
صراع على النفوذ في المنطقة، وقد ينتهي عسكريًّا كما قد ينتهي إلى المفاوضـات الشـاملة وصـوال 

شـديدة علـى الطـريقين العسـكري والسياسـي، وهـو مـا تنشـغل بــه  إلـى اقتسـام النفـوذ. وهنـاك محـاذير
 .اإلدارات األمريكية المتعاقبة منذ إدارة الرئيس كارتر في نهاية الثمانينيات حتى اآلن

يترتــب علــى مــا تقــدم أن رؤيــة إيــران لوضــعها فــي الخلــيج لــم تعــد قاصــرة علــى حــدود الخلــيج 
ي يوم مسألة محكومة بعوامل إقليميـة وٕانمـا تـم تدويلـه بالمفهوم الجغرافي، ألن الخليج لم يكن في أ

علــى األقــل منــذ القــرن التاســع عشــر، عنــدما تناوبــا النفــوذ فــي بريطانيــا ثــم الواليــات المتحــدة فكــان 
الخيــار أمــام إيــران هــو أال تلعــب أي دور كمــا حــدث فــي ظــل الهيمنــة البريطانيــة أو أن تلعــب دوًرا 
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كمـــا حـــدث فـــي عهـــد الشـــاه أو أن يـــتم عزلهـــا ومهاجمتهـــا داخـــل محـــدوًدا تحـــت الرقابـــة األمريكيـــة 
 .أراضيها ومن حولها كما حدث منذ الثورة اإلسالمية

الجديد هو أن إيـران تتعـرض لمحـاوالت تقـويض نظامهـا وتقلـيم أظافرهـا ولـذلك قـدرت أنهـا البـد 
ميــة محكومــة أن تكــون طرًفــا نشــًطا فــي تفــاعالت المنطقــة بأســرها، فأصــبحت جميــع القضــايا اإلقلي

بشـــكل أو بـــآخر بالعامـــل اإليرانـــي فهـــو عامـــل حاســـم فـــي مســـتقبل العـــراق وفـــى إطـــار رؤيـــة إيـــران 
إلرغــام واشــنطن علــى الرحيــل مــع غيــاب أي دور عربــي علــى اإلطــالق. وفــى لبنــان تــدعم إيــران 
ـــا أساســـًيا فـــي تفـــاعالت  حـــزب اهللا لمواجهـــة المشـــروع األمريكـــي الصـــهيوني فأصـــبحت إيـــران العًب

الـدول العربيـة مثـل  ضاس في مواجهة إسرائيل، رغـم أن بعـاحة اللبنانية، وكذلك الحال مع حمالس
  مصر والسعودية ال تستقر على رؤية مشتركة بالنسبة للعامل اإليراني في القضايا العربية. 

وعلــى الجملــة فإنــه يمكــن تلخــيص الموقــف فــي المنطقــة علــى أنــه صــراع إيرانــي أمريكــي علــى 
ي وساحته هي العالم العربي. أما الدول العربية فلم تعد طرًفا في هذه المعادلة بـل إنهـا العالم العرب

لم تتمكن في معظـم األحيـان مـن المحافظـة علـى حيادهـا، ولـم تـتمكن مـن االتفـاق علـى المصـلحة 
األمريكيـة علـى قراراتهـا. وقـد بلغـت  الضـغوطالعربية العليـا فـي هـذا الصـراع والسـبب فـي ذلـك هـو 

لهيمنة أحياًنا حد الخطر عندما حاولـت الواليـات المتحـدة توظيـف الموقـف العربـي العـام ضـد هذه ا
إيــران فأصــبح عــدو العــالم العربــي هــو إيــران لمجــرد أن واشــنطن تعــادى إيــران، أمــا إســرائيل العــدو 
الحقيقــي للعــالم العربــي فلــم يعــد كــذلك وأصــبحت ثنائيــة إيــران وٕاســرائيل محــل جــدل الكتــاب العــرب 

    :قسم في هذه النقطة إلى ثالثة فرقفأن
    .ترى أن إيران هي الخطر على العالم العربي :الفرقة األولى

    .هي أن إسرائيل هي الخطر الدائم :الفرقة الثانيةوعلى العكس ترى 
  أن كليهما خطر في منطقته.  :فريق ثالثبينما يرى 
ا التـي تسـاند إسـرائيل وتسـتفز يـرى أن الواليـات المتحـدة هـي الخطـر ألنهـ فريـق رابـعوقد ظهـر 

إيــران. فــي ضــوء هــذه الحقيقــة فــإن العــالم العربــي ســوف يلحقــه الضــرر حتًمــا بســبب موقفــه الســلبي 
فــي كــل الحــاالت ســواء تصــادمت إيــران والواليــات المتحــدة عســكريًّا أو تصــالحت الــدولتان القتســام 

ضــرر؛ ألن القســمة ســوف تشــمل النفــوذ والهيمنــة فــي العــالم العربــي، وفــى هــذه الحالــة يتضــاعف ال
  .اإليراني أحد أهم سبل استنزاف القوة اإلسرائيليةـ  ل، بعد أن كان التوتر اإلسرائيليإسرائي
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 :)12(مستقبل الدور اإلقليمي إليران بعد الثورات العربية

تعد إيران قوة إقليمية رئيسية في منطقة الشرق األوسط. وبفضل قـدراتها االقتصـادية والعسـكرية 
البشرية الكبيرة، إلـي جانـب إرثهـا الحضـاري واإلمبراطـوري الـذي ال يمكـن إغفالـه، نجحـت، خـالل و 

مراحل مختلفة، في أن تمارس أدوارا متباينة في صياغة الترتيبـات اإلقليميـة فـي اإلقلـيم. لكـن ربمـا 
مــا لــم يحــظ الــدور اإلقليمــي اإليرانــي، فــي أي وقــت مضــي، بــنفس األهميــة والــزخم اللــذين حظــي به

. ففي هذه اللحظـة،  1979بعد نجاح الثورة اإلسالمية في اإلطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي عام 
 .ا طال سياسة إيران اإلقليمية وأدواتهاا جذريً بدا أن ثمة تغييرً 

 ـ ن القـرن الماضـيـن عقـد السـبعينيات مــمـ وبالتحديـد ابتـداءً ــ  فبعـد أن كانـت خـالل عهـد الشـاه
ــا مهًمــ، حيــث لعبــت دورً أحــد أهــم حلفــاء الغــرب ا، واألمريكيــة ا فــي حمايــة المصــالح الغربيــة عموًم

، تحولـت إيـران إلـي "مبـدأ نيكسـون"ـ علي سبيل الخصوص، وشكلت الركيزة العسكرية فيما يسمي ب
عــدو ومصــدر تهديــد لمصــالح الغــرب، وعلــي رأســها تــدفق الــنفط مــن الخلــيج، وأمــن إســرائيل. لكــن 

أحدثتــه الثــورة علــي مجمــل السياســات التــي انتهجهــا نظــام الشــاه، فــإن  رغــم االنقــالب الشــامل الــذي
إيــران فــي عهــد الثــورة لــم تتخــل عــن طموحاتهــا اإلقليميــة، واعتمــدت فــي هــذا الســياق علــي ركــائز 

"تصـدير الثـورة" إلـي الخـارج، والتـي أدت إلـي تـوتير عالقاتهـا  ـجديدة، كان علي رأسها مـا يسـمي بـ
ودخولها في حرب مع العراق دامت ثمـاني سـنوات، فضـال عـن تعرضـها مع معظم الدول العربية، 

  .لعزلة دولية وٕاقليمية
 العربية وٕايران:الثورات ـ  1

لكن جاءت موجات التغيير والتحول الديمقراطي، التي تجتاح الدول العربية في الوقـت الحـالي، 
للحــديث عــن تــأثير هــذه  التربــك أوراق وحســابات إيــران مــن جديــد. ورغــم أن الوقــت ال يــزال مبكــرً 

