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 طرف من اعلن   ومناقشة مقدمة

 اســــــوم إليــــــميس :الطالب

 
 أمام لجنـــــــــة المناقشـــــــــــة

 

 واالسم اللقب الرتبــــــة األصلـــــية المؤسسة الصـــــــــفة

 رمول عبد العزيزــــبن ط -أ -  محاضر أستاذ 2جامعة وىــــران  ارئيـــــــــس  

 عامــــر ميلود حاج أستاذ السياسية للعلوم العليا الوطنية المدرسة امقـــــــــرر  مشـــــرف او 
 خيرة بوسعــادة -أ -  ةمحاضر  ةأستاذ 2 وىــــران جامعة امنـــــــــاقش  
 سمية حيـــرش -أ -  ةمحاضر  ةأستاذ 2 وىــــران جامعة امنـــــــــاقش  
3 الجزائر جامعة امنـــــــــاقش    عامــــر مصباح أستاذ
 محمد غربـــــي  أستاذ تيسمسيلت الجامعي المركز امنـــــــــاقش  
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اإلهداء 

 أىدي ىذا العمل المتواضع إلى الوالدين الكريمين أطال اهلل في عمرىما.

 أىديو إلى كل من ساندي من أجل إتمام ىذه األطروحة. كما

 

 

 

 

 الباحث.



 

شكر وعرفان 

 في المقام األول أشكر اهلل عز وجل الذي وفقني إلتمام ىذا العمل.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى المشرف عمى ىذا العمل  البروفيسور ميمود عامر حاج عمى قبولو 
مة القي   والمالحظات والمعنوي المذان حظيت بيما منو، والتوجيياتاالشراف عميو وكذا الدعم العممي 

 التي لوالىا لما تم ىذا العمل.

كما أتقدم بالشكر الموصول ألعضاء لجنة المناقشة لتكرميم بقبول مناقشة ىذا العمل وتصحيح 
 ما ورد فييا من األخطاء وصبرىم عمي.
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 مةقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ مُ 

في  ًسيَّماػػػـ كالشعكب ال انية التي عرفتيا األمي ػػػػدـ الظكاىر اإلنسػػػػػف أقػػػػالصػػػػػػػػػػػػراع م دػػػييع
ة التعقيد؛ فمنذ العصكر القديمػػػػة إلى ػػػتناىيرةه ديناميكية مي ػػػػظاى ىكجكانبو الٌسياسػػػية، إلى جانب ذلػػػػػؾ 

كـ ػػػػكمنا بعد يػػػػي أىنَّوي كاألدىػػػػى كاألمػػػر  رنا،ػػػستمدكؿ مي ػػػػيػػػػػزاؿ الصػػػػػػػػػػػػراع بيف ال ا الحالػػػػي الػػػػغاية كقتن
الدكلػػػػية العبلقػػػػػػات ر الٌسياسػػػة عامػػػػةن ك ػػػجكىىك حٌتى أضحػػػى ييقاؿ إٌف الصػػػػػػػػػػػػراع  دناػػػػيزداد ًحدَّة كتعقي

ريمــــون أرون كؿ ػػػػما يقػػػدكؿ كػػػػح بيف الػػػاد المصالػػػػلتضا ػػػالصػػػػػػػػػػػػراع غالبن  بػػػع سبػػػػ. كيرجخاصػػػػةن 
(Raymond Aron) ا ػػػػبلن إرادين ػػػػععتبر الصػػػػػػػػػػػػراع فً يي  كػػػماا؛ ػػػأك نتيجة اختبلؼ الرؤل أك التصكرات بيني

الصػػػػػػػػػػػػراع ييدؼ بصفة عامػػػػػػة  أىفَّ ؾ ػػػػػر أك األزمػػػة مف حيث اليدؼ، ذلػػػنافسة أك التكتز عف المي يتميٌ 
يصؿ إلى  بدكف أفٍ  ا باآلخػػػػػريفػػػػما معن ػػػادم أك المعنكم أك كبلىػػػالم داث األذل كالضررػػػػإلى إح

 رب الساخنة. ػػػمستكل الح

ره ػػػػمظاى كعػػػػتتن أفٍ  جدنامكف يي بؿ  ادهػػػػكأبع اتوػػػػػو كمستكيػػػػد أطرافدػػػػعتب الصػػػػػػػػػػػػراع يػػػػيكتف كال
 لمصػػػػػػػػػػػػراعمكف ما يي ػػػػك، اػػػين ػػػرقا أك عً ػػػين ػػينأك دّْ  اػػػػين ػػيديكلكجإا أك ادين ػػػأك اقتص اػػػػٌسياسػػػين كف ػػػو فقد يكػػػػػكأشكال
تيعد ع ػػػػػكعمى أرض الكاق .راعات مف حيث المستكل كالمظاىرػػػػػو عدة صػػػيحمؿ في طيات فٍ أالكاحد 
اريخ ػػػؤر التكتر التي عرفيا التػػـ بػػػػمف أى الفارسػػػػػػػػي -العربػػػػػػػػػٌي  الخميجك ط ػػػرؽ األكسػػػالش منطقة

النصؼ القرف  ؿػػػركب، كلعػػػػػػػػراعات كحػػػػػػد صػػػػت كمازالت تشيػػػعاصر، كمف أكثر المناطؽ التي عرفالمي 
عقكد  ةػػػػػػأقؿ مف أربعرؼ في ػػػػده عػػػػأةن، فالخميج كحػػػػخ ىذه المنطقة كاف أشدىا كطػػػػػػاريػػػػاألخير مف ت

 الصػػػػػػػػػػػػراع اػػػاعة، أىميا حالين ػػت قائمة لحد السػػػػػمازال اتػػػػػراعػػػػػػػكص وػػػكلركب بيف دي ػػػبلث حػػػػػػػػػػث
كسيركرة  كينكنةة لتبحث ػػػاءت ىذه الدراسػػػػا، حيث جػػػػكع بحثنػػػػػػػك مكضػػػػػ. كىالسعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي
 يػػػاإلسرائيم - العربػػػػػػػػػيٌ  الصػػػػػػػػػػػػراع بمعية ػػػػػػػػػػػػػػػببل شؾ  ييعدالذم  السعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع

 ـػػػرس في رناػػػؤثكمي ا ػػػػالتي تمعب دكرنا محكرين  ط،ػػػػرؽ األكسػػػػة في الشػػػيمراعات المي ػػػػػالص مف ػػػػػػػػػػػػػػػ
 ىذه مف عززكيي . استقرارىا عدـ عف فضبلن  المنطقة، ذهػػػيلاإلقميمػػػػػػػية  ارطةػػػػالخفي ظؿ الٌسياسػػػات 

 األىمية ذاػػػكك ارعتيف،ػػػػتصالمي  لمدكلتيف يػػػكالدّْين كاالقتصادم الٌسياسػػػي قؿالثً  األخيرة الكضعية
 نية،ػػػػػػػاألمك  ،الٌسياسػػػية التصكرات في التضارب إلى اػػػػطبعن  إضافةن  اـ،ػػػع بشكؿ لمخميج الجيكستراتيجية
ة ػػػلحال كانناػػػػعن كفػػػػتك ألفٌ  السعػػػػػػػػكدية – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػية عػػػػدف الذم األمر. كلودي  بيف كاالقتصادية

 ىذا مػػػػستقػػػػػػػػبؿ حكؿ كالعالػػػػػـ الجكار دكؿ مف ػػػـالدائ الترقب ذاػػػػكك ستمريف،المي  كالصػػػػػػػػػػػػراع التكتر مف
 .كتػػػػػػػػػداعياتػػػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػػػراع
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 عقدةن مي  كضعيةن تيعد  كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافستمرة بيف المي  الصػػػػػػػػػػػػراعة ػػػػحال أىفَّ  ،ةػػػػيقػػػكالحق
 بنػػػػػػػػظاـ رتبطةن فقط أك مي  ٌسياسػػػيرؼ ػػػدة ظػػػكلي ت، إذ ىي ليساػػػعب فيميا أك حمييصٍ  تشابكةن كمي 

ا مكما يترتب عني خػػػػاريػػالتك  ياػػػي الجغرافػػػعامم الصػػػػػػػػػػػػراعتحكـ في بعض جكانب يحيث  ،عيفمي  ٌسياسػػػي
ذا مكانة ػػػػالقائمة، كك الٌسياسػػػيةة ػػػػظمػػػػشكؿ كطبيعة األنؾ عف ػػػ؛ ناىيكٌسياسػػػيي ػػػػمف مكركث ثقاف

 – اإليرانػػػػػػػيةلمعبلقػػػػػػات ننظر  أفٍ مكف يي  ،ذاػػػػػػػكعمى ى الحاكمة كتكجياتيا. الٌسياسػػػية النُّخبةكدكر 
بلد ػػػكب العربػػػػػػػػػٌية المنطقتيف )شبة الجزيرةة بيف ىذيف ػػػػالعبلق أىفَّ ؾ ػػػػاد، ذلػػػػدة أبعػػمف عالسعػػػػػػػػكدية 

ا ػػػػفبينم .بالمفيكـ الحديث لمكممة كالدبمكماسية بالعبلقػػػػػػات الٌسياسػػػيةة ػػػػقارنارس( قديمة جدنا مي ػػػػف
نتصؼ عشرينيات القرف في مي  لـ تبدأ إالٌ  فيالٌسياسػػػي فيانػػػػالكيالرسمية بيف  العبلقػػػػػػات الدبمكماسية

 العربػػػػػػػػػٌيةرب في شبو الجزيرة ػػػبيف الع اريخيةػػػػالت الٌسياسػػػيةالعبلقػػػػػػات الماضي نجد في المقابؿ 
  .اإلسبلـ ظيكر دة قركف خمت قبؿػػػػع إلى عػػػترج انيةػػاسػػػػمبراطكرية السكاإل

، فقد خضعت العربػػػػػػػػػٌيةفي الببلد  الفارسػػػػػػػػيفكذ الني ف ػػػاريخية عػػػػا المصادر التػػػػػرنػػػػػخبكتي  
 العربػػػػػػػػػٌيةعتبر إحدل أقكل الممالؾ ت تي ػػػراؽ التي كانػػػػاذرة( في جنكب العػػػ)المن العربػػػػػػػػػٌيةيرة مممكة الحً 

ا. ككصؿ ني ػػػػػما خضعت البحريػػػػانيا لمحكـ الساساني، كػػػػفي زم صى رس إلى أقكذ الفي ػػػفف ليـ أيضن
المعركفة سيؼ  شخصيَّةبيـ ال تعندما استنجد ـ578 عاـ أك ـ575 ف في عاـػػػجنكب الجزيرة في اليم

 األحباش في ببلده.  شككةبف ذم يزف لكسر 

شير إلييا التي يي الدكلػػػػية ت اإلمبراطكرية الساسانية إحدل القكل ػػػػكر اإلسبلـ كانػػػػػيد ظي ػػػبع
وُم ﴿]...[": ()في سكرة الركـ ضمنينا القرآف الكريـ َأْدَنى اْْلَْرِض َوُىْم ِمْن َبْعِد َغَمِبِيْم َسَيْغِمُبوَن  ﴾ِفي2ُغِمَبِت الرُّ

 ()ما بعث الرسكؿ ػػػػك .(1) ﴾"4﴾ِفي ِبْضِع ِسِنيَن ِلمَِّو اْْلَْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن ﴿3﴿
عف  ػػػػػػػػػػػػػػػ الفارسػػػػػػػػيةة ػػػاد مف التقنيات العسكريػػػكه فييا لئلسبلـ. كاستفػػػػيدع الثػػػػػانػػػػػػػػػػيبرسالة إلى كسرل 

 أىفَّ ما ال شؾ فيو ػػػػكم خصكمو، ضدَّ في الحرب التي يخكضيا  ػػػػػػػػػػػػػػػ الفارسػػػػػػػػياف ػػػسمم طريؽ
رب المسمميف، حيث ػػػػػالكفة لصالح الع حي في ترجيػػػػػكانت العامؿ األساساإلسبلمػػػية  اإليديكلكجية

اإلسبلمػػػية اع المسمميف كضع نياية لئلمبراطكرية الساسانية، كضـ معظـ أراضييا تحت الدكلة ػػػاستط
ال  ـ إلى جزءو 245أسممكا بحمكؿ سنة ييف الذيف ػػػرس الزرادشتمف الفي  ميـه  تحكؿ جزءه  ،ذاػػػكبي .الناشئة

                                                           
( )،حين غمب سابور ممك الفرس عمى بالد الشام وما " نزلت ىذه اآليات حسب جاء في تفسير ابف كثير لمقرآف الكريـ

واالىا من بالد الجزيرة وأقاصي بالد الروم ، واضطر ىرقل ممك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية ، وحاصره فييا 
تفسير  الدمشقي،الحافظ عماد الديف أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي  :أنظر. دت الدولة ليرقل"مدة طويمة، ثم عا

 .560ـ(، ص 1994ق/  1414، )دمشؽ: دار الفيحاء، 1، ط 3، المجمد القرآن العظيم
، اآليات:  ،القرآن الكريم (1)  .4، 3، 2سكرة الرـك
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 الفارسػػػػػػػػية ةة، كاستفادة ىذه األخيرة كثيرنا مف الحضار اإلسبلمػػػي - العربػػػػػػػػػٌيةيتجزأ مف الحضارية 
 - العربػػػػػػػػػٌيةحيث تديف الحضارة ب في مختمؼ المجاالت كالعمكـ العربػػػػػػػػػٌيةة بنظيرتيا ػػػقارنالمتقدمة مي 
بف اك  ابف الييثـ،ك  سممة عمى غرار البيركني،مي  فارسػػػػػػػػية شخصيَّاتفي نيضتيا بالكثير إلى اإلسبلمػػػية 

مسمـ، كالترمذم في مجاؿ العمكـ ك الفمسفية، كاإلماـ البخارم، كالفارابي في المجاالت العممية ك سينا، 
  .. كغيرىـ..،عمر الخياـك  قاسـ الفردكسي،أبك ك  نجد ابف المقفع،فا في مجاالت األدب ػػػػ، أمٌ الدّْينية

 الٌسياسػػػيمؾ كالتنظيـ في شؤكف المي  كأصحاب تجربةـ كحضارة ػػػكا أىؿ عمػػػػػرس كانػػػػػالفي  كألىفَّ 
العباسية التي اتخذت  ةة، كتحديدنا في الدكلاإلسبلمػػػيرينا في الدكلة ػػػػكا دكرنا جكىػػػػػػفقد لعب كاإلدارم لمدكلة

لعؿ  الفارسػػػػػػػػية الشخصيَّاتا لبعض ػػػػف، ككانت ىنيكيػػػػاألم ضدَّ  ادعكاتيػػػػل اارس مركزن ػػػػػمف ببلد ف
ؤرخيف في تكطيد دعائـ ىذه الدكلة، ال ينكره أحد مف المي  دكره  اف لوػػػػػالذم ك أشيرىا أبك مسمـ الخرساني

 ي خراساف دكره ػػػمف أىال المأمكف مف أخكالو السابع يػػػالخميؼ العباس القييي تال لممساندةما كاف ػػػػك
 كانت عشر القرف السادس اريخ إلى غايةػػػػـ. مف ىذا الت813عاـ  يو األميففي انتصاره عمى أخً  كذلؾ
التي أقامت  الفارسػػػػػػػػيةبكؿ التحكالت التي عرفتيا كالسبلالت  العربػػػػػػػػػٌية - الفارسػػػػػػػػيةالعبلقػػػػػػات كؿ 
  .يةنٌ السُّ اإلسبلمػػػية طار الدكلة إارات كالممالؾ في ػػػػاإلم

العبلقػػػػػػات في تكجيو  جديدة رتغيٌ رؽ دخؿ كمي العً  امبلن آخر عدػػػاع ذا، فإفٌ ػػػػػػد ىػػػا بعػػػػػػأمٌ 
 – 1501أة الدكلة الصفكية )ػػػػنش أىفَّ ؾ ػػػػػة، ذلاإلسبلمػػػيك  العربػػػػػػػػػٌية مف الدكؿ ىامع غير  الفارسػػػػػػػػية
بيف الناس، إضافة إلى  تورم الذم نشر ػػػاالثنا عشالشّْيعي المذىب  اارس كتبنييػػػػ( في ببلد ف1736

 ،(1) ربػػػػلمعغزكات مقبمة  ةمبراطكرتيـ مف أيٌ إزة تحمي تميٌ جديدة كمي  فارسػػػػػػػػيةامتيـ ليكية قكمية ػػػػإق
  .اميغىاًيرن  اأخذ منحن ػػػػت الفارسػػػػػػػػية - العبلقػػػػػػات العربػػػػػػػػػٌيةجعؿ 

كتحديدنا بينيا كبيف جيرانيا العبلقػػػػػػات لى تكتر إدت أ إذف ةالجديد اإليرانػػػػػػػػػػػيةة ػػػػاليكي ذهػػػػى إفٌ 
ة ػػدكلأٌكؿ  تظير  العربػػػػػػػػػٌيةذا الزمف في الجزيرة ػػػمف ىكبعد قرنيف . ٌنية()السُّ  يةػػػمبراطكرية العثماناإل مع

 (،1818 – 1744) ارة الدرعيةػػػينا باسـ إمػػاريخػػػػرفت تعي ذات إيديكلكجية إسبلمية سٌُّنية،  سعػػػػػػػػكدية
 ةحديث عربػػػػػػػػػٌيةدكلة أٌكؿ كانت  أىنَّياالدكلة  في ىذهز ميٌ المي  أىفَّ  غير .كالتي حكميا محمد بف سعكد

لـ  أىنَّوي  ،قةػػػػكالحقي .كبالتحديد في منطقة نجد العربػػػػػػػػػٌيةإسبلمية سٌُّنية قامت في الجزيرة تتبنى إيديكلكجية 
 جاجيتعمؽ بمركر الحي  ماػػػػػارس سكل فيػػػػػكببلد ف الدكلة مباشرة بيف ىذه ٌسياسػػػيةات ػػػػاؾ عبلقػػػػػتكف ىن

ة بيف ػػػ. كاستمرت العبلقالسعػػػػػػػػكدييفالٌكىىابٌييف بالطرؽ المسيطر عمييا مف طرؼ الشّْيعة  اإليرانػػػػػػػييف

                                                           
، ترجمة: إبتساـ بف منذ بداية القرن العشرين إلى اليوم اإليرانـــــــــــية -السعــــــــودية العالقات بنفشو كي نكش،  (1)

 .16(، ص 2017 خضراء )بيركت: دار الساقي،
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 د

 

لى  .كالثػػػػػانػػػػػػػػػػيةى ػػػػلك األي  السعػػػػػػػػكديةخ الدكلة ػػػاريػػػػىذا النحك عمى مرة ت رس عمىكالفي  السعػػػػػػػػكدييف كا 
بيف الممؾ عبد العزيز  الٌسياسػػػيةى االتصاالت ػػػػلك أي بدأت أيف الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثة السعػػػػػػػػكدية ة ػػة قياـ الدكلػػػغاي

الشػػػػػاه األسرة القاجارية  حكاـخر آمف خمع  1925 عاـاف الذم تمكف ػػا خػػػرض كالشػػػػػاه اإليرانػػػػػػػػػػػي
لدكلة ا) إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافانيا دكلة ػػػػاـ مكػػػكأق (1925 - 1786) القاجاريةالدكلة ، كأنيى بذلؾ حكـ شػػػػػاهأحمد 
 .كية(ػػػػالبيم

( 1979 - 1925) البيمػػػػكيةفي فترة الدكلة السعػػػػػػػػكدية  – اإليرانػػػػػػػيةالعبلقػػػػػػات  أىفَّ  اؿ،ػػػػػػكالح
، كفي نفس الكقت راعيةػػػات صػػػػمكف اعتبارىا عبلقإذ ال يي  ؛نافسةكالمي  الصػػػػػػػػػػػػراعا بيف ػػػػػكانت مزيجن 

، ناىيؾ ةالمتشابي النػػػػػػػػظاميفرفيف كطبيعة ػػػي مصالح الطػػػؾ إلى تبلقػػػػذل مردي  ات تعاكنية.ػػػػعبلق تليس
 كما صاحبيا مف أحداث 1979 سنة أىفَّ  بىٍيدى  االستراتيجية بو. النػػػػػػػػظاميفكعبلقة األمريكػػػػػػي عف الدكر 

 ذا.ػػػا ىػػػلى يكمنإستديـ بيف الطرفيف مازاؿ مستمرنا مي  لصػػػػػػػػػػػػراع كانت بداية كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافداخؿ 
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـر شكؿ غيٌ لـ يي اإلسبلمػػػية و الثكرة تاالنقبلب الذم أحدث أىفَّ ما ػػػػػك

بعد  ًسيَّما ال يةػػػكة عالمػػػضطربة مع جيرانيا في المنطقة كمع أكبر قات مي ػػػػػعبلق أنتجؿ ػػػػب ،فحسب
 أىفَّ ، ك السعػػػػػػػػكديةعمى رأسيا  ربػػػة الحميفة لمغػػػػظمػػػدعكات زعيميا بتصدير الثكرة كمعادات األن

بدأت  اريخػػػػذا التػػػػػ. كمف ىةاإلسبلمػػػيالكحيد كالحقيقي لمدكلة  األينمكذجتيعد ة اإلسبلمػػػيالجميكرية 
 لحد اليكـ. ستمرةمازالت مي  ةاإلسبلمػػػي ة كالجميكريةاإلسبلمػػػيبطبلىا المممكة راعية طكيمة ػػػػممحمة ص

 وع:ـــــــار الموضــــررات اختيــــــبمُ 

 – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراعيا الخميج جعمت مف مكضكع ػػػػيعرفستقرة التي مي الة غير ػػػػػالحال إفٌ 
 لمجدؿ كفي نفس الكقت محؿ اىتماـ عدد ميـ مف الباحثيف ارةن ػػػػػكاحدنا مف أكثر المكاضيع إث السعػػػػػػكدم

ذا ػػػػػػكك ،أكالن كطبيعتو  الصػػػػػػػػػػػػراعنظرنا لطكؿ فترة يا اإلعبلـ بكؿ أنكاعو كتكجياتو يتناكلادة دسمة ػػػكم
 أفٍ ، إضافة إلى مكانة الدكلتيف الميمة بدكف اثػػػػػانػػػػػػػػػػين و ػػػػالتفسيرات حكؿ أسبابك كثرة كتضارب التحميبلت 

 دمرة عمى المنطقة. المي  الصػػػػػػػػػػػػراعات ىذا ػػػػػػنتجاىؿ تداعي

شكاليات تستدعي البحث حكؿ سبب ىذه ػػػػحد ذاتو تس ع فيػػػػػذا الكاقػػػػرح ىػػػػيط اؤالت كا 
ة ػػػمحاكلاد تنقطع عف ػػػػػفالتحميبلت ال تك .في ىذه المنطقة بالذات ستمرةالمي  اتػػػػكالنزاعات ػػػػراعػػػػػالص

يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف السعػػػػػػػػكديةالدائر في الخميج بيف  الصػػػػػػػػػػػػراعتفسير  ة ػػػا في دراسػػػػج عف ىذا رغبة لدينػػػ. نتكا 
ي المكجكد ػػى اإليديكلكجػػػاديمية بعيدة قدر اإلمكاف عف التحيز كالعمػػػػىذا المكضكع بطريقة عممية كأك

  المكضكع. ليذاات المشابية ػػػفي الكثير مف الدراس

 



 ُمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

 ه

 

 أىــــــمــــــــية الــــــــدراســــــــــــة:

بلن خصبنا لمبحث ػػػمازاؿ حق أىنَّوي اره جديدنا غير ػػػػمكف اعتبال يي  الدراسػػػػةكع ػػػػمكض أىفَّ ع ػػػػػم
مف خبلؿ جعؿ  : عممية كمكضكعيةأّواًل تككف دراستو  الباحث باألساس ألفٌ  ثراء حيث يسعىكاإل

ز اف عف التحيٌ ػػػػاإلمك سس منيجية سميمة بعيدةن قدرائميف عمى أي ػػػػق لمصػػػػػػػػػػػػراعا ػػػا كتحميمنػػػدراستن
 Wishful)م ك ػػػػالرغبير ػػػػات اإلعبلمية كالتفكػػػػطركحا عف األي ػػػػاتج غالبن ػػػسبؽ النصكر النمطي المي كالتي 

Thinking) .البينيكية ابػػػاألسب دػػػػػرص ذاػػػػػكك ،السعػػػػػػػػكدمك  اإليرانػػػػػػػيظامييف ػػػػػػ: فيـ طبيعة النثـــــانــــــــــًيا 
 الصػػػػػػػػػػػػراعرات الجديدة عمى تغيٌ ة أثر المي ػػػدراس ،كأخيرنا ثالــــــــثًاكتحميميا.  الدكلتيف بيف لمصػػػػػػػػػػػػراع
 و في ضكء ىذه التحكالت الجديدة.ػػكمستقبم

ركع عممية كمعرفية انطبلقنا مف العمـك ػػػػة مف الناحية النظرية إلى عدة في ػػػػذه الدراسػػػػػمي ىػػػكتنت
ى ػػػٌكلأي بدرجة  تحاكؿ، فيي إذ الٌسياسػػػيمركرنا بعمـ االجتماع كعمـ النفس الدكلػػػػية العبلقػػػػػػات ك  الٌسياسػػػية

بالمركر عبر العديد مف  ممزمةن  بحيث نراىا كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالدائر بيف  الصػػػػػػػػػػػػراعؾ شيفرة ػػػف
تشعبة، كالتي تتطمب عقدة كالمي راعية المي ػػػػػػعكد إلى طبيعة الظاىرة الصذا يي ػػػػػالسبب في ى ،التخصصات
 الصػػػػػػػػػػػػراعتسعى إلى فيـ طبيعة  فالدراسػػػػةية، ػػػػا مف الناحية العممػػػػػػا لكؿ زكاياىا. أمٌ ػػػػدراستيا إدراكن 

 العربػػػػػػػػػيٌ في منطقة الخميج  السعػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةكالمممكة  اإليرانػػػػػػػيةاإلسبلمػػػية الدائر بيف الجميكرية 
 .الفارسػػػػػػػػي -

 ة(: ـــــبقــــــاالس الــــــــــدراســــــــــــــات) الــــــــــدراســــــــــــــةات ـــــــأدبي

ستحدث، فقد مي الجديد أك المكضكع الليس ب الػػػػػػػػػػدراسػػػػػػػػػػػػػػةا، فمكضكع ػػػػػػرنا سابقن ػػػػما أشػػػػػك
 أيففي عدة مجاالت كتخصصات،  فػػػكالدارسياحثيف ػػػة كالبحث عدد ال يستياف بو البػػػو بالدراسػػػتناكل
المرجعية لكثرتيا تابػػػػات الكً المراجع ك  كاستقصاء تحديد ميما اتسع اطبلعوعب عمى الباحث يصٌ 

 أىنَّياا ػػػكمؤلفييا التي أعتقد شخصين الكتابػػػػات أستعرض  أفٍ ت قدر المستطاع حاكلذا ػػػػ، لياكتنكعي
 الكتابػػػػات غيرت قدر اإلمكاف تجنب حاكلما ػػػػكع. كػػػػة ىذا المكضػػػأساسية كضركرية في دراس

أصحابيا لـ تخصصكا فقط في الشأف  أىفَّ تخصصة كأعني بغير المي تخصصة عمى كثرتيا، المي 
رب إلى إبداء الرأم منو إلى التحميؿ ػػػابتيـ أقػػػػتي ما جعؿ كً ػػػػرؽ أكسطػػػػأك الشالسعػػػػػػػػكدم أك  اإليرانػػػػػػػػػػػي

 ي.ػػي كالمكضكعػػػػالعمم

 إلى ػػػػػػػػػػػػػػػ يػػالجامعا ػػعميو في كسطن ػػػػػػػػػػػػػػػتعارؼ ىك مي  ماػػػػيات كػػػذه األدبػػػػػىا ػػػػقىسىٍمنى د ػػػػػكق 
كأخرل مكتكبة بالمغات  ،العربػػػػػػػػػٌية بالػػػػػػػػػػدراسػػػػػػػػػػػػػػاتكالتي تسمى عادةن  ،العربػػػػػػػػػٌيةمكتكبة بالمغة كتابػػػػات 
 ي:ػػػا ىذه( عمى النحك اآلتػػػػة في حالتنػػػػكالفرنسي ةػػػػ)اإلنجميزياألجنبية 



 ُمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

 و

 

 :ةــــــــــــالعربـــــــــيّ ات ــــــــــــــدراســــــــــ: الأّواًل 

ارة ػػػػا اإلشػػػػد ىنػػػػفيؿ مف المي ػػػػفي ىذا المكضكع كثيرةن كغزيرةن، لع العربػػػػػػػػػٌية الػػػػدراسػػػػػاتر ػػػعتبتي 
 يا: ػػػإلى أىم

  :كليد عبد الحي،  لػ: ،2020عام  ةاإلقميمـــــــيمستقبل المكانة  إيـــــــــــــــــران كتاب
 العمميةإلى العديد مف المقاالت  (. إضافة2010) الصادر عف مركز الدراسات التطبيقية كاالستشراؼ

 الميمة لنفس الباحث كتمؾ الصادر عف مركز الجزيرة لمدراسات. 
 فاطمة الصمادم، الصادر عف المركز  لػػ:، إيـــــــــــــــــرانفي  الّسياســــيةالتيـــــارات : كتاب

االت ػػػػات كالمقػػػعديد مف الدراسالف ػػػفضبلن ع .(2012ات )ػػػػػلؤلبحاث كدراسة الٌسياس العربػػػػػػػػػيٌ 
 .اإليرانػػػػػػػػػػػيليا في ىذا الشأف 

 في  السعــــــــوديةمأزق اإلصالح في  كتاب:اؿ مضاكم الرشيد، لعؿ أبرزىا: ػػػػأعم
 السعــــــــودية العربـــــــــّيةتاريخ (، ككتاب: 2005، الصادر عف دار الساقي )القرن الحادي والعشرين

: السعــــــــودية: مساءلة الدولة ككتاب (،2009، الصادر عف دار الساقي )بين القديم والحديث
(. إضافة إلى المقاالت المنشكرة 2009الصادر عف دار الساقي ) ،ديدالجأصوات إسالمية من الجيل 

 في مختمؼ المجاالت كالصحؼ.
 :والمجتمع  الّسياســـيفي الميزان االقتصاد  السعــــــــودية العربـــــــــّية المممكة كتاب

 العربػػػػػػػػػٌية، الصادر عف مركز دراسات الكحدة 2، لػػػ: بكؿ ارتس كغيرد نكنماف، ط والشؤون الخارجية
، لػ: بكؿ ارتس : مممكة في مواجية المخاطرالسعــــــــودية العربـــــــــّية(. إضافة إلى كتاب: 2013)

 .(2016، )العربػػػػػػػػػٌيةككاركليف ركالنتس، ترجمة: ابتساـ الخضرا، الصادر عف مركز دراسات الكحدة 
 :ياساتيا ة وسّ الداخمـــيفي تحوالتيا  إيـــــــــــــــــرانالجميورية الصعبة:  كتاب
 يـــــــــــــــــرانيةاإلجيو استراتيجيا اليضبة (. ككتاب: 2006الصادر عف دار الساقي ) ،اإلقميمـــــــية

طبلؿ عتريسي.  لػػ: (.2009) اإلسبلمػػػيكر لتنمية الفً ، الصادر عف مركز الحضارة إشكاليات وبدائل
عمى غرار كتاب:  ،إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتب الجماعية الميمة حكؿ العديد مف الكي  األخير فيارؾ ىذا ػػػػا شػػػػكم
يـــــــــــــــــرانو رب ــــالع  المركز، تحرير: عزمي بشارة، الصادر عف ةــــياس: مراجعة في التاريخ والسّ ا 

، الصادر عف إيـــــــــــــــــرانفي  السّّّنةأىل (. ككتاب: 2012) اتػػػياسلؤلبحاث كدراسة السٌ  العربػػػػػػػػػيٌ 
  (.2012مركز المسبار لمدراسات كالبحكث )

  :لػػ: اإليرانـــــــــــية - والعالقــــــات العربـــــــــّية إيـــــــــــــــــرانالقرار في  ُصْنــــــــــعكتاب 
لمرجع مف اىذا  ييعدك  (.2001) العربػػػػػػػػػٌيةنيفيف عبد المنعـ مسعد، الصادر عف مركز دراسات الكحدة 



 ُمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

 ز

 

ٍنػػػػػػػػػػعكعممية  اإليرانػػػػػػػػػػػي الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـبيتعمؽ  فيما مكضكعية ألكثراك  العربػػػػػػػػػٌيةتابػػػػات الكً أىـ   صي
 القرار فيو.
 ا نجد كتاب: ات القيّْ ػػػػػف الدراسػػػػكم منذ عام  السعــــــــوديةالخارجية  الّسياســـةمة أيضن

(، كىك مف المراجع الميمة 1980) العربػػػػػػػػػيٌ  غساف سبلمة، الصادر عف معيد اإلنماء لػػ:، 1945
 رغـ مركر فترة زمنية طكيمة عمى صدكره.  السعػػػػػػػػكديةالخارجية  الٌسياسػػػةعف  العربػػػػػػػػػٌيةالمكتكبة بالمغة 

  تخصص في ، مي شّْيعيي ػػػكىك باحث عراق ،ػػػػػػػػػػػػػػػأصدر أحمد الكاتب  خرلمف جية أي
كجدلية  الشّْيعي الٌسياسػػػيكر الفً تمحكرة حكؿ المي مة القيّْ ات ػػػػؤلفيمنا مف المي عددنا مي  ػػػػػػػػػػػػػػػ الشّْيعيكر الفً 

من الشورى الى  الشّْيعي الّسياســـي كرالفِ تطور  ، لعؿ أىميا: كتاب:الشّْيعي -ي السُّنٌ  الصػػػػػػػػػػػػراع
قراءة تحميمية  الّوَىابيّ  الّسياســـي كرالفِ  ككتاب:(. 1998، الصادر عف دار الجديد )والية الفقيو

ياسة ين خالف السّ .. وحـــدة الــــدّْ الشّْيعةو  السّّّنة (، كتاب:2008)، 3ط ، الصادر عف مكتبة مدبكلي
، ؟أم فرضية فمسفية  تاريخية؟اإلمام الميدي محمد بن الحسن العسكري حقيقة  كتاب: ،والتاريخ
لماذا (. كتاب: 2011، )4ط  : قراءة تحميمية،الّوَىابيّ  الّسياســـي كرالفِ جذور االستبداد في : كتاب

 (.2016، )الطاِئفيتفرق المسممون؟ وىل يجب أن يتحدوا؟ الحقيقة والوىم في الخالف 
  اإليرانػػػػػػػػػػػيرب الذيف اىتمكا بالشأف ػػػػتاب العؿ الكي ػػػفيمي ىكيدم، كىك مف أكائكتابػػػػات 

ابيو: ػػػػتعتبر كً ينية فييا، يي كالدّْ  الٌسياسػػػية الشخصيَّاتما أجرل مقاببلت مع أىـ ػػػ، كإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكزاركا 
أزمة الخميج  ككتاب:(، 1987) ، الصادر عف مركز األىراـ لمترجمة كالنشرلـــمن الداخ إيـــــــــــــــــران

يـــــــــــــــــرانو العرب  الرغـ مف عمى ػػػػػػػػػػػػػػػ  (،1991الصادر عف دار الشركؽ ) الوفاق،وىم الصراع وىم  ا 
 خبلؿ تمؾ الحقبة. إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  الٌسياسػػػيةكالحياة الداخمػػػي  الكضع حكؿمصدرييف ميميف  ػػػػػػػػػػػػػػػ دميماقً 

 ة:ــــــــــبيــــــــاْلجن الــــــــــدراســــــــــــــات: ثـــــانــــــــــًيا

ا ػػػات األجنبية، فيي أيضن ػػػػمع الدراس العربػػػػػػػػػٌيةة السابقة عف الدراسات ػػػػػس المقكلػػػػرر نفػػػػػتتك 
فٌ غزيرة كمتنكعة كتي   كاألمريكػػػػػػيا ػػػػي عمكمن ػػػكاف التكجو األنجمكسكسكن عبر عمى عدة تكجيات، كا 

ة الشأف ػػػػباحث يسعى لدراس ؿ مصدرنا ال غنى عنو ألمٌ ػػػشكٌ يي األخير  اذػػػػى ،بالتحديد الغالب عمييا
، إيرانػػػػػػػػػػػييفلمؤلفيف الكتابػػػػات  مف لـ يمنع مف كجكد العديد ىذا أىفَّ  بىٍيدى ، السعػػػػػػػػكدمأك  اإليرانػػػػػػػػػػػي

ات مع مراعاة التكجيات المذككرة، عمى النحك ػػػنعرض أىـ ىذه األدبي أفٍ  اػػػػكنحاكؿ ىنييف. ػػػػػػكأكرب
 ي:ػػػػاآلت

 أ. كشيشاف اؿ: جكزيؼػػػػأعم (Joseph A. Kéchichian،) مرجعية حكؿ تب عدة كي  لو
 ،السعــــــــودية العربـــــــــّيةالخالفة في ، أىميا: كتاب: كالسعػػػػػػػػكديةعممية انتقاؿ السمطة في الخميج 



 ُمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

 ح

 

 زءـــ)الجُ  العربـــــــــّيةالسمطة وتعاقب الحكم في الممالك (، ككتاب: 2003الصادر عف: دار الساقي )
 (. 2013الصادر عف دار نجيب الريس لمنشر كالتكزيع ) ،ي(ــــالثان

 سايمكف ىندرسكف: اتػػػػػػػػػدراس (Simon Henderson)،  كٌسياسػػػةمدير برنامج الخميج 
)الممكية( في  المحافظة العربػػػػػػػػػٌيةتخصص في شؤكف الطاقة كالدكؿ كالمي  الطاقة في معيد كاشنطف،

 فضبلن عفىذا ، السعػػػػػػػػكدية. لو العديد مف األكراؽ البحثية الميمة حكؿ الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ الخميج 
 كىي: كاشنطف،معيد  في مكقعالبنا ػػػػػالمقاالت كالتحميبلت المنشكرة غ

 After King Fahd: Succession in Saudi, The Washington Institute (2nd Ed 

1995). 

 The New Pillar: Conservative Arab Gulf States and U.S. Strategy (104 

p), The Washington Institute (2003). 

 After King Abdullah Succession in Saudi Arabia, The Washington 

Institute (2009). 

 Simon Henderson & Olli Heinonen ,Nuclear Iran: A Glossary, The 

Washington Institute (2015). 

  ًتابػػػػات:ك ( ميدم خمجيMehdi Khalaji)  أحد أىـ الخبراء في الشأف  ييعدالذم
ميمة  الشرؽ األدنى لٌسياسػػػةالمنشكرة في مكقع معيد كاشنطف  ًسيَّما التعتبر مقاالتو  اإليرانػػػػػػػػػػػي

  .إيرانػػػػػػػػػػػيةمف كجية نظر  اإليرانػػػػػػػػػػػيكالكاقع  الٌسياسػػػةكمفيدة جدنا في فيـ 
 لمباحث السعــــــــوديةالمعاصرة في اإلسالمـــية زمن الصحوة: الحركات : كتاب ،

الصادر عف الشبكة  ترجمة: عبد الحؽ الزمكرم،، (Stéphane Lacroix) الكركاستيفاف  ي:ػػالفرنس
 الٌسياسػػػيةكتابو ىذا معمكمات كمعطيات ميمة عف الحياة  (. يتضمف2012) كالنشر لؤلبحاث العربػػػػػػػػػٌية

 داخؿ المممكة كتكجياتيا.  التيػػػػػارات الٌسياسػػػيةكاع ػػػػػػكأن السعػػػػػػػػكدية،في 

 تييرم ككفيؿ لػػػ: ،الثورة الخفية إيـــــــــــــــــران: كتاب (Thierry Coville) ترجمة: خميؿ ،
 (. 2008) الفارابيأحمد خميؿ، الصادر عف دار 

 نصر رضا كلي  :إيرانػػػػػػػػػػػيةصكؿ مف أي  األمريكػػػػػػي لمكاتب ،ميـكتاب آخر اؾ ػػػػػكىن
(Vali Reza Nasr)، ىذا  ييعد(، 2007) العربػػػػػػػػػيٌ الصادر عف دار الكتاب  ،الشّْيعةوة ـــصح: كافػػػػبعن

 ٌسياسػػػيةكفؽ قراءة  إيرانػػػػػػػػػػػيةكقكة صاعدة في العالـ مف كجية نظرة  لمشّْيعية ةالكتاب بمثابة قراءة جديد
كع ػػػػػتب التي صدرت حديثنا كتعالج مكضفي يتعمؽ بالكي  ،اػػػػأمٌ اريخية الكبلسيكية. ػػػػبعيدة عف الرؤية الت

 :ةاليالتٌ ات ػػػػا عمى الدراسػػػػفقد كقع اختيارن الدراسة،
 Payam Mohseni (Editor), Iran and the Arab World after the Nuclear 

Deal Rivalry and Engagement in a New Era, (Cambridge: Harvard Kennedy School, 

2015). 
 Shahram Akbarzadeh & Dara Conduit (Eds). Iran in the World President 

Rouhanis Foreign Policy, (New York: Palgrave Macmillan, 2016). 
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 Mehran Kamrava, Iran's Intellectual Revolution, Cambridge University 

Press, 2008. (Cambridge Middle East Studies (No. 29)). 
 Banafsheh Keynoush. Saudi Arabia and Iran Friends or Foes?, (New 

York: Palgrave Macmillan, 2016). 

  :وعـــــــــــــوضـمــــــية الـــــــــالــــإشك

اب ػػػػابة عميو يدكر باألساس حكؿ األسبػػػػػاإلج ةػػػاكؿ الدراسػػػػػتحرم الذم ػػػاؤؿ الجكىػػػػالتس إفٌ 
 فيماا ػػػػمكنن، سيي الصػػػػػػػػػػػػراعاب الحقيقة كتصكر كؿ طرؼ في ػػػ، فمعرفة األسبالصػػػػػػػػػػػػراعنيكية ليذا البي 

طبيعة المكضكع االستقصائية،  أىفَّ ما ػػػػػبيف الطرفيف. ك الصػػػػػػػػػػػػراعبعد بالقياـ بعممية استشراؼ لمستقبؿ 
المستقمة، رات تغيٌ ة فؾ رمكزه كصبر أغكاره، تضعنا أماـ مجمكعة مف المي كمحاكلشكؿ البحث في مي  أىم

اءت إشكالية البحث ػػػػػ. كعميو، جالصػػػػػػػػػػػػراعع كاحد ىك ػػػػر تابتغيٌ ات مقابؿ مي ػػػالتي أكردنيا في الفرضي
رع عف ىذه ػػػػػكيتف ؟السعــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصــــــــــــراعر ــــن تفسيـــمكف يُ ــــكي ي:ػػػعمى الشكؿ اآلت

 ي: ػػػتككف عمى النحك اآلت أفٍ أينا ػػػػية، التي ارتالفػػػػػػػػػػػػرعاإلشكالية بعض التساؤالت 

 الحاصؿ؟ الصػػػػػػػػػػػػراعا طبيعة ىذا ػػػػػم 
 في ظؿ التطكرات السعػػػػػػػػكدية  – معبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػيةلي السيناريكىات المستقبمية ػػػاىػػػػم

 ة؟ػػػالراىن

  :دراسة(ـــــــ)ال البحثية كمةـــــدود المشـــــــح

عتمدة في ا التقسيـ الكبلسيكي المي ػػػة، فقد اعتمدنػػػة أك الدراسػػػؽ بحدكد المشكمػػػػيتعم ماػػػفي
 دكد، ىي:ػػػػح ةػػػػػبلثػػػػػػالبحكث العممية، حيث لممشكمة البحثية ث

 السعػػػػػػػػكديةك  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبيف  بالصػػػػػػػػػػػػراع: تتعمؽ وعيةــــدود الموضــــــالح. 
 النػػػػػػػػظاـ كقياـ 1979 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي اإلسبلمػػػية : تمتد مف الثكرة يةــــانــــدود الزمـــــالح 
 .2015 اإليرانػػػػػػػػػػػيككم ػػػإلى غاية االتفاؽ النفييا  اإلسبلمػػػػي
 في منطقة  السعػػػػػػػػكديةك  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالدائر بيف  بالصػػػػػػػػػػػػراع: ترتبط يةــــــالمكاندود ـــــالح

 .الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ  الخميج
  :اتــــيـــــــــــرضــــــــالف

التي  الفػػػػػػػػرضػػػػػػػػػػػيػػػػاتمف ا بطرح مجمكعة ػػػػة المكضكع، قمنػػػػػعمى إشكالي ةػػػػؤقتات مي ػػػػػكإجاب
: فػػػػػمستكييا ترتيبيا عمى ػػػػػػنحاكلد ػػػػراعية المكجكدة، كقػػػاألقرب إلى تفسير الحالة الص أىنَّيايعتقد الباحث 

مكف التنازؿ عنيا أك خرل كال يي ظمة مف أي ػػػػاب أىـ مف كجية نظر األنػػػػاؾ أسبػػػػ: األىمية، حيث ىنأّوالً 



 ُمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدمة
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مكانية الكصكؿ إلى تسكية لأسباب قابمة  ؾػػػىنالعاكسة التفاكض عمييا، كفي الجية المي  متفاكض كا 
حكؿ  الصػػػػػػػػػػػػراعك، الصػػػػػػػػػػػػراعأسباب ليا أسبقية زمنية في  ثىمَّة أيف: األقدمية، ثـــــانــــــــــًيابشأنيا. 
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف كالسعػػػػػػػػكدية خبلؼ بيفقائميف كمحؿ  اػػػػكان المذاف ،يةالنّْفطالٌسياسػػة أك  اإلقميمػػػػػػػية الييػػػػػػػمنػػػػػة
، كاستن 1979في  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي اإلسبلمػػػي النػػػػػػػػظاـ قبؿ قياـ  المذككريف  ستكييفالمي ادنا عمى ىذيف ػػػػمثبلن
 ي:ػػػالعمى النحك التٌ  الفػػػػػػػػرضػػػػػػػػػػػيػػػػاتجاءت 

 ي ما بيف ػػػإيديكلكج صػػػػػػػػػػػػراعه اس ػػػىك باألس السعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع
 ؛ةكاالثنا عشريٌ الٌكىىابٌية 

 كاألكثرية الشّْيعية ة بيف األقميٌ طاًئفي  صػػػػػػػػػػػػراعه ىك  السعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع
 ؛يةالسُّنٌ 

 أك  الييػػػػػػػمنػػػػػةك بحت حكؿ النفكذ  ٌسياسػػػيىك  السعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع
  المتعارضة لمدكلتيف؛  كاألىداؼ بيف المصالحصػػػػػػػػػػػػراع بمعنى أدؽ 
 لممنطقة بيف  ينػػػػػػػػػػاألمراجعه لتناقض التصكر  السعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع

 ؛البمديف
 ؛المتباينة لمبمديفالنّْفطية  الٌسياسػػػةسببو  السعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع 
 ينية في كمتا ة أك دّْ رقيٌ ات عً راجعه لكجكد أقميٌ  السعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع
 ؛ة تكظيفيا مف الطرفيفكمحاكلالدكلتيف 

 في  الٌسياسػػيػةظمة ػػػػاألنشكؿ  راجعه لبلختبلؼ في السعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع
 ؛كرم(ػػػكرم ثػػػجمي نػػػػػػػػظاـ ي محافظ /ػػػي كراثػػػممك نػػػػػػػػظاـالبمديف )

 كؿ يا إلى دي ػػػتصدير ثكرت إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف محاكلةسببو  السعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع
 ؛الخميج

 لبلمتبلؾككم كسعييا ػػػػالن إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافامج ػػػػراجعه لبرن السعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع 
 ؛ككمػػػالسبلح الن
  كما نتج عنيا مف  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعسببو أحداث  السعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػيالصػػػػػػػػػػػػراع
 .النػػػػػػػػػظاـ اإلقميمػػػػػػػي كبيئة نيةخمؿ في بي 

  ة:ــــة المتبعـــــــــــجيـــــالمني

عمؿ أك بحث أكاديمي فمف خبللو يختمؼ  المنيج أساس أمٌ  ييعدارؼ عميو ػػك متعػػػػػػػما ىػػػػك
فٌ  عمى مجمكعة مف  االعتمادا ػػػػأينػػػػػػكمف ىذا المنطؽ، ارت .كعػػػػػتشابيا في المكض بحث عف آخر كا 

كمف تـ إلى  يفيػػة كالحياد العممػػكفيمة بإيصالنا إلى درجة مف الدق أىنَّيانعتقد  التي اتػػػػكاإلقترابج ػػػػالمناى
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ج ــــالمني: أساسية اىجػػػمن سةػػػػػػػخما بشكؿ أساسي عمى ػػػػمف حيث المنيج اعتمدنفكعية. ػػػػدراسة مكض
 ارنــــــج المقـــالمنيو  ،ةـــالـــة الحــــج دراســــمني، أيكلػػػػىة كصفية بدرجة ػػار الدراسػػػػػ، باعتبيــــالوصف

 ،يــــرائــــاالستقج ــــالمنيف ػػػػفضبلن ع .كالسعػػػػػػكدية اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانية مف الحالةعمى كؿ  طبقناىما ذافػػػػالم
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاريخي لمعبلقة بيف ػػػػد التطكر التػػػبرل في رصستخدـ بدرجة كي المي  يـــاريخــــج التـــوالمني

 . كالسعػػػػػػكدية

عنى التي تي  الٌسياسػػػيةات ػػػػكالنظري اتػػػػاإلقترابة أكثر عمى ػػا في ىذه الدراسػػػػػيزناف تركػػػػػػما كػػػػبين
ٍنػػػػػػػػػػع ةنظري مف اف كؿػػػك بحيث الٌسياسػػػيةبتفسير كتحميؿ الظكاىر   االقترابك  ،القرار )اتخاذ( صي

فيديف جدنا في فيـ العديد مف األمكر مي  الٌسياسػػػيةخبة النُّ  كاقتراب ،وػػػػػبكؿ تحكالت )النيظمي( يػػالنسق
ٍنػػػػػػػػػػع  الٌسياسػػػيةة ػػػػكالحيثيات، خاصةن عمى مستكل اشتغاؿ األنظم ات ػػػػما كانت نظريػػػػػ. كالٌسياسػػػةكصي

ؿ ػػػػعممية التحميؿ كاستشراؼ مستقب الميرشػػػػػػػد فيكبالتحديد النظرية الكاقعية بمثابة  العبلقػػػػػػات الدكلػػػػية
 الصػػػػػػػػػػػػراعسممات ىذه النظرية تتكافؽ مع كالكثير مف مي  ًسيَّما ال الصػػػػػػػػػػػػراعرفي ػػػالعبلقة بيف ط

  كبيئتو الفكضكية. السعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي

سمى عند البعض ما تي ػػػأك ك إقميمػػػػػػػيةار بيئة ػػػػإطبيف الدكلتيف يدكر في  الصػػػػػػػػػػػػراع أىفَّ ما ػػػػػكب
في  الدكلػػػػية المتفاكتة الدكلػػػػية كغيرالذم يضـ العديد مف الكحدات كالفكاعؿ  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـػػ: ب

ا ػػػػػن، فإنٌ ٌسياسػػػيتحميؿ  أمٌ مكف تجاىميا في نفس الكقت في ا كالتي ال يي ػػػػتباينة مصمحين القكة كالتأثير كالمي 
 اػػػػػعم كفضبلن  العبلقػػػػػػات الدكلػػػػية.في  اإلقميمػػػػػػػيةات المدرسة ػػػػالنابع مف أدبي اإلقميمػػػػػػػيا التحميؿ ػػػػكظفن
دنا لمباحث في فيـ ػػػسن بصفة خاصةالدكلي  الصػػػػػػػػػػػػراعة ك ػػػبصفة عام الصػػػػػػػػػػػػراعات ػػػػػكانت نظري سبؽ

شير إلى ني  أفٍ ا ال ننسى ػػػي بغية إسقاطيا بما يتناسب مع المكضكع، كمػػػػالدكل الصػػػػػػػػػػػػراعدكافع 
 النػػػػػػػػظاـأك  اإليرانػػػػػػػػػػػياؿ مع الدستكر ػػػػػاف الحػػػػػي في بعض الحاالت مثمما كػػػالقانكن بلقترابلا ػػػاستعمالن

ي لمسمطة في كؿ بمد كصبلحيات صانع ػػػبيدؼ معرفة التنظيـ القانكن السعػػػػػػكديةاألساسي لمحكـ في 
 ع. ػػػػع الكاقػػػػرار فييا كمدل تكافقيا مػػػػالق
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  :() حاتــــالمصطمد ـــديـــتح

 القكمية كالكطنية الناتج عف االختبلؼ في  راداتتنازع اإل ىك: يــــالدول الصــــــــــــراع
مكاناتيا، ما يؤدم إلى تعارض األحداث  دكافع الدكؿ كفي تصكراتيا، أىدافيا، تطمعاتيا، مكاردىا، كا 

ا ػػػػكىن ات خارجية تختمؼ أكثر مما تتفؽ،ػػػػياسكالمكاقؼ كفي األخير إلى اتخاذ قرارات كانتياج سٌ 
تنافس عمى القيم وعمى " :أىنَّوي ب وفيعرف (Lewis A. Coserوزر )ــــويس كـــل ،اػػػػػأمٌ . (1) الصػػػػػػػػػػػػراعيحصؿ 

فبل كجكد  ؾ،ػػػػع ذلػػػػػم .(2) "بالخصومالقوة والموارد يكون اليدف فيو بين المتنافسين تحييد أو تصفية أو اإلضرار 
 في حاالت خاصة الٌ إتعارضة بشكؿ كامؿ مي  زاع خالص تككف فيو مصالح الخصميفػػػػػػػػأك ن لصػػػػػػػػػػػػراع

تسكية  ما يجعؿ إمكانية ،(3) الشامؿما في حالة حرب تيدؼ لمتدمير بٌ ، تظير ري لمغاية كنادرة
 ا دائمنا.ى إدارتيا قائمن ت أك تحكيميا أك حتٌ ػػػػػراعاػػػأك حؿ الص راعاتػػػػالص

 زاعــــلنا (Dispute): اف بكجكد االختبلفات ػػػػطرفيف أك أكثر يعترفكجكد  يعني
اده كرغبتو في حؿ عدتكالمشكبلت بينيما مف جانب، كأف يبدل أحد ىذه األطراؼ عمى األقؿ اس

 .(4) المشكمة
 رية لـ يجد معيا ذىي التصادـ الفعمي بكاسطة القكة المسمحة لتناقضات ج :ربـــــــالح

  .(5) تطرفناا كاألقؿ استخداـ األساليب األكثر لينن 
كضع  صطمح عمى أمٌ ذا المي ػػػػؽ ىػػػػطميي  (:Conflict Management) الصــــــــــــراع إدارة -

 الصػػػػػػػػػػػػراعا مع تجنب أك تمطيؼ أسكأ ما فيو مف إفراط. كمف شأف إدارة ػػػػجارين  الصػػػػػػػػػػػػراعفيو يككف 
                                                           

() فيما يتعمؽ بالتفرقة  ًسيَّما ىك في تحديد المصطمحات ال لمكضكع الصػػػػػػػػػػػػراع اػػػػأكؿ إشكاؿ نصطدـ بو أثناء دراستن
يحمبلف نفس المعنى، كيذىب  ، فيذىب البعض أىنَّيما(Disputeالنـــــــــزاع )ك (Conflict) الصــــــــــــراعبيف مصطمحي 

 اعتباره يمكف مختمفاف كلكٌف كاحد منيما معناه الخاص بو. كحسب الرأم الثػػػػػانػػػػػػػػػػي، فالصػػػػػػػػػػػػراع البعض اآلخر أىنَّيما
 Conflict( كليس حمو )Conflict Management) الصػػػػػػػػػػػػراعما يككف الحديث عف إدارة  ةلذلؾ عادع نزاأعمؽ مف ال

Resolution)  الذم يمكف حمو باستخداـ مختمؼ كسائؿ حؿ النزاعات.ع نزاا لمخبلفن 
 ،تسوية المنازعات الدولية مع دراسة لبعض مشاكالت الشرق اْلوسطمحمد نصر مينا كخمدكف ناجي معركؼ، ( 1)

 .9(، ص 1996)القاىرة: مكتبة غريب لمطباعة كالنشر، 
 )بيركت: ، ترجمة: كليد عبد الحيالنظريات المتضاربة في العالقات الدوليةجيمس دكرتي، ركبرت بالستغراؼ،  (2)

 .140 (، ص1985 المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر،
لمعمـك ناشركف، العربػػػػػػػػػٌية ، ترجمة: نزىت طيب كأكـر حمداف )بيركت: الدار الصــــــــــــراعاستراتيجية تكماس شيمينج،  (3)

 .13(، ص 2010
، مجمة دراسات مستقبمية: دراسة في األصكؿ النظرية لؤلسباب كاألنكاع"، الصػػػػػػػػػػػػراع"مفيـك  منير محمكد بدكم، (4)

 .42 (، ص1997يكليك ) 3العدد 
 .9، ص المرجع السابقمحمد نصر مينا كخمدكف ناجي معركؼ،  (5)
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عادة بكاسطة  الصػػػػػػػػػػػػراعتتـ إدارة ك  ،بشكؿ خاص السعي لتفادم أك إنياء العنؼ بيف األطراؼ
 الصػػػػػػػػػػػػراعظاـ إلدارة ػػػػػػن أىنَّوي نظر تقميدينا إلى ميزاف القكل عمى يي  ماػػػ، كاستراتيجيات الردع المتبادؿ العاـ

العنيفة مف كتقميؿ مظاىره  الصػػػػػػػػػػػػراعاحتكاء  الصــــــــــــراعإدارة المطمكب في منيج  أىفَّ ما يعني  .(1)
نيائو في المدل ػػػدكف طمكح كبير أك اىتماـ حقيق  تشووـــــوب بيكوفيــــجاك ،اػػػػػػأمٌ  .(2) المنظكري بحمو كا 

(Jacob Bercovitch)، غان ـــــريريك. ــــــباتك(Patrick M. Regan)  ا يحدد إدارة ػػػفقد كضعكا تعريفن
قرار نوع " :أىنَّياب راعػػػػالص المساعي التي تباشرىا اْلطراف المعنية ذاتيا أو أطراف ثالثة لتقميص مستويات العداء وا 

المتنازعين، واإلدارة الناجحة لمنزاع ىي تمك التي تقود إلى حل كمي لمقضايا الخالفية  العالقــــــات بينمن النظام في 
قل التوصل إلى تسوية مقبولة أو وقف إلطالق النار أو عمى اْل والسموكياتبما ينجر عنو من تغير في المواقف 

  .(3) "الدول العالقــــــات بينمثمما ىو معيود في 
سببات عمى مي  ذا المنيجػػػى يركز :(Conflict Resolution) الصــــــــــــراع لـــح -
ة تنطكم عمى درجة عالية مف التحدم في تحميؿ أسباب كحمكؿ ػػػػػقاربحميا. كىي مي  محاكلةك  الصػػػػػػػػػػػػراع
البد لؤلطراؼ مف إعادة تحديد عبلقاتيـ بحيث تبيف ليـ  أىنَّوي ، كلتحقيؽ الحؿ ييعتقد الصػػػػػػػػػػػػراعحاالت 

بلقتيـ بحيث أك أف يككف بكسعيـ إعادة تحديد ع صػػػػػػػػػػػػراعا أف يمكنيـ تحقيؽ أىدافيـ مف دكف ػػػػػإمٌ  أىنَّوي 
موقف تدخل فيو اْلطراف المتصارعة في " :أىنَّيا الصػػػػػػػػػػػػراعكتعرؼ عممية حؿ  .(4) تتصادـال تعكد أىدافيـ 

يقاف جميع أنواع العنف المتبادلة. وىذا يعني  ن أاتفاقية لتسوية خالفاتيا الجوىرية، وقبول وجود الطرف اْلخر، وا 
  .(5) "الصــــــــــــراع بعد عممية اندالع اّل إال تأتي  الصــــــــــــراععممية حل 

زدكج المعنى صطمح مي مي ك ػػػػى: (Conflict settlement) الصــــــــــــراعات ةــــتسوي -
بانتصار أحد الطرفيف عمى اآلخر،  الصػػػػػػػػػػػػراع. فقد تتـ تسكية الصػػػػػػػػػػػػراعاالت ػػػػػػالنتياء أك إنياء ح
راعات عمى اإلخضاع كاليزيمة كاإلذعاف. ػػػػػػػبكصفو شكبلن مف أشكاؿ تسكية الصكينطكم االنتصار 

بتغيير طرؼ أك أكثر الثػػػػػانػػػػػػػػػػي ا مف أشكاؿ التسكية. كيتمثؿ الشكؿ ػػػػبلن ىامن ػػػا شكػػػػاريخين ػػػاف ىذا تػػػػكك
ة لقبكؿ تدبير كاف يجده مف عدتادة جديدة مسػػػػػ، فقد تككف قيالصػػػػػػػػػػػػراعمف األطراؼ األساسية في 
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اد األطراؼ لقبكؿ الحؿ عدتات ينطكم عمى اسػػػكع مف التسكيػػػػذا النػػػسبقيـ في المركز غير مقبكؿ، في
ترتيبات  ةاره طرفنا قائمنا في أيٌ ػػػتصارعة كجكد اآلخر باعتبكبمعنى آخر قبكؿ األطراؼ المي  .(1) الكسط

  .(2) بينيمامستقبمية 
عمى  الصــــــــــــراعتحويل  كـػػػػكيق :(Conflict Transformation) الصــــــــــــراعل ـــتحوي -

حيث يقـك عمى التركيز ابو كقضاياه، ػػكبيئتو أكثر مف التعامؿ مع أسب الصػػػػػػػػػػػػراعمع أطراؼ التعامؿ 
يديكلكجي  الصػػػػػػػػػػػػراعكاىتمامات كمصالح المتصارعيف، كتغيير بيئة  ةعمى التغيير في عقمية كسمكؾ كا 

ذاتو،  الصػػػػػػػػػػػػراعالتركيز عمى أسباب  ؛ ألفٌ لمصػػػػػػػػػػػػراعكمكاقؼ المحيطيف فيو كسبيؿ لمكصكؿ إلى حؿ 
فيعني العمؿ عمى التأثير  الصػػػػػػػػػػػػراعا تغيير أطراؼ ػػػػػػأمٌ يؤدم إلى حؿ، مع استمرار األطراؼ ذاتيا لف 
  .(3) كالجماىيرفي تكجيات كأفكار القيادات 

عوبــــــــــــــات   : الصُّ

عكباتر ػػػػػػػؿ أكثػػػػػػػلع ة تتمثؿ في طبيعة المكضكع ػػػالتي كاجييا الباحث خبلؿ ىذه الدراس الصُّ
إلى عكامؿ  الٌسياسػػػيةعقدة، حيث يخرج في الكثير مف الحاالت مف طبيعتو تشابكة كالمي المي في حد ذاتو 

ا ػػػ، يتطمب اإلحاطة بيا كفيميا المزيد مف الجيد كالبحث. كمكغيرىا أخرل اقتصادية، ثقافية، نفسية...
 يستطيع الباحث التطكر السريع كالمكثؼ في الكقائع كاألحداث المرتبط بمكضكع البحث بشكؿ ال أىفَّ 

(، مما حتـ إعادة 2015 - 1979ة )ػػػتجاىمو جعؿ الباحث ال يمتـز بدقة بالحدكد الزمنية لمدراس
 ار كالمعمكمات عدة مرات كي تتماشى مع التطكر الحاصؿ في المكضكع. ػػػصياغة بعض األفك

عكبف ػػػػكم بيف الدكلتيف  ستقمة(رات المي غيٌ )الميت بلفيةرة القضايا الخً ػػػػػػكث ،اػػػػأيضن  اتػػػالصُّ
عكبةمكف اعتبارىا مكضكع بحث مستقؿ. إضافة إلى كتشعبيا، إذ كؿ قضية في حد ذاتيا يي   الصُّ

ضكح كتفضيؿ السرية زاف بعدـ الكي في ذاتيما، فيما يتميٌ كالسعػػػػػػػػكدم  اإليرانػػػػػػػػػػػيبالنظامييف  ةرتبطالمي 
 تابػػػػات كالمراجعالكً كثرة  أىفَّ ما ػػػػػػحساب الشفافية كالمؤسسات. كر دكاليب السمطة عمى يكالظؿ في تسي

ات المتعمقة بالشأف ػػػعكبةن مف حيث اإلحاطة بيا جميعنا بينما تقؿ الدراسشكؿ صُّ  اإليرانػػػػػػػػػػػيأف ػػػفي الش
ما جعؿ مف ميمة ماد كالمكضكعية فييا ػػػػمة الحيقً تابػػػػات الكً ىذا  ز كؿميٌ يي ما  أىفَّ . غير السعػػػػػػػػكدم

سبؽ مف ي مي ػػػػما يككف مف دكف كع ادةن ػػػػػاالنحياز ع أىفَّ  ًسيَّماال اية، ػػػػػاقة لمغػػػػيمة شالحياد العممي مي 
  .ثػػػالباح
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مى كجية النظر ع االطبلع مف اػػػػحرماننإلى  الفارسػػػػػػػػيةدـ اإلحاطة بالمغة ػػػػػما أدل عػػػػك
يكتبكف بالمغة االنجميزية أك  اإليرانػػػػػػػػػػػييففكريف مف المي  اكبيرن  جزءن  أىفَّ د، عمى الرغـ بشكؿ جيٌ  اإليرانػػػػػػػػػػػية

 كالصفحات اإليرانػػػػػػػػػػػيةأغمب المكاقع الرسمية  أىفَّ ما ػػػػ، كالعربػػػػػػػػػٌيةيـ إلى المغة تابػػػػاتكً تمت ترجمة 
النقائص  إحدل بقىي الفارسػػػػػػػػيةعدـ اإلحاطة بالمغة  أىفَّ  إالٌ  عربػػػػػػػػػٌيةسخ عمى األنترنت بيا ني  اإليرانػػػػػػػػػػػية
عكبات   التي مست البحث. كالصُّ

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدمة إلى ا ػػػقىسىٍمنىاىى  التبكيب أيف ا بنػػػػػػػػظاـػػػػػأخذن دػػػػػفق ،ةػػػػدراسػػػػال مةػػػػػػىيكا ػػػػأمٌ  مي
افة إلشكالية البحث ة تمييدنا لممكضكع إضػػػػ، حيث ضمت المقدمكخػػػػػػػػػػػػػػػػػاتػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ابيفػػػػػػػػبك 

 الصػػػػػػػراع يطػػػػػػػػػػػػػرف شػػػػػناقيي بحيث  اب مكضكعيةػػػألسب فجاء :ّولاْل  الــــبـــــــــاب أٌمػػػػاو. ػػػػكفرضيات
 منػػػػػػػػظاـلٌكؿ األ أيف يتعرض في ف،فصميٍ  عمى مداركىذا  ىػػػػػلأيك بدرجة  (كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف)

ٍنػػػػػػػػػػعمف خبلؿ دراسة فكاعؿ  اإليرانػػػػػػػػػػػي الٌسياسػػػي ا ػػػػػنتيجة اعتقادن الفصػػػػػػػؿذا ػػػػػالقرار فيو، كجاء ى صي
ا، فمعرفة ػػػػػألطرافي راعية بصفة عممية دكف إدراؾو ػػػػعممية ص ةيٌ أمف المستحيؿ الحديث عف  وي أىنَّ 

ٍنػػػػػػػػػػعطبيعتو كآليات  ،اإليرانػػػػػػػػػػػي الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ تكقع ا ال محالة مف ػػػػػمكننسيي  ،القرار فيو صي
 اددن ػػػػػتضمف عؿ مبحث يػػػػػإلى مبحثيف فقط، ك الفصػػػػػػػؿذا ػػػػػى اػػػػػكقىسىٍمنى ية. ػػػػياسو السٌ ػػػو كتكجياتػػػسمككيات

ٍنػػػػػػػػػػعالفكاعؿ الرسمية في  اْلّول، المــــــبحــــــــث حيث يدرس مف المطالب كالفركع. ، اإليرانػػػػػػػػػػػيالقرار  صي
، رناػػػالسمطة القضائية، كأخي اإلسبلمػػػي،، مجمس الشكرل الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػس الميرشػػػػػػػد،ابتداءن مف 

ٍنػػػػػػػػػػعمجالس  دراسة الفكاعؿ ٌكؿ األ الفصػػػػػػػؿمف  الثـــــانــــــــــي المــــــبحــــــــث شمؿ القرار. في حيف صي
ٍنػػػػػػػػػػعغير الرسمية في  ، حكؿ ّولاْل  مطالب: ةػػػػبلثػػػػػىذا المبحث إلى ث اػػػػػكقىسىٍمنى ، اإليرانػػػػػػػػػػػيالقرار  صي

 أٌمػػػػا، فياإليرانػػػػػػػػػػػي كالٌسياسػػػةالمجتمع  ، الحكزة العممية( كدكرىا فيالشّْيعةيف )رجاؿ الدّْ  الدّْينيةالقكل 
ا ػػػػ(. بينمالنػػػػػػػػظامي)الحرس الثكرم، الجيش  اإليرانػػػػػػػػػػػية ةػػريػػػػالقكل العسك بحث في، فيك الثـــــانــــــــــي

 اد(.ػػػػازار، البكنيػػػػ)الب غير الرسمية لمحديث عف القكل االقتصادية اْلخير المـــــــــطمبجاء 

ة ػػػػعادلفي المي  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيفيتعمؽ بالطرؼ ٌكؿ األ الػػػػبػػػػػػػػػابمف  الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل ،أٌمػػػػا
في تقسيـ ىذا ٌكؿ األ الفصػػػػػػػؿا نفس منطؽ ػػػػػ، كقد اعتمدنالسعػػػػػػػػكدم الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ أىمراعية ػػػػالص

ٍنػػػػػػػػػػعالفكاعؿ الرسمية في عممية ّول اْل  المــــــبحــــــــثا في ػػػػ، فأكردنالفصػػػػػػػؿ ، السعػػػػػػػػكدمالقرار  صي
ا ػػػػد، ثـ انتقمنػػػػػي العيػػػػي لكلػػػد ككلػػػػػي لمعيػػػػرتبط بو مف كل، ككؿ ما ىك مي السعػػػػػػػػكدم ؿػػػػػابتداءن مف العاى
 كىي: السمطة التنفيذية، السمطة ةــالدولات ــــسمطػػ: األساسي لمحكـ ب النػػػػػػػػظاـسميو يي  ماإلى الحديث 

ٍنػػػػػػػػػػعرسمية في الالفكاعؿ غير  أٌمػػػػا،التنظيمية كالسمطة القضائية.   العربػػػػػػػػػٌيةالقرار في المممكة  صي
ة، فيمكف ػػػػمف ىذه الدراس الثػػػػػانػػػػػػػػػػي الفصػػػػػػػؿمف  الثـــــانــــــــــي المــــــبحــــــــثكالتي تضمنيا  السعػػػػػػػػكدية

نغمقة حافظة كالمي المي  النػػػػػػػػظاـحصة األسد كالجزء األكبر مف ىذا الفصؿ نتيجة طبيعة  يا أخذتإنٌ القكؿ 



 ُمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

 ع

 

كؿ  ييمثؿسة مطالب ػػػػرية أكثر مف الرسميات، إذ تضمف ىذا المبحث خمػػػفضؿ السالتي تي عمى نفسيا، ك 
، ثـ القبيمة، كصكالن إلى القكل الدّْينيةالعائمة المالكة، فالمؤسسة  تسنميابلن غير رسمي، ػػػػكاحد منيا فاع

ا بالقكة االقتصادية الضاربة في المجتمع ػػػػ، كختنيةػػػػػػكاألم ريةػػػػػالعسك آال كىك  فيالسعػػػػػػػػكدي كالٌسياسػػػةامن
 .النّْفط

يرتبط بجكىر المكضكع  أيفعتبر األىـ، يي ف الدراسػػػػةمف ىذه  الثـــــانــــــــــي الــــبـــــــــاب أٌمػػػػا
شكالية البحث السعػػػػػػكدم مف خبلؿ  – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع بمعنى أدؽ تفسير ،المدركس مباشرةن كا 

األٌكؿ  الػػػػبػػػػػػػػػاب عمى فقد طغى مف حيث الحجـ ،ذاػػػػػلي و.ػػػػو، مستقبمو ككذا تداعياتػػػابػػػدراسة أسب
  كع.ػػػػعب تفادييا تتعمؽ بطبيعة المكضيصٍ  ألسباب

مطالب مباحث ك إلى  فيمقسم ـبدكرى كىـ ػػػػػػػػػػػػػػػ كؿػػػصفي  ةػػػػػبلثػػػػػثإلى  الػػػػبػػػػػػػػػابىذا  اػػػػكقىسىٍمنى 
مف حيث التطكر مف خبلؿ السعػػػػػػػػكدية  – اإليرانػػػػػػػيةالعبلقػػػػػػات : ّولاْل  الفصـــــــلشمؿ أيف ، ػػػػػػػػػػػػػػػ كفركع

ة كأىـ المراحؿ كالمحطات فييا مع التركيز عمى ػػػػية لمسار كسيركرة ىذه العبلقػػػياسسٌ  – يةػػػػلمحة تاريخ
داث ػػػػذا دكف إىماؿ األحػػػػككم، ىػػػػػػنػػػػى االتفاؽ الحتٌ  اإليرانػػػػػػػيةبيف الدكلتيف منذ نجاح الثكرة العبلقػػػػػػات 

 أٌمػػػػااريخ العبلقة بيف البمديف. ػػػػة في تػػػاريخ ككانت جكىرية كفارقػػػػكرات التي حدثت بعد ىذا التػػػكالتط
 السعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراعاب ػػػػفجاء ليدرس أسب الثػػػػػانػػػػػػػػػػي الػػػػبػػػػػػػػػابمف  الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل

المطركحة،  الفػػػػػػػػرضػػػػػػػػػػػيػػػػاتبمعنى أدؽ التحقؽ مف كالعكامؿ الكامنة كراء التكتر بيف طيراف كالرياض. 
بغية دراستيا دراسة مكضكعية. كنظرنا لكجكد عدد ميـ مف  لكحدىاا لكؿ فرضية ػػػػػحيث تطرقن

 شمؿاْلّول ، مبحثيفتضمف قد ة ك ػػػاألطكؿ عمى اإلطبلؽ في الدراس الفصػػػػػػػؿالفرضيات كاف ىذا 
، فضـ األسباب الثػػػػػانػػػػػػػػػػي المػػػػػػبحػػػػػػػػث أٌمػػػػا .السعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي لمصػػػػػػػػػػػػراعة ياألسباب الرئيس

 ية لو. الفػػػػػػػػػػػػرعالثانكية أك باألحرل 

 – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػيةة لمستقبؿ ػػػدراسكفجاء  الػػػػبػػػػػػػػػابمف ىذا  الثــــــــــــالـــــــث الفصـــــــل أٌمػػػػا
ـ ػػػػرات الجديدة متكئيف فيو عمى أراء أىتغيٌ في ضكء المي  بينيما الصػػػػػػػػػػػػراعات ػػػػكتداعيالسعػػػػػػػػكدية 

 – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراعا الخاص لمستقبؿ ػػػا كتصكرنػػػػف في ىذا المجاؿ مع إعطاء رأينػػػالباحثي
 .وػػػػػػػػػػػكتداعيات السعػػػػػػكدم

ىذا البحث  خػػػػػػػػػػػػاتػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػةكل ػػى سػػػايتيا كلـ يبقػػػة كصمت إلى نيػػػػالدراسكف ىذه ػػػػتك ،ذاػػػػػػكبي
 ات.ػػػػػا بمجمكعة مف التكصيػػػػػ، أعقبناىكعػػػػارةن عف حكصمة كخبلصة ليذا المكضػػػالتي جاءت عب



 :اْلول الــــبـــــــــاب
 الصــــــــــــراع أطـــــــــــــراف حــــــــــــــول دراســــــــــــة
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 اْلّول: الــــبـــــــــاب

 الصــــــــــــراع يحــــــــــــــول طـــــــــــــرف دراســــــــــــة

شٌكؿ المحكر ية تتككف مف أطرؼ تككف كتي ػػػػػدكل صػػػػػػػػػػػػراعية حالة  أٌية أىفَّ شؾ فيو  ما الػػػػػإٌف م
 اتػػػد جؿ الدراسػػػػػؤكتي  ،األساسي لمصػػػػػػػػػػػػراع، ككذا محركو كالقائمة عمى تكجييو. كفي ىذا المضمار

عتبر بعض ، بؿ يٍ الصػػػػػػػػػػػػراع في ؼاطر ي ككيفية حمو عمى جكىرية األػػػػػالدكل المعنية بالصػػػػػػػػػػػػراع
إدراؾ الصػػػػػػػػػػػػراع  أىفَّ ػػػػػػػػػػػػػػػ  (Conflict Transformation) الصــــــــــــراع تحويلاحثيف ػػػػػػػػػػػػػػػ أنصار ػػػالب

 عتبر ىذه العممية األخيرة المفتاح الرئيسيتصارعة إذ تي ي ال يتأتى دكف فيـ األطراؼ المي ػػػػػبشكؿ حقيق

مكف ، يي ذا السببػػػػػػكليمف جية مقابمة.  الصػػػػػػػػػػػػراعمف جية، ككذا حؿ  راعيةػػػػػػالص الظاىرة كتفسير لفيـ
الصػػػػػػػػػػػػراع  في الحقيقة أىـ مف ييعدي بغض النظر عف عددىـ ػػػالدكل أطراؼ الصػػػػػػػػػػػػراع ـػػػػفي إفٌ القكؿ 

ستقمة تككف في الغالب تغٌيرات مي ع( لمي ػػػابػػػت تغٌيرىذا األخير ما ىك سكل نتيجة )مي  أىفَّ ؾ ػػػػفي حد ذاتو، ذل
  .ٌسياسػػػيةة ػػػػػأنظم

 ا تتضمف طرفيفػػػػػر، كفي حالة دراستنػػػػػتتككف مف طرفيف فأكث صػػػػػػػػػػػػراعيةأٌية عممية  أىفَّ  ماػػػػكب
كتشعبو ككثرة المفاىيـ  المدركس بالمكضكعحيط لمتعقيد الذم يي  انظرن ك (، كالسعػػػػػػكدية)إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  أساسييف

كالتحميؿ  الٌسياسػػػيةتجمع بيف النظرية  كعػػػػالمكضا نظرة شاممة عف ػػػى تتكفر لنكحتٌ  .كفيو كتداخميا
 طػػػػػػػػػػػػػرفي لدراسػػػػػػػػػػػػةا خصصن ة مي ػػػػمف ىذه الدراسٌكؿ األ الػػػػبػػػػػػػػػابع، ارتأيت أف يككف ػػػػػلمكاق الٌسياسػػػي
تفسير ك لمتحميؿ كخطكة ضركرية كمفتاحية لفيـ  جٌيدة أداة ؿػػػشكٌ تي  أىنَّياا ػػػػػالتي أعتقد شخصين  الصػػػػػػػػػػػػراع
  .االستشراؼ فيو ةػػػػمحاكلك  السعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع

 الٌسياسػػػيالنػػػػػػػػظاـ  مف شمؿ كؿيل الدراسػػػػةمف ٌكؿ األ، جاء الػػػػبػػػػػػػػػاب تقدـ بما اطناػػػػكارتب
ٍنػػػػػػػػػػع القرار فييما، أيف  دراسة عممية حيث اإليرانػػػػػػػػػي كغريمو النػػػػػػػػظاـ الٌسياسػػػي السعػػػػػػػكدم مف صي

 الفصـــــــلتمحكر يحيث  صػػػػػػػػػػػػراعي،ختص كؿ كاحد منيما بطرؼ يميف ىذا الػػػػبػػػػػػػػػاب إلى فصٍ قىسىٍمنىا 
ٍنػػػػػػػػػػع القرار فيو.  اإليرانػػػػػػػػػػػيحكؿ النػػػػػػػػظاـ الٌسياسػػػي ّول اْل   الفصـــــــل الثـــــانــــــــــي ،أٌمػػػػاكآليػػػػػػػات صي

باعتباره الطرؼ الثػػػػػانػػػػػػػػػػي في المعادلة السعػػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظاـ الٌسياسػػػي ب اؿػػػػفيتعمؽ بطبيعة الح



 :اْلول الــــبـــــــــاب
 الصــــــــــــراع أطـــــــــــــراف حــــــــــــــول دراســــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــ  ــ

18 

 

تتعمؽ بكؿ  كاستنتاجػػػػػػػػػػػػػػات األٌكؿ خػػػػػػػػػػػػػػبلصػػػػػػػػػػػػػةالػػػػبػػػػػػػػػاب  ا في نيايةػػػػػػما أكرنػػػػالقائمة. ك الصػػػػػػػػػػػػراعية
 ضمنو.ما كرد 



 :اْلّول الفصـــــــل
 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

19 

 

 اْلّول: الفصـــــــل

 القرار فيو ُصْنــــــــــع اتـــــــوآلي اإليرانـــــــــــيي ـــياسظام السّ ــــــــالن

ة كاحدة ػػة جغرافيػػػلدت في مكاف كرقعاريخ البشرم، كي ػػػػػقديمة قدـ الت اإليرانػػػػػػػػػػػيةة ػػػػبر الدكلػػػػعتتي 
منو  داد في جزءو ػػػ امتالحالي إالٌ  اإليرانػػػػػػػػػػػي الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـا ػػكليا بذلؾ حضارة عريقة، كم تتغيرلـ 
أىـ الباحثيف عمى ك  ركب، إذ يجمع أغمب الدراسيفتشعب كالمي اريخي كالحضارم المي ػػػذا التراكـ التػػػلي

ىذا  أىفَّ  بىٍيدى ية في العالـ، ػػػػياسة السٌ ػػػػػػكتفرده عف باقي األنظم اإليرانػػػػػػػػػػػي الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـخصكصية 
 .ر بتصنيؼ كطبيعة ىذه الجميكرية الصعبةػػػػػكاختبلؼ إذا تعمؽ األماإلجماع ينقمب إلى تبايف 

عف استبداؿ الممكية البيمكية  1979في عاـ  اإليرانػػػػػػػػػػػيةاإلسبلمػػػية الثكرة  تر ػػػػد أسفػػػػقف
الجديد، الذم بدأ في صياغة  النػػػػػػػػظاـآية اهلل الخميني مصدر إلياـ ىذا  ييعدة. ك اإلسبلمػػػيبالجميكرية 

اف ػػػػ. ككالعػػػػراؽفي  منفينػػػػػااف ػػػػػك عندما اتيؿ السبعينػػػػفي أكائاإلسبلمػػػية الحككمة  أىممفيكمو كمعالمو 
 اليف المسمميف لرجاؿ الدّْ  ممارسة الحكـ إتاحة الٌسياسػػػيذا التنظير ػػػػػمف ى ىدؼ الخميني الرئيسي

كلقد أكرد الخميني أىـ لمفقيو،  مطمقةن باعتبارىا كاليةن  إلى نظريتوشير ذا نجده يي ػػػػ. ليمنيـالشّْيعة  ًسيَّما
ارنا مممكسة حكؿ ػػػػلـ يضع أفك أىنَّوي  بىٍيدى . ةاإلسالمـــيومة ــــالحك :في كتابو المشيكر الٌسياسػػػية ارهػػػػأفك

 عندمجمػػػػػس الخبػػػػػراء ر ليا. حيث قاـ فيما بعد التي نظٌ اإلسبلمػػػية مؤسسات ككظائؼ ىذه الحككمة 
بترجمة أفكار الخميني إلى ىيكؿ كمؤسسات حككمية كرسمية اإلسبلمػػػية صياغة دستكر الجميكرية 

 تتكلى إدارة الجميكرية. 

بؿ  اإليرانػػػػػػػػػػػيةإسقاط الدكلة لـ يكف كزعيميا  1979اإلسبلمػػػية الثكرة  دؼػػػػى أىفَّ  ،قةػػػػكالحقي
نٌ يػػػػشيكع يػػػكال شرق يػػػرأسمال يػػػػال غرب جديد ٌسياسػػػي بنػػػػػػػػظاـاالتياف   ي، كقد تـ لو ىذاػػػما إسبلمػػػ، كا 
ز بقدر عالي مف التعقيد كالتناقض، تناقضه مف نكعو يتميٌ  ادن ػػػػػػا فريػػػػظامن ػػػػػن الخميني نػػػػػػػػظاـ ييعدحيث 

 ، أكلية كالديمقراطية كلليتيف لممارسة الحكـيرجع بدرجة رئيسية لحالة الجمع بيف الثيكقراطية الميبٌل 
بمعنى أصح الجمع بيف األصكلية كالحداثة. ىذه االزدكاجية التي انعكست بشكؿ مباشر عمى عمؿ 

احث في الشأف ػػػب ما يدفع أمٌ م بمكاف فيمو عكبةالصُّ مف  لنػػػػػػػػظاـ ٌسياسػػػيحيث حكلتو ب النػػػػػػػػظاـ
  ٌسياسػػػتو؟حددات كمي  النػػػػػػػػظاـ؟إلى التساؤؿ حكؿ طبيعة ىذا  اإليرانػػػػػػػػػػػي
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 الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـتسميط الضكء عمى  الفصػػػػػػػؿفي ىذا  اكؿػػػػنح ،رضػػػذا الغػػػػػف أجؿ ىػػػػكم
بحث الفكاعؿ  ذا عبرػػػػػكىنى التي تشتغؿ ضمنو ككظائفيا. المؤسسات كالبي  دراسػػػػةمف خبلؿ  اإليرانػػػػػػػػػػػي

 ةػػػػالمقارن الٌسياسػػػيةظـ كالنُّ  الٌسياسػػػةات عمـ ػػػػاء في أدبيػػػػادنا لما جػػػػرسمية فيو. استنالرسمية كغير ال
ى ػػػػبمعن الّسياســـي النــــــــظامك (Political System) الّسياســـيق ــالنسف ػػػبي رؽػػػػػاف الفػػػػػتبيف ػػػػػم

(Political Regime)،  ٍنػػػػػػػػػػعكؿ الفكاعؿ كالقكل المشاركة في ٌكؿ األإذ يشمؿ القرار سكاءن كانت  صي
 عمى المؤسسات الرسمية فقط. الثػػػػػانػػػػػػػػػػي ا يقتصر ػػػرسمية أك غير رسمية. بينم

 الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـدراسة  عمى ٌكؿاأل الفصػػػػػػػؿفي ىذا  نعكػػػػػؼ ،اسػػػػذا األسػػػػػػػكعمى ى
: يتعمؽ بالفكاعؿ الرسمية التي رخص ليا الدستكر ّولاْل مف خبلؿ تقسيمو إلى مبحثيف:  اإليرانػػػػػػػػػػػي

: فيتعمؽ بالفكاعؿ كالقكل غير الثـــــانــــــــــي المــــــبحــــــــث ،أٌمػػػػا. الٌسياسػػػيمارسة كصناعة القرار م
ٍنعغير مباشر في  الرسمية التي ليا دكره   ة.  ػػػػالعامالٌسياسػػػة القرار  صي

 اْلّول: المــــــبحــــــــث

اإلسالمـــية في الجميورية  الّسياســـيالفواعل الرسمية في صناعة القرار 

 اإليرانـــــــــــية

 الُمرشـــــــد() دــــــــــــــــــــالقائ اْلّول:طمب ـــــــــالم

ا قديػػػػاريػػػػػت إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمؾ ػػػػػتم ، كىي منذ كاإلدارم الٌسياسػػػيا عمى مستكل الدكلة كالتنظيـ من ػػػػػخن
ات الشػػػػػاىحكـ مف طرؼ الممكؾ ك تي  ػػػػػػػػػػػػػػػ ؽ.ـ 2800المممكة العيبلمية في  ػػػػػػػػػػػػػػػقيمت فييا دكلة أي  أٌكؿ 

 النػػػػػػػػظاـيف إلى نتيجة ثكرة شعبية يتزعميا رجؿ دّْ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتحكلت  أيف 1979عاـ إلى غاية 
يتربع  جميػػػكرية أٌكؿية في العالـ كفي نفس الكقت ػػػػػكرية إسبلمػػػجمي أٌكؿ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالجميكرم، لتككف 

 يسمى القائد األعمى لمثكرة. )ميبٌللي(  دّْيفعمى ىـر السمطة فييا رجؿ 

أك الكلي  (رىبر معظـ انقبلب اسبلمی)اإلسبلمػػػية األعمى لمثكرة الميرشػػػػػػػد د أك ػػػػػالقائ إفٌ 
األٌكؿ كلرجميا اإلسبلمػػػية سميات لمشخص الذم يحتؿ أعمى منصب في الجميكرية الفقيو كىي كميا مي 

جياز تنفيذم أك  رغـ عدـ انتمائو بشكؿ مباشر ألمٌ  أكبر السمطات كالصبلحيات فييا كصاحب
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كالشرعية )الكلي الفقيو(  الدّْينيةشرعية مف ال كؿا مف الجمع ػػػػصبلحياته يستمدىا غالبن  ؛حككمي
عميمة  أىفَّ القائد األعمى لمثكرة كالكلي الفقيو في نفس الكقت. عمى الرغـ  الميرشػػػػػػػد ييعد أىفَّ ؾ ػػػػ، ذلالثكرية

ا، بسبب التداخؿ القائـ بيف ػػػػػعبن صٌ  رناػػػػتيعد أمالشّْيعية مف الناحية الفمسفية كالشّْيعية الفصؿ بيف الثكرية 
 ضدَّ االستبداد )المستضعفيف  ضدَّ ى ثكرةن ػػػػػلك في ذاتيا كمنذ نشأتيا األي الشّْيعية مثؿ المفيكميف حيث تي 

 ار ىذه النظرية. ػػػالمستكبريف( حسب كجية نظر أنص

 ػػػػػػػػػػػػػػػ اػػػػسمى دستكرين ما يي ػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػ ادلــــو العــــي الفقيـــالوليستمد  س مف الغريب أفٍ ػػػػلي ،وػػػػكعمي
جسد كأراء آية اهلل الخميني المي  اجتياداتالجعفرم كبالتحديد مف الشّْيعي  الٌسياسػػػيكر شرعيتو مف الفً 
بلت التي أجراىا ػػػيعدتال أىفَّ ؾ ػػػػفييا، ذل اتػػػاإلسيامكصاحب أكبر  المعاصرةالشّْيعية الفعمي لمدكلة 

تيح لمفقياء الحكـ نيابة عف اإلماـ الغائب الخميني عمى نظرية كالية الفقيو العامة بحيث أصبحت تي 
. كيتضح (1) ككجكده الميرشػػػػػػػد كصفاتوكالفمسفي لسمطات  الدّْينياس ػػػػمثؿ في الكاقع األسصبحت تي أ
في الشركط البلـز تكفرىا فػي القائد كصفاتو كالتي  بشكؿ جمي كالدّْينيعديف الثكرم ذا الربط بيف البي ػػػػى

يككف في  ، يجب أف(109)المادة  اإليرانػػػػػػػػػػػيما حدد الدستكر ػػػكالميرشػػػػػػػد ف .الدّْينيةزعة ػػػػيغمب عمييا الن
ز جتيد، كيتميٌ ، تسمح لو باإلفتاء أك بمعنى أدؽ مي أكالن كفاءة عممية في مجاؿ الفقو  األٌكؿ ذكالمقاـ 

دارية. ٌسياسػػػيةصاحب رؤية  الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثبالتقكل كالعدالة، كفي المقاـ   كاجتماعية كا 

ا لمتقميد ػػػػػيككف مرجعن  أفٍ الميرشػػػػػػػد كاف يشترط في  1979دستكر  أىفَّ  ،اػػػػر ىنػػػر بالذكػػػػكالجدي 
سبؽ ذا الشرط المي ػػػ، ألغى ى1989 عاـيؿ الذم طرأ عميو عدتال أىفَّ آية اهلل عمى أقؿ تقدير غير  أىم

 أفٍ الميرشػػػػػػػد في  ػػػػػػػػػػػػػػػ كفؽ تكصية مف الخميني قبؿ كفاتو ػػػػػػػػػػػػػػػ اشترطكاستبدلو يشرط أخؼ منو، حيث 
الميرشػػػػػػػد اب لعمي خامنئي ػػػيككف صاحب تككيف فقيي فقط دكف النظر إلى رتبتو العممية ما فتح الب

ي لـ خامنئ أىفَّ ي فقيو بعد إزاحة آية اهلل حسيف عمي منتظرم، في حيف ػػػػالحالي لخبلفة الخميني ككل
ى آية اهلل، فيك لـ يكف سكل حجة كال حتٌ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف الرئيسية أك أحدىا في الدّْينيةذاؾ المرجعية ػػػػػيكف آن

 . (2) الشّْيعيةتكاضعة في تراتبية الحكزة لئلسبلـ، كىي مرتبة مي 

د في ظؿ شركط التي ػػػػيممؾ أدنى فرصة في تكلي منصب القائ إذف ف خامنئيػػػػـ يكل ،وػػػػػكعمي
الكبار عمى قيد الحياة التي ال الشّْيعة اؾ بعض مراجع ػػػػػكاف ىن أىنَّوي خاصةن ، 1979كضعيا دستكر 

                                                           
في عيد الرئيس حسن روحاني: حدود التأثير وأىم  اإليرانـــــــــــيةالخارجية  الّسياســـةشحاتة محمد ناصر،  (1)

 .18(، ص 2014)أبك ظبي: مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية،  191، رقـ السمسمة المالمح
 135(، ص 2008، ترجمة: خميؿ أحمد خميؿ )بيركت: دار الفارابي، الثورة الخفية إيـــــــــــــــــرانتييرم ككفيؿ،  (2)
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ا ـــد رضـــحمــآية ا العظمى ماؿ: ػػػفرصة لمنافستيـ مف الناحية الفقيية، أمث ةيممؾ الخامنئي أيٌ 
ن ــاب الديــــشي، يــم الخوئـــآية ا أبو القاس، يـــي اْلراكــعم مــحمـــدا العظمى  آية، انيـــــالكمبايك
 الكمبايكػػػػػانيإلى حيف كفاة آية اهلل العظمى  الٌسياسػػػيةا بالمرجعية ػػػػصاحبن اكتفىذا ػػػػػ. ليــي نجفــمرعش

ت ىذه النقطة منذ ػػػػػمشكٌ  كقد. (1) كالٌسياسػػػية الدّْينيةأيف بدأ التركيج لو مف أجؿ الجمع بيف المرجعيتيف 
ا ػػػػى بعد حصكلو عمى الرتبة العممية التي تأىمو ليككف مرجعن حتٌ ذلؾ الكقت أكبر نقاط ضعؼ خامنئي، 
ا لـ يكف يممؾ  الٌسياسػػػيةخامنئي مف الناحية  أىفَّ ؾ ػػػػا. ناىيػػػلمتقميد، فإٌف شرعيتو بقت ناقصة دكمن  أيضن

 كالقدرة عمى التعبئة التي كانت عف الخميني أك حٌتى رفسنجاني. الٌسياسػػػيةتمؾ المكىبة 

لـ يكف مانع  و لفترة غير محددة فيك يحكـ مدل الحياة ماػػػػصبلحياتالميرشػػػػػػػد ارس ػػػػػػػميي 
لغاية اآلف تكلى ىذا المنصب اإلسبلمػػػية عقكد تقريبنا مف قياـ الجميكرية  ةػػػػػيمنعو. فعمى مدل أربع

ي ـــعم: الثـــــانــــــــــي(، ك1989 - 1979) ينيــــالخم ا روح آية اؤسس : المي ّولاْل فقط،  شخصيف
 بػػػ:فيي مناطة مف الناحية القانكنية  الميرشػػػػػػػد، اختيارخكؿ ليا ا الجية المي ػػػػػ(. أمٌ - 1989) ئيــــخامن

التي تممؾ حؽ اختيار  1989الجية الكحيدة فقط في دستكر  ييعد، حيث مجمـــــس خبـــــراء القيـــــادة
قالة  الميرشػػػػػػػد كا 

كالقبكؿ مف طرؼ األغمبية المطمقة مف  االعتراؼالذم جعؿ  1979، عكس دستكر (2)
 عمى غرار ما كاف مع اإلماـ الخميني. الميرشػػػػػػػد الشعب إحدل طرؽ تكلي منصب 

ؾ كرغـ ػػػػػػع ذلػػػػػػمي أعضاء مجمس الخبراء، ػػػػباإلجماع بأغمبية ثمثد بالتصكيت ػػػػب القائػػػػنتخكيي 
قالتو ك اػػػػػػالميرشػػػػػػػد نظرين  اختيار عممية مجمـــــس خبـــــراء القيـــــادة احتكار مف  (111)ما تنص المادة ػػػػكا 

يصؿ خامنئي إلى السمطة  حيث لـب ىذا لـ ينعكس عمى الكاقع العممي أىفَّ غير  ،الخبراءقانكف مجمس 
 اإليرانػػػػػػػػػػػيحدد الدستكر يي لـ  ىذه العممية، حيث اكتنؼغمكض الذم ؾ راجعه لمػػػػػسبب ذل .(3) بيذه اآللية

ٍنػػػػػػػػػػعما جعؿ دكائر م األعمىالميرشػػػػػػػد  تىٍعًييفبشكؿ كاضح اآللية القانكنية ل  الخفية تضغط القرار صي
خميفة خامنئي كاؿ مع اختيار ػػػاف الحػػػػمثمما كالميرشػػػػػػػد في اختيار خميفة  امن ػػػمي اليككف ليا دكرن 

في  ػػػػػػػػػػػػػػػدائرة صناع القرار ىذه المرة  أىفَّ  ؾػػػاف في السابؽ ذلػػػػػما كػػػع رتغيٌ الكضع  أىفَّ  إالٌ ، لمخميني

                                                           
لؤلبحاث كالنشر، العربػػػػػػػػػٌية الشركة  )بيركت: ،االنتقال من الثورة إلى الدولة اإليرانـــــــــــيةالخبرة أمؿ حمادة،  (1)

 .175 - 174ص  (، ص2007
(، 111، المادة )1989، كالمعدؿ عاـ 1979"، الصادر عاـ اإليرانػػػػػػػػػػػي"الدستكر  اإليرانػػػػػػػػػػػية،الجميكرية اإلسبلمية  (2)

 (.107المادة )
 09، معيد واشنطنفي الخبلفة"، « اإليرانػػػػػػػػػػػيالحرس الثكرم »ميدم خمجي، "كفاة رفسنجاني قد تزيد مف دكر  (3)

 <https://bit.ly/2IKWzHZ> ، في:2017يناير  16، شكىد في 2017 يناير
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بالنظر إلى المدل الذم عزز بو خامنئي سمطتو خبلؿ سكؼ تككف أصغر  ػػػػػػػػػػػػػػػ خامنئي ةحالة خبلف
إلى السمطة كفؽ اإلجراء  الميرشػػػػػػػد القادـيصؿ  أالٌ ستغربنا س مي ػػػػػلي ،وػػػكعمي. (1) الطكيمة فترة حكمو

 .(2)اإلسبلمػػػية اريخ الجميكرية ػػػػػػؿ نقطة تحكؿ في تػػػػػػػشكٌ ، األمر الذم قد يي اػػػػػدستكرين  تبعالمي 

بؿ في استمراره مف  ،الميرشػػػػػػػد فحسبؿ لمخميني ليس في التنظير لمنصب ػػػػكد الفضػػػػػػكيع
ا يتيح لو استقرارنا أكثر كشرعية أكبر، ػػػػػا دستكرين ػػػػػؤسسين عدنا مي و بي ػػػػا عمى إعطائػػػػحريصن  بعده، حيث كاف

 بشكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػذا بؿ سعى في نفس الكقت إلى تقكيتو كزيادة نفكذه مف خبلؿ جعمو متكاجدنا ػػػػػػكلـ يكتفي بي
بلث ػػػػػذا باالعتماد عمى ثػػػػكى .الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـفة مفاصؿ كأجيزة كا في ػػػػػػػػػػػػػػػغير مباشر 
: خمؽ ثـــــانــــــــــًياد مندكبيف كممثميف عنو في كافة مؤسسات الدكلة. ػػػػرش: جعؿ لممي ياـــــأّولاستراتيجيات، 

: خمؽ شبكة مف طبلب ثــــــــــــالـــــــثًاد. كػػػػػرشمؤسسات مكازية لمؤسسات الدكلة القديمة ليا كالء لممي 
 . (3)كالقضاء كأئمة المساجدفي المناصب الحساسة كتىٍعًيينيـ د ػػػػػرشليا كالء لممي  الدّْينيةالحكزة كالمدارس 

تشابكة عبر المندكبيف كالمي  تداخمةالعبلقػػػػػػات المي كبيرة مف  الميرشػػػػػػػد شبكةؾ ػػػػيمم ،ذاػػػػػعمى ىك 
شخص في  2000 الميرشػػػػػػػد بنحكمثمي كيقدر عدد مي ا. ػػػػكخارجيمثميف لو في كافة مؤسسات الحكـ كالمي 

أكثر قكة مف كزراء  الميرشػػػػػػػد األعمىمثمك كفي بعض النكاحي، يككف مي ات الحككمة. ػػػػػجميع قطاع
ا  الميرشػػػػػػػد األعمىما يختص ػػػػك .قضية ةليـ سمطة التدخؿ في أيٌ  أىفَّ ما ػػػػك، المنتخب الرئيس أيضن
يديكلكجيتو إلى  الٌسياسػػػيةخطباء الجمعة الذيف ينشركف رسالتو  جميع بتىٍعًييف اف ػػػػكقد ك الجماىير.كا 

تفطف ليذه المسألة الخطيرة كالميمة في الدعاية، فقاـ بإحياء صبلة  أٌكؿ مف مرة أخرل الخميني
القائد  يتكلى عبلكة عمى ىذا انتظار عكدة إماـ الزماف.ا كانت معمقة لقركف عديدة في ػػػػػالجمعة بعدم

ا   خاضعة لو بشكؿ بمباشر.تيعد كالتي  ،ادػػػػػمدراء البكني تىٍعًييفأيضن

المخكلة ك  ةالمؤثر  مف الصبلحيات كالكظائؼ اكبيرن يديو عددنا  الميرشػػػػػػػد بيفكز ػػػػيح ماػػػػك
 :  (4) عمى النحك اآلتي اإليرانػػػػػػػػػػػي( مف الدستكر 110التي حددتيا المادة )، ك لوا ػػػػػدستكرين 
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  بعد التشاكر مع  اإليرانػػػػػػػػػػػيةاإلسبلمػػػية الجميكرية  لنػػػػػػػػظاـة ػػػات العامػػػػياسالسٌ تىٍعًييف
 النػػػػػػػػظاـ؛مجمع تشخيص مصمحة 

  ٌ؛ظاـػػػػة لمنػػػػات العامػػػػياساإلشراؼ عمى حسف إجراء الس 
 ؛إصدار األمر باالستفتاء العاـ 
  عبلفلمقكات المسمحة ة ػػػػالعامالقيادة  ؛كالسبلـ كالنفير العاـ الحرب كا 
  أعمى مسؤكؿ  الدستػػػػكر،مجمػػػػػس صيانػػػػة نصب كعزؿ كقبكؿ استقالة كؿ مف: فقياء

رئيس أركاف القيادة المشتركة، القائد العاـ  فػي السمطة القضائية، رئيس مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف،
 الداخمػػػي؛ مػػػػػػػػػػفاألة، القيادات العميا لمقكات المسمحة كقكل اإلسبلمػػػيلقكات حرس الثكرة 

  ؛بلثػػػػػالسمطات الث العبلقػػػػػػات بيفحؿ االختبلفات كتنظيـ 
  التي ال يمكف حميا بالطرؽ العادية مف خبلؿ مجمع تشخيص  النػػػػػػػػظاـحؿ مشكبلت
  ؛النػػػػػػػػظاـمصمحة 

  ؛بعد انتخابو مف قبؿ الشعب الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػسإمضاء حكـ تنصيب  
  مع مبلحظة مصالح الببلد كذلؾ بعد صدكر حكـ المحكمة  الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػسعزؿ

  ؛ياسيةكفاءتو السٌ  اإلسبلمػػػي بعدـالعميا بتخمفو عف كظائفو القانكنية أك بعد رأم مجمس الشكرل 
  ؛عمييـ بعد اقتراح رئيس السمطة القضائيةالعفك أك التخفيؼ مف عقكبات المحككـ 
 اإلشراؼ السمطات الحاكمة. 

في الببلد، حيث ٌكؿ األشؾ صانع القرار  الميرشػػػػػػػد ببلات صنعت مف ػػػػػذه الصبلحيػػػػػى إفٌ 
ردد منتقدك ا يي ػػػكم 1906 عاـ التي اتاحيا لو دستكرك ، الشػػػػػاهفاقت صبلحياتو تمؾ التي كانت عند 

. (1) ال يخضع إلى حد كبير لمرقابة الديمقراطية الميرشػػػػػػػدكالية الفقيو. كفي نفس الكقت جعمت  نػػػػػػػػظاـ
 أىفَّ دد ػػػذا الصػػػػفي ى (Ervand Abrahamian) انـــــد إبراىيميــــأرون اإليرانػػػػػػػػػػػيؤرخ ػػػالمي  رلػػػػكي

حيث حصؿ الخميني عمى سمطات ب ا مف السمطاتػػػػا كاسعن ػػػاألعمى طيفن  منح القائد اإليرانػػػػػػػػػػػيالدستكر 
ممكية دستكرية،  1906 عاـ لدستكريةات، فقد نتج عف الثكرة اػػػػالشػػػػػاىبؿ مف قً  خيمةن تٌ دستكرية لـ تكف مي 

 تكػػػبينيي ػػػبالزعيـ اإليطال شبيية بسمطة دػػػػػرشمطمقة لممي  فقد نتج عنيا سمطة ،1979 عاـ كرةػػػث اػػػػػأمٌ 
  .(2) (Benito Mussolini) نيػػػػمكسكلي
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ارس صبلحياتو بشكؿ ػػػػميي  الميرشػػػػػػػد ال أىفَّ ؾ ػػػػا، ذلػػػػػاه إلى نقطة ىنػػػػػػيجب االنتب ،ؾػػػػػػع ذلػػػػم
بؿ نجده يتساكل مع كؿ مكسكليني  أكالشػػػػػاه عمى غرار ما كاف عميو  دقيؽ أك يتصرؼ كديكتاتكر

يعمؿ القائد كضابط لمتكازنات كمنسؽ بيف مف الدستكر(، حيث  107أفراد الببلد أماـ القانكف )المادة 
االستراتيجية استعماليا الخميني بطريقة  هذػػػػأكثر منو صانع مباشر لمقرار. ى الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـأطراؼ 

ا بحيث ال يميؿ لطرؼ ػػػػػخامنئي السير عمى إثرى اكؿػػػػػكيح. (1) بارعة جعمتو رجؿ إجماع لكؿ األطياؼ
فٌ  ف.ػػػػػخريكاحد عمى حساب اآل ينية كشرعية دّْ  كاريزمية بالميرشػػػػػػػد األٌكؿ أقؿقارنة اف خامنئي مي ػػػػػك كا 

براعة منقطعة مكازنة القكل بؿ أظير فييا  ٌسياسػػػةقد نجح إلى حد الساعة في  أىنَّوي غير  كٌسياسػػػية
 .(2)النظير

ٍنػػػػػػػػػػعات ػػؤسسمي  أىفَّ  يــــالل عتريســــــطث ػػػػالباحد ػػػػػػؤككيي  ال  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالقرار المختمفة في  صي
فييا الكثير مف  اإليرانػػػػػػػػػػػيةالعقمية  أىفَّ ؾ ػػػػة بالمعنى المتعارؼ عميو، ذلا تسمطيٌ ػػػػمكف أف نعتبرىيي 

اليكاجس المتعمقة بالتفرد كاالستبداد، بحيث لـ يركز الدستكر السمطة المطمقة لصالح جية معينة، 
المؤسسات  العبلقػػػػػػات بيفو إقالتو، ما يجعؿ شبكة ػػمكنا كيي ػػػػػنظرين مجمػػػػػس الخبػػػػػراء  فالميرشػػػػػػػد ييراقبو

عادةن ما  ،ذاػػػػػػػلي .(3) مؤسسة أف تنفرد أك تطغى ةث ال تتيح أليٌ عقدة إلى حد كبير، بحيتداخمة كمي مي 
 الميرشػػػػػػػد.الخارجية منيا برؤساء الجميكرية كليس  ًسيَّماال  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ٌسياسػػػةر في كف التغيُّ ػػػػػحمميربط المي 

ظيار التسمط تمؾ الظركؼ إيسعى عمى األقؿ إلى  الميرشػػػػػػػد الاب التي تجعؿ ػػػػػف األسبػػػػػكم
ممارسة مف  ةما جعؿ أيٌ م االستبداد كالطغياف ضدَّ  حيث تعتبر ثكرةن اإلسبلمػػػية فييا الثكرة  تنشأالتي 

 أىفَّ  اإليرانػػػػػػػػػػػييرل الكثير مف الباحثيف في الشأف  ،ؾػػػػػع ذلػػػػذا الشكؿ تمس شرعية الثكرة كأسسيا. مػػػػى
فٌ  طمقةالمي  كالية الفقيو منذ كفاة الخميني  كالكىف عؼى اآلف، فقد أصابيا الكثير مف الضي استمرت حتٌ  كا 

ا جعمو ليس ػػػػكخبلفتو مف طرؼ عمي خامنئي الفاقد لمعديد مف نقاط القكة التي كانت لدل سمفو، م
 )بيت رىبری( دـــــت القائــــبي رشػػػػػػػد أكالمي ة ػػػػأصبحنا نتكمـ عمى مؤسس أىنَّنػػػػاؾ ػػػصانع القرار الكحيد، ذل

ية أكثر مف الحديث عف قائد ػػػػػػات داخمػػػػػػػراعػػػػح كصػػػػػر كمصالػػػات نظػػػػبكؿ ما تحممو المؤسسة مف كجي
 راره. ػػػمستقؿ بق

                                                           
)دبي:  إيـــــــــــــــــران،ة في نّ أىل السُّ التاريخ كالكاقع المعاصر"، ضمف: مجمكعة باحثيف،  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافطبلؿ عتريسي، " (1)

 .26(، ص 2012مركز المسبار لمدراسات كالبحكث، 
 25، شكىد في 2016فبراير  29، جريدة السفير، «"فالكده شيرازم: »اإليرانػػػػػػػػػػػية"نتائج االنتخابات  مصطفى المباد، (2)
 <http://bit.ly/2ufEq0v> ، في:2016راير فب
 .17 - 16، ص ص المرجع السابقالتاريخ كالكاقع المعاصر"،  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافطبلؿ عتريسي، " (3)
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 Kenneth) كاتـــــزمــــانث ــــكيني اإليرانػػػػػػػػػػػيأف ػػػػػتخصص في الشالمي  ثػػػػػالباحع ػػػػػا دفػػػػػػم

Katzman)  يتكالىا أكثر مف  شخصيَّة مفتعتمد بشكؿ كاسع عمى الميرشػػػػػػػد مؤسسة  قكة إفٌ القكؿ إلى
خامنئي كرث المنصب  قاؿ إفٌ ذا يي ػػػػػل النػػػػػػػػظاـ،نية اعتمادىا عمى قدراتيا الذاتية الخاصة بيا ضمف بي 

ؤثرة المي  الميرشػػػػػػػد بالقكلة إلى ذلؾ تمعب عبلقة ػػػػكالتأثير ذاتييما. إضاف ةو لـ يرث القك مف الخميني لكنٌ 
ارزنا في تحديد قكة كشكؿ ػػػػػػكمؤسسة الحرس الثكرم دكرنا ب الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػس ًسيَّما ال النػػػػػػػػظاـفي 

 ال يمكنو أفٍ  في البمد شخصيَّةاألعمى بكصفو أقكل الميرشػػػػػػػد  أىفَّ ذا ػػػػػيعني ى. (1) الميرشػػػػػػػد كنفكذهسمطة 
اتيا ػػػػػػياسالببلد كسٌ  بأمػػػػػػػػػػففي القضايا الرئيسية المتعمقة  القرار أىفَّ  ةن ػػػحقيق؛ يتجاىؿ القكل األخرل

مع المراكز الرئيسية  ؾ بعد أف يتشاكرػػػػيفعؿ ذل أىنَّوي غير  ،دػػػػرشنياية المطاؼ يعكد لممي  في الخارجية
حاؿ مف األحكؿ  بأمٌ باقي الشركاء ال يمكف ك األعمى الميرشػػػػػػػد بيف  كالتنسيؽ دكف التعاكف، فبلمسمطة

  ة.اإلسبلمػػػيالحفاظ عمى استقرار الجميكرية 

 ة ــــــــــــاكمــــــــــــــــالح طاتـــــــــــــــــسمـــــــــال ي:ــــــــــانـــــالث المـــــــــطمب

رسمية كىي:  بلث ىيئاتػػػػػػػالسمطات الحاكمة في الببلد في ث اإليرانػػػػػػػػػػػير الدستكر ػػػػحص
: السمطة ثـــــانــــــــــًيا ؛كطاقمو الحككمي الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػسيا ييمثم: السمطة التنفيذية، كالتي أّواًل 

يا رئيس ييمثمكالتي  القضائيػػػػػػػػة،السمطة  رًاـــــوأخي ؛اإلسبلمػػػييا مجمس الشكرل ييمثمكالتي  ؛التشريعية
المادة في  حسب ما ينص عميو الدستكر ياأىنَّ السمطة القضائية. ىذه السمطات رغـ استقبلليتيا غير 

الميرشػػػػػػػد.تشتغؿ تحت إشراؼ  (57)
كالتعرؼ ًحدىةو تطرؽ لكؿ سمطة عمى إلى  كنسعى في ىذا المطمب 

ٍنػػػػػػػػػػعـ اختصاصاتيا كدكرىا في عممية ػػػعمى أى  القرار. صي

 ةـــــــس الجميوريــــــــرئي اْلّول:رع ــــــــــــالف

ىذه  أىفَّ  بىٍيدى ظاـ الحكـ فييا جميكرم ػػػػػػن أىفَّ ى ػػػػلك ادتو األي ػػػػفي م إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافص الدستكر في ػػػين
ة بعد ػػػػػػيأتي في المرتبة الثاني الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػس أيفالجميكرية تختمؼ عف كافة جميكريات العالـ، 

 حيث يحكـكأعمى سمطة منتخبة شعبينا،  (Chef d'État) ةػػرئيس الدكل عتبريي  ،ؿػػػػػ. كفي المقابالميرشػػػػػػػد
يتكلى المنصب ألكثر مف  أالٌ لمتجديد شرط  قابمةع سنكات ػػػمدتيا أربلعيدة  الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػس
  متتاليتيف. عيدتيف

                                                           
في عيد الرئيس حسن روحاني: حدود التأثير وأىم  اإليرانـــــــــــيةالخارجية  الّسياســـةشحاتة محمد ناصر،  (1)

 .28 - 18، ص ص السابق المرجع، المالمح
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 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام
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 اإليرانػػػػػػػػػػػية الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػس، كيعتبر 1979أكتكبر  24س ىذا المنصب في ػػػػػػػػأسػػػػػت
 الدستكر( مف 113حسب المادة )ػػػػػػػػػػػػػػػ  أثناء ممارسو لميامو مسؤكالن )رياست جميكری اسبلمی ايراف( 

اف مسؤكالن ػػػػأف ك بعدما ؛الشكرلكمجمس  ؛الميرشػػػػػػػد ؛جيات أساسية، ىي: الشعب بلثػػػػػث أماـػػػػػػػػػػػػػػػ 
ا، فإليو ػػػػالدكلة دكرنا ميمن  الثػػػػػانػػػػػػػػػػي فييممؾ الرجؿ  ،ذاػػػػػـ ىػػػػ. رغ1979دستكر ي اـ الشعب كحده فػػػأم

السمطة  األٌكؿ فيالرجؿ  ييعد أىنَّوي  عف ناىيؾ ،كادارة الببلد بشكؿ مباشرالدستكر  تطبيؽمسؤكلية  يعكد
أكبر لدل المجتمع  شيرةن  ةلو ىذه الصفة األخير  حيث تتيح في الداخؿ كالخارج.كممثؿ الببلد التنفيذية 

اتو فقد تحددت دستكرينا عمى ػػػػػا يتعمؽ بصبلحيػػػفيم ،اػػػػػأمٌ  الميرشػػػػػػػد.يرة كالرأم العاـ الدكلييف تفكؽ شي 
  :(1) اليالنحك التٌ 

  ؛التنفيذية اسة السمطةػػػػكرئتنفيذ الدستكر 
 التنفيذية،  ةػػػػػػػس الجميكريػػػػػػػػرئياسة الكزراء، جاء ىذا المنصب ليزيد مف صبلحيات ػػػػرئ
بعد الثكرة كانت تعاني مف ازدكاجية في السمطة التنفيذية مف خبلؿ تداخؿ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ فبل يخفى 
أيف تـ التخمي عف منصب رئيس  1989كرئيس الحككمة إلى غاية  ةػػػػػػػس الجميكريػػػػػػػػرئيصبلحيات 
الذم أصبح  ةػػػػػػػس الجميكريػػػػػػػػرئي لصالحػ ػػػػػػػػػػػػػػ الدستكريؿ عدتاالستفتاء عمى  بمكجبػػػػػػػػػػػػػػػ الحككمة 

 ؛يجمع بيف منصبو كبيف رئاسة الكزراء

اء ػػػػى إلغحتٌ اإلسبلمػػػية أسيس الجميكرية ػػػػنذ تمنصب رئيس الحككمة م أىفَّ  ،ارةػػػػدر اإلشػػػػتج
د ــــمــــمح (؛1979) انـــــدي بازركـــمي، ىـ: سة أشخاصػػػػػ( تكاله خم1989 - 1979المنصب )

دوي ــــا ميــــرض محــــمــــد (؛1981) نرــــواد باىــــج محــــمــــد (؛1981 - 1980) يــــائــــي رجــــعم
منيـ لـ تدـ فترة عمميـ أكثر  عةه ػػػػػػأرب (.1989 - 1981) ويـــوســـين مـــــر حســـــمي؛ (1981) يــــكن

، رئيػػػػػػػػس الجميكريػػػػػػػةزاع حكؿ الصبلحيات خاصةن مع ػػػدؿ عمى عدـ استقرار كنػػػػػػا يػػػػمف سنة كاممة. م
ي  ػػػة اإلصبلحية لحكالي ثمانػػػذك النزع الٌسياسػػػي، مـــوســـوي حســـــين ميـــــرس ػػػػػبينما أستمر الخام

حيث تـ إلغاء المنصب بعدىا في فترة (، 1988 - 1980) اإليرانػػػػػػػية -ية ػػػػالحرب العراقسنكات طيمة 
 لمجميكرية.اسة عمي الخامنئي ػػػرئ

  ؛كعمى نتيجة االستفتاءاإلسبلمػػػي التكقيع عمى مقررات مجمس الشكرل 

                                                           
(، المادة 125(، المادة )123(، المادة )134(، المادة )113المادة ) ،المرجع السابق "،اإليرانػػػػػػػػػػػي"الدستكر  (1)
 (.115(، المادة )136(، المادة )129(، المادة )128(، المادة )126)
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  بعد مصادقة مجمس الدكلػػػػية التكقيع عمى المعاىدات كالعقكد كاالتفاقيات كالمكاثيؽ
 ؛الشكرل

 ؛كاألمكر اإلدارية كالتكظيفية لمببلد تكلي مسؤكلية أمكر التخطيط كالميزانية 
 بالخارج بعد اقتراحيـ مف قبؿ كزير الخارجية كتكقيع كتسمـ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافسفراء  تىٍعًييف

 ؛أكراؽ االعتماد الخاصة بالسفراء األجانب
 ؛منح األكسمة الحككمية  
 الكزراء كعزليـ تىٍعًييف. 

يخص الشركط الدستكرية ليتكلى منصب رئاسة الجميكرية فقد حددىا الدستكر  اػػػػػفيم ،اػػػػػػأمٌ 
من بين الرجال المتدينين  الجميوريـــــــة رئيــــــــسينتخب ": أىنَّوي (، التي نصت 115حسب ما جاء في المادة )

قديًرا عمى تحمل  يكون إيراني اْلصل ويحمل الجنسية اإليرانية. أن الّتالية:ياسيين الذين تتوافر لدييم الشروط السّ 
اإلسالمـــية  إيـــــــــــــــــراناإلدارة. ذا ماض مشرف. تتوافر فيو اْلمانة والتقوى. مؤمًنا ومعتقًدا بمبادئ جميورية 

تفسير  أىفَّ ما ػػػػػك النػػػػػػػػظاـعند  الدّْينيةكتبيف ىذه الشركط الدستكرية مدل الشحنة  ."ومذىبيا الرسمي لمبالد
مف حؽ الترشح لمنصب رئاسة  المرأة حرمافار جدالن بسبب ػػػػالمادة لطالما أثىذه شركط  بعض

 مف حؽ الترشح.  الدّْينيةات إضافة إلى حرماف األقميٌ الجميكرية. 

اسة ػػػػرتبط بحدكد تأثير رئؾ المي ػػػذل اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيأف ػػػػصادؼ الباحثيف في الشاؿ يي ػػػػػـ إشكػػػػػأى إفٌ 
ٍنػػػػػػػػػػعالجميكرية في عممية   الميرشػػػػػػػد ذكظؿ كجكد  الدكلػػػػية في الٌسياسػػػةفي  ًسيَّما ال الٌسياسػػػيالقرار  صي
التكجو  عف بغض النظراسة الجميكرية ػػػر في رئيىؿ حدكث تغي :بمعنى أدؽ أىم ؛الصبلحيات الكبرل

األمر في  أىفَّ  كالدكلػػػػية أـ اإلقميمػػػػػػػية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ٌسياسػػػةفي  لحامؿ المنصب يعني تحكالن  الٌسياسػػػي
  ؟المحيطة بو فقط الميرشػػػػػػػد كالدكائرالنياية بيد 

ا ال بأس بو ػػػػىامشن  يممؾ الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػس أىفَّ عمى األقؿ  يةد مف الناحية الدستكر ػػػػػػاألكي
يذىب بعض  ماػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػاألمر يبقى ىن أىفَّ الخارجية لمدكلة غير  الٌسياسػػػةتحديد في لحركة مف ا
نٌ ػػػػثابتن  ليس ػػػػػػػػػػػػػػػ حمميفالمي  الخاصة بو،  كالكاريزماذاتيا  الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػس شخصيَّةا بػػػػما مرتبطن ا، كا 

ا عبلقتو بمختمؼ القكل المي  ناط التأثير المي  أىفَّ ما يعني م الميرشػػػػػػػدالتي يتصدرىا  النػػػػػػػػظاـفي  ةؤثر كأيضن
اريخية ألخرل كمف ػػػػر كمف فترة تػػالخارجية يختمؼ مف رئيس آلخ الٌسياسػػػةفي  الجميكريػػػػػػػة برئيػػػػػػػػس

الدكلػػػػية أك  اإلقميمػػػػػػػيةة أك الداخمػػػيخرل، تفرض البيئة سكاءن ة أي ػػػػف جيػػػػمقضية ألخرل ىذا مف جية. 
 النػػػػػػػػظاـالتكافؽ داخؿ  أىفَّ بينو ىنا ن أفٍ  نريد، ما الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػسفي عممية اختيار  نفسيا

القائمة داخؿ الببلد كفي  الٌسياسػػػيةاخ كالظركؼ ػػػػاسي تتـ حسب المنػػػرشح رئعمى دعـ مي  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني
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اخ كىذه الظركؼ، كليس كنتيجة لعممية ػػػػنذا المي ػػػػلي النػػػػػػػػظاـالخارج، ككفؽ شركط ترتبط برؤية 
الدستػػػػكر مجمػػػػػس صيانػػػػة  مارسويي  االستشياد بالدكر الذممكف ذا يي ػػػػككمثاؿ عمى ى .ديمقراطية حر

كف ػػػمشكٌ ـ كانكا يي أىنَّيعمى الرغـ  النػػػػػػػػظاـيف ال يرغب فييـ ػػػػػػرشحمي  ضدَّ ارسيا ػػػماالقصاء التي يي  كعممية
 أىفَّ رات معينة عمى غرار محمكد أحمد نجاد أك رفسنجاني، ما يعني في النياية ػػػو في فتػػػأحد أقطاب

الدكلػػػػية  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ٌسياسػػػةكظركفيا بالمفيكـ الكاسع الكممة ىي التي تحدد في الحقيقة  الٌسياسػػػيةالبيئة 
 ا. ػػػػكتكجياتي

ناسب لمظرؼ المي « حــح الصحيــرشالمُ »ناسب الرئيس المي ار ػػػـ اختيػػػػيت ،اسػػػػذا األسػػػػى ىػػكعم
 اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيبطريقة غير مباشرة الرئيس  تصٍنػػػػػػػػػػعات في ىذه الحالة ىي مف ػػػػػػياسالسٌ  أىفَّ لو. بحيث 

 يصٍنػػػػػػػػػػعذا المنطؽ ال ػػػػكفقنا لي اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيفالرئيس  .المرشح المناسب لمظرؼ( كليس العكس)
ـ ػػػكعميو، يت .بنا لممكقعػػػبرل كالمصيرية بؿ إٌف ىذه األخيرة مف تجعمو مناسالكي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافات ػػػػياسسٌ 

 الشخصيَّاتد ىذه النظرة طبيعة ػػػػػؤك. كيي (1) اسةػػػاختيار الرئيس مسبقنا كدعمو مف أجؿ الكصكؿ إلى الرئ
تزامف مع اختيار كؿ  كالدكلػػػػية التية الداخمػػػياسة الجميكرية بعد الثكرة كالظركؼ ػػمنصب رئالتي تكلت 

نٌ ا ػػػػطبيعة شاغؿ ىذا المنصب ليست ثابتن  أىفَّ ا ػػػػلند ػػػػمرشح، حيث يتأك  منيا في جزءو  تحكـتما كا 
ذات طابع  شخصيَّةى لمثكرة ػػػػلك المراحؿ األي دت ػػػشي أيف .الدكلػػػػيةك  اإلقميمػػػػػػػيةك  يةػػػالظركؼ المحم

عتدؿ عمى ىذا كلي كالمي ، ليسطر التيار المحافظ بشقيو األصي (الرئيس بني صدر)تكنكقراطي بحت 
مع كاحدة مرة  ؾ، في حيف لـ يستطع اإلصبلحيكف الكصكؿ إلى ىذا المنصب سكلػػػالمنصب بعد ذل

 محمد خاتمي.  الرئيس

 ال يتمٌتعبشكؿ عاـ  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني الرئيس أىفَّ  (Mehdi Khalaji) جيــــدي خمــــميرل ػػػػػكي
يممؾ السمطة التي تخٌكلو ال  ، فيكبالسمطة التي يتكٌقعيا الكثيركف بما في ذلؾ في المجاؿ التنفيذم

ٍنػػػػػػػػػػعر عمميات تغيٌ  ات الحككمة الخارجية ػػػػػياسا عمى سٌ نسبين  ضئيؿه  هأثير ػػػػػت أىفَّ  ماػػػػ، كالقرار في الببلد صي
وش ـــي نــــو كــبنفش ،اػػػػأمٌ  .(2)يػػػػات األىـ بالنسبة لمعالـ الخارجػػػػػػياسكىي السٌ  ،ريةػػػػككية كالعسكػػػكالن
(Banafsheh Keynoush)  أىفَّ رل ىي األخرل ػػػػ، فتاإليرانػػػػػػػػػػػييفترجمة لمرؤساء التي اشتغمت كمي 

                                                           
، 2016أغسطس  01، جريدة السفير: مشيد تأسيسي"، 2017 اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيةمصطفى المباد، "االنتخابات الرئاسية  (1)

 <http://bit.ly/2KS3HrP> ، في:2017فبراير  25شكىد في 
أبريؿ  18، شكىد في 2017أبريؿ  17، معيد واشنطن"ركحاني قد يسمـ مف الزلزاؿ االنتخابي"،  ميدم خمجي، (2)

 <https://bit.ly/2tOdN2g> ، في:2017
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 ادكدن ػػػى محػػدكرىـ يبق أىفَّ ة بمعنى ػػػػاء الجميكريػػػػػػر بتغيير رؤسال تتغيٌ  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافة ػػػػالعامات ػػػياسالسٌ 
  .(1) ايةػػػلمغ

دكر  ويــــين موســـر حســـــمي يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافإلالسابؽ  الحككمةي رئيس ػػػص اإلصبلحػػػػكلخ
إن منصب رئيس الجميوري ىو منصب شرفي شكمي بطبيعتو الغرض منو ضمان "، بقكلو: الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػس

ن  الجميوريـــــــة فرئيــــــــسأاَل تحكم إيران من طرف دكتاتور.  ما ىو سوى الموظف اإلداري اْلعمى في البمد، وا 
أحد أىـ  (James F. Jeffrey) ريــــجيفس ـــجيم ،اػػػػػأمٌ   .(2)"السياسة مشكمتو ناتجة عن تدخمو في

في  ،ككمػػػػطيراف ازدادت عدائيةن منذ إبراـ االتفاؽ الن أىفَّ  رلػػػفي ،اإليرانػػػػػػػػػػػيتخصصيف في الشأف المي 
ر مف يغيٌ يي  الذم تكقع الكثيركف أف يةػػػػػػبكالية رئاسية ثان ئزفاال عتدؿ حسف ركحانيالرئيس المي  أىفَّ حيف 
ى لك أراد د حتٌ تشدٌ المي  ياال يستطيع أف يفعؿ الكثير لتغيير مكقف العدائية تجاه الخارج إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ٌسياسػػػة

 نــــمحس فٌ ػػػػلك .(3)اإلسبلمػػػية ؾ، كينطمؽ ىذا القكؿ مف طبيعة ىيكؿ السمطة في الجميكرية ػػػػػذل
 لو حسبو اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني الرئيس أىفَّ  حيث ،ؾػػػيرل عكس ذل اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانية الحككمة في الخبير ،يـــــميالن
 مديناميكيةل مكفيي  اػػػكم. االقتصادية المسائؿ في كخاصةن  ة،الداخمػػػي الٌسياسػػػة كضع في كبير دكره 
 قارنة بيفالمي  ،ددػػػػمكف في ىذا الصكيي . مختمؼ اتجاه العبلقػػػػػػات الدكلػػػػية في حرؾت أفٍ  لو شخصيَّةال
 تخصيب أنشطة تعميؽ عمى مثبلن  خاتمي ؽػػػػكاف فقد نجاد، أحمدم محمكد مع خاتمي محمد اسةػػػرئ

اف ػػػػكفي كمتا الحالتيف ك .الٌسياسػػػة الذم رفض ىذهاد ػػػ، عكس أحمدم نج2003اليكرانيـك في عاـ 
 ميزلة مجردب إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  الرئاسيةاالنتخابات كصؼ مكف ال يي  ،ذا السببػػػػػػلي .خامنئي الميرشػػػػػػػد عمي

  .(4) لياال معنى  أىنَّيا الميرشػػػػػػػد أىمأك غطاء تتستر فيو دكتاتكرية 

يحظى بمكانة مرمكقة عند الشعب  الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػسمنصب  إفٌ ف الحػػػػػاؿ، عةػػػػكبطبي
ا النػػػػػػػػظاـكعند  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني داللة ذلؾ نسبة المشاركة العالية التي تعرفيا انتخابات الرئاسة منذ  أيضن

، العػػػػراؽ ضدَّ القاىرة  ى في ظركؼ الحربعدـ انقطاعيا حتٌ  عمى النػػػػػػػػظاـ، كحرص تأسيس الجميكرية
                                                           

، 2014مايك  09 نت،. العربـــــــــّيةياسة طيراف لـ تتغير مع الرؤساء""، : سٌ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافصالح حميد، "مترجمة رؤساء  (1)
 >http://ara.tv/vspyg< ، في:2016أغسطس  03شكىد في 

(، 2002)عماف: دار الجناف لمنشر كالتكزيع،  2011 - 1979الخارجية اإليرانية  الّسياسةأحمد نكرم النعيمي، ( 2)
 .138 ص

يكنيك  01، معيد واشنطن؟ حسننا، كلكف يجب اإلجابة عمى ىذه األسئمة أكالن"، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافجيمس جيفرم، "احتكاء  (3)
 <https://bit.ly/2slc70O> في:، 2017يكليك  18، شكىد في 2017

)4(
 Interview by Mohsen M. Milani, Interviewee Greg Bruno, Interviewer,"Iranian Presidents Have a Critical 

Role in Policymaking", Council on Foreign Relations, 10/06/2009, accessed on 25/02/2018, 

at:<https://on.cfr.org/2KUE8GM> 

http://ara.tv/vspyg
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. نسبة المشاركة 2017 عاـ آخرىااف ػػػػػى اآلف، كا حتٌ ػػػػػا رئاسين ػػػػانتخابن اثنا عشر  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففقد شيدت 
كانت نسبة المشاركة  1980رئاسية جرت  انتخاباتأّول ففي . %50فاقت في كؿ ىذه االنتخابات 

 ثةــــالـــالث، أٌمػػػا%.  64.24كانت نسبة المشاركة  1981التي جرت في  يةـــــالثان%. كفي 67.42
ا كصمت المشاركة في ػػػ%. بينم74.26( فكصمت نسبة المشاركة 1981المقامة في نفس السنة )

 أٌمػػػا%. 54.59( 1989) سةــــالخام%. في حيف كانت في 54.75( إلى 1985) ةـــرابعــــال
%. بينما ارتفعت في 50.60( فكصمت نسبة المشاركة فييا 1993انتخابات رئاسية ) ادســـــس

ا االنتخابات ػػػ%. أمٌ 66.77( كانت 2001) نةـــــالثامكفي  %.79.92( إلى 1997) عةـــــالساب
 كالثػػػػػانػػػػػػػػػػية%، 62.84عرفت نسبة المشاركة فييا  األيكلػػػػىفقد عرفت جكلتيف،  عةـــــالتاسالرئاسية 
، %85.21( 2009) رةـــــــالعاشفي االنتخابات الرئاسية  المشاركة %. بينما كصمت نسبة59.76

في حيف عرفت االنتخابات الرئاسية الحادم عشر نسبة مشاركة  .كىي أعمى نسبة مشاركة حٌتى اآلف
 .() %73.33عشر إلى  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيةفي االنتخابات  ت النسبة%. في حيف كصم76.25قدرت بػ: 

ا ػػػإلى غاية كقتن فقد كصؿاإلسبلمػػػية  اء الذيف حكمكا الجميكريةػػػػدد الرؤسػػػػػع ،اػػػػػأمٌ   
رئيس لمجميكرية أٌكؿ ( 1981 - 1980) درــي صــــن بنــــأبو الحسة رؤساء: ػػػػػػسبعإلى الحاضر 

ات ػػػراعػػػػقاؿ عف الصمف طرؼ مجمس الشكرل بعد فترة قصيرة بسبب ما يي  تنحيتوالذم تـ اإلسبلمػػػية 
ي ػػػػػػثان ؛ا عمى التيار الميبراليػػػػأف بني صدر كاف محسكبن  المحافظ، خاصةن التي كانت بينو كبيف التيار 

( الذم تـ اغتيالو، في حيف كؿ مف تبقى مف 1981 - 1981) يــائـــي رجــــمد عمـــمحرئيس كاف 
 ؛(1989 - 1981) ئيــــخامن عمــــيمتتالتيف، ابتداءن مف:  استمركا في المنصب لعيدتيف الرؤساء

 - 1997) ميــــخات محـــمدفػػػػػ:  ؛(1997 - 1989)أكـــبر ىاشـــمي رفسنـــجاني  عمــــيبله: ػػػػت
- 2013) يـــانـــن روحــــحسإلى غاية  ؛( 2013 - 2005) ادـــدي نجـــود أحمـــحمــم: ػػفػ ؛(2005

في الببلد كالكجو العاـ  شخصيَّةي أقكل ػػػػػػػػثان مف الناحية القانكنية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافس ػػػرئي ييعد ،اػػػػػػكمن ػػػػكعم (.
ؾ ػػػناىية كالخارجية، الداخمػػػيات ػػػػػياسأثير عميؽ عمى السٌ ػػػيككف لو ت مكف أفٍ ة. كيي اإلسبلمػػػيلمجميكرية 

 الٌسياسػػػةاألعمى التشاكر معيا مف أجؿ صياغة الميرشػػػػػػػد يجب عمى  القكل الرئيسية التي مف أىنَّوي 
 .يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافإلالخارجية 

                                                           
() مركز الجزيرة لمدراساتكاالنتخابات: متابعة تحميمية"،  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففاطمة الصمادم، " :أنظر لممزيد من التوسع ،

.. إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافصالح حميد، ". ك   <http://bit.ly/2Lg20k7>، في:2018مايك  28، شكىد في 2017أبريؿ  18)تقارير(، 
 ، في:2018 مايك 28شكىد في  ،2017 مايك 08، . نتالعربـــــــــّية ثانية"،ركحاني رئيسان لكالية 

<http://ara.tv/yjr3y> 
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 ان(ـــــرلمـــالباإلسالمـــي )ورى ــــس الشـــ: مجمالثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

السمطة التشريعية  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  )مجمس شكرای اسبلمی(اإلسبلمػػػي  الشػػػػكرل مجمػػػس ؿػػػػػييمث
. تأسست ىذ الييئة بعد الثكرة مباشرةن لتحؿ (58)المادة  ما جاء في نص الدستكرػػػػى في الببلد كػػػػلك األي 

مجمس الشكرل الكطني. كىي تعتبر بمثابة مجمس لمشعب منتخب باالقتراع السرم كالمباشر بذلؾ محؿ 
ية. كيككف عمر العيدة النيابة ػػػػػما ىك مكجكد في الديمقراطيات الغربمف طرؼ المكاطنيف عمى غرار 

  لمتجديد. قابمةع سنكات ػػػػػالكاحدة أرب

 كـاـ حي ػػػػدنا أيػػػسائ ما كافعكس  الكاحدة ةػػػػرفظاـ الغي ػػػػػػبن اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانياف ػػػؿ البرلمػػػػيعم 
ا إلى ػػػػػمقس (1979 - 1906) اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانياف البرلماف ػػػػأيف ك القاجارييف كالبيمكييف : ( 02) غرفتيفمن

مس ـــمج يى الثػػػػػانػػػػػػػػػػية، بينما أك الغرفة السفمى ، كىك بمثابة مجمس لمشعبالمجمس ىي ىػػػػػلك األي 
 290ا مف ػػػػحالين اإلسبلمػػػي مجمس الشكرل  يتككفك أك المجمس األعمى )کاخ مجمس سنا(.  يوخـــالش

كؿ  ييمثؿحيث ب الكثافة السكانية لكؿ محافظة استاف( حسب) إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيةمحافظة  31كف ييمثمعضكنا 
)الزرادشت كالييكد  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعترؼ بيا في ات المي ػػػػا األقميٌ ػػػػػأمٌ  .ناخبألؼ  150عضك نحك 
تتـ مناقشات المجمس بطريقة ما ػػػػكمقعد.  290د مف أصؿ ػػػة مقاعػػػػممثمة بخمس فيي (،كالمسيحيكف

 ثي العدد اإلجمالي لمنكابثمي  شترط حضكرما يي ػػػػك في الحاالت االستثنائية. عبلنية بمكجب الدستكر إالٌ 
  ة. الداخمػػػيى يتـ االعتراؼ بالجمسات البرلمانية كالمكافقة عمى المشاريع كالمكائح حتٌ 

يتـ بعػد االنتيػاء مػف اإلسبلمػػػي لمجمس الشكرل الداخمػػػي  النػػػػػػػػظاـمف ( 27ب المادة )ػػػػحسك  
 .عبةس عشػػرة شيػػػػػػػػمراسػػـ اليمػػيف الدسػػتكرم، تقسػػيـ أعضػػاء المجمػػس بالقرعػػة بصػػكرة متسػػاكية عمػػى خم

ا لممػػادة كأخػػرل خاصػػة كفقنػػ تخصصػػيةإلػػى لجػػاف اإلسبلمػػػػػي تنقسػػـ المجػػاف البرلمانيػػة فػػي البرلمػػاف ما ػػػػػػك
ناقشػػػة كتمريػػػر مشػػػاريع القػػػكانيف مىػػػك ؿ ىػػػذه المجػػػاف ػػػػػػ، كاليػػػدؼ مػػػف تشكٌ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمػػػف دسػػػتكر  (85)

الداخمػػػػػػي  النػػػػػػػػػػػظاـمػػػف  (49)المػػػادة  كتقسػػػـ .كاالقتراحػػػات المقدمػػػة مػػػف الحككمػػػة أك أعضػػػاء البرلمػػػاف
لجنػة التعمػيـ كالبحػكث  الي:عمى النحك التٌػلجنة  أربعة عشرة إلى تخصصيةال المجافاإلسبلمػػػي  لمبرلماف

ياسػػػػة الخارجيػػػػة، لجنػػػػة القػػػكمي كالسٌ  األمػػػػػػػػػػػػػػفكالتقانػػػة، المجنػػػػة االجتماعيػػػػة، المجنػػػة االقتصػػػػادية، لجنػػػػة 
ة الداخمػػػػيالطاقة، لجنة التخطيط كالميزانيػة كالمحاسػبة، لجنػة الصػحة كالعػبلج، لجنػة المجػالس كالشػؤكف 

لمػػببلد، لجنػػة الصػػناعات كالمنػػاجـ، لجنػػة اإلعمػػار، المجنػػة الثقافيػػة، المجنػػة القضػػائية كالقانكنيػػة، لجنػػة 
لجػاف كىػي: المجنػة المشػتركة، ػػػػت ػػػسبينما تضػمف المجػاف الخاصػة  .الزراعة كالماء كالمصادر الطبيعية

الشػػػػػكرل  الداخمػػػػػػػػي لمجمػػػػػس النػػػػػػػػػػػػػظاـتػػػػػدكيف  التحقيػػػػػؽ، جنػػػػػةالمجنػػػػػة الخاصػػػػػة، لجنػػػػػة التكفيػػػػػؽ، لجنػػػػػة 
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مجمػػس الشػػكرل  صػػبلحياتيخػػص  فيمػػا ،اػػػػػػػأمٌ   .(1) ( مػػف الدسػػتكر90كأخيػػرنا لجنػػة المػػادة ) اإلسبلمػػػػػي،
  :(2) ، فقد حددىا الدستكر كما يمياإلسبلمػػػي

  ٌتتعارض مع أحكاـ المذىب سف القكانيف في كافة المجاالت كالقضايا بشرط أال 
 ؛أك الدستكر الرسمي

  شرح القكانيف العادية كتفسيرىا كاقتراح مشاريع القكانيف، كالتصكيت عمى المكائح
 ؛القانكنية المقدمة مف طرؼ الحككمة

 ؛التدقيؽ كالتحقيؽ فػي جميع شؤكف الببلد 

 ؛منح الثقة لمكزراء كالحككمة كمساءلتيـ 

  ؛المجمس 2/3بشرط مكافقة ثمثا  ةػػػػػػػس الجميكريػػػػػػػػرئيمساءلة  

  المكافؽ عمى عمميات االقتراض أك اإلقراض أك المساعدات التي تقدـ عمييا الحككمة
 ؛سكاء داخمينا أك خارجينا

  الدكلػػػػية؛المصادقة عمى المكاثيؽ، كالعقكد، كالمعاىدات، كاالتفاقيات 

  ؛رفيةالمصادقة عمى فرض األحكاـ العي 

  الدستػػػػكر.ػػس صيانػػػػة مجمػػػانتخاب األعضاء الستة الحقكقييف مف 

في  الٌسياسػػػيةيات التي يتمتع بيا مجمس الشكرل مف أقكل المؤسسات ػػػػػذه الصبلحػػػػؿ ىػػػػػتجع
نٌ ػػػػػرين ػػػػليس نظ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ا إلى درجة جعمت الباحث الفرنسػػػػا عمى أرض الكاقػػػػما فقط، كا  ي ػػع أيضن

مف حيث قكة التأثير بعد  النػػػػػػػػظاـفي  الثػػػػػانػػػػػػػػػػي رئيسو بالرجؿيصؼ  (Olivier Royيو روا )ــــــيفأّول
مجمس الشكرل ىيئة مستقمة كلو  أىفَّ ع ػػػػؾ، كمػػػػػـ ذلػػػػػػرغ .(3) الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػس الميرشػػػػػػػد كقبؿ

                                                           
 .37 - 20، ص ص 2016الداخمي لمجمس الشكرل اإلسبلمي"، آب / أغسطس  النػػػػػػػػظاـ" (1)
(، المادة 76(، المادة )74(، المادة )73المادة )(، 72) (، المادة71) المادة، المرجع السابق "،اإليرانػػػػػػػػػػػي"الدستكر  (2)
 (.91(، المادة )79(، المادة )77(، المادة )80(، الفقرة الثانية، المادة )89(، الفقرة األكلى، المادة )89(، المادة )87)
)بيركت: مركز  2، ط اإليرانـــــــــــية -العربـــــــــّية والعالقات  إيـــــــــــــــــرانالقرار في  ُصْنــــــــــعنيفيف عبد المنعـ مسعد،  (3)

 .112، 88(، ص ص 2002، العربػػػػػػػػػٌيةدراسات الكحدة 
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دعى: يرتبط في عممو التشريعي مع ىيئة أخرل تي  أىنَّوي  غير ػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػما رأينػػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػصبلحيات كاسعة 
مجمػػػػػس  بكجكد الييئة المنتخبة شعبينا ال تتـ إالٌ  مشركعيتو، كىك أىفَّ بؿ  الدستــــور،مجمـــــس صيانــــة 

 كالمصادقةتمارس ميمة التقنيف إذ  ىيئة رقابية غير تشريعيةذا األخير ػػػػػى ييعد الدستػػػػكر.صيانػػػػة 
 نيا البرلماف مع المذىب الجعفرم كالدستكر. بمراقبة مدل تكافؽ القكانيف التي يسي مجمس اليختص  حيثب

التي ال  النػػػػػػػػظاـالمؤسسة الكحيدة في  أىنَّوي اإلسبلمػػػي ز مجمس الشكرل ائؽ يتميٌ العً ذا ػػػـ ىػػػػكرغ
ؾ بعد إجراء استفتاء ػػػػ فػي حالة انحرافيا عف كظائفيا القانكنية. كذلتحمو مباشرةن إالٌ  سمطة أفٍ  ةتممؾ أيٌ 
نٌ ػػمسؤكالن أم ييعدما ال ػػػػػلمحؿ. ك مجمػػػػػس ا تتـ مراقبتو بكاسطة ػػػماـ السمطتيف التنفيذية كالقضائية كا 
 ييعداكرة، إذ ال ػػػممنلاح لمبرلماف ىامشنا ػػػػالعممي أتع ػػػػػالكاق أىفَّ أشرنا. غير  ماػػػػػالدستػػػػكر كصيانػػػػة 
مكف لمجمس الشكرل عدـ قبكؿ كجيات نظر حيث يي ب الدستػػػػكرمجمػػػػػس صيانػػػػة كمينا لسمطات  خاضعنا
ثة ػػػػػػػىذه الحالة يرجع المكضكع محؿ الخبلؼ إلى سمطة ثال الدستػػػػكر كفيمجمػػػػػس صيانػػػػة خبراء 

 .النــــــــظامة ـــص مصمحــع تشخيــــمجم دعى:تي 

دكرات انتخابية تشريعية،  عشػػػػر منذ تأسيسيا إلى غاية اليكـاإلسبلمػػػية الجميكرية  تػػػػكعرف
، 2016في كآخرىا ، 1980عاـ  أٌكؿ دكرة، كانت %50كانت نسبة المشاركة فييا كميا تزيد عف 
عمــــي أكـــبر ىاشـــمي ىـ: أٌكؿ ة رؤساء، كاف ػػػػػر، خمسػػػػكتكلى رئاسة المجمس في ىذه الدكرات العش

 وريــــن  قـــناط أكـــبر عمــــي ؛(1992 - 1989) يــــدي كروبــــمي ؛(1989 - 1980)رفسنـــجاني 
 - 2004) داد عادلـــالم عمي حــــغ ؛(2004 - 2000) كروبــــي ميــــدي ؛(2000 - 1992)

  اآلف(. حٌتى  - 2008) الريجـــــاني عمــــي ؛(2008

، مع غبلـ 2004عمى رئاستو إلى غاية الشّْيعة يف رجاؿ الدّْ  بسيطرةا ػػػػػز المجمس عمكمن تميٌ يك 
عمي الريجاني الرئيس  عمميف، كبعدهلمبرلماف مف غير المي  أٌكؿ رئيساف ػػػػػعمي حداد عادؿ، الذم ك

فيي مناطة بمكافقة  ،البرلمانيةا شركط المشاركة في االنتخابات ػػػػػأمٌ  .اإليرانػػػػػػػػػػػيالحالي لمبرلماف 
، المجاف التنفيذية أكالن  :كتنقسـ ىذه المؤسسات إلى مجمكعتيف .المؤسسات ذات الصمة بيذا المكضكع

كتحدد المجالس التنفيذية شركط  الدستػػػػكر.مجمػػػػػس صيانػػػػة  ،ثػػػػػانػػػػػػػػػػيناة، الداخمػػػيالتابعة لمحككمة ككزارة 
كفي حالة استكفيت جميع ىذه الشركط في المرشح يتـ إحالة المكضكع  ،الكاجب تكفرىا في المترشحيف

  عمييا.  الدستػػػػكر لممكافقةمجمػػػػػس صيانػػػػة إلى 
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 ة ــــــــطة القضائيـــ: السمالثــــــــــــالـــــــث الفــــــــــــرع

كاألخير في  الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثالضمع )قكه قضائيو ايراف(  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي القضائيػػػػػػػػة ؿ السمطة ػػػػػشكٌ تي 
ث السمطات الحاكمة، كىي تعتبر مف الناحية الدستكرية مؤسسةن مستقمةن مثميا مثؿ السمطة التنفيذية ػػػػػمثم

حقاؽ مسؤكلية إحقاؽ العدالة، ك عف الحقكؽ الفردية كاالجتماعية الدفاعكالتشريعية. غايتيا األساسية   .ا 
 : (1) يػػػػيا فقد حددىا الدستكر عمى النحك اآلتػػػػػميام ،اػػػػػأمٌ 

  ،صػػػدار الحكػػػـ بخصػػػكص التظممػػػات كاالعتػػػداءات كالفصػػػؿ فػػػػي  كالشػػػكاكلالتحقيػػػؽ كا 
 )الحسػبة( الدعاكل كالخصكمات، كاتخػاذ القػرارات كالتػدابير البلزمػة فػػي ذلػؾ القسػـ مػف األمػكر الحسػبية

 ؛الذم يعينو القانكف
 ؛المشركعةة كبسط العدالة كالحريات ػػػػصيانة الحقكؽ العام 
 ؛اإلشراؼ عمى حسف تنفيذ القكانيف 
 زيػػػػػرىـ كتنفيػػػػػذ األحكػػػػػاـ الجزائيػػػػػة كشػػػػػؼ الجريمػػػػػة كمطػػػػػاردة المجػػػػػرميف كمعػػػػػاقبتيـ كتع
 ؛المدكنةاإلسبلمػػػية 
  إصبلح المجرميفكذا اتخاذ التدابير البلزمة لمحيمكلة دكف كقكع الجريمة، ك. 

ل  ييعػػدتتمثػػؿ فػػي ككنػػو  اإليرانػػػػػػػػػػػػػيالقضػػاء  ، خصكصػػيةفػػإفٌ ة، ػػػػػػػػى جانػػب ىػػذه الميػػاـ العامػػػػػػػكا 
ا، كىػك يصػر عمػى ىػذه الصػيغة العقائديػة، حيػث جػاء ذكرىػا فػي ديباجػة الدسػتكر ػػػػػاءن إسبلمين ػػػػنفسو قض

إلػػػى تطبيػػػؽ عقائديػػػة القضػػػاء  السػػػعيمػػػف خػػػبلؿ اإلسبلمػػػػػػية العدالػػػة  ضػػػركرة تحقيػػػؽالتػػػي أكػػػدت عمػػػى 
ع ػػػػػػػة، فيضػػػمف أرباإلسبلمػػػػػػيالييكػػػؿ القضػػػائي فػػػي الجميكريػػػة  ،اػػػػػػػػػأمٌ  .(2) التقاضػػػيكعقائديػػػة مضػػػمكف 

، يميو كزير العدؿ، فػرئيس المحكمػة العميػا، القضائيػػػػػػػػةدرجات، يتربع عمى قمة ىذا السمـ رئيس السمطة 
أعمػػى مسػػؤكؿ فػػػي ىػػذه السػػمطة  تىٍعيًػػيفبينمػػا يتػػذيؿ ىػػذه اليراركيػػة المػػدعي العػػاـ )النائػػب العػػاـ(. كيػػتـ 

سة سػنكات قابمػة ػػػػػلفتػرة تصػؿ إلػى خم اإليرانػػػػػػػػػػػػياألعمػى الميرشػػػػػػػػد ر مف ػػ)رئيس السمطة القضائية(، بأم
 .( مف الدستكر157حسب ما جاء في المادة )الشّْيعة  الدّْيفيككف مف رجاؿ  لمتمديد. كيشترط فيو أفٍ 

                                                           
 (. 156) المادة ،المرجع السابق "،اإليرانػػػػػػػػػػػي"الدستكر  (1)
، ص المرجع السابق ،اإليرانـــــــــــية -العربـــــــــّية  والعالقات إيـــــــــــــــــران في القرار ُصْنــــــــــعنيفيف عبد المنعـ مسعد،  (2)

120. 
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قيػاـ ال: أكالن لشػاغمو صػبلحيات كبيػرة، حيػث يخكلػو  القضائيػػػػػػػػػةرئػيس السػمطة  ح منصبػػػػػػػكيتي
الكبػػػار بمػػػا فػػػييـ القائػػػد )الػػػكلي الفقيػػػو( الػػػذم  اإليرانػػػػػػػػػػػػػػييفميمػػػة التحقيػػػؽ فػػػي الذمػػػة الماليػػػة لممسػػػؤكليف 

دىػػـ، قبػػؿ تحٌمػػؿ المسػػؤكلية كبعػػده. الأك كمعاكنيػػو كالػػكزراء، كزكجػػاتيـ، ك  الجميكريػػػػػػػػػة، رئيػػػػػػػػػػس، ك عيينػػو
عداد المكائح القضائية المتناسبة مع ، ك الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػسإضافة، إلى اقتراح كزير العدؿ عمى   نػػػػػػػػظاـا 

ة، تكظيؼ القضاة كالبػت فػػي عػزليـ، تنصػيبيـ، نقميػـ، تحديػد كظػائفيـ، كتػرقيتيـ، اإلسبلمػػػيالجميكرية 
ػػا مػػف رجػػاؿ  ا أفٍ مػػرئػػيس المحكمػػة العميػػا، كالمػػدعي العػػاـ لمػػببلد، المػػذاف يشػػترط فيي كتىٍعيًػػيف يككنػػا أيضن
إضػػافة إلػػى إشػرافو عمػػى تشػػكيؿ ديػكاف العدالػػة اإلداريػػة، الغػرض منػػو التحقيػػؽ  ،ذاػػػػػػػ. ى(1) الشّْػػيعة الػدّْيف
 الناس كاعتراضاتيـ كتظمماتيـ مف المكظفيف أك الدكائر أك المكائح الحككمية.  شكاكلفػي 

كزيػػػر العػػػدؿ  أىفَّ ؾ ػػػػػػػػفقػػػط. ذل كالشػػػكاكلدؿ المرجػػػع الرسػػػمي لمتظممػػػات ػػػػػػػػالع تيعػػػد كزارةا ػػػػػػػػػبينم
كالسػػػػمطتيف التنفيذيػػػػة  القضائيػػػػػػػػػػػػةالسػػػػمطة  بالعبلقػػػػػػػػػػات بػػػػيفيتحمػػػػؿ مسػػػػؤكلية كافػػػػة األمػػػػكر المرتبطػػػػة 

 القضائيػػػػػػػػػةمكػف لػرئيس السػمطة يي  أىنَّػوي نسؽ فقط بيف السمطات الحاكمػة، غيػر مي  أىنَّوي ما يعني م كالتشريعية
غير القضاة،  تىٍعًييفؾ الصبلحيات التي تخص ػػػػأف يفكض إليو أمر الصبلحيات المالية كاإلدارية، ككذل

كفػي ىذه الحالة تككف لكزير العدؿ تمؾ الصػبلحيات كالكظػائؼ التػي تمنحيػا القػكانيف لمػكزراء باعتبػارىـ 
مػف رئػيس السػمطة  تىٍعيينػوالمحكمػة العميػا فػإلى جانػب أف رئيسػيا يػتـ  ،اػػػػػػػػأمٌ  أعمى المسؤكليف التنفيذييف.

ا ىك مف يحدد القكاعد التي يػتـ تشػكيؿ  سنكات، فإفٌ  سػػػػالقضائية لمدة خم رئيس السمطة القضائية أيضن
، فيػػي إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرافيخػػص الميػػاـ الدسػػتكرية لممحكمػػة العميػػا فػػي  كفيمػػا  .(2) أساسػػياالمحكمػػة العميػػا عمػػى 

شػػراؼ عمػػى صػػحة تنفيػػذ اإل بػػػ:( مػػف الدسػػتكر، 161المػػادة ) تياميػػاـ أساسػػية، حػػدد بلثػػػػػػػتػػنحص فػػي ث
  القكانيف فػي المحاكـ، كتكحيد المسيرة القضائية، كأداء المحاكـ لمسؤكلياتيا القانكنية.

 ؛أكالن كاع مػف المحػاكـ: ػػػة أنػػػػبلثػػػػػحيث التنظيـ مف ثمف  اإليرانػػػػػػػػػػػيؿ القضائي ػػػػكف الييكػػػػػكيتك
ــــالمحاك ــــة أو القضـــــــم العامــــ ــــالث المحاكــــــــم ؛كثػػػػػانػػػػػػػػػػػػػينا، اديـــــــاء العـ فيػػػي  ؛ةالثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػثا ػػػػػػػػ، أمٌ وريةـ

ـــم ـــالخاص المحاكــــ . كتقػػـك المحػػاكـ العامػػة بػػدرجاتيا المختمفػػة بالبػػث فػػي القضػػاء العػػاـ، حيػػث تحػػدد ةــ
اختصاصػػػاتيا بػػػالنظر فػػػي جميػػػع الػػػدعاكل باسػػػتثناء مػػػا يػػػدخؿ فػػػي نطػػػاؽ اختصػػػاص المحػػػاكـ الثكريػػػة 

ىػػای انقػػبلب اسػبلمی( حالػػة اسػػتثنائية فػػي  الثكريػػة )دادهاهاإلسبلمػػػػية  تيعػػد المحػػاكـا ػػػػػػػبينم  .(3) كالخاصػة

                                                           
 (.162) (، المادة158) ، المادة(160(، المادة )142) ، المادةالمرجع السابق "،اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني"الدستكر  (1)
 (.161)(، المادة 160) (، المادة159(، المادة )173) ، المادةنفسوالمرجع  (2)
، ص المرجع السابق، اإليرانـــــــــــية -العربـــــــــّية  والعالقات إيـــــــــــــــــران في القرار ُصْنــــــــــعنيفيف عبد المنعـ مسعد،  (3)

123. 



 :اْلّول الفصـــــــل
 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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حػػػكؿ  ةيػػػث اسػػػتطاعت االسػػػتمرار رغػػػـ مػػػركر عػػػدة عقػػػكد عمػػػى الثػػػكرة كاالتيامػػػات الكثيػػػر بح إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
بلف عػػف انشػػاء المحكمػػة الثكريػػة فػػي ػػػػػػػذ اإلعػػػػػػانتياكيػػا لحقػػكؽ االنسػػاف كاالعػػدامات بػػدكف محاكمػػة. فمن

ذا النػكع مػف ػػػػػ، كىػػػػػػػػػػػػػػػػ الممكػي النػػػػػػػػػظاـيػـك كاحػد مػف سػقكط  بعػد ػػػػػػػػػػػػػػػػ الخمينيبأكامر مف  1979فبراير 
ى المصادقة عمى قانكف تشكيؿ محاكـ نكنية كالدستكرية، كاستمر ذلؾ حتٌ القضاء يعمؿ خارج األطر القا

دؿ ىػػذا القػانكف ىيكمػة القضػػاء الثػكرم، كجعمػو جػػزءن مػف المنظكمػػة ػػػػػحيػث ع .(1)1994 يكليػػكالثػكرة فػي 
مرة حدد بشكؿ دقيؽ اختصاصات المحاكـ الثكريػة، كالتػي ىػي ٌكؿ أل أىنَّوي ، باإلضافة اإليرانػػػػػػػػػػػيةالقانكنية 

 : (2) اآلتيةتشمؿ المجاالت  1994حسب ما جاء في قانكف 

  كتمؾ التي تقع ضمف نطاؼ اإلفساد الداخمػػػي كالخارجػػػي مػػػػػػػػػػفلؤلالجرائـ المكجية ،
 ؛في األرض
  ؛آية اهلل الخميني، كمرشدىا الحالي عمي خامنئياإلسبلمػػػية إىانة مؤسس الجميكرية 
  التجسس؛ك  ؛كممارسة التخريب النػػػػػػػػظاـ ضدَّ التلمر 
 ؛التربح غير مشركعك  ؛تيريب المخدرات 
 التاسعة كاألربعكف القضايا ذات الصمة المادة ()  ؛(3) إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمف دستكر 
  أك حمؿ السبلح كاستخداـ اإلرىاب كتدمير اإلسبلمػػػية  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافجميكرية  ضدَّ المؤامرة

 .(4)اإلسبلمػػػية الجميكرية  ضدَّ المبنى المكجو 

المحاكـ الثكرية، كىك  عف عند الحديث آية اهلل صادؽ خمخالي األكثر شيرةن  شخصيَّةد ػػػػػتيعك 
حيث أشتير  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافل حدكد عدتصيتو  أىفَّ ما ػػػػػ. ك1980 سنة الذم ترأسيا منذ تأسيسيا إلى غاية

                                                           
يكليك  05شكىد في ، 2017مايك  01، الفجر بوابة"، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف"عسكرة السمطة القضائية في  محمكد الشكرل، (1)

 <http://bit.ly/2PiZcVV> ، في:2017
، ص المرجع السابق، اإليرانـــــــــــية -العربـــــــــّية  والعالقات إيـــــــــــــــــران في القرار ُصْنــــــــــعنيفيف عبد المنعـ مسعد،  (2)

124. 
( )( مف الدستكر: "49تقكؿ المادة )الثروات الناشئة عن الربا والغصب والرشوة واالختالس  الحكومة مسؤولة عن أخذ

والسرقة والقمار واالستفادة غير المشروعة من الموقوفات ومن المقاوالت والمعامالت الحكومية وبيع اْلراضي الموات 
ا والمباحات اْلصمية، وتشغيل مراكز الفساد وسائر الطرق غير المشروعة، ويجب إعادة ىذه الثروات إلى أصحابي

الشرعيين، وفـي حالة مجيوليتيم تعطى لبيت المال، ينفذ ىذا الحكم من خالل التفحص والتحقق والثبوت الشرعي 
 ".من قبل الحكومة

)3(
 Lawyers committee for human rights, "the justice system of the Islamic republic of Iran", lawyers 

committee for human rights, 01/05/1993, accessed on 03/08/2017, at:<http://bit.ly/2mcOink> 
)4(

 Lawyers committee for human rights, Op.Cit. 



 :اْلّول الفصـــــــل
 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام
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 ضدَّ قاؿ عف كثرة أحكاـ اإلعداـ التي أصدرىا بسبب ما يي « رــــي اْلحمـــالقاض»رب كثيرنا باسـ ػػػػػفي الغ
كالسرعة التي  )السافػػاؾ( اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيةالجيش كاالستخبارات  الشػػػػػاه كضباطكبار المسؤكليف في حككمة 

ى نكفمبر مف العاـ نفسو كانت كحتٌ  1979مدفاع. فمنذ فبراير عاـ كانت تنفذ بيا، كعدـ كجكد ممثميف ل
، كثير منيـ مف قكات االستخبارات 550المحاكـ الثكرية قد نفذت أحكاـ إعداـ عمى نحك   مسؤكالن

أصدر أحكاـ اإلعداـ بحؽ  بأىنَّوي اف يعتز ػػػػكخمخالي نفسو ك .(1)الشػػػػػاه كالجيش خبلؿ عيد  )السافاؾ(
  .(2) الممكيمف كبار المسؤكليف كجنراالت الجيش في العيد  1700

 التجاكزاتبعض  ويــــــوســـى المــــموس اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيارض ػػػعر المي ػػػػيذك ،أفػػػػػذا الشػػػػي ىػػػػكف

المحاكم الثورية منذ  َأنَّ "ارتكبتيا المحاكـ الثكرية، فيقكؿ:  التي ػػػػػػػػػػػػػػػ بعضيابالغ في  أىنَّوي يبدك  التي ػػػػػػػػػػػػػػػ
اإلسالمـــية اْلحكام  َأنَّ حجتيم في ذلك  ألف شخص باإلعدام الذي نفذ فوًرا. 40تأسيسيا، حكمت عمى ما يقرب 

ألف شخص بالحبس  25واضحة وليست ىناك حاجة لممحاكمات والتحقيقات فييا. كما حكمت عمى ما يتجاوز 
ألف شخص، وأعدمت المرابين )الذين يأخذون الربا(، وحكمت  45لفترات طويمة، وصادرت أموال ما يقارب عن 

لى ذلك، لم تسمح لممتيمين ، إضافة إ] ... [بالموتبالرجم عمى المرأة الحامل من غير زواج، وعمى طفميا 
االستنجاد بمحامي الدفاع واستئناف الحكم، ولم يؤخذ مرور الزمان بعين االعتبار بذريعة أن اإلسالم ال يعترف بيذه 

كبعد آية اهلل صادؽ خمخالي، خمفو آية اهلل محمد محمدم الكيبلني كرئيس المحاكـ  .(3) "] ... [اْلشياء
أبنائو بتيمة  ضدَّ ، الذم أشتير بقضية إصدار أحكاـ اإلعداـ (1985 - 1980)اإلسبلمػػػية الثكرية 

  .الماضياالنتماء إلى منظمة مجاىدم خمؽ في الثمانينيات مف القرف 

، كالذم اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيي القضاء ػػػث التنظيـ الييكمػػػكاألخير في مثم الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثف ػػػػا الركػػػػأمٌ 
منو بمكجب  ف جزءه ىذا النكع مف القضاء تككٌ  أك القضاء الخاص، فإفٌ  ةــــالخاص المحاكـــــمنقصد بو 

 اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيالدستكر كبمقتضى نصكص دستكرية، لعؿ أىميا: محاكـ األسرة التي أشار ليا الدستكر 
في المادة  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيالدستكر اختصاصيا الدستكر ة التي يحدد ػػػػريػػػ(، كالمحاكـ العسك21في )المادة 

يتم تشكيل المحاكم العسكرية وفًقا لمقانون لمتحقيق فـي الجرائم المتعمقة بالواجبات العسكرية الخاصة، أو "(:172)
ة، ولكن يتم التحقيق اإلسالمـــي اْلمنية التي ُيتيم بيا أفراد الجيش، أو الدرك، أو الشرطة، أو قوات حرس الثورة 

كمحاكـ الصحافة  .زارة العدل فـي المحاكم العادية"فـي جرائميم العادية، أو تمك الجرائم التي تقع ضمن إجراءات و 

                                                           
 .المرجع السابقمحمكد الشكرل،  (1)
، 2003 نكفمبر 28"، اإليرانػػػػػػػػػػػيةعمي نكرم زاده، "كفاة خمخالي صاحب قرارات اإلعداـ كرئيس أكؿ محكمة لمثكرة  (2)

 <http://bit.ly/2uuVfUo> :، في2017 يكليك 13شكىد في 
 .145 - 144، )]د. ـ: د. ف.، د. ت.[(، ص ص الثورة البائسةمكسى المكسكم،  (3)



 :اْلّول الفصـــــــل
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ية والجرائم المتعمقة بالمطبوعات، ـــياسيتم التحقق فـي الجرائم السّ " ( مف الدستكر:168التي عالجتيا المادة )
  .بصورة عمنية وبحضور ىيئة المحمفين"فـي محاكم وزارة العدل 

خارج نصكص الدستكر، فمعؿ أىميا كأشيرىا  تأػػالمحاكـ الخاصة التي نش أىفَّ ف ػػػي حيػػػػف
، التي نشأة بأمر مباشر مف آية اهلل الخميني لمكاجية بعض نــــالدّْيال ــــمة رجــــمحكعمى اإلطبلؽ 

ذا ىك السبب الكحيد إلنشاء ػػػػى أىفَّ ال يعتقد  بــــد الكاتـــــأحم فٌ ػػػػلك ،لمنػػػػػػػػظاـالمعارضيف  الدّْيفرجاؿ 
اإلماـ الخميني في بداية الثكرة رأل تشكيؿ محكمة خاصة  أىفَّ رل ػػػػػحيث يب مثؿ ىذا النكع مف المحاكـ

المكجية إلييـ بسرية تامة يـ لتنظر في التي اإلسبلمػػػي اريخ ػػػػى في التػػػػػكل، كذلؾ لممرة األي الدّْيفلرجاؿ 
 الدّْيفاليدؼ منيا الحفاظ عمى مركز كىيبة عمماء  بمعنى أصح، فإفٌ  .بعيدنا عف آذاف كعيكف الشعب

، الدّْيفيطمعكف عمى الجرائـ التي يرتكبيا بعض رجاؿ  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيكفحيث لـ يكف ب في المجتمع
قضية اختبلس أك ارتباط ذلؾ الشيخ بقضية ابتزاز أك باستثناء االشاعات عف تكرط ىذا الشيخ في 

 .(1) عزؿ ذلؾ الشيخ بسبب عبلقات جنسية غير مشركعة

تـ حميا مف طرؼ آية اهلل  أىنَّوي  بىٍيدى ترأس ىذا النكع مف المحاكـ آية اهلل أذرم  أٌكؿ مفاف ػػػػػك 
اعت الرجكع كاستأنفت ػػػػاستط أىنَّيا التي عرفتيا إالٌ  ةبعد التجاكزات الكبير  1984منتظرم في عاـ 

ذا ػػػػكى .1985حيث ترأسيا ىذه المرة رجؿ المخابرات آية اهلل محمد محػمػدم ريشػيػػرم عاـ عمميا، 
نظـ ليذه النكع مف المحاكـ لـ يتـ القانكف المي  أىفَّ  إالٌ  استنادنا عمى المرسكـ الذم أصدره الخميني

بعد آية اهلل محمد محػمػدم ريشػيػػرم خمفو  مف طرؼ خامنئي. 1990 إاٌل في عاـالمصادقة عميو 
ذا القانكف ػػكقد حدد ى .حجة اإلسبلـ غػبلـ حسػػيف محػػسني ايجئي عمى رأس ىذه المحكمة

  :(2) اليةالتٌ بالنظر إلى المكضكعات كالقضايا  اختصاصاتيا

  ؛يفالقيادة أك تكجيو اإلىانات ليا مف قبؿ رجاؿ الدّْ  ضدَّ التلمر 
  ّْ؛يفكافة التصرفات كاألعماؿ غير الشرعية التي يرتكبيا رجاؿ الد 
  العاـ التي يككف أحد الخصكـ فييا مف  مػػػػػػػػػػفلؤلكافة المنازعات المحمية المخالفة
 ؛يفرجاؿ الدّْ 

 ( جميع القضايا التي تدعك القيادة)إلى النظر فييا الميرشػػػػػػػد. 
                                                           

، رقـ العدد: الوسطياسييف"، في مكاجية المرجعيات كاإلصبلحييف السٌ  الدّْيف: محكمة رجاؿ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافأحمد الكاتب، " (1)
 <https://bit.ly/2lN2tz3> : ، في2017سبتمبر  11، شكىد في 1999يناير  25، 365

ص  ،المرجع السابق، اإليرانـــــــــــية -العربـــــــــّية  والعالقات إيـــــــــــــــــران في القرار ُصْنــــــــــعنيفيف عبد المنعـ مسعد،  (2)
126. 
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 كأا ػػػشّْيعين كاف أ يف سكاءن رجؿ دّْ  في محكمة أمٌ  ىيف ال تتكانمحكمة رجاؿ الدّْ  أىفَّ  ،عػػػػػكالكاق
جنكب قيـٌ بمدينة الشّْيعة  الدّْيفأك مصمحتو، فقد قامت محكمة رجاؿ  النػػػػػػػػػظاـ أمػػػػػػػػػػفيدد يي شّْيعي غير 

بعد إدانتيـ بتحريض  ةشّْيعال الدّْيفة ف رجاؿ ػػػبإصدار أحكاـ بالسجف عمى ستالعاصمة طيراف 
اعتقمت الشيخ كاؾ حسف  ،كفي المقابؿ .السعػػػػػػػػػػكديةأنصارىـ كالمشاركة في اليجكـ عمى السفارة 
في  الدّْيفمحكمة رجاؿ  عمى تـ عرضواإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانية  أميني، مفتي أىؿ السٌُّنة كالجماعة في كردستاف

تحريض الرأم العاـ ك ، النػػػػػػػػػظاـ ضدَّ يـ، ىي الدعاية تي  بلثػػػػػػكجيت محكمة إليو ثأيف مدينة ىمداف. 
ب في األمر فيما يتعمؽ باألحكاـ الصادرة عف ػػػالغري أىفَّ ما ػػػػك كالسٌُّنة.الشّْيعة كزرع الفتنة بيف  ه،ضدَّ 

 يا غير قابمة لمنقض )الطعف( أك االستئناؼ، كما أف جمساتيا سرية.نٌ كك ىذا النكع مف المحاكـ 

، اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانية القضائيػػػػػػػػةكؿ الصبلحيات المكجكد عند السمطة  ابقنا، فإفٌ ػػػػيؿ سما قً ػػػادنا لػػػػػاستن
حيث جدنا،  ؤثره مي  الٌسياسػػػيةتمعبو في الساحة  الدكر الذم يمكف أفٍ  أىفَّ ا نستنتج بدكف أدنى شؾ ػػػػتدعن
درنا كبيرنا مف حرية التصرؼ في ػػػتمتمؾ نفكذنا كبيرنا عمى مجرل األمكر في الببلد، كق أىنَّياالكاقع أثبت 

ة، كبصكرة خاصة عندما تعتبر حماية اإلسبلمػػػياتخاذ القرارات دكف الرجكع إلى القانكف أك المفاىيـ 
مكف اعتباره محايدنا بؿ ال يي  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيالقضاء  أىفَّ ما ػػػػك .(1) ضركريناشيئنا  الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـمصالح 

 .لمنػػػػػػػػظاـعارض لمخط العاـ طرؼ مي  يسيطر عميو جناح معيف دكف سكاه ما يجعمو أداة ألضعاؼ أمٌ 
رئيس الجياز  يعًييفاألعمى الذم الميرشػػػػػػػد إلى حد كبير لسيطرة  القضائيػػػػػػػػة السمطة تخضعما ػػػػك

  ة.ػػػػبدكره رئيس المحكمة العميا كرئيس النيابة العام يعًييفالقضائي الذم 

أك التشريعية  التنفيذيةد لمسمطة القضائية عمى عكس تشدٌ المي  حافظالتيار المي  ارػػػػاحتكح ػػػػػكيتض
السمطة القضائية منذ تأسيس رأَّسكا سة ػػػػػمف أصؿ خم سةػػػػخمبحيث الذم تكلكا رئاستيا  مف تكجيات

ذا استثنينشّْيعة يف الجميكرية إلى غاية اآلف، ىـ رجاؿ دّْ   أٌكؿا ػػػػمحسكبكف عمى التيار األصكلي. كا 
 محـــمــــد ؛رػػػحكالي عش القضائيػػػػػػػػةعدؿ بقاء رئيس السمطة مي  رئيس محمد بيشتي الذم تـ اغتيالو، فإفٌ 

د ــــمـــمح ؛(1989 - 1981) ميـــاْلردبي المـــوســــــويريم ــــعبد الك ؛(1981 - 1979) تيــــبيش
ادق ــــص ؛(2009 - 1999) روديالشـــــاىمي ــود الياشــــمحم ؛(1999 - 1989) زديــــي

 . الميرشػػػػػػػدرشحكف بقكة لتكلي منصب ؾ مي ػػػػكىـ إضافة إلى ذل(. - 2009) انيـــــالريج

                                                           
 14، شكىد في 2009أغسطس  13، معيد واشنطن"، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف"عسكرة السمطة القضائية في  ميدم خمجي، (1)

 <http://bit.ly/2meaUDK> ، في:2015أكتكبر 



 :اْلّول الفصـــــــل
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، 2009 عاـ منذ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  القضائيػػػػػػػػةرئاسة السمطة  الريجػػػػػاني صػػػػادؽا ػػػػى حالين ػػػػػكيتكل
مف المحسكبيف عمى التيار األصكلي  الريجػػػػػاني صػػػػادؽ ييعدركدم، ك الشػػػػػاىمحمكد الياشمي  :لػػ خمفنا

 أىفَّ ينية، إضافة إلى ينتمي إلى عائمة عريقة في العمكـ الدّْ  أىنَّوي خاصةن  الميرشػػػػػػػد كيرشحو البعض لخبلفة 
ككم السابؽ عمي ػػػكالمفاكض الن اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيمف أشقائو األكبر منو كاألشير، رئيس البرلماف  أثنيف

 الريجػػػػػانيكنائب كزير الخارجية السابؽ محمد جكاد  القضائيػػػػػػػػة السمطةكنائب رئيس  الريجػػػػػاني
، كفاضؿ الريجػػػػػانيقر دة داخؿ النظاـ، بدكف أف ننسى شقيقيو اآلخريف الدكتكر بايممكاف عبلقات جيٌ 

النسخة : "بأىنَّيا الريجػػػػػانيكصفت عائمة  (TIME) يةــــم اْلمريكــــالتايمجمة  أىفَّ ى حتٌ  .الريجػػػػػاني
الجيىدة مع  ؿ العامؿ األىـ مف كؿ ىذا يتبمكر في عبلقاتوػػػػكلع .(1) "من آل كينيدي في أمريكا اإليـــــــــــــــــرانية

 أيف المخابرات،جياز ك  ينيةالمؤسسة الدّْ ذا ػػػػكك ،اإلسبلمػػػيكالحرس الثكرم  خامنئيالميرشػػػػػػػد  كؿ مف
 جنراالن بالحرس الثكرم 12مف آيات اهلل ك 24أك الزكاج مع أكثر مف برابط الدـ  الريجػػػػػانيترتبط أسرة 

مف أعضاء  290عضكنا عمى األقؿ مف أصؿ  ما أضاؼ ليا الكثير مف النفكذ، ككذلؾ عشركفم
 .(2) الزكاجبرابط الدـ أك  الريجػػػػػانيبعائمة  اإلسبلمػػػي يرتبطكفالمجمس 

 رارـــــــــــــــــــالق عـــــــــــــــــــُصنْ  جالـــــــــــــســـــــم :الثــــــــــــالـــــــث المـــــــــطمب

  (مجمـــــس خبـــــراء القيـــــادة)مجمـــــس الخبـــــراء  اْلّول: الفــــــــــــرع

الميرشػػػػػػػد اف المجمس قد انتخب ػػػػك 1985اـ ػػػػ، كمنذ الع1983س سنة ػػػذا المجمػػػػس ىػػػػػػتأس
حياة الخميني  في( 2009 - 1922)ظري ــــمنتي ــــين عمـــآية ا حساإلسبلمػػػية لمجميكرية  المقبؿ
األجنحة داخؿ  صػػػػػػػراعقاؿ عف ، بسبب ما يي 1989قيؿ مف طرؼ نفس المجمس في مارس أي  أىنَّوي غير 

االنػػػػػػػػظاـ رئيس البرلماف  النػػػػػػػػػظاـالرجؿ القكم داخؿ  كبيف منتػػػػظرم المنافسة التي كانت بيف ، خصكصن
عمي الميرشػػػػػػػد  تىٍعًييففي  احاسمن  ا، ىذا األخير الذم كاف لو دكرن عمػػػػي أكػػػبر ىاشػػػمي رفسنػػػجانيذاؾ ػػػػػآن

 خامنئي.

ا ػػػػا شعبين ػػاف منتخبن ػػػارة عف برلمػػػػالذم ىك عب ػػػػػػػػػػػػػػػمجمػػػػػس الخبػػػػػراء ى ػػػيتكل ،اػػػػػكرين ػػػػػػستدي  
القائد.  تىٍعًييف: أّواًل في:  (107)المادة  اـ أساسية حددىا الدستكرػػػػبلث ميػػػػث ػػػػػػػػػػػػػػػ بطريقة مباشرة كسرية

                                                           
، 2017سبتمبر  11، شكىد في 2016مايك  29، بوابة الحركات االسالمية"عمي الريجاني.. الدبمكماسي اليادئ"،  (1)

 <http://bit.ly/2uhphvM> في:
 .نفسولمرجع ا (2)



 :اْلّول الفصـــــــل
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)مجمس  مجمػػػػػس خبػػػػػراء القيػػػػػادة: اإلشراؼ عمى أعمالو. كيتألؼ ثــــــــــــالـــــــثًاو، ػػػػ: عزلثـــــانــــــــــًيا
 ػػػػػػػػػػػػػػػ تستند كاليجتمعكف لمدة أسبكع كاحد كؿ عاـ، عضكنا منتخبنا شعبينا  86 مف اػػػحالين خبرهاف رىبری( 

غمقة كسرية يا مي ػػػػتمداكالما ال تزاؿ ػػػػا، كإلى جدكؿ زمني محدد سمفن  ػػػػػػػػػػػػػػػ اجتماعات الجمعية المجمس أىم
استثنائية أك  اجتماعات يعقد المجمسأف  مكفما يي ػػػكحيث لـ ينشر تقارير عف اجتماعاتو كال مرة. ب

  .(1) الضركرةإذ اقتضت استشارية 

المؤسسة القانكنية  ػػػػػػػػػػػػػػػ بلهػػأع اػػػأشرن ماػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػ مجمػػػػػس خبػػػػػراء القيػػػػػادة أعضاء ؿػػػػػشكٌ يي ك 
رجاؿ  ينتمكف لفئة جميعيـ أىفَّ بز أعضاء مجمس الخبراء، كيتميٌ  الميرشػػػػػػػد، تىٍعًييفالكحيدة المسؤكلة عف 

 شعبي اقتراع طريؽ عف انتخابيـ يحممكف عمى األقؿ لقب آية اهلل. يتـممف  )الميبٌللػػي( الشّْيعةيف الدّْ 
الػػػ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمف محافظات  )استاف( حافظةمي  كؿ تيمثؿ حيث سنكات، يػػػػػثمان كاحدة مدتيا لدكرة مباشر
يحؽ ليا  وي نسمة، فإنٌ  مميكف عف سكانيا عدد زادكفي حالة ما المجمس.  ىذا داخؿ كاحد بعضك 31

  ألؼ شخص. 500انتخاب ممثؿ إضافي عف كؿ 

 النػػػػػػػػظاـ أىفَّ  بىٍيدى ا ػػػػشعبين  يفمنتخبرغـ ككنيـ  مجمػػػػػس خبػػػػػراء القيػػػػػادةاء ػػأعض أىفَّ  اؿ،ػػػػػػكالح
الكفاءة في المسائؿ الفقيية تيعد حيث ال ب ىؤالء األعضاء اختياريتحكـ بطريقة غير مباشرة في 

ا رضا كالدّْ  ثبات ىذا األخير  عف المترشح النػػػػػػػػظاـينية الشرط الكحيد لمترشح بؿ يتطمب األمر أيضن كا 
مجمـــــس صيانــــة  بعد تزكية مف طرؼ إالٌ مجمػػػػػس الخبػػػػػراء ال يتـ قبكؿ الترشح إلى  أيف، كالءه لو

 األيكلػػػػىما جاء في الفقرة ػػػػينية كإلثبات مؤٌىبلتيـ الدّْ رشحيف المتحاف ذا بعد إخضاع المي ػػػػكى الدستــــور.
دكف الحاجة إلى  الميرشػػػػػػػد ليـأك بعد قبكؿ مجمػػػػػس الخبػػػػػراء ة لقانكف انتخابات الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثمف المادة 
  الدستػػػػكر.مجمػػػػػس صيانػػػػة  المركر عمى

مجمػػػػػس الشركط الكاجب تكٌفرىا في أعضاء  (108)المادة  اإليرانػػػػػػػػػػػير الدستكر ػػػػػـ يذكػػػػكل
الحؽ في كضع مجمػػػػػس الخبػػػػػراء حيث أعطى لم النػػػػػػػػػظاـما لترؾ ىامش لممناكرة أماـ ربٌ الخبػػػػػراء 

مجمػػػػػس . كحسب ما جاء في قانكف انتخابات الميرشػػػػػػػد عميياالشركط التي يراىا مناسبة بشرط مكافقة 
 : (2) يمي فيماالقيادة، فالشركط الكاجب تكفرىا في أعضائو تنحصر الخبػػػػػراء 

  ّْ؛ف كالكثاقة كالمياقة األخبلقيةياالشتيار بالتد 

                                                           
)1(

 David E. Thaler [et. Al.], Mullahs, Guards, and Bonyads an Exploration of Iranian Leadership 

Dynamics, RAND Corporation, 2010, p 28. 
  <http://bit.ly/2uH1KUh>   ، في:2016يكنيك  10(، شكىد في بالعربػػػػػػػػػٌيةالمكقع اإللكتركني لمجمس خبراء القيادة ) (2)

file:///C:/Users/7info/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%3chttp:/bit.ly/2uH1KUh
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  يككف قادرنا عمى استنباط بعض المسائؿ الفقيية، كيتمٌكف مف  أىنَّوي االجتياد لدرجة
 ؛تشخيص الكلي الفقيو الذم تتكٌفر فيو شركط القيادة

  ؛كاجتماعية كمعرفة مسائؿ العصر ةيٌسياسػػػالتمٌتع برؤيةو 
  ؛إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي اإلسبلمػػػية الجميكرية  بنػػػػػػػػظاـاالعتقاد 
  ؛كاالجتماعي الٌسياسػػػيحيسف السيرة كنزاىة الماضي 
  عدـ ضركرة ككف المرٌشح لممجمس ساكننا أك مكلكدنا في المنطقة االنتخابية التي يرٌشح
 .نفسو فييا

 وي أىنَّ كرؤسائو  مجمػػػػػس خبػػػػػراء القيػػػػػادةزة األساسية لالميٌ  فإفٌ  ،القضائيػػػػػػػػة السمطةرار ػػػػػػكعمى غ
اإلسبلمػػػي كعكس مجمس الشكرل الشّْيعة يف كلي مف رجاؿ الدّْ سيطر عميو مف طرؼ الجناح األصي مي 
بحكـ  تكاجو ػػػػػػػػػػػػػػػ ()السُّنىةالشّْيعة فييـ المسمميف غير  بمف ػػػػػػػػػػػػػػػينية النساء كاألقمٌيات الدّْ  البرلماف(، فإفٌ )

)مدرسات  تسػػػػػع نسػػػاءحيث تقٌدمت عمى سبيؿ المثاؿ «. مجمس الخبراء»الكاقع عدـ أىميتيا لمترٌشح لػ 
 نسػػػاءر ػػػ، كعش1997عاـ « مجمس الخبراء»ة لػ الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثفي الحكزة( بطمب الترٌشح لبلنتخابات 

مجمػػػػػس صيانػػػػة منيٌف عمى مكافقة  ةكلـ تحصؿ أيٌ  ،2006عاـ « المجمس» ة لػالػػػػػػػػػرابػػػػػػػػػػػػػػػػعلبلنتخابات 
ا انتخاب رئيس المجمس فيتـ بشكؿ سرم مف طرؼ أعضاء المجمس كيشترط تحقيؽ ػػػػػ. أمٌ (1)الدستػػػػكر 

مرٌشح لمنصب الرئاسة عمى األكثرية  األكثرية المطمقة لؤلعضاء الحاضريف، كفي حالة لـ يحصؿ أمٌ 
عمى أعمى نسبتيف  الحاصبلفة، حيث يتنافس المرشحاف الثػػػػػانػػػػػػػػػػيإلى الدكر  االنتخاباتطمقة تنتقؿ الم

في التصكيت، كحينيا يكفي حصكؿ أحدىما عمى األغمبية النسبية لآلراء لكي يحصؿ عمى الرئاسة. 
بشكؿو مستقؿو عف  المقٌرريف، فيتـرتارية كالعضكيف ا انتخاب نائبي رئيس المجمس كعضكم السكػػػػػػأمٌ 

  .(2) اسة، كبشرط الحصكؿ عمى األكثرية النسبية فقطػػػػالرئ انتخابات

اؿ ػػػة أشخاص كميـ رجػػػػمف تأسيسو إلى غاية اليكـ ستمجمػػػػػس الخبػػػػػراء اسة ػػػػى رئػػػػتكلد ػػػػػػػػػقك 
 ؛(2007 - 1983) ينيــــي مشكــــعمكىـ:  اهلل خامنئي. الميرشػػػػػػػد آيةكف مف ػػػػقربمي شّْيعة يف دّْ 

 ؛(2014 - 2011) يــــدوي كنــــا ميــــرض محـــمــــد ؛(2011 - 2007) انيــــي رفسنجـــــىاشم
 - 2015) زديـــد يــــمـــمح ؛(2015 - 2014)مؤقت( ) روديالشـــــاىي ـــــود الياشمـــحمـــم

  اآلف(. إلى - 2016) تيــــد جنـــمــــأح ؛(2016
                                                           

 15 شكىد في ،2016فبراير  16، معيد واشنطن"، اإليرانػػػػػػػػػػػي« مجمس الخبراء»پاتريؾ شميدت، "فيـ تصكيت  (1)
 <http://bit.ly/2ujHQiA> ، في:2017سبتمبر 

 .المرجع السابق(، بالعربػػػػػػػػػٌيةالمكقع اإللكتركني لمجمس خبراء القيادة ) (2)
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 (الدستــــوراء ــــ)أوصيمجمـــــس صيانــــة الدستــــور : الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

ى حتٌ  اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػظاـمف المؤسسات األساسية داخؿ مجمػػػػػس صيانػػػػة الدستػػػػكر ر ػػػػػػعتبيي 
أقكل مؤسسة  ثػػػػػانػػػػػػػػػػيه ييعد (Karim Sadjadpour) ورــــــريم سجادبــــك الٌسياسػػػي كالباحث حمؿالمي  أىفَّ 

الميرشػػػػػػػد بعد مؤسسة  النػػػػػػػػظاـفي 
تتشابو كظيفتو إلى حد كبير بالمجمس الدستكرم أك المحكمة  .(1)

 أىفَّ بؿ  اإلسبلمػػػي،الدستكرية، فيك مؤسسة رقابية عمى التشريعات الصادرة عف مجمس الشكرل 
ؿ الحمقة ػػػػشكٌ كعميو، أصبح يي  الدستػػػػكر.مجمػػػػػس صيانػػػػة  بكجكد مشركعية ىذا األخير ال تكتمؿ إالٌ 

اء فكرة ىذا المجمس مف التجربة الدستكرية ػػػـ استكحػػػػػػ. تإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمف السمطة التشريعية في  الثػػػػػانػػػػػػػػػػية
يضـ مجمكعة مف الفقياء ميمتيـ  ماءـــــس الحكـــــمجمسمى يي  اؾ مجمسه ػػػػػاف ىنػػػحيف ك 1906 لعاـ

في األصؿ مف  فكرة المجمس مأخكذةه  أىفَّ يذىب البعض ا ػػػػكالقكانيف. بينمية التشريعات ػػػػػػضماف إسبلم
ض. (2) سةػػػػاف الجميكرية الخامػػػػػأ المجمس الدستكرم إبػػػػي الذم أنشػػػػالدستكر الفرنس التسمية ة إلى ػػػػافػػػكا 
ػػ: طمؽ عميو أسماء أخرل، كنگيباف( تي شكرای )مجمػػػػػس صيانػػػػة الدستػػػػكر  أىمذا المجمس ػػػػػالدستكرية لي

، أك نـــة عمى القوانيـــالرقاب مجمـــــسأك  الدستــــورراس ـــح مجمـــــسأك ، الدستــــوراء ــــأمن مجمـــــس
  .الدستــــورة عمى ـــالمحافظ مجمـــــس

 ةػػػػػػعشرة عضكنا، منيـ ستت سنكات. كيتألؼ مف اثني ػػػػو لفترة محددة بسػػػعمم المجمس ىػػػػيتكل
ـٌ ترشيحيـ مف قبؿ  كستػػػػػػة الميرشػػػػػػػد،يٍعًيينيـ الشّْيعة يف مف عمماء الدّْ  مف الحقكقييف المتخصصيف يت

يستمد  فيأساسيت فيكظيفتلمبرلماف )مجمس الشكرل( الذم ينتخبيـ. كلممجمس  القضائيػػػػػػػػة السمطةرئيس 
 تفسير أحكاـ الدستكر.الجية الكحيدة المختصة كالمخكلة دستكرينا ل وي أىنَّ : ياــــأّولمنيما نفكذه، 

مع مبادئ اإلسبلـ مف  الصادر عف البرلماف : السير عمى تكافؽ التشريعات كالقكانيفثـــــانــــــــــيياك
التشريعات كبيف ى: التي يقع فييا تعارض بيف ػػػػػكلكفي الحالة األي ية. ػػػػػػػجية، كالدستكر مف جية ثان

حؽ الحصرم ال، ىـ فقط مف يممككف الميرشػػػػػػػدمف قبؿ  عينيفالمي  الستػػػػػػةالفقياء  أحكاـ اإلسبلـ، فإفٌ 
ارض مع ػػػة، كالتي يككف فييا تعالثػػػػػانػػػػػػػػػػيا الحالة ػػػػػأمٌ  .ألة كىذا بالتصكيت باألغمبيةلتحديد ىذه المس

 . (3) في ىذا مف خبلؿ قرار تصدره أكثرية جميع األعضاءمكاد الدستكر، فيككف الفصؿ 

                                                           
، مؤسسة كارنيغي لمسالم الدولي"، اإليرانػػػػػػػػػػػيةكريـ سجادبكر، "في فيـ اإلماـ الخامنئي: رؤية قائد الثكرة اإلسبلمية ( 1)

 .11 ، ص2008
 .155(، ص 1991 )القاىرة: مركز األىراـ لمترجمة كالنشر، 4 ، طمن الداخل إيـــــــــــــــــرانفيمي ىكيدم،  (2)
  (.69المادة ) (،98) (،92(، )91المادة ) ،المرجع السابق "،اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني"الدستكر  (3)
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يؿ عدتادة النظر ك ػػػإلعاإلسبلمػػػي إخطار مجمس الشكرل ا بػػػػػػذه العممية إجرائين ػػػػػـ ىػػػػكتت
تشريعاتو كقكانينو بما يتكافؽ كالشريعة كالدستكر. كفي حالة عدـ التكصؿ إلى حؿ كحدكث نزاع بيف 

حكؿ صبلحية القكانيف مف عدميا، تتكلى القضية ىيئة  مجمػػػػػس صيانػػػػة الدستػػػػكرمجمس الشكرل ك 
و القكؿ ػػػػ، يككف للمنــــــــظاميا ــــحة العمـــيص المصمــــع تشخـــمجمعرؼ باسـ: ث( تي ػػػػػأخرل )طرؼ ثال

ضافة الميرشػػػػػػػد عميياكتعتبر قرارتو نافذة بعد مصادقة  ،الحاسـ كاألخير في المسألة المتنازع عمييا . كا 
كذلؾ بصبلحية خطيرة جدنا مجمػػػػػس صيانػػػػة الدستػػػػكر ف يتمتع تياألساسي عف الكظيفتيف يؿإلى ما قً 

البث  التي تخكؿ لو اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني( مف الدستكر 99المادة ) تتمثؿ في الٌسياسػػػيةكمؤثرة لمغاية في الحياة 
القيادة، مجمػػػػػس الخبػػػػػراء ترشحيف لكافة االنتخابات )التشريعية، الرئاسية، في أىمية أك عدـ أىمية المي 

ما يجعؿ  القانكنيةذا اإلشراؼ عمى كافة االنتخابات كاالستفتاءات كسبلمتيا مف الناحية ػػػػالمحمية(، كك
 .ػػػػػػرافإيػػػػػػػػػػػأعمى ىيئة تحكيـ في منو 

 في مراقبة شرعية القكانيف ممارسة دكرو  )الميبٌللي( اح كجكد ىذا المجمس لمفقياءػػػػػما أتػػػػك 
في الكاقع العممي  كبيرةبصكرة  أصحبت اجتياداتيـ مؤثرةن  ،كمنو .المجتمععمى  ككذا رقابة أخبلقية

ا في تصميـ ػػػا أساسين ػػػبشكؿ غير مباشر طرفن  ـٌ قُّ  يث باتت حكزةبح اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانية الٌسياسػػػيةكالحياة 
فقد  ،كينطبؽ ىذا األمر بشكؿ خاص منذ كصكؿ خامنئي إلى ىـر السمطة .(1) الييكؿ التشريعي لمببلد

ؾ ػػػػينية، كقاـ بدالن مف ذلشكككف في مؤىبلتو الدّْ شخص يحمؿ لقب آية اهلل مف الذيف قد يي  ىمش أمٌ 
لمحصكؿ عمى  النػػػػػػػػظاـيف ذكم الرتب المتدنية الذيف يعتمدكف عميو كعمى أجيزة بتشجيع رجاؿ الدّْ 

لو يعتبر  الدستػػػػكر الخاضعمجمػػػػػس صيانػػػػة  أىفَّ ؾ ػػػػػػ. ذل(2) كتحقيؽ المكاسب المالية الٌسياسػػػيةالسمطة 
ة ػػدراس ارهػػػػاحتكمف خبلؿ  الٌسياسػػػيةمف تكلي المناصب  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراني مكف أمٌ البكابة الكحيدة التي تي 

 . لبلنتخاباتممفات المتقدميف لمترشح 

منصب  إلى أمٌ  النػػػػػػػػظاـعارض لتكجيات شخص مي  يصؿ أمٌ  يو، مف المستبعد جدنا أفٍ ػػػػػكعم
مجمس الصيانة منع  اعػػػػاستط: ال الحصر . فعمى سبيؿ المثاؿالميرشػػػػػػػدك  النػػػػػػػػظاـ برضى حساس إالٌ 

ما أقصى ػػػػ، ك2009 في ، بعد مكقفو مف الثكرة الخضراء2013 عاـ رافسنجاني مف الترشح لمرئاسيات
اسفنديار مشائي المحسكب عمى الرئيس السابؽ أحمدم نجاد، الذم  االنتخاباتالمجمس في نفس 

ا ترشح حفيد اإلماـ ري  كػػػػما. الثػػػػػانػػػػػػػػػػيةكانت لو مشاكؿ عديدة مع التيار المحافظ في كاليتو  فض أيضن
                                                           

 . 155 ، صالمرجع السابقفيمي ىكيدل،  (1)
يكليك  06، شكىد في 2016فبراير  04، معيد واشنطن"، إليػػػػػػػػػػػػػػػػػراف"اختيار المرشد األعمى المقبؿ  ميدم خمجي، (2)

 <http://bit.ly/2L7UZF3> ، في:2017
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خر آقاؿ عف تكجياتو اإلصبلحية. كفي بسبب ما يي مجمػػػػػس الخبػػػػػراء  النتخاباتالخميني حسف الخميني 
 اد مف الترشح.ػػػ، تـ إقصاء أحمدم نج2017انتخابات رئاسية 

 الشخصيَّاتة الكحيدة في العالـ التي يتـ فييا استبعاد بعض ػػالدكل د إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافػػػتيع ،ذاػػػػكبي 
تككف مدانة  بارزة مف الترشح مجددنا لبلنتخابات دكف أفٍ  ٌسياسػػػيةالتي سبؽ تأىميا لتكلي مكاقع 

فييا االنتخاب،  تجرمالتي  الٌسياسػػػيةع رسمنا لحدكد الحمبة ػػػفي الكاق ييعديفعمو المجمس  ما فَّ ألى قضائينا. 
ا مف ػػػػديمقراطين  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيةذا ظؿ طقس االنتخابات ػػػػ. كىكاختيػػػػػارات الناخبيفعبر التحكـ المباشر في 

اسة، كفاقدنا لمديمقراطية مف حيث التبلعب بحؽ المكاطنيف في ػػػحيث دكرية االنعقاد كتحديد مدة الرئ
الجية الكحيدة الميرشػػػػػػػد عتبر يي  ،ةػػػػذه الحالػػػػكفي ى .(1)اختيار مف يعبر عنيـالترشح كبحؽ الناخبيف في 
  الدستػػػػكر.مجمػػػػػس صيانػػػػة التي يمكنيا الغاء قرارات 

 لمنــــــــظام: مجمع تشخيص المصمحة العميا الثــــــــــــالـــــــث الفــــــــــــرع

يقع بيف  مكف أفٍ زاع الذم يي ػػػػػػث لمفصؿ في النػػػػاز كطرؼ ثالػػػاء ىذا الجيػػػـ إنشػػػػػد تػػػػػػػػلق
 أكاخرا سابقنا، ففي ػػػأشرن اػػػالدستػػػػكر كممجمػػػػػس صيانػػػػة )البرلماف( كبيف اإلسبلمػػػي  الشػػػػكرل مجمػػػس

كبيرنا بسبب  شمبلن اإلسبلمػػػية التشريعي في الجميكرية  النػػػػػػػػظاـثمانينيات القرف العشريف عرؼ 
ا دفع إلنشاء مم مجمػػػػػس صيانػػػػة الدستػػػػكرك اإلسبلمػػػي مجمس الشكرل بيف  ستمرةات المي ػػػػالصدام
دع. حيث ػػػعمى رأب ىذا الص تعمؿ ػػػػػػػػػػػػػػػ 1988 فيفرم 06مف الخميني في  بقرار ػػػػػػػػػػػػػػػ جديدةمؤسسة 

)مجمع  النػػػػػػػػظاـتشكيؿ مجمع تشخيص مصمحة  أىفَّ  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيمف الدستكر  (112)تنص المادة 
لتشخيص المصمحة في اإلسبلمػػػية يتـ بأمر مف القائد األعمى لمجميكرية  تشخيص مصمحت نظاـ(

يخالؼ اإلسبلمػػػي  الشػػػػكرل مجمػػػسقرار  أىفَّ  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني مجمػػػػػس صيانػػػػة الدستػػػػكرالحاالت التي يرل 
قائبلن بأسبقية  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانياإلسبلمػػػي مكازيف الشريعة كالدستكر في حيف ال يكافؽ مجمس الشكرل 

 .النػػػػػػػػػظاـمصمحة 

عضكنا  31اف ػػػػػكابتنا بعدما ػػػػعضكنا ث 44ا مف ػػػػػع ىيئةن استشاريةن تتككف حالين ػػػػر المجمػػػػعتبكيي 
بلث )التنفيذية، ػػػػػعدا رؤساء السمطات الث الميرشػػػػػػػد ماعينكف كميـ مف طرؼ مي سنكات، كىـ  خمػػػسلمدة 

يمتحؽ بعض  أفٍ مكف ما يي ػػػػيـ ينضمكف إلى المجمع بحكـ المنصب، كالتشريعية، كالقضائية(، فإنٌ 

                                                           
 07، شكىد في 2017مايك  13، العربـــــــــيّ التجديد "، اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيةنيفيف عبد المنعـ مسعد، "عمى أبكاب االنتخابات  (1)

 <https://bit.ly/2Ku2Vks> ، في:2017يكليك 
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المطركحة تتعمؽ بصبلحياتيـ، كبعض الكزراء  األعضاء بشكؿ غير دائـ بالمجمع إذا كانت المسائؿ
. كقد عرؼ المجمع منذ تأسيس  - 1988)ّول اْل  المجمـــسس، ػػػمجال ةػػػػػػإلى غاية اليكـ سبع ومثبلن

 رئيػػػػػػػػسكانت رئاسة المجمع مف حؽ  حيث لمجميكرية،اف رئيسنا ػػػػعندما ك ئيـــــخامن( كترأسو 1989
، الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػس خامنئي بنزعيا مفالميرشػػػػػػػد ، أيف قاـ 1997 عاـإلى غاية  الجميكريػػػػػػػة

سنادىا إلى  ، ليظؿ عمى رأس المجمع إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمقب داخؿ ما يي ػػػػك "ســـخ الرئيـــالشي"أك  رفسنــــجانــيكا 
بصفة  انيــــدي كرمــــي موحـــد عمــــحمـــمليخمفو  ؛2017 عاـ إلى غاية كفاتو في 1989 عاـ مف

س ـــالمجم ؛اآلف( ىحتٌ  - 2017) الشـــــاىرودي الياشمـــــي مـــحمـــودآية ا ثـ  ؛(2017مؤقتة )
 المجمـــس ؛(2002 - 1997) الثــــــــــــالـــــــثالمجمس  ؛(1997 - 1989) الثـــــانــــــــــي

 ادســـالس المجمـــس ؛(2012 - 2007) ســـــالخام المجمـــس ؛(2007 - 2002) الـــــــــرابــــــــــــــــع
  (.2022 - 2017) عــــالساب المجمـــس ؛(2012-2017)

خصكصية المجمع تتمثؿ  أىفَّ ، أكـــبر ىاشـــمي رفسنـــجانيؽ لممجمع ػػػػرل الرئيس السابػػػػػػكي
في لو الحؽ  أىفَّ زة المجمع ، ميٌ ، فإفٌ )الفيتك( يتمتع بحؽ النقضمجمػػػػػس صيانػػػػة الدستػػػػكر اف ػػػػإذا ك أىنَّوي 

يكف يتمتع بالمركنة كالتقدير الكافي  الدستػػػػكر لـمجمػػػػػس صيانػػػػة  أىفَّ  ًسيَّما ال ذاػػػػحؽ النقض ى تقميص
 أىفَّ  ،مـػػػػػع العػػػػم .(العػػػػراؽالحرب مع ) ظركؼ تأسيس المجمعالتي كانت تطمبيا  النػػػػػػػػػظاـلمصمحة 

يطرح الحكـ الشرعي منيا  أىنَّوي ليس قبكؿ أك رفض القكانيف بؿ  مجمػػػػػس صيانػػػػة الدستػػػػكراألصؿ في 
 أىفَّ الكاقعية فرغـ  كأا مف الناحية العممية ػػػػػػأمٌ  .(1) فقط، فيما لممجمع تحديد مدل المصمحة فييا

مات أساسية، ػػػػمي سػػػػخمالدستكر يحصر تدخؿ المجمع في ظركؼ استثنائية، يمكف تمخيصيا في 
 : (2) كىي

 الدستػػػػكر؛مجمػػػػػس صيانػػػػة النزاع بيف مجمس الشكرل ك  حؿ 
 ؛لمنػػػػػػػػػظاـات العامة ػػػياسرشد األعمى لمثكرة أثناء تحديده السٌ المشكرة لممي  تقديـ  
 تنصيب  الفترة االنتقالية في حالة كفاة القائد أك استقالتو أك عزلو إلى غاية تسير

مف انتخاب  مجمػػػػػس خبػػػػػراء القيػػػػػادةى يتمكف الذم يباشر ميمة تسير الدكلة حتٌ  مجمس القيادة الثبلثي
 ؛مرشد جديد

                                                           
ترجمة: دار الكالية لمثقافة كاالعبلـ  ،مكاشفات حوار صريح مع الشيخ ىاشمي رفسنجاني قدرت اهلل رحماني، (1)

 .170 - 168(، ص ص 2005دار الكالية لمثقافة كاإلعبلـ،  )إيراف:
 .177المادة  ،108، المادة 110المادة ، المرجع السابق "،اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيالدستكر " (2)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 ي )المتككف ػػػػػمجمس القيادة الثبلث الدستػػػػكر ضمفمجمػػػػػس صيانػػػػة أحد فقياء  ارػػػػاختي
، كفي حالة الدستػػػػكر(مجمػػػػػس صيانػػػػة  + فقيو القضائيػػػػػػػػة+ رئيس السمطة  ةػػػػػػػس الجميكريػػػػػػػػرئي مف

بمسؤكلييما، أك رئيس السمطة القضائية أككمييما معنا عمى االضطبلع  ةػػػػػػػس الجميكريػػػػػػػػرئيعدـ قدرة 
 ؛، المجمع يقكـ بتعكيض أحدىما أك كمييما معنافإفٌ 

  مع القائد في حالة إعادة النظر في الدستكر.  التشاكر 

متزايد األىمية إلى درجة كجد نفسو  ٌسياسػػػيينا بدكر ػػػالمجمع راح يضطمع تدريج أىفَّ  كالكاقػػػػػع،
قرار قكانيف لـ يكف ػػػػػػفي كضع اتخاذ ق رئيس المجمع  في حيف ينفي طابع استثنائي. ليا أمٌ رارات كا 

الكالم صحيٌح نسبًيا خاصًة في  إّن ىذا]...[" :ذا الشكؿ، حيث يقكؿػػػػػالسابؽ رفسنجاني ىذه الممارسات بي
فترة الحرب أين ُأطمقت يد المجمع حَتى أصبح يقوم بعممية التشريع بطريقة غير مباشرة، حيث كانت تتيح لو 

القوانين أو الغاءىا، أي سن قوانين جديدة دون الرجوع ْلي  يلُتعد مباشرَة الصالحيات التي تمقاىا من الخميني 
يل، وأصبح المجمع يمارس ُتعد بعد حيث أصبح الزًما أن يعطي القائد موافقتو عمى ال مافيطرف، لكن اْلمور تغيرت 

 .(1)"]...[واجباتو الدستورية فقط

 (SNSC)اإليـــــــــــــــــراني ى ــــوطني اْلعمــــالاْلمــــــــــن : مجمس الـــــــــرابــــــــــــــــع الفــــــــــــرع

)شكرای عالی امنيت ممی جميكری  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني األعمػػػػى الػػػػكطني األمػػػػػػػػػػف مجمسس ػػػػأسػػػػػت
يؿ الدستكر، كقد جاء ليعكض المجمس تيعد عمى أثر االستفتاء عمى  1989سنة اسبلمی ايراف( 
يٍعًييف ما ػػػػػرئاسة ىذا المجمس، ك الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػس. كيتكلى 1980 في سنةؤسس األعمى لمدفاع المي 

( 176المادة ) حسب اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني األعمػػػػى الػػػػكطني األمػػػػػػػػػػف مجمسأمينو العاـ )السكرتير(، كيتألؼ 
 مف: نص الدستكر مف

 ؛القضائية(ة )التنفيذية، التشريعية، ػػػػبلثػػػػػرؤساء السمطات الث  
  ؛ة لمقكات المسمحةػػػػػالقيادة العامرئيس ىيئة أركاف 
 ؛مسؤكؿ شؤكف التخطيط كالميزانية 
 ؛مندكباف يعيناف مف قبؿ القائد 
  االستخبارات( كاألمػػػػػػػػػػفة الداخمػػػيكزراء الخارجية ك(. 
 ؛(الكزير المختص في القضية المعينة )طبؽ مقتضيات المكضكع 
 كبار الضباط في الجيش كحرس الثكرة. 

                                                           
 .171 - 170ص ص  ،المرجع السابق قدرت اهلل رحماني،  (1)



 :اْلّول الفصـــــــل
 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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صادقة القائد عكؿ بعد مي رارات التي تصدر عف المجمس كفركعو إلزامية نافذة المفػػػػالق تبرػػػػكتع
و التي حددىا الدستكر، فيي تأميف المصالح الكطنية، كحراسة الثكرة ككحدة أراضي ػػػػػا أىدافػػػػػأمٌ  .عمييا

  :(1) اليةؾ مف خبلؿ القياـ بالمياـ التٌ ػػػػػػالببلد كالسيادة الكطنية، كذل

 ة التي يحددىا ػػػالعام الٌسياسػػاتنية لمببلد في إطار ػػػػػالدفاعية كاألم الٌسياسػػػات تىٍعًييف
 ؛القائد

  نية، كاالجتماعية، كالثقافية، كاالقتصادية ذات ػػػػػ، كاألمالٌسياسػػػيةتنسيؽ النشاطات
 ؛العامة األمػػػػػػػػػػنيةك العبلقة بالخطط الدفاعية 

  ة الداخمػػػياالستفادة مف اإلمكانيات المادية كالمعنكية لمببلد لمكاجية التيديدات
 .كالخارجية

 أىنَّوي في  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني األعمػػػػى الػػػػكطني األمػػػػػػػػػػف مجمستكمف أىمية  ،ؾػػػػػػػة إلى ذلػػػػػإضاف
 كمف ثـ إمكانية أفٍ ( أمننة) يػػػالقكم باألمػػػػػػػػػػفمسألة تتعمؽ  أىنَّيا قضية ةعمف أيٌ يي  و أفٍ ػػػػبإمكاف رئيس

المجمس ىك أساسنا جياز إدارم تقني  أىفَّ عمى الرغـ  االقتضاء،يتحكؿ المجمس إلى حككمة بديمة عند 
عندما يتعمؽ األمر بقضايا حساسة جكىرية يصبح بمنزلة مركز لمتبادؿ  األٌكؿ فإٌنوي في المقاـ 
مختمؼ اآلراء ككجيات النظر في المؤسسة لرفع مشركع قرار نيائي لممرشد. ب ر األخذبعالمعمكمات 

 الٌسياسػػاتاالت عمؿ المجمس تقتصر عمى تكلي قضايا ػػػػمعظـ ح أىفَّ تجدر اإلشارة  ،ؾػػػػػػع ذلػػػػػم
المجمس أىـ  ييعدما ػػػػػ. كالجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػسمف  ف العاـ لممجمس بدالن يالركتينية بقيادة األم األمػػػػػػػػػػنية

  .(2) الخارجية الٌسياسػػػةىيئة يستطيع الحرس الثكرم مف خبلليا المساىمة في مجاؿ 

عتدؿ، حيث ترأسو ت ىذا المجمس فيغمب عمييا الطابع المي ػػػي ترأسػػػالت الشخصيَّات ،اػػػػػأمٌ 
 ادـــدي نجــــمود أحمـــمحثـ  ؛(2005 - 1997) يــــاتمـــخثـ  ؛(1997-1989) رفسنــــجانــي

انتو العامة ػػػى اآلف(، بينما تكلى أمحتٌ  - 2013) يــــانـــــن روحــــحسكأخيرنا  ؛(2013 - 2005)
 16اء العامييف إذ تكلى ىذا المنصب لفترة ػػػعميد األمن ركحاني يػػػالرئيس الحال ييعد، ك شخصيَّات عػػػػػأرب

 اد تكلىػػػػ(، كفي فترة الرئيس نج2005 - 1989ي )ػػػػي كخاتمػػػفترة الرئيسييف رفسنجانسنة خبلؿ 
 - 2007) يميـــيد جمـــسعك ؛(2007 - 2005) جانيــــي الريــــعم :األمانة العامة لممجمس كؿ مف

                                                           
 (.176المادة )، المرجع السابق "،اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيالدستكر " (1)
دراسات  ،اإليـــــــــــــــــرانيةياسة الخارجية والبراجماتية: صناعة السّ العالم الثالث واإلسالم العالمي كالتر بكتش،  (2)

 .14 (، ص2014 ،اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية ظبي: مركز)أبك  144عالمية 



 :اْلّول الفصـــــــل
 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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ة لممجمس منذ انتخاب حسف ػػػػمنصب األمانة العام يـــخانــــشم عمــــيفي حيف يتكلى  ؛(2013
 ي.ػػػػا الحالػػػػإلى كقتن 2013ركحاني رئيسا لمجميكرية سنة 

 رانـــــــــــــــــي إيــــــــــف التيـــــارات الّسيـــاسيـــة: الـــــــــرابــــــــــــــــع المـــــــــطمب

تـ  1975كم، كابتداءن مف عاـ ػػػػي البيمػػػػالممك النػػػػػػػػظاــ ػػكرة مف حي ػػػػكات األخيػػػػػبلؿ السنػػػػػخ
كاحد معترؼ بو  ٌسياسػػػياؾ سكل حزب ػػػػػىن ييعدبشكؿ كامؿ، كلـ  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانية الٌسيػػػاسيػػػةغمؽ الساحة 

كننا في ػػػػػمحظكرة قان ٌسياسػػػيةؾ، استمرت عدة أحزاب ػػػػػع ذلػػػػيعمؿ بشكؿ قانكني )حزب رستاخيز(. كم
ؾ التي أيدت ػػػممي كتمالسً  الٌسياسػػػير يت إلى التغيػػػػؾ التي دعػػرنا. كشممت ىذه األحزاب تمػػػالعمؿ س

في اإلسبلمػػػية . كبنجاح الثكرة (1980 -  1919) بيمػػػكم رضا محمدػػػ: اإلطاحة المسمحة كالعنيفة ب
مف جديد لكٌف بتحفظ ىذه المرة، حيث تـ  الٌسياسػػػيةتـ إعادة فتح الساحة  1979في عاـ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

أك باألصح خط اإلماـ  النػػػػػػػػظاـأك التنظيمات التي تعارض نيج  الٌسيػػػاسيػػػةحظر كافة األحزاب 
يكعية عمى ماركسية أك شي ؾ التي تتبنى إيديكلكجية ػػػػتم ًسيَّما ال، اماـ( خط پيرك )دانشجكياف الخميني

البيمكم. كعمى  بالنػػػػػػػػظاـسياـ ىذه األخيرة في نجاح الثكرة كمشاركتيا الفعالة في اإلطاحة إالرغـ مف 
مينية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  كٌسياسػػػيةمت خارطة حزبية اس، تشكٌ ػػػػذا األسػػػػى كية ػػػػػتطغى عمييا اإلسبلم الخي

 ي.ػػػػاؿ يسار إسبلمػػػػقابمو بطبيعة الحيإسبلمػػػػي ع لمكممة، فجرل الحديث عف يميف ػػػبالمفيـك الكاس

بخصكصية قمما نجدىا  الٌسياسػػػيظاميا ػػػػػػعمى غرار ن اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانية الٌسياسػػػيةياة ػػػػز الحكتتميٌ 
كاضحة المعالـ حٌتى  ٌسياسػػػيةارطة حزبية أك ػػػـ، حيث ليس مف اليسير رسـ خػػػػفي باقي دكؿ العال

س مكض كالمبي عه بدرجة كبرل إلى حالة الغي ػػػػذا راجػػػػػ، كىاإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيتخصصيف في الشأف بالنسبة لممي 
لى التداخؿ كالتغيُّ  ،التي تحيط بالمكضكع لمفصائؿ  الٌسياسػػػيةار كالمكاقع ػػػفي األفك ستمريفالمي ر كا 

في ببلدىـ إلى  الٌسياسػػػيةارطة ػػػال يحبذكف تقسيـ الخ اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانييف أىفَّ ع ػػػػػػػػ. كماإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانية الٌسياسػػػية
ة كتمزيؽ النسيج االجتماعي التي قد تنتج عف ىذا الداخمػػػيات ػػػػراعػػػا مف الصػػػػخكفن  تيػػػػػارات كفصائؿ

ذا ػػػػػفتعؿ، لكأعداء الثكرة ىـ مصدر ىذا التقسيـ المي  ربػػػػػػالغ ػػػػػػػػػػػػػػػ دكفػػػيعتقما ػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػ أىفَّ ؾ ػػػػػالتقسيـ، ذل
أك تكتبلت في تيػػػػػارات اف الحكـ في طيراف ينفكف في تصريحاتيـ العمنية كجكد ػػػػػا ما نرل أركػػغالبن 

ٌف قمت(1) النػػػػػػػػظاـ يقبؿ ىذا التقسيـ  النػػػػػػػػظاـف، حيث أصبح جزءه مف ػػػػػىذه الحالة بمركر الزم . كا 
 .الٌسياسػػػيةاتو كتحميبلتو ػػػػطابا عنو كيستعممو في خً ػػػغمن ري 

                                                           
 .11(، ص 1998) 235، العدد 21، مج العربـــــــــيّ المستقبل  مجمة.... إلى أيف؟"، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف غساف ابف جدك، " (1)



 :اْلّول الفصـــــــل
 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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عكض أحزاب  ٌسياسػػػيةتيػػػػػارات ة الحديث عف ػػػػفي ىذه الدراس اخترنػػػػااس، ػػػػػذا األسػػػػػكعمى ى
في  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيفالدستكر  .الٌسياسػػػيةال تمنع أك تعارض إنشاء األحزاب  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ ع ػػػػػ، مٌسياسػػػية

، الّسياســـيةاْلحزاب، والجمعيات، والييئات : "أىفَّ ( منو ينص بشكؿ صريح 26المادة السادسة كالعشركف )
ينية المعترف بيا، تتمتع بالحرية بشرط أال تناقض أسس ات الدّْ ة، واْلقميّ اإلسالمـــيواالتحادات المينية، والييئات 

ال يمكن منع أي  َأنَّوُ ة، كما اإلسالمـــي ة، وأساس الجميورية اإلسالمـــياالستقالل، والحرية، والوحدة الوطنية، والقيم 
منا مف ػػػددنا ميػػػػتحكم ع إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ  . بؿ"شخص من االشتراك فييا، أو إجباره عمى االشتراك فـي أحدىا

باحث في ىذا  أكبر مشكمة تكجو أمٌ  أىفَّ ، غير الٌسياسػػػيةالناشطة عمى الساحة  الٌسياسػػػيةاألحزاب 
ذا، ػػػػل .ةػػػياسيكالسٌ ة ػػػكريمف الناحية الفً  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانية الٌسياسػػػيةعكبة الفصؿ بيف األحزاب المجاؿ، ىي صُّ 

ة ال عمى ػػػكالفكري الٌسياسػػػيةاس التكجيات ػػػػعمى أس كالٌسياسػػػيةارطة الحزبية ػػػػػا ما يككف تقسيـ الخػػػػغالبن 
احثكف ػػػقسميا البرية التي يي ػػػػكالفك الٌسياسػػػيةو التكجيات ػػػػاس االنتماءات الحزبية الضيقة. ىاتػػػػػأس
كالشعبية  الٌسياسػػػيةحافظ كاإلصبلحي، الشيء الذم يتناغـ حٌتى مع الثقافة كف إلى ثنائية المي ػػػػحممكالمي 

يسار، مستكبريف/  المبنية عمى االزدكاجية في الكثير مف مظاىرىا كخطاباتيا )يميف / اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانية
ىذا التصنيؼ ىك  أىفَّ ـ، ػػػػػالرغحزب الشيطاف(. عمى  دكلة، خير/ شر، حزب اهلل / / مستضعفيف، ثكرة

 اآلخر غير دقيؽ كتعتريو الكثير مف نقاط الضعؼ.

 إيـــــــــــــــــران فــي التيـــــارات الّسيـــاسيـــةى ـــي معنــف اْلّول: الفــــــــــــرع

 الٌسياسػػػيةات ػػػػعنا في األدبيػػػػشائ (Political Currents) الٌسياسػػػيةتيػػػػػارات ح الػػػػػصطممي  دػػػػػييعال 
دية عدت، فضبلن عف تأثير بركز الالٌسياسػػػيةناشطة عمى الساحة  ٌسياسػػػيةفي ظؿ كجكد أحزاب  ًسيَّما ال

ا إلى  مف حيث المفيكـ الٌسياسػػػيةتيػػػػػارات شير الكتي  .اردةػػػػالحزبية بقكة بعد نياية الحرب الب عمكمن
ينية ؾ التجمع لكتؿ دّْ ػػػػػ، فيي ذلإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافا المقصكد بيا في ػػػػ. أمٌ الٌسياسػػػيةاالتجاىات الكبرل في الحياة 

أك مصالح مشتركة، لكٌنيا ال تجتمع  ٌسياسػػػيةة أك ػػػكرية تربط بينيا قكاسـ فً ػػػية كاقتصاديػػػكثقاف كٌسياسػػػية
 .(1) ككاحدةبالضركرة عمى قكاعد ثابتة 

إلى منتصؼ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  الٌسياسػػػيةتيػػػػػارات كد قضية الػػػػض اآلراء تعػػػػػب بعػػػػكحس
اف ػػػػ، ككاإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيةمرة عمى الساحة ٌكؿ ظير ىذا المصطمح أل أيف، مف القرف المنصـر التسعينيات

كىـ مف  ػػػػػػػػػػػػػػػػة )سازماف مجاىديف انقبلب اسبلمی( اإلسبلمػػػينظرك منظمة مػجػاىػدم الػػثػػكرة مي 
حيث بػدأت عمى شكؿ مقاالت تحت عنكاف: "االتػػجػػاىػػات  .ؾػػػػإلى ذل بادركفالمي  ػػػػػػػػػػػػػػػ اإلصبلحييف

                                                           
 .12، ص السابقالمرجع غساف ابف جدك،  (1)



 :اْلّول الفصـــــــل
 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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رح كاف ػػػذا الطػػػػى أىفَّ ع، ػػػػػعصرنا( نصؼ الشيرية. كالكاق أىم) عـــصـــرمـــا"، فػػػي صػحػيػفػة الٌسياسػػػية
ا بو ػػػا رده آخركف. فالمساندكف لو رأكا فيو طرحن ػػػػػ، فأيده البعض، بينماإليرانػػػػػػػػػػػييفمحؿ خبلؼ بيف 
مػقػابػؿ الػػػػػرأم الػسػائػد الػػذم ال يػعػتػرؼ  ا جديدةأفػكػارن  حػر ػػػػط نَّوي رم، ألى ػػػػػػكالفك الٌسياسػػػيالكثير مف اإلبداع 

ا، ػػػػ. أمٌ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  الٌسياسػػػيكر ، فػكػانػت خطكة كبرل في طريؽ تطكر الفً تيػػػػػارات ٌسياسػػػيةبػػكجػػكد 
ذا التقسيـ ػػػػػى أىفَّ  عمى ارم، فكجية نظرىـ مبنيةػػػػالتي الٌسياسػػػيالمعارضكف كالمنكركف أساسنا لمتقسيـ 

كالثكرة بإيجاد  النػػػػػػػػظاـكر الباحثيف عف الفتف حٌتى ينزلكا الضربات عمى مف فً  التيػػػػػارات ناتجكتصنيؼ 
، فإٌف ىــــجــــت مرتــــجـــح اإليرانػػػػػػػػػػػياتب ػػػ. كحسب الك(1) التفرقة داخؿ المجتمع الذم يرفض ىذا األمر

 أىفَّ يعتبركف  ـ، كىالنػػػػػػػػظاـارم يستقركف داخؿ ػػػػؤمف بكجكد تقسيـ تيار االتجاه غير المي ػػػأغمب أنص
ال ينـ عنيا بالضركرة تقسيـ ك غير ميمة كأساسية  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف داخؿ المكجكدة الٌسياسػػػيةاالختبلفات 

ٍنػػػػػػػػػػعفتعؿ مف ، بؿ ىك في الحقيقة أمره مي مار ػػػػالتيكالذم ينادم بو أنصار العمؿ   .(2)األجانب  صي

 التيػػػػارمالتحميؿ  أىفَّ  إالٌ  ارمػػػػالتي الٌسياسػػػيلمتقسيـ  كرافضو  دو ػػػػؤياذب بيف مي ػػػذا التجػػػػػـ، ىػػػػػػػكرغ
عارضيف لو في ئؾ المي لك منيما، حٌتى بالنسبة ألال يمكف اليركب  ٌسياسػػػية ا كحقيقةن ػػػػرنا كاقعن ػػػػػيبقى أم

ز بالضبابية ة كالتي تتميٌ ػػػغير الثابت اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػػيةؾ طبيعة الحياة ػػػػػؿ سبب ذلػػػاس، كلعػػػػػػاألس
ار كالتكجيات عمى ػػػال يعني تكافقنا عمى جميع األفك إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  ٌسياسػػػياالنتماء لحزب  أىفَّ حيث ب

متبسة فالحدكد بيف األحزاب مي  ،كالٌسياسػػػيةة ػػػات الحزبيػػػما ىك مفركض في األدبيػػػػػاألقؿ األساسية منيا ك
اؾ تنافره كبير جدنا في المكاقؼ داخؿ الحركة الكاحدة كالحزب ػػػػػكف ىنػػػػيك مكف أفٍ يي  أىنَّوي حٌتى جدنا، 
ا بيف المي ػػػػبالضركرة مشكبلن كارتباكن ا يخمؽ ػػػػػم .(3) الكاحد ، مف  .حمميفا في التصنيؼ كأحياننا تناقضن فمثبلن

)حزب ككادر اإلعمار( باإلصبلحي عمى عمػػػػي أكػػػبر ىاشػػػمي رفسنػػػجاني الصعب جدنا تصنيؼ 
مف  أىنَّوي ع ػػػمحافظ عمى طراز عمي خامنئي كصفو بالمي  ييمكفال  كػػػػػماي، ػػػمػػد خاتػػػحمػػػأينمكذج م

  يخرج عف حدكد ىذيف التصنيفيف. ستحيؿ أفٍ المي 

الداخمػػػي  الٌسياسػػػيلكصؼ الحراؾ  الٌسياسػػػيةد أغمب التحميبلت ػػػػػ، نجالسبػػػػػب ذاػػػػػػلي
حافظ في مقابؿ اإلصبلحي، كقبؿ ىذا اليميف ائية المي ػػػيغمب عمييا ثن اإليرانػػػػػػػػػػػي كالخارطة الحزبية

                                                           
اإلسبلمية: اتجاىاتيا كتأثيرىا في الحياة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي جميكرية  الٌسياسػػػيةستار جبار عمي، "األحزاب كالتيارات  (1)

 .135 (، ص2017يناير  الثاني/، )كانكف 455، العدد 39، السنة العربـــــــــيّ مجمة المستقبل "، الٌسياسية
 يػػػ، ترجمة: محمد عبلكل )القاىرة: المركز القكمالمعاصرة إيـــــــــــــــــرانفي  الّسياســـيةالتيارات حجت مرتجى،  (2)

 .43(، ص 2002لمترجمة، 
 .146ص ، السابقالمرجع تييرم ككفيؿ،  (3)



 :اْلّول الفصـــــــل
 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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بر ىذا التكصيؼ األبسط كاألكثر شمكلية مف حيث فيـ تعأيف يي  اإلسبلمػػػي.مقابؿ اليسار اإلسبلمػػػي 
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف. يا فيػػػالحياة الٌسياسػػػية كالحزبية كتكجيات

 عتدلون(ين )المبدئيون والمُ ــــحافظالمُ ار ـــــ: تيالثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

 كلي أستعمؿأك الجناح األصي  (Conservatives) حافظــــينالمُ ظ ػػػػػػلف أىفَّ  أكالن  ارةػػػػػاإلشب ػػػػيج
تمسكيف ئؾ المي لأك و التي تعني ػػػػعيف، لكٌف داللتاريخي مي ػػػاؽ تػػػػفي سي اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػػيةات ػػػػفي األدبي

قياـ  كانت حاضرة منذ اإليرانػػػػػػػػػػػيةبنيج اإلماـ الخميني بشكؿ صاـر كالراغبيف في اإلبقاء عمى التقاليد 
اليميف  أيف كاف تعبيرالشػػػػػاه ذا، بؿ حٌتى أياـ ػػػػا ىػػػػػإلى غاية يكمن إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف فياإلسبلمػػػية الجميكرية 

شكمة ينية الشّْيعية المي يعبر عف تحالؼ المؤسسة الدّْ حافظيف، كالذم كاف لمداللة عمى المي التقميدم السائد 
 . (1)ازارػػػػتمثمة في قكل البيف التقميديف كالرأسمالية التجارية المي مف رجاؿ الدّْ 

 صطمحكالذم يقابمو مي  الحالية الٌسياسػػػيةحافظيف بداللتو صطمح المي مي  أىفَّ  ،ةػػػػيقػػػػكالحق
مينيةحديث النشأة، فقد ظير بعد الثكرة  ييعديف ياإلصبلح بحكالي عقديف مف الزمف، حيث كاف قبمو  الخي

لمحديث  اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػػيةات ػػػفي األدبي يفستخدميف المي اإلسبلمػػػياليسار ك صطمحي اليميف مي  مف كؿ
ظير  أيف، 1997ة فكز الرئيس محمد خاتمي بانتخابات الرئاسة ػػػإلى غاي الٌسياسػػػييفاريف ػػػػػػعف التي

اإلسبلمػػػي ار اليسار ػػػػصطمح اإلصبلحييف، الذم استخدمو تي، كمعو مي ردادهـــن خـــــم الثـــــانـــيسمى مي 
 رة. ػػمٌكؿ حافظيف ألظيرت تسمية المي  ،ؿػػػػػكفي المقاب .(2) جديدةٌسياسػػػي لتكصيؼ نفسو كفصيؿ 

أك األجنبية تستعمؿ كممة  اإليرانػػػػػػػػػػػيةكـ أصبحت كسائؿ اإلعبلـ سكاءن ػػػػؾ اليػػػػػذ ذلػػػػكمن
ٌف كاف الكاقع اإليرانػػػػػػػػػػػي الٌسياسػػػيعمى يميف رقعة الشطرنج  الٌسياسػػةحافظيف لمداللة عمى رجاؿ المي  ، كا 
اؾ عدة ػػػػبؿ ىن اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػػيةكجد يميف كاحد في الساحة ا، إذ ال يي ػػػػػػد ىذه النظرة قطعن ػػػػؤكال يي 

، الذم يضـ (Principlists)يون ــــــرف أو المبدئــــتطين المُ ــــاليمناؾ، ػػػػػاتجاىات في اليميف، في
ذا األخير، الذم كاف مف أكائؿ ػػػ. ى(3) ويــــواب صفـــنمف  ا مباشرةن ػػػالمجمكعات التي تستمد أفكارى
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اسمو قد جرل ربطو بالعديد مف  أىفَّ ، حٌتى إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف اإلسبلمػػػي فيكالحكـ اإلسبلمػػػية الدعاة إلى الثكرة 
  .(1) ثقفيف عممانييف كمسؤكليف حككمييفلمي  الٌسياسػػػيةاالغتياالت 

ي ــــجانــــواد الريـــــمحمد جك زديـــــباح يـــــآية ا مصكؿ مف  اؿػػػػد كتابػػػػات كأعمػػػػتيعما ػػػػػػك
آية ا فضبلن عف أعماؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػ، نظرية المشركعية الذاتية لمحككمةك  صاحب نظرية أـ القرل ػػػػػػػػػػػػػػػ
 بمثابة ػػػػػػػػػػػػػػػ ينيةالدّْ صاحب نظرية التقارب كنظرية القيادة  ػػػػػػػػػػػػػػػ يقتــــادق حقـــصو  يــــيد زنجانــــعم

 اإلسبلمػػػي في الٌسياسػػػيكر الفً  أىفَّ ، ارةػػػػكر. كفي ىذا الصدد تجدر االشػػػػػعسليذا المي  الٌسياسػػػيالتنظير 
 ي.ػػػػػالسُّنٌ  – العربػػػػػػػػػيٌ  قارنة بنظيرها مي ػػػػراءن كانفتاحن ػػػأكثر ث ييعدالشّْيعية  - اإليرانػػػػػػػػػػػيةنسختو 

كمنا ىـ األحزاب كالفصائؿ الراغبة في اإلبقاء عمى الكضع القائـ كمعارضة ػػػػػكف عمػػػكالمبدئي
يمتزكف عف المحافظيف التقميدييف  ـ. كىإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالتقميدية في اإلسبلمػػػية نية كالمعتقدات ر في بي التغيٌ 

لصكف  كطريؽ ػػػػػػػػػػػػػػػ حافظيفمي رغـ ككنيـ  ػػػػػػػػػػػػػػػ )الثكرية( كقبكليـ التغيير الٌسياسػػةبمشاركتيـ أكثر في 
عمى حساب جميكريتو،  النػػػػػػػػظاـيجتمعكف عمى ترجيح مبدأ إسبلمية ـ أىنَّيما ػػػػك. (2) المكرث الثقافي ليـ

ا، ػػػأمٌ  .رب إلى الميبرالية في االقتصادػػػأق أىم ،كىـ مف أنصار االقتصاد الحر كالحد مف تدخؿ الدكلة فيو
 العربػػػػػػػػػيٌ  فيـ مع إيبلء أىمية أكثر إلى العالمييف الدكلػػػػية، العبلقػػػػػػاتالخارجية ك  الٌسياسػػةعمى مستكل 

 ا )الشيطاف األكبر(.ػػػػػػػكأمريك ربػػػػكالعداء لمغ كاإلسبلمػػػي كقضاياىما

 كر الشّْيعي العمماني، الذم يرغب أفٍ ترسخ بعمؽ في الفً ، المي ديـــــالتقمي اليمــــيناؾ ػػػػػكىن
رنا غير جائر ػػػػػ، باعتبار ىذه األخيرة أمالٌسياسػػػيةالشّْيعة منفصمة عف السمطة  يفتبقى طبقة عمماء الدّْ 

ع دفاعو في نفس الكقت عف نمط حياة ػػػػعتقد الشّْيعي االثنا عشرم. محسب المي  افػػػػػاـ الزمػػػػدكف إم
 ا عمىػػػػػأمٌ . كالثقافي االجتماعي المجاؿ في صاـر بشكؿ الشريعة تطبيؽ إذ يؤيدإسبلمي تقميدم. 