الثــورات واالحتجاجــات الشــعبية فــي التــوازن االســتراتيجي فــي المنطقــة، فإنــه يمكــن القــول إن هــذه 
مصـــالح إيـــران ودورهـــا اإلقليمـــي. وهـــو مـــا يفســـر حالـــة  ىلتطـــورات تفـــرض تـــداعيات متباينـــة علـــا

يمكـن الحـديث معهـا االرتباك الواضحة التي اتسم بها تعامل طهـران مـع هـذه التطـورات، لدرجـة ال 
 .عن "سياسة إيرانية واحدة"، وٕانما "سياسات متعددة"، وربما متناقضة في بعض األحيان

"التســونامي الثــوري" التــي شــهدتها  "موجــاتـ فقــد بــدت إيــران مطمئنــة إزاء التــداعيات األوليــة لــ
يـــن ا مـــع نجاحهـــا فـــي اإلطاحـــة بنظـــامي الـــرئيس التونســـي ز ، خصوًصـــ2011المنطقـــة منـــذ ينـــاير 

العابدين بن علي والمصري حسني مبارك، اللذين يعدان من حلفاء الغرب فـي المنطقـة، بمـا يعنـي 
فشـــل الجهـــود التـــي تبـــذلها الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، وتـــدعمها  ىا علـــأن ســـقوطهما يقـــدم مؤشـــرً 
يــة موحاتهــا النوو إيــران لكــبح ط ىة فــي الشــرق األوســط، لفــرض عزلــة علــالعديــد مــن القــوي اإلقليميــ

"محـور الممانعـة" الـذي تقـوده إيـران، ويضـم كـال مـن سـوريا ـ انتصـار مـا يسـمي بـ ىواإلقليمية، وعل
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و"حزب اهللا" اللبناني، وحركتي "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" الفلسطينيتين في مواجهته مـع "محـور 
ول األردن وبعـض الـداالعتدال" الذي كان يضم دول مجلس التعاون الخليجي، إلي جانب مصـر و 

 ى.العربية األخر 

عــن ذلــك، فقــد بــدأ الحــديث فــي إيــران عــن بعــض المكاســب اآلنيــة مــن قيــام الثــورات فــي  الً فضــ
العديــد مــن الــدول العربيــة، أولهــا: توجيــه اهتمــام المجتمــع الــدولي بعيــدا عــن أزمــة الملــف النــووي 

التــي هاجمــت اإليرانــي، ومحاولــة كســب مزيــد مــن الوقــت، ســواء لمواجهــة الصــعوبات التكنولوجيــة 
 .)13(البرنامج النووي في الفترة األخيرة

نتـائج االنتخابـات  ىوثانيها: تقليص حالة األهمية والزخم التي حظيت بها حركة االعتراض علـ
، وأسفرت عن فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بفتـرة رئاسـية 2009الرئاسية التي أجريت في عام 

  المعارضة من داخل النظام"."ـ  ثانية، والتي تمثل ما يمكن تسميته ب
صـــول موجـــات وثالثهـــا: االســـتفادة مـــن الزيـــادة الملحوظـــة فـــي أســـعار الـــنفط، خصوصـــا بعـــد و  

فــــي  ىدول نفطيــــة أخــــر  ىبــــروز توقعــــات باحتمــــال امتــــدادها إلــــليبيــــا، و  ىالتغييــــر الــــديمقراطي إلــــ
 .المنطقة

ديث عن والدة شـرق أوسـط الح ىيجابية األولية، اندفعت إيران إلضوء هذه التداعيات اإل ىوعل
أنقاض األنظمة التي سقطت، واستدعت في هذه اللحظة مشـروعها إلقامـة  ىجديد في المنطقة عل

شرق أوسط إسالمي الذي تبنته في مواجهة المشروعات التي طرحتها الواليات المتحدة األمريكيـة، 
 شرق األوسط الجديـد".، مثل مشروع "الشرق األوسط الكبير"، و"ال2003عقب احتالل العراق عام 

    :محورين ىعلويعتمد هذا المشروع اإليراني 
أيــديولوجي يتمثــل فــي إيمـــان النظــام اإليرانــي بحتميــة قيـــام الحكومــة العالميــة لإلســـالم، األول: 

  وبضرورة اضطالع إيران بدور قوي في التمهيد لذلك. 
ــاني: مثابــة حــائط صــد لكــل اســتراتيجي يتصــل بمحــاوالت إيــران تكــوين حــزام أمنــي يكــون ب والث

  .)14(المحاوالت التي يبذلها خصومها الختراقها من الداخل، أو إحكام محاصرتها عبر دول الجوار
 إيران والتغيرات في المنطقة: _2

المســـتوي اإلقليمـــي، فقـــد فرضـــت التطـــورات التـــي تشـــهدها العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة  ىأمـــا علـــ
سياسات متناقضة إزاءهـا. ففـي الوقـت الـذي دعمـت فيـه  تبني ىدائل ضيقة" أمام إيران دفعتها إل"ب

، ورأت أنهــا "مســتوحاة "تــونس ومصــر والبحــرين" :الثــورات واالحتجاجــات التــي شــهدتها دول، مثــل
من الثـورة اإلسـالمية اإليرانيـة"، وصـفت األحـداث التـي شـهدتها سـوريا بأنهـا "شـأن داخلـي"، وأيـدت 

راق، حيـــث إجـــراءات النظـــام الســـوري فـــي التعامـــل معهـــا، كمـــا رفضـــت تنظـــيم المظـــاهرات فـــي العـــ
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مــــد مهــــدي للجمهوريــــة اإلســــالمية علــــي خــــامنئي فــــي العــــراق، مح ىأصــــدر وكيــــل المرشــــد األعلــــ
 .األصفي، فتوي بتحريم التظاهر

تطــورات اإلقلــيم بمنطــق  ىلــة مهمــة مفادهــا أن إيــران تنظــر إلــهــذا التنــاقض الواضــح يطــرح دال
الدولــة التــي تعــي مصــالحها، ولــيس الثــورة التــي تلتــزم بســقف أيــديولوجي. ذلــك ال يعنــي أن إيــران 

رجي، بل إنها تستدعيها فـي كثيـر مـن استبعدت أيديولوجيتها في تعاملها مع تطورات محيطها الخا
األحيان، لكن عندما تكون متسامحة مع مصالحها. أما في غير ذلك، فإنها تغلب األخيرة في كـل 

 .الحاالت

  :رؤية عربية جديدة تجاه إيرانـ  3

كذلك، تبدو إيران غير مطمئنة الحتمال أن تتمخض عن الثورات العربيـة الحاليـة مالمـح رؤيـة 
علـى  للتعامـل مـع المحـيط الخـارجي، السـيما دول الجـوار التـي تشـترك فـي صـراعاتعربية جديدة 

قضـــايا مختلفـــة مـــع الـــدول العربيـــة. وهنـــا، تكتســـب العالقـــة مـــع إيـــران أهميـــة خاصـــة، الســـيما أن 
مســتويات إلــى  التطــورات األخيــرة أســهمت فــي تصــعيد خالفاتهــا مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي

 .لتباين في التعاطي مع األزمة البحرينيةخلفية اعلى  غير مسبوقة،

األزمــة، ونــددت بإرســال دول مجلــس التعــاون علــى  فقــد أســقطت إيــران مــن البدايــة بعــدا طائفيــا
الخليجـــي لقـــوات "درع الجزيـــرة" لحمايـــة المنشـــآت الحيويـــة فـــي البحـــرين، وهـــددت بأنهـــا "لـــن تقـــف 