 الخاصة مكيةالمً  عف اعػػػػالدف دػػػػرائ ييعدالتقميػػػػػدم  اليمػػػػيف فإفٌ  كاالجتماعي، االقتصادم المستكل
حافظيف التقميدييف الدعـ ا ما يمقى المي ػػػػػكغالبن  .االقتصاديةالعبلقػػػػػػات  تنظيـ في الدكلة تدخؿ كيعارض

الطبقات  ًسيَّما الارم(، ػػػػالتقميدم )اإلخب ارػػػػالشّْيعية في حكزة قُّـٌ المنتميف إلى التي يفمف رجاؿ الدّْ 
ينا مع ػػػياسا سٌ ػػػا تحالفن ػػػت تاريخين ػػػمازار. كىـ طبقة التجار التقميدية التي شكٌ ػػػػينية الدنيا منيـ ككذا البالدّْ 

 يمــــيناؾ ػػػػػػكىنما ػػػػػك .(Mosque–Bazaar Alliance) ازارػػػػػالميبٌللي فيما عرؼ بتحالؼ المسجد كالب
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انتخب  رفسنػػػجاني عندماعمػػػػي أكػػػبر ىاشػػػمي ، الذم كلد عمى يد الشيخ (Pragmatists)ي ـــاتــــبراغم
  .1989سنة اإلسبلمػػػية  ا لمجميكريةػػػػرئيسن 

ليبرالية ٌسياسػػػية ارنا ػػػدنا، فقد تجد مف يتبنكف أفكػػػا كاحػػػػػحافظ نيجن المي  اليمػػػػيفر ػػػعتبال يي  ،ذاػػػػػػكلي
اؾ النقيض، حيث يكجد ػػػػىن ،كفي المقابؿ .تسامحةعتدلة كمي ينية مي كرؤل ثقافة منفتحة كتصكرات دّْ 

حافظ مف المي  اليمػػػػيفاؾ داخؿ ػػػما ىنػػػػ، كٌسياسػػػينا كاقتصادينانغمقيف ينا كمي ػػػػينتزمتيف دّْ كمي ٌسياسػػػينا ف ػػػػديتشدٌ مي 
ا مف ال ػػػػكنجد أيضن ، الٌسياسػػػي ة الشعبية في صناعة القرارػػػػدية الحزبية بقكة كالمشاركعدتيناصر ال

ا، فإٌف ػػػػػكعم .(1) مف خبلؿ العممية الديمقراطية الشعبيف بمبدأ الشرعية الجماىرية كاالختيار ػػػػػؤميي  كمن
ظ ــــحافالمُ  التيـــــار ٌكؿاأل، اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػػيةارزيف عمى الساحة ػػػػحافظيف باريف مي ػػػػػاؾ تيػػػػىن

ظ ــــحافالمُ ار ػػػػالتي كالثػػػػػانػػػػػػػػػػيخامنئي، الميرشػػػػػػػد ذرم بزعامة ػػػأك الج ون(ــ)المبدئي يــــولاْلصُ 
اف رفسنجاني زعيمو، كبيف ىاتيف الكتمتيف دارت المنافسة عممينا، غير ػػػػالذم كعتدؿ، أك المي  يـــالبراغمات

طرح الكثير مف نقاط االستفياـ حكؿ مستقبؿ ىذا االتجاه بدكف زعيمو  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيار ػػػػراب التيػػػكفاة ع أىفَّ 
الكبيرة، فيؿ سيتمكف حسف ركحاني، كىك ابف ىذه المدرسة  كالٌسياسػػػيةاريخية ػػػالركحي ذك الشرعية الت
 فعمى مر ،إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافار؟ الذم طالما سيطر عمى رأس السمطة التنفيذية في ػػػػمف تكلي زماـ ىذا التي

ا مف ػػػػعامن  20عتدؿ تكلى رئاسة الجميكرية عمى مدار استطاع الفصيؿ المي اإلسبلمػػػية خ الجيكرية ػػػػاريػػػػت
 ا.ػػػعامن  38بيف إجمالي 

في حافظ البراغماتي ار المي ػػػػػكالتي)جناح اصكلگراياف(  كليحافظ األصي المي  التيػػػػػارؽ ػػػكيتف
، ككميما يتبنى نيج إقميمػػػػػػػيةقكة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافداؼ، فكميما يسعى ألٌف تككف ػػػار كاألىػػػػالغالب في األفك

حافظ المي  التيػػػػػاركيرل اإلماـ ككالية الفقيو المطمقة، لكٌنيما يختمفاف في األسمكب كالطريؽ في تحقيقيا. 
 العبلقػػػػػػات الدكلػػػػيةفي  (Neorealist)دة ػػػػة الجديػػػار المدرسة الكاقعيػػػػأفكاره مع ػػػػبشقيو، كالذم تتشابو أفك

()،  َّراع المتكاصؿ بيف األقكياء كالضعفاء، ػػػػػالص يسكدهي( ػػػالدكل النػػػػػػػػظاـ) وـ الذم نعيشػػالعال أىف
                                                           

 .12، ص المرجع السابق غساف ابف جدك، (1)
()  كينيث ن. والتز عتبر يي(Kenneth N. Waltz) (1924 - 2013رائد الكاقعييف الجدد )  مف خبلؿ  الركحي ليااألب ك

 –اإلنسان ، إضافة كتاب: 1979سنة  Theory of International Politics الدولية  الّسياسة نظرية مؤلفو الشيير: 
ات.  يالصادر في الخمسين Man, The State, And War: A Theoretical Analysisنظري،  الحرب تحميل –الدولة 

ضافة إلى كالتزك  روبرت ، (Joseph Grieco)جوزيف غريكو (، -1930) (Robert Gilpin)روبرت غيمبين يعتبر  ،ا 
 Jack)جاك سنايدر (، -1947) (John Mearsheimer)جون ميرشايمر (، -1940) (Robert Jervis)جيرفيس 

Snyder)ستيفن والت  ،، ككذلؾ(Stephen Walt) (1955- مف ركاد كأعمدت الكاقعية الجديدة، كالتي بدكرىا تنقسـ )
 الكاقعية اليجكمية. كالثػػػػػانػػػػػػػػػػيالكاقعية الدفاعية،  إلى اتجاىيف: األكؿ
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مبلء شركطيا عمييا، كالعممة  الييػػػػػػػمنػػػػػةة تتربص مف أجؿ ػػػفترسفالقكل المي  عمى الدكؿ الضعيفة كا 
ظاـ إلى خارج الحدكد ػػػػػفكذ مف أجؿ البقاء كنشر قيـ النرية كالني ػػػػالكحيدة في ىذا العالـ ىي القكة العسك

ضركرم بغض النظر عف أكثػػػػر مف فكذ رم كالني ػػػػػامتبلؾ القكة العسك ييعد)تصدير الثكرة(. كعميو، 
حافظة العقمية المي  أىفَّ ما ػػػػػكاستمراره كالحفاظ عمى قيمو كمبادئو. ك النػػػػػػػػظاـفييما بقاء  فٌ الكسيمة أل

رؽ كالنفكذ يطمب تضحيات كجيكد كبيرة، فيما ال يتأتياف بالطي  العسكػػػػريةالحصكؿ عمى القكة  أىفَّ مقتنعة 
  .(1) اتػػػػالسممية أك المفاكض

كف )البراغماتيكف( ػػػعتدلكف )اإليديكلكجيكف( أك المي ػػػػكليف سكاءن األصي ػػػػحافظيالمي  أىفَّ ـ ػػػػكرغ
كنفكذىا كاالستفادة مف كؿ الكسائؿ مف أجؿ الكصكؿ إلى ىذه  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمتفقكف عمى السعي لزيادة قكة 

التي يجب العبلقػػػػػػات كنكع  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافيختمفكف في الطريقة كالدكر الذم يجب أف تمعبو  أىنَّيـالغاية، غير 
جكميكف إلى درجة كبيرة، فيـ ؤدلجكف أكثر عدكانية كىي حافظكف المي أف تقيميا مع جيرانيا كالعالـ، فالمي 

ياسية المكانة الجيكسٌ  أىفَّ جية مع الغير أكثر مف سعييـ إلى تجنبيا معتقديف ايسعكف إلى المك 
مف  محاكلة ةأيٌ  ضدَّ تمعبيا  مكف أفٍ رابحة التي يي يمنحيا عدد مف األكراؽ ال إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكالجيكقتصادية 
بالغة في تقدير قكة ؾ فيـ يميمكف أكثر إلى المي ػػػاؤه( لتيديد مصالحيا، لذلػػػرب كحمفػػػػاألعداء )الغ

  .(2) نتيجة انغبلقيـ كعزلتيـكمركزيتيا كيسيئكف فيـ العالـ الخارجي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

الذيف  كالشخصيَّات العممانيةي( ػػبٌلليف )المي ف مف كؿ رجاؿ الدّْ ػػػػديتشدٌ ؽ المي ػػػػؼ فريػػػػكيتأل
الٌسياسػػػية زكف فيو عمى درجة عظمى مف السمطة ف الذم يحي ػػػحافظة عمى الكضع الراىيرغبكف في المي 

بلن عف الصبلحيات غير ػػػالتنفيذية كالتشريعية كالقضائية، فضبلث ػػػػػالرسمية خاصة السمطات الث
ذا، زيادة عمى إشرافو ػػػػػى التيػػػػػار.بمثابة زعيـ ىذا  ييعد( الذم الميرشػػػػػػػدئد )ػػػػالتي في يد القا ةالمحدكد

ٍنػػػػػػػػػػععمى المجالس غير المنتخبة أك مجمس  ظاـ، ػػػػالعميا لمنالقرار مثؿ: مجمس تشخيص المصمحة  صي
...إلخ، ككذا كسائؿ اإلعبلـ الحككمية مجمػػػػػس صيانػػػػة الدستػػػػكر ، ك مجمػػػػػس خبػػػػػراء القيػػػػػادة

(Bonyads)اد ػػػػينية الخيرية كاالقتصادية الممحقة بالدكلة المعركؼ باسـ البكنيكالمؤسسات الدّْ 
 (3) . 

                                                           
-لمعمـك العربػػػػػػػػػٌية، ترجمة: بساـ شيحا )بيركت: الدار النووية إيـــــــــــــــــرانطموحات شاىراـ تشكبيف،  (1)

 .68 - 67(، ص ص 2007ناشركف،
 .69 - 68، ص ص السابقالمرجع شاىراـ تشكبيف،  (2)
"، ضمف: مارشا بريبشتايف إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافأرانج كيشافارزياف، "متنافسكف في ظؿ غياب الديمقراطية: تشتت الصفكة في  (3)

ترجمة: طمعت غنيف حسف )القاىرة: المركز القكمي ، السمطوية في الشرق اْلوسطبكسكزنى كميشيؿ بينر انجريست، 
 .129(، ص 2014لمترجمة، 
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أكثر استفزازية كعدكانية، كفييا الكثير مف  أىنَّيـما ػػػػة، كػػػػبالجذري الٌسياسػػػية مكاقفيـز ػػػػػكتتميٌ 
أكثر عمى الصعيد  (Populism)رب. بينما تستغكييـ الشعبكيبة ػػػػػي كالغػػػػالتحدم لممجتمع الدكل

كف أكثر الفصائؿ اليمينية أدلجة حيث يصركف عمى العكدة الى مبادئ ػػػػػالمبدئي ييمثؿما ػػػػك االقتصادم.
سبلمية اإلسبلمػػػية الثكرة  ؾ، فإٌنيـ مع ػػػػػ. كفقنا لذللمنػػػػػػػػظاـ، كىـ بمثابة الحرس الجديد النػػػػػػػػظاـكا 

عادة تكزيع الثركة كالتشدٌ ػػػؤكالتي تي  الٌسياسػػػات عمى األخبلؽ كالسمكؾ يد د عمى العدالة االجتماعية كا 
فيـ يمتزمكف العقيدة الثكرية المناىضة  كالعبلقػػػػػػات الدكلػػػػية،الخارجية  الٌسياسػػػةا في ػػػػػالشخصي. أمٌ 

سرائك  أمريكػػػػػاتجاه  ًسيَّما الية، ػػػػلئلمبريالية الغرب يؿ، كأقؿ قبكالن لمتسكية أك التفاكض مع العالـ ػػػػا 
 ي.ػػػالغرب

ع عف مكاصمة االنفتاح االقتصادم كعف ػػػعتدلكف(، فيك يدافالبراغماتي )المي  اليمػػػػيفا ػػػػػػػٌ أم 
اليميف البراغماتي في البداية مف مجمكعة تكنكقراطية رفيعة  ؿػػػػػتشكٌ  خارجية أقؿ عدكانية. ٌسياسػػػة

عتدليف كجزءو مف يف المي لرجاؿ الدّْ ا، إضافة ػػػما أسمفنػػػالمستكل ممتفيف حكؿ الشيخ الرئيس )رفسنجاني( ك
 ػػػػػػػػػػػػػػػحافظيف خبكية انبثقت عف المي اس مجمكعة نُّ ػػػػػفي األس أىنَّيـازار(، ما يعني ػػػػػالتجارية )الب نُّخبةال

يف . حيث استطاعكا التكفيؽ بيف الدّْ ػػػػػػػػػػػػػػػ عتدليف الحقنااليميف كانضـ إلييا مجمكعة مف اإلصبلحييف المي 
ارنا أقرب إلى الكسط إٌف ػػػػػػتي ػػػػػػػػػػػػػػػ كمع بمركر الكقت ػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػكف كاقعين ييمثمؾ أصبحكا ػػػػػكالديمقراطية، كبذل

 مرةن  ؿيتشكٌ حيث ب في جية التيػػػػػارصح التعبير، كلعؿ ىذه النقطة األخيرة المتعمقة بعدـ ثبات ىذا 
بس مف اؾ كالمي ػػبعض االرتب يخمؽ فإٌنوي  ،كبالتٌالي .ػػػػػػػػػػػػػػػ نقادهعمى حد كصؼ  ػػػػػػػػػػػػػػػارنا ػػػػػيس ا كمرةن ػػػػػيمينن 

 عتدليف )اليميف البراغماتي( كاإلصبلحييف.حيث التفريؽ بيف المي 

كضع  محاكلة، مع كالنػػػػػػػػظاـي االنضماـ إلى الحككمة ػػعمى الميبٌلل أىفَّ ذه المجمكعة ػػػػػرل ىػػػػكت
رنا مؤيدنا النفتاح ػػػالبراغماتييف ينتيجكف فك أىفَّ ما ػػػػات كالدكلة، كػػػينية تحت رقابة السمطالمؤسسات الدّْ 

 النػػػػػػػػظاـكلبرلة االقتصاد، كفي نفس الكقت التخفيؼ مف كطاءة  الٌسياسػػػيمتدرج عمى الصعيد 
درسي الحكزة العممية كٌجو مجمع مي  ةرة األخير ػػػػكحكؿ ىذه الفك. (1) عمى المجتمعاإلسبلمػػػي األخبلقي 

تحذيرات  2014سنة  النػػػػػػػػظاـصكلي كصاحب النفكذ الكاسع داخؿ األي  التيػػػػػارفي قُّـٌ المصنؼ ضمف 
عدـ البراغماتي حسف ركحاني بسبب إدالئو بتعميؽ حكؿ ضركرة  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيشديدة الميجة لمرئيس 

ال يمكن بالقكة، إذ قاؿ ركحاني في إحدل خطبو: " اإليرانػػػػػػػػػػػييفيني عمى المكاطنيف فرض االلتزاـ الدّْ 
يف المحافظكف كبلـ ركحاني بمثابة الدعكة ". كاعتبر رجاؿ الدّْ إرشاد الناس إلى الجنة باستخدام القوة والسوط

في المذىب الشّْيعي. إذ رد  الدّْيفإلى ترؾ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كىك ركف مف أركاف 
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: عميو آية اهلل أحمد خاتمي، كىك خطيب لمجمعة في طيراف يقولون دعوا الناس وشأنيم وال ] ...[" قائبلن
اإلسالمـــي عمينا أن نحمي نظامنا ] ...[ىل ىذا ىو الحرص عمى تطبيق الدين؟  ] ...[ترشدوىم إلى الجّنة بالقّوة

كالتعاكف أكثر مع المجتمع الدكلي كخاصة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاليميف البراغماتي تحديث  ما يفضؿػػػػ. ك(1) "]...[
عمى نطاؽ  ٌسياسػػػيةال ييتمكف كثيرنا بالقياـ بإصبلحات  أىنَّيـرب كرٌبما الكاليات المتحدة. في حيف ػػػػػالغ

  .(2) االقتصادمي لمتقدـ ػػنمكذج الصينكاسع، كيفضؿ الكثيركف منيـ األي 

في امتبلكو لشبكة كاسعة مف  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكة الجناح المحافظ ذك النزعة الجذرية في ػػػػػمف قػػػػػكتك
ؾ عف جماعات ضغط داخمو ػػػػكمؤسساتو، ناىي النػػػػػػػػظاـالمتشابكة مع مختمؼ أجيزة  العبلقػػػػػػات الميمة

بلف ػػػػػشكٌ كالباسيج المذاف يي  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيا مف الحرس الثكرم ػػػػا ما يمقكف دعمن ػػػػكليكف غالبن فاألصي  .كخارجو
إضافة طبعنا إلى سيطرتيـ  الكبار )مراجع التقميد(.يف الشّْيعة ذا مف رجاؿ الدّْ ػػػػالقكة الضاربة لو، كك

نتشركف بقكة في مجمس الشكرل، السمطة القضائية، مجالس ـ مي ػػػة، فيػػػـ مؤسسات الدكلػػػػعمى أى
ٍنػػػػػػػػػػع ، مجمع تشخيص المصمحة العميا مجمػػػػػس صيانػػػػة الدستػػػػكر، مجمػػػػػس خبػػػػػراء القيػػػػػادة)القرار  صي
كف تأثيراتيـ عمى ػػػالمبدئي ارسػػػػمما يي ػػػػػك (.اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيالكطني األعمى  األمػػػػػػػػػػف، مجمس لمنػػػػػػػػظاـ
ا مف خبلؿ السيطرة مف خبلؿ المؤسسات الدّْ  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانية الٌسياسػػػة بعض الجمعيات عمى ينية كأيضن

 يف)جامعو مدرسيف حكزه عمميو قـ( كجمعية رجاؿ الدّْ  مدرسي حكزة قُّـٌ القكية عمى غرار رابطة 
 .المناضميف

ة كالمجتمع، ػػة كنفكذه الكاسع داخؿ الدكلػػػات الدكلػػعمى مؤسس التيػػػػػاررة ىذا ػػػـ سيطػػػػٌف رغػػػلك 
كلي كالطبقة الجديدة التي تـ األصي ار ػػػػا خاصةن بيف التيػػػاتو قائمةه دائمن ػػػػالخبلفات بيف مككن أىفَّ  غير

، كالتي مٌثميا في دد(ــــــظون الجُ ــــــحافوري )المُ ــــرس الثـــالح – دـــت القائـــيـــببؿ تحالؼ تصعيدىا مف قً 
كد ىدؼ مشترؾ بيف أطياؼ ػػػكج أىفَّ اد. حيث أثبتت التجربة التاريخية ػػػدم نجػػػفترة سابقة الرئيس أحم

زمنة كجكىرية، فبعد سنتيف ال يمنع مف بركز خبلفات حادة بينيـ قد تتحكؿ إلى خبلفات مي  التيػػػػػارىذا 
حيث أصبحكا ب حافظيف األصكلييف تظير إلى العمفاد مثبلن بدأت الخبلفات بينو كبيف المي ػػػػمف حكـ نج

داخؿ بيت األصكلييف أف حصؿ شقاؽ  الصػػػػػػػراعات ىذا ػػػػاف مف تداعيػػػػػك و.ػػػيجاىركف بانتقاداتيـ ل
بػػ: دنا ما سماه ػػػا جديػػػاد طرحن ػػػػالسابؽ أحمدم نج اإليرانػػػػػػػػػػػيالرئيس دع ػػػػحيث ابت عب رأبو،داخمي يصٌ 
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في سياؽ رده عمى انتقادات  يػػػالقكم التشّْيُّعلئلسبلـ أك  اإليرانػػػػػػػػػػػيةأك القراءة  اإليرانـــــــــــيةالمدرسة 
  .(1) كلياألصي  التيػػػػػاركالت ػػػػدنا متجاكزنا مقػػػػا جديػػػؿ بذلؾ طيفن كلي لو كتبرئو منو، ليشكٌ األصي  التيػػػػػار

 الٌسياسػػػيةتيػػػػػارات ارزةن لدل الػػػػكازية سمةن بات المي ػػػػاؽ كتككيف الكيانػػػة االنشقػػػػػػسرعد ػػػػػتيعك 
ا، ػػػا إصبلحين ػػػد حزبن تشدٌ أصكلي مي  يمكف أف يمد لنا حزبه  ابشكؿ عاـ، فبيف عشية كضحاى اإليرانػػػػػػػػػػػية
يف المناضمكف )جامعو ركحانيت مبارز(، الفصيؿ اد أك مع جمعية رجاؿ الدّْ ػػػاؿ مع نجػػػػػاف الحػػػػػمثمما ك

مف  الٌسياسػػػيفي العمؿ  يفقُّـٌ المنخرطاألصكلي األشير عمى اإلطبلؽ، كالذم يضـ معظـ عمماء 
المناضميف كمف نفس القاعدة  الدّْيفـ جمعية رجاؿ ػػػدة، فمف رحتشدٌ حافظة المي ذكم التكجيات المي 

، 1988المناضميف )مجمع ركحانيكف مبارز( عاـ  الدّْيفجتمعية خرج إلى الحياة مجمع عمماء المي 
لكٌف  كغيرىـ أمثاؿ: ميدم كركبي، محمد مكسكم خكئيني، عمي أكبر محتشمي،... شخصيَّاتليضـ 

بتكجيات اقتصادية تميؿ لبلقتصاد الحككمي المكجو المؤيد لحقكؽ العماؿ بمعنى أفكار اقتصادية أميؿ 
، كالدعـ األكبر ليـ في االنتخابات، عمى (2) فيما بعد مف أىـ فصائؿ اإلصبلحييف لبلشتراكية ليصبح

 .2009اف مع الرئيس خاتمي، كبعده مير حسيف مكسكم في انتخابات الرئاسة ػػػرار ما كغ

الناشطة،  الٌسياسػػػيةي عدد كبير مف األحزاب ػػػػكلاألصي  التيػػػػػارة يضمف ػػة الحزبيػػػف الناحيػػػػكم
ة ــالرابط )المبدئيكف(، ةــة اْلصوليـــالجبي :التٌاليا في الساحة عمى النحك ػػػػػمكف تحديد أبرزىيي 

)جامعة  ين المناضمين في طيرانة عمماء الدّْ ــرابط، زب اــار حــــأنص، لمميندسيناإلسالمـــية 
ود ــة الصمـــجبي )جبية متحد أصكلكراياف(، نـــدة لألصولييـــة المتحــالجبي ركحانيت مبارز تػيػراف(،

أك يميف الكسط، فإٌف أىـ مف  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافة في ػػػعتدلالمي  الٌسياسػػػيةا، األحزاب ػػػػػأمٌ  .(3) )جبية بػايػدارم(
زب ــــححيث يعتبر  ،1996يا عمى اإلطبلؽ ىك حزب الرئيس رفسنجاني، الذم أسسو سنة ييمثم
ٌف  و،ػػػػؤسسار مي ػػػػفكألار ك ػػػػار ىذا التيػػػػجسد الفعمي ألفكحزب کارهزاراف سازندهی( المي ) اءــــوادر البنــــك كا 

عتبر حزب ما يي ػػػاألحزاب اإلصبلحية. ك ضمف ػػػػػػػػػػػػػػػ البناءحزب ككادر  أىم ػػػػػػػػػػػػػػػ صنفواؾ مف يي ػػػػكاف ىن
ككادر البناء يضمف االتجاه  كباإلضافة إلى إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف،اقتصادم في  - ٌسياسػػػيككادر البناء أكبر تكتؿ 

                                                           
 أبريؿ  16، مركز الجزيرة لمدراساتبيف الثكرة كالدكلة"، )ممفات(،  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  الٌسياسػػػيحسف أحمد العمرم، "القرار ( 1)

 <http://bit.ly/2zB5b4G>، في: 2015يكليك  22، شكىد في 2013
، شكىد 2016أبريؿ  21 ،اإليرانـــــــــــيةلمدراسات  العربـــــــــيّ مركز الخميج "، 2016عاـ  اإليرانػػػػػػػػػػػية"خارطة األحزاب  (2)

 <https://bit.ly/2tKXdka>، في: 2017أغسطس  20في 
 .139 - 137، ص ص المرجع السابقستار جبار عمي،  (3)
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اركة ــالمشمت في عيد الرئيس خاتمي مثؿ: عتدؿ العديدة مف األحزاب الصغيرة التي تشكٌ المي 
  .(1)اإلسالمـــية ارة ـــزب الحضــــحك اإلسالمـــي، إيـــــــــــــــــرانامن ــــزب تضــــح اإلسالمـــي،

في  تكاطئيناتمعب دكرنا  أىنَّيا، فيعتقدكف السعػػػػػػػػكديةإلى  تشٌدديفالمي  حافظيفرة المي ػػػػنظا ػػػػػأمٌ 
نصؼ صادراتيا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف، كتتسبب في خسارة اإليرانػػػػػػػػػػػيعمى االقتصاد  الدكلػػػػية المفركضةات ػػػػالعقكب
كحزب اهلل  ػػػػػػةكالقضاء عمى حمفائو في سكري اإليرانػػػػػػػػػػػيإلى لجـ النفكذ  ة، كىي تسعى جاىدالنّْفطمف 
، فقد قامت بدعـ صداـ حسيف بالماؿ اإليرانػػػػػػػػػػػيةمف الملسي  كانت دائمنا جزءن  أىنَّياما ػػػػػناف. كػػػػفي لب

كالبمكش  خمؽ مجاىدمػػ: ، كاإليرانػػػػػػػػػػػيةىـ، كمكلت الجماعات المعارضة كالتخريبية ضدَّ كالسبلح 
ا ػػػػػػالتكفيرية كتحالفيا مع أمريك الٌكىىابٌيةالناتج عف عقديتيا  لمشّْيعةإلى عدائيا  االنفصالييف، إضافةن 

سرائي منافسه ينبغي الحذر  أىنَّياا ينظر البراغماتيكف إلى المممكة عمى ػػػػكالثكرة. بينم إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافؿ أعداء ػػػػكا 
اؤىا عف طريؽ التقميؿ مف عدتت ذاتو قكة ينبغي التعاطي معيا كاستمالتيا ال اسيا في الكقمنيا كلكنٌ 

 . (2) اػػػشأني

 التيػػػػػارراب ىذا ػػػع مساعيا عمى أرض الكاقع مف خبلؿ ػػػػكاضحن  األخير وػػذا التكجػػػػدك ىػػػكيب
، حيث شمؿ تكسيع السعػػػػػػػػكدية – اإليرانػػػػػػػية العبلقػػػػػػاترفسنجاني كبعده خاتمي مف أجؿ تحسيف 

رافػسنجاني المعركؼ  كقد نجاحني مشترؾ، ػػػػػتعاكف أم كالسعي إلقامةاالقتصادية،  العبلقػػػػػػات
 ؾػػػػذل مف شأف أىفَّ مع المممكة، حيث كاف يرل  العبلقػػػػػػاتيحسف  أفٍ  فعبلن  الٌسياسػػػيةبالبراغماتية 

داخؿ األكبؾ في  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمكافقة الرياض عمى مسعى  كىذا مف خبلؿاإليرانػػػػػػػػػػػي تحػسيف االقتصاد 
عدة اتصاالت مع  اإليرانػػػػػػػػػػػيالرئيس  اس، أجرلػػػػاألسذا ػػػػكعمى ى .النّْفطرفع حصة إنتاجيػا مف 

العبلقػػػػػػات قطع فترة بعد  القائـمزيارات الرسمية كاف مف شأنيا إزالة لادؿ ػػػأعقبيا تب السعػػػػػػػػكدمالعاىؿ 
 (.1991 - 1987)بيف البمديف  الدبمكماسية

 نــــــــالحييــــــــــاإلص تيـــــار: الثــــــــــــالـــــــث الفــــــــــــرع

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافيف في ػػػػحافظكالمي  (Reformists) اإلصـــالحييــــــــنر البعض االختبلؼ بيف ػػػيختص
 ٌسياسػػػيةارة إلى اإلصبلحييف الذيف بركز كقكة ػػػػعيف، في إشنتخب كمف ىك مي باالختبلؼ بيف ما ىك مي 

                                                           
، ترجمة: صعيد الصباغ )القاىرة: دار الثقافية إيـــــــــــــــــرانالخارجية لجميورية  الّسياســـةمدخل إلى ، بيزف ايزدل( 1)

 .8 - 7(، ص ص 2000لمنشر، 
 .5، ص RAND ،2014 مؤسسة"، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعميرظا نادر، "األياـ التي تمي االتفاؽ مع  (2)
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عيف، كىك بنسبة عالية جدنا مف األصكات، في مقابؿ المي  1997بعد نجاح الرئيس خاتمي في رئاسيات 
صطمح . كقبؿ ظيكر مي (1) كتفرعاتوحافظ بكؿ أطيافو ار المي ػػػػػحكلو التيالكلي الفقيو الذم يمتؼ مف 

، حيث كاف اإلسبلمػػػيكاف يشار ليذا االتجاه باليسار  اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػػيةاإلصبلحييف عمى الساحة 
اقتصادية تقكـ عمى تدخؿ شديد مف قبؿ الدكلة،  كٌسياسػػػةيؤيد ىذا االتجاه كالية الفقيو كتصدير الثكرة 

بدأت بعض  أيف، اإلسبلمػػػييات القرف الماضي كانت بمثابة انطبلقة جديدة لميسار ػػػتسعين أىفَّ غير 
ية كتفعيؿ أكثر ػػػػعمى الطريقة الغرب النػػػػػػػػػظاـاألفكار الجديدة تطرأ عميو لعؿ أىميا المطالبة بديمقراطية 

الذم كاف في بدايتو يتسـ برؤية اإلسبلمػػػي ر اليسار ػػػػكؿ تحكالن في فً ػػػػما شكٌ  المدنيلممجتمع 
(Marxist) اإليرانػػػػػػػػػػػيفكر ار كخط المي ػػػػ)نسبة إلى كارؿ ماركس( كديمقراطية نكعنا ما، إضافة إلى أفك 

 .يــــي شريعتــــعم
خ ػػػرداد، كىك تاريػػػػف خػػػم الثػػػػػانػػػػػػػػػػيفي كز الرئيس محمد خاتمي برئاسة الجميكرية ػػػػػد فػػػكبع 

سعت ، كالتي ردادـــــن خــــم الثـــــانـــي جبيةبرزت  الفارسػػػػػػػػيحسب التقكيـ  1997الفكز انتخابات عاـ 
ؽ عمييـ فيما بعد ػػػػػطمديمقراطية. كمنو، أي بجعمو أكثر  النػػػػػػػػػظاـلمساندة الرئيس خاتمي في إصبلح 

ا األحزاب التي رفضت ىذا التصكر، فعرفكا ػػػػػكف. أمٌ ػػصبلحياإل أىم انــــالح طالبــــإصبالفارسية اسـ 
العديد مف ار اإلصبلح ػػػػػكقد ضـ تي .(2) كفػػػحافظالمي  أىم طالبــــانظ ــــمحافباسـ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمنذئذ داخؿ 

ار كاف الفيمسكؼ ػػػػتأثيرنا في ىذا التي الشخصيَّات. كلعؿ أكثر اإليرانػػػػػػػػػػػييفثقفيف كالتكنكقراط المي 
 نـــــمحسك، القبض والبسط في الشريعةصاحب كتاب: روش ــــريم ســـــعبد الكالكبير  اإليرانػػػػػػػػػػػي

 .التيػػػػارذا ػػػنظر الرئيسي ليبمثابة المي  انــــحجارييد ـــــسععتبر ما يي ػػػػك ار.ــــــكاديف

بشكؿ جذرم منذ ذركة الحركة اإلصبلحية  يـــالحــــإصر معنى مصطمح ف تغيٌ ػػػركر الزمػػػػكبم
ٌنما إلى  ةشير إلى إيديكلكجي، حيث أصبح ال يي مف القرف الماضي في منتصؼ التسعينيات كاضحة، كا 

كف اآلف بالعكدة إلى الحكـ بعد ػػػأشخاص كانكا عمى صمة بحككمة خاتمي في أكاخر التسعينيات كيرغب
 السمطةاكتساب  األٌكؿ عمىبحيث باتكا يصبكف تركيزىـ في المقاـ  الميرشػػػػػػػد ٌسياسػػػاتأف تصالحكا مع 

حافظ، إذ أكثر تعقيدنا مف اليميف المي  كالٌسياسػػػيةاإلصبلحي مف الناحية العممية  التيػػػػارعتبر . لذا، يي (3)
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اإلسالمـــي ار ــــاليستناقضة أحياننا عمى غرار تنكعة كمي اه أطيافنا عديدة كحركات مي ػػػػيضـ في ثناي
نفسيا الكفية لمبادئ اإلماـ  تعتبركثقافية  كٌسياسػػػيةية ػػػػػينتجمعات دّْ عف ارة ػػػػالذم ىك عب ،يـــالراديكال

، أمريكػػػػػاالخارجية، خاصةن فيما يتعمؽ بالعبلقة مع  الٌسياسػػػةدكف في تشدٌ الخميني كنيجو، كىـ مي 
ا مف ػػػػا يضـ جزءن ميمن ػػػػػكما. ػػػػينين ا كدّْ ػػػتفتحكف ثقافين ؾ، فيـ مي ػػػػع ذلػػكيتحفظكف عمى اقتصاد السكؽ. م

ا إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكا حزب ككادر بناء ػػػػمالذيف شكٌ  ةــــراط الدولــــتكنوق ما ػػػػػ. كينينن الدّْ ـــة المثقفيـــجماع، كأيضن
اإلصبلحي،  التيػػػػارنفسيا جزءن مف  ةـــة الحريـــحركعارضة الكطنية الميبرالية كفي مقدمتيا عتبر المي تي 

  .(1) الٌسياسػػػيةؿ جزءن منو كال تشارؾ مف قريب أك بعيد في حركتو ػػػشكٌ ال تي  أىنَّياعمى الرغـ 

اإلصبلحي ليست بالجديدة عميو، إذ لـ يكف  التيػػػػارذه الضبابية التي تكتسي ػػػػى أىفَّ  ،يقةػػػػكالحق
كاضح المعالـ إاٌل بعد اكتساح الرئيس خاتمي لبلنتخابات الرئاسية ككصكلو إلى ىـر  التيػػػػارىذا 

انحسر المد  ى بعد خركج خاتمي مف الحكـ، حيثػػػػػكلالسمطة التنفيذية في الببلد. ليعكد إلى حالتو األي 
فبعدما خسر اإلصبلحيكف االنتخابات اـ خاتمي، ػػػاإلصبلحي كتشتت كثيرنا مقارنة بما كاف عميو أي

اد مكانو ػػػأحمدم نجة مقابؿ المحافظيف، كبخركج خاتمي كجمكس تحكلكا إلى أقميٌ  2004التشريعية 
ا النػػػػػػػػػظاـلـ يبقى ليـ مكاف أك تأثير داخؿ  2005 األخرل حكره عمى  النػػػػػػػػػظاـمؤسسات  أىفَّ ، خصكصن

  .(2) حافظ الذم يتزعمو القائدار المي ػػػػأصحاب العمائـ مف التي

كما تبعيا مف تظاىرات الحركة الخضراء بمثابة  2009 عاـ ت االنتخابات الرئاسيةػػػػككان
كاعتقاؿ زعماء الحركة  ةـــة المشاركـــجبيبعد حؿ  ًسيَّما الار اإلصبلحي ػػػػاالنييار التاـ لمتي

االصبلحية )مير حسيف مكسكم ككركبي(، كمنع غالبية األحزاب اإلصبلحية مف ممارسة العمؿ 
عتدليف ما تبقى مف اإلصبلحييف، األمر إلى غاية مجيئ حسف ركحاني ليضـ بيف مؤيديو المي  الٌسياسػػػي

ٌف كانت لـ تتضح معالميا كمينا إاٌل بعد  الٌسياسػػػيةارطة الحياة ػػػالذم أعاد تشكيؿ خ مف جديد، كا 
اإلصبلحي  التيػػػػارالتي فاز فييا  .(3) 2016 اإلسبلمػػػي عاـرة لمجمس الشكرل ػػػانتخابات الدكرة العاش

، فيما حصؿ 290 ػػػػػمف المقاعد الػ %41عتدؿ اإلصبلحي كالمي  التيػػػػارافعتدؿ، حيث حصد كالمي 
مف  ستقمكف ففازكا بثمانية كعشريفمف المقاعد؛ أٌما، المرشحكف المي  %29حافظكف( عمى )المي  المبدئيكف
عتدؿ، انتخابات مجالس البمدية األخيرة عف تفكؽ لمجناح اإلصبلحي كالمي رت نتائج ػػػما أسفػػػك .(4) مقاعدنا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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يسيطركف اآلف عمى الرئاسة كالمجالس البمدية األساسية كيممككف  اإلصبلحيكف كالكسطيكفحيث بات 
ا لمدفع مف أجؿ ػػػؤسسينا إضافين ؤٌمف عمى األرجح لركحاني دعمنا مي ما يي م كتمة نافذة في مجمس الشكرل

. ٌسياسػػػةذا انتياج ػػػػػكك  ،(1) إصبلحات اقتصادية في الببلدتطبيؽ   خارجية أكثر اعتدالن

القائمة أك  الٌسياسػػػي لمنػػػػػػػػظاـعارضةن ا اعتبار الحركة االصبلحية مي ػػػػمكننكمنا، ال يي ػػػػػػػكعم 
ىك  دػػػػؤكبمبادئو كثقافتو، كيي تشبع محمد خاتمي يبقى أحد أبنائو األكفياء المي  أىفَّ تسعى إلى تقكيضو، إذ 

أن خصائص الحركة االصالحية ىي إتباع خط اإلمام الخميني والثورة والدفاع ىذه الرؤية، حيث يقكؿ: " بنفسو
ا ػػػػكم .(2)"والتزام الدستور واعتراضنا اْلساسي ىو عمى عدم تطبيق الدستور بشكل صحيحاإلسالمـــية عن المصالح 

الخارجية لمرئيس خاتمي لـ تمثؿ قطيعة جذرية عف اإلدارات السابقة لو، رغـ ذلؾ كاف  الٌسياسػػػة أىفَّ 
 ا جدنا.ػػػػعميقن  اإليرانػػػػػػػػػػػي الٌسياسػػػيكر كالفً  الٌسياسػػػةار اإلصبلحي عمى ػػػػتأثير التي

عب حصره كأحياننا ا يصٌ ػػا كاسعن ػػػكف عمى أرض الكاقع طيفن ػػػػمشكٌ ييف يي ػػػػاإلصبلح أىفَّ  ،اؿػػػػػكالح 
 أىم ػػػػػػػػػػػػػػػة...، كىي اإلسبلمػػػيالمتداخمة ما بيف الكطنية ك  الٌسياسػػػيةار ػػػا غير متجانس مف األفكػػػػمزيجن 

كركف أساسي كجكىرم  النػػػػػػػػظاـبجميكرية  اإليمافبشكؿ عاـ عمى  تجتمع ػػػػػػػػػػػػػػػ الٌسياسػػػيةأفكارىـ 
الحديثة، كحسبيـ، فإٌف الجمع بيف عنصرم الجميكرية مع إسبلمية  اإليرانػػػػػػػػػػػيةنية الدكلة ضمف بي 
. كباستثناء بعض القكل الثكرية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي اإلسبلمػػػية في الحقيقة جكىر الثكرة  ييعد النػػػػػػػػظاـ

حريات االجتماعية رب كالمزيد مف الػػػػػالغ كف إلى االنفتاح عمىػػػػكاليسارية، فإٌف، اإلصبلحييف يدع
 .()" أكالن  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف كطنية تقكـ عمى مبدأ " ٌسياسػػة كالتساىؿ كتبني

 ٌسياسػػيةا أك جمعية ػػػحزبن  15ما ال يقؿ عف  التيػػػػارة يضمف ىذا ػػة الحزبيػػػػف الناحيػػػكم
ات مختمفة فاعمة في المجتمع ػػػكالحقكقية، إضافة إلى مؤسسكيناصره الكثير مف الجمعيات المينية 

ن ـــين المجاىدياء الدّْ ـــع عممــمجم ار ىي:ػػػػػ، كأبرز األحزاب التي تتصدر ىذا التياإليرانػػػػػػػػػػػي
محمد خاتمي تأسس عاـ  اإليرانػػػػػػػػػػػي)مجمع ركحانيكف مبارز(، كىك حزب الرئيس  )المناضمين(

)جبيو مشارکت ايراف إسبلمی( كيستند ىذا الحزب في الكثير اإلسالمـــية اركة ـــة المشــجبي؛ 1988
إثر  2010عمي شريعتي، كقد تـ حؿ الحزب في  اإليرانػػػػػػػػػػػيفكر اره كشعاراتو عمى أراء المي ػػػػمف أفك

                                                           
، شكىد في 2017يكليك  07 ،مؤسسة كارنيغي لمسالم الدولي"، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتامر بدكم، "بارقة أمؿ لئلصبلحييف في ( 1)

 <http://ceip.org/2uGZa0v>، في: 2017 أغسطس 25
 .217 ، صالمرجع السابق ،إيـــــــــــــــــرانفي  الّسياسيةالتيارات فاطمة الصمادم،  (2)
() عف خارطة األحزاب  اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػظاـلساف حاؿ  اإليرانػػػػػػػػػػػيةما نشرتو قناة العالـ اإلخبارية ىذه المعمكمات مسقاة م

 .2016ضمف االنتخابات التشريعية  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي 



 :اْلّول الفصـــــــل
 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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اإلسالمـــية مجاىدو الثورة  ؛(ي )تحكيم وحدةــدة الطالبــزيز الوحــة تعــمنظممساندتو لمثكرة الخضراء، 
 الذم أسسو كترأسو ميدم كركبي. ة )حزب اعتماد ممی(ــة الوطنيــزب الثقـــح ؛(1)

ا، إضافة إلى ػػػػا يساريِّ ػػػػحزبن  18اإلصبلحييف ضَـّ في البداية  تيػػػػار أىفَّ  ،رل آخركفػػػػػما يػػػبين 
رداد، كلكٌنيا أضحت اليكـ تصؿ إلى ػػػػػف خػػم الثػػػػػانػػػػػػػػػػيسمي نفسيا تنظيمات كانت تي  تتنظيما ةػػػػػبلثػػػث

بعضيا عضك في االئتبلؼ بشكؿ رسمي كبعضيا غير  ٌسياسػػػيةكغير  ٌسياسػػػيةا كمجمكعة ػػػػػحزبن  50
ططو كمشاريعو الخاصة ا، ككؿ منيا لديو خي ػػػػػعضك في ائتبلؼ اإلصبلحييف لكٌنو يعتبر نفسو إصبلحيِّ 

فقد  ،2016ا في االنتخابات التشريعية ػػػػػأمٌ . (2) السابقةعف الطركحات كالتكجيات  كابتعد معظميابو، 
"، كالذم يعني اــــبرج( حزبنا كجمعية، تجتمع كميا ضمف ائتبلؼ "19دخؿ اإلصبلحيكف بقائمة تضـ )

 .(3) السابؽ محمد رضا عارؼ البرنامج الجامع لئلصبلحييف، كيقكده المرشح الرئاسي

ا كبيرنا ػػمف منظكر ثنائي ركاجن  اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػيةى تحميؿ الحياة ػػػيمق حػػػػاؿ، ى أمٌ ػػػػكعم
ينا حٌتى أصبح شبو مسممة، كىذا رغـ عيكبو التي تأدم في بعض األحياء ػػػػػينا أك أكاديمػػػػسكاءن إعبلم

في بعض الحاالت عف  ةبالمرة، كمف ثـ رسـ صكرة غير حقيقة كمضممالتعميـ غير الصحيح 
اليميف  أىفَّ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافداخؿ  لمتيػػػػػارات الٌسياسػػيةة األكاديمية ػػػػحيث تكشؼ الدراسب القائمة األكضاع

 التيػػػػار ليس ،المقابؿد في كؿ القضايا كالممفات. كفي تشدٌ المي  التيػػػػارؾ ػػػحافظ ليس بالضركرة ذلالمي 
 أىفَّ  ما يعنيذا ػػػػػى تفتح في كؿ التكجيات كالقضايا.عتدؿ كالمي المي  لمتيػػػػارا ػػػػرادفن اإلصبلحي دائمنا مي 

تيػػػػػارات ال تعكس بالضركرة كفي كؿ األكقات حقيقة  حافظيف كاإلصبلحيف النمطيةتكصيفات المي 
 رتغيٌ المي ىذه التكصيفات تفتقر إلى الدقة كال تتطابؽ بالضركرة مع الكاقع  أىفَّ ؾ ػػػػذل، الٌسياسػػية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

في فصيميف فقط ينطكم عمى إقصاء مسبؽ  كالٌسياسػػيةحصر الحياة الحزبية  أىفَّ باستمرار، فضبلن 
  أخرل. تيػػػػػارات ٌسياسػػيةلكجكد 

ا عمى ػػػػتنعكس سمبن  اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػيةز بيذا الخارطة الة الغامضة التي تتميٌ ػػػػالح أىفَّ ما ػػػك
حافظيف الصكرة النمطية الثنائية عف المي  أىفَّ المرتبط بيا، حيث  الٌسياسػػيكالتحميؿ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففيـ 

                                                           
 25، شكىد في 2004أكتكبر  03، الجزيرة .. أبناء الثكرة كالمعارضة"،إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  الٌسياسيةشفيؽ شقير، "التيارات  (1)

 <https://bit.ly/2ILKTFN>، في: 2017أغسطس 
 أبريؿ 18، مركز الجزيرة لمدراسات"، الٌسياسية: قراءة في الخارطة اإليرانػػػػػػػػػػػيةعماد آبشناس، "االنتخابات الرئاسية  (2)

 . 3 ، ص2017
 25، شكىد في 2016فبراير  20، قناة العالم"، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف"انفكجرافيؾ: األحزاب كاالنتخابات التشريعية العاشرة في ( 3)
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حافظيف ىـ المي  باالعتبار أفٍ ا ػػػػ، إذا ما أخذنإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكاإلصبلحييف ترسـ صكرةن مسبقةن عف سمكؾ 
د رصد ػػػػؤكا لبلنفتاح كاالعتداؿ، بينما يي ػػػػاإلصبلحيكف عنكانن  ييعدد كالراديكالية، في حيف عنكاف لمتشدٌ 

ز الخارطة حيث تتميٌ ب اػػػىذه الصكرة غير دقيقة كمين  أىفَّ كأفكارىا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  التيػػػػػارات الٌسياسػػية
ىذه الديناميكية  .بقدر كبير مف التعقيد كعدـ الثبات عمى األفكار كالمبادئ اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػية

مكض ىي في النياية مف تخمؽ حالة الغي  اإليرانػػػػػػػػػػػية ػػيةػػػالٌسياسكالحركية المستمرة التي تعرفيا الساحة 
 عكبة. يتسـ بالصُّ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتجاه  ٌسياسػػيتحميؿ  بس، كتجعؿ أمٌ كالمي 

ة عمى ػػػذكم نزعة براغماتي إيرانػػػػػػػػػػػييف جميكريػػػػػة اءػػػػـ كصكؿ رؤسػػػػساىد يي ػػػقؾ، ػػػػػػـ ذلػػػػرغ
كـ تحت حي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ عف انت ػػػػالتجربة التاريخية أب أىفَّ ؾ ػػػا، ذلػػػا مع جيرانيػػػتحسيف عبلقاتي

ات اقتصادية كدية مع العالـ ػػػػػا تنزح أكثر نحك المصالح االقتصادية كبناء عبلقػػػػكمن ػػػف عمػػػعتدليالمي 
، فكصكؿ الرئيسيف منذ الثكرة رفت بونغمؽ الذم عي المي  اإليديكلكجيعمى حساب التزمت  الخارجي

مف الرئيس الحالي  الٌسياسػػيف مف حيث التكجو يما قريبػػػػػػالمذاف ى ػػػػػػػػػػػػػػػرفسنجاني كخاتمي في الماضي 
تابع لمحمبلت االنتخابية المي  أىفَّ ما ػػػػة االقتصادم عمى اإليديكلكجي. كػػكيلأك فكرة  رسخ ػػػػػػػػػػػػػػػ ركحاني

نجدىا تركز أكثر عمى القضايا االقتصادية  2017أك  2013لركحاني كبرنامجو الرئاسي سكاءن في 
 أىفَّ يا ػػػلأك ا، كىذا لعدة اعتبارات: ػػػىذه القاعدة ال تصدؽ دائمن  أىفَّ  بىٍيدى الخارجية.  الٌسياسػػةكليس عمى 

 يصٍنػػػػػػػػػػػعالي، فيك ال الببلد، كبالتٌ  األٌكؿ فيصانع القرار  ييعدال  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػس
 اإليرانػػػػػػػػػػػي الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـنية ، بي ثػػػػػانػػػػػػػػػػيناة أك الخارجية. الداخمػػػية لمببلد سكاءن ػػػػػػالعام ةػػػػػالٌسياسػػ

عتدليف في مجمس الشكرل )أغمبية ، كضع المي ثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثناعقدة كالتي يتحكـ فييا األصكليكف بشكؿ عاـ. المي 
ا ػػػػػأمٌ  بالميرشػػػػػػػد. الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػس، عبلقة ػنػػػػػػااألخرل. رابع الٌسياسػػػيةة( كتحالفاتيـ مع القكل أك أقميٌ 
ينا، كالذم يفرض عمى ػػػياسنينا كسٌ ػػػػضطرب أمي القائـ المي ػػػػػكالدكل اإلقميمػػػػػػػيا كأخيرنا، الكضع ػػػػػخامسن 

 معينة.  ٌسياسػػػة إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

عكس يحافظيف كاإلصبلحييف ال ي عف المي ػػػػاإلعبلم طابالخً  أىفَّ  ا القكؿػػػػمكنن، يي ارن ػػػػكأخي
، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكالثقافية في  الٌسياسػػػيةا أعمؽ لمحياة ػػػا أكثر كفيمن ػػػػإذا يتطمب األمر بحثن ع ػػػػبالضركرة الكاق
إدراكيا في النياية يمكف استعمالو كمفتاح لقراءة  أىفَّ  إالٌ  دناػػػػػػا معقػػػػػاألخرل مزيجن  تيعد ىيىذه األخيرة 

 كتكجياتيا بشكؿ أفضؿ. اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػػيةالخارطة 
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صالحي في الجميورية ار اإلـــحافظ والتيار المُ ــــ( يتضمن أىم نقاط االختالف بين التي10جدول رقم )

 .اإليرانـــــــــــيةاإلسالمـــية 

 ار(ــــون )اليســــصالحياإل ن(ـــون )اليميـــحافظالمُ 
 ينيعد الدّْ صطمحات ذات البي المي  استخداـ -

 ،طاباتيـ، مثؿ: حزب اهللكالشعبكية في خً 
لشيطاف االعالي، المستضعفكف،  االستكبار
 األكبر.

يديكلكجية، مثؿ: التأكيد عمى الشعارات اإل -
المكت ألعداء كالية  ،ألمريكػػػػػاالمكت 
 كغيرىا. الفقيو...

يماف المطمؽ بكالية الفقيو كالتشدد عمى اإل -
 صبلحيتو المطمقة.

 كبمقكلة الغز  كاالعتقادرفض التغريب  -
منع  :الثقافي )الناتك الثقافي(، مثؿ

الحجاب عمى  ارتداء، فرض االختبلط
بحجة الحفاظ عمى  الفضائيات،النساء، منع 

 سبلـ.اإل
الخارجية  الٌسياسػػةفي  ادن تشدٌ أكثر  -

 رب.ػػكالعبلقة مع الغ
عبلـ كالصحافة، كضع قيكد أماـ حرية اإل -

 .النػػػػػػػػظاـبحجة حفظ 
 
 

 
 

 :طاباتيـ، مثؿفي خً  صطمحات الحديثةالمي  استخداـ -
 إلخ....المجتمع المدني حكار الحضارات، الديمقراطية

المستعممة مف طرؼ  اإليديكلكجيةرفض الشعارات  -
 حافظ.ار المي ػػػالتي
عطاء دكر أكبر لمخيار الشعبي الديمقراطي في إ -

ٍنػػػػػػػػػػع  ة.ػػالعام الٌسياسػػػة صي
الغاء  الميرشػػػػػػػد أكالتقميص مف صبلحيات  محاكلة -

المنتخب  الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػسالمنصب، لحساب 
 بكاسطة الشعب.

يف كالفقياء في الحياة تقميص دكر رجاؿ الدّْ  محاكلة -
 .الٌسياسػػػية

ية ػػػبكجكد جكانب ايجابية في الثقافة الغرب االعتقاد -
عمى  باالنفتاحمنيا  االستفادةلى إ، كالدعكة كاألمريكػػػػػػية

 العالـ، كعدـ التمركز حكؿ الذات.
اإلسبلمػػػية خبلؽ فيما يتعمؽ بتطبيؽ األ اشددن تأقؿ  -

عطاء ىامش أكبر لمحريات إ(، مع اختبلط)حجاب، 
 الفردية كالعامة.

 ٌسياسػػػةفي  الٌسياسػػػيةالتركيز عمى البراغماتية  -
 اإليديكلكجيالطابع  ًحدَّةالخارجية كالتقميؿ مف  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

 .ربػػػػكرم المعادم لمغير كلمغػػػػالث -

بيركت: )، اإلقميمـــــــيةياساتيا ة وسّ الداخمـــي في تحوالتيا  إيـــــــــــــــــرانالجميورية الصعبة: : طبلؿ عتريسي، المصدر
 . )بتصرؼ(35، ص (2006 دار الساقي،
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 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 :الثـــــانــــــــــي المــــــبحــــــــث

في الجميورية  الّسياســـيالفواعل غير الرسمية في صناعة القرار  

 اإليرانـــــــــــيةاإلسالمـــية 

 وزة العممية(ـــي والحــــل)الُماّل  الشّْيعــــية ينيةدّْ ــــــــــــــوى الــــــــــــــــالق اْلّول: المـــــــــطمب

 الشّْيعــــية كإيديولوجية دولـــــة تبمور اْلّول: عــــنالفــــــــــــرع 

القكمية في ككنات مف المي  ييعدبحيث  دكمنا مككننا بالغ األىمية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافيف في ؿ الدّْ ػػػػػػد شكٌ ػػػػػػلق
اف ػػػػإبالشّْيعة يف الدكر الطميعي الذم لعبو عمماء الدٌ  أىفَّ ما يعني  .ةاإلسبلمػػػيكما قبؿ اإلسبلمػػػية قبة الحً 

يجب  أىنَّوي الحديث. غير  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاريخ ػػػػؿ بالمعنى الدقيؽ قطيعة في تػػػػشكٌ ال يي اإلسبلمػػػية الثكرة 
يف كثيرنا لسمات ي يدً ػػػػبيذا الشكؿ الحال يفاإليرانػػػػػػػػػػػيكالمجتمع  الدّْيفىذا التداخؿ بيف أىفَّ االعتراؼ 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف التشّْيُّعالترابط بيف  أىفَّ ؾ ػػػػرم(، ذلػػػػػػ)االثنا عشالشّْيعي المذىب  يتقاطع في عدة نقاط،  كا 

طكاؿ تاريخيـ مف طرؼ السُّنىة،  الشّْيعةاريخية التي تعرض ليا ػػػػالمظمكمية التػػ: سمى بما يي  يا:ــــــأّول
: عبلقة المصاىرة التي حصمت بيف الحسيف بف عمي يياــــــثانـ. كػػػػرب كأذلكىػػػػػػرس الذيف غزاىـ العكالفي 

 يا أنتجبإنٌ  يؿكالتي قً ، انــــاه زنــــو شـــر بانـــشيالمسماة  (1) ث(ػػػػػػيزدجرد الثالساسني )خر ممؾ آكابنة 
 منو زيف العابديف بف الحسيف )السجاد(، االبف الناجي الكحيد مف كاقعة كرببلء.

عشر ادس ػػػفي أكائؿ القرف الس( ـ1524 - ـ1487)كم ػػػػػإسماعيؿ الصفالشػػػػػاه ذ تبني ػػػػػػنكمي 
 الدّْيفي لدكلتو أخذ يتنامى بشكؿ ممحكظ نفكذ عمماء ػػالجعفرم كجعمو المذىب الرسمالشّْيعي  المذىب
ا التخمي عف الرؤية االنتظارية التي تعتبر كؿ سمطة زمنية ػػػبحيث بدأ تدريجين  ،(2) كحانيكف()الري الشّْيعة 

أكقات األزمات،  ًسيَّما ال الٌسياسػػػيةغير صالحة مداـ ال يقكدىا اإلماـ المنتظر كالمشاركة أكثر في 

                                                           
  .108 - 93، ص ص المرجع السابقتييرم ككفيؿ،  (1)
، )دمشؽ: دار المعاصرة تغريب...أسممة...ديمقراطية إيـــــــــــــــــرانخيارات كليد خالد المبيض كجكرج شكرم كتف،  (2)

 .9(، ص 2002عبلء الديف، 



 :اْلّول الفصـــــــل
 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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)نسبة إلى  يينـــــمالعامِ مع بعض  ب ا،ــــدر حــــــحيحسب ؿ مظاىر ىذه المشاركة ػػػػأكائ ككاف مف
  .(1) ىػ(940ؿ( الذيف تصٌدكا لمكقكؼ إلى جانب السمطة الصفكية كالشيخ الكركي )جبؿ عامً 

، عندما أصدر آية اهلل )ثورة التبغ( اكـــورة التنبــــثػػ: عرؼ بما يي ث نجد ػػػر الحديػػػػي العصػػػػكف
كقت، فتكل تحـر التدخيف ػػػػػػاألعمى في ذلؾ الالشّْيعي العظمى ميرزا محمد حسف الشيرازم المرجع 

نحو كان يعتبر محاربة لإلمام صاحب  ن استعمال التنباكو والتتن بأيّ إحيث أفتى بػقكلو: " ،1891كالتبع سنة 
كسر االمتياز المجحؼ الذم أعطتو الدكلة القاجارية لمبريطانييف سنة  بغرضكىذا ، "العصر والزمان

لعممية شراء، بيع  (Major G. F. Talbot)مف قبؿ الشركة البريطانية  احتكار. كالذم نتج عنو 1890
 اإليرانػػػػػػػػػػػيةألؼ جنيو إسترليني لمحككمة  15لمدة نصؼ قرف مقابؿ  ،(2)كتصنيع التبغ في ببلد فارس

كانكا يعممكف في قطاع التبغ في  اإليرانػػػػػػػػػػػييف% مف  20. ما أدخؿ حكالي (3)األرباح سنكينا¼ كربع 
مف الشّْيعية  ينية(، الذم تأخذه المرجعية الدّْ 1/5س )ػػػػمبطالة، كقمص في نفس الكقت مف مقدار الخي 

 ُيمغ لم إذا" :فييا جاء أكثر خطكرة، ةػػػػػبثاني ػػػػىلك األي فتكاه  الشيرازم أتبع ماػػػك .(4) اإليرانػػػػػػػػػػػييفالمؤمنيف 
ما أدل في األخير إلى تراجع الممؾ  ."ساعة وأربعين ثمان خالل الجياد أعمن سوف كامل بشكل التنباكو امتياز

 . اإليرانػػػػػػػػػػػيمكجة التظاىر كاالضطرابات مف طرؼ الشعب  دالقاجارم ناصر الديف شاه عف قراره بع

ال يستطيع  1906في الثكرة الدستكرية )المشركطة( سنة الشّْيعة  الدّْيفدكر رجاؿ  أىفَّ ما ػػػػك
، ىما: السيد محمد الطباطبائي إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي الشّْيعة ناف مف كبار الفقياء ػػػػػػ، حيث تزعميا اثنكرهيي  أفٍ 

الشيخ كاظـ الخراساني،  ًسيَّما الار مراجع التقميد، ػػػػكالتي دعميا كذلؾ كبكالسيد عبد اهلل البيبياني، 
بلد ػػػر ىذه الحركة تحكلت بػػػػكعمى إث .(5) النائينيكالشيخ عبد اهلل المازندراني، كالشيخ محمد حسيف 

مسمـ يشيد تجربة دستكرية. احتؿ في  بمد أٌكؿإلى  ػػػػػػػػػػػػػػػ سمى خبلؿ تمؾ الفترةما كانت تي ػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػارس ػػػػف
 َأنَّوُ تنص: " 1906 عاـ ة مف دستكرالثػػػػػانػػػػػػػػػػيزة جدنا، فالمادة ميٌ مكانة مي الشّْيعة  الدّْيفىذا األخير رجاؿ 

ى تمغى حتّ ل ىذه المادة أو ُتعد وال  غير مخالف لمشريعة، بَأنَّوُ ال يمر قانون من دون موافق لجنة من العمماء تقر 
 لي آنذاؾ. بٌل "، ما دؿ عمى النفكذ كالقكة التي كاف يتمتع المي ظيور إمام الزمان

                                                           
مركز آفاق لمدراسات رحيؿ دندش، "الحكزة العممٌية بيف الكاقع كالمرتجى، حكار مع: الشيخ حيدر حب اهلل"،  (1)

 <http://bit.ly/2mtfvlW> ، في:2016يكنيك  13، شكىد في 2012ديسمبر  28، والبحوث
 .9، ص المرجع السابقكليد خالد المبيض كجكرج شكرم كتف،  (2)
 .63، ص المرجع السابقفيمي ىكيدم،  (3)
يكليك  20، شكىد في 2010سبتمبر  09، الراصد)حرؼ الثاء("،  الشّْيعةىيثـ الكسكاني، "مكسكعة مصطمحات  (4)

 <http://bit.ly/2KVTHhp> ، في:2014
 .المرجع السابقىيثـ مزاحـ،  (5)



 :اْلّول الفصـــــــل
 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

69 

 

 1936بعض االنحصار، ففي عاـ  الميبٌللية فقد عرؼ نفكذ ػػػرة البيمكيد األسي ػػػػا في عيػػػػػأمٌ 
مكاردىـ المالية مف  مف أىـالشّْيعة  الدّْيفبحرماف رجاؿ  الشػػػػػاه رضاألغيت المحاكـ الشرعية ثـ قاـ 

ر ييما أتخذ إجراءات ترمي إلى تغػػػػػائؽ القانكنية عند كاتب عدؿ. كػػػخبلؿ فرض قانكف يمـز تسجيؿ الكث
ى فرض لباس أكركبي عمى الناس تبلط كعدـ فرض ارتداء الحجاب كحتٌ أحكاؿ المرأة مف السماح باالخ

 كػػػػػماؾ. ػػػالحصكؿ عمى ترخيص خاص إلعفائيـ مف ذل  بعدذا اإلجراء إالٌ ػػػػػػمف ى الميبٌللي كال يستثنى
 5984ينية تراجع بشكؿ ممحكظ مف عدد طبلب الفقو كالعمـك الشرعية المسجميف في المدارس الدّْ  أىفَّ 

. الحككمية ، بسبب إنشاء المؤسسات التعميمية1941ك 1925طالب ما بيف سنتي  785طالب إلى 
ا أىنَّي ػػػػػػػػػػػػػػػ عجب بالتجربة الكماليةالمي  ػػػػػػػػػػػػػػػككانت نتيجة ىذه اإلجراءات التي أقدـ عمييا البيمكم الكبير 

مباشرةن مف كراء ىذه اإلصبلحات  مستيدفكف أىنَّيـيعتقدكف كا ػػػػػػ، إذ كانالميبٌلليعارضة شديدة مف لقيت مي 
 . (1) الرامية إلى عممنة المجتمع كالتقميؿ مف حضكرىـ فيو كالتضييؽ عمييـ

 )الثكرة اهػػػػاإلصبلحات التي أطمقاه رضا ش أىفَّ  بحيث في نفس الكقت خدميـ أىنَّيػػػػار ػػػػػغي
يف مف المداخيؿ كالدكر حرمت عمماء الدّْ  ،كمنو .مينة المعمـ كالقاضي عممنت، كالتي البيضاء(

ػػػ: سمى بيني التقميدم أك ما يي االجتماعي المتأتي مف ىاتيف الكظيفتيف، أدت إلى ازدىار التعميمي الدّْ 
  .(2) ، كعمى رأسيا حكزة قيـٌ يةــــوزات العممــــالح

 في الرؤى الّسياســـية فالـــاختوحـــدة مذىبية و  يةـــمينلخُ احـــوزة قُـــّم و الفــــــــــــرع الثـــــانــــــــــي:

ـ، ففييا تمقى ػػػػكالعال إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي الشّْيعة  الدّْيفز تخريج رجاؿ ػػػػمف أىـ مراك ـٌ ػػػػقي  كزةػػػػح عتبرتي 
)اإلماـ كقتنا المعاصر في شّْيعية  شخصيَّة أىـالشػػػػػاه  ضدَّ االتو ػػػػػنض تعميمو كألقى دركسو كبدأ

ا الحالي بعد ػػػػػفي كقتنالشّْيعة الخميني(، ما جعؿ منيا أكبر حكزة عمى مستكل العالـ كاألكثر تأثيرنا في 
ا  ينية ىي األخرل في قمكب ليا رمزية دّْ  أىفَّ تراجع تأثير حكزة النجؼ )مرقد اإلماـ عمي(، خصكصن

ا عريقن ػػػػا ال تممؾ تأىنَّيع ػػػػػم)مرقد فاطمة المعصكمة(، الشّْيعة المؤمنيف  ا مقارنة بحكزة النجؼ أك ػػػػاريخن
ادة تأسيسيا ال يزيد قرف مف الزمف ػػػ، فتأسيسيا أك باألصح إعإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي الشّْيعية ينية المؤسسة الدّْ 

ري ــــيم الحائــــعبد الكرعمى يد  ػػػػػػػػػػػػػػػإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف في ظؿ حكـ السبللة القاجارية التي حكمت ػػػػػػػػػػػػػػػ فقط 
  ـ.1922عاـ  (1937 - 1859) زديـــالي

                                                           
 .40، 36 - 35، ص ص المرجع السابقتييرم ككفيؿ،  (1)
 .118ص ، نفسوالمرجع  (2) 



 :اْلّول الفصـــــــل
 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام
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ية لتحكؿ قيـٌ المدينة كليس الحكزة إلى مركز ػػػػػرب مف أصكؿ عراقػػػػػػؿ لمعػػػػكد الفضػػػػػعكيي 
فيما بعد لمسيطرة  ليمتدفي ىذه البمدة  االقتصادم المجاؿعمى  استحكذكايني، حيث حضارم ثـ دّْ 

التقميد كتكحدىـ في  بمختمؼ الرتب كمراجعالشّْيعة  يفالدّْ دكر الحكزة في تخريج عمماء  . إفٌ (1) الركحية
 كالٌسياسػػػة اإليرانػػػػػػػػػػػيجعميا تمعب دكرنا مؤثرنا في دينامية المجتمع  رسمية وينية شبدّْ  صكرة مؤسسة

متناقضة،  مختمفة كأحياننا كٌسياسػػػيةفقيية  تيػػػػػارات الحكزة ال تخمك مف كجكد  أىفَّ ، غير اإليرانػػػػػػػػػػػية
ا ٌسياسػػػينا اأىنَّيفانتماء الحكزة إلى التيار المحافظ ال يعني بالضركرة   أىفَّ مع المحافظيف، رغـ  دائمن

 عشركف منو، كىـ ات اهلل العظمى كمراجع التقميد، فكميـ جزءه ػػػػيضمف كالء آي اع أفٍ ػػػاستط النػػػػػػػػػظاـ
فقط ممف يحممكف درجة آية  انيفػػػػثم أىفَّ ، حيث لمنػػػػػػػػػظاـفيـ معارضكف  ليبٌل مف المي  ا األكثريةػػػػػفقط، أمٌ 

مع  28000مف درجة حجة اإلسبلـ مف أصؿ  2000. ك5000مف أصؿ  لمنػػػػػػػػػظاـاهلل مكالكف 
 . (2) النػػػػػػػػػظاـ

 يااء االنتخابات، ففي االنتخابات الرئاسية التي نجح فيػػػػا عدـ التكافؽ ىذا أثنػػػػدك جمين ػػػػػكيب
ما ػػػػػالرئيس األسبؽ خاتمي ذك التكجيات اإلصبلحية أظيرت النتائج تأييده في مدينة قيـٌ معقؿ الحكزة. ك

ا، التي كاف يتزعميا آنذاؾ ػػػػال يتكافؽ مع مكقؼ الحكزة دائمن  الشػػػػػاه كافمكقؼ الخميني الثكرم مف  أىفَّ 
ف خبلؿ تطبيؽ ما تغيُّره ، كالتي كانت تدعكا إلى إصبلح لمنظاـ دكف رديــــن البروجـــآية ا حسي

 الميبٌللي أىفَّ  ددػػػػػفي ىذا الص ارةػػػػكتجدر اإلش .(3) الشػػػػػاهالمعطؿ مف قبؿ  1906دستكر  جاء في
 مستقمةن  حقيقة اجتماعيةن  طبقةن  ذاتو حد في ؿشكٌ إذ يي  مف الناحية السكسيكلكجية حالة متفردة، ييعدالشّْيعة 
 طرؼ مف المدفكعة كاليبات كالزكاة سػػػػمالخي  نػػػػػػػػػظاـ بفضؿ ،كالنػػػػػػػػػظاـ ةػػػػالدكل عف اػػػػكمالين  اػػػػمؤسسين 

 االنتظارم المكقؼ نتيجة القائمة، الٌسياسػػػيةة ػػػلؤلنظم الرافضة طبيعتو إلى كباإلضافة المؤمنيف،
 الشّْيعةيف الدّْ  رجاؿ أىفَّ  كػػػػػما .زمنية سمطة كؿ قيمة مف حط الذمالذم يتبناه ك ( الميدم عكدة انتظار)

 رجاؿ ألقاب ىذا عمى كيدؿ. السٌُّنة الدّْيف رجاؿ مف كالتنظيـ اليرمي بالتسمسؿ كتمسكنا استقبللية أكثر
 التعميـ يمر أيف السٌُّنة، الدّْيف برجاؿ مقارنة الطبقة ىذه زتميٌ  التي( التراتبية) كاليراركية الشّْيعة الدّْيف

 عنو ينتج ليا، اػػػتبعن  اػػػعممين  اػػػلقبن  منيا مرحمة كؿ خريج كيعطى ؿػػػمراح بلثػػػػبث الشّْيعي، الحكزم
  .اجتماعية مكانة بالضركرة

                                                           
، ترجمة: رضكاف السيد، المشركع القكمي لمترجمة العدد إيـــــــــــرانفي  الّسياســـــةو  الدّْين النَّبيبردة ركم متحدة،  (1)

 .21(، ص 2003لمثقافة، )القاىرة: المجمس األعمى  481
، )الجزائر: مركز الدراسات التطبيقية كاالستشراؼ، 2020 يميةــــ: مستقبل المكانة اإلقمإيـــــــــــــــــرانكليد عبد الحي،  (2)

2011.) 
 .53 - 52، ص ص المرجع السابقفيمي ىكيدم،  (3)



 :اْلّول الفصـــــــل
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 تعتبر: اتـــــالمقدم حـــــسط مةــــمرح( 1: تياآل النحك عمى المراحؿ ىذه ازػػػػػػإيج فػػػمككيي 
 سمىيي : طــــالمتوس سطـــــح مرحــــمة( 2.مبتدئ أك طالب باسـ كيمقب الحكزة، لطالب ىػػػػلك األي  المرحمة
 الحكزم، لمطالب العالية الدارسات بمثابة كىي: ارجــــالخ سطـــــح مرحــــمة( 3.اإلسبلـ ثقة فييا الدارسة

 أصبح لبلجتياد كأيجيز ادرناػػػػق اإلسبلـ حجة كاف كمٌتى اإلسبلـ، حجة ىي التخرج بعد فييا كأٌكؿ مرتبة
 .تقميد مرجع إلى العالـ يتحكؿ كفييا العظمى، اهلل آية فيي األخيرة المرتبة ا،ػػػػأمٌ  اهلل، آية لقب يحمؿ
امتبلكيـ  أىمعند اكتسابيـ مرجعية التقميد  ًسيَّما الالشّْيعة  الدّْيفىذه التراتبية لدل رجاؿ  أىفَّ ة، ػػػػكالحقيق

يتيعد دنا، كالذم قد ػػػيف تحديكسط جميكرىـ المتدٌ  الٌسياسػػػيألنصار كمريديف تدؿ عمى سعة نفكذىـ 
ينية تمنحو منزلة اجتماعية، مرتبة دّْ الشّْيعي  الدّْيفلرجؿ  أىفَّ ؾ ػػػػػأكطانيـ كجنسياتيـ، ناىي حدكد

 كػػػػػماكبالتٌالي، مداخيؿ كمكاسب عبر الركائز االجتماعية القائمة أساسنا عمى قكة جميكره كاتباعو، 
در. األمر الذم يضع ػػػػػى الصػػػػني أك مكسػػػػمثمما كاف الحاؿ مع الخمي ٌسياسػػػيناا نفكذنا ػػػتمنحو أيضن 
حكؿ الجميكر نفسو كمدخؿ إلى  الٌسياسػػػييفمع الزعماء  صػػػػػػػراعيني الشّْيعي في عبلقة الزعيـ الدّْ 
 : (2) كالتٌالي ىيك  ؛تيػػػػػارات كبرلعة ػػػػػػتضـ حالينا أرب فإٌنيا قيـٌ، حكزة اػػػػػأمٌ  .(1) السمطة

 ة ــــواليؤيد لمشركع ار المي ػػػػػ)األصكليكف(: ىك التي يــــي الوالئــــي الرسمــــينار الدّْ ــــالتي
ار قمة ػػػػمراجع التقميد ككبار العمماء في ىذا التي أىفَّ كبالرغـ مف  ،الٌسياسػػػي - يػػػػينالدّْ  ةــــو المطمقــــالفقي
ا األكثر تغمغبلن في مؤسسات الدكلة. ميمة ىذا ػػػػاألكثر تنظيمن  وي فإنٌ  ا كتمكيبلن كسيطرة في الحكزة، كأيضن

المطمقة، ثـ القذؼ بيـ داخؿ  ظاـ كالية الفقيوػػػػػػػػينية مكاليف لنالتيار الرئيسية تخريج طمبة عمكـ دّْ 
 مطيرم.محمد بيشتي، كمرتضى  ار نجد: الخميني، خامنئي،ػػػػػ. كمف أىـ زعماء ىذا التيظاـػػػػػػالن

مكاـر الشيرازم، كآية اهلل العظمى  إضافة، إلى آية اهلل مصباح يزدم، كمرجعي التقميد: آية اهلل العظمى
  حسيف نكرم ىمداني.

ار، حيث تعاظـ نفكذه ػػػػػىذه التي ييمثؿاح األقكل الذم ػػػالجن قيـٌ درسي حكزة ع مي ػػػمجم دػػػػييعك 
 نتاج فكرم لعدد كبير مف أعضاء مجمع في حقيقتو، ما ىك إالٌ  اإليرانػػػػػػػػػػػيإٌف الدستكر ى قيؿ حتٌ 

)رابطة المدرسيف في الحكزة العممية( يغطي  قيـٌ د أصبح مجمع مدرسي حكزة ػػػػفق .(3) قيـٌ مدرسي حكزة 
عتبر ىذا أصبح مرادفنا لكممة الحكزة، كيي  وي أىنَّ ؿ إلى الكاحد خيٌ لى درجة يي إعمى كامؿ الحكزة العممية 

                                                           
بيركت: المؤسسة )، من الشرق اْلوسط المعاصر ينيالدّْ  الّسياســـيسوسيولوجيا الجميور خميؿ أحمد خميؿ،  (1)

 .246 – 244، ص ص (2005لمدراسات كالنشر،  العربػػػػػػػػػٌية
 . المرجع السابقحسف أحمد العمرم،  (2)
 .99، ص المرجع السابق ،إيـــــــــــــــــرانفي  الّسياسيةالتيارات فاطمة الصمادم،  (3)
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عضكنا،  52ة، حيث يبمغ عدد أعضائو اإلسبلمػػػيالمجمع نفسو أكبر تجٌمع عممائي في الجميكرية 
يضطمع برسالة  وي أىنَّ ما ػػػػػػالحكزات العممية، ك األٌكؿ فيبعضيـ مراجع تقميد كعمماء كأساتذة مف الصؼ 

 كالٌسياسػػػاتمع أىدافو، حيث يحدد المج .كدعميااإلسبلمػػػية خطيرة عمى صعيد المحافظة عمى الثقافة 
 :(1) اآلتيالتي يسعى إلى تطبيقيا عمى النحك 

  ؛البيتنشر معارؼ اإلسبلـ المحمدم األصيؿ كتعاليـ مدرسة أىؿ 
  تكفير الظركؼ المناسبة لحاكمية القرآف الکريـ كتعاليـ العترة الطاىرة كالقيـ
 ؛ةاإلسبلمػػػي

  اإلسبلمػػػية تييئة الظركؼ المناسبة إلنجاز البحكث في حقؿ العمـك كالمعارؼ
 ؛كتكجيييا الكجية الصحيحة

  بذؿ الجيكد مف أجؿ إصبلح المناىج الدراسية في الحكزات العممية كاستكماليا
 ؛كاالرتقاء بيا
  ؛الفقيو ككاليةاإلسبلمػػػي  النػػػػػػػػظاـشرح المبادئ العممية كالفقيية التي يقكـ عمييا 
  اإلسبلمػػػية خمؽ األرضية المبلئمة إلعداد الككادر الحكزكية التي تحتاجيا الجميكرية

 ؛إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي 
  القياـ بسائر القضايا الضركرية التي تساىـ في تحقيؽ أىداؼ رابطة المدرسيف في

 .قيـٌ الحكزة العممية ب

مف حيث  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافؿ شبو حككمة ظؿ في ػػػػشكٌ يي  الحكزة أصبحدرسي ع مي ػػػمجم أىفَّ  ،اؿػػػػػكالح
كحككمتو كلئلعبلـ كالمؤسسات األخرل في الببلد، بحيث يحرص  الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػسمراقبتو لعمؿ 

، كخاصةن العقائدية منيا، الشّْيعية يةينالدّْ يتعمؽ بالمسائؿ  فيمامجمع عمى عدـ تجاكز الخطكط الحمر 
عمى غرار مسألة اإلمامة ككالية الفقيو، إضافة إلى الحرص عمى عدـ اإلسراؼ في الحريات الفكرية 

يساعده في فرض نفكذه ىذا كمية الصبلحيات الخطيرة  .(2) لممكاطنيفكاإلعبلمية كالسمكؾ االجتماعي 
صبلحيات عمى  األساسي لو النػػػػػػػػظاـ يني، حيث يحددكاحتكاره لممشيد الدّْ  الميرشػػػػػػػد لوالتي يبده كدعـ 

 :(3) اآلتيالنحك 

                                                           
األساسي جماعة العمما كالمدرسيف في الحكزة  النػػػػػػػػظاـفي الحكزة العممية بقـ، "مكقع جماعة العمماء كالمدرسيف ( 1)

 <http://bit.ly/2LbV6zu> ، في:2016فبراير  05العممية بقـ المقدسة"، شكىد في 
 .المرجع السابقىيثـ مزاحـ،  (2)
 .المرجع السابقمكقع جماعة العمماء كالمدرسيف في الحكزة العممية بقـ،  (3)
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  ؛كالتعريؼ بيـيف الدّْ تحديد مراجع 
  الکمية كاإلشراؼ العالي عمى المسيرة العممية كالتعميمية لطمبة  الٌسياسػػػاتتحديد

 ؛الحكزات العممية
  اإلعبلف عف مكقفيا إزاء األشخاص الذيف يتكفركف عمى الشركط المطمكبة لتقٌمد

 اإلسبلمػػػي،)رئاسة الجميكرية، نكاب الشعب في مجمس الشكرل  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالمناصب الميمة في 
 (؛مجمػػػػػس خبػػػػػراء القيػػػػػادةأعضاء 

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي اإلسبلمػػػية الجميكرية  اٌتخاذ المكاقؼ إزاء كافة القضايا الضركرية في 
 ؛كشرحيا كدراستيا

  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف كنػػػػػػػػظاـإصبلح الحكزات ككضع البرامج كالخطط البلزمة ليا بما يتبلءـ 
 اإلسبلمػػػي؛كالعالـ 

 ؛تشکيؿ المجمس األعمى لمحكزات العممية 
  ؛البلزمة عبر المجمس األعمىكضع البرامج إلعداد كتدكيف المناىج 
  كسائر البمداف  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكضع البرامج الخاصة بالدعكة كنشر اإلسبلـ في داخؿ في

 ؛األخرل
 ؛كضع البرامج مف أجؿ إعداد الدعاة لمداخؿ كالخارج 
  عداد الطمبة عبر الطرؽ  كاستكماؿإصبلح المناىج الدراسية لمحكزات العممية كا 

 ؛القانكنية
 دفاع العممي كالمنيجي عف اإلسبلـال. 

الميرشػػػػػػػد ، ابتداءن مف النػػػػػػػػظاـذه الصبلحيات لممجمع التحكـ غير المباشر في كافة ػػػػػػح ىػػػػػتيتي 
 ةبغض النظر عف الكفاء النػػػػػػػػظاـساندكف البنا ممف يي ػػػػكف غػػػػػغاية تحديد مراجع التقميد الذيف يككن إلى

، فبعد اإليرانػػػػػػػػػػػييفارةن لمغط كالجدؿ كسط ػػػػػإث تيعد األكثرالعممية ليـ، كلعؿ ىذه الصبلحية لحد اآلف 
ا لمتقميد بسبب ػػػػػمرجعن  ييعدآية اهلل العظمى محمد كاظـ شريعتمدارم لـ  أىفَّ الثكرة مباشرةن أعمف المجمع 

زؿ المجمع رتبة ػػػما نػػػػػك .ال بسبب نقص كفاءتو العمميةالخميني  كلٌسياسػػػاتمعارضتو لتكٌجو الثكرة 
يني مف آية اهلل العظمى ات العممية الكبيرة في المجاؿ الدّْ ػػػكالقام الشخصيَّاتيكسؼ صانعي، كىك مف 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػ كعبلقتو بلية اهلل منتظرم ،(1) 2009 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافإلى حجة اإلسبلـ بسبب دعمو لمثكرة الخضراء في 
 .النػػػػػػػػظاـ، حيث تكجيت األنظار إليو كخميفة لمنتظرم في معارضة ػػػػػػػػػػػػػػػ الذم تكفي في العاـ نفسو

 ا باسـ اإلخبػػػػػعرف: يي ديــــالتقميار ــــالتي ار في مراجع ػػػػتمثؿ ىذا التيارييف، يي ػػػػكف أيضن
عمى الحفاظ عمى التقاليد الفقيية لمحكزة العممية، بحيث ال يقحمكف  فيريصً المي يف الدّْ التقميد كرجاؿ 

ينية ؤمنكف بقصر مياـ الفقيو في المسائؿ الدّْ ، إذ يي الٌسياسػػػيةك كالثقافية  االجتماعيةأنفسيـ في التحكالت 
ا ػػػػػأمٌ  طالقاني.ار نجد: آية اهلل محمكد ػػػػػ. كمف أىـ ركاد ىذا التيالٌسياسػػػيةفقط دكف تدخؿ في الشؤكف 

اقيف عمى قيد الحياة فيو، فنجد: آية اهلل العظمى حسيف كحيد خراساني، كآية اهلل ػػػأىـ مراجع التقميد الب
  العظمى مكسى شبيرم زنجاني.

 نٌ  أىنَّوي مع ار كالية الفقيو المطمقة ػػػػؿ ىذا التيػػػػػال يقب :ديــــالتجديار ــــالتي ما ال يعارضيا كا 
ار نجد: محمد كاظـ ػػػػالتي ىذا كمف أىـ مراجع التقميد في .إلى تقيد صبلحيات الكلي الفقيويدعك 

كفي، مكسكم أردبيمي، يكسؼ صانعي، محمد إبراىيـ جناتي، كبيات زنجان عبد الكريـشريعتمدارم، 
ة المسؤكلة أك باألصح مجمع مدرسي حكزة قيـٌ، الجي النػػػػػػػػظاـمف طرؼ  بيـ غير معترؼ أىنَّيـغير 

ار اإلصبلحي ػػػػرجاؿ ىذا التيار يدعمكف غالبنا مرشحي التيإٌف . إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعف تحديد مراجع التقميد في 
 اسة.ػػػالنتخابات مجمس الشكرل أك انتخابات الرئ عتدلة سكاءن المي  الشخصيَّاتأك 

 الحرس الثكرم زيادة  حاكلةمي عف  اتجػػػنار ػػػػػػذا التيػػػػ: ىريــــالعسك – يـــينالدّْ ار ــــالتي
في الحرس كتأسيس مدارس  التنسيؽ مع ممثمية الكلي الفقيو نفكذه في الحكزة العممية، كىذا مف خبلؿ

  يف منيـ.ينية مستقمة خاصة بالحرس لتأىيؿ رجاؿ دّْ دّْ 

بشكؿ كاضح عمى  انعكستالشّْيعية  الدّْينيةؿ المؤسسة ػػػػذه االنقسامات داخػػػػػى أىفَّ  ،اؿػػػػكالح
 يعكدالي لـ بٌل حكزة قُّـٌ كالمي  أىفَّ  ادـــــى المبـــــمصطفمكانتيا كقكة تأثيرىا عمى المجتمع، حيث يرل 

ا ألسباب كثيرة لصالح مؤسسة معمييا في بدايات الثكرة كقد تراجع نفكذى اباألىمية ذاتيا التي كان
الميبٌلليرؼ ػػػػػع دػػػػػقف .(2) الثكرمالحرس 

ا في الدكر عكس عي  د ػػػفي عيد خامنئي تيميشنا أكثر كتقمصن
أقؿ  بشكؿ عاـ ينيةغدت المؤسسة الدّْ  أيف، الدّْيفاعو مف رجاؿ ػػػاط نفسو بأتبػػػالخميني الذم أح

لمحصكؿ عمى الدعـ المالي  النػػػػػػػػظاـاستقبلالن بعدما أصبحت الحكزات العممية تعتمد كمية عمى 

                                                           
، شكىد 2014يكنيك  Al-Monitor ،26، "الحكزة العممية في قـ يكٌجو تحذيرنا لركحاني آرش كرمي، "مجمع مدرسي (1)

 <http://bit.ly/2JlHX1X> ، في:2015يكليك  09في 

 13، شكىد في 2016يكنيك  06، جريدة السفير"، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعمى السمطة في  الصػػػػػػػراعمصطفى المباد، "مسرح  (2)
 <http://bit.ly/2ujTrhX> ، في:2016أكتكبر 
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 الميرشػػػػػػػد أصبح أىفَّ عدد مراجع التقميد الكبار ما فتئ يتناقص، زد عمى ىذا  أىفَّ  ًسيَّما ال كالٌسياسػػػي
. (1) إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافينية في المجمس الذم يدير الحكزات العممية الرئيسية كالمعاىد الدّْ  تىٍعًييفالمسؤكؿ عف 
في نفس الكقت لـ يتكاف  وي أىنَّ إمكانات مالية ضخمة غير  الدّْينيةكٌفر لممؤسسة  النػػػػػػػػظاـ أىفَّ فعمى الرغـ 

تباعيا لو مالين ػػػػنية كقضائية لبسط سيطرتو عمييا كسمبيا استقبلليا التػػػػػعف تقييدىا بأجيزة أم ا ػػػػاريخي كا 
دارين   تحكيميا إلى مؤسسة رسمية تأتمر بأمره. كبالتٌاليا. ػػػػػكا 

، النػػػػػػػػظاـاألداة األكثر شيرةن في تدجيف الحكزة لصالح  الدّْيفالخاصة برجاؿ  المحكمةكتيعد 
زنا ا كتميٌ ػػػكىذا مف خبلؿ تجريد الكثير مف العمماء األكثر عممن  .إذ يصفيا نٌقادىا بمحكمة تفتيش العقائد

. حيث يتـ (2) الجبريةمف رتبيـ العممية كمناصبيـ، ناىيؾ عف سجنيـ أك كضعيـ تحت اإلقامة 
 لمنػػػػػػػػظاـ، في حيف تتـ مكافأة الداعميف النػػػػػػػػظاـيدد استقرار يف يي رجؿ دّْ  استعماليا في كجو أمٌ 

اليكـ األكثر ثراءن في تاريخ  الميبٌلليغىًدٌم ى كاالقتصادية حتٌ  االجتماعيةبمجمكعة كاسعة االمتيازات 
زايا التي ػػػػاف بما قد ينجـ عنو حرمانيـ مف الكثير المػػػأك اإلتي لمنػػػػػػػػظاـكاألقؿ معارضة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
في العيكد السابقة لطالما  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي الشّْيعية  الدّْينيةالمؤسسة  أىفَّ ذا أمره جديد ذلؾ ػػػػػ. كى(3) بأيدييـ

ا في الحقبة البيمكيةكانت معانقة ليمكـ الناس كممتصقة  قكة العمماء  كانتحيث ب بتطمعاتيـ، خصكصن
  .(4) كاستمرار دكرىـ في المجتمع كاف دائمنا منكطنا بمحفظتيـ عمى عبلقتيـ بالرأم العاـ

ـ عمى رأس أىـ ي، فيي ػػػػالحال النػػػػػػػػظاـة داخؿ ػػػػػي بمكانة ىامػػػػلبٌل ى المي ػػػػيحظ ،ذاػػػػػػع ىػػػػم
يف، الجميكرية، التي تكليا في فترات سابقة رجاؿ دّْ  الميرشػػػػػػػد كرئاسةالمؤسسات في الببلد، بدءن مف 

اإلصبلحي  أىفَّ ما ػػػػك .عمي الخامنئي، كبعده حجة اإلسبلـ ىاشمي رفسنجاني أمثاؿ: حجة اإلسبلـ
الحالي حسف ركحاني، فقد درس في حكزة قيـٌ ا، الرئيس ػػػػػأمٌ  .محمد خاتمي يحمؿ رتبة حجة اإلسبلـ

أغمب المجالس بيد أصحاب العمائـ، مثؿ: مجمس تشخيص  أىفَّ  كػػػػما .كتخرج منيا برتبة حجة اإلسبلـ
ننسى السمطة  أفٍ  الدستػػػػكر دكفمجمػػػػػس صيانػػػػة ، ك مجمػػػػػس خبػػػػػراء القيػػػػػادةك المصمحة العميا لمنظاـ، 

مينيةالثكرة  أىفَّ رغـ  يف،اف يتككف كمو مف رجاؿ دّْ ػػػػ، كمجمس قيادة الثكرة الذم كالقضائيػػػػػػػػة لـ تكف  الخي
  .كحدىا فقط الدّْينيةمف صنيع القكل 

                                                           
 12، شكىد في 2014، أفريؿ معيد واشنطن"ركحاني إحكاـ السيطرة كيؼ يتخذ خامنئي القرارات"،  ميدم خمجي، (1)
 <https://bit.ly/2KusX7z> ، في:2016ارس م
 .40(، ص 2010، ترجمة: اييـ الصباغ )الرياض: دار العبيكاف، الخفية إيـــــــــــــــــرانرال تقية،  (2)
 .المرجع السابق"ركحاني إحكاـ السيطرة كيؼ يتخذ خامنئي القرارات"،  ميدم خمجي، (3)
 .9، ص المرجع السابق غساف ابف جدك، (4)
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ٍنػػػػػػػػػػععممية في  رينا كمتغمغبلن ػػػػػجكىعامبلن  يفالدّْ  اح الثكرة أصبحػػػػذ نجػػػػنكمي  القرار  صي
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمكجكدكف عمى جميع المستكيات في جميكرية الشّْيعة  يفالدّْ رجاؿ  أىفَّ حيث  اإليرانػػػػػػػػػػػي
عمى  النػػػػػػػػظاـما يحصر  ذا، عادةن ػػػػػلي سيطرتيـ.ة، كفي المؤسسات االستراتيجية التي تضمف اإلسبلمػػػي
ا إلى  المعارضيف منيـ لتكجياتو،ى حتٌ  الكبار، الميبٌللياء عدتعدـ اس االستيعاب  ٌسياسػػػةفيك يمجأ دائمن

ؿ ػػػشكٌ ىذه المعارضة تي  أىفَّ  في الحاالت التي يرل فييا إالٌ  لي كقاعدة عامةبٌل كاالحتكاء حياؿ قيـٌ كالمي 
عمى استقراره كمكانتو مثمما حصؿ مع بعض المراجع الكبار أمثاؿ، آية اهلل منتظرم، آية اهلل  اخطرن 

  طالقاني كآية اهلل شريعتمدارم.

حتكرةه مف طرؼ طيؼ أك ا مي يأىنَّ  اإليرانػػػػػػػػػػػية الرسمية الدّْينيةالمؤسسة  زميٌ يي  اػػػػػم أىفَّ ، ىػػػكيبق
 كؿ مف ي عمىػػػػػار الكالئػػػػػيسيطر التي إذجناح معيف فقط، دكف األخذ بعيف االعتبار المكانة العممية، 

لي عمى سيطرة الُماّل أن " :يـــــد الحـــــد عبــــــولي يقكؿذا السياؽ ػػػػػػكفي ى. كالحكزة العممية الدّْينيةالمؤسسة 
في  الدّْينية، بحيث أن الشحنة إيـــــــــــــــــراني في ـــياسالسّ  النــــــــظامالدولة ومؤسساتيا يعتبر أحد أىم مشاكل 

في المجتمع المحمي والتوجو الدولي، وىو ما يفتح المجال  الدّْينيةي أعمى كثيًرا من الشحنة ــياسالسّ  النــــــــظام
 .(1) "عمى التكيف التدريجي مع مستوى شحنة المجتمع النــــــــظامالتساع الشقة بين الطرفين بقدر ما سيجبر 

 اإليرانـــــــــــية ريةـــــــــــــة العسكـــــــــــــ: المؤسسالثـــــانــــــــــي المـــــــــطمب

ر كالسمطة ػػػػػػػة بيف العسكػػػػالعبلق ػػػػػػػػػػػػػػػ اريخ البشرم الطكيؿػػػػعبر الت ػػػػػػػػػػػػػػػمت ػػػػػما اتسػػػػػلطال
القكة الصمبة التي تمكنيـ مف فرض  ػػرييفػػػػػالعسكابؾ نتيجة امتبلؾ القادة ػػبالترابط كالتش الٌسياسػػػية
يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكتصكراتيـ، ك منطقيـ  ا عسكػػػاألخرل تاري ىيكحضارة عريقة كقديمة تممؾ  ا  ا، ػػػػرينا عريقن ػػػخن

 أىفَّ إلى درجة  الٌسياسػػػيةكالسمطة  ػرمػػػػالعسكػلف تخرج عف تمؾ القاعدة التي تحكـ العبلقة بيف  ياأىنَّ ما ػػػػػك
ستزيد عمييا نتيجة  رٌبما ار، بؿػػػػكب ػػرييفػػػػػعسكاريخ لقادة ػػػػت لا ما ىك سك ػػػػاريخيػػػػػجزءن ميمنا مف ت

 .ريةػػالعسكػػز مؤسستيا كخصكصيتو الثكرية، ناىيؾ عف االزدكاجية التي تميٌ  الٌسياسػػػي نػػػػػػػػظامياطبيعة 

 العريقة مف مجد ىذه الدكلةعتبرةن حصةن مي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف في العسكػػرماريخ ػػػػػلمت أىفَّ  ،يقةػػػػكالحق
ارس كإحدل أكبر القكل ػػػػرفت ببلد فأك بعدىا، ففي التاريخ القديـ عي اإلسبلمػػػية سكاءن في الحقبة قبؿ 

عمى جزءو ميـ منو، كقد ذكر عدد ال بأس بيـ  تـ القديـ، كالتي سيطر ػػػػة في العالػػػكالحربي ةػػالعسكػػري
( Non-Hellenic)غير الييمينية  الٌسياسػػػيةة ػػػػػػحديثيـ عف األنظماف عند ػػػػػمف الفبلسفة اليكن

                                                           
 <http://bit.ly/2uuvljO> ، في:2017سبتمبر  13كمؤشرات ذات معنى"، شكىد في  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكليد عبد الحي، " (1) 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

77 

 

ت منافسة حادة بيف الركماف ػػػما كانػػػػذك نزعة عسكرية، ك ٌسياسػػػي كنػػػػػػػػظاـية ػػػػاإلمبراطكرية الفارس
 رس خمدىا القرآف الكريـ في إحدل سكره. كالفي 

رس مف إقامة رييف الفي ػػػػػػػتمكف العديد مف القادة العسكفقد اإلسبلمػػػية  ةي الحقبػػػػا، فػػػػأمٌ 
كييييف كالسامانييف. كفي الفترات ارات خاصة بيـ بعد ضعؼ السمطة المركزية عمى غرار البي ػػػػػإم

ا لطالما لعبت القكات المسمحة دكرنا ميمنا في  منذ تكحيدىا في عيد السبللة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالبلحقة أيضن
(، الذيف استبدلكا الجيكش 1925 - 1781(، ثـ في عيد القاجارييف )1722 - 1501ية )الصفك 

سمى )كانت تي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالحديثة بؿ حٌتى تسمية  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافقياـ دكلة  لغز ة. كيي ػػػػػالقبمٌية بجيش أكثر حداث
ا ػػػػأيف تمكف رض ،القاجارييفرييف الكبار الذم تمكف مف إسقاط دكلة ػػػػػببلد فارس( إلى أحد القادة العسك

نو اعتمد عمى غرار ابً  أىنَّوي ؾ ػػػػػحديث ككطني، ناىي إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراني أٌكؿ جيشكم( مف تأسيس ػػػاه )بيمػػػػػش
 شكؿ كبير في تسيير شؤكف البمد كاحكاـ قبضتو عمييا. بعميو 

مينيةالثكرة  أىفَّ  بىٍيػػػػػػػػدى  ر كانت تيدؼ باألساس إلى تغيٌ  أىنَّيا مف عمى الرغـ 1979 عاـ الخي
نية القكات المسمحة رنا في بي أحدثت تغيُّ  أىنَّياإاٌل  ػػػػػػػػػػػػػػػ ما أشرنا سمفناػػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػ ةػػػػكليس إسقاط الدكل النػػػػػػػػظاـ

 اإليرانػػػػػػػػػػػيةبحيث أصبحت القكات المسمحة  النػػػػػػػػظاميمف خبلؿ خمؽ قكة مكازية لمجيش  اإليرانػػػػػػػػػػػية
تمايزتيف لكؿ كاحدة منيا طبيعتيا ؼ مف مجمكعتيف مي ػػػتتأل ػػػػػػػػػػػػػػػ ـػػػػػة في العالػػػة غريبػػػفي حال ػػػػػػػػػػػػػػػ

 رســـالحما: ػػػػذا رؤية مغايرة عف األخرل، كىػػػػكخصائصيا، كظركفيا الخاصة التي كلدت فييا كك
. كبيف ىاتيف القكتيف تجرم المنافسة عمى التمكقع داخؿ النــــــــظامي شــــوالجي، اإليرانـــــــــــي وريــالث

  كذ.ػػػلنفعمى اك  النػػػػػػػػظاـ

 (GRI)اإلسالمـــية ة حرس الثور  اْلّول: الفــــــــــــرع

ا باسـ حرس اإلسبلمػػػية ر حرس الثكرة ػػػػػعتبيي  )سپاه پاسداراف انقبلب اسبلمي(، المعركؼ أيضن
اإلسبلمػػػية أحد أركاف القكة العسكرية لمجميكرية  ػػػػػػػػػػػػػػػ كالذم يعني جيش األكصياء ػػػػػػػػػػػػػػػالباسداراف 
حرس  تأسست قكات ة كالخارجية،الداخمػػػي اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػػةمنا في ػػػػينا كميػػػػاعبلن أساسػػػػػكف اإليرانػػػػػػػػػػػية

مينيةعقبة الثكرة اإلسبلمػػػية الثكرة  ، بمرسـك صادر عف آية اهلل 1979 كماي 5في  مباشرةن كتحديدنا الخي
كعزؿ قادة  تىٍعًييفما يممؾ حؽ ػػػػليا حسب نص الدستكر، ك الفعمي الميرشػػػػػػػد القائدعتبر كيي  .الخميني

 نادرةن  ؿ حالةن شكٌ يي  اإليرانػػػػػػػػػػػي كمنذ تأسيسو كمازاؿ الحرس الثكرما. ػػػػػالحرس كجنراالتو عمى األقؿ نظرين 
اع االستمرار في النشاط كقكة ثكرية كعقائدية دكف فقداف بريقيو ػػػػـ لمقكات الثكرية، حيث استطػػػفي العال

يحظى في  اإلسبلمػػػي جعمتو النػػػػػػػػظاـزة في ظؿ ىذا يمعب أدكرنا كثيرة كمميٌ اإليديكلكجي. إضافة إلى 
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 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام
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ٍنػػػػػػػػػػعلي كضمف عممية بٌل المي  نػػػػػػػػظاـنية داخؿ بي  نياية المطاؼ بمكانة خاصة ؛ الٌسياسػػػيالقرار  صي
عارضيف لمحرس لعؿ أىميا حماسو الثكرم ا ىذا النجاح رغـ كثرة المي ػػػػرجع إلييني  مكف أفٍ عكامؿه كثير مي 
 طمؽ لخط اإلماـ. عميو ككالء المي  الحفاظالذم تمكف مف 

اتو التي كانت تيشبو مف طرؼ ػػػػكتضحي العػػػػراؽرب مع ػػػػاف الحػػػػػي إبػػػػطكلدكره البي  أىفَّ ما ػػػػك
زادت مف شعبيتو لدل العامة  في مكقعة كرببلء ينييف آنذاؾ بتضحيات الحسيف بف عميالقادة الدّْ 

الحرس الثكرم لـ يكتؼ بيذا، فقد طكر مف نفسو بما يتناسب مع منطؽ  أىفَّ  بىٍيدى  الداخمػػػي،كالرأم العاـ 
ات ػػػخمصيف في مختمؼ مؤسسكقذؼ برجالو المي  بالميرشػػػػػػػد،الدكلة كمؤسساتيا، فحافظ عمى عبلقتو 

جدنا  ضخمةن  جعؿ مف الحرس الثكرم مؤسسةن  النظير. تحكؿه كتكيؼه  كتغمغؿ فيو بشكؿ منقطع النػػػػػػػػظاـ
كحٌتى  ة،ػػػػػ، إعبلميةػػػػػنية، اقتصاديػػػػػة، أمػػػػػعسكري :ة كبيرة تشتغؿ في عدة مجاالتػػػات كميزانيػػػػبإمكاني

  أصبح دكلة داخؿ دكلة. وي يؿ إنٌ ى قً ة، حتٌ ػػػػة كاجتماعيػػػينيدّْ 

اف ليككف عمى ىذا الحاؿ لكال بعض الظركؼ الخاصة التي ػػػػػرس ما كػػػػالحأىفَّ  ،يقةػػػػكالحق
أحاطو بو لعؿ أىميا تزكية الخميني لو، كاألىـ مف ىذا ككنو كاف بمثابة البديؿ الكحيد لمجيش 

جعؿ الثقة فيو اإلسبلمػػػية كمكقفو مف الثكرة  النػػػػػػػػظامياريخ الجيش ػػػػ)اإلمبراطكرم( فت النػػػػػػػػظامي
كبير في القمع كالسيطرة التي كاف  الشػػػػػاه دكره د ػػػػفي عي النػػػػػػػػظامياف لمجيش ػػػػحيث كمغامرة كبيرة. 

مينية كفي خضـ الثكرة عند العامة، ما جعمو يكتسب سمعةن سيئةن  اإليرانػػػػػػػػػػػي مفركضة عمى الشعب  الخي
ؿ ىذا ػػػػشكٌ  .(1) الشػػػػػاه ضدَّ عمى اإلطبلؽ  قكاتو كلـ تتحرؾ المالكػػػػػػػة لمعائمػػػػػػػػػة اػػػػمكالين ا ك ػػػػكفين بقي الجيش 

تجربة حككمة  أىفَّ بعد نجاح الثكرة حالة مف االرتياب كالخكؼ مف قياـ الجيش باالنقبلب عمييا، خاصةن 
ة مكازية لمجيش ػػريػػػػعسكمصدؽ مازالت في األذىاف، فقرر الخميني تأسيس الحرس الثكرم كقكة محمد 

 تصديرىا. محاكلةالرسمي مف أجؿ الحفاظ عمى الثكرة كمقدراتيا ككذا 

بطريقة عشكائية عمى ىيئة مميشيا  رل تجميع عناصر ىذا الجياز في بداية األمرػػػػد جػػػػكلق 
الحرس  ييعدعضك، إذ  4000شعبية ضعيفة التدريب كالتنظيـ كغير متجانسة بالمرة تضـ حكالي 

 ضدَّ سنكات الحرب  ًسيَّما الو فيما بعد نجح في تطكير نفسو رية لكنٌ ػػالثكرم في األصؿ قكات شبو عسك
ة، إضافة لككنو كسيمة اإلسبلمػػػيمنا يظير االلتزاـ بالشريعة ػػػػنظرينا مي ػػػػ، ليصبح جيازنا عسكالعػػػػراؽ
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( إلى قكات 105في المادة ) اإليرانػػػػػػػػػػػيار الدستكر ػػػػد أشػػػػ. كق(1)اإلسبلمػػػية رئيسية لتصدير الثكرة 
الحرس بكصفيا بالجيش العقائدم الذم يسعى لمحفاظ عمى الثكرة كمنجزاتيا كالسعي الدائـ لتحقيؽ 

ا منحت ػػػػ، كماإليرانػػػػػػػػػػػيةاإلسبلمػػػية حاكمية اهلل في العالـ طبقنا لقكانيف الجميكرية  أىدافيا اإلليية كنشر
 ( صفة الديمكمة ليذه القكات. 150المادة )

ضاف حدد قانكف الحرس الثكرم بعض ا، يي ػػػػػذه المياـ المنصكص عمييا دستكرين ػػػػة إلى ىػػػػػكا 
 :(2) منيا، الداخمػػػي كالخارجيالمياـ األخرل لو عمى الصعيديف 

 ؛نيا كقمع كؿ القكل المناكئة لمثكرةػػػػحماية الثكرة كأم 
  ؛حركات التحرير في العالـ كضرب االنفصالييفدعـ 
  ؛كالصييكني كعمبلئيـ في العالـ األمريكػػػػػػيحراسة الثكرة كقادتيا كأىدافيا مف العدك 
 ؛الحفاظ عمى الحدكد مف نقؿ األسمحة كالجكاسيس كالعمماء 
  ركاحكالحفاظ عمى األمكاؿ كاأل مػػػػػػػػػػفاألإقامة الدكريات في الطرؽ كالمدف لتأميف. 

ليس ىناك  بَأنَّوُ  ": بقكلػػػو صفــــــوي مــــرحي يىــــيحد السابؽ لمحرس الثكرم ػػػػر القائػػػػػشيما يي ػػػػبين
ز بأممية وطابع عالمي وفمسفتيا تتميّ اإلسالمـــية من حدود جغرافية لميام الحرس الثوري، فيي عمى غرار الثورة 

ىي حدودىا، وعمى اإلسالمـــية يسعى لنصرة كل مستضعفي اْلرض ومناىضة المستكبرين، ما يعني أن حدود الثورة 
 العــــراقنان و ـــوتركيًزا في كل من لب اإلسالمـــي،كل دول العالم  العالقــــــات فيىذا يممك الحرس شبكة واسعة من 

ـ بالتحديد عدد العناصر التابع لمحرس الثكرم حيث ليس ىناؾ ػػػال نعم أىنَّنػػػا، عػػػػػػكالكاق .(3) "الخميجودول 
ة التي ػػػػرم مف سرية كالعزلػػػني كالعسكػػػػأرقاـ رسمية حكؿ ىذا األمر بسبب ما يتضمنو المجاؿ األم

ا ػػػػػػألؼ عنصر. أمٌ  125تذىب إلى حكالي بعض األرقاـ غير الرسمية  أىفَّ ، غير إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكانت فييا 
ألؼ عنصر، في حيف  350في لندف فتشير إلى  (IISS) تقديرات المعيد الدكلي لمدراسات االستراتيجية

 .(4) ألفنا 120عدد أفراده ال يتجاكز  أىفَّ في كاشنطف CISI) )الدكلػػػػية يرل معيد الدراسات االستراتيجية ك 
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تطكعيف الشباب كالكبار ينتظمكف في قكة دعـ ألؼ مف المي  200عمى حكالي سيطر الحرس ما يي ػػػػك
كف الحرس الثكرم ػػػػػكيتك .(1) المستضعفيف()قكات تعبئة  نـــــج المستضعفيــــباسيعرؼ باسـ تي 

القكات ك القكات البحرية، ك الؽ أك كحدات رئيسية، كىي: القكات البرية، ػػػػفي ةػػػػػمف خمس اإليرانػػػػػػػػػػػي
ا المكاء ػػػػكفيمؽ القدس )قكات خاصة(، يرأسيا مجتمعة حالين  قكات التعبئة الشعبية )الباسيج(ك الجكية، 
 ة في العالـ بحؽ التجنيد اإلجبارم.ػػػػيختص في حالة غريب أىنَّوي ما ػػػػػك .(2) جعفرم يمحمد عم

عقدة ركبة كمي ىيكمية كتنظيمية مي ف مؤسسة الحرس بمركر الكقت بالقياـ بعممية تطكير ػػػػػػإٌف تمك
في حد ذاتو أكبر نجاح حققو،  ييعدف لديو يػػكريػػػػالثكرية كالحماس كاالندفاع الث بشخصيَّتوبدكف التضحية 

ؤشر األىـ لقكة الحرس كنضجو في مجاؿ المي  أىفَّ ؤشرنا مف مؤشرات القكة لديو، إاٌل مكف اعتباره مي ما يي ػػػػك
ٍنعيقكـ ب أىنَّوي ؾ التطكر المتزايد في األسمحة التي يزيعـ ػػػػالتنظيـ ذل اع ػػ، حيث استط( 3) يا محميناصي

ة الحصار المفركضة عمى الخاصة بو بشكؿ ممحكظ رغـ حال العسكريػػػػػػػةالحرس تطكير الصناعات 
ا مي الدكلػػػػية اتت بعض األطراؼ ػػػػػػى ب، حتٌ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  أىنَّوي تخكفة مف امتبلكو القدرات النككية، خصكصن

 ككية.ػػػػكمسؤكالن عف حماية المنشلت الن اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػككم البرنامػػػػجاف ضمف ػػػػػك

في العالـ كمف  العسكريػػػػػػػةينفرد بيا عف باقي المؤسسات  فػػػػيزترس الثكرم ميٌ ػػػػؾ الحػػػػكيمم
ذات  النػػػػػػػػظامية، فالقكات ٌسياسػػػيةؿ قكة ػػػػشكٌ و يي ػػػ: ككنىــــــلو اْل ، اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػظاميضمنيا الجيش 
اف ػػػػك نػػػػػػػػظاـ يف بالكالء ألمٌ األمر الذم يجعميا تدً  ،حددمي  ٌسياسػػػيليس ليا تكجو  أىم ؛عقيدة كبلسيكية

ىذه الطبيعة غير  أىفَّ كية. كال شؾ ػػػاكتسبتو خبلؿ عيد العائمة البيمي الذم ػػػنظرنا لتكجييا الكطن
كضعيا تحت بعدما الخميني ليا  نػػػػػػػػظاـأعطتيا إلى حد ما قدرة عمى البقاء رغـ إضعاؼ  الميسيَّيسة
ا فقط أمرنا مي  ليس الٌسياسػػػيدكره  أىفَّ رل الحرس الثكرم ػػػػػػي ،ية الشديدة. كفي المقابؿػػػػياسالرقابة السٌ  سمكحن

زة ا الميٌ ػػػػػالتي ينص عمييا الدستكر. أمٌ اإلسبلمػػػية بو بؿ ىك جزءه مف رسالتو في الدفاع عف الثكرة 
ة عائمة أك قبيمة أك زة نابعة مف عدـ تسمط أيٌ ميٌ كف مؤسسة الحرس تتمتع باستقبللية مي ػػػة: كالثػػػػػانػػػػػػػػػػي

ة عميو ما يسمح ليا كمؤسسة بتطكير نيجيا كمقدرتيا عمى اتخاذ القرارات رقيٌ جماعة إقميمية أك عً 
المتماشية مع مصالحيا بدالن مف مصالح الجماعة التي تسيطر عمييا عادة. فتحرؾ الحرس ككتمة 
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 :اْلّول الفصـــــــل
 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام
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ٍنػػػػػػػػػػعمنسجمة كمتجانسة يزيد مف تأثيره كدكره في عممية   اػػػػعم بلن ػػػػكفض .(1) النػػػػػػػػظاـالقرارات داخؿ  صي
ات كركابط مع مختمؼ الطبقات ػػػػػػجدنا ليا عبلق عقدةن مي  نظمةن مي  اإليرانػػػػػػػػػػػيالثكرم  الحرسعتبر يي  سبؽ،

 ما في الخارج.ػػػػات في الداخؿ كػػػكالفئات كالجماع

بنص الدستكر  كحاميياجسد الفعمي لئليديكلكجية الثكرية ار الحرس الثكرم نفسو المي ػػػػإٌف اعتب
ي الذم كاف ػػػكالحزب الٌسياسػػػيبعد الفراغ الذم أحدثو حؿ الجياز  ًسيَّما ال ػػػػػػػػػػػػػػػ كتزكية مف الخميني

 .فسح لو المجاؿ كاسعنا الحتكار الشرعية الثكرية ػػػػػػػػػػػػػػػ اإلسبلمػػػي(يتكلى ىذه الكظيفة )الحزب الجميكرم 
ما جعمو م في ىذه الحالة أمره ضركرم كحتمي يدخؿ ضمف ميامو الٌسياسػػػةكعميو، فالمشاركة في 

 الٌسياسػػػييفات المباشرة كغير المباشرة مع ػػػػات كالمصادمػػػػػراعػػػبحكـ الكاقع يدخؿ في الكثير مف الص
عتبر ليـ إذ ال يي  الٌسياسػػػيار ػػػػػذا بغض النظر عف التكجو أك التيػػػػػػ، كىالنػػػػػػػػظاـمف داخؿ كخارج 
ا لتكجيو انتقادات أك عرقمة عمؿ الحككمة. كيظير ىذا األمر ػػػػػػد مثبلن عائقن شدٌ تار المي ػػػػاالنتماء إلى التي

، فمنذ انتصار الثكرة كالحرس يمعب دكرنا معقدنا في الصػػػػالتإلى ا ػػػػدنشكؿ جمي لك عي ب راعات ػػػػػاريخ قميبلن
عارض إلنشاء ( كالمي 1980 - 1979حككمة ) أٌكؿ رئيساف ػػػػدم بازركػػػيا مع ميػػػػػلأك كاف  الٌسياسػػػية

، كالذم أجبر عمى النػػػػػػػػظاميىذه القكة المسمحة أك عمى األقؿ دمجيا تحت راية الشرطة أك الجيش 
 . األمريكػػػػػػييفاالستقالة بعد أزمة الرىائف 

سيطريف عمى المجمس حافظيف المي لي المي بٌل قادة الحرس كالمي  أىفَّ مميف ػػػحب بعض المي ػػػث ذىػػػحي
اف لعبكا دكرنا فييا بغرض إسقاط الحككمة كالمجيء باألصكلي ػػػػبازرك لٌسياسػػػةالثكرم كالمعارضيف 

 درــــي صـــسن بنـــو الحــأبلمجميكرية  أٌكؿ رئيسالحرس مع  صػػػػػػػراع لكفٌ  ي.ػػػي رجائػػػد عمػػحمػػػم
ما ػػػػىا الحرس كاعتبر األخطر في تاريخ الحرس كأكبر لطمة يتمقو يي ػػػ( إلى غاية غزل1981 - 1980)

فبعد التخمص مف بني صدر بتحالؼ مع  .(كرمػػػمنص كادػػػػج) ادة السابقيف لمحرسػػػػػيصفو أحد الق
جديدة، اكتسبكا فييا قكة كنفكذ أكثر فقد الحت ليـ الفرصة  لي بدأت كحدات الحرس الثكرم حياةن بٌل المي 

لمقضاء عمييا، كفي  كالشيكعية المجمكعات اليسارية الماركسية ضدَّ حينذاؾ لشف معركة مفتكحة 
اف يرفض بني صدر ػػػراؽ( جرل تزكيدىـ باألسمحة كالمعدات بعدما كػػػجبيات القتاؿ )الحرب مع الع

الثقيمة، حيث كاف يتقمد منصب القائد العاـ لمقكات المسمحة بتفكيض مف الخميني تزكيدىـ باألسمحة 
ا، إضافة إلى ككنو رئيسنا لمجميكرية، كفي نفس الكقت تحسنت عبلقات الحرس مع الجيش ػػػػشخصين 
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 :اْلّول الفصـــــــل
 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام
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عمى حد كصؼ  ػػػي اإلسبلم كالنػػػػػػػػظاـاستطاع إثبات قدرتو في الدفاع عف الببلد  أىنَّوي ما ػػػػ، كالنػػػػػػػػظامي
 .( 1) جكاد منصكرم

 يفاف ىذه المرة مع رجؿ دّْ ػػػػو الحرس بعد بني صدر كػػػػالذم كاج الثػػػػػانػػػػػػػػػػيدم ػػػػػالتح
 تمؾ الفترة اإلسبلمػػػي في رئيس مجمس الشكرل ػػػػػػػػػػػػػػػمف نكع خاص، ىاشمي أكبر رفسنجاني  كٌسياسػػػي

 حاكؿالبراغماتي عندما تكلى نيابة عف الخميني مياـ القائد العاـ لمقكات المسمحة، أيف  حافظالمي  ػػػػػػػػػػػػػػػ
مف خبلؿ دمج قيادة األركاف لكؿ القكتيف في مقر كاحد، ثـ  النػػػػػػػػظاميدمج الحرس مع الجيش 

مف خبلؿ تحميمو نتائج اليزائـ أماـ  اػػػػػٌسياسػػػين تو إضعاؼ الرجؿ القكم في الحرس محسف رضائي محاكل
اد ػػػػػبؿ ك الٌسياسػػػةالتطكيع ىذه لـ تنجح في إضعاؼ أك النئي بو عف  محاكلة أىفَّ . غير العػػػػراؽ

و مف بعض عناصر ػػػػاغتيال محاكلة، بعد 1988يدفع حياتو ثمف ىذا األمر سنة  رفسنجاني أفٍ 
( أعطى ىذا - 1989عمي خامنئي كمرشد جديد لمجميكرية ) كؿ آية اهللػػػػد كصػػػػكبع .(2) رسػػػػالح

ذا مف خبلؿ إنشاء فيمؽ ػػػػػال يقتصر عمى الداخؿ فقط، كى اإليرانػػػػػػػػػػػيعدنا جديدنا لمحرس الثكرم األخير بي 
مصالح  ة، كظيفتيا األساسية تصدير الثكرة كخدمنُّخبةقكات لم عف ارةػػػكىك عبقدس(،  القدس )سپاه

ذا ػػػػالمسؤكؿ رقـ كاحد عف عمميات الحرس في الخارج، كك ييعد، حيث اإليرانػػػػػػػػػػػيةخارج الحدكد  النػػػػػػػػظاـ
عمى غرار حزب اهلل المبناني كحماس كالحكثييف. كتذىب بعض األرقاـ إلى  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالتنسيؽ مع حمفاء 

 (15.000كف ألؼ )ػػػة كخمسػػػػمائك  (5000) ة أالؼػػػخمس عدد عناصر فيمؽ القدس ما بيفأىفَّ 
 .(3) عنصر

 النػػػػػػػػظاـؿ رئيسي بالحفاظ عمى إسبلمية ػػػكمفة بشككات الحرس الثكرم مي ػػػػػػق أىفَّ  ،ؽػػػػكالح
ة. كمف أجؿ ىذا الغرض نجد الحرس الثكرم يجمع بيف اإلسبلمػػػيكجميكريتو كميثؿ كمبادئ الثكرة 

ؾ عف التركيز عمى أعداء الثكرة في الداخؿ كالخارج. ػػػالتقميدية كغير التقميدية، ناىي العسكريػػػػػػػةاألدكار 
خمص في جميع أنحاء العالـ. كىك مي اإلسبلمػػػية عتبر األداة األساسية لنشر إيديكلكجية الثكرة ما يي ػػػػك

 إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافط الرئيسي ػػػالراب ييعدما ػػػػك الميرشػػػػػػػد. ًسيَّما ال تشٌدديفالمي  اإليرانػػػػػػػػػػػييفيف رجاؿ الدّْ  نُّخبةبشدة ل
  ي.ػػػػػلتعزيز نفكذه العالم النػػػػػػػػظاـع ككبلئيا في الخارج كالذيف يستخدميـ ػػػػػم

                                                           
 . 81، ص المرجع السابق، ... نشأتو وتكوينو ودورهاإليرانـــــــــــيالحرس الثوري كينيث كاتزماف، ( 1)
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133. 
(3) 

 Anthony Cordesman, Martin Kleiber, Iran’s Military Forces and Warfighting Capabilities/The Threat 

in the Northern Gulf, Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C., 2007, pp 78-79. 
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ة الصمب العسكريػػػػػػػةو عمى أكمؿ كجو لـ يكتفي الحرس بالجمع بيف يديو القكة ػػػاز ميامػػػػػػكإلنج
 أىفَّ ر في اقتحاـ المجاؿ االقتصادم، فقد الحظ الكثيركف ػػػػػفكى بدأ يي االستراتيجي حتٌ  الٌسياسػػػيكالدكر 

في المجاؿ االقتصادم  ػػػػػػػػػػػػػػػ ضمف القكات المسمحة الدّْينيةلمقيادة  اح األكثر كالءن ػػػالجن ػػػػػػػػػػػػػػػدكر الحرس 
كاف  وي يؿ إنٌ كالذم قً  ػػػػػػػػػػػػػػػ اد مثبلن ػػػبعد يكـ. ففي فترة حكـ الرئيس األسبؽ أحمدم نج اػػػػما فتئ يتزايد يكمن 

تكسع مجاؿ نفكذ ىذه المؤسسة  ػػػػػػػػػػػػػػػ اإليرانػػػػػػػية - العراقػػػػية الحربدنا في الحرس الثكرم خبلؿ ػػػػػػقائ
ع مف كراء تكسيع الدكر االقتصادم لمحرس يكمف في تكفير المكافلت ػػػػالداف أىفَّ بشكؿ كبير. كيبدك 

كاليبات لممسؤكليف رفيعي المستكل كتأميف دخؿ أكثر لمساندة الميزانية المخصصة لو مف قبؿ 
 ًسيَّما الاد أراد تحرير الصناعات االستراتيجية مف النفكذ األجنبي ػػػػالرئيس نج يؿ إفٌ ما قً ػػػػك .(1) الحككمة

قطاع الطاقة حٌتى يتسنى لممؤسسات المرتبط بالحرس الحصكؿ عمى عقكد في ىذا المجاؿ، عمى غرار 
الشماؿ  ـ غازػػػعمييا في مجاؿ التنقيب عمى الغاز في أكبر حقؿ لمغاز في العال ؾ التي حصؿػػػػتم
(North Dome). 

ات خاصة بالمشركعات الحككمية مف خبلؿ استعماؿ النفكذ ػػػاـ الحرس شركػػػػػما أقػػػػػك 
الشركات  تدر حيث قي  .(2) التجاريةالقكم لو لمحصكؿ عمى المشاريع كالعركض األعماؿ  الٌسياسػػػي
.( تعمؿ في كافة .ت، تجارية، صناعية،.مقاكالشركة عمبلقة )منيا: تعاكنية،  ةػػػمائ أكثر مفالتابع لو ب

 تخصص فيأىميا عمى اإلطبلؽ: شركة خاتـ األنبياء، المي  كغير القانكنية،المجبلت القانكنية 
 سبعيف ما يدير الحرس قرابةػػػػػػك .( 3) ت، المؤسسة التعاكنية لمحرس الثكرم، كمؤسسة ككثرافالمقاكال
الحرس  ما أقحـػػػػفي ميزانية الدكلة. ك ـغير خاضع لسمطة الجمارؾ كال تدخؿ كارداتي اػػػا بحرين ػػػرصيفن 

اسيج أكثر ػػػطريؽ بيع التجزئة، كافتتح الحرس كالب " التابعة لو إلى السكؽ عفاسيجــالبقكات التعبئة "
  .(4) تعاكنيةجمعية استيبلكية  ثبلثىمائةً  مف

مازالت في تكسع مف  اإليرانػػػػػػػػػػػيالحرس الثكرم  ػػػػاؿأعماؿ ػػػػة رجػػػػإمبراطكري أىفَّ  ،عػػػػػكالكاق
قكات الحرس الثكرم  أىفَّ بعض التقارير تذىب  أىفَّ كالسيطرة عمى االقتصاد، حٌتى  الييػػػػػػػمنػػػػػةخبلؿ 

عزل نجاح الحرس في تككيف شبكة األعماؿ القكية ، كيي اإليرانػػػػػػػػػػػيث االقتصاد ػػػػمثي  ؿػػػػػشكٌ اإلسبلمػػػي تي 
                                                           

، شكىد في 2013 أكتكبر 08، لتحرير اْلحواز العربـــــــــيّ حركة النضال "، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافجماؿ عبيدم، "مراكز القرار في ( 1)
 <https://bit.ly/2MDhqzd> ، في:2015 يكنيك 15

 ، في:2014يكنيك  13لمجمكعات البنياد"، شكىد في  كالٌسياسػػػية: األدكار االقتصادية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكينيث كاتزماف، "( 2)
<http://bit.ly/2Ng9q7J> 

 .المرجع السابقجماؿ عبيدم، ( 3)
 .المرجع السابقحسف أحمد العمرم، ( 4)
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، كالتي إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكانت مفركضة عمى  الدكلػػػػية التيإلى الحصار كالعقكبات  أيكلػػػػىالمرتبطة بو بدرجة 
 ككم.ػػػػػػامجيا النػػػبرن عف كاف الغرض منيا إجبار طيراف عمى التخمي

كف كرائيا إعبلـ خاص يكاالقتصادية ال تكتمؿ ما لـ  العسكريػػػػػػػةالقكة  أىفَّ ما أدرؾ الحرس ػػػػػك
ا ػػػػيحمييا كيدعـ تكجياتيا، كبذلكقكم  ؾ سعى إلى امتبلؾ كالسيطرة عمى كسائؿ اإلعبلـ، خصكصن

 الجماىرية منيا )تمفزيكف، إذاعة، صحافة مكتكبة(، إضافة إلى المكاقع اإللكتركنية عمى األنترنت،
يقدر عدد الفضائيات  تبث بمختمؼ المغات، إذ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافحيث يممؾ الحرس ترسانة إعبلمية ىامة في 

اليكمية المساف  وانـــــج كتيعد صحيفة .(1) فقط العربػػػػػػػػػٌيةفضائية ناطقة بالمغة  كثبلثكف ستة التابعة لو بػ
  الرئيسي لمحرس.

لمحرس الثكرم،  (Iranian Cyber Army) اإليرانػػػػػػػػػػػيع جيش الفضاء االفتراضي ػػػػػما يتبػػػػػػػك
في  اإليرانػػػػػػػػػػػي، ذكر الجنراؿ 2013ففي العاـ  د أحسف الجيكش اإللكتركنية في العالـ.ػػػػػأح ييعدكالذم 

ع أكبر قكة إلكتركنية بيف ػػػػػلدييا راب إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ  يرـــــين سبـــــحس محـــمــــداإلسبلمػػػي الحرس الثكرم 
قكة الحرس الثكرم تعتبر التحدم الرئيسي لمكاليات المتحدة  أىفَّ ؤكدنا الجيكش السيبرانية في العالـ، مي 

سرائ رم( مف خبلؿ ػػػالعسك – يػػػػينار الدّْ ػػػػػيني )التيما اقتحـ الحرس المجاؿ الدّْ ػػػك .(2) المنطقةيؿ في ػػػكا 
لي بٌل المستقبؿ مي الخاصة كالتي تتكلى تعميـ كتدريب عناصره حٌتى يصيركا في  الدّْينيةأسيس مدراسو ػػػت

ؾ عف الحفاظ عمى ػػػػناىي اإلسبلمػػػي، النػػػػػػػػظاـا يفتح الباب أماميـ لتكلي مسؤكليات كبرل في ػػػػػمم كبار
ؿ أشير مدرسة أنشأىا الحرس في ىذا المجاؿ حٌتى اآلف ىي ػػػػالعقيدة اإليديكلكجية عند أفراده، كلع

في  الميرشػػػػػػػد األعمىالذم كاف يشغؿ منصب ممثؿ ذا األخير ػػػػىاهلل محبلتي،  مدرسة الشييد فضؿ 
 الحرس الثكرم.

حترمة، لعؿ ىك استمرارىـ في مناصبيـ لفترات زمنية مي  زىـميٌ ا يي ػػػػرس فمػػػػادة الحػػػػػا، قػػػػػػأمٌ 
أربعػػػػة ، حيث لـ يعرؼ الحرس منذ تأسيسو إلى غاية اليكـ سكل ائيــــن رضــــمحسع ػػػػأطكليا كانت م

يى ــــيح(، 1997 - 1981) رضــــائي محســــن(، 1981 – 1979) رانـــمـــطفى تشــــمص، كىـ: قػػػادة
الكثير مف قادة  أىفَّ ما ػػػك .( - 2007) فريــــي جعـــد عمـــحمـــم(، 2007 - 1997) ويـــــم صفــــرحي

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافخبة ثـ ينضٌمكف إلى نُّ  ػػػػػػػػػػػػػػػعامنا  50حكالي  ػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػالحرس يتقاعدكف في سف مبٌكرة نسبين 
ففي المجاؿ  .كغيرىـ كاالقتصادية، عمى غرار: محسف رضائي، عمي شمخاني... الٌسياسػػػية

                                                           
 .المرجع السابقجماؿ عبيدم،  (1)

(2) 
 Waqas Amir, "Israeli Think Tank Acknowledges Iran as Major Cyber Power, Iran Claims its 4th Biggest 

Cyber Army in World", Hack Read, 18/10/2013, accessed on 02/12/2017, at: <http://bit.ly/2uuHUM0> 
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نفس  صناعات حساسة كثقيمة. عمىمف القادة السابقيف لمحرس  ميـه  عدده  يسيطراالقتصادم مثبلن 
عضكنا جديدنا في البرلماف الذم تـ  كخمسكف مائة كاثناف فمف بيف الٌسياسػػػيالحالة تتكرر في المجاؿ 

، فإٌف  2004 ـ عاـانتخابي ا تمكف محسف ػػمػػػىـ أعضاء سابقيف في الحرس، ك كتسعكف كاحدمثبلن
 - 1997لفترة زادت عف العقديف ) النػػػػػػػػظاـا لمجمع تشخيص مصمحة ػػػا عامن ػػػيككف أمينن  رضائي أفٍ 

اد، ػػضابطنا سابقنا في الحرس احتؿ مناصب رفيعة في حككمة نج كثبلثكف أربعة أىفَّ ما ػػػػى اآلف(. كحتٌ 
اد أعضاء سابقيف في الحرس الثكرم ػػػمف كزراء حككمة نج عشر انيةػػػثم مف أصؿعشر  ةػػػثبلثك 

شارككف باستمرار في االنتخابات الرئاسية، ففي، االنتخابات الرئاسية يي  أىنَّيـ إضافة، .(1)اإلسبلمػػػي 
 2013ك 2009االنتخابات الرئاسية  كفي الثكرم،رشحيف مف الحرس مي  ةػػػػمثبلن كاف ىناؾ ثبلث 2005
الرئيسي الذم يستطيع مف خبلليا  قاعدة تقكؿ إٌف السبيؿكبيذا، تككنت شبو  محسف رضائي. ترشح

رقي إلى أعمى المناصب ىك عبر تكال الٌسياسػػػيةكاليف لخامنئي دخكؿ الساحة شباب طمكح مف المي 
  .(2) الثكرمأجيزة المخابرات كالحرس 

ث ػػػفيي ثال ،الداخمػػػي كالخارجيتممؾ حالينا الكثير مف النفكذ  ة الحرس الثكرمػػػػػػػػإٌف مؤسس
 ييعدما ػػػك ،(3) مشيدكأكقاؼ اإلماـ الرضا في مدينة  لمنّْفطالكطنية  اإليرانػػػػػػػػػػػيةأكبر مؤسسة بعد الشركة 

لى جانب ككنو الحارس الكفي لمنظاـ  .إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافستقمة في مف أكثر مراكز السمطة المي  الحرس الثكرم كا 
رية يدير مجمكعة مف النشاطات ػػػكعسك ٌسياسػػػية اإلسبلمػػػي كمنظمةفإٌف الحرس الثكرم  اإلسبلمػػػي،

بلث ػػػاالقتصادية كالتجارية كيمارس نفكذنا كبيرنا مف خبلؿ أعضائو السابقيف في فركع السمطة الث
ؿ كخارج داخ كالٌسياسػػػةكخارجيا حيث نجح في تنكيع ميماتو كزيادة ثقمو في المجتمع كاالقتصاد 

  .إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

دكرنا  ػػػػػػػػػػػػػػػ كمازالت تمعبت ػػػػػػػػػػػػػػػخ ىذه المؤسسة يكضح بجبلء كيؼ لعبت ػػػػػاريػػػػتأىفَّ ما ػػػػػك
حيث شارؾ الحرس في أىـ األحداث كالقضايا ب رمػػػا إلى جانب دكرىا العسكػػػػا كاقتصادين ػػػنين ػػػػا كأمػػػياسين سٌ 

الحرب ك  ،اتانتفاضة األقميٌ ك ، مثؿ: االنقبلبات، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكالخارجية منيا، التي تمس ة الداخمػػػيالحساسة 
ككم، ػػػػالن إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكممؼ  حرب البكسنة كاليرسؾ،ك  ية،ػػػػالحرب األىمية المبنانك  ية،ػػػػػػاإليران – العػػػػراقية

 ضدَّ  العسكريػػػػػػػة، إضافة إلى العمميات 2014معركة المكصؿ ك  ة،ػػػالتدخؿ في سكريك الثكرة الخضراء، ك 
                                                           

(1) 
Ali Alfoneh, "Eternal rivals? The Artesh and the IRGC", American Enterprise Institute, 28/11/2011, 

accessed on 27/02/2018, at: <http://bit.ly/2L9EkkA> 
 المرجع السابق."، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافميدم خمجي، "عسكرة السمطة القضائية في ( 2)
 09، مركز الروابط لمبحوث والدارسات االستراتيجيةالخارجي"،  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافذراع … ىدل النعيمي، "الحرس الثكرم ( 3)

 <http://bit.ly/2ujJd0I> ، في:2016يكليك  02، شكىد في 2014يكنيك 
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يتدخؿ في شؤكف الجيش  اع نتيجة لقكتو كنفكذه أفٍ ػػػػما استطػػػػ)داعش(. كاإلسبلمػػػية تنظيـ الدكلة 
ا لقكات البحرية  يــــي شمخانـــــعمو ػػػػػػأحد رجاالت بتىٍعًييف النػػػػػػػػظامي ، ثـ كزيرنا النػػػػػػػػظاميقائدنا عامن

ية ـــــراى تق الباحث أىفَّ ى . حتٌ اإليرانػػػػػػػػػػػيي ػػػالقكم لؤلمػػػػػػػػػػفا لممجمس األعمى ػػػػا عامن ػػػثـ أمينن  ،لمدفاع
(Ray Takeyh)  النػػػػػػػػظاـأداء لفرض قرارات  ييعدالحرس الثكرم في الكقت الراىف لـ  أىفَّ أصبح يرل 

ا ذات الطابع  ،فحسب  .(1) نيػػػػاألمبؿ يشارؾ في الكثير مف القضايا الحساسة داخؿ الدكلة، خصكصن

نيتو لـ الحرس بحكـ بي  أىفَّ احثيف الذم كتبكا عف الحرس الثكرم، فيعتقد ػػػكىك أكائؿ الب ان،ــــزمـــــكاتا، ػػػػػأمٌ 
 كا السيطرة عميو أك تدجينو لكفٌ حاكلبمختمؼ تكجياتيـ  الٌسياسػػػييف أىفَّ جية، مع  ةيكف أداة في يد أيٌ 
ف جمعيـ مع الحرس تحالفات كأفكار مشتركة غير بٌل ى المي بدكف جدكل. كحتٌ  ا في  يـأىنَّ لي كا  فشمكا أيضن

السيطرة عميو، يظير ىذا الفشؿ جمينا مف خبلؿ استحداث منصب رسمي ييسمي المشرؼ عمى الحرس 
 الحرس.  الميرشػػػػػػػد لدلليصبح ممثؿ  1982ثـ خيفضت رتبتو بعد عاـ 

خامنئي نجح إلى حد بعيد في السيطرة عمى الحرس، فمنذ تكليو  أىفَّ رل رأم مخالؼ ػػػػػػما يػػػػػبين
 كٌسياسػػػيي ػػػينة إلى مجمع دّْ ػػػريػػػػجرد قكة عسكيحكؿ الحرس الثكرم مف مي  أىفَّ السمطة استطاع 

و في نفس الكقت قاـ التعميمي في الببلد لكنٌ  كالنػػػػػػػػظاـسيطر عمى كسائؿ اإلعبلـ ي يي ػػػادم كثقافػػػكاقتص
ممثميو الشخصييف في  تىٍعًييفبتحجيمو مف خبلؿ تطييره زعمائو التاريخييف أك الحرس القديـ فيو ك 

 نكاب القادة بنفسو كالذيف ىـ مسؤكلكف بشكؿ مباشر أمامو تىٍعًييفجميع صفكؼ الحرس، إضافة إلى 
كة الحرس ػػػػػرغـ ق الميرشػػػػػػػد األعمىعمى معارضة سمطة  أر ػػػػقائد في الحرس ال يج ما جعؿ أمٌ م

  .(2) كمؤسسة

ة ـــــحاف بػػ: سمىتي  ٌسياسػػػةعمى النػػػػػػػػظاـ ؿ ػػػرس بحكـ مكقعيـ القكم داخػػػػمد الحػػػػػكيعت
الحفاظ  الٌسياسػػػةمف أجؿ الضغط عمى خصكميـ، حيث تتيح لو ىذه  (Brinkmanship)ة ــــاويـــالي

طمؽ عمييـ تسمية مما يي  شخصيَّاتدت عدة ػػػػأيف أك الثكرية،عمى صكرتو الذاتية كمف تـ شرعيتو 
ر سمكؾ الحرس الثكرم شكؿ العقبة الرئيسية أماـ تغيُّ  أىفَّ الفصيؿ الكطني بقيادة رفسنجاني كخاتمي 

 اإليرانػػػػػػػػػػػيةالٌسياسػػػية ؤكد التجربة كتي  تجاه الكاليات المتحدة كحمفائيا. ًسيَّما الالراديكالي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
اد الكثير مف ػػػاء الجميكرية، فقد شيدت عبلقة الحرس مع أحمدم نجػػػستمر مع رؤستصادـ الحرس المي 
رس، في حيف تـ نشر في فترة ػػػا عمى جناح الحػػػاف محسكبن ػػػة رغـ ككنو كالثػػػػػانػػػػػػػػػػيالتكتر في عيدتو 

تفسير تمت  اإليرانػػػػػػػػػػػيةليست بالبعيدة قائمة بركاتب مرتفعة )خيالية( يتقاضيا قادة الحرس في الصحؼ 
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ثارة السخط  مف الرئيس حسف ركحاني لمتقميؿ مف نفكذىـ ةػػمحاكل وي أىنَّ عمى  ىذا السمكؾ مف الحرس كا 
دولة تحمل السالح "بػ:  ككصؼ إياىـالبمد. حيث  والذم تعرفعمييـ في ظؿ الكضع االقتصادم اليش 

  .(1)"داخل الدولة

نية أصبحت ػػػػػالخارجية كالمحمية كاألم الٌسياسػػػاتدرة الحرس عمى ممارسة النفكذ عمى ػػػػػػػإٌف قي 
ما كاف في الماضي، ػػػػيعمؿ في الظؿ أك كراء الستار ك ييعدال شؾ فييا في الكقت الحالي، فالحرس لـ 

 الٌسياسػػػيةعندما يتعمؽ األمر بالمسائؿ  الميرشػػػػػػػد خامنئي أىفَّ  بعض المصادر أصبحت تشير أىفَّ حٌتى 
 أكثر إصغاءن لجعفرم كسميماني أكثر مف ركحاني أك ظريؼ.  وي في الشرؽ األكسط، فإنٌ 

 (ARTESH)اإليرانـــــــــــية اإلسالمـــية : جيش الجميورية الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

سمى رسمينا جيش الذم يي  النػػػػػػػػظاميس الحرس الثكرم ال يحظى الجيش ػػػػى عكػػػػعم
عمى مستكل كسائؿ  اىتماـ سكاءن  بأمٌ )ارتش جميكری اسبلمی ايراف(  اإليرانػػػػػػػػػػػيةاإلسبلمػػػية الجميكرية 

منعدـ تقريبنا  الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـدكره ضمف  أىفَّ ما ػػػػاإلعبلـ أك مف طرؼ الباحثيف المتخصصيف، ك
 يزاؿ قائمنا رغـ مركر عدة عقكد عمى الثكرة ذا الخمؿ في األىمية مقارنة بالحرس الػػػػداخمينا كخارجينا، ى

مكف تفسير ىذا الخمؿ سكل ال يي  ،قةػػػػػكالحقي .كالخكؼ مف الجيشاب الريبة ػػػكتبدد أسباإلسبلمػػػية 
يتفكؽ عمى الحرس  النػػػػػػػػظاميالجيش  أىفَّ  ًسيَّما النية كؿ مف الجيش كالحرس اريخ كبي ػػػػبالعكدة إلى ت

مقابؿ  النػػػػػػػػظاميلمجيش  350.000ة أضعاؼ )ػػػػػػبلثػػػالثكرم مف حيث التركيبة العددية بحكالي ث
 . (2) لمحرس(، كمف حيث العتاد الحربي 125.000

ات مف القرف العشريف، بعد نياية يالحديث في منتصؼ العشرين اإليرانػػػػػػػػػػػيش ػػػس الجيػػػػتأس
نشاء جيش ػػػػاؿ أتاتػػػػاه المعجب بتجربة كمػػػػا شػػػعمى يد رض األيكلػػػػىالحرب العالمية  كرؾ في التحديث كا 

ذا ػػػػكبرل. كلي إقميمػػػػػػػيةقكة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاه بيمكم رؤية لجعؿ ػػػػػكقد كاف لدل رضا شتركي قكم كحديث، 
ييف لتدريب القكات ػػػػباط غربرية أجنبية كاستأجر ضي ػػػػآالؼ الضباط إلى أكاديميات عسك بإرساؿبادر 

 اإليرانػػػػػػػػػػػياف في تطكير الجيش ػػػػػالصغيرة كالمتنامية آنذاؾ. كقد نجح رضا خ اإليرانػػػػػػػػػػػيةالمسمحة 
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 أىنَّوي عيبو األساسي  أىفَّ  إالٌ  بشكؿ جٌيد، حيث أصبح الجيش أكثر احترافية كغير خاضعة لمنفكذ الخارجي
 قمع الجماىير. الشػػػػػاه فيكاف أداة 

مينيةد الثكرة ػػػػكبع  شكؾ القادة  بشكؿ أساسي بعد أفٍ  العسكريػػػػػػػةرت الديناميكيات تغيٌ  الخي
المتمخضة عف بقاينا الجيش اإلمبراطكرم، حيث كانت ىناؾ دعكات  النػػػػػػػػظاميةالجدد في كالء القكات 

ا يكالشيكعي تشٌدديفالمي  الدّْيفكثيرة لحمو كاف مصدر في الغالب رجاؿ  مف  %60 أىفَّ ف، خصكصن
استطاع الصمكد كاالستمرار كفي  في النيايةو . لكنٌ (1) فركانتسبيف في الجيش اإلمبراطكرم البرم المي 

اريخ ىذه المؤسسة ػػػػاريخية تتعمؽ بتػػػػنفس الكقت بقي دائمنا ميمشنا، يعكد السبب في ىذا ألسباب ت
اريخ ػػػػػمف ت كلفترة طكيمة أىنَّيا إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  النػػػػػػػػظاميةاف عيب القكات المسمحة ػػػػكتكجياتيا، حيث ك

ا لممنظمة التي ال تممؾ كيكانت أي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف اتينا بالمعنى الصحيح لمكممة، فقد كانت ػػػاننا مؤسسػػػػنمكذجن
كياننا تابعنا لو أكثر منيا كياننا مستقبلن ذاتينا يكف الكالء لمكطف بدؿ  رضا بيمكم الشػػػػػاه محمدخبلؿ عيد 
ضماف كالءىـ، كفي  بغرض باألمكاؿباط في الجيش كبار الضي  الشػػػػػاه بإغداؽ. حيث قاـ (2) األشخاص

 ىذه الخطكة األخيرة أىفَّ  بىٍيدى  .نفس الكقت حظر االتصاؿ الشخصي بينيـ بيدؼ منعيـ مف التلمر عميو
ضعؼ االتصاؿ بيف قادة الجيش كعمى النقيض مما  أىفَّ ؾ ػػػػقاؿ، ذلما يي ػػػػػقمبت السحر عمى الساحر ك

ىذه الخطكة ساىـ في عجز ىؤالء الضباط عمى التعاكف كالتنسيؽ مف أجؿ إنقاذ  الشػػػػػاه مفكاف يرجك 
  السقكط.عرش الطاككس مف 

 العسكريػػػػػػػةالمؤسسة  أىفَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػ كمػػػقبؿ العيد البيم ػػػػػػػػػػػػػػػ الحديث إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاريخ ػػػػػػشير تما يي ػػػػك
عؼ كالفساد إلى درجة فقد فييا الجيش قدرتو اف يعترييا الكثير مف الضي ػػػػػنية )جيش، شرطة( كػػػػػكاألم

أصبح يخضع لمقكل  أىنَّوي ر ػػػى كاألمػػػ، كاألدى(3) القاجارمالتنظيمية كقدرتو عمى حماية الدكلة كالعرش 
 يةـــالروس – ةيــــالبريطانمت االتفاقية يا(، كقد شكٌ ػػػػيا، ركسػػػػد، بريطانػػػاألجنبية المختمفة )السكي

(Anglo-Russian Entente)،  تـ  أيففي تمؾ الفترة،  ارسػػػببلد فذركة النفكذ األجنبي في  1907سنة
تاحت الفرصة أي. حالة الضعؼ ىذه ػػػػي كالركسػػػػإلى منطقتيف لمنفكذ البريطان إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتقسيـ 

 . 1921العرش القاجارم سنة  ضدَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػبدعـ بريطان ػػػػػػػػػػػػػػػلمجنراالت لمقياـ بعممية انقبلبية 

                                                           
شكالياتو من منظور العالقات العربـــــــــيّ الخميج  أمــــــــــنظافر محمد العجمي، ( 1) ، والدولية اإلقميمـــــــية: تطّوره وا 

 .537(، ص2006، العربػػػػػػػػػٌية)بيركت: مركز دراسات الكحدة  56 سمسمة أطركحات الدكتكراه
  40، ص المرجع السابق ،ودوره ... نشأتو وتكوينواإليرانـــــــــــيالحرس الثوري كينيث كاتزماف، ( 2)
 )الككيت: 250، سمسمة عالـ المعرفة: 1979 - 1906ياسي بين ثورتين السّ  إيـــــــــــــــــرانتاريخ آماؿ السبكي، ( 3)

 .41(، ص 1999المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، 
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ة الثػػػػػانػػػػػػػػػػياء الحرب العالمية ػػػػكم أثنػػػػػالعرش البنو محمد رضا بيماه عف ػػػػا شػػازؿ رضػػػد تنػػػػبع
مي عمى الجيش مف أجؿ دعـ (، فإٌف ىذا األخير لف يخرج عف طريقة كالده في االعتماد الكي 1941)

حكمو كاستمراره، ففي الخمسينيات كاف الجيش المنقذ لو بعد حركة انقبلبية نفذىا ضد حككمة محمد 
، 1954مكنتو مف اعتبلء عرش الطاككس سنة  ػػػػػػػػػػػػػػػىذه المرة  يػػػبريطان - يػػػبدعـ أمريك ػػػػػػػػػػػػػػػمصدؽ 

كزاد  الجنراؿ فضؿ اهلل زاىدم رئيسنا جديدنا لمكزراء مكاف مصدؽ.ػاه الشػػػػككنكع مف رد الجميؿ نصب 
نفس الكقت مف االعتماد عمى الجيش في أحكاـ قبضتو عمى العرش، حيث ازداد حجـ  الشػػػػػاه في

ألؼ  300ألؼ إلى  191مف  أىم، 1976ك 1972ما بيف سنتي  %11القكات المسمحة بنسبة 
% مف الميزانية 26الميزانية المخصصة لمجيش، فبعدما كانت حكالي جندم، صاحبيا ارتفاع في 

 .(1) 1972 % مف الميزانية العامة لمدكلة عاـ30ارتفعت إلى أكثر مف  1964العامة لمدكلة سنة 

ا مف مكاصمة عمؿ كالده في تحديث القكات المسمحة كساعده في ىذا ػػػػتمكف محمد رض ،ذاػػػػكبي
في عيده  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافحيث أصبح ب المتزايدة النّْفطكعائدات  األمريكػػػػػػيةالمسعى استفادتو مف المعكنة 

يمعب دكر  خكلتو أفٍ  الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ  ة مف حيث التجييز في الخميجػػػػأكبر كأحسف قكة عسكري
  رم عمى جيرانو.ػػػػي في المنطقة كيؤكد تفكقو العسكػػػالشرط

رضا بيمكم كأسرتو  الشػػػػػاه محمدالرابطة الكثيقة التي أقاميا  أىفَّ  ،ذا السياؽػػػنا في ىػػػػيما يي ػػػػم
 (SAVAK) السافاؾالجيش كجياز  ضدَّ المالكة مع الجيش كانت نتيجتيا جعؿ الغضب الثكرم مكجينا 

ذا ػػػػخر لحظة. ىآالجيش بقي كفينا لمشاه إلى  أىفَّ ؾ ػػػ، ذلالشػػػػػاه كٌسياسػػػاتو ضدَّ كجو القدر المي  بنفس
المكقؼ الداعـ لمحكـ اإلمبراطكرم كانت لو ردة فعؿ قكية بعد انتصار الثكرة، حيث كقعت عمميات 

يتـ حمو  ا أفٍ اف مف المحتمؿ جدن ػػػػكك اه،ػػػكالية لمشالعناصر المي  ضدَّ تطيير كاسعة كعنيفة داخؿ الجيش 
. 1980بعض الضباط في الجيش القياـ بيا سنة  حاكؿاالنقبلب الفاشمة التي  محاكلةبعد  ًسيَّما ال

ية، كقد ػػػػػية كأردنػػػػػػ، عراقأمريكػػػػػػيةبرعاية  (Nojeh)ة ـــوجـــنالمعركفة بعممية  محاكلةحيث جرت ىذه ال
نظـ ليذه العممية، نسؽ كالمي دكر المي  يارــــور بختـــشابالشػػػػػاه د ػػػػػرئيس لمكزراء في عي آخرلعب فييا 

ما تـ اغتياؿ بختيار ػػػػػعمى إثرىا، ك النػػػػػػػػظاميحبطت كجرل تصفية عدد كبير مف أفرد الجيش يا أي لكنٌ 
 .اإليرانػػػػػػػػػػػيمف قبؿ حرس الثكرة  1991ا سنة ػػػػفيما بعد بمنفاه في فرنس

ة الداخمػػػية رقيٌ الجديد بدءن باالضطرابات العً  النػػػػػػػػظاـؿ التي كاجييا ػػػكال المشاكػػػػل أىنَّوي  ،يقةػػػكالحق
عتبر التمرد الكردم األىـ كاألخطر مف ضمنيا، حيث اندلع ىذا كالتي يي  الشػػػػػاه،ظاـ ػػػػػبعد سقكط ن

، كقد سبقو اإليرانػػػػػػػػػػػية، بعد نحك شيريف مف انتياء الثكرة 1979التمرد االنفصالي في مارس عاـ 
                                                           

 .42، ص المرجع السابق ،وتكوينو ودوره... نشأتو اإليرانـــــــــــيالحرس الثوري كينيث كاتزماف،  ( 1)
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راؽ كعدـ ػػػػ. تبله الحرب مع الع1967اآلخر في سنة ك  1946سنة  الشػػػػػاه األٌكؿ كافد ػػػتمرديف في عي
في خبر  النػػػػػػػػظاميذا النكع مف التمردات كالحركب لكاف الجيش ػػػػجاىزية العناصر الثكرية لمكاجية ى

الجديد فرضت عمى الخميني أف يتخذ قرارنا  النػػػػػػػػظاـالظركؼ الطارئة التي مست  أىفَّ اف، إذ ػػػػك
اس كالمحظة ػػػػذا األسػػػ. كعمى ى1979في أفريؿ اإلسبلمػػػية ار الجميكرية ػػػػباالحتفاظ بو ضمف إط
الجديد ككأحد  النػػػػػػػػظاـمف التصفية كاستطاع البقاء ضمف إطار  النػػػػػػػػظاميالتاريخية نجا الجيش 

 الميرشػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػػػػػ(. حيث يتربع 43عناصر القكات المسمحة بمعية الحرس الثكرم بنص الدستكر )المادة 
ليو يعكد عمى رأس مؤسسة ا ػػػػػػػػػػػػػػػ القائد العاـ لمقكات المسمحةباعتباره  ا عف ػػػػقادتو. أمٌ  تىٍعًييفلجيش، كا 

الميمة األساسية لو تتمحكر  أىفَّ ميامو، فيي تقريبنا نفس المياـ المخكلة دستكرينا لمحرس الثكرم، حيث 
مكف ما يي ػػػػك فييا.اإلسبلمػػػية الجميكرية  ػظاـنػػػػػػػفي الدفاع عف استقبلؿ الببلد ككحدة أراضييا، كعف 

لمحككمة زمف السمـ أف تستفيد مف أفراده كتجييزاتو الفنية في أعماؿ اإلغاثة كالتعميـ كاإلنتاج، كجياد 
  .اإليرانػػػػػػػػػػػي( مف الدستكر 147البناء حسب المادة )

ركع أساسية، ىي: القكة البرية، القكة البحرية، ػػػػػة في ػػػػػمف أربع النػػػػػػػػظاميكف الجيش ػػػػكيتك
رة ػػػػػقيادتو منذ تأسيس الجميكرية عش تداكؿ عمىالقكات الجكية، مقر خاتـ األنبياء لمدفاع الجكم. كقد 

المكاء  ،رــــشاك مـــحمـــدالمكاء  د،ــــر فريــــناص، المكاء رنيـــي قـــول مـــحمـــد( قادة، ىـ: الفريؽ 10)
يل ـــإسماع، الجنراؿ زادـــيرنـــــظي عمــــيم ـــقاسالمكاء  ،يـــالحــــا ف  يــــول، المكاء يرــــادي شادمــــى

 . حيـــــاء ا صالــــعط، كالمكاء ميــــسمي مـــحمـــد، المكاء بازيـــــي شيــــعم، المكاء رابيــــسي

مف طابعو  دهػػالشػػػػػاه بتجريالمكركث عف  النػػػػػػػػظاميج الجيش ػػػدملي بٌل ظاـ المي ػػػػػػن اكؿػػػػحما ػػػػػك
كتحكيميو إلى جيش عقائدم، كجاءت بعض  (Islamiser) ت ألسممتوحاكالمي ي حيث جرت ػػػالعممان

، فنجد المادة العسكريػػػػػػػةالمكاد مف الدستكر لتؤكد ىذا التصكر كالنمط العقائدم عمى جميع القكات 
جيًشا إسالمًيا، أي جيًشا ممتزًما بالعقيدة اإلسالمـــية  إيـــــــــــــــــرانيجب أن يكون جيش جميورية "( تقكؿ: 144)

كقد  ."ويعممون بإخالص من أجل تحقيقيااإلسالمـــية وبالشعب، وأن يضم أفراًدا يؤمنون بأىداف الثورة اإلسالمـــية 
بعدما تـ االنتياء مف  النػػػػػػػػظاميجاءت ىذه المادة لمأسسة عميمة التطيير الفكرم ألفراد الجيش 

ألجؿ ىذه الغاية مجمكعة مف آليات، منيا: إنشاء فركع لمتكجيو  النػػػػػػػػظاـالتطيير العضكم، كاعتمد 
يفعدتالعقائدم داخؿ الجيش، كانشاء نكاد إسبلمية م   .(1) الدّْينيةاد العمماء إللقاء الدركس دة األنشطة، كا 

                                                           
، المرجع السابق، اإليرانـــــــــــية -العربـــــــــّية والعالقات  إيـــــــــــــــــرانالقرار في  ُصْنــــــــــع نيفيف عبد المنعـ مسعد، ( 1)

 .133 - 132ص ص 



 :اْلّول الفصـــــــل
 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

91 

 

ز بيف الجيش كالحرس الثكرم في ( التميٌ 150، المادة 145د الدستكر )المادة ػػػػػػما أكػػػػك
يا: منع ػػػػػاألخرل، كثاني العسكريػػػػػػػةيا: دسترة ديمكمة الحرس الثكرم عمى حساب القكات ػػػػػأٌكلنقطتيف، 

بينما لـ يحظر ذلؾ عمى قكات الحرس  الداخمػػػي، األمػػػػػػػػػػففرد أجنبي إلى الجيش كقكل  انتساب أمٌ 
كالحرس الثكرم استطاع الجيش  النػػػػػػػػظاميكرغـ ىذه المفاضمة الكاضحة بيف الجيش  الثكرم.

 .تمؾ النظرة المريبة حكلوا مف ػػػكتخمص تدريجين  النػػػػػػػػظاـأف يفرض نفسو كأمر كاقع داخؿ  النػػػػػػػػظامي
ا، بعدما أثبت كفاءة قتالية كاحترافية في محاربة العدك العراق ي، زد عمى ىذا الدكر الكبير ػػػػػخصكصن

قادة الحرس الثكرم  ضدَّ الذم قاـ بو رفسنجاني بيدؼ دمجو ضمف مؤسسات الدكلة، ككذا استعمالو 
ف كاف الكاقع   لمنػػػػػػػػظاـس الثكرم كالباسيج يشكؿ القكة الضاربة يزاؿ يقكؿ إٌف الحر  الالمتغكلييف. كا 

 الذم يضرب بو كحاميو مف أعدائو في الداخؿ كالخارج.  وكسيف

مف حيث خصائصيا كظركؼ نشأتيا  العسكريػػػػػػػةي القكات ػػػػرض لفرعػػػػذا العػػػػػد ىػػػػكبع
؛ أفضميةه النػػػػػػػػظاميكتطكرىا، تتضح لنا األفضمية التي يتمتع بيا الحرس الثكرم عمى حساب الجيش 

ا مبررات، كتتضح ىذه المفاضمة مف حيث مكقع كمكانة الحرس ػػػػليا عدة أبعاد كمستكي ات كأيضن
ؿ ميزانية الجيش ػػػػشكٌ كمف حيث الميزانية كالتسميح، إذ تي ، الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـنية كالجيش ضمف بي 

اد. إضافة الى األدكار عدتلمحرس الثكرم رغـ الفرؽ في ال ةخصصؾ المي ػػػتم (1/3) ثػػػمثي  النػػػػػػػػظامي
 ادتيما.ػػػالمناطة بيما، ككذا المناطة بق

قمما نجدىا  ٌسياسػيػػةاحت لو شرعية ثكرية ػػػػزات التي تحيط بالحرس الثكرم أتميٌ ذه المي ػػػػإٌف ى 
 ،اػػػتحافظ القكات الثكرية عمى اشعاعيا كتأثيرىا بعد مرحمة الثكرة. أمٌ  في العالـ، إذ مف النادر أفٍ 

 بقي يمارس مياـ كبلسيكية كتقميدية بدكف أفٍ  أىنَّوي إاٌل  ؛فرغـ تفكقو العددم اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػظاميالجيش 
 النػػػػػػػػظامية العسكريػػػػػػػةالقكات  أىفَّ ؾ ػػػػ، دليؿ ذليػػػالميبٌلل نػػػػػػػػظاـيككف لو دكره أك مكانة جكىرية في ىيكمة 

، في حيف نجد 1988عاـ  العػػػػراؽة منذ نياية الحرب مع ػػػػحرب أك مكاجية عسكري ةلـ تشارؾ في أيٌ 
أحد األدكات الفاعمة  ييعدما ػػػػك ،إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالتي تخكضيا  اإلقميمػػػػػػػيةات ػػػػػػالحرس يتدخؿ في كافة الصراع

 . اإليرانػػػػػػػػػػػيةفي تجسيد االستراتيجية 

كف بتصريحات إعبلمية تنافس كبار ػػػػدلد الكثير مف قادة الحرس يي ػػػنج ،ذاػػػػػى ىػػػكعم
كفي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافا داخؿ ػػػػا أساسين ػػػػػالحرس أصبح العبن  أىفَّ ما يعني م اإليرانػػػػػػػػػػػييف الٌسياسػػػييفالمسؤكليف 

 ،يزاؿ عمى اليامش مف الناحية النظرية كالكاقعية ال النػػػػػػػػظاميا الجيش ػػػبينم جميع أنحاء المنطقة.
يسعى إلى لعب دكر  دكف أفٍ اإلسبلمػػػية  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافدفاعية لجميكرية  األٌكؿ أداةكيبقى في المقاـ 

ال يممؾ سكل القميؿ  كبالتٌالي فإٌنوي  .اإليرانػػػػػػػػػػػيفي تناقض حاد مع كضع الحرس الثكرم  كىك ٌسياسػػػي
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أك االقتصادية،  الٌسياسػػػيةخبتو في الحياة ما ال نجد أثر لنُّ ػػػػك .الٌسياسػػػيةمف التأثير في مراكز السمطة 
 سيطرةأكثر مف ضركرم في ظؿ بقاء الحرس الثكرم يتمتع باستقبللية كبيرة كتحت  ييعدكجكده  أىفَّ  غير

مكف اعتبار الجيش يعمؿ كقكة مكازية لمحرس الثكرم حيث يي ب الميبٌلليمباشرة مف عناصر مف غير 
ما ػػػػػات بيف الجيش كالحرس الثكرم، كػػػػػػراعػػػاريخ الصػػػػػكمنافسو لو. كيعكد ىذا التنافس جزئينا إلى ت

ا يتداخؿ المياـ كالمسؤكليات بيف المنظمتيف العسك ناىيؾ عف االختبلفات العقائدية.  ،ريتيفػػػيرتبط أيضن
في الحفاظ  الٌسياسػػػيةالعامؿ األكبر في بقاء ىذه المنافسة يكمف في الرغبة الكاضحة لمقيادة  أىفَّ  إالٌ 

 .نافسة مستديمة كنكع مف تكزاف القكلعمى حالة الم

كالمؤسسة  الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـكؿ إٌف تفسير العبلقة القائمة بيف ػػػػػا القػػػػمكننرنا، يي ػػػػػكأخي
 الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـنجدىا في عدة عكامؿ، منيا تمؾ المرتبطة بطبيعة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبفرعييا في  العسكريػػػػػػػة

 Evénement) ييســدث التأســــالحػػ: سميو ببما يكمف أف ني ، كأخرل مرتبطة التاريخي كزعيمو

Fondateur) ايمـــماني ارلــــك مف منظكر (Karl Mannheim) عاشيا جيؿ التي  التاريخية كالمحظة
خ ػػػاريػػػػالقكتيف ككذا ت لكبل العسكريػػػػػػػةساىـ السكسيكلكجية ما تي ػػػػ، كالنػػػػػػػػظاـكقادة اإلسبلمػػػية الثكرة 

 تشابكة.ركبة كالمي ىذه العبلقة المي مف  ـو ػػػػمي ا في تفسير جزءو ػػػنشأتيما كتطكرىم

  ةــــــــغير الرسمي ةــــــــــــوى االقتصاديـــــــالق :الثــــــــــــالـــــــث المـــــــــطمب

 (البـــــــــــازارار )ـــــالتج بةــــنُّخ اْلّول: الفــــــــــــرع

ع ػػػػا عمى أرض الكاقػػػػػتعني لغتنا السكؽ أك التجار، أمٌ  قديمة ةػػػػكممة فارسي (Bazaar) البػػػػػػػػػػػازار
ى، كالتي تتخذ األسكاؽ ػػػػػلك الرسمية كالتقميدية األي القكة االقتصادية غير  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  البػػػػػػػػػػػازارؿ ػػػػػفيشكٌ 

بلن جدنا يسبؽ حٌتى الفترة ػػػػا طكيػػػاريخن ػػػػػت البػػػػػػػػػػػازار االقتصادية، كيممؾالتقميدية مركزنا لنشاطاتيا 
الكثائؽ شير بعض في حيف تي سنة ؽ.ـ،  9000قدر بعض األبحاث عمره الى أزيد مف ة، إذ تي اإلسبلمػػػي
ا ػػػػم .(1) الميبلدقبؿ  3000منذ  اإليرانػػػػػػػػػػػيةقد كجدت في المدف كالبمدات  البػػػػػػػػػػػازارات أىفَّ التاريخية 

القكة  البػػػػػػػػػػػازاريكف ييعد، إذ اإليرانػػػػػػػػػػػيزة داخؿ المجتمع تميٌ نع لنفسو بمكانة مي انعكس عميو كجعمو يصٍ 
  .الشّْيعية )الميبٌللي( الدّْينيةا بعد المؤسسة ػػػػكل اجتماعين ػػػػالرسمية األقاالقتصادية غير 

                                                           
(1)

 Armin Mehdipour & Hoda Rashidi Nia,‖Persian Bazaar and Its Impact on Evolution of Historic Urban 

Cores  - the Case of Isfahan‖, The Macrotheme Review, 2(5), Fall 2013, p13. 
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: لمقكة االقتصادية كالمالية التي أّواًل ؿ في ىذا التأثير إلى عامميف أساسييف، ػػػػكد الفضػػػػكيع
كرجاليا، حيث تحكلت العبلقة  الدّْينية: لمعبلقة القكية التي ربطتيـ بالمؤسسة ثـــــانــــــــــًياو يممككنيا، 

. فبفضؿ (1) كحيكيةبراغماتية  ٌسياسػػػيةة ػػػريد( إلى عبلقينية )شيخ كمي جرد عبلقة دّْ بينيما مف مي 
المستقمة كمدراسو الخاصة  شخصيَّتو( كالزكاة ككف الميبٌللي الشّْيعي 1/5مس )الذم يدفع الخي  البػػػػػػػػػػػازارم

 بالسمطة اػػػػمادين  اػػػػمرتبطن  بقي الذم السٌُّني يفالدّْ  رجؿ عكس عمى كالٌسياسػػػيكمنو نفكذه االجتماعي 
 البازارم، يمس خطر أمٌ  أىفَّ  النياية في يعني ما. محدكدنا الٌسياسػػػية مناكراتو ىامش جعؿ ما الٌسياسػػػية

 كالميبٌللي البػػػػػػػػػػػازاريكف كطد أفٍ  ذا،ػػػػى عمى زد. صحيح كالعكس الشّْيعية الدّْينية المؤسسة عمى خطر ىك
 ازاراتػػػػػب تخص ال األخيرة مةالسً  ىذه أىفَّ  يقة،ػػػكالحق. بينيما المصاىرة عممية خبلؿ مف عبلقتيـ الكبار

 المذاف األساسياف نصرافالعن  كشكبل تشابكا لطالما يفكالدّْ  االقتصاد إفٌ  القكؿ مكفيي  إذ لكحدىـ، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
 أك...ياػػػػترك أك رػػػمص أك إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف في سكاءن اإلسبلمػػػية البػػػػػػػػػػػازارات  تأسيس ةػػػػبداي نذمي  اػػػمعن  اػػػػيشاتع

  .ةاإلسبلمػػػي الحكاضر مف غيرىا

المكاف الذم  باختصار ػػػػػػػػػػػػػػػ انــــجعفريول ــــرسعمى حد كصؼ  ػػػػػػػػػػػػػػػ ؿػػػػػشكٌ إذف يي  البػػػػػػػػػػػازارإٌف 
بمثابة مركز لعممية التبادؿ المنتظمة الذم  ييعد. كىك يكجد فيو العمؿ كالتجارة كالماؿ كالقكة االقتصادية

الي، يكثؽ األكاصر فيما بينيـ بتبادؿ البضائع شترييف كالبائعة في مكاف كاحد، كبالتٌ يجمع كؿ مف المي 
ة الداخمػػػيكبير مف التجارية  في كاقع الحاؿ عمى جزءو  البػػػػػػػػػػػازارسيطر كيي  .(2) ةمختمفكالخدمات بكسائؿ 

حيث يتحكـ في نحك ب ما جعمو قكة اقتصادية ضاربة ال يمكف تجاىميا (%75)حكالي  اإليرانػػػػػػػػػػػية
كاحدة، فيك منقسـ عمى نفسو إلى ككتمة  البػػػػػػػػػػػازارؾ، يجب أاٌل نتعامؿ مع ػػػػػـ ذلػػػػرغ .نصؼ الكاردات

تعارضة في بعض األحياف، نسجمة بؿ مي فئات كطبقات تككف مصالحيـ في بعض الحاالت غير مي 
ؿ صغار التجار حكالي ػػػػشكٌ %، كيي 30% إلى 15مثؿ سكل فالبرجكازية التجارية الكبيرة كالمتكسطة ال تي 

( Generational)ا ػػػػما ينقسـ جيمين ػػػػ. ك(3) األجراءك ا النسبة الباقية، فتضـ العماؿ ػػػػ%(، أمٌ 50النصؼ )

                                                           
، 2009يكليك  18، 11190، العدد الشرق اْلوسطعبد الممؾ بف أحمد آؿ الشيخ، "إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف كعسكرة البازار"،  (1)

 <http://bit.ly/2L55GII> في:، 2015 يكليك 02شكىد في 

المعارؼ  بيركت: شركة، )1911 - 1905ياسي لمبازار في الثورة الدستورية اإليرانية لدور السّ خضير البديرم، ا( 2)
 .25 - 12(، ص ص 2012لؤلعماؿ، 

ٍنػػػػػػػػػػعنيفيف عبد المنعـ مسعد، " (3) المستقبل  مجمة"، اإليرانػػػػػػػػػػػية -العربػػػػػػػػػٌية  كالعبلقات إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف في القرار صي
 .85(، ص 2001)آذار  256، العدد العربـــــــــيّ 
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لى  حافظةن ا كاألكثر مي ػػػاألكبر سنن  البػػػػػػػػػػػازارمإلى  الشاب أك في مقتبؿ العمر،  البػػػػػػػػػػػازارمكاألقؿ تعميمنا، كا 
 .جية مف ذاػػػػ، ى(1) ا عمى السكؽػػػػػا كاألكثر انفتاحن ػػػػاألحسف تعميمن 

حسب كظائفو التي تختمؼ مف مدينة ألخرل،  اإليرانػػػػػػػػػػػي البػػػػػػػػػػػازارينقسـ  رل،ػػػػية أخػػف جػػػػم
 ككذا حسب الحجـ كالمكقع كاألىمية. فبعض المدف مثبلن التي كانت تقع إلى جانب طرؽ التجارة

 ببػػػػػػػػػػػازاراتزت تميٌ فرؽ ا عف ىذه الطي ػػػا التي كانت بعيدة نسبين ػػػػػأكبر، أمٌ  بػػػػػػػػػػػازاراتكاف ليا  الرئيسية
 :(2) اليالتٌ عمى النحك  كاع،ػػػػػػأنة ػػػػػػبلثػػػػإلى ث إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  البػػػػػػػػػػػازاراتتصنؼ  ،اػػػػػػػكعمكمن  أصغر.

حددة ز بعدـ امتبلكو مساحة معمارية مي كيتميٌ  :(Periodic Bazaar)دوري ـــــازار الــــالب (1
 مكاننا لتبادؿ السمع كالتجارة. تككف بيذاكثابتة، فيك منتشر في جميع أنحاء المدينة التي 

 ؿ فضاءن شكٌ يي : كىك األكثر أىمية كتأثيرنا، حيث (Urban Bazaar)ري ـــــازار الحضــــالب (2
 حضرينا شعبينا يستكعب األنشطة التجارية جنبنا إلى جنب مع األنشطة االجتماعية كالثقافية لمناس.

الحضرم إذ  البػػػػػػػػػػػازارنكعنا أصغر مف  ييعد: ك (Local Bazaar)ي ــــازار المحمـــــالب (3
 يختص بمنطقة معينة مف المدينة أك البمدة.

لطالما استكعب  اإليرانػػػػػػػػػػػيةا في المدف ػػػػػا تقميدين ػػػػباعتباره فضاءن عامن  البػػػػػػػػػػػازار أىفَّ ، اؿػػػػػالحك 
ركر الكقت، ع مي ػػػػػالطكيؿ قسمنا كبيرنا مف األنشطة التجارية في الحياة الحضرية. م إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعبر تاريخ 
بدكف  إيرانػػػػػػػػػػػيةمدينة  ةمكف تصكر أيٌ حيث ال يي ب مف كؿ مدينةجزءن ال يتجزأ  البػػػػػػػػػػػازاراتأصبحت 

ضافة إلى المياـ االقتصادية التقميدية  ازار.ػػػػػػػػب يممؾ أبعاد أخرل ميمة جدنا، مثؿ:  ، فإٌنوي لمبػػػػػػػػػػػازاركا 
الحسيف بف عمي  اف مصرعػػػػػإحياء يكـ عاشكراء، كىك يـك مقدس عند الشّْيعة االثنا عشرٌية، فيو ك

ـ، حيث تقفؿ األسكاؽ كميا دكف استثناء. كتضـ  680 -ىػ  61كييف في سنة ػػػػكآىؿ بيتو عمى يد األم
فضبلن عف تأثيراتو عمى العمارة كالتحضر  ذاػػػػ. ى(3) المراسيـاليكـ ىذه األسكاؽ حسنيات إلحياء ىذه 

ببعضيما  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاريخ التحضر كالتمدف في ػػػػػكت البػػػػػػػػػػػازاراريخ ػػػػتإلى درجة ارتبط فييا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي 
ينا ػػػليس مجرد إطار لمتجارة كالبيع كالشراء، فيك يممؾ دكرنا ثقاف البػػػػػػػػػػػازار أىفَّ  ما يعنيم البعض
ا سٌ ػػػػكاجتماع  ينا.ػػػػػياسينا كأيضن
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147. 
)2( 

Armin Mehdipour & Hoda Rashidi Nia, Op.Cit, pp 13-14. 
، سمسمة الدراسات الحضارية )بيركت: مركز الحضارة لتنمية البازار السوق في التراث اإلسالميمجمكعة مؤلفيف،  (3)
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 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاريخ ػػػػعمى مر ت الٌسياسػػػيةح في األحداث ػػػػبشكؿ كاض البػػػػػػػػػػػازارارؾ ػػػػػما شػػػػػك
كالعبلقة  الٌسياسػػػي البػػػػػػػػػػػازارأحسف مثاؿ لدكر  1890 عاـ ثكرة التنباؾ أزمة التبغ أك الحديث، كلعؿ

 البػػػػػػػػػػػازاراف تجار ػػػػراؾ، كىذا الحً  األٌكؿ مفي في الخط ػػػػاف الميبٌللػػػا كػػػكاالقتصادم، فكمالدّْيني بيف 
ا ليذا االستعمار الجزئي الضار بمصالحيـ االقتصادية، إذ  فتح الحدكد أماـ  أىفَّ شديدم المعارضة أيضن

ا  البػػػػػػػػػػػازار. كلعب (1) نشاطاتيـالمنتجات األجنبية كاإلعفاءات الضريبة كانت تيدد استمرار  دكرنا أيضن
مسمـ يممؾ دستكرنا أك مشركطة  أٌكؿ بمدالتي حكلت ببلد فارس إلى ك ، 1906 سنة في الثكرة الدستكرية

مستقمة عف الدكلة القاجارية إلى  ةقك  ييمثؿاف تحالؼ التجار كالعمماء ػػػػحيث ك يكف،ػػػػػػػسميو اإليرانما يي ػػػك
 أيفعارض لمدكلة كالنشاط االقتصادم مكمميف لبعضيما، المي  الدّْينياف كؿ مف التكجيو ػػػحد بعيد، كك

تنظـ السمكؾ التجارم كاالقتصادم  الشّْيعة جتيدكفكانت قكانيف الشريعة التي يصيغيا كيفسرىا المي 
 .(2) ليـ الٌسياسػػػيالسمكؾ  تكجو لمبرجكازية التجارية، كفي نفس الكقت

بمثابة العائؽ أماـ المجتمع  البػػػػػػػػػػػازار( فقد اعتبر 1941 – 1925اه )ػػػػػا شػػػػػا، رضػػػػػػأمٌ  
. البػػػػػػػػػػػازارالبلزمة لتقميؿ مف نفكذ  الٌسياسػػػات، كسعى بشتى الكسائؿ إلى كضع والحديث الذم أراد خمق

ظامو. كنفس األمر ػػػػػػرنا عمى نػػػػي، الذم اعتبره خطػػػؾ التحالؼ الناشئ بينيـ كبيف الميبٌللػػػػػكباألخص ف
)انقبلب  اءـــورة البيضـــالثػػ: عرؼ بما يي  أطمؽ( الذم 1979 - 1941كم )ػػػػػبيم رضػػػػػانو محمد مع ابً 

ابتداءن مف عاـ  انطمقتكاالجتماعية سفيد(، كىي عبارة عف مجمكعة مف اإلصبلحات االقتصادية 
 . فينى التقميديالمجتمع كالبي  تغييركالتي كاف اليدؼ األساسي منيا  ،1978 عاـ حٌتى 1963

 يتحالفكف جعمتيـ كالتي البيضاء لمثكرة المعارضيف أكثر الشّْيعي الميبٌللي بمعية البػػػػػػػػػػػازار ييعدك 
، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي العديد مف األحداث الميمة في تاريخ  الشػػػػػاه جمينا ضدَّ كيظير ىذا التحالؼ  الشػػػػػاه، ضدَّ 

حركة مصدؽ كتأميـ ػػ: عرؼ بيف بزعامة آية اهلل كاشاني يده فيما يي فقد كاف لمتجار كاألعياف كعمماء الدّْ 
ة(، كىي المنظمة التي كانت تجسد اإلسبلمػػػيكلعبت جمعية المؤتمفة )حزب المؤتمفة  .1951عاـ  النّْفط

دكرنا في تفعيؿ حركة الخميني في الستينيات، كينسب إلييا بعض  كالبػػػػػػػػػػػازاريفيف التحالؼ بيف رجاؿ الدّْ 
كبيرة، منيا: رئيس الكزراء حسيف  إيرانػػػػػػػػػػػية شخصيَّاتآنذاؾ التي مست  الٌسياسػػػيعمميات االغتياؿ 

                                                           
 .25 ، صالمرجع السابقتييرم ككفيؿ،  (1)
 إيـــــــــــــــــران المعاصرة"، ضمف: مجمكعة مؤلفيف، اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػػية"دكر العمماء المعارض في  حامد الغار، (2)

، ياسة التوكيلين والعمماء التسمح وسّ واالجتماعية، دور الدّْ  الّسياســـيةالثورات المعاصرة، القوى  1980 - 1900
 .180 (، ص1980، العربػػػػػػػػػٌية)بيركت: مؤسسة األبحاث 
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كاضح، حيث  ؿػػػبشك البػػػػػػػػػػػازاريكف، فقد أسيـ فييا 1979اإلسبلمػػػية ا، الثكرة ػػػػػػأمٌ  .(1) عمي منصكر
ىذا الشأف عمى  الكتابػػػػات فيكالثكرة، إذ تجمع أغمب  الدّْينيةمكؿ الرئيسي لممؤسسة كانكا بمثابة المي 

مينية المشاركة الفعالة كالقكية لمتجار في الثكرة . حيث كاف دكرىـ مكمبلن لفعؿ الطبقات الفقيرة في الخي
 .(2) الشكارععنية بتكفير الجماىير في المناطؽ الحضرية )البركليتاريا الرثة( التي كانت م

أىفَّ البازارييف كانكا أكثر  (Saïd Amir Arjomand) اندـــر أرجومـــد أميـــسعيكيذىب  
المجمكعات االجتماعية التي حركت أسطكرة الحككمة اإلسبلمية كالثكرة اإلسبلمية كما اقترحيا رجاؿ 

كا ػػػأغمبيتيـ كانأىفَّ الشػػػػػاه نػػػػػػػػظاـ تجاه البػػػػػػػػػػػازارية زز ىذه الديناميكية ػػػػما عػػػػكم .(3)شددكف تٌ المي  الديف
كتب السفير كغبلء األسعار. كقد  اإليرانػػػػػػػػػػػيعؼ االقتصاد إياىـ ضي  قد لو بسبب تحميموكنكف الحً يي 

 18في:  (Anthony David Parsons) نزـــــيد بارســــوني دايفــــانت إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافي األسبؽ في ػػالبريطان

ذاؾ ػػػػي آنػػػ، تسممو كزير الخارجية البريطانالداخمػػػي لمبمدتقريرنا مفصبلن يشرح فيو الكضع  1979يناير
 َأنَّوُ  " بقكلو: ،1978ك 1977، حيث كصؼ الكضع ما بيف عامي (David Owen) نـــــيد اويــــدايف
ز بنشأة تحالف بين الُماّللي وتجار البازار والطمبة وأئمة المساجد، ولم يترك ىذا التحالف فرصة أمام حكومات تميّ 

فضاًل أن البازار كان يشكل حمقة الوصل بين ىذا  والشـــــاه.واستغميا إلبراز اْلخطاء ومياجمة الحكومة  الشـــــاه إاّل 
  .(4) "العاصمة طيران والمناطق اْلخرى

مينيةكرة ػػػػد الثػػػػبع كبالتحديد  الٌسياسػػػي - يفمكقفو الداعـ لرجؿ الدّْ  البػػػػػػػػػػػازارم، كاصؿ الخي
التي  لمٌسياسػػػةاف أكثر معارضةن ػػػا عمى الخارج كاألكثر ليبرالية، بينما كػػػػالمحافظ األقؿ انفتاحن  الٌسياسػػػي

 البػػػػػػػػػػػازارما جعؿ في األخير مؤسسة م كاالنفتاح عمى العالـتدعك لتدخؿ أكبر لمدكلة في االقتصاد 
، ػػػػػمكاؿو لمن ٌسياسػػػيعسكر ا بيف مي ػػػػػا داخمين ػػػتعرؼ انقسامن  ىذا االنقساـ  أىفَّ  بىٍيدى ظاـ كآخر مدني غير مكاؿو

 - العراقػػػػية الحرببعد انتياء أىم لـ يىبرز بشكؿ جمي إاٌل بعد مركر أكثر مف عقد عمى قياـ الثكرة، 

                                                           
ص  ،المرجع السابق ،اإليرانـــــــــــية -العربـــــــــّية  والعالقات إيـــــــــــــــــران في القرار ُصْنــــــــــعنيفيف عبد المنعـ مسعد،  (1)

156. 
يكليك  23، العربـــــــــيّ مركز الدراسات واْلبحاث العممانية في العالم "، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبيماف جافارم، "االنقطاع كالثكرة في  (2)

 <http://bit.ly/2Ld9nsC> ، في:2016أكتكبر  19، شكىد في 2015
(3)

 Said Amir Arjomand, The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran,(New York: Oxford 

University Press, 1988), p. 106. 

 .المرجع السابقرائد الخمار،  (4)



 :اْلّول الفصـــــــل
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، كبعده الرئيس خاتمي (1) رفسنجانياألسبؽ  الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػس، كبشكؿ أدٌؽ خبلؿ عيد اإليرانػػػػػػػية
الحككمة إلى تبني  ةقادب اإليرانػػػػػػػية - العراقػػػػية الحربحيث أدت إدارة االقتصاد المدمر المتأثر ب

االقتصادية ذات الطابع  الٌسياسػػػاتؾ ػػػتم ًسيَّما الجمؿ، في المي  البػػػػػػػػػػػازارعارضيا  اقتصاديةات ػػػػياسسٌ 
ار المحافظ بشكؿ ػػػػا عمى التيػػػػا دائمن ػػػػيظؿ محسكبن  أىنَّوي  البػػػػػػػػػػػازارزة ميٌ  أىفَّ ؾ، يبقى ػػػػع ذلػػػػي. مػػػػاالشتراك

 خاص. الميرشػػػػػػػد بشكؿعاـ، كعمى 

النػػػػػػػػظاـ بمركر الكقت تطكير استراتيجية التغمغؿ المرف داخؿ  البػػػػػػػػػػػازاريكفاع ػػػػػكاستط
بالعبلقة التقميدية القديمة مع رجاؿ  كارض ضماف مصالحيـ بشكؿ أحسف، فمـ يكتفغب ةػػػكالدكل الٌسياسػػػي

فعمى . النػػػػػػػػظاـداخؿ  عقدةالعبلقػػػػػػات المي شبكة ميمة مف  ا(، بؿ طكر كالبػػػػػػػػػػازارد ػػػتحالؼ المسج) يفالدّْ 
، استط الٌسياسػيػػة نُّخبةمستكل ال اإليرانػػػػػػػػػػػييف  الٌسياسػيػػيفال بأس بو  اا عددن ػػػػنتج لنيي  أفٍ  البػػػػػػػػػػازاراع ػػػمثبلن

الجميكرية  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكزراء  أٌكؿ رئيساف مف بينيـ ػػػػكد ػػػػػػػلقؤثرة. دة كمي جيٌ  أىنَّيا القكؿ يمكف مكاقع كفي
استقبؿ اإلماـ الخميني بعد  أٌكؿ مفككاف  .البػػػػػػػػػػػازاريفراب كزعيـ ػػػػععتبر ، الذم كاف يي افػػػػميدم بازرك

ابف تاجر لمفكاكو في ) البػػػػػػػػػػػازارعكدتو مف باريس إلى طيراف، كتكلى عممية نقمو مف المطار أحد أبناء 
 ، الكزير السابؽ لمحرس الثكرم، كرئيس مؤسسة المستضعفيف المشيكرة. محسن رفيق دوست البازار(

( ثـ عضكنا في 1984 - 1980اف كزيرنا لمتجارة )ػػػػد كػػػ، فقديالأو حبيب ا عسكر ا، ػػػػػأمٌ 
(، كرئيس 2004 - 1987)اإلسبلمػػػية ما شغؿ منصب األميف العاـ لحزب المؤتمفة ػػػػالبرلماف، ك

عالمية، تكلى رئاسة  شخصيَّة، ىك ديالأو أسد ا عسكر أخاه  أىفَّ في حيف  مؤسسة إمداد اإلماـ.
في  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففاكضيف باسـ اف أحد المي ػػػػػػكفي العديد مف دكؿ العالـ، كك إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالغرؼ التجارية في 
حقائب كزارية كعضكية في محمد ميدي عبد خدايي ، كسعيد أمانيما تكلى كؿ ػػػػالصفقات العالمية، ك

" انــــــكييصحيفة " حسين ميديانة، كترأس تاجر الحديد حاج اإلسبلمػػػيالبرلماف بعد قياـ الثكرة 
مف أكبر كأعرؽ " انــــــكيي"تيعد ة، ك اإلسبلمػػػيأشير فقط مف الثكرة  04العريقة بعدما اشتراىا بعد 

كزير الخارجية  محمد جواد ظريفما يعتبر ػػػػ. ك(2) إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالمؤسسات اإلعبلمية كالثقافية في 

                                                           
لمدراسات  العربـــــــــيّ مركز الخميج "، كالٌسياسػػػة: جدلية االقتصاد اإليرانػػػػػػػػػػػي كالنػػػػػػػػظاـيكسؼ عزيزم، "البازار  (1)

 <http://bit.ly/2JvCdCN> ، في:2017أكتكبر  19، شكىد في 2016أبريؿ  30 ،اإليرانية

 .  السابقالمرجع "، كالٌسياسػػػة: جدلية االقتصاد اإليرانػػػػػػػػػػػي كالنػػػػػػػػظاـيكسؼ عزيزم، "البازار  (2)
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ا أحد النُّ  اإليرانػػػػػػػػػػػي الذم كاف كالده  ا محالتي فضل  إلى ةن ػػػػ، إضاف(1) ازارػػػػػػػػػػالبخب التي أنتجيا أيضن
  )إنتاج كبيع السجاد كاألكاني(. البػػػػػػػػػػػازارتاجرنا في 

ازارية ػػػاـ النظاـ عبلقة كثيقة كمتبادلة المنفعة مع الطبقة البػػمنذ نجاح الثكرة اإلسبلمية أق
ا أىنَّو كاف ىناؾ ميؿ لمتعاكف  بيف البػػػػػػػػػػازار كالميبٌللي، كبالتٌالي يفترض أىفَّ التكافؽ اإليديكلكجي خصكصن

كالعبلقات العائمية بيف رجاؿ الٌديف كالبػػػػػػػػػػازار ستستمر كتتطكر بشكؿ طبيعي إلى عبلقة تعاكنية تحت 
 نع لنفسو مكانةن يصٍ  البرجكازية التقميدية إذف أفٍ أك البػػػػػػػػػػػازار اع ػػػػد استطػػػػػلق  .(2) نظاـ يقكده رجاؿ الديف

مف خبلليا الحفاظ عمى مصالحو كنفكذه، إلى درجة دفعت أحد الكتاب  ، يضمفالنػػػػػػػػظاـزة داخؿ ميٌ مي 
، اإليرانـــــــــــيالّسياســـي تسيطر عمى  البـــــــــــازارأن روح ظاـ، بقكلو: "ػػػػػػػكالن البػػػػػػػػػػػازارإلى كصؼ العبلقة بيف 

ظيار عدم الرغبة في إبرام اإليرانـــــــــــيةة ــــياسوعمى السّ  ، فكل شيء قابل لمتفاوض والتضخيم والتحسين والمناورة وا 
بيع حَتى اليواء الذي ال يممكونو لمحصول عمى أعمى  محاولةالصفقة والتأخير بيدف الحصول عمى أفضل النتائج و 

ثمن. وىناك مفاوضات قبل الصفة وبعدىا ثم بخصوص تنفيذىا، وفي أثناء ذلك يفاوض مرة أخرى لتحسين 
 Robert)الن ـــــــرت د. كابـــــروب الٌسياسػػػيتخصص في الشأف المي  األمريكػػػػػػيب ػػػا الكاتػػػػػ. أمٌ (3)"مكاسبو

D. Kaplan) :اإلسالمـــي فيجبورّبما حّتى مستقبل بعض أجزاء العالم  إيـــــــــــــــــرانو إذا أردت أن تفيم أنّ " فيقكؿ 
 .(4) "أن تفيم رجاًل مثل: محسن رفيق دوست

اريخي ػػػػعقدة تككنت عبر تراكـ تركبة كمي حالة مي  ييعد الٌسياسػػػي البػػػػػػػػػػػازاردكر  أىفَّ  ،اؿػػػػكالح
ات ػػػػعبلقك  تعبئة اتػػػشبك تشعبة مع كافة أطياؼ المجتمع كطبقاتو مشكمتنا بذلؾات مي ػػػػػطكيؿ كعبلق

ا عائمية سمحت لو في النياية بدخكؿ  (Clientelism)مصمحية كزبكنية  كالمشاركة فييا  الٌسياسػػػةكأيضن
فقط، فالبرجكازية الكطنية  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمكف اعتباره حالة تخص ال يي  الٌسياسػػػي البػػػػػػػػػػػازاردكر  أىفَّ ما ػػػػبقكة، ك

ذا دكرنا ػػػاالستعمار كك ضدَّ بيذا االسـ لعبت في العديد مف الدكؿ دكرنا نضالينا  البػػػػػػػػػػػازارإذ صح تسمية 
 . الٌسياسػػػيةخب في انتاج النُّ 
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 (Bonyads)البـــــــونياد : الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

المؤسسة، كفي االصطبلح ىي  العربػػػػػػػػػٌيةأك بنياد بالفارسية كممة تعني بالمغة  البػػػػػػػكنياد
منظمات شبو حككمية تستخدـ كلليات لتقديـ المساعدة، كالخدمات، كالصدقة ألفراد الفئات األقؿ حظكة 

نية كفي البيركقراطية ػػػكاألم العسكريػػػػػػػة، ما يسيؿ فيما بعد تكظيفيـ كدمجيـ في األجيزة النػػػػػػػػظاـفي 
  غالبنا طابع المؤسسات الخيرية أك الكقفية. البػػػػػػػكنياد. كتتخذ (1) الحككمية

دارة المؤسسات  الشػػػػػاه مفدكرنا ىامنا عقب سقكط  البػػػػػػػكنيادا، لعبت ػػػين ػػػػػػاريخػػػػت  خبلؿ تممؾ كا 
 النػػػػػػػػظاـرية لتسيير أمكاؿ كأمبلؾ ػػػػخي – يةػػػػينتككنت في البدء كمؤسسات دّْ حيث المؤممة بعد الثكرة. 

كبير  تتحكؿ إلى مؤسسات ضخمة تسيطر عمى جزءو  البائد المصادرة، كاستطاعت مع مركر الكقت أفٍ 
تقدـ ك اإلسبلمػػػية لمثكرة  الميرشػػػػػػػد األعمىمباشرةن إلى  البػػػػػػػكنياد. كتخضع (2) اإليرانػػػػػػػػػػػيمف االقتصاد 

ما ال ػػػػال تخضع ألٌم نكع مف الرقابة الحككمية أك البرلمانية، ك كفي نفس الكقت يوتقاريرىا مباشرة إل
ات معفاة مف ػػػػعبارة عف اتحادات شرك تيعد حاليناتندرج تحت قانكف المحاسبة العمكمية، حيث 

 . (3) أنشطتياالضرائب، كمف ثـ ليس بحاجة لمكشؼ عف أصكليا أك 

منو  عكد في جزءو يي  البػػػػػػػكنيادز مؤسسات ميٌ شبو االستقبلؿ ىذا عف الدكلة الذم يي  أىفَّ  ،عػػػػػػػكالكاق
كاف يتـ استغبلؿ اإلسبلمػػػية ، فحٌتى قبؿ الثكرة (Habous)الحبكس  اإلسبلمػػػي أكالكقؼ  نػػػػػػػػظاـإلى 

أك  شخصيَّةأك  ٌسياسػػػيةألغراض  الشػػػػػاه ككسائؿمثؿ ىذا النكع مف المؤسسات غير الربحية مف طرؼ 
ا، ػػػػػأمٌ جديدة.  كليست ظاىرةن  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافؿ تقميدنا طكيبلن في ػػػػشكٌ يي  البػػػػػػػكنياد أىفَّ ما يعني م ألىداؼ ثقافية

مينيةع الثكرة ػػػػم تي كلدتال تمػػػػػؾ أىم ةالحالي البػػػػػػػكنياد مؤسسات ، فيي زيادة عمى طابعيا الخيرم الخي
ة، كقد تكسعت بمركر الكقت لتصبح اإلسبلمػػػيعتبر منتجات إيديكلكجية كمؤسسية لمثكرة غير الربحي، تي 

مكف تقسيـ مؤسسات كيي . (4) كاإليديكلكجيةفي مجاالتيا الخيرية  ؤثرة جدنامي قكل كمراكز اقتصادية 
عد ىي المؤسسات الخيرية ذات البي  اُْلولــــىمف حيث اليدؼ إلى صنفيف:  اإليرانػػػػػػػػػػػية البػػػػػػػكنياد
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كبالخصكص الفقراء  االقتصادم، كالتي تيدؼ إلى إعادة تكزيع العائدات االقتصادية عمى الجماىير،
كلعؿ أىـ مؤسسات تندرج ضمف ىذا التصنيؼ  إلخ.كمعطكبي الثكرة كالحرب...كالمحركميف كاليتامى 

كمؤسسة  خرداد، مؤسسة اإلماـ الرضا، 15نجد: مؤسسة المستضعفيف، مؤسسة الشييد، مؤسسة 
عد الثقافي كالعقائدم مثؿ: مؤسسة فيي المؤسسات الخيرية ذات البي  ةالثـــــانــــــــــيا، ػػػػجياد البناء، أمٌ 

 .(1) كغيرىا مؤسسة رساالت، ... اإلسبلمػػػي،الفارابي لئلنتاج السينمائي، مؤسسة التبميغ 

عرؼ تطكرنا كتكسعنا كبيريف حيث بمغت القكة االقتصادية لو درجة  البػػػػػػػكنياد أىفَّ  ،اؿػػػػكالح
 -% 33بيف ما مؤسساتو تساىـ بما يتراكح  أىفَّ كبيرة مف القكة كالنفكذ، جعمت بعض التقديرات تذىب 

مبلييف مف  سةػػػػخم ، كتكظؼ ما ال يقؿ عفاإليرانػػػػػػػػػػػي% مف إجمالي الناتج المحمي الخاـ 40
مميكف مف القكل العاممة، كتكفر خدمات الرعاية االجتماعية لعدة  أربعة كعشركف مف أصؿ اإليرانػػػػػػػػػػػييف

كقت  مبلييف، كمف ثـ فيي تستقطب جميكرنا كبيرنا مف الفئات اليشة كالمتكسطة، كىي قادرة في أمٌ 
إلى أداة ككسيمة جٌيدة كفعالة في تحكلت  أىنَّيا. ما يعني (2) لذلؾعمى حشدىـ بسيكلة في حالة احتاجت 

 رية.يالحشد كالتعبئة الجماى

 اإليرانػػػػػػػػػػػيىذه المؤسسات غير الرسمية أصبحت تمثؿ الجانب اآلخر مف االقتصاد  أىفَّ  ماػػػػك
مف الناتج المحمي اإلجمالي لمببلد،  %20إلى غاية  %10عمى األقؿ مف  ييمثؿغير الرسمي، كالذم 

كانت الغرض منيا أساسنا إعادة تكزيع الثركة غير المشركعة التي تراكمت  البػػػػػػػكنيادمؤسسات  أىفَّ كمع 
منذ  أىنَّياعمى حساب الجماىير الفقيرة، غير  الشػػػػػاه كعائمػػػتوف كأنصار ػػػػػقبؿ الثكرة في أيدم االنتيازيي

عف مياميا االجتماعية مف أجؿ األنشطة التجارية كاالقتصادية  ئنافشي ئناكفاة الخميني تخمت شي
 مباشرة.الغير  كالٌسياسػػػيةالمباشرة، 

( Cartel) ؿػػػؿ أعظـ كارتػػػػشكٌ ؾ تي ػػػػشركة، كىي بذل 1200مف حكالي  البػػػػػػػكنيادؼ ػػػػكتتأل

كحٌتى كقت قريب كانت معظـ ىذه . (3) السابقيفيا ئخ، عمى حد كصؼ أحد رؤساػػػاريػػػػاقتصادم في الت
المؤسسات الخيرية معفاة مف الضرائب كرسـك االستيراد كمعظـ المكائح الحككمية إلى غاية عاـ 

ما تمكف العديد منيا مف ػػػػ، كالبػػػػػػػكنياداإلعفاء الضريبي مف  اإليرانػػػػػػػػػػػيأيف رفع البرلماف ، 2002
الحصكؿ عمى قركض بالعمبلت األجنبية المدعكمة كقركض منخفضة الفائدة مف المصارؼ 

                                                           
 .186ص  ،المرجع السابقأمؿ حمادة،  (1)
 .المرجع السابق "،اإليرانػػػػػػػػػػػيإدارة البحكث كالدراسات، "القكل االقتصادية في المجتمع  (2)

(3)
 Robert D. Kaplan, Op.Cit. 
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أك كزارة المالية أك أية مؤسسة  اإليرانػػػػػػػػػػػيى مسؤكلية أماـ البنؾ المركزم ػػػالحككمية. كؿ ىذا دكف أدن
 . (1) أخرلحككمية 

ا سابقنا، غير ػػػػػما أشرنػػػػات كػػػػمف عدد كبير مف المؤسسات كالكيان يتككف البػػػػػػػكنيادأىفَّ ع ػػػكم
)بنياد مستضعفاف(  فينـــــــة المستضعــــمؤسسأك مؤسسة المقيورين وذوي االحتياجات الخاصة  أىفَّ 
ا ما تي ػػػك تأسست ىذه المؤسسة كفؽ المرسكـ الصادر عف  ببلد.داخؿ كخارج ال تيعد األشيرسمى أيضن

سند الخميني ميمة أمارس مف نفس العاـ  05. كفي 1979فبراير  28اإلماـ الخميني كالمؤرخ بػ: 
مف قبمو يتككف مف: خامنئي، عمي أكبر بحرماني، محمد بيشتي، آية  مختاراإلشراؼ عمييا لمجمس 

. كقامت ىذه المؤسسة (2) ساحبياهلل األردبيمي، أحمد جبللي، عمي أصغر المسعكدم، كعزت اهلل 
الشػػػػػاه الجديد بمصادرة أمكاؿ  النػػػػػػػػظاـالضخمة عمى أنقاض مؤسسة "بيمكم" )بنياد بيمكم( بعدما قاـ 

السابؽ كبجمع كؿ المؤسسات االقتصادية كالتجارية كالعقارات كالبنكؾ  النػػػػػػػػظاـاالت ػػػػكرج كحاشيتو
أكبر كأغنى المؤسسات  تيعد إحدلف يؾ اليكـ كمؤسسة المستضعفػػػػكغيرىا التابعة ليـ، كمف ذل

  .(3) كخارجياكليا نفكذ كبير في كؿ أرجاء الببلد  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف،االقتصادية في 

ط حيث تكظؼ أكثر مف ػػػػرؽ األكسػػػػستضعفيف أكبر شركة قابضة في الشالمي  ةػػػػؤسسكتيعد مي 
ا، أصكليا ػػػػػأمٌ  .مف الشركات التابعة 350ألؼ مكظؼ حسب بعض التقديرات، كلدييا أكثر  200

كظؼ ما يصؿ إلى تي  أىنَّياا ترل بعض التقديرات األخرل، ػػػػػ. بينم(4) دكالرمميار  10فتتخطى أكثر مف 
 (Hilton)، كىيمتكف (Hyatt)د مف الممتمكات العقارية، منيا: فندقي حياة يعامؿ، كليا العد 400،000

زاـ )بيبسي سابقنا(، كىي مف أكثر  - ؾ شركة لممشركبات الغازية زاـػػػما تممػػػػالسابقيف في طيراف؛ ك
كاإلسمنت النّْفط . إضافة، إلى خط لمشحف الدكلي، كشركات إلنتاج إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  االشركات نجاحن 

ذا فضبلن عمى امتبلكيا اثنيف مف ػػػػ. ى(5) الحضريةكالنسيج، ككـ ىائؿ مف األراضي الزراعية كالعقارات 
(. 1927)أيسست سنة ات ــــطالعاليكمية كيتعمؽ األمر بصحفتي ا اإليرانػػػػػػػػػػػيةحؼ رؽ الصي ػػػأىـ كأع

 (.1943)أيسست سنة  يانــــــكيك

                                                           
(1)

Paul Klebnikov, " Millionaire Mullahs ",Forbes,07/21/2003, accessed On 13/10/2017, at: 

<http://bit.ly/2zyKvdz> 
 < http://bit.ly/2zKX1Xj> ، في:2018فبراير  17المكقع اإللكتركني لمؤسسة المستضعفيف، شكىد في  (2)

، 2000سبتمبر  12، الحياة "،الدكلة؟: ىؿ ىي دكلة ... داخؿ إيرانػػػػػػػػػػػيةتراب حؽ شناس، "مؤسسات اقتصادية  (3)
 <https://bit.ly/2tYC3hp> ، في:2018فبراير  18شكىد في 

 .المرجع السابق "،اإليرانػػػػػػػػػػػيإدارة البحكث كالدراسات، "القكل االقتصادية في المجتمع  (4)
(5)

 Paul Klebnikov, Op.Cit.  
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ة ــــمؤسسػػ: عرؼ بذات الثقؿ االقتصادم ما يي  لمبػػػػػػػكنيادف المؤسسات األخرل ػػػػف بيػػػكم
، كمقرىا في ةـــدســـــوية المقــــبة الرضــــالعتسمى ما تي ػػػػ)حـر اماـ رضا( أك كا ــــام الرضـــح اإلمـــضري

ي ػػػػؿ ىذه المؤسسة أكبر كقؼ إسبلمشكٌ كبالتحديد في خراساف، تي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمدينة مشيد في شماؿ شرؽ 
. كحسب المكقع اإللكتركني الرسمي ليا، (1) إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي العالـ، كيقاؿ إٌنيا المؤسسة األكثر نفكذنا في 

فإٌنيا تشمؿ كؿ المؤسسات كالمراكز كاإلدارات الثقافية كالزراعية كالصناعية كالصحية التابعة لمحـر 
عنى بإدارة كتممؾ ىذه مؤسسة التي تي  .(2) إدارتياالرضكم المطير، كىي مسؤكلة بشكؿ رسمي عف 

 عػػػػػعشرٌية مساحات عقارية حضارية شاسعة في الجيات األرب أكقاؼ اإلماـ الثامف لدل الشّْيعة االثنا
، إضافة إلى الفنادؽ كالمصانع كالمزارع كالمحاجر إلى درجة ال يعرؼ بدقة قيمة أصكليا، يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافإل

مميار دكالر أك تزيد عف ذلؾ،  15ال تقؿ عف  أىنَّيا اإليرانػػػػػػػػػػػييففي حيف يقدر بعض االقتصادييف 
ا،   جاج الشّْيعة إلى ضريح الرضا.تتمقى عمى الدكاـ تبرعات مبلييف الحي  كأىنَّياخصكصن

مؤسسة اإلماـ الرضا  أىفَّ ، (Wilfred Bouchta) تاــــد بوخــــويمفريي ػػػػرل الباحث األلمانػػػػػكي 
 ما بيف سنة ككفقنا لمتقرير السنكم لممؤسسة لمفترة ػػػػػػػػػػػػػػػتعتبر أكبر مالؾ لؤلراضي في مقاطعة خراساف 

 90ميؿ مربع مف األراضي، ك 2900حيث تمتمؾ في خراساف كاحدىا أكثر مف  ػػػػػػػػػػػػػػػ1994 - 1993
 20ئة مف األراضي الصالحة لمزراعة في المحافظة. كقد بمغت قيمة ىذه العقارات أكثر مف افي الم

ما تتبعيا شبكة مف المصانع كالمؤسسات كالمنشلت كاألصكؿ الزراعية ػػػ، كأمريكػػػػػػيمميار دكالر 
 رب عمؿ تيعد أكبرألؼ شخص. حيث  15كالجامعات كالمعاىد كالخدمات، كيعمؿ فييا أكثر مف 

(Patron) تكظؼ  أىنَّياؾ ػػػناىي .(3) سنكينامميكف دكالر  130المحافظة كالتي يصؿ رقـ أعماليا إلى  في
جاج الذم يصؿ عددىـ إلى أكثر مف مميكني زائر سنكينا حسب ما أشار إليو المكقع تبرعات الحي 

يني في أقدس مكاف دّْ  ييعدضريح الرضا  أىفَّ ا ػػػػإذ عممن ًسيَّما ال المقدسة،اإللكتركني لمعتبة الرضكية 
، كىذا بعد آية سيـــــرئي إبراىـــــيما اإلشراؼ عمى العتبة الرضكية حجة اإلسبلـ ػػػػ. كيتكلى حالين إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

بعد  1980، كالذم استمر في ىذا المنصب منذ 2016الذم تكفي سنة  سيــــظ الطبــاس واعــــعباهلل 
رشح مستقؿ في االنتخابات الرئاسية األخيرة تزكية اإلماـ الخميني لو، كقد ترشح إبراىيـ رئيسي كمي 

 %. 39.71ة بنسبة الثػػػػػانػػػػػػػػػػيحسف ركحاني كاحتؿ المرتبة  ضدَّ  2017

                                                           
 .المرجع السابق قد يسمـ مف الزلزاؿ االنتخابي"،"ركحاني  ميدم خمجي، (1)
 <https://bit.ly/2KDd0e9> :، في2016أكتكبر  19المكقع اإللكتركني لمعتبة الرضكية المقدسة، شكىد في  (2)

(3)
  Wilfried Buchta, Who Rules Iran?: The Structure of Power in the Islamic Republic, Washington: The 

Washington Institute for Near East Policy and the Konrad Adenauer Foundation, 2000, p 76. 
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فقط، فمنذ بداية  اإليرانػػػػػػػػػػػيالداخؿ  عمى يقتصر ييعدكلـ  البػػػػػػػكنيادنفكذ  أىفَّ  ،عػػػػػػكالكاق
لتمتد إلى  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالتسعينيات بدأت ىذه المؤسسات التجارية الكبرل في التكسع كاالستثمار خارج 

المتأتية مف  المزيد مف القكة الناعمة في الخارج إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاح ػػػػػما أتم اػػػػط كأفريقيػػػرؽ األكسػػػػا كالشػػػػآسي
المجمكعة الكاسعة مف المصالح كاألنشطة في مجاؿ التجارة، األعماؿ الخيرية، التركيج الثقافي 

مؤسسة المقيكريف  الشركات التابعة لصندكؽ أىفَّ كيزعـ البعض . (1) اإلعبلـكاإليديكلكجي، ككسائط 
في الخارج لمساعدتيا في استكماؿ  اإليرانػػػػػػػػػػػيةكذكم االحتياجات الخاصة كفرت غطاءن لممخابرات 

ا في دعـػػػػيش ، فإٌنوي البػػػػػػػكنيادميا شكٌ اعمة التي يي ػػػػكباإلضافة إلى القكة الن. (2) ككمػػػػالنبرنامجيا   ارؾ أيضن
، الفمسطينيػػػػة ي، حماسػػػنانػػػػػمثؿ: حزب اهلل المب ،اإليرانػػػػػػػػػػػيةاستراتيجيات كأنشطة القكة الصمبة 

ىذه القكل تحظى بشعبية كبيرة في  كأىفَّ  ًسيَّما ال، كغيرىا مف الجماعات، اليمػػػػػف في ييفػػػػالحكثك 
 ػػػػػػػػػػػػػػػ بصكرة غير مباشرة ػػػػػػػػػػػػػػػداخؿ ىذه المجتمعات  Genesis ككفتي  ،كعميو فيو.المجتمع التي تعيش 
 اػػػػمدنين  تكفر غطاءن  البػػػػػػػكنيادمؤسسات  أىفَّ ؾ ػػػناىي .الٌسياسػػػيةكتكجياتيا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافجبية داخمية تدعـ 

في حؿ مف تحمؿ  اإليرانػػػػػػػػػػػية، كفي نفس الكقت تككف الحككمة اإليرانػػػػػػػػػػػيجٌيدنا لنشاط الحرس الثكرم 
 .اإليرانػػػػػػػػػػػيةمثؿ نفسيا ال الحككمة تبعات ىذه األفعاؿ باعتبار ىذه المؤسسات غير حككمية فيي تي 

  (. رشدم سمماف الكاتب قضية أنظر)

رؽ ػػػتحدث باسـ مكتب شؤكف الش، المي (Gregory Sullivan)فان ـــــوري سوليـــريغـــغب ػػػكحس
، فإٌف، ىذه المؤسسات الخيرية تعتبر األداة المثالية كالمفضمة األمريكػػػػػػيةى في كزارة الخارجية ػػػػاألدن

مما يتيح لو الكصكؿ  اإليرانػػػػػػػػػػػيالخارجية  الٌسياسػػػة، حيث تعمؿ في الظؿ لتنفيذ اإليرانػػػػػػػػػػػي لمنػػػػػػػػظاـ
أىفَّ  (Kenan Mortan)ان ــــورتــــنان مــــكي ا يرلػػػػ. بينم(3) العكاقبيتحمؿ  أىدافو بدكف أفٍ  إلى

ارة عف مؤسسات ترتبط ارتباطنا كثيقنا ػػػعمى غرار الحرس الثكرم ىي كذلؾ عب البػػػػػػػكنياد مؤسسات
ي في السمطة بدلكىـ في أغمب ػػالميبٌلل يػػػػدلكمف خبلليا يي  ،التي تديرىا في كاقع األمر ينيةالدّْ بالسمطات 

 . (4) كالتجارةصفقات اإلنتاج 

ا، ذلػػػػػعتبر ىكيي   أىنَّياما ػػػد مباشرةن، كػػػػرشعتبر تابعة لممي ىذه المؤسسات تي  أىفَّ ؾ ػػػػػذا الكبلـ صحيحن
عتبر محسف رفيؽ كيي  .ازار كالحكزة العممية كالحرس الثكرمػػػػتممؾ صبلت كعبلقات متشعبة مع الب

                                                           
(1)

 
 
Ibid, P 156. 

 .المرجع السابق "،اإليرانػػػػػػػػػػػيإدارة البحكث كالدراسات، "القكل االقتصادية في المجتمع  (2)
(3)

 Paul Klebnikov, Op.Cit. 
أكتكبر  19، شكىد في 2010فبراير  Project Syndicate ،25لي الفاشؿ"، بٌل كاقتصاد المُّ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكيناف مكرتاف، " (4)

 <http://bit.ly/2uicbyi> ، في:2016
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ركبة بيف دكست كزير الحرس الثكرم السابؽ كرئيس مؤسسة المستضعفيف أحسف مثاؿ عمى العبلقة المي 
، حيث تمكف ابف تاجر الخضركات إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكصناعة القرار في  البػػػػػػػكنيادك ازار كالحرس الثكرم ػػػػالب

يككف عمى رأس الحرس الثكرم، ثـ مديرنا لمؤسسة المستضعفيف  ازار طيراف مف أفٍ ػػػػػػػكالفاكية في ب
 أىنَّياأيف تكلى إدارة مؤسسة نكر، التي تفيد التقارير  1999إلى غاية عاـ  ،اسة رفسنجانيػػػأثناء رئ

مميكف دكالر مف استيراد األدكية كالسكر كمكاد  200تمتمؾ عقارات سكنية كثيرة كتقدر أرباحيا بنحك 
 طبعنابعد مركره  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافيككف أحد المرشحيف لبلنتخابات الرئاسية في  اع أفٍ ػػػػما استطػػػػك. (1) البناء
 شخص غير مرغكب فيو. الذم يستعمؿ كأداة لرفض أمٌ  الدستػػػػكر،مجمػػػػػس صيانػػػػة عمى 

إاٌل  الٌسياسػػػي لمنػػػػػػػػظاـكمبلن بلف جزءن مي شكٌ يي  ػػػػػػػػػػػػػػػ بحكـ الكاقع ػػػػػػػػػػػػػػػاد ػػػػػػازار كالبكنيػػػػد أصبح البػػػلق
فٍ  أىفَّ   أىم ػػػػػػػػػػػػػػػاد، فإٌنيا ػػػػازار كالبكنيػػػػػالبمف  كانت تجمعو عبلقة تكاممية كمصمحية مع كؿ ىذا األخير كا 

ا بيف التعاكف كعدـ الرضا كالضغط. فقد عتبرىا نليست عمى نمط كاحد، إذ يمكف أف  ػػػػػػػػػػػػػػػ العبلقة مزيجن
إلى جماعة ضغط تسعى لحماية مصالحيا. كلعؿ  لمنػػػػػػػػظاـازار مثبلن مف الدعـ كالمساندة ػػػػػيتحكؿ الب
الطكيؿ اريخو ػػػػازار بحكـ تػػػػػالبف ،كالبػػػػػػػكنيادازار ػػػػػكارؽ بيف البػػػػؿ أىـ الفػػػػشكٌ األخيرة تي  ةىذه النقط

 لمنػػػػػػػػظاـا ػػػػأقؿ خضكعن  ييعدتشعبة، كاألىـ مف ذلؾ استقبلليتو المالية كتأثيره االقتصادم كعبلقاتو المي 
مينيةرغـ مشاركتو في قيامو باعتباره أحد األطراؼ األساسية في الثكرة  الٌسياسػػػي ، كاستمراره مف الخي

أقرب لمحميؼ أك الشريؾ األصغر في العممية  أىنَّوي ، إاٌل لمنػػػػػػػػظاـالمكالية  الٌسياسػػػيةخب خبلؿ انتاج النُّ 
منو إلى األداة أك الجياز رغـ إمكانية قيامو بيذا الدكر، حيث تؤىمو امكانيتو ليذا األمر.  الٌسياسػػػية

 لخدمو أىدافو كغاياتو النػػػػػػػػظاـفيك إحدل نتائج الثكرة كفي نفس الكقت أداة يتحكـ فييا  البػػػػػػػكنياد ا،ػػػأمٌ 
كعزؿ  تىٍعًييفى ػػػد الذم يتكلػػػػرشبشكؿ مباشر مف خبلؿ تابعيتو المباشرة لممي  لمنػػػػػػػػظاـما يجعمو خاضعنا م

رؤساء كمدراء ىذا الكارتؿ االقتصادم األكبر في العالـ، كالذيف يككنكف في الغالب مف رجاالت 
 الثقات.  النػػػػػػػػظاـ

ا، يممػػػػػكعم حيث تتيح  اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػػةؤثرنا في دكرنا مي  كالبػػػػػػػكنيادازار ػػػػػالب ؾ كؿ مفػػػػػكمن
لممناكرة ىامشنا كاسعنا  الٌسياسػػػيي ككذا ػػػي كالثقافػػػادم كاالجتماعػػليما تركيبتيما الجامعة بيف االقتص

إذا تطمب األمر، حيث يممكاف قدرة ىائمة عمى تعبئة  الٌسياسػػػير التغيٌ ، كمنو فيالٌسياسػػػي كالتأثير
 الجماىير مف مختمؼ الشرائح كالطبقات كتكجيييا.

                                                           
(1)

 Frederic Wehrey [et. Al.],The Rise Of The Pasdaran Assessing The Domestic Roles Of Iran’s Islamic 

Revolutionary Guards Corps, The  RAND  Corporation,2009,pp 59-66. 



 :اْلّول الفصـــــــل
 فيو القرار ُصْنــــــــــع وآليـــــــات اإليرانـــــــــــي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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ٍنػػػػػػػػػػعزات عممية ػػػػرتكا مف عرض مي ػػػػػكف قد انتيينػػػنك ،ذاػػػػػكبي لدل الطرؼ  الٌسياسػػػيالقرار  صي
كالي سكؼ نتطرؽ إلى الطرؼ اآلخر في ىذا المسمسؿ ؿ المي ػػػػفي الفصا ػػػػػفإٌننكعميو،  األٌكؿ،الصراعي 
 .السعػػػػػػػكدم الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـالطكيؿ، آال كىك  يالصػػػػػػػراع



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــوآلي السعـــــــودي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 :الثـــــانــــــــــيالفصـــــــل 

 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــودي وآليـــــــالسع الّسياســـي النــــــــظام

فبل نجد عمى األقؿ  اإلسبلمػػػي، العربػػػػػػػػػي اريخػػػػػزة في التتميٌ مي  ةن ػػػحال السعػػػػػػػكدية ةػػػػد الدكلػػػػػتيع
اجحة كفي فترات زمنية ػػػػن ٌسياسػػػيةا دكلة استطاعت أف تكرر نفسيا في أكثر مف تجربة ػػػػػراثنفي تي 

ي الخاص بيـ في عدة مناسبات كفي ػػػنمكذج الدكالتتكرار نفس األي  السعػػػػػػػكديكف مختمفة، حيث استطاع
ظاىرة  أىنَّوي  السعػػػػػػػكدم الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـكصؼ  يصحاس، ػػػذا األسػػػكعمى ى .متباينةمراحؿ ك فترات 

ذكر تما ػػػػػك األيكلػػػػى السعػػػػػػػكديةة ػػػػالدكل أىفَّ عمى الرغـ مف  اإلسبلمػػػي، – العربػػػػػػػػػيٌ اريخ ػػػػزة في التتميٌ مي 
مستقمتيف  سمطتيفعمى أساس كجكد  تػػػتشٌكمبيذا الشأف  ةرتبطكالمراجع المي اريخية ػػػػػالمصادر الت بعض

مـ يكف آؿ سعكد الشريؾ األكحد في التأسيس لمدكلة بؿ تقاسمكا ف، )السمطة الزمنية كالسمطة الركحية(
لصالح آؿ سعكد مع الكقت عمى الرغـ  تحكلتة التي ػػػػ. ىذه الشراكالٌكىىابٌييفىذا اإلنجاز مع العمماء 

  .لصالح الطرؼ اآلخر تاألمكر في البدء كان أىفَّ 

  بلثػػػػػنجدىا حٌتى اآلف قامت عمى ث اػػػػػ، فإٌننالسعػػػػػػػكديةلمدكلة  الٌسياسػػػيخ ػػػاريػػػكدة لمتػػػكبالع
منطقة نجد في القرف الثامف عشر،  في السعػػػػػػػكديةات الدكالتية ػػالكيان أٌكؿ ىذهات، كانت ػػػمناسب

صح  إفٌ  سعػػػػػػػكدم كأٌكؿ أميرة التي حكميا محمد بف سعكد ػػػػارة الدرعيػػػػا باسـ إمػػػػػاريخين ػػػكعرفت ت
ة ػػػػبلثػػػػعمى حكميا ث كتداكؿ( 1818 - 1744استمرت ىذه الدكلة ألكثر مف نصؼ قرف )التعبير. 
غالبنا بطريقة عمكدية مف  ا عممية انتقاؿ السمطة آنذاؾ فكانت تتـػػػػػأمٌ محمد بف سعكد، جانب أمراء إلى 

 سنة إلى غاية 1744 سنة ى الحكـ بعد بف سعكد، الذم حكـ مفػػػػتكل أيفكر، األب إلى االبف البً 
 - 1803(، ثـ خمفو سعكد بف عبد العزيز آؿ سعكد )1803 - 1765ابنو عبد العزيز ) 1765
يكف مف ػػػػ(. في كقت تمكف فيو العثمان1818 – 1814 اهلل بف سعكد آؿ سعكد ) (، كأخيرنا عبد1814

بقيادة إبراىيـ باشا ابف محمد عمي باشا قبؿ أف يستقؿ بشكؿ رسمي  األيكلػػػػى السعػػػػػػػكديةإسقاط الدكلة 
 . )البػػاب العالي( ة العميةػػر عف الدكلػػػبكالية مص

إلعادة إقامتيا مباشرةن بعد سقكط  ةػػمحاكلت ػػفقد كان ،الثػػػػػانػػػػػػػػػػيةالسعػػػػػػػكدية ة ػػػػا الدكلػػػػأمٌ 
ذه المرة عمى يد تركي بف عبد اهلل بف محمد بف سعكد، الذم ػػػػة آؿ سعكد. ىػػػى عمى يد أحد أئمػػػػلك األي 
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األمر لـ يستمر  أىفَّ  بىٍيدى  .1919اف ىذا في سنة ػػػػػ، كالمالكػػػػػػػة لمعائمػػػػػػػػػةالجانبي  الفػػػػػػػػػػػػرعينحدر مف 
ى ينتظر بعض السنكات األخرل حتٌ  أفٍ  حيث لـ يحتفظ بالحكـ سكل سنكات قميمة كتكجب عميوبطكيبلن 

ة أضعؼ مف حيث االستقرار مقارنة بسابقتيا كببلحقتيا، حيث ػػػػػالدكل تيعد ىذهيعكد إلى سدة الحكـ. 
ا ػػػػا رئيسين ػػػينا عمى كياف الدكلة ككانت سببن ػػػػانعكست سمب التي ات داخمية بيف حكامياػػػػراعػػػػػعرفت عدة ص
ة تحكلت إلى الرياض بعدما كانت ػػػػعاصمة الدكل أىفَّ حدث فييا، فيك األمر المي  بينمافي سقكطيا. 

 الدرعية.
ى الحكـ أزيد ػػػكبيرنا كظاىرنا في ىذه الدكلة حيث تكلالسعػػػػػػػكدم داخؿ البيت  الصػػػػػػػراعاف ػػػػػػك

، ككاف انتقاؿ السمطة يتـ عادةن األيكلػػػػىحكاـ في مجمكع عمرىا الذم يقارب عمر الدكلة   ةر ػػػػػمف عش
تركي بف  أىفَّ ا بالقتؿ أك النفي بعد الحرب. كيعتبر الكثير مف المؤرخيف ػػػػبعد تصفية األمير السابؽ إمٌ 

الحاكـ  الفػػػػػػػػػػػػرعلـ يكف ينتمي إلى  أىنَّوي ة، رغـ الثػػػػػانػػػػػػػػػػيالسعػػػػػػػكدية ي لمدكلة ػػػالمؤسس الحقيق ييعدعبد اهلل 
الذم يمتـز بانتقاؿ السمطة بطريقة عمكدية. كالذم جعؿ الحكـ في سبللة االبف األكبر لمحمد بف 

تركي استطاع في  . لكفٌ األيكلػػػػى السعػػػػػػػكديةاف الحاؿ في الدكلة ػػػػسعكد، عبد العزيز بف محمد مثمما ك
ي، كىـ الذيف ينحدركف مف سبللة الفػػػػػػػػػػػػرعة ة كمف تـ نقؿ السمطة إلى جناح العائمػػػػالنياية بعث الدكل

  عبد اهلل بف محمد سعكد.
ككثرة الخصكمات بيف أفراد  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيةالسعػػػػػػػكدية ، نتيجة لضعؼ الدكلة 1891ي سنة ػػػكف

بينما  (1921 – 1834) ؿػػػػػً ارة حائػػػػمحميا، أيف أنشأت إم أف تحؿاألسرة، استطاعت أسرة آؿ الرشيد 
ميـ مف آؿ سعكد إلى المنفى في الككيت. كمف الككيت انطمؽ أحد أحفاد تركي بف عبد اهلل  اتجو جزءه 

ة، كىي لحد اآلف األىـ كاألكبر مف حيث المساحة الجغرافية كمف الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثالسعػػػػػػػكدية ليؤسس الدكلة 
في  ألٌكؿ مرةاستطاعت تطبيؽ مفيكـ الدكلة القكمية  أىنَّياحيث التنظيـ مف بيف كؿ دكؿ آؿ سعكد، إذ 

 ة. ػػػػاريخ المنطقة، قكمية أطمؽ عمييا اسـ العائمػػػػت
ب ار ػػػى تجػػػػكلمنذ نشأتو األي  ار كثيرن الذم لـ يتغيٌ  السعػػػػػػػكدم الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـرؼ ػػػػػػع دػػػػلق

، ابتداءن مراتعدة  في (Restoration)اع العكدة ػػػاستطأىنَّوي تاريخية ميمة كمريرة في نفس الكقت، غير 
- 1818ة )الثػػػػػانػػػػػػػػػػي السعػػػػػػػكديةة ػػػ(، مركرنا بالدكل1818 - 1744) األيكلػػػػى السعػػػػػػػكديةة ػػػمف الدكل
(. كؿ ىذه الخبرات جعمت مف ىذا - 1932ي )ػػػػالحال الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ(، ككصكالن إلى 1891
و، زد عمى ىذا السرية ػػػعب عممية دراستقدنا تصٌ ػػػػػعا مي ػػػظامن ػػػػزات خاصة، كنميٌ ذك مي  الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ
ثات في الشأف ػػػػػأحاط بيا نفسو، فأمرىـ سر بينيـ عمى حد كصؼ إحدل الباح شفافية التيالكعدـ 

تساؤؿ عف طبيعة ىذا لما ىذه الكضعية ػػػػػتدفعن دكاليب الحكـ كصناعة القرار داخؿ المممكة. السعػػػػػػػكدم
مف خبلؿ  الفصػػػػػػػؿكىذا ما نسعى لئلجابة عميو ضمف ىذا  ؟ككيفية اشتغالو الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ
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دراسة الفكاعؿ الرسمية كغير الرسمية  األٌكؿ أىم الفصػػػػػػػؿعمى نفس المنيجية المعمكؿ بو في  االعتماد
 .الٌسياسػػػيفي صناعة القرار 

 اْلّول: المــــــبحــــــــث

 العربـــــــــّيةفي المممكة  الّسياســـيالفواعل الرسمية في صناعة القرار  
 الســـــعـــــــوديـــــــــــــــة

 العــــيد( ولــــي ولــــي العــــيد )ولــــي ونوابــــول ـــــــــــــاىـــــــــالع اْلّول: المـــــــــطمب

  (السعـــــــودي كــــالمم) العـــــــــاىـــــــــــــل اْلّول:الفــــــــــــرع 

 العزيز عبد الممؾ عمى يد، 1932عاـ بشكؿ رسمي  السعػػػػػػػكديةالعربػػػػػػػػػٌية  المممكة أسستػػػػت
 1902كمف سنة  ،(Ibn Saud) ودــــسع ابن باسـ ربػػػػالغ في المعركؼ سعكد، آؿ الرحمف عبد بف

ع ػػػة عدة تطكرات كتكسعات، إذ بدأت مػػػػإلى غاية اإلعبلف الرسمي عف المممكة عرفت ىذه الدكل
، اضـــارة الريــــإمػػ: مي باـ فييا ما سي ػػػاسترجاع ابف سعكد لعاصمة أجداده السابقة الرياض، كالتي أق

ة آؿ الرشيد في ػػػة. كمع القضاء عمى دكلالثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػث السعػػػػػػػكديةة ػػػلمدكل األيكلػػػػىمت النكاة ىذه األخيرة شكٌ 
 عػػػػػػػكديكفالسي تغمب  1926، كابتداءن مف سنة دــــة نجــسمطنة إلى ػػػالدكلتـ تغيير اسـ  1921حائؿ عاـ 

عمى األشراؼ في الحجاز كاستطاعكا بفضؿ ىذا التكسع الميـ تبديؿ التسمية السابقة بتسمية جديدة 
أيف تـ  ،1932 عاـى ، بقي األمر عمى ما ىك عميو حتٌ اـــيد وممحقاتـــاز ونجـــة الحجــــمممكىي: 

  ة.الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػث السعػػػػػػػكديةاإلعبلف الرسمي عف االسـ الجديد لمدكلة 

ذات خصائص كمقكمات استثنائية سكاءن  ةن ػػػببل شؾ دكل السعػػػػػػػكديةالعربػػػػػػػػػٌية المممكة  رػػػػعتبكتي 
مف حيث الكضع الجيكبكليتيكي )ميد االسبلـ( أك مف حيث الكضع االقتصادم كالجيكستراتيجي؛ كفي 

ة ػػػػخر فريدنا مف نكعو، حيث ينفرد عف األنظمىك اآل السعػػػػػػػكديةالحاكـ في  النػػػػػػػػظاـ ييعدنفس الكقت 
كمما  ذا مف حيث آليات عممو.ػػػػػكالجامدة، كك ةحافظالـ مف حيث طبيعتو المي المكجكدة في الع الٌسياسػػػية
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اؿ في كؿ دكؿ العالـ ػػػة ال يكجد فييا دستكر مثمما ىك الحػػػػدكل أىنَّيا السعػػػػػػػكديةالعربػػػػػػػػػٌية ز المممكة ميٌ يي 
القرآف الكريـ ىك  أىفَّ  اعتباركآليات الحكـ كانتقاؿ السمطة، عمى  الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـحدد بكضكح شكؿ يي 

األساسي لمحكـ الصادر في بداية  النػػػػػػػػظاـ اعتبارمف الناحية العممية يمكف  أىنَّوي دستكرىا، غير 
ف لـ يي ؤ القرف الماضي ي تسعينيات  النػػػػػػػػظاـأىفَّ جاء فيو  أيفسمى باسمو، دم نفس كظيفة الدستكر كا 

ىـر  السعػػػػػػػكدم. يتسنـ فيو الممؾ (05)المادة  نظاـه ممكي كراثي السعػػػػػػػكديةالعربػػػػػػػػػٌية في المممكة 
المركزية كالحاكـ  شخصيَّةال ػػػػػػػػػػػػػػػ طمقةاف في الممكيات المي ػػػػعمى غرار ما ك ػػػػػػػػػػػػػػػ ييعدالسمطة، حيث 

ى سمطة تنفيذية كتشريعية ػػػيات كالكظائؼ، فيك أعمػػػالفعمي. حيث تتركز في يده كؿ السمطات كالصبلح
كالقاضي كالدبمكماسي  العسكريػػػػػػػةد األعمى لكافة القكات ػػػػرئيس الدكلة(، كرئيس الكزراء كالقائكقضائية )
 ال تكجد سمطة سكل سمطة الممؾ. أىنَّوي درجة يمكف القكؿ فييا  األٌكؿ إلى

يضمكا  ي أفٍ ػػلى غاية الكقت الحالإليـ  ةػػػأٌكؿ دكلمنذ  كفػػالسعػػػػػػػكدياع الحكاـ ػػػػػػد استطػػػػكق
ى بات الممؾ يتدخؿ كلو رأم لى أنفسيـ الكثير مف الصبلحيات كيكسعكا كثيرنا مف مجاؿ نفكذىـ حتٌ إ

لى إبلحظة ىذا التطكر في مجاؿ النفكذ مف خبلؿ الرجكع في كؿ المياديف كالمجاالت، كيمكف مي 
لى إة، كالتي بدأت تتكسع ػػػلى األلقاب التي اتخذىا حكاـ ىذه الدكلإا كأيضن  السعػػػػػػػكديةخ الدكلة ػػػػاريػػػت

. يةػػػينكالدّْ  الٌسياسػػػية، كىك لقب فيو الكثير مف الدالالت كالمعاني نـــن الشرفيـــادم الحرميـــخغاية لقب 
لى مجمكعة كبير إ، ةالثػػػػػانػػػػػػػػػػيد الدكلة ػػػػػاـ في عيػػػلى لقب إمإ األيكلػػػػىد الدكلة ػػػفمف لقب أمير في عي

إضافة إلى لقب  ػػػػػػػػػػػػػػػ تمقب المؤسس في عيده حيثمف األلقاب التي اتخذىا الممؾ عبد العزيز، 
 ؛(1921) دـــان نجــــسمط ؛(1902) اـــورئيس عشائرى نجـــدأمير  :ابػػػػمف األلقبعدد  ػػػػػػػػػػػػػػػ" امـــاإلم"

 ممــــك( 1926) وممحقاتيا نجـــد وسمطــــاناز ــالحج ممــــك ؛(1922) وممحقاتيا نجـــد سمطــــان
)صاحب  السعـــــــودية العربـــــــــّيةك المممكة ــــمم ؛اكأخيرن  ؛(1927) وممحقاتيا نجـــد وسمطــــانالحجاز 

ادم ــــخيستعمؿ لقب  سعػػػػػػػكدم ممػػػػؾأٌكؿ فيد  الممػػػػؾفي حيف كاف  .(1) ؛(1932)الجبللة الممؾ( 
 . 1986 عاـ في أىمس سنكات مف اعتبلء العرش ػػػػبعد خم نـــرفيـــين الشـــالحرم

تتـ كفؽ الحكـ الكراثي  كالثػػػػػانػػػػػػػػػػية األيكلػػػػىفي ظؿ الدكلة عممية انتقاؿ السمطة  تػػػػانػػػػك 
الممؾ عبد المؤسس )في حيف ابتكر الممؾ  ا،ػػػػكر غالبن بطريقة عمكدية مف األب إلى االبف البً الضيؽ، 

أفقية، كفي بداية األمر كاف عامؿ السف ىك  بطريقة جديدة لنقؿ السمطة تعتمد عمى األبناء العزيز( آلية
اف ما تـ التخمي عندىا لصالح عكامؿ ػػػػىذه القاعدة سرعأىفَّ الذم يحدد األسبقية في ىذه العممية، غير 

ما في ػػػػك يػػػفي الكقت الحال السعػػػػػػػكدميتـ اختيار الممؾ أك العاىؿ ك  .سيتـ الحديث عنيا الحقنا أخرل
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األساسي لمحكـ، مف أبناء الممؾ المؤسس كأبناء  النػػػػػػػػظاـمف  ةػػػػادة الخامسػػالفقرة )ب( مف الم في جاء
تبقى إلى حد الساعة  سعػػػػػػػكدمممؾ  مسألة اختيار أمٌ  أىفَّ األبناء حسب معيار األصمح منيـ، غير 

ا، عمى الرغـ مف مضى عمى ما  العتبارىاما يشكبيا الكثير مف السرية كالتكتـ، ربٌ  شأننا عائمينا خالصن
  يزيد عف خمسة كثمانيف عامنا عمى تأسيس المممكة.