الخــالف مــع دول مجلــس التعــاون مكتوفــة األيــدي إزاء التــدخل الســعودي فــي البحــرين"، وصــعدت 
 .بمطالبتها منظمة األمم المتحدة باتخاذ إجراءات بشأن األزمة في البحرين

مصالح إيران. فقـد  ىة غير المسبوقة تداعيات سلبية علهذه الدرج ىوقد أنتج وصول التوتر إل
ي للتعامـل مـع أن الوسيلة المثلعلى  التخلي عن سياستها القائمةإلى  دفع أوال دول مجلس التعاون

إيــران هــي احتواؤهــا مــن خــالل الــدخول فــي شــراكات أمنيــة واقتصــادية متعــددة معهــا، بــل والتلــويح 
بإمكانيــة الــدخول فــي مواجهــة معهــا إذا اقتضــت الحاجــة ذلــك، وهــو مــا عكســه تصــريح أحــد وزراء 

آخـر"، لبنـان إلـى  خارجية دول المجلس الذي قال فيه إن "دول المجلس لـن تسـمح بتحـول البحـرين
 .)15(مع العراق لحماية البحرين" ىتعدة للدخول في حرب مع إيران وحتو"إنها مس

تضــييق مســاحة التبــاين بــين دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي تعاملهــا إلــى  كمــا أنــه أدي ثانيــا
رفض موقف إيران تجاه األزمـة، ووافقـت كـل مـن سـلطنة على  مع إيران، حيث اتفقت الدول الست

 لتين تتبنيان سياسة مختلفـة تجـاه إيـران عـن بقيـة دول المجلـس، السـيما السـعودية،عمان وقطر، ال
مـن التـدخل  ىإلى األمم المتحدة للشكو  البحرين، وعلي التوجهإلى  إرسال قوات "درع الجزيرة"على 

اإليرانـــي فـــي شـــئونها الداخليـــة، وتوجيـــه اتهامـــات إليـــران بتهديـــد األمـــن الـــوطني الخليجـــي، خـــالل 
 .)16(2011أبريل  3االستثنائي لوزراء خارجية دول المجلس الذي عقد بالرياض في  االجتماع
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ا عــن أن إيــران تتعامــل مــع بعــض األزمــات، مثــل األزمــة البحرينيــة، مــن خــالل وقــد كشــف ثالثًــ
اعتمـــاد خطـــاب تهديـــدي، دون وجـــود رؤيـــة واضـــحة تتضـــمن األدوات التـــي يمكـــن أن تســـتخدمها 

 .)17(إلى واقع لترجمة تهديداتها

 ـ إيران والحلفاء: 4

وبالطبع، فإن أهم ما يثير قلـق إيـران فـي هـذه اللحظـة هـو وصـول موجـات "التسـونامي الثـوري" 
علـــى  حلفائهـــا فـــي المنطقـــة، الســـيما ســـوريا، إذ إن ذلـــك ينـــتج تـــداعيات ســـلبية عديـــدةإلـــى  الحاليـــة

ن مجمـــل الســـيناريوهات التمـــدد فـــي اإلقلـــيم. والمفارقـــة هنـــا تكمـــن فـــي أإلـــى  مصـــالحها ومســـاعيها
المختلفــة التــي يمكــن أن تنتهــي إليهــا األزمــة الحاليــة فــي ســوريا تبــدو غيــر مريحــة بالنســبة إليــران. 
ففي حالة سقوط نظـام الـرئيس السـوري بشـار األسـد، فـإن ذلـك يعنـي فـي المقـام األول فقـدان إيـران 

الحلفــاء اآلخــرين، مثــل حــزب ألهــم حلفائهــا اإلقليميــين فــي المنطقــة، وانقطــاع "جســر التواصــل" مــع 
اهللا" اللبنــاني، وحركتــي "حمــاس" و"الجهــاد اإلســالمي" الفلســطينيتين، بشــكل يمكــن أن يوجــه ضــربة 

 .قوية لطموحات إيران اإلقليمية والنووية في آن واحد

 اإليراني:البرنامج النووي ـ  5

تــداعيات الثــورات عــن ذلــك، فــإن نجــاح إيــران فــي اســتغالل االنشــغال الــدولي فــي قــراءة  الً فضــ
ا فـي األزمـة النوويـة، السـيما العربية لزيادة مخزونها من اليورانيـوم المخصـب ال يعـزز موقفهـا كثيـرً 

أن البرنـامج النـووي اإليرانـي بـات يواجـه مشـكالت إلـى  في ظل وجـود اطمئنـان غربـي، بدرجـة مـا،
أسـاس أن علـى  إيـران،وصعوبات كبيرة، وهو ما يوفر حرية حركة وهامش مناورة في التعامـل مـع 

ا مـن الوقـت، يسـتطيع مـن خاللـه فـرض أكبـر قـدر مـن الضـغوط هذه المشكالت تمنح الغرب مزيـدً 
االسـتجابة لمطالـب المجتمـع إلـى  إيـران بشـكل يمكـن أن يـدفعها فـي النهايـةعلى  والعقوبات الدولية

هتمــام الغربــي الـدولي، خاصــة وقــف عمليــات تخصـيب اليورانيــوم. ومــن هنــا، يمكـن تفســير عــدم اال
وزيــرة الخارجيــة باالتحــاد األوروبــي، كــاثرين آشــتون، والتــي دعــت إلــى  بالرســالة التــي وجهتهــا إيــران

مواصلة المفاوضات، حيث ردت األخيرة بأن "الرسـالة اإليرانيـة لـم تتضـمن أي جديـد، وال إلى  فيها
 .)18(يبدو أنها تبرر عقد اجتماع جديد"

مصــالح إيــران وموقعهــا علــى  ة كلهــا ســوف تنــتج تــداعياتخيــارات متقاطعــة ومســارات متشــابك
داخــل اإلقلــيم فــي اتجــاه تراجــع هــذا الــدور، فــي ظــل بــروز أدوار لقــوي أخــري تشــكل خصــما مــن 
الرصــيد اإليرانــي، وفــي ظــل احتمــاالت تراجــع قــوة الحلفــاء التقليــديين (ســوريا)، وتفجــر العديــد مــن 

اإليرانيــة، بمــا يجعلهــا مضــطرة لتقييــد دورهــا اإلقليمــي الملفــات الداخليــة واإلقليميــة فــي وجــه الدولــة 
أن تتبلـور مالمـح إلـى  والتراجع عن بعض أهدافها. ولكن كل هذه االحتماالت تبقـي، لكنهـا مؤجلـة

الشــرق األوســط الجديــد، بعــد انتهــاء موجــات التغييــر الــديمقراطي التــي تجتــاح المنطقــة فــي الفتــرة 
  .الحالية



 18

  والدول العربية: المشاكل العالقة بين إيران
  ـ إيران والعراق: 1

حجــم الــدور اإليرانــي فــي  2003.إبريــلكشــفت إحــداث مــا بعــد احــتالل العــراق فــي التاســع مــن 
دارة إالمساهمة غير المعلنة قي غزو العراق واحتالله من خالل الكشف عـن مسـتوى التنسـيق بـين 

خـــامنئي فـــي تصـــريحه ى علـــ حيـــث عبـــر عـــن ذلـــك صـــراحة مرشـــد الثـــورة ؛بـــوش والنظـــام اإليرانـــي
إيــران ومنــذ ألن وال غرابــة فــي ذلــك  "لقــد نقضــت أمريكــا مــا اتفقنــا عليــه"المعــروف والــذي قــال فيــه 