اؾ عكامؿ تساىـ في ػػػىن ، لكفٌ السعػػػػػػػكدمابتة الختيار العاىؿ ػػػد قاعدة ثػػػػكجال تي  ،ةػػػػيقػػػػكالحق
 اكؿ الممؾػػػحكقد  يا عبلقتو بالممؾ.ػػػػأٌكليرغب في اعتبلء العرش،  سعػػػػػػػكدمأمير  زيادة حظكظ أمٌ 
 النػػػػػػػػظاـيؿ جكىرم في عدتنظـ ىذه العميمة أكثر مف خبلؿ إقدامو عمى أف يي  2006عبد اهلل سنة 

ي ػػػػ، الغرض منيا مأسسة عممية اختيار الممؾ ككلةـــــة البيعــــىيئ نـــــظاماألساسي لمحكـ كاستحداث 
ؤسس عكبة اختيار الممؾ في المستقبؿ مف أبناء الممؾ المي ي إلنشائيا لصٌ ػػػالسبب الرئيسد، كيعكد ػػػػالعي

 .د )سمطاف كنايؼ( قبؿ الممؾػػػمف كالة العي فيحيث تصادؼ أف تكفي اثن بسبب عامؿ السف أك الكفاة،
. بينيـ راعاتػػػػػػػػالييئة إيجاد صيغة جديدة لنقؿ الحكـ مف األبناء إلى األحفاد دكف ص تحاكل ،يوػػػكعم
التي تتككف  ىذه األخيرة ا مف صبلحيات الييئة،ػػػرين ػػػده نظػػػػي عيػػػالممؾ ككل تىٍعًييف أصبحت سمطة أيف

عضكنا، كىك نفس  35(. كيبمغ عدد أعضائيا 01أساسنا مف أبناء كأحفاد الممؾ عبد العزيز )المادة 
أك أحفاده، كيترأس الييئة أكبر  أبناؤيهمقعدنا يتكارثو  ابفعدد أبناء المؤسس مف الذككر، حيث يممؾ كؿ 

 منيـ فأكبر األحفاد. ؤسس سننا كفي حالة عدـ كجكد أمٌ أبناء الممؾ المي 

ٍنػػػػػػػػػػػعكدكره في  السعػػػػػػػكدمكدة إلى العاىؿ ػػػػػػكبالع ذك  أىنَّوي ع يثبت ػػػػ، فالكاقالعامػػػػة الٌسياسػػػة صي
حسب ما جاء في  ؾ، فيك مرجع كؿ السمطات في الدكلةػػػػكركحية كذل ٌسياسػػػيةيات كاسعة جدنا، ػػػصبلح
قرار  الصادر عنو بسمطة إلغاء أمٌ  ةما تتمتع المراسيـ الممكيػػػػك .األساسي لمحكـ النػػػػػػػػظاـ( 44المادة )

 ةـــان سالمــــغسكبمعنى أدؽ ال تكجد سمطة غير سمطة الممؾ، كعمى حد تعبير  قضائي أك إدارم.
 ة والقضايا الخارجية، وال بينالداخمـــيز عمى اإلطالق بين القضايا شبو مطمقة ال تميّ  الممك صالحيات" :تعتبر

ـ كالشيخ كرئيس القضاة، ػػكالعال رمػػػد العسكػػػاـ كالقائػػػػ. فيك اإلم(1) "القرارات المركزية والمسائل التفصيمية

                                                           
)بيركت: معيد اإلنماء  3، الدراسات االستراتيجية 1945 منذ عام السعـــــــوديةالخارجية الّسياسة غساف سبلمة،  (1)

 .78(، ص 1980، العربػػػػػػػػػيٌ 



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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حيث الممؾ ىك الدكلة كالدكلة ىي كؿ  .(1) طاتػػػتتمركز في شخصو أعمى السم ،اسػػػػػكعمى ىذا األس
 . (2) اػػػػػػا أك إيجابن ػػػػتتدخؿ في كؿ مناحي الحياة سمبن  ا أفٍ ػػػشيء، كيمكف تالين 

األساسي  النػػػػػػػػظاـذا األمر بكضكح إذا ما نظرنا إلى المياـ الكاسعة التي حددىا ػػػػى ىػػػػػكيتجم
  :(3) لمحكـ لمممؾ، كىي

 ؛اسة مجمس الكزراءػػػػرئ  
 عفاءىـ تىٍعًييف  ؛نكاب رئيس مجمس الكزراء كالكزراء كا 
 عادة تككينو  ؛حؿ مجمس الكزراء كا 
 ؛ألحكاـ اإلسبلـ شرعية طبقنا ػػػةن ػػػٌسياس األٌمة ػػػةػػػٌسياس  
  ؛ةاإلسبلمػػػياإلشراؼ عمى تطبيؽ الشريعة  
  ،؛العامة لمدكلة، كحماية الببلد كالدفاع عنيا ٌسياسػػػةكالاإلشراؼ عمى تطبيؽ األنظمة 
 عادة تككينو تىٍعًييف  ؛أعضاء مجمس الشكرل كحؿ مجمس الشكرل كا 
 نياء خدمتيـ تىٍعًييف  ؛القضاء كا 
  ؛مف ينكب عنو في تنفيذىا تىٍعًييفتنفيذ األحكاـ القضائية أك  
 ؛كبار العمماء تىٍعًييف  
  ؛يمياتيعد كاالمتيازات ك  الدكلػػػػية،إصدار األنظمة، كالمعاىدات، كاالتفاقيات 
  ؛العسكريػػػػػػػةقيادة كافة القكات  
 نياء خدماتيـ تىٍعًييف   ؛الضباط، كا 
  ،عبلف األحكاـ العرفيةك  ؛كالتعبئة العامة، كالحربإعبلف حالة الطكارئ  ؛ا 
  ،السفراء كالممثميف في الخارج، كالمكافقة عمىتىٍعًييف استقباؿ ممكؾ الدكؿ كرؤساءىا 

 ؛اعتماد ممثمي الدكؿ األجنبية

                                                           
 .56(، ص 1992، )لندف: دار الحكمة، الخميج وأمــــــــــناْلمريكية  - العالقات السعوديةكليد جمدم األعظمي،  (1)
)بيركت:  2ط  ،سيرة دولة ومجتمع قراءة في تجربة ثمث قرن من التحوالت السعـــــــوديةعبد العزيز الخضر،  (2)

 .42 (، ص2011لؤلبحاث كالنشر،  العربػػػػػػػػػٌيةالشبكة 
، بتاريخ: جريدة أم القرى األساسي لمحكـ"، النػػػػػػػػظاـ، يتضمف: "90أمر ممكي رقـ: أ/ السعػػػػػػػكدية، العربػػػػػػػػػٌيةالمممكة  (3)

(، المادة 68(، المادة )55( الفقرة )ج(، المادة )57( الفقرة )أ(، المادة )57(، المادة )56ىػ، المادة ) 1412شعباف  27
(، 64(، المادة )63(، المادة )62(، المادة )61(، المادة )60(، المادة )70(، المادة )58(، المادة )50(، المادة )52)

 (.66(، المادة )65(، المادة )05المادة )
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 ؛منح األكسمة 
 ؛يدػػػػي العػػػػكللتفكيض بعض الصبلحيات  ؛يد كعزلوػػػػي العػػػػاختيار كل 
 ؛يد كعزلوػػػػي العػػػػي كلػػػػاختيار ككل 
 ؛(1) في ىيئة البيعة كتعكيض األعضاء فييا ممف خبل محمو (02) عضكييف تىٍعًييف  
 ؛(2) األميف العاـ لييئة البيعة كنائبو تىٍعًييفك ، المكافقة عمى اجتماعات ىيئة البيعة 
 ؛(3) ىيئة البيعة بعد مكافقة ىيئة البيعة نػػػػػػػػظاـيؿ عدت 
 عفائيـأمراء المناطؽ  تىٍعًييف  .(4) كا 

تحكـ كم كالمي ػػػػد الممؾ المطمؽ القػػػػعي ؿ ىذه الصبلحيات كالسمطات، فإفٌ ػػػـ مف كػػػػكعمى الرغ
ؤسس، بؿ أصبح في كؿ شيء كالمسؤكؿ أماـ نفسو فقط انتيى مف الناحية العممية بمكت الممؾ المي 

بيف العائمة كضماف دعـ العمماء الكبار، إضافة  عطي اعتبارات أخرل لمسمطة، منيا التكافؽالعاىؿ يي 
ممؾ بعيف  ة التي يأخذىا أمٌ ػػكالغربي األمريكػػػػػػيةى المصالح ػػننس لدعـ رؤساء القبائؿ الرئيسية، بدكف أفٍ 

، كالرجؿ بامتياز كمحكرىا الرئيسي الٌسياسػػػيةا مركز العممية ػػػػيبقى الممؾ دائمن  ،ؾػػػػػـ ذلػػػ. رغ(5)االعتبار
ٍنػػػػػػػػػػػع األٌكؿ في ، كقد يساعده في ىذا بعض تعمؽ األمر بالداخؿ أك بالشأف الخارجيأسكاءن  الٌسياسػػػة صي

محكر كؿ سمطة  السعػػػػػػػكدمعتبر الممؾ أك العاىؿ ما يي ػػػػك كبار األمراء أك بعض التكنكقراط الكبار.
 ؿ دكائر النفكذ القكية كالعكس. ككؿ نفكذ، بو كحكلو تتشكٌ 

إلى غاية كقتنا الحالي،  1932منذ تأسيسيا سنة  السعػػػػػػػكديةالعربػػػػػػػػػٌية ـ المممكة ػػػػػد حكػػػػكق
 الممــــك ؛(1953 - 1932) ودـــن آل سعـــن عبد الرحمـــب العـــزيــــز عبد الممــــككىـ:  كؾ.ػػػػػمم ةػػػػسبع
 - 1975) دــــخال الممــــك ؛(1975 - 1964) صلــــفي الممــــك ؛(1964 - 1953) ودـــسع

 مانــــسم الممــــك ؛(2015 - 2005) د اـــبــع الممــــك ؛(2005 - 1982) دــيـــف الممــــك؛ (1982
اقيف كميـ ػػػػالب ةػػػػالست (، فإفٌ 1953 - 1932ؤسس )الممؾ المي  كباستثناء ى اآلف(.حتٌ  - 2015)

                                                           
 26، بتاريخ: جريدة أم القرى ، يتضمف: "نظاـ ىيئة البيعة"،135، أمر ممكي: رقـ: أ/السعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةالمممكة  (1)

 (.01ىػ، المادة ) 1427 رمضاف
 (.24(، المادة )16المادة ) ،السابقالمرجع  "نظاـ ىيئة البيعة"، (2)
 (.25المادة ) ،المرجع نفسو (3)
شعباف  27، بتاريخ: جريدة أم القرى ، يتضمف: "نظاـ المناطؽ"،92، أمر ممكي رقـ: أ/السعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةالمممكة  (4)

 (.04ق، المادة )1412
 .46ص ، المرجع السابقغساف سبلمة،  (5)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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شقاء، األتتـ عممية انتقاؿ الحكـ طكاؿ ىذه الفترة بطريقة أفقية بيف اإلخكة غير  تأبناؤيه، حيث كان
ى اآلف مع الممؾ خالد، إذ يتربع العاىؿ عمى ـ كانت مع الممؾ فيد، كأقصرىا حتٌ أطكؿ فترة حك

خ ػػػػبغيره، لـ يحدث ىذا في تاري مكف استبدالويي  وي  في حاالت استثنائية، فإنٌ رش مدل الحياة إالٌ ػػػالع
تـ استبدالو بالممؾ  فؿ لممممكة(، حيػػػػػعاى ثػػػػػانػػػػػػػػػػيع الممؾ سعكد )ػػػػالمممكة سكل مرة كاحدة، م

 ؿ. ػػػفيص

 (ولــــي العــــيدولــــي العــــيد ولــــي العـــــــــاىـــــــــــــل ) نـــواب الفــــــــــــرع الثـــــانــــــــــي:

خميفتو  تىٍعًييف يقكـ بو بعد مبايعتو ىك أٌكؿ أمر إلى العرش، فإفٌ  الممػػػػؾاؿ كصكؿ ػػػػػػي حػػػكف
. الكراثية ة الممكيةػػػيككف ابننا لو، مثمما ىك الحاؿ في أغمب األنظم شرط أفٍ (، الذم ال يي العػػػػيد كلػػػػي)

ف ك عمى األقؿ مف الناحية البركتكككلية  العــــيد ولــــي، فإفٌ  األٌكؿ،ميا اف العاىؿ رئيس الدكلة كرجي ػػػػكا 
ما ينكب عنو في حالة ػػػػالممؾ بعد كفاتو مف حقو ك تيعد خبلفةبعد الممؾ، إذ  الثػػػػػانػػػػػػػػػػييأتي ترتيبو 

مجمس الكزراء )الممؾ( كمنصب كزير كعضكية  األٌكؿ لرئيسيشعؿ منصب النائب  أىنَّوي غيابو، إضافة 
اف مف صبلحيات الممؾ فقط، حسب ما جاء في ػػػػػػفقد ك ،العػػػػيد كلػػػػيا اختيار ػػػػػػ. أمٌ (1) مجمس الكزراء

ما كاف ػػػالبيعة ك العػػػػيد كلػػػػياألساسي لمحكـ، كال يشترط في  النػػػػػػػػظاـمف  الخامسة الفقر)ج( مف المادة
األساسي لمحكـ عكس الممؾ الذم بقي محافظنا عمى ىذا الشرط حيث  النػػػػػػػػظاـسائدنا قبؿ صدكر 

 البيعػػػػػة ىيئػػػػةع استحداث ػػػػكم .(2) األمراألساسي لمحكـ عمى ىذا  النػػػػػػػػظاـمف  (06)أكدت المادة 
كذب ع يي ػػػػالكاق أىفَّ في حيف  ،عمى األقؿ نظرينا العػػػػيد كلػػػػي أصبحت تمعب ىي األخرل دكرنا في اختيار

 . تىٍعًيينومازاؿ الممؾ يحتكر  أيفىذا 

 عبد بـــنود ــــسعىـ:  ،لمعػػػػيدا ػػػػػػدل عشرة كلين ػػػإح اػػػيأسيسػػػػت المممكة منذ تػػػػػرفػػػػد عػػػػػكق
 عبد بـــند ـــخال؛ (1964 - 1953) زــــزيـــن عبد العـــصل بـــفي؛ ( 1953 - 1932) العـــزيــــز
 عبد بـــند ا ـــعب؛ (1982 - 1975) العـــزيــــز عبد بـــند ــــفي؛ (1975 - 1964) العـــزيــــز
( )تكفي أثناء كاليتو 2011 - 2005) العـــزيــــز عبد بـــنطان ــــسم؛ (2005 - 1982) العـــزيــــز
 عبد بـــنان ــــسمم؛ د(ػػػػ( )تكفي أثناء كاليتو لمعي2012 - 2011) العـــزيــــز عبد بـــنف ـــناي؛ لمعيد(

                                                           
)بيركت: مركز دراسات الكحدة  2ط ، : دراسة في التحوالت واإلخفاقاتالسعـــــــوديةخب النُّ محمد بف صنيتاف،  (1)

 .61 (، ص2005، العربػػػػػػػػػٌية
، )الرياض: مكتبة السعـــــــودية العربـــــــــّيةالسمطة التنظيمية في المممكة محمد بف عبد بف محمد المرزكقي، ( 2)

 .170(، ص 2004العبيكاف، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

114 

 

؛ ()أعفي مف منصبو(2015 - 2015) العـــزيــــز عبد بـــنرن ـــــمق؛ (2015 - 2012) العـــزيــــز
 - 2017 يكنيك  21) انــــن سممـــب مــحمــــد؛ (2017 يكنيك 21 - 2015) فــــبن ناي مــحمــــد
قبؿ الممؾ )سمطاف كنايؼ(، كأيبعد  افػػػػا بينما تكفي اثنػػػػػػيككنكا ممككن  منيـ أفٍ  ةػػػػاع ستػػػػاستط اآلف(،

  )محمد بف سمماف(. لمعػػػػيدا ػػػس كلين ػػػػمازاؿ الخام ف)مقرف كمحمد بف نايؼ(، في حي افػػػػػػاثن

ألٌكؿ دنا، حيث استحدث ػػػػىذا المنصب جدي دػػػػػييع، فالعــــيد ولــــي ولــــي بػ:ؽ ػػػػػيتعم ماػػػػػفي أٌمػػػػػػا
تكفي  د الممؾ عبد اهلل، نتيجة تقدـ سف أبناء الممؾ عبد العزيز، إذ حدث أفٍ ػػػػفي عي 2014 سنة مرة

كحؿ كسط لنقؿ  العػػػػيد كاليػػػة كاليػػػة، فجاءت اػػػػػا سابقن ػػػػما أشرنػػػػك قبؿ الممؾ العػػػػيدمف كالة  اثنػػػػاف
د ػػػػػا لمعيػػػػث رجؿ في الدكلة يصبح كلين ػػػػػذا المنصب ثالػػػػعتبر حامؿ ى. كيي الثػػػػػانػػػػػػػػػػيالسمطة إلى الجيؿ 

 ككنو في كقت كاحد العػػػػيد ككلػػػػيا لمببلد في حاؿ خمك منصبي الممؾ ػػػكممكن  العػػػػيد كاليػػػةفي حاؿ خمك 
لرئيس  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيمنصب النائب  أىفَّ  ،اػػػػارة ىنػػػػشكتجدر اإللرئيس الكزراء.  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيعتبر النائب يي 

يعكد إلى عاـ  أيف، العػػػػيد كلػػػػي كلػػػػيعمى عكس  السعػػػػػػػكدمخ ػػػػا في التاريػػػػحديثن  ييعدال الكزراء 
مجمس  األٌكؿ لرئيسكالنائب  عػػػػيده ككلػػػػيد ػػػػاألمير خال عًييف ؿ الذمػػػفيصد الممؾ ػػػػػػفي عي ،1967

  لرئيس مجمس الكزراء. الثػػػػػانػػػػػػػػػػيفي منصب النائب  دػػػكاألمير فيالكزراء، 

 شخصيَّاتبلث ػػػػـ، ثك إلى الي ىذا المنصب منذ استحداث العػػػػيد ةػػػكالي كاليػػػةى ػػػػتكلد ػػػػكق
 فــــناي بـــن مــحمــــد: الثػػػػػانػػػػػػػػػػي؛ (2015 - 2014) العـــزيــــز عبد بـــن مقـــــرن األٌكؿ:فقط. 

ي ىذا ػػػبعد تكل (. لكفٌ 2017 - 2015) مانـــسم بـــند ــــحمــم: فيك الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثا، ػػػػػأمٌ ؛ (2015)
، فيي غير العػػػػيد كلػػػػيصبلحيات  يخصا ػػػػا فيمػػػػػأمٌ  .ااغرن ػػػػبقي ىذا المنصب ش العػػػػيد كاليػػػةاألخيرة 

 العػػػػيد كلػػػػيال يكتفي  أيفتتفكت مف شخص إلى آخر حسب نفكذه كقربو مف الممؾ،  بحيث ةػػػثابت
 أىفَّ بؿ يزيد عميو، فقد يجمع عدة مسؤكليات كبرل بيف يديو. مع  ػػػػػػػػػػػػػػػ في الغالب ػػػػػػػػػػػػػػػبمنصبو ىذا 

ا لكالية ػػػتفرغن أف يككف مي  العػػػػيد كلػػػػيرط في ػػيشت (د) الفقرة ،(5) في المادة حكـماألساسي ل النػػػػػػػػظاـ
عمى  السعػػػػػػػكديةالعربػػػػػػػػػٌية في المممكة  العػػػػيدؿ كالة آخر، فقد حافظ جي  الكاقع شيءه  أىفَّ  إالٌ  العػػػػيد

ىذه المناصب كالتي غالبنا ما يستمركف فييا لفترة  ؿػػػػشكٌ تي  أيف، العػػػػيدا قبؿ كالية ػػػػمناصبيـ التي شغمكى
 ػػػػػػػػػػػػػػػ نايػػػػؼ بػػػف مػػحمػػػػدالسابؽ  العػػػػيد كلػػػػيكاف الحاؿ مع  مثمما ػػػػػػػػػػػػػػػ آبائيـأك يرثكنيا عف  ةطكيم

 لقكتيـ كنفكذىـ، لذا يحرصكف عمى اإلبقاء عمييا تحت أيدييـ. ٌكؿ األ المصدر

اف الحاؿ مع سعكد كفيصؿ. ػػػمثمما ك الكزراءاسة ػػػػرئ العػػػػيد كلػػػػييتكلى  ف أفٍ ػػػػمكما يي ػػػػػك
ى مف المركز الذم يحتمو حيث يحدد كمية السمطة ػػػػلك أي تنبع بدرجة  العػػػػيد كلػػػػيقكة  أىفَّ كالغالب 

قكة الممؾ أك  أىفَّ ؾ ػػػػػ، ذلالعػػػػيد بكلػػػػيالمتركزة في يده، إضافة طبعنا كىك األىـ كضعية الممؾ كعبلقتو 
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كقد عرؼ  .(1) العػػػػيد كلػػػػيا ىامش الدكر الذم يمكف أف يمعبو ػػػيده ترسـ لنػػػػػي عػػػكعبلقتو بكل وضعف
دكرنا يفكؽ دكر الممؾ في  العػػػػيد كلػػػػياالت كاضحة لعب فييا ػػػبلث حػػػػػػلحد اآلف ث السعػػػػػػػكدمخ ػػػػاريػػػػالت

ٍنػػػػػػػػػػػع  ثـــــانــــــــــيياكؿ، ػػفيص عػػػػيده ككلػػػػيكد ػػػكانت بيف الممؾ سع ياــــأّولات كتكجيييا، ػػػياسالسٌ  صي
د بجمطة عاـ ػػػبعد إصابة الممؾ في ةد، في حيف كانت األخير ػػػفي عػػػػيده ككلػػػػيد ػػػػخالكانت بيف الممؾ 

فٌ  ػػػػػػػػػػػػػػػ دكر بدأ أيف منعتو مف ممارسة ميامو عمى أكمؿ كجو 1995  ػػػػػػػػػػػػػػػ سابقيو مف أقؿ بدرجة كا 
اف رغـ ػػػالدكر الذم يقكـ بو محمد بف سمممكف اعتبار بينما ال يي  .البركز في اهلل عبد عػػػػيده كلػػػػي

نٌ ػػػضخامتو نابعن  نو مف خبلؿ ما ىك أقرب لرغبة الممؾ في تقكية نفكذ ابً ا عف منافستو لمممؾ في نفكذه، كا 
 السماح لو بيامش كبير مف الصبلحيات.

ا حيث يعترييا ػػػػقانكنين  ةلحد اآلف غير محدد العػػػػيد كلػػػػي كلػػػػيبر صبلحيات تعتي  فػػػي حيػػػػف
حيث ال كجكد لو بي لو ػػنظرنا لحداثة ىذا المنصب الذم ال سند قانكنالكثير مف الغمكض، يعكد ىذا 

 27بتاريخ الصادر  86كيبقى األمر الممكي رقـ أ/ ،كال لكيفية اختياره لمحكـاألساسي  النػػػػػػػػظاـفي 
 النػػػػػػػػظاـكجد مادة ال في ت. إذ ال العػػػػيد كلػػػػي كلػػػػي ، الكحيد الذم جاء عمى ذكر2014مارس/آذار 

تيعنى بتحديد مسؤكليات كدكر مف يشغؿ ىذا المنصب أك  ةػػػػػة البيعػػػػىيئ نػػػػػػػػظاـاألساسي لمحكـ كال في 
  .(2) باختيارهآلية اختياره كالجية المخكلة 

يمعب دكرنا  أفٍ  ،األيكلػػػػىالحالة  :التيفػػػاـ حػػػأم العػػػػيد كلػػػػي كلػػػػيؿ ي جعػػػػراغ القانكنػػػػػػػػذا الفػػػػػى
ٍنػػػػػػػػػػػعكبيرنا جدنا في  اف يشغؿ ىذا المكقع، إذ ػػػاؿ مع محمد بف سمماف عندما كػػػػاف الحػػػػػػما كػػػػالقرار ك صي

اؽ كؿ الحدكد حيث أصبح ػػػػف دكره أىفَّ  السعػػػػػػػكدمتخصصيف في الشأف راقبيف كالمي يجمع أغمب المي 
ا الحالة ػػػػػػأمٌ  في الدكلة. الثػػػػػانػػػػػػػػػػيعمى الرجؿ  ؿ كاضح، كفي الكثير مف األحياف مقصكدػػػيغطي بشك
 كثػػػػػانػػػػػػػػػػيأٌكؿ مع  الحػػػػاؿ كػػػػػػافما ػػػػمؤثر مثم دكرو  بدكف أمٌ  العػػػػيد كلػػػػي كلػػػػييككف  أفٍ  فيي ،الثػػػػػانػػػػػػػػػػية

رب مف الممؾ أكثر مف ذا المنصب تعتمد بدرجة كبيرة عمى القي ػػػػػػقكة ى و، فإفٌ ػػػيد. كعميػػػلمع كلػػػػي كلػػػػي
 ميما كاف نكعيا أك شكميا ةػػػمصدر كؿ سمطفي الحقيقة  السعػػػػػػػكدمؿ ػػػالعاى ييعدبحيث  آخر شيءو  أمٌ 

 كبو تحدد حجميا كمدل تأثيرىا.
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 ةــــــــــــدولــــــــــــطات الـــــــــــمــــــــــ: سالثـــــانــــــــــي المـــــــــطمب

ات في ػػػالسمط األساسي لمحكـ أفٍ  النػػػػػػػػظاـمف  (44) ة كاألربعكفالػػػػػػػػػرابػػػػػػػػػػػػػػػػعير المادة ػػػػػػشتي   
الممؾ ىك  ييعد. ك القضائية السمطة ،السمطة التنظيمية )التشريعية(الدكلة، تتككف مف: السمطة التنفيذية، 

بلث ػػػػػػب استعراض ىذه السمطات الثػػػػىذا المطم نحاكؿ ضمف ،كمف ىذا المنطمؽمرجع ىذه السمطات. 
 بدءن بمجمس الكزراء، ثـ مجمس الشكرل، كأخيرنا السمطة القضائية. ًحدىة، عمى كؿّّ يا ييمثمكمف 

 وزراءـــــــــــس الــــمـــــــــمج اْلّول: الفــــــــــــرع

طة ــــالسم مف سمطات الدكلة، كىي: فياثنبنص القانكف  السعػػػػػػػكدممجمس الكزراء  ؿػػػػػػييمث
 مف خبلؿ كضع األنظمة كالمكائح ، ىذه األخيرة المقصكد بيا التشريعةــــطة التنظيميــــوالسم، ةــــالتنفيذي

 األساسي لمحكـ.  النػػػػػػػػظاـ ( مف67المادة )حسب ما جاء في 

التػػػي تكالىػػػا  ، كىػػػي كزارة الخارجيػػػة1930 ديسػػػمبر 19فػػػي  سعػػػػػػػػػػكديةكزارة أٌكؿ ـ إنشػػػاء ػػػػػػػػػت
 ثمػػػػاف كزارت كبمػػػػكغ ىػػػػذه األخيػػػػرةتحكيػػػػؿ الككػػػػاالت إلػػػػى كزارات، االنيػػػػاء مػػػػف  كبعػػػػد األميػػػػر فيصػػػػؿ،

 أٌكؿ إنشػػػػاء  كالزراعػػػػة( تػػػػـة، الػػػػدفاع، كالمكاصػػػػبلت، المعػػػػارؼ، الصػػػػحة، الداخمػػػػػػػيالخارجيػػػػة، الماليػػػػة، )
، كالتػػػي ىػػػي مػػػف صػػػبلحيات الممػػػؾ السعػػػػػػػػػػكديةرئاسػػػة الدكلػػػة فػػػي  عتبػػػركتي  .(1) سعػػػػػػػػػػكدم مجمػػػس كزراء

تػػـ الفصػػؿ  أفٍ  السعػػػػػػػػػكديةاريخ ػػػػػاسة الػػكزراء، كلػػـ يحػػدث فػػي تػػػػػكغيػػر منفصػػؿ برئ مرتبطػػة بشػػكؿ فعمػػيٌ 
السػػػػمطة التنفيذيػػػػة  تؤسػػػػس )سػػػػعكد كفيصػػػػؿ(، حيػػػػث أصػػػػبحمرحمػػػػة مػػػػا بعػػػػد الممػػػػؾ المي   فػػػػيإالٌ بينيمػػػػا 

 .(2) زؿ عف القصر الممكيع)الحككمة( بم

و لػـ يترأسػو ، لكنٌ 1953في عيد الممؾ عبد العزيز في عاـ  أػػػػمجمس الكزراء أنش أىفَّ  ،ؽػػػػػكالح
 ألٌكؿ مرةكقد اجتمع مجمس الكزراء . (3) ده سعكد كرئيس لوػػػػي عيػػػكل ًييفعبؿ  ،بسبب مرضو ثـ كفاتو

                                                           
"، كرقػػة عمؿ مقدمػػػة في السعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةإبراىيػػػػـ بف محمػػػػػػد الحػػػديثي، "تطػػػػػكر تنظيـ السمطات في المممكة  (1)

خنشمة، كمية  كالية عبػػاس لغركر،المقاـ في جامعة  ،العربػػػػػػػػػٌيةالممتقى الدكلي األكؿ حكؿ تنظيـ السمطات في الدساتير 
رَّـ 24 - 23ـ المكافؽ 2013 نكفمبر 26 - 25 ، الجزائػػػر، في يكمي الثبلثاء كاألربعاءالٌسياسيةالحقكؽ كالعمـك   ميحى

 . 4ق، ص 1435
 .23 (، ص2012، العربػػػػػػػػػيٌ ، )بيركت: المركز الثقافي السعـــــــوديةفي  الّسياسيةالثقافة فايد العميكم،  (2)
، ترجمة: محمد بف عبد اهلل بف حمد الحارثي، ج العربـــــــــّيةالسمطة وتعاقب الحكم في الممالك جكزيؼ كشيشياف،  (3)
 .18 (، ص2013لمكتب كالنشر، )بيركت: رياض الريس  2



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــوآلي السعـــــــودي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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ده فيصػػؿ فػػي ىػػذا المنصػػب كسػػيطر ػػػػػػػو كلػػي عيػػػػػتػػكلي سػػعكد الحكػػـ نازعمػػع ك  .1954مػػارس  01فػػي 
، جػدنا اسػتثنائيةد رئاسػة مجمػس الػكزراء ػػػػػػػي العيػػػػػاالت التػي يتػكلى فييػا كلػػػػػػتبقى الح ،ؾػػػػػع ذلػػػػمك عميو، 
األساسػي لمحكػـ سػنة  النػػػػػػػػػظاـصدكر  بعد أٌمػػػاياسي( ما تككف رئاسة الكزراء لمممؾ. رؼ سٌ ا )عي ػػػػإذ غالبن 
مجمػػس  نػػػػػػػػػػظاـ( مػػف 29منػػو، كالمػػادة ) (57كالمػػادة ) (56المػػادة ) د، فػػإفٌ ػػػػػػػفػػي عيػػد الممػػؾ في 1992
الممػؾ بنفسػو يتػكلى رئاسػة مجمػس الػكزراء دكف غيػره، كىػك الػذم  أىفَّ بػنصػتا صػراحةن  السعػػػػػػػػكدمالكزراء 
 األٌكؿ لػػرئيسمنػػو كيتػػابع أعمػػاليـ كيعػػزليـ. فيمػػا يتػػكلى كلػػي العيػػد منصػػب النائػػب  الػػكزراء بػػأمرو  يٍعيًػػيف

  لرئيس مجمس الكزراء. الثػػػػػانػػػػػػػػػػييد منصب النائب ػػػػػي العػػػػي كلػػػػالكزراء، ككل

العربػػػػػػػػػػػػػػٌية )تشػػػػػريعي( فػػػػػي المممكػػػػػة  مجمػػػػػس الػػػػػكزراء أعمػػػػػى جيػػػػػاز تنفيػػػػػذم كتنظيمػػػػػي عتبػػػػػريي 
أك نائبػػو كػػؿ  (1) ، إذ تجتمػػع فيػػو الصػػبلحيات التشػػريعية كالتنفيذيػػة فػػي الدكلػػة كيرأسيػػو الممػػؾالسعػػػػػػػػػكدية

حسب ما تشير إليو  ىجرية سنكات عػػػػتزيد عف أرب مكف أفٍ ا مدة اشتغاؿ مجمس الكزراء فبل يي ػػػأمٌ  أسبكع.
ع سػػنكات( ال يحػػؽ لمحككمػػة ػػػػػػ. كفػػي ىػػذه الفتػػرة )أربالسعػػػػػػػػػكدمظاـ مجمػػس الػػكزراء ػػػػػػػػ( مػػف ن09المػػادة )

تفػػردة لػػيس فػػي العػػالـ كحسػػب بػػؿ مي مػػا جعػػؿ منيػػا حالػػة م بسػػبب ارتباطيػػا بالممػػؾ تقػػديـ اسػػتقالة جماعيػػة
  األقرب إلييا نسبينا. (GCC) يػػػى عف دكؿ مجمس التعاكف الخميجحتٌ 

ي عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف صػػػػبلحياتو كاختصاصػػػػات الكاسػػػػعة ػػػػػػػػفعم دكرو  كـ بػػػػأمٌ ػػػػػػػػس ال يقػػػػػػػػػفالمجم 
ة كالخارجيػػػة الداخمػػػػػػيياسػػػة ى عػػػف رسػػػـ السٌ ػػػػػػكلتمثمػػػة فػػػي المسػػػؤكلية األي المحػػػدد مػػػف طػػػرؼ القػػػانكف، كالمي 

ة ككػػذا اإلشػػراؼ عمػػى تنفيػػذىا. ػػػػة لمدكلػػػػػػالشػػؤكف العامكالماليػػة كاالقتصػػادية كالتعميميػػة كالدفاعيػػة كجميػػع 
ما يخػػػتص ػػػػػػػكىػػك المرجػػػع لمشػػػؤكف الماليػػػة كاإلداريػػة فػػػي سػػػائر الػػػكزارات كاألجيػػزة الحككميػػػة األيخػػػرل. ك

إضػػافة،  .(2) يميػػاتيعػػد ، كدراسػػتيا قبػػؿ الدكلػػػػػػية كاالمتيػػازاتة، كالميعاىػػدات، كاالتفاقيػػات ػػػػػبإصػػدار األنظم
مػػػف صػػػبلحيات مجمػػػس الػػػكزراء، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مشػػػركعات تيعػػػد ؿ مػػػا يتعمػػػؽ بالشػػػؤكف التنظيميػػػة ػػػػػػك أىفَّ 
ؾ عػػف دراسػػػة ميزانيػػة الدكلػػة كالتصػػكيت عمييػػػا ػػػػػػػمػػف مجمػػػس الشػػكرل. ناىي ظمة كالمػػكائح المقدمػػةػػػػػػػاألن

مػف ىػذه الكظػائؼ  شػيءو  بػأمٌ ؾ، فيك ال يقػـك ػػػػػع ذلػػػػ. م(3) كالمكافقة عمى القركض كالزيادة في الميزانية
 . كاهػػػػدكف سمرتبطة بالممؾ  حيث تبقىكالصبلحيات 

                                                           
، جريدة أم القرى"، السعػػػػػػػكدم، يتضمف: "نظاـ مجمس الكزراء 13، أمر ممكي رقـ: أ/السعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةالمممكة  (1)

 (.01ىػ، المادة ) 1414ربيع األكؿ  03بتاريخ: 
 (.20(، المادة )19المادة )، السابقالمرجع "، السعػػػػػػػكدمنظاـ مجمس الكزراء " (2)
، جريدة أم القرى "،السعػػػػػػػكدم، يتضمف: "نظاـ مجمس الشكرل 91، أمر ممكي رقـ: أ/السعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةالمممكة  (3)

 (.27(، )26(، )25(، )21ىػ، المادة )1412شعباف  27بتاريخ: 



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــوآلي السعـــــــودي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

118 

 

حقيبػة كزاريػة، إضػافة إلػى منصػب رئػيس الػكزراء،  23مػف  الحػالي ؼ المجمػس الػكزارمػػػػػػكيتأل
بللية فػي الخمػيج عمى غرار الممكيات الكراثية السي  السعػػػػػػػكدممجمس الكزراء  زكيتميٌ ة. ػػػكزراء دكل كسبعة

 ...إلخ،ة، كالحػرس الػػكطني،الداخمػػػػيك بسػيطرة أفػراد مػف األسػرة عمػػى أىػـ المكاقػع السػيادية، مثػػؿ الػدفاع، 
 ال ،مة عائمية أك عشائريةبسً المجمس يتسـ  أفٍ إذف ا ػػػػ، فميس غريبن كالتي يتكارثيا أبناء العائمة عف أباءىـ

  .ديرم، كآؿ التكيجرمآؿ السي ك ، آؿ الشيخك ، مف آؿ سعكد ًسيَّما

اػػػػػػػػػكعم أحػػػد  فػػػاعبلن أساسػػػينا أك ييعػػػد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؤسسػػػةكمي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الػػػكزراء إٌف مجمػػػسعب القػػػكؿ يٌصػػػ ،كمن
رتبط بالشخص أقرب إلى الجياز المي  السعػػػػػػػكدم، فيك النػػػػػػػػظاـالتككينات الضاغطة بشكؿ مباشر داخؿ 

عبػػر  )آؿ سػػعكد( تػػتحكـ فػػي مفاصػػمو األسػػرة الحاكمػػةية، ػػػػػػػػػػمػػف جيػػة ثانك  ،الممػػؾ مػػف جيػػة ىػػك كالػػذم
ظاـ ػػػػػػػكقػػد حػػدد ن .(1) السػػيطرة عمػػى الػػكزارات السػػيادية، كعمميػػة اختيػػار كانتقػػاء بػػاقي التشػػكيمة الحككميػػة

فػي مجًمػس الػكزراء  فياإلستكزار كالعضكية  شركط ػػػػػػػػػػػػػػػ( 03في المادة ) ػػػػػػػػػػػػػػػ السعػػػػػػػكدممجمس الكزراء 
يكػكف مػف المشػيكد ليػـ بالصػبلح  أفٍ  ، الجنسػية باألصػؿ كالمنشػأ سعػػػػػػػػكدميكػكف  أفٍ  :ىػينقػاط  بلثػػػػػػػث

ػا عميػو بجريمػة ميًخمػة بالػدّْ  أالٌ ك  ،كالكفاية د ػػػػػؤكتي  السعػػػػػػػػكدية أىفَّ  ،كالمبلحػظ ىنػا ،يف كالشػرؼيكػكف محككمن
عتبػػر مجًمػػس الػػكزراء المكقػػع المثػػالي يي  ،كفػػي المقابػػؿ .الصػػفات األخبلقيػػة فقػػط فػػي اختيػػار الػػكزراءعمػػى 

ٍنػػػػػػػػػػػعلمطبقة الكسطى الجديدة لممشاركة في عممية  عتبػر أعمػى منصػب كزيػر يي  أىفَّ  اعتبػارالقرار عمػى  صي
 .(2) المالكػػػػػػػة العائمػػػػػػػػػةمف غير  سعػػػػػػػكدميصؿ إليو مكاطف  مكف أفٍ منصب يي 

 ورىــــــــــس الشـــــ: مجمالثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

اده السمطة التنظيمية إلى ػػػاألساسي لمحكـ إسن النػػػػػػػػظاـدة التي جاء بيا ػػػػػكر الجديػػػػػف األمػػػم
 ي:ات ىػػػػجي بلثػػػػػػفيمارس سمطة التشريع ث ،اػػػػػفعمين  اػػػػػأمٌ  .: مجمس الكزراء كمجمس الشكرلىما جيتيف

ف ػػػالرك السعػػػػػػػكدمؿ مجمس الشكرل ػػػشكٌ يي  ،يوػػػػكعم .(3) الشكرلكأخيرنا مجمس  ،مجمس الكزراءك  ،ؾػػػػالمم

                                                           
المعيد "، )ممفات بحثية(، السعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةفي المممكة  الٌسياسيةإدارة البحكث كالدراسات، "خريطة القكل  (1)

 . 4، ص 2016، واالستراتيجية الّسياسيةالمصري لمدراسات 
الخارجية السعكدية بيف العمماء كالكاليات  الٌسياسةبيجت قرني كمعتز عبد الفتاح، "أدكار الشركاء غير المتكافقة ( 2)

، ترجمة: تحدي العولمة العربـــــــــّيةالخارجية لمدول الّسياسة المتحدة"، ضمف: بيجت قرني كعمي الديف ىبلؿ دسكقي، 
 .543(، ص 2016)القاىرة: المركز القكمي لمترجمة،  2812أحمد مختار الجماؿ، العدد: 

، السعـــــــودية العربـــــــــّيةدليل صياغة االنظمة والموائح في المممكة صالح الصفي، خالد بف عبد الرزاؽ بف ( 3)
 .18 - 17(، ص ص 2015 )الرياض: الفالحيف لمنشر كالتكزيع،



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــوآلي السعـــــــودي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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، كىك بمثابة مف الناحية العممية الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثمف الناحية القانكنية كالركف  لمسمطة التنظيمية الثػػػػػانػػػػػػػػػػي
ٌنمااف غير منتخب، ػػػػبرلم ، نتيجة لمضغكطات التي 1992مف طرؼ الممؾ، تتقرر أنشاؤه في  مٍعًييف كا 

 ع سنكات ىجرية. ػػػػػ، مدة النيابة فيو أربالثػػػػػانػػػػػػػػػػيةفي حرب الخميج  النػػػػػػػػظاـتعرض ليا 

ظامو في إبداء ػػػػػػػػ( مف ن15ما جاء في المادة )ػػػػك السعػػػػػػػكدماف ػػػة البرلمػػػػيمص مي ػػػػكتتمخ
ة لمدكلة التي تحاؿ إليو مف الممؾ، مناقشة الخطة العامة لمتنمية االقتصادية ػػػػػات العامػػػياسالرأم في السٌ 

بداء الرأم نحكىا، دراسة األنظم ، الدكلػػػػية كاالمتيازاتة كالمكائح كالمعاىدات كاالتفاقيات ػػػػكاالجتماعية كا 
بداء الرأم ػػػػػتفسير األنظ مة كمناقشة التقارير السنكية المقدمة مف طرؼ الكزارات كاألجيزة الحككمية كا 

قبؿ إصدارىا أك  الدكلػػػػية كاالمتيازاتفييا. كما يقكـ البرلماف بدراسة األنظمة كالمعاىدات كاالتفاقيات 
كتككيف المجاف  يؿ عمى القديمةعدتظـ الجديدة أك اقتراح كاقتراح مشاريع النُّ  يميا مف الممؾ.تيعد 

ة فمداكلكؿ ىذا يككف يتـ في الخفاء،  أىفَّ الغريب في األمر  أىفَّ غير  ،(1) المتخصصة مف بيف أعضائو
 المجمس غير عمنية بؿ سرية. 

ما يدؿ اسمو ىيئة استشارية فقط ػػػالمجمس ك ييعدنادنا عمى صبلحيات المجمس الشكرل ػػػػػػػكاست
ة كالرقابة عمى الحككمة مثمما ىك حاؿ البرلمانات في كؿ دكؿ العالـ بؿ ال يمارس كظيفة التشريع لؤلمٌ 

تشريعية ذات  ػػػػػػػػػػػػػػػ عػػػػػػػكدييفالسي تاب ا يقكؿ أحد الكي ػػػػكم ػػػػػػػػػػػػػػػ. كفي أحسف الحاالت (2) ميامو شكرية فقط
قرارتو تبقى دائمنا  أىفَّ ؾ ػػػػذل تنظيمية.األساسي لمحكـ بكصفو  النػػػػػػػػظاـمسؤكلية محدكدة لمغاية عبرىا 

 كتحديد حقكؽ ككاجبات أعضاء المجمس.  تىٍعًييفمنكطة بالممؾ، الذم يحتكر حؽ ال

اإلصبلح التي شممت مجمس الشكرل بغية إعطائو ىامش مف الحرية  اكالتػػػػمحؿ ػػػػـ كػػػػػكرغ
تبقى  أىنَّيا، كالتمثيؿ النسكم، غير كاالستجكابأكثر، كالرفع مف عدد األعضاء كحؽ المساءلة الكزارية 

. كيتككف مجمس (3) قارنة بدكؿ مجمس التعاكفى بالمي جدنا عف الممارسات البرلمانية حتٌ شكمية كبعيدة 
(، يختارىـ الممؾ مف أىؿ العمـ 150الينا مف رئيس كمائة كخمسيف عضكنا )ػػػح السعػػػػػػػكدمالشكرل 

بالمائة مف عدد األعضاء بعدما كاف في  20يقؿ تمثيؿ المرأة فيو عف  أالٌ كالخبرة كاالختصاص شرط 
 ؿ فقط. ا( يقتصر عمى الرج2013الماضي )قبؿ 

                                                           
(، المادة 23(، المادة )18(، المادة )15(، المادة )13، المادة )المرجع السابق "،السعػػػػػػػكدم"نظاـ مجمس الكزراء  (1)
(19.) 
 .83، ص المرجع السابق ،: دراسة في التحوالت واإلخفاقاتالسعـــــــوديةخب النُّ محمد بف صنيتاف،  (2)
الككيت: مركز الخميج )، تنسيؽ كتحرير: عمر ىشاـ الشيابي : الثابت والمتحول2013الخميج مجمكعة مؤلفيف،  (3)

 .58، ص (2013ياسات التنمية، لسٌ 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

120 

 

ت دكرات شيد فييا تطكرنا مستمرنا عمى ػػػػغاية اليكـ س أسيسو إلىػػػػس منذ تػػػد المجمػػػػػػكعق
دكرتو  اف يتككف المجمس مف رئيس كستيف عضكنا. كفيػػػى كػػػػػكلمستكل عدد األعضاء، ففي دكرتو األي 

المجمس ة أصبح الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثة صار المجمس مككننا مف رئيس كتسعيف عضكنا. كفي دكرتو الثػػػػػانػػػػػػػػػػي
ة انتقؿ العدد إلى رئيس كمائة كخمسيف الػػػػػػػػػرابػػػػػػػػػػػػػػػػعا مف رئيس كمائة كعشريف عضكنا. كفي دكرتو ػػػػككنن مي 

. كاستمر نفس العدد في الدكرة الخامسة كالسادسة. مع إضافة شيدتيا الدكرة السادسة بدخكؿ عضكنا
  .(1) بالمرأةتحديد ككطة خاصة  عبد اهللحينما قرر الممؾ . السعػػػػػػػكديةفي تاريخ  ألٌكؿ مرةالمرأة 

لجنة الشؤكف  -1الي: عمى النحك التٌ  لجنة، 14مف  السعػػػػػػػكدم لكف المجمس الشكر ػػػػكيتك
لجنة االقتصاد كالطاقة.  -3لجنة الشؤكف االجتماعية كاألسرة كالشباب.  -2كالقضائية. اإلسبلمػػػية 

لجنة  -7لجنة اإلدارة كالمكارد البشرية.  -6لجنة الشؤكف الخارجية.  -5 لجنة الشؤكف األمنية.-4
المجنة  -10المجنة المالية.  -9لجنة الثقافة كاإلعبلـ كالسياحة كاآلثار.  -8التعميـ كالبحث العممي. 

لجنة حقكؽ اإلنساف كالييئات الرقابية.  -12لجنة النقؿ كاالتصاالت كتقنية المعمكمات.  -11الصحية.
عمى المادة  بناءن  ذاػػػػلجنة المياه كالزراعة كالبيئة. كى -14لجنة الحج كاإلسكاف كالخدمات.  -13

  .(2) لممجمس ةالداخمػػػي( مف البلئحة 21الحادية كالعشركف )

ؾ ػػػػػ، رئاسة المجمس كذلؾ، فإفٌ ػػػػالمم طرؼ مف تىٍعًييفبال ()كف عضكية المجمسػػػما تكػػػػكمثم
 بـــند ــــمـــمح بـــن د اـــعب، 2009 عاـ اسة مجمس الشكرل منذػػػػكيتكلى رئ النمط.تسرم عمى نفس 

لـ يترأس مجمس الشكرل منذ  أىنَّوي  ،ـػػػػع العمػػػالسابؽ(، م السعػػػػػػػكدية)ابف مفتي  خــــيم آل الشيــــإبراى
اف ػػػػ، ككفػػػػٌكىىابيٌ كميـ مشايخ  شخصيَّاتبلث ػػػػػ( سكل ث2017 - 1992) تأسيسو إلى غاية اليكـ

يد ــــن عبـــح بـــصالالشيخ  و(، خمف2002 - 1992) يرــــجب بـــنإبراىيم  بـــن محـــمــــديـ: الشيخ ػػػػأٌكل
ا أماـ الممؾ بتقديـ تقارير سنكية عف ػػػرئيس المجمس ممزمن  ييعدك  (.2009 - 2002) يدــــحم بـــن

  .السعػػػػػػػكدمظاـ مجمس الشكرل ػػػػ( مف ن05مثمما تنص المادة ) توكمداكالأشغاؿ المجمس 

                                                           
 <https://bit.ly/2tOJ9Gd> ، في:2017مايك  13، شكىد في السعػػػػػػػكدمالمكقع اإللكتركني لمجمس الشكرل  (1)
ق(، ص 1435، )الرياض: إدارة المطبكعات كالنشر، مجمس الشورى اختصاصاتو وآلية عممومجمس الشكرل،  (2)

24. 
()  السعػػػػػػػكدم( مف نظاـ مجمس الشكرل 04ة )الػػػػػػػػػرابػػػػػػػػػػػػػػػػعشترط في عضك مجمس الشكرل حسب ما جاء في المادة يي 

أاٌل يقؿ عمره عف ك  ،أف يككف مف المشيكد لو بالصبلح كالكفاية ،الجنسية باألصؿ كالمنشأ سعػػػػػػػكدمأف يككف  :ما يمي
 ثبلثيف سنة.
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: ىك شرط تنظيمي، حيث ّولاْل  بشرطيف، ت مجمس الشكرل فبل تككف فعالة إالٌ راراػػػػػق أٌمػػػػػػا
ال يكون اجتماع مجمس الشورى نظامًيا، إاَل " :وي ، أنٌ السعػػػػػػػكدم( مف نظاـ مجمس الشكرل 16تشير المادة )

إذا حضر االجتماع ثمثا أعضائو عمى اْلقل، بمن فييم الرئيس أو من ينوب عنو، وال تكون القرارات نظامية، إاَل إذا 
صح التعبير بمزاج الممؾ، حيث  : فيك مرتبط إفٌ الثـــــانــــــــــيالشرط ا، ػػػػػأمٌ ". وافقت عمييا أغمبية المجمس

أن قرارات مجمس الشورى ترفع إلى الممك، وىو بنفسو يقرر ما " :( مف نظاـ مجمس الشكرل17تشير المادة )
وفي حالة قرر الممك إحالتيا إلى مجمس الوزراء، الذي ىو رئيسو، فإنيا في حالة  يحال منيا إلى مجمس الوزراء،

ذا تباينت وجيات  .والشورى تصدر عمى شكل قرارات بعد موافقة الممك عمييا توافقت وجيات نظر مجمسي الوزراء وا 
ما يراه  التخاذالموضوع يعاد إلى مجمس الشورى ليبدي ما يراه بشأنو ويرفعو إلى الممك  نظر المجمسين، فإنّ 

 ."مناسًبا

 ةــــــة القضائيـــطـــــ: السمالثــــــــــــالـــــــث الفــــــــــــرع

، كىي السعػػػػػػػكديةكاألخير مف سمطات الدكلة  الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثف ػػػػالرك القضائيػػػػػػةة ػػػؿ السمطػػػػشكٌ تي 
ع ػػالكاق أىفَّ ، غير (1)اإلسبلمػػػية تعتبر مستقمةن مف حيث الشكؿ بحيث ال تخضع لغير أحكاـ الشريعة 

ا ػػػتصارعن ف ػػػػالٌكىىابٌيي، حيث عرؼ مجاؿ القضاء الذم كاف مف اختصاص العمماء مرة أخرل أمر آخر
عندما  بمحمد بف عبد الكىاالٌكىىابٌي ؤسس المذىب مي  أىفَّ ىذا  ردي ػػػػعميو بينيـ كبيف أمراء آؿ سعكد، م

بشكؿ  السعػػػػػػػكديةالعربػػػػػػػػػٌية كقبؿ قياـ المممكة  ،(2) فيياي ػػػقاضال شغؿ منصبمرة إلى الدرعية أٌكؿ قدـ 
ممكي )سنة  عمى أمرو  بناءن  القضائيػػػػػػةظمة ػػػطيؿ كافة األني )مممكة الحجاز كنجد كممحقاتيا( تـ تعػػرسم

القضائي كتنظيـ عمؿ المحاكـ. منحت ىذه التعميمات الجديدة لمممؾ  النػػػػػػػػظاـ( يقضي بتكحيد 1927
كافقة عمى األحكاـ الصادرة عف المحاكـ كافة. كساعد عمى ترسيخ ىذه الفكرة مطمقة في المي  سمطةن 

 كالنػػػػػػػػظاـاف زعيـ القبيمة في منطقة نجد مسقط رأس الدكلة ػػػػك أيفة السائدة في المنطقة، التقاليد القبميٌ 
ة دكر القاضي، كفي بعض الحاالت كاف زعيـ لمزاكلمعنكية كمادية  دينا سمطةن ػػػػيممؾ تقمي السعػػػػػػػكدم

 .(3) األحكاـ تنفيذقاضينا، فيما يتكلى ىك اإلشراؼ عمى  يٍعًييفالقبيمة 

                                                           
، جريدة أم القرى "،السعػػػػػػػكدية، يتضمف: "نظاـ القضاء في 78، مرسـك ممكي رقـ: ـ/السعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةالمممكة  (1)

 (.04(، )03(، )02(، )01ىػ، المكاد: )1428رمضاف  19بتاريخ: 
 .25ص  )]د. ـ: د. ف.، د. ت.[(، ، ترجمة: دىاـ العطاكنةالمممكةركبرت ليسي، ( 2)
 .61 - 60 (، ص ص2009، )بيركت: دار الساقي، السعـــــــوديةالسمفية الجيادية في فؤاد إبراىيـ،  (3)



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــوآلي السعـــــــودي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

122 

 

خر آصح التعبير  فيك إفٌ  القضائيػػػػػػة،ؾ فكؽ كؿ األحكاـ ػػػػعتبر المميي  ،ذا المنطمؽػػػػف ىػػػكم 
ا  .(1)عتبر مكزع العفكما يي ػػػػعتبر أحكاميا نيائية، كمحكمة لبلستئناؼ، كالذم تي   ػػػػػػػػػػػػػػػكمف صبلحياتو أيضن

نياء خدمتيـ.  تىٍعًييف ػػػػػػػػػػػػػػػ لمحكـاألساسي  النػػػػػػػػظاـ( مف 52(، المادة )50حسب المادة ) القضاء كا 
أٌكؿ ) يــــريقــــالط ا عبـــد أىفَّ غير مف ينكب عنو في تنفيذىا.  تىٍعًييفأك  القضائيػػػػػػةكتنفيذ األحكاـ 

يرل عكس ىذا حيث يعتبر ، السعـــــــودي الّسياســـي النــــــــظامو: ػػػػفي كتاب (لمنّْفط سعػػػػػػػكدم كزير
ليا صبلت بالسمطة  أىفَّ كؿ ما في األمر  مف حيث المبدأ، لكفٌ  في المممكة مستقمةن  القضائيػػػػػػةالسمطة 
يتعمؽ بتنفيذ  فيماة الثػػػػػانػػػػػػػػػػيى، الترتيبات كاإلجراءات اإلدارية، ك ػػػػلك األي  :منطقتيف فقط، كىذا في التنفيذية
 . (2)األحكاـ

 ،السعػػػػػػػكديةالقضائي الحديث في  النػػػػػػػػظاـؿ إلى الممؾ فيصؿ في إرساء أسس ػػػػكد الفضػػػػيعك 
ي ـــاء المدنـــالقضقضائييف ىما:  نػػػػػػػػظاميفكقاـ بالفصؿ بيف ، أنشئت كزارة العدؿ 1970ففي العاـ 

ز، المحاكـ العاـ، ما قسـ المحاكـ إلى: المجمس األعمى لمقضاء، محاكـ التميٌ ػػػ، كيـــاء الشرعــوالقض
، مف يتكفؿ بأداء 1975المنشئ سنة  اءــــــى لمقضــــس اْلعمــــــالمجمكأصبح . (3) كالمحاكـ الخاصة

 القضائيػػػػػػةىـر السمطة  ييمثؿفي الببلد كرئيسيا  قضائيػػػػػػةالكظيفة القضائية، فيك عمى ىذا أعمى ىيئة 
ة ػػػالعام القضائيػػػػػػةمتكازيتيف ىما: السمطة  ؿ التقاضي في المممكة، فيككف عبر قناتيفػػػػشك ،اػػػػػأمٌ . (4)

العامة سمطة االختصاص في جميع  القضائيػػػػػػةكالقضاء اإلدارم )ديكاف المظالـ(، حيث يككف لمسمطة 
 . (5) التي ال تدخؿ ضمف اختصاص القضاء اإلدارم القضائيػػػػػػةالدعاكل 

 ظامـــــن سمى، المي السعػػػػػػػكديةدر الممؾ فيد نظاـ القضاء في ػػػػ، أص2007اـ ػػػػػػي عػػػكف
المجمس األعمى لمقضاء كأعمى ىيئة قضائية، ، الذم كرس دكر كمكانة مـــوان المظالــــاء وديــــالقض

عينكف مف طرؼ ر أعضاء، إضافة إلى رئيسو، الذم يحمؿ رتبة كزير، كميـ مي ػػػكىك يتككف مف عش
 : (6) يػػػالممؾ، عمى النحك اآلت

  ؛المحكمة العميا رئيس -أ
                                                           

(1) Laura S. Etheredge (edited), Middle East: region in transition Saudi Arabia and Yemen, (New York: 

Britannica Educational Publishing, 2011), p28. 
(2)

 Abdullah Al-Turaiqi, The Political System of Saudi Arabia, (Ghainaa Publications, 2008), p44. 
 .60 ، صالمرجع السابق، السعـــــــوديةالسمفية الجيادية في فؤاد إبراىيـ،  (3)
، (2007 - 1927) السعـــــــودية، المموك المحتسبون اْلمر بالمعروف والنيي عن المنكر في منصكر النقيداف (4)

 .62 (، ص2012)دبي: مركز المسبار لمدارسات كالبحكث، 
(5)

 Abdullah Al-Turaiqi, Op.cit, p45. 
 (.05، المادة )المرجع السابق"، السعػػػػػػػكدية"نظاـ القضاء في  (6)
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 ؛قضاة متفرغيف بدرجة رئيس محكمة استئناؼ ةػػػػأربع -ب

  ؛العدؿ ككيؿ كزارة -ج

 ؛ىيئة التحقيؽ كاالدعاء العاـ رئيس -د

 .أعضاء يتكافر فييـ ما يشترط في قاضي استئناؼ ةػػػػػبلثػػث -ق

 الفقرتيف:، كاألعضاء المنصكص عمييـ في قضائيػػػػػػةؿ رئيس أعمى ىيئة ػػػدة عمػػكف مػػػػػكتك
بالنظر إلى  القضائيػػػػػػةع سنكات قابمة لمتجديد. كتسيطر ىذه الييئة عمى كافة السمطة ػػػػػػ)ب( ك)ىػ( أرب

ميمة النظر في كؿ شؤكف ب، يتعمؽ ٌكؿاأل: إلى جزئييفالصبلحيات المخكلة ليا، كالتي يمكف تقسيميا 
عارة،ندب ك تأديب، ك كترقية،  تىٍعًييفالقضاة الكظيفية مف  ترخيص ك نقؿ لمقكاعد، ك تدريب، ك  كا 

 الثػػػػػانػػػػػػػػػػيا الشؽ ػػػػلشأف بعد مكافقة الممؾ عمييا. أمٌ رقابة كتفتيش، ثـ إصدار المكائح بيذا اك  باإلجازات،
صدار ػػػػكلاالستئناؼ، الدرجة األي المحاكـ )فيتعمؽ بإنشاء المحاكـ كاإلشراؼ عمييا، كتسمية رؤساء  ى( كا 

اختصاصاتيـ كصبلحياتيـ. إضافة إلى ىذا يتكجب عمى ىذه الييئة إعداد تقرير سنكم قكاعد تنظـ 
، كحسب ما السعػػػػػػػكدمالقضاء  نػػػػػػػػظاـىيكمة  أٌمػػػػػػا .(1) لمممؾ عف كضعية القضاء في البمد لمنظر فيو

  :(2) اليعمى النحك التٌ  مقسـه  وي جاء في القانكف المنظـ لو، فإنٌ 

 في اختصاص القضاء العاـ، رئيسيا  قضائيػػػػػػة: كتعتبر أعمى سمطة اـــالعمي ةــــالمحكم
نشاء أك  يؿ مبادئ قضائية كنقض األحكاـ عدتيحمؿ رتبة كزير. كتمارس التصديؽ عمى األحكاـ كا 

القضاء في  نػػػػػػػػظاـ( مف 11لمادة )احسب ما جاء في ػػػػػػػػػػػػػػػ ميمتيا األساسية  أىفَّ  بىٍيدى  القضائية.
ي ػػػة، كما يصدره كلاإلسبلمػػػيمراقبة سبلمة تطبيؽ أحكاـ الشريعة تتمحكر في فيي  ػػػػػػػػػػػػػػػ السعػػػػػػػكدم

 في القضايا التي تدخؿ ضمف كالية القضاء العاـ. اإلسبلمػػػية األمر مف أنظمة ال تتعارض مع الشريعة 
 افــــة االستئنــــمحكم . 
 الجزائية محاكـ  المحاكـ -ب العامة. المحاكـ -أكىي:  :ىــــلو ة اْل ـــم الدرجـــــمحاك

 العمالية. محاكـ -ث التجارية. المحاكة -ت .شخصيَّةحكاؿ الاأل

                                                           
(، المادة 50)(، المادة 49(، المادة )47(، المادة )05، المادة )المرجع السابق"، السعػػػػػػػكدية"نظاـ القضاء في  (1)
(06.) 
 (.10(، المادة )09، المادة )المرجع نفسو (2)
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بالرمزية، فيي  السعػػػػػػػكدمؼ مياميا في القضاء نصً  مكف أفٍ دؿ يي ػػػػكزارة الع أىفَّ ف ػػػػػي حيػػػف
القضاء  نػػػػػػػػظاـمثمما ينص  اإلدارم كالمادم فقط عمى المحاكـ ككاتبات العدؿ اإلشراؼتتكلى ميمة 
لى جانب  ( منو.73في المادة ) السعػػػػػػػكدم ػػ: عرؼ بالقضاء العادم يكجد في المممكة ما يي  النػػػػػػػػظاـكا 

ما ػػػكيتألؼ ديكاف المظالـ ك .(1) ـ، كىي ىيئة قضاء إدارية مستقمة ترتبط مباشرة لمممؾػػػػكف المظالػػػدي
مف رئيس بمرتبة كزير، كنائب رئيس أك أكثر، كعدد كاؼ مف  نػػػػػػػػظامومف  (02)جاء في المادة 

  .كنحكىـالقضاة، كيمحؽ بو العدد البلـز مف الباحثيف كالفنييف كاإلدارييف 

عارضة مي  ةيعتبر أداة فعالة لمجـ أيٌ  إذ، الٌسياسػػػةا في ػػػػدكرنا ميمن  السعػػػػػػػكدمب القضاء ػػػػيمعك 
، حيث ال يتردد في الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـكف تيديدنا أك خطرنا عمى ػػػمشكٌ ئؾ الذيف يي أكل ًسيَّما الحتممة مي 

يعتبره المسؤكؿ الكحيد  السعػػػػػػػكدمظاـ ػػػػػمستقؿ فالن كألىنَّوي إصدار أحكاـ اإلعداـ أك السجف في حقيـ، 
ٍفكى  تعكَّيرو، فقد ساىمت أحكاـ القضاء مثبلن في ػػػػعف قرارت في  السعػػػػػػػػكدية – اإليرانػػػػػػػية العبلقػػػػػػات صى

عندما الشػػػػػاه ى أياـ ػػػػػلك الدبمكماسية بيف البمديف، األي العبلقػػػػػػات مناسبتيف، أدت في كمتاىما إلى قطع 
ا بإعداـ حاج  السعػػػػػػػكدمأصدر القضاء  فكانت عندما  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيةا الحالة ػػػػػ، أمٌ (1943) إيرانػػػػػػػيحكمن

كـ عمى رجؿ الدّْ   ات.ػػػػػؾ مف تداعيػػػج عف ذلػػػكما نت (2016) عداـنمر باقر النمر باإل الشّْيعييف حي

:الثـــــانــــــــــي المــــــبحــــــــث  

العربـــــــــّية ة ـــفي المممكالّسياســـي واعل غير الرسمية في صناعة القرار ــالف

ةـــــــــــــــوديـــــــعـــــالس  

عناصر  ةػػػػػػػا إلى ثبلثػػػند دائمن تة يسػػػػػػكاره الثبلثػػػػفي أط السعػػػػػػػكدم الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـاف ػػػػػػك
، لمنػػػػػػػػظاـيديكلكجي ت اإلطار اإلػػػمالتي شكٌ الٌكىىابٌية كة ػػػػيف أك باألصح الدعالدّْ  ياــــأّولأساسية 

، في حيف كانت الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـؿ عمييا ػػػػشكٌ القبيمة، كىي القاعدة االجتماعية التي تي  ثـــــانــــــــــييا
كمة مف مختمؼ القكل االجتماعية السائدة ىي شٌ خمدكف المي سمييا ابف ما يي ػػػأك الشككة ك العسكريػػػػػػػةالقكة 

                                                           
بتاريخ: ، جريدة أم القرى، يتضمف: "نظاـ ديكاف المظالـ"، 78، مرسـك ممكي رقـ: ـ/السعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةالمممكة  (1)
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ا ػػػػكاف إيذانن  النّْفط كاكتشاؼقياـ الدكلة  أىفَّ ذا في البدء غير ػػػػاف ىػػػػػ. ك(1) ثػػػالضمع األخير في ىذا المثم
ة تختمؼ ػػػمرحمة الدكل أىفَّ ا ػػػا، إذا أدركنػػػىذا األمر منطقين  ييعد. لمنػػػػػػػػظاـؿ كأركاف جديدة ػػػػػػبظيكر فكاع

ا مي األىداؼ مي  أىفَّ ا ػػػمف حيث األىداؼ كالغايات عف مرحمة التأسيس، كبم ختمفة. ختمفة، فاألدكات أيضن
حيث ظيرت فكاعؿ جديدة فيو لـ يعرفيا مف بعف ىذه القاعدة  السعػػػػػػػكدم الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـلف يخرج 
  رى؟ــــتا ــــذا يــــف ىـــــكيافظت أخرل عمى مكانيا. ػػػأخرل لتصير ىامشية بينما ح تقبؿ كضعف

ا ػػػػػحيث ساىمت إمٌ ب ده في األحداث كالتطكرات الجديدة داخؿ المممكةػػػػذا نجػػػػػر ىػػػػػػتفسي
يد ابف عمى لمحجاز بعد سقكط دكلة األشراؼ  السعػػػػػػػكدييفـ ؿ. فبضٌ ػػػػػأك بقاء الفكاع باختفاءبظيكر أك 
بلن جديدنا ػػػالحرميف الشريفيف بكؿ ما ليما مف رمزية عند المسمميف فاع أصبح رعاية، 1926سعكد سنة 

، كيستمد منيا كالٌسياسػػػيةية ػػػينيعمؿ عمى تعزيز شرعيتيا الدّْ بحيث  السعػػػػػػػكديةضمف المنظكمة 
بمثابة  1933 ما كاف عاـػػػػكي. ػػػػػػالدكلفاإلسبلمػػػي ك  العربػػػػػػػػػيٌ  بؿ ،المحمي فقطحضكره ليس  النػػػػػػػػظاـ

. لمنػػػػػػػػظاـي شرعية جديدة ػػػليضيؼ الريع البتركل ،النّْفطتـ اكتشاؼ  أيف اريخ المممكةػػػفي ت مرجعي عاـ
تمعب  الدكلػػػػية كأفٍ  كالٌسياسػػةتتحكؿ إلى منطقة جاذبة في  ف المممكة أفٍ ىذا السبلح الجديد الذم مكٌ 

 ي. ػػػػػػكالدكل اإلقميمػػػػػػػييمة عمى المستكل أدكرنا مي 

 تختمؼ عف تمؾ التي نشأت في الماضي، كلعؿ أىـ فاعؿو لة جديدة إذف ظيرت ػػػػح دكلػػػػمبلم
، المالكػػػػػػػة العائمػػػػػػػػػةالجديدة، ىك  - القديمةضمف ىذه الدكلة  الٌسياسػػػيغير رسمي في صناعة القرار 

كصناعة القرار فيو،  السعػػػػػػػكدم الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـنية ضمف بي  اػػػكجكىرين  ااسين ػػػ أسبلن ػػػػؿ فاعالتي تشكٌ 
 النػػػػػػػػظاـعمى مركزتييا داخؿ الٌكىىابٌية  الدّْينيةؤسسة في المي  ةتمثمينية المي كل الدّْ ػػػػبينما حافظت الق

مكقعيا  الثةػػػػػػػالسعػػػػػػػكدية الث ، فقدت القبيمة التي كانت ركننا أساسينا في المرحمة الجنينة لمدكلةالٌسياسػػػي
 كنفكذىا.

ة أىـ الفكاعؿ غير ػػػفي ىذا المبحث دراس اكؿػػػػنح ،بسطةاس ىذه التكضيحات المي ػػػػػػػى أسػػػػعم
ٍنػػػػػػػػػػػعتمعب دكرنا في عممية  ػػػػػػػػػػػػػػػ أىنَّيايعتقد الباحث ػػػػػػػػػػػػػػػ رسمية التي ال )بغض النظر  السعػػػػػػػكدمالقرار  صي

 العائمػػػػػػػػػةالي: التٌ ره(، مف خبلؿ دراسة كؿ فاعؿ بشكؿ منفصؿ، عمى النحك ػػػعف حجـ الدكر كأث
  .النّْفط ؛نيةػػػػػكاألم العسكريػػػػػػػةالقكل  ؛القبيمة ؛ينيةالمؤسسة الدّْ  ؛المالكػػػػػػػة

                                                           
 العربـــــــــّيةالقرار في اْلنظمة  يصنـــــــــعكيف يكسؼ مكي، "الحالة السعكدية"، ضمف: أحمد يكسؼ أحمد]كآخركف.[،  (1)

 –المغرب  –مصر  –لبنان  –الكويت  –العراق  –سورية  –السودان  –السعـــــــودية  –الجزائر – دراسة حالة: اْلردن
 . 150(، ص 2010، العربػػػػػػػػػٌية، تحرير كتنسيؽ: نيفيف مسعد، )بيركت: مركز دراسات الكحدة اليمن
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 )آل سعود( ةـــــــة المالكـــــــــالعائم اْلّول: المـــــــــطمب

 عامـــــة سعود لمـــحة آل اْلّول:الفــــــــــــرع 

كليس ىذا التصريح ميت باسـ أسرتو كحكمتيا ذريتو. عمى يد رجؿ، كسي  السعػػػػػػػكديةت ػػػػػتأسس
األمر كمو يتعمؽ  فإفٌ  الٌسياسػػػةعند الحديث عف  أىنَّوي و يؤكد حقيقة مجرد تصكر تاريخي حي فقط، كلكنٌ 

غاية االتفاؽ التاريخي المشيكر بيف الميحمدييف،  ىإلالعربػػػػػػػػػٌية شبو الجزيرة  أىفَّ ة، ػػػكالحقيق .(1) باألسرة
يني التحالؼ بيف الدّْ  أىفَّ  بىٍيدى ، كعائمػػػػػػػػػة تعرؼ شيئنا عف آؿ سعكد تكف لـ بف عبد الكىاب، كابف سعكد

ؿ التي حكمت المنطقة. ػػػػػيدخمكا التاريخ كيتحكلكا إلى أحد أشير العكائ مكف آؿ سعكد مف أفٍ  كالٌسياسػػػي
صغيرة تبعد حكالي . ىاجركا إلى الدرعية، كىي قرية رنـــــآل مقكاف آؿ سعكد قبؿ ىذا معركفيف باسـ 

مقرف مف  بف محمد بف سعكد كىك كيمكمترنا عف الرياض أيف تمكف فيما بعد أحد أفراد آؿ مقرف، 20
أصبح جزءن ال يتجزأ مف  كالذم ككذا التأسيس لعائمة كسبللة حاكمة سعػػػػػػػكديةدكلة ٌكؿ التأسيس أل

 .العربػػػػػػػػػٌيةاريخ الجزيرة ػػػت

لـ تكف مرتبطة  أىنَّياز عائمة آؿ سعكد في الماضي كجعميا تنجح كتستمر ما ميٌ  أىفَّ  ع،ػػػػػػػكالكاق
اح ليا أف تمعب دكر الكسيط بيف مختمؼ ػػػما أتالعربػػػػػػػػػٌية قبيمة بدكية معركفة في شبة الجزيرة  ةبأيٌ 

كاألسرة الحاكمة )آؿ د أفراد آؿ سعكد بشكؿ عاـ ػػػػتزاي أىفَّ . غير (2) الشرائح االجتماعية مف حضر كبدك
عبد العزيز( بشكؿ خاص بحيث تحكلت إلى أكبر أسرة عمى مستكل العالـ، إذ يقدر عدده أفرادىا 

. جعميا تتحكؿ لما يشبو القبيمة الحاكمة. كأدل في نفس الكقت إلى احتداـ (3) فردنا 22000بحكالي 
ة ػػػة في الماضي إلى زكاؿ الدكلالداخمػػػيات راعػػػػػػبيف أفرادىا. كمثمما أدت الص كالصػػػػػػػراعالمنافسة 
حياءىا الممؾ عبد العزيز، الذم إاد ػػػأع ة في سبعينيات القرف التاسع عشر إلى أفٍ الثػػػػػانػػػػػػػػػػي السعػػػػػػػكدية

تستقر  قبؿ أفٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػ العرايؼ ًسيَّما ال ػػػػػػػػػػػػػػػ خكانو كأبناء عمكمتوإلـ يسمـ ىك اآلخر مف منافسة مف 

                                                           
 .506، ص المرجع السابقبيجت قرني كمعتز عبد الفتاح، ( 1)
(، 2005، )بيركت: دار الساقي، في القرن الحادي والعشرين السعـــــــوديةمأزق اإلصالح في مضاكم الرشيد،  (2)

 .39 ص
 02، شكىد في 2014فبراير  Project Syndicate، 13 ،مي يماني، "آخر السبعة السديرييف"، ترجمة: مايسة كامؿ (3)

 <https://bit.ly/2IMqHT3> ، في:2016يكنيك 
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بتأسيس خط نسب  ػػػػػػػػػػػػػػػ يــــي يمانــــم السعػػػػػػػكديةما تقكؿ الباحثة ػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػما سمح لو األمكر بيده. 
 .(1) و )آؿ عبد العزيز(زاع عميو لمخبلفة عبر أبنائً ػػػػػكاضح ال ن

 السعـــــــودي البيت داخــــل اْلجنحة صـــــــراع: الثـــــانــــــــــيالفــــــــــــرع 

 الثػػػػػانػػػػػػػػػػية السعػػػػػػػكديةة المريرة التي مرت بيا الدكلة كاألسرة عقبة سقكط الدكؿ ػػػػػالتجرب إفٌ 
الحيمكلة دكف تكرار الكقكع في مثؿ ىذه الكارثة، الشيء  محاكلة، دفعت ابف سعكد إلى 1891عاـ 

تحكيؿ انتقاؿ السمطة مف العمكدية إلى األفقية( أراد لمحكـ )الذم جعمو يقيـ بنفسو آليات غير رسمية 
كىك يدرؾ أكثر مف غيره خطكرة مشكمة الخبلفة كما كاف ليا  ًسيَّما ال .(2) بيا ضماف تماسؾ األسرة

ث  بلػػػػ(، ث1891 - 1734عة عشرة خبلفةن تمت ما بيف )ػػػػعمى أسبلفو، فمف بيف أرب ار كخيمةػػػػثآمف 
 . (3) ا اغتياالت أك حركبنا أىميةػػػػا الباقي فشيدت كميا إمٌ ػػػنزاع، أمٌ  فقط تمت بدكف أمٌ 

الكاحدة  ةأبناء األسر  الداخمػػػي بيفالصػػػػػػػراع ـ المجيكدات التي بذليا ابف سعكد لتفادم ػػػػػػكرغ
بيف الممؾ  أٌكؿ مظاىرهشقاء، كانت األيدب بيف اإلخكة غير كالصػػػػػػػراع سرعاف ما بدأ التنافس  أىنَّوي غير 

، تكلى ابنو سعكد الحكـ بعده، كىك 1953 عاـ ؤسسؿ. فبعد كفاة الممؾ المي ػػده فيصػػػػي عيػػػسعكد ككل
ا في ػػػػكـ كراثين (، الذم حدد الحي 1932 عاـ يدػػػػا لمعػػػين ػػػكل افػػػػبكصية مف أبيو )ك إخكتوا بيف ػػػػاألكبر سنن 

س ا أماـ انتقاؿ سمً ػػػيد. ما جعمنػػػػػينا لمعػػػػفيصؿ كل الثػػػػػانػػػػػػػػػػياس العمر، ككاف االبف ػػػو عمى أسأبنائً 
ية تذكر مع إخكانو غير األشقاء. كتقاسـ سعكد كفيصؿ في لأك مكاجية  ةلمسمطة لصالح سعكد كدكف أيٌ 

السنكات القميمة البلحقة السمطة كالمسؤكليات كفؽ ما تسنى ليما، فعمد سعكد إلى تعزيز قاعدة حكمو 
ى ػػػػػلك أي ضمف صفكؼ العائمة، بينما سعى فيصؿ إلى التركيز عمى مجمس الكزراء. حينذاؾ بدأت تظير 

ة، كأخكيو فيد، الداخمػػػيؿ التعيينات، فكاف مف مؤيدم فيصؿ ابنو عبد اهلل كزير مبلمح االنقساـ مف خبل
 د. ػػػإضافة إلى األخ اآلخر خال ،(4) كسمطاف

                                                           
، 2011 نكفمبر 07 ترجمة: إبراىيـ محمد عمي، ،DW"، ٌكىىابٌيةمي يماني، "األمير نايؼ: قبضة حديدية كرؤية  (1)

 <https://bit.ly/2KIzMhQ>في: ، 2017 سبتمبر 25شكىد في 

، ترجمة: عبد الحؽ الزمكرم )بيركت: السعـــــــوديةزمن الصحوة: الحركات اإلسالمية المعاصرة في ستيفاف الكركا،  (2)
 .21 (، ص2012كالنشر،  لؤلبحاثالعربػػػػػػػػػٌية الشبكة 

 .21(، ص 2002، ترجمة غادة حيدر، )بيركت: دار الساقي، السعودية العربـــــــــّيةالخالفة في جكزيؼ كشيشياف،  (3)
: األكضاع الداخمية كاالقميمية كالدكلية، 2، الفصؿ السعـــــــوديةاغتيال الممك فيصل والخالفة نبيؿ خميؿ خميؿ،  (4)

 <http://bit.ly/2mt48u9>، في: 2016يكنيك  03الخبلفة بيف سعكد كفيصؿ، شكىد في 
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الممؾ سعكد أبناًئًو )الممكؾ الصغار( في مناصب حساسة عمى غرار عًييف  ،ؾػػػػػػؿ ذلػػػقابمي 
الممكي )بندر كمنصكر( ككزير الدفاع )فيد كمحمد( كأمير  كقيادة الحرسقيادة الحرس الكطني )سعد( 

منطقة الرياض )بدر(، كأمير مكة كرئيس الديكاف الممكي )عبد اهلل(. ما أثار قمؽ إخكتو إزاء ميؿ سعكد 
إشارة إلى نية  التىٍعًييناتالكثير منيـ أف تككف ىذه  خشيلحرمانيـ مف المناصب الحككمية البارزة، كقد 

ىذه الحكادث نجـ عنيا ظيكر قكل جديدة في صناعة  .(1) خكتوإسعكد نقؿ الخبلفة إلى ذريتو بدؿ 
بيف كؿ مف الممؾ سعكد ككلي عيده فيصؿ حكؿ  الصػػػػػػػراعتجمت بكضكح مع احتداـ  السعػػػػػػػكدمالقرار 

ميـ في قمب مكازيف القكل لصالح طرؼ  ي دكره ػػػلمتحالفات داخؿ البيت الممكإدارة الحكـ، أيف كاف 
بلثة مراكز أك دكائر متصارعة عمى السمطة. ػػػػػػػػمة إلى ثػػػػالحاك السعػػػػػػػكديةمعيف. حيث انقسمت األسرة 

بينما حظي فيصؿ بمساندة  ،فكاف الممؾ سعكد يستند إلى مجمكعة مف األمراء كبعض شيكخ القبائؿ
)يعكد نسبة لجية أمو إلى الشيخ محمد الٌكىىابٌييف يف مف عمماء الدّْ  مجمكعة أخرل مف األمراء كالكثير

ة، فتزعميا األمير طبلؿ المتمتع بتأييد الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثا الفئة ىاب( كتجار الحجاز المتنفذيف، أمٌ بف عبد الك 
التي انبثؽ منيا خريجي الجامعات األجنبية كعدد مف المكظفيف الكبار، كىي  فئة المثقفيف الناشئة مف

 .(2)رارــــراء اْلحـــاْلم ػػ:مي بالحقنا ما سي 

يكمف في كيفية انتقاؿ السمطة في  السعػػػػػػػكدم الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـؿ األساسي في ػػػشكاف المي ػػػػػػك
ز بتقارب السف، كمبدأ الخبلفة دة، يتميٌ عدتظؿ جيؿ يتككف مف عدد كبير مف األبناء مف زيجات م
عدد أفراد األسرة )عكائؿ داخؿ  ارتفاع أىفَّ األفقي )بيف اإلخكة أبناء الممؾ المؤسس( الجامد. إضافة 

ات بيف األمراء. ػػػراعػػػػالتنافس كالصًحدَّة ات كاضحة النتقاؿ السمطة يزيد مف ػػػالعائمة( كعدـ كجكد آلي
داخؿ البيت الممكي يعترييا الكثير مف الغمكض  الٌسياسػػػيةلترتيبات كانت التحميبلت لكصؼ ا ،ذاػػػلي

ف ك .كالمبس كعدـ الدقة  تصارعتيف مف أبناء الممؾاف التحميؿ التقميدم الشائع يقسميا إلى كتمتيف مي ػػػػكا 
ىك  ،(The Sudairi Seven) عةــــون السبـــديريالسُ  :أّواًل  ؤسس مف أجؿ السيطرة عمى الحكـ، كىـ:المي 
ىـ حسب  ،ديريحصة بنت أحمد السُ مف أبناء الممؾ عبد العزيز مف زكجتو  ةعػػػػػطمؽ عمى سبسمى يي مي 

تركي  -4عبد الرحمف.  -3(. عيدػػػػػػلميه ػػػػػسمطاف )تكفي كىك كل -2)متكفي(.  الممك فيد -1الترتيب: 
: ثـــــانــــــــــًيا .أحمد -7. الممك سممان -6عيد(. ػػػػػػيي لمػػػػػنايؼ )تكفي كىك كل -5)متكفي(. الثػػػػػانػػػػػػػػػػي
ا عمى بعض أبناء الممؾ ديريكف يي لقب السي  أىفَّ  ،اػػػػاإلشارة ىن رتجدك . ونــــــديريغير السُ  طمؽ أيضن

                                                           
اغتيال فيصل بين الرواية الرسمية ودوافع : 3، الفصؿ السعـــــــوديةاغتيال الممك فيصل والخالفة نبيؿ خميؿ خميؿ،  (1)

 <http://bit.ly/2zSeLQO> ، في:2016يكنيك  03، شكىد في أمريكا والسديريين
يكنيك  20، شكىد في 2005مايك  22، 1205، العدد: الحوار المتمدنسعد الجيني، "مطالب ككعكد لـ تتحقؽ"،  (2)

 <http://bit.ly/2NLf9mW> ، في:2015
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، كىـ ديرم()آؿ السي  ديرم المشيكرةالمؤسس اآلخريف، الذيف كلدكا مف أميات تنتمي إلى قبيمة السي 
أمراء. ىـ: بدر، عبد اإللو، عبد  ةػػػبلثػػػ: يضـ ىذا الجناح ثونــــون الداعمــــديريالسُ  -1قسميف: 

ا مف : يتشكٌ الثــــــــــــالـــــــثري ـــــديالجناح السُ  -2. ديريىيا بنت سعد السُ المجيد، أميـ ىي:  ؿ أيضن
)أخت  ديريالجوىرة بنت سعد السُ ، مساعد، عبد المحسف، أميـ ىي: الثػػػػػانػػػػػػػػػػيأمراء: سعد   ةبلثػػػػػػػث

 ديرم(.ىيا بنت سعد السي 

قاعدة  في نفس الكقت ال يمكف اعتباره أىنَّوي غفالو غير إذا التحميؿ ميـ كال يمكف ػػػػى أىفَّ ع ػػػػكم
كيصبح ىذا التحميؿ  ديريف السبعة أنفسيـبيف السي  الصػػػػػػػراععامة يصدؽ في كؿ الفترات، فقد يتحكؿ 

ضمف الفريؽ  كالٌسياسػػػيةرات الديمغرافية القائـ عمى أساس المعارضة الثنائية عاجزنا عف كصؼ التغيُّ 
ديرم( تضامف الرابطة األمكمية )حصة بنت أحمد السي  أىفَّ ديرم الحاكـ، فالمعارضة الثنائية تفترض السي 

كمية أك أبكية كانت أمي  التضامف الناجـ عف القرابة سكاءن  أىفَّ يا تغفؿ ، لكنٌ الٌسياسػػػيىك أساس التضامف 
 . (1) معينة كٌسياسػػػيةية ػػػاريخػػػػات تػػػالنسب تتجمى دائمنا في سياق

داخؿ البيت الممكي مف  الٌسياسػػػةا في تحميؿ دكاليب كدىاليز ػػػػاعتمدن ،نطمؽذا المي ػػػػف ىػػػػم
تصارعة مف أجؿ السيطرة كالتفرد بالمجد، كىك نفس مي  نفكذ(القاعدة كجكد أجنحة كعصب )دكائر 

قي العصبيات األخرل ضمف حمقة حمزكنية االتحميؿ الخمدكني القائـ عمى تغمب عصبية قكية عمى ب
سيطرة تستمد قكتيا غالبنا مف خ المممكة بيا أجنحة قكية مي ػػػاريػػػػػكؿ مرحمة مف ت أىفَّ مستمرة، ما يعني 

الممؾ أك القرب منو كأجنحة معارضة تسعى لمكصكؿ إلى السمطة، كأخرل ضعيفة كىامشية نتيجة 
مف ىذا التحميؿ التقسيمي،  كانطبلقناجرل تيميشيا بعدما كانت في السمطة.  أىنَّيالعكامؿ ذاتية فييا أك 

 ؾ:ػػػبلىا دكائر أخرل، كفيما يمي تفصيؿ ذلػػػػسعكد، ت لمنفكذ كانت دائرة أك جناح الممؾ أٌكؿ دائرة فإفٌ 

 (1964 - 1953ود )ــــسع كـــرة الممــــدائ  -1

إذ  1919 األٌكؿ سنةاء المؤسس بعد كفاة أخيو الشقيؽ تركي ػػػبر الممؾ سعكد أكبر أبنػػػػػعتيي 
عمى السمطة بينيا حاد  بصػػػػػػػراعز حكمو ، تميٌ 1964 سنة إلى غاية 1953 سنة حكمت دائرتو مف

 األمر الذم السعػػػػػػػكدمأدل بدكره إلى انقساـ داخؿ البيت مما د فيصؿ كجماعتو، ػػػػي العيػػػكبيف كل

                                                           
العربـــــــــّية المممكة "، السعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةمضاكم الرشيد، "دكائر النفكذ: األسرة المالكة كالمجتمع في المممكة  (1)

 2، تحرير: بكؿ ارتس كغيرد نكنماف، ط والمجتمع والشؤون الخارجية الّسياســـيفي الميزان االقتصاد  السعـــــــودية
 .231 (، ص2013، العربػػػػػػػػػٌية)بيركت: مركز دراسات الكحدة 



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــوآلي السعـــــــودي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

130 

 

لصالح  الصػػػػػػػراعسـ حي  ا إلى أفٍ ػػا كخارجين ػػػداخمين  السعػػػػػػػكديةات ػػػػياسانعكس بصكرة سمبية عمى السٌ 
ؤسس إلى سعكد انتقاؿ السمطة مف الممؾ المي  أىفَّ فعمى الرغـ مف  .تمثؿ في فيصؿالمي  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيالطرؼ 

سعكد إلى تقكية مركزه مف خبلؿ عائمتو  اتجاه أىفَّ  غيرا سابقنا، ػػػما أشرنػػػػكانت بطريقة سمسة كسممية ك
 ةلكقؼ أيٌ و( عمى حساب اإلخكة، جعمتيـ يشعركف بالقمؿ كالخكؼ كيتحالفكف مع فيصؿ الصغيرة )أبنائً 

 نية مف سعكد لنقؿ الحكـ إلى األبناء بدؿ األعماـ. 

الممؾ سعكد مف خبلؿ  مف ػػػػػػػػػػػػػػػا ػػطبيعين  رناػػػاف أمييعد المذاف ػػػػػػػػػػػػػػػذا الشؾ كالريبة ػػػػير ىػػػػػيظ
الحساسة، كقيادة أبنائو حدثي السف كعديمي الخبرة نسبينا في بعض المناصب  تىٍعًييفقدامو عمى إ

مارة الرياض، ك ،ككزارة الدفاع ،اسة الديكاف الممكيػػػكرئ ،كالحرس الممكي ،الحرس الكطني  اعتمدما ػػػكا 
ػػ: عرؼ بو مع فيصؿ كجماعتو، إضافة، إلى ما يي ػػػػة كالتجارية لمساندتو في صراععمى الدكائر القبميٌ 

د عـز ػػػؤك. كمما يي (1)الذيف تحالؼ معيـ بصفة مؤقتة ككخيار تكتيكي فقط ال غير رارـــــراء اْلحــــاْلم
ؤسس مع إخكتو تو تكرار نفس استراتيجية أبيو المي محاكلالممؾ سعكد عمى إقصاء إخكانو مف الحكـ 

 . (2) بنتنا 54ك ابننا 53كأبناء عمكمتو، مف خبلؿ االستكثار مف األبناء كالزيجات، إذ كاف لو أكثر مف 

اكؿ ػػػحي المحنؾ، فقد ػػػكالدبمكماس الٌسياسػػػيةد صاحب الخبرة ػػػػي العيػػػػفيصؿ كل ،اػػػػػأمٌ 
شقاء( الذيف األغير إخكانو ) تىٍعًييفسمطات الممؾ مف خبلؿ سيطرتو عمى مجمس الكزراء ك  إضعاؼ

كنا عمى الببلد في المستقبؿ كيرد ػػػسيصبح مم الذم ػػػػػػػػػػػػػػػ فيدٍعًييف يتقاسمكف معو نفس التكجو فيو، فقد 
سمطاف كىك أخ  كعًييفلمتعميـ،  ككزير ػػػػػػػػػػػػػػػ بعض أبنائو في مناصب حساسة بتىٍعًييفالجميؿ إلى فيصؿ 

 أىفَّ  ،. مع العمـ(3) ةالداخمػػػيد إلى ابنو عبد اهلل بحقيبة فيد الشقيؽ ككزير المكاصبلت، بينما عيً 
المالية، ك ة، الداخمػػػيك ت كزارات فقط ىي: الخارجية، ػػػػالكزارم في تمؾ الفترة كاف يضـ سالمجمس 

 .الصحة، كالمكاصبلتك الدفاع كالطيراف، ك 

األجنحة استطاع في النياية إقصاء جناح الممؾ  صػػػػػػػراع أىفَّ  ،منا في ىذا السياؽػػػػا ييػػػػم
تجبر الممؾ عمى النزكؿ عف  الٌكىىابٌييف عف طريؽ فتكل مف العمماء السعػػػػػػػكديةادرة في الحالة ػػػبطريقة ن

قاعدة األكبر سننا إلى اآلبد لصالح الجناح األكثر قكة  كسرتالحادثة  ه. ىذ1964العرش ألخيو سنة 
 أيفي، ػػػػياسكىيمنة، كبانتقاؿ الحكـ إلى فيصؿ خرجت دائرة الممؾ سعكد منذ ذلؾ الحيف مف الشأف السٌ 
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كال تزاؿ لحد الساعة تتحمؿ تبعات الذكريات السيئة  السعػػػػػػػكدمتأثير يذكر داخؿ البيت  ليا أمٌ  ييعدلـ 
عارضيف لمحكـ بعض أحفاد الممؾ سعكد أصبحكا مف أشد المي  أىفَّ ى كجدىـ، حتٌ  (1) التي خمفيا كالدىـ

 . السعػػػػػػػكدم

 (1975 - 1964ل )ـــفيص كــــرة الممـــدائ  -2

مع سعكد بدأت ترتسـ مبلمح دائرتو  الصػػػػػػػراعاء ػػػكؿ فيصؿ إلى الممؾ كقبؿ ذلؾ أثنػػػػػبكص
 تختؼً استمرت كلـ  أىنَّياز فييا ميٌ المي  أىفَّ ، غير 1975 عاـلغاية اغتيالو  1964 عاـ التي حكمت مف

المقصاة كمينا. قكة ىذه الدائرة  األيكلػػػػػىبعد كفاة قائدىا مف خبلؿ أبناء فيصؿ كأحفاده عكس الدائرة 
، فقد كاف يناػػػػػػػػثان  كالتحالفات التي ربطياأكالن  كالٌسياسػػػية شخصيَّةفيصؿ كامكانياتو ال شخصيَّةراجعة إلى 

كبالتحديد آؿ الشيخ، فيـ أخكالو. إضافةن لمدعـ الذم لقيو مف  الٌكىىابٌية ينيةا مف المؤسسة الدّْ ػػػػمدعكمن 
ديرم، كىـ القبيمة الكبيرة كالقكية ة بسبب تحالفو معيـ كبسبب مصاىرتو آلؿ السي ػػػػديرييف السبعقبؿ السي 

ديرم كالدة ديرم أخت حصة بنت أحمد السي داخؿ المممكة، فقد تزكج مف سمطانة بنت أحمد السي 
ذه األخيرة كانت صديقة مقربة مف زكجة فيصؿ عٌفت الثنياف آؿ سعكد. ػػػػ، ى(2) ةػػعديرييف السبالسي 

ا، فإحدل  ،ؾػػػػإضافة إلى ذل قكل فيصؿ عبلقتو مع أخيو سمطاف كزير الدفاع بعممية المصاىرة أيضن
 . (3) زكجات سمطاف ليمى الثنياف أخت زكجة الممؾ فيصؿ المفضمة عٌفت الثنياف

خكتو بتبكء ا  العكامؿ كعمى رأسيا المصمحة كالكعكد التي أعطاىا فيصؿ لفيد ك ذه ػػػػؿ ىػػػكي 
في نجاح كاستمرار ىذه الدائرة عبر أنجالو كأحفاده  اين ػػػمنا كأساسػػػلعبت دكرنا مي ككنيا أعمى المناصب

ٍنػػػػػػػػػػػعتبقى قريبةن جدنا مف دكائر  أىنَّياال تحكـ غير  أىنَّيا، فرغـ لــــلفيصالذم تمقبكا باسـ ا القرار  صي
بييـ التي كرثكىا عف أ السمعة الحسنة االستمرارية، ساعدىـ عمى ىذه (4) الحكـ يطمح إلى اكجناحن 

كينا في ػػػرفنا قػػػتصبح ط نجحت ىذه الدائرة في أفٍ  ،د الذم حظكا بو. كبيذاكجدىـ كالتككيف العممي الجيٌ 
 معادلة الحكـ.
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، 2015 عاـ إلى 1975 عاـ ر سعكد الفيصؿ في منصبو في كزارة الخارجية مفػػػد استمػػػػفق
سنة  منذ السعػػػػػػػكديةكنفس الشيء مع تركي الفيصؿ الذم تقمد منصب رئيس االستخبارات العامة 

، ثـ سفيرنا في الكاليات 2005ى ىا سفيرنا لمرياض في بريطانيا حتٌ ، كبعد2001غاية  إلى 1977
رئيس مجمس إدارة مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات ، كحالينا 2007إلى غاية  األمريكػػػػػػيةلمتحدة ا

ا خالد الفيصؿ فقد تكلى منصب حاكـ عسير كمكة، ثـ مسؤكالن عف تمكيف المممكة ػػػػػأمٌ  ة.اإلسبلمػػػي
كرئيس المجنة المركزية لمحج. كلـ بالماء، كبعدىا كزيرنا لمتربية كالتعميـ، كحالينا مستشار الممؾ سمماف 

بندر  تىٍعًييفحيث تـ مؤخرنا ب ىذه الدائرة النشطة باألبناء بؿ انتقؿ نفكذىا إلى أحفاد الممؾ فيصؿ تكتؼً 
بف تركي بف الفيصؿ نائبنا  عبد العزيز تىٍعًييفك  ،بف خالد الفيصؿ مستشارنا بالديكاف الممكي بمرتبة كزير

 ة لمرياضة.ػػػلرئيس مجمس إدارة الييئة العام

 (1982 – 1975)د ــــك خالــــرة الممــــدائ  -3

لـ  بحيث دائرتو عكس الدائرة السابؽ ليا أىفَّ  إالٌ ـ الممؾ خالد بعد اغتياؿ الممؾ فيصؿ ػػػػػػحك
بعض المقكمات الميمة لمقكة كالنفكذ، كانتسابيـ مف جية األـ  امتبلكياتستطع أف تفرض نفسيا رغـ 

كأخكه الشقيؽ خالد يحتبلف المرتبة   فمحمد، (1) كأسبقية السف إلى فرع الجمكم البالغة النفكذ في األحساء
 إالٌ  مشاركتيـ في عممية التكحيدؾ عف ػػػؤسس، ناىية في ترتيب أبناء الممؾ المي ػػػػػػػػة كالخامسالػػػػػػػػػرابػػػػػػػػػػػػػػػػع

 رة. ػػػػف الشقيقيف أضعفت مف ىذه الدائػػػتعمقة باألخكيالمي  لشخصيَّةابعض األمكر  أىفَّ 

ى: عبلقاتو بالقبائؿ ػػػكللـ يحسف استغبلليما، األي  ف جدنايف قكيتيزتاف لمممؾ خالد ميٌ ػػػػػما كػػػػك
خالد  شخصيَّة لكفٌ  .(2) ة: عبلقتو القكية كالطيبة مع ىيئة كبار العمماءالثػػػػػانػػػػػػػػػػيالتي رحب بو كثيرنا. ك 

ٍنػػػػػػػػػػػعة ػػػػػػات العامػػػػياسغير القكية كمرضو جعمت عممية صياغة السٌ  القرار ليست بيده فقط، فعكس  كصي
 كمف ػػػػػػػػػػػػػػػد ػػػػده فيػػػػي عيػػػػكل أىفَّ الكحيد بؿ  ييعدخالد لـ  فيصؿ الذم كاف الرقـ كاحد في الدكلة، فإفٌ 

. إلى درجة أصبح (3) راراتػػػػػميـ مف الصبلحيات كالق يستأثر بجزءو  أصبح ػػػػػػػػػػػػػػػرم ػػػػديركاءه الجناح السي 

                                                           
 .49ص  ،المرجع السابقغساف سبلمة،  (1)
الميبراليون  – ينيةالمؤسسة الدّْ  – الحديث: المموك السعـــــــوديةالمممكة من الداخل تاريخ ركبرت ليسي،  (2)

 .421 (، ص2011)دبي: مركز المسبار لمدراسات كالبحكث،  4ترجمة: خالد العكض، ط  ،والمتطرفون
 .81ص  ،المرجع السابق ،: دراسة في التحوالت واإلخفاقاتالسعـــــــوديةخب النُّ محمد بف صنيتاف،  (3)
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 .(1) دػػػػػػي العيػػػػرارات التي يتخذىا كلػػػػػالممؾ خالد عادةن ما يقكـ بالتصديؽ فقط عمى الق أىفَّ قاؿ فييا يي 
مف أبناء ىذه الدائرة عمى قمتيـ ليسكا مقصييف كمينا  أىفَّ  كرغـ كفاة الممؾ خالد منذ فترة طكيمة إالٌ 

ى ال اآلخر إلى أبناء ىذه الدائرة حتٌ ك  حيفالالمشاركة في الحكـ، فقد تـ إسناد بعض الكظائؼ بيف 
إلى  2007تكلى فيصؿ بف خالد إمارة منطقة عسير منذ  تتحكؿ إلى المعارضة، حيث صادؼ أفٍ 

 غاية اآلف.
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ديريف بعد كفاة الممؾ خالد، كىك أكبر السي  1982ى الممؾ فيد السمطة بشكؿ رسمي عاـ ػػػػتكل
 23، حكـ فيد كدائرتو لمدة نـــن الشرفيـــادم الحرميـــخػػ: يتمقب ب سعػػػػػػػكدم كأٌكؿ ممؾالسبعة كقائدىـ 

ا عددنا مف ػػػما تكلى قبؿ تنصيبو ممكن ػػػػػػلحد الساعة. ك سعػػػػػػػكدما، كىي أطكؿ فترة حكـ لممؾ ػػػعامن 
، كترأس العديد مف المجالس اليامة، 1962 عاـة الداخمػػػي، 1953 عاـالكزارات عمى غرار المعػارؼ 

المجمس األعمػى لرعايػة ك المجمس األعمى لمجامعات، ك مثؿ: المجمس األعمى لمبتركؿ كالمعادف، 
صاحب خبرة ميمة في  الحج، فيكالمجنة العميا لسياسة التعميـ، كالمجنة العميا لشؤكف ك الػشباب، 
 التسيير.

لى غايةيتجاكز بعض إخكانو األكبر سً  د أفٍ ػػػاع فيػػػاستط  عاـ ننا كيكسر ىذه القاعدة. كا 
مف  منعتو ػػػػػػػػػػػػػػػ 1995 عاـ ػػػػػػػػػػػػػػػ جمطةعندما تعرض إلى  المممكة، لكفٌ  األٌكؿ فيكاف الرجؿ  1995

الحاكـ حيث غاب رأس  السعػػػػػػػكدميمارس الحكـ عمى الكجو المطمكب، ظيرت أزمة داخؿ البيت  أفٍ 
الممؾ عبد  اعتبلءمنذ منتصؼ التسعينيات حتنى  أىنَّوي د ػػػػ، تعتقيدـــــــاوي الرشـــــمض، ما جعؿ النػػػػػػػػظاـ

ر نفكذ )مركزية( تحتكم كؿ منيا نكاة أك أمير أك أفراد ػػػس دكائػػػكاف يحكـ المممكة خم اهلل العرش
 :(2) يػػػػس، ىػػػػػميميف، كالدكائر الخم

 ده.الأك رة الممؾ فيد بف عبد العزيز مف خبلؿ ػػػدائ (1
 د عبد اهلل، قائد الحرس الكطني.ػػػػي العيػػػرة كلػػػػدائ (2
 .الداخمػػية رة األمير نايؼ، كزيرػػػػدائ (3

                                                           
 الميبراليون – الدّْينية المؤسسة – المموك: الحديث السعـــــــودية تاريخ الداخل من المممكة ركبرت ليسي، (1)

 .421 ، صالمرجع السابق، والمتطرفون
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 رة األمير سمطاف، كزير الدفاع.ػػػػدائ (4
 كالممؾ الحالي.رة األمير سمماف بف عبد العزيز، أمير منطقة الرياض السابؽ ػػػػدائ (5

عدـ تكافؽ  أىفَّ ؾ كما نتج عنو مف تشتت كضعؼ داخؿ البيت الممكي غير ػػػذا التفكػػػػػـ ىػػػػػػػػػرغ
ديرم( د آنذاؾ عبد اهلل )غير سي ػػػي العيػػػػكباألخص دكائر النفكذ عمى نقؿ السمطة لكل الداخمػػػي،البيت 

 النػػػػػػػػظاـمعنى أزمة ب أىم. 2005 عاـأبقى األمكر عمى ما ىي عميو إلى غاية كفاة الممؾ فيد 
 يػػػحقيق سنكات كاممة، نتج عنيا خمؿ كبير في انتقاؿ سمس لمسمطة كفراغ رػػػعش استمرت لحكالي

تارة أخرل ما يؤدم  كيتعاكنكف ،دة تدكر حكؿ أمراء يتنافسكف تارةعدتشغمتو بصفة مؤقتة فصائؿ م
 .(1) الكفاءة كاآلراء المتضاربة غالبنا إلى التردد كانعداـ

دائرتو فاعمة مف خبلؿ نجمو األصغر المثير لمجدؿ عبد  فإٌف بقيتـ عجر الممؾ فيد ػػػػػػػػػكرغ
كأنجاؿ آخريف نافديف، فمنذ مرض أبيو اضطمع عبد العزيز بدكر الناطؽ الرسمي باسـ   العزيز بف فيد

ى بالنسبة لمكلي اشرة لمكصكؿ إلى الممؾ المريض حتٌ القناة الكحيدة كالمب ييمثؿالديكاف الممكي، كما كاف 
 . لكفٌ (2) العيد آنذاؾ، الذم كاف يتكجب عميو المركر عمى عبد العزيز في حالة رغبتو بمقاء الممؾ

 سنة آنذاؾ( كتيكره الكاضح رسما لو صكرة سمبية لدل البعض في الببلد 25صغر سنو )كاف عمره 
ات التي حيكت حكلو ما جعؿ ىذه الدائرة تفقد الكثير مف مصداقياتيا ػػػ. أضؼ إلييا اإلشاع(3)

 كسمعتيا.

اـ كالده، ففي عاـ ػػػػيتمتع بالنفكذ الذم كاف لو أي ييعداألمير الشاب عبد العزيز لـ  أىفَّ  ،عػػػػكالكاق
تـ إعفائو مف رئاسة ديكاف رئيس مجمس الكزراء مع إبقائو في منصب كزيرنا لمدكلة كعضكنا في  2011

مرة أخرل مف منصبو ككزير لمدكلة كعضك مجمس الكزراء  2014 عاـمجمس الكزراء، ليتـ اعفاه 
 بىٍيدى مف الدكائر النافذة.  كميقصى ٌسياسػػػيةمسؤكلية  ةارس أيٌ ػػػػمال يي  سنة، مما جعمو 43كعمره ال يتجاكز 

ا كبيرنا في الكصكؿ إلى  أىفَّ  ضمف  2017جرل اعتقالو في السمطة )عبد العزيز بف فيد يممؾ طمكحن
تككف لو  مكف تيديدنا عمى محمد بف سمماف(، فميس مف الغريب أفٍ شكٌ مجمكعة األمراء األقكياء الذم يي 

                                                           
ص  ،المرجع السابق "،السعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةمضاكم الرشيد، "دكائر النفكذ: األسرة المالكة كالمجتمع في المممكة  (1)

142. 
 الميبراليون – الدّْينية المؤسسة – المموك: الحديث السعـــــــودية تاريخ الداخل من المممكة ركبرت ليسي، (2)

 .319، ص المرجع السابق ،والمتطرفون
 ، صالمرجع السابق"، السعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةمضاكم الرشيد، "دكائر النفكذ: األسرة المالكة كالمجتمع في المممكة  (3)

243. 
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عكدة، فالرجؿ لو العديد مف نقاط القكة التي تحسب لو، إذ يممؾ تجربة محترمة في إدارة شؤكف الحكـ 
تربطو عبلكة عمى ذلؾ دة، في سف مناسبة كصحة جيٌ ك ف األحفاد، سنكات( مقاربة بأقرانو م 10)حكالي 

 . السعػػػػػػػكدية في الفاعمة االجتماعيةدة مع بعض القكل عبلقات كتحالفات جيٌ 

، كالذيف "وكــوال الممــأخ"طمؽ عمييـ ما يي ػػػديرييف أك كدنا بيف أكساط السي ؾ نفكذنا جيٌ ػػػػما يممػػػػػك
يحتمكف مناصب ميمة داخؿ المممكة، سيدعمو مف خبلؿ أحيائو سٌُّنة جده المؤسس مف خبلؿ تقكية 

ديرم، ففي مجتمع بعممية مصاىرة تمت عف طريؽ زكاجو مف الجكىرة بنت سعد السي  التحالؼ القبميٌ 
يككف ليذا النكع مف التحالفات أثره كبير، خاصةن بالنسبة ألمير يتطمع إلى  يغمب عميو الطابع القبميٌ 

ز، يكالتميٌ كالمعاناة التي كاجييا  نستشيد بحياة بندر بف سمطاف مكف أفٍ القكة كالنفكذ، ككمثاؿ عمى ىذا يي 
 .(1) "يمدني بالقوة وال من أسرة مالكة زعيم قبميّ  لم تكن أمي قريبة ْليّ و ابف لجارية، إذ يقكؿ: " نتيجة ألنٌ 

ة التي أقدـ عمييا مف أجؿ تدعيـ مكانتو كنفكذه داخؿ األسرة المالكة كانت عقد الثػػػػػانػػػػػػػػػػيا الخطكة ػػػػأمٌ 
ة ػػػػفيصؿ بف مشعؿ، كىي حفيدة مشعؿ بف عبد العزيز رئيس ىيئ ، مع العنكد بنت2010قرانو سنة 

 .() ةػػػػالبيع

ا،ػػػػػكعم ر يكالتأثير التي كانت عمييا سابقنا، فقد تغي تيعد بالقكةفيد لـ  دائرة أىفَّ كؿ ػػػمكننا القيي  كمن
حالينا دائرة طامحة إلى الحكـ تممؾ  تككف أفٍ  كدعتمكقعيا بالتدريج مف المركز إلى اليامش، فيي ال 

 كع.ػػػػػمقكمات الرج
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عشر في الترتيب مف أبناء الممؾ عبد العزيز الذككر تكلى  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيالممؾ عبد اهلل االبف 
، رغـ بعض العراقيؿ كنقاط 2015 عاـ إلى غاية 2005 عاـالحكـ بصفة فعمية بعد كفاة الممؾ فيد 

تنتمي إلى قبيمة  موالضعؼ بالنسبة لو كلدائرتو، فيك كحيد بيف عدد كبير مف اإلخكة غير األشقاء. أي 
لو عدد محدكد مف األبناء  أىفَّ مع آؿ سعكد كانيزمت، إضافة صػػػػػػػراع ر المشيكرة التي كانت في شمٌ 

كاليف لو ما جعؿ عدد مناصريو كالمي م الحرس الكطني الذم يشغمكف المناصب اليامة، فأغمبيـ في

                                                           
، ترجمة: اْلمير: القصة السرية لألمير اْلكثر إثارة لالىتمام في العالم اْلمير بندر بن سمطانكلياـ سيمبسكف،  (1)

 .28(، ص 2010لمعمـك ناشركف،  العربػػػػػػػػػٌيةعمر سعيد األيكبي )بيركت: الدار 
()  سبب تغريداتو التي تعرضت فييا لمحمد بف زايد، ككصفو كلي  2017لقد تـ اعتقاؿ عبد العزيز بف فيد في سبتمبر

 "الشيطاف".، محمد بف سمماف، بػ السعػػػػػػػكديةعيد أبك ظبي، كحميؼ كلي عيد 
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يعكض ىذا النقص مف خبلؿ  استطاع أفٍ  ،ؾػػػػع ذلػػػ. م(1) يقتصر فقط الحرس الكطني التابع لو
 السمعة الحسنة التي يممكيا داخؿ المجتمع كاألسرة الحاكمة، فيك معركؼ كرجؿ إصبلحي دكف أفٍ 

 زة أفٍ احت لو ىذه الميٌ ػػػأت ، أيف(2) دائمنا تمسكو بالتقاليد البدكية حقيقي يظيركٌكىىابٌي ينو يمس ىذا تدٌ 
( منذ زمف يسيطر عمى الحرس الكطني )الجيش القبميٌ  أىنَّوي ينسج عبلقات جيىدة مع القبائؿ، خاصةن 

  .طكيؿ، كالذم تحكؿ إلى المصدر الرئيسي لقكتو كقكة دائرتو

نكع مف األمؿ  ييمثؿالممؾ عبد اهلل كاف  أىفَّ ي ػػالقصر الممكا ػػػير بعض العارفيف بخبايػػػػػػػشكيي 
كبير مف جناحو كاف يتككف مف األمراء الساخطيف عمى الجناح  جزءن  أىفَّ داخؿ العائمة، حيث 

 سيـــت ليــــر روبالمؤرخ كالصحفي البريطاني  أىفَّ األمؿ خارجيا إلى درجة  ييمثؿكاف  اػػػ، كم(3)السديرم
(Robert Lacey)  :أسامة بف الدف كاف يفكر  أىفَّ ، لـــداخـــــن الـــكة مــــالممميذكر في كتابو المشيكر

نة يعطينا صكرة لممكا في العكدة إلى المممكة إذا تكلى عبد اهلل العرش، لـ يتحقؽ ىذا األمر أكيد لكفٌ 
 .(4) السعػػػػػػػكدم الٌسياسػػػي لمنػػػػػػػػظاـى عند أكثر الناس عداكة التي كاف يحتميا ىذا الرجؿ حتٌ 

 متدةخبلؿ الفترة المي  أ الممؾ عبد اهلل الذم شغؿ منصب قائد الحرس الكطني لفترة طكيمةػػػػػػػلج
د عدتده في ػػػ( إلى اآلليات نفسيا لمحفاظ عمى دائرتو مف خبلؿ تكرار استراتيجية كال2010 - 1963)

الزيجات مف بنات القبائؿ، فضـ بيف زيجاتو الكثيرة، الشعبلف مف قبيمة عنيزة، كالفايز مف قبيمة بني 
إضافة إلى اعتماده عمى أقاربو رغـ قمتيـ، فابنو  ،(5)رشمٌ لقبيمة  العػػػػراقي الفػػػػػػػػػػػػرعصخر، كالجربو مف 

بعدما ، ثـ كزيرنا لو. 2010 عاـى منصب نائب قائد الحرس الكطني كبعدىا قيادتو ػػػػكر متعب تكلالبً 
الممؾ  عًييفما ػػػػػك ي إلى كزارة.ػػػبتحكيؿ رئاسة الحرس الكطن 2013 مايك 27صدر أمر ممكي بتاريخ: 

لمنطقة : عبد العزيز كنائب كزير الخارجية، كتركي كأمير في مكاقع مسؤكلية أبنائو منذ تكليو العرش
الكحيد الذم استمر في منصبو ككزير لمحرس  ييعدمتعب  أىفَّ  غير الرياض، كمشعؿ أميرنا لمنطقة مكة.

تحكـ متعب في الحرس  أىفَّ د ػػػكأالكطني بعد كفاة كالده بينما تـ إقصاء اخكاتو )تركي، مشعؿ( ما 
                                                           

 .10ص  ،المرجع السابق ،الخالفة في العربـــــــــّية السعـــــــوديةجكزيؼ كشيشياف،  (1)
 الميبراليون – الدّْينية المؤسسة – المموك: الحديث السعـــــــودية تاريخالمممكة من الداخل  ركبرت ليسي، (2)

 .311 - 307، ص صالمرجع السابق ،والمتطرفون
 .13 ص، المرجع السابق"، السعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةفي المممكة  الٌسياسيةإدارة البحكث كالدراسات، "خريطة القكل  (3)
 الميبراليون – الدّْينية المؤسسة – المموك: الحديث السعـــــــودية تاريخالمممكة من الداخل  ركبرت ليسي، (4)

 .308 ، صالمرجع السابق ،والمتطرفون
 مجمة"، السعػػػػػػػكدم...إلى أيف؟ )حمقة نقاشية( كرقة العمؿ بعنكاف: مشركع تحديث الحكـ السعػػػػػػػكديةمضاكم الرشيد، "( 5)

 .113 (، ص2009، تشريف األكؿ/ أكتكبر )368، العدد العربـــــــــيّ المستقبل 
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 04اريخ ػػبتك  أىنَّوي ما كاف أبكه مف قبؿ أكسبتو كرقة ضغط ميمة يحسب ليا حساب. غير ػػػالكطني ك
في خطكة كانت متكقعة مف قبؿ الكثير مف المحمميف تـ إعفاء كزير الحرس الكطني  2017نكفمبر

خر أكراؽ دائرة الممؾ آمف منصبو كتعكيضو باألمير خالد بف عياؼ، لتككف بذلؾ  عبد اهللمتعب بف 
 .اهلل القكية قد سقطت ىي األخرل عبد

 د العزيز ـــن عبــان بـــر سمطـــرة اْلميــــدائ  -6

سمطاف بف عبد العزيز االبف الخامس عشر مف أبناء الممؾ المؤسس الذككر كىك مف  دػػػييع
ى كفاتو حتٌ  1962 عاـ ع لنصؼ قرف مف الزمف منذديريف السبعة، تكلى منصب كزير الدفاالسي 
 العبلقػػػػػػات القكية، إضافة إلى النػػػػػػػػظاـالنفكذ كالكزف الذم كاف لديو داخؿ  يدؿ عمى ، ما2011عاـ

ا مع األجيزة اػػػػالتي يممكيا مع الغ الممؾ عبد  ٍعًيينو. نية كالشركات المصنعة لؤلسمحةػػػػػألمرب خصكصن
القكية داخؿ  الشخصيَّاتمف كاف  كالذم د مع احتفاظو بحقيبة الدفاعػػػػػا لمعيػػػػاهلل بعد تكليو الحكـ كلين 

ا فكؽ العادة ليككف ممكن العائمة كمي   ا. ػػػػرشحن

يكسع دائرة نفكذه مف خبلؿ أبنائو، فخالد االبف األكبر لسمطاف كاف قائد القكات  اع أفٍ ػػػػػػاستط
الممؾ فيد مساعدنا لكزير الدفاع  كعًييفكيت، ػػػػفي عممية عاصفة الصحراء لتحرير دكلة الكالعربػػػػػػػػػٌية 

، السنة التي 2011 عاـ ىحتٌ  2001 عاـبمرتبة كزير  العسكريػػػػػػػةكالطيراف كالمفتش العاـ لمشؤكف 
ر في ميزاف القكل فقد أصدر د(. أسفر ىذا الحادث عف تغيُّ ػػػػي العيػػػػيتكفى فييا أبكه )كزير الدفاع ككل

اع مكاف سمطاف المتكفى، مع اإلبقاء ػػػػسمماف بف عبد العزيز كزيرنا لمدف تىٍعًييفبا ػػػرنا ممكين ػػػػالممؾ بعدىا أم
حاسمة فترة  2013 عاـحيف. حيث كانت  كزير إلىعمى خالد بف سمطاف نائبنا لكزير الدفاع بمرتبة 

ممكي ليخمفو في منصبو فيد بف عبد  خالد بف سمطاف، إذ تـ عزلو فييا بأمرو ل الٌسياسػػػيفي المستقبؿ 
اهلل بف محمد بف عبد الرحمف آؿ سعكد لفترة كجيزة ال تتجاكز السنة، ليخمفو ىك اآلخر أحد أبناء 

 كتىٍعًييف 2014 عاـسمماف بف سمطاف( لفترة كجيزة ال تقارب السنة، حيث تـ اعفائو سمطاف )األمير 
العبلقػػػػػػات بندر الرجؿ القكم كصاحب  الثػػػػػانػػػػػػػػػػي ابنوا ػػػػأمٌ  .خالد بف بندر بف عبد العزيز آؿ سعكد

، ما جعؿ 2005 عاـ ىحتٌ  1983مرياض في كاشنطف منذ عاـ اف سفيرنا لػػػرب، فقد كػػػػمع الغ مٌيزةالمي 
ات ػػػػلديو نفكذنا كاسعنا في الكاليات المتحدة حيث تمكف مف خبلؿ فترة عممو الطكيمة مف ربط صداق

 دعى باسـ بندر بكش(. يي  )كافات فييا ػػػياسي السٌ ػػػػمع زعماء الكاليات المتحدة كصانع شخصيَّة

صدر أمر يقضي بعدىا مباشرةن ، 2005عاـ  دػػػػا لمعيػػػػكالده األمير سمطاف كلين  ًييفا عػػػػكعندم
ف الكطني. إلى غاية ػػػػػػلمجمس األما لبلستخبارات العامة، إضافة إلى منصبو كأميف عاـ ػػػػػرئيسن  بتىٍعًيينو



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــوآلي السعـــــــودي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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ما ربٌ  السعػػػػػػػكديةأيف صدر أمر ممكي بإعفائو مف منصبو كرئيس لبلستخبارات  2014 أبريؿ 15تاريخ 
العتبلؿ صحتو )لـ ييشاىىد عمننا منذ أجرل عممية في كتفو( كسط مزاعـ حكؿ عدـ تمكنو مف تقديـ حؿ 

، (1) (المالكػػػػػػػة العائمػػػػػػػػػةكرم. كانتقمت حقيبتو إلى يكسؼ اإلدريسي )مف خارج ػػػػالس لمصػػػػػػػراعميرضو 
أصدر الممؾ الجديد سمماف قراريف ليا  2015يناير 29 :بعد أقؿ مف سنة مف تنحيتو كبالتحديد فيك 

 األمػػػػػػػػػػفقضى بإعفاء بندر مف منصبو كرئيس لمجمس يمرسكـ ممكي  األٌكؿ:ميمة،  ٌسياسػػػيةداللة 
: فيك حؿ ىذا المجمس في نفس اليكـ الثػػػػػانػػػػػػػػػػيا ػػػػػليتكلى رئاستو بنفسو، أمٌ  السعػػػػػػػكدمالكطني 

 نية. ػػػػػية كاألمػػػػياسكاستبدالو بػمجمس الشؤكف السٌ 

بف سمطاف شقيؽ خالد القصاء( بندر مف المسؤكلية كمف قبمو أخكه غير إركج )ػػػػػػػد خػػػػػكبع
 إفٌ  ،ة(، كعمى الرغـ مف بقاء فيد بف سمطاف كحاكـ لمنطقة تبكؾ. يمكف القكؿػػػػ)عضك مجمس البيع

األكراؽ الرابحة فيما يعرؼ بدائرة سمطاف قد سقطت، ما جعميا تتحكؿ مف مركز صناعة القرار  خرآ
بعض شباب ىذه الدائرة في  تىٍعًييفؤخرنا إلى اليامش كفي أكثر الحاالت إلى دائرة دعـ، حيث تـ مي 

 خالد عيًييفبعض المناصب كي ال تتحكؿ إلى المعارضة في حالة إحساسيا باإلقصاء كالتيميش، إذ 
 ي.ػػبف خالد بف سمطاف مستشارنا بالديكاف الممك كعبد اهللبف بندر بف سمطاف سفيرنا لممممكة لدل ألمانيا. 

 د العزيز ـــن عبــف بـــر نايــرة اْلميـــدائ  -7

درييف ؤسس كأحد السي اء الممؾ المي ػػػكالعشركف مف أبن الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثنايؼ بف عبد العزيز االبف 
د بعد كفاة شقيقو األمير ػػػػػي لمعيػػػػ( ككل2012 - 1975ة منذ )الداخمػػػية، شغؿ منصب كزير ػػػالسبع

. ارتكزت نقطة نفكذ نايؼ إضافة 2012 يكنيك 16 في إلى غاية كفاتو 2011 أكتكبر 27سمطاف منذ 
ما م ة مف خبلؿ إشرافو الطكيؿ عميياالداخمػػػيإلى التحالؼ القكم الذم شكمو مع أشقائو عمى كزارة 

األمير نايؼ  أىفَّ كانكا يعتقدكف  السعػػػػػػػكدييف إفحيث قيؿ  ةيسيػػػجعميا تتحكؿ إلى مصدر قكتو الرئ
كزارتو تعمؿ كمجمكعة شبو مستقمة قادرة  أىفَّ يحكـ الببلد )فترة مرض الممؾ فيد( بسبب التصكر السائد 

 ات التي تحكؿ مف تحكـ نايؼ في المسائؿ المحمية الميمة. ػػػػياسعمى الكقكؼ في كجو القرارات كالسٌ 

مكجكد بيف مكظفيف مدنييف مخمصيف د مف قكة نايؼ كمجمكعتو عامؿ القرابة الػػػػػػا يزيػػػػػكم
ي ػػنية ضخمة )مخابرات كشرطة(. كانت نتيجة ثقؿ نايؼ في تكازف القكل داخؿ البيت الممكػػػػػػكقكة أم

                                                           
يكنيك  31، ساست بوست ؟"،السعػػػػػػػكدية الٌسياسةركبرت ماسكف، "الخبلفة في المممكة.. ماذا تعني لمستقبؿ  (1)

 <http://bit.ly/2NMUyP2>، في: 2016مايك  11، شكىد في 2014
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ي ػػبمرسكـ ممك 1999 عاـة الداخمػػػيد السابؽ( كنائب لكزير ػػػػي العيػػػػابنو محمد بف نايؼ )كل عيًييف أفٍ 
ا عمو األمير أحمد مف عمى رأس  2012 عاـطبعنا، ليترقى  في منصبو كيصير كزيرنا لمداخمية مزيحن

محمد بف نايؼ  ي منو باختيارػػػصدر أمر ممك 2015 عاـ مع اعتبلء سمماف العرشك ة. الداخمػػػيكزارة 
لرئيس مجمس الكزراء مع إبقائو كزيرنا لمداخمية. كفي نفس السنة  ثػػػػػانػػػػػػػػػػينانائبنا  كتىٍعًيينو العػػػػيد لكلػػػػيينا ػػػكل

نائبنا لرئيس مجمس  كتىٍعًيينومكاف عمو مقرف،  لمعػػػػيد كلػػػينا نايؼي آخر باختياره ػػصدر أمر ممك
  .نيةػػػػػكاألم الٌسياسػػػيةالكزراء، كزيرنا لمداخمية، كرئيسنا لمجمس الشؤكف 

يد السابؽ( تمتعو بسمعة حسنة ػػػػي العػػػػالقكة التي كانت عند محمد بف نايؼ )كلاط ػػػػػػف نقػػػػػكم
اإلرىاب  ضدَّ داخؿ األسرة المالكة بسبب الحرب الشرسة التي خاضيا  كباالحتراـ السعػػػػػػػكديةفي 

رب كبالتحديد الكاليات ػػػدة مع الغ، كما يممؾ عبلقات جيٌ السعػػػػػػػكديةخؿ تطرفة داكالجماعات المي 
 عػػػػاف مف حيث التأثير ضمف أربػػػػة بعد الممؾ سممالثػػػػػانػػػػػػػػػػي شخصيَّةال ييعدالمتحدة، حيث كاف 

ورك ـــالنيويدتو صحيفة ػػػا كرد في تقرير أعػػػػػب مػػػػرة حسػػػػؤثمي  السعػػػػػػػكديةفي الحككمة  شخصيَّات
حمميف ما رأل بعض المي ػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػذا لـ يمنع ػػػػى أىفَّ  بىٍيدى  .(1) (THE NEW YORK TIMES) زــــتايم

بف نايؼ ما ىك سكل رجؿ مرحمة فقط، فعدـ إنجابو ألبناء مف  أفٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػ دػػػػلمعيينا ػػػآنذاؾ عندما كاف كل
النفكذ كالتمكقع مف  في دعـ مفادىا ىك استراتيجيةؿ نقطة ضعؼ تحسب عميو كتحرمو مف الذككر يشكٌ 

 العػػػػيد كلػػػػي كلػػػػيكبيرنا عمى  اؿ خطرن ػػػشكٌ عمى األبناء في المراكز الحساسة بحيث ال يي  االعتمادخبلؿ 
 مف العمر. فقط، مقابؿ محمد بف نايؼ الذيف يقارب الستيف اعن ػػػػمحمد بف سمماف ذك الثبلثيف ربي

 أيف ،كجكد منافسة شديدة مع بيف الرجمييف القكييف حكؿ النفكذ ىذا عػػػػلـ يمن ؾ،ػػػع ذلػػػم 
محمد بن سممان )وزير  َأنَّ "، قالت فيو: يدــــــاوي الرشــــمضكارنا مع ػػػػح يةـــــؤون خميجـــــشنشرت صحيفة 

عمى اليمن فرصة ( لم ينجز أي شيء، عمى عكس ابن عمو محمد بن نايف، والحرب السعـــــــوديالدفاع ونجل الممك 
ا صالح، فيو بحاجة لنصر عسكري  ثمينة ْلن يتوج نفسو كقاىر إيران، أو باْلصح الحوثيين وجيش عمي عبد

حتى يتساوى مع ابن عمو محمد بن نايف، وبذلك يضمن لنفسو موقًعا ما بعد وفاة والده، وال يواجو مصير اآلخرين 
كانت تفضؿ محمد  ياأىنَّ ، التي يبدك ارســـــــاء فـــالة أنبـــــوكرت ػاػػػكقد أش .(2) "اد المموك السابقينأّول من 

بيف المحمدييف تبقى ىناؾ عقدة أماـ  الصػػػػػػػراعأماـ احتداـ  أىنَّوي ، لمسعػػػػػػػكديةبف نايؼ كممؾ مستقبمي 
التي تميؿ نحك بف نايؼ، كقد كٌرمتو. ليس ذلؾ  (CIA) األمريكػػػػػػيةمحمد بف سمماف، ىي االستخبارات 

                                                           
(1)

 Mikayla Bouchard, "The Big Four In Saudi Arabia‘s Government", The New York Times, 23/01/2016, 

accessed on 13/10/2017, at: <https://nyti.ms/2ILmyPe> 
، 2015 أبريؿ 05، قناة العالمبعدكانو عمى اليمف يحاكؿ استعادة ىيبتو المفقكدة"،  السعػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظاـ"الرشيد:  (2)

 <http://bit.ly/2JjU6EG>، في: 2015مايك  02في  شكىد
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بف نايؼ يمتمؾ عبلقات كثيقة مع العديد مف أجيزة االستخبارات العالمٌية كيسيطر عمى  أىفَّ فحسب، بؿ 
مكافحة اإلرىاب كأجيزة االستخبارات، ناىيؾ عف  الداخمػػػي كجياز النػػػػػػػػظاـ كأمػػػػػػػػػػفة الداخمػػػيكزارة 

 آي تــــإيس دلــــميمكقع " ؽػػػػينية في المممكة، كفيف كالقضاة في المحاكـ كعممية الصناعة الدّْ رجاؿ الدٌ 
Middle East Eyeالٌكىىابٌية ينيةمف المؤسسة الدّْ  دة مع جزءو قة جيٌ ما كانت لو عبلػػػػػك. (1) يػػػ" البريطان 

ا، ػػػػػكاف كالينية(، التي المتمثؿ في ىيئة األمر بالمعركؼ )الشرطة الدّْ  تـ  أىنَّوي  بىٍيدى ده يكلييا اىتمامنا خاصن
( 2016عاـ )في سنة  فقبؿ .(2) تجريده مف ىذه األداة لصالح المؤسسات المقربة مف محمد بف سمماف

معظـ  أىفَّ بعد اكتشافيا  الدّْينيةبشكؿ كبير صبلحيات الشرطة  السعػػػػػػػكديةقٌمصت السمطات 
 . (3) ة كانكا مف أفرادىااإلسبلمػػػيالذيف انضمكا إلى تنظيـ الدكلة  السعػػػػػػػكدييف

السابؽ سكل شقيقو سعكد أمير المنطقة  العػػػػيد كلػػػػيفبل يممؾ  ،خكةعمى مستكل األي  أٌمػػػػػػا
لنفكذه، ة المصدر الكحيد الداخمػػػيلتبقى كزارة  اكبيرن  ٌسياسػػػينابلن ػػػػالشرقية، كىك منصب ال يممؾ ثق

ا بعد ال قرر الممؾ سمماف إلغاء  ماة بعدالداخمػػػي ككزير دػػػػي العيػػػػػتغييرات التي حصمت لمكقع كلخصكصن
 كزير زع صبلحية اإلشراؼ عمى التحقيقات الجنائية مفػػػػن ثـ ،أكالن  العػػػػيد لكلػػػػيالديكاف الممكي 

محمد بف   العيػػػػد كلػػػػػي بكلػػػػػي، ليتـ تنحيتو كتعكيضو وػػػػػعدلكضميا إلى الممؾ عبر كزير  ةالداخمػػػي
د كمف منصب نائب ػػػػػػة العيػػػػػإذ صدرت أكامر ممكية بإعفائو مف كالي .2017يكنيك 21سمماف في 

عبد ليتـ تعكيضو بابف أخيو الشاب ة مركز القكة لديو، الداخمػػػيرئيس مجمس الكزراء كمنصب كزير 
 ة.الداخمػػػي( في كزارة 1983بف سعكد بف نايؼ )مكاليد  العزيز

 (- 2015ان )ــــك سممــــرة الممـــدائ  -8

عتبر دائرتو ؤسس، تي اف الخامس كالعشركف مف األبناء الذككر لمممؾ المي ػػػب الممؾ سممػػػػػترتي
، أكبر إنجاز حققو 2015يناير 23ديرم( العرش في اف )سي ػػػػكذنا حالينا كاألقكل بعد تكلي سممػػػػػػاألكثر نف

لحد اآلف كاف النجاح في تحكيؿ انتقاؿ السمطة مف األفقية إلى العمكدية، حيث تمكف مف نقؿ السمطة 

                                                           
، شكىد في 2017يكنيك  19، وكالة أنباء فارس ألزمة الخميجية: ىؿ ييعزؿ "بف نايؼ" بتيمة التخابر مع قطر؟"،ا" (1)

 http://bit.ly/2zC64Kf>< ، في:2017سبتمبر  04
 21، شكىد في 2017يكنيك  21سنكات حتىى اآلف"،  3: ىذا ما كتبتو منذ السعػػػػػػػكديةكليد عبد الحي، "التغيير في  (2)

 http://bit.ly/2L5aCgC>< ، في:2017يكنيك 
، 2017 ، فيفرممعيد واشنطن"، كالسعػػػػػػػكديةسايمكف ىندرسكف، "عبء التاريخ في العبلقة بيف الكاليات المتحدة  (3)

 <https://bit.ly/2lW1Hkn> ، في:2017أغسطس  18شكىد في 
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في ظؿ كجكد بعض أبناء الممؾ المؤسس عمى قيد الحياة، كالذم كاف  ًسيَّما المف األبناء إلى األحفاد 
 اثنا عشرة أميرنا، مف جية.  بػ:يقدر عددىـ آنذاؾ 

د في ػػػػػي العيػػػداـ عمى خطكة جريئة جدنا مف خبلؿ إقصاء كلػػػاإلق ،رلػػػػػػػف جية أخػػػػػم
 مف العائمة لصالح جناح مع مقرف بف عبد العزيز الذم كاف بمثابة انقبلب حقيقي ىـــــولاْلُ مناسبتيف: 

مع إقصاء محمد بف نايؼ.  ةالثـــــانــــــــــي ، كالمناسبة(Stéphane Lacroix)روا ـــــان الكــــستيفحسب 
اف عمى اإلقداـ عمى مثؿ ػػػممؾ قبؿ سمم في حالة نادرة في تاريخ العائمة الحديث، حيث لـ يتجرأ أمٌ 

الدكلػػػػية  الٌسياسػػػةا عمى مستكل ػػػػأمٌ  ا.ػػػىذا داخمين  ىكذا خطكة قد تمس باستقرار البيت الممكي،
مف حكـ الممؾ عبد اهلل  االنتقاؿ أىفَّ  (David Schenkerنك )ــــــيد شيـــــديف، فيرل كالعبلقػػػػػػات الخارجية

المبلمح  أىفَّ  عػػػػ، مالسعػػػػػػػكديةالخارجية  الٌسياسػػػةبتحكؿ مممكس في اقترف اف قد ػػإلى الممؾ سمم
صعكد سمماف إلى العرش أشار إلى إتباع نيج  أىفَّ ر، غير تتغيٌ ممكة لـ لمم اإلقميمػػػػػػػياألساسية لممكقؼ 

 .(1) في المنطقة إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالتلمر كالتخريب التي تتبعيا  ٌسياسػػػةا لمكاجية ػػػأكثر حزمن  سعػػػػػػػكدم

كعمى تكنكلكجيا رة، تيتـ كثير بالسيطرة عمى اإلعبلـ القديـ كالجديد ػػػػػػػت ىذه الدائػػػػػػكان
، التي تعتبر مف أىـ (SRMG)لؤلبحاث كالتسكيؽ  السعػػػػػػػكديةمف خبلؿ المجمكعة  ،(2) المعمكمات

سيطر ىذه الدائرة ما تي ػػػػط، كػػػػرؽ األكسػػػكأضخـ المؤسسات في المجاؿ اإلعبلمي كالصحفي في الش
التي يسيطر عمييا أبناء الممؾ  مارــــدوى لالستثـــــجعمى شركات ميمة لبلستثمار، أىميا مؤسسة 

)لعؿ أشيرىـ فيصؿ بف سمماف كتركي بف سمماف(، كالذيف يممككف تأىيبلن عممينا جٌيدنا بمقارنة بأقرانيـ 
استطاع عدد مف أبناء الممؾ سمماف الذيف درسكا خارج المممكة بيغية إتقاف مف األسرة المالكة. حيث 

أٌكؿ بناء سيرة ذاتية مرمكقة، فأحدىـ أصبح لع الشيادات العممية المغات األجنبية كالحصكؿ عمى أرف
 ثـ كزير دكلة لشؤكف الطاقة النّْفط)سمطاف بف سمماف(، كآخر أصبح نائب كزير  عربػػػػػػػػػيٌ فضاء  رائد
ا ػػػ، أمٌ (3) سمماف( فيصؿ بف) ةارة منطقة المدينة المنكر ػػػػػيتكٌلى إم الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثعبد العزيز بف سمماف(، ك )

                                                           
 18شكىد في ، 2016فبراير  10، معيد واشنطن"، السعػػػػػػػكديةالخارجية  الٌسياسػػػةديفيد شينكر، "التحكؿ في  (1)

 <http://bit.ly/2zz4xEB> ، في:2016سبتمبر 
 ص ،المرجع السابق "،العربػػػػػػػػػٌية السعػػػػػػػكديةمضاكم الرشيد، "دكائر النفكذ: األسرة المالكة كالمجتمع في المممكة  (2)

247. 
 New York "،سعػػػػػػػكدمنيايةي عقكدو مف تقاليد العائمة المالكة إثر صعكًد نجـً أميرو " مارؾ مازيتي بف ىابارد، (3)

Times ،24 في: 2017أبريؿ  13، شكىد في 2016 أكتوبر ،><https://nyti.ms/2uumXAQ 



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــوآلي السعـــــــودي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

142 

 

 السعػػػػػػػكديةالمجمكعة رئيس مجمس  د، فيك يشغؿ منصبػػػػػي العيػػػػػػاف األخ الشقيؽ لكلػػػتركي بف سمم
 لؤلبحاث كالتسكيؽ.

إقصاء أبناء  فتمحكرت حكؿ بعد اعتبلئو العرش األيكلػػػػػىاف ػػػػاستراتيجية الممؾ سمم أٌمػػػػػػا
الممؾ عبد اهلل كرجالو األكفياء )خالد التكيجرم( مع اإلبقاء عمى متعب بف عبد اهلل كزير الحرس 

ا قاـ ػػػمػػػك .(2017الكطني كالرجؿ القكم داخؿ البيت الممكي إلى حيف )تـ إعفاءه كاعتقالو في نكفمبر 
ف األحفاد، ابف أخيو الشقيؽ محمد بف نايؼ، ػػػػديريفي يدم اثنيف مف السي  أيكلػػػػػىبتجميع السمطة كمرحمة 

كرئيس لمديكاف الممكي كمستشارنا  (1) د، كزير لمدفاعػػػػػي العيػػػي لكلػػػػكابنو الشاب محمد بف سمماف ككل
ا لو مكاف خالد التكيجرم. ك  12ما تضمنت استراتيجيتو إجراء تغييرات ىيكمية ميمة، فتـ إلغاء ػػػػخاصن

نشاء مجمسيفػػػػجيازنا إدارين   الٌسياسػػػيةمجمس الشؤكف  اْلّول:ا بمجمس الكزراء، ػػػاف تنظيمين ػػػػيرتبط ا، كا 
: الثـــــانــــــــــيو محمد بف نايؼ،  العيػػػػد كلػػػػػية الداخمػػػيع كزارات برئاسة كزير ػػػػػػػنية، كيضـ تسػػػػػػػكاألم

اف ػػاع سممػػػػاستط ،ذاػػػػكبي .(2) كزارة برئاسة ابنو محمد 21كيضـ  مجمس الشؤكف االقتصادية كالتنمية،
ديرم رغـ الجناح السي  تحت يدة الداخمػػػييحافظ عمى أىـ حقيبتيف كزارتيف في المممكة، كىما: الدفاع ك  أفٍ 

 إقصاء أبناء سمطاف.

 حاكؿ الظيكريي الذم  رة عمى ضماف استمرارىا مف خبلؿ محمد بف سممافػػػػذه الدائػػػػكؿ ىػػػػػػػػعتي 
تساعده في ىذا  .اإلقميمػػػػػػػيةمكة ىيبتيا كمكانتيا مي الذم يعيد لممػػػػصمح كالرجؿ الحداثبصكرة المي 

، فقد رٌكجت لؤلمير السعػػػػػػػكديةييمف عمى معظـ الصحؼ كالتي تي  القنكات اإلعبلمية التابعة لمممؾ،
اىتمامنا مف أسبلفو بزخرؼ الممؾ كالسمطافأقؿ  كأىنَّوي باعتباره قائدنا مثابرنا كعمميِّا، 

 إشرافو أىفَّ ما ػػػػػك .(3) 
ما تمنحو صكرة المخمص ػػػػػك ،(4)تعبر آلية لتحقيؽ الطمكح الشخصي لؤلمير «2030ة ــــرؤيـــــال»عمى 

كتحديثيا، كككنو القاىر  النّْفطمف  السعػػػػػػػكديةا. فسعيو مف خبلليا إلى تحرير لممممكة داخمينا كخارجين 
ا وػػمف خبلؿ إشراف إليػػػػػػػػػػػػػػػػػراف عمى عاصفة الحـز باعتباره كزيرنا لمدفاع، كتدعيـ نفسو في الخارج  أيضن

                                                           
(1)

 Stéphane Lacroix, " Arabie Saoudite : une transition sous haute tension ", NEWSLETTER, 19/02/2015, 

accédé le 06/06/2016, sur :<https://bit.ly/2tJPAub> 
الخميج  2015الثابت والمتحول "، ضمف: مجمكعة مؤلفيف، السعػػػػػػػكديةفي  الٌسياسػػػيةىشاـ الرفاعي، "التطكرات  (2)

 .60(، ص 2015ياسات التنمية، ، تحرير: عمر الشيابي كمحمكد المحمكد )الككيت: مركز الخميج لسٌ واْلخر
 المرجع السابق. مارؾ مازيتي بف ىابارد، (3)
 30، شكىد في 2017أبريؿ  24، معيد واشنطن، «"2030 السعػػػػػػػكديةرؤية »"عاـ كاحد عمى  سايمكف ىندرسكف، (4)

 <http://bit.ly/2mehOcn> ، في:2017مايك 
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معة إحدل االستراتيجيات تعتبر السي  في بمدو  ،(1) ارات الرسمية كمقابمة زعماء العالـػػػػمف خبلؿ ترأس الزي
تنافس غيره مف  ميمةن  معةن أف يبني لنفسو سي  يحاكؿممؾ أك أمير أك دائرة، فكؿ فرع  الميمة لنجاح أمٌ 

 حسنة أفٍ  سيمعةن الذم يمتمؾ  الفػػػػػػػػػػػػرعراع مف السرية إلى العمف يستطيع ػػػػػػػػالفركع، ففي حالة خركج الص
 . (2)بشكؿ سيكلة  يستكلي عمى السمطة بسيكلة كييمش الفركع األخرل

ه جعمو يحسف مكقعو بشكؿ كاضح كيزيد مف ـ الذم يمقاه مف كالدً ػػػا إلى الدعػػػة طبعن ػػػػافػػػإض
أصبح لألمير محمد بن سممان يٌد في كافة " يقكؿ:نفكذه في مدة زمنية قصيرة جدنا، ما جعؿ أحد الصحفييف 

 الداخمـــي بيدفبدًءا من الحرب في اليمن، ووصواًل إلى الجيود المبذولة عمى الصعيد  السعـــــــودية الّسياســـةجوانب 
. عالوًة عمى النّْفطووضع نياية لحالة إدمان  السعـــــــودية العربـــــــــّيةالحد من عادات البذخ في اإلنفاق بالمممكة 

السماح لممرأة  آخرىااف ػػػػك .(3)"عمى الشبابذلك، بدأ بن سممان في تخفيف وطأة القيود االجتماعية المفروضة 
قامة الحفبلت الغنائية.  بقيادة السيارة، كا 

خالد بف سمماف ابف الممؾ كشقيؽ محمد  تىٍعًييفبيذا حيث تـ  ىذه الدائرة لـ تكتؼً  أىفَّ  بىٍيػػػػػػػػػدى 
األىـ لمرياض كاشنطف، ، سفيرنا لممممكة لدل الحميؼ 2017أبريؿ 22د في ػػػػػػي العيػػػبف سمماف كل

، نشيط، يحمؿ أفقنا األمريكػػػػػػيةكشاب تعمَّـ داخؿ الجامعات  األمريكػػػػػػيةلكسائؿ اإلعبلـ  كتقديمو
خالد بف سمماف  أىفَّ رل بعض الباحثيف ػػػػػ. كي(4) في المرحمة الميقبمة لسعػػػػػػػكديةا - األمريكػػػػػػيةلمعبلقات 

نسخة حديثة مف بندر بف سمطاف، الذم اضطمع بدكر نافذ في العبلقة يمكف أف يككف في المستقبؿ 
لقطع الطريؽ  محاكلةىي  ماػػػػػػك .(5) ألكثر مف عقديف مف الزمف كالسعػػػػػػػكديةبيف الكاليات المتحدة 

عمى رىاف البيت األبيض عمى محمد بف نايؼ كتحكيؿ األنظار إلى محمد بف سمماف كتسكيقو داخؿ 
 . (6) لخبلفة كالده عمى كرسي الحيكـ األمريكػػػػػػيةأركقة العاصمة 

                                                           
، 2017مارس  13 ،معيد واشنطنيمتقي إدارة ترامب"،  السعػػػػػػػكديةسايمكف ىندرسكف، "األمير الذم يمثؿ مستقبؿ  (1)

 <https://bit.ly/2Ngal8O> ، في:2017مايك  30شكىد في 
 .43 ص ،المرجع السابق ،في القرن الحادي والعشرين السعـــــــوديةمأزق اإلصالح في مضاكم الرشيد،  (2)
  .المرجع السابقمارؾ مازيتي بف ىابارد،  (3)
، 2017مايك  30، شكىد في 2017مايك  20، ساسو بوست في السيمطة؟"،« محمد بف سمماف»"مف ىـ رجاؿ  (4)

 <http://bit.ly/2Jl62pP>في:
   .المرجع السابق "،كالسعػػػػػػػكديةبء التاريخ في العبلقة بيف الكاليات المتحدة ع" سايمكف ىندرسكف، (5)
، شكىد في 2017أبريؿ  26، ساسو بوست األخيرة"، السعػػػػػػػكدية"محمد بف نايؼ.. الخاسر األكبر مف التغييرات  (6)

 <http://bit.ly/2uvEpoB> ، في:2017مايك  30



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــوآلي السعـــــــودي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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في ىذا  (Simon Henderson) ونــــون ىندرســـــسايم الباحث األمريكػػػػي رلػػػػػػما يػػػػػػبين
تشيد المممكة مرحمة  مكف أفٍ مف المي  السعػػػػػػػكدمحسب ىذه المعطيات كالكضع داخؿ البيت  أىنَّوي  ،الشأف

سمماف  السعػػػػػػػكدمالعاىؿ  أىفَّ ع المقبمة، إذا ما أخذنا بعيف االعتبار ػػػانتقالية أخرل خبلؿ السنكات األرب
 ،( يعاني الكثير مف األمراض. كفي ىذه الحالة1935ثمانيف عامنا )مكاليد  أكثر مفالبالغ مف العمر 

محمد بف نايؼ مف السباؽ بسبب مشاكمو الصحية  انسحابا ػػػػػا، إمٌ ػػٌثؿ البديبلف األكثر ترجيحن يتم
، 2009التي تعٌرض ليا عاـ  االغتياؿ محاكلة مخمفاتٌكرم كمف بعض الخاصة، حيث يعاني مف السي 

 .(1) يد كدعـ ابنو محمد مكانوػػػػػي العػػػػأك إقداـ الممؾ بتغيير لكل

قاـ  2017 عاـ، ففي منتصؼ عػػػػالتكقالمرة لتحقيؽ  هاف كثيرنا ىذػػػػر الممؾ سممػػػػػػـ ينتظػػػػػػل
الذم كاف مكجكدنا بيف  الصػػػػػػػراعمحمد بف نايؼ كاستخبلفو بابنو محمد لينتيي بذلؾ  العػػػػػيد كلػػػػيبعزؿ 

أبيو عمى عرش  األٌكؿ لخبلفةنو، الذيف يبقى لحد اآلف المرشح حمديف لصالح جناح الممؾ كابً المي 
 دنا كسعت إلى تطبيقيا، حيث استطاعت أفٍ الدائرة فيمت قكاعد المعبة جيٌ ىذه  أىفَّ المممكة. إذ يبدك 

يد ــــديفتقد يعٍ  ، إذتقدـ عمى ىذه العممية الخطيرة تضمف مكافقة مصادر القكة األساسية قبؿ أفٍ 
ى لمقكة حتٌ مصادر  ةبلثػػػػػػا ثػػػلى رضيسعى عمكمنا إ سعػػػػػػػكدمأمير  أمٌ  أىفَّ  ،(David Hirst) تـــرســـىي

 السعػػػػػػػكديةالعائمة الحاكمة ك ، األمريكػػػػػػيةا، كىي مف حيث األىمية: الكاليات المتحدة ػػػػػػيصبح ممكن 
 . (2)حسابات تذكر أٌيةاألخير يأتي في ذيؿ  ىذا أىفَّ ، بالرغـ مف السعػػػػػػػكدمكالشعب 

 األمريكػػػػػػير زيارة الرئيس يىذا التصكر، فقد أعقب التغي محمد بف نايؼ زؿع د تكقيتػػػػػػػؤككيي 
ا في الكاليات المتحدة، ما يقرأ عمى أحد أبناء الممؾ سفيرن  تىٍعًييف، كقبمو (Donald Trump)دكنالد ترامب 

د ػػػػػؤكا لمعيد ليي ػػػػمحمد بف سمماف كلين  تىٍعًييف جاء ،كمف تـ .األمريكػػػػػػيضكء أخضر مف الطرؼ  أىنَّوي 
رضت ليا خبلؿ إدارة أكباما، عمى تحٌسف عبلقة العمؿ مع كاشنطف في أعقاب الضغكط التي تع

صكتنا مقابؿ  31حصكؿ األمير بف سمماف عمى  أىفَّ ما ػػػػػك ككم.ػػػػراف كاالتفاؽ النػػػػػػػػبإي يتعمؽ فيما خاصةن 
شير ة، يي ػػػػػة البيعػػػػالجديد مف قبؿ أعضاء ىيئ وتىٍعًيين لصالح ػػػػػػػػػػػػػػػادت التقارير ػػػػأف ماػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػأصكات  03
  .(3) اػػػاف متكقعن ػػػػما كػػػػمعارضة آؿ سعكد الكاسعة لدكره الجديد قد ال تككف كبيرة ك أىفَّ إلى 

                                                           
  .المرجع السابق، " كالسعػػػػػػػكدية"عبء التاريخ في العبلقة بيف الكاليات المتحدة  سايمكف ىندرسكف، (1)
أغسطس  18، شكىد في 2017أبريؿ  27 ،ساسة بوست انقبلب في قصر آؿ سعكد.. التتمة"،" ىيرست، ديفيد (2)

 http://bit.ly/2ukZVNf>< ، في:2017
 23، شكىد في 2017يكنيك  21، معيد واشنطن"، العربػػػػػػػػػٌية السعػػػػػػػكدية"'الممؾ' الجديد لممممكة  سايمكف ىندرسكف، (3)

 >http://bit.ly/2KWYi2Ia< ، في:2017يكنيك 

http://www.nytimes.com/2009/08/29/world/middleeast/29saudi.html
http://www.nytimes.com/2009/08/29/world/middleeast/29saudi.html
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-new-king-of-saudi-arabia
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 ابّيةـــــّوىَ ـــــال ينيةدّْ ـــــــــــة الــــــــــــالمؤسس :الثـــــانــــــــــي المـــــــــطمب

  ة السعـــــــودي التاريــــخ والواقــــعــــالـــــّوَىـــــابّية والدول اْلّول:الفــــــــــــرع 

 ي كالظرؼػػػعد الجغرافا بشكؿ عاـ نتيجة البي ػػػػحافظن ا مي ػػػػجتمعن مي  السعػػػػػػػكدمع ػػػػجتمر المي ػػػػػػػعتبيي 
كدية ػػػارزة، فالسعػػػػب مكانةن  الدّْيف اإلسبلمػػػي كرجاؿ يفالدّْ يتبكأ فيو بحيث  بوالمحيط  كالٌسياسػػػياريخي ػػػالت
رتبطة اريخية المي ػػػـ األحداث التػػػػحصمت أى حمدية كفييازكؿ الرسالة المي ػػػػمكاف نػػػػػػػػػػػػػػػ  كرقعة جغرافية ػػػػػػػػػػػػػػػ

عند جميع المسمميف مف جية. مف  عطييا قداسةن الحرميف الشرفييف فييا يي جد اتك  أىفَّ ا ػػػػ، كميفالدّْ بيذا 
أة ىذه ػػػأساسي في نش )محمد بف عبد الكىاب( دكره  الدّْيف)الدعكة( كرجؿ  لمدّْيفاف ػػػك ،يةػػػػػػػجية ثان

ة ػػدكل ي كبعثنٌ الرجكع إلى اإلسبلـ الحقيقي السُّ  ىك األساسي اكاف شعارى حيثب كاستمرارىاة ػػالدكل
 اريخي(.ػػػػالسمؼ الصالح )مشركع ت

اإليديكلكجي )محمد بف عبد الكىاب(  / الدّْينيميف اريخي بيف الرجي ػػػػاؽ التػػػػاف االتفػػػػػػػك
 الٌسياسػػػيعمى أساس تقسيـ المجاالت، فالمجاؿ  أٌكؿ األمررم )محمد ابف سعكد( ػػػػػالعسك / كالٌسياسػػػي

فقد تمحكر في بادئ األمر حكؿ  الدّْينيالمجاؿ  أٌمػػػػػػاىك حكر البف سعكد كأىمو ال ينازعيـ فيو أحد. 
انفتح في القرف التاسع  أىنَّوي الشيخ محمد بف عبد الكىاب كحفدتو، الذم حممكا لقب آؿ الشيخ. غير 

ؾ أكفياء لمتقسيـ ػػػػغـ ذلآؿ سعكد ر  بقيكقد  عشر عمى عدد صغير مف األسر األخرل المقيمة في نجد.
بالتحكؿ  الدّْينيمف المجاؿ  ى اآلف ليككف جزءن مف كبار األمراء حتٌ  المجالي أساس العقد، فمـ يسعى أمٌ 

. كإلى عالـ دّْ  -Segmentation) يةـــــالقطاع – يةــــاالنقساممف أجؿ تعزيز ىذه  أىنَّيـما ػػػػػػيف مثبلن

sectional)  الدّْينيستعمؿ عند األسر الحاكمة في الخميج لصالح الذم مازاؿ يي تخمك عف لقب الشيخ 
ما صرح أحد كبار ػػػستشاركف فقط كر، فيـ مي ػػػػي األمػػػػالذم يكتفي بكظيفة النصح االرشاد لكل ،(1)

أصبح  ماػػػػعذا األمر بصكرة جمية عند إعبلف الممؾ عبد اهلل ػػػػػح ىػػػػػيتض .(2) األمراء مف آؿ سعكد
استخداـ أك ذكر لممكافقة أك االستشارة  ، التي لـ يكف في مضمكنيا أمٌ ةـــــة البيعـــــىيئػػ: عرؼ بيي 

                                                           
 - 21، ص ص المرجع السابق ،السعـــــــوديةزمن الصحوة: الحركات اإلسالمية المعاصرة في ستيفاف الكركا،  (1) 

22. 
 20، 8454، العدد الشرق اْلوسطتركي الفيصؿ، "الكالة ىـ الحكاـ كطاعتيـ كاجبة أما العمماء فيـ مستشاركف"،  (2) 

 <https://bit.ly/2tYVKWn> ، في:2015 يناير 11، شكىد في 2002 يناير
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المرتبة العمماء أك المشايخ  يحتؿ ،ؾػػػذلع ػػػم .(1) ، كغاب اسـ العمماء تمامنا في قانكف البيعةالدّْينية
 .(2) الٌسياسػػػيةة بعد األسرة الحاكمة في التركيبة الثػػػػػانػػػػػػػػػػي

ون ـــجر ػػػػتبيعٍ السعػػػػػػػكدية  كالدكلة النػػػػػػػػظاـنية ة في بي الدّْينيكالمؤسسة الدّْيف ة ػػػػػف أىميػػػػػكع
خ ػػػاريػػػػت أىفَّ أحداث تككيف المممكة،  الذم عايشك  ؤسسالمي  الممؾستشار مي  (St. John Philby) بيـــــفيم

كا ػػػػما كان ودـــعـــن ســابيـ، فقد استعمؿ تالعنصر األساسي لدكلالدّْيف جعؿ سعكد لطالما آؿ أسرة 
 عف أكالن ىك الحاسـ،  يفالدّْ ثـ تخمص منيـ كفي الحالتيف كاف سمكف اإلخكاف في عيده لصالحو يي 

"، ثـ ما لبث ىبت رياح الجنة" :طريؽ تجنيدىـ بدعكل الجياد في سبيؿ اهلل كالشيادة تحت شعار
كف تيديدنا عمى الدكلة الفتية )تمرد ػػػػػػمشكٌ انقمب عمييـ بعدما زادت مغارميـ عف مغانميـ كأصبحكا يي 

العمماء لمتنديد باإلخكاف كإلصدار فتاكل ػػ: عرؼ ب(، فاستعاف ابف سعكد بما يي 1927 عاـ اإلخكاف
كجب القضاء  ،كمنو .(3) ر كأصحاب فتنة كالفئة الباغيةػػػػي األمػػػػجعمت منيـ خكارج عف طاعة كل

 عمييـ. 

ذا ػػػ. كعمى ى1921 عاـى اف يتخذ لقب اإلماـ حتٌ ػػػػػك السعػػػػػػػكدم العاىؿ أىفَّ ى ػػػػػما ال ننسػػػػػػك
فٍ  دّْينيةلدل حكاـ آؿ سعكد ذات جذكر  الٌسياسػػػيةات ػػػػعتبر الكثير مف السمككيتي  بدل غير  باألساس كا 
حيث أصبت قاعدة لدل حكاـ المممكة يصعب الخركج عنيا نتيجة الدكر األساسي لمعامؿ  ،(4) ؾػػػػػذل

مع سطكع نجـ الناصرية  في تككيف كاستمرار الدكلة. ففي ستينيات كسبعينيات القرف الماضي الدّْيني
كحدة الإلى  اػػػػػؿ دعػػػػالممؾ فيص تيديدنا، فإفٌ  السعػػػػػػػكديكفالتي كانت يرل فييا العربػػػػػػػػػٌية كالكحدة القكمية 

إذاعة صكت اإلسبلـ مقابؿ إذاعة صكت  أػػػػكأنش، العربػػػػػػػػػٌيةالكحدة  اإلسبلمػػػي ينافس يفالدّْ  عمى أساس
مينيةكبعده اتخاذ الممؾ فيد في خضـ الثكرة رب. ػػػػالع مف خدمة الحرميف الشريفيف أداة لزيادة  الخي

ي محمد ػػػيد الحالػػػي العػػػاف، كيحرص كلػػػػما استعمؿ الممؾ عبد اهلل ممؼ حكار األديػػػػك ،النػػػػػػػػظاـشرعية 
متـز عمى الظيكر بمظير اإلنساف المي  لمسعػػػػػػػكديةرشح األكبر ليككف الممؾ القادـ بف سمماف المي 

                                                           
 الميبراليون – الدّْينية المؤسسة – المموك: الحديث السعـــــــودية تاريخالمممكة من الداخل  ركبرت ليسي، (1)

 .539 ، صالمرجع السابق ،والمتطرفون
، العربػػػػػػػػػٌية)بيركت: مركز دراسات الكحدة  ،1971 - 1938في الخميج  الّسياســـيةالتيارات مفيد الزيدم،  (2)

 .268(، ص 2000
 .78 ، صالمرجع السابق ،بين القديم والحديث العربـــــــــّية السعـــــــوديةتاريخ مضاكم الرشيد،  (3)
، ترجمة: محمد جميد اإلرىاب العالمي الجديد السعـــــــودية العربـــــــــّيةمممكة الكراىية.. كيف دعمت دكر غكلد،  (4)

 .18(، ص 2014)بيركت: منشكرات الجمؿ، 



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
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فقط، بؿ قد يمتد  ػيةكٌسياسػػألىداؼ  يفالدّْ معة كتكظيؼ ة، كال يتكقؼ األمر عند السي اإلسبلمػػػيباألخبلؽ 
 بعد صدكر ما كاف الحاؿ مع الممؾ سعكد، الذم لـ يتـ تنحيتو إالٌ ػػػالسمطة ك إلى شرعنة عممية انتقاؿ

 تقر بيذا.  الٌكىىابٌييف فتكل مف العمماء

في المممكة عمى تكفير المشركعية فقط، بؿ يتجاكز ذلؾ إلى تكفير  الدّْيفر ػػػما ال يقتصػػػػػك
ى بعد ؿ القرآف الكريـ دستكر الدكلة حتٌ ارزنا مف خبلؿ جعػػػػػليا. يبدك ىذا ب كالٌسياسػػػيالييكؿ القانكني 

ا ػػػما أشرنػػػمكف اعتباره الدستكر الفعمي ك، الذم يي مـــي لمحكــاْلساس النــــــــظامػػػ: بعرؼ إصدار ما يي 
ىذه الكثيقة جاءت لتحؿ محؿ القرآف الكريـ لـ يطمؽ عمييا اسـ  انطباع أفٍ  لتجنب أمٌ  سابقنا، لكفٌ 

جميع المذاىب  أىفَّ  الرغـ مف، فعمى السعػػػػػػػكديةينية كالمؤسسة الدّْ  النُّخبةفي يتعمؽ ب أٌمػػػػػػا .(1)الدستكر
يحتكر المشيد  يٌ ػػػػالٌكىىاب - يػػػػالسمفالمذىب  أىفَّ ، غير السعػػػػػػػكدمليا حضكر في المجتمع اإلسبلمػػػية 

ينية الرسمية ما تقكـ المؤسسة الدّْ ػػػػػيني، كطابيا الدّْ كالكحيد الذم تعترؼ بو الدكلة كتستمد منو خً  الدّْيني
. السبب في ىذا يعكد (2) شيكخوار زعماؤىا مف بيف كبار ػػػػعمى أرضية ىذا المذىب كيخت السعػػػػػػػكدية

الٌكىىابٌي إلى خصائص المذىب  د اــــور عبـــــأن الٌسياسػػػيفي عمـ االجتماع  الباحثشير ما يي ػػػػك
بلث ػػػػبنجاح في ث السعػػػػػػػكدية -ٌية ػػػػػالٌكىىابسبب تكرار تجربة الدكلة  أىفَّ ؾ ػػػ، ذلالنػػػػػػػػظاـكعبلقتو ب

الذم الٌكىىابٌي  الدّْيفكع( أك بمعنى أدؽ رجؿ ػػػطيعكد الفضؿ فيو إلى فئة العمماء )المي ختمفة ات مي ػػػمناسب
ضفاء  التي تنسجـ مع خصائص المجتمع القبميٌ الٌكىىابٌية استطاع بنجاح إقناع القبائؿ البدكية بالدعكة  كا 

دكر  أىفَّ  ،ؾػػػػػناىي  .(3) دكلة أٌيةالتي تحتاجيا  العسكريػػػػػػػةؿ القكة ػػػػػصفة الجياد عمى الغزك ما شكٌ 
، بؿ السعػػػػػػػكدمتمثؿ في إضفاء الشرعية عمى الحكـ العمماء لـ يكف مقصكرنا عمى الجانب العممي المي 

 .(4) أسيسػػػفي حركب الت اكثيرنا منيـ كاف ليـ دكرن  أىفَّ 

العمماء  الشريكيفة القائمة بيف ػػػعبلقا عف شكؿ الػػػػاؤالن ميمن ػػػػػػػػذه الكضعية تسػػػػرح ىػػػػػػػتط 
الرسمية أك غير  أكانت سكاءن الٌكىىابٌية  الدّْينيةتتبع لمسار المؤسسة المي  أىفَّ  إالٌ  يةػػػػػياسكالسمطة السٌ 

                                                           
المستقبل  مجمة"، السعػػػػػػػكديةقراءة مختمفة لتاريخ الدكلة  الٌكىىابٌيةخالد الدخيؿ، "الجذكر االجتماعية لمحركة  (1) 

 .29 - 28( ص ص 2000يكليك،  )تمكز/ 257، العدد العربـــــــــيّ 
، العربـــــــــــيّ مجمــة المســتقبل فػػي الحكػػـ "،  الٌكىىابٌيػػةكدكر المؤسسػػة  السعػػػػػػػػػكديةبالدكلػػة  الػػدّْيفتكفيػػؽ السػػيؼ، "عبلقػػة ( 2)

 .32(، ص 2013)كانكف الثاني/يناير 407العدد 
، )باريس: مكتبة بحث سوسيولوجي وانتربولوجي السعـــــــودي الّوَىابيّ خصائص وصفات المجتمع أنكر عبد اهلل،  (3) 

 .10 - 9(، ص ص 2005الشرؽ، 
)بيركت: مركز دراسات  ،والقوى اْلجنبيةوالنّْفط مجمس التعاون الخميجي في مثمث الوراثة يكسؼ خميفة اليكسؼ،  (4) 

 .66(، ص 2011 ،ػػػػػػػػػٌيةالعربالكحدة 



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
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كاضح بيف  صػػػػػػػراعه اؾ ػػػػكابنا عف تساؤلو، حيث لـ يكف ىنػػػػػاريخيا يجد جػػػػالرسمية عمى امتداد ت
. يعكد ػػػػاريخيـ كػػػػػجمؿ تمي  أىفَّ حركة اإلخكاف(، بؿ جدنا ) في حالة استثنائية إالٌ الشريكيف  اف فيو تكامؿه

ا التي تجعمو ال يحظى ػػػػكمن ػػػي عمالسُّنٌ  الدّْيفالسكسيكلكجية لدل رجؿ  الفضؿ في ىذا إلى الخصائص
بؿ يككف  الٌسياسػػػييفمع الزعماء  صػػػػػػػراعبنفكذ كبير في عبلقتو مع الجميكر مما ال يضعو في عبلقة 

 أغمب الحاؿ مجندنا لدييـ. 

زادكا عمييا،  أىنَّيـلـ يخرجكا عف ىذه القاعدة بؿ الٌكىىابٌييف  الدّْيفاؿ ػػػػػرج أىفَّ  ،ةػػػػيقػػػػكالحق
داث ػػػمثبلن مع أح 2011 عاـي األمر، ففي ػػػػػمقاكمة أك عدـ طاعة لكل أٌيةكرم لدييـ يمنع فالتراث الفً 
ممثمةن في ىيئة كبار العمماء، بإصدار  الرسمية السعػػػػػػػكدية ينيةقامت المؤسسة الدّْ  العربػػػػػػػػػيٌ الربيػػػػػػػػع 

العمماء قد تراجع دكرىـ بشكؿ ممحكظ  أىفَّ  يعني. ما (1) النػػػػػػػػظاـ ضدَّ فتاكل تحـر التظاىر كاالحتجاج 
ألحقكا بإدارة الدكلة، فأصبحت قكانيف الدكلة ىي التي تنظـ  أيفمف الجياز البيركقراطي جزءن كأصبحكا 
 الدّْينيةالمؤسسات ذا، فػػػػرل ىػػػػػال ي (Nathan Brown) راونــــــان ج. بــــناثالباحث  لكفٌ  .(2) نشاطيـ

 أىنَّياة بمدانيا، غير ػػػػظمػػػػػكالية ألنعمكمنا مي  أىنَّياحسبو، كعمى رغـ العربػػػػػػػػػٌي الرسمية في العالـ 
 .(3) الذاتي االستقبلؿبيركقراطيات ضخمة يسمح ليا حجميا كتعقيدىا ببعض 

 األيكلػػػػػى السعػػػػػػػكديةأثناء الدكلة الٌكىىابٌييف  الدّْيفلعمماء  األيكلػػػػػىت التجربة ػػػػػمشكٌ  ،اػػػػػين ػػػػاريخػػػػت
 عاـ ر بأمر مف الباب العالي عمى منطقة نجدػػػمحمد عمي باشا حاكـ مصعندما استكلى جيش 

ا حاسمنا في الفً  األيكلػػػػػى السعػػػػػػػكدية، كأسقط الدكلة 1818 إلى الكقت  آثػػػػاره امتدتالٌكىىابٌي كرم منعرجن
ػػ: بكف ػػػعرفاألكثر تزمتنا، كيي ، ىـ ّولاْل عمى إلى قسميف:  كرينػػػػػافً  كفػػػػػػالٌكىىابيٌ الحالي، حيث انقسـ 

كعند خسارة اإلخكاف  .(4) وائيينــــــاالحت، كىـ األكثر براغماتية أك الثػػػػػانػػػػػػػػػػيكالقسـ  .ائيينـــــاإلقص
ا بعكدة الجناح ػػػػػد( ضد عبد العزيز لـ تكف ىذه خسارة في الحرب فقط، بؿ كانت إيذانن تشدٌ )الجناح المي 

داث عكس الجناح ػػػع األحػػػػز ببراغماتية في التعامؿ مالعمماء إلى الكاجية، الذم يتميٌ االحتكائي مف 
ا في تطبيؽ ما يي اإلقصائي األكثر تشدٌ   راء. ػػػػػػكالء كالبػػػػالػػػ: عرؼ بدنا، خصكصن

                                                           
 (1)

 Nicolas Hautemanière, "Contestation politique et pouvoir d‘État en Arabie saoudite ", Les clés du 

Moyen-Orient, 28/01/2015, accédé le 13/10/2017, sur :<http://bit.ly/2mhjkKM> 
 (، ص1990)بيركت: دار الساقي،  2 ط ،، ترجمة: كماؿ اليازجيالسعـــــــوديةوالدولة في  الدّْينأيمف الياسيني،  (2) 
1. 
 ،مركز كارنيغي لمشرق اْلوسطيني"، : التنافس عمى المجاؿ الدّْ العربػػػػػػػػػيٌ "اإلسبلـ الرسمي في العالـ  ناثاف براكف، (3) 

 <http://ceip.org/2zBP2Mc> ، في:2017أغسطس  20، شكىد في 2017مايك  11
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لـ  أىنَّيـ، الشيخ( )آؿ مف أبناء الشيخابٌييف ػػػالٌكىى ز الجناح البراغماتي مف العمماء ػػػػميٌ ا يي ػػػػم إفٌ 
كأسرة آؿ سعكد،  )محمد بف عبد الكىاب( اف بيف جدىـػػػػاريخي الذم كػػػمتزميف بالعقد التيككنكا دائمنا مي 

 أىفَّ لدرجة  ػػػػػػػػػػػػػػػعبد اهلل بف عبد المطيؼ أحد أكبر عمماء آؿ الشيخ في كقتو كأكثرىـ تأثيرنا  مثبلن  فقد بايع
مف كاف  كؿ ػػػػػػػػػػػػػػػ "دـــم نجـــا حاكـــوم أنـــالي: "1922سنة كفاة الشيخ عبد اهلل الممؾ عبد العزيز قاؿ بعد 

مف جية  يخشى دائمنا مف ىذا التحكؿ (المؤسس) عبد العزيز الممؾا جعؿ ػػػػمم يخضع الرياض أينا يكف
 . (1) الٌكىىابٌييفكالعمماء  آؿ الشيخ

 النػػػػػػػػظاـالتمردية، كمف أجؿ تعزيز عبلقة  السعػػػػػػػكدييف رر تجربة اإلخكافػػػػػال تتكى ػػػػػػكحتٌ 
في  السعػػػػػػػكدية، ىيئة كبار العمماء 1971 عاـالممؾ فيصؿ أسس بالعمماء كضماف استقراره كشرعيتو 

كالحد مف نفكذ آؿ الشيخ مف  ،( مف جية1953عاـ  تنشئمنو إلعادة ىيكمة دار اإلفتاء )أي  محاكلة
األكثر نفكذنا  شخصيَّةبعد المعارضة كالمقاكمة الشديدتيف التي لقييا مف المفتي العاـ كال .ةػػػػػجية ثاني

ت العائمة المالكة الرامية إلى تقميص محاكالمف عائمة آؿ الشيخ آنذاؾ محمد بف إبراىيـ آؿ الشيخ إزاء 
الممؾ فيصؿ بعد كفاة الشيخ محمد بف  أىفَّ التعميمي إلى درجة سمطة العمماء في المجاؿ القضائي ك 

المفتي العاـ لممممكة  منصبحيث ظؿ  عمف فيو إلغاء منصب المفتي العاـ،إبراىيـ أصدر مرسكمنا يي 
 متدة مفخبلؿ الفترة المي شاغرنا بعد أف ألغاه الممؾ فيصؿ كأحؿ محمو ىيئة كبار العمماء كزارة العدؿ 

نٌ  الهىذه المرة لـ يتك  اد بعثو الممؾ فيد، لكفٌ ػػػ، أيف أع1994 - 1969 ما شخص مف آؿ الشيخ، كا 
منصب مفتي  أىفَّ ا، ػػػػارة ىنػػػػتجدر اإلشما ػػػػك .ازػػػػكاف مف نصيب الشيخ عبد العزيز بف عبد اهلل بف ب

د ــحمـــمـ: ػػػفقط، ى شخصيَّاتبلث ػػػػػ، شغمو ث1953 عاـ منذ إنشائو السعػػػػػػػكديةالعربػػػػػػػػػٌية عاـ المممكة 
 - 1969(، خمك المنصب )حؿ مكانو كزير العدؿ( )1969 - 1953) خــم آل الشيــن إبراىيــب

د ا آل ــن عبـــز بـــد العزيــعب(، 1999 - 1994) ازـــــب بـــند ا ــن عبـــز بـــد العزيــعب(، 1994
 (.-1999) خــــالشي

كأتباعيا ينتظمكف بشكؿ غير رسمي حكؿ كاحد مف أبناء محمد بف عبد الٌكىىابٌية أة ػػػػػػػذ نشػػػػفمن
ينية كالقضائية في الدكلة إلى يككف مكمفنا بإدارة الشؤكف الدّْ حيث ب بلن ػػػػا مستقػػػػػػمرجعن  ييعد الذم الكىاب

رسمية مكانيا لتنظيـ رسمي تابع الأيف تركت ىذه الييكمية غير  بقكة النّْفطغاية السبعينيات كظيكر 
يد أحد أفراد آؿ الشيخ البراغماتييف  تـ عمىىذا  أىفَّ الغريب في األمر  أىفَّ  بىٍيدى لمدكلة بشكؿ مباشر. 

                                                           
 .72 ، صالمرجع السابق ،بين القديم والحديث السعـــــــودية العربـــــــــّيةتاريخ مضاكم الرشيد،  (1) 



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــوآلي السعـــــــودي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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دجينية طكة التذه الخي ػػػػػػع ىػػػػػػ. م(1) )محمد بف إبراىيـ آؿ الشيخ( كبمباركة مف حكاـ آؿ سعكد طبعنا
بين ــــل تشامــــداريما يقكؿ الباحث ػػػػػك السعػػػػػػػكديةاريخ ػػػػأنتيى عصر آؿ الشيخ في ت الٌكىىابٌييف لمعمماء

(Daryl Champion)،  :إذ مكنت ىذه اإلجراءات مف تأميـ الفتكل، ، ةــــة المتناقضـــالمممكفي كتاب
 . (2) كانت بيد المشايخ المساجد كاألكقاؼ، كىي أىـ أدكات المقاكمة التي

كىما يتقسماف  ،ماءــــرش والعمــــالعمازاؿ في المممكة سمطتيف:  أىنَّوي ، يعتقد د اــــعب أىفَّ غير 
عمى ىذا مف حيث المبدأ، فاالتفاؽ األصمي بيف  رواـــــالك. كيكافؽ (3) ى اآلفحتٌ  الٌسياسػػػيالقرار 

مف المساحات التي  سعكد أسس دكلة "برأسيف"، مع اثنيف بفمحمد عبد الكىاب ك بف  محمدالرجمييف 
 ٌسياسػػػيةاؾ سمطة أخرل ػػػػىن ،كفي المقابؿ .ينية كالعمماءالدّْ  النُّخبةا. فمف ناحية ىناؾ ػػاف نسبين ػػػتختمف

استطاع األمراء  النّْفطيةبمركر الكقت، كبفضؿ العكائد  لكفٌ  .نيظمت دائمنا حكؿ أسرة آؿ سعكد
الرتباط بيـ أك يعني ىذا فؾ ا كالسيطرة عمييـ بدكف أفٍ  الٌكىىابٌييف يفالدّْ التفكؽ عمى رجاؿ  السعػػػػػػػكديكف

أىفَّ ، (Henry Kissinger) جرـــــري كيسنـــىن يرل فػػػػػي حيػػػػػػف. (4) التخمي عف العيد القديـ بينيما
اف ىذا ػػػػػ( مف ناحية أخرل، كثيكقراطية) ينية إسبلميةكدكلة دّْ ارة عف ممكية مف ناحية ػػػػعبالسعػػػػػػػكدية 

ا ػػػػػػعاىؿ مف آؿ سعكد، أمٌ  الٌسياسػػػيةية الثامف عشر، يتكلى التراتبمنذ القرف عائمتيف نتيجة تكحد 
، فيترأسيا المفتي األكبر كىيئة كبار العمماء اآلتيف بأكثريتيـ مف عائمة آؿ الشيخ، الدّْينيةالتراتبية 

جسر الفراغ الفاصؿ بيف فرعي السمطة ىذيف عف طريؽ أداء دكر خادـ الحرميف  كيحاكؿ الممؾ
 . (5) الشرفيف باعتباره حامي العقيدة

 

 

                                                           
بين القرنين الثامن عشر  السعـــــــوديةفي  الدّْينيةعمماء اإلسالم تاريخ وبنية المؤسسة محمد نبيؿ مميف،  (1) 

لؤلبحاث كالنشر، العربػػػػػػػػػٌية )بيركت: الشبكة  2، ترجمة: محمد الحاج سالـ كعادؿ بف عبد اهلل، طوالحادي والعشرين
 . 213 - 211(، ص ص 2013

 .69، ص قالمرجع السابيكسؼ خميفة اليكسؼ،  (2)
(، ص 1995، )لندف: مؤسسة الرافد لمنشر كالتكزيع، السعـــــــوديةثنائية السمطة في  العمماء والعرش، أنكر عبد اهلل (3) 
2. 

 (4)
 Entretien avec le chercheur Stéphane Lacroix, " Qui dirige vraiment l'Arabie saoudite ?", L’Obs, 

21/01/2016, accédé le 13/10/2017, sur : <https://bit.ly/1NlQTOW> 
، ترجمة: فاضؿ جتكر )بيركت: دار النظام العالمي تأمالت حول طالئع اْلمم ومسار التاريخ ىنرم كيسنجر، (5)

 .137 (، ص2015، العربػػػػػػػػػيٌ الكتاب 
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 السعـــــــودية الدّْينية في الرسمية والنُّخبة الدّْينية المؤسسة :الثـــــانــــــــــيالفــــــــــــرع 

اء ــــار العممــــة كبـــىيئ المممكةفي  ػػػػػػػػػػػػػػػ اػػػػػحالين  ػػػػػػػػػػػػػػػ الرسمية الدّْينيةة ػػػػؤسسالمي  ؿػػػػػػييمث
ا مف ػػػىيئة حككمية تتككف عمكمن  الرسمية، كىي الدّْينيةؿ رأس كقمة المؤسسة ػػػػشكٌ ، التي تي السعـــــــودية

مثمةن، فقد لـ تكف مي الشّْيعية ية أك السُّنٌ  ىب األخرل سكاءن االمذ أىفَّ (، حيث الٌكىىابٌييفالفقياء السمفييف )
الشّْيعية  المذاىب ،اػػػأمٌ  ،(1) فقط 2009 عاـية مف المالكية كاألحناؼ ىب السُّنٌ اتمثيؿ لممذأٌكؿ اف ػػػك

السُّّنوية ركز عمى أكثر مما تي الٌكىىابٌية تركز عمى السعػػػػػػػكدية الدكلة  أىفَّ د ػػػؤكمازالت مغيبةن. ما يي  فيي
(Sunnism)  النػػػػػػػػظاـفي دعـ . 

 ( عضكنا، تككف فترة العضكية فييا لمدة20مف ) السعػػػػػػػكديةكف ىيئة كبار العمماء ػػػػػػػكتتك

ممكي. ما يجعمنا أماـ حالة  جميع األعضاء بأمرو  تىٍعًييفكيككف  الديار.سنكات، يترأسيا مفتي  عػػػػػأرب
ينية رسمية تتحكـ فييا نية مؤسسية دّْ أك بمعنى أدؽ خمؽ بي  الٌكىىابيٌ مأسسة حقيقة لمفتكل كالمذىب 

اـ دقيقة عف ػػػالرسمييف فبل تكجد أرقعدد العمماء  أٌمػػػػػػا .(2) ينية في الببلدالدكلة كتككف أعمى سمطة دّْ 
 كخمسكف أربعة بػػػ: عدد الذم يشتغمكف في المساجد قدر في منتصؼ التسعينيات أىفَّ ىذا األمر غير 

  .(3) دكالرألؼ شخص، كبمغ ما ينفقو العمماء مميار ( 54)

يميو  الدّْينية،ة ضمف ىـر الزعامة الثػػػػػانػػػػػػػػػػيي المجمس األعمى لمقضاء في المرتبة ػػػػػػأتػػػػػكي
 الدّْينيةة ىناؾ الييئات الػػػػػػػػػرابػػػػػػػػػػػػػػػػعالمتخصصة أىميا: العدؿ كاألكقاؼ، كفي المرتبة  الدّْينيةالكزارات 

، المجمع اإلسبلمػػػيالمستقمة مثؿ: ىيئة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر المشيكرة، رابطة العالـ 
مجاالت سمطة المشايخ  أٌمػػػػػػا .(4)اإلسبلمػػػي ، كالندكة العالمية لمشباب اإلسبلمػػػيمفقو العالمي ل

 رئيسيف ىما: القضاء كالتعميـ اريخية جرل تأطيرىـ بصكرة عامة في مجاليفػػػػكالعمماء، فمف الناحية الت
في الٌكىىابٌية  الدّْينيةالتنظيـ اإلدارم لممؤسسة  أىفَّ األمكر كثير عما كانت عميو، إذ  رتغيٌ تـ ػػػػػ. ل(5)

                                                           
ميرزا الخكيمدم كسمطاف العكبثاني، "أبرز مبلمح تشكيؿ ىيئة كبار العمماء: تمثيؿ لممالكية كاألحناؼ لممرة األكلى"،  (1)

 <http://bit.ly/2KQXSLc> في: ،2016يكليك   13، شكىد في 2009فبراير  15، 11037، العدد الشرق اْلوسط
الحديثة"، ضمف:  السعػػػػػػػكديةيكاجو تحديات الحداثة دار االفتاء في الدكلة  الٌكىىابيٌ سبلـ أبكبكر أحمد بادقار، "اإل (2)

لؤلبحاث العربػػػػػػػػػٌية ، تحرير: رائد السميكرم، )بيركت: الشبكة والسمفّية: اْلفكار واآلثار الّوَىابّية مجمكعة مف الباحثيف،
 .248 - 247(، ص ص 2016كالنشر، 

 .549، ص المرجع السابقبيجت قرني كمعتز عبد الفتاح، ( 3)
 .34، ص المرجع السابق في الحكـ"، الٌكىىابٌيةكدكر المؤسسة  السعػػػػػػػكديةيف بالدكلة تكفيؽ السيؼ، "عبلقة الدّْ ( 4)
 .59 ، صالمرجع السابق ،السعـــــــوديةالسمفية الجيادية في فؤاد إبراىيـ،  (5)
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ا فقيينا، ما جعؿ ليا دكرنا ميمن ػػػالمممكة حافظ عمى نفس المجاالت تقريبن  ا في ػػػا باعتبارىا اختصاصن
ينا ػػػػياسا كسٌ ػػػين ػػػػينالمجتمع، فيي متغمغمة داخمو لدرجة يمكف اعتبارىا أىـ قناة تساىـ في تنشئتو كتثقيفو دّْ 

 السعػػػػػػػكدممكف النظر إلى كيفية تنظيميا داخؿ المجتمع ذا يي ػػػكتعبئة رأيو العاـ، كلمداللة عمى ى
، دار أّواًل ،: تانـــــن صنيــــد بــــمــــمح السعػػػػػػػكدمما أكردىا الباحث ػػػػكالمكاقع التي يحتميا المشايخ، ك

، ىيئة كبار ثـــــانــــــــــًيااإلفتاء: يرأسيا المفتي العاـ لممممكة، كىك أكبر منصب شرعي في الببلد، 
، رؤساء المحاكـ ًساــــــخامز، ، محاكـ التميٌ اــًـــ رابع، مجمس القضاء األعمى، ثــــــــــــالـــــــثًاالعمماء، 

  .(1) ، المؤذنكف كخادـ المسجدوأخيرًاة المساجد، ػػػػ، أئماـــًـــ سسادالقضاة في المحاكـ كديكاف المظالـ، 

ذا التنظيـ كبحكـ التمكضع الذم يممكو العمماء كالمشايخ داخؿ المجتمع ػػػػب ىػػػػإذف، حس
ليـ نفكذنا ميمنا عمى أرض الكاقع ال يمكف إنكاره، فيـ  كالمكاقع التي يسيطركف عمييا، فإفٌ  السعػػػػػػػكدم

ما ػػػػكزارات: كزارة العدؿ، كزارة الحج كاألكقاؼ، ككزارة التربية، ك بلثػػػػػيسيطركف عمى األقؿ عمى ث
ينية داخؿ المممكة، إضافة إلى ذلؾ ال تخمك حككمة يسيطركف عمى المطاكعة أك الشرطة األخبلقية الدّْ 

كمف أىـ أفراد عائمة آؿ الشيخ الذم تكلكا مناصب  شيخ.المف كزير أك كزيريف مف آؿ  سعػػػػػػػكدية
نجد: عبد العزيز بف محمد بف إبراىيـ )رئيس عاـ ىيئة  السعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةمسؤكلية في المممكة 

عبد اهلل بف حسف )كزير بف  األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، مستشار الممؾ(، عبد العزيز
لممعارؼ، رئيس عاـ ىيئة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر(، عبد المطيؼ بف عبد العزيز بف عبد 
الرحمف )رئيس عاـ ىيئة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر(، حسف بف عبد اهلل بف حسف )كزير 

(، عبد 1990 – 1975كزير العدؿ لممعارؼ، كزير لمصحة، كزير لمتعميـ العالي(، إبراىيـ بف محمد )
، رئيس مجمس الشكرل(. صالح بف عبد العزيز 2009 – 1993اهلل بف محمد بف إبراىيـ )كزير العدؿ 

(، عبد المطيؼ بف عبد الممؾ 2014 - 1996كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد اإلسبلمػػػية )كزير الشؤكف 
عبد اهلل )كزير الصحة  محمد بف عبد الممؾ بف(، - 2015بف عمر )كزير الشؤكف البمدية كالقركية )

ككزير دكلة عضك مجمس الشؤكف االقتصادية كالتنمية حالينا(، عبد اهلل بف  2016 – 2015بالنيابة 
 محمد )كزير العدؿ، رئيس مجمس الشكرل حالينا(.

اف في الماضي يعادؿ أك ػػػػ، الذم كآؿ الشيخ آؿ سعكد نجحكا في الحد مف نفكذ أىفَّ ـ ػػػػػػػرغك 
كالمكانة التي يحضكف بيا داخؿ المجتمع  االحتراـ أىفَّ يفكؽ نفكذ األمراء في بعض المضامير، غير 

كيت كدعكة قكات ػػػراؽ لمكػػػػأدخؿ غزك العؾ، ػػػػػع ذلػػػػػم .(2) عكبة التخمي عنيـتجعؿ مف الصُّ  السعػػػػػػػكدم
                                                           

 .109، ص المرجع السابق، : دراسة في التحوالت واإلخفاقاتالسعـــــــوديةخب النُّ محمد بف صنيتاف،  (1)
 .43 - 42ص ص ، المرجع السابقغساف سبلمة،  (2)
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في مأزؽ مع المشايخ كالمجتمع مف حيث تطابؽ  النػػػػػػػػظاـية )كافرة( لمدفاع عف المممكة ػػػية كغربػػػػػأمريك
 يفالدّْ االستنجاد بغير المسمـ مع الشريعة، ككانت انتقادات شديدة الميجة مف طرؼ مجمكعة مف عمماء 

ف ـــكي: التٌاليالشباب )عمماء الصحكة(، أبرزىـ: سفر الحكالي كسمماف العكدة، الذيف طرحكا السؤاؿ 
اف ػػػػينية الرسمية التي كاف الحؿ مرة أخرل بيد المؤسسة الدّْ ػػػػػػك (1) ؟يدافع الكافرون عمى أرض اإلسالم
از كالجناح االحتكائي مف خبلؿ فتكل تبيح لممممكة التعاكف مع ػػػعمى رأسيا الشيخ عبد العزيز بف ب

الرسمية عامبلن حاسمنا في  الدّْينيةيف كالمؤسسة اف الدّْ ػػػما كػػػػػ، كلمنػػػػػػػػظاـالغرب، كمنو إعطاء شرعية 
 .السعػػػػػػػكديةالجماعات اإلرىابية في  ضدَّ  النػػػػػػػػظاـدعـ 

مف خبلؿ ظيكر فئة جديدة مف العمماء  السعػػػػػػػكدية الدّْينية النُّخبةذم عرفتو ػػػػكر الػػػػالتط إفٌ 
التي تجرم العادة عمى الشّْيعية بالحكزة  ةبالسمطة جعميا شبيي اكاألقؿ ارتباطن ف يالشباب غير التقميدي

باألمكر الفقيية فقط مف تحميؿ كتحريـ، بينما  األيكلػػػػػىتقسيميا إلى حكزة ناطقة كأخرل صامتة، تكتفي 
ا مف ػػػػثة أكثر تطرفن ػػػػػػاؾ مجمكعة ثالػػػػىن أىفَّ ما ػػػػػػك. (2) ة في الشأف الركحي كالزمني معناالثػػػػػانػػػػػػػػػػيتخكض 
عطكف ئؾ الذيف يي أكلكمعظميـ في السجكف، كىـ  نــــــالجيادييػػ: سمكف بيي الٌكىىابٌييف  يفالدّْ رجاؿ 

 أىفَّ لمعمميات الجيادية، أمثاؿ: الشيخ ناصر الفيد كعمي الخضيرم، كعمى الرغـ مف  الدّْينيةالشرعية 
بما فييا تنظيـ الدكلة  الجماعات الجيادية أىفَّ ا، غير ػػػػما ذكرنػػػػػيزالكف في السجكف ك كبير منيـ ال جزءن 

 أىنَّيا اٌدعت داعش أىفَّ ؿ ػػػػػب .(3) )داعش( ال تزاؿ تستخدميا آراءىـ كفتاكييـ لتبرير عممياتيااإلسبلمػػػية 
المممكة عمى  ضدَّ ، كدخمت في حرب الٌكىىابيٌ بأحقٌيتيا الحصرية في التراث ك  ،لمٌكىىابٌيةمثؿ الحقيقي المي 

  .(4) 2014ىذا األساس منذ عاـ 

                                                           
 .228 - 226، ص ص المرجع السابق ،بين القديم والحديث السعـــــــودية العربـــــــــّيةتاريخ مضاكم الرشيد،  (1)
- 105، ص ص المرجع السابق ،في القرن الحادي والعشرين السعـــــــوديةمأزق اإلصالح في مضاكم الرشيد،  (2)

106. 
(3)

 Raihan Ismail,"the Saudi ulama and the Syrian civil war", in: Amin Saikal (Eds), the Arab world and 

Iran a turbulent region in transition, Palgrave Macmillan, Middle East today, 2016, p 84. 
فبراير  18، مؤسسة كارنيغي لمسالم الدوليككؿ بانزؿ، "المممكة كدكلة الخبلفة: مبارزة الدكلتيف اإلسبلميتيف"،  (4)

 . 7 ، ص2016
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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كالمشرؼ العاـ عمى مركز اإلسبلمػػػية في شؤكف الحركات  السعػػػػػػػكدمث ػػػػص الباحػػػػػػػكلخ
ية( المييمنة في السُّنٌ ) التيػػػػػارات الدّْينية وحــــد عبد ا المشــــخالات، ػػػة لمدراسػػػػياسكالسٌ  يفالدّْ 

 :(1) كبرل، ىي تيػػػػػارات  ةعػػػػػفي سب السعػػػػػػػكدية

 السعػػػػػػػكديةيني في ار دّْ ػػػكىي أكبر تي: ار السمفي العام(ـــة )التيــــفية العمميــــالسم ،
 كىي متمثمة في المؤسسات كالييئات الشرعية الرسمية.

 كمف دار عمى فمكيا  السعػػػػػػػكديةكتتمثؿ في تنظيـ القاعدة في : ةــــفية الجياديــــــالسم
 .(ISIS) شــــــداعاـ المعركفة اختصارنا بػ: ػػػكالش راؽػػػػالعفي  تطرفةالتيػػػػػارات المي مف 

 الذم دينــــن العابــــرور زيــــــمد ســـمحنشؽ السكرم ي المي ػػػػ: تنسب إلى اإلخكانروريةــــالس ،
 تداكؿ مصطمحاشتير كقد . (2) الستينياتلتدريس مادة الرياضيات في أكاخر  السعػػػػػػػكديةىاجر إلى 
باسـ  ػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػا ضخمن ػػػنشر محمد سركر كتابن  ف، حي1979 اإليرانػػػػػػػيةشكؿ كبير بعد الثكرة بالسركرية 

، لقي شيرةن كدعمنا كبيريف وســــاء دور المجـــوجتحت عنكاف:  ػػػػػػػػػػػػػػػ ستعار )محمد عبد اهلل الغريب(مي 
مف  كتيعد السركرية .(4)صاحبو ما يقكؿ ػػػاز كػػػػمف بف ب ًسيَّما ال ،(3) يفالٌكىىابيٌ يف مف طرؼ رجاؿ الدّْ 

تأثر بأفكار ة )الجناح المي ػػػػالناحية العممية حركة سمفية حركية تمزج بيف السمفية العامة كاإلخكانية السكري
 :كؿ مف ييعدعتبر مركزىا بدكف منازع، ك سيد قطب(، ظيرت في نجد، كتمركزت في القصيـ التي تي 

 ار. ػػػػػنسباف إلى ىذا التييي  سعػػػػػػػكديافأشير شيخاف مر ــــر العــــناص، كودةـــمان العـــــسم
 لمحركية السمفية بعد السركرية، كىي تنسب إلى  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيعتبر الشؽ : تي اميةـــــالج

ي كثير ػػػي سمفػػػار حركػػػػػدرس بالمسجد النبكم الشريؼ، كىي تي، المي يـــان الجامـــد أمـــمـــمحالشيخ 
ا السركرية، لدرجة التبديع كحتٌ مع مخالفيو خصك الصػػػػػػػراع  ا مف طمبة ى التكفير، أغمب المنتميف إلييصن

عد الشرعي لدل العمـ الشرعي، لذا ىي أقرب إلى السمفية العممية منيا إلى الحركية، بسبب البي 

                                                           
 ، طمن السمفية إلى جيادية القاعدة وما بينيا من تيارات السعـــــــوديةفي  الدّْينيةالتيارات خالد عبد اهلل المشكح،  (1)
 .131 - 17(، ص ص 2012، العربػػػػػػػػػيٌ  )بيركت: مؤسسة االنتشار 2
 .423(، ص 2015، )أبك ظبي، ]د. ف.[، السرابجماؿ سند السكيدم، ( 2)
مستقبل "، ضمف: تكفيؽ السيؼ ]كآخركف.[، السعػػػػػػػكديةكمستقبمو في  الٌسياسػػػيتكفيؽ السيؼ، "تحكالت اإلسبلـ ( 3)

كالمعيد السكيدم باإلسكندرية،  العربػػػػػػػػػٌية)بيركت: مركز دراسات الكحدة  العربـــــــــّي، ياسي في الوطناإلسالم السّ 
 .129(، ص 2014

 ، في:2017يكنيك  04شكىد في  ،YouTube ،5مراجعات مع الشيخ محمد سركر، الحمقة الرابعة، الجزء ( 4)
<http://bit.ly/2LenFN3> 



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــوآلي السعـــــــودي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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النصيحة لكلي  أىفَّ مشايخيا، الذيف ينتمكف إلى مدرسة الحديث كالتركيز عمى العقيدة، كتعتبر الجامية 
  في شيء.يف الدّْ ليس مف  الٌسياسػػػةباالنشغاؿ  أىفَّ ما ػػػػاألمر أساسيا السر، ك

 ن ــــحسيد  عمى رػػػػإسبلمية تأسست في مص ٌسياسػػػيةحركة : ونـــــوان المسممـــــاإلخ
رم كذلؾ األب الركحي ليا، ػػػ، كىك مصانــــــالقط اعـــــمنالشيخ  ييعدف السعػػػػػػػكدية، في أٌمػػػػػػا .ناــــالب

راقي الجنسية كمؤسس جماعة اإلخكاف المسمميف في ػػػ)ع وافــــالص ودــــمد محمــــمح إضافة لػ:
في  السعػػػػػػػكدم -رم ػػػػػالمصالصػػػػػػػراع بعد  السعػػػػػػػكديةببدأت عبلقة اإلخكاف المسمميف . (راؽػػػػالع
 النػػػػػػػػظاـار مع ػػػػعبلقة ىذا التي أىفَّ ، غير السعػػػػػػػكديةلجأ عدد منيـ إلى  أيفات ػػػػف في الستينيػػػػػاليم

بعدما رحبت قيادة اإلخكاف بيا، ككانت  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي اإلسبلمػػػية تكترت بداية مف الثكرة  السعػػػػػػػكدم
بالقكات األجنبية بمثابة الضربة القاسمة كالقطيعة بيف  النػػػػػػػػظاـعندما استعاف  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيةحرب الخميج 

ة السابؽ األمير نايؼ في أكثر مف مناسبة كحديث الداخمػػػي، حيث أعتبرىـ كزير النػػػػػػػػظاـك اإلخكاف 
  .(1) ي كتمرد عمى شرعية الدكلةػػيند دّْ مف تشدٌ  السعػػػػػػػكديةعمني السبب في كؿ ما كجيتو 

 العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعداث ػػػػكاإلخكاف بصفة خاصة بعد أح السعػػػػػػػكديةبيف الصػػػػػػػراع د ػػػػما اشتػػػػػك
يشعركف بالقمؽ حياؿ قياـ جميكرية  السعػػػػػػػكدييفما جعؿ م رػػػػػػكتمكنيـ مف تكلي السمطة في مص

ا مف طرؼ الحككمة ػػػػصنفكف حالين كىـ مي  .(2)اإلسبلمػػػية ينية كالزعامة إسبلمية سٌُّنية تنازعيـ الشرعية الدّْ 
زة ـــي حمـــعم، كيـــوض القرنـــع، انـــود الفنيســـسعكؿ مف:  ييعدك كجماعة إرىابية.  السعػػػػػػػكدية

  المنتميف لئلخكاف المسمميف بالمممكة.مف أبرز ري ــــالعم

 ار في ػػػػبدأ ظيكر ىذا التي اإلسبلمػػػي،ار التنكير ػػػػتيػػ: سمى ب: أك ما يي يونــــالعصران
منتصؼ تسعينيات القرف العشريف بعد دخكؿ رمكز الصحكة السجف نتيجة مكاقفيـ المعارضة كغياب 

ينية، إضافة إلى بركز الفضائيات كاإلنترنت ؾ عف الساحة الدّْ ػػػػبعد ذلمين ــــبن عثيك ازـــــبن بالشيخيف 
مكف سببيف إلييـ ضئيبلن جدنا، إذ يي تعدد المي  أىفَّ ز العصرانيكف ككسائؿ االتصاؿ الحديثة بقكة. يتميٌ 

يني طاب الدّْ ار إلى مراجعة التراث كتجديد الخً ػػػػػا، كيدعك ىذا التيػػػخبكين نُّ  ارناػػػيػػػبعيد تاعتبارىـ إلى حد 
عادة قراءة الفمسفة كأسممتيا كمعالجة إشكالية النيضة كالتنمية، ك  نقد اآلراء التقميدية الجامدة.  بالتٌاليكا 

واف ـــن، رـــز الخضــــعبد العزي، مـــز القاســـعبد العزي، انــان الضحيــسميمكمف أشير رمكزىـ: 

                                                           
 .121، ص المرجع السابق "،السعػػػػػػػكديةياسي كمستقبمو في تكفيؽ السيؼ، "تحكالت اإلسبلـ السٌ ( 1)
 ، )القاىرة:القطرية اإليرانـــــــيةبين المصالح اْلمريكية اإلسرائيمية واْلحالم  العربـــــــــّيةالثورات عبد القادر اليكارم، ( 2)

 .53(، ص 2013الييئة العامة لقصكر الثقافة، 



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــوآلي السعـــــــودي الّسياســـي النــــــــظام
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اري ـــمش، يـــادل الطريفــــع، دانـــالنقي ورــمنص، اركــــالمبارق ـــط، الـــور اليجـــمنص، يـــالقديم
  .ادــــعبد ا بج، كديـــالذاي

 ينية اب، كىـ جماعة دّْ ػػػاألحب السعػػػػػػػكديةطمؽ عمييا في : أك كما يي دعوةــــيغ والــــالتبم
ارنا ػػػػأسست في اليند عمى يد الشيخ محمد إلياس الكاندىمكم، لقيت ىذه الجماعة منذ الثمانينيات انتشػػػػت

ا ػػػػد أقطابيا الشيخ راشد الجدكع، أمٌ ما أكرده أححسب  السعػػػػػػػكديةكمباركة مف عمماء كمشايخ كبار في 
التعريؼ باإلسبلـ  يرتكز عمى، إذ الٌسياسػػػةنشاط ىذه الجماعة فيك دعكم باألساس كال عبلقتو لو 

  كالدعكة إليو فقط مف خبلؿ األصكؿ الستة.

بجعميا  الدّْينيةالمنظكمة  احتكاء اػػػاكؿ دائمن ػػػػتح في المممكة الٌسياسػػػيةالسمطة  كمنا، فإفٌ ػػػػػمعي 
ؾ ػػػلذل ،الٌسياسػػػيبصناعة القرار  ىي الكصي عمى المجتمع كالشأف االجتماعي العاـ، بينما تنفرد

تأثيرنا في العالـ  ، ىـ مف أكثر األصكاتالسعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةة )السمفيكف( في المممكة فالعمماء السُّنٌ 
يتعمؽ بلرائيـ تجاه الجماعات غير  فيمالمجدؿ، خاصةن  ارةن ػػػكفي نفس الكقت األكثر إث اإلسبلمػػػي.

 مشّْيعة،لعادية معركفكف بعباراتيـ المي  (الٌكىىابٌيكف) كفػػػػالسعػػػػػػػكديفالعمماء  .الشّْيعية، كبالتحديد الٌكىىابٌية
ىذا األمر كليد ظرؼ  ييعدغير مقبكلة، ال الشّْيعية كالطقكس فبالنسبة ليـ تعتبر العديد مف الممارسات 

نٌ ػػػػػك ٌسياسػػػي  – كديةػػػػػػسع أٌكؿ دكلةفمنذ تأسيس  .الٌكىىابٌيةمف العقيدة  ما جزءه ما قد يعتقد البعض، كا 
بشكؿ عاـ، لمشّْيعة الحماسة المعادية  اشتدت اإليرانػػػػػػػيةكبعد الثكرة الشّْيعة لطالما انتقدكا  ٌيةػػػػػٌكىىاب

 . (1) ة بشكؿ أخصكلبلثنا عشريٌ 

، فبدكف اإليرانػػػػػػػيمف أجؿ مكاجية النفكذ  السعػػػػػػػكدم الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـيحتاجو  مػػػا ذاػػػػػكى
طيراف تستعمؿ ىي األخرل  أىفَّ ا ػػػفي مأزؽ مجتمعي، خصكصن  النػػػػػػػػظاـسيككف ف ػػػػالٌكىىابٌييالعمماء 

تذىب  ،اسػػػػػػى ىذا األسػػػػكعمف مف أجؿ تعزيز قكتيا المعنكية. ػػػػكفمسطياإلسبلمػػػية قضية الكحدة 
يتخكؼ منو ال  أىنَّوي داخؿ المممكة الشّْيعي تجاه الحراؾ  السعػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظاـبعض التحميبلت لمكقؼ 

 ضدَّ بفضؿ العمماء  يفالداخمػػػينجح إلى حد كبير في شحف الجبية كالرأم العاـ  كقد ًسيَّما الكثيرنا، 
مف خبلؿ  اإليرانػػػػػػػييعمؿ لمصالح  اخامسن  اطابكرن  افي المنطقة الشرقية، باعتبارىالشّْيعية ة األقميٌ 

ا مباشرة مف خزينة الدكلة أك مف طرؼ األمراء ػػػػمكلة إمٌ ، كالمي (2) استعماؿ األلة الدعائية التي يممكيا
ىك الفصؿ بيف ما ىك  السعػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظاـيبقى أكبر عائؽ يكجو  لكفٌ الرسمييف أك غير الرسمييف. 

 الفصؿ بيف الدكريف يككف مستحيبلن في بعض الحاالت.  إذ أفٍ  ؛ٌسياسػػػيجتمعي كما ىك مي 
                                                           

 (1) Raihan Ismail, Op.cit, pp 83-84. 
 ، في:2016 مارس 02، شكىد في 2012 يكليك 16، أمجاد العربكالخطر القادـ"،  السعػػػػػػػكدية" مضاكم الرشيد،( 2) 

<http://bit.ly/2uwhkSp> 
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 ةــــــــــــــــــــــقبيمـــــــــ: الالثــــــــــــالـــــــث المـــــــــطمب

حيث مازاؿ ب العربػػػػػػػػػيٌ خياؿ ر كالتراث ككذا المً ػػػكة في الفً ػػػة مرمكقػػة بمكانػػػػى القبيمػػػػػػػتحظ
مسقط رأس القبيمة  العربػػػػػػػػػٌيةفي شبو الجزيرة  ًسيَّما المرتبطنا بقبيمتو كعصبيتو  العربػػػػػػػػػيٌ كجداف 
ة أرباع ػػػػبلثػػػأكبر دكلة خميجية مف حيث المساحة الجغرافية فثتيعد  السعػػػػػػػكدية أىفَّ ، كبما ٌكؿاأل العربػػػػػػػػػٌية

ؿ ، فإٌف جي العربػػػػػػػػػٌيةعتبر مركز الجزيرة تي  أىنَّياؾ ػػػػػ، ناىيسعػػػػػػػكديةأراضي  العربػػػػػػػػػٌيةشبو الجزيرة ¾ 
تنحدر كتعكد أصكليا إلى  ػػػػػػػػػػػػػػػ حٌتى تمؾ التي ىاجرت كاستكطنت بمداف أخرلػػػػػػػػػػػػػػػ  العربػػػػػػػػػٌيةالقبائؿ 

كؿ في د السعػػػػػػػكديةخارج حدكد  العربػػػػػػػػػٌيةأغمب القبائؿ  أىفَّ إٌف صح التعبير. ما يعني  السعػػػػػػػكدية
تجمع لمقبائؿ  تيعد أكبرالمممكة  أىفَّ ، ىذا فضبلن السعػػػػػػػكديةسيادية ليا عبلقات قرابة مع القبائؿ 

 السعػػػػػػػكديةنية اجتماعية تقميدية في افظ عمى مكانتيا كبي ػػػمكانة القبيمة كجعميا تح . كمما عززالعربػػػػػػػػػٌية
لـ تخضع ألٌم استعمار أجنبي  الٌسياسػػػيا الرقعة الجغرافية كليس التنظيـ ػػػىذه األخيرة كنقصد ىن أىفَّ 

تيعد ينيتيا االجتماعية التقميدية كالتي ي، حافظت عمى بي ػػػػػالكما لـ تعرؼ تجارب دكالتية كثيرة. كبالتٌ 
تمكف فييا األخرل التي  العربػػػػػػػػػٌيةمحكرىا األساسي، ىذا عمى عكس الكثير مف األقطار  القبيمة

 نى التقميدية في المجتمع.االستعمار مف تفتيت البي 

ا أقرب لتػػػػاريػػػ، يجده تالعربػػػػػػػػػٌيةلمجزيرة  الٌسياسػػػياريخ ػػػػػلمت الػػػػػدارس أىفَّ  ،ةػػػػيقػػػكالحق اريخ ػػػػخن
 أىنَّوي  الجـز قبؿ ظيكر اإلسبلـ، كحٌتى بعد اإلسبلـ الذم يمكف ًسيَّما الشيء آخر،  القبيمة منو إلى أمٌ 

 ،ة كانت االستعمارالثػػػػػانػػػػػػػػػػي)الصدمة  العربػػػػػػػػػٌيةلقبيمة تكجييا ا كأزمة حقيقة صدمةأٌكؿ  ؿشكٌ 
يف عمى حساب رابطة الكالء لمدّْ تيميش القبيمة لصالح  اكؿػػػػح أيفة كانت الدكلة الكطنية(، الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثك 

ىذه لـ تنجح عمى أرض الكاقع بالشكؿ  (Déracinement)االجتثاث  محاكلة أىفَّ  بىٍيدى ، كالنسب الدـ
مكانة الفرد االجتماعية كترسـ حدكد  افتحدد تكقع كالمنشكد، حيث بقيت القبيمة كالنسب القبميٌ المي 

 استطاعت قبيمة ،اسػػػػذا األسػػػػى ىػػػلفترة زمنية طكيمة. كعماإلسبلمػػػي ضمف المجتمع  الٌسياسػػػيطمكحو 
ا ػػػػالمترامية األطراؼ شرقن اإلسبلمػػػية أف تحكـ اإلمبراطكرية  ()الرسكؿ مثؿ قريش قبيمة  صغيرة
العجـ  أىم)ليذه الكممة عدة دالالت أخرل(  يػػػالمكالػػ: رؼ بما ظير ما عي ػػػا لعدة قركف. كػػػػػكغربن 

 عربػػػػػػػػػٌيةانتسابيـ رمزينا لقبيمة اإلسبلمػػػي  – العربػػػػػػػػػيٌ المسمميف الذيف يتطمب اندماجيـ في المجتمع 
بف اما كتبو  أىفَّ ما ػػػػرب في حد ذاتيـ )القيسية كاليمنية(. كػػػػػات بيف العػػػػذا ناىيؾ عف الصراعػػػميمة، ى

دليبلن في غاية في  ييعدفي نشأة الدكلة كقياـ العمراف الحضرم  بر(العً  كتاب) خمدكف في مقدمتو
 . العربػػػػػػػػػٌيتافلمقبيمة كالعصبية  الٌسياسػػػياألىمية عف الدكر 
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اريخ ػػػػػضـ التالتي لعبتيا القبيمة في خً  الٌسياسػػػيةع لذكر كؿ األدكار ػػػاـ ىنا ال يتسػػػػػكألٌف المق
، كال السعػػػػػػػكديةلمقبيمة في  الٌسياسػػػيا بطبيعة الحاؿ سنركز عمى الدكر ػػػػػ، فإٌنناإلسبلمػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ 

مف حيث المعنى كالداللة، إضافة مصطمح أخرل  القبيمةبأس قبؿ ىذا أف نكشؼ النقاب عف مفيكـ 
 . القبائميةأك  ةالقبميّ ، كىك ٌكؿمشتؽ مف األ

 ةـــــــٌة مفاىيميــــــــة مقاربــــــــــقبائميـــــوالالـــــــــقبيمــــــــــــــة  اْلّول: الفــــــــــــرع

أك الجماعة مف الناس الذيف  الٌسياسػػػية تمؾ الكحدة أىنَّيا (Tribe)ط تعريؼ لمقبيمة ػػػػػإٌف أبس
  .(1) مشتركةيشترككف في رقعة مف األرض كتربطيـ عبلقات نسب حقيقة أك أسطكرية كيحيكف حياة 

الكثير مف يخمطكف بيف القبيمة كبعض المفاىيـ المشابية ليا أك القريبة منيا عمى غرار اإلثنية  أىفَّ  بىٍيدى 
جماعة من " رؽ، حيث ىي:مرادؼ لمعً  أىنَّيامثبلن تـ تعريؼ القبيمة عمى  ربــــالع انــــلسرؽ، ففي أك العً 

  .(2) "شتى كالزنج أو الروم أو العربالناس يكونون من الثالثة فصاعًدا من قوم 

ات القبيمة انقسمت بيف عممي االجتماع كاألنثركبكلكجيا، حيث ػػػػب تعريفػػػأغم أىفَّ  ،اؿػػػػكالح 
انقسامًيا  ُتعد شكاًل القبيمة  َأنَّ "قكلو: ب (Jean Baechler)الر ــــون بشــــجي ػػعرفيا عالـ االجتماع الفرنس

كل منيا أسرة ممتدة في عمق ثالثة أو أربعة أجيال،  ُيمثللمتنظيم االجتماعي تكون في الغالب من أقسام قاعدية 
ري ــــد الجابــــد عابــــمحما، ػػػػأمٌ  .(3) "وكل قسم قاعدي يمتحم تمقائًيا مع قسم آخر كمما شعر بتيديد أو خطر

، حيث انتقؿ مف مفعول القبيمةرب عرؼ عدة تحكالت مف حيث ػػػػمفيكـ القبيمة عند الع أىفَّ فيرل 
إلى اعتقاد مجمكعات مف القبائؿ بانتمائيا إلى  ،مفعكؿ بسيط يتمحكر حكؿ النعرة كالتناصر كفقنا لمقرابة

زىا عف مجمكعات آخر مماثمة كيفصميا عنيا، بحيث تككف العبلقة بيف الطرفيف ميٌ جد أعمى مشترؾ يي 
طمؽ عميو قانكف ني  مكف أفٍ ما يي  أىمعبلقة تعارض كتنافس يحكميا مفعكؿ القبيمة في معناه الصدامي 

 .(4) القبميٌ  الصػػػػػػػراع

                                                           
، ترجمة: شاكر سعيد من القبمية إلى الممكية 1936 - 1916: السعـــــــودية العربـــــــــّيةجكزيؼ ككستنر،  (1)

 .7)القاىرة: مكتبة مدبكلي، ]د. ت.[(، ص 
 .541(، ص 2005بيركت: دار صادر، ) 11 ، جالعــــربلسان محمد بف مكـر بف منظكر،  (2)
( )بيركت: مركز 41، سمسمة أطركحات الدكتكراه )العربـــــــــيّ سوسيولوجيا القبيمة في المغرب  محمد نجيب بكطالب، (3)

 .56(، ص 2002 ،العربػػػػػػػػػٌيةدراسات الكحدة 
)بيركت: مركز  4(، ط03)العربػػػػػػػػػٌي ، نقؿ العقؿ محدداتو وتجمياتو العربـــــــــيّ  ياسيالعقل السّ محمد عابد الجابرم،  (4)

 .79(، ص 2000 ،العربػػػػػػػػػٌيةدراسات الكحدة 
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عتبر حسبو مبدأن القبيمة تي  أىفَّ  بــــن النقيـــــحس دونــــخمعمـ االجتماع في ث ػػػػالباح رػػػكيعتب
طر العامة لمعضكية في الجماعة حسب تراتبية معينة، كىي رابطة حدد األي ا في األساس يي ػػػػػتنظيمين 

تبر في دراستو عٍ يما ػػػػ. ك(1) مكحدة الغرض مبنية عمى التحالؼ بقدر ما ىي مبنية عمى النسب كالقرابة
القبيمة  أىفَّ ، )من منظور مختمف( العربـــــــــّيةة في الخميج والجزيرة ــع والدولــالمجتمزة المعنكنة: ميٌ المي 

ستشرقيف، كىي في الحقيقة حالةن في الخميج كثيرنا ما أسيئ فيميا أك دراستيا سكاءن مف الباحثيف أك المي 
لكٌف ليس بالمفيـك الشائع المرتبط في  (state of nature)ة ـــة الطبيعـــحالأقرب لما يمكف أف نسميو 

ٌنما المقصكد بيا تمؾ المحصمة الدينامية لمبي   - نى االجتماعيةالغالب بنظرية العقد االجتماعي، كا 
زة لمعبلقات االجتماعية السائدة في مجتمع الخميج ميٌ كالخصائص المي  الٌسياسػػػيةاالقتصادية كلعمؿ القكل 

 .(2)زمف كالجزيرة في فترة محددة مف ال

ة أف تطكر مف نفسيا فترتبط معنا كفقنا ألسس غير قرابية مككنةن ات القبميٌ ػػػف لمجماعػػػمكما يي ػػػػك
ان ــــري مورغــــويس ىنــــل األمريكػػػػػػيبذلؾ جماعات أكبر كأكسع، كالتي أطمؽ عمييا األنثركبكلكجي 

(Lewis Henry Morgan)  اتحادات العشائر أك البطكف(Phratry)
كمف كجية نظر أنثركبكلكجية   .(3) 

كاالجتماعي  الٌسياسػػػيظاىرةن تعرفيا المجتمعات ما قبؿ الصناعية أك الشكؿ البدائي لمتنظيـ  تيعد القبيمة
 أك القبائميةا، ػػػػػػأمٌ  .(4) جكىرىا كجكد ىكية كاتصاالت بيف األفراد قائمة أساسنا عمى القرابة كصمة الدـ

القبيمة كجعؿ ىذا  تسيَّيسشير إلى فقد أخذت في الغالب داللةن سمبية كالتي تي  (Tribalism) القبمّية
ز بيف األعداء كاألصحاب يضيقة. أيف يتـ عمى أساسو التمي ٌسياسػػػكيةخاضعنا العتبارات  التسيَّيس

 أىفَّ ي ـــذامــــا الغبد ــــع السعػػػػػػػكدمما يتـ عمى أساسو تكزيع اليبات كمنعيا، كيعتقد الباحث ػػػك
لضركرة  تالقبائمية تعتبر صكرة مشكىة عف القبيمة التي ىي حؽه ثقافي كاجتماعي كحقيقة كاقعية نشأ

                                                           
 .9(، ص 1996، )بيركت: دار الساقي، صراع القبمية والديموقراطية حالة الكويتخمدكف النقيب،  (1)
)بيركت: مركز  2ط ، )من منظور مختمف( العربـــــــــّيةالمجتمع والدولة في الخميج والجزيرة خمدكف حسف النقيب،  (2)

 .27(، ص 1989 العربػػػػػػػػػٌية،دراسات الكحدة 
)القاىرة: المركز  1ط ، 1، المجمد ]كآخركف.[حمد زايد أ ترجمة:، ترجمة: موسوعة عمم االجتماعجكردف مارشاؿ،  (3)

 .83 - 82(، ص ص 2000القكمي لمترجمة، 
(4) 

Yousif Makki, "Not what it seems: the role of the tribe in state–society relations in Saudi Arabia", 

Contemporary Arab Affairs, Vol. 4, No.4, Oct. 2011, pp 445-446. 
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القبائمية تعتبر ظاىرة عنصرية، كمصطمح غير محايد كمفيكـ انحيازم  أىفَّ  معاشية كبيئية، في حيف
 .(1) يقكـ عمى اإلقصاء كالتمييز كالتيميش

تنبع في الغالب مف الكالء  مكاقؼ أكثر منيا كاقع قائمة بذاتوك القبائمية سمككيات  أىفَّ ، ػػػػاؿكالح
سرعاف ما يتحكؿ إلى  كعينا لمقبيمةا تعتبر تجسيدنا ال ػػػاألعمى لقبيمة الفرد أك الجماعة االجتماعية. كم

كجعمو ىكيةن لممجتمع المحمي تغٌمب  ميٌ لى اإلعبلء مف شأف االنتماء القبتيدؼ إ (Tribalisation)نزعة 
 .(2) عمى اليكيات األخرل

 السعـــــــوديةفي الـــــــــقبيمـــــــــــــة : الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

في مختمؼ  السعػػػػػػػكديةت القبيمة أك باألصح القبائؿ دكرنا جكىرينا في قياـ الدكلة ػػػػد لعبػػػػػلق
 في كتاب مةــــز العظـــزيــــع كرمػػػػالس فكرغرار المي  الباحثيف عمىمراحميا، حٌتى أف عدد ال بأس بو مف 

يفسر قياميا كنشأتيا تفسيرنا  ةــــالمــــان ســــغسك رــــود ضاىـــمسعف ػػػػيكالمبناني ،اإلسالم والحداثة
ىنالؾ اتجاه آخر يرل عكس ىذا، فعمى ينية. في حيف كليس الدعكة الدّْ  القبمٌيةدكنينا أساسو العصبية ػػػخم

ينية(، )عصبية + دعكة دّْ  السعػػػػػػػكديةعكس التفسيرات المتكئ عمى النظرية الخمدكنية في نشأة الدكلة 
ىي التي سعت التي التكسع اب ـــــد الوىــــن عبــــد بـــمــــلمحينية أٌف الدعكة الدّْ  الثػػػػػانػػػػػػػػػػييرل االتجاه 

، ما يعني أف الديناميكية الٌكىىابٌية محمد بف سعكد كبسط نفكذىا، كألجؿ ىذا استعانت بحاكـ الدرعية
ات في ىذا االتجاه، نجد دراسة: عكيضة بف متيريؾ الجيني، ػػىي أساس قياـ الدكلة، كمف أىـ الدارس

ينية في نجد خالل القرون ياسية والدّْ االجتماعية والسّ  : دراسة عن اْلحوالالّوَىابّيينتاريخ نجد قبل 
الخمفية التاريخية لظيور الشيخ محمد محمد الفريح،  . كدراسة:الّوَىابّيةالتي سبقت حركة التصحيح 

 .الّوَىابّيةالجذور االجتماعية لمحركة خالد الدخيؿ،  . إضافة الى دراسة:بن عبد الوىاب وحركتو

 أىفَّ يمنا في ىذا الصدد ، فإٌف ما يي السعػػػػػػػكديةة ػػػا ىنا بصدد دراسة نشأة الدكلػػػػلسن كألىنَّنػػػػا
بلن ػػػػكانت فاع أىنَّيا إالٌ ، السعػػػػػػػكديةىي المحرؾ األساسي أك العكس في قياـ الدكلة  تكانأالقبيمة سكاءن 

رم الذم قاـ بعممية التكحيد، فقد ػػػػؿ الجناح العسكػػػشكٌ أساسينا في نجاح قياـ ىذه الدكلة حيث كانت تي 

                                                           
/ بيركت: المركز الثقافي  )الدار البيضاء 2 ، طالقبيمة والقبائمية أو ىويات ما بعد الحداثةعبد اهلل الغذامي،  (1)

 .25(، ص 2009 ،العربػػػػػػػػػيٌ 
 العربػػػػػػػػػيٌ ، )بيركت: المركز المعاصر العربـــــــــيّ الظواىر القبمية والجيوية في المجتمع محمد نجيب بكطالب،  (2)

 .41(، ص 2012ياسات، لؤلبحاث كدراسة السٌ 
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البدكية صبغة إيديكلكجية متمثمةن في  العربػػػػػػػػػٌيةمنح القبائؿ  )الممؾ عبد العزيز( اع ابف سعكدػػػاستط
)إخكاف مف أطاع اهلل(،  المعركؼ باسـ اإلخكاف العسكريػػػػػػػةت فيما بعد عماد قكاتو ػػمالٌكىىابٌية، كالتي شكٌ 

كقد عمد ر، ــــجــــاليُ مستكطنات عرفت باسـ معسكرات ك كقد كانت ىذه القكات مرتكزة في ما يشبو 
 ؤسس إلى إسكاف كؿ قبيمة في ىيجر خاصة بيا يترأسيا شيخ ىذه القبيمة.الممؾ المي 

بما ال يدع مجاالن لمشؾ مدل اـ التكحيد تكحي ػػػػالممؾ عبد العزيز تجاه القبيمة أي ٌسياسػػػةإٌف  
االجتماعي  النػػػػػػػػظاـؿ شكٌ كانت القبيمة منذ أمدو طكيؿ تي حيث ب العربػػػػػػػػػٌيةنصر في الجزيرة أىمية ىذا العي 

ت تتمركز عمى كافة أكجو ػػػالذم ظؿ سائدنا قركننا طكاؿ، أيف كان العربػػػػػػػػػٌيةالكحيد في شبة الجزيرة 
في  السعػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظاـ استند ،الثقافية. كعمى ىذاك االقتصادية، ك ، الٌسياسػػػيةك الحياة االجتماعية، 

ذات أىمية  المنكاؿ كتعتبر القبيمة عمى ىذاعمييا. ؿ اجتماعية تشكٌ  كقاعدةالقبيمة  عمى ةػػػػبلثػػػػػأطكاره الث
حدل السعػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظاـكبيرة داخؿ  كاجتماعية ٌسياسػػػية ظمت  أىنَّيا، مرد ذلؾ لوالدعائـ األساسية  كا 

ا، كباألخص في ػػػػعمكمن  العربػػػػػػػػػٌيةة في الجزيرة يالرئيس كاالقتصادم كالٌسياسػػػيكحدة التنظيـ االجتماعي 
كانت القبيمة بمثابة العامؿ  النّْفط. كقبؿ اكتشاؼ السعػػػػػػػكديةمنطقة نجد البدكية مسقط رأس الدكلة 

 ناىيؾ كالثقافػػػي،االجتماعي  النػػػػػػػػظاـاد ػػػؿ عمػػػشكٌ األساسي في حياة السكاف بكؿ جكانبيا، إذ كانت تي 
 .كالغزك ا في الرعي كالترحاؿػػعد االقتصادم ليا كالمتمثؿ أساسن عف البي 

ضاف   الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثخاصةن في طكرىا  السعػػػػػػػكديةؿ الدكلة ػػػرم في تشكيػػػالجكىا ػػػػى دكرىػػػػةن إلػػػػكا 
ة مف أجؿ كصكلو إلى السمطة ػػػػبدكي – ٌيةػػػقبمأيف اعتمد ابف سعكد عمى قكات  ا أشرنا سمفنا،ػػػكم

ة يّ ـــــة قبمــــدول السعػػػػػػػكدية أىفَّ فارقة تكمف في عدـ إمكانية االدعاء المي  أىفَّ غير  كاستكماؿ عممية التكحيد.
(Tribal state)قبمة  لــــارة حائِ ــــإمارات التي قامت في منطقة نجد عمى غرار ػػػػ، فعمى عكس اإلم(

عمى عصبية  السعػػػػػػػكدية)بنك خالد( لـ ترتكز الدكلة  ةــــة الجبريــالدولأك  (1921 – 1834) ر(شمٌ 
ٌنما استطاعت أفٍ أك قبيمة كاحدة في  تجمع ىذه القبائؿ المختمفة  قياميا كبسط نفكذىا عمى اآلخريف، كا 

 حالةن  السعػػػػػػػكديةما جعؿ عبلقة الدكلة بالقبيمة في م تنافرة في بكتقة كاحدة عبر الدعكة الٌكىىابٌيةكالمي 
  .عقدةن كمي  ركبةن مي 

ناقض في مبادئو كسمككياتو مع تعارض كالمي د مف ىذا التعقيد منطؽ القبيمة المي ػػػػػػما يزيػػػػكم
ؿ مصدر لؤلزمات داخؿ ػػػشكٌ المصبكغ عادةن بطابع البداكة يي  اإلرث القبميٌ  أىفَّ ؾ ػػػػذلمنطؽ الدكلة، 

 كأقاربو ما يجعؿ االنتماء القبميٌ  لقبيمتوجعمتو ال يعرؼ الكالء سكل  الدكلة، فسيككلكجية اإلنساف القبميٌ 
ذا فضبلن عف حالة عدـ ػػػػاف مف البعض االستحقاقات كالعكس صحيح. ىػػػمر مصدر مف مصادر الحً 
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تقييدنا لحريتو التي لطالما اعتبرىا رأس  االلتزاـ بقانكف الدكلة كأحكاميا التي يعتبرىما اإلنساف القبميٌ 
 .بيف الدكلة كالقبيمة محالة صداـه  مالو الحقيقي مما ينتج عنو ال

ة كمجتمع الدكلة كالتحضر جعؿ المكجكد بيف مجتمع البداكة كالتقاليد القبميٌ ض ػػػػذا التناقػػػػػى
ة الزالت مترسخة في المجتمع يعيش حالة مف االزدكاجية، فالثقافة القبميٌ  السعػػػػػػػكدمالمجتمع 
مطة الذم يتصرؼ كفؽ منطؽ القبيمة التاريخي كالس السعػػػػػػػكدم، كحٌتى عند صانع القرار السعػػػػػػػكدم
لصاحب القكة األعظـ داخؿ القبيمة كالتي يفرض عمى  )األبكية( التي يمنحيا الكضع القبميٌ  البطريركية

ما يزيد مف تعقيد ػػػػكم. (1) (النّْفطي )الريع أساسيا إرادتو عمى اآلخريف بالقكة القاىرة أك بغكاية الرشكة
 ضدَّ تعارض منطقيا مع مبادئ الحركة الٌكىىابٌية التي كانت  السعػػػػػػػكديةكضع القبيمة كمتاعبيا في 

مسألة سمطة رؤساء  أىفَّ محمد بف عبد الكىاب مؤسس المذىب لـ يكف يعتقد  أىفَّ ؾ ػػػػػذلالقبيمة ببل شؾ، 
 ػانػػػػػػػػػػيالثػػػػكمما زاد مف ًاٍنًتكاسىة القبيمة بعدما كانت الركف  .(2) القبائؿ في الدكلة الٌكىىابٌية مسألة ميمة

 .النّْفطبركز البيركقراطية الحككمية كاكتشاؼ  النػػػػػػػػظاـفي 

ا بالنػػػػػػػػظاـسيككلكجية البدكم غير الكفي الذم ال يمتـز  أىفَّ رل البعض ػػػػكي ، كالذم يسعى دائمن
آخر، جعمت الممؾ عبد العزيز العارؼ بيذه األمكر  شيءو  إلى الفائدة المادية كالغنيمة أكثر مف أمٌ 

دنا ال يثؽ فييـ كال يعكؿ عمييـ في بناء الدكلة كيتحيف الفرص لمقضاء عمييـ، كما كانت استعانتو جيٌ 
ألىنَّيـ ، فقد كاف مجبرنا عمى االعتماد عمى البدك الممحة بيـ أثناء عمميات الفتح كالتأسيس إاٌل لمضركرة

. (3) كانكا يحسنكف القتاؿ عبر الصحراء نتيجة لترحاليـ الدائـ كعدـ ارتباطيـ باألرضالكحيدكف الذيف 
سميو ني  مكف أفٍ ؤسس، حيث كاجية الدكلة الناشئة ما يي رؤية المي  صحة البلحقة كقد أكضحت األحداث

كف، اده بعض زعماء اإلخكاف األقكياء، كالذم ىـ في األصؿ زعماء قبميٌ ػػػرم داخمي قػػػبتمرد عسك
 أٌكؿ كأكبرزعيـ االنقبلبيف عمى سمطة بف سعكد، كاف زعيـ قبيمة مطير، كقائد ش ــــل الدويــــففيص
ألؼ مقاتؿ مف  20ككاف يضـ أكثر مف  1911 عاـ )األرطاكية(، حيث أسس في سعػػػػػػػكدمىيجر 

 أبناء ىذه القبيمة الكبيرة كالقكية.

، شيخ قبيمة عتيبة كقائد ىجرة الغطغط. ادــــن بجـــطان بــــسمفكاف  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيو ػػػػشريك ،اػػػػػأمٌ  
في  ردنا في الحجازػػػػػشيخ قبيمة بمي الذم قاد تم ادةـــــن رفـــد بـــحامكنفس الحالة تنطبؽ عمى تمرد 

                                                           
)بيركت: مركز  2 ، طأزمات التنمية وتنمية اْلزمات العربـــــــــيّ  صراع الدولة والقبيمة في الخميجمحمد جكاد رضا،  (1)

 .7(، ص 1997 العربػػػػػػػػػٌية،دراسات الكحدة 
 .9، ص المرجع السابقجكزيؼ ككستنر،  (2)
 .45، ص المرجع السابقغساف سبلمة،  (3)
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م ( بدعـ مف حزب األحرار1932 - 1928) الفترة الممتدة مف ارة شرؽ األردف. كعميو، ػػػالحجازم كا 
مكف يي  السعػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظاـعرفيا  خاصةن تمؾ التي المعارضة التي نتجت عف اتػػػػػفإٌف الكثير مف األزم

كالتي ىمشت  السعػػػػػػػكدمالزحؼ  ضدَّ عند القبائؿ الخاسرة  ًسيَّما ال منيا بأزمة الكالء القبميٌ  تفسير جزءو 
 صاىرة.ا بالماؿ أك بعممية المي ػػػػت آؿ سعكد احتكاءىا إمٌ محاكالالحقنا، رغـ كؿ 

اؤه مف بعده إلى ػػػؤسس كأبنالحديثة سعى الممؾ المي  السعػػػػػػػكديةة ػػػخ الدكلػػػػاريػػػػر تػػػػى مػػػػػكعم
. (1) كالمناطقية إلى الكالء الكطني إنشاء سمطة مركزية عبر الدكلة تتيح ليـ االنتقاؿ مف الكالء القبميٌ 

إيجابية كسمبية عمى الببلد، فقد أثر  آثػػػػاربكؿ ما حممو مف  النّْفطساعدىـ في ىذا المسعى اكتشاؼ 
ا نحك التحضر ػػػػكالن عميقن ػػػكجعمو يعرؼ تح السعػػػػػػػكدمالذىب األسكد بشكؿ كبير عمى المجتمع 

كارتفاع المستكل  السعػػػػػػػكدمتزايد التعميـ داخؿ المجتمع  أىفَّ ما ػػػكالعشيرة، ك لمقبيمةكانكماش أكثر 
ذا االحتكاؾ بالخارج كتطكر كسائؿ اإلعبلـ ساىما بشكؿ كبير ػػػ، زد عمى ىالسعػػػػػػػكديةالمعيشي لمعائمة 

 أىفَّ مكف االدعاء بأٌم حاؿ مف األحكاؿ ذا، ال يي ػػػػػفي انتقاؿ القبيمة مف المركز إلى اليامش. رغـ ى
فٍ لقبيمة ماتت أك فقدت قكتيا عمى صعيد السما خفت مازاؿ مستمرنا  طة كالمجتمع كمينا، فإشعاعيا كا 

ي بشكؿ ممحكظ إلى ػػػي كالتكنكقراطػػػعمى البيركقراط الٌسياسػػػي. حٌتى لك أدل اعتماد (2) بشكؿ كاضح
األخير في نياية المطاؼ إلى ( محؿ شيخ القبيمة كحكؿ ىذا كالتكنكقراطػػػي البيركقراطػػػيحمكليما )

ظاـ ػػػػػكتعكيضو بن القبميٌ  لمنػػػػػػػػظاـ. ما نتج عنو في النياية تيميش أكثر (3) أكثري ال ػػمكظؼ بيركقراط
 األسرة الحاكمة.

كؾ المممكة إلى تقكيض سمطة القبائؿ كقامكا مف أجؿ ىذا ػػػػى ممػػػسع ،ارػػػػذا اإلطػػػي ىػػكف
ضعاؼ القبيمة.  باتخاذ كتطبيؽ مجمكعة مف اإلجراءات التي ال يمكف تفسيرىا سكل بالرغبة في تقزيـ كا 

الخاصة، ففي عاـ  الٌسياسػػػيةكتقكيض استقبلليتيا  اإلجراءات ضرب العنصر القبميٌ  أٌكؿ ىذهككاف 
، رةـــــالدي ػػ:عرؼ بر مراسيـ تمغي حؽ القبائؿ في الممؾ الجماعي أك ما يي ، قاـ الممؾ بإصدا1925

معنى ىذا تحكيؿ ممكيتيا إلى الدكلة تتصرؼ فييا كما تشاء ثـ قاـ بفرض التكطيف اإلجبارم. كمنو، 
إحالتيا إلى البطالة كالقضاء عمى مكاردىا االقتصادية المبنية أساسنا عمى الرعي كالترحاؿ لتككف أشد 

                                                           
، )أيار/ مايك 435، العدد العربـــــــــيّ المستقبل  مجمة"، السعػػػػػػػكديةفي  الٌسياسػػػيمفيد الزيدم، "محاكالت اإلصبلح  (1)

 .44(، ص 2015
 <http://bit.ly/2NMndUx>، في:2017سبتمبر  15كخيارات المستقبؿ"، شكىد في  السعػػػػػػػكدية" كليد عبد الحي، (2)

(، ص 2008لؤلبحاث كالنشر،  العربػػػػػػػػػٌية، )بيركت: الشبكة والقبيمة الّسياســـي؛ السعـــــــوديةمحمد بف صنيتاف،  (3)
 .90 - 89ص 
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عند الدكلة يضمنكف ضربةو كجيت لمقبيمة فصؿ زعمائيا عف قبائميـ مف خبلؿ تحكيميـ إلى مكظفيف 
 . (1) طريقة كانت بأٌيةليا كالء القبيمة 

نية اجتماعية كمنو استقبلليا نفكذىا كتأثيرىا كبي مف القبيمة فقدت الكثير  أىفَّ ـ ػػػػى رغػػػػٌف، يبقػػػػػػلك
بقية كيكية  أىنَّياغير  السعػػػػػػػكديةي كاالقتصادم نتيجة اإلجراءات المتخذة مف طرؼ ممكؾ ػػػياسالسٌ 

عمى الرغـ مف انتقاؿ الكثير مف أبناءىا مف الريؼ  ػػػػػػػػػػػػػػػ بالمجمكعة السعػػػػػػػكدمفرعية تحدد ارتباط الفرد 
 في رفي()العي  القبميٌ  القانكف يزاؿ ما الػػػك .(2) كىذا عبر إحياء تقاليدىا كشعرىا كتراثيا ػػػػػػػػػػػػػػػ إلى المدينة

كترل الباحثة . حؿكالري  حؿالري  الشبو السكاف بيف ًسيَّما القكينا  مكقعنا يحتؿالسعػػػػػػػكدية  الريفية المناطؽ
 القبيمةرغـ تفكؾ  أىنَّوي ر( في ىذا المضمار، )كىي أميرة رشيدية مف قبيمة شمٌ د ــــيـــــالرشكالمعارضة 

كالحرس  العسكريػػػػػػػةحالينا كتشرذـ قياداتيا كاحتكاء بعض رجاليا ضمف مؤسسات الدكلة خاصة 
تبقى كينكنة تناـ كتصحك  أىنَّيا إالٌ  أكثر منو قكة كطنية قبمٌيةىذا األخير بمثابة قكة  ييعدالكطني، أيف 
كتسحبو، فيي قادرة دكمنا عمى إعادة صياغة ذاتيا في ظؿ كجكد بعض الكيانات  لمنػػػػػػػػظاـتعطي الكالء 

ؿ التيديد ػػػشكٌ لمتيميش كاإلقصاء مف المشاركة في السمطة ما يجعميا تي تعرضت  أىنَّياة التي ترل القبميٌ 
ؿ عمى أثره ػػػػشكٌ ة تي ػػػإذا تمكنت مف االمتزاج بإيديكلكجية إسبلمكي ًسيَّما المستقببلن  النػػػػػػػػظاـاألكبر عمى 
 .(3) إسبلـ قبميٌ 

اػػػػػػخص ميمة مع اإلسبلمكييف كباألخص تممؾ عبلقات  السعػػػػػػػكديةبعض القبائؿ  أىفَّ  ،كصن
سبتمبر أف عدد غير قميؿ مف خاطفي  11د. أيف أعمنت كاشنطف بعد أحداث تشدٌ ار الجيادم المي ػػػػػالتي

ف ػػػػػ، بالتحديد منطقة عسير القريبة مف الحدكد مع اليمالسعػػػػػػػكدمالطائرات ينتمكف إلى قبائؿ الجنكب 
 بـــن السعػػػػػػػكدمالباحث  بػػفي حيف يذى .(4) يناػػػادينا، كاجتماعػػػ، اقتصػػيناػػػٌسياسػز بتيميشيا التي تتميٌ 
مجتمع محمي ال يمكف إنكاره عف أك باألصح عبارة  السعػػػػػػػكدمالقبيمة جزءه مف المجتمع  أىفَّ ، صنيـــــتان

ا إمكانية  الٌسياسػػػيدكرىا  أىفَّ مع  ا مف جديد، خاصةن إٌف أحست ػػػأف تحيقد انكمش كثيرنا لكٌنيا تممؾ دائمن
 .(5) بالتيميش كاإلقصاء

                                                           
 .40ص ، المرجع السابق ،في القرن الحادي والعشرين السعـــــــوديةمأزق اإلصالح في مضاكم الرشيد،  (1)
 .40ص ، نفسوالمرجع (2)
 .المرجع السابق كالخطر القادـ"، السعػػػػػػػكدية" مضاكم الرشيد، (3)
 .141ص ، المرجع السابق ،في القرن الحادي والعشرين السعـــــــوديةمأزق اإلصالح في مضاكم الرشيد،  (4)
، 2017مايك  06، شكىد في 2012ديسمبر  YouTube ،21 نياية القبيمة؟"، العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع"حراؾ: ىؿ أعمف  (5)

 <http://bit.ly/2zIi7Wa> في:
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: أيام ييماف( في كتاباف رفيقنا لجي ػػػػ)ك يــــزيمــــر الحـــــناصب البعض عمى غرار ػػػػػما يذىػػػػػك
اإلسبلمػػػية تخصصيف في الجماعات مي ، كالباحثيف الييمان كنت مع الجماعة السمفية المحتسبةمع جُ 
في روا ـــــفان الكــــــستيي ػػػػػكالفرنس (Thomas Hegghammer)ر ــــيامـــــاس ىيغــــتومي ػػػػالنركيج
)مف قبيمة عتيبة( التي قامت بأحداث  بيــــــان العتيــــيمــــيجُ حركة  أىفَّ  ،ييمانحّتى ال يعود جُ كتاب: 
 1927 عاـبعد تمرد اإلخكاف  السعػػػػػػػكديةمرة عرش ٌكؿ ، ىذه األخيرة التي ىزت أل1979 عاـ الحـر

قاؿ ، نتيجة ما يي قبمٌيةينية كاف جزءه مف أسباب قياميا يعكد ألسباب كالدّْ  الٌسياسػػػيةكشككت في شرعيتيـ 
عف التيميش الذم تعرض لو كالد جييماف )محمد مف سيؼ الضاف العتيبي( الذم كاف ضمف جيش 

ا مف شيخ قبيمتو ػػػا مقربن ػػػ( كصديقن 1929عاـ بمة )يز في معركة السي الممؾ عبد العز  اإلخكاف الذم ىزمو
 . السعػػػػػػػكدم لمنػػػػػػػػظاـما انعكس عمى جييماف كسمككياتو مف حيث كرىو م سمطاف بف بجاد

حكـ آؿ  لنػػػػػػػػظاـمعارض أٌكؿ (، كالذم يعتبر 1979 - 1923) يدـــــسعالر ـــــناص أىفَّ ما ػػػػك
ر أعداء آؿ سعكد ، ينتمي إلى قبيمة شمٌ ودـــــخ آل سعـــــتاريسعكد، كصاحب الكتاب المشيكر: 

 السعـــــــوديينرار ــاط اْلحــالضبرؼ بػ: ػػػراني قائد ما عي النقيب عبد الرحمف الشمٌ  اكؿػػػػحما ػػػالتاريخيف. ك
ظاـ الحكـ. كفي العاـ نفسو كقع تمرد قبيمة الريث شرؽ ػػػػػن ضدَّ رم ػػػػػػالقياـ بانقبلب عسك 1955 عاـ

ضابطنا مف الصفكؼ  عشر اثنا مدعكميف بػ: السعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةجيزاف جنكب غرب المممكة 
 آلؿ المعارضة تاريخ مف معتبرة حصةالقبيمة بشكؿ عاـ تأخذ  أىفَّ ما يعني باختصار م العسكريػػػػػػػة

 .سعكد

ع القبيمة فإٌنيا مثمما تنفعو كتضمف االستقرار كالحماية لو ػػػم النػػػػػػػػظاـتجارب لة ػػػنتيجكيو، ػػػػكعم
ىكاجسو كأخطر معارضيو، كفي ىذه الحالة  إحدلؿ في نفس الكقت ػػػػشكٌ )حالة الحرس الكطني(، تي 

 ٌسياسػػػةث ليما لحؿ ىذا اإلشكاؿ، كىذا مف خبلؿ استعماؿ الػػػال ث إلى طريقتيف النػػػػػػػػظاـأ ػػػاألخيرة يمج
عف طريؽ دفع مبالغ مالية  الٌسياسػػػيةى، فتككف باإلغراء كالرشاكل ػػػػػػلك ا األي ػػػػرغيب كالترىيب، أمٌ تال

صاىرة معيـ، بانتظاـ لرؤساء القبائؿ أك عف طريؽ المناصب الحككمية التي تقدـ لزعماء القبائؿ أك المي 
 كتيعد ىذهرنا. ػػكذلؾ بإقداـ األمراء مف آؿ سعكد عمى الزكاج مف بنات القبائؿ األكثر أىمية كاألكثر تأثي

لكسب المزيد مف الحمفاء،  السعػػػػػػػكديكفقديمة طبقيا أغمب الممكؾ كاألمراء  ةقبميٌ االستراتيجية قاعدةن 
 ؤسسكىـ سبللة مي  آؿ الشيخ، حكاـ المممكة نجدالتي تصاىرت مع  السعػػػػػػػكدية بلتػػػػالعائكمف أشير 

ديرم، كىـ فخذ مف قبيمة البداريف سكف كادم الدكاسر منذ أمد آؿ السي ك بف عبد الكىاب،  الٌكىىابٌية محمد
مف أشد المناصريف آلؿ سعكد. ىػذا  1744عاـ  األيكلػػػػػػى السعػػػػػػػكديةبعيد، ككانكا بعد قيػاـ الدكلػة 

كأٌف أىػـ أطػراؼ كأجنحة  ًسيَّما الزة خاصة عف غيرىـ ديرم كآؿ سعكد منحيـ ميٌ السي  التداخؿ بيف آؿ
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األسرة المالكة يرتبطكف بأنساب معيـ، كعمى رأسيـ الممؾ المؤسس مف خبللو أمو سارة بنػت أحمػد 
  السبعة(. ديريكفديرم )السي كالجناح السي  (1) السيػديرم

اػػػػمكعي   العائــــالت أك ةدــــحتالمُ  ةــــالكريم التــــالعائ بػػػ: عرؼما يي  رةػػػػمصاى ؿػػػػشكٌ تي  ،كمن
حافظة المي  ػػػػػػػػػػػػػػػ العربػػػػػػػػػٌيةفي الحالة  ػػػػػػػػػػػػػػػ تمؾ التي استطاعت أىم (Distinguished families) يزةـــتمالمُ 

 عبالصٌ  مف لذلؾ، كنتيجةفرصةن جٌيدةن آؿ سعكد لتثبيت أركاف حكميـ.  اسة ضمف قبائمياػػػػعمى الري
في حالة ا ػػػػأمٌ  .الحاكمة باألسرة كثيقة كمصاىرة عائمية صمة دكف المممكة في كبيرة قبائؿ عمى العثكر

إلى العنؼ كالقسكة مف خبلؿ عمميات  النػػػػػػػػظاـيمجأ  كغيرىا( الٌسياسػػػية )الرشاكل فشؿ ىذه األساليب
 .(2) تمردةالقمع لمقبائؿ المي 

ة ال يعني بالضركرة نية القبميٌ ة بشكؿ عاـ كتشرذـ البي ي لمتقاليد القبميٌ ػػػدكر الكظيفػػػػػص الػػػػإٌف تقم
ما ػػػالميمة أك كة مف عمى أرض الكاقع، حيث مازالت ليا تأثيراتيا كانعكاساتو ات القبميٌ ػػػػاختفاء السمككي

الكاجب الكقكؼ أماميا خاصةن عمى مستكل  (Tribalisme Sans Tribu)قبائمية بدون قبيمة يقاؿ 
السمطة كالكصكؿ إلييا، فقد أدل التحكؿ مف القبيمة إلى الدكلة الكطنية إلى تضخيـ دكر الزعامة مف 

عائمة آؿ سعكد الحاكمة  أىفَّ ؾ ػػػناىي ،(3) خبلؿ لعب شيكخ القبائؿ دكر الكسيط بيف قبائميـ كبيف الدكلة
بحكـ الكاقع كعدد أفرادىا الكبير تحكلت في حد ذاتيا مف أسرة حاكمة إلى قبيمة حاكمة. كما الممؾ 

"، فيك المدبر ألمرىا كالمسؤكؿ عف كافة خـــخ المشايــــشيتطكرة عف شيخ القبيمة "سكل صكرةه مي 
 ا في كصكؿ أمٌ ػػػػظير تأثيره جمين  ،ذا العامؿ األخيرػػػػػ. ى(4) نسبو شؤكنيا، كمنيا يستمد نفكذه تبعنا لنقاكة

ظمة ػػػػىذه الحالة مكجكدة في جميع األن أىفَّ ؤسس إلى العرش عمى الرغـ أمير مف أبناء الممؾ المي 
  .(5) الممكية، التي غالبنا ما يككف خط الدـ أكثر أىمية مف الكفاءة لمقادة المحتمميف

نسب  أيكلػػػػػػىعني بدرجة تأف نقاكة النسب أصبحت  عمى زتتميٌ  السعػػػػػػػكديةالحالة  أىفَّ غير 
بينما تقؿ أك  الٌسياسػػػيةالغ األىمية في اعتبلء المناصب ػػػػر دكرنا بتغيٌ األـ كقبيمتيا، حيث يمعب ىذا المي 

                                                           
:، فيدراسات إقميمية"، السعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةفي المممكة  الٌسياسػػػيميثاؽ خير جمكد، "صناعة القرار  (1)

<http://bit.ly/2NNsATt> 
 .51، ص المرجع السابق غساف سبلمة، (2)
، ترجمة: أمجد حسيف )بيركت: والمجتمع في الشرق اْلوسط الّسياســـة العربـــــــــّيةتضخيم الدولة نزيو ف. األيكبي، ( 3)

 .271 (، ص2010لمترجمة،  العربػػػػػػػػػٌيةالمنظمة 
 .87ص ، المرجع السابق ،والقبيمة الّسياســـي؛ السعـــــــوديةمحمد بف صنيتاف،  (4)

(5)
 Simon Henderson, "The Palace Intrigue at the Heart of the Qatar Crisis", foreign policy 10/11/2017, 

accessed on 13/11/2017, at:<http://bit.ly/2mg2Z9f> 
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مف جكارم أك ألميات  تنعدـ إمكانية كصكؿ األمراء مف أميات غير منتسبات لقبيمة قكية ككبيرة أك
تخطيف بذلؾ عامؿ مي  ،(1) ى في التراتبية اليرميةػػػيمنيات أك لبنانيات. فيـ يعتبركف عمكمنا في مراتب أدن

أك الشيادة في  الًعممػػػيكثيرنا عمى التككيف  حيث ال يركز المكركث القبميٌ ب يػػػممالسف أك التككيف العً 
ي القادر عمى حؿ المشاكؿ ػػػالذكاء العمم أىمإسناد المسؤكليات كيمجد مكانيا قيمة النباىة كالفطنة 

 كاألزمات. 

 كحؿ تو لتفكيؾمحاكلرغـ كؿ  ينية(الدّْ  خبكالنُّ  )الحككمة السعػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظاـ أىفَّ  ،اؿػػػػػػحكال
كفي  .القبميٌ  النػػػػػػػػظاـ استطاعكا إلغاء الدكلة قانكف الٌكىىابٌية كال ال لكفٌ  أساسي كمبدأ العنصر القبميٌ 

الكبيرة منيا كالعابرة لمحدكد  ًسيَّما الفي استعماؿ كتكظيؼ القبائؿ  السعػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظاـ ىال يتكانالمقابؿ 
ا أثناء األزمة القطرية  .الخارجية كٌسياسػػػتو الٌسياسػػػيةالكطنية في أجندتو  يكنيك )كلعؿ اآلمر بدل كاضحن

محمد بف سمماف مع رؤساء قبائؿ  السعػػػػػػػكدممف خبلؿ االجتماعات التي جمعت كزير الدفاع  (2017
ر، ػػػقطك ، السعػػػػػػػكديةنتشر في المي  العربػػػػػػػػػٌيةأكبر القبائؿ  لحدإة قبيمة آؿ مرٌ تيعد ة القطرية. ك آؿ مرٌ 

ذات نفكذ كاسع في ككنيا  (حضرمكتف )ػػػاليمك ف، ػػػػالبحريك كيت، ػػػػالكك المتحدة،  العربػػػػػػػػػٌيةارات ػػػاإلمك 
% مف أفراد 70رم كػػ% مف الشعب القط60كف ييمثمأفراد ىذه القبيمة  أىفَّ  ،ـػػػػع العمػػػػم .العربػػػػػػػػػيٌ الخميج 

ي تكمف في ػػػػرم تميـ بف حمد آؿ ثانػػػنقاط ضعؼ األمير القط لحدإ أىفَّ فضبلن عف  رم.ػػػػالقطاع العسك
الحكـ في  نػػػػػػػػظاـيدد يف مف جية، كشيكخ القبائؿ مف جية أخرل. ما يي تمؾ المشاكؿ مع رجاؿ الدّْ 

 ة.القبميٌ نية المشيخة في الخميج قائـه باألساس عمى البي  نػػػػػػػػظاـ بأىفَّ ا بالقكؿ ػػػجزمنر، إذا ما ػػػػقط

ؿ بدعةن جديدة في ػػػػػػشكٌ لمقبيمة مف طرؼ المممكة ال يي  الٌسياسػػػكمالتكظيؼ  أىفَّ يقة، ػػػػكالحق
 ،لممممكة اإلقميمػػػػػػػية الٌسياسػػػةا مف عناصر ػػػػاف عنصرنا ىامن ػػػػإذ لطالما ك السعػػػػػػػكديةالخارجية  الٌسياسػػػة

إلى حد  السعػػػػػػػكديةحيث يحدد تكزيع القبائؿ خارج الحدكد الجغرافية لممممكة، كالتي تعكد جذكرىا إلى 
، عمى سبيؿ المثاؿ، استخدمت 1996كبير مدل تأثير الرياض في المناطؽ المحيطة بيا. ففي عاـ 

ما ػػػػي. كػػػالشيخ حمد بف خميفة آؿ ثان ضدَّ انقبلب  محاكلةة لتنظيـ عبلقاتيا مع قبيمة آؿ مرٌ  السعػػػػػػػكدية
ر التي مف خبلؿ قبيمة شمٌ  العػػػػراقية - ةػػػػبعض التأثير عمى طكؿ الحدكد السكري السعػػػػػػػكديةتممؾ 

إلى  ،إضافة .(2) السعػػػػػػػكدية، كالتي تعكد جذكرىا األصمية إلى راؽػػػػالعك ة ػػػػيعيش جزءه منيا في سكري

                                                           
، ترجمة: ابتساـ الخضرا : مممكة في مواجية المخاطرالسعـــــــودية العربـــــــــّيةبكؿ ارتس ككاركليف ركالنتس،  (1)

 .145 - 144(، ص ص 2016 ،العربػػػػػػػػػٌية)بيركت: مركز دراسات الكحدة 
(2) 

Hilal Khashan, "For Saudi Arabia, All Politics Is Local", The Middle East Forum,22/12/2017, accessed 

on 28/02/2018, at:<http://bit.ly/2KTuzYC> 
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ر، كقد كاف ليذه القبيمة دكره ميـ في ػػػػػػكيت كقطػػػكالك السعػػػػػػػكديةقبيمة العجماف التي يتكزع أفرادىا بيف 
 مف خبلؿ شيخيا ضيداف بف حثميف.  ًسيَّما التكحيد المممكة 

 ضدَّ في الدعكات إلى االحتجاج  ورـــــرعـــان العـــــدنـــعدكر الذم لعبو الشيخ ػػػػال أىفَّ ما ػػػػػك
ياسية تتعمؽ كجيكسٌ  ،ة تتعمؽ بالشخصػػػػإيديكلكجي – ةػػػػاب قبميٌ ػػػبأسب همكف تفسير كرم يي ػػػػػالس النػػػػػػػػظاـ

كانتا  ف انطمقت منيا شرارة األحداثيالمت كريتيفػػػػػمنطقة درعا كبصرل الس أىفَّ ؾ ػػػػبالبيئة كالمنطقة، ذل
ياسي ي، فإٌف المنطؽ الجيكسٌ ػػػػال(، كبالتٌ السعػػػػػػػكدية) العربػػػػػػػػػٌيةبلف امتدادنا طبيعينا لمجزيرة ػػػػشكٌ ا تي ػػػتاريخين 

رل، ػػػػػمف جية أخ مف جية.  .(1) العربػػػػػػػػػٌيةكاف يحتـ تأثر ىاتيف المنطقتيف بمف يسيطر عمى الجزيرة 
ا ينتمي الى أحد القبائؿ ػػػػفإٌف العرعكر إضافة لككنو ٌكىىاب الكبيرة، كىي قبيمة  العربػػػػػػػػػٌيةٌي أصيؿ فيك أيضن

يعزز مركز ما  أىفَّ  ،اؿػػػػػػعنًػزة )عشيرة المزارعة(. كىي نفس القبيمة التي ينتمي إلييا آؿ سعكد. كالح
في الخميج كميد عدد كبير مف  عربػػػػػػػػػٌيةتعتبر أكبر دكلة  أىنَّيابشكؿ عاـ في ىذا المجاؿ  السعػػػػػػػكدية

 ة.اإلسبلمػػػيالمنتشرة في جميع أنحاء الشرؽ األكسط جراء الفتكحات  العربػػػػػػػػػٌيةالقبائؿ 

 النّْفطير الريع ػػػكأث التحديث عممية أىفَّ  الكاضح مف ،ذكرهير، ككنتيجة لما سبؽ ػػػػي األخػػػكف
 الٌسياسػػػيالدكر  إفٌ القكؿ  كفميي  ،كفي المقابؿ. المممكة قبائؿ كدكر عمى مكقؼ ةعديدتغيُّرات  جمب

يخضع لعدة اعتبارات،  أىنَّوي غير ثابت كفي نفس الكقت معقد كمتشابؾ، ناىيؾ  السعػػػػػػػكديةلمقبيمة في 
بلن ػػػػػفاع تيعد ، كفي نفس الكقت ال الٌسياسػػػيالقبيمة قد ىمشت كمينا مف المشيد  أىفَّ مكف القكؿ بحيث ال يي 

مكانة القبيمة أصبحت تخضع لمكالء  أىفَّ  في ىذا السياؽ ىك قكلو نريد، ما الٌسياسػػػيةرينا في العممية ػػػجكى
اؾ قبائؿ حميفة ػػػػ، فينالٌسياسػػػيةا ىذا األخير كضعيا ضمف العممية ػػػػحدد لن، إذ يي أيكلػػػػػػىبدرجة  لمنػػػػػػػػظاـ
رؼ بػ: ا في حالة تشبو ما عي ػػػػا كمعنكين ػػػػتكجياتو، كفي المقابؿ تستفيد منو مادين تسانده كتدعـ  لمنػػػػػػػػظاـ

تمؾ القبائؿ التي كانت تتكلى جمع الضرائب لصالح السمطة  أىمفي ببلد المغرب، زن ــــل المخـــقبائ
 ادينا. ػػػػػينا كاقتصػػػػػياسالمركزية كتستفيد جراء ذلؾ سٌ 

 Nicholas)نزــــوالس ىوبكــــنيكحسب  ػػػػػػػػػػػػػػػكالية حٌتى القبائؿ المي  أىفَّ ا، ػػػػػكتجدر االشارة ىن

Hopkins) كالكف ليذه تفرؽ بيف الدكلة كبيف الحككمة )تعني لدييـ آؿ سعكد( فيـ مي  لمنػػػػػػػػظاـ ػػػػػػػػػػػػػػػ
أكبر ىميـ يكمف في الخكؼ مف أف تسيطر الدكلة عمى  أىفَّ ما ػػػػى، كػػػػلك األخيرة، في حيف يخشياف األي 

                                                           
(، ص ص 2013)بيركت: شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر،  3، ط صراع القوى الكبرى عمى سورياجماؿ كاكيـ، ( 1)

204 - 205 . 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػ ةــــل السيبـــقبائشبو في حالة تي  ػػػػػػػػػػػػػػػعارضة كفي مقابؿ القبائؿ المكالية ىناؾ أخرل مي  .(1) الحككمة
تسمك عمى التنظيـ القبائمية كالعشائرية مازالت  أىفَّ ا، ما يعني ػػػػػيتـ تيميشيا كاقصائيا مف كؿ المزاي

 الزمف ىذا كؿ مركر رغـ أىنَّوي  القكؿ، مكننايي  ماػػػك عمى مفيكـ المكاطنة. ،كمنو .ي في المممكةػػالقانكن
 عمى محافظةن  القبيمة في مثمةالمي  التقميدية نيةالبي  ىذه بقية كالتقنية الحضارية التطكرات ككؿ الطكيؿ
 ماػػػػك. الخميج في محافظةن  األكثر الدكلة المممكة في ًسيَّما ال رتغيٌ ال قكل ضدَّ  دائـ كفي صػػػػػػػراع نفسيا

ػػػػػػػػػػػػػػػ  ٌسياسػػػية منافسة أك يةػػػاريخػػػػت أسباب نتيجة الغالب في تككف لمنػػػػػػػػظاـ القبمٌية المعارضة ىذه أىفَّ 
 كتيميش افػػػحرم عنيما ينجر ػػػػػػػػػػػػػػػ رشمٌ  قبيمة أك اإلخكاف تمرد قادة التي القبائؿ مع كاف ما غرار عمى
 طبيعة أكالن : عامميف خبلؿ مف قبيمة ٌيةأل الٌسياسػػػية المكانة تبرز حيف في. كٌسياسػػػي ادمػػػاقتص

 الدكلة أجيزة في أبناءىا كتغمغؿ القبيمة مكانة ثػػػػػانػػػػػػػػػػيناك  انغبلقو، أك انفتاحو كمدل الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ
 .القبميٌ  بالكالء إيمانيـ كمدل

 ةــــــــــــــــة واْلمنيــــــــــــوى العسكريــــــــــــــــــــــــــ: القالـــــــــرابــــــــــــــــع المـــــــــطمب

 والطيران()وزارة الدفاع  السُّـُعوديَّة الَممكيَّة الُمَسـمََّحة الُقّوات اْلّول: الفــــــــــــرع

الُقّوات الُمَسـمََّحة الَممكيَّة بػ: ا ػػػػين ػػػسمى رسمما يي ػػػػأك كالسعػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظامي الجيش  أػػػػػػػنشأي 
ػػ: برؼ فيما عي  ييفػػػػعمى الياشمالسعػػػػػػػكدييف ات مف القرف الماضي بعد انتصار يفي الثبلثين السُّـُعوديَّة
كعمى ، كضميا إلى أراضييـ كدخكليـ الحجاز (1925 - 1924ة )ػػالحجازي – ةػػػالنجديبالحرب 

تعرؼ حالة متطكرة مف التنظيـ  الحجاز كانت السعػػػػػػػكدييف مسقط رأس عكس منطقة نجد البدكية
بالعديد مف النػػػػػػػػظامي استعاف الممؾ عبد العزيز في تأسيسو لجيشو كعمى ىذا ، كالٌسياسػػػياإلدارم 

نتيجة السعػػػػػػػكدييف ػػػػػػػػػػػػػػػ باط غير الضي  مف الككادرالجند الحضر مف منطقة الحجاز فضبلن عف بعض 
كرييف المتخرجيف مف ػػػالسك ييف، العػػػػراقمف  ًسيَّماال ، ػػػػػػػػػػػػػػػ افتقار أبناء المنطقة لمخبرة في ىذا المجاؿ

كيذىب الكثير مف الباحثيف كالمؤرخيف إلى  ييف.ػػػػػػالباكستان عف ية، ناىيؾػػػالمدارس الحربية العثمان
، حيث السعػػػػػػػكدمالنػػػػػػػػظامي ي لمجيش ػػػؤسس الحقيق( المي 1977 - 1890فكزم القاكقجي ) اعتبار
 رئيس ألركانو.أٌكؿ كاف 

                                                           
، 109، العدد العربـــــــــيّ المستقبل الريفية"،  العربػػػػػػػػػٌية الطبقة كالدكلة في المجتمعات" نيككالس ىكبكنز، (1)

 .27(، ص 1988)آذار
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 السعػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظاميلمجيش  األيكلػػػػػػىعتبر النكاة ي يي ػػػػجيش الحجاز الياشم أىفَّ  ،ةػػػيقػػػكالحق
كمنذ  تأخر.المي  ماطكرى إاٌل في النػػػػػػػػظامي الجيش يعرفا لـ فيالسعػػػػػػػكدي كالدكلة النػػػػػػػػظاـ أىفَّ  ما يعنىم

ٍنػػػػػػػػػػػعدكر كبير في عممية  عرؼ عنو أمٌ لـ يي  النػػػػػػػػظامي الجيشتأسيس ىذا  بؿ  الٌسياسػػػيالقرار  صي
التي شيدتيا  النّْفطيةالطفرة  أىفَّ جرل تيميشو بعد استكماؿ حركب الفتح كتأسيس الدكلة عمى الرغـ 

ا مف حيث التجييزات كالتسميح إذ يممؾ معدات  المممكة كانت ليا انعكاسات إيجابية عميو، خصكصن
ا في ػػػصنؼ ضمف أحسف الجيكش تسمييي  ية حديثة كمتطكرة تخكلو ألفٍ ػػػحرب  . العالـحن

مف أكثر الدكؿ إنفاقنا  السعػػػػػػػكديةتيعد  أيفؾ الميزانية الضخمة المرصكدة لو، ػػػػػإلى ذل ؼػػػػأضً 
. كحسب (1) في ىذا المجاؿ 2015ينا سنة ػػػعالم ثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثاحتمت المركز الػ أيفرم، ػػػفي المجاؿ العسك
( 88كثمانكف ) ثمانية حكالي أىم ،مف ميزانيتيا عمى الجيش %25فإٌف المممكة تنفؽ  ،بعض المصادر
يقدر  بينماألؼ عامؿ في ىذا القطاع،  440ي ػػحكال السعػػػػػػػكدميستكعب الجيش في حيف مميار دكالر، 

 . (2) جندم 225.000بػ:  العسكريػػػػػيفاد تيعد 

القكات ك  ،ة، ىي: القكات البرية الممكيةػػػيرئيس ركعػػػػػف ةسػػػػمف خم السعػػػػػػػكدمكف الجيش ػػػػكيتك
قكات الدفاع الػجكية الممكية، كقكة الصكاريخ االستراتيجية ك قكات البحرية الممكية، كالالػجكية الممكية، 
في عددىا الصادر في أفريؿ  (Newsweek) كـــــوزويــــة نيــمــــمجارت ػػػػما أشػػػػػك أىنَّوي الممكية، غير 

ادنا مف عدتأقؿ  حربية بالرغـ مف كؿ ما يممكو مف معدات النػػػػػػػػظامي السعػػػػػػػكدمالجيش  ييعد 1978
ؾ الحيف إلى غاية اآلف ػػػنذ ذل. مي (3) لمكممةرم ػػػة بالمعنى العصػػػػي كال يممؾ تقاليد عسكريػػػالجيش األردن

عدد بتمؾ التي تتعمؽ  السعػػػػػػػكدمر األمكر كثيرنا حيث بقيت أكبر مشكمة يعاني منيا الجيش لـ تتغيٌ 
طكعية كليست إجبارية.  في المممكة العسكريػػػػػػػةكالخدمة  ًسيَّما الاألفراد فيو ككفاءتيـ القتالية كالتقنية 

مقارنة بما كانكا  السعػػػػػػػكديكفالتي حققيا  االحترافيةالخطكات كالقفزات النكعية نحك  أكيد ال ينفي ىذا
 حرب بعد خاصةن  ككاسعة عمميات تحديث سريعة السعػػػػػػػكدمد الجيش ػػػحيث شي ،في الماضي عميو
ٍنػػػػػػػػػػػعية ػػػػػكأسمحة أمريك ة أياـ( أيف بدأت المممكة باقتناء تجييزاتػػػ)حرب الست 1967 يكنيك كعالية  الصي

 . طػػػرؽ األكسػػكالش ا في الخميجػػػأحد أحسف الجيكش تسميحن  السعػػػػػػػكدماألداء حٌتى أضحى الجيش 
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(2) 
Ben Moshinsky, "Saudi Arabia spends 25% of its budget on its military — here's what it has for the 

money", Business Insider,31/12/2015, accessed on 28/02/2018, at:<https://read.bi/2lPsttT> 
 .173 ص ،المرجع السابقيكسؼ مكي،  (3)
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فيتمثؿ في خبرتو كعقيدتو القتالية، فيك بخبلؼ  السعػػػػػػػكدمشكؿ اآلخر لمجيش ا، المي ػػػػػػأمٌ 
لـ يكف لو دكره  اإليرانػػػػػػػػػػػيأك  يػػػػػالعراقكرم أك ػػػػػرم أك السػػػػػجيكش المنطقة األخرل كالجيش المص

إذ لـ يكف قد تػأسيس بعد  في عممية التكحيدا أك خارج الحدكد، فيك لـ يشارؾ ػػػمحكرم سكاءن داخمين 
باسـ  ةالمعركف يِّاػػػٌكىىابالمؤدلجة  كاف ابف سعكد يفضؿ فييا االعتماد عمى القكات القبمٌية كالبدكية حيث

ي ػػػتنظيم ،ٌكؿاأل :لسببيف كضركرة ممحة جاء كحتميةتأسيسو  أىفَّ  يمكف القكؿ بؿ فتكحاتو، فياإلخكاف 
 – فٌسياسػػػي ،الثػػػػػانػػػػػػػػػػيا ػػػػػ. أمٌ فييا نػػػػػػػػظامي كضركرية كجكد جيش يرتبط أكثر بييكمة الدكلة الحديثة

ا بعد تمرد زعماء القبائؿ القبمٌية، العسكريػػػػػػػةمضادة لمقكل  ؿ قكةن شكٌ باعتباره يي  أمػػػػػػني سعكد  ابف خصكصن
  ينا.ػػػػذا داخمػػػػى)تمرد اإلخكاف(. 

 فييا كلد التي اريخػػػيةػػػػػالت المحظة نتيجة السعػػػػػػػكدمظ الجيش ػػػػفقد حافارج الحدكد، ػػػػػا خػػػػأمٌ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػبصفة مباشرة  1962 عاـ فػػػػػحرب اليم فيمثبلن  يشارؾفمـ  االنكماشية الدفاعية توعمى طبيع

حضكره كاف  أىفَّ ما ػػػك الصػػػػػػػراع،ا في ػػػين ا أساسػػػػػطرفن  كانت ةالسعػػػػػػػكديأىفَّ ػػػػػػػػػػػػػػػ رغـ  رييفػػػعكس المص
 افػػػػك وي إنٌ  ،القكؿ ، بؿ يمكفيػػػالكياف الصييكن ضدَّ  ربػػػالتي خاضيا الع الحركب كؿ مينا فيػػػشك
 .مسعػػػػػػػكديةل اإلقميمػػػػػػػيةك  الخارجية الٌسياسػػػةينا عمى صعيد ػػػػيمعب دكرنا ىامش كٌماػػػعم

حصر  أىنَّوي  ػػػػػػػػػػػػػػػ أكبر نقاط ضعفو ؿػػػشكٌ تي  كالتيػػػػػػػػػػػػػػػ السعػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظامي  زة الجيشػػػػػميٌ  فٌ إ
كيزيد مف تعميؽ ىذا  .لو قائمة عمى دعـ القكات الحميفة دفاعية عسكريػػػػةار استراتيجية ػػػإطنفسو في 
بؿ اإلسبلمػػػي ك  العربػػػػػػػػػيٌ  منت بالتضامفآلطالما  نتيجة مكانتيا الركحية كالنّْفطية المممكة أىفَّ التصكر 

قكاتيا  ريا في تطك ال تجتيد كثيرن  ما جعميا ىذا .بشتى الكسائؿ كالسيبؿ كعممت عمى إقامة ىذا التحالؼ
تجربة ميدانية فعمية أٌكؿ  أىفَّ ا ػػػػادعين إفٌ  القكؿ نبالغ كال. مف حيث االستراتيجية القتالية المسمحة
 لكفٌ  (1991 - 1990) ةالثػػػػػانػػػػػػػػػػيأثناء حرب الخميج  ،1991عاـ كانت  السعػػػػػػػكدم الجيش يخكضيا
تكررت بشكؿ  ىذه الظاىرة أىفَّ كالمبلحظ . ا نعمـػػػكم يػػػػػػدكل ية كفي إطار تحالؼػػػػاية أمريكػػػػتحت رع

ما انعكس عمى العقيدة القتالية  منذ قياميا اريخ الحركب التي خاضتيا المممكةػػػػػعمى مر ت كبير
الذم يسمح لو بالقياـ د رغـ تسميحو الجيٌ  يػػػالتحالف – يػػلجيشيا، بحيث غمب عميو الطابع الدفاع

 . كاسعة بمناكرات ىجكمية

 ابتداءن مف فػػػكانت في اليمفخارج حدكده  السعػػػػػػػكدمالميمة لمجيش  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيةا، التجربة ػػػػػأمٌ 
ا )البحريزمـــفة الحـــعاصي بػ: ػػمأك ما سي  2015 عاـ ر، ػػكيت، قطػػػف، الكػػػ، المتككنة مف تحالؼ أيضن
تقكده الذم كداف.( ػػػغاؿ، بنغبلديش، السػػػرب، السنػػػالمغ ر، األردف،ػػػالمتحدة، مص العربػػػػػػػػػٌيةارات ػػػاإلم
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آال ىك  ،اػػػػنظرين  عميو المفركض قيامو بالدكر مف خبلؿ عدـ السعػػػػػػػكدم الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـضمف بينية 
 ةقبميٌ كأسس  ي كىك المؤسسة المبنية عمى ىيكمةػػػالحرس الكطن أىفَّ ؾ ػػػػذل كالنػػػػػػػػظاـحماية الدكلة 

 ةالداخمػػػيفي قمع االضطرابات  السعػػػػػػػكدمالتي يعتمد عمييا الحكـ  ىػػػػلك األي  القكة الضاربة ييعد كعشائرية
داث ـــأحػػ: عرؼ بمف قاـ بعممية التدخؿ فيما يي  مثبلن  الكطنػػػيالحرس  افػػػػك فقد. العػػػاـ النػػػػػػػػظاـكفرض 

بعد  كعرش آؿ سعكد السعػػػػػػػكدم الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ وعرف أخطر حدثو تيعد التي . 1979 عاـ رمـــــالح
ي الحديث عنو ػػػالتي سيأت ػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػالكطن الحرس مف ككف ىذا عمى الرغـ .1927سنة  تمرد اإلخكاف

ة القيٌكاتفي إطار  بشكؿ مباشر ال يدخؿ ػػػػػػػػػػػػػػػ الحقنا التي تشمؿ فقط القكات  السُّػعيكديَّة المىمكيَّة الميسىػمَّحى
  الرئيسية الثبلث: القكات البريػة، كالقػكات الجكيػة، كالقػكات البحرية.

خكؼ آؿ  ؿ عمى رأسياػػػفي الحقيقة إلى عدة أسباب كعكام فاضمة يعكدذه المي ػػػػير ىػػػػػػتفس
سعكد مف حدكث انقبلبات عمى حكميـ مف طرؼ جيش قكم كذك خبرة عمى غرار ما حصؿ لجيرانيـ 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف يا،ػػػػليبك  ف،ػػػػاليمك ، العػػػػراؽك ر، ػػفي مص  1955اد أف يقع ليـ، ففي عاـ ػػػػكم(، ككػػػػ)رضا بيم كا 
كـ. كفي االح النػػػػػػػػظاـ ضدَّ رم ػػػػالقياـ بانقبلب عسك السعـــــــوديينرار ـــباط اْلحـــالضرؼ بػ: ما عي  حاكؿ

ما حدثت ػػػػ. كالعسكريػػػػػػػةضابطنا مف الصفكؼ اثنا عشر  ػ:مدعكميف بالعاـ نفسو كقع تمرد قبيمة الريث 
حيث ، 1969 عاـ، لعؿ أخطرىا كانت 1977 - 1955ما بيف  السعػػػػػػػكديةت انقبلبية في محاكالعدة 

 ،السعػػػػػػػكدمسبلح الجك مف ضابطنا ستكف  قادىا كقد، العربػػػػػػػػػٌيةكانت تسعى لقياـ جميكرية الجزيرة 
 )مفقاـ بعض الطياريف  1962 سنة في الظيراف، كقبميا في العسكريػػػػػػػةإضافة إلى مدير األكاديمية 

شاع خبر باكتشاؼ  1977 عاـ انقبلبية، كفي محاكلةب السعػػػػػػػكدمسبلح الجك  ( فيالمالكػػػػػػػة العائمػػػػػػػػػة
الكطنػػػي أٌم  عرؼ عف الحرسلـ يي  في حيف .(1)انقبلب في القكات الجكية في منطقة تبكؾ  محاكلة
 انقبلبية أك معارضة بؿ كاف ىك الفاعؿ األساسي في إفشاليا أك القضاء عمييا. محاكلة

التي لعب الحرس ك  مةػػػػالسعػػػػػػػكدم كاألسرة الحاك لمنػػػػػػػػظاـرة بالنسبة ػػػارب المريػػػػػذه التجػػػػىإٌف 
 ،فػػػعمى الكالء لمكط كالعشائرم يفضؿ الكالء القبميٌ  إذف ينا في إفشاليا، جعمتوػػػي دكرنا أساسػػػالكطن
ػػػػػػػػػػػػػػػ في العممية  المشككؾ في كالءه ػػػػػػػػػػػػػػػ النػػػػػػػػظاميو في نفس الكقت إلى تقزيـ دكر الجيش تكدفع

بعاده عف مكاطف  الٌسياسػػػية ٍنػػػػػػػػػػػعكا  ما  الٌسياسػػػيةالقرار، إذ يتمركز بعيدنا عف المدف اليامة كالمراكز  صي
 . (2) في االنفتاح عمى جميع أنحاء المممكة كبيرة شكبلتخمؽ لو مي 

                                                           
 .122 - 119، ص ص السعـــــــودية العربـــــــــّيةالخالفة في جكزيؼ كشيشياف،  (1)
 .492، ص المرجع السابقظافر محمد العجمي،  (2)
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ى سبعينيات حتٌ  أىفَّ في ىذا الصدد،  (William Quandt)ت ـــــوانـــم كـــــولي الباحث رلػػػػػكي
عتقد حيث كاف المي  العسكريػػػػػػػة امجيكدنا كبيرنا لتطكير قدراتي السعػػػػػػػكديةتبذؿ الحككمة  القرف الماضي لـ

عركفيف في الغالب المي  رييفػػػػػػػػكة بيد العسكػػػػلكضع كثير مف الق جدنا ترددةمي  المالكػػػػػػػة العائمػػػػػػػػػةأف 
باط يسعكف لئلصبلح مف عركشيا مف قبؿ ضي  الكراثية الممكيات، فتجارب إزاحة بميكالتيـ الجميكرية

رم تـ تجنيد أبناء القبائؿ المكالية في الحرس ػػػػانقبلب عسك . كمف أجؿ منع أمٌ عنيـ ليست ببعيدة
ا كضع الجيش كسبلح ػػػي الذم يحتؿ مكاقع استراتيجية قرب الرياض، جدة، كالظيراف، بينمػػػالكطن

 عمى القميؿ مف الذخيرة ككسائؿ النقؿ ما ساعد تجمعات السكنية بحيث ال يتكفر إالٌ الطيراف بعيدنا عف ال
ؿ المعركة التي يخكضيا ػػػ. كلع(1) بشكؿ مباشر الٌسياسػػػةعمى منع القكات المسمحة مف التدخؿ في 

، فرغـ كؿ السعػػػػػػػكدمعكبات التي تعترم الجيش ف تدؿ بشكؿ كاضح عمى الصُّ ػػػػفي اليم كفػػػػالسعػػػػػػػكدي
مازاؿ لـ يحقؽ لحد الساعة نتائج ميدانية  ييفػػػمقارنة بقكات الحكث يح كالتدريبالتفكؽ في مجاؿ التسمٌ 

 حقيقية.

 سعكد آؿ حكاـ و جعؿػػػػػكقكت النػػػػػػػػظاميمف استقبللية الجيش  اجس كالخكؼػػػػالي أىفَّ ما ػػػػػك 
، حيث تعاقب عميو إلى غاية مةػػػػالحاك مف العائمةأمراء  لىديفٍ  مباشر مف يضع الجيش تحت إشراؼو 

(، 1951 - 1943) العــزيز عبـــد بــنور ـــمنص، ىـ: السعػػػػػػػكدييفمف األمراء  ةػػػػا الحالي سبعػػػػكقتن
 - 1957) العــزيز عبـــد بــنود ـــن سعــد بـــفي(، 1953 - 1951) زيزــد العـــن عبــل بـــمشع

 العــزيز عبـــد بــنان ـــسمط(،  1963 - 1960) بن عبد العزيز سعـــود بــند ـــحمــم(، 1960
 - 2015) انــبن سمم مــحمـــد(، 2015 - 2011) ان بن عبد العزيزــــسمم(، 2011 - 1963)

 ي(.  ػػػإلى كقتنا الحال

 أىنَّوي  بىٍيدى ضمف القكات المسمحة،  الحاكػػػػمة العائمةال نعمـ بالتحديد عدد أفراد  أىنَّنػػػا ،قةػػػػػكالحقي
االستراتيجية  كتيعد ىذه قيادتيـ. تحت الجيش في يةػػػالرئيس الكحدات أىفَّ مكف الجـز ما يي ػػػػك ليس بالقميؿ،

الغرض األساسي منيا تأميف  ،مدركسة سعػػػػػػػكدية ػةػػػػٌسياسػغرس األمراء في القكات المسمحة  أىم
 جانب خطر محتمؿ مف أمٌ  ضدَّ  مكاجيةالالتأميف ىذه ٌسياسػػػة ، كتتمحكر أكثر الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ

                                                           
 ترجمة: حسيف مكسى )بيركت: ،اْلمــــــــــن والنّْفطالخارجية،  الّسياسة :في الثمانينات السعـــــــوديةكليـ ككانت،  (1)

 . 56ص  (،1989الحقيقة برس، 
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ٍنػػػػػػػػػػػع ي ػػػعمى الييكؿ الحال )الجيش( العسكريػػػػػػػةالمؤسسة  ات ػػػػياسبلث سٌ ػػػػػث حكؿ القرار في المممكةلصي
 : (1) كبرل

   ؛داخؿ الجيش الحاكػػػػمةتتمثؿ في كجكد أعضاء لؤلسرة  ىــــولاْل  (1
 مفي أيد العسكريػػػػػػػةيككف تدريب القكات ، فيي ضماف أفٍ ةالثـــــانــــــــــيالٌسياسػػػة ا ػػػػأمٌ  (2

   ؛أمينة
مستقمة  عسكريػػػػةعمى الحفاظ عمى مؤسسات  ةالثــــــــــــالـــــــث الٌسياسػػػةفي حيف تقكـ  (3

  .الكطنػػػيعف الجيش لعؿ أىميا الحرس 

 السعػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظاـنية رنا في بي ػػػػا مؤثػػػػال تممؾ مؤسسة الجيش كزنن  ،ةاب المذككر ػػػػة لؤلسبػػػػنتيج
دكره  أىفَّ  بىٍيدى ، السعػػػػػػػكديةالعسكريػػػػػػػة مجمكع القكة  (3/5) ة أخماسػػػػنحك ثبلث ييمثؿ أىنَّوي رغـ بشكؿ عاـ 

تعاني منو ىذه المؤسسة يجعميا خارجة مف دائرة احتسابيا  الذمالضعؼ  أىفَّ ؾ ػػػمكمؿ كمراسمي، ذل
ذا يجب االنتباه إلى ػػػػػػفي مقابؿ ى. (2) المممكةة القرار في ػػػػفي صناع ةكمؤثر  مستقمة ةيػػػػكقكة رئيس
السيطرة  أىفَّ  النػػػػػػػػظامي تعاني منو مؤسسة الجيشعؼ كالتيميش الذم الضي ينفي بحيث ال  نقطة ميمة

اػػػرنا ميػػػؤشعتبر مي القكات المسمحة يي  لحدإعمى أك  يياعم  تعمؽ األمر بمسألة إذا ًسيَّمالمقكة كالنفكذ ال  من
تكلكا كزارة الدفاع )سمطاف  ممف ةػػػػمف أصؿ سبع ةػػػػػػإلى سدة الحكـ. فثبلث سعػػػػػػػكدم أمير كصكؿ أمٌ 

ٌف منعة المنية سمطاف مف أفٍ ػػػػلمعي بف عبد العزيز، الممؾ سمماف، محمد بف سمماف( أصبحكا كالةن   د، كا 
ي ػػػػي ككلػػػػػكنا عمى المممكة، فإٌف سمماف تمكف مف ذلؾ كيسير ابنو محمد كزير الدفاع الحالػػػػيككف مم

 ىذا الطريؽ.  نحكد ػػػػالعي

تقميدية كغير المعيكدة عنو، كىذا اليمعب بعض األدكار غير  السعػػػػػػػكدمدأ الجيش ػػػػما بػػػػك
ي الممؾ ػػػتعزز ىذا األمر مع تكلكقد ، العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعفي خضـ  فػػػػابتداءن مف تدخمو في البحري

الذم أقدـ بعد مدة قصيرة مف تكليو  األخيرذا ػػػػػى .دفاعػػػمحمد كزيرنا لم ككضع ابنوً  حكـ المممكة سمماف
الخارجية عمى إثر ىذا  الٌسياسػػػةكبير عرفتو  ف. تحكؿه ػػػرم في اليمػػػػمؼ عسكالمنصب عمى قيادة حً 

الذي حدث خالل  السعـــــــودي العسكريالتوسع  إنّ ، بقكلو: "بيدــــواف عـــــن السعػػػػػػػكدميصفو الباحث  تىٍعًييفال
  .(3)"الخمس الماضية لم يسبق لو مثيل السنوات

                                                           
 .522، ص المرجع السابقبيجت قرني كمعتز عبد الفتاح، ( 1)
 .174ص  ،المرجع السابقيكسؼ مكي،  (2)

(3)
 Nawaf Obaid, "The Salman Doctrine: the Saudi Reply to Obama's Weakness", The National Interest, 

30/03/2016, accessed on 13/10/2017, at: <https://bit.ly/1RZK7Ry> 
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مف تقدـ ممحكظ في سبيؿ بناء قكات  السعػػػػػػػكديةـ مما حققتو ػػػؾ، كعمى الرغػػػػػػع ذلػػػػػم
تكاجو بعض المشاكؿ فيما يتعمؽ بقيادة  عمى أرض الكاقع يا مازالتحديثة كذات فعالية لكنٌ  عسكريػػػػة

ي مف مشاكؿ جمة فيما يتعمؽ بعدد القكة البشرية كنكعيتيا ػػػتعان أىنَّياما ػػػػػىذه القكات كتنظيميا. ك
دارتيا. ك  ما تكاجييا جميع الدكؿ في تنظيـ كقيادة  ادةن ػػػمازالت المشاكؿ التقميدية التي ع و،ػػػػػعميكا 

 ،اػػػػػػأمٌ  .(1) المممكة تكاجو الجيكش الكبيرة كفي تشكيؿ كتمكيؿ اليياكؿ المستقبمية لقكاتيا المسمحة
ة القيٌكات خصائص األساسي  النػػػػػػػػظاـد ػػػدية، حيث أكعقائً  تيعد قكاتفإٌنيا ، السُّػعيكديَّة المىمكيَّة الميسىػمَّحى

تنشئ الدولة القوات المسمحة، وتجيزىا من أجل الدفاع " :بقكلو ( منو33لمحكـ عمى ىذا األمر في المادة )
 أكالن  لمممؾيككف  يجب أفٍ  األٌكؿ لمجيشالكالء  أىفَّ ما ػػػػك ."والمجتمع، والوطنعن العقيدة، والحرمين الشريفين، 

ػػػػػػػػػػػػػػػ  الضباط، كينيي خدماتيـ يٍعًييف، كالذم العسكريػػػػػػػةى لكافة القكات ػػباعتباره القائد األعم ػػػػػػػػػػػػػػػ (2)
 النػػػػػػػػظامية الحديثة في العالـ. كليس الكطف كما ىك مفركض في أغمب الجيكش

 (الوطنـــي)وزارة الحرس الَحَرس الَوطنّي السَّـُعوديَّ : الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

داخؿ الفاعمة كاليامة  العسكريػػػػػػػةالقكل  لحدإأك الجيش األبيض  الكطنػػػيرس ػػػػالح ييعد
ة حيث يممؾ كزارة خاصة بو. كاف الداخمػػػيمستقمةن عف كزارة الدفاع ككزارة عسكريػػػػػػػة المممكة، كىك قكةن 

 العائمػػػػػػػػػةبغرض حماية  آلؿ سعكد اليدؼ الرئيسي مف تأسيس ىذه القكة تجنيد أبناء القبائؿ المكالية
رم بما في ذلؾ ػػػػانقبلب عسكي أك ػػػداخماعتداء ي أك ػػىجكـ خارج أمٌ  ضدَّ ي ػػػالممك النػػػػػػػػظاـك  المالكػػػػػػػة
ذا نجد أف أغمب مقراتو كأماكف تمركزه تتكاجد ػػػػػلي .أك القكات المسمحة األخرل النػػػػػػػػظاميالجيش 

 كفي المدف الكبرل كما أشرنا سابقنا.  الرياض بالقرب مف العاصمة

بعد  السعػػػػػػػكدية ا حركة اإلخكافػػػػبقايفي بادئ األمر مف  الكطنػػػيؿ الحرس ػػػػػتشكٌ  ،اػػػػين ػػػػاريخػػػػت
رجع المصادر تي  أيف سعػػػػػػػكدية عسكريػػػػةأقدـ قكة  الحرس تمردىـ عمى الممؾ المؤسس. كبذلؾ يككف

مكتب الجياد كالمجاىديف الذم  عمى اعتبار أفٍ ، 1949 عاـريخ إنشاءه إلى ػػػات السعػػػػػػػكدية الرسمية
التشكيؿ  تيعد سنة 1955 سنة أىفَّ مكف القكؿ يي  أىنَّوي  غيري، ػػػأنشأه ابف سعكد يعتبر نكاة الحرس الكطن

اهلل بف  األمير عبد الكطنػػػي الحرس ةى رئاسػػمف تكلأٌكؿ كاف  .يػػلمحرس الكطن يػػػكالحقيق يػػػالرسم

                                                           
: تقييم المخاطر اإلرىاب وتحديات الدوائر السعـــــــوديالداخمي  اْلمــــــــــنأنتكني ىػ. ككردسماف كنكاؼ عبيد،  (1)

 .6 - 5(، ص ص 2004، )بغداد: مركز الدراسات االستراتيجية كالدكلية، اْلمنية والتطورات
، جريدة أم القرى(، يتضمف: "نظاـ خدمة األفراد"، 43، مرسـ ممكي رقـ: رقـ )ـ/السعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌية المممكة (2)

 (.59المادة ) ،بتعديبلتو 1393 شعباف 28الصادر بتاريخ: 



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــوآلي السعـــــــودي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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: خالد اًبنيوسعكد  الممؾ ثانػػػػػي عاىؿ لمسعػػػػػػػكديةى ػػػػكل 1957فيصؿ الفرحاف آؿ سعكد، كفي عاـ 
ده في الأك منو لغرس  محاكلةاستو كػػػػي رئػػػ( عمى التكال1963 - 1960(، كسعد )1960 - 1957)

 .سنا لوػػػالعزيز رئي اهلل بف عبد األمير عبد تىٍعًييفاريخ ػػػػت 1963إلى غاية عاـ  ذاػػػػػى ،المكاقع الحساسة
الكطنػػػي كاف بمثابة االنطبلقة الحقيقية لو نحك االحترافية  الحرس ي ىذا األخير زمػػاـػػتكل أىفَّ كالحؽ 

إلى  سنة( 47النصؼ قرف ) تقاربلمدة  الكطنػػػي الحرس عمى رأس اهلل عبد حيث استمرككسب النفكذ 
متعب مكانو كرئيس لمجيش األبيض، ثـ ككزير لو بعد تـ  ابنو اآلخر ىك ، أيف كضع2010 عاـغاية 

 كاستبدالو بخالد بف عبد متعب عفاءإ، أيف تـ 2017نكفمبر  ذا حٌتىػػػػكى ،2013 عاـتحكيمو لكزارة 
 العزيز آؿ مقرف. 

األجانب كعدد قميؿ مف  ػػػػػػػػػػػػػػػ السعػػػػػػػكدييفي مف مجمكعة كبيرة مف ػػػؼ الحرس الكطنػػػػيتأل
)عدد  ألؼ عنصر 100بػ:  في الخدمة بأكثر حيث يقدر عدد أفراده ػػػػػػػػػػػػػػػ النػػػػػػػػظامي الجيش عكس

منيـ آتية مف المناطؽ الشمالية كالجنكبية الغربية  ةنسبة كبير  ؾ عف االحتياط.ػػػناىي ،كجكد أرقاـ دقيقة(
مثؿ:  السعػػػػػػػكديةة الكبير في المجمكعات القبميٌ  ي مفػػػالكطن ساة الحر ػػػكيتـ تعزيز مش .مف الببلد

كغيرىا، فيما يتـ اختيار الضباط مف العائبلت  ...ر، السبعة، عجماف كقحطافعتيبة، مطير، شمٌ 
ا ييعد الكطنػػػيالحرس  أىفَّ  يػػػما يعن ،خمصة في القصيـ كجنكب نجدالمي   لتكزيع الدخؿكظيفينا  مفتاحن
 :بقكلو وريــــالخ قـــــإسح ؤادــــف شيريي كفي ىذا المضمار  ككسبيـ. المكالية القبائؿعمى أبناء  باتكاليً 

أقرب إلى التركيبة الّسياســـية منو إلى العسكـــرية، فممجند في ىذا التنظيم  ُيعدأن الحرس الوطنـــي من حيث التنظيم "
عادة الشاب لدى القبائل، وليذا نرى القبائل  ال يختمف تدريبو العسكـــري ال كًما وال نوًعا التدريب العسكـــري الذي يمقاه

  .(1) "الوطنـــي بدل الجيش النـــــــظامي تؤثر االنخراط في صفوف الحرس

ي قكة مقاتمة ال يستياف ػػػيعتبر الحرس الكطنة القدرات العسكريػػػة كالقتالػػػػية فػػػا مف ناحيػػػػأمٌ 
ا كتنظػػػتسمإذ يممؾ  بيا، استطاع إجراء  أيف،  الطكيمة لو اهللخاصةن في ظؿ قيادة عبد  افيمنا جٌيدػػػػيحن

فضبلن عف لعبو يح، كعمى مستكل المعدات كالتسمٌ نى لو عمى مستكل اليياكؿ كالبي  كاسعة عممية تحديث
 أىفَّ  بىٍيدى أدكارنا اجتماعية كثقافية أيف تحكؿ ألداة لمتنشئة االجتماعية ككذا تعزيز الثقافة القبمٌية كالبدكية، 

 –ية ػػػػػقاـ أثناء الحرب العراق أىنَّوي ى ضئيمةن رغـ ػػتبق خارج الحدكد عسكريػػػناإمكانية أف يمعب دكرنا 
ي سية فػػػحيث تتمثؿ إحدل مياـ الحرس الرئي يف المنطقة الشرقية،ػػػفعاؿ في تأم بدكرو   يةػػػػػػػػػاإليران

ي عف المشاركة في الحركب خارج ػػػسبب عجر الحرس الكطنعف ا ػػػػػأمٌ  في البمد. النّْفطحماية حقكؿ 
كعدـ الداخمػػػي  لؤلمػػػػػػػػػػفقكة  ا لككنوػػأساسن  ػػػػػػػػػػػػػػػ ميــــالعج مدــــمح رــــظاف ػػػػػػػػػػػػػػػ فيرجع حسبالحدكد، 

                                                           
 .43 ص (،1990الساقي،  دار )بيركت:، العربـــــــــّية البمدان في والحكم العسكر الخكرم، إسحؽ فؤاد (1)



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــوآلي السعـــــــودي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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تنقصو الفاعمية في التعاكف كالتنسيؽ مع القكل  أىنَّوي  ًسيَّما القدرتو عمى صد قكات مدرعة ثقيمة 
 .(1) األخرل العسكريػػػػػػػة

 ة(الداخمـــيوزارة الداخمـــي )واْلمـــــــــن ة ــالشرط :الثــــــــــــالـــــــث الفــــــــــــرع

 عمى يد الممؾ عبد العزيز، 1951 عاـبشكؿ رسمي  السعػػػػػػػكديةة الداخمػػػيت كزارة ػػػػتأسس
بحكـ  ةالداخمػػػيالككبلء. تعتبر كزارة  نػػػػػػػػظاـالنيابة العامة إلى غاية صدكر ػػ: سمى ببعدما كانت تي 

ا  األمػػػػػػػػػػف،المفتاح الرئيسي لجياز  مياميا ة بشكؿ الداخمػػػي. كيشرؼ كزير الداخمػػػي األمػػػػػػػػػػفخصكصن
ما جعؿ ىذا المنصب حساسنا ليس فقط في إطار  لمببلد.الداخمػػػي عمى كؿ ما يتعمؽ بالشأف  مباشر

نٌ  كذلؾ، إذ يعتبر  المالكػػػػػػػة العائمػػػػػػػػػةك  الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ ا في إطار التكازنات داخؿػػممؤسسات الدكلة، كا 
، تفسير يػػػالممك العرش اعتبلءيأدم بصاحبو إلى  مكف جدنا أفٍ أحد مفاتيح القكة كالنفكذ التي مف المي 

 ة كتحكميا في عدة قطاعات حساسة بدءن بالشرطة بنكعيياالداخمػػػيإلى سيطر  أيكلػػػػػػىبدرجة  ؾ راجعه ػػػذل
يني )المطاكعة(، مركر بقطاع المخابرات كاالستعبلمات، ككذا حراسة الحدكد، إضافة إلى العادم كالدّْ 

  .أميرنا ثبلثة عشر ىـالبالغ عدد مسؤكليتيا عمى جميع أمراء المناطؽ

تظيػر مػف خػبلؿ  الٌسياسػػػػي النػػػػػػػػػظاـنيػة فػي بي  ميمػةن  مكانػةن  السعػػػػػػػػكديةة الداخمػػػيؿ كزارة ػػػػػكتحت
بؿ ليا أىداؼ خارجية كذلؾ فحسب مجمكعة األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا، إذ ال تقتصر عمى الداخؿ 

المجػػػاكرة كدكؿ مجمػػػس التعػػػاكف العربػػػػػػػػػػػػٌية مػػػع الػػػدكؿ  األمػػػػػػػػػػػػػنيتحقيػػػؽ التعػػػاكف كالتنسػػػيؽ  عمػػػى غػػػرار
مػع  األمػػػػػػػػػػػنيدعػـ كتعزيػز التعػاكف كالتنسػيؽ فضػبلن عػف كالخػارجي. الداخمػػػػي  األمػػػػػػػػػػفالخميجي لحماية 

كاالسػتقرار فػي كػؿ  األمػػػػػػػػػػػفتحقيػؽ  تمثمػة فػية األساسػية المي الداخمػػػػي. إضافة إلى المياـ العربػػػػػػػػػٌيةالدكؿ 
ة جعمػػت ىيكمتيػػا الداخمػػػػػيىػػذه الميػػاـ المنكطػػة ب جػػاج بيػػت اهلل الحػػراـ.أنحػػاء المممكػػة كتػػأميف سػػبلمة حي 

لمديريػػة كا العػػاـ، األمػػػػػػػػػػػػفمديريػػة فػػركع، لعػػؿ أىميػػا: الدكائر ك الػػمعقػػدة، فيػػي تتكػػكف مػػف عػػدد ميػػـ مػػف 
األمانػة العامػة لمييئػة ك  الخاصػة، األمػػػػػػػػػػػفقكات ك المديرية العامة لحرس الحدكد، ك  العامة لمدفاع المدني،

كيبقػى الػدكر الػذم لعبتػو كزارة  .. كغيرىػا..العسكريػػػػػػػػةاإلدارة العامة لمشػؤكف ك  الصناعي، لؤلمػػػػػػػػػػفالعميا 
أىػـ  لحػدإتفػرض نفسػيا ك أىػـ انجازاتيػا، حيػث اسػتطاعت أفٍ الداخمػػػػي ة فػي محػارؼ اإلرىػاب الداخمػػػي

كالدكلػػػة، إضػػافة لمعبلقػػات التػػي ربطتيػػػا مػػع أىػػـ المخػػابرات العالميػػػة  النػػػػػػػػػػظاـالمؤسسػػات التػػي تحمػػي 
 .  (CIA)المركزية  المخابرات ككالةكعمى رأسيا 

                                                           
 .496، ص المرجع السابقظافر محمد العجمي،  (1)



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــوآلي السعـــــــودي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

178 

 

الحاكمة  كاألسرةالٌسياسػػػي  النػػػػػػػػظاـنية ضمف بي  ٌسياسػػػية كمنصب الداخمػػػي كزيرة ػػػػمكان ،اػػػػمٌ أ
ا ػػػالنفكذ كالقكة، كىك كم لكسبداة فعالة أ ؿػػػػشكٌ أيف يي ا مكانة فريدة مف نكعيبيحظى بشكؿ عاـ  وي نٌ إف

العربـــــــــّية  خــتاري في كتابو: (Alexeï Vassiliev)ييف ـــــفاسيم يــــأليكس يػػػػستشرؽ الركسالمي  ويصف
ي ػػقرب مقربألى إسند في الغالب يي ، العشرين القرن غاية إلى عشر الثامن القرن من السعـــــــودية

ي ىذا المنصب ػػػتكل أىفَّ  ،اؿػػػػػكالح .(1) يةػػػػسرة الممككبر دكائر النفكذ سطكة داخؿ األأك ممثؿ أالممؾ 
 عاىػػػػبلف سعػػػػػػػكدياف أىفَّ ا بعيف االعتبار ػػػخذنأذا ما إلى العرش إصكؿ ك مف ال سعػػػػػػػكدممير أ قرب أمٌ يي 

ة الداخمػػػيتمكنكا عبر منصب كزير  عمف د(، فضبلن ػػؿ، فيػػتكلكا ىذا المنصب )فيص ةعػػػػمف أصؿ سب
  .(ؼػػد بف نايػػحمػػؼ، مػػناي د،ػػػفي) دػػػػكالية العي مف الكصكؿ إلى

، سعػػػػػػػكديكفكزراء كميـ أمراء  ةر ػػػأسيسيا إلى غاية اليكـ عشػػػػػة منذ تالداخمػػػيى كزارة ػػػػتكلد ػػػػقك 
عبد  بـــناعد ــــمس(، 1960 - 1959) فيصـــلالممك (، 1959 – 1951) لـــد ا الفيصـــعبكىـ: 
 بـــن فيصـــل(، 1961 - 1960) زيزــــن عبد العـــعبد المحسن ب(، 1960) فيصـــلن بن ـــالرحم
 بـــنف ــــناي(، 1975 - 1962)د ـــــفي الممك(، 1962 - 1961) العــــزيز عبد بـــنّول ي اْل ـــترك
 - 2012) فــــناي بـــنمحمد (، 2012) العــــزيز عبد بـــند ــــأحم(، 2012 - 1975) العــــزيز عبد

 إلى غاية اآلف(. - 2017) نايــــف بـــنود ـــسع بـــن العــــزيز عبد(، 2017

أفراده عمى ي الذم يتـ انتقاء ػػػعمى عكس الحرس الكطن أىنَّياة الداخمػػػيز كزارة ػػػػميٌ ما يي ػػػػػكم
 الببلديككف مف مختمؼ مناطؽ الداخمػػػي  األمػػػػػػػػػػفأفراد قكات  ًسيَّما ال، فإٌف أفرادىا محض أساس قبميٌ 

 النػػػػػػػػظاـ، كىي إضافة إلى ىذا تخضع ألحكاـ الكطنػػػيكالنفكذ  ما يتيح ليا ىامش أكبر لمسيطرة ،(2)
الرغـ مف ككٌنيا قكات شبو  عمى ػػػػػػػػػػػػػػػ األفرادخدمة  نػػػػػػػػظاـ( مف 01حسب المادة ) ػػػػػػػػػػػػػػػرم ػػػالعسك

يبدك الغرض منيا التقميؿ مف  بعد اعتبلئو العرش رات التي قاـ بيا الممؾ سممافييالتغ أىفَّ  بىٍيدى  .عسكريػػػػة
مف نفكذ كزير  لمحدٌ  عمى السعيأصدر مجمكعة مف األمكر الممكية كميا تدؿ  أيفة، الداخمػػػينفكذ كزارة 

عنى بكؿ ما يتعمؽ الدكلة يي  أمػػػػػػػػػػفخبلؿ إنشاء جياز باسـ رئاسة  نايؼ( مفة )محمد بف الداخمػػػي
باستحداث  كقبؿ ىذا قاـ الممؾ .الدكلة كيرتبط برئيس الكزراء، الذم ىك الممؾ في نفس الكقت بأمػػػػػػػػػػف
الشيير  السعػػػػػػػكدمغٌرد ، يرتبط مباشرةن بالديكاف الممكي، كصفو المي يــــالوطن اْلمــــــــــنني باسـ ػػػمركز أم

 ،السعـــــــودية (Julian Assange) انجــــان أســــجولي بأىنَّوي ، الذم يكصؼ «mujtahidd@مجتيد »
                                                           

بيركت: ) 4 ، طمن القرن الثامن عشر إلى غاية القرن العشرين السعـــــــودية العربـــــــــّيةتاريخ أليكسي فاسيمييؼ،  (1)
 .622(، ص 2013 شركة المطبكعات لمنشر كالتكزيع،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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ة كمقدمة لطرد الداخمـــيالوطني الجديد الخاضع لمديوان الممكي، سيكون وسيمة قص أجنحة  اْلمــــــــــنمركز " :بقكلو
نائب عاـ لممممكة، حيث نتج عنو تجريد  تىٍعًييف". كقبميا صدر مرسكـ ممكي ب …[]نايف، محمد بن 

 يد السابؽ )محمد بف نايؼ( مف سمطات اإلشراؼ عمى التحقيقات الجنائية. ػػػػي العػػػلكل

ؿ ػػػػشكٌ تي  السعػػػػػػػكديةكاألمنيػػػػػػػػػػػػػػػػة في  العسكريػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلأىفَّ  ا القكؿػػػػمكننيي  ،اـػػػػػؿ عػػػكبشك
ر ػػػكالعسكالعسكريػػػػػػػة التي سيطرت فييا المؤسسة ك  ،ةػػػالعامالعربػػػػػػػػػٌية مقارنة بالحالة  ادرةن ػػػن بحؽ حالةن 
ٍنػػػػػػػػػػػع عمى عممية مف آؿ المتمثؿ في األمراء  ػػػػػػػػػػػػػػػ الٌسياسػػػيفي الدكلة، أيف تمكف  كالسمطة القرار صي

ػػػػػػػػة كجعميا تحت كاألمنيػػػػػػػػ العسكريػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل مف السيطرة عمى السعػػػػػػػكديةفي الحالة  ػػػػػػػػػػػػػػػ سعكد
 Military)ة ػػة أك مينيػػػذا بالطبع احترافيػػػػكال يعني ى  عف استعماليا كأدكات لخدمتو.بلن ػػػػ، فضيده

Professionalism) اؿ في ػػػػالسعػػػػػػػكدية مثمما ىك الح كاألمنيػػػػػػػػػػػػػػػػة العسكريػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل مف قبؿ
ا ػػػالٌسياسػػػية )الٌسياسػػػة ىن الغػػػرب تجعؿ العسكػػػر يمتزمكف بدكرىـ الدفاعي كال يقحمكف أنفسيـ في الحياة

 ا يحمؿ تفسيرات أخرل.ػػػاألمر ىنأىفَّ بمعنى عدـ ممارسة الحكـ( بؿ 

فٍ  عدة تفسيراتأىفَّ  ،قةػػػػػكالحقي مكف يي  ػػػػػػػػػػػػػػػ يسمح بالتفصيؿ فيياا ال ػػػكاف المجاؿ ىن ػػػػػػػػػػػػػػػ كا 
لعؿ عمى  ،لمعسكػػػرم السعػػػػػػػكدم الدكر اليامشي ة فيتمثمالمي  عمييا في تفسير كفيـ ىذه الحالة االعتماد

كما  مف جية، اريخية(ػػػ)المحظة الت اْلم وذجـــاْلنمػػ: سميو البعض بأك ما يي  يػػاريخػػػرأسيا العامؿ الت
 ر في نشأة الدكلةػػػمف حيث دكر العسك مف جية أخرل، كىذا رمػػػعمـ االجتماع العسكػػ: ى بػػيسم

رييف باعتبارىـ ػػػت حكؿ القادة العسكبرة السمبية التي تككنٌ اريخية(، فضبلن عف الخً ػػػ)شرعية تالسعػػػػػػػكدية 
االنقبلب  تمحاكالات كعدـ االستقرار بدءن بتمرد اإلخكاف ككصكالن إلى سمسمة ػػػمصدرنا مف مصادر األزم
 ي.ػػػػػالممك عمى آؿ سعكد كنػػػػػػػػظاميـ

ا أفٍ ػػػػمكننما يي ػػػػػػك ينا في بمكرة شكؿ ػػػالسكسيكلكجية بشكؿ عاـ تمعب دكرنا أساس ا القكؿ أيضن
، ككذا عبلقتيا مع القكل كالبينى االجتماعية كالٌسياسػػػية العسكريػػػػػػػػػػػػة كاألمنيػػػػػػػػػػػػػػػػةقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ال كطبيعة

ا قبمػػػػالدكؿ التي تضـ تنظأىفَّ ؾ ػػػاألخرل، ذل  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتيا ػػػػػػػػػػػػػػػ نجد المممكة عمى غرار ػػػػػػػػػػػػػػػيِّا ػػػػيمن
كاألمنيػػػػػػػػػػػػػػػػة تتأثر في الغالب بيذه البينية التقميدية سكاءن مف حيث عناصرىا أك مف حيث  العسكريػػػػػػػػػػػػة

. يػػػالنػػػػػػػػظامي كالحرس الكطن الجيش ىما: متباينيف تكجياتيا. كليذا السبب نجدىا تنقسـ إلى تنظيميف
حيف  السعػػػػػػػكدم، في المكالية لمحكـ البدكية مف القبائؿعناصر عمى ال االعتماد يتـ كفي ىذا األخير

 حسب أشار إليو الباحث ػػػػػػػػػػػػػػػ النػػػػػػػػظامي مف الحضر مف منطقة الحجاز الجيش نجد أغمب عناصر

 عدالبُ : طــاْلوس رقــالش ةـــياسسّ  في كتاب: (J. C. Hurewitz)تزــــىوريف انـــكولم وبــــجاك
ر ػػػأثنية القبمٌية تي البي أىفَّ ناىيؾ  .ػػػػػػػػػػػػػػػ Middle East Politics: The Military Dimensionريــالعسك



 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــوآلي السعـــــــودي الّسياســـي النــــــــظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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عمى تكجيات القكل العسكريػػػة مف حيث ال تطمح في االستيبلء عمى الحكـ أك القياـ بانقبلبات 
النػػػػػػػػظامي  الجيش أكثر عمى عكسالحاكـ ليذا فيك يفضميا  النػػػػػػػػظاـ عسكريػػػػة فيي أكثر كالءن 

 ة.ػػظمة الممكية كميكلتو الجميكريػػػػمعارضتو الشديدة لؤلن المعركؼ عنو

ا معقػػػػمزيتيعد  السعػػػػػػػكدية القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل العسكريػػػػػػػػػػػػة كاألمنيػػػػػػػػػػػػػػػػة أىفَّ  اؿ،ػػػػػكالح دنا بيف عدة ػػػجن
ا ما ػػػػػأمٌ  .ة منفصمة عف بعضيا البعض مف حيث التسيير كاالستراتيجيةػػػة كشبو عسكريػػػػعسكريقكل 

 أىفَّ ا ػػمػػػكميا كمنذ تأسيسيا تحت أيدم األمراء األقكياء مف آؿ سعكد، ك أىنَّيايجمع بيف كؿ ىذه القكل 
  رش.ػػػػكينا لمكصكؿ إلى العػػػرنا قػػػؤشمي  ييعدالسيطرة عمييا 

 النّْـــــــــــفـــــــــــــطس: ــــــــــــامــــــالخ المـــــــــطمب

ع فييا بعد عممية ػػػػػأىـ حدث يق السعػػػػػػػكديةفي  النّْفطير مف الباحثيف اكتشاؼ ػػػػر الكثػػػػػػتبيعٍ 
مَّةن  السعػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظاـغير الجديدة التكحيد كتأسيس الدكلة، حيث أكسب ىذا المتٌ  جديدة، كأصبح ببل  حي

تعمؽ األمر بالداخؿ أك أاره سكاءن ػػػػاتو كأفكػػػػياسمنازع أحد أىـ أدكاتو كأسمحتو في نشر كفرض كتكجيو سٌ 
 العربػػػػػػػػػٌيةقمب المممكة العربػػػػػػػػػٌية الجزيرة في  النّْفطاكتشاؼ  أىفَّ ا ػػػادعين إف القكؿ نبالغ كال الخارج.ب

غير االقتصادم الجديد تٌ فبفضؿ ىذا المي ا، ػػػا أك خارجين ػػػداخمين  ا عمى عقب سكاءن ػػػكالمنطقة رأسن  السعػػػػػػػكدية
 فالسعػػػػػػػكديةي، ػػػػكالدكل اإلقميمػػػػػػػيادينا عمى المستكل ػػػتمعب دكرنا ري كالجيكستراتيجي تمكنت المممكة أفٍ 

كاالقتصادم،  الٌسياسػػػيي في المسرح ػػكالحضكر العالم الٌسياسػػػيةتأتى ليا القكة تكاف لما  نّْفطبدكف 
ىذه المنطقة الجدباء  أىفَّ مكارد، كال تغرم أحد، حٌتى  أٌيةببلد صحراكية فقيرة ال تممؾ  نّْفطكىي بدكف 

 .ي قد يطمع في مكارد الببلد كخيراتياػػػاستعمار أجنب كالفقيرة لـ تخضع ألمٌ 

كثيرنا مف نقص المكارد المالية مما  السعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةت المممكة ػػػد عممية التكحيد عانػػػػػػكبع
ا بعد ذلؾ فإٌف ػػػػػأمٌ  النّْفط، قبؿ اكتشاؼ السعػػػػػػػكديةاؿ ػػػاف ىذا حػػػػػك .جعميا تمتجأ إلى االستدانة الخارجية

حيث ب في كؿ العالـ بالماؿ كالثراء الفاحش كناطحات السحاب اركنن ػػػػػأصبح مقكالخميج  السعػػػػػػػكديةاسـ 
كؿ القكل الكبرل في العالـ تتيافت عمى كسب كدىا كصداقتيا.  تصكرة المممكة كأصبح تغٌيرت
عد ينية النابعة مف البي تجمع بيف الزعامتيف؛ الزعامة الركحية كالدّْ  تمكنت المممكة مف أفٍ  ،كبيذا

ي لمدكلة كرعايتيا لؤلماكف المقدسة لدل مميار كنصؼ المميار مف المسمميف في العالـ؛ ػػالجغراف
اس ػػػػأس ييعدعمى ىذا  النّْفطفي العالـ. إٌف  النّْفطالمممكة بدكف منازع إمبراطكر تيعد إذ  النّْفطيةكالزعامة 
 كمصدر قكتيا كاىتماـ العالـ بيا.  السعػػػػػػػكديةالدكلة 
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 السعــــــوديين والّسياســـة النــــــــظام عمى النّْفط متغّير أثـــــر اْلّول:الفــــــــــــرع 

كفي نفس  ػػػػػػػػػػػػػػػزة أك أفضمية يٌ في العالـ مع مً  لمنّْفطي كمنتج ػػػأكبر احتياط السعػػػػػػػكديةبر ػػػػعتتي 
 تكاليؼ االنتاج في فييا أقؿ مف أمٌ  أىفَّ ناىيؾ  سكانيا القميؿ،تتمثؿ في عدد  ػػػػػػػػػػػػػػػ الكقت نقطة ضعؼ

ا بالقياـ بتنمية عمى جميع األصعدة االقتصادية كاالجتماعية ػػػما سمح ليا محمين  مكاف آخر في العالـ،
دكم تقميدم إلى مجتمع يعيش الحداثة كالرفاىية بمختمؼ ػػػػ، كالتحكؿ مف مجتمع بإلخكالثقافية...
كالحفاظ عمى  النػػػػػػػػظاـركيزة أساسية في دعـ كاستقرار  النّْفطيؾ أصبح الريع ػػػػنتيجة ذلأنكاعيا، 

 يــــد الحـــبـــع ما يقكؿػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػ ؿػػحيث شكٌ ب اػػػػيني داخمين االجتماعي كالدّْ  السمـشرعيتو مف خبلؿ شراء 
ا خارجينا ػػػػأمٌ  ة لمسمطة كالمجتمع.نية القبميٌ مع البي ( الٌكىىابٌية) ينيةالدّْ  إسمنت التحاـ المجتمع كالحركة ػػػػػػػػػػػػػػػ

عمى  صػػػػػػػراعكممارسة الضغكطات كالدخكؿ في  الٌسياسػػػيةمف شراء الكالءات  المممكة فقد مكف
 . اإلقميمػػػػػػػية الييػػػػػػػمنػػػػػة

ؾ إتاحتو الكثير مف االستقرار كىامشنا كاسعنا لممناكرة ػػػػي كذلػػػات الريع البتركلػػػػػف إيجابيػػػػػكم
اكتشاؼ  أىفَّ  إالٌ  السعػػػػػػػكدمكـ عارضيف لمحي تيميش كاسكات المي حيث استطاعت ب السعػػػػػػػكديةلمسمطة 

 األمر استثناءن ىذا  ييعدعب، كال ػػػكالش النػػػػػػػػظاـ قطيعة بيفإلى حدكث  اػػػأيضن  الذىب األسكد أدل
 السعػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظاـ كألفٌ  ،)لعنة المكارد( شكؿظـ الريعية مف ىذا المي حيث تعاني أغمب النُّ  ،اػػػسعػػػػػػػكدين 

  المشكمة لديو تتعمؽ أكثر. فٌ إف العالـي في ػػػػريع – يػػػنّْفط نػػػػػػػػظاـأكبر  ييعد

 السعػػػػػػػكديةات القرف العشريف، ككاف في يبلثينػػػػػػمنذ ث العربػػػػػػػػػٌيةفي الجزيرة  النّْفطاج ػػػػػػدأ انتػػػػػػب
أىمية مالية لـ يكف  كذات تصديره بكميات ذات تجارية أىفَّ ، غير 1938 عاـعمى كجو الخصكص 

عمى الرغـ مف  ظؿ محدكد التأثير عمى الصعيد االقتصادم كاالجتماعي ،ؾػػػع ذلػػػم .1950 عاـ قبؿ
مع  ى منتصؼ السبعينيات مف القرف الماضي، كبالتحديدحتٌ  (1) رادات الدكلةػػػػػمساىمتو اليامة في إي

عصر ػػ: بدأ ما يعرؼ ب أيف، العربػػػػػػػػػٌية النّْفطيةكالمقاطعة  1973 عاـ يةػػػػاإلسرائيم – العربػػػػػػػػػٌيةالحرب 
 ، التي كانت ليا نتائج عميقة كخطيرةالنّْفطريعية  اممعيؿ ػػػػتتشكٌ  بدأت المذاف ،النّْفطكحضارة  النّْفط
دكالرنا  11ارتفع سعر برميؿ إلى أكثر مف  نّْفطيةفكرة أٌكؿ . فمع فيالسعػػػػػػػكدي كالمجتمع النػػػػػػػػظاـعمى 

 بالتٌاليدكالرات في بداية نفس السنة، كارتفعت  3.5اف في حدكد ػػػػك ، بعد أفٍ 1973 عاـ في نياية

                                                           
 العربػػػػػػػػػٌية، )بيركت: الشبكة السعـــــــوديالدولة والمجتمع محددات تكون الكيان  السعـــــــوديةمحمد بف صنيتاف،  (1)

 .45ص  (،2010لؤلبحاث كالنشر، 
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 عاـكحققت فكائض مالية كبيرة، ثـ ما لبث أف عرفت ىذه األسعار طفرة أخرل  السعػػػػػػػكديةإيرادات 
 .(1) دكالرنا 26بعد ثكرة الخميني، حيث كصؿ ثمف البرميؿ إلى حكالي  1979

 األيكلػػػػىتيعد ستفيديف مف ارتفاع االسعار بسبب انتاجيا الضخـ، إذ أكثر المي  السعػػػػػػػكديةت ػػكان
. (2) مميار طف( 36.2 احتياطمميكف طف،  409.2إنتاج البتركؿ كاحتياطو )ا في انتاج البتركؿ ػػػػعالمين 

 ماػػػػتحديث كاسعة، ك كالقياـ بعمميات مف تثبيت أركاف الدكلة أكالن كفر ىذا أمكاالن ضخمة لممممكة مكنتيا 
كفي نفس الكقت ال يستغني عندىا كمينا،  ،القبيمة كيأمف شرىا يحيَّد أفٍ  لمنػػػػػػػػظاـأتاحت ىذه الخطكة 

ا فالنػػػػػػػػظاـ  احتكاء النّْفطيةالعكائد  عبرا استطاع آؿ سعكد ػػمػػػ. كما أشرنا سمفناػػػك ال يثؽ في الجيش أيضن
 ـ. ػػػفي العال الٌكىىابٌيةي إلى نشر ػػػكدعميما في نفس الكقت مف خبلؿ السع الٌكىىابٌيةينية المؤسسة الدّْ 

ككسب الحمفاء، فالعبلقة  اإلقميمػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػنياتمكنت المممكة مف ضماف  النّْفطؽ ػػػػػف طريػػػػػكع
ا قائمة أساسنا عمى التفاىـ  80اريخية بيف الرياض ككاشنطف المستمرة منذ نحك ػػػاالستراتيجية الت عامن
كالتظاىرات  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعما استطاعت تجاكز مكجة ػػػػك .(3) "اْلمــــــــــنمقابل  النّْفط"غير المكتكب 

 100ظمة عف طريؽ العكائد المالية الضخمة، فقد أعمف الممؾ عبد اهلل خطط إلنفاؽ ػػػػػبإسقاط األن
القكة  أىفَّ  كػػػػما .(4) الدعـمميار دكالر مف خبلؿ زيادة الكظائؼ الحككمية كرفع مرتبات المكظفيف كزيادة 

ٍنػػػػػػػػػػػعؤثرنا في ػػػػبنا مػػػػيككف الع ي لمبتركؿ زادت مف قدرتو في أفٍ ػػػػمنتج عالمٌكؿ المالية أل داث ػػػاألح صي
ٍنػػػػػػػػػػػعفي  ًسيَّما الكأف ييميىؿ ميزاف القكة لصالحو  العربػػػػػػػػػٌيةفي الخميج كالمنطقة  عف  العربػػػػػػػػػيٌ القرار  صي

 طريقة دبمكماسية المساعدات.

 ادرن ػػػعمى ككنو مص االقتصاديةمف الناحية  البتركلػػػي الريعفقد أقتصر دكر  ،ذاػػػػؿ ىػػػػع كػػػػم
. إذ بمغة األرقاـ (5) ينا كلـ يسيـ في خمؽ قاعدة إنتاجية تنقؿ الببلد إلى مرحمة الدكلة الحديثةػػػػتمكيم

كمف ىذا  .% مف عائدات التصدير90% مف إيرادات الدكلة ك75بتركؿ كغاز( الطاقة )ؿ إنتاج ػػػشكٌ يي 
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ب ــــالزمة الجيــــمتطمؽ عميو أحياننا لما يي  كاضحةن  حالةن  السعػػػػػػػكدم الٌسياسػػػياالقتصاد  ييعد ،المنطمؽ
تعتمد عمى التصدير فحسب،  ال السعػػػػػػػكديةأىفَّ ، حيث (Export sinus syndrome) ريــــالتصدي

ينطبؽ  ،. كعميو(1) فقطيا في الكقت نفسو معتمدة إلى أقصى حدى عمى تصدير سمعة رئيسة كاحدة ػػػػلكنٌ 
 .سمبياتو العديدة لو بتركلينا - التي يبقى اقتصادىا اقتصادنا ريعينا كصؼ الدكلة الريعية عمى المممكة

ما يخمؽ حالة مف  النّْفطي أسعار ػػخطر األزمات االقتصادية كتدن دكلو تعاني دائمنا مف أىفَّ يا ػػػػلعؿ أىم
شكبلن االنفجار السكاني التي تعرفو المممكة تحدينا كمي  ييعد ،ذاػػػػػػالتكتر كعدـ االستقرار. إضافة إلى ى

اتو المبينة عمى ػػػياسعمى سٌ  النػػػػػػػػظاـكاصرار  النّْفطمع تياكم أسعار  ًسيَّما الا في المستقبؿ ػػػحقيقين 
ي الذم ػػػالريع االقتصادمنمكذج األي  أىفَّ ؾ ػػػػ، ذلكاالنفاؽ العسكػػػػرم الكبير ظمة الحميفةػػػػػي لؤلنػػػالدعـ المال

يكاجو متطمبات  مكف لو بيذه الطريقة أفٍ كضع أساسنا لعدد سكاف قميؿ، كالذم ال يي  السعػػػػػػػكديةتتبعو 
 . (2) سنة 25% أقؿ مف عمر 65السكاف، كالذيف منيـ 

 الح النّْفط من طرف السعـــــــوديةـــالثـــــانــــــــــي: التوظيف الّسياســـوي لس الفــــــــــــرع

ك ــــجيوبوليتيفي كتابو  (Philippe Siebel Lopezيز )ــوبـــيل لـــيب سيبــــفيمر ػػػػػػشييي 
ينطبؽ ىذا  "،إّن البترول يمكن أن يكون وسيمة لتفادي الصراعات أو لخدمتيا ونشوبيا"، بقكلو: رولـــالبت

 ػػػػػػػػػػػػػػػ السبعينياتمع منتصؼ  ػػػػػػػػػػػػػػػ وي نٌ إ، فرغـ كؿ المحاسف التي قدميا، فالسعػػػػػػػكديةبدرجة كبيرة عمى 
الدكلػػػػية منطقة الخميج الغنية بالذىب األسكد منطقة جاذبة تغرم الغير كمحؿ أطماع كافة القكل  جعؿ

حكـ  ،اسػػػػكعمى ىذا األس .كحمفاؤىا ػػػػػػػػػػػػػػػ لمنّْفطأكبر مستيمؾ  ػػػػػػػػػػػػػػػكخاصة الكاليات المتحدة  الكبرل
ات ػػػا في الكثير مف النزاعػػػسببن  النّْفط اكتشاؼكقبؿ ىذا كاف  كالعالـ،العبلقة بيف الرياض  النّْفط

، كلعؿ النّْفطالحالية لمخميج رسميا  الٌسياسػػػية ارطةػػػالخ أىفَّ ى قيؿ الحدكدية بيف الدكؿ الخميجية، حتٌ 
كيت ػػػكالك السعػػػػػػػكديةى أيف كقع نزاع حدكدم بيف ػػػػػٌكؿ كانت بعد الحرب العالمية األ اتأبرز تمؾ النزاع

  .(3) كاألردف السعػػػػػػػكديةث بيف ػػػػراؽ، كثالػػػػكالع السعػػػػػػػكدية، كآخر بيف 1922تـ حمو بعد معاىدة العقير 

 إلفراز السعػػػػػػػكديةي ػػػػىائمة شرق نّْفطيةاحتياطات  اكتشاؼأدل عمى مستكل الداخؿ فقد  ،اػػػػػأمٌ 
كعدـ امتبلكيا لحدكد برية طبيعة  لمسعػػػػػػػكديةي في ظؿ الكثافة السكانية القميمة ػػػػجتمعني كمي ػػػػػتحدم أم
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 ةيالرئيس النّْفطمعزكلة كمقيمة في إحدل أكبر مقاطعات إنتاج شّْيعية ة تمنعيا مف األعداء، ككجكد أقميٌ 
، السعػػػػػػػكدييفلطالما أقمؽ  خمقت ىذه المسألة مف الناحية الجيكبكليتيكية معضمةن كتيديدنا ،وػػػػكعمي .(1)

ي( شرقنا، في منطقة ػػػ% مف إجمالي االحتياط العالم25جدنا ) ةعتبر مي  بكميات النّْفطبسبب تكاجد 
 يناػػػػياسكينا كسٌ ػػػالجعفرم، كميمشيف تنمالشّْيعي حدكدية تركيبتيا السكانية أغمبيا تعتنؽ المذىب 

ذا مف جية. مف ػػػػػى الشّْيعةإلى حماية  كتدعكا كإيديكلكجية الشّْيعيةجارة تتبنى  ينا، مع دكلةػػػػكاجتماع
أخرل تكاجو ىذه الدكلة  شكمة التنمية التي لـ تمس كؿ مناطؽ الدكلة معضمةن مي تيعد  ،ثػػػػػانػػػػػػػػػػيةجية 

 كالضغكطات عمى الحككمة اتالتيديد مضاعفةالغنية، إذ أدل عدـ التكزيع العادؿ لمثركة إلى 
ستشاريف في المممكة منذ حادثة التفجيرات التي حصمت منطقة بعض المي  مثبلن  ظػػػد الحػػػ، فقالسعػػػػػػػكدية

تيميف في بتنفيذ تمؾ العممية مف معظـ المي  أىفَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػ 1995 مبرنكف 13 في ػػػػػػػػػػػػػػػ العميا في مدينة الرياض
العاطميف عف العمؿ، كقد فرض ذلؾ إعادة النظر في كمفة استقداـ العماؿ األجانب كتأثيرىـ عمى 

 . (2) ف الببلد كاستقرارىاػػػػػػػأم

الٌكىىابٌي  النػػػػػػػػظاـمنبكذة مف طرؼ شّْيعية ة ا مع كجكد أقميٌ ػػػػالتنمية أيضن  ةشكمع مي ػػػػػػكتتقاط
ينا، ػػػجتمعادينا كمي ػػػفي الشرؽ تعيش حالة اغتراب مزدكج اقتصالشّْيعية جعؿ مف المناطؽ ذات الكثافة 

 أٌيةدد ىذا أكيد استقرار المممكة كيجعؿ مف ىذه المنطقة بمثابة قنبمة مكقكتة قابؿ لبلنفجار في ػػػػػييي 
التي تعرؼ عدـ  السعػػػػػػػكديةاألحساء كالقطيؼ( مف أكثر المناطؽ الشرقية )لحظة، حيث تعتبر المنطقة 

ة التي يمف العكامؿ الرئيس النّْفطيعتبر  ،ذاػػػػػـ ىػػػػرغكاحتجاجات مستمرة.  ٌسياسػػػيةعارضة استقرار كمي 
اعمة )المعنكية( كالقدرة عمى ػػػالكثير مف القكة كالنفكذ، كبالتحديد القكة الن اكتسابمف  السعػػػػػػػكديةمكنت 

 النّْفطاطرة ػػػي، فقد استخدـ أبػػػػػكالعالم اإلقميمػػػػػػػيزة عمى المستكل ميٌ ليا مكانة مي  نعػػػصالتأثير، حيث 
 دبمكماسية المساعداتػػػػ: عرؼ بيي  فيماالنظير  اإلمكانية المالية الضخمة خاصتيـ بشكؿ منقطع

 - 1973بيف عامي  ما ػػػػػػػػػػػػػػػعالمينا  ةػػػػالرياض المرتبة الخامس احتمت أيفدبمكماسية الشيكات(، )
احتمت المرتبة  1975سنة في . ك (3) حيث الدكؿ المانحة لممساعدات الخارجية مف ػػػػػػػػػػػػػػػ 1987
  .(4) األمريكػػػػػػيةينا بعد الكاليات المتحدة ػػػػة عالمالثػػػػػانػػػػػػػػػػي

                                                           
 .138، ص المرجع السابقىنرم كيسنجر،  (1)
 .217 ، صالمرجع السابقيكسؼ مكي،  (2)
)بيركت: مركز  34، سمسمة أطركحات الدكتكراه العربـــــــــيّ لمخميج  اإلقميمـــــــي النـــــــــظاممحمد السعيد إدريس،  (3)

 .180(، ص 2000، العربػػػػػػػػػٌيةدراسات الكحدة 
 .469 ص، المرجع السابقغساف سبلمة،  (4)
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، المشرؼ العاـ عمى مركز الممؾ سمماف لئلغاثة كاألعماؿ عةــــالربي د اـــعبد ػػػػػػؤككيي 
اإلنسانية أك مف خبلؿ القركض كالمنح  اإلنسانية أف حجـ المساعدات التي قدمتيا المممكة سكاءن 

ي ػػ% مف الدخؿ القكم1.9بنسبة  سعػػػػػػػكدم( مميار لاير 54) 2014لمبمداف النامية بمغت في عاـ 
ت المساعدات االقتصادية ػػػػمشكٌ  ،كعميو .(1) يناػػػعالم ٌكؿ محتمة بذلؾ المركز األ السعػػػػػػػكدماإلجمالي 
أصبح تنافس أكبر القكل  ياأىنَّ ى ، حتٌ السعػػػػػػػكديةالخارجية  الٌسياسػػػة أدكاتي إحدل أىـ ػػكالدعـ المال

كاف  السعػػػػػػػكديكفالتي يبرع فييا  النّْفطيةالعالمية في ىذا المجاؿ. فبفضؿ ىذا النكع مف الدبمكماسية 
، 1975عاـ ف ػػػػفي البحري اإلصبلحاتإعاقة  كا. كاستطاع1973أكتكبر حربفي ككممة  دكره  ـلي

  (.1975 – 1965) اـ ثكرة ظفارػػػا أيػػػاف مالين ػػػعم كاكساعد

 حربيـ في افػػػػاألفغاؿ ػػػػػى بينما نػػػػػكلراؽ في حرب الخميج األي ػػػػالع السعػػػػػػػكديةدعمت ما ػػػػػػك 
، ففي فترة اإلطبلؽاألكبر عمى أكبر  سعػػػػػكدم ىك مالػػػي دعـ( 1989 – 1979) اتػػػػالسكفي ضدَّ 

مميار دكالر عمى األقؿ مف  8.1دكف األفغاف عمى ػػػػػ( حصؿ المجاى1989 - 1987بلث سنكات )ػػػػػث
رييف ػػػػييف، كالمصػػػييف، البكسنة، الباكستانػػػما دعمت الشيشاف، الفمسطينػػػػ. ك(2) السعػػػػػػػكديةالحككمة 

احتاجت إلى كغيرىـ. مكنتيا ىذه االستراتيجية مف كرقة ضغط خطيرة تمعبيا في حالة  ...ييفػػػػكالمبنان
اطنا ػػالمساعدة المالية لمخارج برأم الجميع مرتبطة ارتب أىفَّ ؾ ػػػ. ذلعسكريػػػػةى أك حتٌ  ٌسياسػػػيةمساعدات 

مف اليبة التي تكزعيا بمثؿ  ٌسياسػػػيةتتكقع منافع  ياأىنَّ لممممكة. كمف الثابت  الٌسياسػػػيةكثيقنا بالخيارات 
 .(3)ىذا السخاء عمى الدكؿ الغير

ليست اعتباطية بؿ محككمة باستراتيجية كرؤية  السعػػػػػػػكديةات ػػػػػبىذه اليً  أىفَّ  ،عػػػػؤكد الكاقػػػي كي
لممساعدات تعتمد عمى في تقديميا  السعػػػػػػػكدية أىفَّ كفؽ الظركؼ، كيذىب البعض  تتغيرية قد ػػػػياسسٌ 
ثـ الدكؿ اإلسبلمػػػية تمييا الدكلة  العربػػػػػػػػػٌيةى بالمعركؼ، لذا نجدىا تفضؿ الدكؿ ػػػػكلأي كف ػػػػرة األقربػػػفك

االعتبارات االستراتيجية الخاصة بالمحيط المباشر لممممكة، ىي التي تمعب  أىفَّ  ،ةػػػػالنامية. كالحقيق
 أكالن تذىب  السعػػػػػػػكدية، فالمساعدات آخرعامؿ  تجاه المساعدات أكثر مف أمٌ في تحديد  الدكر األكبر

التي تعتبرىا  اإلقميمػػػػػػػيةفييا إمكانية التصدم لؤلخطار  السعػػػػػػػكديةكقبؿ كؿ شيء إلى الدكؿ التي ترل 

                                                           
، شكىد 2016مايك  16، العربـــــــــّية. نتاألكلى عالمينا في تقديـ المساعدات اإلنسانية"،  السعػػػػػػػكديةىدل الصالح، " (1)

 <http://ara.tv/z7ffn> ، في:2017يكنيك  17في 
 أميف األيكبي )بيركت: ، ترجمة:قصة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب: السعـــــــوديةالجياد في  ،تكماس ىيغيامر (2)

 .45ص  (،2010 لؤلبحاث كالنشر، العربػػػػػػػػػٌيةشبكة 
 .469ص ، المرجع السابقغساف سبلمة،  (3)

http://ara.tv/z7ffn
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يؿ ػػػبينما كانت إسرائ ،يػػػالكقت الحالأىميا في  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتيعد تيديدنا لبقائيا أك استقبلليا كالتي 
في زمف مضى أكثر  السعػػػػػػػكدية نظر جية مف زائر(ػػػػيا، الجػػػػ، ليبراؽػػػيات )العػػػلمسكفكالية ظمة المي ػػػػكاألن

ا إلى مكازنة  السعػػػػػػػكديكفيسعى  اإليرانػػػػػػػػػػػيالخطر ىذا . كأماـ تحدم اإليرانػػػػػػػػػػػيأىمية مف الخطر  دائمن
في اإلسبلمػػػية ى قبؿ الثكرة ذا حتٌ ػػػػاف، كىػػػاف كأفغانستػػػدعـ باكستىذا الخصـ مف جية الشرؽ ب

قيمة  كانت أقؿ مقارنة بما جاء بعده، فإفٌ  الممكييف النػػػػػػػػظاميف، فعمى الرغـ مف أف التكتر بيف إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
ميمكف  500( بمغت 1977عاـ مثبلن المكجية إلى باكستاف في عاـ كاحد ) السعػػػػػػػكديةالمساعدات 

 2016 عاـفي  إيرانػػػػػػػػػػػيةاف حسب مصادر ػػما بمغت قيمة المساعدات لباكستػػػػػ. بين(1) أمريكػػػػػػيدكالر 
حيث قدر  س الماضية.ػػػرقمنا ىك األعمى الذم تقدمو الرياض رسمينا إلى إسبلـ أباد في السنكات الخم

 .(2) مميكف دكالر كمساعدات اقتصادية (122) مائة كاثناف كعشركف بمنحة مالية بقيمة

دفتر شيكاتيا ما قامت بو في عاـ قكة النابع مف  السعػػػػػػػكديةاؿ عمى قكة الدبمكماسية ػػػػػككمث
 الطبلعا إلى الرياض جدن  كعاجؿ مصنفة برقيةن اف ػػػػفي باكست السعػػػػػػػكديةأرسمت السفارة  ، عندما2012

مكلة مف المي  العالمية في إسبلـ آباد،اإلسبلمػػػية رئيس الجامعة  دـــمــاز أحـــــممت أىفَّ كزير الخارجية عمى 
كضيؼ شرؼ في  اإليرانػػػػػػػػػػػيدعكة السفير  مف خبلؿقد ارتكب زلةن شنيعة  السعػػػػػػػكديةالبتركدكالر 

ناشدت السفارة الكزارة سرعة كقد ؾ، رفض التراجع عف دعكتو. ػػػػعمى ذلبالجامعة. عبلكةن ؿ استقبا
 الختيارية ػػلمقابمة مجمس الجامعة الباكستاناإلسبلمػػػية إرساؿ رئيس جامعة اإلماـ محمد بف سعكد 

  .(3) المممكةا مع رؤية ػػػػرئيس آخر أكثر تكافقن 

ؤثرة مي  عربػػػػػػػػػٌيةتطكيع أىـ دكلة  السعػػػػػػػكديةذا النكع مف الدبمكماسية استطاعت ػػػػػؿ ىػػػػػكبفض
كتفاكض  العربػػػػػػػػػيٌ ر( التي كانت لمدة تزيد عف النصؼ قرف تتزعـ العالـ ػػػط )مصػػرؽ األكسػػفي الش

ى يقر بيذا. كحسب ال يحتاج لمكثير مف الذكاء حتٌ  الٌسياسػػػيتتبع لمشأف باسمو في أىـ القضايا، فالمي 
مميار  02كحده  2013عاـ  السعػػػػػػػكديةرم بمغت المساعدات ػػػػػصادر عف البنؾ المركزم المصتقرير 

( الذم جاء 2017 يكنيكية )الحصار القطرم ػػػػرم تجاه األزمة الخميجػػػدكالر. كعقب المكقؼ المص
 800 استثمار ػ:ب )الكليد بف طبلؿ(المالكػػػػػػػة  العائمػػػػػػػػػةقاـ أحد أفراد  السعػػػػػػػكديةمساندنا كمينا لمتكجيات 

                                                           
 .471 - 470ص ص ، المرجع السابقغساف سبلمة،  (1)
يكنيك  17، شكىد في 2016مارس  12، قناة العالملباكستاف!"،  السعػػػػػػػكدية"رغـ العجز المالي... منحة مالية مف  (2)

 <http://bit.ly/2L3zpCx> ، في:2017
يكنيك  17، شكىد في 2015يكنيك  15، راقبتزداد سخكنة"،  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالباردة مع  السعػػػػػػػكديةكيـ غطاس، "الحرب ( 3)

 <https://bit.ly/1GvMw0m> ، في:2017
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ة ػػػي المصريػػػبو كزيرة االستثمار كالتعاكف الدكل رم حسب ما صرحتػػػمميكف دكالر لدعـ االقتصاد المص
اهلل كعد  لممؾ عبداأىفَّ  ػػػػػػػػػػػػػػ «mujtahidd@ مجتيد»حسب ما ذكر ػػػػػػػػػػػػػػ قاؿ ا يي ػػػكم. (1)سحر نصر

الفتاح السيسي بمميار دكالر في حالة القياـ بانقبلب عمى الرئيس محمد مرسي كحكـ  دشير عبالمي 
 .(2) السعػػػػػػػكدييفاإلخكاف المسمميف الذم كاف يقمؽ 

لشتى أنكاع القضايا مف شراء كالء  السعػػػػػػػكدماؿ ػػػريس المػػػػمكف تكيي  ةــــالمــــسب ػػػػػكحس
غير  إلخ،....إلى بناء مساجد أك انشاء مصانع عسكريػػػػةإلى تمكيؿ حزب إلى عقكد  ٌسياسػػػية شخصيَّة

  :(3) يةػػػات رئيسػػػبلث فئػػػػػػالمبالغ الممنكحة عمننا تبدك مركزة حكؿ ث أىفَّ 

: كىك الشكؿ المفضؿ الذم يتمناه عدد كبير جدنا مف اتـــــزان المدفوعــــم ميـــدع (1
الدكؿ، حيث يسمح ليا ىذا اإلجراء بالتصرؼ بالساعدة بشكؿ نقدم، لعؿ أىـ الدكؿ التي استفادت مف 

 كداف.ػػػػر كالسػػػػمص ىي:ىذا النكع 
لمجيش التي كانت مقررة  السعػػػػػػػكدمؾ المساعدات ػػػ: كمثاؿ ذلةــــعسكريات ـــــمشتري (2

( 04) ةالمقدرة بأربعالمساعدات كقؼ  السعػػػػػػػكديةكبدكف سابؽ إنذار قررت  لكفٌ  ،2013سنة  المبناني
العربػػػػػػػػػٌية ؤيدنا ليا في المحافؿ اف لف يتخذ مكقفنا داعمنا كمي ػػػلبن أىفَّ مميارات دكالر بعدما تبيف ليا 

، كباألخص بعد كاقعة االعتداء عمى سفارتيا إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي مكاجياتيا المفتكحة مع  الدكلػػػػيةك اإلسبلمػػػية ك 
. حيث صرح في ىذا الشأف كزير الثقافة (4)في طيراف كقنصميتيا في مشيد إثر إعداـ نمر باقر النمر

ُتقابل بمواقف لبنانية مناىضو ليا عمى المنابر  السعـــــــودية إنّ ، قائبلن "يـــادل الطريفــــــع السعػػػػػػػكدمكاإلعبلـ 
ظل مصادرة حزب ا المبناني إلرادة الدولة، كما حصل في مجمس جامعة  والدولــــية في اإلقميمـــــــيةو  العربـــــــــّية
ة المممكة في عدم إدانة االعتداءات السافرة عمى سفار  اإلسالمـــي منوفي منظمة التعاون العربـــــــــّية الدول 
 .(5)"طيران

                                                           
 CNNمميكف دكالر في مصر.. كنرحب بالمستثمريف السعكدييف"،  800"كزيرة االستثمار: الكليد بف طبلؿ يستثمر  (1)
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 01أسػس في ػػػلمتنمية الذم ت السعػػػػػػػكدميتكفؿ بيذه الميمة الصندكؽ : يةــــالتنم (3

ي منو المساىمة في تمكيؿ ػػػ. كاف اليدؼ الرئيس1975 مارس 01، كبدأ أعمالو في 1974 سبتمبر
ؽ باشر الصندك  البمداف. كمنػذ أفٍ مشاريع التنمية في البمداف النامية عف طريؽ تقديـ القركض لتمؾ 

ا بمغ عددىا )2002ى نياية كحتٌ  1975نشاطو التنمكم في عاـ  ا، ككصؿ355، قدـ قركضن  ( قرضن
( 345، كقد خصصت ىذه القركض لتمكيؿ )السعػػػػػػػكدمميمكف لاير  23668.88إجمالي قيمتيا إلى 

ا اقتصادينا في  ا إنمائينا كبرنامجن ذا كبمغت ػػػػػى. (1) نامينا تتكزع عمى مختمؼ مناطؽ العالـبمدنا  64مشركعن
دكالر  مميكف 48، 2014 - 2005لمتنمية المبرمة ما بيف  السعػػػػػػػكدماتفاقيات قركض الصندكؽ 

مميكف دكالر،  333كداف ػػػػمميكف دكالر، الس 453ر ػػػػمميكف دكالر، مص 211ف ػػػػػاف، اليمػػػػػبالنسبة لمبن
 .(2)مبلييف دكالر 410 سػػػػكتكن

اعمة( المممكة الفعالة كالذم ػػػأحد أىـ أدكات كأسمحة )القكة الن إذف النّْفطبلح ػػػػر سػػػػػعتبيي 
ؤثرة في مف أكثر الدكؿ المي  السعػػػػػػػكديةى بادت حتٌ ية مرمكقة كسمعة عالمية، ػػػدكل يكسبيا مكانةن 

 مكف أفٍ يي  أىنَّوي ناىيؾ يدد في فاعميتو، مي ا ػػػيبقى دائمن ىذا السبلح  أىفَّ  بىٍيدى ط. ػػػػرؽ األكسػػػػالش ٌسياسػػػات
ى، ػػػػػػلك أي بدرجة  النّْفطينعكس بالسمب عمى صاحبو في حالة لـ يحسف استغبللو، إذ ىك مقركفه بسعر 

 2014ىبكط سعر البتركؿ إلى أقؿ مف النصؼ ابتداءن مف النصؼ األخير مف العاـ  أىفَّ لذلؾ نجد 
 لسببيف النّْفطتعكيـ أسعار  كالٌسياسػػػية النّْفطيةكانت ضمف استراتيجيتيا  أىنَّوي خمط أكراؽ المممكة، رغـ 

مف خبلؿ ضرب  ٌسياسػػػي الثػػػػػانػػػػػػػػػػياقتصادم مف خبلؿ ضرب الغاز الصخرم، ك ٌكؿ رئيسييف: األ
 . النّْفطيةكبير عمى العكائد  يرتكزاف في جزءو  ذافػػػػالمي ػػػكالركس اإليرانػػػػػػػػػػػياالقتصاد 

ى عمى المستكل ػػػػسكؼ تتعاف أىنَّيارار ىذا التياكم لؤلسعار، كالتي ال يبدك ػػػػاستم أىفَّ  إالٌ 
أىفَّ  ينذر فيالسعػػػػػػػكديالحاكمة كالمجتمع  النُّخبةالقصير أك المتكسط، الشيء الذم لـ تتعكد عميو 

 آثػػػػاربدأت  أيفعمى المجتمع، الداخمػػػي عكبة فائقة في ممارسة نفكذىا ال محالة ستيكاًجو صُّ  السعػػػػػػػكدية
تكاجو الحككمة  حيث ،مف انخفاض األسعار ػػػػػػػػػػػػػػػ كخاصة مكاطنييا ػػػػػػػػػػػػػػػ السعػػػػػػػكديةاة عمى ػػػػعانالمي 

أجبرىا في النياية عمى تقميص أك إلغاء الدعـ كبعض االمتيازات  عجزنا في الميزانية السعػػػػػػػكدية
كتمؾ التي في  السعػػػػػػػكديةأصبحت المغامرات الخارجية فقد ي، ػػػػعمى المستكل الخارجا ػػػػأمٌ االجتماعية. 

()عاصفة ال فػػػػػاليم كما  الحػػػػكثييف ضدَّ تطرح العديد مف عبلمات االستفياـ حيث كٌمفت الحرب  حـز

                                                           
  <http://bit.ly/2uDH7cz> ، في:2017 يكليك 18في مية، شكىد لمتن السعػػػػػػػكديةمكقع الصندكؽ  (1)
 .المرجع السابقىدل الصالح،  (2)
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 : الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل  
 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــوآلي السعـــــــودي الّسياســـي النــــــــظام
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المقابؿ لـ يتمخض  كفي مميارات دكالر كىي في تزايد مستمر، 5.3تشير بعض األرقاـ ما يقدر بػ 
  .السعػػػػػػػكدييفنتائج فعمية تحسب لصالح  أٌيةعنيا 

ىذا النيج غير المدركس لمتكظيؼ الٌسياسػػػكم لمنّْفط  استمرار السعػػػػػػػكدية فيو، فإٌف ػػػػكعمي
رت أسعار النّْفط في ػػإذ استم ًسيَّما عمى حساب االقتصادم قد يأدم إلى كارثة في المستقبؿ ال

ككؿ األرقاـ  ًسيَّماينا، ال ػػػػالحضيض مقابؿ ارتفاع عدد السكاف، مع بقاء االقتصاد السعػػػػػػػكدم ريع
 ي الذم تحتاجو السعػػػػػػػكدية في حالة ارتفاع مستمر.ػػػػصادية تدؿ سعر النّْفط التعادلكالتقديرات االقت



  واستنتاجــــــــــــــات خــــــــــــــالصـــــــــــــة
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  واستنتاجــــــــــــــات خــــــــــــــالصـــــــــــــة

ٍنػػػػػػػػػػػعد عرض الفكاعؿ الرئيسية في ػػػػكبع األٌكؿ، الػػػػبػػػػػػػػػابة ىذا ػػػي نيايػػػػف  الٌسياسػػػيالقرار  صي
 ي:ػػػما يم نستخمص كالسعػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكؿ مف في 

 )إيـــــــــــــــــران( ّولاْل  الصـــــــراعي بالطــــرف يتعمـــق فيمـــا: أّواًل 

ٍنػػػػػػػػػػػعز ػػد مراكعدتزه ميٌ د األقطاب أىـ ما يي عدتمي  نػػػػػػػػظامنا اإليرانػػػػػػػػػػػي الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ ييعد   صي
غير ثابتة كغير مفيكمة في  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالخارجية  الٌسياسػػػةما يجعؿ م القرار كتبايف تكجياتيا كتطمعاتيا

غير  الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـمارس مف عناصر غكطات التي قد تي اتج عف الضي ػػػاالت، كىذا نػػػبعض الح
 الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ زما يتميٌ ػػػقد يمس مصالحيا أك ييدد نفكذىا. ك الٌسياسػػػةالراضية عف تجاه معيف في 

يتمثؿ في اآلليات الديمقراطية ٌكؿ كىك يجمع بيف متناقضيف، األ ًسيَّماعكبة تصنيفو ال بصُّ  اإليرانػػػػػػػػػػػي
الدستكر،  اإليرانػػػػػػػػػػػيكففي ممارسة السمطة عف طريؽ االنتخابات كالدستكر )المشركطة( إذ يقدس 

 أىفَّ حٌتى  ،لي( عمى مقاليد الحكـبٌل )المي  يفالدّْ ينية كسيطرة طبقة رجاؿ يتمثؿ في النزعة الدّْ  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيك 
وكأن الخميني رصاصة ، بقكلو: "ع آية اـــدافـــمكصؼ الخميني في كتابو:  لـــكــــن ىيـــنيـــحس دــحمـــم

 ".انطمقت من القرن السابع الميالدي؛ لتستقر في قمب القرن العشرين

ينا ػػػػياسسٌ  نػػػػػػػػظامنات منو ػػػصنع اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػظاـالتي يتسـ بيا  ةػػالغريػػػبذه الطبيعة ػػػػإٌف ى
 الباحث األمريكػػػػي مثبلن  رلػػػبينما يففي تصنيفو،  الٌسياسػػػيةاألدبيات  اختمفتكمف تـ ننا، ػػػػػىجي
اإليرانػػػػػػػػػػػي  الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـمكف كصؼ ال يي أىنَّوي ، ( (Francis Fukuyamaوياماـــــكيس فو ــــفرانس

، حيث الغربػػػػي يػػػينا بالمعنى الميبرالػػػػديمقراط اػػامن ػػػنػػػػػػػػظاالستبدادم، كفي نفس الكقت ىك ليس  بالنػػػػػػػػظاـ
، (Electoral Authoritarian)ٌي المنتخب ػػػػالتسمط بالنػػػػػػػػظاـيمكف اعتباره كما صنفو عمماء الٌسياسة 

رييف يستعممكف االنتخابات إلطفاء ػػػػيف كالمسؤكليف العسكمحككـ مف طرؼ جماعة صغيرة مف رجاؿ الدّْ 
 اإليرانػػػػػػػػػػػي يعتبركف النػػػػػػػػظاـ اآلخريف الٌسياسػػػة عمماء نجد بعض في المقابؿ، الشرعية عمى أنفسيـ.

فييا السيادة كانت ا، كالتي ػػػػالتي كانت في أكركب (Médiéval)ية ػػػالقركسط الٌسياسػػػيةة ػػػػاألنظمب شبيينػػػا
نٌ   . (Hierocracy)ية ــــييروقراطـــاليأقرب إلى  نػػػػػػػػظاـ أىم (1) ما هللػػػليست لمشعب كا 

                                                           
(1)

 Francis Fukuyama, " Iran, Islam and the Rule of Law ", the Wall Street Journal, 27/06/2009, accessed on 
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ينا ػػػٌسياس نػػػػػػػػظامنا، (Thierry Coville) يلـــــكوف ريــــتييي ػػػره الباحث الفرنسػػػيعتب ،فػػػي حيػػػف
ية ديمقراطية تظير في األدكار التي يمعبيا رئيس ػػػتتعايش فيو شرع ،بنا يحمؿ عدة تناقضاتػػػػركمي 

 الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـادم في ػػػطبكعة بالدكر القيينية مي كشرعية دّْ نتخباف، اف المي ػػػكالبرلمالجميكرية 
 عبـــدين ـــــفينرب أمثاؿ: ػػػػػاحثكف العػػػػػالب ،اػػػػمٌ أ ة.ػػػػينية غير منتخبة ذات طبيعة استبداديلمؤسسات دّْ 

 - العربـــــــــّية العالقــــــات و  إيـــــــــــــــــران في القرار ُصْنــــــــــع ابيا:ػػػػنو في كتفتعتبر ، عدــــمس المنــعم
غرار الباحث  ػػػػػػػػػػػػػػػعمى  ذىب آخركفبينمػػػػا ة. يٌ ػػػػكالتسمط يةػػػالديمقراطا بيف جن ػػػػمزي اإليرانـــــــــــية
ف ػػػػ، في حييةـــينالدّْ  يةـــالديمقراطػػ: ب مكف تسميتوؿ ما يي ػػػشكٌ يي  أىنَّوي  ػػػػػػػػػػػػػػػ، يفـــــيق الســــتوف السعػػػػػػػكدم

 النػػػػػػػػظاـ أىفَّ ، جامعة أمسترداـ الدكلػػػػية في الٌسياسػػػةأستاذ  (Peyman Jafari) اريـــــمان جافــــبييرل 
ة ػػػديكتاتكري مكف اعتبارهكفي نفس الكقت ال يي ية ػػػليس جميكرية ديمكقراط اإليرانػػػػػػػػػػػي الٌسياسػػػي
  ف.ػػػػػنصريالعي عقد مف مي  و مزيجه ية. إنٌ ػػػػثيكقراط

ي، ػػػػإسبلم نصراألٌكؿ عي اسييف، ػػػأس نصريفيقكـ عمى عي  اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػظاـأىفَّ ، يقةػػػكالحق
ية، فضبلن عف ػػػػناىضة لمديمقراطية كمي ػػػػا في الكقت نفسو ديمقراطػػػػكرم. كلدييػػػنصر جميكاآلخر عي 

المركزية كالمحكرية داخؿ  شخصيَّةال )الكلي الفقيو( الميرشػػػػػػػد ييعدما ػػػػزات الحديثة كالتقميدية. كالميٌ 
ما  أىفَّ  بىٍيدى ي لمسمطة، إذ تعكد لو في نياية المطاؼ كؿ القرارات الحاسمة، ػػػػالمصدر النيائك  النػػػػػػػػظاـ

البأس بو لؤلطراؼ األخرل لممارسة صبلحياتيا  اػػػػتتيح ىامشن  أىنَّيا اإليرانػػػػػػػػػػػيةة ػػػياسز السٌ ميٌ يي 
ة بالمفيـك يٌ ػػػػتسمطغير  شخصيَّة الميرشػػػػػػػد الذم يجعؿ مف  اإليرانػػػػػػػػػػػيز الدستكرية، كيعكد ىذا التميٌ 
كالمكركث الشّْيعي القائـ عمى المظمكمية متعمؽ بالفمسفة ّول اْل أساسيف:  الدقيؽ لمكممة إلى عامميف

اف ػػػػمرتبط بالتجربة الدستكرية )المشركطة( التي ك الثػػػػػانػػػػػػػػػػيالتاريخية كالرافض لكؿ أشكاؿ االستبداد، ك 
مينيةالثكرة  أىفَّ ؾ ػػػػسباقيف فييا، ناىي اإليرانػػػػػػػػػػػيكف ز ميٌ االستبداد الذم كاف يي  ضدَّ باألساس  تكان الخي

  .الشػػػػػاه نػػػػػػػػظاـ

 اؾػػػػىن ما أشرنا أعبله،ػػػػك باالزدكاجية يتمٌيز الذم لمسمطة يػػػػالرسم الييكؿ ذاػػػػى مع كازمػػػػػبالت
ٍنػػػػػػػػػػػعفي عممية رسمي  غير ىيكؿ مكانة كدكر ب ىػػػيحظ ىذا األخير أىفَّ كالمبلحظ  ،اإليرانػػػػػػػػػػػيالقرار  صي
الجانب غير  أىم ػػػػػػػػػػػػػػػ دراستو أىفَّ ما ػػػػػ، كاإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػػيةالحياة ك  الٌسياسػػػية العممية في ميميف
 الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـعمى مستكل  ًسيَّما الا إلدراؾ كفيـ العديد مف األمكر ا جٌيدن ػػػػمفتاحن تيعد  ػػػػػػػػػػػػػػػ الرسمي

لى  نتشرة عبر العالـ سكاءن المي  الٌسياسػػػيةظـ ففي كافة النُّ لمغاية،  اطبيعين  يبدك ىنا فإٌف األمركعممو. كا 
نى غير الرسمية دكرنا غير مباشر ية تمعب األطراؼ كالبي ػػػػة أك شمكليٌ ػػػػية أك تسمطػػػية ليبرالػػػكانت ديمقراط
ٍنػػػػػػػػػػعسكاءن كشريؾ في عممية  الٌسياسػػػيةفي الحياة  القرار أك كجماعات ضاغطة أك جماعات  صي
لمجانب ا ػػػشرسن ا ػػػسن ػػػنافؿ مي ػػػشكٌ يي ي أصبح ػػػػػالجانب الخف أىفَّ  اإليرانػػػػػػػػػػػيةز الحالة ميٌ ما يي  أىفَّ  غيرمصالح، 
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الٌسياسػػػي  نػػػػػػػػظامياك  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافي مما يجعؿ مف فيـ ػػػأثيرنا في بعض النكاحػػػػكت كةن ػػػي، يفكقو قػػػالرسم
 .أفػػػػػتخصصيف في ىذا الشعكبة حٌتى بالنسبة لممي ة الصُّ ػػػفي غاي عمميةن 

 الٌسياسػػػيةمف الثقافة ال يتجزأ أصبح جزءن  الرسمػػػيي كغير ػػػالتداخؿ بيف الرسم أىفَّ يؾ ػػػػناى 
التراكمات التاريخية فضبلن عف الطكيؿ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاريخ ػػػػجزءه منو إلى ت، تداخؿه يعزل اإليرانػػػػػػػػػػػية

 إفٌ  ى التقميدية كغير الرسمية تككينيا.ػػػنأنكاعيا التي استطاعت البي  العبلقػػػػػػات بمختمؼكالحضارية ككذا 

 عقدةمي  بحالة يتمٌيز الذم إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف في يػػػػاالجتماع النػػػػػػػػظاـ بفيـ إالٌ  يككف قد ال ىذا الكضع تفسير
 في يػػػػجم بشكؿ يتضح ما ذاػػػػػػػكى رم...،ػػػػكالعسك كالٌسياسػػػي االقتصادمك  ي،ػػػينالدّْ  بيف تجمع ركبةكمي 
  .األقؿ عمى عاصرالمي  الٌسياسػػػي إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف خػػػػاريػػػت

ار ػػػػؤمنيف بنظرية كالية الفقيو المطمقة )التيالشّْيعة المي  الدّْيف اؿػػػرج مف الدّْينية ع النُّخبةػػػػػكتترب
ٍنػػػػػػػػػػػع عممية في ؿ غير الرسمية المشاركةػػػي عمى ىـر الفكاعػػػالميبٌلل النػػػػػػػػظاـقياـ  ذالكالئي( من  القرار صي
نفكذ بعض زيادة  كبيرنا فيدكرنا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  ((Shiismالشّْيعية  ا الصدد لعبتػػػػ. كفي ىذالٌسياسػػػي

كبير في  ٌسياسػػػيكنياد، حيث أصبح ليذيف األخيريف نفكذه كاسع كدكر ػػػػازار كالبػػػػرار البػػػى عمى غػػػنالبي 
 مكانة أىفَّ في حيف  .النُّخبةالحاكمة كدكراف ىذه  الٌسياسػػػية نُّخبةاج الػػػػعمى مستكل انت ًسيَّما ال، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

نػػػػػػػػظاـ  نيةبي  ضمف( النػػػػػػػػظامي كالجيش الثكرم الحرس) اإليرانػػػػػػػػػػػية المسمحة القكات فرعي مف كؿ
النػػػػػػػػظامي  الجيش ىػػػػينا، ال يحظػػػاعبلن أساسػػػػالثكرم ف الحرس ييعدبينما فتتبايف، اإلسبلمػػػية  ةػػػالجيكري

ٍنػػػػػػػػػػع  رار. ػػػالق بدكر كبير في عممية صي

ٍنػػػػػػػػػػػع عمميةف القكؿ إٌف فيـ ػػػمكرنا، يي ػػػػكأخي ى مف ػػػال تتأت إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافداخؿ  الٌسياسػػػيالقرار  صي
أكثر مف ضركرم لفيـ ىذه  ييعدي ػػػإدراؾ الجانب غير الرسم أىفَّ خبلؿ دراسة الفكاعؿ الرسمية فقط، إذ 

لممجتمع  أىفَّ ، إذ الٌسياسػػػيحكرنا عمى المجتمع  الٌسياسػػػيالعمؿ  ييعدحيث ال  .تشابكةعقدة كالمي العممية المي 
في  ، ككذا رأم مؤثره النػػػػػػػػظاـة كممة مسمكعة لدل ػػػية كاالقتصاديػػػينكالدّْ  العسكريػػػػػػػة كالنُّخبة يػػػػالمدن

التحكـ في ىياكؿ السمطة  أىفَّ تكمف في  النقطة المشتركة بيف كؿ ىذا أىفَّ  غير ،الٌسياسػػػيةالحياة 
 يف الشّْيعة.ينية مف رجاؿ الدّْ الدّْ  النُّخبةا ما يككف مف قبؿ ػػػػغالبن  اإليرانػػػػػػػػػػػيالرسمية كغير الرسمية 

 (السعـــــــودية) الثـــــانــــــــــي الصـــــــراعي رفــــبالط قـــيتعم اـــثـــــانــــــــــًيا: فيم

و مف ػػػو كنظرائػػػى مقارنة بأترابخاصة حتٌ  ةن ػػػػخر حالىك اآل السعػػػػػػػكدم الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ ييعد
ي لمحكـ، ػػػقانكف أساسطمقة مع ية مي ػػػممك السعػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةالمممكة تيعد  أيف ية،ػػػالخميج الممكيات
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أك  الٌسياسػػػيةأنكاع أخرل مف الجمعيات  أمٌ نقابات أك ال، الٌسياسػػػيةزاب ػػػحاأل كر،ػػكؿ مف الدست كانعداـ
 غمقة.مي  وشب الٌسياسػػػية كالمشاركة الٌسياسػػػيةالحياة  أىفَّ ، ما يعني ...الٌسياسػػػيةالنشاطات 

 كعمى رأسياغير الرسمية  ًسيَّما الؿ ػػد الفكاععدتب السعػػػػػػػكدم الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ زػػػيتميٌ ما ػػػك 
حافظ البعيد كؿ البعد عف طابعو الجامد كالمي  ؾ عفػػػػناىي الٌكىىابية، ينيةالدّْ  كالمؤسسة، المالكػػػػػػػة العائمػػػػػػػػػة

ٍنػػػػػػػػػػعفعممية  .ييفػػػػالٌسياسػػػالمسؤكليف مبدأ السيادة الشعبية أك المشاركة في خيار   الٌسياسػػػي القرار صي
سمطة  ألٌية، كال مجاؿ السعػػػػػػػكدمحتكرة في طغمة مف أفراد أسرة آؿ سعكد، كعمى رأسيـ العاىؿ مي 

ٍنػػػػػػػػػػعشخصنة عميمة  إلىعمدت ية التي ػػػىذه الطبيعة العائم أخرل أف تتجرأ عمى ىذا المجاؿ.  القرار صي
ية في إدارة شؤكنو عمى حساب ػػػرسمالفضؿ األساليب غير يي  السعػػػػػػػكدم الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـجعمت مف 
: أىفَّ  (F. Gregory Gause) وســــوري غــــغريغ يقكؿادنا عمى ىذا ػػػػكاسن .كالنػػػػػػػػظاـالمؤسسات 

تسميتو اْلنظمة الممكية الساللية، التي تتميز بسيطرة واحتكار أفراد يدخل ضمن ما يمكن  السعـــــــودي النــــــــظام"
ياسية في البالد، لذلك أن اإلصالح اْلسرة الحاكمة عمى المناصب الحساسية في البالد، وصعوبة قيام إصالحات سّ 

القرار، يعني احتمال أن يخسر أقاربيم وظائفيم ونفوذىم  ُصْنــــــــــعوالمشاركة الشعبية في عممية  الّسياســـي
 .(1) "الّسياســـي

، بو بالمفيكـ الكاسع لمكممة محكر كؿ سمطة ككؿ نفكذ السعػػػػػػػكدمر الممؾ أك العاىؿ ػػػػػػعتبيي ك 
 ، لكفٌ السعػػػػػػػكدمد قاعدة ثابتة الختيار العاىؿ ػػػما ال تكجػػػػؿ دكائر النفكذ القكية كالعكس. ككحكلو تتشكٌ 

يا عبلقتو ػػػػػأٌكليرغب في اعتبلء العرش،  سعػػػػػػػكدمأمير  ىناؾ عكامؿ تساىـ في زيادة حظكظ أمٌ 
ترتكز كذلؾ عمى قبيمة أمو كتحالفاتو مع أفراد األسرة  سعػػػػػػػكدمأمير  مكانة كمنزلة أمٌ  أىفَّ ما ػػػػبالممؾ، ك

 أٌيةمف أـ كاحدة مف نفكذ  أىمؾ يزيد عدد األخكة األشقاء ػػػػػة إلى ذلػػػػػإضافف مف الذككر. ػػػػالمالكة اآلخري
 السعػػػػػػػكديةينا في ػػػدائرة تطمح في الحكـ، في حيف ال يعتبر السف أك الكفاء كالخبرة عامبلن أساس

 الحكـ. لممارسة 

باألصح  أك ػػػػػػػػػػػػػػػ الممؾباستثناء  ػػػػػػػػػػػػػػػبضعؼ الفكاعؿ الرسمية  السعػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظاـز ػػػيتميٌ  كػػػما
ينية الرسمية. ، كالمؤسسة الدّْ المالكػػػػػػػة العائمػػػػػػػػػةالمؤسسات لحساب الفكاعؿ غير الرسمية كعمى رأسيا 

ٍنػػػػػػػػػػعى فيـ عممية ػػػػال يتأت ،ذاػػػػػكعمى ى غير  عدالبي داخؿ المممكة دكف إدراؾ  الٌسياسػػػيالقرار  صي
يديكلكجي النػػػػػػػػظاـكتأثير كبيريف نتيجة خصكصية  ةي فييا، كالذم يحظى بمكانػػػالرسم كالمحظة  توكا 

الحاكمة في  لمعائمػػػػػػػػػةي ػػػعد السكسيكلكجإدراؾ البي  في ىذا المضمار اػػػػيتيح لنك التاريخية التي كلد فييا. 
ٍنػػػػػػػػػػعأفضؿ لعممية  امن ػػػفي السعػػػػػػػكدية ، كيسمح لنا الٌسياسػػػيةكتكجياتو  السعػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظاـالقرار في  صي

                                                           
 "، )رقـالعربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػععاصفة  العربػػػػػػػػػٌيةغريغكرم غكس، "ممكؾ لكؿ الفصكؿ: كيؼ اجتازت األنظمة الممكية  (1)
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ا بالقي تيعد و، خاصةن كنحف أماـ حالة ػػػكمستقبم السعػػػػػػػكدم لمنػػػػػػػػظاـاـ بعممية تكقع كاستشراؼ ميمة ػػػأيضن
 امبلن ميمنا في جمكس أمٌ ػػػػع كذلؾ بالمفيكـ الكاسع لمكممة بالعائمػػػػػػػػػةالمرتبطة  شخصيَّةالعكامؿ ال فييا

 ينا في أمٌ ػػػػكتككينيا أساس العائمػػػػػػػػػةاإللماـ بطبيعة ىذه  ييعد ،عمى كرسي العرش. كمنو سعػػػػػػػكدمأمير 
 .السعػػػػػػػكدميخص الشأف  ٌسياسػػػيتحميؿ 

، فإٌف لمنػػػػػػػػظاـؿ الحجز األساسي ػػػشكٌ التي تي  (الحاكمةالمالكػػػػػػػة ) العائمػػػػػػػػػةؿ ػػػي مقابػػكف
 تمكنت ، كقدالٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـمف حيث األىمية في الثػػػػػانػػػػػػػػػػي الركف تيعد الٌكىىابية  الدّْينية المؤسسة

ينية أك إيديكلكجية مف االستمرار جنبنا إلى جنب مع دّْ  نُّخبةرسمية أك  ينيةدّْ  الٌكىىابية سكاءن كمؤسسة
 النػػػػػػػػظاـ أىفَّ  في ىذا المضمار د الكقائع التاريخيةػػػػؤككتي في كؿ مراحميا كأطكارىا.  السعػػػػػػػكديةالدكلة 

يد  الٌكىىابػػييف الدّْيف كلرجاؿ)محمد بف عبد الكىاب(  الٌكىىابػػي يفالدّْ رجؿ ل وكاف في السعػػػػػػػكدم الٌسياسػػػي
 الدّْينيةالتاريخية عمى إسياـ المشايخ أك المؤسسة  الكتابػػػػات  ال يستطيع أحد إنكارىا، إذ تجمع أغمب 

 .وػػػػػكشكم الٌسياسػػػي لمنػػػػػػػػظاـفي التأسيس  الٌكىىابية

اػػػػػػػػػػػكعم أك  جماعةحتكرةه مف مي  أىنَّيا السعػػػػػػػكديةالرسمية في  ينيةالدّْ  المؤسسة مٌيزيي  ما ، فإفٌ كمن
يسيطر الٌكىىابٌيكف مف الجناح  ث، حيكال ييـ في ىذا الصدد المكانة العمميةجناح معيف فقط، 

 عند الدّْينيةعتبر الشحنة تي  ،ؿػػػػكفي المقاب .السعػػػػػػػكديةالرسمية  الدّْينيةي عمى المؤسسة ػػػالبراغمات
يدد استقرار شكبلن يي مي  ما يخمؽم السعػػػػػػػكدمالمكجكد في المجتمع  أقؿ مف تمؾ السعػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظاـ
اعبلن في تأسيس المممكة فقد تقمص دكرىا ػػػػا فنن ػػػا، القبيمة التي كانت ركػػػػأمٌ  .كالدكلة النػػػػػػػػظاـ كأمػػػػػػػػػػف

 . االتػػمككيات القبمٌية في بعض الحأكثر فأكثر رغـ استمرار كبقاء السي كانسحبت نحك اليامش  الٌسياسػػػي

عمى عكس الكثير مف  ػػػػػػػػػػػػػػػي الضعؼ كالتيميش ػػػنف الفكاعؿ غير الرسمية التي تعاػػػػكم
ينا ػػػػاعبلن أساسػػػػالنّْفط ف ييعد حيف، في السعػػػػػػػكدية العسكريػػػػػػػةنجد المؤسسة  ػػػػػػػػػػػػػػػ العربػػػػػػػػػٌيةظمة ػػػػػاألن

ي، ككذا في رسـ كصياغة الخطكط ػػػػبشكمو الحال السعػػػػػػػكدم الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـرينا في تبمكر ػػػكجكى
 ية.ػػػة منيا كالخارجالداخمػػػي  السعػػػػػػػكدية ةػػػلمٌسياسػػػالعريضة 

  طرفـــــــــي الصـــــــراع ة بينـــــــــارنــــمق ثــــــــــــالـــــــثًا:

 الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ ات كؿػػػات كٌسياسػػػارز في سمككيػػػـ مف التناقض البػػػػى الرغػػػعم
ي عدـ كجكد ػػػػىذا ال يعن أىفَّ  بىٍيدى كطبيعتو،  الٌسياسػػػي ذا في شكؿ النػػػػػػػػظاـػػػكالسعػػػػػػػكدم كك اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني

ابعض ىذه النقاط المشتركة  أىفَّ ا ػػػػػنقاط تشابو بينيا، كقد ال نبالغ إذا قمن لتفسير جزءو مف  تيعد مفتاحن
 .السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراع



  واستنتاجــــــــــــــات خــــــــــــــالصـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 كالسعػػػػػػػكدم تظير بمجرد إلقاء اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ اط التشابو بيفػػػػنقأٌكؿ ؿ ػػػػػكلع
رد كؿ مف ػػػتف يتضح حيث ،المكجكدة في عالمنا المعاصرة الٌسياسػػػيةظمة ػػػنظرة بسيطة عمى األن

نتبيف  ماػػػػكفي العالـ،  الٌسياسػػػية األنػػػظمةعف بقية أشكاؿ  كالسعػػػػػػػكدم اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ
 ة،اإلسبلمػػػيعنا مف الشريعة ػػػينا نابػػػينا حقيقػػػإسبلم نػػػػػػػػظامنامف الدكؿ القميمة التي تعتبر نفسيا تطبؽ  أىنَّيما

اػػػمي دكرنا ػػػػػػػػػػػػػػػ اػػػػرأين ماػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػ أك السعػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف سكاءن في الدّْينية كالنُّخبة الدّْيف كقد لعب ًسيَّما ال  من
  كالدكلة، النػػػػػػػػظاـ ؿتشكٌ  في

 الدّْينية المؤسسة تدجيف في البمديف كمتا في ػػػيمانجح النػػػػػػػػظاميف بيف شتركةاط المي ػػػػف النقػػػكم
 ذات المؤسسة إلى منيا يػػػالحككم الجياز إلى ربػػػأق أضحت أىنَّيا إذ استقبلليا، مف كالحد لصالحو
 الكقت نفس كفي كتدعمو، ٌسياسػػػينا النػػػػػػػػظاـ تساند رسمية دّْينية مؤسسة خمؽ تـ فقد المستقؿ، الكياف
 اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ بيف االختبلؼ أىفَّ  إالٌ  كالخارج الداخؿ في خصكمو ضدَّ  فعالة أداة

 المؤسسة عتبرتي  فبينما تأثيرىا، ككذا النػػػػػػػػظاـ بينية في الدّْينية المؤسسة ىذه عػػػػمكق في كالسعػػػػػػػكدم يكمف
. النػػػػػػػػظاـ كالسمطة ىـر عمى تتربع ىي إذ الٌسياسػػػي، النػػػػػػػػظاـ بينية في فػػرك أىـ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف في الدّْينية
 مف الرغـ عمى الٌسياسػػػية العممية في التأثير حيث مف جدنا ضعيؼي  المممكة فيالٌسياسػػػي  دكرىا أىفَّ  نجد

 . النػػػػػػػػظاـ نشأة في رمػػػػالجكى دكرىا

 ىػػػػكلأي  بدرجة كالسعػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف في الدّْينية النُّخبة لدل المكاقع في التبايف ىذا عػػػػكيرج
 العمماء) الدّْينية الطبقة أىفَّ  ؾػػػذل ي،ػػػكالثقاف يػػػاريخػػػالت التراكـ عبر تككنةالمي  السكسيكلكجية مخصائصل

 عندىـ فيك منو، شرعيتيا كتستمد الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ إلى تابعة اريخػػػالت مر عمى السٌُّنة عند( كالمشايخ
 اجتماعية طبقةن  الدّْيف رجاؿ ؿشكٌ فيي  الشّْيعة، الميبٌللي اػػػػػأمٌ  اهلل، شاءه الذم االجتماعي النػػػػػػػػظاـ ييمثؿ
 كالزكاة (1/5) مسالخي  نػػػػػػػػظاـ بفضؿكىذا  ،كالنػػػػػػػػظاـ الدكلة عف يناػػػػكمال يناػػػؤسسمي  مستقمةه  حقيقة
 بسبب القائمة، ظمةػػػػلؤلن الرافضة يـطبيعت إلى كباإلضافة المؤمنيف، طرؼ مف المدفكعة باتكاليً 

 زمنية سمطة كؿ قيمة مف حط الذم( الميدم عكدة انتظار) االنتظارم المكقؼ

 بالدّْيف عبلقتيا في كبير حد إلى كالسعػػػػػػػكدم اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني الٌسياسػػػي وػػػيتشاب ا،ػػػػكمن ػػػػكعم
 مف النػػػػػػػػظاميف كمتا في يناػػػػأساس يػػػالدّْين ى العنصرػػػػالٌسياسػػػي، أيف يبق النػػػػػػػػظاـ لصالح اهػػػػإي كتكظيفيما

 أحد الدّْيف ييعد ىذا إلى إضافة لصالحو، التجنيد ذاػػػػكك كاستقراره النػػػػػػػػظاـ عمى الشرعية إضفاء حيث
ا االختبلؼ الكاقع في ػػػػػأمٌ  .الحدكد خارج أك الداخؿ في سكاءن  النفكذ كبسط اعمةػػػالن القكة مصادر أىـ

مينية الشّْيعية عمى كـػػػيق اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ أىفَّ  فيدرج نىذه النقطة في  الفقيو ككالية الخي



  واستنتاجــــــــــــــات خــــــــــــــالصـــــــــــــة
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الدّْينية  النُّخبة عمى مكقع بلكةن ػػػػع السٌُّنية، بالٌكىىابٌية قكية اتػػػػعبلق ليا السعػػػػػػػكدية أىفَّ  حيف في المطمقة،
  .الٌسياسػػػيدكرىا  الٌسياسػػػي ككذا النػػػػػػػػظاـضمف بينية 

( اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني الٌسياسػػػي ارزة بيف النػػػػػػػػظاـ الٌسياسػػػي )النسؽػػػػاط االختبلؼ غير البػػػػف نقػػػكم
ؾ المكجكد في إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف، ففي ىذه األخيرة كلد فقط ػػػػذا األخير سابؽه كأقدـ مف ذلػػػػػى أىفَّ كالسعػػػػػػػكدم، 

 أىفَّ ، بينما تعكد جذكر النػػػػػػػػظاـ الٌسياسػػػي السعػػػػػػػكدم إلى القرف الثامف عشر. عمى الرغـ 1979عاـ 
إضافة إلى ذلؾ  رب الجزيرة.ػػػػعمى عكس عدل الفيرس ػػػمفيكـ الدكلة كمؤسساتيا متجدر منذ القدـ ل

ما يختمؼ ػػػػ، كةػػػحافظية مي ػػػية كراثػػػػممك ةالسعػػػػػػػكديتيعد ة، في حيف ػػػػة ثكريػػػػؿ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف جميكريشكٌ تي 
 اميتيتشابياف في طبيع أىنَّيما الٌ إ. ربػػػػعبلقتيا مع الغفي ذا ػػػػكك يناػػػػكطاًئف يناػػػػإيديكلكج النػػػػػػػػظاميف
ذا في الدكر الذم يمعبو الجانب غير ػػػػ، ككرم عمى عائدات النّْفطػػػػعتمد بشكؿ جكىالمي  عيةيالر التسمطية ك 

ا لممؤسسات الدستكرية ػػػػأكثر احتكتيعد إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  أىفَّ عمى الرغـ  الٌسياسػػػيةالرسمي في العممية  امن
قارنة بالمممكة التي ال زالت لحد الساعة ال تممؾ دستكرنا كمازاؿ مي  الٌسياسػػػيةا عمى الحياة ػػػػكانفتاحن 
 ا.ػػػػػممنكعن  فييا الٌسياسػػػيالنشاط 

التي يتمٌيز بيا  ػػػػػػػػػػػػػػػ المشار إلييا سابقنا ػػػػػػػػػػػػػػػكؿ ىذه الخصكصيات  أىفَّ ا القكؿ ػػػػػمكننيي  رنا،ػػػػكأخي
 الٌسياسػػػيةيـ السمطة فييما تنعكس بشكؿ مباشر عمى تكجياتيما ػػػف مف حيث تنظيالٌسياسػػػي فيالنػػػػػػػػظام

 .صػػػػػػػػػػػػراع أكثر ارب أكثر أكػػػػا نحك تقػػػمٌ إ أىمكرؤيتيما لبعضيما البعض 

ى ػػػػ، كالتي كانت تسعالثػػػػػانػػػػػػػػػػيك ٌكؿ األ الفصػػػػػػػؿا بيا في ػػػػػرض التي قمنػػػكبعد عممية الع
 ؼي سك ػػػػػالمكال الػػػػبػػػػػػػػػابا في ػػػ(، فإٌننالسعػػػػػػػكدية، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف) الصػػػػػػػػػػػػراعي ػػػػا لمعرفة كفيـ طرفػػػأساسن 

ـ ػػػػاألى، ك السعػػػػػػػكدم  – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع عػػػػػة كفيـ كاقػػػػدراس أىمكع البحث، ػػػػػنتعرض لصمب مكض
 ؾ.ػػػػػػػػي تفصيؿ ذلػػػػػيم كفيما .كتداعياتػػػػػػػػػػػو وػػػػػابػػذا كذاؾ أسبػػػػمف ى
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 :الثـــــانــــــــــيالــــبـــــــــاب 

 وـــــــــــوتداعيات أسبابو السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع

ف ػػػأكبر قكتي العربػػػػػػػػػٌية السعػػػػػػػػػػكديةالمممكة ك  اإليرانػػػػػػػػػػػيةاإلسبلمػػػية ؿ مف الجميكرية ػػػػكد ػػػػتيع
كرينا ليس فقط ػػػػحا كمي ػػػعنا خاصن ػػػا طابمفي المنظكمة الخميجية ما يطفي عمى العبلقة بينيإقميمػػػػػػػيتيف 

ٌنما عمى العبلقػػػػػػات تجاه  ي، كمما ػػػرؽ أكسطػػػػكالشي ػػالخميجالنػػػػػػػػػظاـ اإلقميمػػػػػػػي الثنائية بيف الدكلتيف، كا 
ي ككذا االقتصادم ػػػي كالدّْينػػػاريخػػػكالتالٌسياسػػػي ؛ الثقؿ اإلقميمػػػػػػػيتيفيعزز مف ىذه المكانة لدل القكتيف 

ما جعؿ العبلقة بيف . اإلقميمػػػػػػػيةفي األحداث بػػػارزنا ا دكرنا ػػػلدييما، حيث تأىميا ىذه الخصائص ليمعب
، حيث كصؿ األمر بينيما ستمريفالمي نافسة الدائمة ككذا التكتر كالصػػػػػػػػػػػػراع ف تتمٌيز بالمي ػػػالقكتيىاتيف 

 ؾ عف الحركب بالككالة. ػػػإلى قطع العبلقة الدبمكماسية في عدة مناسبات، ناىي

إلى  1979كرىا منذ عاـ ػػػػػكتط السعػػػػػػػػكدية – اإليرانػػػػػػػيةػػػات ع لسيركرة العبلقػػتتبالمي  أىفَّ  بىٍيػػػػػػدى 
بلث مراحؿ كبرل: ػػػػػػا ثػػػلـ تكف عمى مستكل كاحد، حيث شيدت عمكمن  أىنَّياا الحالي يبلحظ ػػػكقتن
د مف الزمف مف نجاح الثكرة ػػػى اتسمت بالمكاجية العمنية كالتكتر الشديد، كدامت حكالي عقلػػػػك األي 

مينية إلى غاية كصكؿ رفسنجاني إلى رئاسة الجميكرية. أيف عرفت العبلقة بيف البمديف بعض  الخي
ة ػػالمرحم ،اػػػػػأمٌ  .عقد التسعينيات حٌتى نياية رئاسة محمد خاتمي العبلقػػػػػػات طيمةاالنفراج كتحسف في 

في مكازيف القكل في  تغيُّرتتصاحبت مع  أىنَّياؾ ػػػػة فيي األكثر تعقيدنا عمى اإلطبلؽ، ذلالثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػث
اد األكثر راديكالية ػػػصداـ حسيف، إضافة لتكلي أحمدم نج نػػػػػػػػظاـكسقكط  العػػػػراؽالمنطقة بعد غزك 

 . إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكشعبكية رئاسة 

مية عمى عدة جبيات ػػػػػاردة إقميػػػػة بيف الرياض كطيراف تتحكؿ إلى حرب بػػػػؿ العبلقػػػػا جعػػػم
مف الطيف بمة مف خبلؿ مكقؼ الدكلتيف المتبايف كالمتناقض  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعأحداث  لتزيدكمستكيات 

 أىفَّ يجب االنتباه  أىفَّ ا ىذا. غير ػػػبينيما إلى غاية يكمن الصػػػػػػػػػػػػراع الحراؾ ليستمر( مف ىذا ضدَّ  ع /ػػػ)م
نشاىية الشػػػػػاى، بؿ أف الفترة إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي اإلسبلمػػػية س بيف البمديف ليس كليد الثكرة ػػػكالتناف الصػػػػػػػػػػػػراع

زرنا كتقمبات بيف ػػػدنا كجػػػاؿ، فقد شيدت مػػػػعمى أحسف حالعبلقػػػػػػات ( لـ تكف فييا 1979 - 1926)
ف غمب عمييا   كـ.ػػػػي عمى كجو العمػػػالطابع التعاكنعداكة كمصالحة، كا 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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بيف البمديف إلى  العبلقػػػػػػات الٌسياسػػػيةذه الكضعية غير الطبيعية عمى مستكل ػػػع ىػػػتدف
ة بيف الدكلتيف يطبعيا في الغالب التكتر كالتنافر؟ ػػػاب التي جعؿ العبلقػػػػالتساؤؿ عف السبب أك األسب

ينا ػػػاريخػػػػردنا تػػػػشمؿ س اْلّول: ،ثػػػػبلث فيصػػػكؿلئلجابة عميو، حيث تضمف  الػػػػبػػػػػػػػػابى ىذا ػػكىذا ما يسع
 الصػػػػػػػػػػػػراع ابػػػج أسبػػػ: فيعالالثـــــانــــــــــيا ػػػػػ. أمٌ كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبيف  الٌسياسػػػيةالعبلقػػػػػػات لتطكر 

 الصػػػػػػػػػػػػراع مستقبؿ عمى دراسة الـــــثــل الثـــالفص، في حيف يعكؼ السعػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػي
 .وػػػػػػاتػػػكتداعي



 اْلول: الفصـــــــل
 والتقـــــــارب التباعـــــــد بين السعــــــــودية – اإليرانـــــــية اتـــالعالق 

 (تـــــــاريخيـــــة لـــــمحــــة) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 اْلّول: الفصـــــــل

 ارب ـــــــد والتقـــــــالتباع بين السعــــــــودية – العالقــــــات اإليرانـــــــية 

  ة(ـــــاريخيـــــــة تــــمحـــــ)ل

اد ػػػأبعثػػػػػػػػػػبلػثة دكف إدراؾ  السعػػػػػػػػكدية – اإليرانػػػػػػػيةالعبلقػػػػػػات ـ ػػػػػػدنا فيػػػب جػػػعف الصٌ ػػػم
ي، ػػػػػعد الجغراف: البي ثـــــانــــــــــيياي، ػػػػعد التاريخ: البي ياــــــــأّولة بيف البمديف، ػػػأساسية تحكـ العبلق

الضركرم  مف ا بينيـػػػػاؾ تفاكتن ػػػفإٌف ىنأىمية كؿ بيعد  مفـ ػػػ، كعمى الرغالٌسياسػػػيعد : البي ثــــــــــــالـــــــثياك
القديمة التي حكمت شبو الجزيرة  اريخيةػػػػالعبلقػػػػػػات التا ػػػي ىنػػػػعد التاريخو. كالمقصكد بالبي ػػػإدراك

نربط  الحديثة، إذ مف السذاجة أفٍ  الٌسياسػػػيةات ػػػػا إلى غاية قياـ الكيانػػػارس كتطكرىػػػػػكببلد ف العربػػػػػػػػػٌية
رسمي بيف الدكلتيف دكف  أٌكؿ اتصاؿاريخ ػػػػ، كىك ت1925بعاـ  السعػػػػػػػػكدية – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػية

 ات الثقافية الناتجة عنو. ػػػػػي كالمكرثػػػعد التاريخالبي  االعتباراألخذ بعيف 

داث ػػكتطكر األح الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ فالمقصكد بو منطقة الخميج  ،يػػػعد الجغرافا البي ػػػػػأمٌ 
إلى  الٌسياسػػػيعد انب. في حيف ينصرؼ البي ػػػػكذ لؤلجػػػمنطقة جذب كنف أمدو  منذكانت  أىنَّيا ًسيَّما الفييا، 
 الحاكمة كتكجياتيا. الٌسياسػػػية النُّخبةككذا مكانة كدكر  كتكجياتيا،القائمة  الٌسياسػػػيةة ػػػػػػؿ األنظمػػػػشك
اد تأثيرنا عمى مسار العبلقة بيف الرياض ػػػػػبعاأل أكثر ػػػػػػػػػػػػػػػ نػػػػااعتقادحسب  ػػػػػػػػػػػػػػػ الثػػػػػانػػػػػػػػػػيعد البي  ييعدك 

كمعالـ جكىرية ت ىذه العبلقة محككمة بتطكرات ػػػحيث كانت كال زال األسكأ،كطيراف نحك األحسف أك 
 خ المنطقة. ػػػاريػػػػارزة في تػػػػػت نقاطنا بػػػمشكٌ 

ا ػػػـ التطكرات التي حكمت العبلقة بيف الرياض كطيراف منذ السبعينيات إلى كقتنػػػػػػؿ أىػػػػكلع
 احتبلؿكما تبعو مف  )خمؿ في ميزاف القكل( ا مف المنطقةػػػػيا مع خركج بريطانيػػػػبدايت الحالي كانت

عاـ اإلسبلمػػػية ف. تبلىا الثكرة ػػػػكاطماعيا الكاضحة في البحري بلثػػػػالث اراتيةػػػػػلمجزر اإلم إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
 األيكلػػػػػىبزعامة الخميني، التي أعمنت مبدأ تصدير الثكرة، كما عقبيا مف قياـ حرب الخميج  1979



 اْلول: الفصـــــــل
 والتقـــــــارب التباعـــــــد بين السعــــــــودية – اإليرانـــــــية اتـــالعالق 

 (تـــــــاريخيـــــة لـــــمحــــة) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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ا ػػػػ، م(1) كدعمو راؽػػػػالعي إلى جانب ػػالخميج(، كاصطفاؼ دكؿ مجمس التعاكف 1988 - 1980)
مكقؼ أكثر عدائية  باتخاذترجمتو ك ىا ضدَّ في حربو  لمعػػػػراؽية ػػػة خميجػػػبمنزلة مشارك إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاعتبرتو 

كدكؿ الخميج األخرل إلى طمب الحماية مف  السعػػػػػػػػكديةتجاه ىذه الدكؿ. في الكقت الذم لجأت فيو 
  .(2) بلتػػػػالناقرب ػػػحبعد  ًسيَّما الالدكؿ الكبرل، 

ع ػػػالخميني، كم األب الركحي لمثكرة ركح اهلل كفاة ىحتٌ  الجانبيف متكترةن  العبلقػػػػػػات بيفت ػػػػػظم
ات، ػػػػػا تناسي الخبلفػػػػػتدريجين  العبلقػػػػػػات كبدأ ىذه تتحسف تبدأ 1991ة عاـ الثػػػػػانػػػػػػػػػػيرب الخميج ػػػػح
ع ػػم ًسيَّما ال السعػػػػػػػػكدية – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػيةمكد التي سادت اف ىذا بمثابة بداية لكسر حالة الجي ػػػك

 ويػػػػانفتاح ٌسياسػػػةكما تبعيما مف  ،إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافييف لمحكـ في ػػػػكاإلصبلح الرئيس )رفسنجاني(تكلي الشيخ 
 كار.ػػػػية مع دكؿ الجػػػػبراغمات –

العبلقػػػػػػات رت ػػػحيث تأثبيف الدكلتيف ب مف حالة التقارب 2001سبتمبر  11داث ػػػػػكزادت أح 
في تفجيرات نيكيكرؾ  السعػػػػػػػػكدييفاركة عدد مف ػػػبعد إعبلف كاشنطف مش األمريكػػػػػػية - السعػػػػػػػػكدية

. كانت نتيجة ىذه السعػػػػػػػػكديةكاجتماعية في  ٌسياسػػػيةكاستمرارىا في المطالبة بإجراء إصبلحات 
 ،2001ألفغانستاف  األمريكػػػػػػيالغزك  أىفَّ  إالٌ  كاإليرانػػػػػػػييف السعػػػػػػػػكدييفالضغكطات تقارب أكثر بيف 

ميزاف القكل بمرة أخرل  المساس مف حيث ، كتداعياتيما2003 عاـ راؽػػػػلمع األمريكػػػػػػيكبعده الغزك 
اف يرفض حرب خميج ػػػكمييما ك أىفَّ ، رغـ بيف البمديف عمى ىذه العبلقة جدنا سمبيةه آثػػػػار كانت 

 أيفشبيو مف حيث النتائج. في النياية االتفاؽ مف حيث المبدأ لـ ينتج عنو اتفاؽ يي  ، لكفٌ ثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثة
بله ىذا ػػػػـ. تػػػػػعمى الحك تشٌدديفالمي مع سيطرة  ًسيَّما الأكثر  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافلدل  الييػػػػػػػمنػػػػػةامت نزعة ػػػػتن

 اإليرانػػػػػػػياني لرئاسة الجميكرية كاالتفاؽ النككم ػػػف ركحػػػ، كبعدىا كصكؿ حسالعربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعأحداث 
  الدكلػػػػية. مع السداسية

العبلقػػػػػػات رصد تطكر  الفصػػػػػػػؿفي ىذا  اكؿػػػػنحاس ىذه التكضيحات المختصرة، ػػػػػػكعمى أس
راز أىـ التطكرات ػػػػيسعى إلى إب ٌسياسػػػي - يػػػاريخػػػمف خبلؿ منظكر ت السعػػػػػػػػكدية – اإليرانػػػػػػػية
 بينيما. العبلقػػاتذا طبيعة ػػػػبيف البمديف، كك الٌسياسػػػية ػػاتالتي عرفتيا العبلقات ػػػكالمحط

                                                           
المجمد  مجمة المنارة،حالة دراسة("،  السعػػػػػػػػكدية) 2006 - 1997 اإليرانػػػػػػػية - مخمد مبيضيف، "العبلقات الخميجية (1)

 .347(، ص 2008) 2، العدد 14
)دبي:  ،(2000 - 1979تجاه دول مجمس التعاون الخميجي ) الّسياســـة اإليرانـــــــيةمنصكر حسف العتيبي،  (2)

 .71 (، ص2008، الٌسياسيةمركز الخميج لؤلبحاث 



 اْلول: الفصـــــــل
 والتقـــــــارب التباعـــــــد بين السعــــــــودية – اإليرانـــــــية اتـــالعالق 

 (تـــــــاريخيـــــة لـــــمحــــة) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 اْلّول: المــــــبحــــــــث

 الشـــــاه م ــــــــل حكــــــــفي ظ السعــــــــودية – العالقــــــات اإليرانـــــــية 

 (1921 - 1979) 

، مف خبلؿ 1925ارس كسمطنة نجد سنة ػػػػدبمكماسي رسمي بيف ببلد ف اؿػػػأٌكؿ اتص افػػػػػػك 
ا ػػػػ، بعدى(1)الحسيف بف عمي كعبد العزيز الشريؼ لحؿ الخبلؼ بيف إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالكساطة التي لعبتيا 

إليو ابف سعكد بعدما ا ػػػػ، الذم دع1926 عاـ مكة اإلسبلمػػػي فيحاضرة في المؤتمر  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكانت 
 أٌكؿ معاىدةإبراـ ـ ػػػػت 1929كفي العاـ . (2) )مكة كالمدينة( اكف المقدسةػػػتمكف مف السيطرة عمى األم

  .1932 عاـ السعػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةي عف المممكة ػػػقبؿ اإلعبلف الرسم أىمصداقة بيف البمديف 

ىذا اف ػػػػكقد ك، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعبلقات رسمية مع  أقامتخميجية  ةػػػػأٌكؿ دكل السعػػػػػػػػكديةكتعتبر 
دة ات جيٌ ػػػػلعبلق ةػػػأٌكؿ انطبلق العربػػػػػػػػػٌيةالجديد في شبو الجزيرة  النػػػػػػػػظاـالمبكر ب الفارسػػػػػػػػياالعتراؼ 

)كزير الخارجية  العزيزأجراىا األمير فيصؿ بف عبد  1932بيف البمديف، تكجت بزيارة في عاـ 
. كبعدىا قاـ األسطكؿ (3) ي جكؿ خارجية لو بعد تكحيد المممكةػػػػػضمف ثان إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف( إلى السعػػػػػػػػكدم
 – اإليرانػػػػػػػيةالعبلقػػػػػػات زت ػػػتميٌ ك  .(4) 1932 أكتكبر 01بزيارة إلى ميناء جدة في  اإليرانػػػػػػػي

 ادن ػػػػجدي ػػػاين ػػػكراث ػػػػاممكين  ػػانػػػػػػػػػظامن  الذم أسس ػػػػػػػػػػػػػػػ ،(1941 - 1921) انـــــا خـــــرضاـ ػػػػأي السعػػػػػػػػكدية
 1935 عاـ في إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافية( إلى ػػػػػارس )المممكة الفارسػػػػػكية(، كغير اسـ البمد مف ببلد فػػػػبللة البيم)السي 
ال تزاؿ تحت كصاية  تكان العربػػػػػػػػػٌيةف، فالجزيرة ػػػفي مرحمة حساسة يمر بيا البمدي تػػػػكان أىنَّيػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                           
، )عماف: دار ياسية تاريخية( دراسة سّ 1979 - 2011) اإليرانـــــــية -السعــــــــودية العالقات محمد سالـ الككاز،  (1)

 .15(، ص 2013غيداء لمنشر كالتكزيع، 
 .106 (، ص1994، )بيركت: دار الساقي، 1983 - 1932 اإليرانـــــــية -السعــــــــودية العالقات سعيد باديب،  (2)
، 2016 سبتمبر 10، اإليرانـــــــيةلمدراسات  العربـــــــــيّ مركز الخميج معتصـ صديؽ عبد اهلل، "مذكّْرات حاٌج إيرانٌي"،  (3)

 <https://bit.ly/2NgD6SS> ، في:2016 سبتمبر 18شكىد في 
(، 2006، )بغداد: درار دجمة، بين الحربين العالميتين السعــــــــودية العربـــــــــّيةالمممكة عماد عبد السبلـ رؤكؼ، ( 4)

 .300ص 



 اْلول: الفصـــــــل
 والتقـــــــارب التباعـــــــد بين السعــــــــودية – اإليرانـــــــية اتـــالعالق 

 (تـــــــاريخيـــــة لـــــمحــــة) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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ذا ػػػكاف في بدايتو، لالشػػػػػاه حكـ  أىفَّ ؾ ػػػػة فييا لـ تكف استقرت بعد، ناىيالداخمػػػياإلنجميز كاألكضاع 
الصػػػػػػػراع منيا إلى  ٌسياسػػػيفالعبلقة بيف البمديف كانت أقرب لمعبلقات الطبيعة التي يشبكىا تنافس 

تتمدد ىذه القكة  أىفَّ خكفو مف  السعػػػػػػػػكديةتجاه  الشػػػػػاه رضاأكبر ىاجس كاف عند  أىفَّ كالتكتر. غير 
ذا ػػػػى أىفَّ  ،البػػػػما يمنحيا المزيد مف القكة. كالغم الصغيرةية ػػػػالصاعدة أكثر كتضـ إلييا المشايخ الخميج

ا ما يرغب فيو ػػػك ر ػػػا. كيذكػػػػلكال القكل االستعمارية الكبرل، كبالتحديد بريطاني السعػػػػػػػػكدييفاف أيضن
كا فيما بعد زعماء ػػػػػمالذيف شكٌ  ػػػػػػػػػػػػػػػؾ النقاشات الحادة بيف أنصار التمدد أكثر ػػػػتم السعػػػػػػػػكدمالتاريخ 

اف مجبرنا عمى مراعاة ػػػؤسس الذم كالمي  كالممؾ ػػػػػػػػػػػػػػػ سعكد( عمى ابف ،ابف بجاد، لدكيش)ا تمرديفالمي 
 . ذاؾػػػآن يةػػػالمصالح الغرب

بيف  1925" في عاـ رةـــــبح)سمطنة نجد( معاىدة " السعػػػػػػػػكديةت ػػػكقع ،ف ىذا المنطمؽػػػػػكم
 Sir) تونـــرت كاليـــبــــجمر ػػػمف طرؼ السيآنػػػػذاؾ  مثمة ة، المي ػػػالياشمي ةيالعػػػػراقابف سعكد كالمممكة 

Gilbert Clayton )ؤسس مقابؿ احتراـ المصالح البريطانية في ا بدكلة الممؾ المي ػػػػتعترؼ فييا بريطاني
ا عمى اقرارىا بما في يد ابف ػػػػ"، التي أكدت فييا بريطانيدةــــجمعاىدة "كانت  1927. كفي سنة العػػػػراؽ

المادة كالحج )ى(، كاالعتراؼ بو كراعي لئلمكاف المقدسة ػػػػلك سعكد مف األراضي )المادة األي 
 (. 06)المادة ية ػػػػالخميج اراتػػػػاإلمة(، مقابؿ عدـ التدخؿ في الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػث

ي ػػػا، فقد كانت بمثابة اقرار بريطانػػػػؽ لمشاه رضدة ىذه لـ تري ػػػػمعاىدة ج أىفَّ  ،يقةػػػػكالحق
ية، فما ػػػالخميج اراتػػػاإلمفي  لياحقكؽ  أٌيةفي المنطقة كتجاىؿ  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكقكة منافسة  بالسعػػػػػػػػكدية

، العربػػػػػػػػػٌية اراتػػػػاإلممف ىذه  جزءن  أىفَّ ج عمى ىذه المعاىدة، خاصةن كىك يعتقد ػػػاف منو سكل أف احتػػػػك
ة الثػػػػػانػػػػػػػػػػيجاءت الحرب العالمية  .(1) الفارسػػػػػػػػيةا تحت السيادية ػػػػاريخين ػػػػف كانت تػػػػكبالتحديد البحري

مف خبلؿ عدـ تعاكنو مع اف ػػػازييف األلمػػػػلمن بكالئوتيـ مف قبؿ الحمفاء اف المي ػػػػا خػػكأخذت معيا رض
إضافة إلى دعكل انفراده بالسمطة كالقرار دكف  ببلده،الحمفاء بطرد عناصر المحكر المختمفة مف 

 19كم، في ػػػا بيمػػػرضليتـ عزلو عف عرش الطاككس في النياية، كاستبدالو بابنو محمد  الكزراء.

 . 1941سبتمبر

                                                           
المرجع ، ياسية تاريخية( دراسة سّ 1979 - 2011) اإليرانـــــــية -السعــــــــودية العالقات  محمد سالـ الككاز، (1)

 .14 ، صالسابق



 اْلول: الفصـــــــل
 والتقـــــــارب التباعـــــــد بين السعــــــــودية – اإليرانـــــــية اتـــالعالق 

 (تـــــــاريخيـــــة لـــــمحــــة) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

203 

 

كم سيمة، فظركؼ الحرب العالمية ػػػاه الشاب محمد بيمػػػػػلمش األيكلػػػػػىف السنكات ػػػػػـ تكػػػكل
البريطانييف كالسكفييت(، إضافة إلى حداثة سنو، إذ لـ يكف ) إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافة ككجكد الحمفاء في الثػػػػػانػػػػػػػػػػي

الظركؼ لـ تتح لو الكثير مف حرية سنة، كؿ ىذه  يتجاكز عندما تكلى العرش كاحدة كعشريف
الشػػػػػاه بفترة ميادنػة ظػاىػريػة بيف  1945 كعاـ 1941تكصؼ الفترة الكاقعة بيف عاـ  ،ذاػػػػػلي .التصرؼ

االحتبلؿ مف  ضدَّ ا كقكل االحتبلؿ مف جية، كبينو كبيف عناصر الحركة الكطنية المكجية ػػػرض محمد
 عكَّرتيمنع مف كقكع بعض األحداث التي  كالداخمػػػي لـي ػػػػالكضع الدكلىذا  أىفَّ  بىٍيدى  .(1) أخرلجية 
ٍفكى   أٌكؿ سكءمت ، التي شكٌ 1943 عاـ ، لعؿ أبرزىا كاقعة الحجكالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالعبلقة بيف صى

 ات الدبمكماسية. ػػػػفيـ يقع بيف البمديف، كينتج عنو قطع لمعبلق

 السعػػػػػػػػكديةية عدا ػػػمع غمب الدكؿ الخميج إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافات ػػػػػعبلق أىفَّ  ا،ػػػػػػىنر ػػػػبالذككالجدير 
 عبلقتيا مع الحككمة البريطانية، ألفٌ  ضمفة، كانت تندرج الثػػػػػانػػػػػػػػػػيى فترة ما بعد الحرب العالمية حتٌ 

الخارجية  الٌسياسػػػةا، فقد كانت ػػػػػكعمكمن  ة.ػػػالبريطاني الحمايةكانت تحت  كالممالؾ اراتػػػػىذه اإلم
  :(2) ؿػػػػمراح بلثػػػػػػكم، منقسمة عمى ثػػػا بيمػػػرض الشػػػػػاه محمدفي عيد  اإليرانػػػػػػػية

 (: 1950 - 1947)ى ـــــولاْلُ رحمة ــــالم (1

 ماػػػػ، كرب في األمـ المتحدةػػػػالمؤيدة لمعإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف بمكاقؼ بالتحديد رحمة ػػػػذه المػػػى تز ػػػػتميٌ 
في إيرانػػػػػػػية  أٌكؿ سفارةافتيتحت عبر  السعػػػػػػػػكدية – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػيةالتقارب في  أٌكؿ خطكاتبدأت 

 تمؾ ىك السعػػػػػػػػكدم –اإليرانػػػػػػػي مما زاد مف التقارب  أىنَّوي اؿ، ػػػػكالح. (3) 1950 جدة رسميِّا في عاـ
 محمد تمثمة في بركز الجبية الكطنية بزعامة الدكتكر، كالمي الشػػػػػاه اإليرانػػػػػػػيالمشكمة التي كاجيت 
 يةػػػػالغرب الشػػػػػاه كالمصالحمو مف خطر عمى شكٌ يي  لى ما كافإالذم أضافة  ػػػػػػػػػػػػػػػ مصدؽ، ىذه األخير

فقد  ،يػػػبالتٌال  .الصريح داءػػػيما العتف كناصبييػػػػع حركتو شيكعػػػم السعػػػػػػػػكديةاعتبرتو  ػػػػػػػػػػػػػػػ ـابشكؿ ع
عمى  الجبية كانت أىفَّ  إالٌ  العامؿ الذم قرب أكثر بيف النػػػػػظاميف الممكػػػييف كانت حككمة مصدؽ بمثابة
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ما م كمقبكلة مف جميع أطياؼ المجتمعاإليرانػػػػػػػي تممؾ شعبية كبير في أكساط المجتمع  أرض الكاقع
  لمكزراء.ا ػػػرئيسن كتىٍعًيينو دفع بمحمد رضا بيمكم إلى القبكؿ بمصدؽ كأمر كاقع 

 (: 1967 - 1950) ةالثـــــانــــــــــيرحمة ـــــالم (2

راف ػػبسبب اعتراؼ طياإليرانػػػػػػػية  - العبلقػػػػػػات العربػػػػػػػػػٌيةت بعض التكتر في ػػػعرفد ػػػػكق
. كبدأ (1) يػػػػالشرقر ػػػي كعبلقتو بالمعسكػػػػالقكمالعركبػػػػػػػػػٌي كر د الفً ػػػػ، كتصاع1960عاـ  ؿػػػػيػػػبإسرائ

لـ تكف السعػػػػػػػػكدية  – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػية أىفَّ  بىٍيدى ، العركبػػػػػػػػػةك الفارسػػػػػػػػية بيف الصػػػػػػػراع الحديث عف 
مكاقفيما جاءت  أىفَّ حيث رب، ػػػػػكمييف العػػػػػاه منيا لمقػػػػيا كانت أقرب لمشنٌ إبيذا السكء إذ لـ نقؿ 

ار في سمطنة ػػػػظف، كثكرة 1962نية ػػػػػػػات عمى غرار الثكرة اليمػػػػا كالممفػػػمتناغمة في الكثير مف القضاي
يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ا تعاكنت المممكة ػػػكم ،(1975 - 1956اف )ػػػػعم مف أجؿ التخمص مف تأثير الراديكالييف كا 
منذ العربػػػػػػػػػٌي كالذم بدأ نفكذىـ يتزايد في العالـ  رب كغيرىا مف القكل المكالية لمشيكعية.ػػػالع

 ي.ػػػػػاد السكفياتػػػػمف االتح فػػػمدعكميالخمسينيات 

 ،1958 عاـي كميؿ شمعكف ػػػػؽ البمديف عمى دعـ الرئيس المبنانػػػػتكاف ؾ،ػػػػبلكة عمى ذلػػػػع
 ضدَّ  السعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافأيدت  ،ؿػػػػحركة مصدؽ، كفي المقاب ضدَّ االنقبلب  السعػػػػػػػػكدية كأيدت
اف الدعـ كيد العكف ػػػػما قدـ الطرفػػػػك .اتيالخمسين أكائؿ في يػػػػكاحة البريما في النزاع عمى ػػػػبريطاني
 عاـ العػػػػراؽؿ االنقبلب عمى الممكية في ػػػػشكٌ  ،فضبلن عػػػف ذلػػػؾ ،(2) اػػػإثيكبي ضدَّ اؿ في حربيا ػػػػلمصكم
، أيف فيالممكي فيالنػػػػػػػػظام أكثر بيف متقاربل امبلن ػػػػع كفي نفس الكقت المشترؾ دػػػلمتيدي مصدرنا ،1958

  ية.ػػػػالٌسياسػػيػة الخميج ظمةػػػػػكاع التغيير في شكؿ األنػػػأن شتىترفض كؿ مف طيراف كالرياض 

 ارات بشكؿ دكرمػػػػػػاف الزيػػػػادؿ الطرفػػػبيف البمديف، فقد تب ارات الرسميةػػػػػا يخص الزيػػػا فيمػػػػأمٌ 
ز مف ميٌ حيظيا فييا باستقباؿ مي  ػػػػػػػػػػػػػػػ 1955 في عاـ ػػػػػػػػػػػػػػػ إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافارة رسمية ػػػػقاـ الممؾ سعكد بزي حيث

قاـ الممؾ الجديد  1965بزيارة ىك اآلخر إلى الرياض، كفي عاـ الشػػػػػاه ، اتبعيا الشػػػػػاهطرؼ 

                                                           
 .34 - 33، ص ص المرجع السابق سركيس ابك زيد، (1)
 .68 (، ص2001) 102، العدد شؤون اْلوسط"، السعػػػػػػػػكدية -اإليرانػػػػػػػية سار العبلقات مكاظمي، " بيراـ إخكاف( 2)



 اْلول: الفصـــــــل
 والتقـــــــارب التباعـــــــد بين السعــــــــودية – اإليرانـــــــية اتـــالعالق 

 (تـــــــاريخيـــــة لـــــمحــــة) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 الشػػػػػاه ات مع ػػػارة إلى طيراف مف أجؿ محادثػػػػػبزي ػػػػػػػػػػػػػػػ بعد غزؿ الممؾ سعكد ػػػػػػػػػػػػػػػفيصؿ  لمسعػػػػػػػػكدية
  .(1) يػػػكالشيكع العركبػػػػػػػػػيٌ بغرض التصدم لمحمؼ  اإلسبلمػػػي إلقامة مشركع الحمؼ 

  حكؿ نقطتيف تتمحكر كانت بيف البمديف في ىذه الفترة اط االختبلؼػػػػنق أىفَّ  ،فػػػفي حي
 ،إليو الشػػػػػاه انضماموأعمف  أيف ،1955 عاـ حمؼ بغدادمف  يفػػػػمكقؼ الدكلت حكؿ ىػػػػلك أساسيتيف: األي 

ابينما كاف مكقؼ الرياض مي  ة تمثمت الثػػػػػانػػػػػػػػػػيك  ،(2)ليذا الحمؼ باألساس كرفضت االنخراط فيو  عارضن
 .فػػػػالبحريإلى  ادةػػػػتكررة بالسيالمي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمطالبة في 

 (: 1979 - 1967) ةالثــــــــــــالـــــــثرحمة ــــالم (3

ا بعد تراجع الفً ػػػػػىذه الم العبلقػػػػػػات فيت ػػػػػعرف ي ػػػكر القكمرحمة المزيد مف التحسف، خصكصن
ات السيطرة ػػػفجر طمكح 1971 عاـ ي مف الخميجػػػالبريطاناالنسحاب  أىفَّ عمى الرغـ  .(3) الناصرم

العربػػػػػػػػػٌية ، كأخيرنا العػػػػراؽ، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ذاؾ:ػػآنالكبرل في منطقة الخميج  اإلقميمػػػػػػػيةلدل القكل  الييػػػػػػػمنػػػػػةك 
 كطنب الكبرل، طنب ػػػػػػػػػػػػػػػ الثػػػػبلث يةػػػػارتػػػػالجزر اإلم السطح قضية. فظيرت عمى (4) السعػػػػػػػػكدية
بلف النقطة السكداء في العبلقة ػػػػريف، المتاف أصبحتا تشكٌ ػػػكبعدىا قضية البح ػػػػػػػػػػػػػػػ مكسى كأبك الصغرل،
  .يفػػػػبيف الغريم

إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ناف لممنافسة بيف ػػػالعً  أطمؽي ػػػػػالبريطانالذم أحدثو الخركج راغ ػػػػػالف أىفَّ  اؿ،ػػػػػػالحك 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف السعػػػػػػػػكدية ركة ػػػػػذا التطكر مع تنامي ثػػػػ. تصاحب ىالعربػػػػػػػػػٌيةكالمممكة  جراء ارتفاع أسعار كا 

 المنافسة بينيما ليس فقط في الخميجمما زرع بذكر  اإلقميمػػػػػػػيةناىيؾ عف طمكحاتيا النّْػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػط 
ا في جنكب آسي كلكفٌ  الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ  مع السعػػػػػػػػكدية ، كانت 1968ا. فبحمكؿ عاـ ػػػػػأيضن
  .النّْفطاف حكؿ أسعار ػػػػمثمما تتنافساف ػػػػػاف كأفغانستػػػػتتنافساف بشكؿ كاضح في باكستإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف 

                                                           
المرجع ، ياسية تاريخية( دراسة سّ 1979 - 2011) اإليرانـــــــية -السعــــــــودية العالقات  محمد سالـ الككاز، (1)

 .18 - 17 ، ص صالسابق
، )الرياض: العربـــــــــيّ  وأثرىا عمى دول الخميج اإليرانـــــــية -السعــــــــودية العالقات عبد الحكيـ عامر الطحاكم،  (2)

 .68(، ص 2004مكتبة العبيكاف، 
 . 34 - 33، ص ص المرجع السابقسركيس ابك زيد،  (3)
 .387 ص ،المرجع السابق ،العربـــــــــيّ لمخميج  اإلقميمـــــــي النـــــــــظاممحمد السعيد إدريس،  (4)



 اْلول: الفصـــــــل
 والتقـــــــارب التباعـــــــد بين السعــــــــودية – اإليرانـــــــية اتـــالعالق 

 (تـــــــاريخيـــــة لـــــمحــــة) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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لـ  ىذا أىفَّ  غير أكثر أمريكػػػػػػامف يكسب مكدة  عمى افػػػػافس الطرفػػػػػؾ، تنػػػػػبلكة عمى ذلػػػكع
ذاؾ ػػػػمي آنفي الخميج ما سي  األمريكػػػػػػيةا في تطبيؽ االستراتيجية ػػػػػيشترك أفٍ كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف يمنع 

ار ػػػحيث عمدت الكاليات المتحدة، كفي إط،  (Offshore Balancing) العمــــــوديــــين ّسياســـة ػػ:ب
في  كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالعمكدييف كللية مقصكدة لمساعدة  ػػةػػػػػػٌسياسػراغ إلى تكريس ػػػػػػػػػممئ الف ٌسياسػػػة

ككانت عبلقة  .(1) أمريكػػػػػػيةلتأميف منطقة الخميج دكف الحاجة إرساؿ قكات  العسكريػػػػػػػةبناء مؤسستيما 
تخصصت  أيفية، ػػػػػالبمديف كتعاكنيما حينذاؾ يقكـ عمى قاعدة الحفاظ عمى القائـ المصالح الغرب

 السعػػػػػػػػكدية أخذت في حيف، العسكريػػػػػػػةالمنطقة مف خبلؿ قدراتيا  أمػػػػػػػػػػفبدكر الحفاظ عمى  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
 .(2) ىائمة نّْفطيةالية كثركات ػػعمى عاتقيا الدكر االقتصادم في المنطقة لما تتمتع بو مف قدرات م

 بغرض حثٌ  1967 عاـ إلى طيراف ثػػػػػانػػػػػػػػػػيةارة ػػػػػاـ الممؾ فيصؿ بزيػػػػػة قػػػذه المرحمػػػػػػػي ىػػػػكف 
 الشػػػػػاه.ي المعترؼ بو مف طرؼ ػػالكياف الصييكن ضدَّ و ػػػفي حربالعربػػػػػػػػػٌي طيراف عمى دعـ المسعى 

 الشخصيَّاتارة رفيعة المستكل بيف ػػػػػالمممكة، تبعيا عدة زي إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاه ػػػػاـ زار شػػػػتة أيػػػرب السػػػكبعد ح
طكاؿ ىذه الفترة عمى طابعيا السعػػػػػػػػكدية  – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػيةافظت ػػػػكقد ح .مف البمديف الٌسياسػػيػة

اإلسبلمػػػية  الجميكرية الشػػػػػاه كقياـ نػػػػػػػػػظاـ سقكط إلى غايةالصػػػػػػػراع التعاكني البعيد كؿ البعد عف 
 .السعػػػػػػػػكدية – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػية خػػػاريػػػمرحمة جديدة في ت التي تبدأ معيا اإليرانػػػػػػػية

 

 

 

 
                                                           

شركة دار )عماف:  ،التوازنات االستراتيجية الجديدة في ضوء بيئة أمنية متغيرةفراس محمد أحمد الجحيشي،  (1)
 .59 (، ص2015 األكاديميكف لمنشر كالتكزيع،

 .67 ، صالمرجع السابقكاظمي،  بيراـ إخكاف( 2)



 اْلول: الفصـــــــل
 والتقـــــــارب التباعـــــــد بين السعــــــــودية – اإليرانـــــــية اتـــالعالق 

 (تـــــــاريخيـــــة لـــــمحــــة) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

207 

 

 :الثـــــانــــــــــيالمــــــبحــــــــث 

 ةــــــاإلسالمـــي في ظل الجميورية  السعــــــــودية – العالقــــــات اإليرانـــــــية

 اإليرانـــــــية

(1979 - 2015) 

 فمنذ السعػػػػػػػػكدية – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػية اريخػػػػػت ـ حدث فيػػػػػػابة أىػػػػػبمث 1979ت سنة ػػػػػكان 
 بعدما ًسيَّما الكحاسمة،  جديدة تاريخية مرحمة السعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع دخؿ المحظة تمؾ

كرم غير بعيد عف ػػػػث - كرمػػػي جميػػػػإسبلم نػػػػػػػػظاـعف ميبلد  اإليرانػػػػػػػيةاإلسبلمػػػية أفرزت الثكرة 
 الٌسياسػػػي تغيُّر النػػػػػػػػظاـ ؿػػػػ، شكٌ كعمى ىػػػػذا األسػػػػاس  .كمعادم ليا في نفس الكقت اػػػػالمممكة جغرافين 

كتنافر غير  ةاردػػػػلبداية فترة حرب ب ةػػػػاالنطبلق شػػػرارة اإليرانػػػػػػػػػػػي مف حيث الشكؿ كاإليديكلكجية
فٌ  ،ابة ىذه األسطرػػػػإلى غاية كت يفستمر مي  ال يزاالف ف بيف كؿ مف طيراف كالرياضيمسبكق  عرفت كا 

 في بعض المراحؿ حاالت مف االنفراج المؤقت.  السعػػػػػػػػكدية – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػية

ة المبنية عمى المصالح بيف طيراف كالرياض، ػػػإلى فض العبلق اإليرانػػػػػػػيةد أدت الثكرة ػػػػػػفق
المدعكـ مف طرؼ  العػػػػراؽ ضدَّ ثـ خكضيا حرب دمكية  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمى الثكرة عمى حي  ةفمع سيطر 
 الزمفدبمكماسينا كمالينا تدىكرت العبلقة بيف البمديف إلى درجة غير مسبكقة مدة عقد مف  السعػػػػػػػػكدية

بكر ىذا االعتراؼ المي  أىفَّ  إالٌ الخميني  بنػػػػػػػػػظاـالمممكة كانت مف أكائؿ الدكؿ التي اعترفت  أىنَّوي ع ػػػػم .(1)
رب ػػػػة العميمة لمغػػػػعف تصدير الثكرة كمحاربة األنظم الجديد صراحةن  النػػػػػػػػػظاـد أعمف ػػا، فقلـ يشفع لي

راؽ ػػػػلمع سعػػػػػػػػكدمـ ػػػالتي قابميا دع اإليرانػػػػػػػيةات ػػػػ. كادخمت ىذه التصريحالسعػػػػػػػػكديةكعمى رأسيا 

                                                           
 -العربـــــــــّية العالقات "، ضمف: مجمكعة مؤلفيف، العربػػػػػػػػػيٌ في الخميج  اإليرانػػػػػػػيةالخارجية  الٌسياسةميراف كامرافا، " (1)

 .109(، ص 2015الدكلية، العربػػػػػػػػػٌية ، )الدكحة: منتدل العبلقات في منطقة الخميج اإليرانـــــــية



 اْلول: الفصـــــــل
 والتقـــــــارب التباعـــــــد بين السعــــــــودية – اإليرانـــــــية اتـــالعالق 

 (تـــــــاريخيـــــة لـــــمحــــة) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 إلى غاية الدبمكماسيةالعبلقػػػػػػات ع ػػػبقط 1987 عاـالبمديف في حالة مف العداء الصريح، كصؿ ذركتو 
  .(1) 1991 سنة

 أىفَّ  في أكثر مف مناسبة كخطبة ي لمثكرةػػػػالزعيـ التاريخ ف آية اهلل ركح اهلل الخمينيػػػػما أعمػػػػك
الظركؼ  عمى الرغـ مفعمى حًد سكاء  كلئلسبلـاإلسبلمػػػية الرئيسي لمجميكرية  تيعد العدك السعػػػػػػػػكدية

مع  شرسة في خضـ حرب إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف كانت آنذاؾ كانت تبدك غير مناسبة لفتح عدة جبيات حيث
باسميا  السعػػػػػػػػكديةبتسمية  في نفس الكقت اإليرانػػػػػػػيكف )الميبٌللي( ينيكفما بدأ الزعماء الدّْ ػػػراؽ. كػػػالع

  .(2) ينيةالدّْ  سعكد القديـ )الحجاز( مف أجؿ النيؿ مف شرعية آؿ

كصداـ أثناء تأدية مناسؾ الحج،  بب المباشر في ىذا إلى حدكث اضطراباتػػػػكد السػػػػػيعك 
سقط عمى إثره اإليرانػػػػػػػييف جاج كبعض الحي السعػػػػػػػػكدية األمػػػػػػػػػػف بيف قكات  1987عرفت بأحداث مكة 

ا لقكا حتفيـ، منو 402بػػػ: السعػػػػػػػػكدية عدد كبير مف الضحايا قدرتو المصالح الرسمية  مائتاف  شخصن
ا  (275) كخمسة كسبعكف اثناف ك السعػػػػػػػػكدييف األمػػػػػػػػػػف مف رجاؿ  (85خمسة كثمانكف )، ك إيرانػػػػػػػيناحاجن

ا مف جنسيات أخرل. أمٌ  (42كأربعكف ) فقد قدر عدد ضحاياه في ىذه اإليرانػػػػػػػي الجانب  ،اػػػػػحاجن
باقتحاـ اإليرانػػػػػػػييف تظاىريف قاـ بعض المي  عمى ىذه الحادثة ككرد فعؿ .(3) قتيؿ 400الحادثة بػػ: 

السعػػػػػػػػكدم سفير الفي مدينة مشيد، نتج عنو كفاة السعػػػػػػػػكدية في طيراف كالقنصمية السعػػػػػػػػكدية السفارة 
تحاكؿ أىنَّيا كاتيمت الرياض طيراف  .اإليرانػػػػػػػيمف قبؿ الحرس الثكرم السعػػػػػػػػكدم كاحتجاز القنصؿ 

داخؿ المممكة، حيث كظفت المجنة الدائمة لمحج كمكتب الدعكة األمػػػػػػػػػػف مكسـ الحج لزعزعة  استغبلؿ
 .(4) الخارجإلى اإلسبلمػػػية كر الثكرة كمؤسستيف حككميتيف مف أجؿ تصدير فً اإلسبلمػػػية 

مكسـ الحج أىفَّ تكررت في عدة مناسبات ىي  أيفبلحظة التي تستكجب التكقؼ عندىا، ػػػػكالم
، أعدمت السمطات 1943 عاـزه المشاكؿ كاالحتقاف، ففي ميٌ ا بيف البمديف يي ػػػػا ساخنن ػػػا مكسمن ػػػػكاف دائمن 

ا السعػػػػػػػػكدية   ،كفي النياية .العبلقػػػػػػات تتكترما جعؿ  زديــــب يـــــــأبو طالد ــيــسييدعىى إيرانػػػػػػػينا حجن
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 .8 - 7، ص ص السابق
 
(2)

 Hooshang Amirahmadi, "Iranian-Saudi Arabian Relations since the Revolution", in: Amirahmadi (eds.) 

[et. Al.], Iran and the Arab World, London: Palgrave Macmillan, 1993, 139. 

 
(3)

 Emmanuel Sivan & Menachem Friedman (Editor), Religious Radicalism and Politics in the Middle 

East, Albany: State University of New York Press, 1990, p190. 
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 والتقـــــــارب التباعـــــــد بين السعــــــــودية – اإليرانـــــــية اتـــالعالق 

 (تـــــــاريخيـــــة لـــــمحــــة) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

209 

 

إلى لئليرانػػػػػػػييف بالنسبة  إليياكتجميد الحج السعػػػػػػػػكدية مع  العبلقػػػػػػات الدبمكماسيةقطع  الشػػػػػاه عمىأقدـ 
ما ػػػػ. ك(1)السعػػػػػػػػكدم ( مف الممؾ 1946أيف استأنفت العبلقة الدبمكماسية بمبادرة ) 1947غاية عاـ 

، فيما اعتبرتو اإليرانػػػػػػػييفعتمريف ، عرفت بأزمة المي 2015 عاـحصمت أزمة دبمكماسية بيف الدكلتيف 
ىانة ليا كلمكاطنييا بسبب تعرض شإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  ممضايقة لفي مكسـ العمر إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف مف  ابيفػػػػمساس كا 

جاج في منى مف نفس . كتعتبر حادثة تدافع الحي األمػػػػػػػػػػف السعػػػػػػػػكدمكاف ػػػػمف طرؼ أعفي المطار 
صابة  (769)السنة األخطر عمى اإلطبلؽ، فقد أكدت الحادثة بحياة  ا عمى األقؿ، كا   (694)شخصن

باستدعاء إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف قامت  ،كعميو .إيرانػػػػػػػي (465)، منيـ السعػػػػػػػػكديةآخريف حسب المصادر الرسمية 
ا عمى الصعيد الشعبي، فقد جرت تظاىر أماـ السفارة ػػػػػلدييا لطمب تكضيحات، أمٌ السعػػػػػػػػكدم السفير 

ا عمى مقتؿ الحي السعػػػػػػػػكدية   . اإليرانػػػػػػػييفجاج في طيراف احتجاجن

لفترة  ةاكف معينػػػػػكمككثيـ في أمالشّْيعة طقكس  أىفَّ ذىب البعض  ةاب الحادثػػػػف أسبػػػػكع
مركر مككب  أىفَّ طرؼ آخر  كادعىطكيمة )دعاء الكميؿ كالبراءة مف المشركيف(، ىي مف تسببت فيو، 

السبب المباشر في حالة الفكضى كالزحاـ الذم أدل إلى  ييعداف( ػػػػد )محمد بف سممػػػػػي العيػػػػػي كلػػػػلكل
اف ػػػمف خبلؿ بي 2016الحج لسنة  اإليرانػػػػػػػيةىذه المأساة. كعمى إثر ىذه الحادثة ألغت السمطات 

كىذا بعدـ اعطاء  .السعػػػػػػػػكدممف الجانب  اإليرانػػػػػػػييفجاج صادر عنيا، بسبب كضع عراقيؿ أماـ الحي 
 السعػػػػػػػػكديةنيـ كمنعيـ مف االختبلط بغيرىـ مف الجنسيات األخرل، حيث حكلت ػػػػتتعمؽ بأمضمانات 

اؿ خامنئي أثناء لقائو عائبلت ضحايا تدافع ػػػينية، كقبدؿ شعيرة دّْ  ٌسياسػػػيةحسبيـ الحج إلى قضية 
ا  464منى أيف قتؿ  ىذه الشجرة الخبيثة الممعونة ال تستحق  أنّ  مجدًدا، ىذه الكارثة تبين": أىفَّ ، إيرانػػػػػػػيناحاجن

، التي لف 1979ة منذ ثكرة عاـ الثػػػػػانػػػػػػػػػػياإلجراء كانت المرة  ،ذاػػػكبي. (2) "إدارة شؤون اْلراضي المقدسة
ال يعتبر  القرار أىفَّ . رغـ مكة المكرمة مف أداء فريضة الحج السنكية إلى اإليرانػػػػػػػيكفيتمكف فييا 

أثيراتو المحمية الكبيرة سيأدم لعزؿ ػػػػػ، فباإلضافة إلى تاإليرانػػػػػػػي لمنػػػػػػػػػظاـباألمر البسيط بالنسبة 
  .رهػػػكالتركيج لفً  اإلسبلمػػػي كيحرموعف العالـ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

، مدير البحث في مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث اديــــــوض البــــع الباحث السعػػػػػػػػكدم ػػػػػػبكيذى
العبلقػػػػػػات جعؿ  العربػػػػػػػػػٌيةفي شبو الجزيرة اإلسبلمػػػية اكف المقدسة ػػػػكجكد األم أىفَّ اإلسبلمػػػية كالدراسات 
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اكف ػػػػعمى األم السعػػػػػػػػكدمارس االستيبلء ػػػػػ، حيث أدانت ببلد فالميجمىؿ فػػيكطيراف غير كدية  الرياض
ييف كترددت في تقديـ اعتراؼ رسمي لمدكلة الجديدة ػػػػػاد الياشمػػػػبعا  ك  المقدسة أثناء عممية التكحيد

  .(1) لمحجالسفر إلى الحجاز  اإليرانػػػػػػػييفجاج المكحدة كحظرت عمى الحي 

شكؾ في شرعية ىذا األخير يي أصبح  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف اإلسبلمػػػي في النػػػػػػػػػظاـاـ ػػػػد قيػػػػكبع
السبب الحقيقي  أىفَّ يرل  آخراؾ رأم ػػػػىن أىفَّ  بىٍيدى  ينية ما جعؿ العبلقة بيف البمديف تتكتر.الدّْ  السعػػػػػػػػكدييف
 ةبر ذكم الخً  اإليرانػػػػػػػييفمف الثكرة شيدت طرد العديد مف الدبمكماسييف  األيكلػػػػػىالسنكات  أىفَّ يعكد إلى 

 الٌسياسػػػيات العمؿ ػػػالخارجية لحساب أىؿ الثقة الذيف يفتقركف إلى أدبي الٌسياسػػة نكة في مجاؿكالحً 
تكسب عداكة مف محيطيا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافما جعؿ مزكف باالندفاع كالحماس الثكرم الزائد كالدبمكماسي كيتميٌ 

ككصكؿ ىاشمي رفسنجاني  اإليرانػػػػػػػية -ية ػػػػالحرب العراقا إلى غاية نياية ػػػػكدكلين  إقميمػػػػػػػيناكتغزؿ نفسيا 
 . (2) االعتداؿتعرؼ بعض التحكؿ نحك  اإليرانػػػػػػػيةالخارجية  الٌسياسػػػةإلى رئاسة الجميكرية أيف بدأت 

ا أف ػػػػنحاكلبعد الثكرة بشكؿ أحسف السعػػػػػػػػكدية  – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػيةكر ػػػـ تطػػػػػى نفيكحتٌ 
 .ادنا عمى حالة التكتر كاليدكء التي عرفتيا العبلقة بيف الدكلتيفػػػػؾ اعتمػػػػؿ، كذلػػػػراحػػػػا إلى مػػػػنقسمي

عقب السعػػػػػػػػكدية  – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػيةاس المبني عمى المناخ العاـ تـ تقسيـ تطكر ػػػػكعمى ىذا األس
 اسية:ػػػراحؿ أسػػػػبلث مػػػػإلى غاية اليـك لثاإلسبلمػػػية الثكرة 

  :(1989 - 1979ى )ـــــلو رحمة اْل ــــالم (1

مينيةدأت مع انتصار الثكرة ػػػػب رحمة يغمب عمييا ػػػػكانتيت مع بكفاة الخميني، كىي م الخي
 الميرشػػػػػػػد األعمىسنكات كاف فييا زعيـ الثكرة الخميني  رػػػعمى مدار عش العبلقػػػػػػات امتدتالتكتر كسكء 

، كانت أطكليا فترة شخصيَّات بلثػػػػػا ثػػػػا رئاسة الجميكرية فقد تكليػػػػػ، أمٌ 1989 عاـإلى غاية كفاتو 
بني  أبك الحسفاإلسبلمػػػية لمجميكرية  أٌكؿ رئيسعمي خامنئي، بينما لـ تستمر رئاسة  الميرشػػػػػػػد الحالي

فقد شيدت السعػػػػػػػػكدم ا الجانب ػػػػػفترة قصيرة. أمٌ  سكلرئيس ليا محمد عمي رجائي  ثػػػػػانػػػػػػػػػػيك ، صدر
 د.ػػػفيكالممؾ  د،ػػػخالا: الممؾ ػػىم يفػػػػىذه الفترة عاىم

                                                           
(1)

 Awadh Al-Badi, " Saudi-Iranian Relations: A Troubled Trajectory ", in: Gawdat Bahgat [et. Al.], Security 

and Bilateral Issues between Iran and Its Arab Neighbours, (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017), 

p190. 
 .200 - 199، ص ص المرجع السابقأمؿ حمادة،  (2)
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 (Sepehr Zabih) حـــذبي يرـــــسبفي ىذه المرحمة يعكد حسب العبلقػػػػػػات ر ػػب تكتػػػػسب إفٌ 
في تحديد أىدافيا، حيث كاف ىناؾ حاجة  اإليرانػػػػػػػيةالخارجية ػػػة ػػػػالٌسياسالتي اعتمدتيا  االعتباراتإلى 

كانت أىداؼ  ،كعميو .الزخـ الثكرم ككحدة الصؼماسة إلى عدك خارجي محدد ككسيمة لمحفاظ عمى 
تمثؿ خارجية، فبكجكد عدك خارجي ييدد الثكرة كمنجزاتيا مي في ىذه الفترة داخمية أكثر منيا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

استمرار اإلشعاع  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافضمنت  (1) ظـ الحميفة ليا بالمنطقةكالنُّ  األمريكػػػػػػيةفي الكاليات المتحدة 
كاستنادنا عمى تيدد الثكرة.  ألىنَّياا ػػػػػا كحمفائيا( كاجبن ػػػػظـ )أمريكالثكرم في الداخؿ، ككاف العداء ليذه النُّ 

أىـ أذناب الشيطاف األكبر  إحدلباعتبار ىذه األخيرة  كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتكترت العبلقة بيف  ذا،ػػػى
كاف لو دكره ال  ىاضدَّ راؽ في حربو ػػػػلمع السعػػػػػػػػكدمالدعـ  أىفَّ ننسى  أالٌ يجب  أىنَّوي في المنطقة. غير 

بعد  ًسيَّما التغفرىا  مكف أفٍ ابة خيانة ليا ال يي ػػػبمث التكتر، حيث اعتبرتو ًحدَّةيستياف بو في تأجيج 
 . 1981 عاـ ي فيػػػي عف طريؽ تأسيس مجمس التعاكف الخميجػػػػالخميج - يػػػػالتحالؼ الخميج

العبلقػػػػػػات ع ىذا مف تبادؿ بعد الزيارات الرسمية بيف البمديف قبيؿ قطع ػػػلـ يمن ،ؾػػػػع ذلػػػم
، أعقبيا 1986 عاـ في إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافسعكد الفيصؿ بزيارة  السعػػػػػػػػكدم، حيث قاـ كزير الخارجية بينيما

  .(2) ػػػػػػػكديةالسعػعمي أكبر كاليتي إلى  اإليرانػػػػػػػيفي العاـ نفسو زيارة كزير الخارجية 

 : (2005 - 1989) ةالثـــــانــــــــــيرحمة ــــالم (2

 – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػيةع ػػػػرحمة بعض االنفراج، كتعتبر إلى غاية اليكـ ربيػػػػػالم رفت ىذهػػػع
ع فترات رئاسية في ػػػػػ، كانت طكاؿ فترة حكـ الرئيسييف رفسنجاني كخاتمي كتمتد ألربالسعػػػػػػػػكدية
(، الثػػػػػانػػػػػػػػػػية)الجميكرية  سمى ىذه الفترة مرحمة إعادة التكييؼكتي سنة.  ت عشرةػػػس أىم إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
كاف ترغب في التحكؿ مف الراديكالية إلى التكافؽ أك مف الثكرة اإليرانػػػػػػػية الٌسياسػػػية النُّخبة  أىفَّ  امتازت

دنا لمتكازف ػػػػؿ تيديػػػكيت ما شكٌ ػػػػػعمى مغامرة في الك العػػػػراؽإلى الدكلة. تصادؼ ىذا مع إقداـ 
غزك  لمسعػػػػػػػػكدييففحيف قرر صداـ حسيف حميؼ األمس بالنسبة  ي في المنطقة،ػػػكاالستراتيج اإلقميمػػػػػػػي

يقرب بيف مصالح الرياض  اتػػػػػبحيث ب، 1990 عاـت كتيديد المنظكمة الكراثية الخميجية ػػػالككي
ؿ تيديدنا عمييا إذا قيدر لو ػػػػي يشكٌ ػػػالصدامالنػػػػػػػػػظاـ  أىفَّ ا عمى ػػػػف ضمنين يكطيراف، حيث اتفؽ الطرف

                                                           
 ترجمة: عبد الكىاب عمكب )القاىرة: ،اإليرانـــــــيةسرد محايد ليوميات الثورة  اإليرانـــــــيةقصة الثورة سبير ذبيح،  (1)

 .219 - 218(، ص ص 2004المشركع القكمي لمترجمة،  -المجمس األعمى لمثقافة 
 . 87 - 86، ص ص المرجع السابقسركيس ابك زيد،  (2)
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 ًسيَّماال ر نحك األحسف حيث بدأت تتغيٌ  العبلقػػػػػػات النجاح في مبتغاه، انعكس ىذا التكافؽ عمى طبيعة 
  .راؽ كالتزمت الحيادػػػػي كاف إيجابينا فمـ تقؼ إلى جانب العػػػمف الغزك العراق إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمكقؼ  أىفَّ 

رنا في تحسف ػػػػؤثا جدنا كمي ػػػػيمن المنطقة في ىذه المرحمة مي اف التكازف االستراتيجي في ػػػػك ،يوػػػكعم
ذا ساعدت الكثير مف العكامؿ عمى تحسف العبلقة ػػػػإضافة إلى ى. السعػػػػػػػػكدية – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػية

ي ػػػالحاكمة في كمتا البمديف، كمنيا ما ىك مرتبط بالمناخ الدكل النُّخبةببيف البمديف، منيا المتعمقة 
خب الحاكمة عرفت ىذه الفترة فعمى مستكل النُّ  ،الداخمػػػي، كمنيا ما ىك مرتبط بالشأف كاإلقميمػػػػػػػي

لثكرة بعد كفاة زعيـ الثكرة الخميني اد ػػػػرش( كصكؿ عمي خامنئي إلى منصب مي 2005 - 1989)
عمى مستكل الرئاسة كمجمس ر تغيياؾ ػػػػػىـر السمطة طكاؿ ىذه الفترة، في حيف كاف ىنكبقائو عمى 

ذكم التكجو البراغماتي إلى رئاسة الجميكرية،  اإليرانػػػػػػػييفالٌسياسػػػييف مف  فػػػالشكرل، أيف كصكؿ اثني
ا ػػػػالمممكة فعرفت ممكن  ،اػػػػػأمٌ  .اإليرانػػػػػػػيدؿ عمى مجمس الشكرل عتما سيطر الجناح اإلصبلحي كالمي ػػػػك

 يد عبد اهلل بشكؿ قكم بعد مرض الممؾ.ػػػػػي العػػػػدنا، ىك الممؾ فيد مع تدخؿ لكلػػػكاح

الرئيس  شخصيَّةباحثيف التطكر اإليجابي الحاصؿ في ىذه الفترة بػػػػط الكثير مف الػػػػكيرب
سانديف إلقامة عبلقات قكية مع المممكة، أحد أىـ المي  األسبؽ ىاشمي رفسنجاني، الذم يعتبر اإليرانػػػػػػػي
ة عمى ػػػػعبلقة طبيعية مع الرياض مف شأنيا أف تمعب دكرنا في تخفيؼ الضغكط الغربي أىفَّ  إذ يرل

ىذا الربط بيف جعؿ  .(1) اإليرانػػػػػػػي النّْفطحظر قادـ عمى قطاع  في مكضكع أمٌ  ًسيَّما ال إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
كرة يجرل ترديدىا كتسكيقيا لدل إلى فً يتحكؿ السعػػػػػػػػكدية  – كالعبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػيةرفسنجاني  شخصيَّة

 . (2) بيد رفسنجانيالسعػػػػػػػػكدية  – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػيةمفاتيح  أىفَّ طرفي العبلقة مفادىا 

 ذا الرأم صحيح إلى حد ما، ففي أشير فقط مف تكلي رفسنجاني رئاسة الجميكريةػػػػػبر ىػػػػعتيي 
، 1989مف سنة  نكفمبرا في ػػػػرنا دكلين ػػػمؤتم إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبدأت بكادر التقارب بيف الطرفيف، حيث عقدت 

اتو دعكة دكؿ لمجمس التعاكف إلى التضامف ػػػػككانت أبرز تكصي «الفارســــــــيج ـــالخمي» :بعنكاف
ا ػػػػكم كيت،ػػػػي لمكػػػػػ)الحياد( تجاه الغزك العراق إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكالتعايش السممي معنا، كمما زاد التقارب مكقؼ 

ثٌ  كفي ، كرييفػػػػػز بعض الثميٌ الذم كاف يي  عمى التخمي عف بعض قصر النظر اإليرانػػػػػػػييف رفسنجاني حى
                                                           

، مركز الجزيرة لمدارساتفي ضكء الممفات الساخنة بالمنطقة"،  السعػػػػػػػػكدية - اإليرانػػػػػػػية"العبلقات  محجكب الزكيرم، (1)
 <http://bit.ly/2KVWNlx> ، في:2016 مارس 06، شكىد في 2012 مايك 09

)صيؼ  2، العدد 5، السنة تركيةرؤية  مجمة... حدكد التنافس كالصراع"، كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففاطمة الصمادم، " (2)
 .118 (، ص2016
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 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافيديكلكجييف ما ساعد عمى عمؿ يؿ حككمتو مع التكنكقراط بدالن مف اإلقاـ بتشكٌ  نفس الكقت
مف خبلؿ مع عكدة  كقد تجسد ىذا التحسف في العبلقة .ليا مصالح يجب مراعاتيا كدكلة عادية

ة سنكات مف ػػػػامسة بعد ثبلثػػػػالخاإلسبلمػػػية ( إلى أداء الفريضة 1991عاـ ) اإليرانػػػػػػػييفجاج الحي 
 اإليرانػػػػػػػيالمقطكعة. كفي العاـ ذاتو التقى الرئيس  العبلقػػػػػػات الدبمكماسية بعىثليتـ بعدىا  ،المقاطعة
  .(1) طيرافد في الرياض كقاـ سعكد الفيصؿ كزير الخارجية بزيارة ػػػبالممؾ في

 بأىفَّ جعميا تقتنع  العػػػػراؽبعد الحرب مع  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافي الذم عرفتو ػػػػالكضع الكارث أىفَّ ما ػػػػك
، ألزميا ىذا أف النػػػػػػػػػظاـعمى الدكلة ك  كخيمةاألسمكب اليجكمي الذم كانت ننتيجو لو نتائج كعكاقب 

 بعبلقات جكارية ىادئة أفسدتو الحرب، كىذا لف يتأتى إالٌ  كتعيد بناء ماالداخمػػػي تنصرؼ لمشأف 
مف استعادة عافيتيا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافد مع الرياض ستمكف ات جيٌ ػػػػ، فعبلقالنّْفطكطبيعة، تحديدنا مع إمبراطكر 

يا مكقفيا ػػػػأٌكلكاف  السعػػػػػػػػكديةبدأت بحممة تكدد تجاه  ،اليذ .اإلعمارادة ػػػالتي تحتاجيا في إع النّْفطية
 ت. ػػػػمف غزك الككي

الشيخ الرئيس قد نجح في ميمتو التي كانت تيدؼ إلى نسج عبلقات طبيعة مع  أىفَّ دك ػػػكيب
، عمى الرغـ مما أحدثو العػػػػراؽالرياض، مثمما نجح قبميا في إقناع الخميني بقبكؿ إيقاؼ الحرب مع 

بيف البمديف، حيث أفضت  العبلقػػػػػػات مف حساسية في  1996 سنة السعػػػػػػػػكديةتفجير أبراج الخبر في 
إلى تكرط طيراف بصفة غير مباشرة في ىذه العممية مف خبلؿ دعميا لما كاف  األمريكػػػػػػيةالتحقيقات 

قاكمت  أىنَّيارسمينا، بؿ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافىذه المرة لـ تتيـ  السعػػػػػػػػكديةأف  إالٌ ، جازــــالح زب اـــح بػػػ:سمى يي 
  .(2) ليالتكجيو اتيامات رسمية  أمريكػػػػػػيةضغكطات 

بيف المسؤكليف عمى أعمى مستكل، أىميا  الٌسياسػػػيةارات ػػػػػادؿ الزيػػػػػاف في تبػػػػكاستمر الطرف
دتو الرئاسية ػػػػخر عيآ فيػػػػػػػػػػػػػػػ  (رفسنجاني) اإليرانػػػػػػػيةالٌسياسػػػة اـ ميكيافمي ػػػػحيف ق 1997كانت عاـ 

ي ػػػدكلة إلى الرياض. كفي مقابؿ الدكر اإليجابي الذم قاـ بو رفسنجاني ساعد دكر كل بزيارةػػػػػػػػػػػػػػػ 
دعـ ىذا المسعى، فعكس الممؾ في الخارجية  الٌسياسػػػةآنذاؾ األمير عبد اهلل في  السعػػػػػػػػكدمد ػػػػالعي

كقبؿ  العبلقػػػػػػات.ما ساعد عمى تحسف  األمريكػػػػػػية الٌسياسػػػةا مع ػػػا كمين ػػػػتماشين د مي ػػػػي العيػػػػفيد لـ يكف كل
                                                           

مركز المستنصرية "، 2008 – 1997لمفترة ما بيف  السعػػػػػػػػكدية - اإليرانػػػػػػػيةعمي محمد حسيف العامرم، "العبلقات ( 1)
 .101 (، ص2010) 30، االصدار: والدوليةالعربـــــــــّية لمدراسات 

، شكىد 2015 أغسطس 26، نت. العربـــــــــّية"، السعػػػػػػػػكدمعامنا.. ميندس تفجيرات #الخبر بقبضة األمف  19"بعد ( 2)
 <http://ara.tv/bu5kk> ، في:2016 مارس 06في 

http://ara.tv/bu5kk


 اْلول: الفصـــــــل
 والتقـــــــارب التباعـــــــد بين السعــــــــودية – اإليرانـــــــية اتـــالعالق 

 (تـــــــاريخيـــــة لـــــمحــــة) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 كالسعػػػػػػػػكدم اإليرانػػػػػػػية( اجتمع كؿ مف كزيرم الدفاع 1996نياية فترة الشيخ الرئيس بسنة كاحدة )
ي عمى البحر ػػاالستراتيج السعػػػػػػػػكدمميناء جدة  إيرانػػػػػػػيةما زارت سفف حربية ػػػػػأكثر مف مرة، ك

 ، في عيد الرئيس محمد خاتمي.2000 عاـنية ػػػػػػػارات باتفاقية أمػػػػليتـ تتكيج كؿ ىذه الزي ،(1)األحمر

عاـ  اإليرانػػػػػػػيةاف فكز المرشح اإلصبلحي محمد خاتمي في انتخابات الرئاسة ػػػػػػكيقةن ػػػػػحق
الصعيد  عمى المنطقة أكفي  ظي بالترحيب عمى نطاؽ كاسع سكاءن حي  ونيج أىفَّ  بىٍيدى غير متكقع.  1997

اريخ الجميكرية ػػػػػػيا األكثر اعتداالن في ت( بأنٌ 2005 - 1997تكصؼ فترة الرئيس خاتمي )ك الدكلي. 
حيث استمر صاحب جابية. عتدلة كغير المي ة، كىي انعكاس لمقاربة صاحبيا المنفتحة كالمي اإلسبلمػػػي

أشير فقط   ةػػػػالبراغماتية التي رسميا سمفو، كاستضاؼ خبلؿ ست الٌسياسػػػةمقاربة حكار الحضارات في 
ي ػػػما ينبغػػػػطيراف، استغميا ك اإلسبلمػػػي فيى( قمة منظمة المؤتمر ػػػػػلك األي  ةدػػػمف تكليو الرئاسة )العي

  ببلده. كالدكلػػػػية عف اإلقميمػػػػػػػية زلةالعي ؾ ػػػػفي ف

عمى تكثيؽ عبلقاتيا مع ك  العربػػػػػػػػػيٌ ات ببلده مع الكطف ػػػػػب فييا نحك إصبلح عبلقػػػػما ذىػػػػك
 آنذاؾ كفد ببلده لحضكر ىذا المؤتمر. السعػػػػػػػػكدميد ػػػػػي العػػػػاهلل كلالسعكدية، كلقد ترأس األمير عبد 

في طيراف آنذاؾ عاصـ بف أحمد السمكسي عف التكجو اإليجابي الذم ساد  السعػػػػػػػػكديةسفير  كعبر
  اإلسالمـــيةىي لخدمة المصالح  والسعــــــــودية إيـــــــــــــــــران العالقــــــات بين إنّ "العبلقة بيف البمديف، حيث قاؿ: 

نّ  ]...[ يتحمالن مسؤولية كبيرة لمواجية التحديات التي  ]...[اإلسالمـــي يما ركنان أساسيان في منظمة المؤتمر وا 
 .(2) "]...[في الوقت الحاضر اإلسالمـــي تعصف بالعالم 

ر حسف عمى سير ػػػأث إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافار اإلصبلحي لمسمطة في ػػػػػاف لكصكؿ التيػػػػػك ،يوػػػكعم
تربط طيراف بالعكاصـ الخميجية، كفي مقدمتيا الرياض، حيث عرفت العبلقة مع ىذه  العبلقػػػػػػات التي
ا غير مسبكؽ سكاءن  األخيرة تطكرات أك السمكؾ العممي  الٌسياسػػػيعمى صعيد الخطاب  إيجابية كانفتاحن

 بأىفَّ  دـــعـــمسرية ػػػػالمص ةالباحثىذا العنكاف لمعبلقة الطيبة التي كصؿ إلييا البمداف دفع  .(3) اإليرانػػػػػػػي
الخارجية، حيث  إيـــــــــــــــــرانفي ىذه الفترة تعتبر اْلىم في عالقات  بالسعــــــــودية إيـــــــــــــــــرانات ـــأن عالق" تقكؿ:

                                                           
، العربـــــــــيّ المستقبل  مجمة الخارجية"، الٌسياسةالتطكرات المحمية كنتائج  الجديد: اإليرانػػػػػػػي"النظاـ أنكش احتشامى،  (1)

 .184، ص (2000) 258العدد  ،23المجمد 
 .349 - 348ص ص  ،المرجع السابقمخمد مبيضيف،  (2)
 أكتكبر 08، لمدارساتمركز الجزيرة اإليرانية بعد االتفاؽ النككم"، )تقارير(،  - محمد بدرم عيد، "العبلقات الخميجية( 3)

 <http://bit.ly/2KSfHJY> ، في:2016 مارس 06، شكىد في 2015



 اْلول: الفصـــــــل
 والتقـــــــارب التباعـــــــد بين السعــــــــودية – اإليرانـــــــية اتـــالعالق 

 (تـــــــاريخيـــــة لـــــمحــــة) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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، كما انتقل التعاون من المستوى الرسمي بين البمدين 1998سنوات عام  5وقعت الدولتان عمى اتفاق تعاون لمدة 
المشيورة مع مؤسسة الفائرين  اإليرانـــــــيةرسمي، حيث وقعت أيًضا مؤسسة المستضعفين الإلى المستوى غير 

 إيـــــــــــــــــرانتقدم وزير خارجية  1997وفي سنة  دوالر آنذاك. مميون 15اتفاقية بمغت قيمتيا اإلجمالية  السعــــــــودية
عباس محتج، بجممة  النــــــــظاميكمال خرازي والقائد العام لقوات الحرس الثوري محسن رضائي وقائد السالح الجوي 

عن طريقة ترتيبات أمنية أو معاىدة دفاع، أو مجرد  والدول الخميجية سواءً  إيـــــــــــــــــرانمقترحات تتعمق بإطار يجمع 
 . (1) "مشتركة عسكريــــةمناورات 

 – العبلقػػػػػػات السعػػػػػػػػكديةىذه المرحمة مركر  العبلقػػػػػػات فيد عمى تحسف ػػػػػػػما ساعػػػكم
 سبتمبر 11رار بعد أحداث ػػػعدـ االستقبحالة مف  األمريكػػػػػػية - اإليرانػػػػػػػيةالعبلقػػػػػػات ك  األمريكػػػػػػية

أٌكؿ  السعػػػػػػػػكديةذا األخير الذم كانت ػػػى .كمػػػعمى اإلرىاب اإلسبلم األمريكػػػػػػية، نتيجة لمحرب 2001
ا مع تصنيؼ  ػػػػػػػػػػػػػػػ كلك بشكؿ غير مباشر ػػػػػػػػػػػػػػػ المتيميف مف قبؿ اإلدارة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففيو، تزامف ىذا أيضن

( كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف) كمحكر لمشر مما دفع أكبر دكلتيف إسبلميتيف في منطقة الخميج األمريكػػػػػػية
 أيفاإلسبلـ كالمسمميف،  ضدَّ ية ػػػبخصكص الحمبلت اإلعبلمية الغرب ًسيَّما الإلى التقارب فيما بينيما، 

كمجمس  اإليرانػػػػػػػيذا ما عبر عنو آنذاؾ البرلماف ػػػػكاف المكقؼ الرسمي لكبل البمديف متطابقنا. كى
القيم والمبادئ  ضدَّ يدين البمدان الحممة اإلعالمية اآلثمة "ببياف ليما أصدراه جاء فيو:  السعػػػػػػػػكدمالشكرل 

ة". وذلك بعد زيارة اإلسالمـــي و  العربـــــــــّيةالسامية لإلسالم ويعتبراىا مؤامرة لتشويو صورة اإلسالم وإلضعاف الدول 
 .(2) "لمسعــــــــوديةآنذاك  اإليرانـــــــيميدي خروبي رئيس البرلمان 

كدييف، ػػػػػػػػطيراف مزارنا لكبار المسؤكليف السع خاتمي أضحت اإليرانػػػػػػػياب الرئيس ػػػػػػذ انتخػػػكمن
أٌكؿ  كتيعد ىذه، 1997 اإلسبلمػػػي عاـاء قمة المؤتمر ػػػػأثن السعػػػػػػػػكدم دػػػػػي العيػػػػػكل عبد اهللفقد زارىا 

زارىا كؿ مف سعكد  1998. كفي عاـ اإليرانػػػػػػػيةرفيعة المستكل بيف البمديف منذ قياـ الثكرة  ارةػػػػػزي
زارىا األمير سمطاف  1999. كفي عاـ السعػػػػػػػػكدمالفيصؿ كزير الخارجية ككفد مف مجمس الشكرل 

 ،عمي خامنئي. كفي المقابؿ حيث التقى خبلليا كبار المسؤكليف عمى رأسيـ مرشد الثكرةب كزير الدفاع
رئيس مجمع تشخيص مصمحة  1998 سنة قاـ أيفبزيارات مماثمة إلى الرياض،  اإليرانػػػػػػػيقاـ الجانب 

كبير ضـ كبل مف كماؿ خرازم كزير الخارجية كعبد اهلل نكرم كزير  رفسنجاني بزيارة عمى رأس كفد

                                                           
ص  ،المرجع السابق ،اإليرانـــــــية -العربـــــــــّية  والعالقات إيـــــــــــــــــرانالقرار في  ُصْنــــــــــعنيفيف عبد المنعـ مسعد،  (1)

 31،32، 18ص 
 .351 - 350، ص ص السابقالمرجع مخمد مبيضيف،  (2)
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 (تـــــــاريخيـــــة لـــــمحــــة) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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ة ػػػػشممت كبل مف سكري عربػػػػػػػػػٌيةقاـ الرئيس محمد خاتمي بجكلة  1999ة. كفي عاـ الداخمػػػي
 .(1)رػػػػكقط كالسعػػػػػػػػكدية

 السعػػػػػػػػكديةكؿ مف  ، أىفَّ كالحقيقة .ةالثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثرب الخميج ػػػػشيدت المنطقة ح 2003 كفػػػي عاـ
يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف فٌ  تكافؽعمى  تاكان كا  اختمفت األسباب في ىذا، فمف كجية  عمى ضركرة تفادم ىذه الحرب كا 
خططات ي الراحؿ صداـ حسيف سدنا منيعِّا أماـ المي ػػػػالرئيس العراق نػػػػػػػػػظاـطالما مثؿ  السعػػػػػػػػكديةالنظر 

عمى  أمريكػػػػػػيةفي كجكد قكات  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتكف ترغـ  بينما لـ ،(2) برمتيافي المنطقة  اإليرانػػػػػػػيةكاألطماع 
ية مقابمة لتمؾ المرابط عمى شرقيا في أفغانستاف. كعمى الرغـ مف النتائج الكخيمة التي ػػػػػحدكدىا الغرب
لـ تظير بشكؿ  أىنَّيا إالٌ  السعػػػػػػػػكدية – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػيةراؽ عمى ػػػػػلمع األمريكػػػػػػيأفرزىا الغزك 

عدة اتفاقيات  طيرافكقعت  2004 عاـففي  ،الكدية بيف البمديفالعبلقػػػػػػات مباشر حيث استمر 
ت، ػػػػ، الككيالسعػػػػػػػػكديةني في مكافحة المخدرات كاإلرىاب كالتسمؿ كاالنتربكؿ مع ػػػػػػلمتعاكف كالتقارب األم

ىذه العبلقة ما لبثت أف بدأت تتكتر كتدخؿ حالة مف البلتكافؽ بعد رحيؿ الرئيس  لكفٌ  ،(3) رػػػػكقط
 خاتمي كاإلصبلحييف.

  :(ة اآلنـــــى غايـــإل – 5112) ةثـــــــالــــــــــــالثرحمة ــــالم (3

إلى  ػػػػػػػػػػػػػػػ 2005ا منذ عاـ ػػػتقريبن ػػػػػػػػػػػػػػػ  ةبصعكد أحمدم نجاد لسدة الرئاس ذه المػػػػرحمةػػػػى دأتػػػب
(، كىي أسكء 2017 عاـ اح الرئيس ركحاني في انتخابات الرئاسةػػػى نجغاية كتابة ىذه األسطر )حتٌ 

مرحمة أعتقد لمعبلقة بيف البمديف رغـ حالة التفاؤؿ التي صاحبت انتخاب ركحاني لرئاسة الجميكرية، 
ا حمميف يسترجعكف كالذم جعؿ الكثير مف المي  يتقسماف نفس  أىنَّيمامرحمة أستاذه رفسنجاني خصكصن

الٌسياسػػػية  مع العالـ كفؾ غزلتياإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف البراغماتي، كالذم يسعى لتحسيف عبلقات  الٌسياسػػػيالخط 
 عيد نفسيا.اريخ ىنا ال يي ػػػػالت أىفَّ غير  ،كاالقتصادية

 إحداث قطيعة مع حالة التكتربمعنى المرحمة إلى غاية تحسف األكضاع  هىذ كتنتيي 
حافظ اد المي ػػػػفقد كاف انتخاب أحمدم نج ستستمر لفترة ليست بالقصيرة. أىنَّيا، كالتي يبدك القائمة

                                                           
 .362 - 361، ص ص المرجع السابقمخمد مبيضيف،  (1)
 .123 (، ص2017، يكنيك اإليرانػػػػػػػيةلمدراسات  العربػػػػػػػػػيٌ  ، )مركز الخميجالتقرير االستراتيجي نصف السنوي الثاني( 2)
 ،المرجع السابق ،اإلقميمـــــــيةياساتيا في تحوالتيا الداخمية وسّ  إيـــــــــــــــــرانالجميورية الصعبة: طبلؿ عتريسي،  (3)

 .70ص 
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بتمؾ النبرة  طاباتو الجماىريةإلى عيدىا القديـ، حيث تذكرنا خً إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف في إعادة  أٌكؿ خطكةاألصكلي 
 فيالتي غمب عمييا المشاكسة كالحماس الثكريك ة، اإلسبلمػػػيلمثكرة  األيكلػػػػػىت األياـ دالشعبكية التي سا

  عمى الغير. كذا التيجـك 

السابؽ،  النػػػػػػػػػظاـ، مستشار رئيس مجمس تشخيص مصمحة يـــــي رجائــــالم عمـــــغب ػػػػكحس
بيد مميئة، ولكن أحمدي نجاد تخمى عن كافة  السعــــــــوديةلقد عدت من  ]...["أكد قائبلن لو:  رفسنجاني فإفٌ 

 أىفَّ البمديف رغـ  العبلقػػػػػػات بيفالسبب الكحيد في تكتر  ييعداد ال ػػنج أىفَّ  ،قةػػػػكالحقي. (1) "]...[االتفاقات
ا في تفسير ىذا التكتر، فتاريخو كأحد األفراد ػػػدكرنا ميتمعب  كاألمريكػػػػػػافرب ػػػػعادية لمغالمي  شخصيَّتو من

 بامتبلكو أمريكػػػػػػاعقب الثكرة كاتيامو مف طرؼ  األمريكػػػػػػييفالذيف شارككا في عممية اختطاؼ الرىائف 
محكرنا لمشر في العالـ كتشدد  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتعتبر  األمريكػػػػػػيةجعؿ اإلدارة  الٌسياسػػػيةماضي في االغتياالت 

 كجدتي الذم ػػػػػكالدكل اإلقميمػػػػػػػيالظرؼ  إاٌل أىفَّ  ككمػػػػكعمى برنامجيا الن عميياالدكلػػػػية العقكبات 
، فعمى اإلقميمػػػػػػػية ٌسياسػػػتيافي  الييػػػػػػػمنػػػػػةالعامؿ األكثر تفسيرنا لتنامي نزعة  ييعد فيونفسيا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكاف يقضاف مضجع  نػػػػػػػػػظاميفبإسقاط  األمريكػػػػػػيةإثر أحداث منياتف قامت الكاليات المتحدة 
 تحررتمف ىذيف البمديف  األمريكػػػػػػيةا ثـ جبلء القكات ػػػا كغربن ػػػػكيقمقانيا عمى الدكاـ، كبسقكطيا شرقن 

 مف الطكؽ بشكؿ يسمح ليا أف تمعب دكرنا أكبر في المنطقة.  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

اـ ذاتو الذم كشفت ػػػكىك الع، 2003 عاـ اإلقميمػػػػػػػية الٌسياسػػػية ةعبػػػمف الم العػػػػراؽركج ػػػػفبخ
،لتخصيب  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافت محػػػػاكالعف  (IAEA)الذرية  الدكلػػػػية لمطاقةالككالة فيو   أصبحت اليكرانيـك

ات البلزمة لتحدم كمجابية الجميكرية ػػػػالتي تمتمؾ اإلمكاني الخميجة الكحيدة في ػػػػالدكل المممكة
الذم  الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثاب الطرؼ ػػػػحتمية، فقد غ ييعداس ػػػػػذا األسػػػػى ىػػػفالصداـ بيف البمديف عم ة.اإلسبلمػػػي

كقد تزامف  ًسيَّما الأكبر  العػػػػراؽفي  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػراف مكاؿو ي ػػػشّْيع نػػػػػػػػػظاـكاف يكازف بؿ أصبح احتماؿ قياـ 
 تقريرده ػػػػؤكذا مػا يي ػػػنيتيا في االنسحاب مف المنطقة. كىػ األمريكػػػػػػيةىذا الكضع مع إعبلف الكاليات 

 – العالقــــــات اإليرانـــــــية :تحػت عنػكاف األمريكػػػػػػية (RAND Corporation)ػد ػػػػأصػدرتو مؤسػسة ران

                                                           
، شكىد 2017يناير  25، نت. العربـــــــــّية"، السعػػػػػػػػكدية"رفسنجاني قبؿ رحيمو: نجاد نكث اتفاقنا مع  مسعكد الزاىد، (1)

 <http://ara.tv/m7zet> ، في:2017 سبتمبر 03في 

http://ara.tv/m7zet
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، اْلمريكــــــية الّسياســـةمنــذ ســقوط صــدام: التنــافس والتعــاون وانعكاســات ذلــك عمــى السعــــــــودية 
  .(1) فيو الٌسياسػػػيحضكرىا  بتعزيز العػػػػراؽفػي  األمريكػػػػػػيإلػى اسػتغبلؿ الكجػكد  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافحيث دأبػت 

 الٌسياسػػػية النُّخبةعامؿ  أىفَّ مكف استخبلصو مف ىذه المرحمة يكمف في ؿ أىـ ما يي ػػػػػكلع
، العبلقػػػػػػاتي في تحسيف أك تكتر ػػػػالدكلك  اإلقميمػػػػػػػيا كغير كافي مقارنة بالظرؼ ػػػػػالحاكمة يبقى ثانكين 

ا في دكلة مثؿ  ي ػػػالرئيس األصكلى القرار، فحتٌ  يٍصنػػػػػػػػػػػعبالتحديد مف عرؼ فييا ال يي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافخصكصن
 أىفَّ مؤتمر صحفي لو أٌكؿ سيكاصؿ نيج سمفو حيث صرح في  أىنَّوي  األيكلػػػػػىاف يبدك في أيامو ػػػاد كػػػػنج

بعد استئناؼ  كالعػػػػراؽ السعػػػػػػػػكديةكتحديدنا مع  العربػػػػػػػػػٌيةاالنفراج مع الدكؿ  ٌسياسػػػةستكاصؿ  ببلده
التقارب مع الدكؿ  ٌسياسػػػةا استمرار ػػػػػعمنن ، مي 2004الكاممة عاـ  اإليرانػػػػػػػية - العراقػػػػيةالعبلقػػػػػػات 

بيا إلى  رب الممؾ فيد في برقية تينئة بعثػػػذا المكقؼ أعػػػككرد فعؿ عمى ى .الخميجية العربػػػػػػػػػٌية
يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعف أممو في زيادة تعزيز الركابط بيف ببلده  اإليرانػػػػػػػػػػػيالرئيس  متمنينا لو التكفيؽ كالنجاح في  كا 

 مسؤكلياتو الجديدة. 