ناصـــبت النظـــام الـــوطني فـــي العـــراق العـــداء وٕانهـــا أسســـت لهـــذا الغـــرض حركـــات  1979 فبرايـــر
ستقرار العـراق ومـن من واأومليشيات وأحزابا لتكون أدواتها في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى زعزعة 

حيـث نشـرت صـحيفة كيهـان أمـر الخمينـي  ؛برز تلـك الحركـات المجلـس األعلـى للثـورة اإلسـالميةأ
كــيم ناطقــا رســميا ح ا لــه ومحمــد بــاقرالبتشــكيل المجلــس وتعيــين (محمــود هاشــمي شــهر ودي) قائــدً 

ان وطيلـــة عقـــدين مـــن الـــزمن دربـــت إيـــر  17/11/1982باســـمه جـــاء ذلـــك فـــي عـــدد الصـــحيفة ليـــوم
وجهــزت وســلحت عناصــر المجلــس وجناحــه العســكري (فيلــق بــدر) وأتمــت عمليــة إعــدادهم لــدور 

  .مرسوم سلفا في العراق
هذا بخالف ما قامت به إيران منذ ذلك الوقت خالل االحتالل األمريكي للعـراق وجهـود تشـكيل 

  حكومة شعبية برئاسة نوري المالكي.
حجـــم تـــأثيره علـــى الســـاحة العراقيـــة فـــي جميـــع نـــي و يراتقـــدم تتضـــح لنـــا صـــورة الـــدور اإلممـــا 

وأن إيـران سـعت بكـل ثقلهـا لتفتيـت وحـدة العـراق تواصـال  ا.ا واجتماعًيـا واقتصاديً االتجاهات سياسيً 
مـــع المشـــروع األمريكـــي وشـــجعت االئـــتالف الموحـــد علـــى التمســـك بمشـــروع األقـــاليم الـــذي تبنـــاه 

لجنــوب ليــتم لهــا بعــد ذلــك ضــمه إلــى إيــران . المجلــس األعلــى اإلســالمي وصــوال إلــى أقامــة إقلــيم ا
ن كــل مــا قامــت وتقــوم بــه إيــران يتنــاغم مــع المشــروع اإليرانــي القــديم الجديــد المعروف(بتصــدير أو 

  ).الثورة
  ـ إيران والخليج العربي: 2

واضـحة فـي السـيطرة  أطمـاعترى دول الخليج العربي الست في سياسة إيران بأنها سياسة ذات 
 أحقيتهــافــي  اإليرانيــةفــي الــوطن العربــي والعــالم. وأن االدعــاءات  شــريان الحيــويوالهيمنــة علــى ال

ــالبحرين والجــزر العربيــة الــثالث  بشــكل خــاص  اإليرانيــةبظاللهــا علــى العالقــات الخليجيــة  ألقــتب
 .بشكل عام اإليرانيةوالغربية 

دول  عــاون بــينالخلــيج حالــت دون تأســيس الت إزاء اإليرانيــةن عوامــل التشــكيك فــي السياســة أو 
يـردع أي توسـع  أمريكـياستقرار الخليج يتمثل بوجـود عسـكري  أنرى تالخليج وٕايران فدول الخليج 

 أن إالامـن وحمايـة الخلـيج مسـؤولية الـدول المطلـة عليـه  أنفـي حـين تـرى إيـران  ا كان مصـدره.أيً 
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يشـكل قلقـا لـدى دول  مافي هذه الحالة ستكون لها الغلبة نتيجة لتعاظم قوتها العسكرية وهذا  إيران
 .الخليج من تنامي هذه القوة

العربيـة الـثالث واالدعـاء بعائديـة البحـرين لهـا يـذكرنا بمـا قالـه  ن استمرار احتالل إيران للجـزرأ
عندما احتلت إيران مدينـة الفـاو فقـد قـال مـا  1986وزير خارجية إيران في العاشر من نيسان عام 

ــم بأننــا اأنصــه (علــى الكويــت  ليــوم جيرانهــا الجــدد) لكــن ذلــك لــم يتحقــق لهــا بفضــل تحريــر ن تعل
  .1988 نيسان 17باسل لهذه المدينة في الجيش العراقي ال

  ـ إيران والدول العربية: 3
تباينت عالقات إيران مع الدول العربية حيث بلغت مستويات متقدمة مع سوريا وليبيا فـي عهـد 

صر وٕالى أحسن ما تكون مثل عالقتها مـع الجزائـر القذافي، وٕالى حد القطيعة مثل العالقات مع م
ودعمها لبعض العناصر في دول عدة مثل دورهـا مـع حـزب اهللا فـي لبنـان ومـع حمـاس فـي قطـاع 

  .)19(غزة ودعم جماعة الحويثيين في اليمن
هــي عالقــات غيــر مســتقرة كــون احــد  اإليرانيــة ـــ العالقــات العربيــة أنلكــل مــا تقــدم يمكــن القــول 

ينطلــق  ألنــهجــاد بإقامــة عالقــات متوازنــة مــع كــل دول الخلــيج العربــي  دلــة فيهــا غيــرطرفــي المعا
فـي مخيلـة  إاللهـا صـدى  دال تجـطروحـات  أسـيرالفارسي القديم وبات  اإلمبراطوري اإلرثمنعقدة 

ن ما قامت به إيـران أو  لها سيادة، الً ما يدعي عائديته له دو  أصبح فقد أنفسهم ناإليرانيي المسئولين
العربيــة متأرجحــة فــي كثيــر مــن  األمــة أقطــارا جعــل هــذه العالقــة مــع العــراق وتقــوم بــه يومًيــفــي 

 .األحيان

الموقــف المعلــن  لسياســةيجــدها سياســة الوجــوه المتعــددة  اإليرانيــةالمتــابع للسياســة الخارجيــة  أن
لــى ذلــك ا فــي العــراق والشــواهد عاليــوم حليًفــ أصــبح بــاألمس األكبــروالصــريح فمــا تــدعوه بالشــيطان 

الخلــيج العربــي بــات بحاجــة إلــى تأكيــد  واســتقرارمــن أكثيــرة، ومــا تدعيــه إيــران مــن الحــرص علــى 
للجــزر  احتاللهــا واســتمراربعائديــة البحــرين  ادعاءاتهــابعــد تكــرار  بــاألقوال ال باألفعــاللمصــداقيته 

 .العربية المتحدة اإلماراتالعربية الثالث في 

 ؛تثبــت عكــس ذلــك األرضعلــى  أفعالهــاواســتقراره فــإن  قولهــا الحــرص علــى وحــدة العــراق أمــا
ــ ألنهــا وقــوة القــدس تعمــل ســوية مــع  اإليرانيــةمــوت وٕان المخــابرات  وفــرق ومليشــياتا دعمــت أحزاًب
العــراق  يلمشــروعه فــتنفيذيــة  وأدواتا حليفــة لالحــتالل أحزاًبــ األســاسالتــي هــي فــي  األحــزابهــذه 

 ومـن جانـب تسـاعد األمريكـيي التصدي للمشروع واضحة فهي من جانب تدع ازدواجيةوفي ذلك 
 .والمليشيات األحزابفي تنفيذ مخططات هذا المشروع من خالل دعمها لهذه 

الكـف  الً فـأن عليهـا أو  األمريكـيمصداقيتها في مناهضـة المشـروع  أثبات أرادتإيران إذا ما  أن
ألســـلحة إلـــى النظـــام عـــن تـــدخلها وهيمنتهـــا علـــى األوضـــاع فـــي العـــراق والـــذي تأكـــد مـــن تهريـــب ا

 السوري حالًيا.
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مـا  أواالسـتعماري الجديـد  أمريكاالمنطقة وفي مقدمتها مشروع ه طبيعة التحديات التي تواج أن
ا تكون عوامل توحيد لدول المنطقة إليجاد نموذًجـ أنيمكن  الجديد) األوسطيسمى (مشروع الشرق 

وعــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة واحتــرام مــن العالقــة المبنيــة علــى االحتــرام المتبــادل والتكــافىء 
المراقــب  أن إالخيــارات الــدول والمصــالح المشــتركة بمــا يســاهم فــي اســتقرار وتعزيــز امــن المنطقــة. 