في  السعػػػػػػػػكدمآنذاؾ لدل استقبالو السفير  النػػػػػػػػػظاـد أعمف رئيس تشخيص مصمحة ػػػػاف قػػػػػكك
يخدـ مصالح المنطقة  كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف العبلقػػػػػػات بيفتكسيع  أىفَّ (، 2005 يكليك 12طيراف )

يجب عمى الدولتين أن يضطمعا "كالعالـ كطالب بضركرة إقامة تعاكف كثيؽ بيف البمديف. كقاؿ رفسنجاني: 
ن ــــر بــــناص السعػػػػػػػػكدم. كرد السفير "واستمرار التعاون عمى المستويات جميعيا اْلمــــــــــنبدور ميم في حفظ 

البمدين، وىم  العالقــــــات بينحريصون عمى تعزيز  السعــــــــوديينالمسؤولين  إنّ : "قائبلن عميو  ،كــــد البريــــأحم
اـ سعكد ػػػػق، 2006عاـ  يكنيككفي . (2)"اإلسالمـــي بين البمدين تخدم العالم  العالقــــــات اإليجابيةيرون أن 

خاصة بين  اإلسالمـــي،أن اْلعداء يعممون جّيًدا أن الوحدة في العالم "الفيصؿ بزيارة ميمة لطيراف صرح فييا: 
 اإليرانػػػػػػػيكصؼ الرئيس  حيف . في"ليا تأثير عمى تسوية وحل مشكالت ىذا العالم والسعــــــــودية إيـــــــــــــــــران

لتتكج ىذه المساعي بقياـ نجاد  .(3) كمستدامةيا ممتازة كأخكية بأنٌ السعػػػػػػػػكدية  – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػية
 .2007عاـ  في المممكةارة دكلة إلى ػػػػبزي

                                                           
مجمة التربية ياسية تاريخية"، ( دراسة سٌ 2010 - 2005) اإليرانػػػػػػػػػػػية -السعػػػػػػػػكدية محمد سالـ الككاز، "العبلقات  (1)

 .80(، ص 2013) 3، العدد 20، المجمد والعمم
 .353 - 352، ص ص المرجع السابق مخمد مبيضيف، (2)
 .562 - 561، ص ص المرجع السابقبيجت قرني كمعتز عبد الفتاح، ( 3)
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 (تـــــــاريخيـــــة لـــــمحــــة) 
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كدكؿ  السعػػػػػػػػكديةالتي عقدتيا  العسكريػػػػػػػةا تجاه الصفقة ػػػػإيجابين  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافما كاف رد ػػػػك
فقد جاء عمى  مميار دكالر،عشريف  ، كالمقدر قيمتيا بػ:2007 عاـمجمس التعاكف مع الكاليات المتحدة 

الخميجية المجاورة العربـــــــــّية مشتريات الدول  َأنَّ  ]...[ " :نجارذاؾ مصطفى محمد ػػػػلساف كزير الدفاع آن
ر ػػػػػفي نفس العاـ بزيارة لقطاد ػػػػػكقاـ نج .(1) "ةاإلسالمـــي من السالح ال تثير قمق الجميورية  إليـــــــــــــــــران

، 2007ديسمبر 03ي الثامف كالعشركف )قمة الدكحة(، بتاريخ ػػػكشارؾ في قمة مجمس التعاكف الخميج
ي تسير عمى حؿ مشاكمو دكف ػػالخميج األمػػػػػػػػػػنيا فيو إلى إنشاء منظمة لمتعاكف ػػػػػا دعػػػػطابن ألقى فييا خً 

( الذم ترعاه 2007فبراير 08اؽ مكة )ػػػػا مع اتفػػػكذلؾ إيجابين  ػػػػػػػػػػػرافإيػػػػػػكتفاعمت  تدخؿ أجنبي.
ية تكصؿ كلمف أجؿ الصمح بيف حركة فتح كحماس الفمسطينية، كالذم أسفر في نتائجو األ السعػػػػػػػػكدية

اد دعكة الممؾ ػػػػما لبى أحمدم نجػػػػك .(2) الداخمػػػيالفصيبلف الفمسطينياف لصيغة مشتركة إلنياء التقاتؿ 
كيت، ػػػالك كالسعػػػػػػػػكدية،مف جية،  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكاقتصادية بيف  أمػػػػػػػػػػنيةعبد اهلل لمحج، كتـ تكقيع اتفاقية 

  .(3) ثػػػػػانػػػػػػػػػػيةاف مف جية ػػػسمطنة عم

يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالسعػػػػػػػػكدية اح في النياية بما ال تشتيي ػػػػرت الريػػػج فٌ ػػػػلك ، فقد ساءت العبلقة بيف كا 
بعدما ألقى  ًسيَّما الالبمديف إلى درجة غير مسبكقة كزادت القضايا الخبلفية عمى ما كانت عميو، 

، كجعميا تدخؿ مجددنا السعػػػػػػػػكدية – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػػػػػية، بظمو عمى 2011 عاـالعربػػػػػػػػػٌي  الربيػػػػػػػػع
اغتياؿ  محاكلة بيف البمديف حالة التكترفي دكامة أخرل مف التكتر كالجفاء الشديديف. كمما زاد مف 

، حيث 2011ادؿ الجبير في أكتكبر ػػػع األمريكػػػػػػيةذاؾ في الكاليات المتحدة ػػػػآن السعػػػػػػػػكدمالسفير 
مف أصكؿ  األمريكػػػػػػيذلؾ. كتـ القبض المكاطف  في إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ضمكعإلى  األمريكػػػػػػيةأشارت التحقيقات 

نفت  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ كرغـ  منصكر اربابسيار، الذم أديف بيذا الفعؿ كتـ الحكـ عميو بالسجف. إيرانػػػػػػػػػػػية
ثقؿ الخبلفات كاف أقكل  أىفَّ اليدؼ مف كراء تشكيو صكرتيا كعزليا غير  أمريكػػػػػػيةمؤامرة  كاعتبرتوىذا 
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافدخمت جميكرية حيث  الٌسياسػػػي اإليرانػػػػػػػػػػػي عمى المشيد فػػػػػتشٌدديالمي بعد سيطرة  ًسيَّما ال

  .اريخياػػػػمرحمة نكعية جديدة في ت

                                                           
، )بيركت: مركز الحضارة لتنمية الفكر إشكاليات وبدائل اإليـــــــــــــــــرانيةجيو استراتيجيا اليضبة طبلؿ عتريسي،  (1)

 .66(، ص 2009اإلسبلمي، 
ا"،  كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف: اإلقميمػػػػػػػيسيد حسيف مكسكم، "التعاكف  (2)  125، العدد شؤون اْلوسط مجمةنمكذجن
 .4(، ص 2007)
 .81 - 67، ص صالمرجع السابق، إشكاليات وبدائل اإليـــــــــــــــــرانيةجيو استراتيجيا اليضبة طبلؿ عتريسي، ( 3)
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د عف فكز المرشح المتشدٌ اإلسبلمػػػي  النػػػػػػػػػظاـاسية مف عمر ػػػرئ اسع انتخاباتػػػػرت تػػػػد أسفػػػفق
كز ػػػرم ضدَّ أحدا لف يتكقؼ عند تاريخية المحظة التي فاز بيا مرشح مغمكر ػػػػاألمر ىن أىفَّ  بىٍيدى نجاد، 
 الٌسياسػػػيةاد أخرل بسبب االنقبلب الذم أحدثتو ىذه النتيجة في التكازنات ػػػػػتكتسي أبع أىنَّيابؿ  النػػػػػػػػػظاـ

حافظ الراديكالي ار المي ػػػالتي أىفَّ المحافظيف كاإلصبلحييف، إذ  أىم اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػراني النػػػػػػػػػظاـبيف جناحي 
البعض كصؼ ىذه االنتخابات ى أف كاليب السمطة كمؤسسات الدكلة، حتٌ مف في سابقة عمى كافة دػػػػىي

ذا الخمؿ عمى مستكل ػػػى ،الٌسياسػػػيةار اإلصبلحي مف المعبة ػػػػػبالفصؿ األخير في مسمسؿ خركج التي
 الخارجية.  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ٌسياسػػػةعمى مستكل  انعكسالتكازنات 

حافظ ار المي ػػػػسببيا التي كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكؿ المشاكؿ بيف  أىفَّ اد ػػػػػاد اعتقػػػػػد سػػػػلق
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيرئيس  أىفَّ كف ػػػػػراقباد ينتمي إليو، كتكقع المي ػػػ، الذم كاف أحمدم نجإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكلي في األصي 

اد ػػػػذا الشرط، فقد خمؼ نجػػػىشكؿ. تحقؽ يحؿ المي  مكف أفٍ معتدؿ عمى غرار رفسنجاني أك خاتمي مي 
 بدؿ مف أف تتحسف العبلقة لكفٌ  الٌسياسػػػةأحد تبلمذة رفسنجاني في  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيةالمنتيية كاليتو الرئاسية 

ع مجيء قيصر المفاكضات ػػػػفمحرارة التكتر. كزادت ا تعقدت أكثر ػػػػتكقعن ما كاف مي ػػػػبيف الغريميف ك
دة بيف ت التكقعات المتفائمة بعبلقات جيٌ ادػػػػع 2013 عاـحسف ركحاني رئيسنا جديدنا لمجميكرية 

بإرث الرجؿ عمى ىذا الصعيد يكـ إدارتو المفاكضات مع  حككمةن ، كالتي كانت مي كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
الحاكمة  النُّخبةما أعتقد البعض كمنيـ ػػػػفانتخاب ركحاني ك رفسنجاني،في فترة رئاسة  السعػػػػػػػػكدية
  .(1) آنذاؾ، قد يفتح الباب أماـ العكدة لمسير عمى خطى رفسنجاني كخاتمي السعػػػػػػػػكدية

ادر الممؾ عبد اهلل ببعث رسالة تينئة إلى الرئيس ركحاني بمناسبة ػػػػػػب ،اسػػػػذا األسػػػكعمى ى
المممكة بشقيقة  2013 عاـفي حديث لو  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيكصؼ الرئيس  كما االنتخابات الرئاسية،فكزه في 
في إزالة التكترات بيف البمديف  عبد اهللفي المنطقة، مؤكدنا مشاطرتو رغبة الممؾ  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكصديقة 

كمف أكائؿ التغييرات التي قاـ . (2) حد تعبيره عمىاإلسبلمػػػي تحقيقنا لممصالح المشتركة كمصمحة العالـ 
 تطمينيوفي رسالة  اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػرانيي ػػػالقكم األمػػػػػػػػػػفا لمجمس ػػػعمي شمخاني رئيسن  تىٍعًييفبيا ركحاني كانت 

شمخاني كزيرنا لمدفاع في حككمتو  عًييفرب الخميج كتكرار تجربة محمد خاتمي، الذم ػػػػػإلى أقاربو ع
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 <http://bit.ly/2NXh6g5>في: ، 2016 مارس 06
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، كقد 2001 عاـ كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبيف  األمػػػػػػػػػػنيةكتـ بحضكره ىذا األخير التكقيع عمى االتفاقية 
كشاح الممؾ عبد العزيز( مف المممكة تقديرنا لمجيكداتو في ) حاز شمخاني عمى كساـ الشرؼ األعمى

  .(1) البمديفالتقريب بيف 

حيث اؿ إقامة عبلقات طبيعية بيف الرياض كطيراف، ػػػمآاية المطاؼ لـ تتحقؽ ػػػػػي نيػػػف فٌ ػػػلك 
التكترات بيف طيراف كالرياض منذ انتخاب  ًحدَّةالتي كانت تيدؼ لخفض  التكدد إف حممةيمكف القكؿ 

دكؿ  العبلقػػػػػػات معتصريحات ركحاني ككعكده بتحسيف  أىفَّ ما ػػػػ، كأيكيمىيىا تيٍؤًتيالرئيس البراغماتي لـ 
 فيا ػػػػلـ تعكس لحد الساعة تحكالن جكىرين  السعػػػػػػػػكديةكية، كمنيا ػػػلأك ات ػػالجكار عمى جميع المستكي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف لمسعػػػػػػػػكديةيتعٌمؽ بالقضايا الرئيسية محؿ الخبلؼ بيف  فيما اإليرانػػػػػػػية الٌسياسػػػةاإلطبلؽ في   كا 
 إثر كاجب العزاءمف أجؿ تقديـ  الرياضارة ػػػػبزي اإليرانػػػػػػػي. كعمى الرغـ مف قياـ كزير الخارجية (2)
األمكر لـ تنجح ىذه المرة في إذابة الجميد، فالقضايا  أىفَّ  إالٌ عبد اهلل،  الممؾ السعػػػػػػػػكدمالعاىؿ اة ػػػكف

 الخبلفية أصبحت أكثر تعقيدنا مف ذم قبؿ. 

ىي األخرل أثر كاضح في عدـ التكافؽ،  السعػػػػػػػػكديةادة جديدة عمى رأس ػػػػػكؿ قيػػػػاف لكصػػػػكك
ادت ػػػػ، كىي التي اعتالسعػػػػػػػػكدييف طرؼ مف جازفةن كمي  ةن ر طك حيث أخذت األمكر منحى آخر أكثر خي 

 في عيد الممؾ سمماف السعػػػػػػػػكديةالخارجية  ػػةػػػالٌسياسػ. فقد شيدت جازفةالمي  ة الدفاع كعدـػػػػياسا سٌ ػػػدائمن 

، إذ يبدك ػػاليجلى إاع ػػػػا مف الدفػػػػتحكالن جذيرين  ػػػػػػػػػػػػػػػف ػػػػراقبيجمع أغمب المي ا يي ػػػػكم ػػػػػػػػػػػػػػػ  السعػػػػػػػػكدييف أىفَّ ـك
ى أصبحت المممكة ال تردد في ضرب اع ىي اليجكـ، حتٌ ػػػػأحسف طريقة لمدفأصبحكا يعممكف بقاعدة 

ا ػػػػف، كػػػػف كبعد ذلؾ في اليمػػػػرينا في البحريػػػػيكجييا، فتدخمت عسك أىنَّوي تيديد تعتقد  أمٌ  ما لـ تتكانى أيضن
 ةليا رمزية كبير  تكان اته ػػػػاإلرىابية. إعدام لمتنظيماتمداننا باالنتماء لػ  46في إعداـ نمر النمر مع 

ا كما سنرل.   مف حيث التكقيت الذم طبقت فيو، كمف حيث النتائج أيضن

في  السعػػػػػػػػكديةلـ تتكاف الجديدة  (The Salman Doctrine)مان ــــيد سمـــعقادنا عمى ػػػػكاستن
 أىفَّ ، بؿ إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافت التغريد خارج السرب الخميجي المعادم حاكل( بعدما 2017 يكنيك ر )ػػػقطحاصرة مي 

 السعػػػػػػػػكديةالجديدة لـ تعرؼ  الٌسياسػػػيةىا. ىذه العقيدة ضدَّ  عسكريػػػػة ةإلى إمكانية ضرب ؿػػػالتيديد كص

                                                           
 )تقارير(، : إرث مف الخبلؼ، كالعبلقة رىف بالمتغيرات اإلقميمية"،كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالزماف أبك شعير، " فرح (1)

 .6، ص 2014 يناير 22، مركز الجزيرة لمدراسات
 .124، ص المرجع السابق، التقرير االستراتيجي نصف السنوي الثاني( 2)
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الرياض  أنّ " :في ىذا الصدد يـــــال خاشقجــــجم السعػػػػػػػػكدمحيث يقكؿ اإلعبلمي  اريخيا،ػػػػطكؿ تمثميا 
أىممت مسؤوليتيا في الشرق اْلوسط لفترة طويمة جًدا، وكل ما قمنا بو تقديم شكاوى عندما يحدث خمل ما في 

القديم بالنسبة لنا، لكنو  النـــــــــظامكنا نظن أن شخًصا آخر سيعيد  العربـــــــــيّ  الربيــــــــعالمنطقة، وحَتى بعد اندالع 
من  إيـــــــــــــــــرانبعد أن قررت الواليات المتحدة أن تنسحب من المنطقة، باإلضافة إلى المشاكل التي تتسبب فييا 

ومن سوريا إلى اليمن، أصبح اْلمر يتطمب تدخمنا أو بعبارة أصحبت المنطقة في حاجة إلى قوة لبنان إلى البحرين، 
 .(1) "النـــــــــظامإقميمية جديدة لمحفاظ عمى 

ا كاف إلعداـ نمر باقر نمر رد فعؿ ػػػػتكقعن اف مي ػػػػفكما ك السعػػػػػػػػكديةى اإلعدامات ػػػكدة إلػػػػػػػكبالع
ا إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافقكم في داخؿ  كاف في حالة غمياف قبميا نتيجة حادثة تدافع  اإليرانػػػػػػػيالشارع  أىفَّ ، خصكصن

كقنصميتيا بمدينة مشيد  طيرافا، حيث تعرضت سفارة المممكة في ػػػػلييا سابقن إالحجاج في منى المشار 
ضراـ النار فييما  ا عمى إعداـ رجؿ الدّْ مف طرؼ بعض المتظاىريف إلى االعتداء كا  يف احتجاجن

ث ػػػػػلثال العبلقػػػػػػات الدبمكماسيةة بيف البمديف أقدمت الرياض فييا عمى قطع ػػػػػحصمت إثرىا أزم .الشّْيعي
كتعتبر ىذه المرة  .2016 يناير 03ذا في ػػػػالدبمكماسية بيف البمديف كىالعبلقػػػػػػات اريخ ػػػػػمرة في ت

في  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكالدبمكماسية مع  العبلقػػػػػػات الٌسياسػػػيةإلى قطع  السعػػػػػػػػكديةادر فييا ػػػػتبى التي ػػػػلك األي 
 ىي التي أقدمت عمى ىذه الخطكة. إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف( كانت 1987، 1943المرتيف السابقيف )

مركز الخميج عػػػف الصادر  اإليرانػػػػػػػيةار تقرير عف الحالة ػػػػػأش فقد 2017 عاـفي  ،اػػػػػأمٌ 
عمى كتيرة كاحدة، ففي  تكف لـ السعػػػػػػػػكدية – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػية أىفَّ  اإليرانػػػػػػػيةلمدراسات  العربػػػػػػػػػيٌ 

كثيرة تجاه ذات ا ػػػػػترتفع في أحيانن  ،اإلقميـحيف تنخفض درجة التكٌتر تجاه بعض المسائؿ الخبلفية في 
اإليرانػػػػػػػية   –  السعػػػػػػػػكديةالعبلقػػػػػػات عمى  كالدكلػػػػية كأثرىا اإلقميمػػػػػػػيةرات القضايا الرتباط ذلؾ بالتغيٌ 

كعدـ معمقة إلى حيف، عنكانيا الرئيسي الشؾ السعػػػػػػػػكدية  – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػيةى ػػػػتبق ،ذاػػػػػػكىك. (2)
،  س مف الغريب أف يزيد التطاحف كالشقاؽػػػػ، كليكالصػػػػػػػراعكيرب بالتكتر الثقة كيعترييا جك مي  مستقببلن

المؤشرات الرئيس  أٌكؿ ىذها بؿ العكس. كلعؿ ػػػػػالجك سيككف ربيعين  أىفَّ فالمؤشرات الحالية ال تدؿ عمى 
تحمس لمميادنة مع الجميكرية الجديد دكنالد ترامب، الذم يبدك مف خبلؿ تصريحاتو غير مي  األمريكػػػػػػي
كفرض  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافة، فيك منذ حممتو االنتخابية مازاؿ ييدد بمراجعة االتفاؽ النككم مع اإلسبلمػػػي
 عمييا.  العقكبات

                                                           
(1)

 Bernhard Zand , "The New Kingdom Saudi Arabia's Contradictory Transformation",Spiegel Online, 

19/01/2015, accessed on 27/10/2016, at: < https://bit.ly/1J9KwlO> 
 . 41 (، ص2017 ،اإليرانػػػػػػػيةلمدراسات  العربػػػػػػػػػيٌ  ، )مركز الخميج(2017أفريل ) اإليرانـــــــيةتقرير الحالة  (2)
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متماشية عمى طكؿ الخط مع  أىنَّياالجديدة، فالكاضح لحد الساعة  السعػػػػػػػػكديةادة ػػػػا القيػػػػػػأمى 
المممكة في ظؿ العقيدة أىفَّ  ًسيَّما الكتسعى إلى تمتيف ىذا التحالؼ.  األمريكػػػػػػيطركحات الرئيس أي 

مينا مندفعةه بحماس الشباب. فبل يخفى عمى ػػػػػإقمي السعػػػػػػػػكدمة لمدكر ػػػإعادة صياغ الجديدة القائمة عمى
الرقـ  ييعديد ػػػػينا لمعػػػػاره كلػػػػراب ىذه العقيدة اليجكمية، كباعتبػػػػاب محمد بف سمماف ىك عػػػالش أىفَّ أحد 

كثيرة تجعؿ منا متشائميف مف الحالة التي  راتػػػػإٌف مؤش ،كؿػػػػكاحد لخبلفة الممؾ العجكز. خبلصة الق
 ة بيف الرياض كطيراف.ػػػؿ إلييا العبلقك سكؼ تؤ 



 :الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل
  السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع أسبــــــــــــــاب
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 وديــــــــــالسع –ي ـــــــــــراع اإليرانـــــــاب الصــــــــــــــأسب 

 السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراع أسبػػػػػػػػػػػػػػابة ػػػد كدراسػػػػػلرص ةن ػػػػحاكلمي  الفصػػػػػػػؿذا ػػػػػى دػػييع 
األقرب إلى تفسير كفيـ ىذا  أىنَّياعتقد نالتي ك  ،ةػػػات التي جاءت ضمف ىذه الدراسػػػػا لمفرضيػػػتبعن 

 مػػػػػػػػػطمبة كؿ فرضية عمى ًحدىةو مف خبلؿ إدراجيا في ػػػػار دراسػػػػػا في ىذا اإلطػػػػنحاكل، كقد الصػػػػػػػراع
 اْلسبــــــــــــاب يتضمف األٌكؿ،: مػػػػػػبحػػػػػػػػثيف ضمفا بتصنيؼ الفرضيات ػػػػخاص بيا بعدما قمن

 اْلسبــــــــــــاب، فيضـ الثػػػػػانػػػػػػػػػػي المػػػػػػبحػػػػػػػػثا ػػػػ. أمٌ السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي لمصـــــــراع ـــــةيالرئيســـــــ
اد ػػػما ىي سكل أبع أىنَّياالتي رغـ أىميتيا غير ك ، السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي لمصـــــــراعية الفــــــــــــرع
أىميتو عمى الرغـ مف  اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػككم امػػػػجػػػالبرن عتبريي اب الرئيسية، فمثبلن ػػػػات لؤلسبػػػكانعكاس

يخرج عف نطاؽ خكؼ الرياض  مكف أفٍ ال يي  أىنَّوي  بىٍيدى  الصػػػػػػػراعاقـ ػػػػكالصدل الذم يمقاه كأحد أسباب تف
مقبكؿ العمى المنطقة ما يعني إحداث خمؿ في تكازف القكل، األمر غير  اإليرانػػػػػػػػػػػية الييػػػػػػػمنػػػػػةمف 
 . العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعداث ػػػػ، نفس الشيء ينطبؽ عمى أحالسعػػػػػػػػػػكدممف الجانب  ااتن ػػػػػبت

 اْلّول:المــــــبحــــــــث 

 السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي لمصـــــــراعة ـــــيـــــــاب الرئيســــــــــــاْلسب 

 (الُخمينية) ةواالثنا عشريّ الّوَىابّية اإليديولوجي بين  الصـــــــراع اْلّول: المـــــــــطمب

ا لفيـ ػػػػي أحد أكثر المداخؿ النظرية شيكعن ػػػعمى أساس إيديكلكج الصػػػػػػػراعر ػػػػعتبر تفسييي 
التفسير ىذا  أىفَّ  ،يقةػػػػػكالحقر اإليديكلكجي. تغيٌ ز بشكؿ أساسي عمى المي ػػػػرك، إذ يي الدكلػػػية اتػػػػػالصراع

ي كحتمية ػػػالطبق الصػػػػػػػراعاسنا عمى ػػػأس فيالمبني الماركسييفكر يعكد بجذكره الحديثة لمنظرية كالفً 
ما يقكؿ ػػػػك االجتماعية اتػػػبيف الطبق لمصػػػػػػػراعاريخ ػػػػكل تػػػاريخ البشرم ما ىك سػػػػالت أىفَّ ؾ ػػػػػػتاريخية، ذل

ي تـ إحياء ىذه اإليديكلكجية القائمة عمى ػػػػاد السكفيتػػع قياـ االتحػػػ. كم(Karl Marx)كــــارل مـــاركس 
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مثؿ الحقيقة ي تي ػػػالمجتمع الدكل الدكلػػػػية فيالتناقضات اإليديكلكجية بيف القكل  أىفَّ حيث ب التصادـ
 . الدكلػػػػية المعاصرةراعات ػػػػػػاؿ الصػػػػاألساسية التي تنبع منيا كتدكر في فمكيا كافة أشك

عمى  يترتب ػػػػػػػػػػػػػػػ ؿػػػػالمدخطبقنا ليذا  ػػػػػػػػػػػػػػػ الدكلػػػي الصػػػػػػػراعاس، فإٌف حدكث ػػػػػى ىذا األسػػكعم
التناقض في الرؤل اإليديكلكجية كالنتائج المرتبطة بو التي تجعؿ مف غير الممكف تسكية أك حؿ ىذه 

عندما يتعمؽ المكقؼ  عكبةن بؿ إٌف األمر يصبح أكثر صُّ  خبلؿ عممية المساكمة.مف  الصػػػػػػػراعات
، حيث الصػػػػػػػراعات المصالح المرتبطة بتشعب االختبلفات األيديكلكجية بيف طرفي أك أطراؼ ػػػػراعػػػػبص

ا عمى ػػػػيديكلكجعد اإليضيؼ البي   عمى طرفيو بالتٌاليعب يزيد مف تعقيده، فيصٌ  الصػػػػػػػراعي كضعنا خاصن
التفسير اإليديكلكجي دكنو  أىفَّ  كالحػػػػػػاؿ، .(1) رضية لكمييماالتكصؿ إلى حمكؿ مي  ػػػػػػػػػػػػػػػ وػػػأك أطراف ػػػػػػػػػػػػػػػ

ا ػػػػإيديكلكجي تيعد كممةحيث بؿ لعؿ أبرزىا الخمؿ القائـ في مفيكـ اإليديكلكجية في حد ذاتيا ػػػػعدة مشاك
ي عمـ ػػػكينا في أصميا الفرنسػػػدخيمة عمى جميع المغات الحية كتعني لغ رويــــد ا العـــعبشير ما يي ػػػػك

اف كضمنكىا معنى آخر، ثـ رجعت إلى ػػػكم إذ استعارىا األلمػػػػى المغػػػيا لـ تحتفظ بالمعناألفكار، لكنٌ 
يعجز  س مف الغريب أفٍ ػػػػلي ،اسػػذا األسػػػػػػكعمى ى .ية فأصبحت دخيمة حٌتى عمى لغتيا األصميةػػػالفرنس

ارات التي تقابميا عمى ػػػالعب أىفَّ رضي، حيث رب عف ترجمتيا أك استيعاب معناىا بشكؿ مي ػػػتاب العالكي 
 ة إلى معنى كاحد مف بيف معانيياػػػعقيدة، أك ذىنية،...إلخ تشير في الحقيقأك كرية، غرار منظكمة فً 

(2) . 

ي ػػػـ مع الفيمسكؼ الفرنس1796 عاـ أٌكؿ مرة (Idéologie)ا ػػػػػكممة إيديكلكجيرت ػػػػد ظيػػػػكق
 حٌسيةالمدرسة الد الكضعية ككريث ػػػػرائ (Antoine Destutt de Tracyي )ــــتراسدو  وان ديستوــــأنط
(Sensualisme) :دياك ــــكونوت دي ـــين بونــــإيت لػػ(Étienne Bonnot de Condillac) .افػػػػكد ػػػػػكق 
 أمٌ عف  ةحميؿ األفكار بصفتيا أشياءن بعيدا لتسمية عممية تػػػػيديكلكجيإكممة  صاغ أٌكؿ مف يــــتراس ود

مدلكؿ ميتافيزيقي، ككمرادؼ لعمـ طبيعي لؤلفكار شبيو بعمـ النبات كعمـ الحيكاف الطبيعٌييف، بيدؼ 
حنة انفعالية ا عمى شي ػػػكتتكفر اإليديكلكجي .كمنطقيةدراسة أصكؿ ىذه األفكار كعبلقتيا بطريقة تجريبية 

ينية، كعمى جياز منطقي عقمي يعطييا مظيرنا بينيا كبيف العاطفة الدّْ  FISSURE الشقة تقٌربي كبيرة 
حدد اإليديكلكجية أك ا تي ػػػمػػػك .(3)يننا في الحقيقة ليست عممنا كال فمسفةن كال دّْ  أىنَّيا غيرا، ػػػا كفمسفين ػػػعممين 
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لكجة أفكار كأعماؿ األفراد كالجماعات بشكؿ خفي كغير كاعي، كلكي يصؿ الباحث إلى رسـ األدي 
 .(1) عاصريف ليائؾ المي لأك عالميا البد لو مف تحميؿ كتأكيؿ أعماؿ 

ذا أسقطن  مف  الصػػػػػػػراعتفسير  أىمالسعػػػػػػػػػػكدم  – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراعا ىذا الكبلـ عمى ػػػػػكا 
ا رصد ػػػػى يتسنى لنع بالذاكرة إلى الكراء قميبلن حتٌ ا الرجك ػػػػيتحتـ عمين ،وي نٌ إ، فبحت نطمؽ إيديكلكجيمي 

ال يتطمب  ؛كاإليرانػػػػػػػػػػػي السعػػػػػػػػػػكدم الٌسياسػػػييف النػػػػػػػػظاميفكاستخبلص اإليديكلكجية التي قاـ عمييا 
االثنا ك السعــــــــــودية - الّوَىـــــــابّيــةكؿ مف  أىفَّ ا ػػػػى يتضح لنالكثير مف الجيد كالتفكير حتٌ مر األ

 السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةف شكمتا حجر الزاكية في المممكة يف المتيا اإليديكلكجيتػػػىم الُخمينية - ةــعشريّ 
كالشّْيعية ( الٌكىىابٌيةصطمح السمفية )ؿ كؿ مف مي ػػػشكٌ يي  ،. كعميواإليرانػػػػػػػػػػػيةاإلسبلمػػػية كالجميكرية 

مينية)  . لمصػػػػػػػراعي األىـ ػػي كالثقافػػػػعد اإليديكلكج( البي الخي

مينيػػػة السعػػػػػػػػػػكدية - الٌكىىػػػػػػػابٌيػػةاريخية أف ػػػة التػػػػد الحقيقػػػؤككتي   لعبتا دكرنا  اإليرانػػػػػػػػػػػية - كالخي
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف جميكرية )حالة النػػػػػػػػػظاـ( أك السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌية)حالة ة ػػػا في ظيكر الدكلػػػا كأساسين ػػػميمن 

كالمالية  العسكريػػػػػػػةي كانت نتيجة لمتحالؼ الكاقع بيف القكة ػػاف دكالتػػػككي فالسعػػػػػػػػػػكديةة(، اإلسبلمػػػي
كانت نتيجة لثكرة شعبية تزعميا آية اهلل اإلسبلمػػػية كالجميكرية  الٌكىىابٌية،تمثمة في آؿ سعكد كالدعكة المي 

ع ػػػكمكـ. معاصرة في الحي شّْيعية  ٌسياسػػػيةصاحب أىـ نظرية  (،1989 - 1902) نيـــالخمي ا روح
 النػػػػػػػػػظاـعتبر أحد أىـ دعائـ أك المذىب يي  الميسيَّيسةينية كرة الدّْ يف أك الفً الدّْ  أىفَّ غير  ظاميفػػػػػاختبلؼ الن

كتغذية  الٌسياسػػػيؿ أحد قنكات التثقيؼ شكٌ يي  أىنَّوي كمرتكزات قكتو كمصادر شرعيتو كاستقراره، إضافة 
ا. لي ييعدما ػػػػ، كالسعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراع مف  ،ذا السببػػػػككسيمة لمنفكذ الخارجي أيضن
، عمييما التعرؼ بيدؼ عشرمكر االثنا كالفً الٌكىىابٌي كر الفً  أدبيػػػات إلى الشيء بعض الرجػػػػكع المناسب

 مف التحقؽمف كاألىـ مف ىذا الكقكؼ عمى نظرة كؿ طرؼ إلى اآلخر حتىى نتمكف في النياية 
 . ةػػػػالدراسابة عف إشكالية ػػػتـ الخركج بإجمف ك  الفرضية المطركحة

الشّْيعية كر كخصائصو ثـ ننتقؿ إلى كنقكـ بسرد لمحة عامة عف ىذا الفً بالٌكىىابٌية دأ ػػػػكسنب
مينية  ، كأخيرنا نظرة كؿ طرؼ إلى اآلخر باالستناد إلى أراء مفكرييـ.الخي
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 ةــابيّ ـــــــالّوىَ ن ـــــــع اْلّول:الفــــــــــــرع 

ة التي ػػارتباطنا كثيقنا بلؿ سعكد كالدكل الٌكىىػػػػػػػابيٌ ر ػػػكالفً أك   (Wahhabism)الٌكىىػػػػػػػابٌيػػةترتبط 
لى غاية  ةـــارة الدرعيــــإم بػػ: ذاؾػػػمي آنما سي  ـ1744أقامكىا في الدرعية )نجد( ابتداءن مف عاـ  كا 

ا تستند عميو الدكلة، حيث كانت ػػػػا جكىرين ػػػػؿ ركنن شكٌ تي  الٌكىىػػػػػػػابٌيػػةة بقية الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػث السعػػػػػػػػػػكديةالدكلة 
التي استندكا عمييا  )كمفيكـ خمدكني( ابة اإليديكلكجية كالدعكةػػػػما يحمكا ألنصارىا تسميتيا بمثػػػالسمفية ك

قامة اإلسبلـ الحؽ )إسبلـ السمؼ  السعػػػػػػػػػػكديةلقياـ الدكلة  بدعكل محاربة البدع كالضبلالت كا 
أيعتبر كؿ مخالؼ ليـ ميرطقنا ككافرنا  السعػػػػػػػػػػكدم - الٌكىىػػػػػػػابيٌ الصالح(. كاستنادنا عمى ىذا المنطؽ 

كضح كتب التاريخ الحظ األكفر ما تي ػػالتحديد ك عمى كجو كفيةكالصي لمشّْيعة اف ػػػػك أىنَّوي  إالٌ  حاربتومكجب ك 
  مف ىذه الحرب.

نجاح  أىفَّ ؾ يعكد ػػػي مرد ذلػػػى الكقت الحالالٌكىىابٌية كآؿ سعكد حتٌ الؼ بيف ػػر التحػػػػػاستم
 )عقيدة( خالصةن، حيث ما ينيةدعكة محمد عبد الكىاب كانت دّْ  أىفَّ  ًسيَّما الر ػػػػباآلخ اكمييما كاف مرتبطن 

نيا دكف ييمثبل ٌسياسػػػينااننا ػػػػككي ٌسياسػػػيةييمف عمى المنطقة كتقيـ إيديكلكجية كاف باإلمكاف أف تنجح كتي 
ينية، كنفس كالمالية )آؿ سعكد( التي تستند عمييا كتستفيد منيا في تحقيؽ أىدافيا الدّْ  العسكريػػػػػػػةالقكة 
ية مف تجنيد أبناء القبائؿ دكف امتبلكيا ػػػالثقافالٌكىىابٌية اؿ ينطبؽ عمى عائمة آؿ سعكد التي مكنتيا ػػػػالح

 لمعصبية القبيمة. 

كانت تقكـ بشكؿ أساسي  أىنَّياة ػػػػبلثػػػفي أطكارىا الث السعػػػػػػػػػػكديةة ػػػاريخ الدكلػػػارئ لتػػػػدرؾ القػػػكي
شير المصادر التاريخية ما تي ػػػػمحمد بف عبد الكىاب ك أىفَّ ؾ ػػػػعمى آؿ سعكد، ذل أكثر منياالٌكىىابٌية عمى 

ف لـ يدعي ذل شخصيَّةاف أقكل ػػػك  يىكيكنيكا لىـٍ آؿ سعكد ك  ًسيَّما الؾ، ػػػػفي الدكلة كالحاكـ الفعمي ليا كا 
بف خمدكف. اكبير يحتكييـ كيمدىـ بالشككة عمى حد تعبير  اء قبميٌ ػػػػيستندكف إلى عصيبة قبيمة أك كع

أة الدكلة ػػػعتبر التفسير الخمدكني لقياـ الدكلة أحسف التفاسير في نشكعمى ذكر ىذا األخير ال يي 
نتيى بتدأ كالمي التفسير الخمدكني يرفع مف شأف القبيمة كالعصبية بحيث تككف المي  أىفَّ ، ذلؾ السعػػػػػػػػػػكدية

عمى العصبية  السعػػػػػػػػػػكديةفي حيف لـ ترتكز الحالة  .(Civilisation Sédentaire) مراف حضرمعي  ألمٌ 
نٌ  ما ارتكزت عمى الدعكة التي كحدت مف خبلليا القبائؿ البدكية التكاقة لمغزك في حالة بشكؿ أساسي كا 

كليس عمى العصبية  النَّبكيةالتي ارتكزت عمى الدعكة اإلسبلمػػػية ة ػػػتشبو في بعض جكانبيا قياـ الدكل
 كالعشائرية. القبمٌية
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ي حسب اعتقاد ػػػكرية بالمنيج السمففقد جاءت مف الناحية الفً الٌكىىابٌية كة ػػػػكدة لمدعػػػػعػػكبال
ؤمنيف بيا، بيدؼ ما تعتبره تنقية لعقائد المسمميف كالتخمص مف العادات كالممارسات التعبدية التي المي 

مخالفةن لجكىر اإلسبلـ التكحيدم مثؿ: التكسؿ، كالتبرؾ الٌكىىابٌية انتشرت في ببلد اإلسبلـ كترل فييا 
دعكة إلى األمر بالمعركؼ كالنيي عف  بأىنَّياياء، كالبدع بكافة أشكاليا. كيصفيا أتباعيا ٌكلبالقبكر كباأل

فالٌكىىابٌيكف  .ةالصالح في إتباع القرآف كالسُّنٌ  المنكر كالرجكع إلى اإلسبلـ الصافي كطريقة السمؼ
حممة لكاء اإلسبلـ الحؽ الخالي مف الشكائب كالبدع الذم يجب عمى سائر المسمميف  أىنَّيـيعتقدكف 

  .جكىرية لدييـ تجعميـ يجدكف تبريرات لكؿ سمككياتيـ كأفعاليـإتباعو. كيعتبر ىذا التصكر نقطة 

 أىفَّ ؾ ػػػذل الشّْيعية،يتقاطعكف في ىذه النقطة بالتحديد مع  أىنَّيـارقة تكمف ػػػػفالمن  أىفَّ ر ػػػػغي
(، فكميما تعمف التزاـ الٌكىىابٌيةية )المرجعي العاـ عف السمفية السُّنٌ ا ػػػال تختمؼ في إطارىالشّْيعية السمفية 
 .(1) البيتكاقتصارىا عمى أئمة آؿ الشّْيعية ع انضغاط قائمة السمؼ لدل السمفية ػػػم ة لكفٌ كالسُّنٌ الكتاب 

إلى  قديـ ينتقؿ مف اختبلؼ مذىبي كفقيي الصػػػػػػػراعذه المزايدة عمى اإلسبلـ مف الطرفيف جعمت ػػػػى
نمكذج الحقيقي جسد األي يما يي بمعنى أيٌ  اإلسبلمػػػيعمى مف يتزعـ العالـ  ٌسياسػػػي - إيديكلكجي صػػػػػػػراع

 اين ػػػإيديكلكج اػػػمنافسن  السعػػػػػػػػػػكديةأف ترل في  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافدفع ىذا  ة.اإلسبلمػػػيلئلػسبلـ كالدكلة كالحصرم 
مينيةك الٌكىىابٌية اإليديكلكجي بيف  الصػػػػػػػراع أىفَّ يعني  مما السعػػػػػػػػػػكديةليا كنفس الحالة تنطبؽ عمى   الخي

ال عمى اإلسبلـ،  الييػػػػػػػمنػػػػػةكالرغبة في  الٌسياسػػػةي ليمتد إلى عالـ ػػي كالثقافػػػينرج عف نطاقو الدّْ ػػػػخ
  .نػػػػػػػػظامييمااف في نقطة االدعاء بإسبلمية ػػػػيشتركٌ  كاإليرانػػػػػػػػػػػي السعػػػػػػػػػػكدم النػػػػػػػػظاميف أىفَّ  ًسيَّما

بد ــــمد بن عـــمحؤسسو ار مي ػػػػ، فقد اعتمد بشكؿ أساسي عمى أفكالٌكىىابيٌ ر ػػػػككؿ الفً ػػػػػػا أصػػػأمٌ 
 نجد منطقة مف قبيمة بني تميـ في ػػػػػػػػػػػػػػػ )حنبمي( يف سٌُّنيـ(، كىك عالـ دّْ 1791 -ـ 1703) ابــــالوى

لمدكلة ٌكؿ األ يني كالبلىكتيكالقائد الدّْ  ػػػػػػػػػػػػػػػ البدكية كبالتحديد في العيينة مف كادم حنيفة كسط نجد
ى، اشتير بدعكاتو إلى رد اإلسبلـ إلى شكمو األصمي مع التركيز عمى التكحيد ػػػػلك األي  السعػػػػػػػػػػكدية

الرد عمى  ،انـــأصول اإليم ،ةــالثـــول الثــكتاب اْلص، دــكتاب التوحي :كمف أشير مؤلفاتو .كالعقيدة
مف طرؼ  طردهأك باألصح  ػػػػػػػػػػػػػػػى محمد بف عبد الكىاب بعد خركجو ػػػػد التقػػػكق كغيرىا. ... ،ةـــالرافض
بف سعكد آؿ مقرف كاتفؽ  الدرعية محمدمف بمدتو العيينة بأمير  ػػػػػػػػػػػػػػػ بف معمر األٌكؿ عثمافحميفو 
ما يقكؿ ػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػ . كفي ذاؾ اليـك1744عاـ  السعػػػػػػػػػػكدية - الٌكىىػػػػػػػابٌيػػةبلف عمى إقامة الدكلة ػػػالرج

                                                           
 العربػػػػػػػػػٌية، )بيركت: الشركة والُسّنية بحث في تأثيرىا عمى االندماج االجتماعي الشّْيعيةالسمفية  عبد اهلل البريدم، (1)
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 .(1) كالسيؼذىب مبيف ال أىماألمير  ادةػػػػصمح كسيدة المي ػػد بيف عقيػػػالعي عيقد ػػػػػػػػػػػػػػػ انيــــالريحين ـــــأم
 Louis Alexander Olivier)سي ــــدو كوران يوــــيفلأو ندر ـــس ألكســـلويي ػػػستشرؽ الفرنسالمي د ػػػػػؤككيي 

De Corancez)  َّمف األسباب الرئيسية النتشار المذىب  ييعد التحالؼ الذم كاف بيف الرجميف أىف
، حيث زاد الحركة قكةن جعمتيا تخرج مف ميدىا في أرض نجد العربػػػػػػػػػٌيةفي كامؿ الجزيرة الٌكىىابٌي 

 .(2) ابٌييفػػػػالٌكىى كتؤسس لشعب كىكية جديدة تحت اسـ 

- ىػ 661) يةـــابن تيمين ي الدّ ــتقر ػػػػػػككعمى إحياء فً بشكؿ كبير الٌكىىابٌية ز ػػػػكترتك
 ال ،ـ(1350 - ـ1292ىػ/751 -ىػ 691) وزيةــــم الجـــقي ابنكتمميذه  ـ(1328 - ـ1263ىػ/728
كمف أىـ المصادر التي يبني . انى عنيغا ال ػػػابف تيمية مرجعن  تيعد كيتبأيف  .في مجاؿ العقيدة ًسيَّما

في  النَّبوية السُّّنةمنياج  نجد:الٌكىىابٌية كرىـ كالتي تتصدر المكتبات اإللكتركنية فً كف ػػػػػالٌكىىابيٌ عمييا 
 تيمية؛لػ: ابف  لـــل والنقــارض العقــدرء تع ؛لػ: ابف تيمية مجمدات( 09) والقدرية الشّْيعةالرد عمى 
كتاب التوحيد الذي ىو حق ا  ؛لػ: ابف قيـ الجكزية طريق اليجرتينلػ: ابف تيمية،  اوىـــمجموع الفت
د ـــمـــأحمذىب اإلماـ الٌكىىابٌية ا في مجاؿ الفقو فقد اتبعت ػػػػػأمٌ  ؛لػ: محمد بف عبد الكىاب عمى العبيد

  .لــــن حنبــب

طمقكف عمى أنفسيـ اسـ ابقكف يي ػػػاف أتباع ىذه المدرسة السػػػػاريخية كػػػف الناحية التػػػكم
التاريخية تستعمؿ ىذا  يـكتابػػػػاتجؿ  أىفَّ شركيف، حيث " في مقابؿ المي مونــــالمسم" أك "دونــــوحالمُ "

أتباع ىذه المدرسة الحاليكف  أىفَّ ". في حيف وارجـــالخطمقكف عمييـ اسـ "صكميـ فكانكا يي خي  اػػػػاالسـ، أمٌ 
ا استخداـ اسـ "ػػػ". كقد شيونــــالسمف" ك"يةــــالسمففضمكف استخداـ اسـ "يي  " مف ونــــالّوَىابيّ اع أيضن

زنا لو تاريخو كخصائصو كمصنفاتو ميٌ ا مي ػػػػكرين ارنا فً ػػػػكف تيػػػمشكٌ يي  أىنَّيـالطرفيف كاسـ عمىـ عمييـ مف باب 
اسـ الٌكىىابٌيكف ا يرفض ػػػػبينم .(3) األمكركشيكخو، كىك يختمؼ عف التيار العاـ لمسمفية في كثير مف 

 أىفَّ يا ػػػػأٌكلمف خبلؿ االستناد إلى عدة نقاط:  الرفضبرركف ىذا فضمكف سمفية عميو، كىـ يي كيي ٌكىىابٌية 
الشيخ محمد بف عبد الكىاب  أىفَّ ما ػػػمف أسماء اهلل الحسنى ال ينبغي أف يينسب لغير اهلل. كالكىاب اسـ 

 الٌكىىابٌيةعكد باألساس إلى الحركة الخارجية يي الٌكىىابٌية سمى مي  أىفَّ ا جديدنا، ناىيؾ ػػػلـ يبتدع مذىبن 
 تيارت مدينة في كبالتحديد) المغػػػرب ببلد في اليجرم الثػػػػػانػػػػػػػػػػيأسست في القرف تاإلباضية التي 

                                                           
 .30(، ص 1928)بيركت: المطبعة العممية ليكسؼ،  1 ، طتاريخ نجد الحديث وممحقاتوأميف الريحاني،  (1)
: رياض الريس لمكتب )لندف، ترجمة: مجمكعو مف الباحثيف تاريخ ما أىممو التاريخ الّوَىابّيونلكيس دك ككرانسي،  (2)

 .18(، ص 2003كالنشر، 
 .10(، ص 2008)القاىرة: مكتبة مدبكلي،  3 ، طقراءة تحميمية الّوَىابيّ  الّسياســـيالفكر أحمد الكاتب،  (3)
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سمى منسكب ألب محمد بف المي  أىفَّ ما ػػػػػعمى يد عبد الكىاب بف عبد الرحمف بف رستـ، ك( الجزائرية
  نسبة إليو ال ألبيو.دية ـــحملمُ ا أىمسمى الحركة باسمو عبد الكىاب، كاألحرل أف تي 

خطأن عممينا  ييعدبشكؿ عاـ فقط الٌكىىابٌية الحديث عف  أىفَّ  داويــــاض الصيــــــريرل الباحث ػػػػػكي
اريخي بيف السمطة ػػػؾ تعني التحالؼ التػػػ"، كىي بذلالسعــــــــــودية - الّوَىـــــــابّيــة ي: "ػػػكالتسمية األدؽ ى

الكىاب، كبالتقائيما مثمة في ابف عبد ينية مي في محمد ابف سعكد كالسمطة الدّْ  مثمةن المالية مي  الٌسياسػػػية
حركة " أىنَّيا: ،السعػػػػػػػػػػكدية - الٌكىىػػػػػػػابٌيػػة مكف تعريؼكيي  .(1) المذىب عمى أرض الكاقع ؿ ىذاػػػػتشكٌ 

ية حنبمية تأسست في القرن الثامن عشر من قبل محمد بن عبد الوىاب ووفًقا نّ ينية سُّ دّْ  ّسياســـية
( تدعو إلى رد اإلسالم لشكمو اْلصمي اْلرثوذكسي Puritanism) وطيرانية لرؤية متزمتة ومتصمبة

س ـــــون لويـــــج ،اػػػػػأمٌ . "ليما الحرفي والمحافظ والتفسير الذي يستند عمى النص القرآني والحديث
إلى  تحاكؿ العكدةكعقيدتيـ الٌكىىابٌييف مذىب  أىفَّ  فيعتقد (John Lewis Burckhard) ارتــــبوركي

اف خمفاء الرسكؿ ػػػػة الذم يمارس سمطاتو مثمما كلؤلمٌ  كالٌسياسػػػييني أصكؿ اإلسبلـ كتنصيب القائد الدّْ 
( ) (2) مارسكف سمطتيـ عمى أبناء الببلد التي دخمت اإلسبلـيي.  

كالجماعة أك ما جسد الحقيقي كالكحيد كالصكرة األنقى ألىؿ السٌُّنة المي  أىنَّيـكف ػػػػالٌكىىابيٌ قد ػػػػكيعت
اب كاسعنا أماـ ػػػػفتحت الب أىنَّيا الٌكىىػػػػػػػابٌيػػة - ةػػػػػػػالسمفيز ميٌ يي . كمما ةـــة الناجيـــالفرقبػػ: سميو ني  مكف أفٍ يي 

قسـ  (الواسطية العقيدةالتكحيدم )عتقدم تركيزىا عمى الجانب المي  أىفَّ حيث ب ضكابط شديدة الصرامة
 .(3) التكحيدو أىؿ ييمثمالعالـ عندىـ بشكؿ ثنائي متضاد: عالـ مشرؾ كافر كآخر مسمـ صحيح اإليماف 

اف في السنكات األخيرة ػػػيتعرض السعػػػػػػػػػػكديةكالمممكة  الٌكىىابيٌ كر نغمقة جعمت الفً ىذه النظرة الرجعية المي 
ا  األمريكػػػػػػيي ك ػػػاإلعبلـ الغربإلى الكثير مف االنتقادات كىجمة شرسة مف طرؼ  بالتحديد، خصكصن

                                                           
، 2015 مايك 31، 3020، العدد: الحوار المتمدن"، الدّْينيةالسعكدية أخطر الحركات  الٌكىىابٌيةرياض الصيداكم، " (1)

 <http://bit.ly/2uqxQn4> ، في:2018 فبراير 01شكىد في 
)القاىرة: المركز القكمي  2، ترجمة: صبرم محمد حسف، جوالّوَىابّيينمالحظات عن البدو جكف لكيس بكركيارت، ( 2)

 .61(، ص 2007 لمترجمة،
 .400، ص المرجع السابقجماؿ سند السكيدم، ( 3)



 :الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل
  السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع أسبــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

231 

 

ؿ نكاة كآلية لتفريخ التطرؼ كاإلرىاب إلى درجة شكٌ يي الٌكىىابٌي كر ار الفً ػػػسبتمبر باعتب 11بعد أحداث 
  .(1) األخيرةفي العقكد  الٌسياسػػػيةحرمات أقرب إلى المي  ٌكىىابٌيةأصبح فيو كممة 

كجمكد إلى درجة التطرؼ جعؿ منو  حافظةن ؾ لما يحممو المذىب مف مي ػػػػب في ذلػػػكد السبػػػيع
حركة سُّّنية تدثرت ": يــــد الحــــعبما يقكؿ: ػػػػمحافظةن، فيك كاإلسبلمػػػية ينية مف أكثر االتجاىات الدّْ 

تيمية اْلكثر  )تغطت( بالمذىب الحنبمي اْلكثر محافًظ من بين المذاىب السُّّنية اْلربعة، واتكأت عمى تراث بن
مف جية لمٌكىىابٌية حافظ راث المي ػػػػفالت ".محافظًة في الحنبمية، وجاءت الوىابية لتكون امتداًدا ليذا كمو بل وأكثر

ينييف كالدّْ  الٌسياسػػػييفخصكميا  ضدَّ ةن جدنا ػػمتطرف ةن ػػػحركالٌكىىابٌية مف  اعػػػػػكالبيئة النجدية القاسية صن
 فييا اريخ بماػػػتب التد ىذا الكبلـ المصادر ككي ػػػػػؤكاألساسية العنؼ المبالغ فيو، كيي متيا كمخاليفيا، سً 

ن ـــبك ،جدــــخ نـــتاريو: ػػػػفي كتاب امــــنـــغبن اؿ: ػػػػػ، أمث(2) ت ىذه الفترةتناكلالتي الٌكىىابٌية المصادر 
حاؿ المسمميف في  غنـــــــام بنن ـــالحسي، حيث كصؼ نــــجد تاريـــخد في ــــالمج: كتابػػػػوفي ر ــــــبش

 الثـــــانــــــــــيكان أكثر المسممين في مطمع القرن  ]...[بقكلو: "الٌكىىابٌية قبؿ قياـ الدعكة  العربػػػػػػػػػٌيةشبو الجزيرة 
كىك األمر الذم الٌكىىابٌية بالشّْيعة عبلقة  ،اػػػػػأمٌ ". ]...[عشر اليجري قد ارتكسوا في الشرك وارتدوا إلى الجاىمية

ثم غزا  ،]...["األحساء، إذ قاؿ: الٌكىىابٌييف دخكؿ  غنـــــام بنييمنا أكثر، فيتضح مف خبلؿ كصؼ 
( وأميرىم عبد العزيز اْلحساء وكان خيميم نحو ثالثين، فأناخ في مكان يسمى المطيرفي وىجم الّوَىابّيونالمسممون )

المشركين )الشيعة(، فقتل منيم سبعين رجاًل وأخذ المسممون كثيًرا من اْلسمحة واْلمتعة عمى من كان فيو من 
 .(3) "والدواب

ىك اآلخر نفس الكبلـ تقريبنا بؿ يزيد عميو في كصؼ دخكؿ قكات آؿ  بشــــــر بـــند ػػػؤككيي 
ثم سار منيا إلى البصرة ونزل عندىا وسار المسممون إلى  ]...["فيقكؿ:  العػػػػراقيةسعكد إلى مدينة البصرة 
 الّوَىابّية،ىذه ىي ، في كتابو: نيةـــــواد مغـــــمحمد جما كصؼ ػػػػك .(4) "]...[جنوبيا فنيبوا فيو وقتموا قتالً 

وكذلك غزا عبد العزيز كربالء بجيشو الذي قاده ولده سعود، وىدم قبر  ]...["إلى كرببلء، فقاؿ: الٌكىىابٌييف دخكؿ 

                                                           
"، ضمف: بكؿ ارتس كغريد العربػػػػػػػػػٌية السعػػػػػػػػػػكديةبيف اإلسبلمييف كالميبرالييف في المممكة  الٌسياسػةستيفف الكركا، " (1)

، ط والمجتمع والشؤون الخارجية الّسياســـيفي الميزان االقتصاد  العربـــــــــّية السعــــــــــوديةالمممكة نكنماف )تحرير(، 
 . 59(، ص 2013، العربػػػػػػػػػٌية)بيركت: مركز دراسات الكحدة  2
 <http://bit.ly/2zztgbT> ، في:2018فبراير  01، شكىد في "الجيك كىابية"كليد عبد الحي،  (2)
 (، ص ص1994)بيركت: دار الشركؽ،  4 يف األسد، ط، تحرير كتحقيؽ: ناصر الدّْ تاريخ نجدالحسيف بف غناـ،  (3)

13 ،122. 
، تحقيؽ: عبد الرحمف بف عبد المطيؼ بف عنوان المجد في تاريخ نجدعثماف بف عبد اهلل بف بشر النجدم الحنبمي،  (4)

 .296، 90(، ص ص 1982)الرياض: مطبكعات دارة الممؾ عبد العزيز،  4 ، ط1عبد اهلل آؿ الشيخ، ج 
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الحسين، ونيب جميع ما فيو من الذخائر، وأعمل السيف بالكربالئيين رجاليم ونساءىم وأطفاليم وكان ذلك سنة 
ين في انتقاًما منو لما فعمو بضريح الحسالشّْيعة اغتالو رجل من  1218، وقتل عبد العزيز سنة ]...[ىـ1216
 . (1) "]...[كربالء

الكثير  أىفَّ بلحظ يي الشّْيعية ية أك السُّنٌ  سكاءن الٌكىىابٌية حكؿ  نجزةتابػػػػات المي لمكً ارئ ػػػػػػالق أىفَّ ما ػػػػك
نستعرض بعض مف كتبكا  ا أفٍ ػػػمنيا يتفؽ حكؿ الطابع العنيؼ كالتكفيرم ليا. كلعؿ مف المناسب ىن

ى ــــن زينــد بـــأحمنجد: الٌكىىابٌية عاصركا الدعكة  ف، فمف الذيدّْينيةباعتبارىا حركة الٌكىىابٌية عف 
، إذ كصؼ األيكلػػػػىالٌكىىابٌية اف مفتي مكة عمى المذىب الشافعي كمعاصرنا لمدعكة ػػػػ، الذم كالنــــدح

ما قالو ابن عبد الوىاب فيو كافر مشرك من لم يعتقد  َأنَّ صاروا يعتقدون  ]...["فقاؿ: الٌكىىابٌية سمكؾ أتباع 
دعى سميماف لـ يكف راضينا عمى أخ محمد بف عبد الكىاب كيي  أىفَّ ناىيؾ  .(2) "]...[ميدر الدم والمال

ينصح فييا ة ـــالّوَىابيّ رد عمى ــــة في الــــاإلليي قـــالصواع أسميا: أفكار أخيو، فكتب رسالة مطكلة
 اره التي رأل فييا تطرفنا كغمكنا كبيريف. ػػػأخاه كيرد فييا عمى أفك

ؤكدكف عمى الطابع العدكاني ف يي ييف المعاصر عمماء الدّْ  أغمب نجد اػػػأىنَّن ،اؿػػػػػػع الحػػػككاق
:  لمٌكىىابٌية، بالسمفية ال يصح، إذ الٌكىىابٌية كصؼ  أىفَّ يرل  يــــوطـــان البــــيد رمضـــسع محمــــدفنجد مثبلن

ىا باالقتداء كاإلتباع، كىي الأك ك اإلسبلمػػػية يعني أفضؿ العصكر  االصطبلحمعنى السمؼ في  أىفَّ 
( فيك مصطمح الٌكىىابٌية) مصطمح السمفية ،اػػػػػأمٌ  .ةاإلسبلمػػػي األٌمةمر مف عي  األيكلػػػػىة ػػػػػبلثػػػػالقركف الث

صمة مف قريب أك مف  ةال يمت لو بأيٌ  (3)اإلسبلمػػػي كر كالفً اإلسبلمػػػية طارئ عمى تاريخ الشريعة 
ز عف غيرىا تتميٌ  الٌكىىابٌية أىفَّ إلى  ارةــــد عمــــمحم اإلسبلمػػػي المصػػػػػرمفكر شير المي بعيد. في حيف يي 

حافظ البسيط كأفاقيا المحدكدة كأساليبيا البدكية العنيفة ما جعميا كرىا المي بفً  التيػػػػػارات اإلسبلمػػػيةمف 
فٌ ػػػػػى مركز البحث الغربكحتٌ  .(4) سكاىـراب الجزيرة كحدىـ دكف ػػػػػفي أع تنحصر اف لكؿ كاحد ػػػك ية، كا 

فٍ ك  ػػػػػػػػػػػػػػػأجمعت كميا  أىنَّياغير لمٌكىىابٌية منيا تعريؼ خاص  تتضمف  الٌكىىابٌية أىفَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػ اختمفت تعاريفيا ا 
  .(5) كالتكفيرنؼ، األصكلية، الراديكالية، العي د، التزمت، صفات كالتشدٌ 

                                                           
 .142 - 141، )]د. ـ: د. ف.، د. ت.[(، ص ص الّوَىابّيةىذه ىي محمد جكاد مغنية،  (1)
 .5 (، ص1978، )إستانبكؿ: مكتبة أشيؽ كتاب أكل، الّوَىابّيةفتنة أحمد بف زينى دحبلف،  (2)
 (، ص1988، )دمشؽ: دار الفكر، : مرحمة زمنية مباركة ال مذىب إسالميمحمد سعيد رمضاف البكطي، السمفية (3)
9. 
 .258(، ص 1997)القاىرة: دار الشركؽ،  2ط ، تيارات الفكر اإلسالميمحمد عمارة،  (4)
 .48(، ص 2015مركز البياف لمبحكث كالدراسات،  ، )الرياض:السمفية بعيون غربيةتامر طو بكر،  (5)
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 أسيس الدكلةػػػػبحكـ دكرىـ في ت السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةفي المممكة كف ػػػػػػالٌكىىابيٌ ر ػػػػكييعتب
 كػػػما ػػػػػػػػػػػػػػػفي المممكة  عددية كف أكثريةػػػػمشكٌ ال يي  أىنَّيـ بىٍيدى ، يػػػالدّْينسيطريف عمى المشيد المي  النػػػػػػػػػظاـك 

% مف 22حكالي  أىممميكف  04ة مسيطرة يقدر عددىـ بحكالي بؿ ىـ مجرد أقميٌ  ػػػػػػػػػػػػػػػ البعض يعتقد
 (Paul Aarts)س ــــارتول ـــــبد كؿ مف ػػػػؤككيي  .(1) نجدأغمبيـ في منطقة  سكاف، يستقرعدد ال

تتمتع بو  رغـ النفكذ الذم أىنَّوي ىذا األمر، إذ يعتبراف  (Carolien Roelants)س ـــــروالنتن ــــــكاروليك
  .(2) السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةة في نٌ ة بيف المسمميف السُّ أقميٌ  كفالٌكىىابيٌ ؿ ػػػػشكٌ يي ( الٌكىىابٌيةىذه الحركة )

 النّْفطيةداخؿ المممكة كخارجيا قد تكرس أكثر بفضؿ العكائد الٌكىىابٌي كذ ػػػػػفالني  أىفَّ  ،يقةػػػكالحق
التمكيؿ الناتج عف الصادرات البتركلية  أىفَّ ؾ ػػػذل حيث كانت ليذه األخيرة دكره كبير في تعزيزه كتمدده،ب

حققكا نمكنا ىائبلن كانتشارنا كبيرنا مع سبعينيات القرف الماضي سكاءن داخمينا أك خارج أف يي لمٌكىىابٌييف سمح 
الخيرية كغير  السعػػػػػػػػػػكدية - الٌكىىػػػػػػػابٌيػػةالحدكد مف خبلؿ األنشطة كالمؤلفات أك مف خبلؿ المؤسسات 

بتمكيؿ المدارس  السعػػػػػػػػػػكديةيرية . حيث بدأت الجمعيات الخ(3) العالـنتشرة في كافة أنحاء الربحية المي 
، ارنا في كافة أقطار العالـػػكالمساجد في جميع أنحاء العالـ، كعرفت الحركة عمى ىذا انتشالٌكىىابٌية 

أسيس نفسيا في ػػػػبحيث استطاعت تالٌكىىابٌية  الذم تمٌيزت بو يــــل التاريخـــــالفعدرة عمى فضبلن عف القي 
في  ليا يــشـــــورج طرابيـــــجعمى حد كصؼ ة ــّوَىابيّ  – وــالنيػ: مكف أف نسيمييا بيي  نسخة أكثر تطكرنا

 . سالميةإ - سالميةإعن العممانية كإشكالية  2ىرطقات كتابو: 

أسست بيكية خاصة ػػػت السعػػػػػػػػػػكديةالدكلة  أىفَّ يرل الكثير مف الباحثيف  ،اسػػػذا األسػػػى ىػػػكعم
ا مي ػػػػمثؿ تممت عمى جميع المككنات، كىي ال تي ( عي ٌكىىابٌية) معينةكبفئة  ا لميكيات ػػػػا أك ثقافين ػػشتركن اريخن
ي الكحيد الذم ػػػػػالممكي الخميج النػػػػػػػػػظاـحالة استثنائية، إذ تعتبر  السعػػػػػػػػػػكديةؿ ػػػػشكٌ تي حيث . (4) األخرل

(، كأدل ذلؾ في النياية إلى الٌكىىابٌية) السٌُّنية الدّْينيةحددة لممعتقدات تستند فيو ىكية الدكلة إلى قراءة مي 

                                                           
(1)

 Mehrdad Izady,"Demography of Religion in the Gulf", 2013, accessed on 13/10/2017, at: 

<http://bit.ly/2JlnaLW> 
 .14 ، صالمرجع السابقبكؿ ارتس ككاركليف ركالنتس،  (2)
 (، ص2014، )بيركت: دار مكتبة البصائر، دراسة مقارنةالعربـــــــــّي أنظمة الحكم في الوطن محمد حسف دخيؿ، ( 3)

157. 
)بيركت:  ،ياسةالمذىب ومذىبة السّ  تسيَّيس: السعــــــــوديةفي  الشّْيعيالحراك بدر اإلبراىيـ كمحمد الصادؽ،  (4)

  .13 (، ص2013 لؤلبحاث كالنشر،العربػػػػػػػػػٌية الشبكة 

http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/GulfReligionGeneral_lg.png
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ؿ ػػػػشكٌ ذا األمر يي ػػػػػى أىفَّ  ،عػػػػػػكالكاق .(1) الدكلةكاسعة النطاؽ مدعكمة مف قبؿ طاًئفي يز تميٌ  ٌسياسػػػة
كرم ليا صنعت منيا كاإلرث الفً الٌكىىابٌية خصائص  أىفَّ العديد مف المشاكؿ بسبب  السعػػػػػػػػػػكدم لمنػػػػػػػػػظاـ

قد مسيا الكثير الٌكىىابٌية كاإليديكلكجية  النػػػػػػػػػظاـالعبلقة بيف  أىفَّ عمى الرغـ  ىكية طاردة ال ىكية جامعة.
ؤسس اـ مي ػػػالمكقع المسيطر الذم كاف يتمتعكف بو أيالٌكىىابٌييف مع مركر الزمف كفقد العمماء  تغيُّرال

عمى عممية سيطر بف عبد الكىاب كاف يي  أىفَّ الٌكىىابٌية اريخ ػػػراء لتذىب بعض القي  إلى درجة أفٍ  المذىب
ٍنػػػػػػػػػػػع ذا النمط مف ػػػى كفاتو كليس أمير الدرعية محمد بف سعكد. كقد استمر ىحتٌ  الٌسياسػػػيالقرار  صي

بشكؿ  الٌسياسػػػي، أيف بدأ الحكاـ مف آؿ سعكد يسيطركف عمى المجاؿ 1892 عاـالتسيير إلى غاية 
كف ػػػمشكٌ حدركف مف نسؿ محمد بف عبد الكىاب )آؿ الشيخ( يي نطمؽ، بينما ظؿ العمماء كأىميـ المي مي 

الرسمية( كالتربية كاإلدارة كالقضاء.  الدّْينيةيف )المؤسسة ات الدّْ ػػػجماعات ضغط تسيطر عمى قطاع
الٌكىىابٌية بمقدكرىـ تطبيؽ العقيدة  ييعدالشريؾ األصغر في التكتؿ كلـ الٌكىىابٌيكف ار العمماء ػػػػس ،كبيذا

 .(2) الخارجية الٌسياسػػػةالصارمة خاصة في 

فقط  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافر غيٌ تسكؼ لف الذم اإلسبلمػػػية خ انتصار الثكرة ػػػػػاريػػػت 1979 اـػػػػػػػػع دػػػػػييع
نٌ  مف جديد، فخكؼ حكاـ آؿ سعكد مف الثكرة الجميكرية التي تيدد المنطقة الٌكىىابٌية ما سكؼ تبعث كا 

(، 1999 - 1910از )ػػػػمف جديد بقيادة عبد العزيز بف بالٌكىىابٌييف دفعيـ إلى إطبلؽ يد العمماء 
اجـ ػػػالحـر مف نفس السنة، حيف ىؾ أحداث ػػػ. ضؼ إلى ذلكالدّْينية الٌسياسػػػيةبغرض تعزيز شرعيتيـ 

( كاستكلكا عميو مطالبيف بإسقاط 1979كرفاقو الحـر المكي )( 1980 - 1936) يــــيمان العتيبـــــيجُ 
الٌكىىابٌية  الدّْينيةتكطيد سمطات المؤسسة  السعػػػػػػػػكديةقررت الحككمة  )الكافر(، عمى إثر ىذا النػػػػػػػػػظاـ
عب تحديد الدكر الدقيؽ ف الصٌ ػػػػؾ، مػػػع ذلػػػم خطر مف ىذا النكع في المستقبؿ. لمفتنة كألمٌ  ءناأكثر در 

دافعة كرئيسية ليا.  تيعد قكةيا بالتأكيد لكنٌ  السعػػػػػػػػكديةالخارجية  الٌسياسػػػةفي قرار الٌكىىابٌية الذم تمعبو 
الرسمية في  الدّْينيةكل التي تصدره المؤسسة ػػاكيظير ىذا األمر بشكؿ كاضح في المكاقؼ كالفت

أك صداـ  الشّْيعةػػ: بعبر ببل شؾ عف رؤية المممكة كمكقفيا، كتمؾ الفتكل المتعمقة كالتي تي  السعػػػػػػػػكدية
ي، كفي اآلكنة ػػػالكياف الصييكن ضدَّ ف كالمقاكمة ػػػػتعمقة بفمسطيأك المي  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعحسيف أك 

                                                           
كالككيت في منظكر  السعػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةالبحريف كالمممكة  :فية في منطقة الخميجلكرنس لكير،"الدكلة كاليكيات الطائً ( 1)

)الدكحة: مركز  7، تقرير مكجز رقـ ـفـيـة فـي مـنـطـقـة الـخـمـيـجيـاسـة الـطـائِ الـسّـ مقارف"، ضمف: مجمكعة باحثيف، 
 .9 (، ص2015 الدكلية كاإلقميمية،الدراسات 

لى يكمنا ىذا("، ضمف: بكؿ ارتس إ 1754)مف عاـ  السعػػػػػػػػكديةكالدكؿ  الٌكىىابٌيكف الدّْيفغيدك شتاينبرغ، "عمماء  (2)
شؤون والمجتمع وال الّسياســـيفي الميزان االقتصاد  العربـــــــــّية السعــــــــوديةالمممكة كغريد نكنماف )تحرير(، 

 .35 - 34(، ص ص 2013، العربػػػػػػػػػٌية)بيركت: مركز دراسات الكحدة  2، ط الخارجية
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تمعب دكرنا ىي  أىنَّيادع مجاالن لمشؾ ػػر يدؿ بما ال يػػػػػة مع قطػػػمف األزمالٌكىىابٌية كاف مكقؼ  ةاألخير 
  لممممكة. الٌسياسػػػيةدعـ التكجيات  األخرل في

 ( الُخمينيةة )ـــا عشريّ ــــــــاالثنعـــــــن : الفــــــــــــرع الثـــــانــــــــــي

ٍنػػػػػػػػػػػعا في عممية ػػػي دكرنا أكثر كضكحن ػػػيديكلكجر اإلتغيٌ يمعب المي  السعػػػػػػػػكديةس ػػػػى عكػػػعم  صي
، الٌسياسػػػي كنػػػػػػػػػظامياا بحكـ طبيعة زعيـ الثكرة ػػػ. يبدك ىذا منطقين اإليرانػػػػػػػػػػػيةالقرار في الجميكرية 

اسينا ػػػحددنا أسمي  ييعداالثنا عشرم كما طرأ عميو مف تجديد بفضؿ ركح اهلل الخميني الشّْيعي فالمذىب 
 عمرىا.  األٌكؿ مف. خاصة في العقد اإليرانػػػػػػػػػػػيتيفة كالخارجية الداخمػػػي الٌسياسػػػتيفحددات مف مي 

 عف رؤيتو لمكانة تعبير أحسف "نا نواجو الدنيا مواجية عقائديةإنّ " ة الخمينيػػػػػبر مقكلتعكتي 

مف الدستكر  ؾ، فإٌف المادة الخامسةػػػػػبلكة عمى ذلػػػػع ،إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ٌسياسػػػةالشّْيعية في  اإليديكلكجية
مامة بكالية أحؽ الناس ييعدالفقيو الشّْيعي  أىفَّ  دػػػػؤكتي  اإليرانػػػػػػػػػػػي  غيبة في زمفاإليرانػػػػػػػػػػػية  األٌمة األمر كا 

مف خبلؿ تصنيفيا الذاتي  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػراف الٌسياسػػػيةيف كاإليديكلكجية لميكية تتضح أىمية الدّْ ما ػػػػك اإلماـ.
)الجميكرية  اإليرانػػػػػػػػػػػيةعمى القكمية اإلسبلمػػػية سبقت في اسميا الرسمي صفة  أيفكجميكرية إسبلمية 

نجده في أغمب المؤسسات الرسمية  النػػػػػػػػػظاـذا التسبيؽ إلسبلمية ػػػ(، كىاإليرانػػػػػػػػػػػيةاإلسبلمػػػية 
يديكلكجية إكالتي ىي شركط  ،ؾ عف الشركط البلزمة لتكلي المناصب الرسميةػػػ، ناىياإليرانػػػػػػػػػػػية

 أىفَّ  أىم ؛مذىب الرسمي لمببلدالك اإلسبلمػػػية  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاس مف خبلؿ اإليماف بمبادئ جميكرية ػػػباألس
يقترف باإليماف بكالية الفقيو المطمقة كما جاء بيا الخميني )نيج  لـ ما كىاؼو ة كمذىب غير االثنا عشريٌ 

بعد الثكرة. أيف أمر  اإليرانػػػػػػػػػػػياإلماـ(. كيتضح ىذا األمر كذلؾ مف خبلؿ تغيير رمز العمـ الكطني 
 رمز الزرادشتية باسـ الجبللة "اهلل". ييعدالخميني باستبداؿ األسد الشمسي كالذم 

نزعةن ٌسياسػػػية أكثر منيا عقيدةن ٌدينية تتمحكر أساسنا  (Shiism)اريخػػػػػينػػػػػا، كانت الشّْيعية ػػػت
حكؿ مسألة الخبلفة أك اإلمامة كأحقية طرؼ عمى غيره، حيث تعكد الجذكر األيكلػػػػػى لمتشّْيُّع ألٌكؿ 

ـ(، أيف دب الخبلؼ بيف  632لميجرة ) 11( في عاـ تصادـ ٌسياسػػػي كقع بعد كفاة النَّبي محمد )
ف يخمفو. فكػػػاف صػػػراعه بيف المياجريف كاألنصار )سقيفة بني ساعدة( ثـ بيف المسمميف عمى م

المياجريف )قريش( فيما بينيـ، حيث ذىب بعض المسمميف أىنَّوي ينبغي اختيار خميفتو عف طريؽ 
كـ ألقارب الرسكؿ )ػػػػالشكرل؛ فيما أراد آخركف إسن . تــــآل البي( كالذم سيعرفكف فيما بعد بػػػ: اد الحي

أبـــو بكــــر الصــــديق كاستطاع المسممكف األكائؿ تجاكز ىذه المحنة لبضع سنيف أيف حكـ كؿ مف: 
() (11 13 -ىػ ،)عمــــر بـــن الخــــطاب ىػ() (13 23-ىػ ،)عثـــمان بـــن عفـــان ىػ() 
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( ىػ( كىك بف عـ النَّبي ) 40 -ىػ 35) ()عمي بـــن أبـــي طالــــبىػ(، كأخيرنا 35 -ىػ 23)
كمف جاء بعده مف نسمو بدأ التاريخ الحقيقي لمشّْيعة في التبمكر. أيف ( )كصيره، كمع اإلماـ عمي 
مع معاكية بف أبي سفياف، كمع بعض كبار الصحابة ػػػػػػػػػػػػػػػ كىـ: طمحة  ()كاف صػػػػػػػراع اإلماـ عمي 

عرؼ بػػ:  ػػػػػػػػػػػػػػػ فيما ، كأـ المؤمنيف عائشة في كقعة الجمؿ()ر بف العكاـ ، كالزبي()بف عبيد اهلل 
 ذك أثر كبير في تشٌكؿ الشخصيَّة الشّْيعية.  رىــة الكبـــالفتن

مف جية، كخصكمو مف جية أخرل آنذاؾ كانت  كشّْيعتوات بيف عمي ػػػػبلفالخً  أىفَّ  ،يقةػػػكالحق
كرات التي قادىا بعص أبناء كأحفاد اإلماـ عمي كانت كميا ػػػالتمردات أك الثخالصة، كحٌتى  ٌسياسػػػية

انقمبت مع مركر الزمف إلى  الٌسياسػػػيةزعة ىذه النٌ  أىفَّ  بىٍيدى ألسباب تتعمؽ بالحكـ كأحقية آؿ البيت فيو، 
ا بعدينية كمذىبية، عقيدة دّْ  عمي عمى  تؿ الحسيف بفأيف قي  ـ(،680 - ق 61) كاقعة كرببلء خصكصن

كفية كأقكاؿ الفرؽ الكبلمية كالصي  الفارسػػػػػػػػيةمع الثقافة الشّْيعية  المتزاجدىا كاف ػػػػيد القكات األمكية. كبع
كأحياننا  ةكثير  كانقسامات تعرض لتحكالتالشّْيعي كر الفً  أىفَّ ما ػػػػػكؿ ىذا المذىب. أساسي في تشكٌ  دكره 

لذا يجب عمى الباحث  الشّْيعة،فرؽ إاٌل التسمية التي تجمع  في بعض الحاالت جذرية بحيث لـ يبقى
 في نصابيا. يػػػػاأك القارئ أف يككف مدركنا ليذه األمكر حٌتى يضع

ػػا اػػػػػين تاريخ  في القرف السادس عشرة، كفي إطار إالٌ شّْيعية دكلة ل إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافـ تتحكؿ ػػػػل ،أيضن
ـ 1299ة )ػػػػ( كاإلمبراطكرية العثماني1736 –ـ 1501ة )ػػػػبيف الدكلة الصفكي طكيؿ ٌسياسػػػيصػػػػػػػراع 

عتبر كفرضو عمى الناس، كيي  الجعفرم الشّْيعيـ(، أيف قاـ الصفكيكف بنشر المذىب 1923 –
سمى في ما كانت تي ػػػػك ارسػػػػأك ببلد ف إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ، كألفٌ فارسػػػػػػػػيةية ال ػػػػػركبللة تي الصفكيكف في األصؿ سي 

يا لجأت إلى استيراد مجمكعة مف ، فإنٌ الشّْيعة يفالدّْ  تمؾ الحقبة لـ يكف فييا عدد كافي مف عمماء
الجعفرم مف الشّْيعي كر ؿ معقؿ الفً ناف، كبالتحديد مف جبؿ عامً ػػػرب مف لبػػػػػػالعالشّْيعة  يفالدّْ عمماء 

 مف البحريف.الشّْيعة  يفالدّْ أجؿ إرساء دعائـ ىذا المذىب الجديد، إضافة إلى بعض عمماء 

، الشّْيعيةسكاءن سمبنا أك ايجابنا عمى  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافنكر أثر الحكـ الصفكم د أف يي ػػػػيع أحػػػكال يستط
لمدكلة كأغمبية ديمغرافية كاستمر ىذا  ارسمين  امذىبن ة االثني عشريٌ الشّْيعية مف جعؿ  أٌكؿفالصفكييف ىـ 

رسمي  مذىبك التشّْيُّعالدكلة الكحيدة التي استقر فييا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعتبر ما تي ػػػػك .يػػػػاألمر حٌتى الكقت الحال
ؤسس )تركي األصؿ( مي اه ػػػادر شػػػات البلحقيف عمى غرار نالشػػػػػاىت بعض محاكالرغـ بعض  ػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكلة الصفكية ليست  أىفَّ  عمى الرغـ مف  ػػػػػػػػػػػػػػػ ( إحياء مذىب السٌُّنة1796 – 1736الدكلة األفشارية )
، فقد سبقيـ الفاطميكف )الدكلة العبيدية( كالحمدانيكف، الشّْيعيدكلة أقاميا حكاـ ينتمكف لممذىب أٌكؿ 

مع زكاؿ دكليـ كلـ يبقى الشّْيعية لـ يترككف أثرنا بعدىـ بحيث اختفت  أىنَّيـإاٌل  كغيرىـ، كالبكيييكف،...
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 التشّْيُّعالعجـ عمى  مف لىديفٍ ذا، التأثير ػػػػـ ىػػػػليا أثر في المجتمع الذم حافظ عمى سٌُّنيتو عمكمنا. كرغ
ا ػػػفي الحقيقة مذىبن الشّْيعية ، إذ تعتبر العربػػػػػػػػػٌيةا عمكمنا عمى أصالتيما ػػػحافظ أىنَّيما غيرالشّْيعة ك 

فإٌف ترسيخ ىذا المذىب كتطكيره كاف  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكر، كحٌتى في كالفً  مف حيث النشأة كالتطكرعربػػػػػػػػػينا 
كىي قيـٌ الشّْيعة لي بلٌ أىـ مدينة لتككيف المي  أىفَّ ما ػػػػكرب كليس الفرس، ػػػػػالعالشّْيعة  يفالدّْ عمى يد عمماء 
 .اػػػفي قيامي ربػػػػػيعكد الفضؿ لمع

كرة كعقيدة كفً  التشّْيُّعالحديث عف  إالٌ  ةاإلسبلمػػػيدـ المذاىب ػػػػػأق ي مفالشّْيع المذاىب عتبركيي 
إلى فرقة  ٌسياسػػػية)التحكؿ مف حركة  بالٌسياسػػةكاالعتقاد  يفالدّْ ليس باألمر السيؿ تحديدنا عندما يختمط 

 ًسيَّما ال(، ضدَّ  / تحيز)مععب التفريؽ بينيما كالخركج بمكقؼ كاضح غير مي ينية( ما يجعؿ مف الصٌ دّْ 
ينية لدل الجماعات التي بنت أساسيا عمى أسس ا ما يتـ إعطائيا صبغة دّْ ػػػػغالبن  الٌسياسػػػيةالمسائؿ  أىفَّ 
لى أحاديث نبكية تعبر عف حقيـ في إالذيف يستندكف في نظريتيـ الشّْيعة ينية خالصة، عمى غرار دّْ 

ديث ـــحفي بعض األحاديث مثؿ:  () محمد النَّبيالحكـ مف خبلؿ النص السماكم طبقنا ألمر مف 
نصطدـ  أىنَّنػػػاؾ ػػناىي .()ث الخمفاء القرشيين االثنا عشرـــوحدي، ()رـــديث الغديـــوح، () ةــالمنزل
. الٌكىىابٌييفإلى غاية  األمػػكييفمنذ  الٌسياسػػػييفصكميـ أغمبيا كتبيا خي  أىفَّ  إالٌ  حكليـ كتابػػػػات كثيرةمع 

غرضة( مف أجؿ التشكيش عمى غالطات )الدعاية المي كييف )بني أمية( الكثير مف المي ػػفقد استعمؿ األم
ى في كضع بعض حتٌ  كاف ليـ يد أىنَّوي خصكمييـ )آؿ البيت بصفة خاصة(، كقد ذىب البعض 

)األحاديث المكضكعة(، كقد سمؾ بنك العباس بعد كصكليـ إلى الحكـ نفس لمنَّبي األحاديث المنسكبة 
(  األمػػكييفالمنيج تجاه خصكميـ  ىـ  ػػػػػػػػػػػػػػػالعباسييف  أىفَّ ؾ. رغـ ػػكذلكالشّْيعة )الٌسب عمى المنابر مثبلن

                                                           
()  مع مجمكعة مف األحاديث األخرل فيما يعتبركنو أحقية  الشّْيعةحديث المنزلة عبارة عف حديث نبكم يستند عميو

أنت مني بمنزلة ىارون من موسى عمى "( كينص الحديث عمي بف أبي طالب في الخبلفة بعد كفاة الرسكؿ محمد )
( أدلى بيذا الحديث في يـك المؤاخاة كيـك بدر كيـك ، فإٌف الرسكؿ )الشّْيعيةكحسب المصادر  إال أنو ال نبي بعدي"

مشكاة المصابيح، فتح خيبر كغزكة تبكؾ كيـك غدير خـ كحجة الكداع. ذكر الحديث البخارم كالتبريزم في كتابو: 
 .قطف اْلزىار المتناثرة في اْلخبار المتواترة، كالسيكطي في كتابو: أسنى المطالبتابو: كالشافعي في ك

( )كالشّْيعة،ىك حديث صحيح يصؿ لدرجة التكاتر عند السٌُّنة  حديث الغدير ( مركم عف النَّبي محمد في يـك )18 
قيرب الجحفة، كفي نص الحديث أف  ُخمىػ، في طريؽ عكدتو بعد حجة الكداع في غدير ييدعى  10مف ذم الحجة سنة 

: "إّن ا موالي وأنا ولي كّل مؤمن ومؤمنة. وأخذ بيد عمي بن أبي طالب وقال: رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ قاؿ
ُه الميمَّ ألسُت أوَلى بالمؤمنيَن من أنفِسِيم وأزواِجي أمياُتُيم فقمَنا: بَمى يا رسوَل اِ قال: فَمن كنُت موالهُ فعميّّ موال

 واِل من وااُله وعاِد َمن عاَداُه".
( )" :سمعت النَّبي ركم عف جابر بف سمرة في صحيح البخارم: حديث االثني عشر خميفة( ) يقول يكون اثنا

 ".عشر أميرا فقال كممة لم أسمعيا فقال أبي إنو قال كميم من قريش
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ا مف آؿ البيت )العباس عـ  في األصؿ، ثـ انفصمكا عنيا بعد الشّْيعية كانكا مع الدعكة  ػػػػػػػػػػػػػػػ( النَّبيأيضن
 استقرار األمر ليـ. 

ؤرخي العقائد عدة مف مي كالمي لمشّْيعة ات المناكئة ػػػت كثرة الدراسػػػػػأعط ،اسػػػذا األسػػػػػػػى ىػػكعم
ما يجب ػػػ. كالٌسياسػػػيةكأفكارىـ الشّْيعة عف حقيقة عقيدة  مشكىةن  دىا صكرةن عدتعمى اإلسبلمػػػية الفرؽ 
(  األصمية قد كتبت في ظركؼ الدفاع عف عقائدىـ )دفاع /الشّْيعة مصادر  أىفَّ إلى  التنكيو  ضدَّ ىجـك

  .(1) كليس العممية التي تستند عمى العقؿ كالمنطؽ المعارضيف ليـ، لذلؾ طغت عمييا الصبغة السجالية

إذ يتراكح عددىـ  ة،طاًئفة إسبلمية بعد السُّنٌ ي أكبر ػػػػػػثانالشّْيعة  ييعدف الناحية الديمغرافية ػػػم
% مف إجمالي عدد المسمميف 13% إلى 10مميكف نسمة بنسبة  200ك 154ا ما بيف ػػػفي العالـ حالين 

 François Thual)ال )ـــتوي سواــفرني ػػػاحث الفرنسػػفي العالـ )عدـ كجكد إحصائيات دقيقة(، كيقدر الب
المسمميف في العالـ بنحك مميار كمائتي مميكف نسمة كمرجحه أف يصؿ في السنكات القادمة نحك عدد 

ظيرت فرؽ كثير مف  كرية فقدا مف الناحية الفً ػػػػ. أمٌ (2) % منيـ12إلى  10مف الشّْيعة ؿ ػػػشكٌ ممياريف، يي 
فإٌف  ،)سٌُّني( داديــــيار البغـــعبد القالشيخ  اإلسبلمػػػي فحسباريخ ػػػالت عمى مر كامتدادالشّْيعة 

ة أصناؼ كبرل: زيدية، إمامية، ػػػػأربع إلى اف عمي رضى اهلل عنوػػػػ( افترقت بعد زمالشّْيعةالرافضة )
)اإلمامية أك الجعفرية أك  ةريّ ــــا عشــــاالثن سكلا اختفى كلـ يبقى ػػػػأغمبي أىفَّ  بىٍيدى  .(3) ةكغبلي كيسانية 
% مف 90مكف حكالي ػػػػشكٌ عددنا في الكقت الحالي، حيث يي الشّْيعة سمى كذلؾ(، كىـ أكثر الرافضة تي 
الزيدية، أضافة إلى الشّْيعة مميكف( ثـ  50يمييـ مف حيث العدد اإلسماعيميكف )عددىـ حكالي  الشّْيعة،
 الدركز. 

ة الذم أصبح يطمؽ عمى االثنا عشريٌ لمشّْيعة ذا كمو المفيكـ المعاصر ػػػف مف ىػػػنا نحػػػا ييمػػػم
كف أغمبية سكاف بعض البمداف ػػػمشكٌ كالذيف يي  التي تقابؿ السٌُّنة.الشّْيعة األبرز مف الطاًئفة كىـ 

ما ػػػناف، كػػػػكمبالطكاًئؼ داف، ىـ مف كبرل ػػػراؽ، كفي بعض البمػػػػف، كأذربيجاف، كالعػػػػ، كالبحريإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافك
                                                           

االثني عشرية في عصر الغيبة"، )أطركحة دكتكراه في العمـك  الشّْيعةلدل  الٌسياسػػػيفاخر جاسـ، "تطكر الفكر  (1)
(، 2008المفتكحة في الدنمارؾ، العربػػػػػػػػػٌية األكاديمية كالٌسياسة غير منشكرة، مقدمة إلى مجمس آلية القانكف  الٌسياسية

 .3ص 
رجمة: نسيب عكف )بيركت: دار الفارابي، ت في العالم صحوة المستبعدين واستراتيجيتيم، الشّْيعةفرنسكا تكياؿ،  (2)

 .25(، ص 2007
، تحقيؽ لجنة الَفْرُق بين الِفَرق وبيان الفرق الناجية منيمأبي منصكر عبد القاىر بف طاىر بف محمد البغدادم، ( 3)

 .15 (، ص1982: منشكرات دار األفاؽ الجديدة، )بيركت 5في دار األفاؽ الجديدة، ط العربػػػػػػػػػٌي احياء التراث 
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د، ػػػػغانستاف، كالينػػػػتاف، كأفػػػػكيت، كباكسػػػ، كالككالسعػػػػػػػػػػكديةات كبيرة في بعض البمداف أقميٌ  ييشٌكمػػػكف
ما جعؿ الجماعات  .ياػػػارات، كتركػػػر، كاإلمػػػات صغرل، كقطأقميٌ  ييشٌكمػػػكفكغيرىا. كفي بمداف أخرل 

ى ػػتحميؿ جغراسي )جيكبكلتيكي( لمشرقيف األدن مكف تخطيو في أمٌ عنصرنا كعامبلن ال يي الشّْيعية 
المخزكف ¾ ع ػػػػاة أربػػػػبلثػػػالتي تحتكم عمى ث الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ  كاألكسط. خاصةن أف منطقة الخميج

ككف  في تكمف المعضمة أىفَّ  بىٍيدى   ،(1) ـػػػالعالالمكجكدكف في الشّْيعة % مف 75يسكنيا  النّْفطالعالمي مف 
اـ  ػػػحك طرؼ مف حككمةمي  ػػػػػػػػػػػػػػػ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف عدا ػػػػػػػػػػػػػػػ عددية أغمبية الشّْيعة فييا ؿػػػػشكٌ يي  التي الدكؿ أغمب
بشكؿ عاـ عرؼ بعض االتساع مف الناحية الشّْيعة صطمح مي  أىفَّ  ،اػػػرة ىنػاػػػكتجدر اإلش .السٌُّنة مف

كييف ػػػػطياتو العم حيث أصبح يجمع فيالطاًئفية أيف تنامت  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعداث ػػػػأح اإلعبلمية بعد
 ة. عشريٌ  االثنيالشّْيعة ييف( إضافة طابعنا إلى ػػػػف )الحكثػػػػف في اليمػػػصيرية( كالزيدية )الني ػػػػفي سكري

في القرف  ، ىذه األخيرة كلدتا مف اإلماميةػػػػػة فريقن عشريٌ  تيعد االثنا ،اريخيةػػػػف الناحية التػػػػم
التي كانت تحارب الدكلة  الزيدية( الكيسانية،)الشّْيعية اليجرم مف بيف عدد مف الفرؽ  الثػػػػػانػػػػػػػػػػي

طكركا  ألىنَّيـاإلمامية بمقبيـ ىذا  تالفاطمييف. كامتاز ة العمكييف أك ػػػاألمكية كتمتؼ حكؿ عدد مف األئم
كيعكد الفضؿ لجعفر الصادؽ )اإلماـ السادس ينية، إلى عقيدة دّْ  ٌسياسػػػيكالءىـ ألىؿ البيت مف كالء 

 الصادؽ جعفر كفاة أحدثتكعمى ىذا،  .ة( في تبمكر مذىب اإلمامية بشكؿ حقيقيعند االثنا عشريٌ 
اإلمامية الشّْيعة فرؽ  كىي إحدلمت فرقة اإلسماعيمية، تشكٌ  بحيث اإلمامية ضمف اػػػداخمين  اػػػانقسمن 

 أىفَّ ة في مفيكـ اإلمامة إاٌل ة. كيشترؾ اإلسماعيمية مع االثنا عشريٌ كثاني أكبرىا بعد االثني عشريٌ 
بعد مكت اإلماـ السادس جعفر الصادؽ، إذ رأل فريؽ مف الشّْيعة االنشقاؽ كقع بينيـ كبيف باقي 

سمى )تي  اركــــيل المبــــإسماعنو األكبر الذم أكصى لو اإلمامة في ابً  أىفَّ )اإلمامية( الشّْيعة جميكر 
ع(، ػػػػػماـ السابة في اإلك مباركية كأحياننا سبعية الختبلفيـ مع االثنا عشريٌ أالفرؽ باسمو إسماعمية 

ع( لثبكت مكت إسماعيؿ في ػػػػاإلماـ ىك أخكه مكسى الكاظـ )اإلماـ الساب أىفَّ ا رأل فريؽ آخر ػػػػبينم
 حياة أبيو كشيادة الناس ذلؾ. 

العمكية  محككمة مف طرؼ ىذه السبللة اإلسماعيمية استطاعت أف تنشأ دكلة أىفَّ  ،اؿػػػػػػكالح
ٍفىة ػػ:ب تعرف اإلسبلمػػػي،كحكمت جزءن ميمنا مف العالـ  امتدت لعدة قركفالشّْيعية  أك  الفىاًطًميَّة الًخبلى

ت منافسنا كبيرنا في الشرعية )الخبلفة( لمعباسييف ػػػ، كالتي كانـ(1171 –ـ 909)العيبىٍيًديَّة  الدٍَّكلىة
كبيرنا مف اإلسماعيمييف ىـ أتباع  جزءن  ػػػػػػػػػػػػػػػ الحاليي الكقت ف ػػػػػػػػػػػػػػػ أىفَّ  ،اػػػػارة ىنػػػػتجدر اإلش)السٌُّنة(، 

ا  سمكفكيي األغا خاف   .زاريةـــالنأيضن
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يا لـ تكسب ىذه التسمية إاٌل في منتصؼ القرف فإنٌ الشّْيعة االثنا عشرٌية كدة إلى ػػػػػكبالع
الشّْيعية ختص في الجماعات المي  اإليرانػػػػػػػػػػػي الباحث شر الميبلدم، كحسبا/ الع لميجرة الػػػػػػػػػرابػػػػػػػػػػػػػػػػع

 جاء ػػػػػػػػػػػػػػػ عشرٌيةاالثنا  أىم ػػػػػػػػػػػػػػػ ليذه التسمية أٌكؿ استعماؿ فإفٌ  (Farhad Daftary) تريــــاد دفــــفرى
عمي بف أبي  أىم األئمة أىفَّ قد االثنا عشريكف ػػػكيعت .(1) عشر الثػػػػػانػػػػػػػػػػيماـ بعد عدة عقكد مف غبية اإل

عينيف مف معصكميف كمي  محمد( النَّبيامنا مف كلده )مف زكجتو فاطمة بنت ػػػػكأحد عشر إم () طالب
الشكرل كطريؽ النتخاب اإلماـ، ككاف قكليـ ىذا رد فعؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػ بناء عمى ذلؾ ػػػػػػػػػػػػػػػكرفضكا   قبؿ اهلل.

ة بالطاعة يـ لمسمطة بالكراثة كادعائيـ لمعصمة كمطالبتيـ لؤلمٌ كتداكلعمى تسمط الحكاـ األمكييف بالقكة 
 الشّْيعةلدل االثني عشرية فقد كلدت بشكؿ خاص في صفكؼ  الٌسياسػػػيةالنظرية  ،اػػػػػأمٌ المطمقة. 

العمكدية د الذم كاف يمتـز بقانكف الكراثة تشدٌ )مكسى الكاظـ(، كباألخص في الجناح المي  ويةـــالموس
 كتحديد مسبقةتسامح فيو، كقد قاؿ ىذا الجناح بكجكد قائمة  مف األب إلى االبف البكر( كال يقبؿ أمٌ )

اػػػإمباثني عشر  () أسماء األئمة مف قبؿ الرسكؿ امن
 (2).  

كتاب سميـ بف ب أك ةـــاب السقيفــــكت ػػ:الككفي في كتابو المعركؼ بسيميـ بف قيس عتبر كيي 
سممات حيث أصبح ما نقمو أحد أىـ المي ( 12عشر )ار إلى عدد األئمة االثنا ػػػأش أٌكؿ مفاليبللي قيس 
 الخمفاء رابػػػػع) بـــي طالــن أبـــي بـــعم: حسب التسمسؿ ىـكىؤالء األئمة  الجعفرم.الشّْيعي كر في الفً 

 - ق 03) عمـــي بـــن الحســـن ؛ىػ(40 -سنة قبؿ اليجرة  23رتضى )المي ػػ: الذم يمقبكنو ب (الراشديف
 زيــن عمـــي ؛الشييدػػ: ىػ( كيمقبكنو ب61 - 04) عمـــي بـــنين ـــالحس ؛جتبىالمي ػػ: ىػ( كيمقبكنو ب50

ادػػ: ىػ( كيمقبكنو ب94 - 38) الحســـين بـــن العابديــن ن ــن العابديــزي عمـــي بـــنر ـــالباق مــحمــد ؛السَّجَّ
ػػ: ىػ( كيمقبكنو ب148 - 83) رــالباق مــحمــد بـــنادق ـــفر الصــجع ؛الباقرػػ: ىػ( كيمقبكنو ب114 - 57)

 عمـــي ؛الكاظـػػػ: ىػ( كيمقبكنو ب183 - 128أك 129) الصـــادق جعــفر بـــن الكاظـــم موســى ؛الصادؽ
 بـــنالجواد  مــحمــد ؛الرضىػػ: ىػ( كيمقبكنو ب203 - 153ك أ 148) مـــى الكاظــموس بـــنا ــالرض
 - 212) الجواد مــحمــد بـــن اليـــادي عمـــي ؛التقيػػ: ( كيمقبكنو بق220 – 195) اــالرض عمـــي
ػػ: ىػ( كيمقبكنو ب260 - 232) اديـــالي عمـــي بـــنري ــــن العسكـــالحس ؛النقيػػػ: ىػ( كيمقبكنو ب254
غاب  لـ يمت كلكفٌ  أىنَّوي ( كيقكلكف - ق225) ريــــالعسك الحســـن بـــند الميدي ــحمــمكآخرىـ  ؛الزكي

سنة ككاف  75ىػ لمدة 260نتظر )غاب غيبة صغرل عاـ الحجة القائـ المي ػػ: في السرداب كيمقبكنو ب
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 .25، 5ص  ص (،2008د. ف.[، 
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ارة إليو ىنا ػػػػكمما يجدر اإلشىػ( 329سفراء ثـ غاب غيبة كبرل عاـ  ةػػػأربعمف خبلؿ  بشّْيعتويتصؿ 
  و ىك نائب عف الميدم حٌتى خركجو )الغيبة(.ػػي الفقيػػالكل أىفَّ 

بعد  لكفٌ  ،الجعفريةلمشّْيعة الكحيد  الٌسياسػػػيت ىذه النظرية بصفة عامة المرجع ػػػػمشكٌ د ػػػػػكق
كاألكصياء  ػػػػػػػػػػػػػػػ )عمي بف محمد السَّمىرم( ىجرية 329سنة  أك السفراء باألكصياءعرؼ ما يي  خرآكفاة 
)عثماف بف سعيد العمرم السٌماف، محمد بف عثماف العىمرم،  شخصيَّاتع ػػػػػىـ أرب كر الجعفرمفي الفً 

 بػػػف مػػحمػػدمزة الكصؿ بيف ىمكف شكٌ كا يي ػػػكانالحسيف بف ركح النكبختي، عمي بف محمد السَّمىرم( 
ة مرحمة جديدة االثنا عشريٌ  تدخم ػػػػػػػػػػػػػػػ )اإلماـ الميدم( كأنصاره )الغبية الصغرل( العسكػػػػرم الحسػػػف

بالسمطة الشّْيعي كىي حالة انتظاريو طالت لعدة قركف، كانت فييا عبلقة  ؛ت بالغيبة الكبرلػػػعرف
ليس اإلماـ  ٌسياسػػػيةسمطة  ةأيٌ  أىفَّ ؾ ػػػى االحتقار، ذلة كالعزكؼ كحتٌ كبيا نكع مف السمبيالزمنية يش

 .الميدم عمى رأسيا ىي سمطة غير شرعية

حيث  أف تخفض معنكينا مف قيمة الدكلة. ال تستطيع إالٌ شّْيعية ؿ نظرية ػػػػػػاف النتيجة تشكٌ ػػػػك 
كجدت نفسيا أماـ طريؽ مسدكد مع ما يعرؼ  (Eschatology) خمص اإلسكاتكلكجيةالمي كرة اإلماـ فً  أىفَّ 
 ٌسياسػػػيةيعيش في حالة اغتراب كغزلة  الشّْيعيما جعؿ كؿ المجتمع مالغيبة الكبرل لئلماـ الميدم ػػ: ب

بابتداع نظريات جديدة  الفقياء الخركج منيا حاكؿ بعضىذه  لعدـ كجكد اإلماـ، حالة الترقب كاالنتظار
لي كاف يتمتع بنفكذ كبير عند بلٌ المي  أىفَّ المفارقة ، الشّْيعيةبيف المراجع  اكردن  اأخذن ك عرفت تطكرات 
ف أىـ المصادر ػػػػكمقدر اإلمكاف.  الٌسياسػػػةكاف يكتفي بالشؤكف الفقيية كيتجنب  أىنَّوي الجماىير غير 

الحسف بف  لشيخا :مف)اإلمامية( التاريخية األساسية في ىذا الصدد نجد مؤلفات كؿ الشّْيعية كالمراجع 
. الشيخ محمد بف المقاالت والفرقسعد بف عبد اهلل األشعرم القمي،  الشّْيعة،فرق مكسى النكبختي، 

. الشيخ محمد بف محمد بف ين وتمام النعمةكمال الدّ . الشيخ الصدكؽ، الغيبةأبي زينب النعماني، 
. الشيخ ابي جعفر محمد بف الحسف في معرفة حجج ا عمى العباد اإلرشاد المفيد،نعماف العكبرم 

 ا تتكفر شبكة االنترنت عدد ميـ مف المكاقع اإللكتركنيةػػػكم. الغيبة(، الطاًئفة الطكسي )شيخبف عمي 
 العالميةالشّْيعة  شبكة: مكقع، ك لممعمومات العالمي البيت آل مكقع المركجة لمفكر الشّْيعي عمى غرار

مف حيث  ماميةاإللمشّْيعة  مراجع تعتبر كالتي لمتحميؿ القابمة الكتب مف مجمكعة عمى يحتكم الذم
 .مخالفييـ عمى كالرد عقيدتييـ كشرح بمذىبيـ تعريؼال

خبلؿ ىذه الشّْيعي  الٌسياسػػػيكر الفً  ياعرفالتي  في الحكـ الٌسياسػػػيةـ النظريات ػػػػأى ،اػػػػػأمٌ 
ينية، كنظرية كالية نظرية المرجعية الدّْ ك نظرية النيابة الممكية، ك : نظرية النيابة العامة، فنجد المرحمة

 عتبرفي حيف تي  .نادل بيا أٌكؿ مفكالتي كاف عمي الكركي العاممي  (األيكلػػػػىسخة الفقيو المقيدة )الني 
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 ٌسياسػػػيةطكر الخميني نظرية  أيف، الشّْيعي الٌسياسػػػياإلماـ الخميني ثكرةن كصحكةن في الفكر  اتػػإسيام
تجمع بيف نظرية النيابة العامة لمفقياء عف اإلماـ الميدم الغائب كنظرية كالية  (Khomeinism)جديدة 

حدث في الفقو مي  ٌسياسػػػيصطمح ىي مي ك ، قةــــطميو المُ ـــــة الفقــــواليعرؼ باسـ الفقيو )المقيدة(، ما يي 
ينكب الفقيو الجامع )آية اهلل أك آية اهلل العظمى(  بحيث ةاالثني عشريٌ الشّْيعي  الٌسياسػػػيكر كالفً 

قامة حكـ الٌمو  األٌمةعشرة(، في قيادة  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيماـ لمشرائط في عصر غيبة عف اإلماـ الحجة )اإل كا 
 عمى األرض حٌتى يظير. 

مف مرحمة إجازة الفقياء لمممكؾ الحكـ الشّْيعي  الٌسياسػػػيكر ت ىذه الخطكة الفً ػػػػػػد نقمػػػكق
باسميـ كككالة عنيـ )كالية الفقيو المقيدة( إلى مرحمة حكـ الفقياء المباشر كممارسة ميمات اإلماـ 

اإلسبلمػػػي لي عمى رأس جميع أجيزة التنفيذ في إدارة المجتمع بٌل يككف المي  أيف. (1)كاممة بشكؿ كبصكرة 
عمى حد اإلسبلمػػػية ذا فقط يككف التجسيد الحقيقي لمحككمة ػػػػػكبي، () كاف الرسكؿ األعظـ مثمما

  تعبير الخميني.

مينيةأىفَّ  ،يقةػػػػكالحق  مف لىديفٍ ا عمى أرض الكاقع ػػػإجماعن  تىٍمؽى  لـ)أثناء حياة الخميني(  الخي
لي بٌل عمى ممارسة المي الكبار كمراجع التقميد، كالذيف عمى قمتيـ بقي الكثير منيـ يتحفظ الشّْيعة عمماء 
المطمقة سكل القميؿ مف  أفكار اإلماـ الخميني المتعمقة بكالية الفقيو تىٍمؽى ، حيث لـ الٌسياسػػػيةالسمطة 

 وئيــم الخــو القاســأب :مراجع التقميد الكبار عمى غرار الحاالت الرفض مف طرؼ بعض التأييد كفي
 - 1905) مداريـــم شريعتـــكاظ مــحمــد( أكبر مراجع التقميد نفكذنا في كقتو، أك 1992 - 1899)

 - 1912) ميـــبائي القـــن طبطـــحس(، 1979 - 1904) يةـــواد مغنـــج مــحمــد(، 1986
مينية(...إلخ، كيعكد السبب في رفض كالية الفقيو المطمقة بصفة عامة 2007 التحديد  عمى كجو كالخي
مف الفقو السٌُّني، مف خبلؿ  يتعمؽ ككف كالية الفقيو في األساس نظريةه مستكردةه ٌكؿ رئيسييف، األ لسببيف

، حيث نقميا الكركي عندما كاف ةـــطانيـــام السمـــاْلحكالماكردم في كتابو: أبك الحسف عمي إسيامات 
 . شّْيعيةيدرس باألزىر كاعطاىا صبغة 

مينيةكاألىـ في معارضة كالية الفقيو  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيا، السبب ػػػػأمٌ   النػػػػػػػػػظاـيا قكضت ككنٌ  الخي
ة القركف المنصرمة، حيث ألحؽ الخميني ػػػػػػالذم نشأ خبلؿ الثبلثالشّْيعي  (Clerical) يػػػريكػػػاإلكمي

المجمعية التي كانت قائمة بيف آيات اهلل  أىفَّ الشريعة بالثكرة كجعميا تابعةن ليا كليس العكس، ناىيؾ 

                                                           
(، ص 1998، )بيركت: دار الجديد، من الشورى إلى والية الفقيو الشّْيعي الّسياســـيتطور الفكر أحمد الكاتب، ( 1)

414. 
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روا ما يرل ػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػ يةػػػػػػػػالعظاـ قد عرفت نيايتيا عمى يد الخميني كلصالحو، كعمى ىذا فإٌف الثكرة اإليران
 .(1)الشّْيعية العمماء األقؿ مرتبة في التراتبية  أىملـ تكف ثكرة آيات اهلل بؿ ثكرة حجج اإلسبلـ  ػػػػػػػػػػػػػػػ

 ريـــــــــــا عشـــــــــــــ/ االثنّي ــــــــالّوَىابالصـــــــراع : الفــــــــــــرع الثــــــــــــالـــــــث

 ةــــلالثنا عشريّ  الّوَىـــــــابّيــةوجية النظر : أّواًل 

ا عمى العقيدة بسبب ػػػقائمن الشّْيعية القائـ بينيا كبيف  الصػػػػػػػراع السعػػػػػػػػػػكدية - الٌكىىػػػػػػػابٌيػػةتبر تعٍ 
كسبيـ لمصحابة، كقد استعاف آؿ سعكد لتبرير ىذه الرؤية بمجمكعة كبيرة اإلسبلمػػػية تحريفيـ لمعقائد 

كجندكا ليذا ترسانة مف الكتب كالفتاكل كالقنكات اإلعبلمية كالمكاقع الٌكىىابٌييف  يفالدّْ مف عمماء 
ذا األمر، كالتي مف السيكلة الكصكؿ إلييا، فعمى سبيؿ المثاؿ كتب أحد ػػػالتي تأكد عمى ى اإللكتركنية

لى كل إىذه نصيحتي رسالة أسميا:  ريــــر الجزائـــر جابـــأبو بكالمشيكريف: الٌكىىابٌييف  يفالدّْ رجاؿ 
يعتبرىا خارجة عف اإلسبلـ،  ة التي، كبالتحديد االثنا عشريٌ الشّْيعيةيتضمف فييا رؤيتو لمعقائد  شّْيعي

ال يزيد عف ككنيـ كفارنا في أغمبيـ،  ازــــن بـــزيز بــــعبد العرأم المفتي العاـ لممممكة السابؽ  أىفَّ ما ػػػك
از، ػػػالمتككنة سابقنا مف: عبدالعزيز بف ب السعػػػػػػػػػػكديةإضافة أف المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء 

تدكر كميا الشّْيعة عبدالرزاؽ عفيفي، عبداهلل بف غدياف، عبداهلل بف قعكد، ليا الكثير مف الفتاكل حكؿ 
( الميمة الٌكىىابٌيةة، كمف بيف المكاقع السمفية )تقريبنا في نفس السياؽ، كىك بطبلف عقيدة االثنا عشريٌ 

ا مجمكعة مف الالٌكىىابٌية في الدعكة إلى  ، صيد الفوائد موقع :الشّْيعةكتب لمرد عمى كالذم يتضمف أيضن
 .المكتبة الوقفيةك

لمرد  خصصةالمي ػػػػػػػػػػػػػػػ  الكقفيةفي المكتبة  ػػػػػػػػػػػػػػػ نظرة بسيطة عمى عناكيف الكتباء ػػػػػؿ إلقػػػػػكلع 
الكتب التي يحتكييا ىذا القائـ بينيما، فمف بيف عناكيف  الصػػػػػػػػػػػػراععف مدل  يعطينا صكرةن الشّْيعة عمى 

وىل يمكن تقاربيم مع أىل  الشّْيعةحقيقة محمد بيكمي،  :المكقع عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نجد
بدر بف ناصر بف محمد  .اْللوىية والعبودية في معتقد الرافضةىجاد مساعد التيمي أبك ذر،  .السَُّنة

أسئمة قادت شباب ف صالح الخراشي، سميماف ب .النصب والنواصب دراسة تاريخية عقديةالعكاد، 
ة دعوى التحول إلى مذىب اإلمامية االثني عشريّ عبد اهلل بف منصكر أبك حيمد،  .إلى الحق الشّْيعة

خميني العرب حسن نصر سيد حسيف العفاني،  .عمى شبكة المعمومات العالمية االنترنت عرض ونقد
                                                           

، 166(، ص ص 1996)بيركت، دار الساقي،  2 ، ترجمة: نصير مٌركة، طالّسياســـيتجربة اإلسالم أكليفيو ركا،  (1)
171. 
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دنا لو مكقؼ الذم يعتبر أقؿ تشدٌ  ودةــــان العـــمـــسمى . كحتٌ الرافضة الشر الذي اقترب والشّْيعةا 
 ىابينا عمى ىذا األمر.ىناؾ اجماعنا كٌ  أىفَّ ما يعني  .(1)الٌكىىابٌييف يشابو فيو إخكانو 

عمى االثنا الٌكىىابٌية  الكتابػػػػات بلحظة التي يتكجب الكقكؼ أماميا فتتعمؽ بتركيز المي  ،اػػػػأمٌ  
 أىنَّياما ػػػػي العاـ، كر تطرفنا منيا مف المنظكر السُّنٌ األخرل األكثالشّْيعية ة في حيف تستثني الفرؽ عشريٌ 

ية كالتراثية القديمة، حيث تكجو المجنة الدائمة السُّنٌ الكتابػػػػات الشّْيعة مف تعتمد في الحكـ عمى عقائد 
أبي ػػ: ل يناإلسالمـــياالت ــــمقالية: ك الكتب التٌ نحالشّْيعة لمبحكث العممية كاإلفتاء أغمب السائميف عف 

شيخ اإًلسبلـ ابف تيمية، ػ: لالقدرية  الشّْيعةالنبوية في نقض كالم  السَُّنةمنياج الحسف األشعرم، ك
والممل لشيرستاني، ػػ: ال الممل والنحلعبد القاىر البغدادم، ككتاب ػػ: ل رقــــرق بين الفِ ـــالفككتاب 
، ككتاب ػػ: ل والنحل . اه عبد العزيز غبلـ حكيـ الدىمكمػػػػشػػ: ل ةمختصر التحفة االثنا عشريّ ابف حـز

 . خاصة ٌسياسػػػيةكفي ظركؼ  ات تاريخية معينةػػػىذه الكتب كتبت في سياق أىفَّ في حيف 

جاج مف الكثير مف المكاجيات العنيفة تقع في مكسـ الحج بيف حي  فٌ إف ،عػػػػػى أرض الكاقػػػكعم  
 مف لىديفٍ ا تشكيين الٌكىىابٌيكف تبره بسبب ما يعٍ طاكعة( )المي  السعػػػػػػػػػػكديةينية كقكات الشرطة الدّْ الشّْيعة 
 ،الٌكىىابٌيةلمناسؾ الحج مف خبلؿ إدخاليـ بعض الممارسات المرفكضة مف كجية النظر الشّْيعة 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف السعػػػػػػػػػػكديةالثنائية بيف  العبلقػػػػػػات كينعكس ىذا األمر مباشرة عمى  مف  ، ذلؾ أف أثنيفكا 
الدبمكماسية بيف البمديف كانت عقب مكاجيات أثناء أداء مناسؾ العبلقػػػػػػات حاالت لقطع  بلثػػػػػػأصؿ ث
 الحج.

 ةــــوجية النظر السَُّنية لالثنا عشريّ  ثـــــانــــــــــًيا:

ية لضركرم أف نرل كجية النظر السُّنٌ مف االشّْيعة حكؿ الٌكىىابٌية رض كجية النظر ػػػػد عػػػبع
كلنبدأ بأحد  كالشّْيعة،بيف السٌُّنة طاًئفينا أك  اعقائدين  اراعن ػػػاؾ صػػػىن أىفَّ ى ننفي ة حتٌ تجاه االثنا عشريٌ 

الَفْرُق بين الِفَرق وبيان ة، كىك كتاب: اإلسبلمػػػيت مكضكع الفرؽ تناكلية التي تب السُّنٌ أشير الكي 
ة ضمف فرؽ اإلمامية عشريٌ  تناكؿ االثنا، الذم البغــــدادي القـــيار عبدلـــــ: ، الفرق الناجية منيم

ـ بعده ىك عمي اإلما أىفَّ يـ قطعكا بمكت مكسى الكاظـ كزعمكا ألنٌ  ةــالقطعيعشر، كيسمييـ  الخمسة
مف  الػػػػػػػػػرابػػػػػػػػػػػػػػػػعاب ػػػػككنيـ غير مسمميف فمـ يأتي البغدادم عمى ذكرىـ في الب ،اػػػػػػػبف مكسى الرضا. أمٌ 

                                                           
، )الرياض: الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء حوار ىادئ مع محمد الغزاليسمماف بف فيد العكدة،  (1)

 .75 - 70(، ص ص 1989 كالدعكة كاإلرشاد،
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 عترافو بيـ كجزءو ما يدؿ عمى ام صص لبياف الفرؽ التي انتسبت إلى اإلسبلـ كليست منوكتابو الذم خي 
 مف المسمميف. 

بؿ ينحصر تفكيرىـ سكل في الشّْيعة جمؿ أىؿ السٌُّنة ال يكفركف مي  أىفَّ ، فيرل ارةــــعما ػػػػأمٌ 
ارزيف الذيف خاضكا في ىذه المسألة، شيخ األزىر السابؽ ػػػالب العمماء. كمف بيف (1) السمفييفقطاع مف 

، الذم قاؿ: يــــمحمد الغزالالذم أفتى بجكاز التعبد عمى المذىب الجعفرم. كالشيخ  توتــــود شمــــمحم
ال يفترقون عن الجميور في اعتماد اْلصول وبعدما سكنت فتنة النزاع عمى الخالفة والشقاق حول  الشّْيعة إنّ  ]...["

في فقو  يال يزيد عن كالم أي مذىب إسالم الشّْيعةشخص الخميفة أصبح من العبث بقاء ىذا التفرق وأصبح كالم 
:(2)" ]...[اْلصول والفروع ، ()باْلخذ بسَُّنية الرسول  الشّْيعيوال يختمف السَُّني عن  ]...[" . كيضيؼ قائبلن

  .(3)" ]...[فاالختالف في الطريق الموصل إلييا وليس في السَُّنة في حد ذاتيا

 لمّوَىـــــــابّيــةة ــــــوجية النظر االثنا عشريّ ثــــــــــــالـــــــثًا: 

ا بيف ػػػػأك ع ربناػػػػػكا عػػػكان سكاءن الشّْيعة ط ػػػػيرب كفكر كايديكلكجية كآؿ سعكد بما الٌكىىابٌية جمن
جعؿ العبلقة بيف بينيما أكثر تعقيدنا كانعكست في نفس الكقت عمى العبلقة بيف الدكلتيف، حيث 

ىذه تكرست كجياف لعممة كاحدة، الٌكىىابٌييف مع  فبلشكٌ يي  السعػػػػػػػػػػكدم النػػػػػػػػػظاـآؿ سعكد ك  أىفَّ يعتبركف 
الٌكىىابٌية . فنتيجة لؤلفكار إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالسمطة في الشّْيعة يف أكثر مع اعتبلء رجاؿ دّْ ريبة النظرة المي 

(، 1818 - 1744ليـ ) أٌكؿ دكلةكمقدساتيـ منذ الشّْيعة  ضدَّ  السعػػػػػػػػػػكدييفالٌكىىابٌييف تطرفة كسمكؾ المي 
مت نظرة سمبية ( تشكٌ - 1932الحالي ) النػػػػػػػػػظاـ(، ككصكالن إلى 1891 - 1818)ة الثػػػػػانػػػػػػػػػػيمركرنا ب
في فترات زمنية سابقة عف استباحة دماء الٌكىىابٌيكف ، حيث لـ يتكاف الٌكىىابٌييفعمكمنا تجاه الشّْيعة عند 

 . الشّْيعةكأمكاؿ 

في  أىنَّوي ، الرشـــــيدارة آل ــــإم عربـــــــــّيةفي واحة  الّسياســـة، في كتابيا: يدـــــالرشر ػػػكتذك
إلى  العػػػػراؽفي جنكب  العسكريػػػػػػػة الٌكىىػػػػػػػابٌيػػة - السعػػػػػػػػػػكديةنياية القرف الثامف عشر أدت النشاطات 

جاج يشعركف رس المسافريف بيف الحمة كمشيد عمي، لذلؾ كاف ىؤالء الحي سمب الكثير مف الحجاج الفي 
كا في سنكات الحقة تفادم الطريؽ المؤدم كحاكلػػػ، السعػػػػػػػػػػكديةبعدـ األماف لدل السفر عمى األراضي 

                                                           
)القاىرة: كزارة  124، سمسمة قضايا إسبلمية العدد والصوفي والّوَىابّية الشّْيعةفتنة التكفير بين محمد عمارة،  (1)

 .73 (، ص2006األكقاؼ، 
 .70 ، صالمرجع السابقسمماف بف فيد العكدة،  (2)
 .64 - 63(، ص ص 1998)القاىرة: دار الشركؽ،  ،ليس من اإلسالممحمد الغزالي،  (3)
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ر( الذم درب زبيدة، )بيف حائؿ كجبؿ شمٌ ػػ: فضمكف الطريؽ القديـ المعركؼ بإلى الدرعية، حيث كاف يي 
ي أساسنا ػػػػالمبني ػػػالشّْيعي ػػػي الجمعػػػاد الكعػػػكاف يسيطر عميو آؿ الرشيد. ىذا الظمـ كاالضطياد أع

كييف، لذا ػػػاألم لىديفٍ  مفالقديمة، أيف تعرضكا إلى القتؿ كالتيميش  اريخية إلى الحالةػػػػعمى المظمكمية الت
 فكرييـ يشبيكف آؿ سعكد ببني أمية كيكنكف ليـ نفس الحقد كالعداء.ال نستغرب أف الكثير مف مي 

قيا إضافة إلى ػػػ، عمالسعػػػػػػػػػػكديةتجاه الشّْيعة  اإليرانػػػػػػػػػػػيكفلمغاية إذف يممكيا سيئػػةه كرةه ػػػػػص
، فقد كاف لدعـ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافألعداء  السعػػػػػػػػػػكدييفث التاريخي دعـ ك العدكانية كالمكر الٌكىىابٌية طبيعة 

 شخصيَّةار بميغة عمى النفس كالػػػػػأث اػػػكٌسياسػػػين ا ػػلمعراؽ مالين  العربػػػػػػػػػٌية كدكؿ الخميج السعػػػػػػػػػػكدية
ا ػػكاف الخميني ي 1980 عاـ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف العػػػػراؽفعندما غزا اإليرانػػػػػػػػػػػية،  ىذا األمر ما ىك  أىفَّ ردد دائمن

اؾ إشاعات كأخبار عف تقديـ ػػػا كانت ىنػػػػ. كماألمريكػػػػػػيةكالكاليات المتحدة  السعػػػػػػػػػػكديةسكل مكيدة مف 
سرائ السعػػػػػػػػػػكدية  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيكم ػػػػػرضا بيم الشػػػػػاه المخمكعا البف ػػػا مالين ػػػدات كدعمن ػػػػا مساعػػػػػيؿ كأمريكػػػػكا 

زد عمى ىذا  .(1) الجديد النػػػػػػػػػظاـمميكف دكالر مف أجؿ القياـ بعميمة انقبلبية عمى  800قدرت آنذاؾ 
التي تخدـ حسبيـ العدك  السعػػػػػػػػػػكدية النّْفطية الٌسياسػػػةجراء  اإليرانػػػػػػػػػػػيكفيتكبدىا الخسائر التي 

المممكة التشكيش عمى  حاكلةمي  أىفَّ ا ػػػػ. كماإليرانػػػػػػػػػػػيعمى حساب حياة كمعيشة الشعب  األمريكػػػػػػي
 سازماف) قــــــدي خمـــــة مجاىــــحركمعارضة ليا لعؿ أىميا ات الي ػػػػمف خبلؿ دعـ الحرك إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
ي خمؽ ردة فعؿ عكسية عند الشعب ػػػأخطر مف الكياف الصييكنالشّْيعة ، كاعتبار (إيراف خمؽ مجاىديف
 حككمتو. ك  اإليرانػػػػػػػػػػػي

ز بالعنؼ، إذ يقكؿ ة يتميٌ السُّنٌ  ييمثؿستقؿ بنفسو ال مي  مذىبه الٌكىىابٌية  أىفَّ كف ػػػف الجعفريػػػؤمكيي 
ّما السيف، فمن اعتنقيا سمم، ومن أبى الّوَىابّية ، وشعارىم الوحيد، إّما لمّوَىابّية ّول أن المبدأ اْل  ]...[": ةـــــمغنيّ  وا 

إلى غيره إاَل بيذه العين المكفرة المستحمة لألرواح الّوَىابّي أبيح دمو وذبحت أطفالو ونيبت أموالو، ومحال أن ينظر 
نمكذج لمحديث عف الحركات أي الٌكىىابٌية الحديث عف  أىفَّ فيرل  بــــــالكات ،اػػػػػ. أمٌ (2) "]...[واْلموال

ا ػػ. بينم(3) إيمانيـتطرفة التي تحتكر اإلسبلـ لنفسيا كتجرد اآلخريف منو أك تشكؾ في المي اإلسبلمػػػية 
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شيء منو عمى اإلطبلؽ يسكؽ الناس  مذىب خرافي ال أساس ألمٌ الٌكىىابٌية  أىفَّ  نيـــام الخميـــاإلميعتقد 
  .(1) كالقرآفكالشعكب الغافمة نحك القكل الكبرل كيستغؿ القرآف الكريـ ليدـ اإلسبلـ 

ا المؤسسة نجد أيضن الشّْيعة مف  السعػػػػػػػػػػكديةينية الرسمية رار مكقؼ المؤسسة الدّْ ػػػكعمى غ
سكاءن مف خبلؿ الكتب أك الفتكل أك مف خبلؿ ما  لمٌكىىابٌيةا ػػػاىضن ػػػنمي  اػػػتتخذ مكقفن  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافينية في الدّْ 

حصرنا لميجكـ عمى لمٌكىىابٌية،  ةخصصأيف تمت العديد مف المكاقع المي  ،ةعبلـ الجديدحرب اإلػػ: يعرؼ ب
رئيس د ػػػػؤككيي . اْلبحاث العقائدية مركز مكقع:، أك الّوَىابّيةالمكتبة التخصصية لمرد عمى مثؿ مكقع: 

 اإلسبلمػػػي،، في إحدل تصريحاتو أثناء جمسة مجمس الشكرل يــــي الريجانــــعم اإليرانػػػػػػػػػػػيالبرلماف 
التي الّوَىابّية عاًما كانت عاماًل لنشر إيديولوجية العنف من خالل نشر  60ومنذ  السعــــــــــوديةأن  ]...[" بقكلو:

تمثل إيديولوجية العنف في العالم، وذلك باسم نشر اإلسالم ومن خالل بناء المساجد وتعميم الشباب. ومن جية 
 .(2) "]...[تيميش اْلزىر الذي ىو مركز فكري معتدل وأكثر عمًقا ْلىل السَُّنة السعــــــــــودي حاول النـــــــــظامأخرى 

إيديولوجية نابعة الّوَىابّية أن "إلى القكؿ:  ،إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكزير خارجية  ريفـــــواد ظـــــد جــــمحميذىب  في حيف
، فالمشكل ليس في ]...[سَُّنة، الأو الشّْيعة  سواءً  امن الكراىية معادية لكل من يخالفاىا، حيث لم تستثني أحدً 

نّ  والشّْيعة،القديم بين السَُّنة  الصـــــــراع واإلسالم ككل، فعمى مدى العقود الثالثة الّوَىابّية بين  صـــــــراعما ىو وا 
لمعالم من آسيا إلى أفريقيا، ومن أوروبا إلى  الّوَىابّيةالماضية أنفقت الرياض عشرات المميارات من الدوالرات لتصدر 

الّوَىابّي المدمر قد شوه ن من خالل بناء وتمويل اآلالف من المساجد والمدارس. ىذا االنحراف الالىوتي تيكيياْلمر 
الكثير من أعمال العنف التي ترتكب باسم  ،ى قيل إّن "السعوديين غيروا اإلسالم تماًما بأمواليم". وعميواإلسالم. حتّ 

  .(3) "الّوَىابّيةاإلسالم يمكن أن تعزى إلى 

ا الذم عاش فترة طكيمة في اليامش كتحت ػػػػعمالشّْيعي جتمع المي  أىفَّ  ،ةػػػػػيقػػػكالحق كمن
تـ ( )منذ أياـ اإلماـ عمي  لديوفكرة المظمكمية  ترسخت الٌسياسػػػييفاالضطياد مف طرؼ المنافسيف 

الكعي كيتقاطع ىذا األمر مع  .جعمتو أكثر تطرفناالشّْيعي  رػػػػالحسيف ككرببلء التي تعتبر نقمة في الفك
الذيف أسيمكا  السعػػػػػػػػػػكدييفسكداكية عف  صكرةن  رسـ الذمالقديـ كالحديث  اإليرانػػػػػػػػػػػي خيؿتٌ كالمي  الجمعي

عتبر تي  ،ذاػػػ. لياإليرانػػػػػػػػػػػيةكالمصمحة الشّْيعية ا بشكؿ مباشر أك غير مباشر في المساس باليكية ػػػػإمٌ 
مف كجية نظر  كضركريةن  مشركعةن  ػػػػػػػػػػػػػػػ جيــــخمشير كما يي  ػػػػػػػػػػػػػػػالمعادية لممممكة  اإليرانػػػػػػػػػػػيةات ػػػػػػياسالسٌ 

                                                           
 ، في:2017فبراير  01، جمعية المعارؼ اإلسبلمية الثقافية، شكىد في ، الوصية الخالدةسيد ركح اهلل الخميني( 1)

<http://bit.ly/2JkngDE> 
، 2017مايك  23 ،وكالة أنباء فارسعامنا كانت عامبلن لنشر ايديكلكجية العنؼ"،  60"الريجاني: السعكدية كمنذ  (2)

 >http://bit.ly/2NLAnB3< ، في:2017يكنيك  01شكىد في 
(3)

 Mohammad javad zarif, "let us rid the world of wahhabism", The New York Times,13/09/2016 , accessed 

on 22/08/2017, at: <https://nyti.ms/2rfNBKu> 
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في أجزاء مختمفة مف المنطقة مشركع  لمنػػػػػػػػظاـرم ػػػػالتدخؿ العسك أىفَّ ، بؿ اإليرانػػػػػػػػػػػيالحككمة كالشعب 
ا نتيجة  .(1) ىذه الرؤية كضركرم أيضن

، كبالتحديد الدكؿ الخميجية العربػػػػػػػػػٌيةالدكؿ  ٌسياسػػػةادكف ػػػػعيي  أىنَّيـ اإليرانػػػػػػػػػػػييفأىفَّ  يبدك ماػػػػك
الٌ  سكاءن  العربػػػػػػػػػٌيةادكف ػػػػأكثر مما يع إجبارية في  العربػػػػػػػػػٌيةأف المغة مكف تفسير يي  كيؼ ثقافةن أك عرقنا، كا 
اإلسالمـــية بما أن لغة القرآن والعموم والمعارف " (:16طبقنا لمدستكر، إذ تنص المادة ) اإليرانػػػػػػػػػػػيةالمدارس 

ممتزج معيا بشكل كامل؛ لذا يجب تدريس ىذه المغة بعد المرحمة االبتدائية  الفارســــــــي، وأن اْلدب العربـــــــــّيةىي 
الترقي في  فٌ ؾ، فإػػػعبلكة عمى ذل ."حمة الثانوية في جميع الصفوف واالختصاصات الدراسيةحّتى نياية المر 

د ىذا االفتراض، زد ػػػؤكيي  عربػػػػػػػػػٌيةألفراد مف أصكؿ  النػػػػػػػػػظاـداخؿ  الٌسياسػػيػةالمسؤكليات كالمناصب 
مف  ربــــالع :أكالن جكىرييف ىما:  بعامميف رتبطةمي  النػػػػػػػػػظاـالتي يتبانيا الشّْيعية اليكية  أىفَّ ذا ػػػعمى ى
ؿ األئمة االثنا جي  أىفَّ كاألماكف المقدسة لدييـ، ذلؾ  اد )أصحاب العمائـ السكد(ػػػآؿ البيت كاألسي خبلؿ
مف ة عػػػػحيث أرب ،عربػػػػػػػػػٌيةمدفكنكف في بمداف  كبرل(عشر حسبيـ في غيبة  الثػػػػػانػػػػػػػػػػي)اإلماـ عشر 

كىـ: الحسف بف عمي، عمي زيف  ،كبالتحديد في المدينة المنكرة السعػػػػػػػػػػكديةاألئمة مدفكنكف في 
 طالبكىـ: عمي بف أبي  راؽ،ػػػنيـ في العة تػػكسمحمد الباقر، كأخيرنا جعفر الصادؽ.  العابديف،
)الكاظمية(، عمي  )الكاظمية(، محمد الجكادالحسيف بف عمي )كرببلء(، مكسى الكاظـ  (،)الككفة
. اف(ػػػػ)خرس ، كىك: عمي الرضاإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففقط في  ككاحد)سامراء(.  )سامراء(، الحسف العسكرم اليادم
اؿ مف ػػػػح ينية األساسية، كال يمكف بأمٌ مف خبلؿ النصكص كالكتب الدّْ  العربـــــــــّيةغة ـــالم :ثػػػػػانػػػػػػػػػػينا

 األحكاؿ أف تتضارب معيما.

 أىفَّ  ًسيَّما العمى حقيقتو الصػػػػػػػراع في فيـ  عتبر ميمةن تي  يديكلكجيةاإل إفٌ ا القكؿ ػػػػمكننيي  ،رناػػػكأخي
مجمكعة كتحديد أعدائيا كخصكميا العتقدات المشتركة الناتجة عنيا تؤدم إلى خمؽ شعكر بيكية المي 

مفتاح الحؿ الفعاؿ لمعديد مف  ييعدفيـ اإليديكلكجية كتفكيكيا  أىفَّ ما يعني م ىـضدَّ كمف تـ العمؿ 
اإليديكلكجية لطالما كانت غير  أىفَّ عكبة الكبرل تكمف في الصُّ  أىفَّ  بىٍيدى الصراعات ككيفية إدارتيا. 

يديكلكجية بشكؿ كامؿ ذلؾ إال تكجد دكلة  أىنَّوي ، ناىيؾ ةات خاطئػػػمفيكمة كمتقمبة مما قد يعطي انطباع
الفصؿ بيف االعتبار  أىفَّ ما يعني م الدكؿ براغماتية حٌتى كلك ادعت العكس ٌسياسػػػةا مف تككف ػػػغالبن  أىفَّ 

كاألىـ مف ذلؾ  الصػػػػػػػراعفي الحقيقة أحد الحمكؿ الناجعة لتفسير  ييعدالمصمحي كااليديكلكجي لمدكؿ 
 استشراؼ مستقبميا.

                                                           
يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌية"الحذر بيف المممكة  ميدم خمجي، (1) ، شكىد في 2016أكتكبر  04، معيد واشنطن"، كا 
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كالجميكرية اإلسبلمػػػية التي تخكضيا كؿ المممكة  اإلقميمػػػػػػػيةاردة ػػالب ربػػػالح كتيعتبر
نسبة ابعة مف التناقض اإليديكلكجي بيف الطرفيف كالذم تنخفض كترتفع ػػػػمنيا ن في جزءو اإلسبلمػػػية 

، إذ مف اإلقميمػػػػػػػيكحسب المناخ العاـ كالكضع  الٌسياسػػػي النػػػػػػػػػظاـرغبة  اإليديكلكجية فييا حسب
مثبلف دكلة إيديكلكجية بحتة تبني كؿ سمككياتيا تي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافأك حٌتى  السعػػػػػػػػػػكديةأىفَّ السطحية االعتقاد 

نٌ ػػػذا األسػػػعمى ىالخارجية  ي ػػػدكلتاف ذات تكجو براغمات الٌسياسػػػيشير الكاقع ما ىما كما يي اس، كا 
مينيةأك الٌكىىابٌية اإليديكلكجية ) أىفَّ  ىك اػػػقكلو ىننريد أف نباألساس، ما  ف كانت جزءن حٌتى ( الخي مف  كا 

 الدكلة كتكجياتيا. ٌسياسػػػةحددة تتكافؽ مع عينة كمي ات مي ػػػػػتكظؼ في سياق أىنَّيا إالٌ  ؛النػػػػػػػػظاميف شخصيَّة

رغـ عدـ ظيكره  السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي لمصػػػػػػػػػػػػراعيبقى التفسير اإليديكلكجي  ،ؾػػػع ذلػػػػػم
اب التكتر بيف الطرفيف أحد التفسيرات الميمة كالمنطقية لحالة التكتر بيف ػػػأك أخذه حيزنا كبيرنا ضمف أسب

كالدنيا.  يفالدّْ يطبقاف الشريعة في أمكر  كأىنَّيمايما، ػػػيدعياف إسبلميت النػػػػػػػػظاميفأىفَّ  ًسيَّما الالغريميف 
بيف  الصػػػػػػػراعار ػػػػاحتكار اإلسبلـ( أحد أكثر األسباب التي تؤجج ن محاكلةىذه النقطة المشتركة )تيعد ك 

كالقكة الناعمة التي تخكؿ ليما حؽ تمثيؿ أزيد مف الشرعية الطرفيف بسبب التنافس عمى حيازة ىذه 
مر فيتمحكر عمى طبيعة في ىذا األ الثػػػػػانػػػػػػػػػػيالسبب  ،اػػػػػمسممي العالـ، أمٌ مميار كنصؼ المميار مف 

مينيةالٌكىىابٌية كؿ مف  نتيجة الطبيعة  يشايتعا عب جدنا أفٍ ف مف الصٌ يف متناقضتيإذ ىما إيديكلكجيت كالخي
 ي كالكحيد لئلسبلـػػي كالنقػػنمكذج الحقيقمثؿ األي تي  أىنَّياذا تصكرىا القائـ عمى ػػػػػككلمٌكىىابٌية اإلقصائية 

  .ةاإلسبلمػػػيكلمدكلة 

تممؾ  فينا )دكلة السمؼ الصالح( في حيػػػػا تاريخػػػػػمشركعن الٌكىىابٌية تممؾ  ،ددػػػػػذا الصػػػكفي ى
الصحيح اإلسبلمػػػي نمكذج األي ىك اآلخر  تعتبرها )عكدة إماـ الزماف( ػػػػا انتظارين ػػػػمشركعن الشّْيعية 

كطقكسيـ إلى الشّْيعة  ضدَّ ٌكىىابٌي مف مجرد تزمت  الصػػػػػػػراعكالكاجب االقتداء بو، كعمى ىذا يخرج 
ة في ىذه الحالة سكل أدكات أك االثنا عشريٌ الٌكىىابٌية تصكر لمدكلة كاستمرارىا كشرعيتيا، كما 

ة ذلؾ نجدىا ػػػ، داللالتجنيد كالحشدالغرض لما تممكانو مف قكة عمى  ىذا إيديكلكجية فعالة لتحقيؽ
في  أىم 1925كالتي بدأت بشكؿ رسمي عاـ السعػػػػػػػػكدية  – اإليرانػػػػػػػية العبلقػػػػػػات اريخ ػػػبالعكدة إلى ت

بشكؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػ آنذاؾ ػػػػػػػػػػػػػػػبيف البمديف  العبلقػػػػػػات زت تميٌ  أيفاف كالممؾ عبد العزيز، ػػػرضا خالشػػػػػاه عيد 
مينيةعاـ حٌتى الثكرة  ا ػػػػا إيديكلكجين ػػػنافسن ؿ مي ػػػشكٌ لـ تكف تي  فإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ؛بككنيا حسنة إلى حد بعيد الخي

تجريدىـ مف أىـ  يحاكؿينا ليـ مف حيث ػػػسنا إيديكلكجػػػمناف يػػػالخمين نػػػػػػػػػظاـ ييعد ففي حي لمسعػػػػػػػػػػكدييف
 ة.اإلسبلمػػػينقاط قكتيـ كىي الزعامة 
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منو إلى  ي راجعه في جزءو ػػػػػاإلخكان – الصػػػػػػػراع السعػػػػػػػػػػكدم أىفَّ  ،اػػػنػػارة ىػػػر باإلشػػكالجدي 
في حالة نجاحو عمى حساب التصكر  اإلسبلمػػػي السٌُّنيار ػػػػميا ىذا التيػػػشكٌ يي  مكف أفٍ المنافسة التي يي 

 األيكلػػػػػى السعػػػػػػػػػػكديةاـ الدكلة ػػػػأي ًسيَّما ال ػػػػػػػػػػػػػػػ السعػػػػػػػػػػكدم –ي ػػػػػػػالعثمان الصػػػػػػػراع أىفَّ ما ػػػػك. السعػػػػػػػػػػكدم
  اب.ػػػىك اآلخر يندرج ضمف ىذا الب كاف ػػػػػػػػػػػػػػػ ةالثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثك 

 البعض عف بعضيماالشّْيعية ك الٌكىىابٌية اف ػػػكرة السمبية التي يممكيا الطرفالصي  أىفَّ  ،اؿػػػػػكالح
عادة إنتاج لحدإكجعؿ منيا  الٌسياسػػػي الصػػػػػػػراعانعكست بشكؿ مباشر عمى  و، ػػػأىـ قنكات تغذيتو كا 

عمى أرض الكاقع إلى تصدير رؤيتيما في جميع أنحاء العالـ  كالسعػػػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافت كؿ مف ػػػكقد سع
ية مف خبلؿ دعـ ػػكالركح الٌسياسػػػيةاإلقميمػػػػػػػية  الييػػػػػػػمنػػػػػةحيث يتنافس البمداف عمى  اإلسبلمػػػي.

ؿ في جؿ ػػػاما ىك الحػػػػكك  مناطؽ أخرل في العالـ.ط كفي ػػػرؽ األكسػػػات المتنافسة في الشػػػالجماع
الحقائؽ التاريخية بطرؽ مختمفة لدعـ رؤية كؿ  كالسعػػػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتستخدـ  الٌسياسػػػيةات ػػػػػػراعػػػػالص

 منيا. 

ا إيديكلكجينا أكثر منو ػػػػصالصػػػػػػػراع كع مف ػػا اعتبار ىذا النػػػمكننؾ، ال يي ػػػػػػع ذلػػػػػم  صػػػػػػػراعه راعن
اإليديكلكجية كحدىا ف عمى القكة المعنكية كالناعمة الناتجة عف ىذا التمثيؿ الحصرم لئلسبلـ. ٌسياسػػػي

مينيةأك الٌكىىابٌية ) ف اإلقميمػػػػػػػيتيفيف ػػػػة المضطربة بيف القكتػػػفي العبلق يا( ال يمكف إلقاء المكـ عميالخي ، كا 
مينية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبيف ات إيديكلكجية جكىرية ػػػػذا ال ينفي كجكد خبلفػػػػاف ىػػػك ة ػػػػالٌكىىابيٌ  كالسعػػػػػػػػػػكدية الخي

 كاختيار الحمفاء. اإلقميمػػػػػػػيةاتيما ػػػػياسانتقمت في بعض األحياف إلى سٌ كالتي 
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  والشّْيعة)المذىبي( بين السَُّنة الطاِئفي الصـــــــراع : المـــــــــطمب الثـــــانــــــــــي

و ػػػمشاكم إحدلرؽ األكسط، كفي نفس الكقت ػػػز الشميٌ التي تي مات السً  لدػػػحإالطاًئفية ر ػػػػعتبتي 
ا نسمع بو في ػػػالتي ما فتئت تخمؽ حالة مف االضطراب كالفكضى ضمنو. كلعؿ أكثر ما أصبحن

 .كالشّْيعةإسبلميتيف كنقصد بذلؾ السٌُّنة طاًئفتيف بيف أكبر الطاًئفي  الصػػػػػػػراعؾ ػػػالسنكات األخيرة ذل
تعتبراف  اإليرانػػػػػػػػػػػيةاإلسبلمػػػية كفي مقابميا الجميكرية  السعػػػػػػػػكديةالعربػػػػػػػػػٌية كؿ مف المممكة  كألفٌ 

 ،فإفٌ  كالشّْيعة، السٌُّنة بذلؾ كنقصد إسبلميتيف طاًئفتيف أكبر رمػػػػزيناف ييمثبل ظاميف إسبلمييفػػػػػنفسييما ن
في ىذه الحالة  الصػػػػػػػراع أىفَّ باعتبار  ا أكثر خطكرةن ػػػا كمنعرجن ػػػػيأخذ منحن بينيما  الٌسياسػػػي الصػػػػػػػراع

كالجماعات المذىبية  يفالدّْ كاالقتصادية بيف الدكلتيف لينزؿ إلى دائرة  الٌسياسػػػيةيخرج مف دائرتو 
يزيد مف خطكرتو جتمعية مما يتحكؿ إلى أزمة مي  أىمكالطاًئفية ليصؿ في النياية إلى مستكل اليكية 

 كتعقيداتو كمف تـ حمو.

% مف مسممي 85% إلى 80ؿ السٌُّنة بشكؿ عاـ أكثرية مقارنة بالشّْيعة حيث ما بيف ػػػػػشكٌ كيي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػمميار ىـ مف السٌُّنة، كالباقي مف الشّْيعة. كالذيف يتركزكف في غالبيتيـ  1.5العالـ البالغ عددىـ 

 أىفَّ  ، في حيفراؽػػػػ، باكستاف، اليند، كالعإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافع دكؿ ىي: ػػػػػأرب فيػػػػػػػػػػػػػػػ  %80% إلى68حكالي 
ندكنيسي ىػػاألقص ربػػدكلة ممتدة بيف المغ كف األغمبية في أكثر مف أربعيفػػػمشكٌ السٌُّنة يي  كبأٌم  ا.ػػػكا 
الحديث عف السٌُّنة كالشّْيعة باعتبارىما مذىبيف أك طاًئفتيف ليس مف السيكلة بمكاف إذ  فٌ فإ ،حػػػاؿ

اإلحاطة بتطكر ىذيف  ثػػػػػانػػػػػػػػػػيناؿ ىذيف المذىبيف، ك ػػػػ العكدة لقركف إلى الكراء أيف تشكٌ أكالن يتطمب 
البيت  في ةة الحاصمالداخمػػػيشقاقات ؾ عف االختبلفات كاالنػػػالطاًئفتيف مف حيث العقيدة كالتفكير، ناىي

 أىفَّ  بىٍيدى اؿ مع الشّْيعة. ػػػغالطة التعامؿ مع السٌُّنة كأينمكذج كاحد، كنفس الحالسٌُّني أك الشّْيعي. إذ مف المي 
 – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراعا عمى حالة ػػػطركحة رغـ تشابكيا تتعقد أكثر إذ اسقطناىىذه المسالة المي 

شكؿ، كاالختبلفات الفقيية بيف جماعات القديـ ألصؿ المي  ياريخػػػػد التػػل الرصعدتحيث تب السعػػػػػػػػػػكدم
عف طاًئفة كفقط بؿ  ييعدا لـ ػػػػالحديث ىن أىفَّ ؾ ػػػػيني كفقيي لتصؿ إلى مستكل أعمى. ذلذات تكجو دّْ 

 .منيجة ما يجعؿ األمر أكثر خطكرةن طاًئفية مي  ٌسياسػػػةعف 

ة ػػػمذىبي – ةػػػمف جية نظر تاريخي السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراعر تفسير ػػػعتبيو، يي ػػػكعم 
ف كاف لو بعض الفكائد التي تتعمؽ بتسميط الضكء عمى بعض كالحقائؽ ككشؼ  غير دقيؽ بالمٌرة كا 

عكبة التي تكتنؼ ىذه العممية، كالتي الصُّ  عمى الرغـ مفك ركج ليا. كر النمطية المي النقاب عف تمؾ الصي 
منيا  الكتابػػػػات السٌُّنية ًسيَّما التحيزة لطرؼ عمى حساب اآلخر، كالمي  الكتابػػػػات السجاليةتتجمى في كثرة 
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كالطرؼ األقكل في المعادلة  اإلسبلمػػػي األكثرية – العربػػػػػػػػػيٌ اريخ ػػػػالسٌُّنة كانكا عمى مر الت أىفَّ باعتبار 
ة تعنى ػػػىذه الدراس أىفَّ خر كسيادة ثقافة عدـ االختبلؼ. فضبلن ذا ناىيؾ عف الجيؿ باآلػػػػػ، ىالٌسياسػػػية

كالفقيية د االختبلفات المذىبية ػػػػكال تسعى لرص كالسعػػػػػػػػكدية، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبيف  الٌسياسػػػي بالصػػػػػػػراعاسنا ػػػػأس
 متدة لعدة قركف خمت.بيف السٌُّنة كالشّْيعة المي 

مدل صحة التفسير القائـ عمى الطاًئفية كالمذىبية ما  افػػػػػنحاكؿ تبي المػػػػػػػػػطمبذا ػػػػػػي ىػػػكف
ىل  بمعنى، السعػػػػػػػػكدية – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػيةالمستديمة التي تعرفيا  كالصػػػػػػػراعكسبب لحالة التكتر 

جرد اْلمر ىو مُ  َأنَّ إلى تصادم بين الطاِئفيتين أم  يؤديبين فرعي اإلسالم  صـــــــراعا ــــوجد حقً يُ 
 لخدمة مصالحيا؟ الّسياســـيةة ــــلمورقة الطاِئفية من طرف اْلنظم ّسياســـويتوظيف 

 ة إيتيمولوجية )تأصيمة(ــــالطاِئفة والطاِئفية دراس اْلّول:الفــــــــــــرع 

ٌف كاف أصؿ الكممة غير العربػػػػػػػػػٌية ة عف المغة ػػػػػغريب كممة طاًئفةد ػػػػػتيعال  ، فقد كرد عربػػػػػػػػػيٌ كا 
 طَّاِئَفةٌ  َودَّت﴾68﴿ ذكر ىذه الكممة في عدة مكاضع )مفردة كمثنى( في القرآف الكريـ، مثؿ قكلو تعالى:

: آخر مكضع في تعالى كقكلو  ،(1) ﴾69﴿َّ َيْشُعُرونَ  َوَما َأنُفَسُيمْ  ِإالَّ  ُيِضمُّونَ  َوَما ُيِضمُّوَنُكمْ  َلوْ  اْلِكَتابِ  َأْىلِ  مّْنْ 
نْ ﴾8﴿  َتِفيءَ  َحتَّى   َتْبِغي الَِّتي َفَقاِتُموا اْْلُْخَرى   َعَمى ِإْحَداُىَما َبَغتْ  َفِإنْ  َبْيَنُيَما َفَأْصِمُحوا اْقَتَتُموا اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َطاِئَفَتانِ  َواِ 

 .(2) ﴾9﴿ اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  المَّوَ  ِإنَّ  َوَأْقِسُطوا ِباْلَعْدلِ  َبْيَنُيَما َفَأْصِمُحوا َفاَءتْ  َفِإنْ  المَّوِ  َأْمرِ  ِإَلى  

ا،ػػػػػػػكعم  كالًفٍرقىةي الجماعةي  يطــــجم الوســــالمعا جاء في ػػػػكم العربػػػػػػػػػٌيةفي  طاًئفة كممة تعني كمن

كرد في  اػػػ، بينم(4) منو الطاًئفة مف الشيء: جزءه  أىفَّ  منظكر، فجاءالبف  ربـــــسان العـــلفي ا ػػػػأمٌ  ،(3)
ا كردت داللة ػػػػػكم ،(5)الطاًئفة مف الشيء، القطعة منو أك الكاحدة فصاعدنا  أىفَّ ، يطـــــوس المحـــــالقام

حمة. في عدة كممات عمى غرار المذىب، الفرقة، الجماعة، المٌمة كالنّْ العربػػػػػػػػػٌية ىذه الكممة في المغة 
، فإٌف أصؿ ىذه الكممة ينحدر Secteة ػػأك الفرنسي Sectة ػػرار اإلنجميزيا، في المغات األجنبية عمى غػػػػأمٌ 

                                                           
 .69، سكرة آؿ عمراف، اآلية: الكريم القرآن (1)
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بر تععدة معاني منيا: الطريؽ، العقيدة، القضية، أك جزء. كيي ، كالذم يعني Secta  مف االسـ البلتيني
 ، كيعني اإلتباع.Sequiمشتؽ ىك األخرل مف الفعؿ  Sectaاسـ 

يف ذلؾ ات الطاًئفة حسب كؿ ثقافة ككؿ دّْ ػػػالناحية االصطبلحية فقد تنكعت تعريفا، مف ػػػػأمٌ  
 الصػػػػػػػراعكىذا لتكصيؼ  يانة المسيحية،الدّْ  ًسيَّما اليف مفيكـ الطاًئفة غالبنا ما تـ ربطو بالدّْ  أىفَّ 

ا الكاثكليؾ منيـ كالبركتستانت كالتي نتج عنيا حرب  كاالختبلؼ بيف الطكاًئؼ المسيحية خصكصن
اػػػػكعم (.1648 - 1618الثبلثيف عامنا ) ينية الجزئية طاًئفة لمداللة عمى اليكيات الدّْ  تستعمؿ كممة ،كمن
الطاًئفة ظاىرةه قديمة قدـ  أىفَّ ما يعني م يف الكاحدية التي تككف ضمف الدّْ الفػػػػػػػػػػػػرعأك االنشقاقات 

اف أك ػػػػيفيما يتعمؽ بفيـ ىذه األدّْ  ًسيَّما الؤمنيف بيا، يانات كالمعتقدات كاالختبلؼ بيف معتنقييا كالمي الدّْ 
 عتقدات ككذا تفسيرىا.المي 

حمة ذات خصكصية إلى جماعة أك فرقة أك مٌمة أك نّْ  االصطبلحفي  طاًئفةر كممة ػػػػػشيما تي ػػػػك
ؿ ىكٌية ػػػػشكٌ تمؾ الخصكصية التي تي  أىنَّياح كصفيا بناءن عمى ذلؾ ػػػرقٌية. كيصينية أك عً مذىبية أك دّْ 

ا كاآلخر في اآلف ذاتو. كليس اآلخر ىنا سكل جماعة أخرل شريكة ػػػػلمجماعة. كىي ىكية تحدد الػ أن
رىا طكاًئؼ ااعتب أىفَّ  بىٍيدى  ةكثير  كطكاًئؼكفي اإلسبلـ ظيرت فرؽ  .(1) يفأك الدّْ  األٌمةفي الكطف أك 

أغمب التقسيمات الطاًئفية التي بنى عميو  أىفَّ  ؾػػػػبالمعنى الحقيقي لمكممة يتطمب بعض النقاش، ذل
حدثيف منيـ )أىؿ الحديث( تكصيفاتيـ كانت تستند إلى أحاديث نبكية المي  ًسيَّما الالمسممكف األكائؿ 

اًلؾو قىاؿى : األٌمةعف انقساـ  ٍكًؼ ٍبًف مى َقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو » إلى أكثر مف سبعيف فرقة، فعىٍف عى
َتَرَقْت النََّصاَرى َعَمى ِثْنَتْيِن َوَسمََّم اْفَتَرَقْت اْلَيُيوُد َعَمى ِإْحَدى َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة َفَواِحَدٌة ِفي اْلَجنَِّة َوَسْبُعوَن ِفي النَّاِر َوافْ 

ٍد ِبَيِدِه َلَتْفَتِرَقنَّ ُأمَِّتي َعَمى َثالٍث َوَسْبِعيَن َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة َفِإْحَدى َوَسْبُعوَن ِفي  النَّاِر َوَواِحَدٌة ِفي اْلَجنَِّة َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ
في حيف أف ىذا  .(2)« ِفْرَقًة َواِحَدٌة ِفي اْلَجنَِّة َوِثْنَتاِن َوَسْبُعوَن ِفي النَّاِر ِقيَل َيا َرُسوَل المَِّو َمْن ُىْم َقاَل اْلَجَماَعةُ 

ناس ـــإيج ستشرؽ المجرميرل المي  ،ددػػػلصذا اػػػػي ىػػػ. كفكدالالتالحديث يحتمؿ عدة تفسيرات 
عمماء الكبلـ المسمميف قد أساءكا فيـ ىذا الحديث الذم كاف  أىفَّ  (Ignaz Goldziherدتسيير )ــــجول

و، فخصو بقدر مف الفضائؿ كالمزايا بمغت في عددىا القصد منو في األصؿ تمجيد اإلسبلـ كاعبلء شأنٌ 
تنطبؽ  مكف أفٍ ينية )الطكاًئؼ( الحقيقة في اإلسبلـ التي يي الفرؽ الدّْ  أىفَّ ثبلثنا كسبعيف فضيمة. ما يعني 

                                                           
فية(، في المغة كاالصطبلح بحث في الجذكر كالمرتكزات كآفاؽ التجاكز"، )ممؼ الطائً الطاًئفية امبارؾ حامدم، " (1)

 .89(، ص 2016، )مؤمنون بال حدود
)الناشر: دار  2، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، جسنن ابن ماجة ،القزكيني أبك عبد اهللمحمد بف يزيد بف ماجو  (2)

 (3992رقـ  ،17. )كتاب الفتف، باب 1322(، ص العربػػػػػػػػػٌيةإحياء الكتب 
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المعتمدة التي اإلسبلمػػػية ت عف التعاليـ تيعد عمييا ىذه التسمية تنحصر في تمؾ الجماعات التي اب
جماع في األصكؿ كالمسائؿ الذيف عارضكا اإل أىماريخية، ػػػػػفي مختمؼ عصكرىـ الت أقرىا المسممكف

 .(1) األساسية

، ةــّفرقي أك (Sectarianism) ةـــطاِئفيشتقة منيا كىي ع كممة طاًئفة مع كممة أخرل مي ػػػػػكتتقاط
طاًئفة معينة مف طرؼ الدكلة.  ضدَّ طاًئفية لصالح أك  ٌسياسػػػةالطاًئفة كانتياج  تسيَّيسكالتي تعني 

 ؛حديث النشأة ييعدصطمح طاًئفية مي  أىفَّ  في أكالن طاًئفة كطاًئفية فيكمف  صطمحيا، االختبلؼ بيف مي ػػػػػػأمٌ 
اف ػػػالطاًئفة قديمة قدـ األدي أىفَّ حيف  ي، فيػػػالبركتستانت - يػػػالكاثكليك بالصػػػػػػػراعحيث أرتبط 

 عتقدات.كالمي 

 لمٌسياسػػػةابة السكؽ السكداء أك المكازية ػػػػعتبر بمثالطاًئفية تي  أىفَّ  ونـــــان غميـــــبرىب ػػػػػػكيذى
إٌف صح  ػػػػػػػػػػػػػػػالطبيعي أك يتـ التبلعب بيا أك تيمغى، فيي  الٌسياسػػػةالتي تظير بمقدار ما تفسد سكؽ 

 أىفَّ . ما يعني (2) عمى السمطة بالمعنى الكاسع لمكممة الصػػػػػػػراعممتكية في ميداف  ٌسياسػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػ التعبير
د المذىبي كالطاًئفي أك في التنكع الثقافي في المجتمع الكاحد، عدتا في الػػػػشكمة الطاًئفية ال تكمف بتاتن المي 

ا طاًئفينا تميٌ  ٌنما في الدكلة التي تسمؾ نيجن زينا في التعامؿ مع مكاطنييا. حيث تتحكؿ في ىذه الحالة يكا 
الطاًئفة إلى طاًئفية تطفي عمى نفسيا إلى جانب خصكصيتيا الثقافية أك االجتماعية نكعنا مف األدلجة 

يانة دّ  التعصب لجماعة، باالنتماء إلى: "بأىنَّياالطاًئفية  ، فيعرؼارةــــزمي بشـــــعا ػػػػأمٌ  اإلقصائية. الٌسياسػػػية
خيار االنتماء إلى الطاًئفة في حالة  ييعدما ػػػػك ."أو مذىب، واعتبار االنتماء إلى ىذه الجماعة محدًدا لميوية

)حالة  يناػػػعدمو في الغالب خيارنا كىم مفػػػػػػػػػػػػػػػ  ارةـــــبش حسب ػػػػػػػػػػػػػػػالطاًئفية مف الناحية الكاقعية  ىيػػػػػػػمنػػػػػة
. فالطاًئفية ىي نفي حرية ىذا االختيار. كالحرية ىذه ال تمارس إاٌل مف خبلؿ (Imaginaire خيمةتٌ مي 

 .(3) أخرلكحٌتى المكقؼ مف اآلخريف بكصفيـ منتميف إلى جماعات معيا  الصػػػػػػػراع

                                                           
، ترجمة كتعميؽ: محمد يكسؼ مكسى، عبد العزيز عبد الحؽ، العقيدة والشريعة في اإلسالمإيجناس جكلدتسيير،  (1)
 187(، ص ص 2013)القاىرة: المركز القكمي لمترجمة،  1963مي حسف عبد القادر، سمسمة ميراث الترجمة العدد ع
- 188. 
ياسات، لؤلبحاث كدراسة السٌ  العربػػػػػػػػػيٌ  )الدكحة: المركز 3، ط اتومشكمة اْلقميّ الطاِئفية المسألة برىاف غميكف،  (2)

 .13(، ص 2012
، العدد عمران : مف المفظ كدالالتو المتبدلة إلى المصطمح السكسيكلكجي التحميمي"،الطاًئفة كالطاًئفيةعزمي بشارة، " (3)
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اػػػػكعم  فيي كالمجتمع الدكلة عمى ككخيمة سمبية جد ارػػػػآث ذات الطاًئفية الٌسياسػػػة عتبرتي  ،كمن
 عنو ينتج ما كالمجتمع لمدكلة المجتمعي كالنسيجالداخمػػػي  بالتماسؾ أكالن  تمس ػػػػػػػػػػػػػػػ التعبير صح إفٌ  ػػػػػػػػػػػػػػػ

 كاليكياتية الٌسياسػػػية اليزات رحمة تحت البمد تصبح حيث كاقتصادم، ٌسياسػػػي استقرار عندـ بالضركرة
 كلعؿ ،(Failed State) مةــــفاش ةــــدول إلى اتحكلي أك الدكلة تفكؾ نتيجتيا تككف قد كالتي الخطيرة،
 قد التي االغتراب حالة أىفَّ  اػػػكم ...(.كداف،ػػػالس راؽ،ػػػالع) جدنا كاضحةه  األمر ىذا عمى الحية األمثمة
 فيو الدكؿ تككف أفٍ  جدنا ادرػػػالن مف عالـ في نعيش أىنَّنػػػا ًسيَّما ال معينة( ةرقيٌ عً  أك ينيةدّْ ) طاًئفة تعيشيا

 كتكظيفيا ليا الخارجي لبلستغبلؿ كاسعنا ابػػػالب يفتحما  ة،رقيٌ كعً  كمذىبية ينيةدّْ  اختبلفات تضـ ال
 رغبة حالة في الكبرل القكل طرؼ مف الدكلة ليا تتعرض قد التي الضغكطات عف ؾػػػناىي كينا،ػػػػػياسسٌ 

 .لمتدخؿ الفرصة ىذه استغبلؿ في األخيرة ىذه

 مف الطاًئفي الصػػػػػػػراع منع في اعدػػػتس أف مكفيي  التي الخطكات مف العديد اؾػػػػىن ؾ،ػػػػذلػػػػػل
 بغض مكاطنييا حقكؽ تحتـر أف شّْيعية أـ سٌُّنية أكانت سكاءن  المسممة الحككمات عمى ،أّواًل . االنتشار
 مكاطنييا تعامؿ أف السٌُّنية األغمبية ذات الدكؿ عمى يجب ،كبالتٌالي. ينيةالدّْ  معتقداتيـ عف النظر

 اتيابأقميٌ  يتعمؽ فيما نفسو الشيء تفعؿ الشّْيعية أفٍ  األغمبية دكؿ كعمى المساكاة، قدـ الشّْيعة عمى
 أغراض لخدمة كأداة يفالدّْ  استخداـ عف الكؼاإلسبلمػػػية  البمداف عمى يجب ،ثـــــانــــــــــًيا. السٌُّنية

. اتػػػػكالنزاع اتػػػػالصراع لحؿ العممية الطرؽ عمى ذلؾ مف بدالن  كالتركيز ،اػػػػػكخارجين  اػػداخمين  كيةػػػػػياسسٌ 
 سعييا في الطاًئفية كتنمييا باالنقسامات كتتبلعب الفرصة تغتنـ العظمى القكل عمى يجب ،ثــــــــــــالـــــــثًا

 .(1) مصالحيا كراء

 والشّْيعة)المذىبي( بين السَُّنة الطاِئفي الصـــــــراع : الثـــــانــــــــــيالفــــــــــــرع 

السُّنىة  فيكميعمى استعماؿ مي  كاإلعبلمية الٌسياسػػيػةالتحميبلت  مػػػف ت الكثيرػػػػد دأبػػػػػػػػلق
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالقائـ بيف  الصػػػػػػػراعاريخية لتكصيؼ حالة ػػػػكالت كالٌسياسػػػيةينية الدّْ  مايػػػكالشّْيعة بكؿ دالالت

ينا ػػػػ إعبلمتداكالن الشّْيعي أكثر التفسيرات  - المذىبي السٌُّني الصػػػػػػػراععتبر يي  ،ذاػػػكعمى ى .كالسعػػػػػػػكدية
يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف السعػػػػػػػكديةينا لحالة التكتر كالتشابؾ بيف ػػػػياسكسٌ  ا النظر قميبلن في ػػػػيبقى إذا ما أمعن أىنَّوي ، غير كا 

ي فييا الكثير ػػػالشّْيع -يػػػالسُّنٌ  الصػػػػػػػراعرسـ عف الصكرة التي تي  أىفَّ الحالة المدركسة غير دقيؽ، حيث 
ي قديـ بيف ػػػػياسسٌ  -يػػػػتاريخ صػػػػػػػراعينفي كجكد  مكف ألحد أفٍ ال يي  أىنَّوي بالغة عمى الرغـ زايدة كالمي مف المي 

                                                           
(1)

  Shireen Hunter, "Sunni –Shia Tensions Are More about Politics, Power and Privilege than Theology", 

Georgetown University, accessed on 03/04/2018, at :<https://bit.ly/2ILzncD> 
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أىم الينا ػػػػما يصكر حػػػك الصػػػػػػػراعٌف ػػػػمثؿ األغمبية السٌُّنية، لكة الحاكمة التي كانت تي ػػػظمػػػالشّْيعة كاألن
عمى مستكل العقيدة كالتشكيؾ في إسبلـ كؿ طرؼ لـ يكف بيذه الًحدَّة كبيذا الشكؿ حٌتى  الصػػػػػػػراع

 ييف. ػػػالشّْيعة التاريخكييف أعداء ػػػاـ األمػػأي

مرة إلى ٌكؿ أل اػػػػحالين  تداكؿالمي بيذا الشكؿ  يػػػػالطاًئف - يػػػالمذىب الصػػػػػػػراعع أستعمؿ ػػػػػكيرج
كف دكلة الخبلفة ييمثمييف الذيف كانكا ػػػػػأياـ العثمان 18ك17عدة قركف خمت، كتحديدنا ما بيف القرنيف 

 مف الكثير اد اعتقاد لدلػػػػس تقدـ بما اطناػػػػكارتب. إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكييف الشّْيعة في ػػػػالشرعية )السٌُّنية( كالصف
الذم كاف  الصػػػػػػػراع أىفَّ  (Memoryرة )ـــذاكــــة الــــروايرد ػػػمف انساؽ في س ًسيَّما الؤرخيف الباحثيف كالمي 
ي. كاستدؿ أنصار ىذا االتجاه عمى بعض ػػػػسُّنٌ  - يػػػشّْيع صػػػػػػػراعه ف ىك ػػػػييف كالصفكيػػػػبيف العثمان

 المظاىرة المكحية بيذا االعتقاد، كفتاكل التكفير، كحاالت االنتقاـ أثناء الحركب كالمعارؾ مف الطرفيف
ا ،(1) في النجؼ،  ػػػػػػػػػػػػػػػ ا أئمة الشّْيعة الجعفريةػػػػكنقصد ىن ػػػػػػػػػػػػػػػة ػػػمدافف )المراقد( األئم أىفَّ  خصكصن

ييف السٌُّنة ػػػكرببلء، الكاظمية، كسامراء كانت منذ القرف السادس عشر الميبلدم تحت سمطة العثمان
 أىفَّ البعض  السٌُّني يعتقد -شّْيعيال الصػػػػػػػراع أىم ،اسػػػػذا األسػػػى ىػػػكعم  ،(2)مقابؿ الصفكييف الشّْيعة 

 ا ىي في حقيقة األمر حدكد طاًئفية باألساس اعتمدت عمى تكاجدػػػكتركي إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالحدكد الحالية بيف 
 . (3)السُّنىة كالشّْيعة 

رت مع الحفاظ التي تغيٌ  الصػػػػػػػراعا الحالي عدا أطراؼ ػػػػعيد نفسيا في كقتنس الحالة تي ػػػػػنف
مثؿ اإلسبلـ السٌُّني عمى غرار انية في تمؾ الحقبة كانت تي ػػػػالعثم ةػػػعمى بعض النقاط المشتركة، فالدكل

اإلسبلمػػػية مثؿ اإلسبلـ الشّْيعي مثمما تفعؿ الجميكرية كية كانت تي ػػػػا، كالدكلة الصفػػػحالين  السعػػػػػػػكدية
ر في استمرت مع تغيُّ  كالتشّْيُّعف الظاىرة الصراعية بيف التسنٌ  أىفَّ اآلف، ما يعني شكمينا  اإليرانػػػػػػػػػػػية

ما ـــفشيعينا،  -راعنا سٌُّنينا ػػػػؾ سؤاؿ يفرض نفسو ما داـ األمر ليس صػػػػػٌف يبقى مع ذلػػػاألطراؼ فقط. لك
 ؟ رىــــــو يا تـــى

                                                           
يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافرب ػػػ"الع كجيو ككثراني، (1) رب ـــالعبيف الذكرة كالتاريخ"، ضمف: محمد حامد األحمرم ]كآخركف.[،  كا 

يـــــــــــــــــران  العربػػػػػػػػػيٌ  )الدكحة: المركز ، تحرير: عزمي بشار كمحجكب الزكيرم،ياسة: مراجعة في التاريخ والسّ وا 
 .38(، ص 2012ياسات، لؤلبحاث كدراسة السٌ 

يديولوجيات عقائد الشّْيعي اإلسالم ريشار، ياف( 2)  كالترجمة لمنشر عطية دار: بيركت) الجمالي حافظ: ترجمة ،وا 
 .172 ص ،(1996 كالتكزيع،

 .163 ص ،المرجع السابق ركا، أكليفيو (3)
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(، أحد أىـ 1977 - 1933) يـــــي شريعتــــعم اإليرانػػػػػػػػػػػيفكر كاب نجده عند المي ػػػػالج
العموي  التشّْيُّعي في كتابو: ػػػػالشّْيع –ي ػػػػالسُّنٌ  الصػػػػػػػراعة، الذم عالج جدلية اإلسبلمػػػينظريف لمثكرة المي 

 العموي التشّْيُّع بين حرًبا ليست المسممين بين اْليام ىذه الدائرة الحرب أن]...[" ، إذ يقكؿ: الصفوي والتشّْيُّع
نّ  المحمدي، والتسنن  بين دارت التي لمحروب مباشر انعكاس وىي اْلموي، والتسنن الصفوي التشّْيُّع بين حرب ماوا 

 تخدم ياسيةسّ  ْلغراض الدولتين قبل من ينيةالدّ  العواطف فييا واستخدمت قرون مدى عمى والعثمانيين الصفويين
  .(1) "]...[والقومية التوسعية ومطامعيما أىدافيما

 حكمت التي الصفكية الدكلة إلى الصفكم التشّْيُّع نسب يعكد( عمـالمي ) شريعتػػػػػي بػػػػفحس
 عممت أيف الزمنية، سمطتيا ىعم زائفة شرعية لتيضفي اإلمامة نسؿ مف انحدارىا كزعمت إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
 اإليرانػػػػػػػػػػػية القكمية كبعث المذىبي الطابع إضفاء عمى بيا رتبطيفالمي  يفالدّْ  كرجاؿ الصفكية الحركة

 اإلثارة نقاط عمى الصفكية الدعاية أجيزة كركزت أخضر، ينيدّْ  كشاح صكرة في لتبدك كالكطنية
 إىماؿ أك تبديؿ أك تعطيؿ عمى كحرصت االشتراؾ، نقاط كأىممت كالشّْيعة ةالسُّنٌ  بيف كاالختبلؼ

 تمؾ في فيتمثؿ األمكم فالتسنٌ  ا،ػػػػػأمٌ . المسمميف بيف المشتركةاإلسبلمػػػية  كالطقكس فكالسنٌ  الشعائر
 مقدرات عمى الييػػػػػػػمنػػػػػة لفرض الرامية المخططات لتمرير يالسُّنٌ  المذىب عنكاف تستغؿ التي األنظمة
 الرسمي التكجو مع لتتناغـ الجاىزة، كالفتاكل باألحكاـ كالتبرع السبلطيف أعماؿ كتبرير الشعكب

 كالحقد كشقاؽ، اختبلؼ مذىب كبلىما ،ويـــاْلم نالتسنّ  كقرينو ويـــالصف التشّْيُّع: فػػػ لمحككمات،
 ٌكؿ األ حككمي، يفدّْ  ككبلىما يػػػالرسم اإلسبلـ فييمثبل كمييما ألفٌ  خصائصيما، مف ىي كالضغينة

 .(2) الخبلفة مكقع في كمػػػاألم الكجكد لتبرير الثػػػػػانػػػػػػػػػػيك  كم،ػػػػالصف الحكـ لتبرير

 الٌسياسػػػية ظمةػػػاألن اخترعتو مفتعؿ صػػػػػػػراعه  إذف كالركافض النكاصب بيف الصػػػػػػػراع إفٌ 
 مف شبكة األنػػػظمة فيو تستعمؿ كمقدراتيا، األٌمة حساب عمى عركشيا عمى لمحفاظ تسعى التي الفاسدة

ألىفَّ  دم،ػػػػعقائ - يػػػػيندّْ  ليس فالصػػػػػػػراع. المقيت االختبلؼػػػذا لي لمتركيج الرسمييف فيينيالدّْ  المكظفيف
 السبلالت كـحي  اـػػػأي حٌتىاإلسبلمػػػي  اريخػػػالت مدار عمى اػػػػتعايش سباألسا كاحد يفكالشّْيعة دّْ  ةالسُّنٌ 

ٌنما ،(كغيرىـ...بكىييف، فاطمييف،)الشّْيعية   ابتداع خبلؿ مف فقط كغطاء يفالدّْ  يستعمؿ ٌسياسػػػي كا 
 المفيد مف أكثر الصكرة تتضح أفٍ  أجؿ كمف الحقيقة، أىنَّوي  أساس عمى لو كالتركيج المقاس عمى مذىب

                                                           
 دار: بيركت) 4 الكاممة األثار سمسمة ،2 ط مجيد، حيدر: ترجمة ،الصفوي التشّْيُّعو  العموي التشّْيُّع شريعتي، عمي (1)

 . 292 - 291 ص ص ،(2007 كالفنكف، لمثقافة األمير
 ،2010سبتمبر  02 ،والحوار واإلنسانيات الدّْينية لألبحاث إرشاد ،"المذىبي لمتقريب شريعتي رؤية" عيسى، محٌمد (2)

 <https://bit.ly/2KHXTNz> :في ،2017يكليك  03 في شكىد
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 بذاتو يفالدّْ  بيف الفرؽ إبراز أجؿ مف ينيالدّْ  االجتماعي عمـ كبالتحديد االجتماع، عمـ إلى الرجكع ىنا
 إلى ثقافة مف يفالدّْ  تحكؿ أىم مارساتالمي  ىذه أىفَّ  ؾػػػذل .الجميكر عبر الميسيَّيس يفالدّْ  كبيف كلذاتو،

 . معينة فئة أك يفالدّْ  عمى تقتصر أك تخص كال البشرم اريخػػػػالت كامؿ عبر نجدىا إيديكلكجيا

 فيكميفالمي  بيف تناقض بكجكد يشعر أحد يكف لـاإلسبلمػػػي  اريخػػػػالت مفاألٌكؿ  درػػػػالص يػػػفف
 مكفشكٌ يي ( كجو اهلل كـر) طالب أبي بف عمي اإلماـشّْيعة  كاف كرٌبما. بيما االلتزاـ كالشّْيعي أك السٌُّني

( الشّْيعة كالسٌُّنة) صطمحيفالمي  كلكفٌ . عميو الخارجيف مكاجية في( مجازنا كالجماعة السٌُّنة أىؿ) األكثرية
 صطمحافالمي  يستقر أفٍ  كقبؿ. المسمميف مف الطكاًئؼ أك طاًئفتيف عمى عبلمتيف بلليشكّْ  بعد فيما افترقا
 النبكم الحديث اليجرم الثػػػػػانػػػػػػػػػػي القرف في يعني" ةالسُّنّ " صطمحمي  افػػػػػك اليـك األذىاف في ىما اػػػػكم
 آىؿ) عتزلةالمي  مقابؿ في( حنبؿ بف أحمد) الحنابمة عمى الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػث القرف في كغمب(. الحديث أىؿ)

 يعتبركف الحديث أىؿ أك ةالسُّنٌ  أىؿ أئمة كاف حيف في ،(النعماف حنيفة أبك أصحاب) كاألحناؼ( الرأم
ا ةالسُّنٌ  ألىؿ أئمةن  البيت أىؿ ةى ػػػػأئم  تضـ التي الكاسعة دائرتو ةالسُّنٌ  أىؿ مصطمح يأخذ كلـ. أيضن

 رغـ اليجرم، سػػػالخام القرف في إالٌ ( كالحنابمة كالشافعية كالمالكية الحنفية) عركفةالمي  ةػػػاألربع المذاىب
 الحديث أىؿ أك الحنابمة كظؿ. طكيؿ أمد إلى نفسيا السٌُّنية المذاىب بيف كالتنافس الصػػػػػػػراع استمرار

 اليكـ ىذا إلى السٌُّنة المسمميف غالبية كفػػػمشكٌ يي  الذيف كالماتريدية كاألشاعرة األحناؼ سٌُّنية في شكككفيي 
   .(1) المقاييس بعض أساس كعمى الشّْيعة، مقابؿ في عاـ بمعنى إالٌ  بيـ يعترفكف كال

في كتابو:  واـــيم العـــد سمــــحمـــمف عمى غرار ػػػػفكريفنا عمى ىذا األمر يذىب بعض المي ػػػػػػكعط
د ــــحمـــمك ؛حوار ال موجيةفي كتابو: د ـــجـــال أبو المــــد كمــــمـــأحك ؛ة بين السُّّنة والشّْيعةـــالعالق

ىب ااالختبلفات الفقيية بيف المذ أىفَّ ، الجوامع والفوارق بين السُّّنة والشّْيعة :في يةــــواد مغنــــج
 التأكيد يجب السٌُّنة عف الحديث إطار كفية السٌُّنية أكبر مف تمؾ المكجكد مع الفقو الجعفرم. ػػػػػاألربع

 السٌُّنة يشترؾ الحالة ذهػػػػى كفي(، ) محمد الرسكؿ سٌُّنة اتباع ىك العاـ ارػػػاإلط في السٌُّنة معنى أىفَّ 
 كمييما ماداـ تناقضيفمي  غير أىنَّيما اػػػػنظرين  يعني ما ،النَّبكية لمسٌُّنة أنصار أىنَّيما االعتقاد الشّْيعة في مع

 أماكف كفي األصكلية، مارساتكالمي  عتقداتالمي  كؿ في الطاًئفتاف تشترؾ حيث األصكؿ نفس عمى يعتمد
 . المؤدلجة المركزية الدكلة قياـ إلى عديدة لقركف بيدكء أتباعيما تعايش كثيرة

 كاف فبينما كالداللة المعنى في كالتػػػػػتح عدة اآلخر ىك الشّْيعة فقد عرؼ حػػػػصطممي  ا،ػػػػأمٌ 
 كانكا حيث ،ًخبلفتو أياـ في عمي اإلماـ كجماىير كجيش كأتباع كمحبي أنصار كفييمثمالشّْيعة 

                                                           
 :في ،2016أكتكبر 12 في شكىد ،والتاريخ الّسياســـة خالف ينالــــدّْ  وحـــدة ..والشّْيعة السُّّنة الكاتب، أحمد (1)

<https://bit.ly/2IJT1pb> 
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 مف اػػػػشّْيعين  عتبرفأي  فأضيؽ، أضيؽ دكائر إلى الزمف مع االسـ مفيكـ تقمص المسمميف، غالبية كفػػػمشكٌ يي 
 عتبرأي  ماػػػك الخبلفة، في اإلليي بحقو يقكؿ مف أك الصحابة مف غيره عمى عمي اإلماـ بأفضمية يقكؿ
 ماػػػبين. الصحابة مف أحدنا أك عفاف بف عثماف أك سفياف أبي بف معاكية ينتقد مف( رافضينا أك) اػػػػشّْيعين 

 مف العامة كالبيعة الشكرل أساس عمى بكر أبي انتخاب بشرعية يقكؿ مف عمى السٌُّنة اسـ يطمؽأصبح 
   .(1) المسمميف

الكثير مف  لػػػوالسٌُّنة  عند ًسيَّما الرم ػػػالجعف - يػػػة المذىب الشّْيعػػػدراس أىفَّ  ،ةػػػػيقػػكالحق
ؾ ػػػػعكبة، ذلرنا غاية في الصُّ ػػػػعكبات التي تجعؿ مف عممية الحياد العممي كالمكضكعية أمالمطبات كالصُّ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػاػػػا سابقن ػػػما أشرنػػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػأغمبيا كتبيا  أىفَّ  بىٍيدى كثير حكؿ الشّْيعي، كتابػػػػات نصطدـ مع  أىنَّنػػػا
في العصر الحديث  الٌكىىابػػػػٌييف اف بركزػػػػػٌييف. ككػػػػكييف إلى غاية الٌكىىابػػػمنذ األم الٌسياسػػػييفخصكميـ 

حياء األحقاد القديمةػػػاف دكالتػػػػكتمكنيـ في إقامة كي السٌُّنة بيف  ي خاص بيـ دكره ميـ في بعث كا 
 النػػػػػػػػػظاـؿ ىذا ػػػشكٌ  أيف، 1979 عاـ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي اإلسبلمػػػية بعد نجاح الثكرة  ًسيَّما ال ،كالشّْيعة

تـ التركيج  ػػػػػػػػػػػػػػػ السعػػػػػػػػكدم النّْفطكبمساعدة  ػػػػػػػػػػػػػػػيو، ػػػػكعم .آؿ سعكد لنػػػػػػػػػظاـا ػػػا إيديكلكجين ػػالجديد منافسن 
محمد المذىب  ؤسسمي كتابػػػػات منقطع النظير، متكئيف في ذلؾ عمى  ؿليذا االختبلؼ كالدعاية لو بشكٌ 

في نقض كبلـ الشّْيعة  النَّبكيةتيمية )منياج السٌُّنة  ككتابػػػػات بفالرد عمى الرافضة( ) بف عبد الكىاب
شّْيعية شرقي المممكة.  ةكجكد أقميٌ  تعزز أكثر مع كالذمالٌكىىابٌي،  الدّْينيطاب الخً ذا ػػػكك القدرية(،

اؿ بيف الفتكل التي تصدر مف عند الٌكىىابٌييف تجاه الشّْيعة عمى غرار ػػػالمجمكف المقارنة في ىذا كيي 
نجد طاًئفة أخرل مف عمماء السٌُّنة ال تجد  ،ميف، كفي المقابؿػػػػعثي لشيخ بفا از أكػػػػػػفتكل الشيخ بف ب

  السابؽ(. ػػطمبالمػػػػػػػ)أنظر  رييفػػػػالسٌُّني كالشّْيعي، كىـ في الغالب مف األزى ا بيفػػػفرقن 

 إذ االنغبلؽ أك االنفتاح حيث كالشّْيعة مف السٌُّنة مفيكمي اػػػػعرفي التي كالتػػػػالتح أىفَّ  ،اؿػػػػػكالح
 نيكمبي  تحكؿ عف عبرتي  ال األقؿ عمى أك حقيقة غير أىنَّيا نجدىا كعممية مكضكعية بعيف ليا اػػػنظرن ما

 تاريخية لحظات في ةكيٌسياسػػ كارغامات لظركؼ خاضعنا منو أكثر كاالعتقاد كرالفً  حيث مف حقيقي
 ينيةدّْ  قضية تكجد ال أىنَّوي  جيدنا الشّْيعية يعممكف - يةالسُّنٌ  لممسألة حايديفالمي  الدارسيف أىفَّ  ماػػػك. معينة
 الدّْينية االختبلفات اػػػأمٌ  السمطة، عمى صػػػػػػػراعه  ىك المسألة جكىر كأف الخبلؼ ىذا كراء حقيقية مذىبية

 ةــــالسُّنّ  لـــــأى مذىب أىفَّ  حٌتى تقريبنا، الزمف مف بقرنيف الٌسياسػػػي الصػػػػػػػراع عف متأخرة جاءت فقد
 العباسي الخميفة عيد في إالٌ  يظير لـ التسمية بيذه (فقط الحنابمة عمى يقتصر كاف) ةـــــاعــــوالجم

( ـ767 - ـ699/  ق150 - ق 80) حنيفة أبك كاف ةالسُّنٌ  أئمة أقدـ كأف. ق232 عاـ المتككؿ
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 كعبد ،(ـ 795 - ـ711/  ىػ179 - ق93) أنس بف مالؾ كبعده ة،السُّنٌ  مصطمح تبمكر قبؿ ظير
 -ق150) الشافعي إدريس بف محمد ثـ ،(ـ774 –ـ 707/  ق157 - ىػ 88) األكزاعي الرحمف
 كتبة أٌما،(. ـ855 - ـ780/  ىػ241 - ق164) حنبؿ بف كأحمد ،(ـ820 - ـ767/  ىػ204

 - ىػ194) البخارم: مثؿ ،() النَّبي مكت مف قرنيف مف أكثر بعد ظيركا فقد الكبار يةالسُّنٌ  األحاديث
 - ق202) داكد كأبك ،(ـ875 - ـ822/  ىػ 261 - ىػ206) كمسمـ ،(ـ870 - ـ810/  ىػ256
 ىػػ 209) ماجو كابف ،(ـ915 - ـ829/  ق 303 - ىػ215) كالنسائي ،(ـ888- ـ817/  ىػ275

 ذلؾ عمى كردىا(. ـ892 - ـ824/  ىػ 279 - ىػ209) كالترمذم ،(ـ886 – ـ824/  ىػ273 -
 صاحب( ىػ328 - ىػ255) الكميني يعقكب بف محمد: مثؿ الشيعة مف الكبار األحاديث كتبة ظير
 الحسف بف كعمي ىػ، 329 عاـ المتكفى( الصدكؽ الشيخ) القمي بابكيو بف عمي ،الكافي: كتاب

 صنع مذىب كؿ أىفَّ  ذاػػػػػى نىػػػػمع(. ـ1050 - ـ995/  ق460 - ق385( )الطريقة شيخ) الطكسي
 كالشّْيعة، ةالسُّنٌ  بيف العقائدية بالخبلفات المميئة تبالكي  ذهػػػػى كأىفَّ  ،الٌسياسػػػي الخبلؼ بعد الخاص ينودّْ 
 بخمؽ التابعيف أماـ ذلؾ تبرير كجكب ثـ كمف بينيـ، كالدمكم الٌسياسػػػي الصػػػػػػػراع إمداد نتاج إالٌ  ىي ما

 .(1) لمبعض بعضيـ كتكفير بؿ كاسعة، كعقائدية مذىبية خبلفات

( ـ855 - ـ780) بلــــحن نـــــب دــــمــــأح اإلماـ أىفَّ  التاريخية النصكص مف الكثير فػػػػػػػػبيكتي 
 المأمكف العباسي الخميؼ بينو كبيف آنذاؾ الصػػػػػػػراع خبلؿ مف السٌُّني المذىب تبمكر دػػػػرائ عتبريي 
 المذىب ىذا راءآ فرض كحاكؿ لمدكلة رسمينا اػػػمذىبن  المعتزلة مذىب مف اتخذ الذم( ـ833 - ـ814)

 مغاير برأم أخذ الذم أحمد اإلماـ كبيف بينو الصػػػػػػػراع ؾػػػذل فكاف الناس، بيف لينشركىا الفقياء عمى
/  ىػ 218 عاـ في( القرآف خمؽ محنة) رآنــــالق قـــخم ةـــمسألػػ: ب عرؼيي  فيما الٌسياسػػػية السمطة لرأم
 كالكاثؽ( ـ842 - ـ833) باهلل المعتصـ أياـ المأمكف كفاة بعد االعتزالي المذىب استمر كقد ـ،833
 - ـ847) اهلل عمى تككؿالمي  العاشر العباسي الخميفة كصكؿ غاية إلى( ـ847 - ـ842) باهلل

 رأم في تككؿالمي  عتبركيي  تككمي(،حنبؿ )االنقبلب المي  بف أحمد برأم األخير ىذا أخذ أيف(. ـ862
 ضطيدنا ليـ حسب ما جاء في كتاباف مي ػػػك أىنَّوي الشّْيعة  في حيث يذىب السٌُّني، المذىب ميحي الحنابمة
  لػ: الشيخ محمد جكاد مغنية. والحاكمون الشّْيعة

يني لذا أغمب الحنابمة يصكر خيؿ الدّْ تٌ كع مف العقؿ كالمي ػػػػكف نتكٌ  أىنَّوي ذا السياؽ، ػػػا ييمنا في ىػػػػم
 ػػػػػػػػػػػػػػػ اإلسبلمػػػي الكحيد تيعد المذىبالحنبمية  أىفَّ  ًسيَّما ال نقاكةن كسٌّّنية،اإلسبلمػػػية ليـ أٌنيـ أكثر الفرؽ 
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كقعت  ،ذاػػػػػيل نتيجة .(1) مدرسة فقيية كمدرسة اعتقادية أنتجالذم  ػػػػػػػػػػػػػػػ ينــــُمم لــــنبي مدـــمححسب 
الشافعية( منيا كالشّْيعية، كلعؿ  كباألخصالعديد مف الصدامات بينيـ كبيف المذاىب األخرل السُّنٌية )

 ىػ 323في بغداد عاـ  فتنة الحنابمة ػػػػػػػػػػػػػػػعمى غرار ابف األثير كابف كثير  ػػػػػػػػػػػػػػػأشيرىا ما سماه القدماء 
 السُّنٌية ػػػػػػػػػػػػػػػ ريناػػػكتكفيكينا ػػػفي بعض الحاالت طابعنا دم التي أخذت ػػػػػػػػػػػػػػػاريخية ػػػالصدمات الت ،اػػػػػػأمٌ  .(2)
الشّْيعية، فإٌنيا بدأت تظير بشكؿ جمي لمعياف مع ظيكر البكييييف كالشّْيعة )الديمـ( عمى المسرح  –

السٌُّنة  حرب األحياء بيفػػػ: لميجرة، أيف ظيرت ما عرؼ ب 334بدءن مف سنة  ،ذاػػػػكبي .الٌسياسػػػي
كتكررت مثؿ ىذه الحكادث كالفتف عمى مدار  .(3) السٌُّني الشّْيعي كالبصر حيي الكرخ ًسيَّما الكالشّْيعة 

المجمدات، السابع الذم يؤرخ  ًسيَّما ال اريخـــل في التـــالكام ابف األثير في كتابو: عدة قركف، كيذكر
  ق. 561 –ق  479ق. المجمد التاسع 488 –ق 389ق. كالثامف  388 -ق 309 لمفترة الممتدة مف

ة صطمح أىؿ السُّنٌ االعتزاؿ( أخذ مي  القادر باهلل )الذم ألغىر الخميفة العباسي ػػػػي عصػػػػكف
 أىؿ يحصر صريح تعريؼ يكجد ال أىنَّوي  ،كػػذلػػػؾ اؿػػػػػة. كالحػػػىب األربعامفيكمو الحالي كالذم يضـ المذ

 عمى تستند الغالب في كىي األمر، ىذا تحدد كضكابط ريمعاي اؾػػػىن أىفَّ  بؿ معينة جماعة في السٌُّنة
 بيف الطاًئفي الشرخًحدَّة  مفزاد  كالعقيدة المذىب تسيَّيس أىفَّ  بىٍيدى  .النَّبكية كالسٌُّنة الكريـ القرآف إتباع

 األشعرم، الحسف أبي اإلماـ د عمـ الكبلـ السٌّّنيػػػػكاف رائ الذم العقيدة تدكيف كلعؿ ،ة كالشّْيعةالسُّنٌ 
 رػػػػمص في الطحاكم اإلماـ مثؿ آخركف تبعو ثـ بمة، الطيف مف زاد بو قاـ مفأٌكؿ ( األشعرية العقيدة)

 الحككمية، أك الرسمية الدّْينية المؤسسات ظيكر عف ناىيؾ. الكاسطية العقيدة خبلؿ مف تيمية كبف
 اقترف اإلسبلـ في الرسمية الدّْينية المؤسسات قياـ أىفَّ  األخيرة النقطة ىذه في االنتباه إلى يدعك كمما

 العثمانيكف افػػػػػػك أيف الشّْيعية، الصفكية ةكالدكل السٌُّنية العثمانية الدكلة بيف يػػػػالطاًئفي الدكل الصػػػػػػػراعب
  .الدكلة مف راتبو يمقى الذم الحككمي يفالدّْ  رجؿ نػػػػػػػػػظاـ اـػػػػأق مفأٌكؿ 

                                                           
بين القرنين الثامن عشر والحادي  السعــــــــوديةينية في عمماء اإلسالم تاريخ وبنية المؤسسة الدّْ ميف، محمد نبيؿ مي  (1)

(، 2013لؤلبحاث كالنشر،  العربػػػػػػػػػٌيةبيركت: الشبكة اهلل، )كعادؿ بف عبد  ، ترجمة محمد الحاج سالـ2 ، طوالعشرين
 .53 ص

)بيركت: دار  7 لمجمد، مراجعة: محمد يكسؼ الدقاؽ، االكامل في التاريخعمي بف محمد بف محمد ابف األثير، ( 2)
 .114 - 113ص ص (، 1987الكتب العممية، 

(، ص 2008 )بيركت دار الساقي، 1 ، طسالميةإ - سالميةإعن العممانية كإشكالية  2ىرطقات جكرج طرابيشي، ( 3)
 .15 - 14ص 
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 المشاكؿ مف الكثير دكنو سٌُّنية كغير سٌُّنيةال إلىاإلسبلمػػػية الطكاًئؼ  تنصيؼ أىفَّ  ماػػػػك
 صفة احتكار تحاكؿ التي سةيسيَّ المي  كالتنظيمات المتطرفةالتيػػػػػارات  ارػػػانتش مػػػع مايّْ ال سً  ات،ػػػراعػػػكالص
 المعركؼ ،2016 أكت 15 اريخػػػػبت الشيشاف في عقد الذم المؤتمر أىفَّ  حٌتى ،السٌُّنػػػة كالجمػػػاعة ؿػػػأى
 بيانو ارػػػأث قد اعة؟ـــة والجمـــالسُّنّ  لـــأى مـــى نــــم: عنكاف تحت السٌُّنة كالجماعة، أىؿ مؤتمر: بػ

 السمفية المؤتمريف إقصاء بسبب السٌُّنة، لكاء حاممة نفسيا تعتبر التي السعػػػػػػػػكدية مع زكبعة الختامي
 اْلشاعرة": أٌنيـ كالجماعةالسٌُّنة  أىؿ المؤتمركف عرؼ كقد السٌُّنة كالجماعة، أىؿ إطار مفالٌكىىابٌية 

 والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية اْلربعة المذاىب وأىل ،االعتقاد في المفوضة الحديث أىل ومنيم والماتريدية،
 نيجو عمى سار ومن الجنيد الطاِئفة اإلمام سيد طريقة عمى وتزكية وأخالقاً  عمماً  الصافي التصوف وأىل الفقو، في
 . (1) "اليدى أئمة من

 األساس في الشّْيعة كالسٌُّنة بيف يػػػدكل مستكل عمى صػػػػػػػراع بكجكد القائمة كرةالفً  أىفَّ  كػػػػما
 إذا غاليني  ال كرٌبما القميؿ، الشّْيعة إالٌ  عف السٌُّنة جؿ يعرؼ يكف لـ ةبالطكيم ليست فترة فحٌتى حديثة،

 – السٌُّني صػػػػػػػراعال لفكرة التركيج بدأ أيف ،إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف فياإلسبلمػػػية  الثكرة بنجاح المسألة ىذه اػػػػػربطن ما
 في حسيف صداـ نػػػػػػػػػظاـ سقكط بعد أكبر بشكؿ األمر ىذا تطكر كقد. الشّْيعي اليبلؿ ثـ العػػػراؽ

 العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع أحداث كبعدىا (،2011) ؽراػػػمف الع األمريكػػػػػػية( ثـ خركج القكات 2003راؽ )ػػػػالع
 .في الشػػػرؽ األكسػػػط القديـ ياسيالجيكسٌ  كالتكازف بالنػػػػػػػػػظاـ أخمت التي

 العثمانية الدكلة سقكط بعد أىنَّوي الشّْيعي  الفكر في تخصصيفالمي  دػػػػأح اتبـــــالك قدػػػكيعت
 الشػػػرؽ في( كالشّْيعة ةالسُّنٌ  بيف) يػػػكالطاًئف يػػػػالقكم الصػػػػػػػراع عف بعيدة العممانية ياػػػترك تكأصبح
اإلسبلمػػػية  الثكرة الٌكىىابٌية لمقاكمة كالحركة السعػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌية المممكة الراية استممت األكسػػػط

 بيف كالشّْيعة كال ةالسُّنٌ  بيف صػػػػػػػراع اؾػػػىن يكف لـ ،عػػػالكاق كفي. العالـ الشّْيعية في كالحركة اإليرانػػػػػػػػػػػية
 سعكد آؿ ظاـػػػػػكن راؽػػػػػالع في حسيف صداـ كنػػػػػػػػػظاـ ستبدة،المي  العربػػػػػػػػػٌية األنظمة كلكفٌ  رسكالفي  ربػػػالع
 كالديمقراطية، كالعدالة بالحرية تطالب شعبية كراتػػػػث مكاجية في نفسيا كجدت السعػػػػػػػػكدية في

 ةالسُّنٌ  أىؿ عف الدفاع باسـ أخرل فئة كتستقطب الشعب مف فئة الطاًئفية لتحارب الكرقة فاستخدمت
(2).  

                                                           
 <https://bit.ly/2ILvRin> :في ،2018أبريؿ  02 في شكىد ،"كالجماعة السٌُّنة أىؿ مؤتمر بياف نص"( 1)
.[ ف. د: ـ. د)] ،الطاِئفي الخالف في والوىم الحقيقة يتحدوا؟ أن يجب وىل المسممون؟ تفرق لماذا الكاتب، أحمد (2)

 . 26 ص ،(2016
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 فكالتسنٌ  العمكم التشّْيُّع بيف االختبلؼ أىفَّ  فحسبو األمر، ىذا في يــــشريعت رأم اػػػػػأمٌ 
 كأىفَّ  ،]...[عممية مسألة حكؿ كاحد مذىب مف كفقيييف عالميف بيف االختبلؼ مف أكثر ليس المحمدم
 يمتقي الذم اليـك يأتي أف البد أحدىما في يسير مف متبلقيتاف طريقاف المحمدم فكالتسنٌ  العمكم التشّْيُّع

 التشّْيُّعك  العمكم التشّْيُّع كجيي بيف المسافة فإفٌ  المقابؿ، كفي كاحده، كحدة معنا ليصبحا صاحبو مع فيو
ى ــــموسنفس الكبلـ تقريبنا يقكلو  .(1) المطمؽ كالقبح المطمؽ الجماؿ بيف المسافة عيف ىي الصفكم

ىناؾ ىكة  أىفَّ ، حيث يرل والتشّْيُّع الشّْيعة بين الصراع والتصحيح الشّْيعة، في كتابو: ويــــوســـــالم
  األحياف إلى التناقض الصارخ.قد تصؿ في بعض  كالتشّْيُّععظيمة بيف الشّْيعة 

 السعــــــــودي –اإليرانـــــــــــي لمصــــــــــــراع ي ــــ: التفسير الطاِئفالفــــــــــــرع الثــــــــــــالـــــــث

ركج لو ىـ آؿ سعكد، إذ الطاًئفي المي  الصػػػػػػػراعفي ٌكؿ السبب األ أىفَّ  اإليرانػػػػػػػػػػػيكف قدػػػتيعٍ 
 بأىنَّيادعية ي مي ػػػكالعالماإلسبلمػػػي جاىدة خمط الصكرة لمرأم العاـ  السعػػػػػػػػػػكدية - الٌكىىػػػػػػػابٌيػػة اكؿػػػػتح
كلتؤجج بعض صفحات التاريخ  ةدافع عف السُّنىة لتعطي صبغة طاًئفية بحتالمي  كأىنَّيامثؿ اإلسبلـ تي 

كبينما تنكر  ،ؿػػػػي المقابػػ، كف(2) الطاًئفيةاف االستعمار يمعب لعبتو الخبيثة بتأجيج ػػػػاألسكد أياـ ك
إلى  ٌسياسػػػي صػػػػػػػراع، فإٌف، المممكة تصر عمى تحكيمو مف لمصػػػػػػػراعطبيعة مذىبية  ةأيٌ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
ش العالـ يشد كتجيبح لمصػػػػػػػراعة شّْيعية، حيث يسمح ليا ىذا التحكير بيف أكثرية سُّنىية كأقميٌ  صػػػػػػػراع

، كىي ألجؿ ىذا تنفي اعتناقيا لممذىب الٌكىىابٌي كتركج لنفسيا إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ضدَّ ي معيا السُّنٌ اإلسبلمػػػي 
أسيؿ،  اإلسبلمػػػي بشكؿكدكلة سُّنىية خالصة ال غير. تتيح ليا ىذه االستراتيجية قيادة كتزعـ العالـ 

ينية اعمة( التي تممكيا، كالتي تتركز أساسنا في العكامؿ الدّْ ػػػكمما يساعدىا عمى ذلؾ القكة المعنكية )الن
 فضبلن عف القكة المادية الناتجة عف البتركؿ. اريخية كعمى رأسيا رعاية الحرمييف الشريفيف،ػػػػكالت

 

فإٌنيا ليس كليدة اليكـ، فقد أكد  اإلسبلمػػػي لتزعـ العالـ  السعػػػػػػػػكديةذه االستراتيجية ػػػػف ىػػػػػكع 
ي فقط حٌتى عمى طابع الدكلة السُّنٌ  السعػػػػػػػػكديةالعربػػػػػػػػػٌية ؤسس المممكة آؿ سعكد مي  الممؾ عبد العزيز

يكـ غرة ذك الحجة قبؿ اإلعبلف الرسمي عف المممكة، ففي خطابو الذم ألقاه في القصر الممكي بمكة 
يسموننا  ]...[ "جاء فييا قكلو:  ناـــــــذه عقيدتـــــىـ، بعنكاف: 1929 كماي 11ىػ، المكافؽ  1347عاـ 

و مذىب خامس، وىذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان بالّوَىابّيين ويسمون مذىبنا الّوَىابّي باعتبار أنّ 
نحن لسنا أصحاب مذىب جديد أو عقيدة جديدة ولم يأت محمد بن عبد الوىاب بالجديد.  .يبثيا أىل اْلغراض

                                                           
 .السابق المرجع عيسى، محٌمد( 1)
 :في ،2017أكتكبر  12 في شكىد ،2017يكنيك  06 ،العالم قناة ،!"مسممكف الشّْيعة: يؤكد النبكم المسجد خطيب" (2)

<http://bit.ly/2MVIKZu> 
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فعقيدتنا ىي عقيدة السمف الصالح جاءت في كتاب ا وسُّّنة رسولو صمى ا عميو وسمم، وما كان عميو السمف 
حنيفة، وكميم محترمون في ونحن نحترم اْلئمة اْلربعة وال فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي  .الصالح

  .(1) "] ... [نظرنا، ونحن في الفقو نأخذ بالمذىب الحنبمي

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف في الجديداإلسبلمػػػي  النػػػػػػػػظاـ أصبح الذماإلسبلمػػػي  العالـ قيادة اسػػػػػػأس ىػػكعم
 ػػػػػػػػػػػػػػػ الخميجي التعاكف مجمس بعد فيما متشكٌ  ػػػػػػػػػػػػػػػ يةػػػخميج دكؿ تػػػس إعبلـ كزراء عقد فييا ينافسيـ
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف فياإلسبلمػػػية  الثكرة تجريد ىك فيو جاء ما أىـ كاف ،1979 ديسمبر في الرياض في مؤتمرنا

 ثكرةن  كىااعتبر  إذ الكصؼ، ىذا عمى زادكا أىنَّيـ بؿ الشّْيعي فقط، بالطابع كدمغيااإلسبلمػػػي  طابعيا مف
 . (2) ربػػػػػالع الشّْيعة مف غيرىـ دكف فقط اإليرانػػػػػػػػػػػييف تخص

 مقبل كبيرة أىمية كفػػعطي ال السعػػػػػػػػكدية حكاـ أىفَّ  (Bernhard Zand) دــــــزان اردـــــبرن رلػػػكي
 دامــــخ أنفسيـ سمكايي  أفٍ  يفضمكف بؿ ،يعتقدكف اػػػكم العالـ في الممكؾ مف العديد فيناؾ". ممك"

 مف بالمزيد المطالبة عمى الكقت نفس في دؿػػػػػي أىنَّوي  غيرتكاضعنا، مي  ذاػػػى دكػػػيب. ينـــــالشريف ينــــالحرم
 مع الصػػػػػػػراع خضـ في فيد الممؾ قرر حيث. (3) المممكة كخارج أبعد ىك ما إلى تمتد السمطة

 بمقب أسبلفو يتخذه كاف الذم ةالجبلل صاحب لقب استبداؿ ػػػػػػػػػػػػػػػ 1986عاـ  في كىذا ػػػػػػػػػػػػػػػ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
 ال السعػػػػػػػػكديةاإلسبلمػػػية  الزعامة أىفَّ  أخرل مرة لمعالـ دػػػػؤكليي  الشريفيف، الحرميف خادـ ىك جديد-قديـ
ا الشراكة، كال القسمة تقبؿ  سعكد آؿ كفاء حكؿ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف تقكدىا كانت التي التشكيؾ حممة بعد خصكصن
 أنحاء كافة في بؿ فحسب إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف داخؿ ليس الزعامة اإليرانػػػػػػػػػػػي الفقيو الكلي كدعكل الحج، إدارة في

 .جميعنا المسمميف أمر ككلي المؤمنيف أمير لقب يتخذ نجده ،ىذا كعمى ،اإلسبلمػػػي العالـ

 السٌُّني االنقساـ حكؿ العالـ في الخبراء أىـ مفػػة سبع دىاػػػػػأع أكاديمية ةػػػػدراس د جػػػاء فيػػقك 
الخبلؼ عمى الرغـ مف جذكره المرتبطة بمسألة  اذػػػى أىفَّ  ،(The Sunni-Shia Divide) الشّْيعي -

، ٌسياسػػيػةؿ زادت في تفاقـ ىذا المشكؿ، كىي في الغالب عكامؿ ػػػعدة عكام أىفَّ  غير ،() النَّبيخبلفة 
في زيادة التنافس مع العباسييف مما ا الفاطمية دكرن  ةاف لقياـ الخبلفػػػػفعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ك

 كانت بيف العثمانيػػيفأدل إلى تفعيؿ الطاًئفية بغية اإلضعاؼ مف شرعية اآلخر، كنفس الحالة 
ـ 1639ييف ػػػػراؽ لمعثمانػػػارس، ثـ كاف لخضكع العػػػػفي ببلد ف عندما تمكف الصفػػػكيػػكف يػػيفك ػػػالصفك 

                                                           
)الرياض: الرئاسة العامة لمبحكث العممية  4 ط ،الّوَىابّيةتصحيح خطأ تاريخي حول محمد بف سعد الشكيعر،  (1)

 .124 - 123 (، ص ص2011 كاإلفتاء،
 .183ص  ،السابقالمرجع  ،العربـــــــــيّ  لمخميج اإلقميمـــــــي النـــــــــظام إدريس، السعيد محمد (2)

(3)
 Bernhard Zand , "The New Kingdom Saudi Arabia's Contradictory Transformation",Spiegel Online, 

19/01/2015, accessed on 27/10/2016, at: <https://bit.ly/1J9KwlO> 
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دىا كاف ظيكر الٌكىىابٌية عمى الساحة بمثابة أكبر ػػػكم، بعػػػػػػػالصف – يػػػػػالعثمان الصػػػػػػػراع تأجيج في دكرنا
مت العقيدة ػػػيتجندكف لمقضاء عمييا، كفي نفس الكقت شكٌ ا جعميـ م أكالن ييف السٌُّنة ػػػتحدم لمعثمان

ارة إليو ػػاإلسبلـ. كمما تجدر اإلش ةقصى حسب الٌكىىابٌية مف دائر الٌكىىابٌية الصارمة ىاجسنا لمشّْيعي المي 
القكل االستعمارية الكبرل لعبت ىي األخرل عمى كتر االختبلفات حٌتى تضمف مصالحيا  أىفَّ  ،اػػػىن

 Sykes–Picot) وـــبيك – ســـسايكفرؽ تسد، فكانت اتفاقية  ٌسياسػػػةكبقائيا منتيجةن في ذلؾ 

Agreement) حسيف صداـ ظاـػػػن سقكط ثـ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف فياإلسبلمػػػية  الثكرة حٌتى أحدث مف أعقبيا كما 
 .(1) الشّْيعي – السٌُّني لمخبلؼ تكظيؼ مف عنيا نتج كما

 يناػػػػحقيق بناػػػسب امني أكثر الصػػػػػػػراع كأدكات ؿػػػػكسائ إحدل عتبرتي  الطاًئفية أىفَّ  ،يقةػػػػكالحق
مف خبلؿ ، (Mehran Kamravaرافا )ــــــران كامـــــمي الباحث هؤكديي ىػػػػذا ما  ،ذاتو حد في لمصػػػػػػػراع

ْلغراض أخرى غير مصالحيما  ينالدّْ تستخدمان  والسعــــــــودية إيـــــــــــــــــرانأّن الدالئل قميمة عمى أن " :القكؿ
والتنافس بين الدولتين  الصـــــــراعومنافعيما الذاتية عمى الرغم أن الكثير من وسائل اإلعالم الجماىرية يضفون عمى 

 ترقية باألساس ستيدؼ اإليرانػػػػػػػػػػػيةاإلسبلمػػػية  لمجميكرية الخارجية اتػػػياسالسٌ  أىفَّ  ؾػػػػ. ذل(2) "ينًيابعًدا دّْ 
 ىذه في دكرنا تمعب الطاًئفية أىفَّ  يتنكر أف يستطيع أحد ال أىفَّ  الرغـ عمى االستراتيجية، مصالحيا

 الجميكرية أىفَّ  بؿ. السعػػػػػػػػكديكف بيا يتحدث التي كالغامرة الشاممة بالطريقة ليس لكفٌ  ت،ػػػػياساالسٌ 
 عمى شٌددكا لطالما إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف فقادة. بعيد حد الطاًئفينا إلى مسارنا اريخياػػػػػػت طيمة انتيجتاإلسبلمػػػية 

 الٌسياسػػػة درسكا الذيف الباحثيف غالبية أىفَّ  ناىيؾ. السٌُّنة مف حمفاء كد كخطبكااإلسبلمػػػية  العميا الميثيؿ
 في يستيدؼ أك طاًئفي أىنَّوي  عمى إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف سمكؾ صنفكفيي  ال ،1979 العاـ منذ اإليرانػػػػػػػػػػػية الخارجية

ٍنػػػػػػػػػػػع عممية أىفَّ  يركف العكس عمى بؿ شّْيعية بأجندة النيكضاألٌكؿ  المقاـ  أقرب إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف في القرار صي
 المصالح خدمة في يديكلكجيةاإل تطكيعػػ: ب تسميتو يمكف ما أك (3) الكاقعية الٌسياسػػػة إلى تككف ما

  .السعػػػػػػػػػػكدية - الٌكىىػػػػػػػابٌيػػة تخنؽ مثمما ػيػػناػػػٌسياس إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف فالشّْيعية تخنؽ البراغماتية،

، عمى الرغـ مف بعض تياػػػشّْيعي عمى ال الثكرة إسبلمية عمى الخميني اإلماـ رصػػػػح ،ذاػػػلي
التقميديكف )الميبٌللي( لمجميكرية  الدّْيفة التي لطالما كجييا رجاؿ الداخمػػػيكاالنتقادات  الضغكطات
عطاء األاإلسبلمػػػية يكليا لمكحدة لمي اإلسبلمػػػية  ىماليا اليكية الشّْيعية كا   ػيػػةػػػالٌسياسكية ألجندتيا كلكا 

                                                           
(1)
 Geneive Abdo [et. Al.], "The Sunni-Shia Divide", Council on Foreign Relations, accessed on 03/04/2018, 

at :<https://on.cfr.org/2KH1vT9> 
 .108 ص ،المرجع السابقميراف كامرافا،  (2)
 مع اليكية ياساتسٌ  تتصادـ حيف: اإليرانػػػػػػػػػػػية الخارجية الٌسياسة في الطاًئفية المعضبلت" استكار، افشاف (3)

 . 9 ص ،(2016) ،لمسالم كارنيغي مؤسسة ،"االستراتيجية
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 كالتكسُّعية الطاًئفية أىفَّ  عمى كتصر ذاػػػى في السعػػػػػػػػكدية تجادؿ ماػػػبين .(1)عمى حساب القضية الطاًئفية 
 عمى الٌسياسػػػية القبلقؿ إثارة أجؿ مف فرصة أدنى تستغؿ كىي الخارجية، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف اتػػػػػياسسٌ  تغشياف
 اهلل حزب: مثؿ الشّْيعية كالجماعات المنظمات ىذا في المفضمة أداتيا كعرضيا، المنطقة طكؿ

 تقكيض الفتنة ىذه كؿ مف ياػػػىدف. في اليمػػػف ييفػػكالحكث راؽػػػػالع الشّْيعية في كالمميشيات بنػػػانػػيمال
نشاء السُّنىة عميو ييييمف الذم الراىف الكضع  مركرنا ةػػػػكسكري راؽػػػػالع إلى نافػػػلب الشّْيعي مف اليبلؿ كا 

 مماثؿ شيءه  أىم لطيراف مكاؿو  شّْيعي تكسعي كياف ؿيتشكٌ  حيثب فػػػكاليم فػػػفالبحري إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافب
  .(2) جديد مف مينبعثة فارسػػػػػػػػية إلمبراطكرية

 أىفَّ  ،(Stephen Walt) تــــــوال يفنـــــست العبلقػػػػػػات الدكلػػػػيةنظر في المي  يعتقدفي حيف 
 ،جرــــكيسن مف كؿ يفعؿ مثمما جديدة، إمبراطكرية باعتباره كككبلئيا إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف بيف التعاكف إلى النظر

 Vali) رـــــنص يــــــول الباحث اػػػأمٌ  .(3) حقِّا لمضحؾ مثيره  أمره  ليك ،(Max Bootوت )ـــــب ســــماكك

Nasr)  اإلسبلـ ييمثؿ مف أىم اإلسبلـ عمى صػػػػػػػراع سكل ىك ما يػػػالسُّنٌ  - يػػػػالشّْيع النزاع أىفَّ فيرل 
 متصارعتيف ىكيتيف بيف تصادـ أدؽ بمعنى أك كىكيات إثنيات بيف القبمية الحرب مظاىر مف كمظير
 كالمؤامرات اإلقميمػػػػػػػية اتػػػػالصراع عف ؾػػػناىي كالتاريخية، البلىكتية الخبلفات نفسو اآلف في تغذيو

يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافك  كالسعػػػػػػػػكدية بيف المعركة أىفَّ  يـــــقرن جتـــــبي ،بينمػػػا يػػػػرل. (4) األجنبية  كليست ياسيةجيكسٌ  ا 
 غطاء مجرد المذىب استدعاء تعتبر إذ األمر، ىذا البعض كاعتقد كتسكيقو تصكيره تـ لك ىحتٌ  ينية،دّْ 

  .(5) الطرفاف يستعممو

 تصكره الطاًئفي كما الصػػػػػػػراع أىفَّ  اػػػلن يتضح ،تخصصيفالمي  أىـ لآلراء رضػػػالع ذاػػػى دػػػكبع
 ٌسياسػػػية تكجيات أك دالالت غالبنا يحمؿ إذ دقيقنا، رناػػػػػأم ييعد الالكتابػػػػات  بعض أك اإلعبلـ كسائؿ

يديكلكجية يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف كالسعػػػػػػػػكدية بيف الصػػػػػػػراع أىفَّ  عػػػػالكاق أثبت ذلػػػؾ ـػػػرغ ألصحابيا، كا   أكثر يصير كا 

                                                           
 ، في:2017ديسمبر 25، شكىد في معيد واشنطنميدم خمجي، "جميكرية الييستيريا اإلسبلمية"،  (1)

<https://bit.ly/2lQgdcm> 
 .9 ص ،السابق المرجع استكار، افشاف (2)
يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف العربػػػػػػػػػٌية السعػػػػػػػػكديةستيفف كالت، "الحذر بيف المممكة  (3) مركز إدراك لمدراسات "، ترجمة: جبلؿ خشيب، كا 

 <https://bit.ly/2z3sZOd> ، في:2018 يناير 16، شكىد في 2018 يناير 16، واالستشارات
 الكعكي سامي: ترجمة ،اْلوسط الشرق مستقبل سترسم وكيف االسالم داخل الصراعات شّْيعةال صحوة نصر، كلي (4)
 .16 ص ،(2007 ،العربػػػػػػػػػيٌ  الكتاب دار: بيركت)
دارتو الصراع نكعية.. إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ػ السعػػػػػػػػكدية" قرني، بيجت( 5) فبراير  01في  شكىد ،2016يناير  12 ،العين ،"كا 

 <http://bit.ly/2uzBz2p> :في ،2018
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 الذاكرة في تترسخ إذ محكىا عبيصٌ  ارهػػػثآ أىفَّ  ناىيؾ طاًئفية، بحمكالت تحميمو تـ كمما كعمقنا خطكرةن 
 ىذه مثؿ في اريخػػػػالت كيشيد طكاؿ، لقركف األمر ىذا يدكـ كقد. كالجماعات لمشعكب الجمعي كالكعي
 طكيمة عكيصة مشاكؿ إلى تتحكؿ أف إلى تميؿ الطاًئفية جراء األجؿ قصيرة مكاسب أٌية أىفَّ  الحاالت
 النياية في يأدم ما الكاحد يفالدّْ  مستكل عمى يحدثو الذم الشرخ إلى إضافة ،حميا كيصعب المدل
 ػػػػػػػػػػػػػػػ فإٌنيا الطاًئفية، الجماعات بيف حركب أك صدامات كقكع حالة كفي. عاـ بشكؿ الدّْيف إضعاؼ إلى
 العقيدة أك الكاحد الدّْيف أبناء بأس أىفَّ  ؾػػػذل دمكية، كاألكثر خطكرةن  األشد تككف ػػػػػػػػػػػػػػػ اريخػػػػػالت عممنا ماػػػك

 . غيره مف أشد يككف اختبلفيـ حالة في الكاحدة

 بيف اإلقميمػػػػػػػي لمصػػػػػػػراع التفاسير فػػػأحس عتبريي  كالشّْيعة ال ةالسُّنٌ  بيف فالعداء ذا،ػػػػػى ىػػػػكعم
يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف السعػػػػػػػػكدية يفػػػػالغريم  كعمى كالنفكذ اإلقميمػػػػػػػية الييػػػػػػػمنػػػػػة عمى لمصػػػػػػػراع ربػػػأق ىك إذ ،كا 
 جديد إقميمػػػػػػػي كنػػػػػػػػػظاـ عميو، المحافظة كتحاكؿ السعػػػػػػػػكدية ترعاه قديـ إقميمػػػػػػػي نػػػػػػػػػظاـ بيف السمطة
 كـحي  طريقة حكؿ الكثير رغيٌ يي  أفٍ  دكف لكفٌ  القكل، ميزاف ريغيُّ  أف شأنو مف تصنعو أف إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف تحاكؿ

 أك إخفائو مكفيي  ال ارزناػػػػػب طاًئفينا عنصرنا يحتكم الصػػػػػػػراع أىفَّ  مف ،الرغـ فعمى  ،(1) طػػػػاألكس رؽػػػػالش
 في كضعو أىفَّ  ذلؾ كالشّْيعة، السٌُّنة بيف زاعػػػػػن مجرد أىنَّوي  تحديده يمكف ال الكقت نفس في فٌ ػػػػلك انكاره،
 يجب مما أكثر اإلقميمػػػػػػػية الديناميكيات كتبسيط التحميمي التركيز تشكيش إلى يؤدم اإلطار ىذا مثؿ

 كتستخدماف القكل تكازف لعبة تمعباف ىما كطيراف فالرياض. كالمممكة إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف دكافع فيـ في كالتضميؿ
 اإلقميمػػػػػػػية التحالفات كراء السعي في الطاًئفية األحمر خط تجاكزتا كمتاىما لكفٌ  المعبة ىذه في الطاًئفية

(2). 

 الجماىير تعبئة في مفيدةن  ككسيمة أداةن  كالسعػػػػػػػػكدية إليػػػػػػػػػػػػػػػػػراف بالنسبة شؾ ببل الطاًئفيةد ػػػكتيع
. ستديمةالمي  التشابؾ حالة في ريناػػػػجكى بناػػػػسب منيا أكثر بينيما الدائر الصػػػػػػػراع حياؿ العاـ الرأم كتكجيو
مينية الثكرة انتصار مع ممحكظ بشكؿ تنامت قد الطاًئفية أىفَّ  ،عػػػػكالكاق  ًحدَّتيا مع كازدادت( 1979) الخي
 ىذا تفسير(. 2011) العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع كأحداث( 2003) راؽػػػػالع في حسيف صداـ نػػػػػػػػػظاـ سقكط
 الشرعية في السعػػػػػػػػكدم لمنػػػػػػػػػظاـ منافس إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف في يػػػإسبلم نػػػػػػػػػظاـ قياـ إلى ىػػػلك أي  بدرجة يعكد

 الربيػػػػػػػػع احتجاجات أىفَّ  ناىيؾ ،يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافإل مكالي راؽػػػػالع في شّْيعي نػػػػػػػػػظاـ قياـ كاحتماؿ كالنفكذ

                                                           
 ،2015 أبريؿ 14 ،راقب ،"األكسط؟ الشرؽ عمى الييػػػػػػػمنػػػػػة أجؿ مف الحرب إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف تربح ىؿ" كامبانيس، ثاناسيس (1)

 <https://bit.ly/2z6EQew> :في ،2016 يكليك 04 في شكىد
 ،الدوحة بروكنجز مركز ،11 رقـ ،"األكسط الشرؽ في الجديدة الباردة الحرب: الطاًئفية كراء ما" غكس، غريغكرم (2)
 .1 ص ،(2014)



 :الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل
  السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع أسبــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

269 

 

ا فييا المشاركة أك السمطة لممارسة جديدة االن ػػػآم قدمت العربػػػػػػػػػيٌ   مف المحككمة الدكؿ في خصكصن
 .فػػػالبحري أك ةػػػػسكري غرار طاًئفية عمى ةأقميٌ  طرؼ

 المٌمؿ متتشكٌ  فقد ة،اإلسبلمػػػي األٌمة عمى جديدنا ليس كالمذىبي الطاًئفي االختبلؼ أىفَّ  عػػػم
 ييعد لـ حيثب الماضي في كاف عما يختمؼ اليكـ يقع ما أىفَّ  بىٍيدى  مباشرةن، () الرسكؿ كفاة بعد كالٌنحؿ
 ثقافة مف تنمي طاًئفية ممنيجة ٌسياسػػػة إلى األمر تحكؿ بؿ مذىبي، اختبلؼ مجرد عمى يتكقؼ األمر
. أيكلػػػػى بدرجة ٌسياسػػػية مصالح بضماف تتعمؽ أغراض ألجؿ كالكراىية كالتصادـ االختبلؼعدـ 
 األٌمة عمى محتكمنا قدرنا أك مقضينا ي أمرناػػػشّْيعال – يػػػػالسُّنٌ  الطاًئفي الصػػػػػػػراع عتبريي  ال يو،ػػكعم

 تـ كالتي طكاًئؼ المسيحية بيف مكجكدة كانت التي تمؾ مف بكثير أقؿ ىي فاالختبلفات. ةاإلسبلمػػػي
 .كميا تجاكزىا

 مدل عمى يمتد كالذم ،(يػػػػشّْيع – يػػػسُّنٌ ) اإلسبلـ ضمفالداخمػػػي  االنشقاؽ أىفَّ  ،يقةػػػكالحق
 كمكضكعي عممي بشكؿ يفسر ال كأزمة الخبلفة () منذ كفاة الرسكؿ أىمقرننا،  عشر ةػػػأربع
العبلقػػػػػػات  اريخػػػت أىفَّ  ؾػػػلذل كالرياض، طيراف بيف كالجيكستراتيجية كاالقتصادية الٌسياسػػػية اتػػػراعػػػالص

 قركف كال لعدة كالشّْيعة معنا السٌُّنيكف عاش كيؼ بجبلء لنا تكضح جمؿ،الشّْيعية عمى المي  - السٌُّنية
 ألعضاء الشائع مف أصبح البمداف مف كثير كفي. اف،...(ػػػػػباكست راؽ،ػػػاف، العػػػػة، لبنػػػكف )سكريػػػػيزال

 النَّبي كأقكاؿ بالقرآف اإليماف في يشترككف أىنَّيـ اػػػكم. المساجد نفس في كالصبلة الطاًئفتيف التزاكج،
() ،(1)اإلسبلمػػػية  الشريعة كتفسير الطقكس في اختبلفيـ مف الرغـ عمى.  

 الذم الطكيؿ اريخػػالت فطكاؿ ؛استثناءن  اعتبارىا فيمكف الشّْيعية - السٌُّنية اتػػػالتصادم ،أمػٌػػػػا
 :ىنا إلى مبلحظتيف اإلشارة مع الطاًئفية لمحرب جدنا قميمة حاالت إالٌ  بو نجد ال الطاًئفتيف بيف جمع

 البيت أىؿ أئمة الغالب في قادىا الشّْيعية التي الثكرات كاالنتفاضات مف اكبيرن  جزءن  تتعمؽ بأفٌ  اُْلولـــــى
 ،اسػػػاألس ذاػػػى ىػػػكعم .بالحكـ الناس أحؽ أنفسيـ يركف كانكا حيث ،صرفو ٌسياسػػػية لدكاعي كانت

 كالقتؿ االضطياد االتػػػػح أىفَّ  يعني ما كالعباسييف(،القائمة )األمكييف،  الحكـ ةػػػػػػأنظم ضدَّ  انتفضكا
  .ينيةدّْ  كليس ٌسياسػػػية ألسباب كانت البيت أىؿ تعرض التي

ات التاريخية ػػػات كالتصادمػػػراعػػػؿ الصجي  أىفَّ عمى ، فيي تتمحكر ةالثـــــانــــــــــيبلحظة ا المي ػػػػػٌ أم
 تالسٌُّنة كالشّْيعة ظيرت في ظؿ سياقات تاريخية معينة، أيف لعب ككذا الحرب الكبلمية بيف ،كالحديثة
 / يػػػػعثمان ؛يػػػػػعباس / يػػػػػفاطم ؛يػػػػسمجكق / يػػػبكيي ؛كمػػػػعم / كمػػػػ)أم ةالتسمطيٌ  الٌسياسػػػيةة ػػػػاألنظم

                                                           
(1)
 Geneive Abdo [et. Al.], Op.Cit. 
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الناس عمى  أىفَّ ي( دكرنا أساسينا في بمكرتيا كترسيخيا عند العامة عمى اعتبار ػػػػإيران / كدمػػػػسع ؛كمػػػػػصف
 .يػػػيندّْ  غطاء مع ػيناكٌسياس كاف الصػػػػػػػراع أىفَّ ا بصكرة رئيسية ػػػػبينو ىنن ريد أفٍ نإٌف ما  يف ممككيـ.دّْ 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافك  السعػػػػػػػػكدية سػػػػػتناف فٌ إ   جعميمااإلسبلمػػػي  العالـ كقيادة اإلسبلـ احتكار عمى إذف ا 
 الخمؿ بعد ًسيَّما ال الييػػػػػػػمنػػػػػة في طمكحاتيما لمكاصمة القديـ الطاًئفي االنقساـ كيستخدماف يكظفاف
 االستراتيجي كالتكازف العربػػػػػػػػػٌي عامةن  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـ في حسيف صداـ نػػػػػػػػػظاـ سقكط أحدثو الذم

ا يجب التنكيو وي ى أنٌ ػػػػعم. خطير بشكؿ 2003 عاـ الطاًئفية بعد تنامت حيث ،خاصةن  أف الطاًئفية  أيضن
أكثر  كأالحالي  الشكؿ بنفس اإليرانػػػػػػػي - العراقػػػػي الصػػػػػػػراعإبػػػاف  حسيف صداـ نػػػػػػػػػظاـاـ ػػػأي كظفت

 افػػػػػػك مثبلن  اإليرانػػػػػػػية - العراقػػػػية الحرب أدبيات ففي رقي،يني كالعً بشكمييا الدّْ الطاًئفية  أيف دخمت
 الحسيف بقتؿ أمر الذم معاكية بف يزيد) العصر يزيد: بػ اإليرانػػػػػػػػػػػييف القادة طرؼ مف ييكصؼ صداـ

 العربػػػػػػػػػيٌ  الصػػػػػػػراع عمى داللة في صداـ قادسية سمىتي  الحرب كانت يػػػالعراق الجانب كمف ،(عمي بف
 . الفارسػػػػػػػػي  –

 اػػػمزيجن  يحمؿ الذم كالخميج طػػػػاألكس رؽػػػػالش طبيعة الطاًئفية ًحدَّة كتنامي مف دػػػػػيزي ماػػػػػكم
 أىفَّ  ًسيَّما ال ،كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف بيف ًحدَّة االنقساـ مف يرفع ما الٌسياسػػػةك  اريخػػػكالت الدّْيف بيف عقدنامي 

 أغمبية ؿشكٌ تي  الشّْيعية التي الطاًئفة االعتبار بعيف أخذ بدكف( حاكمة أسرة) سٌُّنية الخميج حككمات أغمب
 أسطكرة أفكؿ عف الجديدة كالتحالفات األخيرة األحداث انتػػػأب فقد ؾ،ػػػػذل عػػػم .الدكؿ ىذه بعض في

 الجماعات تحظر فيي ليـ، عداءن  أكثر أصبحت السٌُّنة راعية السعػػػػػػػػكديةف .الشّْيعي – السُّنىي الصػػػػػػػراع
 السٌُّنة الدّْيف رجاؿ كتعتقؿ كـ،الحي  في تككف أف ترغب كال( كحماس المسمميف اإلخكاف) السٌُّنية الٌسياسػػػية

 لتنظيـ المنتمية غير الجماعات كتدعـ تناصر ةػػػػسكري كفي .السٌُّنية رػػػػقط كتحاصر ببلدىا في
 المسانديف أكثر مف الجميع يدرؾ ماػػػػك السعػػػػػػػػكديةف(. المسمميف اإلخكاف) يةالسُّنٌ  الٌسياسػػػية الجماعات
)مقتدل راؽ ػػػػشّْيعة الع مع السعػػػػػػػػكدمالحر، فضبلن عف التقارب  كرمػػػالس الجيش في العممانية لمعناصر

 مام رػػػكقط المسمميف اإلخكاف كمعيـ السٌُّنيتيف كالجياد الشّْيعية حماس إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف تدعـ الصدر(. بينما
 اتػػػسياق في الماضي في كاف ما غرار عمى تكظيفيا يتـ أداة الشّْيعة مجرد مقابؿ السٌُّنة ثنائية جعؿ

  .يػػػػالدكل أك اإلقميمػػػػػػػي الداخمػػػي، كالكضع يػػػالزمن الظرؼ يقتضينيا عينةمي 

ا دػػػييع ال إذف السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراعك  نافسةالمي  إفٌ   طبيعتو في اػػػػػطاًئفين  صػػػػػػػراعن
 اإلسبلـ فرعي بيف قديمة أىنَّيا يفترض التي لعداكةا استمرارنا األحكاؿ مف حاؿ بأمٌ  اعتباره مكفيي  كال

ٌسياسػػػة  مف يتجزأ ال جزءه  الصػػػػػػػراع أىفَّ  ىك الٌسياسػػػي لممنطؽ األقرب التفسير إفٌ  بؿ. كالشّْيعية السٌُّنية
 في البعثي النػػػػػػػػػظاـ سقكط بعد كبير بشكؿ ازدىرت كالتي ممارستيا الطرفافيحاكؿ  التي الييػػػػػػػمنػػػػػة



 :الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل
  السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع أسبــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 ىك اآلف نشيده الذم النكع مف الطاًئفي الصػػػػػػػراع فإفٌ  كعميو،. منو األمريكػػػػػػية القكات كجبلء راؽػػػػالع
 .فيو اػػػػسببن  كليس كطيراف الرياض بيف الٌسياسػػػي الصػػػػػػػراع أعراض أحدبالدرجة األيكلػػػى 

  يـــــــاإلقميمالنـــــــــظام  نــــضمة ـــــمنـــــــاليي الصـــــــراع عمىث: ــــــــالثالالمـــــــــطمب 

 لمصػػػػػػػراعاتفضية المي اب ػػػػأك الرغبة فييا مف أكثر األسب الييػػػػػػػمنػػػػػةما اعتبرت ػػػلطال
 - العربػػػػػػػػػيٌ  ؛ كالخميجبشكؿ خاصالدكلػػػػية  كالنزاعػػػػػػات كالصػػػػػػػراعاتات بشكؿ عاـ، ػػػػػػكالنزاع

نذ تبمكر ىذا يخرج عف ىذه القاعدة، فمي  لف ػػػػػػػػػػػػػػػ يناػػػػفرع اإقميمػػػػػػػين  انػػػػػػػػػظامن باعتباره ػػػػػػػػػػػػػػػ ()الفارسػػػػػػػػي
ي مف الخميج كىك يتخبط في ػػػػالخركج البريطان بعد اػػحالين  تعارؼ عميوبشكمو المي  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـ

 راؽ(.ػػػػ، كالع إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف، السعػػػػػػػػػػكديةالكبرل منيا ) ًسيَّما الركب بيف دكلو، ػػػػراعات كحػػػمشاكؿ كص
 انطبلقنػػػا السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراعلتفسير  المػػػػػػػػػطمبسبؽ، نسعى ضمف ىذه  ما اءن عمىػػػكبن

  .يػػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـعمى  الييػػػػػػػمنػػػػػةعمى جزئية تتمثؿ في 

 عــــرية والواقـــة في النظــــدراس :يـــالخميجالييـــــــمنـــــة عمى النـــــــــظام اإلقميمـــــــي  اْلّول:الفــــــــــــرع 

 العبلقػػػػػػات مف أكثر المفاىيـ في  (Regional System) اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـكـ ػػػػػمفي دػػػييع
رنا لما في ىذا المفيكـ مف ترابط كتشابؾ بينو كبيف مفاىيـ قريبو ػػػالتي أختمؼ حكؿ تعريفيا نظ الدكلػػػػية 

د عمى شدٌ تخصصيف في ىذا المجاؿ يي ، أحد المي (Ernst B. Haas)اس ــــــت ىــــأرنسمنو، ما جعؿ 
، اإلقميمػػػػػػػيةالمنظمة ك ، النػػػػػػػػػظاـ اإلقميمػػػػػػػيك ، اإلقميمػػػػػػػيالتعاكف ػػ: بيف بعض المفاىيـ كيز التميٌ ضركرة 
التداخؿ بيف أىفَّ ؾ ػػ، ذلالنػػػػػػػػػظاـ اإلقميمػػػػػػػيغية إدراؾ حقيقة معنى ، بي (1) كاإلقميمػػػػػػػية، اإلقميمػػػػػػػيكالتكامؿ 
ات ػػعقدةن بالنظر الختبلؼ الصفتقاربة جعؿ مف عممية تعريفو عمميةن مي تشابو كالمي صطمحات المي ىذه المي 

 عتمدة لتعريفو. المي 

                                                           
()  يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف؛أثارت تسمية الخميج نقاشات كجدالن بيف الدكؿ عمى عركبة الخميج، العربػػػػػػػػػٌية فبينما تصر الدكؿ  العربػػػػػػػػػٌية كا 

في المقابؿ ترفض ىذه التسمية، كتؤكد أف االسـ األقدـ كاألصح  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف، نجد العربـــــــــيّ الخميج كتطمؽ عميو تسمية 
ره. أٌما، الباحثكف الغربيكف كاإلعبلـ الغربي، فأغمبيـ يكىي ال تقبؿ بتاتنا تغي ،(Persian Gulf)الفارســــــــي الخميج ىك 

 الفارسػػػػػػػػيصادر الغربية تسمية الخميج ، كتستعمؿ باقي دكؿ العالـ نقبلن عف المالفارسػػػػػػػػييفضؿ استعماؿ تسمية الخميج 
لتفادم أٌم سكء فيـ أك  الفارسػػػػػػػػي -العربػػػػػػػػػٌي . ليذا فضمنا ىذه الدراسة مصطمح الخميج العربػػػػػػػػػيٌ لمداللة عمى الخميج 

 تحيز.
(1)

 Ernst B. Haas, ―The Study of Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish of Pretheorizing‖, 

International Organization, Vol. 24, No. 4, (Autumn, 1970), pp 607-610.  
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: أىنَّوي  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـ (Kenneth W. Thompson)سون ــــيام تومبـــنث ولــــكيعرؼ كيي 
ًزا يجري إنشاؤه بو داخمًيا وخارجًيا بصفتو مضماًرا متميّ نمط منتظم نسبًيا ومكثف من التفاعالت يكون معترف "

 (Michael Banks)س ــــال بانكـــميش. في حيف يرل (1) "والحفاظ عميو مـن قبـل طرفين متجاورين أو أكثر
ا، كؿ ػػػػأمٌ . (2) أك األقاليـ ىي في الحقيقة ما يريدىا الساسة كالػشعكب أف تككف اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـ أىفَّ 

احثاف ػػػ، كىما ب(Steven L. Spiegel)غل ــــفن شبيـــــستيك (Louis J. Cantori)وري ــــويس كانتــــلمف 
تفاعمة مع تقاربةن كمي ظاـ يتككف مف دكلتيف أك أكثر تككف مي ػػػػأٌم ن أىفَّ تخصصاف في األقاليـ، فيعتبراف مي 

شتركة، كيساىـ في زيادة اريخية مي ػػػػػكثقافية كاجتماعية كتإثنية كلغكية  البعض، كليا ركابط بعضيا
 . (3) يناػػػػػإقميم نػػػػػػػػػظامناؿ شكٌ يي  النػػػػػػػػػظاـأفعاؿ كمكاقؼ دكؿ خارجة عف  اإلقميمػػػػػػػيةالشعكر بيكيتيا 

حددة تضـ عددنا طمؽ عمى كؿ منطقة جغرافية مي يي  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـصطمح يو، فإٌف مي ػػػكعم
ينية أك حٌتى مف كر عدة سكاءن مف الناحية المغكية أك الثقافية أك الدّْ ػػػػػفيما بينيا بأم مف الدكؿ تتشابو

يككف حجـ التفاعبلت  الكاحد أفٍ  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـالحكـ السائد، كيفترض في  نػػػػػػػػػظاـناحية شكؿ 
بيف أعضائو سكاءن أكانت صراعية أـ تعاكنية أكبر مف حجـ التفاعبلت مف الدكؿ األعضاء الخارجة 

أك  نػػػػػػػػػظامناضـ بيف طياتو يقد  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـ أىفَّ  ،اػػػارة ىنػػػدر اإلشػػػ. تج(4) النػػػػػػػػػظاـعف ذلؾ 
انُّ  طي ػػػرؽ أكسػػػالش اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـعمى غرار  (Sub-Regional Systems)ية ػػػػفرع إقميمػػػػػػػية ػػػػػػػػػظمن

ي، ػػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـية عمى غرار الفػػػػػػػػػػػػرع اإلقميمػػػػػػػيةظـ العديد مف النُّ  عمى الذم يحكم
  ي،...إلخ.ػػػالمغارب اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـك ، العربػػػػػػػػػيٌ  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـك 

ا ػػػػدر اإلشػػػػما تجػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػػػػػػ ألىنَّوي  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـا التركيز عمى مفيكـ ػػػتعمدن أىنَّنػػػاارة أيضن
األقرب إلى الكاقع )فيما يخص الحالة المعنية بالدراسة(، مع عدـ إنكار كجكد نكع مف  ػػػػػػػػػػػػػػػ اػػػػحسب رأين
منظمة التعاكف ك ، العربػػػػػػػػػٌيةالجامعة ك تمثمة في مجمس التعاكف الخميجي، مي  (Regionalism) اإلقميمػػػػػػػية
ضافة باإلراتو. كتغيُّ  اإلقميمػػػػػػػي بالنػػػػػػػػػظاـرتبطة تبقى مي  أىنَّياا، إاٌل ػػػػمنطقة جنكب غرب آسيك  اإلسبلمػػػي،

                                                           
، )القاىرة: مركز اإلقميمـــــــيةية ـــــ: دراسة في اصول العالقات الدولاإلقميمـــــــيةتحميل النظم محمد السعيد إدريس،  (1)

 .24(، ص 2001كاالستراتيجية،  الٌسياسيةالدراسات 
العربـــــــــّية  -العربـــــــــّية والقوى الكبرى دراسة في العالقات العربـــــــــّي  اإلقميمـــــــي النـــــــــظامفكاز جرجس،  (2)

 .24(، ص 1997، العربػػػػػػػػػٌيةلكحػدة ، )بيركت: مركػز دراسػات ايةـــــالدول –والعربـــــــــّية 
 .57(، ص 1985، العربػػػػػػػػػيٌ ، )بيركت: دار الكتاب النظرية في العالقات الدوليةناصيؼ يكسؼ حتى،  (3)
 .27، ص المرجع السابقمنصكر حسف العتيبي،  (4)
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كرة التخمي أك ا لفً ػػػدكمن  ةن ، كالتي تبقى رافضظمة السائدة فييا ذات التكجو التسمطيٌ ػػػػإلى طبيعة األن
  غير فاعمة كمجرد ىيكؿ ببل ركح. إقميمػػػػػػػيةمنظمة  ةالتنازؿ عف جزءو مف سيادتيا ما جعؿ أيٌ 

مارسة السمطة الغالبة عمى فيعني النفكذ كالتفكؽ أك مي  (Hegemony) الييػػػػػػػمنػػػػػةا، مفيكـ ػػػػػػأمٌ 
ات البشرية ػػمف أقدـ السمككي الييػػػػػػػمنػػػػػةاآلخريف مف خبلؿ القكة بمختمؼ أشكاليا، كيعتبر مفيكـ 

رم ػػػد العسكػػػالقائ عمى عممت لمداللةاف القديمة أيف استػػػػكيعكد أصؿ ىذه الكممة إلى اليكن كالدكلػػػػية،
 (City-State)المدينة  - التي قد تفرضيا إحدل الدكؿ كالعسكريػػػػػػػة الٌسياسػػػية الييػػػػػػػمنػػػػػةالحاكـ، كعمى 
 (Antonio Gramsci)ي ــــو غرامشـــــانطونيي ػػػي الماركسػػػػما كاف لمفيمسكؼ اإليطالػػػعمى أترابيا. ك

طبقة معينة  ىيػػػػػػػمنػػػػػةا مف خبلؿ حديثة عف ػػػػا كثقافين ػػدنا إيديكلكجين ػػػعبي  الييػػػػػػػمنػػػػػةفي إعطاء  اميمن  ادكرن 
ٌنما عف طريؽ المجتمع لمييػػػػػػػمنػػػػػةعمى غيرىا مف الطبقات األخرل ليس فقط بالمفيكـ الكبلسيكي  ، كا 

ا. الثقاف كالييػػػػػػػمنػػػػػةي ػػػػالمدن  ية أيضن

يا المادية ػػػػمتبلؾ السمطة كمصادرىا بمختمؼ أنكاعالبشكؿ عاـ  الييػػػػػػػمنػػػػػة يرػػػػػشكتي 
ف يدرة، كىما مفيكمػػػػكة كالقػػػعتبر نتيجة شبو حتمية لتنامي القتي  الييػػػػػػػمنػػػػػة أىفَّ  ،يقةػػػكالحق كالمعنكية.