ا مــا تقــوم بــه إيــران يتماشــى تماًمــ أنوخاصــة مــا يجــري منهــا فــي العــراق يــرى بوضــوح  لألحــداث
  .مشروعها التوسعي في المنطقةضمن  األمريكيةويلتقي مع مارسمته الواليات المتحدة 

  المصالح اإليرانية مع الدول العربية:
على منطقة الخليج العربـي بدولـة العربيـة وأن تمتـد الهيمنـة إلـى دول عربيـة ـ الرغبة في الهيمنة  1

مواليــة فــي أخــرى مثلمــا حاولــت الوصــول إلــى الــيمن ودعــم حــزب اهللا فــي لبنــان والجماعــات ال
  .قطاع غزة

  االقتصادية اإليرانية في الدول العربية وخاصة مع دول الخليج.ـ المصالح  2
  ـ الوصول إلى األماكن الدينية المقدسة في المملكة العربية السعودية وفي العراق. 3
  ـ تنسيق السياسات البترولية مع الدول العربية البترولية. 4
  برى.ـ الحصول على التأييد العربي واإلسالمي لقضاياها مع الدول الك 5

  الدوافع اإليرانية للشراكة مع الدول العربية:
ـ القيود المفروضة عليها من األمم المتحدة ومـن الـدول الكبـرى وبـذلك تجـد مخرجهـا لـدى الـدول  1

  العربية واإلسالمية.
ـ ضــعف التكــتالت االقتصــادية والسياســية مــع الــدول المحيطــة منهــا مثــل تجمــع الــدول المطلــة  2

د مشــكالت عديــدة فــي اســتغالل ثــروات البحــر وكــذلك ضــعف التوجــد علــى بحــر قــزوين لوجــو 
  العربي في جامعة الدول العربية.

ـ حاجتها إلى البحث عن أسواق اقتصادية وتجارية ولعل الدول العربيـة واإلسـالمية هـي األقـرب  3
  إليها.

  التطلعات اإليرانية في المنطقة العربية:
  د جماعات موالية لها في الدول العربية.ـ الهيمنة على المنطقة العربية وٕايجا 1
  ـ فتح األسواق العربية أمام المنتجات اإليرانية. 2
  ـ تأييد إيران في المحافل الدولية. 3
ـ عدم االلتزام بالعقوبات األممية الموقعـة عليهـا أو علـى األقـل عـدم إضـافة عقوبـات جديـدة مـن  4

  جانبها أسوة ببعض الدول الكبرى.
  حققها الشراكة مع إيران للدول العربية:المزايا التي ت
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  عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.ـ  1
  ـ االنسحاب من الجزر اإلماراتية الثالث التي تحتلها إيران. 2
  ـ دعم إيران للقضايا العربية. 3
لعراقيـة والتـي ـ عدم خلق حالة من الفرقة بين الدول العربية والمثل على ذلك الحـرب اإليرانيـة ـ ا 4

  قسمت الدول العربية ما بين داعًما للعراق واآلخرين داعمين إليران.
  ـ االتفاق مع الدول العربية على سياسة خارجية موحدة تجاه الدول األخرى. 5
  ـ االستفادة من إيران في مجال التبادل التجاري في السلع المميزة بها. 6

وتضــم  1992بحــر قــزوين والــذين أنشــأت عــام كمــا أن إيــران عضــًوا فــي منظمــة تعــاون دول 
دول إســـــالمية وهـــــي: إيـــــران، وأذربيجـــــان،  4الـــــدول الخمـــــس المطلـــــة علـــــى بحـــــر قـــــزوين ومـــــنهم 

وتركمانســتان، وكازاخســتان، إضــافة إلــى روســيا، تمثــل عمًقــا ودعًمــا للسياســات العربيــة واإلســالمية 
  ولتنسيق الصادرات البترولية والغاز عالمًيا.

  بية ـ األوروبية:الشراكة العر 
يعد االتحاد األوروبي الشريك التجـاري األول للـدول العربيـة، حيـث تمثـل المنطقـة العربيـة سـوًقا 

% من الناتج اإلجمـالي العـالمي ـ 30كبيرة لمنتجاته، في الوقت الذي تعتبر فيه أوروبا ـ التي تنتج 
ــــى كونهــــا أحــــد أهــــم مصــــاد ــــي، إضــــافة إل ــــنفط العرب ــــوفير االســــتثمارات المســــتهلك الرئيســــي لل ر ت

  لالقتصاديات العربية.
ــنفط الــذي فرضــته الــدول المنتجــة للــنفط  1973بعــد الحــرب العربيــة اإلســرائيلية عــام  وحظــر ال

ضــمن إطــار التعــاون السياســي األوروبــي فــي تشــرين ثــاني  اتبنــت الــدول األوروبيــة األعضــاء قــرارً 
 .ينادي بوضع حد سريع لصراع الشرق األوسط 1973

علـى أن  1973وزراء الخارجية في قمة كوبنهاجن التي عقدت في كـانون أول مـن عـام وأعلن 
"ينــوي األعضــاء التســعة المثــابرة لالحتفــاظ بــالروابط التاريخيــة التــي تــربطهم بــدول الشــرق األوســط 

" وتــم تجــاوز م واالســتقرار والتطــور فــي المنطقــةوالتعــاون معهــا علــى تأســيس والحفــاظ علــى الســال
 .إلى آفاق أرحب فقررت الدول فتح الحوار األوروبي العربي االتفاق هذا

فقـد فـرض واستند التعبير عـن التوجـه العـالمي نحـو المنطقـة علـى أسـس واضـحة وبينـة المعـالم 
واألوضاع البيئية وبالتالي اإلنتاج الزراعـي مـع جنـوب أوروبـا إلـى تبـادل  يالتقارب والتشابه المناخ

دي العاملة ودور الوسيط بين المجتمع األوروبي وأفريقيـا الـذي لعبتـه المنافع في مجال الطاقة واألي
دول المشرق والمغرب كـل هـذه األسـباب دعـت االتحـاد األوروبـي إلـى اعتبـار المنطقـة المتوسـطية 

 .ذات أولوية من ناحية أهميتها
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ائـر (الجز  1976ووقع االتحاد األوروبي اتفاقات تعاون مع ثالث دول من المغرب العربي عـام 
(مصـر واألردن ولبنـان وسـوريا)  1977والمغرب وتونس) ومع أربع دول من المشرق العربـي عـام 

وشــملت االتفاقيــات أداتــان رئيســيتان فاعلتــان وهــي مــنح األفضــلية التجاريــة والمســاعدات المباشــرة 
قــات لتلــك الــدول حســب البروتوكــوالت الماليــة المرفقــة باالتفاقــات الموقعــة معهــا وغطــت هــذه االتفا

لما سبق طبقـت حتـى  اللتنمية االقتصادية للشركاء. وتلخيصً  اماليً  افترة خمس سنوات ووفرت دعمً 
 .أربع دفعات من البروتوكوالت المالية بموجب االتفاقات الموقعة 1996عام 

 15والذي حضـرته  1995تشرين الثاني من عام  28و  27انعقاد مؤتمر برشلونة في ثم كان 
دولــــة ومنــــاطق متوســـطية: الجزائــــر وقبــــرص ومصــــر  12تحـــاد األوروبــــي و فــــي اال ادولـــة عضــــوً 

أي  وٕاســرائيل واألردن ولبنــان ومالطــا والمغــرب وســوريا وتــونس وتركيــا والضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة
 دول عربية ودولة إسالمية تاسعة. 8ضمت 

االت ذات وتبنى المؤتمر جدول أعمال شامل استهدف تدعيم الروابط القائمـة فـي مختلـف المجـ
االهتمام المشترك: القضايا السياسية واألمنيـة والقضـايا االقتصـادية والماليـة واالجتماعيـة والقضـايا 

باألعمـدة  ااإلنسانية وتتوافـق هـذه الطروحـات بمجملهـا مـع إعـالن برشـلونة والتـي يشـار إليهـا أحياًنـ
  .الثالث

ســـس آليـــة الحلـــول الســـلمية يؤســـس شـــراكة أمنيـــة بـــين الـــدول المســـاهمة علـــى أ الفصـــل األول:
  للنزاعات والسيطرة على التسلح ومبادئ أخرى في هذا السياق. 