فٍ  الييػػػػػػػمنػػػػػةـ، كتتنكع أنكاع ػػنعم اػػػكمالعبلقػػػػػػات الدكلػػػػية ف في يأساسي كانت كميا تصب في ىدؼ  كا 
، عسكريػػػػة ىيػػػػػػػمنػػػػػةن كىك فرض الرأم عمى الغير سكاءن بطريقة إكراىية صمبة أك مرنة، إذ نجد  آالكاحد 

  ة.ػػػة كثقافيػػػينيدّْ  ىيػػػػػػػمنػػػػػةن ، اقتصادية، ككذا ٌسياسػػػية

 Regional) اإلقميمـــــــيةات ــــالدراسة تنتمي في جزءو منيا إلى ػػػػار ىذه الدراسػػػػػكباعتب 

Studies)ذا ما اعتمدن ا ػػػيبدك جمين  نا، فإٌنوي ػػػػػستاكأداة لمتحميؿ في در  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـا عمى مفيكـ ػػػ، كا 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالسعػػػػػػػػػػكدية بيف  الصػػػػػػػراع أىفَّ   اإلقميمـــــــي النـــــــــظام بػػػ: نسميو مكف أفٍ ار ما يي ػػػيدخؿ في إط كا 

ي دكؿ ػػػي الذم يضـ الثمانػػمكف تعريفو بذلؾ االمتداد الجغرافأكثر مف غيره، كالذم يي  يــــالخميج
يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافك راؽ؛ ػػػػ، كىي كبل مف: العالفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ  المحيطة بسكاحؿ الخميج ؛ السعػػػػػػػػػػكديةك ؛ ا 

الي، جممة التفاعبلت كاالرتباطات اف. كبالتٌ ػػػػمر؛ كسمطنة عي ػػػػػػقطك ف؛ ػػػػالبحريك ارات؛ ػػػاإلمك كيت؛ ػػػػالكك 
اريخ الحديث كالمعاصر بيف الدكؿ ػػػعبر التية كاالقتصادية التي تطكرت ػػػياسية كالسٌ ػػػالسكانية كالجغراف

 . الفارسػػػػػػػػي  - العربػػػػػػػػػيٌ طمة عمى الخميج ي المي ػػالثمان

 اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـلمداللة عمى  يـــالنّْفط اإلقميمـــــــي النـــــــــظامؽ البعض لفظ ػػػػد أطمػػػػكق
شتركة بينيـ األكبر في العالـ المكجكد في دكلو، كالذم تحكؿ لنقطة مي  النّْفطالخميجي بسبب احتياطي 

رقي اف فييما، ليبقى المعيار المغكم كالعً ػػػػػػيني المذاف تشتركعمى غرار المعياريف الجغرافي كالدّْ 
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ارم ػػػػإجب العربػػػػػػػػػٌيةتعمـ المغة  أىفَّ مع  الفارسػػػػػػػػيةالمغة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافنقطة االختبلؼ، حيث تعتمد  كالٌسياسػػػي
ا مف ػػػػ. أمٌ العربػػػػػػػػػٌيةاألخرل المعتمدة عمى المغة  (، خبلفنا لمدكؿ16طبقنا لمدستكر المادة ) إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي 

 النػػػػػػػػػظاـاقي دكؿ ػػػػب تتمٌيزدة اإلثنيات كاألعراؽ، بينما عدتراؽ دكالن مي ػػػػػكالع فتيعد إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافرؽ، حيث العً 
يقسـ  الٌسياسػػػيةة ػػػرتبط بشكؿ األنظمالمي  الٌسياسػػػيالمعيار  أىفَّ في حيف  ،رؽ فييابكحدة العً  اإلقميمػػػػػػػي
اف. ػػػػػػجميكري نػػػػػػػػػظاميفراؽ ػػػػػػكالع إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافؿ فيو شكٌ تي  األٌكؿ، :إلى قسميف يػػالنّْفط اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـ
 مة ممكية كراثية. ػػػػػػ، فيتككف مف باقية الدكؿ األخرل باعتبارىا أنظالثػػػػػانػػػػػػػػػػيبينما 

ؿ مف الناحية ػػػػػػشكٌ كالثقافية تي  كالٌسياسػػػيةر االقتصادية كاالجتماعية يكمنا، فإٌف ىذه المعايػػػػػكعم
 ةػػػػدةن  مف أربعػػػػ، كفي نفس الكقت تعتبر كاحإقميمػػػػػػػي نػػػػػػػػػظاـنيكية كالييكمية ألٌم النظرية الخصائص البي 

 لمنـــــــــظامنيوية الخصائص البُ ، كىي: اإلقميمػػػػػػػيةظـ نُّ التخصصكف في اسية كضعيا المي ػػػب أسػػػػجكان
لمخصائص . فنتيجة (1) النـــــــــظامبيئة ، والتحالفات الّسياســـاتنمط ، نمط اإلمكانيات، اإلقميمـــــــي

تتحدد  نمط لإلمكانيات، كالتي تككف في الغالب متفاكتة ينتج اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـبيف دكؿ  البنيوية
كفي نفس الكقت تحدد  كالدكلػػػػية، اإلقميمػػػػػػػية كٌسياسػػػاتيا النػػػػػػػػػظاـاسو سمككيات دكؿ )أطراؼ( ػػػعمى أس
ي عمى ػػػالدكل النػػػػػػػػػظاـكقدرة  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـالمجاكرة عمى التدخؿ في شؤكف  اإلقميمػػػػػػػيةظـ قدرة النُّ 

فاإلمكانيات كالقدرات البشرية، المادية كالمعنكية تعتبر المحرؾ  ،. بمعنى أدؽ(2) ٌسياسػػاػتوالتأثير في 
، ففي نياية المطاؼ كاإلقميمػػػػػػػي الدكلػػػي النػػػػػػػػػظاـيؿ كتحديد كيفية تحرؾ الدكؿ في الرئيسي كراء تشكٌ 

ف تشابيت كظائفيا، فإٌف قدراتيا إمكانياتيا كقكتيا تتفاكت كتختمؼ  .(3) الدكؿ كا 

ا طبيعة ػػكتكجياتو إذف ىك الذم يحدد لن اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـكل القكة بيف أطراؼ ػػػػإٌف مست
أماـ ردة  أىنَّنػػػاداخمو كخارجو، بمعنى ات ـــــات والتحالفــــياسط السّ ــــنمو كػػػبيف دكل العبلقػػػػػػات المتبادلة

تحديد كقياس قكة  أىفَّ ع ػػػ، كماإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـفعؿ فقط لما ىك مكجكد مف قكل متباينة القكة في بيئة 
عناصر أساسية، كىي: المقكمات  ةػػػػبلثػػػػا عمى ثػػػػيركز عمكمن  أىنَّوي دكلة ليس باألمر الييف، غير  ةأيٌ 

كؿ ما تممكو الكحدات  كتنصرؼ المقكمات المادية إلى .كالنفسية )القكة الناعمة(، العسكريػػػػػػػةالمادية، 
بينما  .كسكاف كمكارد اقتصادية كعممية... كغيرىا مكارد طبيعية كمساحة كمكقع جغرافي الدكلػػػػية مف

                                                           
 5، طالعربـــــــــّيةياسية دراسة في العالقات السّ  العربـــــــــيّ اإلقميمـــــــي  النـــــــــظام جميؿ مطر كعمي الديف ىبلؿ، (1)

 .27 - 26(، ص ص 1986، العربػػػػػػػػػٌية)بيركت: مركز دراسات الكحدة 
 .67 ص، المرجع السابق ،العربـــــــــيّ لمخميج  اإلقميمـــــــي النـــــــــظاممحمد السعيد إدريس،  (2)
 44، العدد ياسيةمجمة العموم السّ "كػيػؼ تػتػحػػرؾ الدكؿ الصغرل: نحك نظرية عامة"،  أحمد محمد أبك زيد، (3)
 . 26(، ص 2012)
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عدد القكات المسمحة كمستكل التدريب كالكفاءة  :القكة الصمبة مثؿ العسكريػػػػػػػةالمقصكد بالمقكمات 
اد عدتالمتاحة لمدكلة، في حيف تعني العناصر النفسية أك المعنكية مدل اس العسكريػػػػػػػةكالتكنكلكجيا 

ؾ ػػػػ، كذلبالنػػػػػػػػػظاـفي الكحدات األخرل  الدكلػػػػية لمتأثيرعناصر قكتيا كىيبتيا  الدكلػػػػية الستخداـالكحدة 
القكمية، الركح  شخصيَّةاإليديكلكجيا، ال :عد النفسي لمقكة، مثؿستخداـ عناصر مختمفة تيمثؿ البي با

 .(1) كالميارات الدبمكماسية...إلخ الٌسياسػػػييفالقادة  شخصيَّاتالمعنكية، 

 يــــالخميجالييـــــــمنـــــة عمى النـــــــــظام اإلقميمـــــــي  مقومــــات: ثـــــانــــــــــيالفــــــــــــرع ال

 اديةــــالم المقومــــات: أّواًل 

صطمح بتدع مي مي  (Joseph S. Nye Jr)اي ــــف س. نـــوزيــــج األمريكػػػػػػير ػػػنظا المي ػػػػػػخبرنيي 
القكة بمفيكميا العاـ ىي القدرة عمى التأثير في سمكؾ اآلخريف  أىفَّ  (Soft Power)اعمة ػػػالقكة الن

قكمات الجيكستراتيجية أك القكة ا، فيما يخص المي ػػػػػ. أمٌ (2) تكخاىا المرءيلمحصكؿ عمى النتائج التي 
ي، كتعتبر الجيكستراتيجية ػػػتمؾ األىمية االستراتيجية لممكقع الجغراف الجيكستراتيجية، فالمقصكد بيا

(Geostrategy ) رم ػػػكالعسك الٌسياسػػػيإذ تزكد القائد  الٌسياسػػػيةة لمجغرافيا الثػػػػػانػػػػػػػػػػي الشقيقةبمثابة
  .(3) بأسمكب مكحد لبلقتراب مف المشاكؿ المترابطة بالضركرة مع العالـ

مف ناحية مكقعو  ييمثؿنجده  الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ ذا الكبلـ عمى الخميج ػػػػػنا ىػػػػػإذا أسقط
الخميج  ييعدياسي المكجكد فيو، فنظرنا لكضعو الجيكسٌ  النّْفطالجغرافي أىمية بالغة بغض النظر عف 

 أىفَّ  ،ةػػػ. كالحقيقالدكلػػػػية الٌسياسػػػيةا ػػػػنظرم الجغرافيمركز اىتماـ العالـ ككذا مي  الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ 
منيا ما يتعمؽ بالمكقع  الدكلػػػػية،زة أك األىمية في المعادالت عدة عكامؿ تتداخؿ لتمنحو ىذه الميٌ 

 ل.كمنيا ما يتعمؽ بالنّْفط، ... كغيرىا مف العكامؿ األخر  ،اريخػػػ، كمنيا ما يتعمؽ بالتاالستراتيجي

ي كاف الخميج كمنذ عدة قركف خمت محط أنظار العالـ كالقكل ػػػة مكقعو الجغرافػػػػف ناحيػػػػػفم 
ى لمكقعو االستراتيجي الذم يتكسط مف خبللو العالـ كجعؿ كلػػػػأي االستعمارية الكبرل، كىذا راجعه بدرجة 

                                                           
 .27 - 26، ص ص المرجع السابقجميؿ مطر كعمي الديف ىبلؿ،  (1)
، ترجمة: محمد تكفيؽ البجيرمي )الرياض: ياسة الدوليةالقوة الناعمة وسيمة النجاح في السّ جكزيؼ س. نام،  (2)

 .20(، ص 2007مكتبة العبيكاف، 
(، 1988، ترجمة: أحمد عبد الكريـ )دمشؽ: األىالي، والجغرافيا االستراتيجية الّسياسيةالجغرافية بيير سيميرييو،  (3)

 .84 ص
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اؿ ػػػرؽ كبيف الشمػػػرب كالشػػػمنو قناة ربط بيف عدة قارات كحضارات، فيك بمثابة ىمزة الكصؿ بيف الغ
 ،العربػػػػػػػػػٌيةك  ،ةػػػالخميج منطقة تبادؿ بيف جميع الحضارات الرئيسية، األكركبي ييعدكب. حيث ػػػكالجن

 ػػػػػػػػػػػػػػػ ة. ككانت اإلمبراطكرية التي ال تغيب عنيا الشمس في العصر الحديثػػػػكاآلسيكي الفارسػػػػػػػػية،ك 
عميو  تتفطف ألىمية الخميج الجيكستراتيجية، فسيطر  أٌكؿ مف ػػػػػػػػػػػػػػػ اف في العصر القديـػػػكقبميا الركم

كلـ  .1820البريطانية في المنطقة إلى عاـ  الييػػػػػػػمنػػػػػةاريخ ػػػكيرجع ت ( سنة،150لعدة عقكد تجاكزت )
 منو إاٌل في سبعينيات القرف الماضي.  خرجت

ار خيراتو كثركاتو إضافة إلى طرقو ػػػنيف يصركف عمى احتكطيمة ىذه السً  كفػػػػاف البريطانيػػػػكك
البرتغالييف ػػ: كقنكاتو. كلـ يخمكا ىذا االحتكار طبعنا مف منافسة مف لىديٍف القكل االستعمارية المنافسة، ك

ـ كطأة قدـ ياف لئف يككف لػػػػػما سعى األلمػػػػػك .ركس... إلخػػػػكال ،في القرف السادس عشر، كاليكلندييف
اريخيو بؤرةن مف ػػػػاف الخميج عمى مر تػػػة. كبيذا، كالثػػػػػانػػػػػػػػػػيك  األيكلػػػػػىفي الخميج أثناء الحرب العالمية 

كفي خضـ الحرب  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيةد الحرب العالمية ػػػفيو. كبع ةالدكلػػػػية الطامعبيف القكل  الصػػػػػػػراعبؤر 
ا جزءن كنصيػػػي كالغربػػػػطبيف الشرقالقي  اردة بيفػػػالب  الصػػػػػػػراعىذا  شىظايامف  ابن ي كاف لمخميج أيضن

يا فيو، إذ أصبحت ىذه المنطقة الحيكية جزءن ال يتجزأ مف ػػػػػت الكاليات المتحدة بكؿ ثقمػػػي، كرمػػػالعالم
 النػػػػػػػػػظاـ ييعدما سبؽ، لـ ػػػػػجة لػػػػكنتي. الحيكية العالمية لحفظ مصالحيا األمريكػػػػػػيةاالستراتيجية 

القاعدة العامة  أىفَّ اـ منغمقنا عمى نفسو، إذ ػػػي مستقبلن بذاتو كلـ يكف في يكـ مف األيػػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي
  .(1) كجون مف الخارج كليس مف الداخؿ كبذلؾ فاقد آلليات إدارة شؤكنوسيرنا كمي الحاكمة لو تجعمو مي 

، كتطؿ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافرب ػػػكجنكب غ العربػػػػػػػػػٌيةشبو الجزيرة  الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ ؿ الخميج ػػػػػكيفص
ف. يحده مف الشماؿ ػػػػبدكلة البحري الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ ما تحيط مياه الخميج ػػػدكؿ، ك يػػعميو ثمان
 العربػػػػػػػػػٌيةارات ػػػػاف كاإلمػػ، بينما يحده مف الجنكب الشرقي كالجنكب كؿ مف سمطنة عمإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكالشرؽ 

كيت ػػػر، كتقع كؿ مف الكػػػكقط السعػػػػػػػػكديةرب كؿ مف ػػػي كالغػػػػالمتحدة، كيحده مف الجنكب الغرب
ر. ػػػػية شماؿ قطػػػف ضمف مياه الخميج الغربػػػبينما تقع البحريية، ػػػػراؽ عمى أطرافو الشمالية الغربػػػػكالع
ا البحر األحمر ػػػا حيث يحدىا غربن ػػػي مف قارة آسيػػػفتقع في أقصى الجنكب الغرب السعػػػػػػػػكديةا، ػػػػأمٌ 

راؽ كجنكبنا كؿ مف ػػػت كاألردف كالعػػػر كشماالن الككيػػػارات كقطػػػكاإلم فػػػػا الخميج كمممكة البحريػػػكشرقن 
رب بمساحة تقدر بأكثر ػػػشبو جزيرة الع (4/5) كتشغؿ المممكة أربعة أخماس ف.ػػػاف كاليمػػػسمطنة عم

 ا. تقدر مساحتيا بػػػػ.ػػػػي قارة آسيػػػفي جنكب غرب إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافما تقع ػػػبين كيمكمتر مربع. 2.250.000مف 
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تحدىا مف الشماؿ جميكرية تركمنستاف، بحر خزر )بحر قزكيف(، كيمكمترنا مربعنا،  1648195
راؽ كمف الشرؽ باكستاف كافغانستاف ػػػػيا كالعػػػػرب تركػػػػجميكرية أذربيجاف كأرمينيا )ارمنستاف( كمف الغ

 كالخميج.  عمػػػافكمف الجنكب بحر 

%(، 49ي مف حيث المساحة )ػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـأكبر دكؿ في  السعػػػػػػػػكديةعتبر كتي 
%(. كيبمغ إجمالي 0.1ف المساحة األصغر بيف دكلو )ػػػ%(، بينما تحتؿ البحري35) إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتمييا 

عف باقي دكؿ الخميج  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافز . كتتميٌ ²مميكف كـ 4.47مساحة منطقة الخميج بدكليا الثماني نحك 
%(، كيعتبر الخميج بحؽ الرئة التي تتنفس مف 36كـ ) 1200تمتمؾ أكبر سكاحؿ فيو بطكؿ  بأىنَّيا

كبحر قزكيف بحره مغمؽ، بينما  ًسيَّما المنفذىا الكحيد إلى البحار المفتكحة  ييعد. حيث إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافخبلليا 
تسيطر عمى سكاحؿ الخميج كبحر  ػػػػػػػػػػػػػػػ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىم ػػػػػػػػػػػػػػػكمـ، مما جعميا  2608تتقاسـ باقي الدكؿ 

عمى أحد أىـ  ػػػػػػػػػػػػػػػ 1975 عاـ اف حسب اتفاؽػػػمع سمطنة عم ػػػػػػػػػػػػػػػعماف، إضافة إلى إشرافيا 
إلى % 15ما بيف ) لمنّْفطعتبر أكبر ممر في العالـ الذم يي  زـــــيق ىرمـــمضـ، ػػػالمضائؽ في العال

في العالـ مما يعطيو أىمية  لمنّْفط( في منطقة تممؾ أكبر احتياطي لمنّْفطي ػػػمف النقؿ العالم% 40
ا جيكقتصادية. كتحتؿ اإلمجيكستراتيجية كجيكسٌ  مف  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبعد  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيةارات المرتبة ػػػياسية كأيضن

%(، بينما 16فنصيبيا مف ىذا األمر ) السعػػػػػػػػكديةا ػػػ%(، أمٌ 24الخميج )حيث إطبلليا عمى سكاحؿ 
كـ 15ل سكاحمو تيعد راؽ أقؿ الدكؿ امتبلكنا لمسكاحؿ البحرية عمى الخميج، حيث ال تػػػػػعتبر العيي 
(0.4)% (1) . 

مف  الخميجػػػي بأزيد اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـأكبر دكؿ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعتبر احية الديمغرافية تي ػػػػف النػػػمك 
ؿ شكٌ ( حيث تتفكؽ عمى الدكؿ الخميجية مجتمعة. حيث تي 2017 عاـ مميكف نسمة )إحصائيات 80

بػػػ:  السعػػػػػػػػكديةمف الناحية السكانية حيث يقدر عدد سكاف  السعػػػػػػػػكديةثبلثة أضعاؼ تقريبنا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
ذا الرقـ األخير كؿ سكاف المممكة بغض النظر ػػػػ(. كيضـ ى2017 عاـ مميكف نسمة )إحصائيات 32

كفقنا إلحصائيات الييئة العامة لئلحصاء  السعػػػػػػػػكدييفعف جنسياتيـ، أيف يقدر عدد السكاف 
ذك أغمبية شّْيعية  اإلقميمػػػػػػػي نػػػػػػػػػظاـاـ ػػػنا أمػػػػػفإنٌ  ي،ػػػػالكبالتٌ  .(2) ( نسمػػة20,408,362بػػػ: ) السعػػػػػػػػكدية
ي في ػػػػالشّْيع – يػػػالسُّنٌ  الصػػػػػػػراعا عمى فرضية ػػػػإذا ما اعتمدن ىامش أكبر لممناكرة إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافما يعطي 

الخميجية التجأت إلى رفع  )الممكيات( ؿ المشايخجي  أىفَّ  ،اػػػارة ىنػػػ. كتجدر اإلشالصػػػػػػػراعتحميؿ دكافع 
                                                           

تاج الديف جعفر الطائي (1) ، )دمشؽ: دار مؤسسة رسبلف، العربـــــــــيّ  اتجاه دول الخميج إيـــــــــــــــــراناستراتيجية ،
 .16(، ص 2013

 <http://bit.ly/2E6Ikjy>، في: 2018أغسطس  19، شكىد في السعــــــــوديةالييئة العامة لإلحصاء  (2)
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، مثاؿ ذلؾ ما حصؿ في ٌسياسػػػيةعدد سكانيا عف طريؽ عممية التجنيس لممياجريف ألغراض 
 ف ذات األغمبية الشّْيعية مف تجنيس لمباكستانييف السٌُّنة مف أجؿ رفع نسبة السٌُّنة في البمد. ػػػػالبحري

 النّْفطيةعبر المكانئ  النّْفطاقبلت ػػػػلعديد مف نا أىمية اقتصادية حيث تعبر اػػػػج أيضن ػػػػػكلمخمي
تضـ  أىنَّياناىيؾ  لمنّْفط،ة أغمب البمداف التي تطؿ عمى سكاحؿ الخميج مصدر  أىفَّ  ًسيَّما العمى سكاحمو، 

 يػػػػظاميا اإلقميمػػػػجعمت نشأة ن النّْفطيةىذه الكفرة  أىفَّ كغازية األكبر في العالـ. حٌتى  نّْفطية حقكالن 
الخميجي بيذا الشكؿ  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـكالدة  أىفَّ أس بو مف الباحثيف ػػػمقركنة بيا، حيث يرل عدد ال ب

 – العربػػػػػػػػػٌيةعقب قرارات المقاطعة التي رافقت الحرب  النّْفطيةالمتعارؼ عميو، ىك نتيجة لتفجر الثركة 
 . 1973عاـ ية ػػػالصييكن

مف حيث نتائجيا كانعكاساتيا تحمؿ في طياتيا الخير ليذه  النّْفطيةذه الثركة ػػػػت ىػػػػككان
ا حممت في نفس الكقت الكثير مف الشركر ػػػػالمنطقة التي يغمب عمييا الطابع الصحراكم، كم

تمعب دكرنا خارج حدكد  أفٍ  النػػػػػػػػػظاـلدكؿ ىذا  النّْفطيةي سمحت الطفرة ػػكالمصائب، فعمى المستكل الدكل
احت لمدكؿ الصغيرة امتبلؾ أدكات قكية لمضغط كالمناكرة ػػا أتػػػػ، كماإلقميمػػػػػػػي كنػػػػػػػػػظامياأقاليميا 

مثبلن لما استطاعت دكلة  النّْفطكال ػػػػكتسمط القكل األكبر داخؿ اإلقميـ، فم ىيػػػػػػػمنػػػػػةكالتكازف لميركب مف 
كلما استطاعت تحمؿ الحصار كالضغكطات  اإلقميمػػػػػػػيةات ػػػػياستمعب دكرنا في السٌ ر أف ػػػػمثؿ قط
نراىا لدل  التيالدكؿ الصغيرة تتحرؾ بطريقة عكس  أىفَّ ؿ ػػػػعمييا )األزمة الخميجية(. فاألص ةالمفركض

في نفس المحظة جعمت المنطقة محؿ أطماع  ػػػػػػػػػػػػػػػ النّْفطية الثركة أىم ػػػػػػػػػػػػػػػيا ػػػػدكؿ الخميج الصغيرة، لكنٌ 
، ما النّْفطكؿ القكل الكبرل التي ال تتردد في التدخؿ العسكرم لحماية مصالحيا المرتبطة غالبنا بتدفؽ 

ما صارت المنطقة أكبر سكؽ لمسبلح في العالـ، ػػػػجعؿ المنطقة تعيش حالة ترقب كقمؽ دائميف. ك
ح، ىذا إضافة إلى القكاعد مازالت مف أمد في سباؽ محمكـ عمى التسمٌ  اإلقميمػػػػػػػي اـالنػػػػػػػػػظفدكؿ 

  قكاعد. (10) المتمركز فيو التي يتجاكز عددىا العشر األمريكػػػػػػية

 )القوة الصمبة( ةــــــــــالعسكري المقومــــات ثـــــانــــــــــًيا:

 عسكريػػػػناارات مف األكثر الدكؿ إنفاقنا ػػػػػثـ اإلم السعػػػػػػػػكديةعتبر تي  العسكريػػػػػػػةناحية القكة  فػػػػػم
ارات ىك ػػػػمميار دكالر، اإلم 80.8 السعػػػػػػػػكديةكاإلمارات فقط ) السعػػػػػػػػكديةمميار نفقات  104حكالي 
األقكل  أىنَّياىذا ال يدؿ عمى  أىفَّ  دى بىيٍ ، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمميار دكالر(، كىي تتفكؽ مف ىذه الناحية عمى  22.8
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دكلة مف الناحية الديمغرافية في  تيعد أكبر إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ ما ػػػػ. كب(1) تتفكؽ عمييما فإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافا، ػػػػرين ػػػعسك
زة نظرنا ليذه الميٌ  العسكريػػػػػػػةتمتمؾ أكبر القكات  ستغرب أفٍ ، فميس مف المي الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ الخميج 

أكبر مف جميع جيكش الخميج مجتمعة،  اإليرانػػػػػػػػػػػيةالعسكريػػػػػػػة مجمكع القكات  أىفَّ الديمكغرافية، حيث 
، حيث كصمت اإليرانػػػػػػػػػػػية –ية ػػػػػػأثر الحرب العراق العسكريػػػػػػػةفقدت الكثير مف إمكانياتيا  أىنَّيارغـ 

ؿ أكبر شكٌ لحد الساعة يي  اإليرانػػػػػػػػػػػيؾ، بقي الجيش ػػػػػع ذلػػػػبالمائة. م 50 - 40الخسائر إلى ما بيف 
بيف ناشط  ما 545.000ي، إذ يقدر بحكالي ػػػبعد تدمير الجيش العراق ًسيَّما الجيش في المنطقة 

يحتؿ  أيف، (2) الثكرمدكف احتساب الحرس  ناشط( 350.000كاحتياطي  220.000كاحتياطي )
متكاضعة لمغاية  العسكريػػػػػػػة إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافميزانية  أىفَّ  إالٌ ا مف حيث العدد ػػػػ( عالمين 08ف )ػػػالمركز الثام

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافي عمى ػػػالحصار الغربر ػػػحيث أثب اراتػػػػأك حٌتى اإلم السعػػػػػػػػكديةًسيَّما  المقارنة مع جيرانيا 
القدرات القتالية  أىفَّ ما يعني ىػػػذا بأريحية.  نّْفطياعمى قدراتيا المالية بسب عدـ قدرتيا عمى بيع 

 تبقى محدكدة رغـ كؿ الدعاية المحاكة حكليا.  العسكريػػػػػػػةاإلجمالية لمؤسستيا 

عمى الكصكؿ إلى  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافا إلى حد كبير إلى عدـ قدرة ػػػراجعن كع مف العجز ػػػػذا النػػػػػػػى ييعدك 
خصص ميزانية كبيرة ة المتطكرة كالقيكد االقتصادية التي منعتيا مف أف تي ػػػػالغربي العسكريػػػػػػػةالتكنكلكجيا 

استطاعت  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ  إالٌ لتحديث القكات المسمحة. كرغـ ىذا الضعؼ عمى مستكل القكة التقميدية 
مف خبلؿ استعماؿ الككبلء  النػػػػػػػػظاميةتطكير استراتيجية قتالية تقكـ بشكؿ أساسي عمى الحرب غير 

ج ػػػا برنامػػػلديي أىفَّ ما أعمنت ػػػػػر منظكمتيا الصاركخية، كيالخارجيف كتدريبيـ، كفي نفس الكقت تطك 
ا خطت أىنَّيالؤلسمحة البيكلكجية. في حيف  ككية )الردع ػػػػخطكات كبيرة نحك اكتساب التكنكلكجيا الن أيضن

ككم(. كتساعدىا ىذه القدرات المكتسبة في التعكيض بشكؿ جٌيد عف القدرات المحدكدة لقكاتيا ػػػػالن
 . (3) قكاتيا غير المنتظمة كغير المتماثمة ضدَّ التقميدية مف خبلؿ زيادة عممية الردع ألٌم ىجكـ خارجي 

 العسكريػػػػػػػةة، فإٌنيا مف ناحية التجييزات كالتقنية الثػػػػػانػػػػػػػػػػي اإلقميمػػػػػػػيةالقكة  السعػػػػػػػػكديةا ػػػػأمٌ 
زة مع نفقاتيا الكبيرة كعبلقتيا المميٌ ٌكؿ أساسييف، األ بشكؿ كبير نتيجة سببيف إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتتفكؽ عمى 

ا ػػػالغ بشكؿ كبير  السعػػػػػػػػكديةالعسكريػػػػػػػة أيف ارتفعت النفقات  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيةرب الخميج ػػػبعد حرب، خصكصن
ية(، بدكف أف ػػػية أك صينػػا ركسػػػػإمٌ  تيا)غالبية أسمح إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافي عمى ػػػػالحصار الغرب كالثػػػػػانػػػػػػػػػػيجدنا، 

                                                           
 25، شكىد في 2013أبريؿ  16، مركز الجزيرة لمدراساتكآفاقيا"،  اإليرانػػػػػػػػػػػية"بنية القكة  كليد عبد الحي، (1)

 <http://bit.ly/2KV9qNB>، في: 2017سبتمبر
(2) 

 Anthony H. Cordesman, Khalid R. Al-Rodhan, the Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric War 

Iran, (Washington: Center for Strategic and International Studies, 2006), pp 5-7. 
(3)

 Anthony H. Cordesman, "The Conventional Military", Iran prime, accessed on 25/03/2018, at: 

<http://bit.ly/2NLej9H> 
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بينما لـ  العسكريػػػػػػػةالمممكة عمى تطكير قدراتيا  البتركؿفقد ساعدت ارتفاع أسعار  النّْفطننسى عامؿ 
 أكالن تمؾ التي تتعمؽ  السعػػػػػػػػكدممؾ، بقيت أكبر مشكمة يعاني منيا الجيش ػػػع ذػػػ. مإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتستفد منو 

في المممكة طكعية  العسكريػػػػػػػةكالخدمة  ًسيَّما الفيو ككذا كفاءتيـ القتالية كالتقنية  المجنديفبعدد 
 كليست إجبارية.

ة بيف قدرات ػػػػالبريطاني (Daily Express)برس ــــي اكســـمـــدية أجرتيا صحيفة ػػػب مقارنػػػكحس
رجؿ لخدمة العمـ ألؼ  934يمكف أف تستدعي نحك  السعػػػػػػػػكدية، فإٌف العسكريػػػػػػػةكالمممكة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
 أٌمػػػػػايف لخدمة العمـ الكطني عند الضركرة. تيعد مميكف مف سكانيا مس 04بينما يككف نحك  ػالكطني

مميكف  14ألؼ جندم كضابط، كيمكنيا أف تستدعي  250حكالي  النػػػػػػػػظاميفيضـ جيشيا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
في عدد الطائرات  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعمى  السعػػػػػػػػكديةقدـ في حيف تت .العسكريػػػػػػػةشخص آخريف لمخدمة 

طائرة كمركحية معظميا طائرات قتالية، بينما  790تممؾ السعػػػػػػػػكدية القكات الجكية  أىفَّ الحربية، إذ 
كتتساكل الدكلتاف في عدد  .طائرة معظميا طائرات النقؿ 477اإليرانػػػػػػػػػػػية تممؾ القكات الجكية 

إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف تتقدـ عمى السعػػػػػػػػكدية  أىفَّ ا ػػػ، كمإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافلدل  1161كالسعػػػػػػػػكدية لدل  1142الدبابات: 
مدرعة، في حيف يممؾ عسكريػػػػة آلية  5500جيشيا يممؾ  أىفَّ األخرل، إذ العسكريػػػػػػػة في عدد اآلليات 

فنجده في مجاؿ المدفعية حيث يممؾ اإليرانػػػػػػػػػػػي ا التفكؽ ػػػػأمٌ  .عسكريػػػػةآلية  1315اإليرانػػػػػػػػػػػي الجيش 
راجمة  322السعػػػػػػػػكدييف آلية مدفعية، بينما بحكزة  2500راجمة صكاريخ كحكالي  1474اإليرانػػػػػػػػػػػيكف 
 أىفَّ في البحر، إذ السعػػػػػػػػكدييف أف يتغمبكا عمى لئليرانػػػػػػػػػػػييف ة مدفعية. كيمكف آلي 1000صكاريخ ك

ا فيما يخص إنفاؽ ػػػسفينة. أمٌ  55السعػػػػػػػػكدم سفينة. في حيف يحكم األسطكؿ  398أسطكليـ يضـ 
مميار جنيو استرليني لتغطية النفقات  43تخصيص حكالي  ًنيَّة في ػػػػػػػػػػػػػػػ أىم السعػػػػػػػػكديةػػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػميا الدفاع

 مميار 4.7اإليرانػػػػػػػػػػػية العسكريػػػػػػػة ، فيما يمكف أف تبمغ النفقات (2017) يػػػفي العاـ الحالالعسكريػػػػػػػة 

حيث ب السعػػػػػػػػكدييفعمى  اإليرانػػػػػػػػػػػيكفا في مجاؿ الحركب اإللكتركنية كالسيبرانية فيتفكؽ ػػػػػأمٌ  .(1)
 ط.ػػػرؽ األكسػػػي في الشػػػأىـ جيش إلكتركن ثػػػػػانػػػػػػػػػػييممككف 

 

 

 
                                                           

 25، شكىد في 2017 ديسمبر 11، مركز أوراسيا لمدراسات"، كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبيف  العسكريػػػػػػػة"مقارنة القدرات  (1)
 <http://bit.ly/2L4hpr3>، في: 2017سبتمبر 
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 الفارســــــــي -العربـــــــــّي ة لدول الخميج ـــــــ( يوضح القوة العسكري02جدول رقم )

عدد  الدولة
 القوات

صواريخ أرض  الدبابات
 جو

 باتريوت وحدات بحرية طائرات مقاتمة
(Patriot) 

ميزانية 
الدفاع 
 بالمميار

وحدات 
 سطحية

   غواصات

 201  السعودية
 لف منيمأ

 ألف 75
حرس 
 وطني

من  900
بينيا 
-أم315
 2ايو

 ابرامز

بطاية نحو  33
 ىوك-1نصفيا 

 منيا 294
 15-فأ 174

34 - 20 27.2 

من  516 50500 االمارات
 360بينيا

طراز 
 ليكيوك

 3منيا  8
 بطاريات ىوك

106 18 -- --  

 2.4 -- -- 13 40 50 153 41700 عمان
منيا  290 15500 الكويت

-م 218
 2ابو 1

 أبرامز

بطاريات  10
 ىوك 4منيا 

 40منيا  81
 18أف ايو

10 -- 05 3.3 

سام أرض  75 30 12.300 قطر
 12جو منيا 
 ستنجر

18 07 -- -- 1.5 

 منيا  34 بطاريتان 140 11.000 البحرين
 16-أف22

بينيا  11
 فرقاطة

-- -- 0.315 

540.60 إيران
0 

بطارية  76 1565
منيا واحدة 
 ىوك وبعضيا
 ستنجر

منيا  59 306
ىودو10

 40نج و
 بوجامر

من  03
طراز 
 كميو

-- 9.1 

ألف 30خطط إلعادة بناءه بعدد يقدر ب وىناك 2003لمعراق  اْلمريكــــــيا جراء الغزو تضرر الجيش العراقي كثيرً  العراق
 جندي.

عصاـ نايؿ  عن: (. نقاًل 2004 - 2003لندن )التوازن العسكري  –المصدر: المعيد الدولي لمدراسات االستراتيجية 
 . 111، ص (2012: دار الحامد لمنشر كالتكزيع، )عمافالخميجي،  اْلمــــــــــنعمى  اإليرانـــــــــــي التسّمح، تأثير المجالي
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 وية )القوة الناعمة(ـــــات المعنــــالمقومثــــــــــــالـــــــثًا: 

القدرة عمى صياغة خيارات اآلخريف كالحصكؿ عمى ما تريد عبر  بأىنَّيااعمة ػػػػكة النػػػرؼ القػػػعتي 
اعمة لدل ػػػػكة النػػما يتعمؽ بالقػػػػكفي .(1) الدفع القسرم بدالن مف القير أك اإلكراه أك الجاذبية أك السحر

ي ػػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـحيث تممؾ أكثر مف غيرىا مف دكؿ ب دةعدتفيي مي  اإليرانػػػػػػػػػػػيةالجميكرية 
الثكرة ك ، الدّْينيالعامؿ ك اريخي، ػػػاعمة لعؿ أىميا العامؿ الحضارم كالتػػػعناصر كمصادر لمقكة الن

 ، كالعامؿ الثقافي...إلخ.اإليرانػػػػػػػػػػػية

ا يتعمؽ بترتيب ىذه المصادر كأسبقية عامؿ عمى آخر ككيفية تكظيفيا فقد اختمؼ ػػػػفيم أٌمػػػػػا
يركز عمى العامؿ الشػػػػػاه اف ػػػػاتو، فبينما كػػػػكيلأك الحاكـ كطبيعتو ك  الٌسياسػػػي النػػػػػػػػػظاـباختبلؼ 
 نػػػػػػػػػظاـجاء  .(2) دمػػػكالعقائ الدّْينػػػيالعريؽ كأىمؿ العامؿ  الفارسػػػػػػػػيكالتاريخ  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالحضارم 

ي أكثر، في حيف لـ ػػػكالمذىب يػػػالدّْينعد ، حيث ركز عمى البي الشػػػػػاهالخميني بتصكرو معاكسو لتصكر 
ذا األمر مف خبلؿ ػػػمف ىذا األمر، كيتضح ى اليسيرإاٌل الحظ  الفارسػػػػػػػػيةرتبط بالقكمية ينؿ الجانب المي 

ا عمى االشعاع  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافا تركز ػػػ. كمالنػػػػػػػػػظاـكأسممة مؤسسات  النػػػػػػػػػظاـالتركيز عمى إسبلمية  أيضن
في أقؿ  اإليرانػػػػػػػػػػػيكفاعمة كنشر أفكارىا كمبادئيا في العالـ، حيث قاـ ػػػالثكرم لدييا في دعـ قكتيا الن
-Third)ية ـــــثالثـــــالمـــالع(. فضبلن عف 1979 كعاـ ،1906عاـ مف قرف بثكرتيف عظيمتيف )

Worldism)  مف أىـ أقطابيا في العالـ. تيعد إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالتي 

اعمة في جميع أنحاء ػػػاستراتيجية منسقة لمقكة الناإلسبلمػػػية جميكرية الذا، تنتيج ػػػػػكعمى ى
لتعزيز جدكؿ أعماليا. كفي  العسكريػػػػػػػةكاألدكات  ،الدّْيفك  كاالقتصاد، الٌسياسػػػةمجاؿ نفكذىا، باستخداـ 

ؿ قبؿ كؿ شيء أقكل ػػشكٌ اإلسبلـ يي  أىفَّ  المـــــادق زيباكـــص اإليرانػػػػػػػػػػػيرل الباحث ػػػي المضمػػػػار،ذا ػػػى
الكاليات المتحدة  ًسيَّماكال رب ػػػػؿ معاداة الغػػػػشكٌ ما تي ػػػػ. كإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافانة القكة الناعمة لدل ػػػسبلح في ترس
شٌكؿ المذىب الشّْيعي اعمة. كيي ػػػمف عناصر قكتيا الن الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثك الثػػػػػانػػػػػػػػػػي يؿ العنصريف ػػػػكمعاداة إسرائ

. الػػػػػػػػػرابػػػػػػػػػػػػػػػػعالعنصر  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالشّْيعية في  الدّْينيةالتفسير الراديكالي الذم صاغتو المؤسسة  كباألخص

                                                           
، مركز الجزيرة لمدراسات)ممفات(،  .. القدرات كحدكد التأثير"،اإليرانػػػػػػػػػػػية، "اكتشاؼ القكة الناعمة عمي حسيف باكير (1)

 <https://bit.ly/2z0S5gw>، في: 2017سبتمبر  25، شكىد في 2013أبريؿ  17
 .176 ص، المرجع السابق ،العربـــــــــيّ  لمخميج اإلقميمـــــــي النـــــــــظاممحمد السعيد إدريس،  (2)



 :الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل
  السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع أسبــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

283 

 

. كحسب (1) الشكفينيةي الذم ييقارب ػػػالقكم اإليرانػػػػػػػػػػػييفس، فيكمف في شعكر ػػػالعنصر الخام أٌمػػػػػا
في فرع البحث التابع لشعبة  اإليرانػػػػػػػػػػػيالذم كاف مسؤكالن عف القسـ  خرـــــع طايـــوشـــييستشرؽ المي 

كالقكمية،  الدّْيفبيف  ٌسياسػػػتويدمج  اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـية، فإٌف ػػػاإلسرائيم العسكريػػػػػػػةاالستخبارات 
ننسى  ، إذ ال يجب أفٍ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافا في تشكيؿ قكة ػػػيمن يمعب دكرنا مي  اإليرانػػػػػػػػػػػياريخي القكمي ػػػالت فالميراث

  .(2) ة كفقط، فيي دكلة كريثة لحضارة قديمة جدناػػػػليس دكلة إسبلمي أىنَّيا

اعمة كنشر نفكذىا في ػػػادة قكتيا النػػػػفي زي إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافر المؤسسات التي تستعمميا ػػػػػؿ أشيػػػػػكلع
عنى بنشر كتدريس المغة ، التي تي اإليرانػػػػػػػػػػػيةالعالـ كتحقيؽ استراتيجيتيا ىي: المستشاريات الثقافية 

منظمة التبميغ ك مجمع التقريب بيف المذاىب، ك ي ألىؿ البيت، ػػػالمجمع العالمك ، الفارسػػػػػػػػيةكالثقافة 
د الثكرة ػػػرشمثميات مي مي ك ينية في الخارج، الحكزات الدّْ ك في الخارج،  كاإليرانػػػػػػػػػػػيةالمدراس ك  ػػػي،اإلسبلم

ما ػػػػك .(3) مركز حكار الحضاراتك مؤسسة اإلماـ الخميني اإلغاثية، ك مؤسسة جياد البناء، ك بالخارج، 
لكيفية استخداـ طيراف ألدكات القكة الناعمة كالسعي ا ػػػػأحسف مثاؿ حالين اإلسالمـــية آزاد  ةــــجامعتيعد 

لتعزيز قكتيا الناعمة كتكسيع نطاؽ نفكذىا في المنطقة، حيث تـ إنشاء العديد مف الفركع ليا في المدف 
 . (4) نافػػػػي في لبػػػية الرئيسية كتكسيع فرعيا الرئيسػػػة كالعراقػػػالسكري

 اإلسبلمػػػي كعمى الدّْيفيا الناعمة تستند بشكؿ جكىرم عمى ػػػػقكت، فإٌف السعػػػػػػػػكدية أٌمػػػػػا 
ذا مف جية. مف جية أخرل ػػػحيث ظيكره نشأتو، ى اإلسبلمػػػي مف بالدّْيفرتبط المكقع الجغرافي المي 

عمى الحجاز كاألماكف المقدسة ثـ رعايتيـ لمحرميف كتنظيـ الحج مف قكتيـ  السعػػػػػػػػكدييفزادت سيطرة 
ادة ػػػسميو القيني  مكف أفٍ ي العالـ أك ما يي ػػػاعمة، حيث أتاحت ليـ حؽ التكمـ باسـ جميع مسممػػػػالن

قوة ناعمة " :ػػػػػػػػػػػػػػػ يـــــرنــــق كما يقكؿ السعػػػػػػػػكدية ػػػػػػػػػػػػػػػكفي ىذا المستكل تممؾ  اإلسبلمػػػي،الركحية لمعالـ 
 فالسعــــــــوديةدولة أو جماعة أن تنافسيا عمى ىذا المستوى.  ةال يمكن ْليّ  َأياستثنائية، استثنائية بمعنى الكممة، 

                                                           
 16، مركز الجزيرة لمدراساتالناعمة: تحميؿ تاريخي"،  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبكصفيا قكة  الشّْيعيةصادؽ زيباكبلـ، "الصحكة  (1)

 <https://bit.ly/2zaORYe>، في: 2017سبتمبر  25، شكىد في 2013أبريؿ 
؟"، ضمف: مجمكعة مؤلفيف اإليرانػػػػػػػػػػػيةدانياؿ افراتي، "ىؿ سبلح الجك اإلسرائيمي مييأ لتدمير المنشلت النككية ( 2)

، ترجمة: أحمد أبك ىدبة )بيركت: مركز الدراسات الفمسطينية، تكزيع اإليرانـــــــــــيإسرائيل والمشروع النووي إسرائيمييف، 
،  العربػػػػػػػػػٌيةالدار   .143 (، ص2006لمعمـك

ضمف: صباح المكسكم  "،العربػػػػػػػػػٌيةتجاه المنطقة  اإليرانػػػػػػػػػػػيةياسة الخارجية صباح مسكم األحكزام، "مرتكزات السٌ ( 3)
)عماف: مركز أمية لمبحكث كالدراسات  2 ، طواإلسالمية العربـــــــــّيةفي المنطقة  اإليرانـــــــــــيالمشروع ]كآخركف.[، 
 .50 - 47 (، ص ص2014 االستراتيجية،

(4) 
Ahmad Majidyar, "Iran‘s soft power: Islamic Azad University opening branches in major Syrian and Iraqi 

cities ", Middle East Institute, 17/01/2018, accessed on 26/02/2018, at:  <https://bit.ly/2DLpZHC> 
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ميد اإلسالم. ومكة والمدينة محفورتان في السيكولوجية الجماعية عند المميار ونصف من المسممين الذين يسكنون 
، ويتوجو اْلتقياء والمؤمنون منيم إلى مكة خمس مرات في اليوم أثناء ْلمريكــــــياالعالم من استراليا إلى الجنوب 

 أىفَّ ا ػػػكم .(1) "صالتيم، بل كل آماليم ميما تكن التضحيات المالية ىي الذىاب مرة واحدة ليذا البمد من أجل الحج
ى بادت الدكر ككسعتو حتٌ ( ثبتت ىذا النّْفط)عمبلؽ  النّْفطالمكارد المالية الضخمة الناتجة عف 

  ط.ػػػرؽ األكسػػالش ٌسياسػػػاتؤثرة في مف أكثر الدكؿ المي  السعػػػػػػػػكدية

 والسعــــــــودية إيـــــــــــــــــران بين وةـــــالق ّيراتــــمتغ يوضح( 03) رقم جدول

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 . )بتصرؼ(المرجع السابقكآفاقيا"،  اإليرانػػػػػػػػػػػية"بنية القكة  كليد عبد الحي،: المصدر

 لمصــــــــــــراع كتفسير الييـــــــمنـــــة عمى النـــــــــظام اإلقميمـــــــي : الفــــــــــــرع الثــــــــــــالـــــــث

ي، ػػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـلمقكمات القكة ضمف  ذه التكضيحات كاالستعراضػػػػد ىػػػبع
ي )المشايخ ػػػعمى حساب دكؿ مجمس التعاكف الخميج السعػػػػػػػػكديةرات القكة إلى تفكؽ ػػػتشير مؤش

 العربػػػػػػػػػٌيةعمى حسب الدكؿ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافؿ الدكلة المركزية بالنسبة ليا، كتفكؽ شكٌ ية( ما يجعميا تي ػػػالخميج

                                                           
 . المرجع السابقبيجت قرني، ( 1)

 السعــــــــودية إيـــــــــــــــــران ر القوةمتغيّ 
 إقميمًيا عالمًيا إقميمًيا عالمًيا 

 4 33 1 13 عدد السكان
 5 78 2 41 اإلنتاج الزراعي
 2 61 4 94 التنمية البشرية

 1 15 2 20 المساحة
 3 24 2 18 الناتج المحمي

 137 معدل النمو االقتصادي
(2.5) 

4 30 
(6.5) 

2 

 25 ريــاإلنفاق العسك
(2.5) 

5 7 
(10) 

1 

 5 26 3 13 العسكريـــــــةالقوة 
 5 50 3 31 بحوث العموم التطبيقية
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 ٌسياسػػػةتتمحكر حكؿ  األيكلػػػػػىاستراتيجيتيف،  عمى ما يدفع ىذه األخيرة إلى االعتمادم يةػػػالخميج
ذا بغرض التكصؿ ػػػ. كىألقصى حد ممكف التسٌمحادة ػػة، فيي زيالثػػػػػانػػػػػػػػػػي أٌمػػػػػااألحبلؼ داخمينا كخارجينا، 

 اإلقميمػػػػػػػي نػػػػػػػػػظاـآال كىك تكازف القكل. كألٌف أٌم  العبلقػػػػػػات الدكلةإلى مبدأ أساسي كميـ جدنا في 
 أىما كالمنافسة الحقيقة تتـ بيف الدكؿ الكبرل فيو ػػػنظرين  الصػػػػػػػراعيضـ قكل متباينة في اإلمكانيات، فإٌف 
اع ـــالقطأك  اإلقميمـــــــي النـــــــــظامب ــقمؿ شكٌ ما يجعميا تي م التي تممؾ قدرات أكبر مف غيرىا

 Michael)ون ــــل ىدســـــمايك األمريكػػػػػػيا يرل االقتصادم ػػػكم ػػػػػػػػػػػػػػػذا األخير ػػػػكى ،وريـــالمح

Hudson) ؿ أكبر قكة عسكرية كأكبر قكة اقتصادية كأكبر كزف ثقافي كأكبر شكٌ يضـ الدكؿ التي تي  ػػػػػػػػػػػػػػػ
 . (1) اإلقميـداخؿ  ٌسياسػػػينفكذ 

ي ػػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـفي  (Core States) المحػػػكرم القطاعؾ، فإٌف دكؿ ػػػػػػا لذلػػػن كفق
 . كمف الناحية النظرية تككف سمككيات دكؿ القمب غالبنا في اتجاىيفكالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالحالي ىي: 
 ٌسياسػػػتوتسيطر عميو كمينا كتحدد  أىنَّيا أىم ؛اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـعمى  مييػػػػػػػمنػػػػػةن ا تككف ػػػأساسييف: إمٌ 

تسمح  دكؿ المركز ال أىفَّ ؾ ػػمعنى ذل ؛الييػػػػػػػمنػػػػػةتسعى ليذا األمر أٌم تتطمع إلى  أىنَّياب. أك ػػػما ترغػػػك
ذا فإٌنيا ػػػػا ترغب. لػػػكتكجيو كم اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـتسيطر بشكؿ كمي عمى  ليا إمكانيتيا الحالية بأفٍ 

  (.مييػػػػػػػمنػػػػػةقكة األٌكؿ )تسعى بكؿ األساليب لزيادة قكتيا لتككف في األخير ضمف االتجاه 

ي، إذ ال يعرؼ حٌتى اآلف دكلةن ػػػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـة عمى ػػػػكتنطبؽ ىذه الحال
 اإلقميمػػػػػػػيةبيف القكل  لمصػػػػػػػراعا ػػػا مسرحن ػػػػيجعمو دائمن عميو بالمعنى الحقيقي لمكممة مما  مييػػػػػػػمنػػػػػةن 

 المييػػػػػػػمنػػػػػةالكصكؿ إلى مكقع الدكلة  أىفَّ ؾ ػػػا لمييمنة أك الحتبلؿ مكقع الدكلة المركزية. ذلػػػػالمتطمعة إمٌ 
بذلؾ تكييؼ كؿ تمؾ أك المركزية يجعؿ كؿ تفاعبلت العالـ مع اإلقميـ تمر عبر إرادتيا كيمكنيا 

كمما كانت موازين القوى متفاوت وتميل لصالح " :ذا، يقكؿ عمماء الجيكستراتيجيةػػػالتفاعبلت لمصمحتيا. لي
والتنافس، بينما تنعكس اآلية في حال كانت تمك الوحدات أكثر تقارًبا في القوة، إذ  الصـــــــراعطرف معين يتضاءل 
  .(2) "إلى أقصى حدودىا اعوالصـــــــر تشتعل نار المنافسة 

مكانيات فتككف بطبيعة الحاؿ في اليامػػػػػ، الأٌمػػػػػا  (Periphiry States) شػػدكؿ األقؿ قدرات كا 
ٌنما تسعى لضماف بقاالنػػػػػػػػػظاـبحيث ال تدخؿ في تفاعبلت مكثفة مع بقية دكؿ  ؿ ػػػػػشكٌ يك  .يا فقطئ، كا 

ي ػػػي أك الطرفػػػالقطاع اليامش ػػػػػػػػػػػػػػػ السعػػػػػػػػكديةعدا  ػػػػػػػػػػػػػػػراؽ حالينا إضافة إلى دكؿ مجمس التعاكف ػػػالع
                                                           

 .36 ص، المرجع السابق ،العربـــــــــيّ لمخميج  اإلقميمـــــــي النـــــــــظاممحمد السعيد إدريس،  (1)
)كانكف  6، العدد عربـــــــــّيةياسات مجمة سّ  الجزائرية: العقدة الجيكستراتيجية"، - كليد عبد الحي، "العبلقات المغربية( 2)
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ا ػػػي. كنتيجة لضعؼ امكانيات دكؿ اليامش فإٌنيا تمجأ في الغالب إمٌ ػػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـفي 
إلى التكتؿ فيما بينيا أك القياـ بتحالفات مع القكل الكبرل لغرض حمايتيا مف القكل الراغبة في 

 مكف أفٍ ا يي ػػػػجغرافية فقط، كممف الزاكية ال بالنػػػػػػػػػظاـأك الحياد إلى درجة تتحكؿ عبلقتيا  الييػػػػػػػمنػػػػػة
 ساـك مع القكل المركزية. المي  أك الٌسياسػػػيتمعب بعض الدكؿ الصغيرة لعبة التكازف 

ياسات كالسٌ  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـبيف أعضاء  تداخمةالعبلقػػػػػػات المي عتبر طبيعة تي  ،ةػػػػكفي النياي
حٌتى تضمف  النػػػػػػػػػظاـالتي تتبعيا كؿ دكلة إزاء الدكؿ األخرل كالتحالفات التي تدخميا في إطار ذلؾ 

ادلة كفكضكية مف تحدد لنا األعداء مف األصدقاء، ػػػػكاستقرارىا في بيئة غير عبمكجبيا استمرارىا 
ا حدكد  بؿ الغالب  ةن تككف ثابت يشترط في التحالفات أفٍ كجكانبو كدرجة التعقيد فيو. كال  الصػػػػػػػراعكأيضن

ي ػػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـد عمى ذا ما ينطبؽ بشكؿ جيٌ ػػػالمصمحة. كى فييا المركنة التي تقضييا
حكؿ قضية  اإلقميمػػػػػػػيةالذم تسكد فيو التحالفات المرنة القائمة عمى تكافؽ المصالح بيف األطراؼ 

معينة أك مجمكعة مف القضايا بغض النظر عف االختبلفات الجكىرية في المكاقؼ كتضارب المصالح 
يؿ، فضبلن عف جكد عبلقات تجمع بيف التحالؼ ػػػػكاسرائ السعػػػػػػػػكديةالعبلقة بيف ػػ: في قضايا أخرل، ك

 (Frenemies) اءـــــدقــــاْلعات ػػػػػعبلقػػ: سمى بكالعداء في آف كاحد أك ما يي 
، كتمؾ المكجكدة مثبلن (1)

يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافارات ػػػبيف اإلم  . كا 

ز عف غيره بعدد ي المعاصر يتميٌ ػػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـدد، فإٌف ػػػذا الصػػػػي ىػػػكف
)مجمس التعاكف  العربػػػػػػػػػٌيةظمة الممكية الكراثية ػػػػالتحالفات الكثيرة القائمة فيو، منيا التحالؼ بيف األن

، كقبمو تحالؼ اتحاد 1981 عاـ يػػػػرب( الذم سبقو مجمس التعاكف الخميجػػػ+ المغ + األردف يػػػػالخميج
 -يػػػػالمتحدة، التحالؼ الخميج العربػػػػػػػػػٌيةمارات ينا بدكلة اإلػػػعرؼ حالما يي  ،1971 عاـ المشايخ الخميجية

ا بعد غزك الك األمريكػػػػػػي حزب اهلل )محكر  ػػػػةسكري إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكيت، التحالؼ الثبلثي محكر ػػػخصكصن
ي، ػػػػػالركس – اإليرانػػػػػػػػػػػي)محكر االعتداؿ(، التحالؼ  السعػػػػػػػػػػكدم - رمػػػػالمقاكمة(، التحالؼ المص

  ... كغيره.السعػػػػػػػػػػكدم -يػػػالتحالؼ الباكستان

لحفاظ عمى الكضع اا ػػػإمٌ  داؼ:ػػة  أىػػػػبلثػػػػث الدكلػػػػية إلىاألحبلؼ  ٌسياسػػػةكبشكؿ عاـ تسعى 
زيادة  تسعى أك ؛نياػػػػيدد أمر يي يتغي ر، بحيث أمٌ الي، تثبيت دكرىا مف دكف تغيُّ كميزاف القكة، كبالتٌ  القائـ

                                                           
المركز اإلقميمي لمدراسات ، "كاألصدقاء في الشرؽ األكسطانفكجراؼ تفاعمي: خريطة األعداء "منى مصطفى،  (1)

 <http://bit.ly/2mdudNz>، في: 2017سبتمبر  25، شكىد في 2015أغسطس  17،االستراتيجية
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أك استظيار قكتيا بصكرة عممية مثمما كاف  ؛يػػػػكالدكل اإلقميمػػػػػػػيلمضاعفة دكرىا  قكة الدكلة المتحالفة
، كذلؾ لكسب نفكذ تستخدمو في تحقيؽ أىدافيا كدعـ دكرىا كمكانتيا.   الحاؿ مع عاصفة الحـز

البيئة ػػ: ىي ما يمكف تسميو ب ػػػػػػػػػػػػػػػ اػػػا إلييا سابقن ػػػالتي أشرن ػػػػػػػػػػػػػػػات ػػػػػة في االمكانيػػػػإٌف البلعدال
ذه البيئة التي تغمب فييا ػػػى العبلقػػػػػػات الدكلػػػػية.الفكضكية عمى كصؼ النظرية النيككبلسيكية في 

 اإلقميمـــــــي النـــــــــظامئة ــــبيؿ اس تتشكٌ ػػػػذا األسػػػى ىػػكعم .ات أكثر مف المظاىر األخرلػػػػػػراعػػػالص
ة بؿ قد تمتد الداخمػػػي اإلقميمػػػػػػػيةكأحد عناصره األساسية، كالتي ال تقتصر بطبيعة الحاؿ عمى البيئة 

بحيث تتدخؿ قكل خارجية كبرل لحماية مصالحيا كنفكذىا أك  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـارج ػػػإلى ما ىك خ
ات أك تحالفات خاصػة تربطيا مع ػػػػتككف ليا عبلق ر مكازيف القكل ليتناسب مع مصالحيا أك أفٍ يلتغي

أك  (Penetration System) النـــــــــظامراق ــــاختعرؼ بػػ: اـ ما يي ػػػػ، ما يجعمنا أم(1) أحد أعضائو
 أىنَّيـ إالٌ  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـيككف فيو أطراؼ مف خارج  أفٍ  ،رػػػػػكالمقصكد بيذا األخي. غلـــالتغم

في قرارات تكزيع القيـ أك حشد الدعـ  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـيشارككف بطريقة مباشرة كسمطكٌية مع أطراؼ 
رات يٌ تغرات الخارجية كالمي تغيٌ ألىداؼ يتبنكنيا، كىك أمره تتزايد مظاىره نتيجة التداخؿ المتكاصؿ بيف المي 

كيعني كذلؾ النفكذ الذم تمارسو الدكؿ  .(2) تحديد القرار المتخذة في تشكيؿ تكزيع القيـ أك الداخمػػػي
 ٌسياسػيػػة، كالذم قد يأخذ أشكاالن النػػػػػػػػػظاـعمى كحدات  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـخارج  تيعد مػفالكبرل التي 
العمنية كالسرية،  العسكريػػػػػػػةدة، كالتحالفات عدتأك ثقافية، ككذا أساليب م عسكريػػػػةكاقتصادية ك 

 .  (3) المساعدات االقتصادية كالقركض، األنشطة الثقافية المكجية لمدعاية...إلخ

مف حيث  ًسيَّما ال اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـؿ خطير عمى ىذا األمر يؤثر بشكٌ  أىفَّ  ،يقةػػػػكالحق
تتقيقر إحدل  بفعؿ ىذه الديناميكية كأفٌ  اإلقميمػػػػػػػيةر في األدكار استقراره كتماسكو، إذ قد يحدث تغيُّ 

( في حيف تصعد دكلة مف دكؿ األطراؼ إلى ػػػدكؿ القمب لتصبح مف دكؿ األطراؼ )الع راؽ مثبلن
 ػػػػػػػػػػػػػػػ اػػػكقبميا بريطاني ػػػػػػػػػػػػػػػ األمريكػػػػػػية. كيتماىى ىذا األمر مع ما فعمتو الكاليات المتحدة المركز

 استطاعت أكثر مف غيرىا مف القكل الكبرل أفٍ  أىنَّياي، فقد أثبت الكاقع ػػػالخميجبالنػػػػػػػػػظاـ اإلقميمػػػػػػػي 
أضحى الكجكد  في حيفى فيو كالمتحكمة في كافة شؤكنو كمستقبمو، ػػػػلك تخترقو، كأف تصبح القكة األي 
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رم مباشر تممكو الكاليات المتحدة ػػػأكبر كجكد عسك ػػػػػػػػػػػػػػػ منذ عقكد ػػػػػػػػػػػػػػػفي الخميج  األمريكػػػػػػيرم ػػػالعسك
  ة.الثػػػػػانػػػػػػػػػػيمنذ نياية الحرب العالمية 

 ييعدط ػػرؽ األكسػػػإقميـ الش أىفَّ في ىذا الصدد  (Brown .L. Carl)ارل ـــــراون كــــبرل ػػػػػػكي
ون ــــريماألخرل المكجكدة في العالـ، كيكفقو في ىذا الرأم  اإلقميمػػػػػػػيةظـ ا بيف الني ػػػاإلقميـ األكثر اختراقن 

ؿ شكٌ ي يي ػػػرؽ أكسطػػالش اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـ أىفَّ ، حيث يعتبر (Raymond Hinnebusch) شـــىينبوت
ا لمني  المخترقة، مشيرنا إلى الرأسمالية الكبرل القكل، تستيكييا  اإلقميمػػػػػػػيةظـ األينمكذج األكثر كضكحن

اف ػػكىك العامؿ الرئيسي، يميو كجكد الكي النّْفطة مكاضيع أساسية لتحقيؽ ىذا االختراؽ كىي: ػػػػثبلث
ا ػػػػكم .(1) ما يسيؿ عممية اختراقيا اإلقميمػػػػػػػيةالصييكني كما يتنج عنو، كأخيرنا، ضعؼ كتفكؾ القكل 

ي ما جعؿ ػػػمنطقة الخميج مف أكثر المناطؽ في العالـ اكتشافنا لمعالـ الخارج حيـــمد الرميـــــمحيعتبر 
المتكررة التي يشيدىا اإلقميـ في ىذه المنطقة كبيرة كانجر عنو التدخبلت  الدكلػػػػية المختمفةالمصالح 

  .(2) يناػػػػياسالدكاـ ترىبلن سٌ اف عمى ػػػػى أضحت المنطقة كدكليا تعرفحتٌ 

اف رغـ ككنيـ مازالكا مرتبطيف مصمحينا ػػػػػػحكرنا عمى األمريكتيعد المنطقة لـ  أىفَّ  ،اؿػػػػػػكالح
بعض حمفائيـ في  أىفَّ ف، بؿ ػػػػالخامس في البحري األمريكػػػػػػيمع كجكد األسطكؿ  ًسيَّما البالمنطقة 

ليـ كممة فيو مرة  تككف تمكنكا مف العكدة إلى الخميج كاستطاعكا أفٍ  (NATO) سيػػػػاألطم اؿػػػػشم ؼػػػحم
ا العسك سا قاعدة ػػػػرم منو، فقد أسست فرنػػػػأخرل، كىـ ألجؿ ىذا يسعكف إلى تكثيؼ كجكدىـ خصكصن

ما كافقت قطر عمى فتح مدرسة ػػػػػ، ك2009ارات عاـ ػػػػدة األغراض في اإلمعدتجكية كبحرية كبرية مي 
بإطبلؽ  2015ا في نكفمبر ػػػػا قامت بريطانيػػػ، بينم2011ة في عاـ ػػػية في الدكحػػػفرنس عسكريػػػػة

في البلذقية كطرطكس، فيما تتحكـ  ػػػةيا قكات في سكريػػػػما نشرت ركسػػػػػػف. كػػػػمشركع مماثؿ في البحري
ا ػػػػػتركي أىفَّ ما ػػػػك .(3) ريب مف مدخؿ الخميجف بالعمميات التجارية في ميناء جكادر الباكستاني القػػػػػالصي

ر، ػػػػرم بينيا كبيف قطػػػأكجدت ليا مكطئ قدـ ىي األخرل في الخميج مف خبلؿ اتفاقية التعاكف العسك
كقد تمت  اف(،ػػر )قاعدة الريػػػػػية في قطػػػترك عسكريػػػػةحيث تضمنت ىذه االتفاقية إنشاء قاعدة 
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بعد يكميف  أىم 2017مف شير يكنيك  08ك 07راؾ في ػػػػػاالتفاقية مف طرؼ األتالمصادقة عمى ىذه 
 ة( في داللة كاضحة عمى حالة الترىؿ التي تعيشيا المنطقة.ػػػػية )القطريػػػة الخميجػػػفقط مف األزم

ي مف قبؿ القكل العظمى أحد أكبر مشاكمو إلى ػػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـاختراؽ  ييعدك 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  السعػػػػػػػػكديةبيف  كالصػػػػػػػراع الخصكمة أىفَّ ترل  وشــــي نــــك اإليرانػػػػػػػػػػػيةدرجة جعمت الباحثة  كا 

ماىي سكل نتيجة لعدـ التكازف الذم أحدثتو التدخبلت األجنبية في الخميج، كىي تدخبلت أخمت بتكازف 
كما نتج عنو مف تصدع  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعمي بكعقب ما سي  .(1) اإلقميمػػػػػػػيتيفالقكل بيف الدكلتيف 

عممية االختراؽ بشكؿ فاؽ كؿ التصكرات، حيث لـ تشيد ، زادت اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـنية اؽ في بي قكانش
 المنطقة ىذا النكع كالكثافة في التدخؿ األجنبي طكاؿ تاريخيا.

ز بعدـ تكازف القكل كجكد قكل يتميٌ  إقميمػػػػػػػي نػػػػػػػػػظاـ أمٌ  أىفَّ نخمص  مكف أفٍ رنا، يي ػػػػػكأخي
 الٌسياسػػػةي، سكؼ تأخذ فيو ػػػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـعمى غرار  لمييػػػػػػػمنػػػػػةطامحة  إقميمػػػػػػػية

ينا ػػػػأمرنا طبيع السعػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع ييعدينا بالضركرة. كعميو، ػػػػػعنا صراعػػػػطاب اإلقميمػػػػػػػية
 السعػػػػػػػػكديةبيف  اإلقميمػػػػػػػي الصػػػػػػػراعا تفسير ػػػػػفي حالة أردن ػػػػػػػػػػػػػػػينا مف الناحية النظرية، ما يعني ػػػكمنطق

يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  نػػػػػػػػػظاميفمية كالنفكذ كعمى السمطة بيف ػػػػػػاإلقمي الييػػػػػػػمنػػػػػةعمى  لمصػػػػػػػراعأٌنو أقرب  ػػػػػػػػػػػػػػػ كا 
  اكؿػػػكتحكترعاه  السعػػػػػػػػكديةتتبانو ٌكؿ ، األاإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـاؿ ػػػمتناقضيف كتصكريف متباينيف لح

ا ػػػى. أمٌ ػػػػكلأي ييف بدرجة ػػػػحافظ قائـ عمى تكازف القكل كدعـ الحمفاء الغربحافظة عميو، كىك تصكره مي المي 
 أىنَّياؾ ػػػر الكضع القائـ بشكؿ عاـ، ذل، ما يعني تغيُّ الييػػػػػػػمنػػػػػةغبة في االر  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف، فتتزعمو الثػػػػػانػػػػػػػػػػي

ت كاألخي  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـمف حقيا أف تككف مركز  أىفَّ اريخ ػػػتتصكر بما تممؾ مف مقكمات كت
يككف ليا  عمكمنا أف ببلدىـ دكلة محكرية في غرب آسيا، كيجب أفٍ  اإليرانػػػػػػػػػػػيكفالكبرل. حيث يؤمف 

  في ىذا الجزء مف العالـ. إقميمػػػػػػػيةقكة 

 اإليرانـــــــــــيةاالستراتيجية الكثيقة المعركفة باسـ  اإليرانػػػػػػػػػػػييفؤية عند د ىذه الري ػػػػػؤككيي 
أيف  .2025 :إيـــــــــــــــــران العشرينـــــية اإليرانـــــــــــيةة ـــــالخطأك  (2025 - 2005ية )ـــــالعشرين

بمًدا متقدًما وحائًزا  2025بحمول عام  إيـــــــــــــــــرانأن تصبح ا يمي: "ػػػحددت ىذه الخطة ىدفيا النيائي كم
، وآسيا الوسطى، إيـــــــــــــــــرانمنطقة جنوب غرب آسيا )تشمل جوار  اْلّول فيالموقع االقتصادي والعممي والتقني 

أن منافسييا الحقيقيين  إيـــــــــــــــــران. وتعبر  العالقــــــات الدولــــيةوالقوقاز، والشرق اْلوسط( وصاحب دور مؤّثر في 
تكمن في التّفوق عمى ىاتين  إيـــــــــــــــــران. وعمى ىذا غاية ـوديةالسعـــــــ اْلّول ثمفي المنطقة ىما: تركيا في المقام 
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تصطدـ بحكـ الكاقع مع  الييػػػػػػػمنػػػػػةالجامحة في التفكؽ ك  اإليرانػػػػػػػػػػػيةىذه الرغبة  أىفَّ  بىٍيدى  .(1) "الدولتين
ية )الكاليات المتحدة( كفي أزيد ػػػػػأكبر قكة عالم ٌسياسػػػة أىفَّ ؾ ػػػػػػ، ذلالسعػػػػػػػػكديةيا أك ػػػػخصـ أكبر مف ترك

يككف ليا دكره  قكة أخرل مف أفٍ  ةط تقكـ عمى منع أيٌ ػػػرؽ األكسػػعامنا في منطقة الش 70مف 
ا قبمت الكاليات المتحدة أفٍ الييػػػػػػػمنػػػػػة ، اإلقميمػػػػػػػية طيراف ىيػػػػػػػمنػػػػػةلضماف  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتتعاكف مع  ، كفرضن

يؿ كعدـ رغبة ىذه ػػػى تتعمؽ بعبلقة الكاليات المتحدة الكثيقة مع إسرائػػػلك ذا سينتج عنو مشكمتيف، األي ػػػفي
 بالسعػػػػػػػػكديةة عبلقة الكاليات المتحدة الثػػػػػانػػػػػػػػػػي، ك مييػػػػػػػمنػػػػػة إقميمػػػػػػػيةقكة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاألخيرة أف تككف 

 النػػػػػػػػػظاـننسى طبيعة  دكف أفٍ  .(2) مييػػػػػػػمنػػػػػة إقميمػػػػػػػيةقكة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافككذلؾ عدـ رغبتيا في رؤية 
ا )الشيطاف األكبر(. كعميو، مازالت الطريؽ أماـ ػػػػػالحالي الرافض أصبلن لمتعاكف مع أمريك اإليرانػػػػػػػػػػػي
 طكيمة كفييا الكثير مف المطبات كالمعيقات حٌتى تتمكف مف فرض منطقيا عمى اآلخريف. إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

مف  ي تتخممو نكعيفػػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـ أىفَّ ا ػػػبلقنا مما سبؽ مف عرض يتضح لنػػػػػػػانط
ى ػػػػلك في اإلقميـ ككذا مكانتيا كدكرىا كتكجياتيا، األي القطبية، كالمقصكدة بيذه األخيرة القكل الفاعمة 
القكة  السعػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةؿ المممكة ػػػشكٌ ي، أيف تي ػػػفرعية كتقع ضمف دكؿ مجمس التعاكف الخميج

 كالتي الثػػػػػانػػػػػػػػػػيةا ػػػػ. أمٌ السعػػػػػػػػكديةادينا لمقطبية تتحكـ فيو ػػػػػا أحػػػػظامن ػػػػػالمركزية فيو، ما يعني ن اإلقميمػػػػػػػية
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافا بقيادة كؿ مف ػػػككؿ، فيي ثنائية ظاىرين  الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ عمى مستكل الخميج  ىي

د األقطاب في عدتثـ الجبلء منو، كم األمريكػػػػػػيراؽ مف المعبة إثر الغزك ػػػػبعد خركج الع كالسعػػػػػػػػكدية
تغمغمة ضمف ىذا اإلقميـ، كالتي يقؼ المي  الدكلػػػػية الحقيقة، إذ يجب عدـ إىماؿ أك تجاىؿ دكر القكل 

 يؿ. ػػػيا، كاسرائػػػػف، تركػػػػ، ركسيا، الصياألمريكػػػػػػيةعمى رأسيا الكاليات المتحدة 

ال يأخذ اإلسبلمػػػية بعد قياـ الجميكرية  ًسيَّماال  الييػػػػػػػمنػػػػػةمفيكـ  أىفَّ  ،اػػػػارة ىنػػػر باإلشػػػػكالجدي
 القكة) المييػػػػػػػمنػػػػػةكممارسة السمطة  البحت الٌسياسػػػيذلؾ المعنى الضيؽ فقط كالمرتبط بالنفكذ 

ٌنما أصبح مفيكمنا كاسعناالمييػػػػػػػمنػػػػػةار ػػػأك نشر األفك (الٌسياسػػػية االت، ػػػػاد كالمجػػػيتضمف كؿ األبع . كا 
في تمثيؿ  "ريةـــية الحصــــاْلحقػػ: "سميو بني  مكف أفٍ بالشرعية الركحية أك ما يي  ةتمؾ المتعمق ًسيَّما ال

، ةـــالثقافي الييـــــــمنـــــةػػػ: بو تمكف تسميشيءه أقرب إلى ما يي  أىم ؛الحقيقيةاإلسبلمػػػية االسبلـ كالدكلة 

                                                           
لألبحاث ودراسة العربـــــــــّي المركز "، )تقييـ حالة(، 2025في أفؽ عاـ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافياسات، "كحدة تحميؿ السٌ ( 1)

 .7، 2، ص ص 2016مايك  01، ياساتالسّ 
جٌيدة.. كلكف أستبعد اتفاقنا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمانكيؿ ألميدا، "البركفسكر غريغكرم غكز: احتماالت إبراـ تسكية نككية مع  (2)

، في: 2016يكليك  04، شكىد في 2014يكنيك  17، 12985، العدد الشرق اْلوسطجيكسياسينا"، 
<http://bit.ly/2mcALfw> 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwgv3Ov6fWAhUJ6xQKHahCDBwQFgg3MAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dohainstitute.org%2Far%2FPoliticalStudies%2FPages%2Fart689.aspx&usg=AFQjCNHBM_NXexYhaKgGJMs73W7V96mJcw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwgv3Ov6fWAhUJ6xQKHahCDBwQFgg3MAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dohainstitute.org%2Far%2FPoliticalStudies%2FPages%2Fart689.aspx&usg=AFQjCNHBM_NXexYhaKgGJMs73W7V96mJcw
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( كالتي تشبو كالسعػػػػػػػػكدم اإليرانػػػػػػػػػػػي) الٌسياسػػػييف النػػػػػػػػػظاميفإضافة إلى طبيعة  ػػػػػػػػػػػػػػػالنقطة  ىذه كتيعد
 كالتنافس بينيما. لمصػػػػػػػراع ةار ػػػاب إثػػمف أكثر األسب ػػػػػػػػػػػػػػػ ة القركف الكسطىػػػػفي جزءو منيا أنظم

اريخ الكثير مف الحاالت، ػػػجديدة إذ تجد ليا في الت تيعد بدعةن ة ال ػػػىذه الحال أىفَّ  ،يقةػػػػكالحق
اف ػػا كػػػػة يدخؿ في ىذا اإلطار، كمػػػػية كالدكلة الصفكيػػػػبيف اإلمبراطكرية العثمان الصػػػػػػػراعحيث كاف 

ؤمنكف بشرعية فقد كاف الٌكىىابٌيكف ال يي ى لنفس السبب، ػػػػلك األي  السعػػػػػػػػكديةقضاء العثمانييف عمى الدكلة 
ة العمية عمى كسر ػػمكف تفسير إصرار الدكلذا، يي ػػػػى ىػػػ. كعمالٌسياسػػػيةينية كمف تـ الدكلة العثمانية الدّْ 

ينية )دكلة الخبلفة( التي سمحت ليـ ىذه الدكلة الناشئة بخكفيـ مف تجريدىـ مف شرعية الحكـ الدّْ 
التي نشأة في ميد  العربػػػػػػػػػٌيةبالسيطرة لفترة طكيمة عمى رقعة جغرافية شاسعة مف طرؼ ىذه الدكلة 

 يف. اإلسبلـ كالتي تتبنى تصكرنا راديكالينا لمدّْ 

حسب  ػػػػػػػػػػػػػػػتيعد بطريقة غير مباشرة  كاإلسبلمػػػي كلك العربػػػػػػػػػيٌ عمى العالـ  الييػػػػػػػمنػػػػػةإٌف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػ ا سالفناػػا أشرنػػكم ػػػػػػػػػػػػػػػمكف اعتبارىا ، مع ذلؾ، ال يي لمصػػػػػػػراعأىـ التفسيرات  لحدإ ػػػػػػػػػػػػػػػ نػػػااعتقاد

بمكاف رده إلى سبب معيف عكبة كتداخمو تجعؿ مف الصُّ  الصػػػػػػػراعتشابؾ  أىفَّ التفسير الكحيد حيث 
بلن عف ػػػ، فضالنّْفطيةة ػػياسكل، كالسٌ ػػػػتكازف القك ية، ػػػالمذىبك ية، ػػػػاليكياتك ، يةنػػػػػككحيد. فاالعتبارات األم

 التي تصب في كغيرىا مف األمكر كميا ... ،كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافي بيف ػػػي كالديمكغرافػػػالتبايف الجغراف
 . الصػػػػػػػراعأسباب تصمح لتفسير جزءو مف 

 الييػػػػػػػمنػػػػػةة نحك ػػػػالنزع أىفَّ يبيف  السعػػػػػػػػكدية – اإليرانػػػػػػػية العبلقػػػػػػات خ ػػػاريػػػػد تػػػرص أىفَّ ما ػػػػػك
في حالة كجكد فراغ يسمح ألحد الطرفيف بشغؿ مساحة أكبر، يعني  ػػػػػػػػػػػػػػػ ظيرأك باألصح تي  ػػػػػػػػػػػػػػػتنشأ 
اـ ػػػػأي إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكالعكس، فقد زادت رغبة  الييػػػػػػػمنػػػػػةاالختبلؿ في ميزاف القكل يسرع مف نزعة  أىفَّ ىذا 

صداـ  نػػػػػػػػظاـا أسيـ سقكط ػػػػي مف الخميج، كمػػػتمعب دكرنا أكبر بعد الخركج البريطان مثبلن في أفٍ الشػػػػػاه 
في  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف( في نمك رغبة 2011منو ) األمريكػػػػػػية( ثـ خركج القكات 2003راؽ )ػػػػحسيف في الع

  لعب دكر أكبر في المنطقة.

 يــــالخميج اإلقميمـــــــي واْلمــــــــــن القومـــــي نــــــــــاْلم :الـــــــــرابــــــــــــــــع المـــــــــطمب

ات الدكالتية الحديثة ػػػػأة الكيانػػػمنذ نش الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ  منطقة الخميج أمػػػػػػػػػػفؿ ػػػػد شكٌ ػػػػػلق
بيف  يفمسؤكلة عف حالة االضطراب كالتكتر المستمر  ػػػػػػػػػػػػػػػ تزاؿ كال ػػػػػػػػػػػػػػػأحد أكبر مشاكمو، كالتي كانت 

 األمػػػػػػػػػػنيةى إلى انعداـ رؤية مشتركة لمترتيبات ػػػلك أي ا فيو بدرجة ػػػػذا األمر إذا ما دققنػػػو، كيرجع ىػػػدكل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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مف ي منو ىذه الرقعة الجغرافية ػػػػؾ عف التغمغؿ كاالختراؽ الذم تعانػػػالكاجب تطبيقيا في المنطقة. ناىي
 يتكافؽ مع مصالحيا كأىدافيا. أمػػػػػػػػػػنيمنطؽ  تحاكؿ كضعالقكل الكبرل في العالـ، كالتي  لىديفٍ 

نٌ ػػػػاـ ثػػػػلمخميج لـ تكف في يـك مف األي األمػػػػػػػػػػنيةالتصكرات  أىفَّ  ،يقةػػػػكالحق ما تحكميا ابتة، كا 
ا طبيعة األنظم اإلقميمػػػػػػػيةالظركؼ  القائمة كتكجياتيا، فبينما كانت  الٌسياسػػػيةة ػػػػػكالعالمية كأيضن

الخميج، نجد بعد ىذا  األٌكؿ ألمػػػػػػػػػػفنصـر المجسد ا في زمف مضى حٌتى سبعينيات القرف المي ػػػبريطاني
(. كبينما السعػػػػػػػػكدمي، ػػػػ، العراقاإليرانػػػػػػػي، األمريكػػػػػػيالخميج ) ألمػػػػػػػػػػفرل ػػػػتصكرات كب ةعػػػاريخ أربػػػػالت

نية خرج ػػػػػات األمػػػعمى مركزيتيا ضمف كضع الترتيبكالسعػػػػػػػػكدية ، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف، أمريكػػػػػػاحافظت كؿ مف 
بلث حاالت ػػػػ. لنككف أماـ ث2003راؽ مف ىذه المعادلة نتيجة األكضاع التي عاشيا منذ عاـ ػػػػػالع

 المػػػػػػػػػطمبىذا  ضمف نسعى ،كعمى ىذا األساس ي ككضع أجندتو.ػػػػالخميج األمػػػػػػػػػػفية ليندسة ػػػػرئيس
 أمػػػػػػػػػػفا فيما بعد كضع رؤية شاممة لمعنى ػػػلن ىة حٌتى يتسنػػػػالثبلث األمػػػػػػػػػػنيةرح ىذه التصكرات ػػػلش

  .الفارسػػػػػػػػي – العربػػػػػػػػػيٌ  الخميج

  ةـــالمفيوم والنظري :اإلقميمـــــــيواْلمــــــــــن  القومـــــي اْلمــــــــــن اْلّول:الفــــــــــــرع 

مكض ز بالغي ف الناحية النظرية مف المفاىيـ التي تتميٌ ػػم األمػػػػػػػػػػفر مفيكـ ػػػػعتبيي 
ؾ شأف أغمب ػػػاه، شأنو في ذلػػػختصيف حكؿ معندارسيف كالمي ػػػػػال كاألدلجة كبغياب اإلجماع بيف كالفكضى

 كالعبلقػػػػػػات الدكلػػػػية بشكؿ الٌسياسػػػيةالعمكـ ك  عامة، بصفة كاالجتماعية اإلنسانية لعمكـا المفاىيـ في
في  مفيكـ آخراؾ ػػػليس ىن أىنَّوي جعؿ البعض يقكؿ عنو  األمػػػػػػػػػػفمكض الذم يكتنؼ ذا الغي ػػػػخاص. ى

المينظر االجتماعي كالٌسياسػػػي  ب البعض اآلخر أمثاؿ:ػميتافيزيقية منو. كذى العبلقػػػػػػات الدكلػػػػية أكثر
 عمييا تنازعالمي  ضمف المفاىيـإدراجو إلى  (Walter Bryce Gallie)ي ــــتر غالــــوال االسكتمندم

 األمػػػػػػػػػػف يتكفر ال، إلخ… كالعدالة كالقكة، الحؽ، جكىرينا عمييا المتنازع المفاىيـ جميع كمثؿ رينا.ػػػػجكى
 ويـــــلأو لممفيكـ. جعؿ ىذا  الداللية األبعاد بناء في الباحثكف عمييا يستند مشتركة تصكرية اعدةػػػق عمى

 عميو متنازعه  مفيكـ األمػػػػػػػػػػفأىفَّ شير يي  األمػػػػػػػػػػفزيف في ميٌ ، أحد الباحثيف المي (Ole Waever)رــــيفاو 
 المتأصمة.  الٌسياسػػػيةبسبب طبيعتو  عمى كجو الدقة تعريفو مكفيي  اسنا كالػػػأس

االقتراب مف الظاىرة  اكلةػػػمحتخصصيف مف المي  لـ يمنعيقة ػػفي الحق مكضذا الغي ػػػػػى أىفَّ  بىٍيػػػػػػػدى 
 اْلمــــــــــنيعني  لؤلمػػػػػػػػػػفاف المعنى الكبلسيكي ػػػػك ،ذاػػػكعمى ىنية كفيميا بما يتناسب مع الكاقع. ػػػػاألم

منذ  ػػػػػػػػػػػػػػػالدكلة السيادية، كىذا لفترة زمنية طكيمة نسبينا  األمػػػػػػػػػػفأىم  (National Security)ي ـــــــالوطن
بعد انييار  اردةػػػرب البػػػالحإلى غاية نياية  1648عاـ  (Peace of Westphalia)يا ـــالــدة واستفــــمعاى



 :الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل
  السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع أسبــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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مسألة حياة  األمػػػػػػػػػػفية التي تعتبر ػػػالكاقع ، حيث سيطرة النظرةػػػػػػػػػػػػػػ 1991ي عاـ ػػػػاد السكفيتػػػػػػاالتح
الرؤية . كفي ظؿ ىذه العسكريػػػػػػػةيجب الحفاظ عمييا مف خبلؿ القكة  األٌمة – كبقاء بالنسبة لمدكلة

ا ػػػيستكجب معالجتو إمبريقين ( Objet Empirique)ا ػػػػا تجريبين ػػػػيعتبر بصفة عامة مكضكعن  األمػػػػػػػػػػفاف ػػػػػك
ا  التعاطي اؾ بعض األعماؿ المرجعية التي عالجتو كمفيكـ يجبػػػػكانت ىن أىنَّوي  بىٍيدى  ،أكثر منو مفيكمن

ول ـــــالس. د ىارولد ،(John H. Herz)يرتز ـــــى ونــــجانعكاسية، عمى غرار أعماؿ:  بطرقة معو
(Harold D. Laswell)، فرز ــــول ولدــــأرن(Arnold Wolfers) (1)،  كفقنا  األمػػػػػػػػػػفذا األخير ػػػػىعرؼ كيي

القيم المركزية وذاتًيا يعني غياب الخوف من  ضدَّ موضوعًيا يرتبط بغياب التيديدات " :بأىنَّوي لممنظكر التقميدم عمى 
قائمنا بصكرة أساسية عمى  األمػػػػػػػػػػفخبلؿ ىذه الفترة كاف مفيكـ  ،اػػػ. كعمكمن (2) "القيمأن يتم المساس بتمك 

الدكلة نفسيا كليس غيرىا مف الدكؿ  أىفَّ مبدأ أيخدـ نفسؾ )العكف الذاتي( أك دافع عف نفسؾ، بمعنى 
كالقكل الكبرل، الكفيمة بحػمػايػة مصالحيا كقيميا مػف الػتػيػديػدات الػتػي تػكاجػيػيػا سػػػكاءن بػطػرؽ دفػاعػيػة 

 .(3) كالحيكيةحماية لمصالحيا كقيميا المركزية  أىنَّوي أك ىجكمية أك بما يتراءل ليا 
رت نياية تحكالن كتطكرنا كبيرنا، فقد غيٌ  األمػػػػػػػػػػفاردة عرؼ مفيكـ ػػػاية الحرب البػػػػذ نيػػػػنكمي   
ا. جذرينػػػػػا يػػػػالدكل األمػػػػػػػػػػفاردة مفيكـ ػػػػالحرب الب ي جديد ػػػػػػدكل نػػػػػػػػػظاـمع دخكؿ العالـ في  خصكصن

مف  األمػػػػػػػػػػفمف نكع جديد، أدت في النياية إلعادة صياغة مفيكـ  ركبػػػكح اتػػػكنزاع أحادم القطبية
عمـ ك الفمسفة، ػػ: خبلؿ تكسيعو )التيديدات( إلى قطاعات جديدة كتخصصات معرفية أخرل، ك

التقميدية  األمػػػػػػػػػػنيةات ػػػذا تـ االنتقاؿ مف الدراسػػػػعمـ النفس... كغيرىا. كىكك االقتصاد، ك االجتماع، 
سممات ارتية المبنية عمى مي ػػػػالعسك ات االستراتيجية( ذات النظرة الكاقعية الكبلسيكية كالنزعةػػػ)الدراس

إلى القكة أكثر فأكثر لمحفاظ عمى  كمركزية الدكلة كالسعي ،الدكلػػػػيةالعبلقػػػػػػات النظرية الكاقعية في 
ػػ: رؼ بػػعاالستقرار إلى ما يي  تتسـ بالفكضكية كعدـي( ضمف بيئة دكلية ػػػي )القكمػػالكطن األمػػػػػػػػػػف

يتسـ بالضيؽ  لؤلمػػػػػػػػػػفمف مفيكـ  أىم ؛Critical Security Studies)) ةــــالنقدي اْلمــــــــــنيةالدراسات 
إلى حقؿ الدكلػػػػية العبلقػػػػػػات ي في ػػػاد، كمف ميداف فرعػػػػػد األبععدتكالمحدكدية إلى مفيكـ أكسع مي 

  ا ما.ػػػػمستقؿ نكعن 

                                                           
(1) 

 Ayse Ceyhan, "Analyser la sécurité : Dillon, Waever, Williams et les autres", Cultures et Conflits, 

(1998), pp 31-32, accédé le 13/10/2017, sur : <http://bit.ly/2O04oNC> 
)أبريؿ  160، العدد الدولية الّسياسة مجمة، "في العبلقات الدكلية األمػػػػػػػػػػف"تطكر مفيـك  عبد النكر بف عنتر،( 2)

 .56(، ص 2005
مجمة المستقبل  اليمني الخميجي دراسة في المسببات كالملالت كاالنعكاسات"، األمػػػػػػػػػػفأحمد محمد أبك زيد، "معضمة ( 3)

 .73(، ص 2013)آب/اغسطس  414العدد  ،العربيّ 
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ذا ك ، فإٌف المفيكـ األمػػػػػػػػػػف تسيَّيسذك نزعة كاقعية مبنية عمى  لؤلمػػػػػػػػػػفاف المفيكـ التقميدم ػػػػكا 
 مدرســـــةنظرك النقدية التي كضع أسسيا مي  يجد جذكره أساسنا في النظرية لؤلمػػػػػػػػػػفكالتصكر النقدم 

، (Max Horkheimer) كــــايمـــرس ىور ــــــماك :مف أمثاؿ (Frankfurt School)ورت ــــــفرانكف
 أىفَّ ، حيث (Jürgen Habermasاس )ـــــن ىابرمــــــيورغك، (Theodor Adornoو )ــــــودور أدورنــــتي

ا ألغمب النظريات أساسن  في كقتنا الحاليالتي أصبحت  ػػػػػػػػػػػػػػػ (Frankfurt School)كرت ػػػة فرانكفػػمدرس
تقدـ نفسيا كبديؿ لمفمسفة التقميدية كعمـ  ػػػػػػػػػػػػػػػ بعد الكضعية(كاالتجاىات النقدية لما بعد الحداثة )

اريخ ػػػا مف السمطة ىدفت إلى تقكيض طكعي لتػػػػمبريقية التي مارست أنكاعن كاإل االجتماع الكضعي
ماثمة تستغني عف المي  كجب عمى النظرية النقدية أفٍ  ،اسػػػالفمسفة كعمـ االجتماع. كعمى ىذا األس

مامنا بعرض أزمة استعراض الظكاىر ػػػتككف مكضكعية. فيي أكثر اىت سبقة كالقاطعة كأفٍ كاألحكاـ المي 
تعمقة باألسس، النيايات، االختبلؼ، سمـ ي )التنكيرم( كبالخصكص القضايا المي ػػػكر الغربفي الفً 

لدييا األدكات التحميمية الكفيمة بتكضيح  أىفَّ ا تدعي ػػػػت الكبرل كغيرىا، كمالمعرفة، الرأم، كالركايا
 . (1) النقدم األمػػػػػػػػػػفليأخذ شكمو النيائي مف خبلؿ  األمػػػػػػػػػػفالمسار الذم أخذه النقاش حكؿ مفيـك 

دد( )الغرامشييف الجي ف ػػػػساىميف النقدييأكثر المي  مف (Robert Cox) ســـــكوكرت ـــــروبعتبر يي ك 
مف منتصؼ الثمانينيات  ابتداءن  ؾػػػػكذل .ةػػػنية النقديػػػػات األمػػػفي الدراس العبلقػػػػػػات الدكلػػػػية كبالتحديدفي 

 العبلقػػػػػػات الدكلػػػػية.في  ( The Third Debate) الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثالنقاش ػػػ: عرؼ بمف القرف الماضي مع ما يي 
، (Alexander Wendtدت )ـــــالكساندر ون :نائييف )االتجاه الطبيعي( أمثاؿإضافة الى أعماؿ البً 

التي  (Friedrich Kratochwil) ويلــــك كراتوشــــفردريك ،(Nicholas Onufوف )ـــــوالس أونـــــنيك
العبلقػػػػػػات في ( Constructivism)نائية كضع األسس النظرية لمبً  في ػػػػػػػػػػػػػػػ كبيرإلى حد  ػػػػػػػػػػػػػػػأسيمت 
، كىي () زػػػػػػكيم لمدرسػػػػػةالتابع  (Ken Boothوث )ــــين بـــــكاه، فإٌف ػػػذا االتجػػس ىػػػفي نف. ك (2)الدكلػػػػية 

                                                           
، شكىد في: 2011 مايك 09في نظرية العبلقات الدكلية"، ترجمة: عادؿ زقاغ،  األمػػػػػػػػػػفتاكايككي يامامكر، "مفيـك  ( 1)

 http://bit.ly/2L845m2>> ، في:2017 سبتمبر 23

 02، العدد مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، "النظرية البنائية في العبلقات الدكلية"خالد المصرم، ( 2)
 .316 ص (،2014)
() ويمز مدرسة (Welsh School Of Security Studies) أبيريستكيث مدرسة تسمى بعض األحياف في (The 

Aberystwyth School) التحررية  الكاقعية ا باسـأيضن  المعركؼ(Emancipatory Realism) المدارس  إحدل ىي
 رؤلباالعتماد نية، األمفي تحميؿ الظاىرة  المنيج النقدم التي تستند إلىالنقدية  األمنية الدراسات ضمفاألكاديمية 

 Richard Wyn) كيف جكنز ريتشاردك  بكث كيفمف أبرز ركادىا نجد: الغرامشي، ك  كالتفكير مدرسة فرانكفكرت كأفكار

Jones). 

https://ar.wikipedia.org/wiki/Max_Horkheimer
https://ar.wikipedia.org/wiki/Theodor_Adorno
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 ،ذاػػػػكىك .يعني "االنعتاؽ" األمػػػػػػػػػػفأىفَّ يرل  النقدية األمػػػػػػػػػػنيةإحدل المدارس األكاديمية ضمف الدراسات 
تحرير " العيد الجديد مرادؼ لبلنعتاؽ، كالذم يعني، حسب بكث، األمػػػػػػػػػػفالتصكر المحكرم حكؿ  فإفٌ 

الشعوب من القيود التي تعيق مسعاىا لممضي قدما في اتجاه تجسيد خياراتيا، ومن بين ىذه القيود: الحرب، والفقر، 
  .(1) "التعميم وغيرىا كثير ونقصواالضطياد 

، () فػػػػػػػككبنياغ مدرسػػػػػة، مف (Barry Buzan) وزانــــب اريـــــبر بالنسبة لػ: ػػػػؾ األمػػػػذلػػػكك
. كالذم يتضمف (2) التيديد)االنعتاؽ( مف  Emancipation رادفنا لمعمؿ عمى التحررمي  األمػػػػػػػػػػفعتبر إذ يي 

كالتكامؿ بينيـ  .يػػػالدكل النػػػػػػػػػظاـك  ،ىي: األفراد، كالدكؿ األمػػػػػػػػػػفات مف ػػػػمستكي ةػػػػحسب بكزاف ثبلث
 كاألمػػػػػػػػػػفي المستند عمى حماية السيادة ػػػالقكم األمػػػػػػػػػػفخر الدمج كاالزدكاجية بيف آضركرم أك بمعنى 

يككف  ،كمف تـ البقاء، كعميو األمػػػػػػػػػػفالمجتمعي المستند إلى حماية اليكية. فكمييما ضركرم لتحقيؽ 
المجتمعية معنا،  األمػػػػػػػػػػنيةإلى جانب المعضمة  (Security Dilemma)األمػػػػػػػػػػنية الحديث عف المعضمة 

 منيا.  يتجزأ ال جزءه يما أنٌ  أىم

النقدم،  لؤلمػػػػػػػػػػفأشير المدارس التنظيرية  ثالػػػػػػث ، كىي() سػػػػػػػػػبارية ػػػػػمدرسا بالنسبة ػػػػػأمٌ 
دمجيما، مما يتيح القاء  أىم الداخمػػػي كالخارجي األمػػػػػػػػػػفيعني إلغاء الحدكد بيف  األمػػػػػػػػػػففإٌف مفيكـ 

نية ػػػػػكانت ميممة أك مخفية في أجندة الدراسات األمنية جديدة ػػػػػػالضكء عمى فكاعؿ كقضايا كحقائؽ أم
كتقنية لمحككمة مف خبلؿ ممارسة  أكالن  ىذه المدرسة الداخمػػػي حسب األمػػػػػػػػػػفالتقميدية. كتتـ معالجة 

 التكنكلكجيا مثؿ: كاميرات المراقبة، أجيزة تحديد اليكية، أكالن الرقابة كالضبط االجتماعي باستعماؿ 

                                                           
 .المرجع السابقتاكايككي يامامكر،  ( 1)
() مدرسة كوبنياغنof Security Studies)  (The Copenhagen School : ىي مدرسة أكاديمية ضمف الدراسات

 People, States Andاألمنية النقدية )بنائية(، تجد أصكليا في أعماؿ منظر العبلقات الدكلية بارم بكزاف، في كتابو: 

Fear: The National Security Problem In International Relations ،ككتاب :Security: A New Framework 

For Analysis ، جاب دككيمد ك  كايفر،كتبو بكازف، الذم(Jaap De Wilde)  ،ذهكيرتبط جزء كبير مف العامميف في ى 
 .السبلـ لدارساتبمعيد ككبنياغف دككيمد  كايفر، أكليو بكزاف،المدرسة عمى غرار 

 .56، ص المرجع السابقعبد النكر بف عنتر،  ( 2)
() باريس  مدرسة(Paris School Of Security Studies) : حدل المدارس األكاديمية في الدراسات األمنية إىي

بيغك  ديدييو، يعتبر Cultures Et Conflitsونزاعات ثقافات  كاديميةتصدر أغمب أبحاثيا في مجمتيا األ النقدية،
(Didier Bigo)  لى جيؼ ىيسمكنس إ المدرسة، إضافةمف أكثر المساىميف في بمكرة أفكار ىذه(Jef Huysmans)،  از

لكؿ مف  الحداثية تعتبر األعماؿ الما بعدكما  .(Laurent Bonelli)ا لكراف بكنيمى يضن أككذلؾ  (Ayse Ceyhan)جيياف 
 ا ليا.ا كمميمن . مرجعن (Pierre Bourdieu)بكرديك كبيير ، (Michel Foucault)ميشيؿ فككك 
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في  يفتخصصكالمي  فحترفيمي الأىم  األمػػػػػػػػػػفي ػػػػػشبكات مين عبر ثػػػػػانػػػػػػػػػػيناك  إلخ. ...، األنترنت، ىاتؼ
 األمػػػػػػػػػػني. فتشكيؿ الحقؿ (1) المطاركالجنكد، الشرطة، الدرؾ، أعكاف  الداخمػػػي كالخارجػػػي األمػػػػػػػػػػف

الذم سكؼ ينتج عنو تكسيع  الداخمػػػي كالخارجػػػي األمػػػػػػػػػػنيفا يتكقؼ عمى إمكانية تحديد الحدكد بيف ػػػىن
 ي مما يجعميما مندمجيف كمترابطيفػػػالخارج األمػػػػػػػػػػفي عمى ػػػػالطابع المحم الداخمػػػي كاطفاء لؤلمػػػػػػػػػػف

تتنافى مع قيـ  رغـ ككنيابلف نمط لمحككمة تعتمد عمى تقنيات المراقبة المجتمعية، ػػػػػعضكينا كيشكٌ 
  الميبرالية كحقكؽ االنساف. كمبادئ الديمقراطية

: يتعمؽ ّولاْل عمى مستكييف:  األمػػػػػػػػػػنيةاف التطكر الحاصؿ في الدراسات ػػػػك ،اػػػػكمن ػػػػكعم 
تككف فكؽ/  مكف أفٍ ، ىذه الفكاعؿ الجديدة يي األمػػػػػػػػػػفمفيـك  بظيكر فكاعؿ جديدة تتقاسـ مع الدكلة

 كبالتٌالي( األمػػػػػػػػػػفتحت دكالتية، حككمية أك غير الحككمية، في القطاع العاـ أك الخاص )خصخصة 
: فيتمثؿ في ظيكر الثـــــانــــــــــيا ػػػػػد المراكز، أمٌ تيعد االنتقاؿ مف عالـ مركزية الدكلة إلى عالـ م

، كالفقر، المجاعة، اليجرة السرية، األكبئة )مثؿ األمػػػػػػػػػػفتكف تصنؼ ضمف إطار  جديدة لـتيديدات 
نفمكنزا الطيكر...(، اإلرىاب، اليكية، الجريمة المنظمة، التمكث البيئي... ، بعدما كانت ليا إلخ اإليدز كا 

 الخارجي. باألمػػػػػػػػػػفأيديكلكجية )الحرب( فقط تتصؿ أكثر  / عسكريػػػػةأبعاد 

 أىفَّ مف الناحية التنظيرية حيث  األمػػػػػػػػػػفرنا الستحاؿ اإلحاطة بكؿ ما كتب حكؿ مكضكع ػػػػكنظ
قد تكسع نحك مجاالت أخرل  األمػػػػػػػػػػفمفيـك  أىفَّ ا في ىذا المجاؿ ػػػيمنة ال تتسع ليذا، فإٌف ما يي ػػػػالدراس

نية لمنطقة الخميج أك ػػػػاؾ رؤية أمػػػ، كىؿ ىناألمػػػػػػػػػػفلـ تكف تصنؼ في الماضي ضمف قطاعات 
رؤية متفردة عف األخرل ما  دكالتية قكة ؿلكأىفَّ بيف القكل الفاعمة في المنطقة؟ أـ  أمــــــــــن إقميمـــــــي

 يجعؿ مف فرضية التصادـ أمرنا محتكمنا. 

 ييعد. حيث اإلقميمػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػف  تعريؼأكالن ا ػػػاؤؿ تقتضي منػػػابة عف ىذا التسػػػػإٌف اإلج
األمػػػػػػػػػػف ي كفكؽ ػػػػػػالدكل األمػػػػػػػػػػفأدنى مف  ،حالة كسط (Regional Security) اإلقميمـــــــي اْلمــــــــــن

ي تجعمو ذك تأثير كبير عمى ػػػكالدكلي ػػػػػالكطناألمػػػػنيػػػػػػف ي، فيك عمى ذلؾ يحتؿ مرتبة بيف ػػالكطن

                                                           
عماف: المركز العممي ، )اْلمــــــــــنالدراسات اْلمنية النقدية: مقاربات جديدة إلعادة تعريف سيد أحمد قكجيمي، ( 1)

 .60 - 61(، ص ص2014 ،الٌسياسيةلمدارسات 
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 ي(ػػػ)القكم يػػػالكطن األمػػػػػػػػػػفريف أساسييف ىما: فيك يخضع لمتغيٌ  ،منطقة. كعميو ةاالستقرار في أيٌ 
  .(1) األخرلي في تحديد دكره في اإلقميـ الكاحد كبقية األقاليـ ػػػالدكل كاألمػػػػػػػػػػف

ات الدفاعية بيف ػػػػػياسبتمؾ الخطكات التي تيدؼ إلى تنسيؽ السٌ  اإلقميمػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػفعرؼ كيي 
دفاعية مكحدة تقكـ عمى تقدير مكحد لمصادر التيديد كسبؿ  ٌسياسػػػةأكثر مف طرؼ كصكالن إلى تبني 

رات البلزمة تغيٌ تتكافر فيو المي  نػػػػػػػػػظاـ إلى كجكد أكالن  اإلقميمػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػفينصرؼ  ،. كمنو(2) مكاجيتو
يرتكز عمى اتفاؽ تمؾ الكحدات  لؤلمػػػػػػػػػػف إقميمػػػػػػػي نػػػػػػػػػظاـإلى تكافر  ثػػػػػانػػػػػػػػػػينا، ك اإلقميمػػػػػػػيةلنشأة النظـ 

راعية ػػػعمى االلتزاـ بمجمكعة مف المعػايير التػي يػتـ االتفاؽ عمييا لتحكـ عبلقاتيا البينية )الص
نٌ الٌسياسػػػيةة الخبلفات كٌميا بيف الكحدات ػػػىذا ال يعني إزال أىفَّ اكنية(. غير ػػػكالتع بيئة ما تطكير ، كا 

ذات  العبلقػػػػػػات التنافسيةتأخذ صيغة  تحكؿ دكف خركج تمؾ الخبلفات عف نطاؽ السيطرة، بحيث
 .(3) صفريةنتيجة ال 

 إضافة إلى ر،ـــــوايف وزان،ــــبنجد كؿ مف  اإلقميمػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػفـ مف كتبكا في مجاؿ ػػػػػػػف أىػػػكم
ككايفر قدـ كؿ بكزاف  كقد .(David A. Lakeالك ) يدـــدافك ،(Patrick Morgan)ان ــــرغــــمريك ـــــبات
ية كاألساسية الذم مف خبللو يمكف فيـ طبيعة الفػػػػػػػػػػػػرع اإلقميمػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػفدنا لديناميكيات ا جيٌ ػػػػنمكذجن أي 

نمكذج رضا األكساط األكاديمية مف حيث فاعميتو في ذا األي ػػػػكتحميمو. كلقي ى اإلقميمػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػف
ات في اإلقميـ، ػػػطرية كىي: األزممستكيات أي  ةػػػػنمكذج )البكزاني كالكيفيرم( بثبلثالتحميؿ. كيتمتع األي 

، (Security Complex) اْلمــــــــــنيب ـــــأو المرك األمػػػػػػػػػػنيالقائـ، كالمجتمع  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـطبيعة 
 تنظر ،اسػػػتتكقع أزمات كتحديات كتيديدات، كعمى ىذا األس النػػػػػػػػػظاـمية في ػػػػػالقكل اإلقمي أىفَّ حيث 
  .(4) ليا أك صديؽ ليا إقميمػػػػػػػيعدك ليا أك منافس  أىنَّياإلى األخرل  دكلية كحدةكؿ 

                                                           
 ،لمعمـك األمنية، )الرياض: جامعة نايؼ وتحدياتو المستقبمية العربـــــــــيّ القومي  اْلمــــــــــنميمكد عامر حاج، ( 1)

 .35 (، ص2016
المجمة العربية  : مستكياتيو كتيديداتيو )دراسة نظرية في المفاىيـ كاألطر("،األمػػػػػػػػػػفسميماف عبد اهلل الحربي، "مفيـك ( 2)

 10 (، ص2008، )19، العدد الّسياسيةلمعموم 
بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ: دراسة في صراع الرؤل  العربػػػػػػػػػيٌ الخميج  أمػػػػػػػػػػفعبد العزيز شحادة المنصكر، "( 3)

  .595(، ص 2009) 01، العدد مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونيةكالمشركعات"، 
)دراسة نقدية لألمننة وتحديات البيئة اْلمنية  :القومي في غرب المتوسط اْلمــــــــــنتحديات ميبلد مفتاح الحراثي، ( 4)

 .15(، ص 2013، )السميمانية: مركز كردستاف لمدراسات االستراتيجية، وديناميكياتيا في إقميم غرب المتوسط(
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رؽ ػػػػكمنطقة محكرية في منطقة الش الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ  ذا السياؽ، برز الخميجػػػػػي ىػػػػكف
ينية المختمفة، ككذا األىمية الجيكسياسية راعات كالسمات الدّْ ػػػاريخو المميء بالصػػػػط بسبب تػػػػاألكس

في ىذه المنطقة،  األمػػػػػػػػػػنيةعقدة لمترتيبات اليائمة. كبالنظر إلى الطبيعة المي  النّْفطيةكاالقتصادية لمكارده 
 .ليذه المنطقة اإلقميمػػػػػػػي لؤلمػػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػػػنيةفقد نشأت العديد مف التيديدات كالتصكرات 

 ةــــرة عامـــــنظالفارســــــــي  - العربـــــــــيّ ج ــــــــن الخميــــــــــ: أمالفــــــــــــرع الثـــــانــــــــــي

كشبو حػاسـ في تحديػد مػسار  ػػػناحػكريمي  ادكرن  ػػػػػػػػػػػػػػػ كال يزاؿ ػػػػػػػػػػػػػػػ األمػػػػػػػػػػنيؿ ػػػػاف لمعامػػػػػػك
ذا كاف  .بشكؿ أدؽ الخميجػػػية - كالعبلقػػػػػػات الخميجػػػية ،ـ بشكؿ عاـػػػػمع العال العبلقػػػػػػات الخميجػػػية كا 

كبير منو إلى  في جزءو  اؾ راجعن ػػػػدكؿ الخميج، فإٌف ذل العبلقػػػػػػات بيفعػدـ االستقرار الصفػة التي طبعت 
طراؼ ر الخارجي أك األتغيٌ المي  ني مف حيث تصكره، كأبعاده، كمناىجو، إضافة إلى دكرػػػػػػالعامؿ األم
الخميج أك ما يعرؼ  ألمػػػػػػػػػػف بعدـ كجكد مفيكـ متفؽ عميو أكالن يجب اإلقرار  وي أنٌ  غير. (1) فيوالخارجية 

ننة اإلقميمية، كىذا صمب ػػػػلتحقيؽ األم اإلقميمـــــــيالجماعي  اْلمــــــــــن ػػ:ب األمػػػػػػػػػػنيةفي األدبيات 
رة عميو عمػى مػدار ػػػسيطأك المي  ييػػػػػػػمنػػػػػةالمي  لالخميج كفؽ رؤية القك  أمػػػػػػػػػػفالمشكؿ، فقد أختمؼ مفيكـ 

اريخو سكاءن كانت تنتمي إليو جغرافينا أك ال، كطبيعة التيديدات التي تكاجيو، حيث تنعدـ النظرة ػػػػت
نيا تتكافؽ مع ػػػػالخميج، فكؿ طرؼ في المنطقة أك لو مصالح فييا لو تصكر كرؤية ألم ألمػػػػػػػػػػفالمكحدة 

ا لمغاية، نظرنا  ،ذاػػػػػع ىػػػيمعبو. م ذم يريد أفٍ أجندتو كتطمعاتو كالدكر ال يبقى مبدأ تكازف القكل ميمن
مع  أخرل متصمة كمتداخمة اادن ػػػػاؾ أبعػػػػىن أىفَّ ننسى  دكف أفٍ  لخصكصية المنطقة بالنسبة لمقكل الكبرل

 طي. ػػػرؽ األكسػػػػالش كاألمػػػػػػػػػػف العربػػػػػػػػػٌي، كاألمػػػػػػػػػػفالخميج،  أمػػػػػػػػػػف

تحقيؽ السبلـ  يعني ي في الخميجػػػالخميج في مرحمة الكجكد البريطان أمػػػػػػػػػػفاف ػػػك ،اػػػػين ػػػػاريخػػػت
ا العظمى عمى مقدرات الخميج كميا. كعند جبلء القكات ػػػػضماف السيطرة الكاممة لبريطاني أىمي ػػالبريطان
حافظة : المي أكالن الخميج معنى آخر، فقػد أصػبح يعني  ألمػػػػػػػػػػفأصبح  1971ة عف الخميج عاـ ػػػالبريطاني

ا حديثنا، كتزعمت ىذا المنظكر ػػػية الصغيرة كالغنية المستقمة عف بريطانيػػػالخميج اراتػػػػاإلمعمى استقرار 
ف. كفي ػػػػبلث كسعييا لضـ البحريػػػارتية الثػػػػالجزر اإلم إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالتي رفضت احتبلؿ  السعػػػػػػػػػػكدية

                                                           
، العدد شؤون اْلوسط "،اإليرانػػػػػػػػػػػية -العربػػػػػػػػػٌية عبد الجميؿ مرىكف، "المفيـك األمني لمنظاـ الخميجي كعقدة العبلقات ( 1)
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كرية أك المد اليسارم )الشيكعية( في ضماف تدفؽ البتركؿ كمنع األنشطة التخريبية الفً  :الثػػػػػانػػػػػػػػػػيالمقاـ 
  .(1) ىذه الدكؿ

بعدما  ًسيَّما ال يتصاعداالستراتيجي بالخميج  األمريكػػػػػػيذه المرحمة بدأ االىتماـ ػػػػى يػػػكف
كاالستقرار في ىذه المنطقة كممئ الفراغ الذم  األمػػػػػػػػػػفا عمى عاتقيا مسؤكلية تحقيؽ ػػػػأخذت أمريك

مو ي مف الخميج، فكاف الخميج بمثابة الجناح الجنكبي لمحزاـ الحديدم الذم شكٌ ػػػأحدثو الخركج البريطان
ي ػػػالتحدم الدكل أىفَّ اردة )حمؼ بغداد(، عمى الرغـ ػػػػاـ الحرب البػػػػأيي ػػاد السكفيتػػػالغرب لتطكيؽ االتح

ؾ، فقد ػػػػع ذلػػػػآنذاؾ كاف يتعمؽ بفؾ االرتباط عف فيتناـ. كم األمريكػػػػػػيةالمباشر الذم كاجة الحككمة 
ا لثػػػػن المتحدة مف إمكانية كسب اب رئيسية: خكؼ الكاليات ػػػة أسبػػػػػػبلثػػػػػػاؿ الخميج اىتمامنا خاصن

ي كأثره ػػػاإلسرائيم – العربػػػػػػػػػيٌ  الصػػػػػػػراع ؛يػػػػي مكاقع جديدة بعد االنسحاب البريطانػػػػاد السكفياتػػػػاالتح
 ي.ػػػػالخميج النّْفط كأخيرنا مسألة الكصكؿ إلى ؛عمى المنطقة

بكش  األمريكػػػػػػية كاف الخميج المكقع المفضؿ الذم أعمف الرئيس دار ػػػػة الحرب البػػػد نيايػػػػكبع
 أمريكػػػػاا تدخمت ػػػػي جديد تقكده ببلده. كمػػػػظاـ عالمػػػػػػفيو تدشيف ن (George H. W. Bush)األب 

في  األمريكػػػػػػيالدكر  أىفَّ  ،ناػػػارة ىػػػكالجدير باإلش .ة لضماف مصالحياالثػػػػػانػػػػػػػػػػيبقكاتيا في حرب الخميج 
باعتبارىا  أىنَّياما ػػػػػا خبلؿ فترة االستعمار. كػػػنفس الدكر الذم كانت تمعبو بريطاني الخميج تحكؿ إلى

 حمؼتمؾ الصادرة عف حمفائيا في  ًسيَّما الأكبر قكة أصبحت ال تعارض كثيرنا التدخبلت في الخميج 
ييف مف الدكؿ األكركبية الداعميف ػػػػحقيق أمػػػػػػػػػػف، حيث ترحب الكاليات المتحدة بشركاء األطمسي شماؿ

ييف مف أجؿ ىذا الغرض أدكارنا ػػػية. كقد لعب األكركبػػػالخميج كفؽ الرؤية الغرب أمػػػػػػػػػػفلتعزيز  ٌسياسػػػينا
ا تحممكا جزءن مف أعباء ػػػ، كم1991راؽ عاـ ػػػػالع ضدَّ مساعدة في الحرب التي قادتيا الكاليات المتحدة 

 الخميج مع الكاليات المتحدة في الحرب حقيقػػػػييفيكف حمفاء ػػػكاف البريطان 2003اف، كفي عاـ ػػػػأفغانست
 . العػػػػراؽضدَّ  الثػػػػػانػػػػػػػػػػية

 ،الخميج في األمريكػػػػػػية التدخبلت مف زادت ،2001 سبتمبر 11 داثػػػػػأحأىفَّ  ،يقةػػػكالحق
 أحتؿ فقد ـ،ػػػػالعال أقاليـ مف غيره مف أكثر الخميج رػػػػتأث حيث وػػػكتمزق وػػػػاضطراب مف زادت كبالتٌالي
 Axis of) الشػػػػر محكر إلى ياػػػػضم بعد يةػػػػدكل ضغكط إلى إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف كتعرضت ،2003 فيالعػػػػراؽ 

Evil) .معظـأىفَّ ًسيَّما  ال ،األمريكػػػػػػية الضغكط مف كبيرة بسمسمة فاصطدمت ،السعػػػػػػػػػػكدية اػػػػػٌ أم 
 طبقنا ػػػػػػػػػػػػػػػ التمكيؿ مف األىـ الجزء أىفَّ  إضافة ،السعػػػػػػػػػػكدية الجنسية يحممكف مانياتف بتفجيرات القائميف
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 أمػػػػػػػػػػف عمى سبتمبر 11 أحداث انعكست ،ذاػػػػكىك. سعػػػػػػػػػػكدية مصادر مف جاء ػػػػػػػػػػػػػػػ األمريكػػػػػػية لمركاية
 أك النّْفط تدفؽ عمى الحفاظ تجاكزت بحيث األمريكػػػػػػية االستراتيجية مف رتغيٌ  إذ كبير بشكؿ الخميج
 سمحت لدرجة كمػػػاإلسبلم اإلرىاب ابعػػػػمن تجفيؼ تشمؿ أصبحت أيف ي،ػػػػالصييكن الكياف حماية

 . العربػػػػػػػػػٌية الدكؿ لبعض التربكية ظـالنُّ  في حٌتى بالتدخؿ لنفسيا كاشنطف

 إلى إضافة الخميج، لدكؿ مستديـ قمؽ مصدر الخميج أمػػػػػػػػػػف أصبح ،ذاػػػػادنا عمى ىػػػػػاستن
 في المنطقة أصبحت حيث ،اإليرانػػػػػػػػػػػيةاإلسبلمػػػية  الثكرة منذ ًسيَّما ال المتحدة الكاليات كخاصة ربػػػػالغ

، (2003 ،1991) العػػػػراؽضدَّ  الحربيف ،اإليرانػػػػػػػػػػػية - يةػػػػػػالعراق بالحرب بدءن  مستمر اضطراب حالة
 الربيػػػػػػػػع اتػػكتداعياإليرانػػػػػػػػػػػية  اإلقميمػػػػػػػية كالطمكحاتالسعػػػػػػػػػػكدم  – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع عف ناىيؾ

 كالحرب 2014 منذ( داعش)اإلسبلمػػػية  الدكلة تنظيـ ظيكر أدل اػػػػكم. فػػػة كاليمػػػفي سكري العربػػػػػػػػػيٌ 
 اكؿ دكؿػػػتحذه ػػػػكفي مكاجية حالة عدـ االستقرار ىالمنطقة.  في التكترات تفاقـ إلى اإلرىاب عمى

ؾ، اختمفت ػػػع ذلػػػكم كقاعدة عامة.اإلقميمػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػني ضماف التكازف الفارسػػػػػػػػي  - العربػػػػػػػػػيٌ الخميج 
 . كالمصالح الخميج بسبب اختبلؼ التصكراتأمػػػػػػػػػػف كجيات النظر حكؿ 

 الفارســــــــي - العربـــــــــيّ لمخميج  اْلمــــــــــنية: التصورات الفــــــــــــرع الثــــــــــــالـــــــث

 األمػػػػػػػػػػفالخميج كالتحكؿ الذم عرفو يبقى مفيـك  أمػػػػػػػػػػفختصر لمفيـك رد المي ػػػد السػػػبع
الخميج تبمكر فقط  أمػػػػػػػػػػفلفظ  أىفَّ  ًسيَّما الي في مجممو تحدده الدكؿ القكية الكبرل ػػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي

منطقة. إٌف  ةفي أيٌ  األمػػػػػػػػػػفالقكة كحدىا مف ترسـ قكاعد  أىفَّ د ػػػػؤكا االنسحاب منو، ما يي ػػػػبعد نية بريطاني
 األمػػػػػػػػػػنيةيضـ العديد مف القكل المتنافسة كانت التصكرات  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـىذا يعني كمما كاف 

ككنو مخترقنا  اإلقميمػػػػػػػي نػػػػػػػػػظاـ بينيا. كمما يزيد مف متاعب أمٌ  الصػػػػػػػػػػػػراعيحتدـ  ،كبالتٌاليمتباينة، 
ا ػػػػاس، فإٌف حالة دراستنػػػذا األسػػػي. كعمى ىػػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـمف قبؿ قكل خارجية عمى غرار 

الخميج، يتسنـ ىذه الرؤل طبعنا الرؤية  ألمػػػػػػػػػػفتصكرات أك رؤل أساسية  ةػػػبلثػػػتضـ حالينا عمى األقؿ ث
الذم  اإليرانػػػػػػػػػػػي، فيك التصكر الثػػػػػانػػػػػػػػػػيا التصكر ػػػػػالطاغية عمى الخميج منذ عقكد، أمٌ  األمريكػػػػػػية

الخميج كالمنطقة، في حيف  ألمػػػػػػػػػػفا بؿ يعتبره التيديد األساسي ػػػكقالبن  اػػاألٌكؿ قمبن يتنافى مع التصكر 
كبير مف  المشايخ الخميجية التي تتشارؾ معيا في جزءو  كىرىاءىىاكمف  السعػػػػػػػػػػكديةيتزعـ التصكر األخير 

 ىذا التصكر.
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 جـــــــــــالخمي ْلمــــــــــني ــــــــالتصور اْلمريك: أّواًل 

دة بالنسبة لمتفاعبلت عدتتنطكم عمى أىمية مي  األمريكػػػػػػية الٌسياسػػػةأىفَّ ؾ فيو ػػػال ش ماػػػػػم
كعمى  .(Pax-Britannicaي )ػػػػيطانبلـ البر ػػػػبعد نياية فترة الس ًسيَّما الدكؿ الخميج.  كالعبلقػػػػػػات بيف

 عمى عمميا في الخميج األثر الكبير لمسار يةمريكػػػالكاليات المتحدة األ اف اختيارػػػاس كػػػذا األسػػػػى
ا  ،دكؿ الخميج بيف العبلقػػػػػػات اإلقميمػػػػػػػية ركابط  ػػػػػػػػػػػػػػػاإلسبلمػػػية قبؿ الثكرة  ػػػػػػػػػػػػػػػكانت تممؾ أىنَّيا خصكصن

كقت حافظت الكفي  .السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةكالمممكة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافقكية مع أكبر دكلتيف في الخميج، 
ستتحكؿ  األمريكػػػػػػية - العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػػػػػيةالمممكة عمى عبلقتيا االستراتيجية مع كاشنطف، فإٌف 

 نيا.ػػػػػألكبر ىاجس يؤرؽ دكؿ المنطقة كييدد أم

ي ػػػػا كضع تصكر حقيقػػػػأمرنا ضركرينا إذ ما أردن ييعدلمخميج  األمريكػػػػػػيةـ الرؤية ػػػػإٌف في
مع جيرانيا في  العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػػػػػيةال يمكف بحث مستقبؿ  أىنَّوي  ًسيَّما الكمستقبؿ الخميج  ألمػػػػػػػػػػف

ذا ػػػػكىإدراؾ ىذه الرؤية  أىفَّ غير  .(1) االعتبارالخميج دكف أخذ عبلقتيا مع الكاليات المتحدة في 
اإلدارات  اتا تصكر ػػى تتضح لناريخ قميبلن حتٌ ػػػقة العكدة إلى التالتصكر بشكؿ جٌيد يتطمب في الحقي

 الخميج ككذا التحكالت التي شيدتيا. ألمػػػػػػػػػػفتعاقبة المي  األمريكػػػػػػية

المتعمقة بمنطقة الخميج ظيرت  األمريكػػػػػػيةالكثير مف المبادئ كاالستراتيجيات  أىفَّ  ،عػػػػػػكالكاق 
ا ارتبطت ىذه االستراتيجيات ػػػػػا مػػػػكغالبن  .يػػا الحالػػػى كقتنات القرف الماضي حتٌ ػػػف نياية ستينيابتداءن م

االستراتيجي في  الصػػػػػػػراعمبدأ ك مبدأ كارتر، ك ، عمى غرار: مبدأ نيكسكف، األمريكػػػػػػييفبأسماء الرؤساء 
بعض  ما طالبتػػػػك .مبدأ بكش االستباقيك زدكج في ظؿ إدارة كمينتكف، مبدأ االحتكاء المي ك عيد ريغاف، 

الرئيس باراؾ أكباما بالعكدة إلى مبدأ نيكسكف القائـ عمى تكازف القكل التقميدية  الٌسياسػػػيةاألكساط 
يعكد السبب  إذ ؾ،ػػػػفي المنطقة إلى الحد األدنى كنجحت في ذل األمريكػػػػػػيكتقميص الكجكد العسكرم 

/ التدخؿ في  اـػػات مماثمو )التدخؿ في الفيتنػػػلتشابو الظركؼ بيف المرحمتيف مف حيث كجكد تحدي
داخمية لمحرب( ما جعؿ الرياض كدكؿ مجمس التعاكف متخكفة،  ةمع معارض كالعػػػػراؽاف ػػأفغانست

ي ػػػػيعيد إلى الذاكرة الخركج كاالنسحاب البريطانكالمنطقة  العػػػػراؽمف  المتحدة الكالياتخاصةى أف خركج 
. ػػػعمى إث اإليرانػػػػػػػػػػػيالنفكذ  ادةػػػػكزي  ره. كىك ما حصؿ فعبلن

                                                           
عالقات كالخارجية في الخميج"، ضمف: مجمكعة باحثيف،  اإلقميمػػػػػػػيةاألمنية  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافياسات ميراف كامركا، "سٌ ( 1)

 .14(، ص 2010مركز الدراسات الدكلية كاإلقميمية، )الدكحة:  1، تقرير مكجز رقـ الخميج الدولية
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اليميف الدستكرم كرئيس  (Richard Nixon) ، أدل ريتشارد نيكسكف1969 عاـ يػػػي جانفػػػػف
أيزنياكر  دكايتده كنائب الرئيس ػػػإلى عيلمكاليات المتحدة، كقد كاف لدل نيكسكف رؤية دكلية تعكد 

(Dwight D. Eisenhower)بالخميج كمناطؽ العالـ  األمريكػػػػػػيذا يعني المزيد مف االىتماـ ػػػ. كى
 أمريكػػػػػػية ليا منعت مف تدخؿ الداخمػػػيظركؼ حرب الفيتناـ كالمعارضة  أىفَّ  بىٍيدى األخرل.  الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػث

نيكسكف عمى التدخؿ غير المباشر في الخميج مف خبلؿ  ػػػةػػػػٌسياسمباشر في الخميج، حيث قامت 
 ٌسياسػػػة) كالسعػػػػػػػػػػكديةالشػػػػػاه  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتمثمة آنذاؾ في الحميفة، كالمي  اإلقميمػػػػػػػيةاالعتماد القكل 

 نمةــفتبغرض  يناػػػػرينا كلكجستيكػػػمية عسكػػػػػػىذه القكل اإلقمي العمكديف(، أيف تقكـ الكاليات المتحدة بدعـ
 نفسيا في الدفاع عف مباشرنا دكرناتمعب  لكاشنطف الحميفةظـ جعؿ النُّ  أىم (Vietnamization)رب ـــالح
بمدىا بالمساعدات  ىذه األخيرة ، بينما تقكـالمتحدة الكالياتمصالح في نفس الكقت مصالحيا ك ك 

جية،  ا مفػػػػأعداء أمريك ضدَّ تستمر المعركة  ،كعميو التكنكلكجية كالمادية لمحصكؿ عمى أفضؿ النتائج.
 األمريكػػػػػػيأزؽ مف حيث نقؿ الخسائر مف الجانب ػػػمف الم األمريكػػػػػػيةكمف جية أخرل تخرج الجيكش 

  .(1) خراآلإلى الجانب 

معادم  نػػػػػػػػػظاـكقياـ  1979عاـ  اإليرانػػػػػػػػػػػيةإلى غاية اندالع الثكرة  الٌسياسػػػةرت ىذه ػػػاستم
ي ػػػحيػث بػدأ التفكيػر االسػتراتيجب الخميج في مرحمة جديدة أمػػػػػػػػػػفكحمفائيا. أيف دخؿ  ألمريكػػػػػػا

، كالسعي (RDF) تشكيؿ قكات لمتدخؿ السريعالتدخؿ المباشر مف خبلؿ  ٌسياسػػػةيعتمد عمى  األمريكػػػػػػي
، كىك ما تجسد في مبدأ العربػػػػػػػػػٌيةلمحصكؿ عمى تسييبلت بحرية كقكاعد برية في الدكؿ الخميجية 

، حيث لعب 1980في الخميج. كصيغ ىذا المبدأ عاـ  األمريكػػػػػػيةكارتر الػذم حدد المصالح الكطنية 
ي ػػػىذا االلتزاـ الدفاع أىفَّ  إالٌ الكاليات المتحدة الدفاعية،  بٌسياسػػػةالخميج  أمػػػػػػػػػػفدكرنا ميمنا في ربط 

ا ػػػػالخطير لـ يسمـ مف االنتقادات حيث تعرض لمكثير مف اليجـك كالنقد مف قبؿ أصدقاء كأعداء أمريك
 أمريكػػػػػػيةميمة  العربػػػػػػػػػٌية النّْفطاريخ جعؿ ميمة الدفاع عف منابع ػػػفي الت كألٌكؿ مرةألىنَّوي عمى السكاء، 

ي أىمية كبيرة لدكر ػػػمبدأ كارتر كاف يكل أىفَّ  ،اػػػخالصة تحتكرىا دكف سكاىا. كالجديرة الذكر ىن
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف 1977في نكفمبر  األمريكػػػػػػيالخميج، حيث كصؼ الرئيس  أمػػػػػػػػػػففي ضبط  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
 .(2) "العالميا جزيرة استقرار في إحدى أشد المناطق اضطراًبا في أنّ " بقكلو:

                                                           
، ترجمة: إيياب كماؿ )القاىرة: الحرية لمنشر كالتكزيع، حرب العصابات: المقاومة بديال عن الحربجكف ركبرت، ( 1)

 .228(، ص 2006
 179سمسمة محاضرات اإلمارات ، والتحديات اْلمنية الحقيقة إيـــــــــــــــــرانالخطاب الداخمي في تكماس لينديماف، ( 2)

 .15(، ص 2014مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية،  )أبك ظبي:
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ا كاستمرت ػػػػأصبح الطريؽ مفتكحن  (Ronald Reagan) ريغػػػػاف ركنػػػػالدد إدارة الرئيس ػػػػي عيػػػف
 اإليرانػػػػػػػػػػػية -راقية ػػػػػالخميجي، كساعد نشكب الحرب الع المباشرة في الشأف األمريكػػػػػػيالتدخؿ  ٌسياسػػػة
ؾ، فكاف مف مصمحة الكاليات المتحدة استمرار ىذه الحرب ػػػػػعمى ذل (1989 – 1981) ريغػػػػافإدارة 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالعػػػػراؽ إلنياؾ قكة الطرفيف ) القكل لآلخر. (، حيث كانت تتدخؿ لدعـ أحدىما إذا ماؿ ميزاف كا 
كدكؿ مجمس التعاكف  السعػػػػػػػػػػكديةننسى دكر  دكف أفٍ  اؿ الدعـ األكبرػػػػالذم ن العػػػػراؽ كبالخصكص

 ؿ تيديدنا عمييا مف الناحية اإليديكلكجية. شكٌ راؽ رغـ مف ككنو يي ػػػػػالع ي في تمكيؿ كدعـػػػػالخميج

( Jimmy Carter) كارتر الرئيس جيميكصؿ مبدأ  1991ة عاـ الثػػػػػانػػػػػػػػػػيرب الخميج ػػػع حػػػػم

 النػػػػػػػػػظاـرات جكىرية عمى ىيكمية إلى أعمى تجمياتو ككاف مف تداعيات الحرب أف حدثت تغيُّ 
تفاعبلتو، حيث أصبحت الكاليات المتحدة تحت إدارة جكرج بكش  كنػػػػػػػػػظاـي ػػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي

في الخميج، تحكلت  إقميمػػػػػػػيةقكة عالمية  تػػػتحرير الككي( بعد دكرىا القيادم في 1993 – 1989)
+  العػػػػراؽ+  السعػػػػػػػػػػكديةات )ػػػراعػػػمػث الصػػػالخميجي مف إطػار مث النػػػػػػػػػظاـعمى إثر ىذا ىيكمية 

. لتصبح (1) الخميج( ألمػػػػػػػػػػفة تصكرات ػػػالتكتر )أربع( إلى ىيكمية جديدة عرفت باسـ مستطيؿ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
كلتتجاكز بذلؾ الدكر المتعارؼ  ،اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـداخؿ  كمييػػػػػػػمنػػػػػةالكاليات المتحدة قكة أساسػية 

عمي مف شأف عامؿ الجكار الجغرافي عمى التي تي  اإلقميمػػػػػػػيةظـ ات الكبلسيكية لمنُّ ػػػعميو في األدبي
 حساب عامؿ التفاعبلت. 

فقد  (Bill Clinton) بيؿ كمينتكفالمتحدة  لمكاليات كاألربعكف الثانػػػػيإدارة الرئيس  ،اػػػػػأمٌ 
جديدة تجاه الخميج، تمثمت في  أمػػػػػػػػػػنيةاستراتيجية  2001 – 1993في الفترة الممتدة  بيف  اتجيت
يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالعػػػػراؽ  مفكؿ  ضد (Dual Containment) زدوجــلمُ واء اـــاالحت ٌسياسػػػة  قدراتيما إلضعاؼ كا 

 عزؿ في تنجح فعمينا لـ حيث عديدة ىي األخرل، النتقادات تعرضت الٌسياسػػػة ىذه أىفَّ  إالٌ  العسكريػػػػػػػة
ا عبلقاتيا شيدت التي إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  ضعؼتي  لـ اػػػػكم، الدكلػػػػيةك  اإلقميمػػػػػػػية القكل مف كثير عمى انفتاحن

رسمية خارجية لمكاليات  كٌسياسػػػة المزدكج االحتكاء ٌسياسػػػة تـ صياغةكمينا. كقد  حسيف صداـ ظاـػػػػن
يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالعػػػػراؽ احتكاء  إلى تيدؼ المتحدة  (Martin Indyk)انديؾ  مارتف قبؿ مف، 1993 كفي ماي كا 
ليا  أىفَّ  بىٍيدى . 1994 فبراير 24رسمينا عنيا في: كأعمف  األدنى، الشرؽ لٌسياسػػػة معيد كاشنطفل التابع

الكاليات  االحتكاء التي اتبعتيا ٌسياسػػػةمف خبلؿ  ةالثػػػػػانػػػػػػػػػػيجذكر تعكد إلى ما بعد الحرب العالمية 
 .George F)ان ــــكينورج ـــجتصكر الذم جاء بو ي في تمؾ الفترة كالػػػػالسكفياتاد ػػػاالتح المتحدة مع

Kennan) . 
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 يستنفذىا متقدمةعسكريػػػػة  قكة كجكد عمى أركانيا لحدإ في ىذه االحتكاء ةػػػفمسف دػػػػكتستن
الطريقة التي أغراض التيديد أك المكاجية الفعمية مع الطرؼ المراد احتكاؤه بذات  في المحتكم الطرؼ

 .(1) اردةػػػالباف الحرب ػػػي إبػػػاد السكفياتػػػمارسيا حمؼ الناتك عبر أحزمة الطكؽ التي حاصرت االتح

في ىذه الفترة كاف مع تكجيو ضربة  األمريكػػػػػػيةمف اإلدارة  اميمن  جزءن  أىفَّ ارة ىنا، ػػػالجدير باإلشك 
  ؼ.ػػكاء العنيػػاالحتبػػ: ما اسمكه  العػػػػراؽفي  النػػػػػػػػػظاـحاسمة أك قمب  )تدخؿ مباشر(عسكريػػػػة 

الداعي  (George W. Bush) بكش االبفجكرج ف جاء إعبلف مبدأ ػػػاية القرف العشريػػػع نيػػػم
بيدؼ  ػػػػػػػػػػػػػػػكتكجيو الضربات االستباقية  العسكريػػػػػػػةة االستخداـ المباشر لمقكة ػػػياسبكؿ كضكح عمى سٌ 

الدكؿ أك القكل التي تمثؿ  ضدَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػ 2001سبتمبر  11مكاجية المخاطر قبؿ بركزىا بعد أحداث 
 الجديدة العقيدة ذهػػػى عػػػكم. األمريكػػػػػػيكالعالمي طبقنا لممفيكـ  اإلقميمػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػفتيديدنا مباشرنا عمى 

 المفاىيـ تجاكز تـ أيف (Militarization) رةػػػػكالعسك اليجكـ إلى األمريكػػػػػػية الخارجية الٌسياسػػػة انتقمت
، ثـ أكالن طالباف  نػػػػػػػػػظاـبالقضاء عمى  األمريكػػػػػػيةفقامت القكات  كالردع، االحتكاء عمى القائمة القديمة
كسعيو إلى امتبلؾ أسمحة  ات بينو كبيف اإلرىابػػػػبزعـ كجكد عبلق 2003في مارس  العػػػػراؽبغزك 

ككم ػػػارة ممفيا النػػػبإث إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ضدَّ بفرض ضغكطات  ا قامت الكاليات المتحدةػػػالدمار الشامؿ. كم
 .  كالتيديد بفرض عقكبات عمييا في حالة لـ تتكقؼ عف تخصيب اليكرانيـك

متدة ما بيف المي  (Barack Obama) اراؾ أكباماػػػب كاألربعكف الػػػػػػػػػرابػػػػػػػػػػػػػػػػع الرئيس ٌسياسػػػة اػػػػأمٌ 
ا، أىمو طبعنا كضع القكات ػػػ، فقد كرثت عف اإلدارة التي سبقتو كضعنا متأزمن 2017- 2009

عبلقاتيا بحمفائيا  المذاف سيحدداف، اإليرانػػػػػػػػػػػيككم ػػػػالن ، كالممؼ2003 عاـ في العراؽ منذ األمريكػػػػػػية
 عاـ العػػػػراؽمف  األمريكػػػػػػياالنسحاب  أىفَّ . حيث السعػػػػػػػػػػكديةرأسيـ  رب السٌُّنة(، كعمىػػػيف )العػػػػيالخميج
يحررىا مف العقكبات،  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافككم مع ػػػػا بمعية كالدكؿ الكبرل إلى اتفاؽ نػػػػػككصكؿ أمريك 2011

المحػػدكد فػػي  األمريكػػػػػػيكالتدخػػؿ  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعالمتٌبعػة تجػاه  األمريكػػػػػػيةناىيؾ عف المقاربػة 
 لمصالحيػػـ أمريكػػػػػػيةخيانػػةه  أىنَّياكقادة مجمس التعاكف اآلخريف عمى  السعػػػػػػػػػػكديةسر مف قبؿ سػػكرية، في 

(2) . 

                                                           
 23، شكىد في: جريدة الرياض"، 2مف1األميركية في الخميج كتجربة االحتكاء  الٌسياسػػػةعبد الجميؿ زيد المرىكف، "( 1)

 <http://bit.ly/2Nri3fz> ، في:2017سبتمبر

 . ixص ،RAND Corporation، 2016، العربـــــــــيّ ن الخميج آفاق تعاون بمدا]كآخركف.[، جيفرم مارتيني ( 2)
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في  اإلقميمػػػػػػػيةيؿ الستراتيجيتيا عدتب األمريكػػػػػػيمكف تصنيؼ ىذه السمكؾ يي  أىنَّوي  ،عػػػػكالكاق
يبله ىك أقرب عدتالخميجية )السٌُّنة(،  العربػػػػػػػػػٌيةط، كبالتحديد استراتيجية التعامؿ مع الدكؿ ػػرؽ األكسػػالش

مكف اعتبار ىذا حالة جديدة أك تسميتيا . إذ يي (1)في المنطقة  األمريكػػػػػػيةإلى االنقبلب في االستراتيجية 
منفتحة  وىي أن الواليات المتحدة ستقدم تنازالت" :ما عبر عنيا صاحبياػػػػتعني ك كالتي عقيدة أكباما،ػػ: ب

 ."مع الحفاظ عمى قدراتيا كاممة (، لكنّ إيـــــــرانا، ــــا، كوبـــ)بورم
―That America, With Its Overwhelming Power, Needs To Have The Self-Confidence To Take Some 

Calculated Risks To Open Important New Possibilities — Like Trying To Forge A Diplomatic Deal 

With Iran That.‖ Barack Obama 
(2)
.
 
 

مف  حاكؿأكباما ىذه اسـ الكاقعية الجديدة، التي  ٌسياسػػػةحمميف عمى بعض المي  ؽػػػػػد أطمػػػػكق
تحقيؽ األىداؼ عبر الكسائؿ الدبمكماسية  أىفَّ ك عزؿ األعداء فشمت لسنكات  ٌسياسػػػة أىفَّ خبلليا إثبات 
مد ــــمح يقكؿدد، ػػػػػي ىذا الصػػػػكف .(3)الدكلػػػػية ا لمقتضيات الكاقع الجديدة عمى الساحة ػػػػػىك األنجح كفقن 

أن عقيدة أوباما في منطقة الشرق اْلوسط تنبع من ضرورة تقسيم العرب إلى "سُّّنة وشيعة"، " :ســــيد إدريــــالسع
ال تمتمك السالح  إيـــــــــــــــــرانو سيجعل كما تنبع من قناعة بأن االتفاق النووي ىو أفضل رىان لمواليات المتحدة، ْلنّ 

كاف ليا األثر البميغ عمى المنطقة بزيادة نفكذ  األمريكػػػػػػيةىذه الخطكة  أىفَّ ، حػػاؿػػػكال .(4) "النووي
 السعػػػػػػػػػػكديةقمؽ يي  )مف الناحية النظرية( كاعتراؼ القكل الكبرل بيا ما اػػػػػبعد تحررىا اقتصادين  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
سرائي ي ػػػػػجعمت إدارة أكباما تسمؾ نفس نيج نيكسكف، منيا النفكذ الصين ةفرضيات كثير  أىفَّ  بىٍيدى  .ؿػػػػكا 
ر التمكقع مف خبلؿ التحرؾ تجاه يما فرض تغيم األمريكػػػػػػيةي المتنامي كالذم ييدد المصالح ػػػػكالركس

دكؿ ا( كتركيز عبلقاتيا أكثر مع ػػػػالتمحكر حكؿ أسي ٌسياسػػػةالجيكستراتيجي أك  الباسيفيكي )التحكؿ
ندكنيسيػػػمحكرية، كأسترالي دا عبر اتفاقية الشراكة عبر الباسيفيؾ. ػػف، باإلضافة إلى نيكزيمنػػا، كالفمبيػػػا، كا 

  .جية مف . ىذا(5) دــــواعــــدل القـــــواقع بــــلمتجسيد مبدأ ا محاكلةما يعني 

                                                           
 ،2016أبريؿ  19، شكىد في: 2015أبريؿ  14، أخبار مصرمحمد السعيد إدريس، "عقيدة أكباما الشرؽ أكسطية"، ( 1)

 <http://bit.ly/2MatP1N> في:
(2) 

Thomas L. Friedman, "Iran and the Obama Doctrine", The New York Times , 05/04/2015, In an interview 

with Président Obama, accessed on 02/08/2016, at: <https://nyti.ms/1DPg7pa>  
، شكىد في: 2015يكليك  29، العربـــــــــيّ الوعي "الكاقعية الجديدة سياسة أكباما مف طيراف إلى ىافانا"،  ىالة حممى،( 3)

 <http://bit.ly/2uuxuM9> ، في:2016أبريؿ  19
 .السابق المرجع"، محمد السعيد إدريس، "عقيدة أكباما الشرؽ أكسطية ( 4)
، العدد العربـــــــــيّ أفاق المستقبل في ظؿ كالية أكباما الثانية"،  األمريكػػػػػػيةالخارجية  الٌسياسػػػةحسف اكريد، "مبلمح ( 5)

 .19 (، ص2013)يناير/فبراير/مارس  17
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 ماػػػكاألمريكػػػػػػية  الييػػػػػػػمنػػػػػة يدديي  (Imperial Overstretch) دػػػػالزائ فالتكسع رل،ػػػػأخ جية مف
 ماػػػػك أكباما، عقيدة لتفسير األقرب العكامؿ تيعد ىذه يو،ػػػكعم(. Paul Kennedy) دمػػػػػكين كؿػػػب أشار

 الييكمية إعادة محاكلةب كصفو مكفيي  جيكستراتيجي بيعد عمىاألمريكػػػػػػية  الٌسياسػػػة في التحكؿ ينطكم
 نمط أماـأىنَّنػػػا  يعني ما كاستحقاقاتيا الراىنة المحظة كشركط معطيات كفؽ كلكفٌ  االستراتيجية،
 كليس جديدة بطريقة طػػػاألكس رؽػػػػػػالش كتشكيؿ صياغة إعادة عمى يقكـ جديد أمريكػػػػػػي استراتيجي
 المحيط / اػػػػآسي منطقة في المتحدة الكاليات أىمية تزايد فإفٌ  ،ددػػػالص ذاػػػػػى كفي. كمينا منو االنسحاب

 - العربػػػػػػػػػيٌ  الخميج في األحداث مع التعامؿ في كاشنطف مستكل مف ػػػػػػػػػػػػػػػ شؾ ببل ػػػػػػػػػػػػػػػ قمص قد اليادم
 لضمافأىنَّوي  يعتقدكف افػػػػػاألمريك االستراتيجيكف فالخبراء ؾ،ػػػػذل عػػػم. األكسػػػط كالشػػػػػػرؽ الفارسػػػػػػػػي
 الجميكرية رأسيـ كعمى ليا، المعادية ةػػػاألنظم كؿ إخضاع يجب المنطقة ىذه في مصالحيـ
 كسعى راعيتي  تبقى المنطقة ىذه في عاـ بشكؿ المتحدة الكاليات ٌسياسػػػةأىفَّ  حيثب ةاإلسبلمػػػي
 ي،ػػاإلسرائيم النػػػػػػػػػظاـأمػػػػػػػػػػف ك  الطاقة، إمداداتأمػػػػػػػػػػف  ضماف: كىي اطػػػنق بلثػػػػػػػػث عمى لممحافظة
 .كمػػػػاإلسبلم التطرؼ مف كالخكؼ

أكباما في الشؤكف الخارجية تتسـ باالنتقائية  ٌسياسػػػةأىفَّ  (Juan Cole) ولــــــوان كـــــجرل ػػػػػػػكي
الكبير ستيفف  الٌسياسػػػةالتي ترتبط بأفكار عالـ  اعيةــة الدفــالواقعيػػ: سميو بني  مكف أفٍ كالبرغماتية ما يي 

ا عمى عكس المكقؼ المكقؼ الدفاعي لمدكلة ممكف أف يي أىفَّ حيث (، Stephen Walt) كالت حقؽ نجاحن
ا إلى تعظيـ قكتيا أماـ خصكميا العدكاني لمدكلة التي تسعى دائمن

س ـــلورانحيف يقكؿ  . في(1) 
 إلى عمل يستند إلى استراتيجية أّواًل فمسفة أوباما تحتاج أن  ]...[": (Lawrence Freedman) انـــفريدم

واضحة قبل أن ترتفع إلى مستوى كونيا عقيدة. ذلك أن نطاق االستراتيجية ىو نطاق لممقايضة واإلقناع ولمتيديد 
 .(2) "و فن خمق القوةإنّ  ]...[والضغط

اػػػػػػكعم   - العربػػػػػػػػػيٌ في الخميج  ػػػػػػػػػػػػػػػ صح التعبير إفٌ  ػػػػػػػػػػػػػػػكـ استراتيجية أكباما ػػػػػتق ،كمن
ا يعتمدكف عمى أنفسيـ، كقد نجح ػػػػػعمى ما يشبو فتنمة الحرب مف خبلؿ جعؿ حمفاء أمريك الفارسػػػػػػػػي

، كأكد الرئيس باراؾ  السعػػػػػػػػػػكديةفي ىذا مف خبلؿ إقداـ  ؾ ػػػأكباما عمى ذلعمى عممية عاصفة الحـز
ت لمجمس التعاكف ػػػمع قادة الدكؿ الس 2015 مايك 14ك 13اليدؼ خبلؿ قمة في كامب ديفيد في 

                                                           
، سمسمة تجاه الشرق اْلوسط في الفترة الرئاسية الثانية لباراك أوباما اْلمريكــــــيةالخارجية  الّسياســـةجكاف ككؿ،  (1)

 .5 - 4(، ص ص 2014)أبك ظبي: مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية، 167محاضرات اإلمارات 
 23، شكىد في: 2015أبريؿ  21، راقبنبيؿ خكرم، "عقيدة أكباما كالشرؽ األكسط: المشاكؿ كاآلفاؽ"، ( 2)

 <https://bit.ly/2MIndUg> ، في:2017سبتمبر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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ببلده سكؼ تساعد شركاءىا في الخميج لرفع قدرتيـ عمى الدفاع عف  أىفَّ ي. حيث كعد أكباما ػػػػالخميج
إلى تمؾ الدكؿ لتحقيؽ ذلؾ  األمريكػػػػػػية العسكريػػػػػػػةحككمتو سكؼ تسيؿ كتعجؿ المساعدة  أىفَّ ك أنفسيـ 
 .(1) اليدؼ

أىفَّ جديد دكنالد ترامب، كعمى الرغـ  أمريكػػػػػػي، تـ انتخاب رئيس 2017يناير 20ي ػػػػػكف
خارجية لو بعد  أٌكؿ جكلةسمفو، ففي  ٌسياسػػػةتبدك عكس  أىنَّيا غيرتضح معالميا بعد، تلـ  ٌسياسػػػتو

 السعػػػػػػػػػػكدية، يعتبر ىذا حسب كجية النظر السعػػػػػػػػػػكديةزيارة  األمريكػػػػػػيتكليو الرئاسة قاـ الرئيس 
ي ػػػػػكثيرنا. فتدشيف الرئيس األمريك السعػػػػػػػػػػكدييفبمثابة قطيعة سريعة كذكية مع عقيدة أكباما التي أقمقت 

في  السعػػػػػػػػػػكديةط المميء بالتعقيدات كاالضطرابات مف خبلؿ التكجو إلى ػػػػػاألكسرؽ ػػػػرحمتو إلى الش
نيجو تجاه قضايا المنطقة العديدة  أىفَّ البداية ىك اعتراؼ بمكانة الرياض في المنطقة كدليؿ عمى 

 يدــــواف عبـــنا يقكؿ ػػػكم ػػػػػػػػػػػػػػػالرجؿ يدرؾ  أىفَّ سيككف مف خبلؿ تفاىـ خاص مع المممكة، حيث كيبدك 
ؿ أعظـ فرصة لمحصكؿ عمى دعـ شكٌ ككسبيـ لصالحو يي  السعػػػػػػػػػػكدييفالعمؿ المباشر مع  أىفَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػ

ما قررت ػػػػػفي البحث عف حؿ القضايا العالقة في المنطقة، ك اإلسبلمػػػي ك  العربػػػػػػػػػيٌ  معظـ العالميف
جديدة  عسكريػػػػةإدارة ترامب بكضكح دعـ كامؿ لمقدرات الدفاعية لممممكة عف طريقة صفقة معدات 

)القمة الثنائية،  ةػػػػكخبلؿ اجتماعاتو األخيرة ضمف قمـ الرياض الثبلث .(2)مميار دكالر 100تبمغ قيمتيا 
( مع القادة األمريكػػػػػػيةاإلسبلمػػػية  العربػػػػػػػػػٌيةي، كالقمة ػػػػمع مجمس التعاكف الخميج األمريكػػػػػػيةالقمة 

في جميع أنحاء  اإليرانػػػػػػػػػػػيرب في الرياض التـز الرئيس ترامب بمخطط ىدفو التصدم لمنفكذ ػػػػالع
  .(3) إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالمنطقة. حيث اتخذت إدارة ترامب مكقفنا أكثر عدائية بكثير تجاه 

إدارة ترامب تممؾ في الكاقع استراتيجية  أىفَّ العبلقػػػػػػات الدكلػػػػية د الباحثيف في ػػػأحير ػػػػكيش
 كمكاجيتيا. كقد ندد كؿ مف كزير الخارجية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافط، تتمثؿ في احتكاء ػػػرؽ األكسػػػكاضحة في الش

، كسفير (James Mattis) يســـمات مســــجيككزير الدفاع  ،(Rex Tillerson) ونــــتيمرس ســــريك
 اإلقميمػػػػػػػيةكالرئيس دكنالد ترامب بنفسو باألنشطة ، (Nikki Haley) يـــي ىالــــنيكمـ المتحدة األ

ما أعمف البيت األبيض في أكتكبر ػػػػػ. كاإليرانػػػػػػػػػػػيةاألنشطة الصاركخية بفيما يتعمؽ  ًسيَّماال  اإليرانػػػػػػػػػػػية

                                                           
سبتمبر  23، شكىد في: 2015مايك  18، راقب"، العربػػػػػػػػػيٌ  لؤلمػػػػػػػػػػفدافيد أكتاكام، "استراتيجية أكباما الجديدة ( 1)

 <https://bit.ly/2tJXvYr> ، في:2017
(2) 

 Nawaf Obaid,"President Trump Goes to Saudi Arabia", Belfer Center for Science and International 

Affairs, 19/05/2017, accessed on 03/10/2017, at: <https://bit.ly/2tXJky5> 
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 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالرسمية ييدؼ إلى تحييد تأثير  األمريكػػػػػػية الٌسياسػػػةالمضي قدمنا في  أىفَّ نصـر العاـ المي مف 
 .(1) عدكانياالمزعزع لبلستقرار كالحد مف 

ما تـ  ادرناػػػػكن األمريكػػػػػػيةالخميج قضية خبلفية في االستراتيجية  أمػػػػػػػػػػفعتبر يي ا، ػػػػكمن ػػػػكعم
تعاقبة كبيف اإلجماع عمييا، مع ضركرة التفريؽ في الكقت نفسو بيف الخيارات الرسمية لئلدارات المي 

 األمريكػػػػػػيةخب االستراتيجية األكسع كضمف أركقة معاىد البحث العممي ثارة داخؿ النُّ التصكرات المي 
ع مف ػػػػاعتبارنا مف نياية العقد الساب أىنَّوي  ،اتو. كيمكف القكؿػػػكيػػػػلأك التي كضع بعضيا الخميج في قائمة 

إجماع عمى مقاربة محددة  أمٌ  األمريكػػػػػػيةخب االستراتيجية القرف الماضي كحتىى اليـك لـ تشيد النُّ 
 . لكفٌ (2) ياسيةكال ضمف محدداتو الجيكسٌ  األمػػػػػػػػػػفالخميج ال ضمف التعريؼ التفصيمي ليذا  ألمػػػػػػػػػػف

ا إلى الحفاظ كترقية مصالحيا بغض النظر عف  األمريكػػػػػػية الٌسياسػػػةأىفَّ الشيء األكيد  تسعى دائمن
 ي.ػػػػاف الصييكنػػػكم كالكيػػػػالطاق باألمػػػػػػػػػػفرتبطة تمؾ المي  ًسيَّما الالطريقة كاألسمكب المنتيج، 

 جـــــــــــالخمي ْلمــــــــــن اإليرانـــــــــــيالتصور  ثـــــانــــــــــًيا:

الخميج مف خبلؿ التفكيض  ألمػػػػػػػػػػفابة الضامف األكبر ػػػقبؿ الثكرة بمث إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف تػػػػػكان
ا مستفيدنا مف الظركؼ ػػي الخميج كالمنطقة كبذلؾ حؿ محؿ بريطانيػػػػالذم جعؿ منيا شرط األمريكػػػػػػي

ارتية التي كانت ػػػػػأثرىا األمر باحتبلؿ الجزر اإلم الشػػػػػاه عمىآنذاؾ، كقاـ  أمريكػػػػػػاالتي كانت تمر بيا 
كقد  .(3) الماركسيةار ػػػثكرة ظف ضدَّ رينا في سمطنة عماف ػػػػتابعة لمشارقة كرأس الخيمة، كتدخؿ عسك

ا ػػػػالعسك األمريكػػػػػػيفي ىذه الفترة مف الكثير مف االمتيازات كالدعـ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاستفاد   أىفَّ رم خصكصن
 الحكـ. الشػػػػػاه فيف بتجربة يعجبالرئيس نيكسكف ككيسنجر كانا مي 

المنطقة يكمف في التخمص  كأمػػػػػػػػػػف أمػػػػػػػػػػنوأىفَّ يعتبر  نػػػػػػػػظاـ الشػػػػػاه جاءكرة عمى ػػػػد الثػػػػكبع
أقرب إلى الثيكقراطية  نػػػػػػػػظاـ 1979في عاـ  اإليرانػػػػػػػػػػػية، فقد نتج عف الثكرة األمريكػػػػػػيمف النفكذ 

)الشيطاف األكبر( مف خبلؿ تسميط الضكء  ألمريكػػػػػػاعادية الثكرية، كالتي شجعت المشاعر المي  الشّْيعية
 ألمػػػػػػػػػػف اإليرانػػػػػػػػػػػيأخذ المفيكـ كالتصكر  ،كعميو .ةاإلسبلمػػػيعمى تيديد الكاليات المتحدة لميكية 

 األمػػػػػػػػػػني إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبلن جديدة يختمؼ جممة كتفصيبلن عف سمفو. كفي ىذه الفترة، كاف قمؽ المنطقة شكٌ 
                                                           

(1)
 Stephen M. Walt,"The Islamic Republic of Hysteria", foreign policy, 16/01/2018, accessed on 13/10/2017, 

at:<https://bit.ly/2MG4mJm> 
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. كمف أجؿ تحقيؽ ىذا إقميمػػػػػػػيةاألساسي ىك حماية الثكرة مف حركات المعارضة التي قد تدعميا دكؿ 
ىذا تـ في الغالب عف  أىفَّ في حركة استباقية لتصدير ثكرتيا، عمى الرغـ مف  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاليدؼ سعت 

ىذا النشاط أدل إلى تفاقـ مخاكؼ  أىفَّ  بىٍيدى ي. ػػػػرم الفعمػػػػسكطاب كالدعاية بدالن مف العمؿ العطريؽ الخً 
 .رب كاألجانبػػعادية لمغكتكجياتيا الراديكالية كالمي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالجيراف مف 

لبلىتزاز فبل ي لمخطر أك ػػػػالقكم أمػػػػػػػػػػنيـعرض ف جدنا لكؿ ما يي ياسيػػػػحس اإليرانػػػػػػػػػػػيكفر ػػػػػعتبكيي 
يا ككؿ الطبقات الشعبية تتجند ػػػػبمختمؼ أطياف التيػػػػػارات الٌسياسػػػيةاف منيـ، فكؿ ػػػػيختمؼ في األمر اثن

ي قادر عمى أف يكحد ػػتيديد خارجي جدم أك كىم أمٌ  أىفَّ خط أحمر، حيث  األمػػػػػػػػػػنيةالمسألة  أىفَّ كتتفؽ 
كجكد  تعارض أمٌ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافجعؿ  اإليرانػػػػػػػػػػػيىذا المزاج  .(1) معدكدةفي لحظات  اإليرانػػػػػػػػػػػيةالصفكؼ 

ا  رتبط بالضعؼ كاستغبلؿ خيرات البمد مي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاريخ األجانب في ػػػػت أىفَّ أجنبي في المنطقة، خصكصن
لطرد الدخبلء مف  اإليرانػػػػػػػػػػػيةار الشؾ كالربية في اآلخر لغريب كاألجنبي. كتشيد الحمبلت ػػػػمما أث

عمى  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاريخ ػػػػا يدؿ تػػػالبرتغالييف كاليكلندييف كبعدىـ اإلنكميز عمى ىذا األمر بشكؿ جمي. كم
 ؤامرات الخارجية.جراء تدخؿ األجنبي كالمي  ةاإليرانػػػػػػػػػػػي شخصيَّةمدل الحساسية التي طبعت ال

مف خبلؿ الدكر الذم تمعبو المؤسسات  اإليرانػػػػػػػػػػػييفلدل  األمػػػػػػػػػػفما يظير مدل أىمية ػػػػػػك
 ػػػػػػػػػػػػػػػ ياستو الخارجية، حيث تمعب دكائر كزارة الدفاع كالقكات المسمحةكسٌ  النػػػػػػػػظاـ بينيةضمف  األمػػػػػػػػػػنية
ارزنا في تقكيـ كؿ ما يتعمؽ ػػػػي دكرنا بػػػالقكم لؤلمػػػػػػػػػػفككذا المجمس األعمى  ػػػػػػػػػػػػػػػ الثكرم الحرس كتحديدنا
ا في تقديـ المشكرة البلزمة في كؿ أمكر ػػػػالقكم باألمػػػػػػػػػػف الخارجية،  كالٌسياسػػػة القكمػػػي األمػػػػػػػػػػفي، كأيضن

 كظيفتيا صمب في يدخؿأىنَّوي أىم  لمدكلة األساسي التنظيـ مف أساسي كجزءو  الدكر ىذا تأدم كىي
ي التي تصدر عف كزير الدفاع كبعض ػػػكاالستراتيج الٌسياسػػػيد التصريحات ذات الطابع ػػػػػؤككتي  .الدائمة

رم بشكؿ عاـ ػػػػالحرس الثكرم عمى أىمية دكر المؤسسة العسك ًسيَّما الالرئيسية  العسكريػػػػػػػةالقيادات 
ٍنػػػػػػػػػػػعفي   .(2) يػػػالقكم األمػػػػػػػػػػفات ػػػياسسٌ  صي

بمثابة حديقتيا الخمفية، كىي أكيد ال ترغب في  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافي بالنسبة ػػا، منطقة الخميج فيػػػػػأمٌ 
ما  أىفَّ تشكيش أك اضطراب يقع فييا، كىذا أمره طبيعي، إذ  حياؿ أمٌ عدـ استقرارىا، بؿ تشعر بالقمؽ 

ىذا االستقرار  أىفَّ  بىٍيدى  .(3) امفتكحن  ايخدـ مصالحيا ىك بقاء الخميج عمى الدكاـ مستقرنا كممرنا مائينا دكلين 

                                                           
 .17، ص المرجع السابقغساف ابف جدك، ( 1)
 .المرجع السابقنزار عبد القادر، ( 2)
 .102ص  ،المرجع السابق ميراف كامرافا،( 3)
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الخميج مف مسؤكلية دكلو  أمػػػػػػػػػػفيككف   بشرط أفٍ إالٌ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافترل  لف يتحقؽ عمى أرض الكاقع كما
ي فقط، إٌف ىذا يعني رفض الكجكد األجنبي في المنطقة بغض النظر عف نكع أك حجـ ىذا ػػالثمان

 بالدكؿ المطمة عمى الخميج. إاٌل  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالكجكد، حيث ال تعترؼ 

يا، حيث تمعب ىذه األخيرة دكرنا ػػػػبالجغراف متعمؽاْلّول ف، يرئيسي ذا الرفض لسببيفػػػكد ىػػػػػكيع
ذا حساباتيـ ػػػة ألراضييـ كمجتمعاتيـ، ككالداخمػػػيىامنا في كيفية رؤية القادة لمتيديدات الخارجية ك 

ف السببيف غالبنا ما ينتقد ػػػػينا، كليذيػػػػػيمكف اعتباره إيديكلكج الثـــــانــــــــــيلمستكل كدرجة ىذه المخاطر. ك
 - العربػػػػػػػػػيٌ في الخميج  العسكريػػػػػػػةبشكؿ ركتيني كجكد القكات األجنبية كالقكاعد  اإليرانػػػػػػػػػػػيكفالقادة 

ترتيبات  بلث دكؿ ليا أىمية كبرل في أمٌ ػػػػاؾ ثػػػػىن أىفَّ  اإليرانػػػػػػػػػػػيكفما يعتقد المسؤكلكف ػػػػ. كالفارسػػػػػػػػي
ترتيب ال  ، فإٌف أمٌ كبالتٌالي. السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةكالمممكة  العػػػػراؽ،، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافية، كىي: ػػػػنية خميجػػػػػػأم

ن ـــحس اإليرانػػػػػػػػػػػيار الرئيس ػػػػيتطابؽ مع ىذا المنظكر لف يككف مقبكالن مف طرؼ طيراف. كقد أش
ة لمتحدث عدتببلده مس أىفَّ عمى اليكاء مباشرة  اإليرانػػػػػػػػػػػيطاب بثو التمفزيكف مؤخرنا في خً  يـــــانـــــروح

حيث  .يػػػػكجكد أجنب التي ال يحتاج حميا ألمٌ  اإلقميمػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػفييف بشأف قضايا ػػػػمع جيرانيا الخميج
، فنحن اإلقميمـــــــية اْلمــــــــــنيةمنطقتنا، ولكن فيما يتعمق بالترتيبات  أمــــــــــننحن لسنا بحاجة لألجانب لضمان "قاؿ: 
  ".جانبون لمتحدث مع جيراننا وأصدقائنا ]...[ بدون وجود اْلعدتمس

حسب طيراف، فبل تككف سكل بعقد اتفاقيات ثنائية  األمػػػػػػػػػػنيةات تحقيؽ ىذه الرؤية ػػػػا آليػػػػػػأمٌ  
بيف دكؿ الخميج، ثـ إبراـ اتفاقيات عدـ اعتداء مشترؾ كابقاء آلية الحكار كالتشاكر بيف تمؾ الدكؿ، مع 

مكف ايجاز التصكر كالرؤية . كيي (1) نية مع أطراؼ خارج اإلقميـػػػػػػػمنيا عف عقد اتفاقيات أم أٌيةامتناع 
ة، الثػػػػػانػػػػػػػػػػيالتي كضعتيا عقب انتياء حرب الخميج  األمػػػػػػػػػػنيةالترتيبات  ، كفقنا لتمؾاإليرانػػػػػػػػػػػية األمػػػػػػػػػػنية
 :(2)اآلتية  ؤكد عمى المبادئكالتي تي 

  ٍالعبلقػػػػػػات التاريخيةفي المنطقة إلى  اإلقميمػػػػػػػية األمػػػػػػػػػػفتستند ترتيبات  ينبغي أف 
ينية كاالقتصادية المشتركة بيف دكؿ المنطقة، كأف تضمف استقبلؿ دكؿ الخميج كسيادتيا عمى كالدّْ 

 ؛أراضييا، كتتحمؿ دكؿ الخميج الثماني نفقات إعداد ىذه الترتيبات

                                                           
 ،49المجمد الدولية،  الّسياسة مجمة"، اإليرانػػػػػػػػػػػيةالخميج في الرؤية  أمػػػػػػػػػػفأشرؼ محمد كشؾ، "معضمة متجددة: ( 1)

 .81 (، ص2014)أفريؿ  196العدد 
 الٌسياسية، )القػاىرة: مركػز األىػراـ لمدراسات اإلقميمـــــــيالخميج في اإلطار  أمــــــــــن، العربػػػػػػػػػيٌ التقرير االستراتيجي ( 2)

 (.1992كاالستراتيجية، 
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  شكؿ مف األشػكاؿ  المنطقة تحت أمٌ  أمػػػػػػػػػػفرفض التدخؿ األجنبي في ترتيبات
 ؛عربػػػػػػػػػٌيةأـ غير  عربػػػػػػػػػٌيةية أينا كانت ػػػكاسػتبعاد جميػع القكل غير الخميج

 كاالقتصػادية  الٌسياسػػػية ةصعدضركرة التعاكف الشامؿ بيف دكؿ المنطقة عمى األ
 ؛بأبعاده كافة األمػػػػػػػػػػفكاالجتماعيػة كالثقافية تمييدنا لتحقيؽ 

  منطقة الخميج مف مخزكف األسمحة التقميدية، ككذلؾ األسمحة غيػر التقميديػة؛إخبلء 
 .النككيػة كالكيماكية كالبيكلكجية

ر ر ىي األخرل بتغيُّ يالخميج تتغي ألمػػػػػػػػػػف اإليرانػػػػػػػػػػػيةالرؤية  أىفَّ مكف القكؿ ؾ، يي ػػػػػع ذلػػػم
فٍ   ألمػػػػػػػػػػف اإليرانػػػػػػػػػػػيفحسب المفيكـ  مات المشتركة،السً ا ببعض ػػػػػكانت احتفظت دكمن  الظركؼ كا 

الخميج،  ألمػػػػػػػػػػفتيديد رئيسي ابة ػػػبمثي في المنطقة ػػػعتبر التدخؿ الخارجي أك الكجكد الغربالخميج يي 
 األمػػػػػػػػػػنيفي التصكر  ارن ذا تغيُّ ػػػ. فيؿ يعتبر ىةػػػفي سكري يػػػػػقبمت بتكاجد ركس ذلػػػػػؾ مػػػعيا ػػػػلكنٌ 

 ؟بشكؿ خاص األمريكػػػػػػيارض الكجكد ػػعتي  ياأىنَّ أـ ىك مجرد تكتيؾ أممتو الظركؼ أـ  اإليرانػػػػػػػػػػػي؟

 جـــــــــــالخمي ْلمــــــــــنودول مجمس التعاون  السعــــــــــوديةتصور ثــــــــــــالـــــــثًا: 

ؿ ىذا الكياف مرتبطنا بشكؿ أساسي بالمشايخ منذ تشكٌ  السعػػػػػػػػػػكدم األمػػػػػػػػػػنيبر المنظكر ػػػػعتيي 
مينيةية. كقبؿ انتصار الثكرة ػػػػػػمف جية ثان األمريكػػػػػػي األمػػػػػػػػػػنيالخميجية مف جية، كبالتعاكف   الخي

لمخميج تجعؿ منو مف  ألمػػػػػػػػػػفأجؿ إيجاد صيغة مناسبة  الشػػػػػاه مفالتنسيؽ مع  السعػػػػػػػػػػكدية حاكلت
دعت إلى حمؼ دفاعي تشترؾ فيو دكؿ  فإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكقع اختمؼ بيف الدكلتيف،  وي أىنَّ اختصاص دكلو، غير 

أت ػػػالتي تخكؿ ليا تزعـ ىذا الحمؼ بينما ارت العسكريػػػػػػػةالخميج مع سابقة عمـ لدييا بقدرتيا 
ا كانت مف جانب آخر االبتعاد عف الدخكؿ في أشكاؿ تنظيمية لمدفاع عف الخميج أين  السعػػػػػػػػػػكدية

الكثير  أىفَّ إاٌل  الشػػػػػاه كالسعػػػػػػػػػػكديةالعاـ بيف  األمػػػػػػػػػػنيكرغـ االختبلؼ في التصكر  صكرتيا كدرجتيا.
ي بدأت تمكح بكادر التفاىـ ػػػػاالنسحاب البريطانمف النقاط كانت تجمع الطرفيف، كعقب اإلعبلف عف 

 كالشػػػػػاه سنةالخميج نتيجة اجتماع "جدة" بيف الممؾ فيصؿ  أمػػػػػػػػػػفحكؿ  السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي
1968 (1). 

الخميج.  ألمػػػػػػػػػػف األمريكػػػػػػية الٌسياسػػػةذا التفاىـ بشكؿ كاقعي مف خبلؿ تطبيؽ ػػػػتجسد ىد ػػػػػكق
المنطقة  ألمػػػػػػػػػػفبشكؿ خاص  كالسعػػػػػػػػػػكديةتضاربت الرؤية الخميجية عمكمنا، الشػػػػػاه بعد سقكط  لكفٌ 

                                                           
، )القاىرة: مطبعة دار التأليؼ، اإلقميمـــــــيفي النطاق  السعــــــــــودية العربـــــــــّيةعالقات المممكة أمؿ الزياني، ( 1)

 .91، 9 (، ص ص1989
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 أىفَّ ي( ال ترل ػػػ)دكؿ مجمس التعاكف الخميج يةػػػػالرؤية الخميج أىفَّ  ذلػػػػػؾالجديد،  اإليرانػػػػػػػػػػػيمع التصكر 
انعنا مف كجكد قكل أجنبية داخؿ اإلقميـ، ليذا نجدىا تنتيج خيار التحالؼ مع القكل الكبرل في ػػػىناؾ م
عدا  ػػػػػػػػػػػػػػػية، فيي ػػػػػ، ناتج عف ضعؼ القكل الخميجّولاْل العالمي، انطبلقنا مف أمريف:  النػػػػػػػػػظاـ

غنية  نّْفطيةدكؿ  أىنَّيا ًسيَّما المف الدكؿ الصغيرة التي ال يمكنيا الدفاع عف ذاتيا  تيعد  ػػػػػػػػػػػػػػػ السعػػػػػػػػػػكدية
السابقة،  كالذم يؤكد ىذه اليكاجس الثـــــانــــــــــيكتفكقيا قكة، األمر  الييػػػػػػػمنػػػػػةمحاطة بجيراف ترغب في 

األكبر كاألقكل كالتي مازاؿ راسخة  اإلقميمػػػػػػػيةالقكل  مف لىديفٍ تمؾ الخبرات السمبية كالسيئة ليذه الدكؿ 
ف ػػػػتيا ضـ البحريكمحاكل إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافية مف طرؼ ػػػػفي أذىاف ىذه الدكؿ. بدءن مف احتبلؿ الجزر اإلمارات

 .(1) كيتػػػػػراؽ لمكػػػػػإلى غاية غزك الع

 يـــالجماع اْلمــــــــــن مفيـك أىفَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػ كىمةٌكؿ يبدك كأل ػػػػػػػػػػػػػػػرة ػػػػكبلقنا مف ىذه الفً ػػػػػػانط
(Collective Security،) دولة  أّيةلمنع اعتداء  مجموعة اآلليات ذات الركيزة القانونية المصممة" :الذم يشير إلى

أو المحتممين وتوجيو وعود ذات صدقية عمى أخرى أو قمع ذلك االعتداء إن حدث عبر توجيو تيديدات إلى المعتدين الحقيقيين 
ىك  .(2) "الضرورةعند  إلى الضحايا الحقيقيين أو المحتممين باتخاذ تدابير جماعية فاعمة لمحفاظ عمى السالم وتنفيذىا أيًضا

كقد تجسد عمى أرض الكاقع مف خبلؿ إنشاء مجمس  ًسيَّما ال العربػػػػػػػػػٌيةالمعمكؿ بو لدل دكؿ الخميج 
حيث بادرت ىذه الدكؿ إلى تأسيس المجمس كإطار مؤسسي دفاعي يستيدؼ ي، ػػػػػالخميج التعاكف
ما بعد الثكرة كالتصدم لمبادئيا، خاصة ما  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافحماية أعضائو مف طمكحات  األيكلػػػػػىبالدرجة 

ية المحتممة ػػػػالتيديدات العراقي القريب، إضافة إلى دفع ػػػيتعمؽ بفكرة تصدير الثكرة إلى الجكار الجغراف
ي، مف ػػػليا جانباف: داخم أمػػػػػػػػػػنيةي عف طريؽ استراتيجية ػػػالجماع لؤلمػػػػػػػػػػفاف المسعى ػػػكك .(3) آنذاؾ

كدعـ القدرات  ات الدفاعية،ػػػياسي، عف طريؽ تنسيؽ السٌ ػػػبيف دكلو، كخارج األمػػػػػػػػػػنيةخبلؿ االتفاقية 
جراءات التدريبات المشتركة في نطاؽ برامج ذراع المجمس العسك العسكريػػػػػػػة رم )قكات ػػػػالمشتركة كا 

 . (4) الجزيرة(درع 

ر، فعمى الرغـ مف التخكفات المشتركة لدكؿ ػػػػآخ ئنػػاانت شيػػػػالتجربة الكاقعية أب أىفَّ ر ػػػغي
اختمفت في طبيعة  أىنَّيا إالٌ التي دفعتيا لتأسيس مجمس التعاكف  اإليرانػػػػػػػػػػػيالتيديد مف  العربػػػػػػػػػٌيةالخميج 

                                                           
 .82ص  ،المرجع السابق"، اإليرانػػػػػػػػػػػيةالخميج في الرؤية  أمػػػػػػػػػػفأشرؼ محمد كشؾ، "معضمة متجددة: ( 1)
(، 2008، )دبي: مركز الخميج لؤلبحاث، المفاىيم اْلساسية في العالقات الدوليةمارتف غريفيش كتيرم اككاالىاف، ( 2)

 .81ص 
 .المرجع السابقمحمد بدرم عيد، ( 3)
 33، سمسمة استراتيجية العربـــــــــّيةدول مجمس التعاون لدول الخميج  ْلمــــــــــننحو صياغة نظرية كماؿ األسطؿ، ( 4)

 . 46 - 44 ص(، ص 1999 ،)أبك ظبي: مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية



 :الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل
  السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع أسبــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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نية حقيقية مشتركة ػػػػػػإدراكيا لحجـ كمدل التيديد نفسو مما أدل إلى صعكبة تأسيس استراتيجية أم
كؿ  أىفَّ ؾ ػػػػ، ذلإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكأىٍضعىؼى في نفس الكقت مف قدرة ىذه الدكؿ عمى التصرؼ ككتمة كاحدة حياؿ 

ا لطبيعة إدراكيا الخاص لمستكل كحجـ التيديد طبقن  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتحتاط في عبلقتيا مع  ارت أفٍ ػػػدكلة اخت
عدد من دول  اعتماد ىلإ: "بقكلو في ىذا الصدد (Yoel Guzansky) كيــــــــجوزانس يلـــــيوئكييشير  نفسو.
بحيث تبَّنت مبدأ مسايرة السموك  ،(Strategic Hedging) االستراتيجيعمى استراتيجية التحوط  الصغيرة الخميج

 الصـــــــراعوفي الوقت نفسو العمل عمى تطوير قوتيا بما يوازن ىذا السموك، اْلمر الذي يقمل من خطورة  اإليرانـــــــــــي
عمى المدى القصير، ويتيح الفرصة لدول الخميج الصغيرة لمحفاظ عمى خططيا الطارئة لمواجية  إيـــــــــــــــــرانمع 

 وأمــــــــــنأصبح لكل دولة من ىذه الدول رأييا الخاص في أمنيا  ،وعميو عمى المدى البعيد. اإليرانـــــــــــيالتيديد 
نيا بإيجاد صيغ لمتعاون ــــلمبحث عن أم والعربـــــــــّية اإلقميمـــــــيةالمنطقة، حيث بدأت تتجو إلى خارج الدائرة 

مع الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وىو ما قامت بو كل من الكويت وقطر والبحرين، وفي الوقت الذي  اْلمــــــــــني
ي أو ــــــوال مانع من وجود غرب ىـــّول الخميج مسؤولية خميجية بالدرجة اْل  أمــــــــــنأن  السعــــــــــوديةرأت فيو 
ا اإلمارات فيي ال في المنطقة، أمّ  اْلمــــــــــنىو أساس  اإليرانـــــــــــي، نجد سمطنة عمان ترى الخيار الخميجي عربـــــــــيّ 

 .(1)"عمى أراضييا عربـــــــــّيةتشجع وجود قوات غير 

الكبرل داخؿ مجمس التعاكف كالمسؤكلة عف ت إٌف المممكة التي تعتبر نفسيا بمثابة األخي 
 مف% 85 تمثؿ) فيو مساحةن  دكلة أكبرأىنَّيا  إضافة، سعػػػػػػػػػػكديكفمف سكانو  %70 أىفَّ ؾ ػػدكلو، ذل
في  يكمفمية ػػػػػػي كتثبيت مصداقيتيا كقكة إقميػػػالخميج األمػػػػػػػػػػفالطريؽ الكحيد لتحقيؽ  أىفَّ ترل  (.مساحتو

إمكانيات  أىفَّ  حيثب لمخميج األمػػػػػػػػػػنيةارطة ػػػاالعتماد عمييا بشكؿ أساسي كمحكرم في رسـ الخ
 رمػػػي. كىي تركز في ذلؾ عمى التفكؽ العسكػػػػػالخميج األمػػػػػػػػػػفتعيطيا الحؽ في ىندسة  السعػػػػػػػػػػكدية

 األمػػػػػػػػػػنيةحيث تكاصؿ تحديث قكاتيا المسمحة إلى أقصى درجة، كتكسيع األنشطة ب لدييا التقني
 األمػػػػػػػػػػنيةدكف االندماج الكمي في المنظكمة  عبر العالـ. لكفٌ  األمػػػػػػػػػػنيكاالستخبارية، كزيادة التنسيؽ 

ية األخرل التي اعتمدت عمى االندماج الكمي في ػػػالخميج الٌسياسػػػيةعمى عكس الكحدات  الغربػػػػػية
ية عف طريؽ تكفير تسييبلت لكجستية كبيرة عمى أراضييا لمقكل األجنبية ػػػػػالغرب األمػػػػػػػػػػنيةالمنظكمة 

 ضدَّ كاالستخبارية ليذه القكل في المنطقة، خاصةن تمؾ المكجية  العسكريػػػػػػػةكالمشاركة في العمميات 
 .(2) اإلرىابيةكالجماعات  األمريكػػػػػػيالدكؿ المارقة بالتعبير 

                                                           
ا"،  ٌسياسػػػةيكئيؿ جكزانسكي، "التحكط االستراتيجي:  (1) المركز اإلقميمي القكل الصغرل في الخميج.. احتكاء إيراف نمكذجن

 <http://bit.ly/2mdudNz> ، في:2017سبتمبر  23، شكىد في: 2015أغسطس  24، لمدراسات االستراتيجية
 أطركحة دكتكراه غير، )في منطقة الخميج" كاألمػػػػػػػػػػف السعػػػػػػػػػػكديةالخارجية  الٌسياسػػػة" حمد بف محمد آؿ رشيد، (2)

 .12(، ص 2012 - 2011 جامعة الجزائر، منشكرة في العمـك الٌسياسيػػة كالعبلقات الدكلية،
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فٍ ػػػلدكؿ مجمس التعاكف الخميج األمػػػػػػػػػػنية الٌسياسػػػةأىفَّ يبقى  ،ذه التكضيحاتػػػػع ىػػػػػػم  ي كا 
لكؿ دكلة  العسكريػػػػػػػةكيػة لمبنػاء الذاتي لمقكة كليا تتفؽ حكؿ إعطاء األ، فإنٌ األمػػػػػػػػػػنيةاختمفت في الرؤية 

، حيث العسكريػػػػػػػةعبر شراء المعدات كالتجييزات ي ػػػكالغرب األمريكػػػػػػيمنفردة اعتمادنا عمى الدعـ 
 اإلقميمػػػػػػػية األمػػػػػػػػػػنيةاالستراتيجية  ،اػػػػػأمٌ تحكلت المنطقة ألكبر سكؽ لؤلسمحة التقميدية في العالـ. 

رؽ ػػػتخمصت منطقة الش فقد ظمت ثابتة بشكؿ ممحكظ طكاؿ العقكد المنقضية منذ أفٍ  السعػػػػػػػػػػكدية
 لمٌسياسػػػةمستقؿ. كظؿ اليدؼ الرئيسي  إقميمػػػػػػػي كنػػػػػػػػػظاـط مف سيطرة االستعمار كبزغت ػػػػاألكس

العسكريػػػػػػػة في مكاجية كؿ مف التيديدات  النػػػػػػػػػظاـ أمػػػػػػػػػػفالحفاظ عمى  السعػػػػػػػػػػكدية اإلقميمػػػػػػػية
يديكلكجية التي تأتي عبر الحدكد الكطنية أك الخارجية كتمس التقميدية ككذلؾ التحديات اإل اإلقميمػػػػػػػية
  .(1) الداخمػػػي كالخارجي الٌسياسػػػيكشرعيتو عمى الصعيد  النػػػػػػػػػظاـاستقرار 

ة الداخمػػػيتداخمة كىي: الدائرة ات مي ػػػحمق بلثػػػػػػػػمف ث السعػػػػػػػػػػكدم األمػػػػػػػػػػنيكف المنظكر ػػػػكيتك
يرتكز عمى  السعػػػػػػػػػػكدم فاألمػػػػػػػػػػف، اإلقميمػػػػػػػيكفيما يتعمؽ المستكل  الدكلػػػػية.كالدائرة  اإلقميمػػػػػػػيةكالدائرة 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافراؽ، ػػػػػف، العػػػػأطراؼ أساسية، ىي دكؿ مجمس التعاكف كطرؼ، اليم ةعػػػػأرب  أىفَّ . ىذا يعني كا 
مدخبلت ميمة بالنسبة بمثابة ات التي يتبنكنيا سكؼ تككف ػػػػػياسالتطكرات داخؿ ىذه األطراؼ كالسٌ 

ية عمى ػػػػالخارجية في الدائرة الخميج ٌسياسػػػتيامف خبلؿ  السعػػػػػػػػػػكديةكتؤكد  .(2) السعػػػػػػػػػػكدمظاـ ػػػػػػلمن
 :(3)لدييا حيث نجدىا ترتكز عمى أسس كمبادئ مف أىميا  األمػػػػػػػػػػنيالتصكر 

  َّ؛كاستقرار منطقة الخميج ىك مسؤكلية شعكب كدكؿ المنطقة أمػػػػػػػػػػف أىف 
  أمنيا كصيانة استقبلليا بالطرؽ التي تراىا حؽ دكؿ مجمس التعاكف في الدفاع عف

 ؛مناسبة
  ة لدكؿ مجمس التعاكف كالعمؿ عمى الكقكؼ صفنا الداخمػػػيرفض التدخؿ في الشؤكف

 ؛مف ىذه الدكؿ معتبرة إياه اعتداءن عمى البقية اعتداء عمى أمٌ  كاحدنا أماـ أمٌ 
 العبلقػػػػػػات فيية تعزيز التعاكف فيما بيف المممكة كبيف دكؿ مجمس التعاكف كتنم 

 ؛، االجتماعية، الثقافية...إلخاألمػػػػػػػػػػنيةاالقتصادية،  ،الٌسياسػيػػةمختمؼ المجاالت 

                                                           
"، ضمف: مجمكعة باحثيف، ػػػػػػػػػػكديةالسع العربػػػػػػػػػٌية"االستراتيجية األمنية اإلقميمية لممممكة  إؼ غريغكرم غكز الثالث،( 1)

 .13(، ص 2010)الدكحة: مركز الدراسات الدكلية كاإلقميمية،  1، تقرير مكجز رقـ عالقات الخميج الدولية
 .275 - 374، ص ص المرجع السابقحمد بف محمد آؿ رشيد، ( 2)
 <http://bit.ly/2zxL336> ، في:2017سبتمبر  23، شكىد في: السعػػػػػػػػػػكديةمكقع اإللكتركني لكزارة الخارجية ال ( 3)
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  ٌات الخارجية لدكؿ المجمس قدر اإلمكاف كبخاصة تجاه القضايا ػػػػػياستنسيؽ الس
 ؛كالدكلػػػػية المصيرية اإلقميمػػػػػػػية

  كافة الخبلفات )خاصة الحدكدية( بيف دكؿ العمؿ الدؤكب كالجاد عمى تصفية
 ؛المنطقة

  الحرص الشديد عمى أىمية التنسيؽ االقتصادم بيف دكؿ المجمس مف خبلؿ الحث
قامة الصيغ التكاممية المبلئمة مع إيبلء عناية خاصة ػػػػػياسالمستمر عمى تكحيد السٌ  ات االقتصادية كا 

 .المجمس بما يخدـ مصالحيالدكؿ  النّْفطيةات ػػػػياسلمتنسيؽ حكؿ السٌ 
 أمػػػػػػػػػػنيار ػػػػالتكصؿ إلى إط أىفَّ  الفيــــصلود ـــــسعبر كزير الخارجية السابؽ لممممكة ػػػتكيعٍ 

يــــــــرانراق مستقر، ــــن مزدىر، وعـــيماؿ لممنطقة يككف مف خبلؿ: "ػػػفع رة ػػػؿ ىذه األخيػػػػكلع .(1) "صديقة وا 
د ــــخالجية نظر ك كالمنطقة مف  السعػػػػػػػػػػكدية ألمػػػػػػػػػػفؿ أكثر التيديدات المستديمة شكٌ تي  تزاؿ كانت كال

بالكدية، نجد القائد  كالسعػػػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافى في فترة كانت تكصؼ العبلقة بيف ، فحتٌ طانــــن سمــــب
أن  ]...[" ة كابف كزير الدفاع السابؽ، يقكؿ:الثػػػػػانػػػػػػػػػػيالسابؽ لقكات المشتركة في حرب الخميج 

 الشّْيعيةوتأليبيا لمجماعات  الدّْيني،بنزعتيا التوسعية الفارسية، وتوجياتيا النووية، وتشجيعيا لمتطرف  إيـــــــــــــــــران
ف يرل رئيس ػػػػفي حي .( 2) "]...[والمنطقة السعــــــــــودية ْلمــــــــــنحكوماتيا في المنطقة تمثل تيديًدا حقيقًيا  ضدَّ 

الثابتة  الٌسياسػػػةالتعاكف كالتنسيؽ ىك  أىفَّ  صلــــي الفيـــركــــتالسابؽ  السعػػػػػػػػػػكديةاالستخبارات العامة 
ىذه المنطقة  أمػػػػػػػػػػف( في مصمحة تحقيؽ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافا )ػػػشريكن أىفَّ كدكؿ مجمس التعاكف غير  لمسعػػػػػػػػػػكدية

لمخاطر  اإلقميمػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػفأخرل تعرض  ٌسياسػػػةعمى أسس سميمة تعكد بالنفع عمى الجميع اختار 
دائمة كتجمب التدخبلت األجنبية التي يريد التخمص منيا حسب ادعاءاتو، كتؤجج المكاجيات 

و يسعى ال يرغب فييا، كتربؾ االستقرار في المنطقة كاإلقميـ الذم يقكؿ إنٌ  أىنَّوي ي ػػػالتي يدع العسكريػػػػػػػة
باختصار الطرؼ الذم  وي لخير المنطقة. إنٌ  أىنَّيالترسيخو، كتزيؿ الثقة بأىدافو كمخططاتو التي يزعـ 

 .(3) اإلقميمػػػػػػػي لؤلمػػػػػػػػػػفنينا خطيرنا ػػػػا أمػػػتحدين  ٌسياسػػػاتوبؿ شكٌ يي 

                                                           
، المرجع السابق ،اإلقميمـــــــيةياساتيا في تحوالتيا الداخمية وسّ  إيـــــــــــــــــرانالجميورية الصعبة: طبلؿ عتريسي، ( 1)

 .70 - 69 ص ص
، سمسمة محاضرات من منظور وطني العربـــــــــيّ  منطقة الخميج أمــــــــــنخالد بف سمطاف بف عبد العزيز آؿ سعكد، ( 2)

 .12(، ص 1997 )أبك ظبي: مركز االمارات لمدراسات كالبحكث استراتيجية، 18اإلمارات 
مجمكعة ضمف:  "،العربػػػػػػػػػيٌ تركي الفيصؿ بف عبد العزيز آؿ سعكد، "التحديات األمنية اإلقميمية لدكؿ الخميج  (3)

، )المنامة: )رؤية من الداخل( العربـــــــــّيةي لدول مجمس التعاون لدول الخميج ـــالوطني واإلقميم اْلمــــــــــنباحثيف، 
 .7 (، ص2012مركز البحريف لمدراسات االستراتيجية كالدكلية كالطاقة، 
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 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافلكؿ مف  أىفَّ لمخميج يبدك بكضكح  األمػػػػػػػػػػنيةـ التصكرات ػػػػرض أىػػػػد عػػػػكبع
نية مختمفة جذرينا بؿ كمتناقضة في بعض الحاالت تجاه ػػػػػػمفاىيـ كرؤية كتصكرات أم كالسعػػػػػػػػػػكدية

يبقى التيديد األكبر ليا في الخميج كجكد قكات أجنبية  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافلمخميج، فالنسبة  األمػػػػػػػػػػنيةاليندسة 
كجكد ىذه القكات يضمف استقرار المنطقة  أىفَّ  السعػػػػػػػػػػكديةما تعتبر ػػػػػبين .كأمريكية عمى كجو الخصكص

ؤيتيف تتكتر العبلقة تناقض في الري اس المي ػػػػذا األسػػػػى ىػػػعمييا، كعم الييػػػػػػػمنػػػػػةفي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكيكبح رغبة 
دكؿ  مكافقة أىفَّ تعتقد  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافأىفَّ ا كؿ دكلة، إذ ػػػبيف البمديف في ظؿ عدـ الثقة كالتكجس الدائـ في نكاي

مكف السككت ال يي  اإليرانػػػػػػػػػػػيةكاضحة لئلضرار بالمصالح  محاكلةمجمس التعاكف عمى كجكد أجنبي 
 عنيا.

 العسكريػػػػػػػةإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ي المطرد لقدرات ػػػد مف المخاكؼ المتبادلة بيف الطرفيف التنامػػػا يزيػػػػػكم
مع الكاليات المتحدة كقكاعد ىذه األخيرة  السعػػػػػػػػػػكديةككم مف جية، كصفقات األسمحة ػػػكبرنامجيا الن
 أمػػػػػػػػػػفيككف  ترغب أفٍ فإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف . ثػػػػػانػػػػػػػػػػيةمع المممكة مف جية  األمريكػػػػػػيكالتنسيؽ  في الخميج
ا تحت ػػػػػػتريده أمنن  السعػػػػػػػػػػكديةكعمى رأسيا  العربػػػػػػػػػٌيةا، دكؿ الخميج ػػػػا خميجينا مشتركنا. أمٌ ػػػالخميج أمنن 

 العربػػػػػػػػػٌيةالمشايخ  ًسيَّما الجزءن ميمنا مف دكؿ الخميج  أىفَّ  ذلػػؾ كالغػػػرب،مظمة كرعاية الكاليات المتحدة 
كانكا دائمنا حريصيف عمى كجكد عناصر أجنبية صديقة  ،ذاػػػيعكد الفضؿ لقياميا لمبريطانييف. كعمى ى

الطرفيف  ألمػػػػػػػػػػفينا ػػػػرنا أساسػػػأم ييعد السعػػػػػػػػػػكدم - األمريكػػػػػػيبقاء التحالؼ  أىفَّ ليـ في المنطقة. إضافة 
تكاد تككف منعدمة،  كأمريكػػػػػػا السعػػػػػػػػػػكديةالعكامؿ المشتركة بيف  أىفَّ كأحد األىداؼ الرئيسية ليما رغـ 

في ظؿ جيراف  المنطقةكالستقرار  ألمػػػػػػػػػػنياتعتبر ىذه العبلقة مع كاشنطف بمثابة ضماف  الرياض أىفَّ إاٌل 
 . الييػػػػػػػمنػػػػػةيسعكف إلى 
 النّْفطضماف تدفؽ  اْلّول:ريف، ػػػػالخميج سكل أم أمػػػػػػػػػػف، فبل ييميـ مف األمريكػػػػػػيكفا ػػػػػأمٌ  

مع المممكة كالمشايخ الخميجية  العبلقػػػػػػات الجٌيدةالكاليات المتحدة ترل في  أىفَّ بأسعار رخيصة، حيث 
ي ػػػاف الصييكنػػػالكي أمػػػػػػػػػػف: ثـــــانــــــــــًياو الطاقكم كتكاجدىا الدائـ في الخميج،  ألمػػػػػػػػػػنياالصغيرة ضماف 

 رؽػػػفي الش األمريكػػػػػػيةؿ، حيث بقي ىذيف المرتكزيف أساسيف في كافة االستراتيجيات ػػػػػسمى إسرائيالمي 
عمى األرض ىذه الرؤية  أيف أثبتت الكاليات المتحدة بالتطبيؽ .ط كالخميج عمى اختبلفيا كتنكعياػػػػاألكس

 كاشنطفترؾ  أىفَّ ا ػػػريد قكلو ىننفي حرب الخميج األخيرة. ما  اة، كأكدت عمييالثػػػػػانػػػػػػػػػػيمنذ أزمة الخميج 
يؿ، فالخركج مف ػػػداـ ىناؾ إسرائاكثركات كم نّْفطاؾ ػػػػداـ ىنامع المستحيبلت ػػػػػمف راب ييعدكشأنو  الخميج

عنا لمقكل الكبرل المنافسة لكاشنطف تصنع فيو ما تشاء، كتستفيد منو كما تشاء ػػػالخميج يعني تركو مرت
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خر قطرة آى ينيا ستبقى دائمنا عمى الخميج حتٌ ، لذا فإٌف عاألمريكػػػػػػيةعمى حساب القكة كالمصمحة 
 .بتركؿ

 ًسيَّما الكبقاء الممكيات الخميجية  أمػػػػػػػػػػفستحافظ عمى  أمريكػػػػػػا، فإٌف النّْفطاس ػػػػى أسػػػكعم
لو عكاقب سمبية كخيمة، حيث تمتمؾ  السعػػػػػػػػػػكديةرب في ػػػعادية لمغاـ ثكرة مي ػػػقي أىفَّ ذلؾ  السعػػػػػػػػػػكدية

دكلة أخرل في العالـ. ففي حاؿ تمت اإلطاحة بالممكية  أٌيةالمممكة احتياطيات بتركلية أكثر مف 
ا، فإٌف العديد مف النتائج السمبية قد تنشأ. ػػػػػرب كأمريكػػػػالغ ضدَّ ثكرم  بنػػػػػػػػظاـكاستبداليا  السعػػػػػػػػػػكدية

مجمس التعاكف الخميجي ، ضعؼ دكؿ ثـــــانــــــــــًيابشكؿ كبير.  النّْفطيكمف في ارتفاع سعر  ياــــأّول
مما يزيد تمقائينا مف  ػػػػػػػػػػػػػػػ افػػػالمتحدة، عم العربػػػػػػػػػٌيةارات ػػػػر، اإلمػػػف، قطػػػت، البحريػػػالككي ػػػػػػػػػػػػػػػ األصغر
ستصؿ إلى مستكيات  النّْفط. كفي حالة تـ اإلطاحة بيذه الممكيات الصغيرة فإٌف أسعار النّْفطسعر 

أكبر  أمريكػػػػػػادراماتيكية مما يسبب أزمة اقتصادية في جميع أنحاء العالـ كفي ىذه الحالة ستككف 
 تضرريف.المي 

كدكؿ  السعػػػػػػػػػػكديةالجماعي بيف  لؤلمػػػػػػػػػػفمفيـك  أىممشترؾ  أمػػػػػػػػػػنيإٌف الكصكؿ إلى اتفاؽ 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمجمس التعاكف مف جية،  ا كفي ظؿ نفس ػػػػحالين  أىنَّوي  بىٍيدى ا، ػػػػػمكنن رنا مي ػػػأم ييعدمف جية أخرل  كا 

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتبر مشركع تعٍ  السعػػػػػػػػػػكديةأىفَّ  ياــــأّولنمط التفكير مف الجانبيف تعترضو الكثير مف المعكقات، 
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافما دامت  إقميمػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػفعمى المنطقة كمد النفكذ يحكؿ دكف الكصكؿ إلى  لمييػػػػػػػمنػػػػػة

مف أجؿ الكصكؿ إلى  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافأىفَّ ؾ ػػػدكؿ الخميج كالمنطقة، ذل أمػػػػػػػػػػفيدد تي  ىذا بسمككيا العدكاني
كبرل تستعمؿ كؿ الطرؽ كاألساليب، فيي تتدخؿ في  إقميمػػػػػػػيةتمثؿ في التحكؿ إلى قكة ىدفيا المي 
رم مف خبلؿ امتبلؾ ػػػة لجيرانيا كتدعـ ككبلء ليا في المنطقة كتسعى لمتفكؽ العسكالداخمػػػيالشؤكف 

ذا ال تعادم جيرانيا فقط، إٌنما تعادم العالـ كالقكل الكبرل كتعطييا ػػػػكىي بي .أسمحة لمدمار الشامؿ
.. . االستراتيجي أك مكافحة االرىاب أمػػػػػػػػػػنياالفرصة مف أجؿ التدخؿ مباشرةن في اإلقميـ بداعي حماية 

 و. ػػػيتحمؿ حركبنا أخرل عمى أرض ييعدذا دكف أدل شؾ ليس في صالح المنطقة، فالخميج لـ ػػػػػكى .إلخ

 األمػػػػػػػػػػنيةىك ارتباط الترتيبات  أمػػػػػػػػػػنيةالذم يعيؽ الكصكؿ لتسكية  الثـــــانــــــــــيالسبب 
أسيس المممكة كىي تعتمد عمى الحميؼ ػػػػػنذ ت، فمي األمريكػػػػػػيةات المتحدة ػػػكالخميجية بالكالي السعػػػػػػػػػػكدية

 Quincy)سي ــــاق كوينـــــاتف، التي تجسدت في  النّْفطمقابؿ  األمػػػػػػػػػػفمعادلة ػػ: األكبر ليا فيما يعرؼ ب

Pact)  ت ػػػػيف ركزفمػػػفرانكم  األمريكػػػػػػيبيف الممؾ عبد العزيز كالرئيس  1945عاـ(Franklin 

Roosevelt)  لنفس المدة مف تـ تجديد محتكل ىذه االتفاقية  2005سنة، كفي سنة  60لفترة تمتد لػػػ
. حيث أكدت مرة أخرل عمى ضماف عبد العزيزبف   كالممؾ عبد اهلل االبف طرؼ الرئيس جكرج بكش
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إلمدادات الطاقة السعػػػػػػػػػػكدية ضماف  الٌكىىابٌي مقابؿالنػػػػػػػػػظاـ الكاليات المتحدة الحماية لعائمة آؿ سعكد ك 
ىذا الحميؼ األكبر  أىفَّ ا يكمف في ػػػشكؿ ىنالمي  أىفَّ  غير .(1) التي تحتاجيا الكاليات المتحدة

 ألمريكػػػػػػاالعداء  ييعد، إذ إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالعدك األكبر  ييعدإلرضائو السعػػػػػػػػػػكدية كاالستراتيجي الذم تسعى 
  اإلسبلمػػػي.نػػػػػػػػظامو أحد األسس الكبرل التي كضع عمييا الخميني 

الخميج  أمػػػػػػػػػػفطبي باعتبارىما قي  كالسعػػػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافأىفَّ ا القكؿ إلى ػػػمكننيرنا، يي ػػػػػػػػكأخ
ؤثر عمى عد بيف ىاتيف الدكلتيف يي راؽ. فإٌف التقارب أك البي ػػػػػبعد احتبلؿ الع الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ 

 الخميج. ألمػػػػػػػػػػف األمريكػػػػػػياستقرار المنطقة برمتيا، ىذا بدكف أف نتجاىؿ التصكر 

 – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع مدخـــل لتفســــيركـــ ةـــــطيـــــالنّْفالّسياســـة س: ــــالخامالمـــــــــطمب 

 السعــــــــــودي

 (Edwin Drake)ك ـــن دريـــإدوي األمريكػػػػػػيمف طرؼ  1859 سنةفي  النّْفطنذ اكتشاؼ ػػػػمي 

عمى ىذا المصدر الميـ الذم  ػػػػػػػػػػػػػػػف ييػػػػكالتنافس الدكلالصػػػػػػػراع كتحكلو لمصدر جديد لمطاقة ما فتئ 
ؿُّ ا في ين اسػػػػأصبح أس  ػػػػػػػػػػػػػػػ كافالفارسػػػػػػػػي  - العربػػػػػػػػػيٌ  ، كلعؿ الخميجيتزايداف ػػػػػػػػػػػػػػػ الصناعات الحديثةجي

يحكم أكثر مف كأىنَّوي  ًسيَّما ال، الصػػػػػػػراعار ىذا ػػػػأكثر المناطؽ في العالـ التي احترقت بن ػػػػػػػػػػػػػػػ يزاؿ الك 
ااألقؿ في العالـ تيعد المكجكد في العالـ، ناىيؾ عف تكمفة استخراجو التي  النّْفطنصؼ احتياطي   .أيضن

ٌنما حكليـ  البتركؿظيكر أىفَّ يقة، ػػػػكالحق في الخميج لـ يجعؿ دكلو محؿ أطماع الغير فقط، كا 
عتبرة، كفي نفس الكقت دكؿه ريعية مرتبطةه كمينا بعائدات كعالمية مي  إقميمػػػػػػػيةلدكؿو ليا رأم كمكانو 

في الخميج ال يتـ دكف الحديث عف  النّْفطالذىب األسكد كتقمبات أسعاره. كلعؿ الحديث عف 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافك  السعػػػػػػػػػػكدية ا ػػػىنالبيف طيراف كالرياض، كٌسياسػػػي ي ػػػػإيديكلكج صػػػػػػػراعه اؾ ػػػػ، فمثمما ىنا  ؾ أيضن

اسنا حكؿ طريقة ػػيتمحكر أسأىنَّوي يمكف القكؿ  صػػػػػػػراعه صح التعبير بيف ىذه الطرفيف، إٍف  نّْفطي صػػػػػػػراعه 
  (.النّْفطيةات ػػػػياسالسٌ ) وػػػػكتسعيرت النّْفطتكظيؼ 

 عامبلن نكاعيا جعمتو أبمختمؼ  ةات الحديثػػػػلى عصب الصناعإ وكتحكل النّْفطاكتشاؼ  فٌ إ
ىذه  عمىي شرس ػػػعنو تنافس دكل انجر، مما ياػػػػػكزيادت بمختمؼ أشكاليا القكةاكتساب في  اين ػػػرئيس

 يػػالقرف الماض في راعاتػػػػكالص حركبالمكثير مف لالكقكد  ػػػػػػػػػػػػػػػ يزاؿ كال ػػػػػػػػػػػػػػػ النّْفط ؿػػػشكٌ المادة، أيف 
                                                           

(1)
  Akram Belkaïd, " Etats-Unis et Arabie Saoudite : feu, le pacte du Quincy ? ", Le Quotidien d'Oran, 23 

/05/2015.at : <http://bit.ly/2zy3DbG> 
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 ،ذا المضمارػػػػ. كفي ىلمدكؿ الصناعية الكبرللمعديد كية ثابتة لأك  يوالسيطرة عمكانت ا ػػػػكم، يػػػػكالحال
: (Georges Clemenceau)صو ـــورج كميمنــــجية السابؽ ػػػعبر مقكلة رئيس مجمس الحككمة الفرنستي 
فط مف حيث لمنٌ  الكبرل يةػػػر عف رؤية القكل العالمي" أحسف تعبمكل قطرة من البترول تعادل قطرة من الدّ "

 عمى مكازيف القكل. هتأثير 

 حديث عمى غرار كميمنصكتدكر في فمؾ مقكلة  الٌسياسػػػػية الكثير مف اآلراءأىفَّ  ،يقةػػػكالحق
 اػػػبريطاني خارجية ككزير البريطانية لميند العاـ الحاكـػػػػػػػػػػػػػػػ  (George Curzon) رزونــــك ورجـــج المكرد
 راجعه  التحالؼ راانتص سببأىفَّ عف  ،(1918 - 1914) األيكلػػػػػى العالمية الحرب ثناءأ ػػػػػػػػػػػػػػػ السابؽ

ظ ػػػما الحػػػػك. منيا المستفيديف أكبر العظمى اػػػبريطاني كانت كالتي ،العالـ تالتي ضرب النّْفط مكجة لىإ
 ،1924 عاـ في (Calvin Coolidge) دجــــــين كوليــــكالف ةاألمريكػػػي الثبلثيف لمكاليات المتحدةالرئيس 

 السابؽ يػػػػالرئيس الفرنس ،اػػػػأمٌ  .(1) كمشتقاتو البتركؿ امتبلكيا كفؽ الدكؿ أصبح يتحدد تفكؽأىفَّ 
 فييا تتحكم تترك أن من أخطر النّْفطية ةــالّسياس إنّ : "فيقكؿ (Charles de Gaulle)ول ـــديغ ارلــــش

في كتابو  (Michael L. Ross) ال. روس لــــمايك يػػػػالباحث األمريك شيريي  اػػػبينم .(2)"الخاصة المصالح
ط نتيجة ىذا الببلء ػػػرؽ األكسػػػالشـ ك ػػػػالعال في الكثير مف المشاكؿ كاالضطرابات أىفَّ  فطنقمة النّ 
 .(3) النّْفطالمسمى 

ركنا ػػػبلن مشتػػعام ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ببل شؾ أصبح كد بكؿ ما يحممو مف خصائصػػػػب األسػػػالذى إفٌ 
ات كاالختبلفات ككذا التيديدات بينيـ، كلـ ػػػػثير الصراعلدل كؿ البشر كفي نفس الكقت أكثر ما يي 

انتقمت رم حٌتى ػػػػالعسك – يػػػكاالقتصاد كالقطاع الحرب الٌسياسػػػةالسمبية عمى  النّْفطتتكقؼ انعكاسات 
 لمٌسياسػػػاتالخطكط العريضة بشكؿ غير مباشر رسـ ػػػػي مما جعمو يػػػػي اإليككلكجػػػػإلى المجاؿ البيئ

 نّْفػػػػػػطال تضـ أكبر حقكؿ ا سابقناػػػػا أشرنػػػكم ػػػػػػػػػػػػػػػ الفارسػػػػػػػػي - الخميج العربػػػػػػػػػيٌ  كباعتبار منطقة ية.ػػػػالعالم
كتداعياتو سكاءن اإليجابية أك السمبية ستككف ال محالة أكثر جبلءن فييا،  النّْفػػػػػػط ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، فإٌف آث في العالـ

 نتجيف لو، كفي نفس الكقت خصميف متصارعيف عمى العديد مف الجبياتكىي تضـ أكبر مي  ًسيَّماال 
كأداة  النّْفػػػػػػط ، كالمذاف ال يتكانياف في تكظيؼ أك استعماؿ كرقةرافإيػػػػػػػػػػػػػػػػػو السعػػػػػػػػكديةآال كىما  كالممفات

                                                           
(1)

  Leif wenar, Blood oil tyrants, violence, and the rules that run the world, (oxford university press, 

2015), p xxix. 
 لمتكزيع المطبكعات شركة: بيركت، )واْلزمات والطاقة الثروة مصدر وعسكرياً  وأمنياً  استرتيجياً  النّْفط ،حبيب ىاني (2)

 .18 ص (،2006، كالنشر
ترجمة: محمد ىيثـ نشكاتي )الدكحة: منتدل  ،تنمية اْلمم النّْفطيةكيف تشكل الثروة  النّْفطنقمة مايكؿ اؿ. ركس،  (3)

 .27ص (،2014الدكلية،  العربػػػػػػػػػٌيةالعبلقات 
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راعيما ػػػػػلكسب النفكذ ككذا الضغط عمى الخصكـ، فضبلن عف اإلضرار ببعضيما في خضـ ص
 ستديـ.المي 

 والسعــــــــــودية إيـــــــــــــــــران الّسياســـــة فـيظام و ـــــأثر اكتشاف النّْفــــــط عمى الن اْلّول:الفــــــــــــرع 

  لمحة تاريخية إيـــــــــــــــــران في النّْفط: أّواًل 

عاـ ذا ػػػكى النّْفطخميجية أنتجت  أٌكؿ دكلةارس( ػػػكانت تسمى آنذاؾ ببلد ف)إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف عتبر ته 
ثـ اكتشافو مف طرؼ اإلنجميز كبالتحديد مف طرؼ  النّْفط الفارسػػػػػػػػي كقد تـ التنقيب عمى، 1908

 في محافظة خكزستاف 1901 عاـمف  ابتداءن  (William D’Arcy) يــــام دارســـــليكدعى شخص يي 
مظفر  الشػػػػػاه القاجارمأقدـ كىذا بعدما  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف،جنكب  كتحديدنا في مدينة مسجد سميماف )عربستاف(

 النّْفط. عف  دارسي حقنا حصرينا لمتنقيب عمى منح الدّْيف

في العاـ  ػػػػػػػػػػػػػػػأسيس ػػػػتـ ت ارسػػػببلد ف عمى كالتأثير الغ األىميةػػػػالب كتشاؼاال ذاػػػػى رػػػػكعمى إث
– 1786) القاجارمطاحة بالحكـ ، كبعد اإل(APOC)فارسية  - األنجمك النّْفطشركة  ػػػػػػػػػػػػػػػ المكالي
 (AIOC)إيرانية  -األنجمك النّْفطشركة إلى ر اسـ ىذه الشركة ييغاف تـ تػػػرضا خطرؼ مف  (1925

إلى غاية حركة  مف الزمف لفترة طكيمة إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف نّْفطسيطركا عمى اإلنجميز أىفَّ  اؿ،ػػػػػكالح. 1935 عاـ
االنجميز لـ يستسممكا  أىفَّ  غير .1951محمد مصدؽ في عاـ التأميـ التي أقدمت عمييا حككمة 

بمعية  ا ساىمكاػػػكأكقفكا إنتاج الٌنفط فييا، كم إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبسيكلة فقد ضربكا حصارنا اقتصادينا عمى 
بعممية  عيرؼ رمػػػػؽ انقبلب عسكػػػبشكؿ أساسي في اإلطاحة بحككمة مصدؽ عف طري األمريكػػػػػػييف

 -األنجمك النّْفطشركة  ر اسـيي تـ تغيػػػكالكفي العاـ المي  .1953 عاـ (Opération Ajax)س ـــاكـــأج
 .(British Petroleum)بتركليـ  بريتيش شركةػػ: بعرؼ بحيث صارت تي  إيرانية

 اإليرانـــــــــــيين الّسياســــــة عمى الدولــــة النّْفط تأثير: ثانـــــــًيا

 ًسيَّماؤثرةن في سكؽ النّْفط العالمػػػية ال يمةن كمي نّْفطي مكانةن مي ال احتياطياكـ تممؾ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف بحي 
 أىنَّيافضبلن ، 1960 سنة في بغداد (األكبؾ)نّْفط لمالدكؿ المصدرة  ؤسسػػػػػيف لمنظمةالمي  تيعد مفكىي 

 تياككانت ٌسياسػػػاحتياطي الغاز بالعالـ.  مف حيثة ػػػثػػػػػانػػػػػػػػػػي دكلك عالمينا،  لمنّْفطع منتج كاحتياطي ػػػػػراب
ا  النّْفطية تتمحكر ا  وػػػغير عادل أىنَّياػػػػػػػػػػػػػػػ تعتقد  كانت كالزالت التي ػػػػػػػػػػػػػػػ رفع األسعار حكؿدائمن خصكصن
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يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافك  عائدات اعتمادىا األساسي عمى ب تتعمؽ اُْلولـــــىلطالما شكمتا عائقنا ليا،  تكاجو مشكمتيف ا 
% مف عائدات الصادرات 90إلى  80فط ما بيف ؿ مبيعات النّْ شكٌ في اقتصادىا، إذ تي  كمداخيؿ البتركؿ

طيراف تنطبؽ عمييا معالـ  أىفَّ  حتمنا ذا يعنيػػػػػكى ، كأكثر مف نصؼ الميزانية الحككمية.اإليرانػػػػػػػػػػػية
يجابي (Rentier State) الدكلة الريعية ماتيا كجكد عائدات رز سً ػػػػػرة مف أبػػػػذه األخيػػػى .ياتبسمبياتيا كا 

زلة كاالغتراب عف يجعؿ الدكلة تعيش حالة مف العي إذ غاز،...(،  نّْفط،مالية معتبرة مف الطاقة )
 ،غياب الضرائب يجعؿ الدكلة غير محتاجة إلى التفاكض مع ىذه الطبقة أك تمؾ أىفَّ ؾ ػػالمجتمع، ذل

ىشاشة  فضبلن عف مف حيث أسمكب الحكـ، ةأقرب إلى التسمطيٌ  فييا يجعؿ النػػػػػػػػػظاـ الٌسياسػػػي أىم
 كالديمغرافية الكثافة السكانيةب فترتبطالثـــــانــــــــــية  شكمةالمُ ا، ػػػأمٌ  .(Legitimacy)المشركعػػػية في كبيرة 
 .(2017 حسب إحصائيات مميكف نسمة 80إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف )أزيد مف يا ػػػالتي تعرفكالمتزايدة الكبيرة 

 (Theda Skocpol)وبل ــــيدا سكــــت األمريكػػػػػػية الٌسياسػػػيةع الباحثة ػػػػا دفػػػػذا مػػػػػػػكى

، في 1979سنة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي اإلسبلمػػػية تعتبر الثكرة  إلى أفٍ قياـ الثكرات  في أسبابتخصصة المي 
 كاالنتقادات الشعبية فأصبح مرمى لكؿ االستياءات الشػػػػػاه،جزءو منيا ناجمة مف أزمة دكلة ريعية عزلت 

، كتحديدنا في مجاؿ صناعة 1978 سنة، خاصةن بعد حركة اإلضراب في األشير األخيرة مف (1)
قبميا بعاميف، نتيجة  ياتمق كاف قد ضربة أخرل بعد تمؾ التي اإليرانػػػػػػػػػػػيأيف تمقى االقتصاد  .النّْفط

العالمػػػػػية نتج عنيا خسارة كبيرة لبلقتصاد  النّْفطاالضطرابات غير العادية كالمفتعمة في أسكاؽ 
 كخمط غير متكقع في خطة الحككمة اإلنفاقية كالمالية. اإليرانػػػػػػػػػػػي

الشػػػػػاه  نػػػػػػػػػظاـ ػػػػػػػػػػػػػػػ بشكؿ غير مباشر ػػػػػػػػػػػػػػػالتي قكضت  األزمة ليذه ب المباشرػػػاف السبػػػػػػػػكك 
دكؿ ال أغمبيةالذم كافقت عميو  النّْفطادة أسعار ػػػػالجرمء، الذم تحدت فيو قرار زي السعػػػػػػػػػػكديةقرار 

 السعػػػػػػػػػػكدم النّْفطر، حيث أعمف كزير ػػػػػقط – الدكحةفي  1976 األكبؾ في اجتماعاألعضاء في 
اع األسعار مف خبلؿ بيع المزيد مف ػػػأثير ارتفػػػػبلده ستعكض تػػػب أىفَّ  يـــي يمانــد زكـــأحمآنذاؾ الشيخ 

ا صرح ػػػكم اإليرانػػػػػػػػػػػيةالخاص بيا بسعر منخفض، ما أدل في النياية إلى إفبلس الحككمة  النّْفط
ا في ػػػسببن  النّْفطي كافالريع أىفَّ ا القكؿ ػػػػمكننلكٌف، كفي المقابؿ، يي  .(2) في ذلؾ الكقت الشػػػػػاه  ا أيضن

بفضؿ ىذه الثركة  أىنَّوي  ؾػػػػػكذلننسى  أالٌ يجب  آية اهلل الخميني المعادم لمغػػػػػرب إذ استمرار كبقاء نػػػػػػػػػظاـ
ا تمكنت مف استقطاب ػػػكالحصار الخارجي، كم مقاكمة الضغكطاتمف الشػػػػػاه ما بعد  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتمكنت 

                                                           
 .90 - 77، ص صالسابقالمرجع تييرم ككفيؿ،  (1)
 41(، ص ص 2014، ترجمة: حمد العيسى )دبي: دار مدراؾ لمنشر، قبل سقوط الشاه بقميلأندرك سككت ككبر،  (2)
- 42 . 
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مف ىذا ٌكؿ ف، المستفيد األػػػػػتحالفات جديدة مع قكل كبرل منافسة لمكاليات المتحدة، كبالتحديد مع الصي
 النّْفط كعمى رأسياالمكارد الطبيعية أىفَّ  يعتقد، (Roger Howard)اورد ــــر ىــــروجالكضع، ما جعؿ 

 مييػػػػػػػمنػػػػػةل في تحدييا إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف منيا تنطمؽ التي األسس المتينة لحدا  ك  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافؿ القكة الحقيقية شكٌ تي 
 مثؿ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف بمد ضدَّ  عدائية ػػػةػػػٌسياسالكاليات المتحدة بإتباعيا  أىفَّ يرل ما ػػػك .العالمػػػػػية األمريكػػػػػػية

تعطي فرصة لقكل ك  مف طرؼ الغير ممؤه يمكف اػػػػػػتخمؽ فراغن  الضخمة النّْفطيةالثركات  كؿ ىذه تممؾ
   .(1) العالمػػػػػية الييػػػػػػػمنػػػػػةلكي تنافسيا عمى  منافسة ليا أك عدكة ليا أخرل

سببت بعض الضرر لبلقتصاد أىنَّيا عمى الرغـ مف  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػراففالمقاطعة االقتصادية 
 يو بريجينسكيــــزبغنا رأل كؿ مف: ػػػلـ تتمكف مف تحقيؽ انجازات كبيرة كمأىنَّيا غير  اإليرانػػػػػػػػػػػي

(Zbigniew Brzeziński) ،ت سكوكروفت ــــبرنك(Brent Scowcroft)رفيــــريتشارد مي، ك (Richard 

Murphy)، بؿ أعطت الفرصة لدكؿ 1997 عاـاالت المشتركة ليـ، كالتي صدرت ػػػالمقإحدل  في ،
المبني  األمريكػػػػػػيخطأن حسب المنظكر االستراتيجي  ييعد اػػػػػم ذاػػػػػػكى ،(2) أخرل لبلستفادة مف الكضع
بعد  النّْفطالعاممة في مجاؿ  يةػػػكاإليطال يةػػػػما استفادة الشركات الفرنسػػػػػعمى الفمسفة البراغماتية، فك

ادة النظر في ػػػػإع ا مف ىذا الكضع، لذا فإفٌ ػػػػػػف كركسيػػػػػتستفيد الصي إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاف ػػػػػمقاطعة األمريك
في حالة رغبة كاشنطف في الحفاظ عمى  اضركرين  ارن ػػػػػأمة االقتصادية كالتجارية مع طيراف يعتبر ػػػػػػالعبلق

 .  مكانتيا كأكبر قكة عالمية

مكانتيا في المجتمع  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافىك الذم يحفظ كما ينتج عنو مف ريػػػػع النّْفط  أىفَّ اؿ، ػػػػػػكالح
النّْفط )الريع دات ػػػػرادات مف عائػػػتحدد اإليإذ  كتحدم الغير، الييػػػػػػػمنػػػػػةطمكح بي كيزكدىا ػػػػالدكل

 ضمف كؿ مفإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  الٌسياسػػػي فيلصانعي القرار  كالمالػػػػية كالعسكػػػػرية الٌسياسػػػية القكة البتركلػػػي(
 ذا المضمارػػػػفي ى (Robert Slater) يترـــرت سمـــروب كيعتقد، الدكلػػػػية الساحة الكطنػية، اإلقميػػػػمية ك 

النّْفطية ال غير مثبلن لمغطرسة كالتحدم كتيديد الدكؿ المجاكرة  شٌكؿ بفضؿ قكتػػػياإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف تي أىفَّ 
إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  الٌسياسػػػػييف كالخبراء في اإلدارة األمريكػػػػػػية يقمقيـ أف تككف مػػف ذا، فإٌف الكثيريػػػػػفػػػػلي .كالغػػػرب

كأسعػػػػػاره، حيث  عمى تجارة النّْفط نةييػػػػػػػمالمعادم ألمريكػػػا في مكقع يسمح ليا بالبشكميا الحالػػػي 
فكرت الكاليات  أفٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػ BBC Newsنيوز  سي بي بي أفادت ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك 2007فبراير  كصؿ األمر في

                                                           
(1)

  Roger Howard, Iran Oil: The New Middle East Challenge to America, (London: I.B.Tauris & Co. Ltd, 

2007), pp 5, 15. 
(، ص ص 1999دار قرطاس لمنشر،  ، )الككيت:والخميج ديالكتيك الدمج والنبذ إيـــــــــــــــــرانعبد اهلل فيد النفيسي،  (2)
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 أساسيا نّْفط بكرصة إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف فقط لككنيا فكرت في إنشاء ضدَّ المتحدة بتكجيو ضربو عسكػػػرية جكية 
 .(1) اليكرك بدؿ الدكالر

النّْفط في تعزيز قكة إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف الصمبة  مكف قكلػػػو عف دكرؿ ما يي ػػػػـ كػػػػػؾ، كرغػػػػػػػمػػػػػع ذل
االقتصادم ك  الٌسياسػػػي التحدم شٌكؿ في نفس الكقتيي أىنَّوي إاٌل  تياىيػػػػػػػمنػػػػػاعمة ككذا في تعزيز ػػػكالن

بشكؿ جكىرم في اقتصادىا يجعؿ ىذا األخير  الريع البتركلػػػػياعتمادىا عمى  أىفَّ ؾ ػػػذل ليا،الرئيسي 
العالمية  النّْفط سكؽباسنا ػػػػأس رتبطةستمرة لؤلسعار المي لمتقمبات المي  ة عدـ استقرار كعرضةػػػػفي حال

الشػػػػػاه نػػػػػػػػػظاـ الكحيد بيف  امعػػػتيعد الجؿ ىذه النقطة األخيرة ػػػكلع .ؤثرة في ىذه العمميةكالقكل المي 
 في النّْفط ائداتػػػع كبير عمى بشكؿ كمييما اعتماد مف خبلؿ الميبٌللي الجميكرم حكـنػػػػػػػػػظاـ ك  الممكي

دارة التخطيط  رية.ػػػذا االستراتيجية كالعسكػػػػكك لمببلد كاالقتصاديةالشؤكف الٌسياسػػػية  كا 

  لمحة تاريخية السعـــــــودية في رابــــــًعا: النّْفط

مكف الحديث أك ذكر لكممة نّْفط دكف اقتراف ىذه الكممة بالمممكة ازنا ال يي ػػػػقةن كليس مجػػػػػيػػػحق
بحؽ ككؿ ما تحممو الكممة مف معنى البلعب  النّْفطاؿ ػػػػفي مج المممكةتيعد  ذإ السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌية
أىفَّ ع، ػػػػكالكاق .العظمى ةكل العالميػػػعمى ىذا القطاع كالذم يخشاه الجميع بما في ذلؾ الق المييػػػػػػػمف

 ال يقدر عمىبمد مىًديفه ك  مف دكلة صحراكية فقيرة ياحكلا عمى عقب ك ػػػػرأسن  ةذه الدكلػػػػاف ىػػػػقمب كي النّْفط
السعػػػػػػػػػػكدم مف طرؼ  تـ اكتشاؼ النّْفط كعمى عكس إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ديكنو إلى أغنى دكؿ العالـ. تسديد

اف لكؿ مف ػػػػػكبلعب دكلػػػي جديد عمى الساحة العالمػػػية، كك ة التي برزتاألمريكػػػػػػيالكاليات المتحدة 
 ستشار الممؾكمي  (Charles Richard Crane) رينــــك اردـــريتش ارلزـــتشػػػػي األمريكػػرجؿ األعماؿ 

 مغامـــــراتذا األخير في كتابػػػػو: ػػػػشير ىما يي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك (St. John Philby) فيمبــــي جــــون السعػػػػػػػػػػكدم
 اػػػكم .السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌية المممكة في لمنّْفط األيكلػػػػػى االستكشافات ػػػػػػػػػػػػػػػ دكره في العربـــــــــيّ  النّْــــفط
س ــــماكالمدعك  أىفَّ  بىٍيدى  النّْفط السعػػػػػػػػػػكدم، امتياز عمى حصكؿ بػػػػػبلده في أساسي دكره  لكريف كاف

بعد  كبكميات تجارية ىائؿ لمنّْفطد احتياطي ك لكج تفطف أٌكؿ مف افػػػػػك (Max Steineke) ستينكي
عاصمة المنطقة  الدماـ( في منطقة أك بئر الخير 7بئر الدماـ رقـ ) ةػػػار اليامػػػحد اآلبأاكتشافو 
 . 1938 مارس في الشرقية

                                                           
، ص (2016كالثقافة،  لمتعميـ ىنداكم مؤسسة: خضر، )القاىرة فتحي محمد: ترجمة ،النّْفط سمطةسميتر،  ركبرت (1)
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غامرة في مف المي  ةن ات البتركلية الكبرل متخكفػػػػت العديد مف الشركػػػػكان ،رػػػػذا األمػػػػكقبؿ ى
عت اتفاقية بيف كقً  العتقادىا بعد كجكده. إلى أفٍ السعػػػػػػػػػػكدية عمى األراضي  النّْفطالتنقيب عف 
 29 في (Standard Oil of California)أكؼ كاليفكرنيا  ستاندرد أكيؿ األمريكػػػػػػيةكالشركة السعػػػػػػػػػػكدية 

حككمة المممكة كشركة ستاندرد  متنقيب عف البتركؿ بيفلتـ تكقيع اتفاقية كبعدىا  .1933مايك مف عاـ 
 نكفمبر مف نفس العاـ تـ إنشاء شركة تابعة 08. كفي عامنا ستيف لمدة أكيؿ أكؼ كاليفكرنيا )سككاؿ(

 California-Arabian Standard Oil)ىي شركة كاليفكرنيا أريبياف ستاندرد أكيؿ ككمباني  ،سككاؿل

Company) حد أل 1944الذم تحكؿ ابتداءن مف سنة  الفػػػػػػػػػػػػرعذا ػػػػ، ى(1) االمتياز ىذا )كاسكؾ( إلدارة
 لمزيت األمريكػػػػػػية العربػػػػػػػػػٌيةة كالشر  ىك سمى جديدكتحت مي  النّْفطفي مجاؿ  ةكبر الشركات العاممأ
(Arabian-American Oil Company)  و ــــكـــأرامباسـ  االمعركفة اختصارن(Aramco). أىفَّ  غير 

،  نّْفطياالمممكة لـ تتمكف مف االستفادة مف  بشكؿ كمي إاٌل في بداية الثمانينيات مف القرف المنصـر
  .%100بنسبة  سعػػػػػػػػػػكديةشركة كطنية  ػػػػػػػػػػػػػػػ اػػسمى حالين ما تي ػػػكػػػػػػػػػػػػػػػ  السعػػػػػػػػػػكديةكبيذا أصبحت أرامكك 

تتكلى الخاـ كىي  لمنّْفطعالمي  أٌكؿ منتج (Saudi Aramco) السعػػػػػػػػػػكدية أرامػػػكػػػػك عتبركتي 
غ ػػبميكف برميؿ، فيما بم 332.9الخاـ التقميدم كالمكثفات يبمغ نحك  النّْفطي مؤكد مف ػػػإدارة احتياط

ذا الرقـ الضخـ أضحت ػػػػيبك  .(2) مميكف برميؿ في اليكـ 10.2الخاـ  النّْفطي مف ػػػمتكسط اإلنتاج اليكم
مميكف طف،  409.2إنتاج البتركؿ ) في العالـ النّْفطأكبر احتياطي كمنتج  ببل منازع السعػػػػػػػػػػكدية

عمى ػػػػػػػػػػػػػػػ فيك السعػػػػػػػػػػكدم النّْفط في االقتصادفيما يتعمؽ بمكانة  اػػػػ. أمٌ (3) مميار طف( 36.2احتياط 
بحكالي  السعػػػػػػػػػػكديةة لمحككمة ػػػرادات المالية العامػػػمف إي الجزء األكبر ػػػػػػػػػػػػػػػ يتشٌكؿ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف غرار
 الكميمف إجمالي الناتج المحمي  %40أكثر مف  في حيفمف إيرادات التصدير،  %85%، كنحك 90

  .(4) قطاع النّْفط اتج عفػػػن
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  السعـــــــودية الّسياســــــة متغّير أســــاسي فـــيك النّْفطرابـــــًعا: 

 كالرسـك المالػػػيةعائدات الديدنا فبعدما كانت ػػػػػج سعػػػػػػػػػػكدينايدنا ػػػػػالنّْفط ع ؽػػػأطماؿ، ػػػػػػبطبيعة الح
كبعد الضائقة المالية التي كاجيت الدكلة  ،الكحيد لممممكة ػػػػػيؿ المكرد المالشكٌ الحج تي الناتجة عف 

)الكساد الكبير( تحكلت المممكة بعد  1929 سنة يةػػػػاألزمة االقتصادية العالمابتداءن مف الناشئة 
يمشي بالتكازم  النّْفطكظؿ تنامي كازدىار أسعار  .ـػػػػـ دكؿ العالػػػى كأىػػػدل أغنػػػػإلى إح النّْفطاكتشاؼ 

ا بعائدات ىائمة ػػػػمدفكعن بشكؿ ممحكظ  السعػػػػػػػػػػكدمازدىر االقتصاد  كعميػػػو،. السعػػػػػػػػػػكديةادة نفكذ ػػػمع زي
مف الدخؿ  السعػػػػػػػػػػكدمكصؿ نصيب الفرد كما متنمية لمف صادرات الٌنفط، كانطمقت مشاريع كاسعة 

 الكثير مف دكؿ العالـ المتطكرة.  فاقتكالتي  كالناتج المحمي اإلجمالي إلى أعمى المعدالت في العالـ

 كالصناعػػػػات السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌية المممكة اقتصاد عمى النّْفط ييػػػػمفذا، يي ػػػػادنا عمى ىػػػػكاستن 
التي تفكح منيا رائحة البتركؿ عبر دبمكماسية  السعػػػػػػػػػػكدية عمى الٌسياسػػػة ييػػػػمفيي ا ػػػكم. بيا المرتبطة

التي تتقنيا المممكة بشكؿ جٌيد  (Checkbook Diplomacy)ات ــــة الشيكـــدبموماسيالمساعدات أك 
 تمكنتكقد  ،(Oil Wealth To Buy Loyalty) النّْفط عبر تجسيد نظريتيا في شراء الكالءات عبر

 الداخمػػػي،مف حؿ الكثير مف مشاكميا كضماف استقرارىا  الطاقػػػػػكم مف خبلؿ ىذا المكرد المممكة
 Reva)اال ـــــا بيــــــريف ؤكدهذا ما تي ػػػػكى سعي الدكؿ العظمى لكسب ًكدىا كصداقتيا. ؾ عفػػػناىي

Bhalla) ، مديرة األبحاث في مؤسسة ستراتفكر(STRATFOR) الخاصة لبلستخبارات  األمريكػػػػػػية
الوسيمة اْلساسية التي في حوزة آل سعود لتيدئة القالقل في الداخل ولشراء  النّْفطَأنَّ "بقكليا:  عبركالتحاليؿ، إذ تي 

الداخمػػػي لممممكة المزيد مف النفكذ  الريع البتركلػػػي تيحيي  فضبلن عف ذلؾ .(1) "في الخارج واْلمــــــــــنالنفوذ 
نشاء التحالفات عداءكمكاجية األ األصدقاءكسب ذا ػػػػكك  ،كالخارجي كتمكيؿ الحركب  يح الجيكشكتسمٌ  كا 
إذ  طػػػرؽ األكسػػالخميج كالشفي الرياض إلى العب أساسي  األسكد الذىبأيف حكؿ  ...كغيرىا.بالككالة

 أٌيةالمينا كالتي ال تستطيع ػػػكانتاجو ع النّْفطييمف عمى باعتبار المممكة البلعب المي  ،لـ نقؿ في العالـ
 رػػػمية منافستيا في ىذا األػػػقكة عالم
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و ألغراض ٌسياسػػػية، ػػػكجاقتصادم مي سبلح طبيعي ل مف مجرد مكرد كؿ النّْفطػػػتح أىفَّ ؾ ػػػػػػال ش
البتركؿ التي أسعار  السعػػػػػػػػػػكدم. كيتضح ىذا األمر بالنظر إلى – اإليرانػػػػػػػػػػػي زاد مف كتيرة الصػػػػػػػراع

تتداخؿ بقكة مع ك عادلة العرض كالطمب، مي لا خرج عف اإلطار االقتصادم التقني البحت كفقن ما فتئت ت
باتفاؽ فط ات النّْ ػػػط، بحيث بػػػػرؽ األكسػػػالشالخميج ك  الجيكستراتيجية في منطقة الحسابػػػػات التكترات

 طيراف ضدَّ يستخدـ بدكف أدنى شؾ ككرقة ضغط مف جانب الرياض حممػػػيف العديد مف الخبػػػػراء كالمي 
ي ػػػػاإليديكلكجك الٌسياسػػػي  التنافس عمى يقتصر ال السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراعأصبح  أيف ،(1)

نٌ  كدعـ الحمفاءاألكسػػػػط  الشػػػرؽفي  مناطؽ النفكذعمى ك ي ػػػكالطاًئف ا أسكاؽ اىا ليطاؿ أيضن عدتما كا 
 األكبؾ. منظمة كأركقة الدكلػػػػية  النّْفط

 (OPEC) األكبؾػػ: ب اختصارنا عرؼيي  ما أك لمبتركؿ المصدرة الدكؿ منظمةأىفَّ  ،يقةػػػػكالحق
تأٌسست مف طرؼ كالتي  ػػػػػػػػػػػػػػػ االقتصادم في العالـذات الطابع  الٌسياسػػػيةأحد أىـ المنظمات  باعتبارىا
ا ػػػػػػػػػػػػػػػ بلػػػكيت كفنزكيػػػراؽ، الكػػػػ، العإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف، السعػػػػػػػػػػكديةكؿ مف  بنا ىي األخرل ػػػخص تيعد مسػػػػػرحن
كفي الجانب اآلخر  السعػػػػػػػػػػكديةًإٍحدىاىيمىا تتزعـ  بيف كتمتيف السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي لمصػػػػػػػراع
ا إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  .في العالـ النّْفط% مف انتاج 73ىذا الكارتؿ االقتصادم يسيطر عمى حكؿ  أىفَّ . خصكصن

عمى  في ىذه المنظمة( ) ت األعضاءػػالس الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ كبير منو نتجو دكؿ الخميج  جزءه 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف السعػػػػػػػػػػكديةرأسيا  حكالي  أىفَّ ما يعني ي ػػػػ. فالمنطقة تحتكم أكثر نصؼ االحتياطي العالمكا 

 انتاجوفط الخاـ مركز في الشرؽ األكسط كالخميج، كما أف تكاليؼ مف االحتياطي المثبت مف النٌ  57%
 .(2) ـػػمكاف آخر في العال في ىذه البمداف أقؿ مف أمٌ 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف يي ػػػػاؿ، باعتبػػػػػعة الحػػػكبطبي  ف دكلتيف ريعيتيف فإٌف العامػػػؿتمثبلار كؿ مف المممكة كا 
شٌكؿ الشطر األعظـ مف مكارد الطاقة تي  ككففي المتصارعيف يتمحكر الغريميف  ىذه المشترؾ األىـ بيف

لدل كؿ  تقكـ عميو قكة الدكلة كردػػػػػم الريع البتركلػػػػػي أىـ ييمثؿالمكازنة العامػػػػة لمدكلة فييما. كبالتٌالي، 
لمصمحتو. ككذا تعزيز حظكظو ي كحسـ المنافسة اإلقميمػػػػػػػية ػػػػكالدكل اإلقميمػػػػػػػيمنيما إلثبات حضكره 

ات. كيظير النّْفط كعامؿ حاسـ في ػػػػػد األبعاد كاألشكاؿ كالساحعدتفي ترجيح كفة ىذا الصػػػػػػػراع المي 
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ف  بيع نّْفطيا بدك أكالن ريد إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ػػػالسعػػػػػػػػػػكدم في عدة نكاحي. فمف ناحية ت –الصػػػػػػػراع اإليرانػػػػػػػػػػػي
يا النّْفطي لتحديثو كتطكيره ػػػػاجتذاب االستثمارات األجنبية لقطاع ثػػػػػانػػػػػػػػػػيناية كبأسعار جٌيدة، ك ػػػػػقيكد دكل

استرجاع حصتيا مف مبيعات الٌنفط المقرر في  الدكلػػػػية بغيةبعد سنكات طكيمة مف الحصار كالعقكبات 
حققت في عيد  ياأىنَّ  ،ـػػع العمػػػ. م2000اف مف استرجاع حصتيا منذ عاـ األكبؾ. أيف لـ تتمكف إيػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 (06) ةػػػػست في منتصؼ السبعينيات ذركتيا مف االنتاج النّْفطي حيث بمغ رضا بيمػػػكم الشػػػػػاه محمد
 . (1) مميكف برميؿ يكمينا

اتيا ػػػاالستثمارات األجنبية مرة أخرل إلى قطاع استقطاب مف طيراف ي، فإٌف تمكفػػػػكبالتٌال
ككذا تمكنيا مف استرجاع حصتيا مف السكؽ سيعزز ال محالة اندماجيا أكثر في المجتمع  ةالنّْفطي
كمف ثـ ىيػػػػػػػمنػػػػػتيا اإلقميمػػػػػػػية كالعكس صحيح. أيف الصمبة كالناعمة ادة قكتيا ػػػؾ عف زيػػػي، ناىيػػالدكل

منع  إلىؿ الكسائؿ ػػػكتسعى بك كتعارضػػػو، اإليرانػػػػػػػػػػػي جٌيدناالمسعػػى  سعػػػػػػػػػػكدية خطكرة ىذاالتدرؾ 
ككم ػػػػبعد إبراـ االتفاؽ الن ًسيَّما ال ،جراء ىذا األمر كالٌسياسػػػػية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف مف جني الفكائد االقتصادية

 المشتركــــة الشامــــمة العمــــل خطــــة بػػػ: عرؼػػػػػػػػػػػػػػػ أك ما يي   2015عاـ الدكلػػػػية مع السداسية 
(JCPOA)  كالذم سمح ليا ػػػػػػػػػػػػػػػ حسب بعض بنكده ػػػػػػػػػػػػػػػ ببيع نّْفطيا بكؿ أريحية، ككسيمتيا الممتازة ػػػػػػػػػػػػػػػ

برميؿ يكمينا(، التي تمٌكنيا مف تعكيـ األسكاؽ مميكف  10.2دراتيا االنتاجية الضخمة )ػػػػلفعؿ ذلؾ ق
  .(2) الدكلػػػػية كمنع إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف مف الحصكؿ عمى حصتيا السابقة في أسكاؽ الطاقة 

ادة ػػػمنع إععمى ى ػػػػلك أي بدرجة في مجاؿ الطاقة تقكـ السعػػػػػػػػػػكدية  االستراتيجيةأىفَّ  ،حػػػػكالكاض
 مف جية ط في السكؽ العالمية، ىذا مف جية.ػػػرؽ األكسػػػكرد لمنّْفط في الشثػػػػػانػػػػػػػػػػي أكبر مي دمج 

اتفاقية تسمح ليا بالعكدة لممجتمع  كعمى أٌية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف التشكيش عمىثػػػػػانػػػػػػػػػػية، تسعى المممكة إلى 
ية باالنسحاب ػػػػككم كتمكنيا مف إقناع الكاليات المتحدة األمريكػػػػنى غرار عرقمتيا االتفاؽ الػػعم الدكلػػػي،

ا في اإلرىاب كتنميتو ككذا عدـ ػػػػباعتبارىا سببن  ذا األمر شيطنة إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافػػػػ، ككسيمتيا المفضمة في ىمنو
 ضدَّ استقرار المنطقة، كبالتٌالي، اإلضرار بمصالح الػػػدكؿ الكبرل. كتستند المممكة في استراتيجيتيا ىذه 

في ٌسياسػػػتيا الحميؼ األمريكػػػي كبعض الحمفاء الثانػػػػػكييف مف أجؿ دعـ  عمى بدرجة أساسية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
الحفاظ عمى  مف حيث ػػػػػػػػػػػػػػػ يةػػػالحال السعػػػػػػػػػػكديةالطاقة  ٌسياسػػػةأىفَّ رغـ الذا عمى ػػػػغزؿ طيراف. ى

                                                           
 المركز؟، )الدكحة: ياسة الدوليةأسباب اليبوط الحاد في أسعار النفط الخام، فائض اإلنتاج أم السّ  سبلمة،ممدكح  (1)

 .40 - 39، ص ص (2015، الٌسياسات كدراسة العربػػػػػػػػػٌي لؤلبحاث
، شكىد 2016مايك  30، السفير"، اإليرانػػػػػػػػػػػي -السعػػػػػػػػػػكدم  لمصػػػػػػػراع: الممعب المتجدد النّْفطمصطفى المباد، " (2)

 <http://bit.ly/2L7Il93>، في:2017سبتمبر  23في: 
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ا يدؼػػػػػػػػػػػػػػػ ت ات مرتفعة لئلنتاجػػػمستكي  المتنامية ضرب االستثماراتبشكؿ جزئي إلى لكٌف  أيضن
األكبر الحقيقي ك  قد يككف الحافزأىنَّوي  بىٍيدى  ،األمريكػػػػيةفي الكاليات المتحدة  (Shale Gas) خرمالصٌ  لمغاز

 . اإلقميمػػػػػػػية طمكحات إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافإلى كبح  اػػػحتمن  ما يؤدم اإليرانػػػػػػػػػػػي كخمخمتو كراءىا ضرب االقتصاد

 في صالحيـ النّْفطىبكط أسعار  أىفَّ  ؤمنكفيي  السعػػػػػػػػػػكدييف ادةػػػالقأىفَّ  ،ددػػػػفي ىذا الص دكػػػكيب
 .ات التي منعتيا مف بيع نّْفطياػػػػالعقكببفعؿ  المنيكة اإليرانػػػػػػػػػػػيةكالٌسياسػػػة  عبر اإلضرار باالقتصاد

عمى أسعار منخفضة  ثىَـّ كمف الينا ػػػػع النّْفطي ياالحفاظ عمى إنتاجب ببل شؾ قرار الرياض ييعدحيث 
في ىذا  السعػػػػػػػػػػكدييف إفٌ ي. ػػػػػػالركسحميفو ك  اإليرانػػػػػػػػػػػي ًسيَّما ال لضرب أعدائياة ػػػمدركس ٌسياسػػػة

مف قكة كنفكذ كاستقبللية راجعه إلى عائدات  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتممكو ما كؿ  أىفَّ كف شبو قناعة ػػالمضمار يممك
 الٌسياسػػػي لمنػػػػػػػػػظاـكفي حالة تراجعيا بشكؿ كبير فإٌنو ال محالة سيخمؽ أزمة داخمية خاصتيا فط النٌ 

 تجبره عمى التراجع كاالنكماش. 