رسخ هذا الفصل هدف إقامة عالقات اقتصـادية إقليميـة متداخلـة ووثيقـة وجعـل  الفصل الثاني:
العنصر األساس في هذا الهـدف تأسـيس منطقـة تجـارة حـرة بـين االتحـاد األوروبـي ودول المتوسـط 

 تعمل وفق مبادئ وأنظمة منظمة التجارة العالمية.  2010بحلول عام 

واألخير ويضيف للشراكة عناصر اجتماعية وثقافية وتلتزم األطراف تحت بنود  الفصل الثالث:
   .هذا الفصل بتطوير المصادر البشرية اإلقليمية وبتأكيد خاص على تطوير المرأة

 :برنامج ميدا

داة االقتصادية لالتحـاد األوروبـي والـذي يطبـق بواسـطتها يعتبر برنامج ميدا من حيث المبدأ األ
. ةالثالثـ ةفصـول عمليـة برشـلون التزامات الشراكة األوروبية المتوسطية الفعليـة وبالتـالي يـتم تطبيـق

مليــــار يــــورو خصصــــت للتعــــاون المــــالي بــــين اإلتحــــاد  4.685وقــــوام هــــذا البرنــــامج ميزانيــــة تبلــــغ 
 5.35وتخصــيص مبلــغ  1999 ـــ 1995لفتــرة الواقعــة مــا بــين األوروبـي وشــركائه األوســطيين فــي ا
ـــين  ـــرة الواقعـــة مـــا ب ـــورو للفت ـــار ي ـــة المجموعـــة  2006و  2000ملي ويرافـــق هـــذه المـــنح مـــن ميزاني

  .ستثمار األوروبية اقتراض مبالغ معادلة من بنك االاألوروبية فرصة توفر إمكاني
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وضعها وحددها كاملة المستفيدون ويهدف  المبادرات المحددة السياسة التي اويمول برنامج ميد
تمويــل االتحــاد األوروبــي مــن خــالل هــذا البرنــامج إلــى تفعيــل مصــادر الــدول المســتفيدة مــن أجــل 

  .2013واستمر هذا الدعم في صور أخرى حتى العام  إيجاد تغيرات هيكلية اقتصادية دائمة
محـور العالقـات بـين الجـانبين؛ يرى محللون أن العالقات االقتصادية بين أوروبا والعـرب، هـي 

الحاليــة والمســتقبلية، إال أن هــذه الشــراكة ـ بشــكل عــام ـ مازالــت تمثــل شــراكة بــين مجموعــة دول 
  صناعية متطورة من جانب، ومجموعة من الدول النامية من جانب آخر.

  الميزان التجاري:
االتحـــاد األوروبـــي ـ ـزان التجــــاري مــــع ي الميــــتعــاني الـــدول العربيـــة المتوســـطية، مـــن عجـــز فـــ

ـ بسبب تطور الصناعات األوروبية مقارنة بنظيراتهـا العربيـة؛ حيـث تشـهد باستثناء سوريا والجزائر 
ــًدا ســنوًيا بمعــدل  % منــذ عــام 3واردات الــدول العربيــة المتوســطية مــن دول االتحــاد األوروبــي تزاي

مليــار يـورو، تــأتي  40طية بــ ، وتقـدر قيمـة الصــادرات األوروبيـة إلــى الـدول العربيـة المتوســ1992
فرنســــا علــــى رأس الــــدول األوروبيــــة المصــــدرة إلــــى المنطقــــة، وتتصــــدر مصــــر الــــدول المســــتوردة 

  للمنتجات األوروبية.
مليار يـورو وفًقـا  20بينما بلغت قيمة صادرات الدول العربية المتوسطية إلى االتحاد األوروبي 

نفطيــة ومنتجــات زراعيــة، وتحتــل الجزائــر  معظمهــا صــادرات 2010ألحــدث البيانــات حتــى العــام 
المرتبة األولـى مـن بـين الـدول العربيـة المتوسـطية المصـدرة إلـى دول االتحـاد األوروبـي، تليهـا كـل 

  من سوريا ومصر.
 :خليجية ـ شراكة أوروبية

اتفاقيـة تعـاون، تهـدف إلـى تسـهيل التجـارة  1989وقع االتحاد األوروبي ودول الخلـيج فـي عـام 
نفسـه مفاوضـات تهـدف للتوصـل إلـى اتفاقيـة للتجـارة الحـرة،  نبين، وبـدأ الجانبـان فـي العـامبين الجا

قامـــت دول الخلـــيج بخطـــوة مهمـــة لتحقيـــق هـــذا الهـــدف؛ وذلـــك بتوحيـــد التعرفـــة  2003وفـــي عـــام 
الجمركيــة التــي تؤهــل هــذه الــدول لتشــكل أكبــر قــوة اقتصــادية فــي منطقــة الشــرق األوســط، كمــا أنهــا 

 .2010اتجاه إنشاء سوق خليجية موحدة وعملة موحدة بحلول عام خطوة صحيحة ب

طالـــب االتحـــاد األوروبـــي الـــدول الخليجيـــة دومـــا باالتفـــاق علـــى توحيـــد الضـــرائب، والتعريفـــات 
 .الجمركية، وٕاقامة منطقة جمركية موحدة، قبل إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين

ي بـــين الجـــانبين وحتــــى اآلن لـــم يــــتمكن الطرفـــان مــــن ومنـــذ توقيـــع اتفاقيــــة التعـــاون االقتصــــاد
% علــى 6التوصــل إلــى اتفاقيــة تجــارة حــرة بينهمــا، فــاألوروبيون ال يزالــون يفرضــون ضــريبة قــدرها 

، كمــــا تفــــرض ضــــرائب علــــى البتروكيماويــــات والمشــــتقات  ماأللومونيــــو الصــــادرات الخليجيــــة مــــن 
ـــة، ممـــا أدى إلـــى رفـــع أســـعار منتجاتهـــا فـــي األ ـــذي البترولي ـــة؛ األمـــر ال ـــى ســـواق األوروبي ـــر عل أث
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سيما أنها تمثل صـادرات دول الخلـيج الرئيسـة، وأن تسـهيل دخولهـا إلـى مستويات الطلب عليها، ال
 .نامية الً األسواق األوروبية أمر حيوي لهذه الدول، التي تعد حتى اآلن دو 

 :مغربيةـ أوروبية شراكة 

قويـة مـع المغـرب؛ بفضـل التـاريخ والجغرافيـا، وفـي يرتبط االتحاد األوروبـي بعالقـات اقتصـادية 
تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة الشــراكة بــين الجــانبين، بــدأ العمــل بهــا فــي شــهر مــارس مــن  1996عــام 
، ويرى كـل طـرف أنهـا تحقـق لـه بعـض مصـالحه؛ فاالتحـاد األوروبـي يسـعى إلـى زيـادة 2000عام

عالميــة االقتصــادية، أمــا المغــرب فيتطلــع قوتــه االقتصــادية، واحــتالل موقــع مركــزي فــي الخريطــة ال
 .إلى أن تؤدي هذه االتفاقية إلى تحسين أدائه االقتصادي وقدراته التنافسية

علـــى حريـــة تنقـــل البضـــائع المغربيـــة إلـــى االتحـــاد األوروبـــي دون رســـوم  االتفاقيـــةوتعمـــل هـــذه 
يجي للرســـوم جمركيـــة، ودون الخضـــوع لنظـــام الحصـــص، وفـــي المقابـــل يقـــوم المغـــرب بإلغـــاء تـــدر 

 .الجمركية على المنتجات األوروبية

 :معاهدة برشلونة

ة برشـــلونة فـــي عـــام جـــدير بالـــذكر أن التعـــاون االقتصـــادي األوروبـــي المتوســـطي بـــدأ بمعاهـــد
ــــ فـــي ذلـــك  وروبـــي الخمـــس عشـــرةدولـــة متوســـطية مـــع دول االتحـــاد األ 12عـــت ، عنــدما وق1995
ـــ معاهـــدة هـــدفها النهـــائي هـــو إنشـــاء منط الوقـــت ـــدول المتوســـطية واالتحـــاد ـ قـــة تجـــارة حـــرة بـــين ال

، ممـــا ســـيؤدي إلـــى إزالـــة العوائـــق الجمركيـــة مـــن أجـــل حريـــة انتقـــال 2010األوروبـــي بحلـــول عـــام 
ـــدول األخـــرى المط ـــين االتحـــاد األوروبـــي وال ـــة علـــى حـــوض البحـــر البضـــائع بمختلـــف أنواعهـــا ب ل

  .األبيض المتوسط
مــــن الــــدول األعضــــاء فــــي االتحــــاد  27ًوا: عضــــ 43وتضــــم الشــــراكة األورومتوســــطية اليــــوم 

دولـــة فـــي الشـــراكة هـــي: (ألبانيـــا، الجزائـــر، البوســـنة والهرســـك، كرواتيـــا، مصـــر،  16األوروبـــي و 
 الً إسرائيل، األردن، لبنـان، ليبيـا، موريتانيـا، مونـاكو، الجبـل األسـود، المغـرب، سـوريا وتـونس، فضـ

  .)22(دول أعضاء حاليين من الدول العربية 10عن السلطة الوطنية الفلسطينية)، أي أنها تضم 
  المصالح األوروبية مع الدول العربية:

ـ أن تحقيــق االســتقرار فــي المنطقــة العربيــة يمثــل عنصــًرا هاًمــا فــي تحقيــق األمــن علــى الضــفة  1
  الجنوبية من البحر المتوسط ومنع التهديدات مثل التهريب والهجرة غير القانونية.

  ت السياسية بين الجانبين عنصر توافق.ـ أن تكون العالقا 2
ـ فــي المجــال االقتصــادي يعتبــر ســوًقا واســعة للمنتجــات األوروبيــة المتنوعــة خاصــة الصــناعية  3

  منها.
  ـ مورًدا للمواد الخام واألولية خاصة البترول والخامات األخرى. 4
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  لى الدول العربية.خصًبا لتصدير التكنولوجيا والمعدات الرأسمالية األوروبية إ الً ـ مجا 5
  لموارد البشرية المؤهلة عن طريق الهجرة القانونية.ـ تصدير ا 6

  الدوافع األوروبية للشراكة مع الدول العربية:
  ـ قرب الدول العربية من دول االتحاد األوروبي. 1
  ـ ارتباط المصالح مع الدول العربية (االقتصادية والسياسية). 2
  د الخام خاصة البترول والغاز.ـ تأمين الواردات من الموا 3
  مليون نسمة. 400ـ السوق الكبير والذي يقترب من  4

  التطلعات األوروبية في المنطقة العربية:
  ـ أن تصبح المنطقة العربية بأكملها منطقة نفوذ لالتحاد األوروبي. 1
  ات المائية.ـ االستفادة من الموقع االستراتيجي للدول العربية وتحكمها في المضايق والممر  2
  ـ توثيق الروابط السياسية واالقتصادية بين الدول العربية مع االتحاد األوروبي. 3
  ـ تأمين موارد الطاقة والمواد األولية. 4
  ـ استخدام المنطقة العربية كمنطقة وثوب إلى باقي مناطق العالم المختلفة. 5

  المزايا التي تحققها الشراكة األوروبية للدول العربية:
  ـ تأييد المواقف العربية تجاه األزمات التي تمر بها المنطقة في المحافل الدولية. 1
  ـ فتح األسواق األوروبية أمام المنتجات العربية. 2
  ـ إمداد الدول العربية بالتكنولوجيا المتقدمة. 3
ن الــدول لتصــدير العمالــة الفنيــة والمتميــزة للــدول األوروبيــة مــا يحقــق عائــًدا خاصــة وأ الً ـ مجــا 4

  العربية على الساحل المتوسطي هي دول مصدرة للعمالة.
  دول حوض النيل والقرن األفريقي:

% 20األفريقية تمثـل العربية خاصة أن الدول العربية تمثل أفريقيا العمق االستراتيجي للمنطقة 
نها % مــن ســكان أفريقيــا والتــي يقــدر تعــداد ســكا25مــن مســاحة أفريقيــا كمــا يمثــل الســكان حــوالي 

  مليون نسمة بخالف المناطق الناطقة بالعربية في عدة دول أفريقية مجاورة. 800
خصـــًبا للتعـــاون االقتصـــادي واســـتثمار األمـــوال البتروليـــة فـــي المـــوارد  الً كمـــا أنهـــا تمثـــل مجـــا

الخصـــبة الواعـــدة ســـواء فـــي مجـــال الزراعـــة أو الســـياحة أو اســـتخراج المـــوارد األوليـــة والصـــناعات 
  المشتركة.

ا وعالوة على ذلك نجد ارتباط دولتي مصر والسودان بنهر النيل والذي يمثل مصدر الحيـاة هذ
والعــيش لهمــا ممــا يســتلزم الحفــاظ علــى عالقــات وطيــدة وتنميــة العالقــات مــع دول الحــوض بهــدف 

  تأمين موارد المياه للدولتين.
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ى إثيوبيـــا وكينيـــا مـــن دول الجـــوار األخـــرى مثـــل إريتريـــا عـــالوة علـــ الً هـــذا بخـــالف مـــا تمثلـــه كـــ
المتجاورتين لكل من جيبوتي والصومال وجمـيعهم ضـموا أراضـي مـن الـدولتين عـالوة علـى التـوتر 
الــدائم فــي العالقــات بــين هــذه الــدول ممــا يســتلزم توطيــد العالقــات معهــا تمهيــًدا لتحقيــق عالقــات 

  وطيدة وسالم دائم لدول المنطقة.
ا: حمددات وقيود الشراكة مع دول اجل

ً
  وار:رابع

1 
أ ـ أهميــة تطــوير وتفعيــل جامعــة الــدول العربيــة وبنــاء القــدرة الذاتيــة واالتفــاق علــى سياســة موحــدة 

  حتى يمكن الوقوف على أطر متساوية مع الدول والتكتالت المجاورة للمنطقة.
يـا لألطـراف ب ـ التقارب والتعاون المشترك بشفافية وبما يسـمح بالتفـاهم واالعتـراف بالمصـلحة العل

  المتعاقدة.
  جـ ـ إقامة عالقات متكافئة ومتساوية بين كافة األطراف.