 النّْفط صادرات بطء ادةػػػػػػلزي خطكات استباقية السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌية المممكة ذػػػػػتتخ ماػػػػك
 المكانئ بدخكؿ ليا يسمح النّْفطية اإليرانػػػػػػػػػػػية لـ السفف أىفَّ  التقارير ارت بعضػػػحيث أش. اإليرانػػػػػػػػػػػية

 المممكة تخشى منافسة إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ  ؾػػػػكالسبب في ذل .فػػػػالبحري أك السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌية المممكة عبر
ثػػػػػانػػػػػػػػػػي  تػػػػكان إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافأىفَّ  ننسى الٌسياسػػػة، إذ ال يجب أفٍ ليا في منظمة األكبؾ مثمما تفعؿ في 

 أفٍ  السعػػػػػػػػػػكدية ررتػػػػق أيف ،2012 ات عمييا عاـػػػالعقكب فرض حتنى بعد السعػػػػػػػػػػكدية منتج النّْفط أكبر
يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  ًسيَّما ال .طيراف عمى المفركضةالدكلػػػػية  العقكبات لتعزيز النّْفط مف إنتاجيا تزيد تتحكـ في كا 

كالذم  في العالـ، أحد أىـ الممرات المائية لنقؿ النّْفط هبار ػػػمضيؽ ىرمز االستراتيجي لمغاية باعت
عدد ميـ مف الدكؿ  تحظى بمساندة أٌنيافضبلن  ،ربػػػػالغ ضدَّ دائمنا ككرقة ضغط  تستعممو إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

التي  ٌسياسػػػة النّْفطية عمى عكس المممكةالنفس  معيا يتقاسمكف الذيف منظمة األكبؾ األعضاء في
 . تممؾ دعمػػػػنا أقؿ

ال يجعميا  رفع العقكبات عمى إنتاج النّْفط اإليرانػػػػػػػػػػػي أىفَّ د السعػػػػػػػػػػكدية ػػػػػذا، تعتقػػػػػػػػى ىػػػكعم
ا ر حاسـػػػػلو تأثي أكثر رغبة في الييػػػػمنة بؿ كبالتٌالي، عمى . ياػػػػػكتكجيات عمى مكقؼ األكبؾ أيضن

 رــــوبـــــك وتـــــسك دروــــأندد الباحث ػػػػذا الصػػػػػشير في ىكيي . بشكؿ عاـ السعػػػػػػػػػػكدية الٌسياسػػػة
(Andrew Scott Cooper) :السعوديون َأنَّ  لمشك مجااًل  يدع ال أوضحت بما اْلخيرة، السنوات َأنَّ " بقكلو 

 الذي والتكتيك إيـــــــــــــــــران، منافستياضدَّ  المممكة معركة في حاسم مواجية خط باعتبارىا النّْفط أسواق إلى ينظرون
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 بوسائل حرب بمثابة ىو النّْفط، براميل من بفائض اْلسعار منخفضة النّْفط السوق بإبقاء المتمثل المممكة، استخدمتو
 . (1) "المنافس الطرف عمى قنبمة إسقاط تقريًبا يعادل النّْفط بتجارة فالتالعب اقتصادية؛

مجازفة  ةأيٌ  أىفَّ  بىٍيدى ش مناكرة لخفض اإلنتاج ػػػتتمٌتع بيام مف الناحية التقنية المممكة أىفَّ ع ػػػػػمك 
سنكات بعد  نّْفطياي ستككف في صالح إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف الٌتكاقة إلى بيع ػػػػالحال فعؿ في الكقتالذا ػػػػػتنجـ عف ى

تتعافى أسعار  )العرض( ألجؿ أفٍ  السعػػػػػػػػػػكدمبمعنى أف تخفيض اإلنتاج  أىم ،مف العقكبات طكيمة
ية عبر النّْفط السكؽعنا إلى ػػػػالتي تسعى إلى العكدة سري إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافيا لصالح ػػػػيجعميا تفقد أسكاق النّْفط

رح ػػػػحيث ص .(2) مبلييف برميؿ يكمينا( 04)أىم  المتتالية استرجاع حصتيا مف السكؽ قبؿ العقكبات
الخام بمقدار الربع  النّْفطبالده سترفع انتاجيا من  َأنَّ بقكلو: "، نةـــدار زنكــــن نامــــبيج اإليرانػػػػػػػػػػػي النّْفطكزير 

خالل السنوات الخمس القادمة. وىذا من خالل تطوير الحقول الجديدة مع تحسين وضع المخازن النفطية القديمة 
ما  َأيماليين برميل يومًيا،  05ماليين لتصل إلى  04في النياية بزيادة طاقتيا اإلنتاجية من  إليـــــــــــــــــرانلتسمح 
األمر يتطمب مزيدنا مف الصبر  أىفَّ كف ػػػحممفي حيف يرل المي  .(3)" االنتاج العالمي بالمائة من 05يعادل 

 .النّْفطالكاممة لعكدتيا لسكؽ  ثػػػػارباآل إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافحٌتى تشعر 

ؾ ػػػذلمف الناحية االقتصادية ذات حٌديف، تعتبر  النّْفطيةالسعػػػػػػػػػػكدية  الٌسياسػػػةأىفَّ  يقة،ػػػػكالحق
فمف . الخطيرة الٌسياسػػػةال يمنع عنيا المخاطر الناجمة عف ىذه  لمنّْفطإمبراطكرنا  السعػػػػػػػػػػكديةاعتبار أىفَّ 

داخؿ لخمؽ التكازف المالي  الكاحد النّْفطلبرميؿ  حدكد السعر األنسب فٌ فإ ناحية اقتصادية صرفو
 Fiscal Break-Even Oil)ي ــــالـــادل المـــر التعـــسع بػػ: سميو االقتصاديكفما يي  أك السعػػػػػػػػػػكدية

Price)  بمقدار ما تقترب إالٌ  النّْفطيةلف تظير عمى الدكؿ  االقتصاديةالعافية  أىفَّ يعني  الذمػػػػػػػػػػػػػػػ 
حجـ  أىفَّ ا ػػػدكالرنا، عممن  105,60 يقدر بػػ: ػػػػػػػػػػػػػػػ ىذامف سعر التعادؿ في السكؽ العالمية  النّْفطأسعار 

 في التعادليالسعر يقدر  في حيفجمالي الناتج المحمي(، إ)مف  %21,60ي يساكم ػػالعجز الحال
 () جمالي الناتج المحميإ% مف 2,90يساكم  اإليرانػػػػػػػػػػػيدكالر، كالعجز المالي  87,20: بػ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

                                                           
، شكىد 2016مارس  14، نون بوست أىـ أسمحتيا ضد نفسيا"، السعػػػػػػػػػػكديةأندرك سككت ككبر، "ىكذا استعممت ( 1)

 <https://bit.ly/2ILvNPq>، في: 2018فبراير  15في 
، 20، مج دراسات شرق أوسطية مجمة: الكاقع كالمستقبؿ"، اإليرانػػػػػػػػػػػية -السعػػػػػػػػػػكدية محجكب الزكيرم، "العبلقات  (2)

 .92 ص(، 2016) 76العدد 
، 9578، رقـ 37، السنة العربـــــــــيّ كييان سنكات"،  5الخاـ بمقدار الربع خبلؿ  النّْفط"زنكنة: سنرفع انتاجنا مف  (3)

 >http://kayhan.ir/ar<، في:2017سبتمبر  25، شكىد في: 2017مايك  28
()  

see : "OPEC member Fiscal break-even price Fiscal deficit", at: <http://bit.ly/2NRNjcd > 

http://kayhan.ir/ar
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دؿ ػػػػػت ،ددػػػػي ىذا الصػػػػكف .(1) عمى المممكة امني إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعمى  ًحدَّةالكطأة أقؿ  أىفَّ ا ػػتمقائين  ما يعني
 (Robert Looney)ي ـــرت لونــــروبالباحث االقتصادم  األرقاـ كالتقديرات االقتصادية التي أدلى بيا

لى  175إلى  2025سيرتفع عاـ  السعػػػػػػػػػػكديةالتعادلي الذم تحتاجو  النّْفطسعر  أىفَّ   320دكالر، كا 
عكبات مالية في حالة المممكة ستكاجو مستقببلن صُّ أىفَّ ما يعني مرة أخرل  .(2) 2030 عاـ دكالر بحمكؿ

 ا بعيف االعتبار عدد السكافػػػػخذنأعكبات قد تككف أخطر ىذه المرة إذ ما استمرارىا في نفس النمط، صي 
ؾ عف الخمؿ الذم أصاب بعض األعمدة ػػالمتزايد كارتفاع معدؿ البطالة بيف الشباب، ناىي السعػػػػػػػػػػكدييف
  رة الحاكمة.ػػػكاألسالٌكىىابٌية عمى غرار الٌسياسػػػي  لمنػػػػػػػػظاـاألساسية 

 العبلقػػػػػػات في  ستقبلن مي  تغٌيرنامي  ارهػػػػباعتبالفارسػػػػػػػػي  - العربػػػػػػػػػيٌ الخميج  نّْفطأىفَّ اؿ، ػػػػػكالح
ينا مف ػػػػزءن رئيسػػػػػؿ جشكٌ يي  السعػػػػػػػػػػكدم عمى كجو التحديد – اإليرانػػػػػػػػػػػي ية بشكؿ عاـ كالصػػػػػػػراعػػػالخميج

اريخ قميبلن إلى ػػػػا بالتػػػػعدن لك ى ىذا بكؿ كضكحػػػ، كيتجمكالعالـ ككؿ اريخ في ىذه المنطقةػػػػحركة الت
منطقة في  الدكلػػػػية ك  اإلقميمػػػػػػػية الٌسياسػػػةا في ػػػاسين ػػػػالبتركؿ لطالما لعب دكرنا أس أىفَّ نجد  حيث الكراء،
ؿ ما نتج عنو مف تحكالت ػػػػكك 1971ا مف الخميج عاـ ػػ، فخركج بريطانيالفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ  الخميج
الدكر الذم لعبتو  أىفَّ ما ػػػػك .(3) اإليرانػػػػػػػػػػػي النّْفطقطاع  خسارتيا لمكقعيا في يو الرئيسػػسببكاف 

( شٌكؿ ضغطنا ىػػػكلصدمة النّْفط األي ) 1973 عاـر النّْفطي ظالحاـ ػػػػأيالسعػػػػػػػػػػكدية كالدكؿ العربػػػػػػػػػٌية 
ضماف  ع عف دعميما لمكياف الصييكنػػػي بغيةػػػػتتراج يةالغػػػػرب الدكؿ بشكؿ كبير كجعؿ ييفربػػػػأقمؽ الغ

كخكؼ  )التأميـ( كاف بسبب النّْفط إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافحككمة مصدؽ في  أسقاطأىفَّ إضافة  كم.ػػػػالطاق انيمػػػأم
بلكة عمى ػػػػػع ة ىائمة،ػػػػػي الذم يممؾ ىك اآلخر إمكانيات طاقكيػػػػػاالتحاد السكفيات مع رب مف تحالفوػػػالغ
ي عمى ػػػالثبلث العدكاف) 1956 عاـ في في أزمة قناة السكيس يةرئيساب الػػػأحد األسبكاف النّْفط  ،ذاػػػػى

اضطرابات عمى كما صاحبيا  األيكلػػػػػىكحرب الخميج  ،1979سنة اإليرانػػػػػػػػػػػية ، كفي الثكرة مصر(
 بلت.ػػػرب الناقػػػح بػػػ: رؼػػػػفيما عي مستكل إمدادات البتركؿ 

اردة كانتصار الكاليات المتحدة ػػػرب البػػػكضع حد لمح النّْفط قبؿ ىذا فيت أسعار ػػػػساىمما ػػػػػك
ا عالمينا لمطاقة يعٌكؿ بشكؿ كبير عمى عا نعمـػػػػكم يػػػاد السكفييتػػػػفييا، فاالتح ائدات النّْفط ػػػػ، كاف منتجن

عتقد ، كالذم يي 1986ك1985بيف عامي  ما بالنّْفطراؽ السكؽ ػػػػػػإغبقرار السعػػػػػػػػػػكدييف  أىفَّ  غيركالغاز، 
                                                           

، في: 2017سبتمبر  23المطمكبة: نظرة مستقبمية"، شكىد في:  النّْفطكليد عبد الحي، "أسعار  (1)
<http://bit.ly/2uuvljO> 

 .44 ، صالمرجع السابقبكؿ ارتس ككاركليف ركالنتس،  (2)
ترجمة: نجاة الصميبي الطكيؿ )أبك ظبي: ىيئة أبك ظبي لمسياحة  لمنّْفط، الّسياسيةالجغرافيات فيميب سيبيؿ لكبيز، ( 3)

 .386(، ص 2013 كالثقافة مشركع "لفظة"،
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في األسعار مما  ار كبيرػػػانيي إلىأدل  افػػػػالد ريغػػػػي ركنػػػػػجاء استجابة لطمب إدارة الرئيس األمريك أىنَّوي 
 .(1) بسقكطػػػػوكعجؿ  العارمةأدخؿ االقتصاد السكفييتي في حالة مف الفكضى 

في نتصرنا راؽ مي ػػػػركج العػػػػفخ ا،ػػكحاسمن  اػػػػيمن مي  ادكرن  لمنّْفطاف ػػة كالثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثركب الخميج ػػػػػي حػػػكف
كانت  أيف ،العربػػػػػػػػػٌية لى التمكيؿ القكم مف دكؿ الخميجإيعكد ( 1988 – 1980) األيكلػػػػػىحرب الخميج 
لؤلكبؾ عاـ  67ألؼ برميؿ في السكؽ المحايدة، كفي الجمسة  280تبيع لحسابو يكمينا  السعػػػػػػػػػػكدية

، حيث قامت دكؿ إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافإلى خفض قيمة سعر البتركؿ كتكجيو ضربة  السعػػػػػػػػػػكديةسعت  1985
إلى أدنى  البرميؿ الكاحد منوى كصؿ سعره حتٌ  ،بالنّْفطراؽ لمسكؽ ػػػػػػي بعممية إغػػمجمس التعاكف الخميج

اب عدـ ػػرجع أسبرفسنجاني يي  السابؽاإليرانػػػػػػػية رئيس الجميكرية أىفَّ ى حتٌ  .(2) اريخوػػػػػتمستكل في 
قادرنا  العػػػػراؽ، فيما كاف نّْفطياراؽ بقكة إلى عدـ قدرتيا عمى تصدير ػػػػالحرب مع الع إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافخكض 

الثانػػػػػػية  حرب الخميج لمكػػػػكيت في العػػػػراؽغزك  أىفَّ  كػػػػػما. العسكريػػػػػػػةك  النّْفطيةعمى عقد االتفاقيات 
 العػػػػراؽكيت انتاجيا ما اعتبره ػػػاريخية يعكد إلى رفع الكػػػإضافة إلى األسباب الت (1991 – 1990)

، 1990في الخميج ) كالغربػػػػي األمريكػػػػػػيمباشرنا في التدخؿ سببنا  النّْفط ا كافػػػػكم .مساسنا باقتصاده
 . فيومباشر كدائـ  أمريكػػػػػػيرم ػػػػفرض كجكد عسك( ك 2003

يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف السعػػػػػػػػػػكديةالنّْفػػػػػطيػػػػػة المنتيجة مف طرؼ كؿ مف  الٌسياسػػػة فػػػػػػػكع ا القكؿ ػػػمكننفيي ، كا 
أكبر منتجيف لمنّْفط في المنطقة تنتيجاف نيجيف  كثػػػػػانػػػػػػػػػػيأٌكؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػ عمى التكالي باعتبارىما ػػػػػػػػػػػػػػػأىنَّيما 

تعارضيف فيما يتعمؽ بإنتاج كتسعيرة النّْفط ضمف منظمة األكبؾ مي  أىنَّيماكمنطقيف أقؿ ما يقاؿ فييما 
كف كبالتحديد الكاليات المتحدة ػػػػاؤىا الغربيػػػالمكقؼ الذم يفضمو حمفحيث تتزعـ الرياض عادة 

ذا المسعى كؿ دكؿ مجمس التعاكف الخميجي األعضاء في منظمة األكبؾ ػػػػ، يساندىا في ىةاألمريكػػػػي
 عف قرار 2018ر، ىذه األخيرة التي أعمنت في ديسمبر ػػػػػػارات، كقطػػػت، اإلمػػػكيػػػكىي كؿ مف الك

 . 2019انسحابيا مف األكبؾ مع  مطمع السنة الجديدة 

إلى زيادة اإلنتاج )العرض( الذم ينتج  اػػػػكالضعيفة ديمغرافين  افطين ى ىذه الكتمة القكية نّْ ػػػػتسعك 
ا انخفاض في األسعار تعكضو ىذه الدكؿ مف خبلؿ الزيادة في كمية االنتاج كالسيطرة عمى ػػػعنو آلين 

كمعيا مجمكعة ميمة مف دكؿ األكبؾ عمى  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافأسكاؽ جديدة، ىذه الفمسفة تتناقض مع رؤية 
يضر  المممكةى التي تقكدىا ػػػكلمسعى الجماعة األي  أىفَّ بل، التي تعتبر ػػػػر، كفنزكيػػػ، الجزائالعػػػػراؽغرار 

                                                           
 .المرجع السابقأىـ أسمحتيا ضد نفسيا"،  السعػػػػػػػػػػكديةأندرك سككت ككبر، "ىكذا استعممت ( 1)
 .88 - 87، صالمرجع السابقسركيس ابك زيد،  (2)
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كالحفاظ عمى عافيتيا يكمف في  النّْفطيةالكسيمة الناجعة الستقرار السكؽ  أىفَّ ترل  أىنَّيا، إذ باقتصادياتيا
 إذا التزمت دكؿ األكبؾ بحصص فائض، كىذا ال يتحقؽ إالى  ؾضبط عممية اإلنتاج بحيث ال يككف ىنا

النّْفطية يككف الصػػػػػػػراع النّْفطػػػػػػػػػي بيف ذا التناقض في الٌسياسػػاػػت ػػػػككنتيجة لي .(1) معينة لئلنتاج
، ترل فيو إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف كيخدـ أىدافػػػيا طيراف كالرياض، فما تعتبره السعػػػػػػػػػػكدية يصب في مصمحتيا

 رب عمى حسابيا.ػػػإضرارنا بيا كبشعبيا كخدمة لمغ

، الذم يضر بكمتا الدكلتيف النّْفطػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراعات ىذا ػػػػفي ىذا السياؽ تداعي ناػػػػػا ييمػػػػم
ا   تتحمميا الدكلتيف عمى المدل المتكسط مكف أالٌ يتطمب نفقات ىائمة يي  إقميمػػػػػػػيلعب دكر  أىفَّ خصكصن

 االقتصادية، ما قد كنتائجيا الٌسياسػػػي السمكؾ تداعيات بيف مف المستحيؿ الفصؿ أٌنو ناىيؾ كالبعيد،
 التي نشبتاالحتجاجات  كانتاؿ ػػػػى سبيؿ المثػػػ، فعم يفالٌسياسػػػي لمنػػػػػػػػظاميفات داخمية ػػػفي أزم يتسبب
 فيتدعك  (18 – 2017 اإليرانػػػػػػػػية )االحتجاجات 2017 ديسمبر 28 يكـ مف ابتداءن  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافداخؿ 

 كتكمف ناف.ػػػػكلب ة كفمسطيفػػػي الخارجي في سكريػػػايقاؼ الدعـ المالك  لمغبلء ال ىتافات المتظاىريف إلى
 تردمركحاني في الكضع االقتصادم المي  اإليرانػػػػػػػػػػػي حسف ـ المشاكؿ التي تكاجو الرئيسػػػػأى لحدإ

امجو ػػػبرن تنفيذفي حاؿ أراد  كعمى حككمتو  عب األمكر كثيرنا عميوصٌ ، ما يي نتيجة انييار أسعار البتركؿ
البسيط ييتـ أكثر بالكضع االقتصادم  اإليرانػػػػػػػػػػػيالمكاطف  أىفَّ ننسى  أال يجب إذعمى أحسف كجو، 

ركحاني فشؿ لحد  أىفَّ ، خاصةن الدكلػػػػية  الٌسياسػػػةكالحالة المعيشية أكثر مما تيمو تعقيدات  الداخمػػػي 
 الدكلػػػػية تمثؿ في كضع اقتصادم أحسف بعد رفع العقكبات الكفاء بعيكده تجاه مف انتخبكه كالمي اآلف في 

  . () إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعف 

 مثؿتي ك ػػػػػػػػػػػػػػػ  ازػػػبامتي األخرل دكلة ريعية ىي اؿ بالنسبة لمعربػػػػػػػػػٌية السعػػػػػػػػػػكدية التيػػػػػس الحػػػػػنف
ا لبلقتصادبحؽ أي   ػػػػػػػػػػػػػػػ ((David Ricardo)ريكاردك  )نسبة لبلقتصادم لدافيد قبؿ ريكادرم ما نمكذجن
 عائدات انخفاضأىفَّ ؾ ػػػػػذل ،نػػػػػػػػػظاميا نيا كاستقرارػػػػػػأم لتعزيز مختمفة بطرؽ النّْفطية أمكاليا تستخدـ
 عمى السعػػػػػػػػػػكدم النػػػػػػػػػظاـ إجبار إلى أدم ال محالةػػػسي العسكريػػػػػػػةالنفقات  ارتفاع إلى باإلضافة النّْفط،
ؾ عف التقميؿ مف ػػػػحجـ مساعدات الدكلة كفرض المزيد مف الضرائب عمى المكاطنيف، ناىي خفض
الرفاىية التي ألفيا  ةػػدكل ا يعني في النياية تغيُّر في مفيكـػػػػممف، يكالمساعدات الخارجيت العمالة

                                                           
 .112 ، صالمرجع السابقميراف كامرافا،  (1)
() الرئاسة ركحاني اآلف، حيث تكلػػػػى عميو مما أفضؿ محمكد أحمدم نجاد الرئيس فترة أثناء االقتصادم الكضع يعد 

 ىك االقتصادم الكضع تحدم كاجو أيف الرئاسة تكلى حيف خاتمي بالرئيس المكقؼ ىذا يذكرنا. النّْفط أسعار انييار مع
 دكالرات. 09 إلى قميمة أشير بعد كانيار دكالر، 18 يساكم النّْفط مف البرميؿ كسعر رئاسة الجميكرية تكلى أيف اآلخر،
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 لفترة زمنية طكيمة ما ينعكس بشكؿ مباشر كسمبي عمى االستقرار االجتماعي كالٌسياسػػػي السعػػػػػػػػػػكديكف
 الرياض كطيرافخطرنا عمى  الصراعية اإلقميمػػػػػػػيةالٌسياسػػػة ىذه  فياالستمرار  ييعدلممممكة. كعميو، 

عمى  تيفاستثنائي ا كمكانةن ػػالتي أعطتيما كزنن  النّْفطيةالفكائض  دافػػػػػيفق يما ال محالةسيجعمحيث 
 الداخمػػػي.االستقرار  زعزعػػػة ناىيؾ عف ،كاإلقميمػػػػػػػيي ػػػػالدكل المستكل

يتحكؿ إلى عامؿ  مكف جدنا أفٍ بؿ يي  الصػػػػػػػراعا في ػػػػا سببن ػػػػدائمن  النّْفطس ػػػػلي ،ؾػػػػػع ذلػػػػػم 
ف ريعيتيف تتضرراف يأك طيراف ىما في األخير دكلت الرياض فكمتا الدكلتيف سكاءن  العبلقػػػػػػات،لتحسيف 

حد أأىفَّ دد ػػػػػذا الصػػػػفي ى (Rosemary Hollis) يســــاري ىولـــــروزمد ػػػػؤكمف انخفاض األسعار، كتي 
اء فترة الرئيس خاتمي كاف الرغبة ػػػالرياض كطيراف أثن العبلقػػػػػػات بيفة لتحسف يالدكافع الرئيس

العبلقػػػػػػات  بعثكاف نجاح رفسنجاني في ذا ػػػكقبؿ ى .(1) النّْفطالمشتركة في كقؼ تدىكر أسعار 
اف الحياة بالنسبة ػػػػشريالتي تعتبر فط في استقرار أسكاؽ النٌ  ريناػػػػجكى بلن ػػػػماعمع الرياض  الدبمكماسية
في  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتيا مساند مف كسب المممكةمف أكثر  التقربف ػػػحيث مك. كالسعػػػػػػػػػػكدية إليػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

 دــعب اراتيػػػاإلمكؿ الباحث ػػػيق ،ذا الصددػػػػكفي ىكبؾ. في منظمة األ مف اإلنتاج ياػػػتزيادة حص ىػػػػمسع
ليذا اإلقميم، فيي التي قربت بين دولو،  والمشاكل جمبت ىذه الثروة اْلىمية واالىتمام أّنو كما" :ا دـــعب قـــالخال

المسؤولة عن كل التحوالت والنجاحات الحضارية والمادية التي  تعتبرباعدت بينيم، فيذه الثروة تا التي وىي أيضً 
 .(2) "تو ونزاعاتو المتكررةالخميجي، وىي سبب كل صراعا اإلقميمـــــــي النـــــــــظامتحققت في دول 

امؿ قكة كنفكذ بالنسبة لكؿ مف ػػػباعتباره ع ا جكىرية كمركزية النّْفطػػػػؽ يتضح لنػػػػما سبػػػػم
بشكؿ  مرتبطنا السعػػػػػػػػػػكدم أصبح – اإليرانػػػػػػػػػػػي ا القكؿ إٌف الصػػػػػػػراعػػػػمكننالرياض كطيراف. كفقنا ليذا يي 

ب االنتباه ػػػػيج تعمقة بالتسعير ككميات اإلنتاج. لكفٌ المي ك  ،المتضاربة لمبمديف النّْفطيةات ػػػػياسأساسي بالسٌ 
ا  مكف ابؾ مع العديد مف القضايا كالممفات حيث ال يي ػػػمتش التنافس عمى مستكل النّْفطىذا  أىفَّ ىنا أيضن

الٌسياسػػػة الخارجية أىفَّ  ًسيَّما ػػػػػراع، اللمصػػ اـػػػػػيككف مستقبلن عف السياؽ الع بأٌم حاؿ مف األحكاؿ أفٍ 
 كعبلقاتيا مع العالـ ككذا استراتيجيتيا قائمةه في جزءو كبير منيا عمى تكظيؼ النّْفط.  السعػػػػػػػػػػكدية

ػػػػػػػػػػػػػػػ أحد  اػػػػمف كجية نظرنػػػػػػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػراع عمى تسعيرة النّْفط كداخؿ أركقة منظمة األكبؾ ييعدك 
الفارسػػػػػػػػي  - العربػػػػػػػػػيٌ  اب الرئيسية لمصػػػػػػػراع كالتشابؾ بيف أكبر قكتيف نّْفطيتيف في منطقة الخميجػػػاألسب

ى ػػػػكعم .كغريمتيا الٌسياسػػػية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف (إمبراطكر النّْفط في العالـ)السعػػػػػػػػػػكدية  ماػػػكى ،بؿ في العالـ كمو
                                                           

 ،23، مج العربـــــــــيّ المستقبل  مجمةالمحتمؿ"،  اإلقميمػػػػػػػي: العبلقات الخارجية كالدكر إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافركزمارم ىكليس، " (1)
 .177(، ص 2000) 258العدد 

 .42ص ، المرجع السابق عبد الخالؽ عبد اهلل، (2)
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السعػػػػػػػػػػكدم التي ارتبطت بنجاح الثكرة  –اب الجكىرية لمصػػػػػػػراع اإليرانػػػػػػػػػػػي ػػػػض األسبػػػس بعػػػػػػعك
الصػػػػػػػراع النّْفطػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػ إٌف  ييعد ،1979 ابتداءن مف سنة إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  يػػػظاـ الميبٌللػػػػػػكقياـ ناإلسبلمػػػية 
اإليرانػػػػػػػػػػػية في فترة حكـ  –السعػػػػػػػػػػكدية العبلقػػػػػػات دت ػػػػدث، فقد شيػػػذا الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سابقنا لي صح التعبير
ا ػػػػػػػراعن ػػػػػ( ص1979 - 1941كم )ػػبيم كبالتحديد حكـ محمد رضا ،(1979 - 1925ة )ػػػاألسرة البيمكي
ف مف يالمساس باألمػػػػػػػػػػف كاالقتصاد اإليرانػػػػػػػػػػػي محاكلةمطالما أيتيمت السعػػػػػػػػػػكدية بفكع، ػػػمف ىذا الن
( الشركات البتركلية 1953 - 1952) حككمة مصدؽات ػػػػػاتيام عمى غرار تيا النّْفطيةػػػػخبلؿ ٌسياس

  .(1) عبر زيادة االنتاج سبب فشؿ ٌسياسػػػة التأميـ التي قامت بيا أٌنياكيت ػػػػالعامؿ في السعػػػػػػػػػػكدية كالك

أكثر بطبيعة  مرتبطه  بيف الرياض كطيراف النّْفطػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراعىذا  أىفَّ ف الجـز ػػػمكيي  ،وػػػػػػكعمي
 النػػػػػػػػػظاـر حٌتى كلك تغيٌ  أىنَّوي ؾ ػػػ، ذلكتكجياتياالٌسياسػػػية ظمة ػػػػالدكلتيف الريعيتيف أكثر منو بطبيعة األن

ا الصػػػػػػػراعيستمر ىذا  حتمؿ أفٍ مف المي  فإفٌ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  يبقى أكثر أسمحة  النّْفطسبلح  أىفَّ  خصكصن
 أىفَّ نبلحظ مف جية أخرل،  ذا مف جية.ػػػػػػػػى اإليرانػػػػػػػػػػػيالنفكذ كضدَّ خصكميا  ضدَّ  الرياض فعالية

رتبطنا بشكؿ أساسي بالٌسياسػػػة النّْفطية السعػػػػػػػػػػكدية التي تعتبرىا السعػػػػػػػػػػكدم مي  –الصػػػػػػػراع اإليرانػػػػػػػػػػػي 
ا ال ػػػػػرب كأمريكػػػػالدكؿ التي تشبو اقتصادياتيا اقتصاد إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف تعمؿ لصالح الغإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف كالكثير مف 

 أىفَّ ؾ ػػػػتنافس السعػػػػػػػػػػكدية في مجاؿ النّْفط رغـ كؿ إمكانيتيا. ذل مكنيا أفٍ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ال يي  أىفَّ  ًسيَّما
ي ىذا المجاؿ تسمح ليا بإغراؽ السكؽ بكؿ سيكلة ما ينعكس القدرات اليائمة التي تممكيا الرياض ف

 سمبنا عمى األسعار كعمى دكلة مثؿ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف جؿ ميزانيتيا كاقتصادىا يرتكز عمى عائدات النّْفط. 

غراءن  ؿػػييمثذا، ػػػػػػع ىػػػػم  اػػػا رأينػػػكمػػػػػػػػػػػػػػػ فيك لمطرفيف،  النّْفط عمى حد سكاءن مصمحة مشتركة كا 
مكف بأٌم حاؿ مف األحكاؿ طيراف، كال يي ك  لكؿ مف الرياض ةاالقتصاديالٌسياسيػػػػة ك  اف الحياةػػػػػػػػػػػػػػػػػػ شري

دمر زاؼ المكارد بيذا الشكؿ المي ػػػػراعية كاستنػػػػاستمرار الحالة الص أىفَّ يككف غير ىذا، يعني ىذا  أفٍ 
ة المفاكضات لحؿ مشاكميما بطرؽ ػػػطاكلاية المطاؼ عمى الجمكس عمى ػػلمطرفيف سيجبرىما في ني

اٌل فيما ميدداف بالزكاؿ. سممية بعيدة عف أسمكب المي  استمرار الحالة  أىفَّ حيث جازفة كالحرب بالككالة كا 
ما الطبيعية ػػػاستنفاذ مكاردىإلى عىاًجبلن أىـ آًجبلن  دمػػػؤ يسراعية ألكبر دكلتيف ريعيتيف في المنطقة ػػػػالص

يدد االستقرار ما يعني انخفاض مستكل التنمية كارتفاع معدالت البطالة ما يي م رعػػػكالمالية بشكؿ أس
 الداخمػػػي.
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ػػػػػػػػػػػػػػػ  دالنظر فيو جيٌ  اػػػأمعنذا ما إ ػػػػػػػػػػػػػػػ ييعد النّْفطػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراعأىفَّ ننا االدعاء ػػػػمكيي رنا، ػػػػكأخي
ف ػػػػػػمكة كاألػػػمقل مصدر ييعد ألىنَّوي بيف الطرفيف ال لسبب سكل  في الصػػػػػػػراع كممػػػفنا رئيسػػػنا ارين ػػػا جكىسببن 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف إمكان كال امتبلؾ السعػػػػػػػػػػكديةػػػػل أىفَّ  مكف االفتراضيي أىنَّوي ، حٌتى يفػػػلمطريف كالنفكذ  يات نّْفطيةػػػكا 
 الٌكىىابٌيةأقكل أسمحة الطرفيف، أقكل مف  ييعدقة ػػػػػفي الحقي إٌف النّْفط .بينيما الصػػػػػػػراع النعدـىائمة 

ا. ميػػػػو في نفس الكقت نقطة ضعفػػػيما كسبب صػػػػراعػػػػكمف السػػػبلح النػػػػككم... كغيرىا، لكنٌ  ةيالشّْيعك 
نٌ النّْفطية المي  ػػػػػػػػػػػػػػػ عبر الٌسياسػػػة ا أعبلهػػػا أشرنػػكم ليس فقط ػػػػػػػػػػػػػػػ ؾ مف ػػػما كذلػػػػتباينة بيف الخصميف، كا 
ة ػػػالٌسياسػػػي في كبل البمديػػػف أبعد ما يككف عف الديمقراطي النّْفطية التي جعمت النػػػػػػػػػظاـ خبلؿ الدمغة

ي ــــراطــــرية الســالم الديمقــــار نظـــأنصار نجد ػػػكأقرب إلى الحكـ التسميطٌي، كفي ىذا المضم
(Democratic Peace Theory) وارد ــــــنة المــــلعك(Resource Curse)  دكف عمى الدكر السمبٌي ػػػػؤكيي

 .اػػػػػالدكلػػػػية كاستمرارىات ػػلممكارد النّْفطية في قياـ الصػػػػػراع

 :الثـــــانــــــــــي المــــــبحــــــــث

 السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي لمصـــــــراعة ـــــــيالفــــــــــــرعاب ـــــــــــاْلسب 

 والطواِئف اتلألقميّ الّسياســـوي  التوظيف اْلّول:المـــــــــطمب 

إحدل أكبر المشاكؿ التي  مف ةرقيٌ ينية أك عً كانت دّْ أات كالطكاًئؼ سكاءن ة األقميٌ ػػػشكممي د ػػػػتيع
ي ػػػنمكذج اليعقكباسنا عمى المركزية كفؽ األي ػػػالقائمة أس (Nation-State)ة ػػة القكميػػػؤرؽ الدكلػػػػمازالت تي 
، كالذيف الدّْيفا مف حيث المغة كالثقافة أك ػػػا أحادين ػػػالذم يتبنى في الغالب نيجن ( Jacobinisme)ي ػػالفرنس

اريخية أك ػػػأك ت ٌسياسػػػيةيسرم فرضو عمى جميع مككنات كأطياؼ المجتمع المختمفة العتبارات 
سانية كاإلثنية صكصيات المً الخي  أىمؿ يػػػنمكذج اليعقكبذا األي ػػػػى أىفَّ ا ػػػػممن عً ، إلخاقتصادية أك اجتماعية...

ا في عدـ االستقرار ػػػداخؿ الدكلة الكاحدة، بؿ اعتبرىا في كثير مف األحياف سببن  ةينية المكجكدكالدّْ 
نجد في  ادر جدنا أفٍ ػػػمف الن أىنَّوي  ًسيَّما الة ليا ػػػات اليكياتيػػػػكتمزؽ الدكلة مما خمؽ العديد مف األزم

  ات.العالـ دكلة ال تخمك مف كجكد أقميٌ 

اف ػػػدنا لمعديد مف األديػػػػاريخو الطكيؿ، كباعتباره ميػػػػط نتيجة لتػػػاألكسرؽ ػػػػالش أىفَّ  ،اؿػػػػكالح
طط ضمف األجندات كالخي  ػػػػػػػػػػػػػػػ يزاؿ الك  ػػػػػػػػػػػػػػػتعاقبة، فضبلن عف ككنو ات كالحضارات المي ػػػكالثقاف
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يني. رقي كالمذىبي كالدّْ لمتنكع العً ؿ بؤرةن خصبة شكٌ االستعمارية كاإلمبريالية لمقكل الكبرل في العالـ يي 
ينية في بمد ما تككف غير راضيةن عف كضعيا سكاءن ة أك دّْ رقيٌ ات كطكاًئؼ عً كجكد أقميٌ  أىفَّ ؾ ػػػػا مف شػػػكم

ٌف األمر ػػػػلك أك ذاؾ. االجتماعي أك الثقافي يعتبر تيديدنا الستقرار ىذا البمد أكأك االقتصادم  الٌسياسػػػي
تحاكؿ أك  ةالطاًئف ة أكخطكرةن إذ صادفت ىذه الحالة كجكد دكلة مجاكرة ترعى ىذه األقميٌ يصبح أكثر 

ا ػػػياسألغراض سٌ  تكظيفيا ارزةن في الحركب ػػػػػمةن براعات الثقافية كانت سً ػػػػالص أىفَّ كية، خصكصن
ة ينا بيف أقميٌ ػػػاتػػػا ىكيػػػراعن ػػػػؿ صشكٌ الكثير منيا كانت تي  أىفَّ ؾ ػػػاردة، ذلػػػبعد الحرب الب كالصػػػػراعات

ا  مف طرؼ أكثرية أك العكس. لكٌف يجب أفٍ  ةضطيدمي  ما  الصػػػػراعاتالكثير مف ىذه  أىفَّ ننتبو أيضن
 كتدعمو.  الصػػػػػػػراعية ترغب في ىذا ػػػكانت لتككف بتمؾ القكة كالًحدَّة لكال كجكد أطراؼ دكل

استغبلؿ  اكلةػػػمحمف  الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ  لطالما اشتكت دكؿ الخميجنا، ػػػػػة دراستػػػػػكفي حال
بينيا، فقد اتيـ صداـ  الصػػػػػػػراعا في تفاقـ ػػػػاعتبرتو سببن بعدمػػػػا ينا ػػػػػياسكالطكاًئؼ كتكظيفيا سٌ  األقمٌيات
ة ػػػعارضة الكرديككذا رعاية كدعـ المي  ،نػػػػػػػػظامو ةبدعـ األكثرية الشّْيعية بغرض زعزع إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافحسيف 

أىفَّ  السعػػػػػػػػكديةلصالحو، في حيف ترل  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافرب ػػػىك اآلخر تكظيؼ ع اكؿػػػػحما ػػػػػلنفس اليدؼ، بين
أىفَّ فتعتبر  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافا ػػػأمٌ كانت دائمنا كأبدنا كراء االضطرابات الشّْيعية في شرؽ البمد.  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

كنشر الٌكىىابٌية في  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافنيا مف خبلؿ دعـ األقمية السٌُّنية في ػػػػػأم ةػػػزعزعاكؿ ػػػحتي  السعػػػػػػػػكدية
 أكساطيا.

 األكراؽيستغؿ كؿ  حاكؿ أفيي ير مف ىذه االدعاءات صحيح لؤلسؼ، فكؿ طرؼ ػػػػإٌف الكث
راف التي ــــي اْلطـــاىـــذا؟ ومــــف ىـــّن كيـــ. لكالمتاحة في ىذه المعبة التي تميؿ ألٌف تككف صفرية

مف  المػػػػػػػػػطمبىذا في  اكؿ تكضيحوػػػنحذا ما ػػػػى رض؟ــــذا الغــــل ىــــد عمييا كل دولة من أجــــتعتم
براز كاق السعػػػػػػػػكدية – اإليرانػػػػػػػيةخبلؿ التركيز عمى الحالة  كالطكاًئؼ القابمة لمتكظيؼ  األقمٌياتع ػػػكا 

 في كبل البمديف كاحتماؿ تكظيفيا في المستقؿ.  الٌسياسػػػي

 ات والطواِئف ى اْلقميّ ـــــــــــي معنــــــــف :ّول الفــــــــــــرع اْل 

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافات كالطكاًئؼ بيف لؤلقميٌ كم ػػػياسؿ الخكض في مشكمة التكظيؼ السٌ ػػػقب أسػػػػال ب
أبسط  أىفَّ  ،ةػػػة كالطاًئفة. كالحقيقنتعرض بشيء مف التعريؼ كالشرح لمفيكـ األقميٌ  أفٍ  كالسعػػػػػػػػكدية

ز بخصائص مختمفة جماعة بشرية تتميٌ  أىنَّيا (Minority Group)ة نقدمو لمفيـك األقميٌ  مكف أفٍ تعريؼ يي 
ينا أك ػػػػينينا أك دّْ ػػػػرقا عً ػػػز إمٌ مكف أغمبية عددية، كيككف ىذا التمايٌ شكٌ أفراد المجتمع الذيف يي عف بقية 

اف لكصؼ عبلقات القكل االجتماعية بيف ػػػة" في بعض األحيكينا. كيستخدـ مصطمح "األقميٌ ػػػػلغ
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ي كالعددم داخؿ ػػػالديمكغرافالمجمكعات المييمنة كالمجمكعات التابعة، بدؿ التركيز عمى التبايف 
ؿ ة ال يرتبط بالضركرة بالقمة العددية ذات الخصكصية، فقد تشكٌ مفيكـ األقميٌ  أىفَّ ا يعني ػػػػػػالدكلة. م

أك الثقافية...إلخ )حاؿ الشّْيعة في  الٌسياسػػػيةمف الناحية  تيعد أقمٌية أىنَّيا إالٌ جماعة ما أغمبية ديمكغرافية 
  ف(.ػػػأك في البحريراؽ سابقنا ػػػالع

ور ــــوا بوريكــــفرانسك (Raymond Boudon)ودون ـــون بـــــريمياف ػػػػب الباحثاف الفرنسػػػػػكحس
(François Bourricaud)  أكالن تذكر  األقمٌيات، فإٌف عبارة ماعـــــمم االجتــــدي لعـــجم النقـــالمعفي 

بتجزئة مجمكعة إلى مجمكعتيف داخميتيف عمى األقؿ تككف إحداىما أكثر عددنا مف األخرل، كفي حالة 
سمى أكثرية في حيف يكصؼ البقية أكثر مف مجمكعتيف داخميتيف، فإٌف األكثر عددنا تي  ثىمَّةكاف 

بمجموعات بشرية ذات سمات " :اتاألقميٌ فقد عرفت  العربـــــــــّيةوعة ـــــوســــالما، ػػػػػػػأمٌ  .(1) باألقمٌيات
ينية مشتركة بين ة منيا سمات قومية أو إثنية أو دّْ وخصائص تختمف عن مثيالتيا في مجتمع اْلكثرية، ولكل أقميّ 

أو  طاِئفةفيما بينيا نوًعا وىويًة وانتماًء كما تأخذ تسميات مختمفة مثل: جالية أو فئة أو  اْلقمّياتأفرادىا. وتختمف 
ة وأصوليا، وىويتيا االجتماعية ... وغيرىا من تسميات تدل في الغالب عمى جذور اْلقميّ  أو فرقة أو مجموعة، ةممّ 

 .  (2) "والبشرية

ينية، الدّْ  األقمٌيةة، رقيٌ العً  األقمٌيةكاع مختمفة منيا: ػػػاط كأنػػػأنم األقمٌياتت مفيكـ ػػػكم تحػػػػكتنض
الثقافية،  األقمٌية، اإلقميمػػػػػػػية األقمٌية ،العشائرية األقمٌيةة، القبميٌ  األقمٌيةالمذىبية،  األقمٌية ،المغكية األقمٌية
داىا ػػػػا عػػػػدة الجذكر. كمعدتة القكمية المة االجتماعية، األقميٌ ة االقتصادية، األقميٌ ، األقميٌ الٌسياسػػػية األقمٌية

ة إثنية أك عنصرية كغير بأخرل، مثؿ القكؿ بأقميٌ مشتؽ منيا كمتفرع عنيا أك جامع ليا بصيغة أك 
ينية كالمذىبية أكثر أنماط ات الدّْ ة كاإلثنية العنصرية، ىي كاألقميٌ رقيٌ ات العً ذلؾ. كمع ذلؾ، فإٌف األقميٌ 

ة راعات التي تنشب مف حيف إلى حيف بيف األقميٌ ػػػات ظيكرنا في العالـ، كتكمف كراءىا أغمب الصاألقميٌ 
 . (3)كاألكثرية في بمد ما 

: بأىنَّيا األقمٌيات (Louis Wirth)رث ــــس ويــــلوي يػػػػٌرؼ عالـ االجتماع األمريكػػػػػد عػػػػكق
يزىم عن اآلخرين في المجتمع الذي يعيشون بسبب خصائصيم الجسدية أو الثقافية من مجموعة من الناس يتم تميّ "

                                                           
، ترجمة: سميـ حداد )الجزائر: ديكاف المطبكعات الجامعية، المعجم النقدي لعمم االجتماعر.بكدكف ك ؼ. بكريكك،  (1)

 .50(، ص 1986
، في: 2018يكنيك  01شكىد في: ، العربـــــــــّيةالموسوعة ات"، عادؿ عبد السبلـ، أمؿ يازجي، "األقميٌ  (2)

<https://bit.ly/2IKpLyQ> 
 .المرجع السابقعادؿ عبد السبلـ،  (3)
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ا، ػػػػأمٌ  .(1) "يز الجماعيالي أىداًفا لمتميّ وغير متكافئة، حيث يعتبرون أنفسيم بالتّ خالل معاممتيم بطريقة تفاضمية 
إلى جماعة أك فرقة أك مٌمة أك  أىم ،ة تقريبناإلى نفس معنى األقميٌ  االصطبلحفتشير في طاًئفة كممة 

األشخاص رقٌية. حيث تيعبر الطاًئفة عف مجمكعة مف ينية أك عً نحمة ذات خصكصية مذىبية أك دّْ 
مف  ػػػػػػػػػػػػػػػ تعتبرىا األكثرية ىرطقة عادةن  ػػػػػػػػػػػػػػػكعنا ما ػػػػػينية مختمفة نرقٌية أك معتقدات دّْ لدييـ خصكصية عً 

ة يتسـ ببعض الغمكض نتيجة ارتباطو كتشابكو صطمح األقميٌ مي  أىفَّ  ،اؿػػػػكالحمجمكعة أكبر تنتمي إلييا. 
ا كدقيقنا حٌتى ػػػصطمحمع العديد مف المي  ات القريبة منو مف حيث الداللة، حيث ال يحتكم تعريفنا كاضحن

 ي العاـ. ػػػعمى مستكل القانكف الدكل

سكو ــــفرانشي كاألكاديمػػػػي اإليطالػػػػػي القاضػػػػي مؾ الذم كضعوػػػر تعريؼ ليا ذػػػػؿ أشيػػػػػكلع
، كالذم كاف يشغؿ منصب المقرر الخاص 1979في عاـ  (Francesco Capotorti) يـــورتـــكابوت

ات، حيث يمكف تصنيؼ مجمكعة مف يز كحماية األقميٌ ية المعنية بمنع التميٌ الفػػػػػػػػػػػػرعلمجنة األمـ المتحدة 
 :(2) ليةة عندما تتحقؽ الشركط األربعة التاٌ األفراد كأقميٌ 

 ة عددية مقارنة بباقي سكاف الدكلة؛أقميٌ  .1
 غير مييمنة داخؿ الدكلة؛كضعية  .2
 ينية مشتركة؛أك لغكية أك دٌ  ًعرقٌيةزة ميٌ  .3
 المكاطنة )الجنسية( في الدكلة محؿ اإلقامة. .4

 إيـــــــــــــــــراني ـــــــــــوالطواِئف ف اْلقمّيات :الفــــــــــــرع الثـــــانــــــــــي

عف  1979عاـ اإلسبلمػػػية بعد الثكرة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف اإلسبلمػػػي في الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـى ػػػػتخم
اإلسبلمػػػي ، حيث استبدلو بالمفيـك الٌسياسػػػي لمنػػػػػػػػظاـاه سمفو كيكية ػػػالذم تبن الفارسػػػػػػػػيعد القكمي البي 

)اإلثني(. ىذا المفيكـ المرف  رقيبدؿ الجانب العً  الدّْينيركز عمى الجانب كاألشمؿ، كالذم يي  األكسع
ٌنم النػػػػػػػػظاـجعؿ  ا كانت المفاضمة في الكثير مف ػػػالجديد ال يفرؽ بشكؿ كاضح بيف قكمية كأخرل، كا 

ٌنما باإليماف بالمذىب  األحياف تبنى عمى أساس اإليماف كالتقكل لكٌف ليس بالمفيكـ الكاسع لمكممة، كا 
مكف فصؿ ىذيف الشرطيف إذ ال يي  .يةػػػػػػػالفقيو المطمقة مف جية ثانالشّْيعي الجعفرم مف جية، ككالية 

غير المؤمنيف بكالية  اإليرانػػػػػػػػػػػييفاؿ الشّْيعة ػػػػػ، لذا فقد نالنػػػػػػػػظاـحسب رؤية البعض بعف بعضيما 
                                                           

(1)
 Louis Wirth, "The Problem of Minority Groups", In: Ralph Linton (Edited), The Science of Man in the 

World Crisis, (New York: Columbia University Press, 1945), p 347. 
(2)

 « Qu‘est-ce qu‘une « minorité »? », Association Humanrights.ch, 18.06.2014, accédé le 13/10/2017, sur: 

<https://bit.ly/2KCXRq9> 



 :الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل
  السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع أسبــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

339 

 

ي( نصيبيـ ػػػيف )ميبٌللدّْ أك عمماء  ٌسياسػػػييفكا ػػػكانأالفقيو المطمقة مثمما جاء بيا اإلماـ الخميني سكاءن 
 األخرل غير الشّْيعية.  األقمٌياتمف التيميش كاالضطياد فاؽ في بعض األحياف 

مينية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافأىفَّ  ،كؿػػػػف القػػػػو يمكػػػكمن ي إاٌل باإليماف ػػػػػكأعجم عربػػػػػػػػػيٌ ال فرؽ فييا بيف  الخي
د الدستكر ػػػػؤكأكثرىـ إيماننا بمبادئو، كيي  النػػػػػػػػػظاـبالمذىب الجعفرم ككالية الفقيو المطمقة، فأقربيـ إلى 

صحة ىذا القكؿ إذ يشترط في أغمبية المناصب اإليماف كالية الفقيو المطمقة كمبادئ الجميكرية 
الذم ذكرنيا، حيث ٌكؿ لمسبب األ اإليرانػػػػػػػػػػػية في الدستكر رقيٌ العً  اتما ال يرد ذكر لؤلقميٌ ػػػػػك ة.اإلسبلمػػػي

يتمتعون  ـــــــــــــــقومية أو قبيمة كانوا  أّيةمن  ـــــــــــــــأن أفراد الشعب اإليراني " ( منو،19د في المادة )ػػػؤكيي 
ا، حيث  ثػػػػػانػػػػػػػػػػيكلسبب  ."شابو ذلك بالمساواة فـي الحقوق وال يعتبر المون أو العنصر أو المغة أو ما أىفَّ أيضن

حسب  الدّْينيةات ذا نجده يعترؼ فقط باألقميٌ ػػػػ. ل(1) ة( ييدد كحدة الدكلةيرل أف كجكدىا )األقميٌ  النػػػػػػػػظاـ
ىم  اإليرانيون الزرادشت والييود والمسيحيون:" أىفَّ حيث تشير ب ( مف الدستكر13ما نصت عميو المادة )

ضمن نطاق القانون. وليا أن تعمل  الدّْينيةالمعترف بيا، وتتمتع بالحرية فـي أداء مراسميا  الدّْينيةات وحدىم اْلقميّ 
 ."الدّْينيةوفق قواعدىا فـي اْلحوال الشخصية والتعاليم 

رقيـ لعدـ اقشكف عً ػػػػنال يي  اإليرانػػػػػػػػػػػييف الٌسياسػػػييفد مف ػػػالعدي أىفَّ  الٌسياسػػػيع ػػػػدؿ الكاقػػػػػػكي
ليس شرطنا لتكلي أىـ المناصب كالمسؤكليات في البمد،  الفارسػػػػػػػػيرؽ ، فالعً الٌسياسػػػيأىميتو في الترقي 

ليسكا مف اإلسبلمػػػية الذيف تكلكا مناصب ميمة في الجميكرية الدّْيف كرجاؿ  الٌسياسػػػييففالكثير مف 
شبو  أىفَّ في ىذا الصدد روا كيشير الباحث اف الخميني كخامنئي. الميرشػػػػػػػدبما فييـ  فارسػػػػػػػػيأصؿ 

 ييعد التشّْيُّع أىفَّ منذ قياـ الدكلة الصفكية مفادىا  أىممنذ القرف السادس عشر  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافقاعدة تككنت في 
 ا.ػػػػرسن كليسكا في  يةػػػترك بللةيعكد ىذا رٌبما لككف الصفكييف سي ، رؽساس الكالء لمدكلة المركزية كليس العً أ

اإيرانػػػػػػػػػػػيكف بأىنَّيـ  يشعركف إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافشّْيعة  أصبح تقدـ بما كارتباطنا ة رقيٌ انتماءاتيـ العً  كىانتٍ  مىٍيمى
فٍ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكف(، في حيف ال يحس السُّنىة في ػػػرس، أذريػػػرب، في ػػػ)ع كانت ثقافتيـ  بيذا الشعكر كا 

 .(2)كش( ػػػراد، البمػػػ)األك إيرانػػػػػػػػػػػية

% 51رس فييا سكل ؿ الفي ػػػػشكٌ دة اإلثنيات كاألعراؽ حيث ال يي عدتدكلة مي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبر ػػػػعتتي 
مميكف،  16.97% حكالي24 بنسبةة الثػػػػػانػػػػػػػػػػيمميكف نسمة، كيأتي األذريكف في المرتبة  36.08حكالي 

                                                           
 ("، ضمف: عبد العزيز الدكرمالعربػػػػػػػػػٌية منيا )الكرقة كاإليرانػػػػػػػػػػػييفرب ػػػػػسعد ناجي جكاد، "القضية الكردية كمكقؼ الع (1)
، )بيركت: مركز دراسات الكحدة االتجاىات الراىنة وآفاق المستقبل اإليرانـــــــــــية -العربـــــــــّية العالقات ، ]كآخركف.[

 .547(، ص 2001، العربػػػػػػػػػٌية
 .171، ص السابقالمرجع أكليفيو ركا،  (2)



 :الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل
  السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع أسبــــــــــــــاب
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مميكف نسمة  4.98مميكف نسمة، فاألكراد بػػ:  7.07ة بػ: الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثاف المرتبة ػػػبينما يحتؿ التركم
 أيضنا% 04نسبة ب ؾ باألمر بالنسبة لمبمكشػػػكذل%، ك 04نسبة مكف فيشكٌ رب ػػػػػػػالعا ػػػػأمٌ %، ك 07حكالي

أىفَّ  شيرفيي سواري ـــــران شيـــــکام اإليرانػػػػػػػػػػػي، الباحث أٌمػػػػا .األخرل األقمٌياتبعض إلى ، إضافة (1)
القكمية  يمييـ، نسمة ميمكف 80 حكالي عددىـ الغػػػالب مف مجمكع السكاف %51 كفػػػػمشكٌ يي  الفيرس
القكمية ف%، 03 بنسبة العربػػػػػػػػػٌيةالقكمية ف%، 07 بنسبة ةػػػالقكمية الكرديف%، 24 بنسبةية ػػػالترك

ىذه األرقاـ غير رسمية لذا نجد الكثير مف  أىفَّ  ،اػػػر ىنػػػكالجدير بالذك. (2) %02 بنسبة ةػػػالبمكشي
 الدّْيف(. لكٌف ما يجمع كؿ ىذه اإلثنيات كاألعراؽ ىك 02التضارب كالتباعد فييا )أنظر الخريطة رقـ 

 . (3) مف عدد السكاف %99.4بػػ:  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتقدر نسبة المسمميف في إذ  اإلسبلمػػػي،

لتعزيز اليكية الكطنية  الدّْيفيد عمى التشدٌ اإلسبلمػػػية فضؿ الجميكرية تي ، تقدـ ماػػػب اػػػػػػاطن ػػػػكارتب
كاجتماعيـ، زد عمى ىذا طبعنا  اإليرانػػػػػػػػػػػييففيك أحسف أداة لتكحد  ة،رقيٌ كتجنب مشاكؿ االنقسامات العً 

الي، فأٌم إقصاء كبالتٌ  .ليا امتداد خارج حدكد البمد كفي بمداف مجاكرة ليا إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافؿ اإلثنيات في جي  أىفَّ 
قاربة المي  ذا، فإٌف ىذهػػػػػؿ ىػػػػػع كػػػػػمي. ػػػرقي يجعميا عرضة لمتكظيؼ الخارجأك تيميش ليا لسبب عً 

ينية غير معترؼ بيا دستكرينا رغـ كجكدىا ة كدّْ رقيٌ عً  أقمٌياتلـ تمنع مف كجكد  اإليرانػػػػػػػػػػػيةاإلسبلمػػػية 
الرياض أف تكظفيـ  تحاكؿكش، كىـ العناصر التي ػػػرب، كالبمػػػالعك راد، ػػػعمى أرض الكاقع، كاألك

 .كالسعػػػػػػػػكديةمع شّْيعة الخميج  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكتستعمميـ ككرقة ضغط مثمما تفعؿ 

 إيـــــــــــــــــراني ـــــــــــفرب ـــــــالع :أّواًل 

استاف  بالفارسػػػػػػػػيةسمى كمنا في إقميـ خكزستاف )عربستاف( أك كما يي ػػػػػعم العػػػػربز ػػػػػػيتمرك
رب ػػػ، كيحد خكزستاف مف الغالعػػػػراؽفي الجنكب الشرقي مف  أىم إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافخكزستاف جنكب غرب 

رب كالخميج كمف الجنكب إقميـ بمكشستاف كمف الشماؿ جباؿ إقميـ كردستاف كمف ػػػػكشط الع العػػػػراؽ
فيك  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافر ىذا اإلقميـ ذك أىمية حيكية بالنسبة ػػػ. كيعتب(4) زاجركسالشرؽ كالجنكب الشرقي جباؿ 

                                                           
 .20 - 19، ص ص المرجع السابق، أحمد نكرم النعيمي (1)
يكنيك  09، مركز الجزيرة لمدراسات ("، )تقارير(،1) الٌسياسيةكالحقكؽ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافکامراف شيسكارم، "القكميات في ( 2)

 <http://bit.ly/2LrwWhA> ، في:2017سبتمبر  23، شكىد في: 2013
(3)

 Luis Lugo, (Director), mapping the Global Muslim Population a Report on the Size and Distribution 

of the World’s Muslim Population, the Pew Research Center‘s Forum on Religion & Public Life, October 

2009, P 5. 
   20، ياسة الدوليةالسّ ("، 2في الداخؿ: األحكاز نمكذجا ) اإليرانػػػػػػػػػػػية"األكجاع  جماؿ الديف إسماعيؿ أبكحسيف، (4)

 <http://bit.ly/2mlx2we>، في: 2017سبتمبر  23، شكىد في: 2015أكتكبر 
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في  لمنّْفطفييا كأضخـ مصافي تكريره، كبو أىـ المكانئ حيث أف أكبر مصفاة  النّْفطمكطف أكبر حقكؿ 
، ما جعؿ المسألة (1) بالفارسػػػػػػػػيةسمى ا تي ػػػط تقع في مدينة المحمرة أك خزمشير كمػػػرؽ األكسػػالش

يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ًسيَّما الحساسةن جدنا  العربػػػػػػػػػٌية  . العربػػػػػػػػػٌيةتعرؼ مشاكؿ مع دكؿ الجكار  كا 

ٌنما ينصب مطمبيـ الكحيد عمى الحكـ ػػػػعدي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف عػػػػربعتبر ؾ، ال يي ػػػػع ذلػػػػػػػم اة انفصاؿ كا 
، النّْفطمف خبلؿ المشاركة في اإلضرابات الخاصة بعماؿ اإلسبلمػػػية الذاتي فقط، ليذا فقد دعمكا الثكرة 

ت صداـ حسيف محاكال، رغـ كؿ (2)ية ػػػػػاإليران – العػػػػراقيةأثناء الحرب  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافا كقفكا إلى جانب ػػػكم
و سنة أنّ صرح الشيخ رفسنجاني، " ،ذا الصددػػػػػػكفي ىاءت بالفشؿ. ػػب أىنَّيا بىٍيدى الستمالتيـ أثناء الحرب 

 العــــراقفوًرا تأييده لعرب خزمشير وأثناء الحرب كان  العــــراقحدثت أعمال عنف في خزمشير، فأعمن  1979
 .(3) "خوزستان عمى اْلقل يحاول اقتطاع

ل كاألحكاز طمؽ عميو أشيراىا عربستاف اؾ تسميات أخرل تي ػػػػب إقميـ خكزستاف ىنػػػػى جانػػػػكا 
ا لفظ األىكاز لمداللة عمى ىذا ػػػركبة ىذا اإلقميـ، كمػػػػعاة عي التي يفضؿ استعماليا دي  ا يستعمؿ أيضن

طبللو  العػػػػراؽكحدكده مع  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمكقعو عمى جنكب غرب  أىفَّ اإلقميـ الميـ كاالستراتيجي، حيث  كا 
 التي يممكما العسكريػػػػػػػةعمى الخميج جعؿ منو ذك أىمية تجارية كاقتصادية كبيرة، ناىيؾ عف األىمية 

زة عند الشّْيعة، باعتبار ىذه المدينة مف مراكز الشّْيعة ينية مميٌ تممؾ األىكاز رمزية كمكانة دّْ ا ػػػػكم .(4)
 تيعد أقدـ، كىي بذلؾ األٌكؿ اليجرماريخ التشّْيُّع فييا إلى القرف ػػػػع تػػػػ، أيف يرجإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافة في يالرئيس

الكثير مف  أىفَّ  ًسيَّما الحالة قمؽ دائمنا  تعيش إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ذا ما يجعؿػػػى .(5) إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمدينة شّْيعية في 
  ي لسكانو.ػػػعد القكمالبي  يحاكؿ بعثجيرانيا 

رب )رغـ التحفظ المكجكد في األرقاـ كاإلحصائيات( كىـ السكاف األصميكف ػػػػدد العػػػغ عػػػػػيبمك  
مف مجمكع  %04إلى  %02كف حكالي ييمثممبلييف نسمة، كىـ  5 - 4في محافظة خكزستاف نحك 

                                                           
قبرص: رياض الريس  -)لندف  2ط ، العربـــــــــيّ ات القومية في الوطن العرب وجيرانيم اْلقميّ رياض نجيب الريس،  (1)

  .44(، ص 1991 ب كالنشر،لمكت
ٍنػػػػػػػػػػعنيفيف عبد المنعـ مسعد، " (2)  .85ص ، المرجع السابق "،اإليرانػػػػػػػػػػػية -العربػػػػػػػػػٌية كالعبلقات  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالقرار في  صي
 .98، 91 ، ص صالمرجع السابق قدرت اهلل رحماني، (3)
(، 2016، )بيركت: بيساف لمنشر كالتكزيع، إمارة في دائرة النسيان عربستان - اْلحوازعايدة العمي سرم الديف،  (4)

 .18 - 15ص ص 
، ترجمة: نصير الكعبي، سيؼ عمي 2 ، طلمتشّْيُّعينية دراسة في الجغرافية الدّْ  الشّْيعةأطمس  رسكؿ جعفرياف، (5)

 .183(، ص 2015 )بيركت: المركز األكاديمي لمبحث كاتجاىاتو،
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كالمكانئ الشمالية لمخميج، كيصؿ يعيشكف في الجزر  إيرانػػػػػػػػػػػييفربنا ػػػػاؾ عػػػػػىن أىفَّ ما ػػػػػ. ك(1) السكاف
رب األىكاز يعتنقكف المذىب الشّْيعي االثنا عشرم ػػػػػػعددىـ إلى مميكف كنصؼ المميكف. كمعظـ ع

الجزر كالمكانئ الشمالية  عػػػػرب)بيف النيرينية(، فيما يعتنؽ  العػػػػراقية العربػػػػػػػػػٌيةكيتحدثكف بالميجة 
 عربػػػػػػػػػيةٌ ت قبائؿ ػػػا أصكليـ فتعكد إلى سػػػػػػكيتحدثكف بالميجة الخميجية. أمٌ لمخميج المذىب السٌُّني 

كبرل: بنك كعب، كبنك طرؼ كبنك الـ كبنك ربيعة كبنك تميـ كآؿ كثير كبعض القبائؿ الصغيرة 
  .(2) مثؿ الصابئة كالنصارل كالييكد عربػػػػػػػػػٌيةينية ات دّْ ىناؾ أقميٌ  أىفَّ ا ػػػػاألخرل، كم

العنصرم مف  كالتمٌييزـ خكزستاف قبؿ الثكرة قد تعرض لمكثير مف البطش كالظمـ ػػػػاف إقميػػػػػكك
كـ السبللة ، تمخض عف ىذه الحالة التي كاف يعيشيا اإلقميـ أثناء حي نشاىيالشػػػػػاى النػػػػػػػػػظاـ طرؼ

ظيكر العديد مف الحركات  العربػػػػػػػػػيٌ كر القكمي الناصرية كالبعثية كالفً  ربيػػػػػػػػعالبيمكية كالتي تزامنت مع 
عدادىـ إعداد ثكرين ػػػػػكالثكرية لتنظيـ ع الٌسياسػػػيةالقكمية  ا، كاستطاعت بعض الحركات ػػػػرب األىكاز كا 

كانت نيايتيا مصادمات عنيفة مع قكات  .ترفع شعارات تطالب باالستقبلؿك تحشد الجماىير  أفٍ 
، جبية تحرير عربستان، ككنتيجة ليذه المصادمات العنيفة كاف ميبلد 1956سنة  اإليرانػػػػػػػػػػػية األمػػػػػػػػػػف

الجبية القومية التي ترأسيا محي الديف حميداف. ليعقبيا ظيكر حركات قكمية انفصالية أخرل كػػػػػ: 
. كفي (3) اإلقميـية ػػػػػعراق ، التي كانت تدعي1960سنة  العربـــــــــيّ الثورية لتحرير عربستان والخميج 

في القاىرة كصدرت  العربػػػػػػػػػٌيةركبة األحكاز ضمف جدكؿ أعماؿ القمة ػػػػػنفس العاـ تـ أدراج مسألة عي 
ا عف ميبلد حركة قكمية جديدة تدعى ػػػعم، كأي (4) رب مساندة كاممةػػػػقرارات تساند حقكؽ الع ف أيضن

 . 1966عاـ  الجبية القومية لتحرير عربستانثـ  الوطنية لتحرير عربستان الجبية

مينيةا، أثناء الثكرة ػػػػػػأمٌ  ؤيدنا ليا مي  كالعػػػػربكاف مكقؼ اإلقميـ  ػػػػػػػػػػػػػػػكما أسمفنا سابقنا ػػػػػػػػػػػػػػػ  الخي
ا لحكـ كمي   اب: ػػذا لعدة أسبػػػػػػػكى الشػػػػػاه.ناىضن

                                                           
(1)

 Bijan DaBell ,"Iran Minorities 2: Ethnic Diversity", The Iran Primer ,03/09/2013, accessed on 

13/10/2017, at: <http://bit.ly/2KZwVFj> 
 29، 1182، العدد: الحوار المتمدنياسي ناصع ككاقع مؤلـ"، األىكازم، "تاريخ سٌ  العربػػػػػػػػػيٌ  "الشعب يكسؼ عزيزم، (2)

 <http://bit.ly/2NR6U93>، في: 2017سبتمبر  23، شكىد في: 2005أبريؿ 
، )بغداد: دار ضفاؼ لمطباعة 1979 - 1956الحركة الوطنية في اْلحواز ما بين نكاؿ كشيش محمد الزبيدم،  (3)

 .91 - 88(، ص ص 2013 كالنشر كالتكزيع،
 .10، ص السابقالمرجع عايدة العمي سرم الديف،  (4)
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  ارة ػػػػكقضى عمى اإلمرب ػػػػالعرضا خاف( كاف قد اضطيد الشػػػػػاه ) أىفَّ ، ياـــــلأو
 (1925 - 1819) رداوــــرة آل مــــأس، كبيذا انتيى حكـ 1925التي كانت في اإلقميـ سنة  العربػػػػػػػػػٌية

 . لــــزعــــالشيخ خ)حكـ ذاتي في إطار الدكلة القاجارية(، الذم كاف آخر أمرائيا 
 عتمد يبينما  ،لمنػػػػػػػػػظاـكيكية  الفارسػػػػػػػػيعد يركز عمى البي  الشػػػػػاه كاف أىفَّ ، ثـــــانــــــــــًيا

مينيةال يفرؽ بيف األعراؽ كاإلثنيات إاٌل باإليماف  اإلسبلمػػػي الذمعمى المفيكـ ي ػػػالميبٌللنػػػػػػػػػظاـ  . بالخي
 . (1) أكبركعميو، كاف احتماؿ منحيـ المزيد مف الحقكؽ 

  ٌة كىي تتكائـ ػػػجعفري – يةػػالثكرة كانت شّْيع أىفَّ كاألخير فيك  ثـــــــالــــــــــــالثالسبب ا ػػػػأم
 مع مذىب أغمبية سكاف ىذا اإلقميـ.

مينيةمف الثكرة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافرب ػػػػػؼ عػػػػح مكقػػػػػكيتض مف خبلؿ مكاقؼ الشػػػػػاه ظاـ ػػػػػػػكمف ن الخي
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  العربػػػػػػػػػٌية، أحد أكبر المراجع الشّْيعية الخاقـــــانـــــير ـــــطاى محــــمدآنذاؾ  الدّْينيزعيميـ 

ؤيديف لمخميني كمف أكثر المي  الشػػػػػاه عارضيف لحكـ كممثميـ في حكزة قُّـٌ، كالذم كاف مف أشد المي 
التي كاف  المسمم اإليرانـــــــــــي العربـــــــــيّ جبية الشعب كثكرتو، مف خبلؿ كرقة العمؿ التي قدمتيا 

ات غير يترأسيا الشيخ الخاقاني إلى رئيس الحككمة ميدم بازركاف، كالتي حددت فييا مطالب األقميٌ 
 . (2)في األحكاز ػٌيةالعربػػػػػػػػة كمف ضمنيا األقميٌ  الفارسػػػػػػػػية

المطالب التي قدميا كالده  أىفَّ  يـــــانـــــم الخاقــــمد كاظــــمحؿ الشيخ الخاقاني السيد ػػػػرل نجػػػػػكي
إلى بازركاف آنذاؾ ثـ إلى الخميني كانت عمى نحكيف: منيا ما كاف يتعمؽ بحقكؽ الشعكب غير 

عمكمنا. ما ييمنا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف، كمنيا ما كاف يتعمؽ بتطبيؽ الشريعة كالعدالة العامة عمى صعيد الفارسػػػػػػػػية
 :(3) ، كالتي كانت عمى النحك اآلتيالعربػػػػػػػػػٌيةة في ىذا السياؽ تمؾ المطالب التي كانت تعبر عف األقميٌ 

  ٍ؛العربػػػػػػػػػٌيةتصبح المدارس مف االبتدائية إلى الجامعات تدرس بالمغة  أف 
  ٍبمغتو؛ الفارسػػػػػػػػيةأك غيره مف الناطقيف بغير  عربػػػػػػػػػيٌ يككف القضاء لكؿ  أف 
  ٍكالغاز مف أجؿ  النّْفطيخصص مف ثركات اإلقميـ عشريف بالمائة مف عائدات  أف

 التنمية؛
                                                           

 .60، 57ص ص ، المرجع السابقرياض نجيب الريس،  (1)
 .61 - 60ص ص ، المرجع نفسو (2)
يني كالزعيـ الركحي آية اهلل محمد كاظـ آؿ شبير الخاقاني، "حتى ال ننسى بصمات الرجاؿ )مكاقؼ المرجع الدّْ  (3)

سبتمبر  23، شكىد في: 2012فبراير  16، ثقافيكارون الشيخ محمد طاىر آؿ شبير الخاقاني رحمة اهلل عميو("، 
 <https://bit.ly/2KpG7T8> ، في: 2017
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  ٍكية في جميع األعماؿ في إقميـ األىكاز )األحكاز( ألبناء الشعب لك تككف األ أف
 ؛العربػػػػػػػػػيٌ 

  ٍيككف الحاكـ في الببلد مف ينتخبو الشعب بنفسو؛  أف 
  ٍيحاسب كؿ مف ارتكب جريمة بحؽ ىذا الشعب؛  أف 
  ٍة يرتبط كؿ إقميـو فيما يككف أمرنا مشتركنا لكحدة الببلد بالمركز، أٌما القضايا الخاص أف

 فيبت بيا الصمحاء مف أبناء اإلقميـ؛
  ٍسيـ مخصص في البعثات الخارجية إلكماؿ  العربػػػػػػػػػيٌ يككف ألبناء الشعب  أف

 الدراسات العميا.
ظاـ الجميكرية ػػػػػرب إقميـ خكزستاف )األىكاز( كانعكس عمى عبلقتيـ بنػػػػػػز عميٌ ر ما يي ػػػػػإٌف أكث

كف مف اضطياد أك ػػػػػعانذا ال يي ػػػػجعفرية، كبي - مذىب الدكلة، فيـ شّْيعةيـ عمى نفس ة، أنٌ اإلسبلمػػػي
اء ىذه المنطقة مف تكلي مناصب ىامة كحساسة في الدكلة رغـ ػػػؽ مذىبي ما سمح لبعض أبنيتضي

اإلسبلمػػػية بعد الثكرة  إيرانػػػػػػػػػػػيدفاع  أٌكؿ كزير ران،ــــفى تشمــــمصطة، أمثاؿ: الداخمػػػيعارضة بعض المي 
، الذم يتكلى حالينا األمانة العامة لممجمس األعمى يــــي شمخانـــعم. اإليرانػػػػػػػػػػػيكقائد الحرس الثكرم 

سنة  رئاسينػػػاا ػػرشحن (، ككاف مي 2005 - 1997كحمؿ حقيبة الدفاع ) اإليرانػػػػػػػػػػػيالقكمي  لؤلمػػػػػػػػػػف
، روديالشـــــاىي ــود الياشمـــمــمحستشارنا لمرئيس خاتمي. ، الذم كاف مي درـــــد الصــحمـــم. 2001

 تىٍعًيينوؤخرنا تـ رشحيف لخبلفة خامنئي، كمي ( كأحد المي 2009 - 1999) القضائيػػػػػػػػةرئيس السمطة 
، قائد الحرس الثكرم السابؽ كاألميف ائيـــــن رضــــمحس. النػػػػػػػػػظاـا لمجمع تشخيص مصمحة ػػػرئيسن 

، 2009، 2005) لثػػػػبلثة انتخابػػػػػاترشح الرئاسي كالمي  النػػػػػػػػػظاـالعاـ لمجمع تشخيص مصمحة 
ؤسسيف لمحرس الثكرم القائد بالككالة لمحرس الثكرم في أحد المي  رضـــــائي،مرتضى (، كأخيو 2013

، الذم عيف كزيرنا لمخارجية عاـ حيــــر صالـــــأكب عمـــيإلى عيد الرئيس أبك الحسف بني صدر. إضافة 
ع سنكات كيشغؿ اليـك ػػػػػالذرية ألكثر مف أرب الدكلػػػػية لمطاقةفي الككالة  يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافإل مثبلن ، ككاف مي 2010

ائد السابؽ لقكات ػػػ، القديـــــا نقـــرض مـــحمــد. كالمكاء (1) اإليرانػػػػػػػػػػػيةمنصب رئيس منظمة الطاقة الذرية 
، الذم يشعؿ منصب مساعد رئيس األركاف العامة لمقكات المسمحة ريــــزائــــود جـــمسعو )الباسيج(. 
  .اإليرانػػػػػػػػػػػية
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ارؾ في ػػالتي تش الٌسياسػػػيةخب ا مف النُّ ػػػػحترمن مي  اددن ػػػأنتجت ع العربػػػػػػػػػٌيةة األقميٌ  أىفَّ  ،حػػػػكالكاض
ٍنػػػػػػػػػػػععممية  ذا يبقى أكبر مشكؿ يعاني منو اإلقميـ كينجر ػػػرغـ ىالقرار ما ينفي تعرضيا لمتيميش،  صي

ات يكمف في كاقع التنمية بيذه المنطقة الغنية جدنا بالمكارد كالفقيرة تنمكينا، حيث يعرؼ ػػػػعنو اضطراب
نى التحتية، ما جعؿ جزءن منو يحس إضافة إلى قمة اليياكؿ كالبي المجتمع األىكازم نسبة بطالة كبيرة، 

ف ــــيوس العربػػػػػػػػػٌيةذك األصكؿ  اإليرانػػػػػػػػػػػيز. ىذا االغتراب الذم يعبر عنو الكاتب باالغتراب كالتميٌ 
حاضًرا في المحافظة التاريخية لعرب  يزال الولغاية وقتنا الحالي، فإن حكم الشيخ خزعل  َأنَّوُ " ، بقكلة:زيــــعزي

كتشير كزارة  .(1) "( عاًما90) ياسية منذ أزيد من تسعيناْلىواز، حيث يشعر العرب بأنيم خسروا السمطة السّ 
يز خاصةن في في األىكاز تكاجو المزيد مف القمع كالتميٌ  العربػػػػػػػػػٌيةة األقميٌ  أىفَّ ية ػػػػػالخارجية األمريك
عف حاالت اعتقاؿ  الدكلػػػػية تبمغ، كمنظمات حقكؽ اإلنساف 2005منذ عاـ  كأىنَّوي السنكات األخيرة، 

يز يٌ التم أىفَّ يكف ػػػػػد األمريكػػػػؤكيز أك دعكات لمقاطعة االنتخابات. كيي متكررة لمتظاىريف عرب بسبب التميٌ 
 .(2) ة كالثقافةػػػياسيتركز بشكؿ أساسي في مجاؿ التعميـ كالسٌ 

فٍ ػػػػػع االقتصادم اليػػػذا الكضػػػػػى كانت غير  ش جعؿ بعض الجماعات المعارضة تنشط كا 
عمى  العربػػػػػػػػػٌيةكز عمى القكمية البعثي الراعي ليا، كالذم كاف يري  النػػػػػػػػػظاـبعد سقكط  ًسيَّما القكية، 

ا في دعـ جماعات شّْيعية. ػػػػحرجن  السعػػػػػػػػػػكدية، حيث تجد السعػػػػػػػػػػكديةحساب المذىبية التي تركز عمييا 
ا  ا بعد إقداـ الرياض ػػػػػالعبلقة بيف ع أىفَّ كيبدك كاضحن رب األىكاز كالمممكة ليست عمى ما يراـ، خصكصن
نمر باقر النمر مف خبلؿ بيانات االستنكار التي أصدرىا سكاف ىذا  الشّْيعي الدّْيفرجؿ عمى إعداـ 

ذات الكزف الثقيؿ في  الشخصيَّاتاإلقميـ، لعؿ أىميا كاف مف الشيخ محمد كاظـ الخاقاني، أحد 
 .(3)"التكفيري ابيّ الّوىَ نظام آِل سعود بػػػػػػػػػػػػػػ: " السعػػػػػػػػػػكدم النػػػػػػػػػظاـاألىكاز كالذم يممؾ أتباع كثر، إذ يصؼ 

من العجيب أن تكون  َأنَّوُ شمخاني عقب عمى زيارة الرئيس األمريكي ترامب لمرياض بالقكؿ: " أىفَّ ا ػػػكم
لى معمل إنتاج اإلرىاب في  11لترامب إلى الدولة التي كانت سبًبا في حادثة  اُْلولـــــىالزيارة الخارجية  سبتمبر وا 

 .(4) "المنطقة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 إيـــــــــــــــــراني ـــــــــــف ثـــــانــــــــــًيا: السُّّنـــــة 

رقـ كاحد لجميع  الراعيك نفسيا الدكؿ السُّنىية األكبر  السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةبر المممكة ػػػػتتعٍ 
فيك  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيا ػػػػ، أمٌ يـــــغرافجُ  – تاريخـــياألٌكؿ  :اريفػػػذا راجعه العتبػػػػكى .في العالـ ةالمسمميف السُّنٌ 

بيف  صػػػػػػػراعه بينيا كبيف طيراف ىك  الصػػػػػػػراع أىفَّ ؾ نجدىا تركز عمى ػػػػػػػلذل ،يـــمذىب – يــــإيديولوج
. كحيثما كجدكا ة المضطرديف أينما كانكاحتـ عمييا الكقؼ إلى جانب السُّنٌ ا يػػػ، مكالشّْيعة السُّنىة
 . اإليرانػػػػػػػػػػػيةات لتكظيؼ األقميٌ  السعػػػػػػػػػػكديةمؼ األحسف مف كجية النظر ذا المً ػػػػػى ييعد ،اليكبالتٌ 

ذا الشكؿ المعركؼ ػػػػػة بيما ىك معركؼ إلى أقميٌ ػػػػك إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافلـ يتحكؿ السُّنىة في  ،ػػػػػػينااريخػػػػػت
بيف الدكلة الصفكية كاإلمبراطكرية  ٌسياسػػػي صػػػػػػػراع في القرف السادس عشر، كفي إطار إالٌ ا ػػػػحالين 

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالعثمانية، أيف قاـ الصفكيكف بنشر المذىب الشّْيعي االثنا عشرم كفرضو عمى الناس، كألٌف 
سمى في تمؾ الحقبة لـ يكف فييا عدد كافي مف عمماء الشّْيعة، فإٌنيا كانت تي  كػػػػماارس ػػػػػأك ببلد ف

كجد أرقاـ دقيقة عف عدد تي  ال ،قةػػػػػكالحقي .ربػػػػالشّْيعة الع الدّْيفلجأت إلى استيراد مجمكعة مف عمماء 
الن ادػػػػتحدد أكثر األرقاـ اعت ماػػػػ، فيي تتراكح بيف التضخيـ كالتقميؿ مف عددىـ، بينإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافة في السُّنٌ 

راد كىـ ػػػػليسكا عمى إثنية كاحدة، فمنيـ األك أىنَّيـا ػػػ% كأقصى تقدير، كم10 لىإ %08نسبتيـ ما بيف 
، %02، البمكش حكالي %02اف كىـ حكالي ػػػ، التركم%07ية مف حيث العدد حكالي سُّنٌ  طاًئفةأكبر 
مف الناحية ا ػػػػأمٌ  .كالشافعي (1) المذىب الحنفي إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف في السٌُّنة يتبع غالبيتيـك رب. ػػػػمف الع كجزءه 

الجغرافية معظـ أىؿ السٌُّنة يتركزكف في المناطؽ الحدكدية كعمى األطراؼ فيـ يعيشكف بعيدنا عف 
ٍنػػػػػػػػػػػعالمدف الكبرل كأماكف  ي لمببلد عمى الحدكد ػػػالغربراد يتمركزكف في الشماؿ ػػػالقرار، فنجد األك صي

اؿ ػػػة، كنفس الحػػػػالباكستاني – ةػػػ، كالبمكش في الشماؿ الشرقي عمى الحدكد األفغانيالعػػػػراقية - يةػػػالترك
ا يتمركزف في الشماؿ عمى الحدكد مع تركمنستافػػبالنسبة لمتركم  .(2)اف فيـ أيضن

في  يـينية، كاٌنما يصفدّْ  ةامؿ مع السٌُّنة باعتبارىـ أقميٌ ػػػال يتع اإليرانػػػػػػػػػػػيالدستكر  أىفَّ  ،اؿػػػػػػكالح
اْلخرى والتي تضم المذىب الحنفـي والشافعي اإلسالمـــية وأما المذاىب : "بقكلو (12ة عشرة )الثػػػػػانػػػػػػػػػػيالمادة 

تباع ىذه المذاىب أحرار فـي أداء مراسميم المذىبية حسب أيا تتمتع باحترام كامل، و والمالكي والحنبمي والزيدي فإنّ 

                                                           
أىل السُّّنة في "، ضمف: مجمكعة مؤلفيف، اإليرانػػػػػػػػػػػيةات السٌّّنة في الجميكرية اإلسبلمية "أزمة األقميٌ  رضكاف زيادة، (1)

 .52، 40، 39 ،35(، ص ص 2012 ، )دبي: مركز المسبار لمدراسات كالبحكث،إيـــــــــــــــــران
فة"، ضمف: مجمكعة دراسة سكسيكسياسية في أحكاؿ تشكؿ الكعي الجماعي لمطائً  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافة في نٌ "سُّ  عمي الحسني، (2)

 . 130(، ص 2012 ، )دبي: مركز المسبار لمدراسات كالبحكث،إيـــــــــــــــــرانة في نّ أىل السُّ مؤلفيف، 



 :الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل
  السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع أسبــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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ينية واْلحوال الشخصية )الزواج والطالق فقييم، وليذه المذاىب االعتبار الرسمي فـي مسائل التعميم والتربية الدّْ 
بأكثرية، فإّن واإلرث والوصية( وما يتعمق بيا من دعاوى فـي المحاكم. وفـي كل منطقة يتمتع أتباع أحد المذاىب 

تكون وفق ذلك المذىب، ىذا مع  -فـي حدود صالحيات مجالس الشورى المحمية  -اْلحكام المحمية لتمك المنطقة 
 ".الحفاظ عمى حقوق اتباع المذاىب اْلخرى

تككف الثكرة  في أفٍ  ةن في ظؿ جكار سٌُّني كرغب إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافة في رنا لحساسية كضع السُّنٌ ػػػػػكنظ
دراكن إ ينجر عف ىذا االختبلؼ المذىبي القديـ  مكف أفٍ ا مف الخميني بما يي ػػػسبلمية كليست شّْيعية كا 
كالشّْيعية مف خبلؿ إصدار بعض  السٌُّنيةاإلسبلمػػػية ات الثكرة التقريب بيف المذاىب ػػػبداي اكؿ معػػػػح

الفتاكل التي تحث عمى ىذا األمر كتمؾ التي تحـر انتقاد أك سب الصحابة كالخمفاء الراشديف أك التي 
جعميا تترؾ الكثير  اإليرانػػػػػػػػػػػية - يةػػػػػػػمجيء الحرب العراق فٌ ػػػػ. لك(1) السٌُّنيتجيز صبلة الشّْيعي خمؼ 

آنذاؾ بعض السٌُّنة  اإليرانػػػػػػػػػػػيةالسمبية في العبلقة بيف الشّْيعة كالسٌُّنة، فقد اتيمت الحككمة  اآلثػػػػارمف 
 كالطاًئفية التكفيريةالٌسياسػػػة  عف فضبلن  ذاػػػػػى رتبطكف بأجندة أجنبية تسعى لمقضاء عمى الثكرة.مي  أىنَّيـ

 في ناىضةكالمي  لمسٌُّنة الحصرم التمثيؿ تدعي التي كالجماعات الدكؿ بعض طرؼ مف المنتيجة
  .لمشّْيعة مبادئيا

ى ػػػػكلمطمبية سممية بالدرجة األي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافة السٌُّنية في ا أىداؼ األقميٌ ػػػػػى عمكمن ػػػتبق ،ذاػػػػػػع ىػػػػػم
كالتمتع بحقكؽ كليست انفصالية، فأقصى ما يرغبكف بو التحسيف مف ظركفيـ االقتصادية كاالجتماعية 

 اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـاألخطر عمى  أىنَّيـاء البمكش، الذم يبدك ػػػػ. باستثن(2) كحريات أكثر داخؿ المجتمع
 كاألكثر قابمية لمتكظيؼ. 

 وش )البموج(ـــــالبم - أ

األكثر حساسية مف بيف كؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػ نػػاحسب اعتقادػػػػػػػػػػػػػػػ  (Baloch)عتبر قضية البمكش تي 
نحػػػاكؿ اب ػػػػلعدة أسب السعػػػػػػػػػػكديةأكثر مف قبؿ  اػػػٌسياسػػػكين  كالطكاًئؼ، كالتي يمكف تكظيفيا األقمٌيات
 . تكضيحيا

                                                           
ص ، المرجع السابق ،اإليرانـــــــــــية -والعالقات العربـــــــــّية  ــــــــرانُصْنــــــــــع القرار في إيـــــــــنيفيف عبد المنعـ مسعد،  (1)

66. 
، إيـــــــــــــــــرانفي  السُّّنةأىل "، ضمف: مجمكعة مؤلفيف، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعمراف سميح نزاؿ، "مكجز حاضر ألىؿ في  (2)

 .120، 109ص (، ص 2012)دبي: مركز المسبار لمدراسات كالبحكث، 
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يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاف بصفة عامة عمى الحدكد بيف باكستاف كأفغانستاف ػػػع إقميـ بمكشستػػػػػػيق ، ثمثا كا 
مف مجتمع  ؿ بمكش باكستاف أكبر جزءو شكٌ كيي  ،إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمساحتو في باكستاف كالثمث اآلخر في ( 2/3)

مف  أىنَّوي رغـ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبمكش  ،مبلييف شخص. ما ييمنا ىنا 08البمكش األكبر الذم يتككف مف حكالي 
دنا فتكاجد البمكش عمى جيٌ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافذا ما تدركو ػػػػالصعب فصؿ المسألة البمكشية عف سياقيا العاـ، كى

ية، إضافة كجكد الكثير منيـ في ػػػػاألفغان - يةػػػػية كعمى الحدكد اإليرانػػػػالباكستان – اإليرانػػػػيةالحدكد 
ارات، ػػػػػاإلم ر،ػػػاف، قطػػػػت، عمػػػػجالية كبيرة منيـ في الككي تتكاجد أيف، العربػػػػػػػػػٌيةدكؿ الخميج 
ا استفادت دكؿ ػػػ، كم16,000كحدىا بػ:  السعػػػػػػػػػػكديةعدد الجالية البمكشية في  يقدرك  ،كالسعػػػػػػػػػػكدية

اؾ ػػػىن أىفَّ  بلكةن ػػػػػعمجمس التعاكف الخميجي مف الجالية البمكشية نظرنا لعدد سكانيا الضئيؿ في الجيش، 
 . (1) مما عقد المسألة أكثر العربػػػػػػػػػيٌ شكف في الخميج ييع كشيكخيـزعمائػػػػيـ مف  اميمن  اعددن 

 .J. E)ون ـــج. إ. بيترسد البمكش بأعداد كبير في ىذه الدكؿ حسب ػػػع تكجػػػػػكيرج

Peterson) (2) عكامؿ رئيسية، ىية ػػػػبلثػػإلى ث: 
  لبلنتشار في  يةيتمحكر في االتجاه العاـ لممجتمعات اإلثنية كالطاًئف اْلّول:العامل

 الدكؿ المجاكرة. 
  إذ عمؿ البمكش المرتزقة كجنكد العسكريػػػػػػػة: يتعمؽ بسمعة البمكش الثـــــانــــــــــيالعامل ،

 كخدـ مسمحيف في خدمت أكثر مف حاكـ خميجي كاحد.
  ٌكىجرة العاممة  النّْفطكاألخير: فيك مرتبط أكثر بظيكر  ثـــــــالــــــــــــالثالعامل  اػػػػػأم
 البمكشية.

ا بمميكف ػػػكيقدر عدد سكانيا حالين ألؼ ميؿ مربع،  70 اإليرانػػػػػػػػػػػيةغ مساحة بمكشستاف ػػػػػتبم
، كمف بيف احكليرقية فينالؾ اختبلؼ صكليـ العً ا أي ػػػػػػكنصؼ، كأغمبية البمكش مسمميف سٌُّنة حنابمة، أمٌ 

، إذ يعكد عربػػػػػػػػػٌيافكبقي قمبيـ ككطنييـ  العربػػػػػػػػػيٌ  رب ضاع لسانيـػػػػػع أىنَّيـاآلراء، رأمه يركج إلى 
ما تعتبر ػػػػ. ك(3) رب مف سكاف ما بيف النيرييف كالكمدانييفػػػػإلى الع ػػػػػػػػػػػػػػػ حسب ىذا المنطؽ ػػػػػػػػػػػػػػػأصميـ 

ا، ػػػتنازع عمييا سابقنا مع بريطانيفي األصؿ سكنت كاحة البريمي المي  سعػػػػػػػػػػكديةالبمكش قبيمة  السعػػػػػػػػػػكدية

                                                           
(1)

 "Baloch ،Southern in Saudi Arabia", Joshua Project, accessed on 13/10/2017, at: 

<http://bit.ly/2uEqQD5> 
، ـيـاسـة الـطـائـفـيـة فـي مـنـطـقـة الـخـمـيـجالـسّ ، ضمف: مجمكعة باحثيف، "ج. إ. بيترسكف، "البمكش في منطقة الخميج( 2)

 .16 (، ص2015)الدكحة: مركز الدراسات الدكلية كاإلقميمية،  7تقرير مكجز رقـ 
 .17، 16، 15، ص ص المرجع السابقرياض نجيب الريس،  (3)
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 سعيد بن راشد البموشيكانكا بقيادة الشيخ  أىنَّيـا ػػػػما يفسر تكاجدىـ الكبير في منطقة الخميج، كم
 .(1)مساىميف بشكؿ كبير في حممة آؿ سعكد في نشر مذىب الٌكىىابٌي 

عمى حد تعبير  ػػػػػػػػػػػػػػػ خر مف جاء لتأييد ثكرة الخمينيآكاف البمكش  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافرب ػػػػػس عػػػػكعك
بالبركد  اإلسبلمػػػي تتسـ النػػػػػػػػػظاـى بعد نجاحيا كانت عبلقتيـ ب، كحتٌ ػػػػػػػػػػػػػػػ ريســــيب الـــاض نجـــــري

مثميـ مثؿ كؿ المناطؽ الحدكدية  اإليرانػػػػػػػػػػػييفا، فأغمب البمكش ػػػػيؽ عمييـ اقتصادين يدائمنا، بسبب التض
 الثػػػػػانػػػػػػػػػػيا السبب ػػػػػيؽ عمييـ، أمٌ يالجديد كقاـ بالتض النػػػػػػػػػظاـفي العالـ يشتغمكف في التيريب، كجاء 

عمى  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكف البمكش في ػػػػد القكميشدٌ . حيث يي (2) ةرة التي تخكؼ منيا البمكش السُّنٌ فيك شّْيعية الثك 
ذا ػػػػى ييعد. (3) ةػػػػسيطركف عمى سمطة الدكليز أنفسيـ عف الشّْيعة الذيف يي ي( لتميٌ ينيـ )اإلسبلـ السُّنٌ دّْ 
مف  21ػػػػػػػػػػػػػػػ كىي المحافظة رقـ  حافظة سيستاف كبمكشستاف )بمكجستاف(اب التي جعمت مي ػػػحد األسبأ

ة ػػػا، إضافػػػكاألكثر اضطرابن  األقؿ تنميةن  اإليرانػػػػػػػػػػػيةأيف يتمركز البمكش إحدل المناطؽ  ػػػػػػػػػػػػػػػ محافظة 31
قارنة بعديد مف مؤشرات مستكيات الدخؿ كالتعميـ مي إلى ذلؾ تيعتبر مف المناطٌؽ الضعيفة مف حيث 

ا لبلشتباكات المسمحة ػػمنذ عدة عقكد مسرحن  تزاؿ كالىذه المحافظة كانت  أىفَّ ا ػػػالمناطؽ في الدكلة، كم
  .اإليرانػػػػػػػػػػػية األمػػػػػػػػػػفبيف ميربي المخدرات كقكات 

عارضة ذات التكجو العديد مف الجماعات المسمحة المي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافـ المناطؽ البمكشية في ػػػػكتض
ظاـ آؿ سعكد كما يصفو اإلعبلـ ػػػػػكن ألمريكػػػػػالعميؿ ا ،دلــــش العــــجيتطرؼ، لعؿ أبرزىا: المي  الٌكىىابيٌ 

د ا ـــجن، كانـــــار الفرقـــأنص، كاإليرانػػػػػػػػػػػيةالحككمة  ضدَّ كالذم تبنى العديد مف اليجمات  ،اإليرانػػػػػػػػػػػي
في تنامي ىذه الجماعات  األٌكؿ كالمباشرىي السبب  السعػػػػػػػػػػكديةأف  اإليرانػػػػػػػػػػػيكف. كيعتقد يـــالسُّنَ 

 . ـالدعـ لمادم ليا بغرض التشكيش عمييك  لمٌكىىابٌيةالتكفيرية مف خبلؿ التركيج 

 رادـــــاْلك - ب
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الكردية إلى التضخيـ في عددىـ تسمؾ الحككمة العكس، في حيف تقدر فبينما تتجو المصادر 
 09إلى  06مف  أىم% مف إجمالي السكاف 09% إلى 07حايدة نسبتيـ ما بيف حصائيات المي اإل

رس كاآلذرييف، كىـ يتركزكف بعد الفي  بلدات في البرقيٌ ث أكبر العً ػػػػػكف ثالػػػػمشكٌ مميكف نسمة. ما جعميـ يي 
يبلـ: أذربيجاف الغربية، كردستاف، كرمنشاه، إيرانػػػػػػػػػػػيةع محافظات ػػػػعمى أربا ػػػعمكمن   . (1) كا 

 1946 - 1945ما بيف عامي  اإليرانػػػػػػػػػػػييف تكظيؼ األكراد اكؿ السكفييتػػػػح ،اػػػين ػػػػػتاريخ
يـ تككف مدينة مياباد عاصمتيا، لكنٌ  (Republic of Mahabad)دعميـ إلنشاء جميكرية مستقمة 
ما جعؿ مسعاىـ ال يدكـ أكثر مف سنة فقط كمف م ييفػػػػكالبريطان ييفػػػػػػفشمكا في ىذا بعد تدخؿ األمريك

مع مركر ػػػػػػػػػػػػػػػ  يكميا ما فتئت بعض األطراؼ الكردية المعارضة يطالبكف بدكلة مستقمة ليـ، لكفٌ 
لطالما ية، ػػػػمف جية ثان، ك ىذا مف جية عكبة ىذا المسعىالكثير منيـ اقتنعكا بصُّ  أىفَّ دك يب ػػػػػػػػػػػػػػػ الكقت

يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف العػػػػرببيف  شكمةن مكف مي شكٌ كاف األكراد يي  عقدة التي تتقاسميا عدة دكؿ نظرنا لمحالة الكردية المي  كا 
استغبلؿ ىذه القضية لصالحيا إلى   تحاكؿة(، ما جعؿ كؿ دكلة ػػػػسكرييا، ػػػػ، تركإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف، العػػػػراؽ)

األكراد في األصؿ ينحدركف مف نسؿ  أىفَّ اعتبرت  العربػػػػػػػػػٌيةالتاريخية الكتابػػػػات بعض  أىفَّ درجة 
ىاجركا مف الجزيرة  كأىنَّيـ، رــــراد بن عامـــرد بن مـــكُ التاريخية  شخصيَّةكينتمكف إلى ال عربػػػػػػػػػيٌ 
األكراد ما ىـ إاٌل جزء  أىفَّ ، فترل الفارسػػػػػػػػيةا كجية النظر ػػػػػأمٌ إلى المناطؽ التي يعيشكف فييا.  العربػػػػػػػػػٌية

ا كانكا يسكنكف أراضي ػػػػاريخين ػػػػػت كأىنَّيـخصكصية قكمية،  ةال يممككف أيٌ  كأىنَّيـ الفارسػػػػػػػػيمف الشعب 
القديمة.  اإليرانػػػػػػػػػػػيةة ػػؿ الدكلػػػػشكٌ كانت تي التي  (The Median Empire) وروشــــكة كـــمممأك  اـــميدي
ارسية ػػػأصكؿ المغة الكردية تنتمي إلى نفس أصكؿ المغة الف أىفَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػ حسبيـ ػػػػػػػػػػػػػػػد ىذه الرؤية ػػػؤكما يي ػػػػػكم

كىي نفس أصكؿ الشعب  ،رقية ليـ ىي أصكؿ أرية أك ميديةاألصكؿ العً  أىفَّ ا ػػػة(، كمػػػأكربي –ة ػػػ)اليندي
 . (2) الفارسػػػػػػػػي

في   (Primordialist)يةـــالـــــرمورديــــالبمتزمكف بالنظرية رد المي كف الكي ػػػػف القكميػػػػػؤمما يي ػػػػبين
كأمة )قكمية( كاحدة كعاشكا دائمنا في أرضيـ  سحيؽ فو ػػرد كجدكا منذ زمالكي  أىفَّ كالقكمية،  األٌمة

)كردستاف(. كيعتقدكف أٌنو بسبب العكامؿ الخارجية مثؿ اعتداءات األمـ المجاكرة المييمنة كالعكامؿ 
ـٌ تقسيـ كطنيـ كاحتبللو. كالنتيجة الكيردة كاالنقساـ بيف الداخمػػػي  اليكية الكردية  تجزئة تـٌ  أفٍ  أنفسيـ ت

مجمكعة بشرية متجانسة مكحدة  أىنَّيـيعتبر  الكيرداب القكمييف ػػػطخً  شيرا، يي ػػػكعمكمن بالعنؼ كالظمـ. 
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قميمػػػػثنإ ينا تمتمؾ طمكحات كأىداؼ مشتركة بعيدة األمد في تأسيس ػػػػياسينا كسٌ ػػػػكينا كثقافػػػػينا كلغػػػػػينا كا 
 . (1) المستقمةكردستاف المكحدة 

شّْيعية تتمركز ة كردية ة شافعية مع كجكد أقميٌ سُّنٌ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف كيردف الناحية المذىبية غالبية ػػػػػم
عف كامتناعيا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافز بكالئيا لمحككمة المركزية في يا تتميٌ في محافظة إيبلـ ككرمانشاه لكنٌ 

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافرب ػػػػمثميـ مثؿ ع أىنَّيـإضافة إلى  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ككيرد .(2) الكيرديةاالنضماـ لمحركة القكمية 
ا سٌ ػػػػػػزكف بامتبلكيـ تنظيميٌ تضخمة، فيـ ي نّْفطيةيتمركزكف في مناطؽ تضـ مكارد  ينا قكينا لو ػػػػػػياسمن

 1945أسس في سبتمبر ذا األخير تػػػػى .(3) تانيـــــراطي الكردســـــزب الديمقــــالحارض، ىك ػػػعاريخ مي ػػػت
 العػػػػراؽمركرنا ب إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعمى يد القاضي محمد، كظؿ ينشر فكره القكمي عمى طكؿ كعرض كردستاف 

ؤسسو عبد الرحمف قاسممك، الذم اغتيؿ في العاصمة ، كتكلى قيادتو مف بعد مي ةػػػيا كسكريػػػػكترك
ا في 1986عاـ  النمساكية فيينا ، ثـ تكلى الميمة مف بعده صادؽ شرفي كندم، الذم اغتيؿ أيضن

ا مصطفى ىجرم الذم يقيـ في منطقة قريبة مف أربيؿ عاصمة ػػػ. كيقكد الحزب حالين 1992برليف عاـ 
ضافة لمحزب الديمقراطي الكردستاني ىن .(4) العػػػػراؽإقميـ كردستاف  اؾ العشرات مف المنظمات ػػػكا 

 األٌكؿ يؤمف: (02) الكردية اليمينية كاليسارية منيا، كىـ عمكمنا ينقسمكف إلى اتجاىيف الٌسياسػػػية
اده لبمكغ أىدافو تيعد اس الثػػػػػانػػػػػػػػػػي، فيما يبدم الٌسياسػػػيةلنيؿ الحقكؽ  اإليرانػػػػػػػػػػػيةبالحكار مع الحككمة 

 .(5) الدكلة ضدَّ بالنزاع المسمح 

لـ تكف حالة األكراد في  الفارسػػػػػػػػيةكعمى غرار كؿ اإلثنيات غير الشػػػػػاه رة حكـ ػػػػػفتي ػػػكف
يصؿ إلى  مكف أفٍ مي  لو ، فكؿ مكاؿو لمنػػػػػػػػػظاـمعيـ عمى أساس الكالء الشػػػػػاه  فقد تعامؿأحسف حاؿ، 

قامت القبائؿ الكردية  ،ذاػػػػػػكنتيجة لي .أعمى المراكز الرسمية، في حيف يككف مصير المعارضة القمع

                                                           
ترجمة: مسمـ طاالس،  ("،1ياسٌية كتاريخٌية )سٌ  –جعفر شيخ اإلسبلمي، "حكؿ اليكية الكردية: رؤية اجتماعٌية  (1)

 <https://bit.ly/2KqM95U> في:، 2017سبتمبر  23، شكىد في: 2017مايك  08 ،مدارات كدر
 .نفسوالمرجع  (2)
، ص المرجع السابق ،اإليرانـــــــــــية -العربـــــــــّية والعالقات  إيـــــــــــــــــرانالقرار في  ُصْنــــــــــعنيفيف عبد المنعـ مسعد،  (3)

25. 
محمد نظيؼ قادرم لػ )الزماف(: ال  اإليرانػػػػػػػػػػػيياسي لمحزب الديمقراطي الكردستاني احمد االميف، "عضك المكتب السٌ ( 4)

 ، في:2017سبتمبر  23في: ، شكىد 2017يكليك  01، الزمانقكمٌيكف"،  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافأكراد  كشّْيعةنتمقى دعمنا خارجينا 
<http://bit.ly/2uEsFzV> 

، ص المرجع السابق ،اإليرانـــــــــــية -العربـــــــــّية والعالقات  إيـــــــــــــــــرانالقرار في  ُصْنــــــــــعنيفيف عبد المنعـ مسعد،  (5)
25. 
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في مدينة رضائية )أركميا( بدعـ مف البريطانييف بياجمة ثمانمائة  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيةأثناء الحرب العالمية 
ي معيـ ػػػخػارج المدينة، كدعػكا لػعػقػد مػعػاىػدة استقبلؿ ذات اإليرانػػػػػػػػػػػية( مف رجاؿ الشرطة الريفية 800)

ككانت مف نتائج  .(1) اإليرانػػػػػػػػػػػيةطاًئفة شبو مستقمة كىددكا بإلغاء مراكػز شرطة الريؼ  باعتبارىـ
 شارككا بقكة في اإلطاحة بنظامو.  أىنَّيـ كردالضدَّ  الشػػػػػاه القمعية ٌسياسػػػة

الذم كانكا يحممكف بحكـ ذاتي  اإليرانػػػػػػػػػػػييفاؿ األكراد ػػػػمآكرة لـ تتحقؽ ػػػػاح الثػػػد نجػػبع فٌ ػػػػػػلك
الجديد تيديدنا لمثكرة  النػػػػػػػػػظاـما أدل إلى حدكث اضطرابات أخرل في المناطؽ الكردية اعتبرىا م

ية كالذاكرة ػػػػياسكمكتسباتيا مف طرؼ أعدائيا، ما جعمو يتعامؿ معيا بحـز كقكة، خاصةن كأف الثقافة السٌ 
دائمنا  يفعدتسمي ال تثؽ كثيرنا في األكراد، بؿ تعتبرىـ  اإليرانػػػػػػػػػػػية (Collective Memory) الجمعية

كييف في مرحمة، ػػػالصف ضدَّ يكف ػػػػلتكظيفيـ مف أطراؼ خارجية لخدمة مصالحيا، فقد استخدميـ العثمان
سرائػػػػكيستخدميـ األمريكراؽ، ػػػػالع ضدَّ استخدمتيـ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافات، كحٌتى ػػػثـ استخدميـ السكفي يؿ ػػػػػاف كا 

 ا إلى نفس الشيء. ػػػػحالين  السعػػػػػػػػػػكديةى ع، كتسالعػػػػراؽفي 

ا إلييـ بعيف الشؾ كالريبة ػػػينظر دائ اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـرد جعؿ لمكي  الٌسياسػػػيةات ػػػػػفإٌف الصً  من
 خاصةن بعدما قامت السعػػػػػػػػػػكديةبالتعاكف مع  اإليرانػػػػػػػػػػػييفذا تتيـ الحككمة األكراد ػػػػليكال يثؽ فييـ. 

 ا، األمر الذم اعتبرتو طيراف خطرن 2017في  العػػػػراؽبافتتاح قنصمية ليا بإقميـ كردستاف  السعػػػػػػػػػػكدية
يى ــــيحالمكاء  اإليرانػػػػػػػػػػػيةستشار األعمى لمقائد العاـ لمقكات المسمحة المي  يددىا مباشرةن، حيث قاـيي 

ضدَّ  السعػػػػػػػػػػكدية، بتكجيو تحذير لرئيس إقميـ كردستاف مسعكد بارزاني مف مغبة التعاكف مع ويـــــفـــص
كانت السمطات . كقبميا (2) بتسميح أعداء الثكرة السعػػػػػػػػػػكديةالسماح لمقنصمية  ، كىذا مف خبلؿإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

قد أعمنت عف تمكنيا مف تفكيؾ خمية إرىابية مسؤكلة عف عمميات إرىابية، كالتي تقؼ  اإليرانػػػػػػػػػػػية
، اإليرانـــــــــــيةارس ـــــاء فــــة أنبــــالـــــوكبالمنطقة. كحسب  ارــــاب االستكبــــأذنكرائيا ما كصفتيـ بػػ: 

عتقميف فقد تمقى ا العترافات المي فإٌف الخمية كشفت في مدينة مياباد بمحافظة أذربيجاف الغربية، ككفقن 
ي في ػػػعناصر ىذه الخمية اإلرىابية التدريب كاإلعداد كالتمكيؿ مف قبؿ أذناب االستكبار العالم

 .(3) ككممة( اإلرىابيالمنطقة، كبكاسطة حزب النضاؿ الثكرم الككردستاني )

                                                           
 .154 - 152ص ص  ،المرجع السابقآماؿ السبكي،  (1)
ضدىا.. كالحككمة الكردية: لـ نيدد طيراف كال نقبؿ  السعػػػػػػػػػػكدية"إيراف تحذر كردستاف مف مغبة التعاكف مع  (2)

  >https://cnn.it/2L1hpJc<، في:2017سبتمبر  23شكىد في: ، 2016نكفمبر  09، بالعربـــــــــّية CNN تصريحاتيا"،
شكىد في ، 2015مايك  18، بالعربـــــــــّية CNN "إيراف: تفكيؾ خمية إرىابية يدعميا "أذناب االستكبار" بالمنطقة"، (3)

  https://cnn.it/2KZxXkF><:، في2017سبتمبر  23

file:///C:/Users/7info/Desktop/المقالات%20في%20طور%20الانجاز/%3chttps:/cnn.it/2L1hpJc
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د ىذا ػػػؤككيي  اة انفصاؿػػػػػىـ دع إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاألكراد في  أىفَّ ندعي  مكف أفٍ ال يي  ،ؾػػػػػػـ ذلػػػػػرغ
 ادريـــــيف قــــمد نظـــمح اإليرانػػػػػػػػػػػيلمحزب الديمقراطي الكردستاني  الٌسياسػػػيعضك المكتب المكقؼ 

بل ننادي من أجل الحرية  إيـــــــــــــــــراننا ال نؤيد أي مشروع لتقسيم أنّ األخيرة، حيث قاؿ: "حدل تصريحاتو إفي 
كيرجع ىذا  .(1) "الديمقراطي الفدرالي النـــــــــظاموتأسيس  إيـــــــــــــــــرانوحق تقرير المصير لمشعب الكردي في 

كبلـ عف  ا التي ال تقبؿ أمٌ ػػػكتتقاسميا عدة دكؿ لعؿ أىميا تركيالقضية الكردية معقدة  أىفَّ المكقؼ إلى 
تتحالؼ ىذه  ا أك أفٍ ػػػاء تركيعدتتخفؼ الضغط خشية اس السعػػػػػػػػػػكديةمسألة كردية، قد يجعؿ ىذا 

لؤلكراد. كتبقى أكبر التي تغذم الشعكر القكمي  أىنَّيابداعي  السعػػػػػػػػػػكدية ضدَّ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاألخيرة مع 
ات التي تسكنيا أقميٌ عمى غرار الكثير مف الدكؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػ نػػاحسب اعتقاد ػػػػػػػػػػػػػػػ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافشكمة لدل كرد مي 
 .ى كتفشي البطالة بيف شبابياػػػلك ينية، ىي التنمية بالدرجة األي ة كدّْ رقيٌ عً 

، العربػػػػػػػػػٌيةالبمكشية أك  أك ةػػات سكاءن الكرديالقضايا التي تطرحيا األقميٌ ـ ػػػى أىػػػتبق ،اػػػكمن ػػػػكعم
ا إلى االحتجاج  صفة عامة بنقص اإلنفاؽ الحككمي عمى بالحككمة ترتبط  ضدَّ كالتي تدفعيا دائمن

كالمكارد الطبيعة  النّْفطة الكبيرة كعدـ استفادتيا مف إيرادات رقيٌ ات العً األقميٌ  التنمية في المحافظات ذات
في أقاليميا، كالتي تنفؽ عمى غيرىا المدف كالمقاطعات. إضافة إلى ضركرة زيادة االستقبللية  ةالمكجكد

  ادة الحؽ في استخداـ لغاتيـ المحمية.ػػػالذاتية لؤلقاليـ كزي
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 ()إيـــــــــــــــــرانفي  والدّْيني رقيالتوزع العِ ( توضح 15خريطة رقم )

 

 <https://bit.ly/2z51ljZ>المصدر:

 السعــــــــــوديةفـــــــــــي ات والطواِئف : اْلقميّ الفــــــــــــرع الثــــــــــــالـــــــث

اا ػػػػباعتبارى السعػػػػػػػػػػكديةإٌف  ينية أك ات سكاءن الدّْ شير إلى األقميٌ إسبلمينا ىي األخرل ال تي  نػػػػػػػػػظامن
األساسي لمحكـ الذم ىك بمثابة دستكر غير الرسمي ليا، كباعتبارىا تعتمد القرآف  النػػػػػػػػػظاـة في رقيٌ العً 

ا تعتمد نفس المقاربة  يا مثؿ الجميكرية تجاه األقميات، لكنٌ اإلسبلمػػػية الكريـ كدستكر لمدكلة فيي أيضن
أكد عمى سٌُّنية الدكلة ػػػػػف ليذه المقاربة بؿ تال تطبؽ المفيكـ العاـ كالمر  اإليرانػػػػػػػػػػػيةاإلسبلمػػػية 

 ال تحكم إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعكس ك ذكر لبلختبلفات المذىبية األخرل.  تتحشى أمٌ  أىنَّياكٌكىىابٌيتيا، في حيف 

يف رؽ، كالدّْ ربه مف حيث العً ػػػػحيث غالبية السكاف فييا عب ينيةة أك دّْ رقيٌ ات عً أقميٌ  السعػػػػػػػػػػكدية
% 100% مف مجمكع عدد السكاف، كحكالي نسبة 97ما نسبتو  ييمثؿفي الببلد، إذ  اإلسبلمػػػي الغالب

  .(1) المكاطنيفبيف 

 85ـ بحكالي ، إذ تقدر نسبتيمف المذىب سٌُّنة السعػػػػػػػػػػكدييفا مف حيث المذىب فأغمبية ػػػػػأمٌ 
ة مذاىب، ىي: الشافعية )الحجاز(، ػػػػأغمبيتيـ عمى ثبلثفي  السعػػػػػػػػػػكديةة في %، كيتكزع السُّنٌ 90-

                                                           
() المذىبي. التكزيع في دقيقة غير الخارطة 

(1)
 Luis Lugo, (Director), Op.cit, p17. 
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الشّْيعة الجعفرية ما بيف  ييمثؿ، في حيف (1) الحنبمية )نجد كاألحساء(، كالمالكية )الحجاز، كاألحساء(
. كىـ األكثر عددنا كيتمركزكف في المناطؽ (2) مميكف نسمة(  4 - 2% مف السكاف )15 - 10

كجكد لمطاًئفة اإلسماعيمية الشّْيعية في منطقة نجراف جنكب المممكة، كلمشّْيعة اؾ ػػػا ىنػػالشرقية، كم
ال تكجد  أىنَّوي رب )جدة، كينبع(، إاٌل ػػػالزيديكف في مناطؽ عدة في الجنكب )عسير، جيزاف، نجراف( كالغ

 . (3) اـ رسمية عف عددىـ أك نسبتيـػػػػػأرق

تعاني  أىنَّياات المذىبية التي ترل اسنا في األقميٌ ػػػػشكؿ الرياض أسيكمف مي  ،ذاػػػػػى ىػػػػعم
لمدكلة التي  الٌكىىابٌيةالتيميش كاإلقصاء بؿ االضطياد في بعض الحاالت، كيعمؽ ىذا الجرح النزعة 

، حيث لـ تسمـ األقميٌ  تعتبر كؿ مخالؼ ليا سكاءن سٌُّنةن  ات المذىبية األخرل كالمالكية أك شّْيعة ضاالن
ا مف حيث العقيدة األشعرية كالماتريدية التي الشافعية كال حنابمة مف انتقادات العمماء الٌكىىابٌييف، خصكصن

يبقى حظ كنصيب الشّْيعة، كبالتحديد الجعفرية االثنا عشرٌية األكفر كاألكثر بركزنا  ؤمنكف بيا. لكفٌ يي 
ما فتأت طيراف تسعى إلى  1979 عاـ اإليرانػػػػػػػػػػػيةمنذ انتصار الثكرة  أىنَّوي حيث ترل الرياض ا. ػػػػإعبلمين 
عبلمين ػػػأييدنا معنكين ػػػكالخميج، فقد قدمت ت السعػػػػػػػػػػكديةكمف ضمنيـ شّْيعة  ،في العالـ الشّْيعةتعبئة  ا ػػػا كا 

 - 1979، كبالتحديد في منطقة األحساء كالقطيؼ عامي السعػػػػػػػػػػكديةلمتظاىرات الشّْيعية شرقي 
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافيصؼ  زيزــــف بن عبد العــــنايآنذاؾ  السعػػػػػػػػػػكدمة الداخمػػػيإلى درجة جعمت كزير  1980

رم لمنظمة ػػػػ( الجناح العسكالسعػػػػػػػػػػكدما دعمت حزب اهلل الحجاز )حزب اهلل ػػػ. كم(4) بإرىابي الخميج
 ىذه أىفَّ لتكرار التجربة المبنانية في المممكة، غير  محاكلةك العربػػػػػػػػػٌيةفي شبو الجزيرة اإلسبلمػػػية الثكرة 

 السعػػػػػػػػػػكديةالشّْيعة في  الدّْيفأحد أكبر رجاؿ  فارــــن الصـــالشيخ الحسالتجربة لـ تنجح بعد اعتراض 
يؿ عف االختبلؼ مع قً  الذم ، بعدماالعربػػػػػػػػػٌيةفي شبو الجزيرة اإلسبلمػػػية ؤسس منظمة الثكرة كمي 

أراد تسيير الحركة  أىنَّوي )كقتيا( عمي خامنئي، الذم كصفو البعض  اإليرانػػػػػػػػػػػية الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػس
عارضة الناشطة ؾ عف عبلقاتيا بالجماعات الشّْيعية المي ػػػػناىي .(5) اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػػةضمف أمكاج 

 كالتي كاف الشيخ نمر باقر النمر أحد أقطابيا.السعػػػػػػػػػػكدية ي ػػػشرق

                                                           
 .1 (، ص2007)بيركت: دار الساقي،  السعــــــــــودية،في  الشّْيعةفؤاد إبراىيـ،  (1)

(2)
 Luis Lugo, (Director), Op.cit, p10. 
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 .87، ص المرجع السابق كليد عبد الناصر، (4)
 ، في:2017سبتمبر  23، شكىد في: 2015مارس  15، ربـــــالع"، السعػػػػػػػػػػكديةفي  الشّْيعةأحمد عدناف، " (5)

<http://bit.ly/2zMBEoA> 
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 السعــــــــــودية فـــــــــــي الشّْيعة: أّواًل 

ؤكدة اـ مي ػػػرغـ انعداـ أرق كالٌسياسػػػيةمف الناحية العددية  ةن أقميٌ  السعػػػػػػػػػػكديةؿ الشّْيعة في ػػػػكٌ شيي 
% كأقصى تقدير، 25% لتصؿ إلى 20إلى غاية  %15تتراكح ما بيف  أىنَّياكرسمية عف نسبتيـ، إاٌل 

ا ػػػمكف بذلؾ أكبر تجمع شّْيعي في دكؿ مجمس التعاكف. أمٌ شكٌ مميكف نسمة، كىـ يي  04أزيد مف  أمٌ 
ة كالبدكية شكمت مف الناحية األصكؿ القبميٌ  أىفَّ ، حيث العربػػػػػػػػػيٌ رقية فيغمب عمييا األصؿ أصكليـ العً 

، األمر الذم ال نجده عند شّْيعة الخميج اآلخريف كشّْيعة السعػػػػػػػػػػكديةالتاريخية النكاة الصمبة لشّْيعة 
 .(1) كيتػػػػػػف أك الكػػػػالبحري

تبمغ في المنطقة الشرقية )القطيؼ كاألحساء( التي  السعػػػػػػػػػػكديةز أغمبية شّْيعة ػػػػػكيتمرك
ات الشّْيعية الصغيرة في الحجاز % مف مساحة المممكة، إضافة إلى بعض األقميٌ 31.28مساحتيا 
المنطقة الشرقية ب السعػػػػػػػػػػكديةغالبنا ما ارتبطت المسألة الشّْيعية في  ؾ،ػػػػػع ذلػػػػم. (2) الجنكبيةكالمنطقة 

كاقتصادية كثقافية، ككف المنطقة الشرقية تحتكم عمى أكبر مخزكف  كٌسياسػػػيةألسباب كعكامؿ تاريخية 
. (3) % مف أجمالي االحتياط العالمي( إلى جانب كجكد كميات ىائمة مف الغاز25في العالـ ) نّْفطي

. إضافة ػػػتحتضف المنطقة الشرقية خمسي السعػػػػػػػػػػكديةفي  نّْفطيناحقبلن  فػػػسبعيفمف بيف  مف  أىنَّيـف حقبلن
 . يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالناحية المذىبية شّْيعة اثنا عشرٌية نفس المذىب الرسمي إل

الذم تكقع في إحدل كتبو  (Christopher Davidson)ون ــــوفر م. ديفيدســـكريسترل ػػػػػكي
الشرقية كانت عمى مر  تكاجديف في المنطقةالمي  السعػػػػػػػػػػكديةشكمة شّْيعة مي  أىفَّ ية ػػػػانييار الممالؾ الخميج

ز غير المبرر الذم يالسنيف تتعمؽ حكؿ مدل التخمؼ الذم يعيشكنو مقارنة بالمحافظات األخرل كالتمي
يكاجو أبناء ىذا المذىب كالمنطقة في التكظيؼ، خاصة إذا تعمؽ األمر بفرص العمؿ في القطاع العاـ 

                                                           
في التعامل مع  السعــــــــــودية والعربـــــــــّيةياسات النظم الحاكمة في البحرين والكويت سّ شحاتو محمد ناصر،  (1)

(، ص ص 2011 ،العربػػػػػػػػػٌية، )بيركت: مركز دراسات الكحدة مقارنة(: دراسة 2008 - 2003) الشّْيعيةالمطالب 
130 - 138. 

، 2017سبتمبر  23، شكىد في: 2004أكتكبر  03، الجزيرة"، السعػػػػػػػػػػكديةحمزة الحسف، "الخارطة المذىبية في  (2)
 <http://bit.ly/2NoOjA1> في:

سبتمبر  23، شكىد في: 2004 أكتكبر 03، الجزيرة"، السعػػػػػػػػػػكديةفي  لمشّْيعةياسي نجيب الخنيزم، "النشاط السٌ  (3)
  <http://bit.ly/2Ni6bwg> ، في:2017
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اريخ ػػػالشّْيعة ممنكعكف مف التجنيد. كعمى مر تاف أبناء ػػػػػفي الجيش أيف ك ًسيَّما ال .(1) كالحككمي
في عيد الممؾ عبد  2014شّْيعي، إاٌل كاحد سنة  سعػػػػػػػػػػكدمكزير  المممكة الحديث لـ يكف ىناؾ أمٌ 

تبقى الكثير مف نقاط  اهلل، ككزير دكلة بدكف حقيبة، كىك محمد بف فيصؿ بف جابر أبك ساؽ، لكفٌ 
ا ػػػػ ينتمي إلى الطاًئفة اإلسماعمية، كمأكالن ، فالرجؿ الٌسياسػػػيةكمدل جدكاه  فالتىعًيياالستفياـ حكؿ ىذا 

يف ية الشّْيعية، حيث أف الكزير المعو يدخؿ في خانة رجؿ الثقة أكثر مما ىك تمثيؿ لؤلقميٌ تىٍعًيين أىفَّ 
  قضى جؿ مسيرتو المينية في الحرس الكطني حٌتى بمغ رتبة لكاء ركف.

 ٌسياسػػػية معارضةو  أٌيةا ال نجد فيو ػػػػفإٌنن السعػػػػػػػػػػكديةاريخ الحديث لنشأة ػػػػػإلى التكدة ػػػػػكبالع
ا بن رحً ؤسس كمي فقد كاف مكقفيـ إيجابينا مف فتكحات الممؾ المي  ،شّْيعية لحكـ آؿ سعكد، بؿ عمى العكس

ف بسبب غزكات البدك في البر ػػػػػاف حالة عدـ أمػػػػمنطقة القطيؼ كاألحساء كانتا تعيش أىفَّ بيا، خاصةن 
، كبسبب خصكبة أرضييا كتجارة (2) ذاؾػػػػكالقراصنة بحرنا نتيجة ضعؼ السمطة المحمية )العثمانية( آن

عرضت لؤلطماع كمنو لغزكات القبائؿ  كاألحساء( القطيؼ) امالمؤلؤ التي كاف يمتينيا أىميا، ما جعمي
 لؤلمػػػػػػػػػػفاف سكاف المنطقة يركف في قدكـ عبد العزيز بمثابة عكدة ػػػػػك ،ذاػػػالبدكية كالقراصنة. لي

ؤيدنا ليذه ، كالذم كاف مي ةشّْيعال الدّْيفرجاؿ كبار ، كيتضح ىذا مف خبلؿ مكقؼ المفقكديفكاالستقرار 
الفتكحات ما سمح آلؿ سعكد بالسيطرة عمى المنطقة بدكف بمقاكمة أك بمقاكمة ضعيفة لمغاية، ككمثاؿ 

أفتى بعدـ  أيففي منطقة األحساء  ينــــى بوخمســـموسجتيد الشّْيعي األكبر عمى ىذا نجد مكقؼ المي 
براـ عقد مع زعماء  ليػػػذاما سمح مجكاز مقاكمة قكات عبد العزيز  األخير بالسيطرة عمى المنطقة كا 

، كنفس السعػػػػػػػػػػكدمينص عمى حرية كاحتراـ مذىبيـ شرط عدـ الخركج عف الحكـ  ،الشّْيعة فييا
 .(3) زيـــــريم الخنيــــو عبد الكـــأبالشّْيعي  الدّْيفالمكقؼ تكرار في منطقة القطيؼ مف طرؼ رجؿ 

نٌ  ٌسياسػػػيةليست  السعػػػػػػػػػػكديةة شّْيعة ػػػشكممي  أىفَّ ر ػػػػػغي ما تصطدـ مع الٌكىىابٌية الركف ػػػػفقط كا 
ا ا كتشكيين ػػػػدعن عتقداتيـ التي يركف فييا بً ناىضة في مبادئيا لمشّْيعة كمي كالمي األساسي في دكلة آؿ سعكد، 

ٌي ػػػػػالٌكىىاب – السعػػػػػػػػػػكدمما جعؿ العبلقة بيف األىالي الشّْيعة كالحكـ  لئلسبلـ الصحيح كىرطقة ككثنية،

                                                           
بيركت: مركز أكؿ لمدراسات ) 2، طما بعد الشيوخ، االنييار المقبل لمممالك الخميجيةكريستكفر ـ. ديفيدسكف،  (1)

 .255(، ص 2015كالتكثيؽ، 
)بيركت: دار رياض  1، ج 1973 - 1953 السعــــــــــوديةالحركة الوطنية شرق السيد عمي السيد باقر العكامي،  (2)

 .26(، ص 2011 الريس لمكتب كالنشر،
في التعامل مع  السعــــــــــودية والعربـــــــــّيةياسات النظم الحاكمة في البحرين والكويت سّ شحاتو محمد ناصر،  (3)

 .233، ص المرجع السابق ،(: دراسة مقارنة2008 - 2003) الشّْيعيةالمطالب 
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عمى المنطقة الشرقية )القطيؼ كاألحساء( في مختمؼ أطكار  السعػػػػػػػػػػكديكففي الفترات التي سيطر فييا 
تمسكيف مي  السعػػػػػػػػػػكدييفتككف سيئةن لمغاية بسبب ككف  ةالثـــــانــــــــــيك اُْلولـــــىة ــــالدول ًسيَّما الدكلتيـ، 

يتشرطكا  ألفٍ عتقد الٌكىىابٌي الذم يحارب الشّْيعة كيعتبرىـ غير مسمميف، كىذا ما دفع أىالي القطيؼ بالمي 
 ينية حٌتى يدخمكا في طاعتو كيقدمكا لو البيعة. عمى الممؾ عبد العزيز عدـ التدخؿ في عقيدتيـ الدّْ 

اريخيـ ػػػػىذه المنطقة طكاؿ تشكمة الشّْيعة الٌكىىابٌية فقد عانى سكاف ؾ، تتجاكز مي ػػػػػع ذلػػػم
ينية أك نتيجة لتخصصيـ الزراعي كالتجارم، فيـ ة دّْ ا نتيجة كضعيـ كأقميٌ ػػػػػزنا مف طرؼ الغير، إمٌ يتميٌ 

ا ألسباب اقتصادية أك لجيميـ بأصكليـ ػػػػػف عمييـ إمٌ ػػػقدياحضر لطالما تعرضكا لغزكات البدك الح
ئؾ الذيف لأك ي يييمف عمييا ػػػي الخميجػػػػالطبقات العميا مف النسيج االجتماع أىفَّ ؾ ػػػػذل .(1) ةالقبميٌ 

ينحدركف مف كاحدة مف التجمعات القبمية الكبيرة الناشئة  أىمنقي أصمي  عربػػػػػػػػػيٌ ينحدركف مف أصؿ 
  .السعػػػػػػػػػػكديةال نجده عند شّْيعة  ما ،(2) العربػػػػػػػػػٌيةفي أكاسط الجزيرة 

كىك أساس  السعػػػػػػػػػػكدم النّْفطأغمب  أىفَّ ؾ ػػػػشكمة مرة أخرل لف تنتيي ىنا فقط، ذلالمي  فٌ ػػػػػلك
حيث الميزاف الديمغرافي يميؿ لمصمحة الشّْيعة، ما يجعؿ ب مكجكد في المنطقة الشرقية السعػػػػػػػػػػكديةقكة 
بعد الثكرة  ًسيَّما الككؿ،  النػػػػػػػػػظاـكاستقرار  أمػػػػػػػػػػفاضطراب في ىذه المنطقة بمثابة خطر عمى  أمٌ 

مينية نفس مذىب  ػػػػػػػػػػػػػػػ ا سابقناػػػا أشرنػػػكم ػػػػػػػػػػػػػػػشّْيعة المنطقة الشرقية اثنا عشرٌيكف  ألىفَّ . فنظرنا الخي
اتصاالت معيـ، كمع بقية ربط  بمحاكؿالتي تتبنى كالية الفقيو نائب اإلماـ، فإٌنيا بدأت  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

 – العػػػػراقيةحيث بدأ يتضح ىذا المسعى بشكؿ جمي مع الحرب ب الطكاًئؼ الشّْيعية في الخميج
كالتبشير كال يمت لو بصمة  الدّْيفيخرج عف نطاؽ  ػػػػػػػػػػػػػػػ ارةــــبشا يرل ػػػكم ػػػػػػػػػػػػػػػية ما جعؿ األمر ػػػػػػػاإليران

 شّْيعة أىفَّ  بىٍيدى  .(3) يحكؿ المذىب لكالء لدكلة أجنبية ٌسياسػػػيعمى عكس ما يحسبو البعض بؿ ىك كالء 
 كطنيتيـ عمى صركفمي  كىـ س،ػػػػخام كطابكر االشتغاؿ أك لمخارج بالكالء تيمة أٌية ينكركف السعػػػػػػػػػػكدية

اػػػػت تممؾ ال الشرقية المنطقة أىفَّ  كدليميـ  االحتجاجات كحٌتى الكالء، عدـ أك لمنػػػػػػػػػظاـ عارضةالمي  مف اريخن
 السعػػػػػػػػػػكدم النػػػػػػػػػظاـ لكفٌ  انفصالية، كليست مطمبية احتجاجات الغالب في ىي المنطقة شيدتيا التي
ا منيا، متخكفنا يبقى مينية الثكرة بعد خصكصن  . الشديديف كالحـز بالقكة معيا التعامؿ يفضؿ أيف الخي

                                                           
 .42، ص المرجع السابق ،بين القديم والحديث السعــــــــــودية العربـــــــــّيةتاريخ مضاكم الرشيد،  (1)
 .9، ص المرجع السابقلكرنس لكير، ( 2)
يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافرب ػػػػػعزمي بشار، "الع (3) رب ــــــالع، ]كآخركف. [: مبلحظات عامة"، ضمف: محمد حامد األحمرمكا 

يـــــــــــــــــران  العربػػػػػػػػػيٌ المركز  بيركت:، تحرير: عزمي بشار كمحجكب الزكيرم، )ياسة: مراجعة في التاريخ والسّ وا 
 .21( ، ص 2012 ياسات،لؤلبحاث كدراسة السٌ 
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 فياإلسبلمػػػية  الثكرة انتصار عقب كانت الشرقية المنطقة عرفتيا رحمةػػػم رػػػػأخط ؿػػػػػكلع
 يدعك الخميني أصبح بعدماالداخمػػػي  نوػػػػػػأم في ميدده  أىنَّوي  السعػػػػػػػػػػكدم النػػػػػػػػػظاـ أحس أيفإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف 
 كتكفيؽ الصفار حسف الشيخ قادىا شّْيعية سعػػػػػػػػػػكدية عارضةمي  بركز أعقبيا الثكرة، تصدير إلى صراحةن 
 عنيا انفصمت ما سرعاف لكٌنيا منيا، يناػػػياسكسٌ  اػػػػين ػػػمال اػػػدعمن  كتمقىإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  في مقرىا ككاف السيؼ،
 صدل لقت كالتي كالمكاطنة الحقكؽ ترقية إلى يػػػالداع السممية عارضةالمي  أسمكب أكثر كانتيجت
 النـــــــــظامأشرس معارضة واجييا  1990أن الشيخ حسن الصفار قاد في صيف ": يـــليسحيث يقكؿ  عالمي،

، إذ ترك الصفار وأتباعو إيـــــــــــــــــرانياسي في المممكة بفضل التغييرات التي أحدثتيا حركتو في أعقاب مغادرتيا السّ 
التي ترتبط بحركة الخميني، وأصبحوا يقدمون أنفسيم بمصطمحات عالمية بعد أن غيروا اإلسالمـــية فكرة الثورة 

، وىو وتر حساس يمكن عزفو ةالعربـــــــــيّ لحقوق اإلنسان في الخميج والجزيرة  الدولــــية مسماىم السابق إلى المجنة 
 .(1)"د السوفياتيبعد انييار االتحا

تتكصؿ إلى اتفاؽ  د أفٍ ػػػػبقيادة الممؾ في السعػػػػػػػػػػكديةاعت السمطات ػػػػاستط 1993ي عاـ ػػػػكف
، ارــــن الصفـــحسك فــــق السيــــتوفياف ممثميا كؿ مف ػػػػعارضة الشّْيعية في الخارج، التي كمع المي 

طبلؽ سراح المي ككاف االتفاؽ بينيا ينص عمى العفك الشامؿ  ييف الشّْيعة كالسماح ػػػػياسعتقميف السٌ عنيـ كا 
عادة جكازات سفرىـ مقابؿ إيقاؼ نشاطيـ  ،ليـ بدخكؿ الببلد كعدـ اعتقاليـ عقب ذلؾ  الٌسياسػػػيكا 

ي، أقمؽ ىذا ػػػالبعث النػػػػػػػػػظاـراؽ كسقكط ػػػػر سنكات كاف غزك العػػػػكمكاتبيـ في الخارج. كبعد عش
ىذه المرة عمى حدكد المممكة أصبح  عربػػػػػػػػػيٌ  - يػػػظاـ شّْيعػػػػػػػػ، فاحتماؿ قياـ نالسعػػػػػػػػػػكدم النػػػػػػػػػظاـ

ناشط  450قدـ  السعػػػػػػػػػػكدم لمنػػػػػػػػػظاـ السعػػػػػػػػػػكديةاس، كلمتأكيد عمى كالء شّْيعة ػػػػكشيكنا، كعمى ىذا األس
عبر  ،آنذاؾ األمير عبد اهلل السعػػػػػػػػػػكدمد ػػػػػي العيػػػػشّْيعي عريضة ممضية مف طرفيـ إلى كلكدم ػػػػػػػػػػسع

مطالب يركف  (2) شّْيعية مف القطيؼ كاألحساء كالمدينة المنكرة تضمنت شخصيَّة 18كفد يتككف مف 
ن ـــــي وطـــركاء فــــشالعريضة "ضركرية لتحقيؽ المساكاة الكاممة في المكاطنة، كاف عنكاف ىذه  أىنَّيا
 :(1) أساسييف ىما (02) كمنا حكؿ أمريفػػػػ"، كلقد تمحكرت ىذه المطالب عمدــــــواح

 كىذا مف خبلؿ: ،ةــــاْلمّ دة ـــزيز وحــــتع (1
                                                           

 الميبراليون – الدّْينية المؤسسة – المموك: الحديث السعـــــــودية تاريخالمممكة من الداخل  ليسي،ركبرت  (1)
 .282، ص المرجع السابق ،والمتطرفون

 مكاشفات الشيخ حسن الصفار السعــــــــــوديالحوار والتقارب المذىبي في المشيد ، عبد العزيز محمد قاسـ (2)
 .190(، ص 2007 ،العبيكاف، )الرياض: أنموذجا

، 2017سبتمبر  23شكىد في:  ،2003 أبريؿ 30، الجزيرةكثيقة شركاء في الكطف"، " (1)
 <https://bit.ly/2tNiLfX>في:
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  ة، كمنيا المذىب اإلسبلمػػػياإلعبلف الصريح عف احتراـ المممكة لجميع المذاىب
 ؛الشّْيعي

  التي اإلسبلمػػػية كتمثيميا في المؤسسات اإلسبلمػػػية االنفتاح عمى مختمؼ المذاىب
، كالمجمس األعمى اإلسبلمػػػيكالندكة العالمية لمشباب  اإلسبلمػػػي،ترعاىا المممكة، كرابطة العالـ 

 إلسبلمػػػياالعالمية كغيرىا مف المؤسسات التي تعنى بالشأف اإلسبلمػػػية لممساجد، كىيئة اإلغاثة 
 ؛كاإلنساني العاـ
  ّْيف في المممكة مع سائر عمماء المسمميف مف المذاىب تشجيع تكاصؿ عمماء الد

  .ةاإلسبلمػػػياألخرل كالعمؿ عمى ما يحقؽ التقارب كالتعارؼ بيف المذاىب 
 ، كىذا مف خبلؿ:يةــــدة الوطنــــوحــــال (2

 الفرص أماميـ لخدمة كطنيـ في مختمؼ مع بقية المكاطنيف، بإتاحة الشّْيعة  مساكاة
المياديف كالمجاالت، حيث ال تزاؿ مستكيات كمرافؽ عديدة مف أجيزة الدكلة ككظائفيا تستثني 

ي كتحـر المرأة منيـ مف ػػػػني كالدبمكماسػػػػػػػػػػرم كاألمػػػػػالمكاطنيف الشّْيعة مف العمؿ فييا، كالمجاؿ العسك
 الحاؿ في إدارة تعميـ البنات بكزارة المعارؼ.  ا ىكػػػتقمد مناصب إدارية كم

، حيث تكررت الًجدّْ  عمى مىٍحمىؿً لـ يأخذ ىذه المطالب  السعػػػػػػػػػػكدم النػػػػػػػػػظاـ أىفَّ  ،عػػػػػػكالكاق
، ىذه األخيرة 2011، 2009، 2008، 2006مكجة مف االحتجاجات في المنطقة الشرقية، سنكات 

 الدكليػػػة العبلقات الباحث في ياػػػػما كصفػػػػكػػػػػػػػػػػػػػػ كانت  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع أحػػػػػػػػػداثالتي تزامنت مع 
 السعػػػػػػػػػػكديةاريخ ػػػػػأطكؿ كأكبر حركة احتجاجية في تػػػػػػػػػػػػػػػ  (Toby Matthiesen)ن ـــي ماتيســـتوب

، رــــر النمــــر باقــــنمالشيخ  يف شّْيعي ىككالتي تزعميا رجؿ دّْ  .(1) السعػػػػػػػػػػكديةالحديث يقكـ بو شّْيعة 
حدل التظاىرات إفي  السعػػػػػػػػػػكدم كالنػػػػػػػػػظاـ المالكػػػػػػػة العائمػػػػػػػػػةبعد مياجمة  2012الذم أعتقؿ سنة 

ثارة الفتنة الطاًئفية، كينفذ الحكـ في بتيمة القياـ بأعماؿ  2014ليحكـ عميو باإلعداـ سنة  إرىابية كا 
لف يتكانى بالضرب بيد مف حديد لكؿ مف تسكؿ لو  وي أىنَّ  النػػػػػػػػػظاـمف  ةفي داللة كاضح 2016يناير 02

عمى أحكاـ تقضي  2017صادقت المحكمة العميا بالرياض سنة ا ػػػػ، كمالنػػػػػػػػػظاـنفسو تيديد استقرار 
شابنا مف أىالي القطيؼ عمى خمفية تيـ تتعمؽ بمشاركتيـ في المظاىرات الشعبية التي  14بإعداـ 

 .2011عاـ  العربػػػػػػػػػي الربيػػػػػػػػع اندلعت في أعقاب ما سيمي بػ

                                                           
الشرق "، 2012 - 2011الشرقية  في المنطقة الشّْيعية؟ الحركة االحتجاجية السعػػػػػػػػػػكدم الربيػػػػػػػػعتكبي ماتيسف، "( 1)

 .3 ، ص(2012)، 04، العدد اْلوسط
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مع الدكلة  السعػػػػػػػػػػكديةشكؿ األساسي الذم يعاني منو شّْيعة المي  أىفَّ ف ــــالسي قـــتوفيرل ػػػػكي
ا عف ػػػؿ انعكاسن ػػػػشكٌ تي  السعػػػػػػػػػػكديةاالعتراؼ بيـ، حيث أصبحت الدكلة  افػػػػػيرفض المذاف كالنػػػػػػػػػظاـ
مشاربيـ  اختبلؼاءن جامعنا يذكب فيو كؿ أطياؼ المجتمع عمى ػػػتككف كع ية بدؿ أفٍ ػػػػػياسطاًئؼ سٌ 

كحرمانيـ مف الحقكؽ المدنية التي يتمتع بيا أك  الٌسياسػػػيةكممميـ، فالنزاع باألساس حكؿ المطالب 
بلؼ العقائدم كالفقيي كالنزاع عبر النفكذ ا الخً ػػػ، أمٌ السعػػػػػػػػػػكدييفيجب أف يحصؿ عمييا بقية 

  .(1) السعػػػػػػػػػػكديةمقارنة بحؽ المكاطنة التي يبحث عنيا شّْيعة  اكين ػػػػبقى ثانياالجتماعي، ف

 النػػػػػػػػػظاـ أىفَّ لحد اآلف عالقة، إذ يبدك  السعػػػػػػػػػػكديةى المسألة الشّْيعية في ػػػتبق ،ذاػػػػػكبي
عارضيف الشّْيعة في ا قاؿ أحد المي ػػػػال يرغب في حميا أك الكصكؿ إلى تسكية بشأٌنيا، ككم السعػػػػػػػػػػكدم
نا عميو مكل ما حص" ات،يفي التسعين ػػػػظاـالنػػػػػ)عمي المرزكؽ( بعد االتفاؽ الذم حصؿ مع  السعػػػػػػػػػػكدية

عمى سد أذنيو تجاه  النػػػػػػػػػظاـفي حالة إصرار  السعػػػػػػػػػػكديةا قد يدفع شّْيعة ػػػم ".ىو استعادة جوازات السفر
فبل ىـ دعاة انفصاؿ كال ىـ مع إسقاط ػػػػػػػػػػػػػػػ  إلى حد بعيد منطقية كطبيعية تعتبر، التي يـمطالب

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافإلى المزيد مف التطرؼ كالقابمية أكثر لمتكظيؼ الخارجي. ىذه المرة ليس مف  ػػػػػػػػػػػػػػػ النػػػػػػػػػظاـ
بعض المصادر  أىفَّ فقط، فالقكل العظمى قد تمعب ىذه الكرقة مف أجؿ الحفاظ عمى مصالحيا، حٌتى 

أقترح  في تمكيؿ الجماعات اإلرىابية سعػػػػػػػػػػكدمضمكع كما قيؿ عف  سبتمبر 11بعد أحداث أىنَّوي ذكرت 
. السعػػػػػػػػػػكديةدعـ الجماعات االنفصالية الشّْيعية في شرؽ  يةػػػػاألمريك اإلدارة في يشتغمكف مماالبعض 

أم سيبقى عمى  السعــــــــــوديةىل سوف يحتوي آل سعود شّْيعة  ىك: اػػػكالسؤاؿ الذم يبقى مطركحن 
  وية الضيقة؟ـــياسموقفو وراضًخا لمضغط الّوَىابّي والمصالح السّ 

 كالسعػػػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافات كالطكاًئؼ في كؿ مف لؤلقميٌ  عػػػػاءن عمى ما سبؽ مف عرض لكاقػػػػػػبن
 ي:ػػػػا الخركج بمجمكعة مف النتائج تتمحكر عمى النحك اآلتػػػمكننيي 

  أك  الٌسياسػػػيات كطكاًئؼ غير راضية عف كضعيا سكاءن كجكد أقميٌ  أىفَّ ب ػػػػػ: ال ريأّواًل
ظاـ ػػػػػػػػن دكلة كأمٌ  ةأيٌ التي تؤرؽ  تعضبلإحدل أكبر المشاكؿ كالمي  ييعداالقتصادم أك الثقافي...إلخ 

الفارسػػػػػػػػي  - العربػػػػػػػػػيٌ ط كالخميج ػػػػاألكسرؽ ػػػفي الشًسيَّما  الالمتمعف في ىذه المشكمة  أىفَّ  بىٍيدى ، ٌسياسػػػي
ؾ عدة أسباب ػػػػػليا، إذ ىنال الٌسياسػػػكمال ترتبط بالضركرة بأطراؼ خارجية تسعى لمتكظيؼ  أىنَّيايبلحظ 

                                                           
فية في المممكة دعكنا نتجاكز الفشؿ"، ضمف: محمد حامد األحمرم )تحرير كتقديـ(، تكفيؽ السيؼ، "المسألة الطائً ( 1)

ص (، ص 2013 كالدكلية، العربػػػػػػػػػٌية، )الدكحة: منتدل العبلقات العربـــــــــيّ مستقبل التعدد المذىبي في منطقة الخميج 
83 - 91. 
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ا ػػػآخرى .ذا الدكرػػػػاد لمعب ىعدتكليا اسبؿ متكظيؼ لقابمة اقمة عمى دكليا ك ػػػػنات كالطكاًئؼ تجعؿ األقميٌ 
ى، حيث يكمف ػػػػلك أي فيي أسباب داخمية بدرجة  :ياػػػػػأٌكلا، ػػػػػالعامؿ الخارجي. أمٌ ػػػػػػػػػػػػػػػ  ابػػاألسب أىم ػػػػػػػػػػػػػػػ
ة غير الديمقراطية كالتسمطيٌ  الٌسياسػػػية ةػػػػاألنظمما: طبيعة ػػػػرئيسييف، كى في عامميف األساسي شكؿالمي 

 كاطنة بالمفيـك الحقيقي لمكممة. عمى الكالءات كالزبكنية أكثر منيا عمى المي اسنا ػػػكالمبنية أس

 أىفَّ ؾ ػػػػ، ذلالٌسياسػػػي النػػػػػػػػػظاـاـ عمى أساسيا ػػػػػة التي قػػتعمؽ باليكييف الثػػػػػانػػػػػػػػػػيؿ ػػػػالعام ،أٌمػػػػػا
 الٌسياسػػػيةحددة تقصي بعض األطراؼ في المجتمع مف العممية عمى ىكية مي  ٌسياسػػػي نػػػػػػػػػظاـ أمٌ اـ ػػػقي
االدكلة كالمجتمعية داخؿ ػػػينتج عنو بالضركرة معضمة ىكياتس رف ىذا اإلقصاء ػػػػإذ اقت ،، خصكصن

 العربػػػػػػػػػٌيةي. كينطبؽ ىذا األمر بشكؿ كاضح عمى كؿ مف المممكة ػػػبإقصاء اقتصادم كثقاف الٌسياسػػػي
يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافك ائمة عمى الٌكىىابٌية، ػػػالق السعػػػػػػػػػػكدية مينيةالشّْيعية  المستندة عمى ا   أىفَّ . ما يعني في النياية الخي
ا نحك ػػػػات كالطكاًئؼ إمٌ حدد سمكؾ األقميٌ كسمككياتيا تجاه مكاطنييا ىك مف يي  الٌسياسػػػيةة ػػظمػػػػطبيعة األن

 أكثر أك المزيد مف الرغبة في االنفصاؿ. اندماج

 ط بيفػػػاألكسرؽ ػػات كالطكاًئؼ في الشلؤلقميٌ  الٌسياسػػػكمؾ التكظيؼ ػػػػ: يتشابثـــــانــــــــــًيا 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافك  السعػػػػػػػػػػكدية  السٌُّنكيةركبة، ات( أساسية، كىي: العي ة محاكر )أقميٌ ػػػػبلثػػػػرينا ضمف ثػػػنظ ا 

(Sunnism) كىـ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافرب ػػػػركبة بالنسبة لع، كالشّْيعية. حيث تسعى المممكة لمعب عمى كتر العي ،
راد ػػػكالمذىب بالنسبة لؤلك الدّْيفرب السٌُّنة، كعمى كتر ػػػػشّْيعة في الغالب مع نسبة ضئيمة مف الع

تسعى طيراف  ،أقؿ، كىـ في غالبيتيـ مسممكف سٌُّنة. كفي المقابؿؾ التركماف لكٌف بدرجة ػػػكالبمكش ككذل
ة التي تديف بالمذىب الشّْيعي عمكمنا كاالثنا عشرٌية عمى كجو األقميٌ  لتكظيؼ كاستغبلؿبشكؿ أساسي 
 .السعػػػػػػػػػػكديةالخصكص في 

 انتقمت مف  أىنَّيااردة ػػػالحرب البراعات ما بعد ػػػػاسية لمصػػػسزة األالميٌ  : إفٌ ثــــــــــــالـــــــثًا
ات بيف الدكؿ ػػػػتحكلت مف نزاع أىنَّيا أىم مجتمعي - يػػلى مستكل ىكياتإي ػػػي إيديكلكجػػػمستكل دكالت

(Inter-State) ات داخؿ الدكؿ ػػػػػػإلى نزاع(Intra-State) لى زكاؿ العديد مف الدكؿ إمر دل ىذا األأ، كقد
 الٌسياسػػػكمتكظيؼ لم كالطكاًئؼ اتاألقميٌ  الكصؿ إلى قبكؿ أىفَّ ا ػػػبينو ىننف أريد نمف خارطة العالـ، ما 

 أمػػػػػػػػػػنيةعضمة اؾ مي ػػػىن اػػػالدكلة كالمجتمع، فكم أمػػػػػػػػػػفمف طرؼ الغير لو انعكاسات خطيرة عمى ليا 
 (Societal Security Dilemma)مجتمعية  أمػػػػػػػػػػنيةعضمة الكطني يكجد إلى جانبيا مي  األمػػػػػػػػػػفيدد تي 
بشكؿ عاـ كمف تـ البقاء  األمػػػػػػػػػػفالمجتمع. كفي النياية كمييما ضركرم لتحقيؽ  أمػػػػػػػػػػفيدد تي 

 كاالستمرار.
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 تبادؿ بيف طيراف ات كالطكاًئؼ المي لؤلقميٌ  الٌسياسػػػكم التكظيؼ إفٌ ا القكؿ ػػػمكننرنا، يي ػػػػكأخي
ال  أىنَّوي  بىٍيدى ، الصػػػػػػػراعك ًحدَّة التكتر  مف العكامؿ كالمسببات التي ترفع مف رغـ ككنوكغريمتيا الرياض 

أكثر منو أداة يتـ استغبلليا مف الطرفيف نتيجة تكفر  الصػػػػػػػراعمكف اعتباره سببنا رئيسينا في حالة يي 
المكاتية كالتي تسيؿ مف  ػػػػػػػػػػػػػػػ الٌسياسػػػي النػػػػػػػػػظاـداخمية مرتبطة ب غالبناالتي ىي  ػػػػػػػػػػػػػػػ البيئة كالظركؼ
  عممية التكظيؼ.

 الممكية الوراثية  واْلنظمــــةة الجميورية ــــالمـــــــــطمب الثـــــانــــــــــي: الصـــــــراع بين اْلنظم

 أغمب األنظمػػػػة أىفَّ الجميكرية ىاجػػػػػسنا أقمؽ الممكػػػييف باعتبار  ما شٌكػػػمت األنظمػػػػةػػػػػلطال
اس، ػػػذا األسػػػػادنا عمى ىػػػػالممكية الكراثية في العصر الحديث تـ تقكيضيا مف طرؼ الجميكرييػػػف، كاستن

ا لمممكية. كالحػػػػػؽ،  كنػػػػػػػػػظاـ تيعد الجميكرية ىذا المتغٌير  أىفَّ حكـ مف الناحية النظرية عمى األقؿ تقيضن
التي أدت  سباباألأحد  ييعدالكراثية  الممكية كاألنظمػػػػة الجميكرية األنظمػػػػة بيف الصػػػػػػػراع الميتمثؿ في

 اريػػػػخػػػػشير إلى ذلػػػؾ التيي  مثممػػػػا الٌسياسػػػيةبيف العديػػػػد مف النُّظـ  عػػػػدـ التقارب بؿ كالصػػػػػػػراع إلى

ا جٌيدنا لدراسػػػػػة أثر ىذا  ييعدالسعػػػػػػػػػػكدم  –الصػػػػػػػراع اإليرانػػػػػػػػػػػي  الٌسياسػػػي الحػػػػػديث. كلعػػػػػؿ أينمػػػػػكذجن
خطيرة متمثمة في مبدأ  رة إيرانػػػػػػػػػػػيةػػػكيتقاطع مػػػػػع فً  كأىنَّوي  ًسيَّما ال العبلقػػػػػػات الدكلػػػػية،العامػػػؿ في 
مينيةتصدير الثكرة   إلى دكؿ الجػػػكار.  الخي

 أّية عالقـــة؟الممكية الوراثية  واْلنظمــــةة الجميورية ــــاْلنظم اْلّول: الفــــــــــــرع

 كاألنظمػػػػة الجميكرية األنظمػػػػة بيف بكجػػػػكد صػػػػػػػراع القائمة رةػػػكالفً عمى  اادن ػػػاستنةن، ك ػػػػػػبداي
 االختبلؼ فيفإٌف  ط،ػػػػرؽ األكسػػػلمشالحػػػػػديث  الٌسياسػػػي اريػػػػخػػػمتلا ػػػتتبعنمف  كانطبلقنا الكراثية، الممكية

مينيةبيف طيراف  الٌسياسػػػي شكػػػػؿ النػػػػظاـ  لمصػػػػػػػراع التفاسير المنطقية أحػػػػدييعتبر كرياض آؿ سعكد  الخي
 .1979إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف في عاـ  اـ الجميكرية فييبينيما منذ ق القائـ

رض نػػػػكعنا مف ػػػػعاـ ال شؾ تف كالعبلقػػػػػػات الدكلػػػػية بشكؿإٌف طبيعة الٌسياسػػػة أٌم حػػػػػاؿ، فبك 
مثؿ ىذا األمر قد يزداد كيتفاقـ في  أىفَّ  بىٍيدى التنافس كالصػػػػػػػراع بيف الدكؿ كالنُّظـ الٌسياسػػيػة المختمفة، 

ا. كفي ػػػػكميتباينة مف حيث شكؿ نػػػػػػػػػظاـ حي تشابو كمي عو مع كجكد أنظمػػػػة ٌسياسػػػيػة غير مي ػػػحالة تقاط
كػػػرة الفً كمنا بيذه ػػػػػػالفارسػػػػػػػػي محك -الخميج العربػػػػػػػػػٌي ك  األكسػػػػط الشػػػػرؽ افػػػلطالما كىذه النقطة بالتحديد 

رؽ ػػػػالش أىفَّ العدك كالخصـ رقـ كاحد لمممكيات الكراثية، خاصةن تيعد األنظمػػػػة الجميكرية  أىفَّ المبنية عمى 
قكضت الممكية  ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ أك انقبلبػػات عسكريػػػػػة تباعدة ثػػػػكراتد في فترات زمنية غير مي ػػػػػط شيػػػػاألكس
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ثـ  ،(1952، بدءن مف مصػػػػر )عاـ بدالن عنيا مف جذكرىا كأقامت أنظمػػػػة جميكرية ثكرية كتقدمية
 إلى غاية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف )عاـ ،(1969ثـ ليبيػػػػا )عاـ   ،(1962(، فاليمػػػػف )عاـ 1958العػػػػراؽ )عاـ 

1979 .) 

 أنظمػػػػةالممكية الكراثية كجكد  األنظمػػػػةتتخكؼ كترفض  جدنا أفٍ  الطبيعي مف أىنَّوي كالحػػػػاؿ، 
إلى تغيير  إذا كانػػػػت ىذه الجميكريػػػػات تيدؼ خاصةن  ،أك قريبة منيا دكدىاػػػػػعمى ح ثكريػػػػة – جميكرية

مف الناحية  أىنَّوي ؾ ػػػنشر إيديكلكجيتيا بكؿ الطرؽ كاألساليب. ذل الممكية أك تسعػػػى إلىالمنظكمة 
ركش ػػػػتيديدنا عمى ع (Progressivism)التقدمػػػػي  -كػػػػػر الجميػػػػكرم الفً  ييمثؿة ػػػػكريكالفً  الٌسياسػػػية

. كمثمما كاف (Reactionary) خصكمػػػيـ بالرجعيةا ما يينعػػػػتكف مف طػػػرؼ ػػػػ، الذيف غالبن ييفػػػػالممك
 The) دســــقالمُ  الفـــالتحػػ: بػػػػا بيف التقدمييف كالمحافظيف كالذم كاف ما ييعػػػرؼ بك في أكر  الصػػػػػػػراع

Holy Alliance) في عاـ كبركسػػػػػػيا كالنمػػػػػسا ركسػػػػيا في كؿ مف الممكية ةػػػاألنظم الذم أنشأتو ػػػػػػػػػػػػػػػ 
أبرز تجسيد لو. فإٌف،  ػػػػػػػػػػػػػػػ ذاؾ فرنػػػسا الجميكريػػػةػػػمثمو آنكر التقدمػػػػي الذيف كػػػاف تي ضدَّ الفً  1815

ػػػػا لمعديد مف الصػػػػػػػراعات الٌسياسػػػيةػػػػػالشػػػػرؽ األكسػػػػط ب كاإليديكلكجيػػػػة مف  ات ىك اآلخػػػػػر مسرحن
 كبيف خصكميـ مف الممكػػػػػييف. ػػممكف الفكر الجميػػػكرميحػ

الصػػػػػػػراع في الشػػػرؽ األكسػػػػط النكع مف مكف االستدالؿ بيا عمى ىذا ة التي يي ػػػػؿ األمثمػػػػكلع
ا ػػػغالي إذا كصفندة كقد ال ني عدتكثيرة كمي  لى إخمسينيات  مفا جزءن مف تاريػػػػخ ىذه المنطقة ػػػػػػػػػػػػػػػ خصكصن

مكػػػػكم. أيف المي  –كػػػػاف عصػػر الصػػػػػػػراع الجميػػػكرم  بأىنَّػػػػوي سبعينيات القرف الماضي ػػػػػػػػػػػػػػػ غاية أكاخر 
 اره بيف المممكة العربػػػػػػػػػٌية السعػػػػػػػػػػكدية كجميػػػكرية مصػػػرػػػػػنكإصػػػػػػػراعه ال يستطيع أحد  ثىمَّة افػػػك

ات المممكة العربػػػػػػػػػٌية السعػػػػػػػػػػكدية مع مختمؼ ػػػػػػا شيدت عبلقػػػ، كم1952العربػػػػػػػػػٌية ابتداءن مف عاـ 
تمؾ التي تحكلت فييا األنظمػػػػة مف الممكية إلى الجميكرية ػػػػػػػػػػػػػػػ  ًسيَّماالجميكريػػػات العربػػػػػػػػػٌية ػػػػػػػػػػػػػػػ ال 

 أىفَّ ا االدعاء ػػػػمكننيي  ،ػػػػرار العػػػراؽ كاليمػػػف كحٌتى ليبػػػػيا عػػػػدة تكتػػػػػرات كأزمػػػػات. كمف ىذا المنطمؽعمى غ
أك حالة استثنائية  ييمثؿنػػػػػػػػػظاـ الجميكرية اإليرانػػػػػػػػػػػية كالمممكة العربػػػػػػػػػٌية السعػػػػػػػػػػكدية ال  بيفالصػػػػػػػراع 

بحيث  أكثر تعقيدناتيعد الحالة اإليرانػػػػػػػػػػػية  أىفَّ ات المممكة الخارجية. عمى الرغـ ػػػػػعبلقل طيعة بالنسبةق
 ر شكؿ النػػػػػػػػػظاـ. ػػػل األمعدتي

ى األنظمػػػػة الممكية الكراثية ػػػػػػػػػػػػػػػ عمى الرغـ مف التناقض القائـ بينيا ػػػتبق اؿ،ػػػالحػػ كبطبيعة
العبلقػػػػػػات د ىذا األمػػػػػر حالة ػػػػؤكػػػػػػػػػػػػػػػ في نظر بعضيا البعض أحسف مف أٌم نػػػػػػػػػظاـ جميػػػػكرم. كيي 

ا ػػػػمنالفارسػػػػػػػػي، كالتي ميػػػما قي  -التػػي كانت بيف األنظمػػػػة الممكية الكراثية في الخميج العربػػػػػػػػػٌي  الثنائية
اف المممكة ػػػػالعػػػػراؽ، مثبلن إبالتعاكف كالتقػػػػارب كاف يغمب عمى الصػػػػػػػراع كالتكتر فييا. فعنيا، فإٌف 
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 اإليرانػػػػػػػػػػػينشاىي الشػػػػػاىآنػػػػػذاؾ مػػػع النػػػػػػػػظاـ  ػػػةعبلق لو ( كانت1958 – 1932العػػػػراقية الياشمية )
ثـ  1958انت شبو ميجمدة، لكػػػػٌف ما إف جاءت ثكرة عاـ أكثر مف جٌيدة حٌتى قيؿ إٌف الخبلفات ك

سيطر عمى العبلقة بيف البمديف حٌتى بات التكتر الشديد يي  1969بعدىا االنقبلب البعثػػػي عاـ 
 1969ادت تصؿ إلى الحرب الساخنة في سنة ػػػػزاعات الحدكدية بينيما إلى درجة كػػػػػاعدت النػػػكتص

حــــزب الدعـــوة ػػػػػػػػػػػػػػػ  نشاىية ػػػػػػػػػػػػػػػ عمى خميفة ىذا الصػػػػػػػراعالشػػػػػاىكاحتضنت إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ، (1)
. كفي 1968( عاـ 1980 – 1935العػػػػراقي المعارض بقيادة محمد باقر الصدر )ــــــة اإلسالمـــي

كقائد اإلسبلمػػػية ؤسس الجميكرية اإليرانػػػػػػػػػػػية كمف بينيـ ػػػػػػػػػػػػػػػ مي ؿ، احتضف العػػػػراؽ المعارضة ػػػالمقاب
بعد عممية  ػػػػػػػػػػػػػػػيني الذم كاف الجئ في النجؼ ككرببلء ػػػػالخم اهلل ركحػػػػػػػػػػػػػػػ آيػػة اهلل اإلسبلمػػػية الثكرة 
ا، ابتداءن  13لمدة  ػػػػػػػػػػػػػػػ نفيو اـ ػػػػما قػػػػ. ك1978ا عاـ ػػػػانتقالو إلى فرنس إلى غاية 1965مف سنة  عامن

كبيف  العبلقػػػػػػات بينونتيجة اضطراب  ييف مف أصؿ إيرانػػػػػػػػػػػيػػػػػالعػػػػراؽ بتيجير عدد كبير مف العػػػػراق
  .إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف جارتو

 ا يقكؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كمر ػػػػػػمع مصإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف كانت عبلقات  1952كد التي سبقت عاـ ػػػػػػي العقػػػػكف
، حيث كاف التشابو كاالنسجاـ في كتصالحية ات تعاكنيةػػػػاألعـ عبلق الغالبفي  ػػػػػػػػػػػػػػػ ســــيد إدريــــالسع

ا ػػػالكاحد الميتمثؿ في بريطاني يػػػبلكة عمى الحميؼ الدكلػػػػػع ،ظـ الحاكمة كاإليديكلكجية السائدةطبيعة النُّ 
زكج ػػػػػ، حيث تبيف األسرتيف الممكيتيف كصؿ إلى حد المصاىرة النػػػػػػػػظاميفبيف  امن ػػػػتناغ شٌكؿيي  العظمػػػػى
ؾ ػػػػكذل ،كدافػػػػكالس مصػػػػػػرممؾ ٌكؿ خت الممؾ فاركؽ األاألميرة فكزية أي مف  بيمػػػكم محمد رضاالشػػػػػاه 
إلى الحكـ  ، كتغٌير شكؿ نػػػػػػػػػظاـ1952 يكليك 23ثكرة ب قاـ الضباط األحرار ما إفٍ  فٌ ػػػػلك .1939عاـ 

ا ػػػػمكننبؿ يي  ،(2) صػػػػػػػراعيةات ػػػػػر إلى عبلقػػػكمصإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف بيف العبلقػػػػػػات تحكلت  حٌتى جميكريةال
 بحيث تحكؿ الصػػػػػػػراع ىذا التكتر بيف طيراف كالقاىرة خرج عف نطاؽ الصػػػػػػػراع الٌسياسػػػي أىفَّ القكؿ 

بيف القكميػػػة العربػػػػػػػػػٌية التي كانت مصػػػر تشٌكؿ أىػػػػػـ أقطابيا كالقكميػػة الفارسػػػػػػػػية  بينيا إلػػػى صػػػػػػػراع
  .ياييمثمنشاىي الشػػػػػاىالتي كانت النػػػػظاـ 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف الٌسياسػػػي ؽػػػػالتكاف ككػػػػػاف  اػػرض الشػػػػػاه محمدفي عيد  بيف المممكة المغربيػػػػػػػة كا 
ااإليرانػػػػػػػػػػػية  - العبلقػػػػػػات المغربيػػػػػػػة تكبيرنا، في حيف انقمب بيمػػػكم مينيةبمجرد قياـ الثكرة  أيػػضن إلى  الخي

 تػػػكان ،ػػػىكلت مختمفة، األي ػػػالدبمكماسية بيف البمديف في ثػػػػػػبلث مناسبا العبلقػػػػػػاتالنقيض أيف قيطعت 
                                                           

 .388، ص المرجع السابق ،النـــــــــظام اإلقميمـــــــي لمخميج العربـــــــــيّ محمد السعيد إدريس،   (1)
مجمة الرأي محمد السعيد إدريس، "الدكر اإليرانػػػػػػػػػػػي اإلقميمػػػػػػػي في الشرؽ األكسط: مشركع تعاكف أك ىيمنة؟"، ( 2)

 <https://bit.ly/2MKdNHY>، في: 2016مارس  06رب(، شكىد في ػػػػإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف كالع، )ممؼ 4، العدد اآلخر



 :الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل
  السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع أسبــــــــــــــاب
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 اريخػػػػػفكانت بت ،الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثة اػػػػأمٌ  ؛2009 مارس 6 يكـ ،كالثػػػػػانػػػػػػػػػػية ؛1991إلى غاية  1981 يناير 30
ػػػػػػػػػػػػػػػ  اإليرانػػػػػػػػػػػية - العبلقػػػػػػات المغربيػػػػػػػةال يمكف تفسير تكتػػػر  حػػػػػاؿ، فإٌنوي  كؿ كعمى .2018 مايك 01

 النػػػػػػػػظاميف أىفَّ ما ػػػػك النػػػػػػػػظاميف. ػػػػػػػػػػػػػػػ إاٌل بشكؿ ار التباعد الجغرافػػػي بيف الدكلتيفػػا بعيف االعتبػػػإذا أخذن
الكراثية في  الممكية ـ المنظكمةػػػكانا دائمنا عمى إجماع بضركرة دع كالسعػػػػػػػػػػكدم اإليرانػػػػػػػػػػػي الممكػػػػييف
 رمػػػالناص النػػػػػػػػظاـعادم ، فكميما كاف يي الجميػػػػكرييف أك تفكيكيا لصالح رىالتغيٌ  محاكلة أٌية ضدَّ الخميج 

الجميكرييف  ( ضدَّ 1962 – 1918) نيةػػػػيما كقؼ مع المممكة المتككمية اليمككم كالنػػػػػػػػظاـ البعثػػي،
اإلماـ محمد البدر بف حميد حكاـ ىذه الدكلة الشّْيعية )الزيدية(،  آخر أىفَّ حٌتى  المدعكميف مف مصػػػػر،

ربنا لمدة ػػػػػحاؾ ػػػػمف ىن كقاد السعػػػػػػػػػػكديةفر إلى حميفتو  لعرشػػػػػوبعد خسارتو ( 1996 – 1926)الديف 
 و. ػػػػػسنكات مف أجؿ استعادة عرش عػػػػػسب

يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف السعػػػػػػػػػػكدية الممكيػػػػات في الخميج كعمى رأسػػيا رة أخرل اصطفتػػػػكم ضدَّ قياـ  كا 
 العسكريػػػػػػػةبقكاتو  رضا دالشػػػػػاه محمتدخؿ  مثبلن  افػػػػػػػ، ففي سمطنة عماألنظمػػػػة الجميكريػػة في الخميج

انحصر ا ػػراؽ، بينمػػػي كالعػػػػاد السكفياتػػػ( المسنكدة مف االتح1975- 1956ثكرة ظفار الشيكعية )ضدَّ 
اػػػػكمف ى كالعتاد فقط. حكـ السمطاف سعيد بف تيمكر بالماؿ ل السعػػػػػػػػػػكديكفدعـ  كانت  ذا الباب أيضن

ػػػػػػػػػػػػػػػ  ( المؤلؤة دكار ثكرة) الربيػػػػػػػػع العربػػػػػػػػػيٌ  اء احتجاجاتػػػػأثن لمنػػػػػػػػػظاـ البحرينػػي بقكة ساندة السعػػػػػػػػػػكديةمي 
ػػػػػػػػػػػػػػػ الداعية إلسقاطو كبتدخؿ عسكػػػػرم ىذه المرة لقكاتيا، فالسعػػػػػػػػػػكديكف  2011 فبراير 14ابتداءن مف 

اؿ مف األحكاؿ حدكث تغيُّر في منظكمة الحكـ الممكػػي المشيخي، حيث ال تطيؽ ػػػال يقبمكف بأٌم ح
الرياض كجكد نػػػػػػػػػظاـ جميكرم في الخميج. كلدعـ مسعاىا كانت صاحبة فكرة قياـ مجمس التعاكف 

 وتسعى لتكسيعكما  ،المحافظة الممكية الدكؿ بيف تحالػػػػفنا إيديكلكجػػػينا في األسػػػاس ارهػػاعتبب الخميجػػػي
  ى.ػػػرب األقصػػػكالمغ ػػػية الياشميةاألردناآلخريف المممكة  العربػػػػػػػػػٌييفييف ػػػػػالممك النػػػػػػػػػظاميفليضـ 

 الخميني اإلمام وفمسفة كــــرفِ  فيالممكية الوراثية  اْلنظمــــة: الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

ؿ آخر ػػػػؾ عامػػػػي ىنالػػػػالجميكرم كالممك النػػػػػػػػػظاميفة إلى الحساسية المكجكدة بيف ػػػػباإلضاف
ر كفمسفة اإلماـ ػػػػكنفس الكقت مرتبط بو، كالذم يتجمى في فً  األٌكؿ كفيال يقؿ أىمية عف العامؿ 
الممكية الكراثية حسب ية بالضركرة. إٌف ػػػػة، التي ىي ليست ممكاإلسبلمػػػيالخميني كتصكره لمحككمة 

ستضعفيف، ستكبريف عمى المي الظمـ، كتسمط المي ك الفساد، ك أينمكذجه لمطغياف، تيعد ي ػػػذا االعتقاد الفمسفػػػى
 )الميٌتخيؿ( قؿ كالمكركث الشّْيعيػػػػػكرة بدرجة كبيرة إلى العيف ىذه الفً كأىؿ الشرؾ عمى أىؿ اإليماف؛ تدً 

كف )بني أمية( األعداء ػػػػى لئلسبلـ، فاألمكيػػػكلمت في العصكر األي شكٌ اريخية التي تػػػكالمظمكمية الت
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ا بعدمػػػػممي اإلسبلمػػػية  مف جعمكا الدكلةأٌكؿ ييف لمشّْيعة ىـ ػػػػػالتاريخ ا اغتصبكىا مف أصحاب ػػػػػكنا عضكضن
ي عمى حد ػػػحككمة العدؿ اإلليؾ ػػػػػػبذلكأسقطكا  ػػػػػػػػػػػػػػػ حسب المنظكر الشّْيعػػي آىؿ البيت ػػػػػػػػػػػػػػػ كىـ الحؽ

 ي الظالـ في دكلتيـ. ػػػذا حرفكا الطريؽ الصحيح كطبقكا األينمكذج الطغيانػػػػتعبير اإلماـ الخميني، كبي

إلػػػػى العديد مف  ػػػػػػػػػػػػػػػ ة اإلماـ الخمينيػػًفكػػػػر كفمسف ػػػػػػػػػػػػػػػ فضبلن عف يستند أنصار ىذه الرؤيػػػػػةك  
الميمكػػػػكية  التي اعتبرت في معناىا العاـ النَّبكيةالنصكص الدّْينية كبالتحديد إلى بعض األحاديث 

 نبُّوة أّول دّْينكم إن" :() الرسكؿ، عمى غرار قكؿ اإلسبلمػػػي الصحيحظاـ ػػػػا عػػػف النػػػػكـ انحرافن كنػػػػػػظاـ حي 
جيػػػة  مػػػػف ة.ػػػػف جيػػػذا مػػػػى. "الدم فييا ُيستحل وجبرية، ممًكا تكون ثم ورحمة، خالفة تكون ثم ورحمة،

شخصيَّة لو رتبط بالتجربة المن  كيةػػػػمكالمي  سميو األنظػػػػػمةالخميني لما يي  داء اإلماـػػػػفإٌف ع ثػػػػػانػػػػػػػػػػية،
 لو الشخصيَّة التجربة أىم بحيث كاف ليما ػػػػػػػػػػػػػػػ ي؛ػػػالممك البيمػػػكم النػػػػػػػػػظاـمع  اريخيةػػػػػكالمحظة الت

 ربةن ػػػػتج اش ىذا األخيرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دكره كبير في بمكرة النظرية الٌسياسػػػية لمخميني، فقد ع اريخيةػػػػػالت كالمحظة
 عمى الكراثية الممكية األنظمػػػػةكؿ  أىفَّ  كػػػػرةفً  صر عمىجعمتو يي سجػػػػننا كنفػػػػػػينا الشػػػػػاه مريػػػػرةن كقاسػػػػية مع 

 استبدادية مستكبرة كعميمة لممستعمر أنظمػػػػةىي اريخ ميما كاف نكعػػػيا أك إيديكلكجيتػػػيا ػػػالت مر
ينبغي  السببذا ػػػػكلي ،اإلسبلمػػػيشٌكؿ خطرنا عمى الدّْيف تي  أىنَّياذا كذاؾ ػػػكاإلمبريالػػػػية، كاألخطر مف ى

ليا  افػػالشػػػػػاه كالتجربة الشخصيَّة لمخميني مع  أىفَّ ا، ػػػػػظ ىنػػػػػكالمبلح كمحاربتيا بشتى السيبؿ. إسقاطيا
ككذا تكجيو الثػػػػكرم كالجػػػػذرم  ،كػػػػره كفمسفتوعمى فً  التراثي -قارنػػة بالتصػػػكر الدّْيني مي  األثر األكبر

(Radical)  ألىـ أفكػػػػاره كنظرياتػػػػو الٌسياسػػػػػية  الخميني كتب كٌنظر أىفَّ ا بعيف االعتبػػار ػػػػإذ أخذن ًسيَّماال
 ، في حيف غمب عمى كتابتػػػو قبؿ نفيو الجانب الركحاني كالفقيػػي.الشػػػػػاه بعد نفيو مف طرؼ 

 لكؿ المعادم الفمؾ ىذا في تدكر كتصريحاتو الخميني اإلماـ خيطب مف دػػػػالعدي أىفَّ  قة،ػػػكالحقي
وراثي أو والية  حكم أو اإلسالم ممكويةتوجد في  ال ]...["الممكي، عمى غػػػرار قكلو:  بالحكـ صمة لو ما

ا .(1) "]...[عيد ويا أييا اإلسالمـــية انتفضوا يا مستضعفي العالم ويا أيتيا البمدان ]...[: "كقكلو أيضن
لمنظر،  كالبٌلفػػػػت .(1)" ]...[جميوريات حرة مستقمةوتقدموا باتجاه تأسيس حكومة إسالمية في  ]...[المسممون

مينيةكرة ىذه الفً  أىفَّ  ػػػا عادة الممكيػػػة تبدك أكثربمي  ةتعمقالمي  الخي ة ــــالحكومو األشير ػػػػفي كتاب كضػػكحن
 األنظمػػػػة صراحةن  يصؼ هنجدالٌسياسػػػية، إذ  كنظرياتػػػوضـ الجزء األىـ مف ًفكػػػره يالذم ، ةاإلسالمـــي

                                                           
 .  12ص ، )]د. ـ: د. ف.، د. ت.[(، الحكومة اإلسالمية، الخمينيسيد ركح اهلل  (1)
ثورة عمي عقمة عرساف، العبلقات الدكلية كتطبيقاتيا في المشركع النيضكم لئلماـ الخميني"، حميد حممي زادة، ( 1)

(، ص 2003)دمشؽ: الجمعية التعاكنية لمطباعة،  2، ط الفقيو ودولتو، قراءات عالمية في مدرسة اإلمام الخميني
117 



 :الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل
  السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع أسبــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

368 

 

بػػ:  سمىا ما يي ػػػػإذا ما تصفحن يكرره اػػػػتقريبن  الكراثية الممكية بالمنحرفة عف اإلسبلـ. كنفس الكبلـ
 بعد نيشرت التي اليی( ػػػػػػػػػػػػػػ - سياسی اإلليية )كصيتنامو الٌسياسػػػػية أك الكصية دةـــــية الخالـــــالوص
 الٌسياسػػػية ؽ التي ضمت فمسفة الخمينيػػػائػػػىي األخرل إحدل أىـ الكثتيعد ػػػػػػػػػػػػػػػ، التي  1989 سنة كفاتو

ا، يي ػػػػػكعم .(1) بما ال يدع مجاالن لمشؾ  ،اف يعتقدػػػػػك اإليرانػػػػػػػػػػػية األٌكؿ لمثكرةالزعيـ  مكننا القػػػػكؿ، إفٌ كمن
 الٌسياسػػػي كمعادية كنػػػػػػػػػظامواإلسبلمػػػي الحكـ  تناقض الكراثية عمى النمط األمػػػػكم ظـ الممكيةالنُّ  أىفَّ 

 لذا فقد أبطميا اإلسبلـ.  لمقرآف،

 (Khomeinism) مينيةمف منظكر الخي  الممكية الكراثية األنظمػػػػةكؿ  أىفَّ  ،إذف اػػػػػػغريبن  ليػػػػس
الي، فإٌف ، كبالتٌ اإلسبلمػػػي الحقيقػػػينمكذج غير شرعية، باطمة، كانحراؼ عف اإلسبلـ كاألي  أنظمػػػػةىي 
يا يعني في غيٌ  تمادم ىذه الحككمات ألىفَّ قؿ يفرضاف أاٌل تترؾ ىذه الحككمات كشأنيا ػػػػرع كالعػػػػالش

ا لمحككمة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أصبحتذا المنطمؽ، ػػػػاإلسبلـ كأحكامو. كمف ى نػػػػػػػػػظاـتعطيؿ  باعتبارىا أينمكذجن
في كؿ العالـ كمنذ القدـ  كألىنَّوي  .(2) الطاغية األنظمػػػػةىذه  آثػػػػارسؤكلة عف إزالة الصحيحة مي اإلسبلمػػػية 

كرم األصمح لتطبيؽ كتجسيد الحككمة ػػػتعتبر الجميكرية نقيض الممكية كاف األينمكذج الجمي
  ة.ػػػػاإلسبلمػػػي

مينيةكانت ىذه الفمسفة اإلسبلمػػػية اح الثكرة ػػػػػد نجػػػػػبع األركاف األساسية التي تستند  دلحإ الخي
 أىفَّ كبما ية. ػػػػالممكية الخميج األنظمػػػػةكأترابيا مف  السعػػػػػػػػػػكديةفي عبلقتو مع  اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػػةعمييا 

يا ػػضكعمف حيث اضطيادىا لمشّْيعة كخي  البيمػػػكيةيا مع يػػػػػاتممكية كراثية تتشابو في سمكك السعػػػػػػػػػػكدية
 اإليرانػػػػػػػػػػػيكالشعب  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافيؿ، فيي عدكة ػػػأعداء اإلسبلـ، كعبلقتيا بإسرائ كأمريكػػػػػػارب ػػػػػلمغ

 ػػػػػػػػػػػػػػػ ا أعبلهػػػا أشرنػػػكم ػػػػػػػػػػػػػػػال يرتبط  الصػػػػػػػراع أىفَّ معنى ىذا  الشػػػػػاه.كالمسمميف جميعنا مثمما كاف 
ٌنم األنظمػػػػةباالختبلؼ بيف  مينية - ا يدخؿ كذلؾ ضمف اإليديكلكجية الشّْيعيةػػػػفقط، كا  التي ترل في  الخي

ا فسػػػػػكؿ ممكية ن  ادنا كعميبلن كجب اسقاطو. ػػػػػػظامن

 العبلقػػػػػػات بيفة في تكتر ياب الرئيسػػػمف بيف األسب أىفَّ  وســـــغ دػػػػػؤكيي ف ىذا الطػػػػػرح، ػػػضمك 
الحكـ في كمييما حيث لدينا جميكرية ثكرية مقابؿ مممكة محافظة،  نػػػػػػػػػظاـالرياض كطيراف شكؿ 

، فإٌف تصنيؼ اإلماـ الخميني لمحكـ ثػػػػػانػػػػػػػػػػيةكمف جية  ،مف جية ٌسياسػػػيناكبلىما يزعـ تمثيؿ اإلسبلـ 
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بمركر الكقت ما فتئت ىذه ك ؾ، ػػػػع ذلػػػم .(1) التكتر ًحدَّةي زاد مف ػػػػغير إسبلم نػػػػػػػػػظاـو ي بأنٌ ػػػالممك
 تعطي أىمية أكبر لممصمحة الكطنية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالنظرة العدائية لكؿ الممكيات تتراجع بحيث أصبحت 

، الجامد اإليديكلكجػػػػػيعمى حساب االلتزاـ  كالبراغماتية في ٌسياسػػػتيا الخارجية كعبلقاتيا مع الغير
لمفمسفة السياسية ية ػػػػػكأكثر براغمات ًحدَّةأقؿ  بلتأكيػػػػػت عبر بركز نُّخبة ٌسياسػػػية جديدة أعطت ذاػػػػكى

بيف إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  الٌسياسػػػي ايف في شكؿ النػػػػػػػػػظاـػػػػرغـ التب أىنَّوي ارة في ىذا الصدد، ػػػػاإلشكتجدر  لمخميني.
 نػػػػػػػػػظاميفاـ حالتيف أك ػػػػأم أىنَّنػػػا يشترٌكػػػػػػػػاف في ثػػػػػبلث نقاط جكىريػػػػػػة، ذلؾ أىنَّيما غيركالمممكة، 

إليو إحدل تشير ما  تتقاطع معغير الديمقراطية  النػػػػػػػػػظاميفطبيعة  أىفَّ  حيث ف مف نكعيما،ػػػفريدي
ا  ، كالتي ييمكف أفٍ نظــــرية الســالم الديمقــــراطــــي آال كىي الصػػػػػػػػػػػػراعات ػػػنظري نستند عمييا أيضن

 الحكـ الشمكلية أنظمػػػػة طبيعة أىفَّ  إذ السعػػػػػػػػػػكدم، –اإليرانػػػػػػػػػػػي  الصػػػػػػػػػػػػراع راتػػػكإحدل تفسي
زيد تي تال ةالرئيسي المصادر لحدإ، بحكـ عقيدتيا كأىدافيا كاألساليب التي تنتيجيا، تعتبر كالتسمطٌية

 ي. ػػػالدكل الصػػػػػػػراع ًحدَّةمف 

 ممارسة شكػػػؿ مف حيث التسمطية األنظمػػػػةلى إرب ػػػػأقكالمممكة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ار كؿػػػػكباعتب
 قيدنا، ففيعتأكثر ال شؾ يككف بينيما  الصػػػػػػػػػػػػراع فإفٌ كأبعد عف الديمكقراطية  الحكػػػـ )السمطة(

 ػػػػػػػػػػػػػػ (Rastislav Kazanský)كــــازانســــكي  راستيـــسالف ر الباحثيشا يي ػػػكم ػػػػػػػػػػػػػػ الديمقراطية األنظمػػػػة
 يةػػػػياسكالصػػػػػراعات السٌ زاعات ػػػػبتسييؿ عممية حؿ الن ات تسمحػػػكمؤسسيمكننا العثكر عمى أدكات 

تككف ىذه العممية  ف، في حي(2) لقكانيف الديمقراطية البرلمانية كمعاييرىا كقكاعدىا اػػػػذا كفقن ػػػػكىالقائمة 
ا   أىنَّيمػػػا في االدعاء يشتركػػػػػػػػاف أىنَّيمػػػاما ػػػػك. الديمكقراطية غير األنظمػػػػة ظؿ كتعقيدنا فيأكثر غمكضن

ببعض  ممزكجة ثيكقراطية جميكرية تشٌكؿ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف مػػػع ذلػػػؾ،. الحقةاإلسبلمػػػية لمدكلة  أينمكذجييف
رنا، فإٌف كؿ مف المممكة ػػكأخي .كراثية ممكية السعػػػػػػػػػػكديةالعربػػػػػػػػػٌية  بينما المممكة مظاىرة الديمقراطية،

 أىنَّوي  اػػػػىن بينون أف ريدن ما. النّْفط مداخيؿ عمى معتمدريعيتيف كؿ ٌسياسػػػػػتيما  ما دكلتيفػػػػكالجميكرية ى
يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف، السعػػػػػػػػػػكدية بيف الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ شكؿ في االختبلؼ عف النظر بغض  يتكافقاف أىنَّيمػػػا إالٌ  كا 
 (. Exercise Of Authority) السمطة ارسةػػػمم شكػػػؿ أىم الٌسياسػػػػي نظامييما طبيعة في

في  الٌسياسػػػي ـ كؿ الذم قيؿ عف أثػػػػػػػر االختبلؼ في شكؿ النػػػػػػػػظاـػػػػكرغ السبػػػب، كليػػػػػذا
بالغة مف المي  أىنَّوي اريخ، إاٌل ػػػػالصػػػػػػػػػػػػراع الدكلػػػي سكاءن مف الناحية التنظيرية أك مف ناحية الكاقع كالتقياـ 
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(2) 
Rastislav Kazanský, The Theory of Conflicts, (Belianum: Banská Bystrica 

2015),   p 46 
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السعػػػػػػػػػػكدم  –اإليرانػػػػػػػػػػػي  ا جػػػػػكىرينا في الصػػػػػػػػػػػػراعػػػػتغٌير سببن غالطة اعتبار ىذا المي ككذا مف المي 
ا بعد سقكط أ اد السكفياتػػػػي( في العالـ كالعالـ العربػػػػػػػػػٌي )مصػػػػر ػػػػىـ أقطاب التقدمية )االتحخصكصن

كمنا كالتي ػػػمٌيز دكؿ الشػػػػػرؽ األكسػػػػػط عمؾ عف نقطة ميمة تي ػػػػالناصرية، العػػػراؽ الصدامػػػي(. ناىي
كاف  ثػػػػكرم أك -الٌسياسػػػي سكاءن كاف جميػػػكرم  النػػػػػػػػظاـ التبايف كاالختبلؼ في شٌكؿ أىفَّ تتمثؿ في 

الجميػػػكرية  ر كثيرنا في أسمكب الحكـ في أغمب ىذه الدكؿ، فحٌتى األنظمػػػػةكراثػػػي ال ييغيٌ  -ممكػػػي 
 The Monarchicalجميـــومـــمكيـــة )ال بػػ: سمػػػىأقػػػػرب لما يي  أىنَّيػػػاا يعنػػػي ػػػػم كراثػػػية أصبحت

Republic)اسي في تفسيرػػػتغٌير أساألنظمػػػػة كمي  نستند عمى شكؿ أفٍ  اػػػػمكننيي  ال ذاػػػػادنا عمى ىػػػػ. استن 
عبلمػػينا ٌسياسػػػػكينا تكظيفو يتـ تغٌير ثػػػػػانكمالسعػػػػػػػػػػكدم أكثر منو كمي  – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراع  .كا 

 )نظرية التوّلي والتبّري( الثــــورةبدأ تصدير ـــ: مالثــــــــــــالـــــــثالمـــــــــطمب 

 اإليرانـــــــــــية الثــــورة تصدير فــيــــم مـــبدأ اْلّول: الفــــــــــــرع

الماضي اميا في أكاخر السبعينيات مف القرف ػػػػاإليرانػػػػػػػػػػػية منذ قياإلسبلمػػػية ت الثكرة ػػػػػجمب
مػػػى الثػػػػكرية ػػػػػػرؽ األكسػػات كتغيُّرات عميقة في الشػػػػػاضطراب ط بشكؿ عاـ كأعادت إلى األذىاف الحي

ذا ػػػبشدة كأربكت العديد مف الدكؿ كاألنظمػػػػة الٌسياسػػػية. لي العبلقػػػػػػات الدكلػػػػيةالتي لطالما ىزت 
في عاـ اإلسبلمػػػية دعكات إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف بعد نجاح الثكرة  أىفَّ حمميف كالمي احثيف ػػػتبر الكثير مف البالسبب، يعٍ 

لى دكؿ الجكار بال 1979 اف السبب ػػػػحديد كتكتقكيض البيمػػػػكية إلى تصدير ثكرتػػػيا إلى الخارج كا 
ريبة التي أحاطت بيذا ذا في حالة التخكؼ كالػػػتيا الخارجية، ككػػػػػالمباشر كالرئيسػػػي في اضطراب عبلق

تشػػػػٌددكف مف الكصكؿ إلى السمطة كممارستيا، كسكاءن بعدما تمكف الميبٌللػػػي المي  ًسيَّما ال النػػػػػػػػػظاـ الجديد.
كانتياج أسمكب أكثر راديكالية في ٌسياسػػػػتيا  بكعػػي أك بغير كعػػػي بدأت إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف تنادم تصدير الثػػػػكرة

 1979 نكفمبر 4 التي دامت مفإيـــــــــــــــــران  رىـــــائــــن أزمــــةالخارجية تجسد بكضكح فيما عيرؼ بػػػػػ: 
 .1981 يناير 20 حٌتى

الثػػػػكرة رغـ  تصدير مبدأ إلى الكاجية ظير مباشرةاإلسبلمػػػية  الثػػػػكرةنجاح ع ػػػػػم أىنَّوي كالحػػػػػػاؿ، 
الٌسياسػػػية  ليس مبدأن فرضتو الظركؼ أىنَّوي و، ما يعني كتابػػػػاتار قبؿ ذلػػػؾ إليو في ػػػػالخميني قد أش أىفَّ 

 مبدأ أىم ػػػػػػػػػػػػػػػ أىنَّوي بالغة مكف القكؿ بدكف مي لزعيـ الثكرة. كالذم يي  يتجزأ الفمسفة الٌسياسػػػية ال فقط، إٌنما جزءه 
 ذاػػػػكى ،خاصةن عمى المستكل اإلعبلمػػػػي كالٌسياسػػػي فػػػيكبيرت أخذ حيزنا كشيرةن ػػػػػػػػػػػػػػػ  الثػػػػكرة تصدير

مينيةد فمسفة الثكرة ػػػػـ ركافػػػباعتباره أحد أى شخص قرأ أك سمع عف  دكال يكا رح،ػػػػػ. كضمف ىذا الطالخي
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، (Exporting Iran's Revolution) ورةــــدير الثــــــتصاسمو  كيككف سمع بشيءو  إالٌ  الحديثة إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
اف ػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػ أىنَّوي  كفيعتقد ػػػػػػػػػػػػػػػ حمميف كالساسػػػةكالمي  مف الناس ػػػػػػػػػػػػػػػالكثير أىفَّ ما زاد مف شيرة ىذا األخير مػػػك 

ما المقصود بيا يا ـــف، اإليرانػػػػػػػػػػػيةلمخارجية  لمٌسياسػػػػة يةػػػػية الرئيسػػػػياسأحد األىداؼ السٌ  ػػػػػػػػػػػػػػػ كال يزاؿ
 ؟  رىـــت

ما ييسمى ػػػك البـــــانق دورــــصأك  الثــــورة تصــــــديرلمبدأ نعطيو  مكف أفٍ ؼ يي ػػػػط تعريػػػػإٌف أبس
الكيفية  أىفَّ ع ػػػػػػم كيؼ؟ لمدكؿ األخرل، لكفٌ  اإليرانػػػػػػػػػػػيكرم ػػػكذج الثػػػػنقؿ األينم محاكلةىك  بالفارسػػػػػػػػية

طبؽ بيا المبدأ في حد ذاتو كبغض النظر عف الطريقة التي يي  أىفَّ ة، غير الثػػػػػانػػػػػػػػػػيي في الدرجة ػػػتأت
ات ػػػػػذا عبلقػػػػػؿ ىػػػػحافظيف. جعالمي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافير، كبالخصكص جيراف ػػػػػبنا بالنسبة لمغػػػػػعتبر مرعيي 

تتكتر إلى  ػػػػػػػػػػػػػػػ الخمجػػػػييف ياػػػػجيران ًسيَّماال  اإلقميمػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػ كجكارىا مع كبالتحديدالخارجية،  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
طيراف زرع الفتف في ىذه الدكؿ مف خبلؿ  محاكلةة ك الداخمػػػيـ حد كبير بحجة التدخؿ في شؤكني

الدستكر ػػػاؿ، فقد أكد ػػػح كؿ كعمى كتشجيعيـ عمى الثكرة ضدَّ حكاميـ. تحريضيا كدعميا لمشّْيعة
ذا ػػػإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف، كى جيراف مخاكؼ 1989كالمعدؿ في سنة  1979الصادر في سنة  الجديد اإليرانػػػػػػػػػػػي

جيشنا  شٌكؿتي  القكات المسمحة أىفَّ ارت بشكؿ صريح ػػػ، التي أشالديباجةجاء فيو كىي  أٌكؿ ماعبر 
ا أعباء  ،دينا ميمتيا ال تمتـز فقط بمسؤكلية الحماية كحراسة الحدكد فحسبػػػػػعقائ رسالتيا بؿ تحمؿ أيضن

 ـ.ػػػي في العالػػفي سبيؿ اهلل كالنضاؿ مف أجؿ بسط حاكمية القانكف اإللي، كىي الجياد اإلليية

عمدنا في كصؼ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافذكر كممة  تـ تحاشي أىنَّوي ذه الحاكمية يرل البعض ػػػػػؿ ىػػػػػكألج
الخميني كجماعتو كانكا يعتقدكف  أىفَّ ؾ ػػػػلذل اإلسبلمػػػي،كـ أكسع كىك ػػػو بمفيػػػػلاالقكات المسمحة كاستبد

اف ػػػفقد ك .(1) فحسب إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبأكمميا كليس مقتصرنا عمى اإلسبلمػػػية  األٌمةالجيش ىك في خدمة  أىفَّ 
ى فقط تجاه ػػػلك أي ما ىك في الحقيقة سكل خطكة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي اإلسبلمػػػية الخميني يرل أف قياـ الحككمة 

رؼ بالحدكد ػػػػػعلطالما كاف يرفض ما يي  ،ة العالمية كتحرير الشعكب المستضعفة، كعميوػػػػػإنشاء الدكل
ا يرل ػػػكم ػػػػػػػػػػػػػػػالخميني  . ألىفَّ (1) يديكلكجيةالجغرافية بيف الدكؿ كال يعترؼ في مقابؿ ذلؾ إاٌل بالحدكد اإل

كرتو بؿ كاف داعية يبحث عف كؿ ساحة ػػػػػػية لثػػيبحث عف حدكد كطن رو ػػػػػجرد ثائمي  يكػػػػػف ـػػػػل ػػػػػػػػػػػػػػػ أنصاره
في إحدل  نفسو الخميني ػػػػػوقال ؤكػػػػػػد ىذه الرؤية ماكيي  .(2) ات العالـ لتككف ساحة لدعكتوػػػاحػػمف س

                                                           
 .85(، ص 2016، )صيؼ 2، العدد 5السنة  ،رؤية تركيةعبد اهلل يغيف، "القكة الصمبة كالناعمة إليػػػػػػػػػػػػػػػػػراف"،  (1)
 .58، ص المرجع السابق كليد عبد الناصر، (1)
(، 1995، )بيركت: مؤسسة التكحيد لمنشر الثقافي، دراسات في الفكر الّسياســـي لإلمام الخمينيمجمكعة مؤلفيف،  (2)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 ]...["، 1979 نكفمبر 02اريخ: ػػبت إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف،في  السعػػػػػػػػػػكدييفجمع مف الطمبة عمى مقاة و المي ػػػػػػطاباتخً 
بل ىي العربـــــــــّية دعوتو لم تقتصر عمى الحجاز وال الجزيرة  َأنَّ من أبناء الحجاز، غير  كان ()الرسول اْلكرم  إنّ 

مينيةاح الثكرة ػػػفنج .(1) لمعالم أجمع" ستبديف كالطكاغيت المي  ضدَّ بمثابة كعبة لمثكار  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافجعؿ  الخي
التبرؤ  أىمجسد الحقيقي لدكلة اإلسبلـ الحقة، يحمىميا ىذا مسؤكلية محاربتيـ ))نظرية أـ لمقرل( كالمي 

 فيي بيذا تعتبر مركز التكٌلي كالتبٌرم في العالـ.  مكاالتيـ(، أىممنيـ( كنصرة المستضعفيف )

اكؿ ػػػػحيي عالمػػػي،  مػػػػيأمي  منظكر مف ينطمؽاإلسبلمػػػية  الثكرة تصدير مفيكـ أىفَّ  ،حػػػػكاضػػػػكال
اإلسبلمػػػية  الثكرة أىفَّ  رأل ذا األخير الذمػػػػالثكرم الخاص بالخميني، ىاإلسبلمػػػي المشركع  عكلمة

 مستضعفي كؿ) المسمميف كغير لممسمميف خبلليا مف مكفيي  التي الحقيقية ةالكسيمتيعد  اإليرانػػػػػػػػػػػية
. الدكلػػػػية اإلمبريالية مصالح يخدمكف الذيف ستبديفكالمي  الطغاة اضطياد مف أنفسيـ يحرركا أفٍ ( األرض

كعند العالـ الخارجي باسـ نظرية  اإليرانػػػػػػػػػػػيةاإلسبلمػػػية إٌف ىذه القناعة التي اشتيرت في فقو الثكرة 
ا عند الشعكب ػػػػػكخارج إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافثر داخؿ أنصار كي يا ػػػػػتصدير الثكرة كاف ل اإلسبلمػػػية يا، خصكصن

ر محدكد مف الناحية الفقيية ػػػػي لـ يكف لو إاٌل أثػػكذج الخمينػػػنماألي أىفَّ ـ ػػػػالتكاقة إلى الحرية، فعمى الرغ
 . (2) يحتذل بو عند جميع المسمميف آنذاؾ االن لمنضاؿػػػػػؿ مثشكٌ  أىنَّوي إاٌل  ،السٌُّنيةعمى الغالبية 

د كأكثر حساسية فقد ػػػػفالمسألة أعق بالنسبة لممسمميف الشّْيعة كبالتحديد في الخميج، ،اػػػػػأمٌ 
مينيةكانت  أيف أصبح جؿ الشّْيعة  ،مف الناحيتيف الٌسياسػػػية كالفقيػػػية بمثابة طكؽ النجاة ليـ الخي

ا بالمزيد مف الحقكؽ الٌسياسػػػية أك حٌتى ممارسة الحكـ ػػػػيطالبكف إمٌ كالخصكص االثنا عشرية منيـ 
عمى غرار العػػػػراؽ  شٌكمكف أكثرية عددية محككمة مف طرؼ أقمٌية في بعض دكؿ الخميجباعتبارىـ يي 

زب ػػػػكح ،زب الدعكة في العػػراؽػػػػح مثؿ: الشّْيعيةقامت العديد مف التنظيمات  حيث .ا كالبحريػػػػفػػػسابقن 
 ذاػػػػى كضمف. ػفػػجاز في السعػػػػػػػػػػكدية، كحركة أنصار اهلل في اليمػػػػػػزب اهلل الحػػػػػناف، كحػػػػلب اهلل في
 كالية الفقيو يا، ضؼ لكتخريبية خطيرة إيديكلكجيةػػػػإاٌل ك تصدير الثكرةينظر ل أفٍ  مكفيي  ال الطػػػػػرح،
ركحية كٌسياسػػػة عابػػػػػرة  كف بحكـ مكانتو الدّْينية نفكذنا كسمطةن ػػػػيممكالذيف كمراجع التقميد  المطمقة

 لمحػػػػػدكد كاألكطػػػػػاف.

                                                           
)طيراف: قسـ الشؤكف الدكلية،  ،تصدير الثورة كما يراه اإلمام الخمينيمؤسسة تنظيـ كنشر تراث اإلماـ الخميني،  (1)

 .12ص  ]د. ت.[(،
سايمكف ميرديف، "الصراع الثقافي في العبلقات الدكلية: اإلسبلـ كالغرب"، ضمف: جكف بيميس كستيؼ سميث،  (2)

 .801(، ص 2005، )دبي: مركز الخميج لؤلبحاث، عولمة الّسياسة العالمية



 :الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل
  السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع أسبــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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مو يعيش حالة ػػػػاف شكػػػػجاكر ميما كيجعؿ أٌم نػػػػػػػػظاـ ٌسياسػػػي مي  أفٍ د ػػػؤكذا، مف المي ػػػػػػؿ ىػػػػػك
 ػػػػػػػػػػػػػػػ كيدلي اليكاجس كالريبة العديد مف التصريحات التي أدلىكيؤكد ىذه ف. ػػػػػيمف القمؽ كالخكؼ الدائم

 لــــي الفيصــــترك رئيس المخابرات السابؽ ار إليوػػػػأش ما ػػػػػػػػػػػػػػػ بيا المسؤكلكف السعػػػػػػػػػػكديكف عمى غرار
ىو  اإليرانـــــــــــيةأن تصدير الثورة " في باريس بقكلو: 2016السنكم سنة  اإليرانػػػػػػػػػػػيةمؤتمر المعارضة في 

 "ةـــياسىذه السّ  أّول ضحاياكان  اإليرانـــــــــــيوأن الشعب  واإلسالمـــي، العربـــــــــيّ السبب الرئيس وراء خالفات العالم 
، مزـــــورك تايـــــويـــــالنيفي  ،يرـــــمد الجبــــــن أحـــادل بــــع السعػػػػػػػػػػكديةما كتب كزير خارجية ػػػػك .(1)

ينص عمى ىدف تصدير الثورة. وعمى ىذا  إيـــــــــــــــــرانأن الدستور الذي اعتمدتو " بقكلو: صرح فيومقػػػػػاالن 
سمتو اْلساسية خمق  1979ثابًتا منذ ثورة  اإليرانـــــــــــيةالسموك الذي انتيجتو الحكومة  كل يعتبر ،اْلساس

 . (2) "اإلضرابات والتوتر في المنطقة ودعم اإلرىاب

 اإليرانـــــــــــية بين اليواجس السعــــــــــودية والبراغمـــــاتية الثــــورة تصدير مـــبدأ: الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

 اإليرانـــــــــــية

ي إلى نشر ػػػتصدير الثكرة المقصكد بو عمى كجو الحقيقة السع أىفَّ  السعػػػػػػػػػػكديػػػػػكف رػػػتبيعٍ 
 اإليرانػػػػػػػػػػػيي كمد لمنفكذ ػػػػػي كثقافػػػياس، كىك في نفس الكقت غزك سٌ السٌُّنياإلسبلمػػػي في العالـ  التشّْيُّع

احتبلؿ األراضي كالسيطرة  عمى ذلؾ إلى العمؿل عدتالشّْيعية عمى كؿ المسمميف بؿ ي الزعامةلتحقيؽ 
ا مف خبلؿ الكاجية الدّْ  ينية كاستغبلؿ المذىب الشّْيعي لمدفاع عف حقكؽ معتنقيو بيدؼ عمييا أيضن

ػػػػػػػػػػػػػػػ باعتبارىـ في الدكؿ المجاكرة  ات الشّْيعيةدعـ األقميٌ  يتـو، ػػػػكعمي .الٌسياسػػػيةالكصكؿ إلى أطماعيـ 
بالماؿ كالعتاد كالتدريب كالتكجيو في إطار عممية تصدير الثكرة حٌتى تككف ػػػػػػػػػػػػػػػ  امػػػػػس لطيرافطابكر خ

س ليا كأداة ػػػػفي الخارج كطابكر خام إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافرية ػػػات بمثابة أذرع عسكفي النياية ىذه األقميٌ 
 . (1) الغيرلبلستفزاز كالضغط عمى 

مصطمح تصدير الثكرة  أىفَّ  راويــــتار الـــد الســــعب إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  السابؽراؽ ػػػػير العػػػرل سفػػػػػكي
خضاعيا بالقوة )لزوًما وليس  اإلسالمـــي أيّ مرادف لكممة "الفتح" في المفيوم ": ىك إعادة فتح بالد اإلسالم وا 

                                                           
جانفي  25شكىد في  ،2016يكليك  10، البيان، «"تصدير الثكرة»تركي الفيصؿ: الشعب اإليراني أكؿ ضحايا " (1)

 http://bit.ly/2CEidMM><، في: 2019
 06شكىد في  ،2016 يناير New York Times ،19؟"، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافىؿ يمكف أف تتغير " عادؿ بف أحمد الجبير، (2)

 https://nyti.ms/2uuDrZG><، في: 2016مارس 
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اختياًرا( لحكم الولي الفقيو. كما أن مشروع نشر وتصدير المشروع اإليراني اتخذ أنواًعا وأشكااًل متفاوتة من الخطط 
والخرائط ومن الوسائل واْلساليب، كان من بينيا التقميدي المباشر والمستحدث المبتكر إعالًنا وخطاًبا، تعبئة 

يذاًء نحو ما نشيده من ا لتدخالت اإليرانية في الشأن الوطني الخاص لمدول اْلخرى، وبقي ىذا وتحريًضا، وتجاوًزا وا 
 . (1)" الضرب من السياسات الالعقالنية سمة ثابتة وتقميًدا راسًخا في عالقات طيران الدولــــية 

صكرىا كسائؿ تي ما ػػػك اإليرانػػػػػػػػػػػيةألة تصدير الثكرة ػػػمس أىفَّ  اإليرانػػػػػػػػػػػيرل الجانب ػػػػػما يػػػبين
ضرب االستقرار  محاكلةك  ة لمغيرػػػالداخمػػػي، كالتي تعني التدخؿ في الشؤكف العربػػػػػػػػػٌية ةػػػاإلعبلـ الخميجي
الشّْيعة عمى التمرد  ات نسيجيا االجتماعػػػي عبر تحريضػػػػالفتنة الطاًئفية بيف مككن الداخمػػػي كخمؽ

في جانبو اإلسبلمػػػية ادة أساسية لئلعبلـ المعادم لمجميكرية ػػػكم ككذبة ، ما ىي سكل إشاعةكالعصياف
 النػػػػػػػػػظاـتصدير الثكرة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافت محاكالتمثمة في المي يمة تي ىذه الأطمؽ  أٌكؿ مف. كاف العربػػػػػػػػػيٌ 

 ةػػػالحقيق أىفَّ في حيف ، بشكؿ عاـكف ػػػكالخميجي السعػػػػػػػػػػكديكفلحقو  كبعدها، ػػػػي سابقن ػػػي الصدامػػػػالبعث
تصدير  ما ىك سكلتصدير الثكرة ل المعنى األصح أىفَّ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف بحيث  س ما يركجو لو خصـكػػػعك
مف خبلؿ دعـ المستضعفيف حسب امكانياتيا في مكاجية مؤامرات  فقط نمكذج الثكرة المقاكـأي 

 .(2) كأذنابيا األمريكػػػػػػيةثؿ اليكـ بالكاليات المتحدة المتم المستكبريف كالشيطاف األكبر

اف اإلماـ الخميني ػػػػػ، فقد كبسكالمي  مكضىذا المفيكـ يبقى لحد الساعة يشكبو الغي  أىفَّ  ،عػػػػػكالكاق
الجاٌد بنشر الداخؿ كاالىتماـ  كميثميا فياإلسبلمػػػية  لقيـ الثكرة اره تجسيدن ػػػػينا في تعاممو معو، فاعتبػػػذك

كجعمو يقبؿ عدة  الٌسياسػػػية اكرةػػػلممن اػػػكاسعن ا ػػػرؾ ىامشن ػػػؾ تػػػػمبادئيا كتطمعاتيا في الخارج. كبذل
يبلحظ  اإليرانػػػػػػػػػػػير الثكرم ػػػػتأكيبلت، فالمتأمؿ في ىذا المفيكـ الذم يعتبره الكثيركف أساسي في الفك

ا،ػػػػلـ يكف ث أىنَّوي  ٌنما حكمتو الظركؼ  ابتنا يكمن  ذا الكضع اإلقميمػػي كالدكلػػػػي.ػػػػكك كاالقتصادية، الٌسياسػػػيةكا 
 فأحياننابازدكاجية تجاه تصدير الثكرة،  وطاباتزت خً تميٌ  .حٌتى أثناء كجكد الخميني عمى قيد الحياةف

كالثكرة،  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعكس سمبنا عمى تفريط فيو سين كأمٌ  اإليرانػػػػػػػػػػػيةا مف كاجبات الثكرة ػػػػيعتبرىا كاجبن 
نجده يدعك إلى تصدير الثكرة مف خبلؿ القدكة كالمثاؿ كالدعاية ليا فقط دكف مجابية أخرل ا ػػػػكأحيانن 

 فرضيا إلى المجتمعات األخرل بتحريض الشعكب عمى اسقاط حككماتيا.  محاكلةالدكلة أك 

                                                           
، 2016مارس  06، شكىد في 2015أغسطس  07 ،نيسانعبد الستار الراكم، "أبجدية تصدير الثكرة اإليرانػػػػػػػػػػػية"،  (1)

 <http://bit.ly/2N9sMLB>في: 
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 <http://bit.ly/2LkDp0Q>، في: 2017مايك 
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في التعامؿ مع نظرية تصدير الثكرة تكرست أكثر مع مركر  الٌسياسػػػةذه البراغماتية ػػػػػى
عمػػػػي أكػػػبر ىاشػػػمي حجة اإلسبلـ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافراب البراغماتية في ػػػػالكقت، كبالتحديد مع كصكؿ ع

المبدأ فرض ىذا  يرفيضض تصدير الثكرة كمبدأ لكٌنو اسة الجميكرية، الذم ال يرفي ػػػػرئ رفسنػػػجاني إلى
)القكة  ثاؿ فقطدكة كالمً يككف التصدير لمثكرة عف طريقة القي  فٍ ، كيطالب بأالصمبة بالقكة عمى الغير
كتكرست ىذه النظرة البراغماتية  .(1) قاؿ كما "الدولــــية فإيــــران ستصدر أفكارىا في إطار القوانين "، الناعمة(

كصكؿ اإلصبلحػػػػي محػػػػمد خاتمػػػػػي، الذم استطاع كية لمدكلة عمى حساب الثكرة أكثر لأك التي تعطي 
كاف  أىنَّوي ما ػػػػك ،إلى المجتمع الدكلػػي إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافإعادة  القائمة عمى حكار الحضارات بمقاربتو االنفتاحيو

التي جاءت كرد  الٌسياسيػػػػة طابتػػػػوفي إحدل خً  وقال مالمثكرة، كيػػػػػدؿ عمى ىذا  ضدَّ التصدير العنيؼ
 الخميػػػني اهلل ركح اهلل آية زعيـ الثكرةك  النػػػظػػػػاـ ؤسسمي  أىفَّ  ارػػػػ، أيف أشعمى منتقديو مف المحافظيف

 دعـ كليس األخرل، البمداف في بو يحتذل اػػػػػأينمكذجن  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف جعؿ الثكرة، بػػ: تصدير كاف يقصد
 .(2)األخرل  البمداف في التخريب عمميات

 كرة تصدير الثكرةتكافؽ عمى فً  اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػػية النُّخبة أىفَّ ا يعني في النياية ػػػمىػػػػػذا 
 عتدلكفيرل المي ي حيف ػػػعمى كسائؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ. ففاع بينيا ػػػإجمال يكجد  أىنَّوي  بىٍيدى ، اـػػػػبشكؿ ع
الطريقة  ييعد اإليرانػػػػػػػػػػػيالدعاية السممية فقط لؤلينمكذج  أىفَّ  كاإلصبلحيكفف البراغماتي ػػمف اليم

يـ كانكا مساعدة خارجية في ثكرتيـ كلكنٌ  أٌيةلـ يتمقكا  اإليرانػػػػػػػػػػػييف أىفَّ دليؿ ب الصحيحة لتصدير الثكرة
ليس لدييا نية  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ طبو مف خي كؿ الخميني في الكثير ػػػق ذاػػػككناجحيف نتيجة التزاميـ باإلسبلـ. 

ىذا األسمكب المرف القائـ عمى استعماؿ  أىفَّ ؾ ػػػػناىي ،ة لمبمداف األخرلالداخمػػػيلمتدخؿ في الشؤكف 
 سػػػيةالٌسياو العبلقػػػػػػات الدبمكماسيةحفاظ عمى بال سيسمح إليػػػػػػػػػػػػػػػػػراف اإلشعاع الثكرم كقكة ناعمة فقط

األكثر راديكالية  اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػػية النُّخبةمف  آخر خرل. فإٌف جزءن األ العالـ كدكؿمع  التي تجمعيا
 ترل عكس ىذا.كتشٌددنا 

ار ٌسياسػػػي قكم يدعك إلى ػػػػػاس أتبػػػػػاع نيج اإلماـ تشٌكؿ تيػػاة الخميني كعمى أسػػػفبعد كف
عؿ ىك حماية لمثكرة مف الداخؿ في المقاـ األٌكؿ كعدـ االكتفاء ىذا الفً  أىفَّ تصدير الثكرة باعتبار 

بالدعاية الخارجية لؤلينمكذج اإليرانػػػػػػػػػػػي مف خبلؿ تقديـ كؿ أنكاع المساعدات كالدعـ لمقكل الٌسياسػػػػػية 
، فتكرار التجربة الثكرية اإليرانػػػػػػػػػػػية في ػػػػػػػػػياإليرانػػخارج إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف بغية إنشاء أنػػػػظمػػػػػة عمى النمط 
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الدكؿ اإلسبلمػػػية خطكة أيكلػػػػػى مف أجؿ التكحد مع إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف في دكلة كاحدة مركزية تحمي اإلسبلـ مف 
في طميعة الحركات الثكرية كالتحريرية  أصبحت إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ أيف يرل أنصار ىذا التكجو  .(1)أعدائو 

تعتبر إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أحد أقطاب العػػػػالمػػػػثالثػػػػػية، التي  بحيثبمداف العالـ الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػث  في ًسيَّماال  في العالـ
تصدير الفعاؿ ال فإفٌ  كعميو،تسعى إلى تحرير المستضعفيف مف االستعباد اإلمبريالػػػي العالمػػػػي. 