  د ـ أن تكون العالقات ديناميكية لتحقيق األهداف المشتركة.
هـــ ـ أن ال تنــتقص هــذه الشــراكة مــن العالقــات بــين الــدول العربيــة وخطــوات التطــوير الدائمــة فــي 

  لنماذج المتقدمة من التكتالت العالمية.العالقات بين الدول العربية حتى تصل إلى ا
2 

ــا لموقــف دول الجــوار مــن المواقــف العربيــة  أ ـ االتفــاق العربــي علــى االســتراتيجية المســتقبلية طبًق
  ومصالحها االستراتيجية.

  ب ـ عدم المشاركة في أي شراكة مع أي دولة من دول الجوار دون إعادة الحقوق العربية معها.
  كون الشراكة تدريجًيا طبًقا لما يقدمه الطرف اآلخر ومواقفه من القضايا العربية.جـ ـ أن ت

  د ـ أن تكون هذه الشراكة إضافة للمواقف والمصالح العربية.
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ا: حنو اسرتاتيجية مستقبلية عربية مع دول اجلوار:
ً
  خامس

المعتقــد أن  بعــد هــذا العــرض التفصــيلي لموقــف دول الجــوار العربــي مــن القضــايا العربيــة، مــن
الشراكات الدولية مع الدول أو التكتالت التي تتفق سياستها ومواقفها مع المواقف والقضايا العربيـة 

  في إطار:
  ـ االتفاق على القضايا المصيرية التي تهم الطرفين.

  ـ أن تتم الشراكة من موقف الند للند وضمان الحقوق المتساوية.
  وقف العربي وتدعمه.ـ أن تكون هذه الشراكة تضيف إلى الم

  من هذا المنطلق نجد أن االستراتيجية المستقبلية العربية المقترحة تتلخص في:
ـ أن أقرب الدول إلقامة شراكة استراتيجية معها هي تركيا بحكم جوارهـا لكـل مـن سـوريا والعـراق  1

ـــذ أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر  ـــة من ـــدول العربي ـــدة لل  2001عـــالوة علـــى مواقفهـــا المؤي
ورفضـها فـتح القواعـد العسـكرية األجنبيـة  2003ومواقفها بدًءا من الغزو األمريكي للعـراق عـام 

  الستخدام قوات الغزو لها خاصة قاعدة انجرليك القريبة من الحدود العراقية.
  شريطة أن ال تتعدى هذه العالقة الضرر بالتعاون االقتصادي العربي المنشود.

ـ األوروبيـة طالمـا هـي إضـافة إلـى المصـالح العربيـة خاصـة بالنسـبة  ـ اسـتمرار الشـراكة العربيـة 2
للــدول التــي وقعــت اتفاقيــات شــراكة منفصــلة مــع االتحــاد األوروبــي، علــى أن يــتم تعــديل بنودهــا 

طـرف األوروبـي القـوى والطـرف الضـعيف البما يشكل استفادة لالقتصـاديات العربيـة ولـيس مـن 
  العربي.

ة لتشمل باقي الدول العربية التي لـم توقـع اتفاقيـات شـراكة بعـد مثـل: وأن يتم توسيع هذه الشراك
  ليبيا، وموريتانيا من دول المتوسط، وباقي الدول العربية.

ـ أن مجـال الشـراكة مـع دول االتحـاد األفريقـي تمثـل عنصـًرا هاًمـا لالقتصـاديات العربيـة خاصـة  3
فــي المجــال الزراعــي الــذي تحتاجــه  أنهــا ســوًقا خصــبة للمنتجــات العربيــة واالســتثمارات خاصــة

ــا للــدول العربيــة األفريقيــة فــي مشــكالتها مــع الــدول الــدول األفريقيــة والشــك أن ذلــك يمثــ ل دعًم
  األفريقية خاصة بالنسبة لمياه نهر النيل لكل من مصر والسودان.

جـوار ـ كما نرى أن تتضـمن االسـتراتيجية اتخـاذ المواقـف الموحـدة والضـاغطة علـى بـاقي دول ال 4
والتــي مازالــت تشــكل تهديــًدا وتــوتًرا مــع العديــد مــن الــدول العربيــة حتــى تكــون ســالًحا لتقــويض 

  من هذه الدول:سياستها وتتفق مع السياسات والمصالح العربية 
والتـــي يجـــب أن تكـــف عـــن التـــدخل فـــي الشـــئون الداخليـــة للـــدول العربيـــة خاصـــة دول  أ ـ إيـــران:
  الخليج.
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مجهــا النــووي والــذي يوصــف بــالغموض وعــدم الوضــوح منــه حتــى وأن تفصــح عــن حقيقــة برنا
  اآلن.

والتــي يجـب تجميــد أي عالقـات مــن أي نــوع حتـى نعيــد األراضـي والحقــوق العربيــة  ب ـ إســرائيل:
وتكف عن التوسع االستيطاني والعودة إلـى مائـدة المفاوضـات وتحقيـق السـالم الشـامل والعـادل 

  لدائم والمتكرر على الدول العربية.مع الدول العربية وتكف عن العدوان ا
ـ اتخــاذ مواقــف موحــدة بــين الــدول العربيــة واالتفــاق علــى التحــديات وأولوياتهــا حتــى يــتم إقــرار  5

  السياسة المقررة لتحقيق المصالح العربية.
  خامتة:

لنـــا مـــا تمثلـــه الـــرؤى المســـتقبلية فـــي ظـــل الشـــراكات الدوليـــة مـــن دعـــم وتأييـــد فـــي هكـــذا يتضـــح 
السياســـية واالقتصـــادية واالجتماعيـــة للـــدول العربيـــة طالمـــا تتفـــق سياســـات هـــذه الـــدول أو القضـــايا 

التكــتالت مــع سياســات واســتراتيجيات الــدول العربيــة ممــا يمثــل دافًعــا للــدول العربيــة فــي أتمــام هــذه 
الشراكات طالما تعود على الدول العربية بنفس العائدات التي تعود فيها على أطراف الشراكة وفي 
ظل عـدم التعـدي علـى الحقـوق العربيـة وتحقيـق التعـاون المشـترك فـي إطـار مـن المسـاواة وتسـاوى 

  حقوق الطرفين.
  املراجع:

  ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.ـ ) 1(
) ـ أحمـد صـدقي الـدجاني، "رؤى مسـتقبلية عربيـة للثمانينيـات"، دار المسـتقبل العربـي، القـاهرة، 2(

  .1983الطبعة الثانية 
. حســن محمــد وجيــه، "تحــديات الــدور المصــري وآفــاق المســتقبليات ... مــا بــين التنبــؤ... ) ـ د3(

  .2003والنبؤات!.. [دراسة من منظور لغويات التفاوض]، المكتبة األكاديمية، القاهرة، 
) د. خير الدين حسيب، "مستقبل األمة العربية: التحديات والخيارات"، التقريـر النهـائي لمشـروع 4(

  .1988ستقبل الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، استشراف م
  .www.almomayzon.com ) دراسة للسيد عمر اليافعى منشورة على موقع5(
  ) ـ ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.6(
عــاون، خيــارات القــرن الحــادي ) ـ فريــد النجــار، التحالفــات االســتراتيجية، مــن المنافســة إلــى الت7(

  )، بتصرف.24، ص (1999والعشرين، ايتراك للنشر والتوزيع، مصر، 
) ـ بــن عــزوز محمــد، الشــراكة األجنبيــة فــي الجزائــر، واقعهــا وأفاقهــا، كليــة العلــوم االقتصــادية 8(

  ).12، ص (2001وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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بية المشتركة، الواقـع واألفـاق، مركـز دراسـات الوحـدة ) ـ سميح مسعود برقاوي، المشروعات العر 9(
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