ا القكة الصمبة. كعمى غرار  كالحقيقػػي لمثكرة يجب أاٌل يقتصر القكة الناعمة بؿ يجب أف يشمؿ أيضن
ااالتجاه  ا عمى أقكاؿ كخي ػػػػيستند دع األٌكؿ أيضن ٌف ػػػػػطب الخميني لتبرير مكقفيـ. لكاة ىذا الرأم أيضن

فيما إذا كاف مبدأ تصدير الثكرة ىػػػػػدفنا في حد ذاتو لمٌسياسػػػة الخارجية  ىك: يبقى السؤاؿ الجكىرم
 ؟فقط لمدعاية مجرد أداة ـأ اإليرانػػػػػػػػػػػية

مازالت تممؾ عبلقات كطيدة مع  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ ـز بإجابة كاحدة، ال شؾ ػػػب الجػػػػعف الصٌ ػػػػػم 
أك أشخاص.  ػػػػػػػػػػػػػػػا ما تككف منظمات شّْيعية ػػػػغالبن  ػػػػػػػػػػػػػػػنظمة ات مي ػػأطراؼ خارجية سكاءن كانت جماع

عتبر حزب اهلل ، كيي كلكجستيناادينا ػػػتستعمميا كأكراؽ ضغط لصالحيا، كتتكفؿ بدعميا م كتحاكؿ أف
ادم كالمكجستي منيا. ػػالدعـ الم ىالتي تتمق اإليرانػػػػػػػػػػػيةأحسف مثاؿ عف المنظمات غير  اػػػحالين  نانيػػالمب

ؾ الحيف ػػػػمنا لحزب اهلل، كمنذ ذلػػػناف دعػػػقكاتو إلى لب اإليرانػػػػػػػػػػػي، أرسؿ الحرس الثكرم 1982ففي عاـ 
عف  أٌمػػػػا اإلسبلمػػػي.في أجزاء أخرل مف العالـ اإلسبلمػػػية أصبح نشطنا في دعـ الحركات الثكرية 

ة مع رجاؿ ػػػ، فغالبنا ما تككف ىذه العبلقالشخصيَّاتتنسجيا إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف مع  مكف أفٍ التي يي العبلقػػػػػػات 
النمـــر ر ــــر باقـــنمكؿ مف الشيخ  ييعدالدّْيف الشّْيعة لما يممككنو مف نفكذ كقدرة عمى تعبئة الجماىير، ك 

يم ـــــر الحكــــد باقـــمـــمحػػػػػػػػػػػػػػػ، في المممكة العربػػػػػػػػػٌية السعػػػػػػػػػػكدية، ك ارـــــن الصفــــحس خػػػػػػػػػػػػػػػ كقبمو الشي
في اليمػػػػف  يـــن الحوثـــدر الديـــب( في العػػػػػراؽ، كالصػػػػدردل ػػػػد مقتػػػػ)كال درــــادق الصــــص دـــمـــمحك

 ذات تأثير في الجماىير. شخصيَّات تنسجيا طيراف معالتي العبلقػػػػػػات عف ة أمثمة جٌيد

 أىفَّ منذ فترة ليست بالبعيدة  اإليرانػػػػػػػػػػػيادة الحرس الثكرم ػػػػرح أحد قػػػص الطػػػػػرح، ذاػػػى فػػػكضم
ف كالمرتبطة بالثكرة ػػػة كاليمػػػػكسكري العػػػػراؽت في ػػػػمحجـ الجيكش الشعبية )الميمشيات( التي تشكٌ 

ناف. كرغـ ىذه التصريحات اإلعبلمية التي ػػػيبمغ حجميا أضعاؼ حجـ حزب اهلل في لب اإليرانػػػػػػػػػػػية
د الدعاية ػػػبيف الفينة كاألخرل حكؿ ىذه المسألة، حيث تتأك اإليرانػػػػػػػػػػػيكفيخرج بيا بعض المسؤكلكف 

صدير الثكرة مف المفاىيـ المرنة حسب الظركؼ كالمناخ تبقى قضية ت، المعنكية كاإلعبلمية ليا
ا مازالت تسعى إلى تصدير ػػػحالين  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ كخارجيا، فبل يمكف الجـز  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافداخؿ  الٌسياسػػػي
ا بعثكرتيا،  اء عدتكثيرة، تمتد مف اسعاب شعار تصدير الثكرة دكنو صً  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكجدت  مادػػػخصكصن
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الذم خمفتو  الٌسياسػػػيحيث انكفأت ىذه األفكار بعد االصطفاؼ  ىا،ضدَّ  العربػػػػػػػػػٌيةمة كالشعكب ػػػاألنظ
ي آنذاؾ ػػػػالعراق النػػػػػػػػػظاـإلى جانب  العربػػػػػػػػػيٌ ي ػػالرسم النػػػػػػػػػظاـككقكؼ  اإليرانػػػػػػػػػػػية - ةػػػػػالحرب العراقي
األمريكػػػػػػية )الشيطاف األكبر مف منظكر ككصكالن إلى حشد الكاليات المتحدة  .(1) إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي مكجية 

مينية كتأسيس قكاعد ثابتة ليا فيو  الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ  الخميجة ضخمة في ػػػػلقكات عسكري (الخي
 .(2) ػيةاألمريكػػػػػبداعي حماية المصالح 

ما مف بمد حٌتى اآلف ػػػػتصدير الثكرة اثبتت فشميا، ف ٌسياسػػػةإٌف ف سبؽ، ما ضػػػػػكء ىػػػػعم 
كعمى ىذا  ية كثيرة.ػػػات إسبلمػػػبمداف كحرك إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافية، بالعكس انفضت عف ػػػػأصبح جميكرية إسبلم

سكاءن فيما يتعمؽ بجيرانيا المباشريف في  اإليرانػػػػػػػػػػػية األمػػػػػػػػػػنيةالخارجية ك  الٌسياسػػػةاس أصبحت ػػػػاألس
رنا باالعتبارات البراغماتية كتكازف القكل عمى أرض ػػػػػع أكثر تأثػػػػية األكسػػػػالمنطقة أك عمى الساحة العالم

كف إلى تصدير ػػػػػؾ الذيف يدعػػػػئكلأ أىفَّ  ًسيَّما ال الكاقع منيا باألغراض اإليديكلكجية كالمزاعـ الثكرية.
 كزارة الخارجية اسػػػػػة الجميكريةػػػعمى رئنكا ػػػػ( قد ىيمالبراغماتيكف) ثاؿدكة كالمً الثكرة فقط مف خبلؿ القي 

ينظر إلى  ييعدلـ  ػػػػػػػػػػػػػػػ كامــــــرافا كمػػػا يقكؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػفمنذ بداية التسعينيات ، تشٌدديفأكثر مف المي 
عامؿ آخر ىك  ىنػػاؾ ٌف عكض ىذا الياجسػػػػػميتمكف كثيرنا بتصدير ثكرتيـ، لك أىنَّيـعمى  اإليرانػػػػػػػػػػػييف
 النػػػػككم البرنامػػػػجـ، أاٌل كىك ػػػػكالعال اإلقميمػػػػػػػيةديد، أصبح مصدر قمؽ الدكؿ ػػػػج –ديـ ػػػباألحرل ق
  .(1)اإليرانػػػػػػي 

 تغّيـــر مستقل فــيكمُ  اإليرانـــــــــــيووي ــــج النــــ: البرنامالـــــــــرابــــــــــــــــعالمـــــــــطمب  

 السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع

ة إعبلمية كبيرة ػػػفي السنكات األخيرة بيال ًسيَّما ال اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػككم البرنامػػػػجى ػػػيحظ
رؽ ػػػكاستقرار الش أمػػػػػػػػػػفالخطر كالتيديد األكبر عمى  كأىنَّوي  كاإلقميمػػػػػػػيي ػػػصكرتو لمرأم العاـ العالم

                                                           
ضمف: أحمد محمد صالح صديقياف، "إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف كالمتغيرات الجيكستراتيجية في الكطف العربػػػػػػػػػٌي كجية نظر إيرانية"،  (1)

لمركز العربػػػػػػػػػٌي لؤلبحاث كدراسة ا :، )الدكحةالعربـــــــــّيةالتداعيات الجيوستراتيجية لمثورات ]كآخركف.[، سعيد نكفؿ 
 . 585(، ص 2014الٌسياسػػػػات، 

العالقات اإليرانػػػػػػػػػػػية"، ضمف: مجمكعة مؤلفيف،  -لقاء مكي، "مستقبؿ الخميج العربػػػػػػػػػٌي في ضكء العبلقات العربػػػػػػػػػٌية  (2)
 .60(، ص 2015منتدل العبلقات العربػػػػػػػػػٌية كالدكلية، )الدكحة:  ،اإليرانـــــــــــية في منطقة الخميج -العربـــــــــّية 

 .100 - 98، ص ص المرجع السابقميراف كامرافا،  (1)
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ا المممكة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافات ػػػػػػر عبلقػػػإليو يعكد تكت أىفَّ ط، ناىيؾ ػػػػاألكس  العربػػػػػػػػػٌيةمع جيرانيا خصكصن
ككم بشكؿ عاـ، ػػػالن إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعارضيف لبرنامج أكبر المي  ػػػػػػػػػػػػػػػ يؿػػػبمعية إسرائ ػػػػػػػػػػػػػػػتيعد ؛ التي السعػػػػػػػػػػكدية

أك  (JCPOAة )ــــمة المشتركــــل الشامــــة العمــــخط تقكيػػػض ذاػػػػكك ،كبحو إلى الكسائؿ بشتى كتسعى
 .2015عاـ  الدكلػػػػية الذم أبرمتو مع السداسية  النــــووياق ـــاالتفبػػ: عرؼ ما يي 

اب التي كثر عنيا الحديث ػػػأحد األسب اإليرانػػػػػػي النػػػػككم البرنامػػػػج دػػػييع، اسػػػػػػى ىذا األسػػػػكعم
ا عمى المستكل اإلعبلمي  ػػػػػػػػػػػػػػػ 2003راؽ سنة ػػػلمع األمريكػػػػػػيبعد الغزك  باألخص ػػػػػػػػػػػػػػػ خصكصن

ككية ػػػالمسألة النتيعد ا ػػػكم ربية.ػػػػػػمع جيرانيا كمع الدكؿ الغ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافة ػػػا لتكتر عبلقػػػػباعتباره سببن 
حيرة التي تطغى عمى معظـ المسائؿ األخرل التي تجرم بشأنيا مناقشات اليكـ القضية المي  اإليرانػػػػػػػػػػػية

مؼ كاف البكابة ىذا المً  أىفَّ ي، ناىيؾ ػػػكجيرانيا أك مع كالكاليات المتحدة كاالتحاد األكركب إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبيف 
حيث كصؿ عدد ازالت. ػػػػات عمى طيراف ككسيمة لمضغط عمييا لمتفاكض أك تقديـ تنػػػػلفرض عقكب

ع ػػػػفي أقؿ مف عقد الزمف إلى سب إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمف األمـ المتحدة عمى  ةالمفركضالدكلػػػػية ات ػػػالعقكب
؛ القرار 2006الصادراف في  1696كرقـ  ؛1737ف رقـ ػػػممية، كىي: قرارم مجمس األمات أي ػػػعقكب

؛ 2008الصادراف في  1835كرقـ  ؛1803؛ القراراف رقـ 2007مارس  24الصادر في  1747
 .2015الصادر في  2224 كالقرار رقـ .2010يكنيك  09الصادر في  1929كالقرار رقـ 

في العاصمة  (JCPOA)الدكلػػػػية مع السداسية  اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػككماؽ ػػػػى بعد االتفػػػػكحتٌ 
مصادقة مجمس  لبرنامجيا النككم بعد إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكتجميد  2015يكليك  14اريخ: ػػػا بتػػالنمساكية فيين

جيرانيا  لطمأنةذا لـ يكف كافينا ػػػػػإٌف، ىػػػػػ. ف2015يكليك  20في  2231القرار  باإلجماع عمى األمػػػػػػػػػػف
( كطيراف إلى اتفاؽ لمحد مف 1+ 5كباألخص الرياض. فعقب أسبكعيف فقط مف تكصؿ القكل الكبرل )

صاركخ باتريكت اعتراضي جديد حسب  600لشراء  السعػػػػػػػػػػكديةسعت  اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػككم البرنامػػػػج
ية، بحيث ترل ػػػا تنكم بناء مفاعميف نككييف باالستعانة بالخبرة الفرنسػػػػ. كم(1) تصريحات البنتاغكف

رؽ األكسط كالخميج ػػػقد يكسبيا جراءةن أكبر في التدخؿ في الش إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافرفع العقكبات عف  أىفَّ الرياض 
تعاني منيا قبؿ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف، فرغـ كؿ العقكبات كانت يةـــــتقكيجعميا تصبح أكثر إمبريالية عمى رأم 

                                                           
يكنيك  29، راقبصاركخ باتريكت"،  600بشراء  اإليرانػػػػػػػػػػػيمارككس كايزجيربير، "السعكدية ترد عمى االتفاؽ النككم  (1)

 <http://bit.ly/2zLLlU6> ، في:2017يكليك  18، شكىد في 2015
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اؿ كقد أيطمقت يدىا مف قيكد ػػػ، فإٌنيا ما فتئت تسبب مشاكؿ لممممكة، فكيؼ سيككف الحالنػػػػككماالتفاؽ 
 . (1) كالحصارالعقكبات 

جاءت بعد ما يقرب  الدكلػػػػية التيمع السداسية  اإليرانػػػػػػػػػػػيةائج المفاكضات ػػػػػنت أىفَّ  ،اؿػػػػػػػكالح
السرية،  اإليرانػػػػػػػػػػػية النػػػػككيةعامنا مف األنشطة  13، ككثفةالدكلػػػػية المي مف عاميف مف المفاكضات 

 النػػػػككيةا بحؽ امتبلؾ التكنكلكجية ػػػا دكلين ػػػاعترافن  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافأسفرت في النياية عف اتفاؽ دكلي يضمف 
قد تسعى  ،اسػػػػذا األسػػػػػكعمى ى .لؤلغراض السممية؛ اتفاؽه في المقابؿ تشـ فيو الرياض رائحة الخيانة

ىذا األمر ما  سعػػػػػػػػػػكدييفالخاصة، حيث أكد عدة مسؤكليف  النػػػػككيةىي األخرل لمحصكؿ عمى قدراتيا 
 (.كالسعػػػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبيف الغريميف التقميدييف ) كالصػػػػػػػراعافسة ػػػنينجـ عنو ال محالة المزيد مف المي 

 يةـــة تاريخــــلمح :اإليرانـــــــــــي النــــووي البرنامــــج اْلّول: الفــــــــــــرع

مع الغير  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافستقؿ في عبلقات ر مي تغيٌ كمي  اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػككم البرنامػػػػجة ػػػػػإٌف دراس
تتبع لمسار المي  أىفَّ ؾ ػػػشكؿ حٌتى نفيـ المكقؼ عمى حقيقتو. ذلأمؿ ألصؿ المي ػػػػيتطمب ببل شؾ كقفة ت

سبب ليا الكثير مف المشاكؿ  أىنَّوي ف يدرؾ جٌيدنا ػػػفي العقديف األخيري ًسيَّما ال النػػػػككم إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبرنامج 
ر عميو ــــاذا تصــــفممرم. ػػػا لخطر العقكبات كالتدخؿ العسكػػػة كيعرضيا دائمن ػػربيػػػػكالعقكبات كاإلدانة الغ

  ذا؟ــــىك

ليذا الممؼ  اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػػيةادة ػػطبيعة رؤية القيكاب ببساطة يكمف ببل شؾ في ػػػػػػالجإٌف 
ٌف اختمفت في مستكل الخً يكالتي أثبت الزماف أٌنيا ال تتغي ا. ػػػا دائمن ػػػطاب، لكٌف اليدؼ يبقى ثابتن ر كا 

نٌ  الجميكريػػػػػػػة رئيػػػػػػػػسأك الميرشػػػػػػػد رتبطنا بليس مي  النػػػػككمفالممؼ   اإليرانػػػػػػػػػػػيما بالداخؿ ػػػػػأك غيرىما، كا 
ا ما تحدده ػػػذا األخير الذم غالبن ػػػػػػػة، ىػػػبالمفيكـ الكاسع لمكمم اإليرانػػػػػػػػػػػيي ػػػػالقكم كاألمػػػػػػػػػػف (1) بشكؿ عاـ

سيطر عميو مف طرؼ الجناح المي  يــــالقوم لألمــــــــــنى ـــالمجمس اْلعمفي  اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػػية النُّخبة
عتدليف في المشيد ذا بغض النظر عف كضع اإلصبلحييف أك المي ػػػػ. كىإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافد داخؿ تشدٌ حافظ المي المي 

ٌف كانكا كذلالٌسياسػػػي مف حيث المبدأ، لكٌنيـ ال يجعمكف منو  النػػػػككمامج ػػػعارضكف البرنؾ ال يي ػػػػػ، كا 
ة ػػػزلما ال يرغبكف في أف يككف الحاجز الذم يككف كراء غي ػػػػػ، كإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالحؿ الكحيد لكؿ مشاكؿ 

                                                           
(1)

 Ray Takeyh , "The payoff for Iran" , The Washington Post, 28/06/2015, accessed on 27/02/2018, at: 

<https://wapo.st/2mg8Mvh> 
ياسات النووية السالح النووي بين مبادئ الشرعية الدولية وحتميات القوة )دراسة مقارنة لمسّ  رانية محمد طاىر، (1)

 .148 - 147(، ص ص 2014لممعارؼ،  العربػػػػػػػػػيٌ (، )القاىرة: المكتب وكوريا الشمالية إيـــــــــــــــــرانلكل من: 



 :الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل
  السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع أسبــــــــــــــاب
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عمى ضركرة امتبلكيا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافيع إذف في ػػػػػ. إٌف الجم(1) كتكتر عبلقاتيا مع جيرانيا إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف متفؽ ه
 النػػػػػػػػػظاـسكاءن كانكا مع  اإليرانػػػػػػػػػػػييفؿ نقطة اتفاؽ يمتؼ حكليا كؿ شكٌ ذا يي ػػػػفيك عمى ى نػػػػككملبرنامج 

ذا رغـ كؿ التكاليؼ الباىظة الناجمة عف االستمرار فيو، سكاءن عمى مستكل ػػػػػػ، كى(2) أك معادييف لو
 . الدكلػػػػية عميياالي أك عمى مستكل الضغكط ػػػاإلنفاؽ الم

ا يذىب أغمب الدراسيف إلى أكاخر ػػػػكم اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػككم البرنامػػػػجخ ػػػػاريػػػػػع تػػػيرج
 األمريكػػػػػػيةكم كبدعـ مباشر مف الكاليات المتحدة ػػػمحمد رضا بيمالشػػػػػاه خمسينيات القرف الماضي أياـ 

 عاـ األمريكػػػػػػية ليا مع الكاليات المتحدة نػػػػككماؽ ػػػاتفأٌكؿ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكقعت  ية، أيفػػػػػالدكؿ الغرب كبعض
( ميغاكاط. لكٌف 05مفاعبلن نككينا لؤلبحاث بقكة ) إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتممؾ  ، حيث قضى ىذا االتفاؽ بأفٍ 1957

. كفي السبعينيات (3) 1967عاـ كانت  أىنَّيايمكف القكؿ  النػػػػككم إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافلبرنامج  االنطبلقة الفعمية
اكف ػػػػذا بالتعػػػػكى مفاعؿ بكشير أىميا كأشيرىا، ييعدككينا، ػػػػػبلن نػػػػعاإقامة أكثر مف عشريف مفالشػػػػػاه قرر 

 ليذا الغرض ما يقارب األربعيفالشػػػػػاه ا، كرصد ػػػػفريقيأسا، كجنكب ػػػػية، فرنػػػػمع كؿ مف ألمانيا الغرب
، (AEOI) اإليرانػػػػػػية النػػػػككيةبإنشاء منظمة الطاقة  1974كما قاـ في سنة  .أمريكػػػػػػيمميار دكالر 

، مادــــــاعت أکبـــــركالتي كاف  ككية،ػػػػػكالتي أسندت ليا ميمة تطكير كالتحكـ في التكنكلكجية كالتقنية الن
في حيف يرأسيا  ،1978إلى عاـ  1974رئيسيا مف عاـ  "اإليرانػػػػػػي النػػػػككم البرنامػػػػجأبك "ػ: الميمقب ب

قرار  أىفَّ ؾ ػػػػػػا، ذلػػػيجب التنكيو إلى نقطة ميمة ىن أىنَّوي  بىٍيدى . يـــــالحـــــر صـــــي أکبـــعمفي الكقت الحالي 
ارات أك ػػػػلـ يكف العتب النػػػػككمضمف النادم  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكمف جاء بعده بجعؿ الشػػػػػاه التحكؿ الذم اتخذه 

ٌنما كاف قدرات التقنية المي ػػػػطبقنا لمق يخضع لممنطؽ ما داـ ، (1) أيكلػػػػىينا بدرجة ػػػػياسرارنا سٌ ػػػػتكفرة لدييا، كا 
 فقط.  األمػػػػػػػػػػنيةكاالعتبارات  الٌسياسػػػي

                                                           
 .65 ، صالمرجع السابقشاىراـ تشكبيف،  (1)
 142دراسات عالمية العدد  ،النووية الطويمة التكاليف والمخاطر إيـــــــــــــــــرانرحمة عمي فائز ككريـ سجادبكر،  (2)

 .9 (، ص2014 اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية، مركز)أبكظبي: 
المعاصر  اإليرانػػػػػػػػػػػي، سمسمة الفكر وأميركا في الشرق اْلوسط إيـــــــــــــــــران: الييـــــــمنـــــةمجابية عدناف مينا، ( 3)

 .28(، ص 2014)بيركت: مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسبلمي، 
في الشرؽ األكسط في القرف الحادم كالعشريف: حقائقيا كاحتماالت  النػػػػككيةأحمد عبد الحميـ،" خريطة القكل  (1)

، تحرير: إبراىيـ منصكر، في الشرق اْلوسط النــــوويالخيار ]كآخركف.[، تطكرىا"، ضمف: إبراىيـ محمد العناني 
 العربػػػػػػػػػٌية،ة أعماؿ الندكة الفكرية التي نظميا مركز دراسات المستقبؿ بجامعة أسيكط، )بيركت: مركز دراسات الكحد

 .459(، ص 2001
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 النػػػػككم البرنامػػػػجتكقؼ  1979عاـ اإلسبلمػػػية عقب الثكرة الشػػػػػاه ظاـ ػػػػػػػاحة بنػػػػػد اإلطػػػكبع
مد، كتكقفت معو كافة النشاطات اإلنشائية  اإليرانػػػػػػي ، كفي منتصؼ الثمانينيات النػػػػككيةأك باألحرل جي

، لكٌف ظركؼ الحرب النػػػػككمادة الحياة لبرنامجيا ػػػإعإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف قررت  ػػػػػػػػػػػػػػػراؽ ػػػػالحرب مع العأثناء  ػػػػػػػػػػػػػػػ
اء ػػػػبن إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ت، رغـ ىذا استطاعتالمحاكالأعاقت ىذه  األمريكػػػػػػيةات كالضغكطات ػػػػػككذا العقكب

ا تمكنت مف استئناؼ العمؿ في ػػػػف، كمػػػصغيرة في أصفياف بمساعدة الصي نػػػػككيةفاعبلت بحثية مي 
 .(1) ةػػػػػمحطة تكليد بكشير بمساعدة سكفياتي

كالت جذرية في التفكير االستراتيجي ػػػى إحداث تحػػػػكلائج حرب الخميج األي ػػػػػاف مف نتػػػػػكك
بشكؿ جٌدم في تنفيذ العديد مف األنشطة في  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف. كعميو، بدأت النػػػػككمفي المجاؿ  اإليرانػػػػػػػػػػػي

مف جديد، ساعدىا  النػػػػككمامج ػػػالتسعينيات فترة إعادة إحياء البرنحيث شيدت سنكات  ،(2) ىذه المرحمة
الحرب  آثػػػػارمف  ياالبمد. حيث انعكس تعافي ماالذم عرفتي ؾ اليدكء كاالستقرار النسبيػػػػػعمى ىذا ذل

 النػػػػككمامجيا ػػػعمى برن )عمبلؽ النّْفط( السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةراؽ كتحسف عبلقاتيا مع المممكة ػػػػػمع الع
ا باكستػػػػػيا، الصيػػػػالمرة بناءن عمى مساعدات مف ركس ىػػػػذهالذم أصبح يتقدـ مرة أخرل،  اف. ػػػف، كأيضن

عاـ  الثػػػػػانػػػػػػػػػػي، ك 1990عاـ ٌكؿ ، األالنػػػػككمفي ىذه الفترة بركتكككليف لمتعاكف  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكقد كقعت 
يا بغرض الستكماؿ بناء مفاعؿ بكشير، كتكفير محطة ػػػػمع ركس إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافذا األخير أبرمتو ػػػػى ،1995

 .(3) اليكرانيـكلتخصيب 

رام ـــــشاى اإليرانػػػػػػػػػػػيفي ىذه المرحمة حسب الباحث  النػػػػككم إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافـ برنامج ػػػػد انقسػػػػػكق
 إلى شعبيتيف متكازيتيف: (Shahram Chubin) وبينـــــتش

  ُ؛تضـ البرنامج السممي، الذم كاف تحت إشراؼ ىيئة الطاقة الذرية ىـــلو اْل  

  اإليرانػػػػػػػػػػػيرم، ككاف تحت إشراؼ الحرس الثكرم ػػػذات طابع عسك الثـــــانــــــــــيةو. 

ا، عممية صناعة ػػػػػػػحٌتى كقتنا الحالي. أمٌ  2000ادتا لمتكحد منذ ػػػالشعبتيف ع أىمما ػػػػػلكٌني 
بلث مؤسسات تنسؽ القيادة ػػػػػػػبيف ث ػػػػػػػػػػػػػػػ وبينـــــتشحسب  ػػػػػػػػػػػػػػػ، فتنحصر النػػػػككمالقرار في الشأف 

                                                           
يكليك  11، شكىد في 2013فبراير  12، معيد واشنطنالنككية؟"،  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف" سايمكف ىندرسكف كأكلي ىاينكنف، (1)

 <http://bit.ly/2zCmCBR> ، في:2017
(2 )

، )القاهرة: مكتبت القرن الحادي والعشريهفي الشرق األوسط في أوائل  النــــوويالموقف العظيم محمد،  زينب عبد

 .126 (، ص2007 الشروق الدوليت،
(3)

 "Protocol of  Negotiations  Between  Iran and Russia، Signed by Mikhailov and Amrollakhi", Iran Watch, 

January 8, 1995, accessed on27/02/2018, at: <http://bit.ly/2La0rY1> 
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: ثـــــانــــــــــًيا، التي تيتـ بالجكانب التقنية. ذريةــــة الـــئة الطاقــــىي: أّواًل فيما بينيا، كىي:  الميرشػػػػػػػد()
وري ـــرس الثــة من الحـــدات الخاصـــالوحالخارجية. كأخيرنا:  باآلثػػػػار، التي تيتـ يةــــوزارة الخارج
 .(1) ككيةػػػػف المنشلت النػػػػػالتي تيتـ بأم ،اإليرانـــــــــــي

عجب الكثير مف رنا لف يي ػػػػخب 2003عاـ  (IAEA)الذرية  الدكلػػػػية لمطاقةت الككالة ػػػػػأعمن
لكجكد  آثػػػػارناسجمت  النػػػػككية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافخبلؿ تقييميا الدكرم لمنشلت  أىنَّيا، حيث إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافراف ػػػػجي

، فما كاف النػػػػككماج السبلح ػػػة في إنتػػػػيكرانيكـ مخصب في ىذه المكاقع، كىي المادة األساسية الداخم
ار الشامؿ ػػػعمي خامنئي سكل إصدار فتكل تحـر استخداـ سبلح دم إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  الميرشػػػػػػػد األعمى مف

كصمت الككالة  ػػػػػػػػػػػػػػػ 2004 في أىم ػػػػػػػػػػػػػػػاريخ بسنة ػػػػ. كبعد ىذا التإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالرأم العاـ كجيراف  لطمأنة
بنصبيا لؤلجيزة الخاصة بالطرد المركزم ستتمكف بدكف أدنى  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ قناعة مفادىا  الدكلػػػػية إلى

  .(2) اليكرانيكـشؾ مف تخصب 

ا ػػػيؿ ليس برنامجن ػػػػسرائإا الشمالية أك ػػػػعكس ككري أىنَّوي  اإليرانػػػػػػػػػػػيامج ػػػػز البرنميٌ ا يي ػػػػم أىفَّ  بىٍيػػػػػػدى 
 1968 عاـ ككية فيػػػػار األسمحة النػػػعمى معاىدة منع انتش إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكٌقعت غير شرعي، حيث 
شرعية كقانكنية مف كجية  النػػػػككيةذا صارت جميع نشاطاتيا ػػػػ. كبي1970 عاـ كصدقت عمييا في

الذرية عمييا  الدكلػػػػية لمطاقةنظر العالـ، كفي نفس الكقت غير سرية مف خبلؿ إشراؼ الككالة 
ي لمنشلتيا ما ػػػػتخشى التفتيش الدكل ىذا دليبلن عمى مصداقيتيا، فيي ال إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكتفتيشيا. كتعتبر 
مازالت تصرح  فإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف. الشػػػػػاهاـ ػػػػكقعة أيسممية كال تتعارض كالمعاىدة المي  النػػػػككيةدامت طمكحاتيا 

د ػػػػؤك. حيث تي (1) غير القابؿ لمنقاش األٌمةو حؽ ي لمغاية، كبأنٌ ػػػسمم النػػػػككمامجيا ػػػػبرن أىفَّ مرارنا كتكرارنا 
ألغراض اقتصادية كاستراتيجية فقط كال تسعى مف كراء ىذا إلى امتبلؾ  النػػػػككيةتطكر الطاقة  أىنَّيا

تقاف ػػػػػة أخرل. اليدؼ الكحيد مف برنامجػػػػأغراض عسكري أٌيةالقنبمة الذرية أك  يا ىك تكليد الكيرباء كا 
 - نّْفطية راد الكقكد، فيي باعتبارىا دكلةن التخمص مف استيدكرة الكقكد حٌتى تتمكف في المستقبؿ مف 

كالغاز بصفة أساسية في مداخيميا. كعميو، فيي بالحاجة إلى تنكيع مصادرىا  النّْفطريعية تعتمد عمى 
 أىفَّ ما ػػػػػ، كالنّْفطيةفي تزايد مستمر ما أصبح يقمؿ مف فاعمية عكائدىا  اإليرانػػػػػػػػػػػييفعدد  أىفَّ خاصةن 

                                                           
 .73، ص المرجع السابقشاىراـ تشكبيف،  (1)
، ترجمة عمي مرتضى سعيد )القاىرة: المركز العالمي الجديد النـــــــــظامصراع القوى الدولية في ضوء يازا جنكيانى، ( 2)

 .119 - 118 (، ص ص2011القكمي لمترجمة، 
 .10 ، صالمرجع السابقعمي فائز ككريـ سجادبكر،  (1)
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رار دكؿ العالـ المتطكرة. إذف، ػػػػبرنامجيا يجعميا في تكاصؿ دائمنا مع التكنكلكجيات العصرية عمى غ
 .(1) بأنفسيـا تدعي طيراف ىي قضية عمـ كتكنكلكجيا كاكتفاء ذاتي تجعميـ يفتخركف ػػػفالقضية كم

لحركة عدـ االنحياز ( 16عمي خامنئي في القمة السادسة عشر )الميرشػػػػػػػد طاب مخص خً كيي 
الرسمي مف األسمحة النككية كالکيميائية بشكؿ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمكقؼ  2012نكفمبر  29اريخ: ػػػفي طيراف بت

 :(2) جمي إذ يقكؿ فيو

تعتبر استخدام اْلسمحة النووية والکيميائية وما شابييما، ذنًبا  اإليرانـــــــــــيةاإلسالمـــية "إّن الجميورية 
ونحن ممتزمون بيذا الشعار. ولکّن ىذا ال « شرق أوسط خالي من السالح النووي»كبيًرا ال يغتفر. لقد طرحنا شعار 
االستخدام السممي لمطاقة الذرية وانتاج الوقود النووي. إّن االستخدام السممي ليذه  ييعنی أّننا نتنازل عن الحق ف
اإلسالمـــية عمى أن الجميورية  أؤكد"إني  .حق لجميع البمدان]...["ليو  الدولــــية،الطاقة، باالستناد لمقوانين 

لن تبحث عن اْلسمحة النووية، وفي نفس الوقت فإّنيا لن تتنازل عن حق شعبيا في االستخدام  اإليرانـــــــــــية
ن شعارنا البوم، ىو   «]...[". دالطاقة الذرية لمجميع، والسالح النووي ال ْلح»السممي لمطاقة الذرية. وا 

ابتةن ال ػػػػث النػػػػككمامجيا ػػػالرسمية حكؿ برن إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ٌسياسػػػةبقيت  ،دـػػػػتق بما اػػػػػػكارتباطن 
مكنة مع ر، حيث تكاصؿ إصرارىا عمى تخصيب أكبر قدر مف اليكرانيكـ كفي أقصر مدة زمنية مي يتتغي

جيرانيا  لدلالكثير مف نقاط االستفياـ كالشككؾ  يطرحات ػػػػمػػػػما بادعائيا دكمنا سممية برنامجيا. 
ا، بؿ يعتبركنو تيديدنا حقيقينا ييخؿ بميزاف القكل في المنطقة، كفي ػػػػفيـ ال يركف منطقيا بريئن  رب.ػػػػكالغ

حسب  ػػػػػػػػػػػػػػػ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافسعي  ييعد. حيث اإلقميمػػػػػػػية الييػػػػػػػمنػػػػػةفي  إيرانػػػػػػػػػػػيةنفس الكقت دليبله عمى رغبة 
كمنو تطكير سبلح نككم بمثابة إعبلف  النػػػػككيةالحثيث إلى التحكـ في التكنكلكجية  ػػػػػػػػػػػػػػػ ىذا المنطؽ

 نػػػػككمامتبلؾ سبلح  أىفَّ ، ناىيؾ التسٌمحكفتح الطريؽ لسباؽ محمكـ نحك  الييػػػػػػػمنػػػػػةحرب ألجؿ 
 ة خارجية. ػػػمكاجية عسكري أٌيةمحالة في حالة  سيدعـ مكقفيا ال إيرانػػػػػػػػػػػي

 العسكريػػػػػػػةامج الدراسات ػػػمدير برن (Michael Eisenstadt)تات ــــــل آيزنشـــــمايكرل ػػػػكي
لألسمحة  اإليرانـــــــــــيالبرنامج قارنة أجراىا حكؿ: في معيد كاشنطف، في دارسة مي  األمػػػػػػػػػػنيةك 

أسس ػػػمشركع نفكذ مزدكج االستخداـ ت ييعد النػػػػككم إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبرنامج  أىفَّ  وويــــالكيميائية وبرنامجيا الن
كصكرتو  النػػػػػػػػػظاـو أمرنا محكرينا ليكية ػػػ، باإلضافة إلى ككنالنػػػػككمخيار السبلح  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافلكي يكفر 

 أىفَّ ما ػػػػ، كإقميمػػػػػػػيةعمى خريطة العالـ كطمكحاتو بتحكيميا إلى قكة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالذاتية كتصكره لمكاف 
ا خدمة أىداؼ  اعمة كالنفكذ ػػػرية لتعزيز القكة النػػػػنفسية كأخرل عسك ٌسياسػػػيةالغرض منو أيضن

                                                           
 .56 - 55، ص ص المرجع السابقشاىراـ تشكبيف،  (1)
 <http://bit.ly/2NXrZPf> ، في:2017يكليك  11في مكقع اإللكتركني لمنظمة الطاقة الذرية اإليرانية، شكىد ال (2)
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 الدكلػػػػية مدير الككالة  يـــــرادعــــمد البــــمحد ػػػػػ. في حيف يعتق(1) الردع كالدفاع، فضبلن عف الٌسياسػػػي
تتحكؿ إلى دكلة مغزكلة  ليست أفٍ  النػػػػككممف البرنامج  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافأىداؼ  أىفَّ لمطاقة الذرية السابؽ، 

ٌنما اليدؼ الرئيسي منو يتعمؽ باالعتراؼ بيا كقكة ػػػػا الشماليػػػػعمى غرار ككري رؽ ػػػػفي الش إقميمػػػػػػػيةة كا 
لتحقيؽ صفقة كبرل  ػػػػػػػػػػػػػػػ حسب كجية نظر طيراف ػػػػػػػػػػػػػػػيفتح أماميا الباب  مكف أفٍ ط، كىك ما يي ػػػاألكس
تعتـز تطكير أسمحة لمدمار الشامؿ، فإٌف مجرد الحصكؿ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافحٌتى كلك لـ تكف  ألىنَّوي رب، ػػػػمع الغ

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافيحصف  أىنَّوي رب كالدكؿ المجاكرة، ناىيؾ ػػػػػفيو رسالة قكية لمغ النػػػػككملمكقكد  ةعمى دكرة كامم
تنتيجيا  اكؿ أفٍ ػػػتحمف أجؿ الردع  ٌسياسػػػةا أماـ ػػػػنا ىنػػػػػخطر أك اعتداء محتمؿ. كعميو، فٌإن أمٌ  ضدَّ 

دكلةه لدييا القدرة التكنكلكجية التي  ي أمٌ ػػػػي أك البرازيمػػػػرب إلى األهنمكذج اليابانػػػأق فإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافطيراف، 
، مع النػػػػككيةار االلتزامات كالكاجبات المقررة في معاىدة حظر انتشار األسمحة ػػػػتستعمميا في إط

   .(2) ذلؾ الٌسياسػػػيةقدرتيا في فترة قصيرة عمى تطكير أسمحة نككية إذ ما اقتضت الظركؼ 

 اإليرانـــــــــــي النــــووي البرنامــــجمن  السعـــــــوديالموقف  :الفــــــــــــرع الثـــــانــــــــــي

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاح المناكئ لبرنامج ػػػكأقطاب الجنقكر د الصي ػػػػفي الكقت الحالي أح السعػػػػػػػكديةتيعد 
تككف أغراض  مف المستحيؿ أفٍ  أىنَّوي ـ، حيث تعتبر المممكة ػػػط كالعالػػػرؽ األكسػػػفي الش النػػػػككم

 أىفَّ ؾ ػػػعه لعدة اعتبارات منطقية، ذلػػػػسممية أك اقتصادية بحتة، كىذا راج اإليرانػػػػػػي النػػػػككم البرنامػػػػج
عادة معالجة  سعي طيراف الحثيث المتبلؾ دكرة كقكد كاممة تتضمف مرافؽ لتخصيب اليكرانيكـ كا 

مف  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبيذه الخطكات ستتمكف  ألىفَّ ثير الكثير مف الشككؾ كالريبة، يي ( Plutonium) البمكتكنيكـ
ؼ إلى ىذا عدـ ػػػػض .عكبة تذكرصُّ  أٌيةبدكف  النػػػػككيةاج المكاد البلزمة لتصنيع األسمحة ػػػالقدرة عمى إنت

( ما يجعؿ أغمب الدكلة النككية ال تقكـ بو النػػػػككمجدكاه االقتصادية بسبب ارتفاع تكاليفو )الكقكد 
ؾ عف طبيعة البرنامج كحجمو، باإلضافة إلى عدـ التصريح ػػػػكتفضؿ استيراد الكقكد األقؿ تكمفة. ناىي

امج سرم(. يجعؿ كؿ ىذا ػػػتـ اكتشافيا بالصدفة )برن أفٍ  الدكلػػػػية إلىعف بعض األنشطة لككالة الطاقة 
 . (1) كالكثير مف دكؿ المنطقة تشؾ في أىدافو كتعتبرىا غير بريئة السعػػػػػػػكدية

                                                           
، أبريؿ معيد واشنطنالكيميائي عف مستقبميا النككم"،  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمايكؿ آيزنشتات، "ما الذم يخبرنا بو ماضي  (1)
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الرافض  ػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػبمعية دكؿ مجمس التعاكف الخميج ػػػػػػػػػػػػػػػ السعػػػػػػػكدم المكقؼ أىفَّ فارقة ٌف المي ػػػػلك
ي باحتكار السبلح ػػػاف الصييكنػػػػفي نفس الكقت إقرارنا بحؽ الكي ييعد نػػػػككيةأسمحة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالمتبلؾ 
اإلسبلمػػػية ك  العربػػػػػػػػػٌيةالكثير مف الشعكب  دلانطباعنا سمبينا لا يعطي ػػػ. ماألكسػػػط الشػػػرؽفي  النػػػػككم

ا   ٌسياسػػػتياتعتبر القضية الفمسطينية أساسية في  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ في المنطقة تجاه الرياض، خصكصن
 ة. ػػالصياين ضدَّ ـ المقاكمة ػػػػالخارجية كتدع

اب ػػػأحد أسب ييعد اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػككم امجػػػالبرن مف دتشدٌ المي  السعػػػػػػػكدمؿ ىذا المكقؼ ػػػػػكلع
 السعػػػػػػػكدمية تتبنى نفس المكقؼ ػػػػكجية النظر اإلسرائيم أىفَّ ؾ ػػػػي، ذلػػػػاإلسرائيم – السعػػػػػػػكدمالتقارب 

، حيث ترل نػػػػككمبلح ػػػس إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكامتبلؾ  اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػككمالمعادم جممة كتفصيبلن لمبرنامج 
رؽ ػػػسمبية بعيدة المدل تجاه استقرار الش آثػػػػارلو  نػػػػككيةلقكة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافات تحكؿ ػػػتداعي أىفَّ ؿ ػػػػإسرائي
ؿ بدكف أدنى شؾ تيديدنا مباشرنا ػػػػشكٌ أكثر، كسيي  اإليرانػػػػػػػػػػػية الييػػػػػػػمنػػػػػةط، إذ يعزز ىذا األمر مف ػػاألكس

 - العربػػػػػػػػػيٌ كالخميج  األكسػػػط الشػػػرؽحافظة في المي  العربػػػػػػػػػٌيةظمة ػػػػيؿ كاألنػػػعمى استقرار إسرائ
ىذه المرة بيف دكؿ المنطقة،  نػػػػككم، لكٌف التسٌمحجديدةن نحك  ما سيخمؽ بالضركرة سباقنام الفارسػػػػػػػػي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف السعػػػػػػػكديةكعمى رأسيا    .(1) كا 

ة ػػػالمقر الحتكار الصياين السعػػػػػػػكدمسببو المكقؼ ر عف اإلحراج الذم يي ػػػض النظػػػكبغ
 النػػػػككم البرنامػػػػجتقمؽ كتخشى  السعػػػػػػػكديةاسية تجعؿ ػػػرات أستغيٌ مي  ثػػػػػػػػػػػػبلثةاؾ ػػػ، ىنالنػػػػككملمسبلح 
لمقدرات التكنكلكجية القادرة عمى تحكيؿ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف، يتعمؽ بالخكؼ مف امتبلؾ ّولْل ا رتغيّ المُ ، اإليرانػػػػػػي

في  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف، فيرتبط بنجاح الثـــــانــــــــــير تغيّ المُ ا، ػػػػػبرنامج سممي إلى أسمحة دمار شامؿ، أمٌ  أمٌ 
ا إلى تكريس الخمؿ الراىف في تكازف القكل بيف م تطكير أسمحة دمار شامؿ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافما سيأدم حتمن

ضمف التيديدات البيئية، إذ تتخكؼ  يرــــر اْلختغيّ المُ ي، في حيف يندرج ػػػكدكؿ مجمس التعاكف الخميج
 أىنَّيا، خاصةن اإليرانػػػػػػػػػػػيةدكؿ مجمس التعاكف مف االنعكاسات البيئية المحتممة مف المفاعبلت النككية 

، نػػػػككيةات ػػػا يمـز )خبرة ركسية(، ففي حالة حدكث تسربػػػكم ومنأمتكاجدة في مناطؽ زلزالية كغير م
ر بيذا األمر ػػػػمف يتأث أٌكؿككم، فإٌف دكؿ مجمس التعاكف ستككف ػػػػػبكشير النكبالتحديد مف مفاعؿ 

. كعمى (1) مف العاصمة طيراف تمفاعبلبعض الأقرب ل أىنَّيابسبب قرب المسافة بينيما، إلى درجة 
 .1986تتكرر حادثة تشبو كارثة تشيرنكبيؿ عاـ  يكف أفٍ ػػػػالخميج إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافذا يخشى جيراف ػػػػى
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األكثر كاقعية كأىمية بالنسبة  الثػػػػػانػػػػػػػػػػير تغيٌ يبقى المي  الثػػػػػػػػػػػػبلثةرات تغيٌ ؿ ىذه المي ػػػٌف مف كػػػلك
( كالجبلء 2003صداـ حسيف ) نػػػػػػػػػظاـإخبلؿ بميزاف القكل بعد سقكط  ةترفض أيٌ التي  ،لمسعػػػػػػػكدية
. كيتفؽ عمى ىذا األمر كؿ العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع (، كما تبعيما مف أحداث2011راؽ )ػػػػمف الع األمريكػػػػػػي

ارع ػػػ، فحسب إحدل استطبلعات الرأم، فإٌف الشفيالسعػػػػػػػػػػكديكالشعب  الٌسياسػػػي النػػػػػػػػػظاـمف 
ا المتبلؾ ػػكقفن يممؾ مي  السعػػػػػػػكدم ف كاف مكقفو يبدك أكثر اعتدالن حي نػػػػككيةأسمحة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافا رافضن اؿ ػػػكا 
 ةــجامعو ػػػػب استطبلع لمرأم العاـ أجرتػػػػلؤلغراض السممية. فحس نػػػػككملبرنامج  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافامتبلؾ 
 Zogby)اث ـــــي لألبحـــزغبد ػػػاكف مع معيػػػػبالتع (University of Maryland) اْلمريكــــــيةميريالند 

Research Services)  رب، ػػػارات، المغػػػ، اإلمالسعػػػػػػػكديةمصر، كىي:  ػػػػػػػػػػػػػػػ العربػػػػػػػػػٌيةفي بعض الدكؿ
 الشػػػرؽفي منطقة  اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػككم البرنامػػػػجيتركيا  مكف أفٍ حكؿ النتائج التي يي  ػػػػػػػػػػػػػػػ كاألردف

في حالة كاف  النػػػػككمالبرنامج  أىفَّ  %40الي: صكت كالتٌ  السعػػػػػػػكدماف رد الشارع ػػػػك األكسػػػط.
نتائجو ستككف سمبية عمى المنطقة،  أىفَّ  %29ألغراض سممية، فإٌف نتائجو ستككف إيجابية، بينما رأل 

ا، مكقؼ ػػػػليس بالضركرة أف تككف لو نتائج سمبية. أمٌ  أىنَّوي مف المستجكبيف  %31مكقؼ في حيف كاف 
اف ػػػفك النػػػػككمامجيا ػػػألسمحة الدمار الشامؿ مف كراء برن إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافحياؿ امتبلؾ  السعػػػػػػػكدمالشارع 

ا، حيث صكت   أفٍ  %28ستككف نتائجو سمبية، بينما رأل البرنامج في ىذه الحاؿ  عمى أىفَّ % 52رافضن
 .(1) فقالكا: إٌنيا ليس بالضركرة سمبية %20ا الباقية، كىـ ػػػػػنتائجو ستككف إيجابية، أمٌ 

ا ػػػػػدعن ػػػػػػػػػػػػػػػبؿ  النػػػػككيةالمممكة كانت كمازالت متخكفةن مف طمكحات طيراف  أىفَّ ذا ػػػدؿ ىػػػػي
محمد  اإليرانػػػػػػػػػػػيما جعؿ كزير الخارجية  ما كاف في الماضي،ػػػزاد ع السعػػػػػػػكدمالتخكؼ  فٌ إ ػػػػػػػػػػػػػػػ نقكؿ

 اإليرانػػػػػػػػػػػيةبقياميا بدكر سمبي كمعرقؿ لممفاكضات  السعػػػػػػػكديةجكاد ظريؼ في أكثر مف مناسبة يتيـ 
 1+5كمجمكعة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاالتفاؽ بيف  أىفَّ ذا رغـ ػػػػى .اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػككم البرنامػػػػجرب بشأف ػػمع الغ

مف تطكير  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمنع حيث ي يدعك لبلطمئناف عمى األقؿ ظاىرينا، النػػػػككمالمعركؼ باتفاؽ لكزاف 
يضع قيكدنا عمى مستكل تخصيب ك  النػػػػككيةككية كيجبرىا عمى الخضكع لتفتيش لمكاقعيا ػػػػأسمحة ن

في مفاعؿ  حدد عدد أجيزة الطرد المركزمما يي ػػػسنكات عمى األقؿ. ك رػػػاليكرانيكـ كالبمكتكنيكـ لمدة عش
خطة العمؿ مف  (01حسب ما جاء في الممحؽ رقـ ) إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالتي تممكيا  (D2O)الماء الثقيؿ 

 عنيا كاألمريكػػػػػػيةمقابؿ رفع كافة العقكبات االقتصادية كالمالية األكركبية  ،ذاػػػػػؿ ىػػػػالشاممة المشتركة. ك
مف  ػػػػػػػػػػػػػػػ كأحد نتائج االتفاؽ ػػػػػػػػػػػػػػػمكنيا في نفس الكقت ما يي ػػػػكالسماح ليا بتصدير كاستيراد األسمحة. ك
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في  النّْفطجمدة بالخارج، كاستئناؼ بيع مميار دكالر مف األصكؿ المي  100الكصكؿ إلى أكثر مف 
 ي في حركة التجارة.ػػػي العالمػػػالمال النػػػػػػػػػظاـ الدكلػػػػية كاستخداـاألسكاؽ 

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالمكقع بيف  كد خطة العمؿ الشاممة المشتركةػػػـ بنػػػتتمحكر أى اؽ،ػػػػػذا السيػػػػكفي ى
 :(1)في النقاط اآلتية  1+5الدكلػػػػية كالمجمكعة 

  تعيد  عػػػمقتصرنا عمى األغراض السممية فقط، م اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػككم البرنامػػػػججعؿ
أك  نػػػػككيةأسمحة  ظرؼ كاف المتبلؾ أمٌ  ةلف تسعى أبدنا في المستقبؿ، كتحت أيٌ  أىنَّياب إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

 ؛الديباجة كاألحكاـ العامة(مف  3ك 2تطكيرىا )النقطة 

  في األمـ المتحدة،  مػػػػػػػػػػفاألالرفع الشامؿ لكافة العقكبات التي فرضيا مجمس
امج ػػػدة األطراؼ كالعقكبات التي فرضيا كؿ بمد عمى حدة، كالمتعمقة ببرنعدتباإلضافة إلى العقكبات الم

إلى مياديف التجارة، التكنكلكجيا، التمكيؿ،  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػراف، فضبلن عف خطكات لتأميف منفذ النػػػػككم إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
 مف الديباجة كاألحكاـ العامة(. 5كالطاقة. )النقطة 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف( 1+5أسيس لجنة مشتركة تضـ مجمكعة دكؿ )ػػػػت لئلشراؼ عمػى تنفيػذ ىػذه  كا 
 ؛باجة كاألحكاـ العامة(مف الدي 9الخطة )النقطة 

  لمطاقة الذرية باإلشراؼ عمى اإلجراءات الطكعية المتصمة الدكلػػػػية تقكـ الككالة
، كالتحقؽ منيا حسب ما ىك مفٌصؿ في ىذه الخطة، كيطمىب مف الككالة تقديـ النػػػػككمبالجانب 

لى مجمس   ؛مف الديباجة كاألحكاـ العامة( 10 )النقطة مػػػػػػػػػػفاألتحديثات منتظمة لمجمس الحكماء كا 

  باإلزالة التدريجية ألجيزة الطرد المركزية في مفاعؿ الماء الثقيؿ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتبدأ (IR-1 )

موقع نطنز كتحتفظ خبلؿ ىذه المدة بقدرتيا عمى التخصيب في  .سنكات رػػػعش في فترة تمتد إلى
(Natanz)  جياز طرد مركزم في مفاعؿ الماء  5060عند قيمة تخصيب يكرانيكـ مركب إجمالية تبمغ

كيتـ تخزيف أجيزة الطرد المركزية الزائدة كالبنية األساسية المرتبطة بالتخصيب في مكقع ( IR-1) الثقيؿ
 ؛الذرية الدكلػػػػية لمطاقةنطنز تحت اإلشراؼ المستمر لمككالة 
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  تصميـ كبناء مفاعؿ أبحاث مٌطكر يعمؿ بالماء الثقيؿ في مكقع أراؾ  ػػرافإيػػػػػػػػػػػػػػػتعيد
(Arak) عمى  3.67%، بناءن عمى تصميـ تصكرم متفؽ عميو، باستخداـ كقكد مٌخصب حٌتى نسبة

نتاج  النػػػػككيةشكؿ شراكة دكلية تقكـ بتصديؽ التصميـ النيائي، كسيدعـ المفاعيؿ األبحاث  السممية كا 
 المشعة ألغراض طبية كصناعية.النظائر 

أكثر في  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافؤدم االتفاؽ إلى تمكف ػػػي كف جدنا مف أفٍ ػػػػقمق السعػػػػػػػػػػكديكف أىفَّ  ،قةػػػػكالحقي
دكرىا في  أىفَّ عمى ذلؾ ما يعني  األمريكػػػػػػيةبعد الضكء األخضر كالمكافقة  ًسيَّما الالمنطقة كتحررىا 

 أىفَّ ة الكبار ػػػػكالدكؿ الخمس أمريكػػػػػػافي حيف رأت كدعـ اإلرىاب سيتضاعؼ أكثر.  مػػػػػػػػػػفاألزعزعة 
مف الحصكؿ عمى أسمحة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالناتجة عف االتفاؽ كفيمة بمنع خطة العمؿ الشاممة المشتركة 

مكاد انشطارية تمكنيا  عمييا ستمنعيا مف انتاج أمٌ الرقابة  أىفَّ ذا في حالة نفذت بالكامؿ، إذ ػػػػ، كىنػػػػككية
ٍنػػػػػػػػػػػعمف  ؤمف بيذا بؿ الرياض ال تي  أىفَّ  بىٍيدى  .(1) سنة 15إلى  10، كىذا لفترة مف نػػػػككمسبلح  صي

لكسب المزيد مف الكقت كاسترجاع أنفاسيا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاـ ػػما ىك سكل فرصة أم ػػػػػػػػػػػػػػػ حسبيا ػػػػػػػػػػػػػػػ االتفاؽ
االتفاؽ  أىفَّ بعد العقكبات االقتصادية التي أنيكتيا لتعكد بعد ذلؾ أكثر شرسة كقكة مف ذم قبؿ، خاصةن 

ببنيتيا التحتية  حتفظةن ستبقى مي  أىنَّيابمعنى  النػػػػككيةكقع أبقى كلـ يشترط عمييا تفكيؾ منشلتيا المي 
 .(2) بعد انتياء مدة االتفاؽ نػػػػككيةكمنو إمكانية التحكؿ إلى قكة  النػػػػككية

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافدنا، فحصكؿ كف ىذا جيٌ ػػػكاإلسرائيمي السعػػػػػػػػػػكديكفكباألخص  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافراف ػػػدرؾ جيػػػػػػي
ؾ، تبقى مسألة ػػػػػجمعكف عمى ذلمي  اإليرانػػػػػػػػػػػييفحتمية ال نقاش فييا، فكؿ  النػػػػككيةعمى التكنكلكجيا 

التشكيش عمييـ أحسف االستراتيجيات بدؿ تركيـ يعممكف في راحة كىدكء. فامتبلؾ  ييعد ،ذاػػػػػكقت. لي
شاغب كغير المرغكب فيو أصبلن المي  النػػػػػػػػػظاـككم أك التحكـ في التكنكلكجية سيسمح ليذا ػػػػسبلح ن
ما يعني في النياية ثقبلن أكبر م المزيد مف الشرعية عمى نفسو، ناىيؾ عف الثقة في النفسبإضفاء 

 ي.ػػػػكالدكل اإلقميمػػػػػػػيكىامشنا أكسع لممناكرة عمى المستكل 

د ىذه المخاكؼ التصريحات ػػػػػؤككيي الحالية.  السعػػػػػػػػػػكديةد مع المصالح ػػػػاسب أكيػػػػذا ال يتنػػػػػى 
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاتفاؽ  أىفَّ ، كالذم أكد فييا (Reuters) رزــــــالة رويتـــــلوك سعػػػػػػػكدمالتي أدلى بيا مسؤكؿ تمؾ 

اريخ ػػػػت أىفَّ  ًسيَّما الط أكبر بؤرة لمتكتر في العالـ. ػػرؽ األكسػػػػالش الدكلػػػػية سيجعؿمع السداسية  النػػػػككم

                                                           
(1)

 Gary Samore (Editor), The Iran Nuclear Deal: A Definitive Guide, Cambridge: Harvard Kennedy 

School, 3 August 2015, p4. 
لألبحاث  العربـــــــــيّ  المركز"، )سمسمة: تقدير مكقؼ(، اإليرانػػػػػػػػػػػي"قراءة في االتفاؽ النككم كحدة تحميؿ السياسات،  (2)

 <http://bit.ly/2JkqVRT> . في:3 ، ص2015، ياساتودراسة السّ 
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مينية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف لطالما اتصؼ باالنتيازية  سمككياتيا أىفَّ ا ػػػمميءه بالمكاقؼ المزعزعة لبلستقرار، كم الخي
كعدـ التكرع في عقد تحالفات تكتيكية أك معاىدات مف أجؿ حماية مصالحيا. ضؼ إلى ىذا الطبيعة 

 سعػػػػػػػػػػكدمرب مسؤكؿ ػػػػما أعػػػػكالتي تيصعب مف عممية التنبؤ بسمككياتو.  الٌسياسػػػي لمنػػػػػػػػظاـنغمقة المي 
بأٌم  النػػػػككممف الحصكؿ عمى السبلح  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبلده مع منع ػػػػػب أىفَّ  السعػػػػػػػػػػكديةآخر لككالة األنباء 

تستمر بسبب دعميا لئلرىاب  شكؿ مف األشكاؿ كأف العقكبات التي كانت مفركضة عمييا يجب أفٍ 
 . (1) يح كتدخميا الدائـ في شؤكف اآلخريفالمتعمقة بالتسمٌ الدكلػػػػية كانتياكيا لبلتفاقيات كالمعاىدات 

الذم أصبح أكثر ًحدَّة تجاه  السعػػػػػػػكدما لنقطة ميمة في المكقؼ ػػػػاه ىنػػػػػٌف يجب االنتبػػػػلك
ابتداءن مف االنسحاب  ػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػال يضاىيو في ىذه الًحدَّة سكل المكقؼ اإلسرائيم ػػػػػػػػػػػػػػػ اإليرانػػػػػػػػػػػيالنككم 

 2007نكفمبر  01ففي:  ،النػػػػككمإلى غاية االتفاؽ  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع راؽ كأحداثػػػػمف الع األمريكػػػػػػي
، كعمى الرغـ  ، فإٌف دكؿ مجمس التعاكف إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاف رئيسنا ػػػػػاد كػػػػمحمكد أحمدم نجد تشدٌ المي  أىفَّ مثبلن

حايد كاعطاء ا يقضي بالتخصيب في بمد مي ػػػػػي كعمى رأسيا المممكة طبعنا قدمت اقترحن ػػػػػالخميج
ط. كأكضح سعكد الفيصؿ، كزير ػػػػرؽ األكسػػػػالنككية كلباقي دكؿ الش إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالبمكتكنيكـ لمفاعبلت 

ار مسؤكلكف ػػػػما أشػػػػك .(2) "ىذا ىو ضمانة االستقرار في المنطقة إنّ " آنذاؾ ىذا بقكلو: السعػػػػػػػػػػكديةخارجية 
والذي ، اإليرانـــــــــــية النــــوويةإّنيم يعارضون ىجوًما عسكرًيا عمى المنشآت "بقكليـ:  2011عاـ  سعػػػػػػػػػػكديكف

 . (3) "سيترتب عميو العديد من الضحايا من الجانبين، ويدعو إلى الحوار باعتباره أفضل طريقة لحل المشكمة

ف، كبمشاركة جمعت ػػػػػقد في البحريالذم عي  ،»وار الخميجــــح – ن الخميجـــأم»ر ػػػػي مؤتمػػػكف
، 2004راؽ سنة ػػػػ، الكاليات المتحدة، كالعإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافحمميف مف دكؿ مجمس التعاكف، ار كمي ػػػػمسؤكليف كب

في المكضكع النككم رغـ ككٌنيا مف الدكؿ المكقعة عمى  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافانتقد سعكد الفيصؿ التركيز عمى 
. (1) كمتطمباتيامع تجاىؿ إسرائيؿ التي ال تكافؽ عمى المعاىدة  النػػػػككيةمعاىدة حظر انتشار األسمحة 

ليس  اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػككم امػػػػجػػػالبرنمف  السعػػػػػػػكدمالمكقؼ  أىفَّ ا بصكرة رئيسية ػػػػبينو ىنن ريد أفٍ نإٌف ما 

                                                           
مف  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالنككم يضمف منع  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف"مصدر مسؤكؿ: المممكة كانت دائمنا مع أىمية كجكد اتفاؽ حياؿ برنامج  (1)

 18، شكىد في 2015يكليك  14، السعــــــــــوديةوكالة اْلنباء شكؿ مف األشكاؿ"،  الحصكؿ عمى السبلح النككم بأمٌ 
 <http://bit.ly/2Jo5DCQ> ، في:2017يكليك 

 .70،  ص المرجع السابق ،إشكاليات وبدائل اإليرانـــــــــــيةجيو استراتيجيا اليضبة طبلؿ عتريسي،  (2)
)3) 

Y. Yehoshua," Saudi Arabia Cautiously Navigating Conflict with Iran amid Arab Spring Storm", MEMRI, 

(Inquiry & Analysis Series No.778), 23/12/2011, accessed on 18/02/2018, at: <http://bit.ly/2Ni8nEn > 
، ص المرجع السابق ،ياساتيا اإلقميميةفي تحوالتيا الداخمية وسّ  إيـــــــــــــــــرانالجميورية الصعبة: طبلؿ عتريسي،  (1)

 .70 - 69 ص
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ٌنما يحكمو بدرجة ػػػػث الحاكمة( ليامش المناكرة  النُّخبةكتصكر القيادة ) اإلقميمػػػػػػػيى الكضع ػػػػػكلأي ابتنا، كا 
 .األمريكػػػػػػيالبنا بالمكقؼ ػػػػاح، كالذم يرتبط غػػػػالمت

 سعــــــــــودية – إيرانـــــــــــيةمن وجية نظر  اإليرانـــــــــــي النــــووياالتفاق  :الفــــــــــــرع الثــــــــــــالـــــــث

كالمنطقة، تعتقد كجية  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكانعكاساتو عمى  اإليرانػػػػػػػػػػػيكدة إلى االتفاؽ النككم ػػػػبالع
دنا مع كاشنطف ػػػػ، كتحديالدكلػػػػيةالحاصؿ بيف طيراف كالسداسية  النػػػػككماالتفاؽ  أىفَّ  اإليرانػػػػػػػػػػػيةالنظر 

ليس  اإليرانػػػػػػػػػػػيكالمنطقة، كسكؼ يترتب عميو اإلقرار بالدكر  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافىك انتصار إلرادة الصمكد لدل 
بؿ في تجاه استقرار المنطقة أكثر كتأكيد النزكع  ػػػػػػػػػػػػػػػ ا تصكر البعضػػػػكم ػػػػػػػػػػػػػػػعمى المنطقة  لمييػػػػػػػمنػػػػػة
 عمى المنطقة الييػػػػػػػمنػػػػػةالتي ال تريد بؿ ال تستطيع في األساس  اإليرانػػػػػػػػػػػيةالخارجية  لمٌسياسػػػةالسممي 

ككم مف حيث االنعكاس اإليجابي عمى ػػػػػا مف االتفاؽ النػػػػتكقعن ا، فعكس ما كاف مي ػػػػا داخمين ػػػػػػ. أمٌ (1)
ال  اإليرانػػػػػػػػػػػيكاالقتصاد  2016يناير  16لحد الساعة، كمنذ بدأ تطبيقو في:  أىنَّوي الداخؿ اإليراني إاٌل 

مما  اإليرانػػػػػػػػػػػييفات التحسف، حيث أضحت الظركؼ االقتصادية أشد كطأةن عمى ػػػتبدك عميو عبلم
ثر عارضيف كي مي  أىفَّ  ًسيَّما الاد. ما يشكؾ في جدكل التفاكض كتعطيؿ البرنامج ػػػػكانت عميو في عيد نج

دكنالد  األمريكػػػػػػيأـز المكقؼ مع الرئيس ػػػػػمنذ البداية كعندما ت النػػػػككملـ يرضكا عف تكقيع االتفاؽ 
تـ ببل مقابؿ، حيث لـ يستسيغكا نيج حسف ركحاني في  النػػػػككمتجميد البرنامج  أىفَّ ترامب اعتبركا 

 أىفَّ عتمد عمى الذات، خاصة المي  أىم« نيج االقتصاد المقاوم»سمى االنفتاح االقتصادم مقابؿ ما يي 
 .(2) اإليرانػػػػػػػػػػػيةدة عمى المنظكمة الثقافية ػػػػػاالنفتاح عمى الخارج يحمؿ معو قيمنا كاف

ؿ طبعنا، ػػػػإضافة إلى إسرائي النػػػػككمعارضيف لبلتفاؽ د المي ػػا أشػػػػى المممكة حالين ػػػػػكتبق
تنافس كتتحدل  ا القادرة أفٍ ػػػػي، كالكحيدة حالين ػػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـكباعتبارىا أىـ كأكبر دكلة في 

كتمة مكالية ؿ شكٌ االتفاؽ تمتؼ كتي  نجد بعض الدكؿ الصغيرة غير الراضية ىي األخرل عف إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
لكٌف ليس بنفس ًحدَّة مكقؼ الرياض، كيضـ ىذا التكتؿ  االتفاؽ. ليا ترفض كتشكؾ في جدكل ىذا

االتفاؽ سيعيد إلى الجميكرية  أىفَّ ة )المشايخ( التي ترل ػػػتقريبنا كؿ الممكيات الخميجي السعػػػػػػػػػػكدم
ابة في جميع ػػػما يتيح ليا في الكقت نفسو التنقؿ دكف رقػػػػيا، كتالتي فقدالدكلػػػػية الشرعية اإلسبلمػػػية 

ا يزيد مف ػػػػا بالبرنامج النككم الخاص بيا. مػػػػسكؼ يعطي شرعية كاعترافن  أىنَّوي أنحاء المنطقة، إضافة 
ما يرل ػػػػفي أنفسيـ، كفي ثقة حمفائيـ كككبلئيـ كيجعميـ يتجرؤكف أكثر عمييـ. ك اإليرانػػػػػػػػػػػييفثقة 

                                                           
 .5(، ص 2015) ،150، العدد شؤون اْلوسط مجمة"، إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافسيد حسيف مكسكم، "الكجو الحقيقي  (1)
 .المرجع السابق"، اإليرانػػػػػػػػػػػيةنيفيف عبد المنعـ مسعد، "عمى أبكاب االنتخابات  (2)
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 البرنامػػػػجيفكؾ بشكؿ نيائي  االن كاف باألحرل أفٍ ػػػاالتفاؽ فعحٌتى يككف  أىنَّوي أصحاب كجية النظر ىذه 
سبلح.  كمنعيا مف امتبلؾ أمٌ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافإلى جانب تقكية أدكات الحصار عمى  اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػككم

 الٌسياسػػػيةكؿ التكترات  اكؿػػػػيتناعنا، حيث ػػػيككف االتفاؽ أكثر اتس اف ينبغي أفٍ ػػػػؾ، كػػػػبلكة عمى ذلػػػػػكع
 اإليرانػػػػػػػػػػػيراؽ، حزب اهلل، كالدعـ ػػػػ، العةػػكريػػػعمى غرار: األزمة الس إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف،التي تفتعميا  اإلقميمػػػػػػػية

 . (1) فػػػػريف كاليمػػػػلمجماعات المعارضة في البح

مف خبلؿ إقداميا عمى خطكات جريئة  النػػػػككملبلتفاؽ  السعػػػػػػػػػػكدما الرفض ػػػػػر جمين ػػػػػكيظي
 2016يناير 02في:  السعػػػػػػػكدمالقرار يا ػػػػأٌكللمتعبير عف مكقفيا الرافض جممة كتفصيبلن ليذا االتفاؽ، 

. حيث تزامف إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافيف الشّْيعي نمر باقر النمر، كالذم كانت تربطو عبلقات مع بإعداـ رجؿ الدّْ 
ات. في رسالة كاضحة مف الرياض إلى طيراف ػػػاـ فقط مف يكـ تنفيذ االتفاؽ كرفع العقكبػػػػإعدامو قبؿ أي

ا استباق أىنَّيا الدبمكماسية بيف العبلقػػػػػػات نيا. كتبعيا مباشرة قطع ػػػػػػػينا لمحفاظ عمى أمػػػسكؼ تتخذ نيجن
براـ الصفقة  ي ػػػػككل السعػػػػػػػػػػكدممع الرئيس ترامب، انتياءن بتصريحات كزير الدفاع  العسكريػػػػػػػةالبمديف كا 

 . إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافد محمد بف سمماف بنقؿ المعركة إلى ػػػػعيال

ا، تبقػػػػػػػكعم ايف في المكاقؼ جعؿ ػػػػذا التبػػػػػى .النػػككماينة حكؿ االتفػػاؽ ػػػى المكاقؼ متبػػػػكمن
يػػة بشكؿ عاـ، ػػػ، تبنتػػو الػػدكؿ الغربّولاْل ا إلى قسػػميف: ػػػػتنقسـ عمكمن  اإلقميمػػػػػػػيةك الدكلػػػػية التكجيػػات 

الػذم يعني بدكره تحقيػؽ  اإلقميمػػػػػػػيبدايػة لتحقيػؽ االسػتقرار  ييمثؿ ذلػؾ االتفػاؽ مػف شػأنو أفٍ  أىفَّ مفػاده 
ي كفي مقدمتيا ػػػػػفقػد تبنتػو بعػض دكؿ مجمػس التعػاكف الخميج الثـــــانــــــــــيا، ػػػػػػاالسػتقرار العالمػي. أمٌ 

سرائي العربػػػػػػػػػٌيةككذلػؾ بعػض الػدكؿ  السعػػػػػػػػػػكدية يعػزز مػف الػدكر  االتفػاؽ مف شػأنو أفٍ  أىفَّ ؿ، كمفػاده ػػػػكا 
ـز ػػػعب الجمف الصٌ  أىنَّوي  ،قةػػػػكالحقي .(1) اإلقميمػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػفتجػاه قضايػا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالسػمبي الػذم تمارسػو 

في الكقت الراىف في ظؿ رؤية كؿ مف الرياض كطيراف لؤلخرل، كالتي  النػػػػككمبتداعيات االتفاؽ 
كىك األىـ، فإٌف مستقبؿ االتفاؽ أصبح عمى  ثػػػػػانػػػػػػػػػػيةيسكدىا الشؾ كالريبة ىذا مف جية. مف جية 

مغايرة لتمؾ  رافإيػػػػػػػػػػػػػػػػػالجديدة في ظؿ ترامب ليا مكاقؼ مف االتفاؽ مع  األمريكػػػػػػيةالمحؾ، فاإلدارة 
عارضتو لبلتفاؽ التي كانت عند إدارة الرئيس بارؾ أكباما. حيث تكررت تصريحات ترامب بشأف مي 

ف ػػا كالصيػػػػلكٌف في المقابؿ، تمتـز ركسي د بالمرة.شيف كغير الجيٌ ، إذ كصفو باالتفاؽ المي النػػػػككم
باالتفاؽ  (Joschka Fischer)ر ــــــا فيشـــــيوشيكا السابؽ ػػػػما يقكؿ كزير خارجية ألمانيػػػػػػف كػػػكاألكركبيي
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 Payam Mohseni (Editor), Iran and the Arab World after the Nuclear Deal Rivalry and Engagement 

in a New Era, Cambridge: Harvard Kennedy School, 2015, p25. 
، دراسات استراتيجية، "الخميجية: األسباب كالتداعيات كآليات المكاجية -يرانية تكتر العبلقات اإل"أشرؼ كشؾ،  (1)
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ر مكقفيا كعمى خبلؼ مع أقرب ػػػػالكاليات المتحدة ستجد نفسيا كحيدة عمى أث أىفَّ ، ما يعني النػػػػككم
  .(1) حمفائيا

ؾ ػػػأىميتو، ذلرغـ  النػػػػككماالتفاؽ  الغ في مدل تأثيرػػػػنب فبل ينبغي أفٍ  ،لــــــىيك ب رأمػػػػػكحس
ك إلى ػػػتشك مكنيا أفٍ كلكٌف يي  النػػػػككمتشاغب عمى االتفاؽ  كدكؿ الخميج أضعؼ مف أفٍ  السعػػػػػػػػػػكدية أىفَّ 

في المقابؿ فمف تدع  أمريكػػػػػػاا، ػػػػػػأمٌ كتعاتبيـ، فيـ يعتبركف تكقيع االتفاؽ خيانة ليـ.  األمريكػػػػػػييف
تتصؿ مع  بؿ تريد أفٍ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكشأنيا، حيث لف تترؾ العالـ كمو يجرم مباشرةن إلى  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
ىك الطمكح  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمثمو ما تي ػػػػا بقدر معمكـ، لكٌنيا ال تريد ألحد غيرىا أف يتصؿ. فػػػػعمنن  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

ا السبلح ػػػالمستقؿ الذم كصؿ إلى حد المعرفة الن . أمريكػػػػػػا(، كىذا غير مقبكؿ مف النػػػػككمككية )كتباعن
تتعامؿ معيا  رىا اآلف، كأفٍ يليس بإمكانؾ أف تغي أىنَّوي تتعامؿ لفترة مع حقائؽ تدرؾ  ىناؾ فرؽ بيف أفٍ 

كريفع  اإليرانػػػػػػػػػػػينمكذج ادرنا عمى تغييرىا في مرحمة الحقة. فمك نجح األي ػػػػقد تككف ق أىنَّؾمع افتراض 
 . (2) عنو الحصار كتركتو ينمك تككف الخطة قد فشمت

 أىفَّ مف االتفاؽ إذا أحسكا  األمريكػػػػػػيكفينسحب  ؿ، فميس مف الغريب أفٍ ػػػذا التحميػػػػب ىػػػكحس
 اللكا في بنكد االتفاقية بما يتناسب مع مصالحيـ كمصالح حمفائيـ، ييعدانت أك عمى األقؿ ػػػالفرصة ح

ترامب انسحبت مؤخرنا مف العديد مف االتفاقيات التي كانت قد كقعتيا )اتفاقية  أمريكػػػػػػا أىفَّ  ًسيَّما
كاشنطف مجرد طرؼ فيو مع دكؿ  ألىفَّ نظرنا  ةعبع أف إلغاء االتفاقية يبقى مف األمكر الصٌ ػػػػالمناخ(. كم

يجعؿ االتفاؽ يفقد كؿ  أمريكػػػػػػيانسحاب  أمٌ  أىفَّ  بىٍيدى  انيا.ػػػكألم األمػػػػػػػػػػفدائمة العضكية في مجمس 
بلده مف االتفاؽ ػػػػف الرئيس ترامب عف انسحاب بػػػأيف أعم 2018مايك  08قيمتو. كىذا ما كاف في: 

، ىذا رغـ التزاـ ىذه األخيرة بكافة تعيداتيا إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكفرض عقكبات جديدة عمى  اإليرانػػػػػػػػػػػيككم ػػػالن
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالذرية، كىي الييئة المسؤكلة عف مراقب مدل تطبيؽ  الدكلػػػػية لمطاقةالككالة  ارتػػػا أشػػػكم

 لبلتفاؽ مف الجانب التقني.

 ػػػػػػػػػػػػػػػ رغـ كجكد اختبلؼ بيف فقياء القانكف في ىذه المسألة ػػػػػػػػػػػػػػػانكنية ػػػػر قػػػة نظػػػػػكجيف ػػػػكم
ف رقـ ػػػػقرار مجمس األم) عميو األمػػػػػػػػػػفمجمس  ا رغـ مصادقةػػػػمكننرنا مه ػػػػػأم األمريكػػػػػػياالنسحاب  ييعد

اـ اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات لسنة ػػػػػتنطبؽ عميو أحك اإليرانػػػػػػػػػػػيككم ػػػاالتفاؽ الن أىفَّ (، إذ 2231
                                                           

، 2017أغسطس  Project Syndicate، 23الجديد"، ترجمة: إبراىيـ محمد عمي،  يكشيكا فيشر، "الخطر النككم( 1)
 <http://bit.ly/2unFxv8> ، في:2017ديسمبر  03شكىد في 

بعد االتفاؽ النككم كصكرة المنطقة كالعبلقات مع  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف": طبلؿ سمماف، حكار شامؿ مع محمد حسنيف ىيكؿ (2)
 <http://bit.ly/2LbATd6> ، في:2016يكنيك  13، شكىد في 2015، السفيرأميركا"، 
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ي. كذلؾ بمقتضى ػػػبيف الدكؿ في صيغة مكتكبة كينظمو القانكف الدكل ااقنا معقكدن ػػػػػ، لككنو اتف1969
ادئ ػػػاالتفاؽ تنطبؽ عميو المب أىفَّ ما يعني م ( مف اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات01ى )ػػػػكلالمادة األي 

تعاقديف، العامة بشأف تنفيذ المعاىدات عمى غرار: حرية اإلرادة، كحسف النية، كقاعدة العقد شريعة المي 
ككم في ػػػػاالتفاؽ الن أىفَّ ؾ ػػػػػ. ناىي(1) كالحفاظ عمى العدالة كاحتراـ االلتزامات الناشئة مف المعاىدات

 ػػػػػػػػػػػػػػػ ريـــــجيفحسب  ػػػػػػػػػػػػػػػتشٌكؿ  «ةــــمة المشتركــــل الشامــــة العمــــخط» أىفَّ ا ػػػػكمؾ. ػػػبنكده ال يمنع ذل
ا  ف رقـ ػػػػحكؿ اإلجراءات المتبادلة بيف عدد مف الدكؿ يدعمو قرار مجمس األم وّقعغير مُ رسمينا تفاىمن

ع ػػػػليس بمكجب الفصؿ الساب أىم ،القانكف الدكليكيحث عمى تنفيذه الكامؿ، كلكٌف ليس بمكجب  2231
 مف جية. (2) مف ميثاؽ األمـ المتحدة

 بلد ال يحتاجػػػاره أعمى سمطة تنفيذية في البػػػباعتب األمريكػػػػػػي، فإٌف الرئيس أخرلف جية ػػػػم
يسمح لمرئيس بتكقيع  األمريكػػػػػػيي ػػػػالقانكن النػػػػػػػػػظاـ أىفَّ حيث  إلى تفكيض مف الككنغرس باالنسحاب،

فكض  الككنغرس سبؽ لو أفٍ  أىفَّ  ًسيَّما اللبلنسحاب مف االتفاقية،  (An Executive Order)أمر تنفيذم 
الرئيس بالتكقيع عمى االتفاقية، كالتعامؿ مع االتفاقية كتنفيذىا، كاتخاذ كؿ ما يمـز سبلمة التنفيذ الذم 

 النػػػػككممع االتفاؽ  األمريكػػػػػػيةادنا عمى ما سبؽ، تعاممت اإلدارة ػػػػكاستن. (1) األمريكػػػػػػيةيحمى المصالح 
، مستندتنا في ذلؾ إلى عدـ ٌسياسػػػي، كالتزاـ ػػػػػػػػػػػػػػػ ا سابقناػػػا أشرنػػػػكم عميو الذم لـ تكقع األطراؼ ػػػػػػػػػػػػػػػ

  إلزامية االتفاقية.

ا، يي ػػػػػػكعم مكف في حد ذاتو، فيي مي  النػػػػككم امػػػػجػػػالبرن ضدَّ الرياض ليست  أىفَّ ا القكؿ ػػػمكننكمن
اعمة كتعزيز ػػػة كالنػػػعنو مف حيث رفع أسيـ طيراف في مجاؿ القكة الصمب ةكال النتائج المنجر ػػػػػتقبمو ل أفٍ 

إقرارنا  ييعد النػػػػككمفي انتزاع إقرار مف القكل الكبرل بالحؽ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففنجاح أكثر.  اإلقميمػػػػػػػيدكرىا 
ما أطمؽ  النػػػػػػػػػظاـليا، كىك ما سعت لو منذ كضع مجمس تشخيص مصمحة  إقميمػػػػػػػيضمنينا بدكر 

 النػػػػككماه ػػػا مف يبنكف مكقفيـ تجػػػغالبن  السعػػػػػػػػػػكدييف أىفَّ ا ػػػػكم .2005" في عاـ 2025ة ـــرؤيعميو "
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ا لرصد التكجو ػػػمعي ييعد األمريكػػػػػػي امج ػػػػرفض كاشنطف أك قبكليا لبرن أىفَّ حيث  السعػػػػػػػػػػكدمارنا ميمن
  ا بشكؿ كبير مكقؼ الرياض.ػػػػحدد لنيي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

 عب جدنا أفٍ نقطة جكىرية كأساسية لدييا مف الصٌ  النػػػػككم البرنامػػػػجؿ شكٌ فيي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ا،ػػػػػأمٌ 
امتبلكيا لكسيمة ردع تحمييما، مف أعدائو حسبيا يتطمب  كالنػػػػػػػػػظاـحماية الثكرة  أىفَّ ؾ ػػػذل ازؿ عنيا،ػػػتتن
  ؛المختمفة اإليرانػػػػػػػػػػػيةالٌسياسػػػية يحظى بإجماع داخمي مف لىديٍف القكل  النػػػػككم البرنامػػػػج أىفَّ ؾ ػػػناىي
ات كاألىداؼ ػػػالعديد مف الغاي الٌسياسػػػي لمنػػػػػػػػظاـ، فضبلن عف تحقيقيو اإليرانػػػػػػػػػػػيذا المجتمع ػػكك

 األمػػػػػػػػػػنيةك  العسكريػػػػػػػةا األىداؼ ػػننسى طبعن  بدكف أفٍ  منيا كاالجتماعية كالتكنكلكجية العممية الٌسياسػػػية
)نظرية الردع( في منطقة مميئة باإلضرابات  كالٌسياسػػػي األمػػػػػػػػػػنيالتي تسمح لو بتعزيز مكقفو 

ا بحيث يجب ال ننسى نػػػػككمالجكار الذا ػػػكك .كاألعداء محاطةه بالعديد مف القكل  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ  أيضن
بيبلركسية(، ) ا البيضاءػػػػػركسيك ا، ػػػأككرانيك ا، ػػػػركسيك اف، ػػػػكباكست ،دػػػػعمى غرار الين النػػػػككية

سرائيػػػػكازاخستك   - العربػػػػػػػػػيٌ رابطة في الخميج ة المي ػػػػكالغربي األمريكػػػػػػيةكضع القكات  أىفَّ ا ػػػمػػػػؿ. كػػػػاف، كا 
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاس، تعتبر ػػػفي امتبلكيا لسبلح ردع، كعمى ىذا األس إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافيزيد حتمنا مف رغبة  الفارسػػػػػػػػي

 التي تعيشيا. الدكلػػػػية ك  اإلقميمػػػػػػػيةا في تطكير برنامجيا النككم في ظؿ الظركؼ ػػػا مشركعن ػػػػليا حقن  أىفَّ 

بغض النظر  ػػػػػػػػػػػػػػػ النػػػػككيةراف الكتساب القدرة كالتحكـ في التكنكلكجية ػػػي طيػػػؿ سعػػػػشكٌ يي ك 
ار ػػػالحصكؿ عمى أسمحة الدمة مف أجؿ ػػػػكانت عسكريأاىا مف ىذا التحكـ سكاءن ػػػعف طبيعتيا كنكاي

عارضةن شرسةن ا لمعديد مف دكؿ المنطقة كيمقى في نفس الكقت مي ػػػقمقن  ػػػػػػػػػػػػػػػ الشامؿ أك سممية مثمما تدعي
ط ػػػرؽ األكسػػػػالذم أصبحكا مف أكثر األصكات في الش السعػػػػػػػػػػكدييف ًسيَّما المف الكثير مف األطراؼ، 

كصؿ إلى مرحمة خطيرة، منيا االقتراب أكثر  السعػػػػػػػػػػكدمد ػػػالتيدي أىفَّ نككية، بؿ ال إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعارضةن مي 
 السعػػػػػػػػػػكديةعنو نتائج سمبية بالضركرة عمى مكانة  انجرما  .يؿ(ػػػػرب )إسرائػػػػكالع إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمف خصكـ 

 ؛(البػػػالغفي  األمريكػػػػػػية) العسكريػػػػػػػةيا كمشترياتيا ػػدراتطبعنا إلى الرفع مف قي ة ػػػإضاف ؛كقكتيا الناعمة
(. أمػػػػػػػػػػنية)معضمة  التسٌمحالمنطقة تدخؿ في دكامة مف السباؽ المحمكـ نحك  مف جعؿالذم  األمر
ىذه المرة قد يخرج مف دائرتو الكبلسيكية  التسٌمحنحك  اؽػػػىذا السب أىفَّ يجب التنكيو إلى  أىنَّوي عمى 

بشكؿ متكرر،  السعػػػػػػػػػػكديكفادة ػػػػردده القػػيػ، كىذا ما أصبح يالنػػػػككمالتقميدية ليتجو نحك اكتساب السبلح 
يساعدىا في ىذا طبعنا قدراتيا  النػػػػككمالرياض االنضماـ إلى النادم  اكؿػػػػتحإذ ليس مف المستغرب أف 

  .أمريكػػػػػػامع  ةالمالية الضخمة كعبلقاتيا الجٌيد

 اْلمم طالئع حول تأمالت يــالعالم النـــــــــظام :كتابو في جرـــــكيسنشير دد يي ػػػػذا الصػػػػي ىػػػكف
ٌكؿ األ االحتماؿ، نػػػػككيةمكف الرياض مف قدرات لمصيغة التي تي  اؾ احتماليفػػػىن أىفَّ  التاريخ ومسار
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المكجكدة كالتي مف  النػػػػككيةمف إحدل القكل  نػػػػككيةيككف في الغالب بالحصكؿ عمى رؤكس حربية 
اف أقرب إلى ىذا األمر بسبب عبلقاتيا ػػػػذا المضمار تعتبر باكستػػػة، كفي ىػػتككف إسبلمي المفضؿ أفٍ 

كيعزز ىذه التصكر  خاف(. اريخيا في مثؿ ىذه األمكر )شبكة عبد القادرػػػمٌيزة مع المممكة كتالمي 
حتمؿ كالممؾ المي  السعػػػػػػػكدمالتي قاـ بيا كزير الدفاع  ػػػػػػػػػػػػػػػ 2016في عاـ  مرتيف ػػػػػػػػػػػػػػػ ارات الرسميةػػالزي

لتدارؾ التفكؽ  السعػػػػػػػػػػكديةأماـ  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيا االحتماؿ ػػػػأمٌ  محمد بف سمماف إلى العاصمة إسبلـ آباد.
د آخر كخطة لتأميف ػػػ، فيككف عف طريؽ تمكيؿ تطكير مثؿ ىذا النكع مف الرؤكس في بماإليرانػػػػػػػػػػػي

  نفسيا.

مف  باالنسحاب األمريكػػػػػػيةاع الكاليات المتحدة ػػػػمؤخرنا في إقن إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافح خصكـ ػػػاـ نجػػػػرغ
د عدـ ػػػؤكاىو يي ػػػذا سمكؾ المممكة تجػػػكك ؛اؽ لكزافػػػالتمعف في اتف أىفَّ  غير، اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػككماالتفاؽ 
الرد كعميو، كاف  .حٌتى كلك كاف معنكينا إيرانػػػػػػػػػػػيفي الكقت الحالي في أٌم تفكؽ  سعػػػػػػػػػػكديةالرغبة 

دليبلن عمى عدـ االرتياح لو، فقد كانت ؾ ػػػػكذل ،اؽ النككمػػػمف المممكة بعد االتفسريعيف كالتحرؾ 
ا ،لحميؼ مخمص أمريكػػػػػػاغاضبة جدنا إزاءه، حيث اعتبرتو كعبلمة عمى خيانة  السعػػػػػػػػػػكدية  خصكصن

 أىفَّ ؾ ػػػناىي، 2015عب مرت بو المممكة عندما تكفي الممؾ عبد اهلل في يناير كقد جاء في ظرؼ صٌ 
ي لمرياض ػػػي الرئيسػػػي كاالستراتيجػػنافس اإليديكلكجالمي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ  الٌسياسػػػيةاالتفاؽ يعني مف الناحية 

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعمى قكة  ة ىذا التطكر الياـ لمغاية دليبلن حيث تعتبر المممكب ككيةػػػػا كدكلة نػػػا دكلين ػػػػتمقى اعترافن 
 المتنامية. 

لفتح مسار مف  أٌكؿ خطكةتككف ىذه الصفقة بمثابة  المممكة تخشى مف أفٍ  أىفَّ ة ػػػإضاف
، فإٌف ذا السببػػػلييا مع الكاليات المتحدة. ػػػػعمى حساب عبلقات األمريكػػػػػػي - اإليرانػػػػػػػػػػػيالتقارب 

المتنامي، الذم  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافأكثر ما يقمقيا كتتحفظ عميو ليس البرنامج النككم نفسو بؿ دكر  السعػػػػػػػػػػكدية
 الات عنيا، ػػػػط بعد رفع العقكبػػػرؽ األكسػػػكالش الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ سيتعزز بشكؿ أكبر في الخميج 

سينتيي لصالح  أىنَّوي يبدك  الذم كانت تعكؿ عميو الرياض في إضعاؼ طيراف كرمػػػػالممؼ الس أىفَّ  ًسيَّما
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ىيػػػػػػػمنػػػػػةحسـ بعد ما سيترجـ ال محالة عمى أرض الكاقع بتكسع ي لـ يي ػػػاليمن الممؼك  ،طيراف

  في المنطقة.

عارض جممةن كتفصيبلن الرياض المي دىش إذف في الكقت الراىف مف مكقؼ ػػػػما ي ثىمَّةس ػػػلي
ا ػػػػيجد مكقفن  2003قبؿ  اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػككمع لمكقؼ الرياض تجاه ػػػتتبالمي  أىفَّ  بىٍيدى ، إيرانػػػػػػػػػػػيلتفكؽ 

 ضدَّ ليسكا  ػػػػػػػػػػػػػػػ ا سابقناػػػػا أشرنػػػكم ػػػػػػػػػػػػػػػ السعػػػػػػػػػػكدييف أىفَّ ا، ما يعني ػػػػػايرنا لما ىك قائـ حالين ػػػػػغمي  سعػػػػػػػػػػكدينا
ٌنما ىـ  عمى  ىيػػػػػػػمنػػػػػة إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافشيء يترتب عنو أفضمية تتيح  أمٌ  ضدَّ البرنامج في حد ذاتو، كا 
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خبلؿ بميزاف القكل، الذم طالما سعت الرياض لمحف ا مف ػػػكبنت عميو جزءن ميمن  ؛اظ عميوػػػالمنطقة كا 
 . اإلقميمػػػػػػػيةالخارجية القائمة باألساس عمى التحالفات كالتكازنات  اػػٌسياسػػػتي

القائـ بيف  الصػػػػػػػراعا في ػػػا رئيسين ػػػػسببن  اإليرانػػػػػػي النػػػػككم البرنامػػػػجار ػػػػمكف اعتبيو، ال يي ػػػػكعم
ار أكسع كأشمؿ لمعبلقة بيف ػػػيدخؿ ضمف إطبحيث ا ػػػػػا ثانكين ػػػأكثر منو سببن  كالسعػػػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

يتعمؽ ّول اْل المستديمة،  الصػػػػػػػراعرئيسيف لحالة  ع في سببيفػػػار األكسػػػػالبمديف، كيتمحكر ىذا اإلط
الخميجي بالتحكؿ إلى الدكلة المركزية فيو أك ما  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـعمى  الييػػػػػػػمنػػػػػةفي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبرغبة 

، فيرتبط بالتصكر الثـــــانــــــــــيا ػػػ، أمٌ (Core States)ب ـــمــــدول القبػ:  اإلقميمػػػػػػػيةات ػػعرؼ في الدراسيي 
 ف.ػػبيف البمدي اإلقميمػػػػػػػي لؤلمػػػػػػػػػػفالمتضارب 

 – اإليرانـــــــــــي والصــــــــــــراع العربـــــــــيّ  الربيــــــــع أحـــــــــداثس: ـــــالخام المـــــــــطمب

 السعــــــودي

 ،الٌسياسػػػيا كبيرنا عمى المستكل ػػػػبدكف أدنى شؾ شرخن  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع أحػػػػػػػػػداث تيمثػػػؿ
اتيا سكاءن أكانت ػػػػكالت مف حيث تأثيراتيا كانعكاسػػػض النظر عف ىذه التحغاالجتماعي، كالنفسي. كب

ا عف تعريفن  أىنَّياد ػػػػؤكابيا، فإٌف الشيء المي ػػػداث كأسبػػػػا ليذه األحػػػػسمبية أك ايجابية، كبغض النظر أيضن
جمؿ (؛ تغيُّرات لـ تكف في المي العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعرات جكىرية في الحالة القديمة )ما قبؿ أحدثت تغيُّ 

رات كضغكطات خارجية مف تغيٌ خضعت لعدة مي  ًسيَّما أىنَّيا ال، فيالعربػػػػػػػػػيٌ كطف ػػػػف أك الػػػلصالح المكاط
 كدكلية بما يتناسب طبعنا مع مصالح ىذه القكل الخارجية. إقميمػػػػػػػيةلىديٌنا قكل 

 الربيػػػػػػػػعاف لتكظيؼ أحداث ػػػكانتا تسعي طػػػػرؽ األكسػػػػفي الش إقميمػػػػػػػيتيفـ قكتيف ػػػػػؿ أىػػػػػكلع
يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف السعػػػػػػػػػػكديةبما يتناسب مع مصالحيما ىما:  العربػػػػػػػػػيٌ  ا  الربيػػػػػػػػع، إذ أضحت دكؿ كا  مسرحن
ر الجديد تغيٌ في إطار ىذا المي  الصػػػػػػػراع أىفَّ  بىٍيدى  .الرياض كطيرافافس كتتصارع ضمنو ػػػجديدنا تتن

ابع كؿ مف ػػػػتحيث تب األشد كاألشرس مقارنة بما مضى ػػػػػػػػػػػػػػػ يزاؿ الك  ػػػػػػػػػػػػػػػ( أصبح العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع)
 العربػػػػػػػػػٌيةالتي حدثت في مختمؼ البمداف  الٌسياسػػػيةالتغييرات  السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةكالمممكة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

 – اإليرانػػػػػػػػػػػيتخاصميف ريف المي ػػػتأثير ىذه التغييرات عمى ميزاف القكل بيف المعسكذا ػػػك، ك شديد بقمؽ
التغييرات بما يتناسب مع  كتكجيو ىذهلى التدخؿ إاف في نفس الكقت ػػػتسعيكػػػػما  .السعػػػػػػػػػػكدم
 كمصالحيما.الٌسياسػػػية ا ػػػتكجياتيم
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ًحدَّة التكتر بيف الرياض كطيراف ارتفعت إلى  ار أفٍ ػػػال يستطيع أحد إنكدد، ػػػػػذا الصػػي ىػػػػكف
لما أحدثو ىذا األخير مف خمؿ في التكازف  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع أحػػػػػػػػػداث كبعد مستكل غير مسبكؽ مع

األكراؽ في المنطقة كفؽ  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعد خمط ػػػػ. فقاألكسػػػػط لمشػػػػرؽكالطاًئفي القديـ  الٌسياسػػػي
ىؿ ك  ؟ال أـ، ىؿ ىي ثكرات جدلية، كبدكف أف ندخؿ متاىات لـ تكف معركفة مف قبؿ معطيات جديدة

ي النتائج المترتبة ػػػا بشكؿ رئيسػػػػما ييمن أىفَّ ؾ ػػػػذل ؟ثكرة ـ، فكضى أ؟أـ خريؼ العربػػػػػػػػػيٌ  ربيػػػػػػػػعه ىك حقنا 
ا تمؾ المرتبطة بشكؿ مباشر ػػػعف ىذه األح . السعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراعبداث خصكصن

لداللة عمى تمؾ  "عربـــــــــيّ ال الربيــــــــع"ضمار كممة نستعمؿ في ىذا المً ا سكؼ ػػػػفإٌنن تقدـ، بما كارتباطنا
 داث فقط ال غير. ػػػاألح

 ػػػػػػػػػػػػػػػ 2011 عاـالتي عرفت أكجيا في  ػػػػػػػػػػػػػػػ داثػػػذه األحػػػػرارة ىػػػش أىفَّ مف  ـػػػػى الرغػػػكعم
بدأت بسرعة في التنقؿ نحك  أىنَّياإاٌل ، السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراعانطمقت بعيدةن نسيبنا عف دائرة 

مف  العربػػػػػػػػػيٌ ا كؿ أرجاء العالـ ػػػط لتشمؿ في النياية تقريبن ػػػػرؽ األكسػػػػرؽ لتصؿ إلى الخميج كالشػػػالش
مرة أخرل في الظيكر بالتكازم مع ىذه  السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػيافس ػػػأيف بدأ التنالمحيط إلى الخميج. 

 . العربػػػػػػػػػٌيةة التي اجتاحت المنطقة الداخمػػػيات ػػػػراعػػػاألحداث كالص

 الييػػػػػػػمنػػػػػةعمى  الصػػػػػػػراعبؿ المنافسة  تٌف ىذه المرة عمى خبلؼ المرات السابقة أصبحػػػػلك
كؿ طرؼ استغبلؿ أكثر مف أٌم  اكؿػػػػحأشد كأخطر كبشكؿ صريح، كقد  اإلقميمػػػػػػػيتيفبيف القكتييف 

 الٌسياسػػػيةاف دعـ األحزاب ػػػػػالطرف اكؿػػػفحات في ىذه المنطقة لصالحو، ػػػراعػػكقت مضى الص
 ةريػػػالضربات العسكات، ككصؿ اآلمر إلى غاية تمكيؿ الجيكش كشف ػػػكدعـ االنقبلب عارضة،المي 

 ف.ػػػػة كاليمػػػفي سكري ػػػػػػػػػػػػػػػ يزاؿ الك  ػػػػػػػػػػػػػػػككبلء اآلخريف عمى غرار ما حصؿ  ضدَّ المباشرة 

 ومـــــالمفيفـــــــــــي راءة ــــــــــــقالعربـــــــــّي الربيــــــــع  اْلّول:الفــــــــــــرع 

ارات الشائعة في كصؼ تمؾ ػػػمف بيف العديد مف العب ادن ػػػكاح ييعد العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعإٌف مصطمح 
. كمثؿ العديد مف ىذه األكصاؼ، 2010ابتداءن مف نياية سنة  العربػػػػػػػػػيٌ األحداث التي اجتاحت العالـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع دراسةتيعد ، ثػػػػػانػػػػػػػػػػيةمف جية  ية.ػػػػفإٌف استخداميا ال يخمك مف الجدؿ ىذا مف ج
احث نظرنا ألٌف ػػػأمرنا عسيرنا لما تخمقو مف االرتباؾ كالتشكيش عند أٌم ب ػػػػػػػػػػػػػػػ بغض النظر عف الكصؼ

ربنا أك ػػػػالناس سكاءن كانكا ع العديد مف ثـ كمفيكـ باتفاؽ أكالن كحدثو كظاىرة  يحظلـ  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع
أك باحثيف كمثقفيف... فكؿ كاحد مف ىؤالء لو رأم، مكقؼ،  ٌسياسػػػييفف أك ػػػػأجانب، مكاطنيف عاديي

ٌنما الٌسياسػػػيةظمة ػػػػر فقط بعض األنيغيي الذم لـ يي ػػػليذا الحدث التاريختعريؼ  فضبلن عفكتحميؿ،  ، كا 
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ا في ػػػعبر لنىذا االختبلؼ في القراءات كالتحميبلت لما حدث يي  الفرد. إفٌ ر كذلؾ مف سيككلكجية غيٌ 
األكيد  أىفَّ  غيرلكؿ كاحد منو أسبابو كدكافعو،  تعدد، العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعد لممكاقؼ إزاء عدتالحقيقة عف 

 .العربػػػػػػػػػيٌ ا كبيرنا عمى مستكل العالـ ػػػأحدث شرخن  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع أىفَّ  ىك كغير المختمؼ حكلو

اريخية كسمسمة االحتجاجات ػػػداث التػػػبتمؾ األح اـػػػػػبشكؿ عالعربػػػػػػػػػٌي  الربيػػػػػػػػع تعريؼ فػػػػمككيي 
التي انتشرت في بعض  الٌسياسػػػية ةػػػكاألنظم اتكاالنتفاضات كالحركات المسمحة المناىضة لمحككم

)محمد البكعزيزم(  ييفػػػ، عندما أقدـ أحد الشباب التكنس2010 عاـ مع نياية العربػػػػػػػػػيٌ أقطار العالـ 
 يـك ا عمى الظمـ المسمط عميو مف طرؽ قكات الشرطةػػػعمى إحراؽ نفسو احتجاجن في كالية سيدم بكزيد 

مكننا التعاطي ما يي ػػػػػة. كػػػػػف، كسكريػػػػف، البحريػػػػيا، اليمػػػػر، ليبػػػثـ انتقمت إلى مص ،2010ديسمبر 17
اسيف ينتج عنيما مجمكعة مف التقسيمات، ػػػباعتباره حدثنا مف منطمقيف أس العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعمع 

س، الدكلة التي ػػػا كضع كؿ مف تكنػػػػػمكننيتعمؽ بسممية األحداث مف عدميا، كىنا يي ٌكؿ المنطمؽ األ
 ،ي المقابؿػػػػػداث أك الثكرات السممية كغير العنيفة. كفػػػضمف األح كمصػػػر، الربيػػػػػػػػعانطمقت منيا شرارة 
 الثػػػػػانػػػػػػػػػػيا المنطمؽ ػػػػة في إطار الثكرات العنيفة كالمسمحة. أمٌ ػػػػػف، كسكريػػػػيا، اليمػػػػػتندرج كؿ مف ليب
ر المتاف ػػػكمص تكنػػػسا نجد ػػػػكىن .الٌسياسػػػيةة ػػػػىذه األحداث في اإلطاحة باألنظمفيتعمؽ بنجاح 

ا، ليبالنػػػػػػػػػظاـر رأس يديف تغيػػػػاستطاعت التظاىرات الشعبية في البم داث ػػػا األحػػػػػف. أمٌ ػػػػػيا، اليمػػػ، كأيضن
 ة لحد اآلف.ػػػػف كسكريػػػػالتي فشمت في مبتغاىا فكانت في البحري

السمطة ع ػػػتكزيك  الٌسياسػػػيعطيات المشيد ببل شؾ غٌير الكثير مف مي  العربػػػػػػػػػيٌ راؾ ػػػػإٌف الح
ة ػػػػػككاف سقكط أنظم .العربػػػػػػػػػيٌ في المشيد  الٌسياسػػػيةل ككذا القيـ كالثقافة ات القك ػػػكتكازن الٌسياسػػػية

رات الظاىرة يأبرز التغيمف إلى السمطة  اكصعكدى ةب جديدخنُّ فضبلن عف ظيكر ، كقياـ أخرل مكانيا
الحكـ عمى ما  ػػػػػػػػػػػػػػػ زيزـــــو بمقـــــعبد اإللي ػػػفكر المغربحسب المي  ػػػػػػػػػػػػػػػبكر جدنا مف المي  أىنَّوي  بىٍيدى لمعياف، 

ؾ عف إطبلؽ ػػػػػناىي .(1) ممتدة كتداعياتيا متفاعمةسياقاتيا مازالت  أىفَّ ؾ ػػػػػ، ذلعربػػػػػػػػػٌيةجرل مف تحكالت 
االجتماعي كاالقتصادم كليس  النػػػػػػػػػظاـجذرية عمى مستكل  اتر داث تغيُّ ػػػحإعمييا اسـ ثكرة يتطمب 

األقؿ ما حصؿ في عمى  ػػػػػػػػػػػػػػػفتعتبر ين، ــــــير أمــــسمرم ػػػػفكر المصا المي ػػػػػفقط. أمٌ  الٌسياسػػػي النػػػػػػػػظاـ
لكٌنو  ،أكثر مف مجرد انتفاضة أك احتجاج يعكد بعدىا المجتمع إلى ما كاف عميو مف قبؿ ػػػػػػػػػػػػػػػرػػػػمص

ال  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع أىفَّ  حـــــصال مــــىاشرل ػػػفي حيف ي .(2) كرةػػػسميو ثني  في نفس الكقت أقؿ مف أفٍ 
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20. 
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ي بالمفيكـ كالمعنى ػػػاريخػػػػال تنطبؽ عميو خصائص الحدث الت أىنَّوي ينا ذلؾ ػػػا تاريخػػػػحدثن اره ػػػػمكف اعتبيي 
ي ىك تمؾ النقمة النكعية في حياة الناس ػػػأىـ خصائص الحدث التاريخ أىفَّ الحصرم لمكممة، حيث 
 .(1) إلى كضع أفضؿ ةكالمجتمعات مف حالة سٌيئ

أحػػػػػػػػػداث الربيػػػػػػػػع العربػػػػػػػػػٌي ىي بحؽ  أىفَّ  ربــــي حــعمي ػػػفكر المبنانالمي د ػػػػػؿ، يعتقػػػي المقابػػػػكف
 دةعدتكفي نفس الكقت تتأثر ىذه الثكرات المي  ،دة تجرم في غير بمد عربػػػػػػػػػيٌ عدتكرات حقيقية مي ػػػػػث

 راســـس بتــــجيماحث في عمـ االجتماع ػػػا البػػػػػأمٌ  .(2) ببعضيا البعض سكاءن بالسمب أك اإليجاب
(James Petras)،  ةبعيد ت بشكؿ تمقائيكان "الحركات الجماىرية الثكرية"سميو بداية ما يي  أىفَّ فيعتقد 

كؿ البعد عف نظرية المؤامرة، لكٌف في المقابؿ كانت ىذه الحركات العفكية رغـ كؿ القدرة عمى الحشد 
 ال أكالن مما جعميا ف يٌسياسػػػيكالتعبئة لعدد كبيرة مف الناس في كقت كمكاف كاحد تفتقر لقيادة كتنظيـ 

طرؼ جيات غير ثكرية  كالتحكـ مفاؽ لبلختر  تحقؽ ثكرتيا بالشكؿ الحقيقي، كثػػػػػانػػػػػػػػػػينا تتعرض
 .(1)اس ػػػباألس

 العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع ثمة اختبلفات كتناقضات حكؿ مفيكـ أىنَّوي ا القكؿ ػػػػمكننيي  ،دـػػػػػاطنا بما تقػػػػكارتب
ك تجاىمو أما ال يمكف انكاره  أىفَّ  بىٍيدى ، لو فكريف كالباحثيف بيف رافضو لو كبيف مؤيدمف طرؼ مختمؼ المي 

العربػػػػػػػػػٌية، كفي نفس الكقت  اريخ الدكؿػػػػت في اريخيةػػػػػتحاسمة ك  تيعد مرحمة أىنَّيا األحػػػػػػػػػداثحكؿ ىذه 
 أحػػػػػػػػػداث آثػػػػار كنسياف ، إذ يتطمب محكالمدل بعيدة كجيكستراتيجية كاقتصادية ٌسياسػػػية عكاقب ذات

  .الكثير مف الكقت كالصبر العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع
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 العربـــــــــيّ  الربيــــــــع أحـــــــــداثمن  السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــيوقف ـــــ: المالفــــــــــــرع الثـــــانــــــــــي

 العربـــــــــيّ  الربيــــــــع أحـــــــــداثمن  اإليرانـــــــــــي المـــــوقف: أّواًل 

مينية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافت ػػػػما كانػػػػػلطال  ةالحميف العربػػػػػػػػػٌيةة ػػػػر بعض األنظمتراكدىا أحبلـ تغيٌ  الخي
مينيةار الثكرة ػػػػخارج حدكدىا باعتب د تصدير ثكرتياػػػػا تنشلمغرب، ككانت دائمن  ممية تنشد ثكرة أي  الخي

 اإليرانػػػػػػػػػػػية الٌسياسػػػية تقؼ القيادة اف مف الطبيعي جدنا أفٍ ػػػػػػلذا ك .الخبلص لكؿ مستضعفي األرض
استميمت  التياإلسبلمػػػية بكر بعدما كصفتيا بالصحكة بشكؿ مي  العربػػػػػػػػػٌيةمي بالثكرات إلى جانب ما سي 

مينيةمف الثكرة  الٌسياسػػػيحراكيا  األعمى عمي خامنئي في خطبة الجمعة الميرشػػػػػػػد عمى حد قكؿ  الخي
 : ادىا لدعـ الشعكب المنتفضة مف أجؿ بناء عدتربت طيراف عف اسػػػػأع ماػػػػ. ك2011فبراير  04يـك
ي مف خبلؿ نصرة ػػػػإيديكلكج – يػػػػفمسفٌكؿ أمرييف، األ. اليدؼ مف كؿ ىذا (1) بدلية ٌسياسػػػيةة ػػػػأنظم

تغيير فيك األكثر كاقعية مف حيث الثػػػػػانػػػػػػػػػػي ا ػػػػػالمستضعفيف ككسر شككة المستبديف كالمتكبريف، أمٌ 
 كحمفائيا.  السعػػػػػػػػػػكديةإضعاؼ  عبرط ػػػرؽ األكسػػػفي الش السائدالكضع 

 النػػػػػػػػػظاـ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافارض ػػػػعتي  أيف اؼ نفكذ الكاليات المتحدة في المنطقة،ػػػإضع فإفٌ  ي،ػػػػػالكبالتٌ 
 المييف، ػػػػػػتقكده الكاليات المتحدة كمف تعتبرىـ عمبلئيا اإلقمي ػػػػػػػػػػػػػػػ ا سمفناػػػا أشرنػػػػكم ػػػػػػػػػػػػػػػ الذم اإلقميمػػػػػػػي

"االستغبللي"  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـتقكيض ىذا  أىفَّ ؾ ػػػ. ذلالسعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةيؿ كالمممكة ػػػػإسرائ ًسيَّما
مف خبلؿ إضعاؼ حمفاء الكاليات المتحدة أك رحيميـ ىك في نفس الكقت ضربة قاسية لمكاليات 

 الييػػػػػػػمنػػػػػةنى عنو في مشركع غسبقنا ال شرطنا مي  ييعدمر ىذا األ أىفَّ ؾ ػػػػالمنطقة. ناىي فيالمتحدة 
ا يي  أىنَّوي غير  .(1) اإليرانػػػػػػػػػػػية اإلقميمػػػػػػػية كرات ػػػػلـ تكف ترغب في ث إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ مكف االفتراض أيضن
، لكٌف األمر الكاقع فرض عمييا اتخاذ مكقؼ منيا، السبب الذم يخكؿ بالذات في ىذا التكقيت عربػػػػػػػػػٌية

ية ػػػػفي تمؾ الفترة نتيجة الضغكطات الغرب الداخمػػػي ا القكؿ بيذا االفتراض يرجع إلى كضع طيراف ػػػلن
اد ػػػػنج ، إضافة إلى ما صاحب انتخاب الرئيساإليرانػػػػػػػػػػػيككم كتداعياتيا عمى االقتصاد ػػػػتجاه ممفيا الن

، لذا أك الثكرة الخضراء راءــة الخضــالحركػػ: فيما عرؼ بة( مف احتجاجات داخمية الثػػػػػانػػػػػػػػػػي)العيدة 
، لكٌف تجرم الرياح حٌتى يتسنى ليا ترتيب أكراقيا بكؿ ىدكء فإٌنيا كاف ترغب في استقرار أكثر لممنطقة

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافصدمة لمعالـ كدكؿ المنطقة ككؿ كمنيا  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع ؿبما ال تشتيي السفف، فقد شكٌ 

                                                           
 . 586، ص المرجع السابقمحمد صالح صديقياف،  (1)

(1)
 Shahram Chubin, "Iran and the Arab Spring: Ascendancy Frustrated", (GRC GULF PAPERS), Gulf 

Research Center, 2012, p 8. 
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، ما جعؿ التقديرات كالسيناريكىات االستراتيجية العربػػػػػػػػػٌيةكرات )االحتجاجات( ػػػػالتي لـ تتكقع حدكث الث
 .(1) مفتكحة عمى كؿ االحتماالت

 ا سنرل الحقناػػػػكم السعػػػػػػػػػػكدمعمى غرار المكقؼ  اإليرانػػػػػػػػػػػيـ المكقؼ ػػػػذا، فقد اتسػػػػػـ ىػػػػػرغ
 الربيػػػػػػػػع ثكراتتؤيد  أىنَّياتزعـ  ،فمف جية، العربػػػػػػػػػٌيةبتناقض كاضح حياؿ ما حصؿ في المنطقة 

 الشعبية ةثكر ال مف خبلؿ سباقةن في ىذا األمر كانت اإليرانػػػػػػػػػػػيةاإلسبلمػػػية ة ألٌف الجميكرية العربػػػػػػػػػيٌ 
 ،مف جية أخرلك  ،القكل اإلمبريالية كىيػػػػػػػمنػػػػػة كالظمـ خمصتيا مف براثف االستبدادالتي الشػػػػػاه  ضدَّ 

ار ػػػػظاـ بشػػػػستميت لنة، كدعميا المي ػػػداث السكريػػػػمف األح اإليرانػػػػػػػػػػػيالمكقؼ  مع يتناقض ىذا األمر
كانت مف أكائؿ القكل  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ كرغـ  ،ى ىذاػػػػػينا. كعمػػػػػد الذم بدكف شؾ ليس ديمقراطػػػاألس

 ؛العربػػػػػػػػػيٌ  لمربيػػػػػػػػعى ػػػػلك المكجات األي  بػػ: مكف تسميتوالتي رحبت بما يي  طػػػرؽ األكسػػػػفي الشاإلقميمػػػػػػػية 
 أيف أصبحت، كالمنطقة اإلقميـيا في ئداث إلى حمفاػػػػينا عندما امتدت األحػػػػر تدريجيمكقفيا تغ أىفَّ  إالٌ 

 داثػػػاألح اعتبرت حيثب (Conspiracy Theory)رة ػػػؤامالمي لنظرية  ةركجمف أكثر األصكات المي 
ال  ،اسػػػذا األسػػػكعمى ىبكؿ قكتيا لمنعيا.  مف تـ كجب عمييا التدخؿك ضدَّىا  يةن ػػػدكل ؤامرةن مي  ةػػػالسكري

ٌنماك كاحد  إيرانػػػػػػػػػػػيمكف الحديث عف مكقؼ يي   بيف اػػػػمزيجن  وزدكج يحمؿ في اآلف نفسمي  مكقؼعف  ا 
 داثػػػػػالتأييد كالرفض ليذه األح

ساندت بشكؿ  أىنَّيامى ع العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعداث ػػػػمف أح إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاـ ػػػػر المكقؼ العػػػػشيكيي 
التي حصؿ  ىذه الدكؿ مف الكثير أىفَّ  عمػػػمنا ف،ػػػػػف، كاليمػػػػػػالبحريك ر، ػػػػػمصك س، ػػػػػكاضح ما كقع في تكن

 ػػػػػػػػػػػػػػػ األيكلػػػػىال تدخؿ في الدائرة  ي(ػػػؽ االستراتيجػػػممف الناحية االستراتيجية )العي  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعفييا 
 .التماس المباشر() الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ  دائرة دكؿ الخميج أىم اإليرانػػػػػػػػػػػيةلمعبلقات  ػػػػػػػػػػػػػػػ فػػػعدا البحري

ي كأيدت ػػػأفه داخمػػػػش بأىنَّيا ياكرية، حيث كصفتػػػػػػداث الكاقعة في سػػػػرفضت األح كفي نفس الكقت
 ارةن ػػػة عبػػػرأت ما يحدث في سكري ثـ ما لبثت أفٍ  معيا.في التعامؿ الصارمة كرم ػػػالس النػػػػػػػػػظاـإجراءات 

السماح  ضدَّ  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف تانػػػك أيفعف مؤامرة دكلية عمى حمفائيا ككؿ القكل المقاكمة في المنطقة، 
 أىفَّ ؾ ػػػة، ذلػػػػبية في سكريػػػػكرم كعدـ السماح بتكرار التجربة الميػػػأف السػػػية في الشػػػبتدخؿ القكل الغرب

  ة.ػػػة السكريػػػػمدكلل كتفكؾ سينجـ عنيا نيايةحسبيا مثؿ ىذه الخطكة الخطيرة 

                                                           
بعد الثكرات"، ضمف: أحمد سعيد نكفؿ  العربػػػػػػػػػيٌ في النظاـ  اإليرانػػػػػػػػػػػية"األىداؼ كالمصالح  طبلؿ عتريسي، (1)

ياسات، لؤلبحاث كدراسة السٌ  العربػػػػػػػػػيٌ لمركز ا :الدكحة) ،العربـــــــــّيةالتداعيات الجيوستراتيجية لمثورات ]كآخركف.[، 
 .348 - 347(، ص ص 2014
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عف بعض المكاسب مف  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافدأ الحديث في ػػػب العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع داثػػػػػة أحػػػدايػػػػع بػػػػػكم
ة الممؼ ػػػف بعيدنا عف أزمييػػػالمجتمع كالرأم العاـ الدكلىذه الكقائع لعؿ أىميا كاف تكجيو اىتماـ 

ككسب مزيد مف الكقت بغية التفاكض في أحسف الظركؼ سكاءن لمكاجية  اإليرانػػػػػػػػػػػيككم ػػػػالن
في تمؾ الفترة، مثؿ: فيركس  اإليرانػػػػػػػػػػػي ككمػػػػالصعكبات التكنكلكجية التي تعرض ليا البرنامج الن

 اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػككماد المشركع ػػػاف أعػػػذا األخير حسب أحد الخبراء األلمػػػػى .(Stuxnet)ستككسنت 
، حيث ك اف الفتنا ػػسنتيف إلى الكراء، أك لتحقيؽ أكبر قدر مف التقدـ في عمميات تخصيب اليكرانيـك

ادة ػػػػفي زي ػػػػػػػػػػػػػػػ يةػػػة كالتكنسػػػخبلؿ ذركة اشتعاؿ الثكرتيف المصري ػػػػػػػػػػػػػػػ 2011منذ فبراير  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافنجاح 
كيمك جراـ إلى  3600كيمك جراـ مف  500% بمقدار 3.5مخزكنيا مف اليكرانيـك المخصب بنسبة 

ظيت بيا الحركة الخضراء، كيمك جراـ. ىذا إضافة إلى تقميص حالة األىمية كالزخـ التي ح 4100
ا ػػػلتضييؽ الخناؽ عمى ىذه الحركة كقادتيا، كم اإليرانػػػػػػػػػػػيةكىك ما منح الفرصة لمسمطات  ا نجحت أيضن

ا بعد أح النّْفطادة الممحكظة في أسعار ػػػػػفي االستفادة مف الزي   .(1) فػػػيا كالبحريػػػداث ليبػػػػػخصكصن

ار رغـ ػػػػثم أٌية العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع لـ تحصد مف إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ ركر الكقت تبيف ػػػػد مي ػػػٌف بعػػػػلك
 اإلسبلـكف عقبة بيف الشعب كبيف ػػػػمشكٌ ستبديف الذيف يي دىا بطرد المي ػػػػرشاف مي ػػػتكررة عمى لسدعكاتيا المي 
ا، فقػػػػعم العربػػػػػػػػػيٌ صدل في العالـ  تىٍمؽى ىاتو الدعكات لـ  أىفَّ  إالٌ الحقيقي  د كاف اإلخكاف المسمميف ػػػػكمن

ىي ثكرة شعب  يناير 25 ثكرة أىفَّ في كؿ مرة يذكركف  ارؾػػػبعد حسني مب رػػالسمطة في مص كاتكل فالذي
مثميف س المي ػػػػتكني ػػػدم الخارجية، نفس الحالة بالنسبة إلسبلماػػػػلؤلي يابكؿ أطيافو كمعتقداتو كال مكانة في

قد تجعميـ يخسركف أكثر مما  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمع  ةة مشبكىػػػعبلق أٌيةالنيضة التي تحاشى قادتيا  حركةفي 
ساندتيا لمطاًئفية مي  أىفَّ د القذافي أٌم دكر يذكر، في حيف ػػػػبم ليبػػػيافي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافيربحكف، بينما لـ تمعب 

 ىػػػػلك في األي  السعػػػػػػػػػػكديةفقد سمحت لمقكات  .كانت ليا نتائج عكسية فػػػػػكاليم فػػػػفي البحريالشّْيعية 
دكامة مف  في تي فقد دخمػػػػػػا في الثانػػػػأمٌ  ،أكثر )آؿ خميفة( حمفائياكدعـ  رم فيياػػػػالعسك بالتدخؿ

ا. السعػػػػػػػػػػكدية العسكريػػػػػػػة القكات الفكضى كتدخمت فيو  أيضن

دنا، كالتي تمعب فييا طيراف دكرنا استراتيجينا، باعتبار ػػػػػكرية األكثر تعقيػػػػػى الحالة السػػػػما تبقػػػػػبين
ف لكٌف بدرجة أقؿ. كيعكد ػػػػط، إضافة إلى اليمػػػكسرؽ األػػػكرم أىـ حميؼ ليا في الشػػػػالس النػػػػػػػػػظاـ أفٍ 

حميؼ ليا كتثؽ فيو ألسباب  نػػػػػػػػػظاـأك باألصح  السػػػػكرم النػػػػػػػػػظاـالسبب في إصرار طيراف عمى بقاء 
اب طاًئفية ػػػػساندة يعكد ألسبسبب المي  أىفَّ ى عمى عكس التحميبلت التي تعتقد ػػػكلأي جيكستراتيجية بدرجة 
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مثؿ أىمية في ة كمكقع جغرافي تي ػػػػسكري فٌ إ كػػػما، يناػػػػػشّْيعمكينا ػػػػػظامنا عػػػػػػػن السػػػػكرم النػػػػػػػػػظاـ أىفَّ  باعتبار
ؿ الرابط الحيكم ػػػػشكٌ ذ تي إ ؛ككنيا تخدـ استراتيجية طيراف بالمنطقة اإليرانػػػػػػػػػػػيكر الجيكستراتيجي الفً 

اع عف ممٌرات عبكر السبلح إلى حزب اهلل كالتصدم لممحكر ػػػػليا الدف ؤٌمفما تي ػػػػػاهلل، ك بينيا كحزب
ياسية ، الذم ييدؼ إلى احتكاء القكة الجيكسٌ السعػػػػػػػػػػكدية)االعتداؿ( الذم تتزعمو  العربػػػػػػػػػيٌ اإلقميمػػػػػػػي 
ي ػػػػالشّْيع -يػػػػالطاًئفي القائـ عمى التلزر الشّْيعا التحميؿ ػػػػػأمٌ  .(1) مف ناحية أخرل إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالمتزايدة 

يني االثنا عشرم مف عمى المكقؼ الدّْ  اطمعنػػػػػااحية عقائدية كفقيية ال يستقيـ إذا ما ػػػػمف ن فإٌنوي 
 النيصيرية.

 قابؿ لمتفاكض كلف تتراجعكغير  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبالنسبة  ـا أمره حاسػػػػكرية جيكستراتيجين ػػػػػيو، فسػػػػػكعم
بمثابة  إيرانػػػػػػػػػػػية نظر جية مفة ػػػػػفي سكري اإليرانػػػػػػػػػػػيالتدخؿ  ييعد أيف. األسدم لمنػػػػػػػػػظاـدعميا عف 

سقكط  أىفَّ  اإليرانػػػػػػػػػػػيكف المسؤكلكف أعدائيا، حيث يعتقد ضدَّ طيراف الحرب االستباقية التي تخكضيا 
بكامؿ ثقميا في األزمة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافرمت  ،اسػػػذا األسػػػالية، كعمى ىطيراف ستككف التٌ  أىفَّ ؽ يعني ػػدمش

عمى  اإليرانػػػػػػػػػػػيإٌف ىذا اإلصرار  .اإلسبلمػػػي لمنػػػػػػػػػظاـة حيث تعتبرىا مسألة حياة أك مكت ػػػػالسكري
مستقبؿ  أىفَّ إذ  ؛كالسعػػػػػػػػكديكف اإليرانػػػػػػػػػػػيكفا التي يتصارع عمييا ػػػأكثر القضاي ييعدة في الحقيقة ػػػػسكري

ة ػػػؿ إليو المسألة السكريك مرتبط بشكؿ كبير بما تؤ  ككؿ كالمنطقة السعػػػػػػػػكدية – اإليرانػػػػػػػيةالعبلقػػػػػػات 
 د. ػػار األسػػػكمصير بش

 لمصػػػػػػػراع احةن ػػػػباإلضافة إلى ككٌنيا أصبحت س أىنَّياة ػػػػالسكريد الحالة ػػػػد مف تعقػػػػما يزيػػػػػكم
، فإٌنيا فكؽ ىذا تحكلت إلى مستنقع خطير لمتجييش كاإليرانػػػػػػػييف السعػػػػػػػػكدييفة بيف ػػػػكالحرب بالككال

ة لحمبة ػػػكريػػػؾ عف تحكؿ سػػػػناىي .(1)الشّْيعية  - العبلقػػػػػػات السُّنىيةالطاًئفي كالمزيد مف التمزؽ في 
ي ككذا ػػػرؽ أكسطػػػالشاإلقميمػػػػػػػي  لمنػػػػػػػػػظاـكالتغمغؿ ما يعزز المزيد مف االختراؽ بي ػػػػالدكللمصػػػػػػػراع 

 امي التطرؼ كالجماعات األصكلية.ػػػػتن

 

 

                                                           
 .123 ، صالمرجع السابق، التقرير االستراتيجي نصف السنوي الثاني( 1)
أميف األيكبي )بيركت: الشبكة  ، ترجمة:الذي لم يحدث العربـــــــــيّ  والربيــــــــعفي الخميج الطائِ تكبي ماثيسف، ( 1)

 . 9 (، ص2014لؤلبحاث كالنشر،  العربػػػػػػػػػٌية



 :الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل
  السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع أسبــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

404 

 

 العربـــــــــيّ  الربيــــــــع أحـــــــــداثمن  السعــــــــــودي المـــــوقفثـــــانــــــــــًيا: 

 ر بالمرة.حافظةن بكؿ ما تحمؿ الكممة مف معنى كىي ال تحبذ التغيٌ مي  ةن ػػػػدكل د السعػػػػػػػػػػكديةػػػػتيع
بداية في  ػػػػػػػػػػػػػػػ مكاقؼ السعػػػػػػػػػػكدم النػػػػػػػػػظاـنيكية التي يتمتع بيا فرضت ىذه الخصائص البي  كعميو،

 كنػػػػػػػػػظاـظاـ خضـ ػػػػػن ضدَّ بما فييا الثكرة  افةػػػلمثكرات ك مناىضة ػػػػػػػػػػػػػػػالعربػػػػػػػػػٌي  الربيػػػػػػػػع أحػػػػػػػػػداث
ر باالحتجاج الشعبي، فعندما أقدـ محمد البكعزيزم عمى يالقذافي في ليبيا، حيث عارضت طريقة التغي

 ٌكىىابٌيةال ينيةا عبر مؤسستيا الدّْ ػػػػا كمتكقعن ػػػػجاء رد المممكة سريعن  2010ديسمبر  07حرؽ نفسو في 
ما كصفت التظاىرات باألفعاؿ ػػػػا، كػػػا عظيمن ػػػػالرسمية التي أصدرت فتكل تحـر قتؿ النفس بكصفو إثمن 

 أنػػػػػظمةينا كجكد ػػػػياسكسٌ ينا ػػػػشجعت المممكة مال ،كفي نفس الكقت  ،(1) عف اإلسبلـ ةالخطيرة كالخارج
ظمة ػػػػػتخص األن العربػػػػػػػػػٌيةالثكرات  أىفَّ ة، كرأت بمعية الممكيات الخميجية فيما بعد حكـ سمطكيٌ 

 .(2)يرياح التغػػػالممكية الكراثية تتمتع بشرعية تجعميا بمنأل عف ري األنػػػػػظمة ألىفَّ الجميكرية دكف سكاىا 

نسبينا مف  السعػػػػػػػػػػكدمر المكقؼ يا تغيػػػػرنا كاقعن ػػػداث أمػػػػأصبحت ىذه األح اػػػػػٌف بعدمػػػػػلك
 ةػػػػكدكل مسبكؽ غير دكرنا السعػػػػػػػػػػكديةالعربػػػػػػػػػٌية  المممكة أيف لعبتالثكرات حسب الظركؼ كالمصالح، 

ًمٌية إلى  السعػػػػػػػػػػكدم النػػػػػػػػػظاـفقد اتجو  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع دكؿ اءػػػأنح جميع في  (Interventional) تىدىخُّ
اد ػػػكق ،حداثف إلجياض األػػػحيث تدخؿ عسكرينا في البحريبدعـ حمفائو بمختمؼ األشكاؿ كالكسائؿ 

إلى  تفسع اإلقميمػػػػػػػي الصػػػػػػػراعات ػػػػأخطر حمبتيعد ة كالتي ػػػػف، كفي سكريػػػػا في اليمرين ػػػػا عسكحمفن 
  .رؽبشتى الكسائؿ كالطي  النػػػػػػػػػظاـسقاط إ

و في ػػػفي عقر دارىا كأٌف تمنعربيػػػػػػػػع عربػػػػػػػػػٌي تمنع حدكث  اعت أفٍ ػػػالمممكة استط أىفَّ ةن ػػػػػقػػػحقي
لكٌنيا السعػػػػػػػػػػكدية لئلرادة  ذاتوف، كىذا انتصار في حد ػػػػػػا كاف الحاؿ مع البحريػػػػدكؿ مجمس التعاكف كم

ا بفقداف أىـ حمفائيا في المنطقة الرافض بشكؿ السعػػػػػػػػػػكدم كيمكف تفسير المكقؼ  .خسرت الكثير أيضن
ع الشديد بالحفاظ عمى الكضع الراىف المكجكد ػػػ: الكلياــــأّولأساسيف،  ر بعامميفيعممية تغي ألٌيةعاـ 

 قدالسعػػػػػػػػػػكدية ادة ػػػالقي أىفَّ اؿ، ػػػػكالح .إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافضعاؼ إ محاكلة: ثـــــانـــــــــييا، كالسعػػػػػػػػػػكديةلدل القيادة 
، ففي العربػػػػػػػػػيٌ الربيػػػػػػػػع كرات ػػػإزاء ث داخمينا كخارجينا ططنا كاستراتيجيات شتىاستخدمت ليذا اآلمر خي 

ارزة كصاحبيا ػػػكانت المكافلت المالية كاالقتصادية سيدة المكقؼ كالعبلمة البالسعػػػػػػػػػػكدم ؿ ػػػػالداخ
                                                           

 .172، ص المرجع السابقبكؿ ارتس ككاركليف ركالنتس،  (1)
لؤلبحاث العربػػػػػػػػػٌي لمركز ا : الدكحة، )العربـــــــــّيةالتداعيات الجيوستراتيجية لمثورات ، ]كآخركف. [أحمد سعيد نكفؿ (2)

 .30( ، ص 2014ات، ػػػػياسكدراسة السٌ 
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د عمى ضركرة طاعة كلي األمر كتحريـ الخركج عميو، إضافة طبعنا ػػػػؤكيي ٌكىىابٌي يني طاب دّْ بالتكازم خً 
رؽ ػػػػفي ش تتمؾ التي حدث ًسيَّماال دة مف أجؿ إسكات االحتجاجات شدٌ المي  األمػػػػػػػػػػنيةإلى اإلجراءات 

إلى نشر السعػػػػػػػػػػكدم النػػػػػػػػػظاـ ا، كىك األىـ، فسعى ػػػػين ػػػا خارجػػػػػف. أمٌ ػػػػبمحاذات البحريالسعػػػػػػػػػػكدية 
: مكاجية االنتفاضات ثـــــانــــــــــًيايا. ػػػر كليبػػػػػػس كمصػػػ: احتكاء االنتفاضات في تكنأّواًل طط: بلث خي ػػػػػػث

 ةلحد الساع ةاألخير  كتيعد ىذه  .(1) ةػػػ: دعـ االحتجاجات في سكريثــــــــــــالـــــــثًاو ف. ػػػف كاليمػػػػػفي البحري
 .السعػػػػػػػػػػكدم –اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع ات ػػػػػػػأىـ ساح

 أىفَّ ؾ ػػػػذل السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌية المممكةارز في ػػػػػكرييف كاف ليـ دكره بػػػػػالس أىفَّ ـ ػػػػى الرغػػػكعم
 ةن ة خاصػػػػػػػػػػالسكري – السعػػػػػػػػػػكديةالعبلقػػػػػػات  أىفَّ  بىٍيدى ، ـرب منو العديد منيػػػالممؾ عبد العزيز ق

 -ية ػػػػػػدأت تدخؿ في مرحمة التكتر أثناء الحرب العراقػػػب عامةن  السكريػػػػػػػػػػة –ة ػػػػػالخميجيالعبلقػػػػػػات ك 
في الحرب كالمعاكس في نفس الكقت لمكقؼ  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكرم المساند ػػػػنتيجة المكقؼ الس اإليرانػػػػػػػػػػػية

ة ػػػػػما يقكؿ كزير خارجية سكريػػػك الٌسياسػػػي. ىذا االختبلؼ في الرؤية كفي العمؿ العربػػػػػػػػػٌيةدكؿ الخميج 
عمى وجو  السعــــــــــوديةو  ،بشكل عام الخميجيـــــة - العالقــــــات السوريــــــــــةأحدث خماًل في " :دامــــخيم ــــد الحمـــعب

  .(2) "الخميجيـــــة الرؤية التحديد باعتبارىا تتزعم

اـ ػػػػأي إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافلـ تكتؼ باالصطفاؼ مع  السعػػػػػػػػػػكدمكرية حسب المنظكر ػػػػػس أىفَّ  ،قةػػػػػكالحقي 
ا إنشاء حزب اهلل المبنانػػػػكلحرب الخميج األي  ناف عاـ ػػػػيؿ لمبػػػي بعد غزك إسرائػػػػى، بؿ سيمت أيضن

بيف الشّْيعة الٌسياسػػػي ؾ الحيف إلى تغيير التكازف ػػػػػمطرد منذ ذل . كقد أدل نفكذ حزب اهلل بشكؿ1982
 العربػػػػػػػػػٌيةما كانت المممكة ػػػػ. كنافػػػػلب في السعػػػػػػػػػػكدممف النفكذ  أضعفتناف بطرؽ ػػػكالسٌُّنة في لب
كجو لنقؿ األسمحة كالصكاريخ لحزب المي  اإليرانػػػػػػػػػػػي - كرمػػػػػػػػغير مرتاحة إزاء التعاكف الس السعػػػػػػػػػػكدية

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف، ما عزز في النياية مكقؼ 2006يؿ عاـ ػػػػػإسرائ ضدَّ الحرب و اهلل التي ساىمت في كسب
 افػػػا تحكلت ألكبر مدافع عف القضية الفمسطينية كفي نفس الكقت أشد خصكـ الكيػػػبعدمعربػػػػػػػػػينا 
  .يػػػالصييكن

عف مدل التناقض في ع ػػػفي الكاق كصفيا تعبر لمسعػػػػػػػػػػكدييفمك ما يحٍ ػػػػة كػػػكرة السكريػػػػإٌف الث
ا ػػػػا لمثكرة مادين ػػػػا قكين ػػػإذ نجد الرياض داعمن  ؛العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع داثػػػػحياؿ أح السعػػػػػػػػػػكدمالمكقؼ 

                                                           
"، ضمف: فكاز جرجس العربػػػػػػػػػٌيةكاالستجابات اإلقميمية لبلنتفاضات  السعػػػػػػػػػػكديةمضاكم الرشيد، "المأزؽ الداخمية في ( 1)

، )بيركت: مركز دراسات الكحدة العربـــــــــيّ الشرق اْلوسط الجديد االحتجاج والثورة والفوضى في الوطن  )تحرير(،
 .315 (، ص2016، العربػػػػػػػػػٌية

 .73 (، ص2010)القاىرة: دار الشركؽ،  ،التحالف السوري اإليراني والمنطقةعبد الحميـ خداـ، ( 2)
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ارات الحرية كالعدالة، بؿ ألٌف ػػػدكلة ديمقراطية أك حاممة لشع السعػػػػػػػػػػكديةا، أكيد ليس ألٌف ػػػػػكمعنكين 
رت ادينا لكٌنيا ما لبثت أف غيٌ ػػػسابقنا كدعمتيما م فيػػػػالسكري النػػػػػػػػػظاـالتي صادقت القيادة ك  السعػػػػػػػػػػكدية

، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكرييف مع ػػػػػالحميمة التي تربط القادة السمكقفيا إلى العداكة الصريحة بسبب العبلقة 
في المنطقة كحميفيا حزب  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافة إلى ىزيمة ػػػػتطمح مف خبلؿ دعـ التغيير في سكري فالسعػػػػػػػػػػكدية

مدفكعه برغبة الرياض الجامحة في سمب  السػػػػػكرييف )الثكار( تمرديفدعـ المي  أىفَّ ، ما يعني (1) اهلل
 ؿ.ػػػػرب القبلئػػػػػكاحدةن مف حمفائيا الع إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

 منتصؼ شير سكريػػػػةداث في ػػػاـ بداية األحػػػػأي السعػػػػػػػػػػكدمالمكقؼ  أىفَّ  ،بالذكػػػػرر ػػػػكالجدي 
ار األسد ػػػا الممؾ عبد اهلل بالرئيس بشػػػاتصؿ ىاتفين اف مترددنا، حيث ػػػػا كػػػػفي مدينة درع 2011 مارس

اد االتصاؿ ػػػة ثـ أعػػػػػػػف كاستقرار سكريػػػػػػلمتعبير عف دعـ المممكة في مكاجية المكائد التي تستيدؼ أم
مف نفس  أكت أغسطس / مع بداية شير أىنَّوي  غير لمتأكيد عمى نفس مكقؼ المممكة، بو مرة أخرل

إلجراء مشاكرات  السعػػػػػػػػػػكدمحيث أستدعي السفير  السعػػػػػػػػػػكدمحصؿ االنقبلب في المكقؼ  السنة
تمعب دكرنا ميمنا في  كاستطاعت المممكة أفٍ   ،(2) ا فيو إلى إيقاؼ آلة القتؿػػػػا دعػػػطابن ى الممؾ خً ػػػػكألق

ؾ عف ػػػػػناىي ،ينيةالدعائية كمؤسستيا الدّْ داث كفي تأجيج حالة االحتقاف مف خبلؿ آلتيا ػػػمسار األح
ارؾ عبر المبالغ ػػػػر بعد مبػػػػػة عمى غرار ما فعمتو مع سمفي مصػػػػدعميا لمسمفييف الٌكىىابٌييف في سكري

 الٌكىىابيٌ  ارز في ىذا األمر الدكر الذم لعبو الشيخػػػالمالية الضخمة التي كانت تدفع ليـ. ككاف الب
طبلقو الشعارات الطاًئفية ةػػػػفي سكري النػػػػػػػػػظاـ ضدَّ في الدعكات إلى االحتجاج  ورـــرعــــالعان ــــدنـــع  .كا 

اف بمثابة ػػػػػة كػػػػظمػػػػاقط لبعض األنػػػكما نتج عنيا مف تس العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع أحػػػػػػػػػداثٌف إ
ا فكائد ػػػ، أمٌ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافضدَّ الذيف فقدكا أىـ حمفائيـ في معركتيـ  لمسعػػػػػػػػػػكدييفاالنتكاسة بالنسبة 

حافظة في العالـ اح ليا تعميؽ عبلقاتيا أكثر مع القكل المي ػػػػفقد أت العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعمف  السعػػػػػػػػػػكدية
رم مع ػػػػػػادة التنسيؽ العسكػػػػما تمكنت مف زيػػػػػر، كيحيث دعمت بقكة القكل المضادة لمتغيب العربػػػػػػػػػيٌ 
ا ػػػػف، كمف المفارقػػػػاف، إضافة الى تكسع العبلقة مع الصيػػػككية بالتحديد مع باكستػػػالقكل الن ات أيضن

. (3) اإليرانػػػػػػػػػػػيككم ػػػيؿ التي تتقاسـ معيا نفس الرؤل كاليكاجس حكؿ النػػػػاقتربت أكثر مف إسرائ أىنَّيا

                                                           
شكىد في  ،2012 أغسطس 05، صحيفة وطن يغرد خارج السربكمثمث الثكرات"،  السعػػػػػػػػػػكديةمضاكم الرشيد، " (1)

 <http://bit.ly/2LgxTMQ>، في:2016 مارس 15

 .134 - 133، ص ص المرجع السابقبكؿ ارتس ككاركليف ركالنتس،  (2)
(3)

 Amin Saikal,"Iranian–Saudi Relations in a Changing Regional Environment", in: Amin Saikal (Eds), The 

Arab World and Iran A Turbulent Region in Transition, (New York: Palgrave Macmillan, 2016), pp 

165-166. 
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لتغيير صكرتيا  السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةفرصة سانحة لممممكة  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعاح سياؽ ما بعد ػػػػما أتػػػػػك
 ٌسياسػػػتياة ال تكتؼ باستخداـ البتركدكالر )دبمكماسية الشيكات( فحسب في ػػػػفي المنطقة باعتبارىا دكل

ا القكة الصمبة. كتكشؼ تدخبلتيـ  ف مدل ػػػف كبعده اليمػػػفي البحري العسكريػػػػػػػةالخارجية، بؿ أيضن
  الخارجية. ػتياػػػٌسياسػػز ميٌ ت تأصبح التيرة ػػػػالعسك

 السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصــــــــــــراع فـــــــــــير تغيّ كمُ  العربـــــــــيّ  الربيــــــــع: الثــــــــــــالـــــــث الفــــــــــــرع

شكؿ بمرتبطنا  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعالمتعمؽ بممؼ  السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػيبلؼ ػػػػر الخً ػػػػػجكى ييعد
ٌف لـ تنتو بعد رئيسي بالنتائج المي  ا نعمـ تبمكرت في ػػػالمباشرة كمتداعياتيا  أىفَّ  غيرتمخضة عنو كالتي كا 

ي القديـ بكؿ ما يحممو مف تحالفات كرؤل ػػػػرؽ األكسطػػػكالش العربػػػػػػػػػيٌ  اإلقميمػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـانفراط عقدة 
رت ىذه محكر االعتداؿ كمحكر المقاكمة، حيث غيٌ ػػػ: عرؼ باف يي ػػػػا كػػػفيم إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافأك مع  ضدَّ مشتركة 

ط كجعمت الغريميف في حالة مف الدىشة ػػػػرؽ األكسػػػػػلمش الٌسياسػػػيةارطة ػػػػتكقعة الخداث غير المي ػػػػاألح
 ا مف التأثير كالمناكرة.ػػػػميمن  اػػػعمى مستقبميما، فقد كاف نمط التحالفات القديـ يضمف لكؿ طرؼ ىامشن 

كتكجياتيا في  الٌسياسػػػيةارطة ػػػػادة رسـ الخػػػإع أىفَّ د كؿ طرؼ ػػػػتقيعٍ  ،اسػػػػذا األسػػػػى ىػػػػكعم
مكف السككت ال يي  النػػػػػػػػػظاـعمى  امع طمكحاتو كتصكراتو يشكؿ خطرن  فؽط بما ال يتكاػػػرؽ األكسػػػػالش

 ذا، فكؿ طرؼ ال يتحرج مف استعماؿ كؿ الكسائؿ كالطرؽ لمحفاظ عمى الكضع التي يتناسبػػػػعنو. لي
ر في مناطؽ الخصـ. ىذا التناقض الكاضح يطرح داللة ر أك دعـ التغيٌ معو. كفي نفس الكقت تغيٌ 

تنظر إلى تطكرات اإلقميـ بمنطؽ الدكلة التي تعي مصالحيا كليس الثكرة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ ميمة مفادىا 
ع ػػػيديكلكجيتيا في تعامميا مإاستبعدت  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ ؾ ال يعني ػػػػيديكلكجي. ذلإالتي تمتـز بسقؼ 

اف لكٌف عندما تككف منسجمةن مع ػػػتطكرات محيطيا الخارجي، بؿ إٌنيا تستدعييا في كثير مف األحي
ي اىتماـ ىي األخرل لبلعتبارات ػػالتي تكل السعػػػػػػػػػػكديةا ينطبؽ عمى ػػػاؿ تقريبن ػػػػنفس الح .(1) مصالحيا
 التي تتبناىا.اإلسبلمػػػية كالمصمحية عمى حساب اإليديكلكجية  الٌسياسػػػية

الذم ك  سنة، 23 الذم حكـ ألزيد مف ي زيف العابديف بف عميػػػؿ سقكط الرئيس التكنسػػػػػد مثػػػػػلق
ىذه الصدمة تعتبر غير مؤثرة  أىفَّ  بىٍيدى  .بعد ىركبو مف قصر قرطاج صدمة ليـ السعػػػػػػػػػػكديةاستضافتو 

 النػػػػػػػػػظاـالحقيقية بيف الغرميف عمى مصير  أٌكؿ المعارؾر. حيث كانت ػػػػارنة بما حصؿ في مصػػػمق
مكجعة  كضربةن  خسارةن  (2011 – 1981) ارؾػػػػظاـ حسني مبػػػػػػػؿ سقكط نكقد شكٌ  .المصرم

                                                           
 .المرجع السابق محمد عباس ناجى،( 1)
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تيعد  أيفالذيف تخمصكا مف أكبر عائؽ ليـ،  لئليرانػػػػػػػػػػػييفذا بمثابة انتصار ػػػاف ىػػػ، بينما كلمسعػػػػػػػػػػكدييف
 خاصةن  بيف البمديف، يايا الدبمكماسية مع طيراف منذ قطعػػػر الدكلة الكحيدة التي لـ تبعث عبلقاتػػػػػػمص

تكقيع اتفاقية كامب ديفيد  رػػػػإثر ػػػالدبمكماسية مع مصالعبلقػػػػػػات ع ػػعندما قرر آية اهلل الخميني قط
(Camp David Accords) إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاه ػػػػػلش القاىرة ةاستضافك ، 1978عاـ  يػػػاف الصييكنػػػمع الكي 

رؽ ػػػػػفي الش عربػػػػػػػػػٌيةاريخيا كمكانتيا كأكبر دكلة ػػػػناىيؾ عف حجـ ىذه الدكلة كت  . كمػػػمحمد رضا بيم
 رب لعدة عقكد خمت.ػػػكالتي تفاكضت باسـ العط ػػػاألكس

ظاـ حسني ػػػػطمؽ لنا كبدكف خجؿ تأييدىا المي ػػػػت المممكة مف الدكؿ القميمة التي أبدت عمنن ػػػػػكان
نسون ــــو تومميــــىيحسب ففي ىذا المسعى تحدت أكبر حميؼ ليا في العالـ،  أىنَّياحٌتى  ارؾ،ػػػػمب
(Hugh Tomlinson) البيت األبيض فرض  اكؿػػػحارؾ إذا ػػػػبدعـ الرئيس مب السعػػػػػػػػػػكدية، فقد ىددت

يفة ــــصح ػػ:ذاؾ لػػػػػرفيع المستكل آن سعػػػػػػػػػػكدمما صرح مصدر ػػػ. كمر ػػػػمصالظاـ ػػػػػػر سريع لمنتغيٌ 
فقط بل ىما صديقين مقربين، ولن  أن مبارك والممك عبد ا ليسا حميفين" :قاؿ فيو (THE TIMES) مزــــتاي

ىانتو بعد تنحيو عف  ظاـ بمبارؾػػػػػػسقكط ن أىفَّ  إالٌ  .(1) "يصمت الممك عند رؤية صديقو يتم تنحيتو جانًبا وا 
لما  الٌسياسػػػيتمثمة في الصعكد المي ك إضافة إلى النتائج المترتبة عنيا  ،2011 فبراير 11 الحكـ في

 الٌسياسػػػية اإلخكاف المسمميف جعؿ البيئةحركة كفي مقدمتو  الٌسياسػػػيعرؼ باإلسبلـ الحركي أك 
اكف ػػيتـ في مرحمػة مف المراحػؿ تعػ تصاب بمخاكؼ تقػـك عػمى احتماؿ أفٍ  السعػػػػػػػػػػكديةفي  األمػػػػػػػػػػنيةك 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافر تحت حكـ اإلخكاف ػػػػبيف مص ا  ،(2) كا    .تجمع الطرفيف ةػػػكريكفً  اريخيةػػػػت تػػػعبلقا أىفَّ خصكصن

في نفس ك  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف،ا عف ػػػا منيعن ػػػحصنن  لعدة عقكد اإلقميمػػػػػػػيةر بمكانتيا ػػػمصت ػػػػد ظمػػػػػػػػلق
ي الحكـ بدأت بكادر ػػػي محمد مرسػػػي الرئيس اإلخكانػػػلكٌف بعد تكل ،السعػػػػػػػػػػكديةأىـ حمفاء الكقت 

لحضكر قمة  2012 عاـ في نياية إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافارة ػػػي بزيػػاـ مرسػػػق أيفالتحسف بيف طيراف كالقاىرة، 
ر لحضكر القمة ػػػػػارة لمصػػػاد بزيػػػأحمدم نج اإليرانػػػػػػػػػػػيقاـ الرئيس  2013عدـ االنحياز، كفي أبريؿ 

ر كساىمت بشكؿ كبير في ػػػػػػػحكـ اإلخكاف في مص ضدَّ كانت الرياض  ،ذاػػػػػػلي في القاىرة.اإلسبلمػػػية 
ذاننا ػػػػكانت إي السعػػػػػػػػػػكديةىذه الخطكة  أىفَّ  بىٍيدى إسقاطو كاعتبرت حركة اإلخكاف المسمميف حركة إرىابية. 

                                                           
         ، شكىد في2011 فبراير 10، راقباشترطكا عمى أكباما عدـ إىانة مبارؾ"،  السعػػػػػػػػػػكديكف" ىيك تكممينسكف،( 1)
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 اْلمــــــــــنمجمكعة باحثيف،  في الخميج"، ضمف: األمػػػػػػػػػػفعمى  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعمحمد غانـ الرميح، "تداعيات ( 2)
تحديات الحاضر  –رؤية من الداخل  –العربـــــــــّية لدول مجمس التعاون لدول الخميج  واإلقميمـــــــيالوطني 

 .63 (، ص2015ركز البحريف لمدراسات االستراتيجية كالدكلية كالطاقة، )المنامة: م ،المستقبلواستراتيجيات 
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يؽ الخناؽ ي، مف خبلؿ تضالخميجػػػػيمجمس التعاكف بػػػ: سمى يي  ماي أك ػػػػالخميجالداخمػػػي بتصدع البيت 
يا األردكغانية، ػػػػادة التكتر مع تركػػػ، إضافة إلى زياادات اإلخكانية كالداعـ ليمػػػر عاصمة القيػػػػػعمى قط

مف ىذا األمر عمى مستكل الحمؼ السٌُّني مف خبلؿ تدعيـ مركزىا إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف استفادت  ،كفي المقابؿ
يا، بينما سعت ػػػع تركػػػػػػكم ػػػػػػػػػػػػػػػ الخميجػػػػيةما يعني زعزعة منظكمة المشايخ  ػػػػػػػػػػػػػػػر ػػػػقط كعبلقاتيا مع
قدمت ، حيث العػػػػراؽفي إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف إلى ايجاد حمفاء جدد أك باألصح التقرب مف حمفاء  السعػػػػػػػػػػكدية
مقتدل  العػػػػراقي الشّْيعيزعيـ دعكة رسمية لم ػػػػػػػػػػػػػػػ افػػػد محمد بف سممػػػػي العيػػػػكل عبر ػػػػػػػػػػػػػػػ السعػػػػػػػػػػكدية

ارة إلى ػػػبزي 2017في أكتكبر  قاـ الممؾ سممافا ػػػكم ،2017يكليك  30 فيالتي تمت  لزيارتيا الصدر
 ف.ػػػالبمدي اريخػػػػمف نكعيا في ت ػػػػىكلا ىي األي ػػػػركسي

عندما تجمير أقؿ مف  ،2011يناير  16بدأت بمظاىرة صغيرة يـك فقد  ،يةنػػػػكرة اليمػػػػػثالا ػػػػأمٌ 
االحتجاج  ىذا ثبلثيف متظاىرنا أماـ جامعة صنعاء تدعك الستقالة الرئيس عمي عبد اهلل صالح. كقادة

إنذارنا اـ ػػػالقبض عمى كرماف بعد بضعة أي ككاف. انـــل كرمـــتوكبجائزة نكبؿ لمسبلـ  ةالفائز  ةالناشط
خركج الرئيس  ؿكقد شكٌ . النػػػػػػػػػظاـ، ثـ بإسقاط (1) مزيد مف االحتجاجات مطالبيف باإلفراج عنياب

كما حمؿ مف اضطرابات عمى الحدكد  ،2012 فبراير 25 يـك مف الحكـعمي عبد اهلل صالح ني ػػػاليم
فرض  2015ففي مارس  .ي مكاقع المكاجية غير المباشرة بيف الرياض كطيرافػػػػػػثان السعػػػػػػػػػػكدية

 غارات حممةو ةػػػػػعممية عسكريشف  السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةالمممكة ف عمى ػػػػالكضع المضطرب في اليم
( تحت عاصفة) جكية  ضدَّ  عربػػػػػػػػػٌيةكغير عربػػػػػػػػػٌية تحالؼ مف عدة دكؿ  تككنة مفقيادتيا مي  الحـز

 منذ الببلد مف أكبر أجزاء عمى السيطرة الذيف تمككف مف ػػػػػػػػػػػػػػػ تمرديف مف الحكثييف الشّْيعة )الزيدية(مي 
السابؽ عمي عبد اهلل صالح بيدؼ  اليمػػػنيلمرئيس  معيا التابعة كالقكات المتحالفةػػػػػػػػػػػػػػػ  2004 عاـ

 المقاـ في في مسعاىا ىذا المممكة كتعتمدالرئيس عبد ربو منصكر ىادم إلى صنعاء.  نػػػػػػػػظاـإعادة 
ببل ىكادة  الرياض تدعـأيف . كيتػػػػكالك المتحدة العربػػػػػػػػػٌية اراتػػػاإلم مثؿ يةنٌ السُّ  الخميج دكؿ عمىٌكؿ األ

 . طيراف قبؿ كالتسميح مفالدعـ  يمقكف بدكرىـ الذيف ييف،ػػػػالحكث تمرديفالمي ضدَّ  الحككمة حرب

ل  مف لـ تحسـ بعد عمى الرغـ كالسعػػػػػػػػػػكدييفكثييف ػػػػػكـ مازالت المعركة بيف الحػػة اليػػػى غايػػػكا 
اـ الرئيس عمي عبد صالح عمى ػػػحققكا شبو انتصار في البداية عندما استطاعكا إرغ السعػػػػػػػػػػكدييف أىفَّ 

يدىـ أمف  تاألمكر أفمت أىفَّ  إالٌ  .(2) انتقالية بقيت حٌتى اآلف تديف ليـ بالكالءاالستقالة كتككيف سمطة 
                                                           

)1  (
Maryam Jamshidi, The Future of the Arab Spring. Civic Entrepreneurship in Politics, Art, and 

Technology Startups, (Oxford: Elsevier Inc, 2014), p11. 
الدار  ، )بيركت:في الزمن الحاضر اإليرانـــــــــــية -العربـــــــــّية عرب واإليرانيون والعالقات ـــــالرضكاف السيد، ( 2)

 .150 (، ص2014لمعمـك ناشركف،  العربػػػػػػػػػٌية
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أذرع ػػ: ب السعػػػػػػػػػػكديةسميو ما تي  ضدَّ في ىذه الحرب  المدفكعةرغـ كؿ الجيكد المبذكلة كاألمكاؿ 
كبعد عدة سنكات مف الحرب لـ تتمكف مف كضع  ا الراىفػػػػكقتن لى غايةإكمازالت المممكة  .إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

تتعرض بيف الفينة كاألخرل ليجمات صاركخية  أىنَّياؾ ػػػػف، ناىيػػػحد لحالة عدـ االستقرار في اليم
ػػ: ب ميسي  فيما فػػػػاليم في السعػػػػػػػػػػكدمرم ػػػالعسك التدخؿ مكف تفسيريي  أىنَّوي بيد  ف.ػػػػمصدرىا مف اليم

التي تحبذ الدفاع  السعػػػػػػػػػػكدية العسكريػػػػػػػة ةا بعيف االعتبار العقيدػػػػػإذا أخذن ،بعامميف الحـز عاصفة
 السعػػػػػػػػػػكدماألجنحة ككسب النفكذ داخؿ البيت بصػػػػػػػراع عامؿ شخصي كداخمي مرتبط  :أّواًل  .رػػػأكث

 ية في عيد أكباماػػػػػاألمريك بالٌسياسػػػةتعمؽ عامؿ مي  :ثـــــانــــــــــًيابيف محمد بف سمماف كمحمد بف نايؼ، 
 ال رنا حتمينا حٌتىػػػػأصبح أم السعػػػػػػػػػػكدمالتدخؿ  أىفَّ المممكة، ما يعني تيخيكـ  عمى اإليرانػػػػػػػػػػػيككذا النفكذ 

 .جديد نافػػػػلب لىإ فػػػػاليم يتحكؿ

طبيعة التركيبة  اليمػػػنيكحمفائيا في المستنقع  السعػػػػػػػػػػكديةة ػػػعكبة ميمد مف صُّ ػػػػػػما يزيػػػػػكم
ف الكثير مف العشائر غير المتكافقة، ػػػػف، إذا يضـ اليمػػػز بيا اليمالديمغرافية كاالقتصادية التي تتميٌ 

يا أغمب من كاألمية التي يعاني حالة الفقر :يماــــأّولخصكصيتيف، بز المجتمع اليمني يتميٌ  أىفَّ ناىيؾ 
ف أكبر نسبة ػػػػإذ يضـ اليم نسبة األسمحة المكجكدة تحت أيدم األفراد كالعشائر، :ثـــــانــــــــــيياك، السكاف

 السٌُّنة كالشّْيعةبيف  إضافة إلى االنقساـ الطاًئفييدم المدنييف في العالـ. ىذا أارية تحت ػػػػحيازة أسمحة ن
 . الذم تغذيو األطراؼ الخارجية

ا جٌيدنا لضرب ػػػؿ مف الناحية الجيكبكليتيكية كالجيكستراتيجية مكقعن شكٌ ف يي ػػػػاليم أىفَّ  ،يقةػػػػكالحق
 السعػػػػػػػػػػكديةف ظير ػػػػؿ اليمشكٌ حيث يي ب العربػػػػػػػػػٌيةأك اختراؽ الجزيرة  السعػػػػػػػػػػكدم يػػػاالستراتيج العمؽ

 آؿ عبدالعزيز ؤسسالممؾ المي  مقكلةما يشاع عف ا ػػػكتدؿ ىنا، ػػػػػميأمنن غير القابؿ تمامنا ألٌف يككف غير 
، "نـــاليم عز في وذّلكم نــــاليم ذل من عّزكم" كىك عمى فراش المكت )سعكد كفيصؿ( دهالك أل سعكد لبعض

 بعدمالذا فقد رمت الرياض بكؿ ثقميا  السعػػػػػػػػػػكدييفف مف منظكر ػػػػعمى األىمية االستراتيجية لميم
 رينا. ػػػػعسكفيو تدخمت 

 ومنو خبلل تحاكؿ إذ فػػػػفي اليم إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافابة ذراع ػػػػييف ىـ بمثػػػػػالحكث أىفَّ  السعػػػػػػػػػػكديكفد ػػػػكيعتق
يكف سكل حرب بالككالة ػػػػػكزرع البمبمة في المنطقة، كما اليجكمات التي يشنيا الحكث التشّْيُّعنشر 

ف أك حٌتى ػػػػػكضع الزيدييف يختمؼ عف شّْيعة البحري أىفَّ ا إلى ػػػ. لكٌف يجب االنتباه ىنإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافلصالح 
اريخ ػػػفي الت إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافات سابقة مع ػػػػ، ال يممككف عبلقيدـــــوان الســـــرضرل ػػػػما يػػػػناف، فيـ كػػػػلب

 االثنا عشرٌية حساسيات عقائدية كثقافية في األزمة القديمة كالكسيطة إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالحديث، كبينـ كبيف 
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(Middle Ages) نجد في كتبيـ جدليات عقدية بينيـ كبيف االثنا  اػػػػما زالن، كحٌتى في القرف العشريف
 .(1)بيف السٌُّنة كالشّْيعة  ةعشرٌية تشبو تمؾ الجدليات المكجكد

االرادة  افقد انتصرت فيي ،اػػػأقميا سكانن ك  ية مساحةن ػػػكخميج عربػػػػػػػػػٌيةة ػػػػر دكلػػػػأصغ فػػػػػا البحريػػػػأمٌ 
ات ػػػػفي المحافظة عمى منظكمة الممالؾ الكراثية، كتعبر المسألة البحرينية مف أقدـ ساح السعػػػػػػػػػػكدية
يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف السعػػػػػػػػػػكديةكالتنافس بيف  الصػػػػػػػراع  فػػػػكاف ىذا األخير يعتبر البحريالشػػػػػاه اـ ػػػففي أي .كا 

ينبغي استردادىا، في حيف يعتبر ك  كف في فترة ماػػػسيطر عمييا البريطانيإيرانػػػػػػػػػػػية محافظة  اػػػػاريخين ػػػػت
ي عمى غرار ػػػسُّنٌ  النػػػػػػػػػظاـعمى يد  ريةف دكلة ييضطيد فييا الشّْيعة كىـ األكثػػػػي البحريػػػػالميبٌلل النػػػػػػػػػظاـ

ف أىمية كبيرة في الخميج ػػػػػ. كمف الناحية االستراتيجية تممؾ مممكة البحريالعػػػػراؽما كاف حاصبلن في 
جزيرة ضمف مياه  33، حيث تقع ىذه الجزيرة الصغيرة المتككنة مف أرخبيؿ مف الفارسػػػػػػػػي  - العربػػػػػػػػػيٌ 
ية الثمانية، ػػػػفي نفس الكقت لمدكؿ الخميجمباشرنا دنا ػػػينا كتيديػػػػا استراتيجػػػػؿ مكانن شكٌ تي  أىنَّيا أىمالخميج 

ىذا  كالسعػػػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافة. كتدرؾ كؿ مف ػػػأك مف الناحية االقتصادي العسكريػػػػػػػةسكاءن مف الناحية 
 األمر جٌيدنا. 

ىذه  أحدىما عمىبالقمؽ إزاء تأثير  افلطالما كانت طيراف كالرياض تشعر  أىنَّوي  رػػػػشيكاقع، يي ػػػػػػػػكال
ي )قكات درع الجزيرة( ػػػػقكات مجمس التعاكف الخميجكمف خمفيا  السعػػػػػػػػػػكديةنجد  ،ذاػػػاألرخبيؿ. لي

حالة  اعتبرتوما ظاـ آؿ خميفة الحاكـ عبر جسر الممؾ فيد كدخمت المنامة لفؾ ػػػػػػػسارعت إلى انقاذ ن
 خنؽ فػػػػفي البحري السعػػػػػػػػػػكدم التدخؿ فإفٌ  ذلؾ،عبلكة عمى . )آؿ خميفة( الحاكـ النػػػػػػػػػظاـ ضدَّ تمرد 
 قد المضطربة الشّْيعية كاألقمٌية ًسيَّما ال بالبتركؿ الغني السعػػػػػػػػػػكدمالشرقي  اإلقميـ في المكجكد الزخـ
  .فػػػػالبحري في دثػػػح ما تكرار إلى سعى

راعية بيف طيراف كالرياض عمى أسس ػػػػف مجاالن غنينا لتحميؿ العبلقة الصػػػػة البحريػػػػحال كفرػػػػػكتي 
أكثر  أىفَّ ؾ ػػػػاف طاًئفية في الخميج، ذلػػػبؤرة حرم البحريػػػػفر مممكة ػػػعتبتي  أيفياسية. أيديكلكجية كجيكسٌ 

نفسيـ السكاف األصمييف أكىـ يعتبركف الشّْيعة االثنا عشرٌية،  ربػػػػػػػالع مف السكاف ىـ مف 70%
 ـعميي يطمؽ الذيفاؾ السٌُّنة ػػػىنفي المقابؿ، . "ارنةـــالبح" :طمقكف عمى أنفسيـ تسميةحيث يي  لمبحريػػػػف
 ذا تضـػػػبلكة عمى ىػػػػع نسيف.رب كبعض األسيكييف المجي ػػػػػػمنقسمكف بيف ع ـكى "،البحرينيين" :تسمية
مف تعتبر عائمة آؿ خميفة الحاكمة سٌُّنية ما ػػػك (.الييًكلىة) اإليرانػػػػػػػػػػػية األصكؿ ذكم مف العديد فػػػػػػالبحري
 (- 1765) أزيد مف قرنيف مف الزمف ذكقد استطاعت ىذه العائمة أف تحكـ الجزيرة من المذىب،حيث 
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كمع أسرة  السعػػػػػػػػػػكديةاريخية قكية مع ػػػػتتمتع بعبلقات تما ػػػػك ،البحريػػػػف نجد إلى بعد ىجرتيا مف جنكب
 آؿ سعكد. 

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافياسية بيف المنافسة الجيكسٌ ادة ػػػػفرصة لزي لمبحريػػػػفالمكقع الجغرافي  رػػػػػيكفك 
ر خطرنا مباشرنا عمييا حيث سيغيٌ  البحريػػػػني بالنػػػػػػػػػظاـاإلطاحة  السعػػػػػػػػػػكديةاعتبرت  كقد .كالسعػػػػػػػػػػكدية

 شّْيعي نػػػػػػػػػظاـالسٌُّني ينذر بقياـ  النػػػػػػػػػظاـسقكط ىذا  أىفَّ ما ػػػػك .مف منظكمة الحكـ المشيخي في الخميج
غير قابؿ  األىمية االستراتيجية آلؿ خميفة بالنسبة لممممكة أمره  أىفَّ ، ما يعني إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمكالي  أخر

، السعػػػػػػػػػػكديةكيمكمترا مف  16تقع فقط عمى بعد حكالي  البحريػػػػف أىفَّ  ًسيَّمالمتفاكض أك التفكير، ال 
 أىفَّ ما ػػػػ. كالسعػػػػػػػػػػكدمالنّْفط كطرؽ ناقبلت  السعػػػػػػػػػػكديةالرئيسية  النّْفطيةكىي قريبة جدنا مف المنشلت 

  .السعػػػػػػػػػػكديةات كثيقة مع شّْيعة ػػػػػييف يتمتعكف بعبلقػػػػرب البحرينػػػػػالشّْيعة الع

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافلسبب آخر كجيو، فعدكتيـ المدكدة  السعػػػػػػػػػػكدييفيتممؾ القمؽ  ،ذاػػػػة إلى ىػػػػإضاف
ذا أقامت ػػػاريخي فييا، كعمى ىػػػجزءن منيا كتطالب بحقيا الت البحريػػػػفأمد طكيؿ ترل في  ذمازالت من

سريعنا كحاسمة حياؿ  السعػػػػػػػػػػكديةاف تصرؼ ػػػك ،ذاػػػػعمى ى ادناػػػػاستن .البحريػػػػفعبلقات جٌيدة مع شّْيعة 
مارس  15ي في ىذه المسألة، ففي: ػػػرم كالمالػػػػفي المنامة، كرمت الرياض بثقميا العسكما يقع 
اراتي تحت لكاء ػػػػػجندم إم 800ك سعػػػػػػػػػػكدمجندم  1200، أرسمت المممكة جنكدنا يقدر عددىـ 2011

"ثورة ساحة لقمع  البحريػػػػفإلى  (1) ػػػػػػػػػػػػػػػ زـــــورك تايمـــــالنيويحسب صحيفة  ػػػػػػػػػػػػػػػقكات درع الجزيرة 
ٌكؿ آؿ خميفة عامميف أساسيف: يتمثؿ األ نػػػػػػػػظاـد ساعدىا في النجاح في ضماف استمرار ػػػ"، كقالمؤلؤة

، لمنػػػػػػػػظاـ البحريػػػػنيفيتمثؿ في مساندة الجيش  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيا ػػػػ، أمٌ السعػػػػػػػػػػكدمفي التدخؿ السريع لمحمؼ 
ة سكاءن كانت أثنية الحاكـ أقميٌ  النػػػػػػػػػظاـ ييمثؿداف التي ػػػففي البمؿ ىذا العامؿ األخير يبدك منطقينا، ػػػػػكلع

ة، تمضي ييميف عميو تمؾ األقميٌ كاستطاع أف يخمؽ جيشنا تي  ،وزــــغشير ما يي ػػػاطقية كػػأك طاًئفية أك من
 األمػػػػػػػػػػفذات الغالبية الشّْيعية، كقفت قكات  البحريػػػػفا، ففي ػػػظمتيػػػػػالجيكش شكطنا كبير في مساندة أن

ة أيف يمسؾ ػػػػة السٌُّنية بقيادتيا في كجو المتظاىريف، نفس الحالة في سكرينية التي يمسؾ األقميٌ ػػػالبحري
 .(2) العمكيكف بزماـ الجيش، في بمد ذك أغمبية سٌُّنية
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Ethan bronner & Michael slackman,"Saudi troops enter Bahrain to help put down unrest", THE NEW 

YORK TIMES, 14/03/2011, accessed on 18/02/2018, at: <https://nyti.ms/2NfI4yf > 
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ا مصير ػػػلمجدؿ كاألكثر أىمية حيث سيحدد لن ارةن ػػػة األكثر إثػػػػف تبقى األزمة السكريػػػػي حيػػػػف
تبدك في مكقع  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ  خاصةن  الجديدة اإلقميمػػػػػػػيةة ػػػػطكط العريضة لمخارطو الخي ػػػػػظامػػػد كنػػػػاألس

االدفاع،  عمى خط كالسعػػػػػػػػػػكديكفط ػػػػرؽ األكسػػػػالرابح في ىذه الحرب الجديدة في الش بعد  خصكصن
 سكريػػػػةاتت ػػػػذا السبب بػػػػ. لياإليرانػػػػػػػػػػػيؿ انتكاسة لجيكد مجابية النفكذ ػػػػارؾ الذم شكٌ ػػػػمب نػػػػػػػػظاـسقكط 

بكامؿ ثقميا في األزمة  ػػػػػػػػػػػػػػػ 2012منذ بداية عاـ  ػػػػػػػػػػػػػػػ ت الرياضػػرم أيف ،لمسعػػػػػػػػػػكديةمحكرية بالنسبة 
 . السكريػػػػة

الذم كجد اإليرانػػػػػػػػػػػي  المكقؼبيبدك ضعيفنا مقارنة  سكريػػػػةاؿ ػػػػحيالسعػػػػػػػػػػكدم المكقؼ  أىفَّ  بىٍيدى 
المكقؼ  ا، بينما بدسكريػػػػةيا، التي تدخمت بشكؿ مباشر في ػػػمساندةن مف القكل الكبرل كباألخص ركس

كف كثيرنا عمى ػػػػالذم كانكا يعكلالسعػػػػػػػػػػكدييف ا أربؾ حمفائيـ ػػػػممتعتريو الكثير مف الضبابية  يػػػاألمريك
)إدارة أكباما ية لحد الساعة ػػػػٌف الكاليات المتحدة األمريكػػػػلك .دػػػػاألسنػػػػػػػػظاـ ي إلسقاط ػػػػتدخؿ أمريك
مف  ،كالت في مكقفياػػػد شيدت عدة تحػػاألسد، كقنػػػػػػػػظاـ ال تمتمؾ استراتيجية كاضحة تجاه كترامب( 

ف قراءة ػػػػيمكػػي، بالتٌالػػك  .مفاكضات مستقبميةأٌية إلى أىمية إدماجو في  ،دػػػػمغادرة السمطة بالنسبة لؤلس
ية إلى كقت ػػػػالتي كانت تصنفيا اإلدارة األمريك سكريػػػػةية المتذبذبة تجاه ػػػػىذه االستراتيجية األمريك
الٌسياسػػة مانعة كالداعمة لئلرىاب )محكر الشر( عمى أٌنيا تقع في إطار قريب ضمف دكؿ المي 

تقديـ في حيف تكتؼ ىي ببالتدخؿ بيف األطراؼ المتصارعة،  اإلقميمػػػػػػػيةلمقكل أيف تسمح  ،ةالبراغماتي
أٌثرت ىذه  . كقدعارضةالتردد في تكفير أسمحة مضادة لمطائرات إلى المي مع الدعـ اإلنساني الرمزم، 

 احيث بد ،(1) إلى اآلبدالنػػػػػػػػػظاـ الراغب في رحيؿ السعػػػػػػػػػػكدم في المكقؼ  ةاالستراتيجية ال محال
 لمسبلـ 2 جنيؼ مؤتمراء ػػػأثن ًسيَّماي قكم، ال ػػػميميبلن كبدكف غطاء أك دعـ دكلالسعػػػػػػػػػػكدم المكقؼ 

 حكلو. األمريكػػػػػػية - السعػػػػػػػػػػكدمكالخبلؼ  ،2014 يناير 22سكريػػة في  في

 الربيػػػػػػػػع سيحدداف نتيجةمكف اعتبارىما بدكف مبالغة مف يي  السكريػػػػةؿ كنتيجة المسألة ػػػإٌف مستقب
ال محالة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالسكرم، فسكؼ تتأثر  النػػػػػػػػػظاـفإذا ما سقط  الصػػػػػػػراع،رنا في تغيٌ باعتباره مي  العربػػػػػػػػػيٌ 
لصالح ىذه األخيرة. في  السعػػػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةكالمممكة  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافا سيككف تكازف القكل بيف ػػػبشدة، كم

كرم في االستمرار فإٌف ىذا ػػػػػالس النػػػػػػػػػظاـا نجاح ػػػػ، أمٌ اإلقميمػػػػػػػي إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافحيف قد نشيد انكماشنا لدكر 
 أكثر. سيتقكلالذم  اإليرانػػػػػػػػػػػيبالضركرة يصب في مصمحة الجانب 

                                                           
لدكؿ الجكار الخميجي: بيف الثابت  اإلقميمػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػفتجاه تحديات  األمريكػػػػػػيةعدناف ىياجنة، "االستراتيجية ( 1)

 .149 (، ص2015) 1، العدد 2، المجمد دراسات "،كالمتغٌير
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قسمت العالـ  أىنَّيا العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػعداث ػػػأح نتائجأٌكؿ  أىفَّ ا ػػػيتضح لن يؿكؿ ما قً ادنا عمى ػػػػكاستن
 ةالثـــــانــــــــــيليا ك ةداث كداعمػػػػمع األح ىــــــولاْلُ  :أساسيتيف نقسـ أصبلن بيف مجمكعتيفالمي  العربػػػػػػػػػيٌ 

ػػػاسػػػعك  العربػػػػػػػػػيٌ حصؿ في العالـ ما  أىفَّ ما ػػػػػك تقؼ عمى الحياد. ثةـــــالــــثا مجمكعة متتكسطيك ، يا تمامن
نتج عنيا بحيث تيا مستمرة حٌتى اآلف اكالتي مازالت تداعي، 2010ابتداءن مف نياية عاـ  أحػػػداثمف 

ؾ الشرخ عمى مستكل األحبلؼ ػػػذل الٌسياسػػػيةا مف الناحية ػػػػخمؿ كبير عمى عدة مستكيات، لعؿ أبرزى
كحمت محميا  ػػيةػػػػٌسياسػظمة ػػػػػطية حيث سقطت أنػػػػرؽ أكسػػػالش الٌسياسػػػيةالقديمة كالخارطة  الٌسياسػػػية

 أخرل، في حيف مازاؿ البعض منيا يقاكـ.

يحدث  فيمااره السبب األساسي ػػػمكف اعتبفاجئ كغير المتكقع يي مؿ المي ػػػػرخ كالخػػػػذا الشػػػػػػػى إفٌ  
رات لـ ما كقع مف تغيُّ  أىفَّ ؾ ػػػذل كالسعػػػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف اإلقميمػػػػػػػيتيفبيف القكتيف  كصػػػػػػػراعمف تنافس 

ذا ػػػػكعمى ى .، ناىيؾ عف القكل العالميةاإلقميمػػػػػػػيتيف تتماش دائمنا مع مصالح كأىداؼ ىاتيف القكتيف
نجد كؿ مف المممكة كالجميكرية يجتيداف بكؿ الطرؽ كاألساليب المشركعة كغير المشركعة  ،اسػػػػػاألس

داث كفؽ رؤيتيما كمصالحيما أك عمى األقؿ العكدة إلى الكضع القديـ ػػػػمف أجؿ ضبط نتائج ىذه األح
 (.العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع)ما قبؿ 

 صػػػػػػػراعه الحقيقة  في ىك العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع ضمف السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراع أىفَّ ما ػػػك
ؿ ػػػستعمؿ فيو كتي  بامتياز إذ ٌسياسػػػي صػػػػػػػراعه  إٌنوي  ،كذػػػػػكالنف الييػػػػػػػمنػػػػػةعمى البقاء كاالستمرار كعمى 

ؾ ال يتعمؽ بكؿ ما يركج لو ػػػػػػعمى ذل ينية كاالقتصادية، إٌنوي كالدّْ  العسكريػػػػػػػةك  الٌسياسػػػيةبؿ األكراؽ كالسي 
ا بصكرة جمية ػػػػكشؼ لن العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع أىفَّ  ماػػػػكالحرية كالديمقراطية.  نحك كراتػػػفي اإلعبلـ مف ث

ؿ طرؼ أصبح يعتبر مسألة فشمو في ىذه المعركة ػػػػكالرياض، فكبيف طيراف  الصػػػػػػػراعًحدَّة كعمؽ 
 Preemptive)ا بمثابة الحرب االستباقية ماف يعتبراف تدخميػػػػػػػالي، فإٌف الطرفبمثابة خسارة لمحرب. كبالتٌ 

War)  اإليرانػػػػػػػيةكسرت المعركة  ، أيفيمائمصالحيما كحمفاعمى  عمى بقائيما كمف ثـ أكالن لمحفاظ – 
المعركة  تمر ككؿ الطابكىات، كأصبحطكط الحي كؿ الخي  العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع الناتج عف السعػػػػػػػػكدية
خطيرنا جدنا عمى مستقبؿ المنطقة في ظؿ استمرار  ييعداألمر ل أىفَّ  بحيث عمى المكشكؼ كالصػػػػػػػراع
  رؤية الكاحد منيما لآلخر. في النػػػػػػػػػظاميف
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 :الثــــــــــــالـــــــث الفصـــــــل

 وــــــــــــداعياتـــــــــوت السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراعبل ــــــــستقــــم 

عقدة لمغاية عمى عبة كالمي األمكر الصٌ  مف ييعدـ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػما نعمػػػػث عف المستقبؿ ػػػػػػػػػػػػػػػ كػػػإٌف الحدي
 عمـ المستقبمياتأك تعمقة باالستشراؼ العمـ كالمناىج المي  وتطكر الكبير الذم عرفالرغـ مف ال
((Futurology، محاكلة، ك كمشاكمياعممية عممية مؤداىا البحث في مستقبؿ الظكاىر بالقياـ  لذم يعنيا 

قترف األمر اإذ  ًسيَّماأمرنا عسيرنا ال كمشاكميا  مستقبؿ الظكاىرب ذا يبقى التنبؤػػػ، رغـ ىالتنبؤ بالحمكؿ ليا
بالظكاىر كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية التي يغمب عمييا التعقيد كالتشابؾ، ناىيؾ عف الديناميكية 

 ف.ريستمكالتغيُّر المي 

– اإليرانػػػػػػػية اتػػػػلمعبلقصياغة رؤية استشرافية مستقبمية بصفة عامة  الفصػػػػػػػؿذا ػػػى كيحػػػػاكؿ
  :نيجيف أساسييف ذا باالعتمادػػػػ، كىبيف طيراف كالرياضالدائر  الصػػػػػػػػػػػػراعكملؿ السعػػػػػػػػكدية 

احثيف ػػػيؿ في ىذا الشأف مف طرؼ البما قً  د أىـػػػػػيتمحكر حكؿ رصّول اْل  (1
 ط كالخميجػػػػرؽ األكسػػػالش االعتبار التحكالت الجديدة التي عرفتيا منطقة بعيفتخصصيف، أخذيف المي 

ر المتكقع عمى مستكل حدكد التغيُّ  فضبلن عف، كالتغييرات التي يعرفيا ي السائدػػػػالكضع الدكلككذا 
  .الٌسياسػػػيةا مالحاكمة كتكجياتي كالنُّخبة الٌسياسػػػيةة ػػػػظمػػػاألن

 الصػػػػػػػراع لمػػػػستقػػػػػػػػبؿ عمى تصكر الباحث الثـــــانــــــــــيفي حيف يركز النيج  (2
 كتػػػػػػػػػداعياتػػػػػػػػػػػػو. السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي

 اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراع مػػػػستقػػػػػػػػبؿ بدراسةٌكؿ عنى األمػػػػػػبحػػػػػػػػثيف، يي  الفصػػػػػػػؿ إلى ىذا اػػػػقىسىٍمنى د ػػػػكق
 – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراعلتػػػػػػػػػػػػػػػداعيػػػػػػػػػػػػػات  ارة عف دراسةػػػػيك عبف ،ا الثػػػػػانػػػػػػػػػػيػػػالسعػػػػػػػػػػكدم. أمٌ  –

 ؾ.ػػػػي تفصيؿ ذلػػػيم كفيماالسعػػػػػػػػػػكدم. 

 

 

 



 :الثــــــــــــالـــــــث الفصـــــــل
 وتـــــــــداعياتــــــــــــو السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع مــــستقــــــــبل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 اْلّول: المــــــبحــــــــث

 السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع مــــستقــــــــبل

 ابةػػاإلج اكؿػػػح مف األسئمة التي السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع مػػػػستقػػػػػػػػبؿ ثػػػػػبح ييعد
 كه في ىذه القضيةػػػػى كؿ كاحد منيـ بدلػػيتميف بيذا الشأف، حيث أدلعنيا العديد مف الباحثيف كالمي 

 مصػػػػػػػراعلالكصكؿ إلى تسكية أك حؿ  أىفَّ كاعتقد  لمصػػػػػػػػػػػػراع في تحميمو تفائبلن اف مي ػػػػ، فمنيـ مف كالمعقدة
التسكية  أىفَّ ف ػػػالزماف بمركر ػػػػسيدرؾ الطراف بحيث مسألة كقت فقطأمره ال مفر منو ك بيف الغرميف 

 اف أفضؿ حؿ لمشاكميما العالقة.دػػػػػييعكالكصكؿ إلى تكافؽ 

 – اإليرانػػػػػػػيةالعبلقػػػػػػات كحكمكا عمى مستقبؿ ٌكؿ كا عمى نقيض الرأم األػػػركف كانػػػػػكآخ
 الصػػػػػػػػػػػػراعيندرج  ىذهحسب كجية النظر  أىنَّوي ؾ ػػػباالضطراب كالتكتر الدائميف، ذل السعػػػػػػػػكدية
فٌ  كػػػػػات التي ال تمكت كتتكارثيا األجياؿ، كىػػػػراعػػػػػػػػضمف الص السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي خؼ صكتو  كا 

 – اإليرانػػػػػػػػػػػي فالصػػػػػػػػػػػػراع .سة مف السابؽانيض أكثر شر يمبث ليما  فإٌنوي  في فترات زمنية معينة
فيو  تغٌيراتأيف تتداخؿ عدة مي ي، ػػػػالصييكن – العربػػػػػػػػػيٌ  بالصػػػػػػػػػػػػراعشبيو إلى حد ما  السعػػػػػػػػػػكدم

ػػػػػػػػػػػػػػػ  أك حؿ عكبة بمكاف الكصكؿ إلى تسكية ػػػػػػػػػػػػػػػتجعؿ مف الصُّ كدينية...  ثقافية كاقتصادية سياسية
 مقبكلة مف جميع األطراؼ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػ كالرياض طيراف بيف ػػػػػػػػػػػػػػػر كتراشؽ االتيامات لفترة طكيمة ػػػلتكتا مؾ، فإفٌ ػػػػبلكة عمى ذػػػػػػع
 بحيث الرافض لمتعايش كقبكؿ اآلخر اريخيػػػػناىيؾ عف المكركث الثقافي كالت ،ة عقكدػػػػزادت عف الثبلث

لتيبط  الحاكمة كالنُّخبة الٌسياسػػػيةة ػػػػى مستكل األنظمجعؿ العداكة بيف الرياض كطيراف تنتقؿ مف عم
 يػػػالٌسياسػػػي كالدّْين ا قنكات التنشئة االجتماعية كالتثقيؼػػػػإلى المستكل الشعبي كالجماىيرم. كتسير ىن

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي  تشٌدديفالمي كعمماء الشّْيعة  السعػػػػػػػػػػكديةالمسيطر عمييا مف طرؼ المؤسسة الٌكىىابٌية في 
 .في كبل البمديف أكثر فأكثر لدل الجماىير ذا التصكرػػػعمى تغذية ى

ىي: ، ك اتػػػػػة اتجاىػػػد أربعػػػػأح نظرينػػػػػا أخذػػػػت الدكلػػػػية الصػػػػػػػػػػػػراعػػػػات أىفَّ مف  ـ،ػػػػػكعمى الرغ 
، (Stabilization) رارـــاالستق ؛(Abatement) ارـــــاالنحسو  صـــالتناق ؛(Escalation) التصعــــيد
كفؽ  السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراعاحتماؿ انتياء أك استقراره  أىفَّ بىٍيدى  ؛(Termination) النيــــايـــة

، لنككف أماـ إلى حد كبير ستبعدنامي اؿ ك ػػػعب المنأمرنا صٌ  ػػػػػػػػػػػػػػػ اػػػػنحسب ػػػػػػػػػػػػػػػعطيات الحالية يبقى المي 



 :الثــــــــــــالـــــــث الفصـــــــل
 وتـــــــــداعياتــــــــــــو السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع مــــستقــــــــبل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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الصػػػػػػػػػػػػراع بمعنى اتساع حدكد  ؛الزيادة في ناحيتي المدل كالكثافة أىما التصعيد ػػػػ، إمٌ رئيسييف اريفػػػخي
مػػػػستقػػػػػػػػبؿ الصػػػػػػػراع حكؿ  مـــتشائو المُ ـــالسيناريػػ: مكف تسميتو بيي  مػػػا أك اع درجة التكتر فيوػػػػكارتف

 مكفيي  مػػػاأىم  الصػػػػػػػراع انحسار بمعنى ار الثانػػػي فيك عكس األٌكؿػػػأٌمػػػػا الخي. السعػػػػػػػػػػكدم –اإليرانػػػػػػػػػػػي 
 . لــــتفائالمُ  السيناريـــو: بػػ تسميتو

في  ػػػػػػػػػػػػػػػ مف الناحية النظرية ػػػػػػػػػػػػػػػ كالمدلمكضكع الكثافة  أىفَّ ا ػػػػب االنتباه إليو ىنػػػكمما يج
 : (1) المختمفة، لعؿ أىميا راتمتغيٌ الك  مكربالعديد مف األ ىك اآلخر يرتبط الصػػػػػػػراع

  لمصػػػػػػػراع؛الحدكد الجغرافية 
 عدد األطراؼ المشتركة فيو؛   
  لمصػػػػػػػراع؛حجـ المكارد كاإلمكانيات التي تخصص 
  كاألىداؼ التي تحددىا الدكؿ مف كراء  الصػػػػػػػراعنكعية األسمحة المستخدمة في
 .، كما إذا كانت شاممة أك محددةالصػػػػػػػراع

من وجـــية  :السعــــــــــودي –مــــستقــــــــبل الصـــــــراع اإليرانـــــــــــي  اْلّول: المـــــــــطمب

 نظــــر بعض البـــــاحثـــــين

 اإليرانػػػػػػػػػػػي د الباحثػػػػيعتقالسعػػػػػػػػػػكدم  – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراع مػػػػستقػػػػػػػػبؿ ـ بحثػػػػػي خضػػػػف
بالنظر إلى  (CAIS)اإلسبلمػػػية ك  العربػػػػػػػػػٌيةمدير مركز الدراسات  (Amin Saikal)ل ــــــن سيكـــــــأمي

 المستقبمية لمعبلقػػػػػة حتمميفمي سيناريكاف اؾ ػػػػػبيف الغرميف، فإٌف ىن المتراكمة القضايا الخبلفية كالمشاكؿ
في اتساع  السعػػػػػػػػكدية – اإليرانػػػػػػػية اتػػػػتتسبب الخبلف ف أفٍ ػػػمكيي  أيكلػػػى ناحية ، فمفبيف الرياض كطيراف

، لعدـ استقرار أكثر في المنطقة غير المي  حتمنا أدمػػػمما ي بينيما كتفاقـ شدة التكتر كالخبلؼ ستقرة أصبلن
في رأب الصدع بينيا بيف الرياض، كىذا  بادرةاـ المي ػػػبأخذ زم تقـك طيراف مف جية أخرل أفٍ  كػػػما ييمكف

تساعد القيادة  أفٍ  ييمكف، كالتي بدكرىا األمريكػػػػػػيةبتسريع جيكدىا مف أجؿ التقارب مع الكاليات المتحدة 
يما بشكؿ أسرع إلى تعاكف كتنسيؽ، كبالتٌالي استقرار ػػػعمى تحكيؿ عبلقات كاإليرانػػػػػػػػػػػية السعػػػػػػػػكدية
  .(2) أكثر إقميمػػػػػػػي

                                                           
 .15 - 14، ص ص المرجع السابقا كخمدكف ناجي معركؼ، محمد نصر مين( 1)

(2)
 Amin Saikal, Op.cit, p166. 



 :الثــــــــــــالـــــــث الفصـــــــل
 وتـــــــــداعياتــــــــــــو السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع مــــستقــــــــبل 
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ذا اعتمدن  – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراعاح حؿ ػػػ، فإٌف مفتلـــــسيكلػ:  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيا التصكر ػػػػكا 
 إيرانػػػػػػػػػػػية - أمريكػػػػػػيةفالكصكؿ إلى تسكية  ،األمريكػػػي أكثر مف أم طرؼ آخر الطرؼ بيد السعػػػػػػػػػػكدم

ع ػػػػكم .إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافعمى الرضكخ إلى ىذا األمر كالكؼ عف التشكيش عمى  ال محالة السعػػػػػػػػكدييفسيجبر 
 ػػػػػػػػػػػػػػػ  لــــسيكالشكؿ الذم يتحدث عنو  ىذا بمثؿ إيرانػػػػػػػػػػػية - أمريكػػػػػػيةتسكية  إلىؾ، يبقى الكصكؿ ػػػػذل
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ رغـ الفعمى ، عبناكصٌ  ستبعدنامي رنا ػػػػأمػػػػػػػػػػػػػػػ  األمريكػػػية – اإليرانػػػػػػػػػػػي تطبيع شامؿ لمعبلقات أىم
ا طبعنا، فإٌف عبلقتيا مع ىذه األخيرة ػػػػػفي ظؿ مكازيف القكل الحالية، كالتي ىي لصالح أمريك أىنَّوي درؾ تي 
 في المنطقة الٌسياسػػػيككذا مستقبؿ دكرىا  كاالقتصاديػػػػة،الٌسياسػػػية  ؿ المفتاح الرئيسي لكؿ مشاكمياشكٌ تي 
نية كيتعمؽ ببي  :داخمييمكف اعتباره  ّولاْل ، جكىريف عكقيفاـ مي ػػػػتصطدـ أمبحكـ الكاقػػػػع يا ػػػ. لكنٌ (1)

بر ـــطان اْلكـــالشيمثؿ التي تي  ػػػػػػػػػػػػػػػ ألمريكػػػػػػافي حد ذاتو، فالعداء  اإليرانػػػػػػػػػػػي الٌسياسػػػي النػػػػػػػػػظاـ
(Great Satan)  مينيةمف منظكر س غير القابمة لمنقاش التي أىٍرساىا الخميني ػػػػسأحد األي  ييعدػػػػػػػػػػػػػػػ  الخي

عكؽ ا المي ػػػػأمٌ  .كمنو استمراره ،ككؿ النػػػػػػػػػظاـرار ػػػػيدد شرعية كاستقكأٌم مساس بو يي اإلسبلمػػػية لمجميكرية 
ط كالخميج ػػػػرؽ األكسػػػا في الشػػػػيتعمؽ أكثر بحمفاء أمريكصح التعبير إذ خارجي إٍف  : فيكالثـــــانــــــــــي

مف  ػيػػإيرانػػػػػػ - أمريكػػػػػػيأٌم تقارب  ضدَّ  اييف، فيمػػػػػػكاإلسرائيم السعػػػػػػػػكدييف كنقصد ىنا بدرجة أيكلػػػػى
 اإلقميمػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػ كنفكذ حمفائيا ػػػػػػػػػػػػػػػ كيعزز مف نفكذىا شرعية دكلية في المنطقة إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتعطي  شأنو أفٍ 

 .فأكثر أكثر

اإليرانػػػػػػػػػػػي كالتي ليا  في الشأف ةتخصصالمي  ،اديــــــمة الصمــــــفاطية ػػػػػػػػػا الباحثة األردنػػػػػأمٌ  
 معبلقػػػػػػاتلفإٌف الحديث حسبيا عف مستقبؿ  ات كالبحكث الميمة في ىذا الشأف،ػػػػالعديد مف المؤلف

يتمحكر حكؿ الكصكؿ إلى ّول اْل ة ليما: ػػػػػػال ثبلث سيناريكافاـ ػػػا أمػػػػيضعن السعػػػػػػػػكدية – اإليرانػػػػػػػية
ا إذا كاف ىنالتسػكية بيف الطرفييف تنػزع فتيؿ األزمة، عميمة   ىذاي لمثؿ ػػػػػؾ دعـ أمريكػػػػػػخصكصن

نينا مشتركنا ػػػػػدينا أمػػػػدنا كتحػػػػتيدي ييمثؿكالذم )داعش( اإلسبلمػػػية صعكد تنظيـ الدكلة  بعد ًسيَّما المر، األ
لمكاجيتو ضمف  سعػػػػػػػػػػكدم – إيرانػػػػػػػػػػػيقد يدفع لتعاكف مما  لئليرانػػػػػػػػػػػييف كالسعػػػػػػػػػػكدييف عمى حد سكاء

قد كفي نفس الكقت، ياسي كالجيكستراتيجي، تسكية تضمف لمطرفيف مستكل مقبكؿ مف النفكذ الجيكسٌ 
  .الصػػػػػػػراعكظؼ ىذا العامؿ في  سبب آخر لمتقارب بعد أفٍ  النّْفطيككف العامؿ االقتصادم كأسعار 

، السعػػػػػػػػكدية – اإليرانػػػػػػػية لمعبلقػػػػػػات راه الصمػػػػػػادمػػػػالتي ت لثـــــانــــــــــياالسيناريك  ،أٌمػػػػػا
 ػػػػػػػػػػػػػػػ اػػػػػا كأفقين ػػػػعمكدين  ػػػػػػػػػػػػػػػ يزيد كيتطكر حتمؿ أفٍ ، بؿ مف المي كالصػػػػػػػراعيتمحكر حكؿ اسػتمرار التكتر ف
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كمع  بينيا كبيف الرياض، في ظؿ استمرار األزمة القائمة إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أىفَّ ى، حيث ػػػات أعمػػػػمستكي نحك
اد ػػػذات أبع ٌسياسػػػةقد تنتيج  ،األكسػػػػط الشػػػرؽمستقبؿ  حكؿاستمرار التيديد كالتنافس الشديديف 

ؿ ىذه ػػػػػالحككمييف. كفي مقابراعية أعمؽ، كستكاصؿ دعميا لمجماعات المسمحة كالبلعبيف غير ػػػػص
بصكرة عامة إلى البحث عف كسائؿ جديدة  العربػػػػػػػػػٌيةكدكؿ الخميج  السعػػػػػػػػكديةسعى تسكؼ  الٌسياسػػػة
باإلمكاف االعتماد عمى الحميؼ  ييعدلـ  بأىنَّوي اعة لدييا ػػػػؿ قنشكٌ ، كبخاصة مع بدء تي إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافلمكاجية 
ار الحرب ػػػػمت ىذه القناعة في فترة أكباما(، كسيدفعيا ذلؾ إلى تعزيز خيكالسابؽ )تشكٌ  األمريكػػػػػػي
 .(1) ؿ مكاجيةف تقؼ األزمة عند حدكد التكتر كالقطيعة الدبمكماسية بؿ قد تأخذ شكٌ ػػػػل ،كمنو .بالككالة

 ػػػػػػػػػػػػػػػة ػػػعطيات الحاليحسب المي  السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراعمستقبؿ  أىفَّ ع، ػػػػػكالكاق
ما كانت عميو ػػػتشائـ، فالقضايا الخبلفية زادت عتميؿ الكفة فيو إلى السيناريك المي  ػػػػػػػػػػػػػػػ اػػػػناعتقادحسب 

ا عقب اـ الخميني، كالكضع في المنطقة أصبح أكثر ىشاشة،ػػػػأي  ؛العربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع أحػػػػػػػػػداث خصكصن
 ربػػػكصكؿ لييب الح أيفارؾ، ػػػخسركا لحد اآلف الكثير مف المع يـأىنَّ يعتقدكف  فالسعػػػػػػػػكديكف

إلى  فػػػػكالبحري فػػػػاليم بدءن مفإلى عقر دار آؿ سعكد المتصدع، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف بينيـ كبيف  الصػػػػػػػػػػػػراعك 
ؾ عف تخمخؿ ػػػػ، ناىي"ةـــة الشريفــدولالػػػ: "ب إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافككصفيا  السعػػػػػػػػكدمر عف السرب ػػػغاية تمرد قط

 ككرقة لكسب دعـ السٌُّنة في العالـ اي كانت المممكة تستعمميتالك الشّْيعي،  - السٌُّني الصػػػػػػػراعأسطكرة 
 .طيراف ضدَّ 

ككذا العػػػػراؽ و بعيدنا، ػػػكرم الذم أصبح حمـ زكالػػػػالس النػػػػػػػػػظاـشكؿ افة إلى مي ػػػػإضذا، ػػػػى
يحسكف بخطر  كف مما يجعميـالسعػػػػػػػػػػكدي المذاف ىما تحت سيطر طيراف كما يعتقد ما جعؿكلبػػػػناف 

فإٌنيـ ليػػػػذ،  .الخريطة دد كجكدىـ مفػػػقد تي يف لخسارة أخرلتيعدكا مسػػػ، فيـ ليسدد استقرارىـػػػييي  داىـ
المشركعة منيا  ؿػػػػرؽ كالكسائػػػػكبشتى الط إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي مكجية أك ماالن ىذه المرة لف يدخركا جيدنا 

ا كغير المشركعة يككف  مكف أفٍ د ككزير الدفاع، كالذم يي ػػػػي العيػػػمحمد بف سمماف كل أىفَّ ك . خصكصن
تو بالكاليات ػػػػ، كيسعى إلى تعزيزيو مف خبلؿ تقكية عبلقأيما إيماف ذاػػػػؤمف بيلحظة مي  أٌيةا في ػػػػممكن 

سرائبؿ المتحدة  ا يؿػػػػكا  التي كانت تتحرج  العػػػػراؽفي  العربػػػػػػػػػٌية، كحٌتى الجماعات الشّْيعية أيضن
 سابقنا مف دعميـ. السعػػػػػػػػكدية

مو ػػػػشكٌ ميككس بالخطر الذم تي  ػػػػػػػػػػػػػػػ ونـــــــىندرس اؿػػا قػػػكم ػػػػػػػػػػػػػػػ ،انــــممـــس نــب دـــحمــمـــف 
اريخ ػػػػكمية السمطة التي تتركز في يد ىذا الشاب المغمكر ال مثيؿ ليا في ت أىفَّ ناىيؾ ، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف
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ونقاط االلتقاء معيا تكاد تكون  إيـــــــــــــــــرانال يمكننا التفاىم مع  َأنَّوُ "كىك ما فتئ يصرح كيقكؿ:  المممكة.
جكمية اليي عقػػػيد سمػػػػماف ادنا عمى ػػػػػذا استنػػػػ. كىاإليرانػػػػػػػػػػػيةكأٌننا سننقؿ المعركة إلى األراضي  ،منعدمة"

الٌسياسيػػػة،  السبب الجذرم لمعديد مف المشاكؿ شٌكؿتي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف بأىفَّ المؤمنة  العسكريػػػػػػػةة ػػػػػكذات النزع
 ط كالخميج. ػػػػػرؽ األكسػػػػالتي تعصؼ بالش ،... كغيرىااألمػػػػػػػػػػنيةك 

ا ػػػػػبدك كاضػػػػكي بعيف االعتبار ا ػػػػػإذا أخذن ػػػػػػػػػػػػػػػ اإليرانػػػػػػػػػػػييفقمقؿ اف يي ػػػصعكد بف سمم أىفَّ حن
ؿ ػػػػػشكٌ ، فيـ كانكا يفضمكف محمد بف نايؼ كأخؼ الضرريف، إذ يي ػػػػػػػػػػػػػػػ اإليرانػػػػػػػػػػػييف سؤكليفتصريحات المي 

عبر األميف العاـ لممجمس  أيفاـ حؿ الخبلفات بيف البمديف، ػػػػحجرة عثرة أمحسبيـ محمد بف سمماف 
ر ـــــة ميــــــالـــــوك، لػ: يــــخانـــي شمـــعمككزير الدفاع السابؽ  اإليرانػػػػػػػػػػػيالقكمي  لؤلمػػػػػػػػػػفاألعمى 
ياسة قابل لمحل ولكن بعض القادة حديثي العيد بالسّ  السعــــــــوديةإن خالفنا مع " ، بقكلو:اإليرانـــــــــــيةلألنباء 

عبد رل ػػػػكي .(1) "ىو أشبو بفقاعة ما تمبث أن تنفجريفتقرون لممنطق ومغرورون مثل محمد بن سممان، الذي 
 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالتناقض بيف  أىفَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػ احثي االستشراؼ في العالـ العربػػػػػػػػػيٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الذم أحد أىـ ب ،يـــــالح

 الدكلػػػػية(( ك)الركابط اإلقميمػػػػػػػيةة( ك)الركابط الداخمػػػينية ي )في البي ػػػػىك تناقض استراتيج كالسعػػػػػػػػػػكدية
قديـ  لصػػػػػػػراعالراىنة امتدادنا  اإليرانػػػػػػػية - السعػػػػػػػػكديةكما يتفرع عف كؿ منيا، حيث تمثؿ األزمة 

المسافة  بػػ: الدكلػػػػيةالعبلقػػػػػػات احثك ػػػػسميو بما يي ي. كبمغة األرقاـ، ف1979 عاـ داث متراكمة منذػػػكأح
بيف  الٌسياسػػػيةاعد بيف دكلتيف، فإٌف المسافة ػػػالتي تقيس مؤشرات التب (Political Distance) الّسياســـية

  .(2) الٌسياسػػػيةنقطة يتـ مف خبلليا قياس المسافة  27نقطة عداء مف بيف  25الدكلتيف تصؿ إلى 

يدؿ بما ال يدع  اإليرانػػػػػػػية - السعػػػػػػػػكدية ىذا التحميؿ الرقمي لكاقع األزمة فإفٌ اؿ، ػػػػكبأم ح
السعػػػػػػػػػػكدم يتجو نحك المزيد مف التصعيد  – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراع مػػػػستقػػػػػػػػبؿ أىفَّ مجاالن لمشؾ 

فمف  بينيما. الصػػػػػػػراعال جدكل مف  الغرميف إلدراؾ أفٍ ت الطريؽ طكيمة أماـ ػػػػػيو، مازالػػػػكعمكالتصادـ. 
عمى المدل  المشاكؿ يسكم اؽػػاتف إلى ك حٌتى الكصكؿأ يحدث تقارب بيف البمديف ستبعد جدنا أفٍ المي 

يتطمب المزيد مف  أمره  إلى الحالة الطبيعية الرياض كطيراف العبلقػػػػػػات بيفعكدة  أىفَّ حيث ب القريب
 بأىفَّ مكف التكقع ال يي  ألىنَّوي  فضبلن عف الرغبة الٌسياسيػػػػة المتبادلة، ،كالكثير مف الكعي مف الجانيف الكقت

األمر سيبدك  ألىفَّ  مف جركح سينسياف بسيكلة ما سبباه لبعضيما البعض ختصميفالمي  الطرفيف

                                                           
، شكىد 2017يكنيك  08، وكالة مير لألنباء"، شمخاني: السعكدية مصدر انتاج الفكر التكفيرم الذم يغذم داعش" (1)

 <http://bit.ly/2waRO6i> ، في:2017أغسطس  20في 

 <https://bit.ly/2u0ifKH>، في: 2018 يكليك 20"، شكىد في اإليرانػػػػػػػية السعػػػػػػػػكديةكليد عبد الحي، "األزمة  (2)
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: ورــــــسجادب عبر عنوا ػػكمالسعػػػػػػػػػػكدم  –فالصػػػػػػػراع اإليرانػػػػػػػػػػػي  .(1) غير منطقي كغير كاقعي حينيا
 سُّّنية(. -( وطاِئفية )الشّْيعة فارســــــــية - عربـــــــــّيةة )رقيّ تحول إلى حرب جيوسياسية بالوكالة مغّمفة بمنازعات عِ "

 اليوية في كال البمدينوّسياســـة المتصارعة الشوفينية  اإلقميمـــــــيةتشعل الطموحات إّنيا عمى ىذا حمقة مفرغة حيث 
 .(2) "ياسيةما يؤدي إلى تفاقم خالفاتيما الجيوسّ 

 السعػػػػػػػػكدية – كاإليرانػػػػػػػيةعاـ بشكؿ  اإليرانػػػػػػػية - العربػػػػػػػػػٌيةالعبلقػػػػػػات  أىفَّ  فيعتقد دــــــالسي ،أٌمػػػػػػػا
بلث مسائؿ أك ػػػػاؾ ثػػػػػا في حالة مف التكتر السائد ماداـ ىنػػػتبقى دائمن  تكقع أفٍ ، مف المي بشكؿ خاص

 اإليرانػػػػػػػي: التدخؿ ياــــــأّولمشتعبلن دائمنا،  الصػػػػػػػراعمسالؾ لـ تسكل بعد، كىي السبب في بقاء 
: الدخكؿ ثـــــانــــــــــيياف. ػػػػػػف كاليمػػناف كالبحريػػػػػكلب العػػػػراؽةن في ػػياسننا كسٌ ػػػػػػالمستمر كالمتفاقـ أم

ىي التي  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف تبحيث صار  اػػػػكٌسياسػػين ا ػػػػرين ػػػكم في خط القضية الفمسطينية عسكػػػالق اإليرانػػػػػػػي
 اػػػبينم الصييكنػػػي،اف ػػػكالتطبيع مع الكي االستسبلميةتقكد جبية المقاكمة كالمعارضة الرافضة لمحمكؿ 

: الدخكؿ ثــــــــــــالـــــــثياي كالقبكؿ بشركطو. ػػػػتتجو الرياض أكثر فأكثر إلى التطبيع مع الكياف الصييكن
ات الشّْيعية أك حركات اإلسبلـ عف طريؽ األقميٌ  العربػػػػػػػػػٌيةالدكؿ  الداخمػػػي فيفي خط االستقرار 

  .(3) السٌُّنية الٌسياسػػػي

ة ممفات كبرل يبف البمديف يتـ حكليا ػػػػػػأربع ثىمَّة أىنَّوي  ريـــــــوب الزويـــــمحجما يرل ػػػػػبين
المذىبي،  الدّْينيىذه الممفات اليامة ىك الممؼ أٌكؿ ، كتتفرع منيا جممة مف القضايا العامة. الصػػػػػػػراع

العبلقة مع  الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػثكالممؼ  اإلسبلمػػػي.تعمؽ بالتنافس عمى القيادة كالصدارة في العالـ مي  الثػػػػػانػػػػػػػػػػيك 
 فػػػػػػي حيػػػف .(4) ضمف منظمة أكبؾ النّْفط، كأخيرنا ممؼ األمريكػػػػػػيةرب كتحديدنا مع الكاليات المتحدة ػػػػالغ

تتمحكر  ية،ػػػػدّْين – اريخيةػػػػػػػلى عكامؿ تإ السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي اب الصػػػػػػػراعػػػأسب، اديــــــالب يرجع
الكصاية عمى األماكف المقدسة في مكة المكرمة ٌكؿ ، كىي في المقاـ األجكىرية قضايا عػػػػأرب حكؿ

 ف.ػػػػكسيادة البحري ؛ةالداخمػػػيكالتدخؿ في الشؤكف  ؛رس الشّْيعةجاج الفي كطقكس الحي  ؛كالمدينة المنكرة
 – العبلقػػػػػػات اإليرانػػػػػػػيةشيدتيا التي  كبالتٌالي، فإٌف كؿ التقمبات اإليجابية كالسمبية عمى السكاء

                                                           
 20، شكىد في 2017 سبتمبر 12، الجزيرة؟"،  اإليرانػػػػػػػية -السعػػػػػػػػكدية مستقبؿ لمعبلقات  نكر الديف الدغير، "أمٌ ( 1)

 <https://bit.ly/2z53iwP>، في: 2018 يكليك
يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف السعػػػػػػػػكديةكريـ سجادبكر، "ما آفاؽ التقارب بيف ( 2)  ،2016أبريؿ  18، مؤسسة كارنيغي لمسالم الدولي؟"، كا 

 <http://ceip.org/2NmOQSX>، في: 2017سبتمبر 23شكىد في: 
 .127 ص، المرجع السابقرضكاف السيد، ( 3)
 .المرجع السابقفي ضكء الممفات الساخنة بالمنطقة"،  السعػػػػػػػػكدية – اإليرانػػػػػػػية"العبلقات  محجكب الزكيرم، (4)

http://carnegieendowment.org/2016/01/06/iran-is-arsonist-and-fire-brigade/iscg
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أياـ  نيت عميياالدكلتيف كالمبادئ التي بي  العبلقػػػػػػات بيفى إلى أسس ػػػكلترجع بالدرجة األي السعػػػػػػػػكدية 
العبلقػػػػػػات لى تسكية حكؿ ىذه الممفات يجعؿ مستقبؿ إؿ، فإٌف عدـ الكصكؿ ػػػػكفي المقاب ،(1) الشػػػػػاه 

 ية.ػػػراعػػػة الحالة الصػػما يعني استدامم كعدـ التفاىـاالضطراب الدائـ بتسـ ي الدكلتيفالثنائية بيف 

ا ػػػػعم اإليرانػػػػػػػػػػػية - يةػػػػػالخميجالعبلقػػػػػػات ف ػػػتحس ،اػػػػػػػأمٌ  عمى  اإليرانػػػػػػػػػػػية - كالسعػػػػػػػػػػكديةكمن
السابؽ في عيد  اإليرانػػػػػػػػػػػية، مستشار كزير الخارجية م زادــــــقاس مــــــأبو القاس حسب ، فإٌنوي اخصكصن 

: بفتح باب الحكار مع ىذه الدكؿ بغرض إزال ة التكتر عمى أف يككف شامبلن ػػػػالرئيس خاتمي، مرىكفه
سيؿ  أىنَّوي نتيجة لتعقد الكضع الراىف ال يبدك  السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػيالحكار  أىفَّ ، غير (2) كعميقنا

، فإٌف رازيــــال خـــــكم إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافي لمعبلقات الخارجية في ػػػػاؿ، فحسب رئيس المجمس االستراتيجػػػػالمن
 السعػػػػػػػػػػكديةعمى  أىفَّ  اف معنا، إضافةن ػػػػػػف بو الطرفػػػؤميي  شركط ىذا الحكار حٌتى يككف مفيدنا أفٍ أٌكؿ 

عادةف ػػػػفي البحري كٌسياسػػػتياف ػػػػاليمتكقيؼ تدخميا في   .(3) العػػػػراؽة ك ػػػػالنظر في مكاقفيا تجاه سكري كا 

 ؿ. ػػػػعب تحقيقو عمى المدل القريب كالمتكسط عمى األقكىذا ما يصٌ 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف السعػػػػػػػػػػكديةة طبية بيف ػػػات التي تعرقؿ كجكد عبلقػػػػػػعكق، فإٌف المي زادب ػػػػػكحس كثيرة  كا 
ات ــــنظريعكقات( كتاب: د، كقد لخصيا )المي ػػػلكٌف أغمبيا ناتج عف سكء فيـ لآلخر أك سكء إدراؾ التيدي

 :(4) ةاليفي النقاط التٌ  اإليرانـــــــية،اإلسالمـــية الخارجية لمجميورية  الّسياســـيةنية في ـــــأم

يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف،العربػػػػػػػػػٌية كجكد خبلفات عالقة حكؿ األرض كالحدكد بيف دكؿ الخميج  -  كا 
 ارتية؛ػػػػػػأىميا الخبلؼ حكؿ الجزر اإلم

 كىيمنتيا عمى المنطقة؛ اإليرانػػػػػػػيةياسات تخكؼ الدكؿ الخميجية مف السٌ  -
تربطيا عبلقة قكية  األمريكػػػػػػيةكجكد قكل مف خارج اإلقميـ، بالتحديد الكاليات المتحدة  -

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافداخميا، األمر الذم تعتبره  أمريكػػػػػػيةمع الدكؿ الخميجية كصمت إلى انشاء قكاعد عسكرية 
 .تيديدنا مباشرنا ليا

 – اإليرانػػػػػػػيةالعبلقػػػػػػات ؿ ػػػػتفائبلن حكؿ مستقبفيبدك مي  رافاـــــــكام اإليرانػػػػػػػيا، الباحث ػػػػػػأمٌ 
عمى  تافمبني افٌسياسػػػتىما في صمبيما  كالسعػػػػػػػػكدية اإليرانػػػػػػػية ػةػػػالٌسياسػكؿ  أىفَّ ، إذ يعتقد السعػػػػػػػػكدية
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 Awadh Al-Badi, Op.Cit, p190. 
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حتمؿ عمى المستكل مف المي  بيف البمديف الحاليةكؿ التكتر كالتعقيدات ف، مصمحية - س براغماتيةػػػػػأس
ا  نشيد تحمحبلن  القصير كالمتكسط عمى األقؿ أفٍ  الديناميات الناشئة في  أىفَّ في العبلقة بينيما، خصكصن

أكبر كعبلقات  إقميمػػػػػػػيستعمؿ عمى األرجح عمى تقكية النزعة نحك تعاكف  اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاـصمب 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف السعػػػػػػػػػػكديةفقد جمست . (1) السعػػػػػػػػػػكديةجكار أفضؿ مع دكؿ المنطقة بما فييا  ة طاكلعمى  كا 

 حيث مف الدكلتاف أيف اتفقت ،2015ا منتصؼ نكفمبر ػػػكرم في فيينػػػػػػالمباحثات الخاصة بالممؼ الس
 تزاالف ال أىنَّيما الببلد، إالٌ  كحدة كتأميف ػػػػػػػةسكري في الحرب إنياء شأنيا مفٌسياسػػػية  عممية عمى المبدأ

 .دػػػاألس الٌسياسػػػي لبشار المصير حكؿ تختمفاف

 مــــستقــــــــبل؟ أيّ  :السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع: الثـــــانــــــــــي المـــــــــطمب

ا كعدة أطراؼ كليس مف السيكلة بمكاف ػػػكف بعدة قضايػػػػإذف مرى الصػػػػػػػراع مػػػػستقػػػػػػػػبؿإٌف 
حاىاتجاكزىا إلى تسكية كعبلقات طبيعية بيف ليمة  بؿ تتطمب المزيد مف الكقت كالكثير مف الجيكد  كضي

في المنطقة،  اإليرانػػػػػػػيعمى اإلقميـ كالدكر  الييػػػػػػػمنػػػػػةيتعمؽ بمسألة  مافي ًسيَّما الالمبذكلة مف الطرفيف 
 السعػػػػػػػػكدية – اإليرانػػػػػػػيةالعبلقػػػػػػات أك تقدمو سيحدداف شكؿ  اإليرانػػػػػػػيتراجع الدكر  أىفَّ حيث 

عمى النفكذ كالتأثير في قضايا اإلقميـ، كىك  كالصػػػػػػػراعافس ػػػنشيد استمرارنا لمتن ا أفٍ ػػػػ، فإمٌ كمستقبميا
قطبيف السٌُّني كالشّْيعي، بيف ال الصػػػػػػػراعالتنافس الذم يقكـ عمى االختبلؼ في معظـ المكاقؼ ليستمر 

ما الكاضحة، كربٌ ك بعيدنا عف العداكة الصريحة لكف  طبيعينا أخذ شكؿ العبلقة منحى تنافسيناػػػػي أك أفٍ 
 .(2) ثنائي يحمحؿ بعض القضاياتعاكف لذلؾ  يتحكؿ

 اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاميفؿ ػػػػطمئف يضع مستقبذا الكضع غير المي ػػػػػػػػإٌف ىكبطبيعة الحػػػػاؿ، ف
رات كاألطراؼ، تغيٌ حيث أضحت تحكمو العديد مف القضايا كالمي ب كالمنطقة عمى المحؾ كالسعػػػػػػػػػػكدم

ي، ػػػخرجت مف إطارىا الثنائالسعػػػػػػػػكدية  – اإليرانػػػػػػػيةالعبلقػػػػػػات ا إٌف ػػػػإذا ما قمنالغ ػػػبكقد ال نككف ني 
، الخاصة بيما كالييػػػػػػػمنػػػػػةالنفكذ  دائرة يسعياف إلى تكسيع كنػػػػػػػػػظاميفة بيف دكلتيف ػػػػعبلقتيعد حيث لـ 

في مصيرىا عدة أطراؼ داخمية كخارجية بما يخدـ تشابكة يتحكـ مي  اتا امتد األمر إلى عبلقمإنٌ 
احتماؿ  أىفَّ  بىٍيدى ما جعؿ مف عممية التكافؽ ميمة شاقة تستدعي العديد مف التضحيات. م مصالحيا

يمية ػػػػػػػػاردة اإلقمػػػتستمر الحرب الب حتمؿ أفٍ كع حرب ساخنة بيف البمديف يبقى غير مرجح، إذ مف المي ػػػػكق
 ح مباشر بيف الطرفيف. زاع مسمٌ ػػػتتحكؿ إلى ن دكف أفٍ 
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ؤلمة في يتمثؿ في تجربة إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف المي ٌكؿ اسيف: األػػػػامميف  أسػػػػذا يعكد إلى عػػب في ىػػػػكالسب
 أىفَّ  عمىا، فضبلن ػػػػالنػػػػػػػػػظاـ تكرارى بكؿ تأكيد فضؿيكالتي ال  (1988 – 1980) العػػػػراؽالحرب مع 
لذلؾ فإٌف أٌم ىجكـ عمى الدكلة التي تأكييـ  )مكة كالمدينة(اإلسبلمػػػية األماكف المقدسة  المممكة تضـ

 -العربػػػػػػػػػٌي  يفعمى الصعيد ًسيَّما الإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  اإلسبلمػػػي فيظاـ ػػػػػالن سيككف بمثابة مشكمة كبيرة تكاجو
 مطمع عاـ فػػػػت تجربة اليمناػػػػالعامؿ الثػػػػػانػػػػػػػػػػي فيك مرتبط بالسعػػػػػػػػػػكدية، فقد أبا ػػػػػ. أمٌ اإلسبلمػػػي

2015 ) ػػػػػػػػػػػػػػػ لخكض حرب  يح الجٌيدال تممؾ االمكانيات الحقيقية ػػػػػػػػػػػػػػػ رغـ التسمٌ  أىنَّيا )عاصفة الحـز
ي يعرؼ انشقاقنا داخمينا تجمى بشكؿ كاضح في ػػػػالتعاكف الخميجمجمس  كأىفَّ  ًسيَّما الحقيقة ككسبيا 
خكض حرب في ظؿ انخفاض أسعار النّْفط كالجبيات العديدة التي فتحيا  أىفَّ ما ػػػػك .ةػػػاألزمة القطري

 . الداخمػػػي لكبل لمبمدافغامرة خطيرة قد تمس باالستقرار مي  ييعدالطرفاف 

اف في الحركب بالككالة كالتيديدات اإلعبلمية بالحرب مف أجؿ ػػػػػذا، سيستمر الطرفػػػػػػػكعمى ى
 أىفَّ ، ما يعني يتمكف الطرفاف مف تجسيدىا عمى أرض الكاقع ط دكف أفٍ ػػػرؽ األكسػػػالسيطرة عمى الش

يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ليست ىي السيناريك األكثر احتماالن، بالنسبة  العسكريػػػػػػػةالمكاجية  المباشرة بيف السعػػػػػػػػكدية كا 
ة ىدؼ قابؿ ػػػػعب صياغ، كسيككف مف الصٌ كمكمفة ستككف الحرب خطيرة جٌدا إذ لكبل الدكلتيف،

في التصاعد مف خبلؿ الحركب  الصػػػػػػػراعيستمر  أفٍ  في ىذه الحالة كاألرجح بالنسبة لمطرفيف، لمتحقيؽ
 ًسيَّما ال ،لمصػػػػػػػراع جديدة يتـ فتح ساحات أفٍ أك  (Dirty Wars) كالحركب القذرة (Proxy war)بالككالة 

 بيف الٌسياسػػػيةالنزاعات ة أك ػػػػسكريف أك ػػػػاؿ في اليمػػػما ىك الحػػػ، كالعربػػػػػػػػػيٌ  الربيػػػػػػػػع أحػػػػػػػػػداث عقب
السعػػػػػػػػػػكدم  –الصػػػػػػػراع اإليرانػػػػػػػػػػػي ب التي ترتبط بشكؿ مباشر أك غير مباشرك ، ييفػػػػػكالعراق ،ييفػػػػالمبنان

  كتػػػػػػػػػداعياتػػػػػػػػػػػػو.

الجبيات كاألصعدة  عمى جميع ةػػػػبالككال ركبػػػالح شف مكاصمة اتػػػتػػػػػػػػػداعي ؾ، تبقىػػػػػػع ذلػػػػم
مدمرةن ، مختمفيفف يكطاًئفي يفيٌسياسػػػف ينمكذجالكبيرتيف المتيف تجسداف أي  اإلقميمػػػػػػػيتيفالقكتيف مف طرؼ 
حالينا يفكؽ بكثير  يفالدائر  كاالضطراب الصػػػػػػػراعمكف القكؿ إٌف ذا، يي ػػػػممنطقة بأسرىا. كعمى ىبالنسبة ل

يعمؿ في  ييعدىذه المرة لـ  السعػػػػػػػػكدمفالطرؼ  ؛كشعارات تصدير الثكرة اـ الخمينيػػػذلؾ الذم كاف أي
. ناىيؾ عف ظيكر عدة عكامؿ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالككاليس بؿ أصبح يبادر ىك اآلخر إلى اليجكـ مثمما تفعؿ 

فقد أجبرت  .الصػػػػػػػراعؤثر بشكؿ رئيسي مباشرة عمى أصبحت تي  ػػػػػػػػػػػػػػػ باإلضافة إلى القديمة ػػػػػػػػػػػػػػػجديدة 
ٍنػػػػػػػػػػعالتغييرات في ىيكمة  عمى إعادة  السعػػػػػػػػػػكدييف ػػػػػػػػػػػػػػػ اة الممؾ عبد اهللػػػمنذ كف ػػػػػػػػػػػػػػػالقرار بالمممكة  صي

ادة الجدد يممككف نظرة مغايرة ػػػػالق أىفَّ ؾ ػػػلماضي. ذلفي االتي استخدمكىا  الٌسياسػػػيةالخيارات  في النظر



 :الثــــــــــــالـــــــث الفصـــــــل
 وتـــــــــداعياتــــــــــــو السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع مــــستقــــــــبل 
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راؽ ػػػػضطرب في العالمي  اإلقميمػػػػػػػيفي ظؿ الكضع  ًسيَّما ال ،كالتعامؿ معو إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافمع  لمصػػػػػػػراع
 ف. ػػػػة كاليمػػػػكسكري

جديدة إقميمػػػي  نػػػػػػػػػظاـ بقياـ كنناػػػػػالسعػػػػػػػػػػكدم أصبح مرى – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراع إٌف مػػػػستقػػػػػػػػبؿ
في  العػػػػػراؽكدة ػػػػػاحتماؿ ع كألىفَّ راؽ، ػػػػػالع بو تقـكعكض ذلؾ الدكر الذم كانت يي كالذم لتكازف القكل 

 راعيةػػػػػالحالة الصتبقى المتكسط، س لستبعدنا عمى المدرنا مي ػػػأم ييعد السابقة االمستقبؿ القريب إلى مكانتي
مف جية مف جية.  ث يضبط ميزاف القكةػػػػالػػػطرؼ ث بدكف أمٌ في تزايد  كالسعػػػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف بيف
يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف السعػػػػػػػػكديةات طبيعية بيف ػػػػاـ عبلقػػػقي رل، يرتبطػػػػأخ  كػػػػى ّولاْل  ىما: فيرئيسي بعامميف كا 

مينػػػية – يةػػػػالسعػػػػػػػػػػكدية مف الشّْيعفي  الٌكىىابٌيكف عمماء الدّْيف مكقؼ  اإليرانػػػػػػػػػػػي مف كمكقؼ المُّبٌللي ،الخي

 لتغذية المكرد الرئيسياة ك ػػػػأخطر قن ؤسسة الدّْينية الرسميةالمي تيعد  حيث السعػػػػػػػػػػكدية - ةػػػػػالٌكىىابيٌ 

يرتبط  ففي حي .الطرفيفلدل  كٌسياسػػػيةدّْينية  شرعية السعػػػػػػػػػػكدم كاعطائو – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراع
السعػػػػػػػػكدم كفي نفس  األمػػػػػػػػػػف اسػػأسعتبر كالتي تي  األمريكػػػػػػيةالكاليات المتحدة ب الثـــــانــــــــــيالعامؿ 

  اإليرانػػػػػػػػػػػيكف. ديد يراهػػػػػػتيالكقت أكبر 

 :الثـــــانــــــــــيالمــــــبحــــــــث 

 السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراعات ـــــــــــــداعيـــــــــــــــت

 السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي لمصـــــــراع  اإلقميمــــية التـــــــــــــــداعيـــــــــــــات: اْلّول المطمب

 األكسػػػػط الشػػػػرؽ منطقة عمى ؤثرتي  طيراف كالرياض بيف ات الحاصمةػػػاألزم أىفَّ ؾ ػػػػا مف شػػػػػم
اه ػػػػبعد كؿ الذم ذكرن ػػػػػػػػػػػػػػػ السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراع تػػػػػػػػػػػػػػػداعيػػػػػػػػػػػػػاتإٌف فكعميو،  .بأكمميا
ٌنما عمى المنطقة  ،كالبمديف النػػػػػػػػػظاميفدمرة ليس فقط عمى ة كمي يىي ببل شؾ كارث ػػػػػػػػػػػػػػػسابقنا  كا 

تدخؿ  عف ناىيؾ اإلقميمػػػػػػػيةاردة ػػػكالحرب الب لمصػػػػػػػراعط حمبة ػػػػرؽ األكسػػػػحيث أصبح الشبكمستقبميا 
قامتيا اإلقميمػػػػػػػيةالقكل   .أكيد ليس في صالح الطرفيف ،ذاػػػكى .ة في أراضيوػػػقكاعد عسكري كالدكلػػػػية كا 

 تػػػػػػػػػداعيػػػاتوتيعد ، وػػػػابػػػػمف حيث أسب تشابؾالمي ك عقد المي  السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراع كعمى غرار
كتصنيفيا  ػػػػػػػػػػػػػػػ التػػػػػػػػػداعيػػػات ػػػػػػػػػػػػػػػ أىم مكف تقسيميايي  أيف تشابكة مف حيث النتائج،كمي  عقدةمي  األخرلىي 



 :الثــــــــــــالـــــــث الفصـــــــل
 وتـــــــــداعياتــــــــــــو السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع مــــستقــــــــبل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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ات آنية، ػػػا يتمثؿ في تداعيػػػعدنا زمنين بي  الصػػػػػػػراع تػػػػػػػػػداعيػػػاتفي عدة اتجاىات كأبعاد كأطراؼ. إذ تأخذ 
 كأخرل متكسطة المدل، كأخرل بعيدة المدل. 

ي. أيف ػػػػ، كالدكلاإلقميمػػػػػػػيي، ػػػػعد المحممف حيث االتجاه فتتراكح بيف البي  التػػػػػػػػػداعيػػػات ،اػػػػػأمٌ 
ا ػػػػات ككؿ القػػػأصبحت كؿ الساح الحرب الكبلمية  أىفَّ  بيف الرياض كطيراف، حٌتى لمصػػػػػػػراعارات أرضن

كصمت إلى شكاطئ الكاليات المتحدة أيف  ػػػػػػػػػػػػػػػ اســــــغط مـــكيشير ما تي ػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػبيف الرياض كطيراف 
ا عمى مستكل النُّ   .(1) المذاف أصبحا منقسميف بيف الطرفيف فياألمريكػػػػػػيخب كاإلعبلـ يبدك الجدؿ كاضحن

ا األطراؼ ػػػد األطراؼ فيو، كال نقصد ىنعدتالطكيؿ  الصػػػػػػػراعىذا  تػػػػػػػػػداعيػػػاتفي حيف كاف مف 
بشكؿ  فرادأك  جماعات كطكاًئؼ مف( Non-State Actors)الفكاعؿ غير الدكلية  بدؿ تدخؿ الدكلػػػػية فقط

 قكم في ىذه المعبة.

 لمصػػػػػػػػػػػػراع ات بعيدة المدلػػػالحديث عف تداعي بمكاف ليس مف السيكلة أىنَّوي  ـ مفػػػػكعمى الرغ
بىٍيدى  ،في ظؿ التطكرات السريعة كالكثير التي يشيدىا العالـ كالمنطقة ًسيَّماال  السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي

اف ػػػسببيا الطرفالجركح التي  أىفَّ ؾ ػػػال تبشر بالخير، ذل اؿ استمرارىاػػػفي ح المعطيات الحالية أىفَّ 
ا أك المتكسط تندمؿ أك يتـ تناسييا عمى المستكل القريب يستحيؿ أفٍ  البعض لبعضيا  أىفَّ ، خصكصن

دمنا في مشركعيما كنيجييما.ػػػػاف عمى المضي قي ػػػالطرفاف عازم
 

ظاىرةن لمعياف كال تتطمب الكثير مف الذكاء أك  لمصػػػػػػػراعات اآلنية ػػػػالتداعيتيعد ف ػػػػي حيػػكف 
كمف تيافت القكل الكبرل  كتمزؽ مف تفتت األكسػػػػط الشػػػػرؽإلدراكيا، فما يشيده  الٌسياسػػػيالتحميؿ 

كبير منو راجعه الى   يمابين الصػػػػػػػراعما يرمي ػػػػ. ككالسعػػػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبيف  الصػػػػػػػراععميو في جزء و
 ... ،العسكريػػػػػػػةك  ،األمػػػػػػػػػػنيةك الدّْينية، ك االقتصادية، ك الٌسياسػػػية،  يامن بظبللو عمى كؿ القضايا كالممفات

ة كمف ػػػػف إلى سكريػػػمف اليم األكسػػػػط الشػػػػرؽعمى الدكؿ في  الةػػػبالكك الصػػػػػػػراع ينعكس ماػػػػػك .كغيرىا
اة في ػػػة كالمعانػػاستمرار العداء بيف الغريميف يطيؿ أمد األزم أىفَّ كػػما  .يفػػػناف كفمسطػػػإلى لب العػػػػراؽ

 ي، فقد أصبحػػػػدبمكماس ٌسياسػػػي أك ، خاصةن في ظؿ استبعاد التكصؿ إلى حؿبالتحديد ىذه الدكؿ
ا ػػػػنقسمن مي  مثبلن  ػػػػػػػػػػػػػػػ بيف الرياض كطيراف الصػػػػػػػراعك  التنافسقدـ ساحة أ لحدإ ييعدالذم  ػػػػػػػػػػػػػػػ نافػػػلب

األزمة التي نجمت عف ا ػػػػػكم ،إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافأك  السعػػػػػػػػكدية ضدَّ  مع / فػػػيعسكر ا عمى نفسو إلى مي ػػػداخمين 
 يحمؿ الجنسية السعػػػػػػػػكدية السعػػػػػػػػكديةب )مكلكد رمػػػػد الحريػػػي سعػػػالكزراء المبنانمجمس استقالة رئيس 

                                                           
، المصري اليوم ("، ترجمة: فاطمة زيداف،2-1تصؿ إلى كاشنطف ) اإليرانػػػػػػػػػػػية - السعػػػػػػػػػػكديةكيـ غطاس، "الحرب ( 1)

 <http://bit.ly/2KWvQy4>، في:2018 فبراير 02شكىد في 



 :الثــــــــــــالـــــــث الفصـــــــل
 وتـــــــــداعياتــــــــــــو السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع مــــستقــــــــبل 
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ا( ا لعدد كبير ػػػػػكفقن ف .السٌُّنية كالشّْيعية اإلقميمػػػػػػػيتيفسكل صكرة مف التنافس المتنامي بيف القكتيف  أيضن
عبر حصرينا بيثت  التي لبلستقالة المبنانػػػي عمى رئيس الكزراء السعػػػػػػػػكديكفضغط كػػػاف مف المراقبيف، 

الضغط عمى عف طريؽ زعزعة استقرار ىذ البمد الصغير ىدفو ( العربػػػػػػػػػٌيةقناة ) السعػػػػػػػػكديةالقنكات 
  .حزب اهلل آال كىك افػػػلبن في إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافحميؼ 

ات النفكذ كالمصالح الجيكستراتيجية ػػػػى رىانػػػتبق ػػػةراؽ، كسكريػػػالعك ا، ػػػف أيضن ػػػػػكفي اليم
مف تنامي الطاًئفية  الصػػػػػػػراعف فيزيد ػػػػالبحري الجزيرة الصغيرةا ػػػػمستمرة. أمٌ  السعػػػػػػػػػػكدية– اإليرانػػػػػػػػػػػية

حيث قايضت  ،الصػػػػػػػراعكعدـ استقرار األكضاع، كحٌتى القضية الفمسطينية تـ التضحية بيا نتيجة ىذا 
ارت إليو صحيفة ػػػييف حسب ما أشػػػػػة الفمسطينية لصالح اإلسرائيمػالقدس كعاصمة لمدكل السعػػػػػػػػكدية

ى رئيس السمطة الفمسطينية ػػػمحمد بف سمماف التق السعػػػػػػػػكدمد ػػػػػي العيػػػػكل أىفَّ ؾ ػػػ، ذلمزـــــورك تايــــنيوي
بالتخمي عف القدس الشرقية كعاصمة الدكلة الفمسطينية لصالح ا ػػػمحمكد عباس كعرض عميو اقتراحن 

  .(1) رؽ المدينة المقدسةػػمدينة أبك ديس جنكب ش

 السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي نتيجة الصػػػػػػػراع ػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػف السعيد تعيسن ػػػػػػاليم أصبح ،فػػػػفي حي
كىك في حالة أقرب إلى الحرب األىمية المصبكغة بمكف طاًئفي مقيت بيف  ػػػػػػػػػػػػػػػ سنكات منذ ستمرالمي 

راؽ غير مستقرو ػػػػجماعات كطكاًئؼ تمقى الرعاية كالدعـ مف طيراف كالرياض. بينما مازاؿ كضع الع
كفي . داعش( )ظيكر امت فيو الطاًئفية كاألصكلية إلى درجة غير معقكلةػػػػ، بؿ تن2003 عاـ منذ

تمردة لجماعات المي ا لصد د مكجيا إلى حد كبيرػػػػلمرئيس بشار األس اإليرانػػػػػػػػػػػيدعـ الة كاف ػػػسكري
ي ػػػػعبر إسقاط أىـ حميؼ استراتيج إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكحمـ ىذه األخيرة في إضعاؼ  السعػػػػػػػػكديةالمدعكمة مف 

 ليا.

ا تفكؾ المنظكمة الخميجية نتيجة األزم الصػػػػػػػراعات ػػػػػداعيػػػف تػػػكم رية كالمزيد مف ػػػػة القطػػػأيضن
ارىا عمى ػػإجب محاكلةر ك ػػػػي مف خبلؿ فرض الحصار عمى قطػػػػالخميج العربػػػػػػػػػيٌ التفكؾ في الصؼ 

عف مقابمة تمفزيكنية  اإليرانـــــــــــية لألنباء ميـــــر وكـــــالــــــة، كحسب ما نقمتو السعػػػػػػػػكديةاالمتثاؿ لسمطة 
ن ــم بـــتمي، فإٌف األمير الشاب األمريكػػػػػػية (CBS) سي بي أسر عمى شبكة ػػػأجريت مع أمير قط

                                                           
)1  (

Yves Cornu, "Jérusalem le spectaculaire revirement de l'Arabie saoudite" , Le Point, 06/12/2017, at : 

<https://bit.ly/2NgJgCu> 
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يو، كفي حالة لـ تنجح جيكد رأب ػػػكعم .(1) "إيـــــــــــــــــرانلن يتراجع عن التعاون مع  أَنَّوُ " :، صرحدــحم
 ار. ػػػيني حتمؿ أفٍ ي فمف المي ػػػػمجمس التعاكف الخميجدكؿ بيف  الصػػػػػػػراع

ىذا المرة  قد يككفتسٌمحه ، التسٌمحالخطيرة المزيد مف السباؽ نحك الصػػػػػػػراع ات ػػػػيػػػػف تداعػػػػػكم
 السعػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػيالصػػػػػػػػػػػػراع  أىفَّ  ًسيَّماا، كىذا أكيد ال يخدـ استقرار المنطقة ال ػػػػػنككين  فيو اؽػػػالسب

مع السداسية اإليرانػػػػػػػػػػػي اؽ النككم ػػػاالتف ػػػػػػػػػػػػػػػ منواألمريكػػػػػػي بعد االنسحاب ػػػػػػػػػػػػػػػ قد قكض عمى حد ما 
التي طاؿ  أسمحة الدمار الشامؿ لمشكمة امتبلؾارزنا لحؿ سممي ليذه ػػػػػكالذم أعتبر معممنا ب الدكلػػػػية
ككم، ػػػػامجيا النػػػتستأنؼ طيراف برن حتمؿ أفٍ مف المي  وي كعميو، فإنٌ  .اإلسبلمػػػيفي العالـ العربػػػػػػػػػٌي ك  أمدىا

ذا المزيد مف التفكؾ ػػػ، نتيجة ىككيةػػػالحصكؿ إلى القدرة الن إلى بشتى السبؿ كفي المقابؿ تسعى المممكة
 مزيد مف التدخؿ في شؤكنو.بفكؾ أصبلن ك المي اإلسبلمػػػي العربػػػػػػػػػٌي ك في العالـ 

 َأنَّوُ " بقكلو: ضمارفي ىذا المً  (Max Fisherشر )ـــــس فيـــــماك األمريكػػػػػػيي ػػػالصحف يرػػػػشكيي 
 إيـــــــــــــــــرانبين  والصـــــــراعاريخ الخصومة ـــإذا أردت تفسير تفكك الشرق اْلوسط فما عميك سوى تتبع ت

ؿ كالمممكة ػػػػسرائيإ كأىفَّ  ًسيَّما الي ػػػػػإسرائيم – سعػػػػػػكدمتقارب  الصػػػػػػػراعما نشب عف ػػػك .(2) "والسعــــــــودية
، كقد اتضح إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافككم مع ػػػػاف المتاف تعارضاف بشدة االتفاؽ النػػػعتبراف الدكلتتي  السعػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌية

ة، كالتي اختار فييا ػػػاء األزمة القطريػػػبشكؿ جمي أثن السعػػػػػػػػكديةي تجاه التقارب مع ػػػػالمكقؼ الصييكن
ؿ لـ ػػػػة مع إسرائيػػػالقطريالعبلقػػػػػػات  أىفَّ ، عمى الرغـ السعػػػػػػػػكدييفلى جانب إالصياينة االصطفاؼ 

ات تجارية كاقتصادية مع ػػػة السباقة إلقامة عبلقػػػػكف كانكا مف الدكؿ الخميجيػػػػالسكء، فالقطريتككف بذلؾ 
، صاحب الكتاب (Sammy Revel)يل ـــــي ريفـــساماف ػػػػ، أيف ك1996 عاـابتداءن مف  إسرائيػػػػؿ

سرائيو ر ــقطالمشيكر:   ي لممكتب التجارم في الدكحة. ػػػمدير إسرائيمأٌكؿ  ،السريةالعالقــــــات ل ممف ــا 

التي كقعت  ةد األخطاء االستراتيجيػػػػي بمثابة أحػػػالصييكن – السعػػػػػػكدمارب ػػػػذا التقػػػػى ييعدك 
 العربػػػػػػػػػٌيةكالعديد مف الشعكب كاألنظمة  السعػػػػػػػػكديةفييا المممكة إذ نتج عنو المزيد مف التباعد بيف 

 "يـــدوي صديقــــدو عــــع"عمى نيج  السعػػػػػػػػكديةاستمرار  أىفَّ األمر، حيث  ذاالرافض لياإلسبلمػػػية ك 
كال غيرىا  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكالتي ال تستطيع ال  السعػػػػػػػػكديةسيأدم ال محالة بالمساس بأىـ عكمؿ القكة 

                                                           
 11 في شكىد، 2017أكتكبر  29، وكالة مير لألنباء"، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافأمير قطر: لف نكقؼ قناة الجزيرة كال تعاكننا مع ( "1)

 <http://bit.ly/2Nu7CYX> :في ،2017نكفمبر 
)2  (

MAX FISHER, " How the Iranian-Saudi Proxy Struggle Tore Apart the Middle East", The New York 

Times, NOV. 19, 2016, accessed on 13/10/2017, at:<https://nyti.ms/2CDWsMX> 
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دارتيا لؤلمعف البي  ةالناتجاإلسبلمػػػية تمثؿ في الزعامة منافستيا فييا، كالمي  اكف ػػػعد الجيكبكليتيكي ليا كا 
 المقدسة. 

ي ػػػػرؽ أكسطػػػػي كالشػػػػالخميج اإلقميمػػػػػػػي لمنػػػػػػػػػظاـراؽ ػػػػالمزيد مف االخت الصػػػػػػػراعج عف ػػػػما نتػػػػك
مصالحيا كتحمي  السيطرة عمى المنطقة الكحيدة التي تحتكر األمريكػػػػػػيةالكاليات المتحدة تيعد حيث لـ 

أصبحكا  ػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػب الركسعمى غرار الدي  ػػػػػػػػػػػػػػػ ييف كخصكميا كذلؾػػػػحمفائيا الغرب أىفَّ بؿ عسكػػػػرينػػػػا،  فييا
اإلقميـ.  ىذا كعمى التغمغؿ أكثر في مف أجؿ ضماف مصالحيـ، كالحصكؿ عمى منطقة نفكذ، يتنافسكف
 ًسيَّما النجد الكاليات المتحدة باعتبارىا أكبر قكة ال تعارض كثيرنا ىذه التدخبلت  ،ددػػػػذا الصػػػػكفي ى

أيف لعبت ىذه األخيرة الدكؿ األكركبية.  كباألخص، (NATO)الناتك حمؼ تمؾ الصادرة عف حمفائيا في
ا ػػػ، كم1991في عاـ  العػػػػراؽ بدءن مفالتي قادتيا الكاليات المتحدة كب الحر  جؿ أدكارنا مساعدة في

كاف  2003، كفي عاـ 2001سبتمبر  11 ىجمات بعد أفغانستافالحرب في أعباء جزءن مف تحممت 
 أىفَّ  ،قةػػػكالحقي .(1) العػػػػراؽ ضدَّ ة الثػػػػػانػػػػػػػػػػيحرب الكف حمفاء حقيقيف مع الكاليات المتحدة في ػػػػالبريطاني

يا، ػػػي، كركسػػػاد األكركبػػػالرئيسية مثؿ الكاليات المتحدة، كاالتحالدكلػػػػية الجيات الفاعمة  ػػاتػػػٌسياسػ
يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافف تجاه المنطقة ك ػػكالصي ، السعػػػػػػػػكدية – اإليرانػػػػػػػيةالعبلقػػػػػػات ذات أثر بميغ عمى ديناميات  ا 
كالتعاكف بيف الدكؿ  األمػػػػػػػػػػفالعظمى لمحد مف التكترات اإلقميمية كتشجيع  لالقك  ٌسياسػػػة أىفَّ  ذلػػؾ

ؾ، فإٌف التنافس بيف ػػػػ. كعمى النقيض مف ذلكالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبيف العبلقػػػػػػات سيحسف  اإلقميمػػػػػػػية
سيؤدم إلى تفاقـ التكترات  اإلقميمػػػػػػػييفا كاستخداميـ لمككبلء ػػػػحالين  ا ىك حاصؿػػػػىذه القكل العظمى كم

 القائمة بيف طيراف كالرياض.

 – اإليرانـــــــــــي لمصـــــــراع الدولـــــية التـــــــــــــــداعيـــــــــــــات: الثـــــانــــــــــي المطمب 

 السعــــــــــودي

ىذا ات ػػػػتداعيإقميمػػػػينا إاٌل  اصػػػػػػػراعن  السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي لصػػػػػػػراععمى الرغـ مف ككف ا 
كالذم مف ارات ػػػػػابر لمقػػػػع الصػػػػػػػراعأصبح  بحيثط ػػػػػرؽ األكسػػػػمنطقة الخميج كالشتجاكزت   الصػػػػػػػراع

 ،اػػػيػػػرؽ أسػػػفي ش ؾػػػػه كذلنجد أفٍ  بصكرة أكيدة مكفمي ىك ما ػػػك ،ا السكداءػػػفريقيأنجده في  مكف أفٍ المي 

                                                           
(1)

 Richard L. Russell, "The Gulf in a Wider Context: Outside Nation-States in the Intensifying Iranian Arab 

Security Competition", in: Gawdat Bahgat, Anoushiravan Ehteshami & Neil Quilliam, Security and 

Bilateral Issues between Iran and Its Arab Neighbours, (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017(, 43. 
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نشير  كسنحػػػاكؿ أفٍ التحالفات التقميدية،  الصػػػػػػػراعل عدتا ػػػا، كمػػػػنجده حاضرنا في أكركب مكف أفٍ ا مي ػػػػكم
 . الصػػػػػػػراعإلييا  امتدات الجديدة التي ػػػػإلى بعض الساح

ريعية  - نّْفطية كما نعمـ بيا كىي دكؿػػػػػر أك ليػػػػعاني دكلة مثؿ الجزائا تي ػػػفريقيأاؿ ػػػػي شمػػػػفف
، بينما تستفيد إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافكغريمتو  السعػػػػػػػػكدية النّْفطبيف عمبلؽ  النّْفطيالصػػػػػػػراع ات ػػػػاز مف تداعيػػػػبامتي

، حيث برز عدد مف المستفيديف مف تراجع أسعار الصػػػػػػػراعأطرؼ أخرل عمى األقؿ اقتصادينا مف بقاء 
شير . كيي لمنّْفطعتبر نعمة اقتصادية تعزز مف مستكل األداء االقتصادم لمدكؿ المستكردة الطاقة التي تي 

 أىفَّ  أفريقيػػػا شمػػػػاؿحكؿ منطقة  يـــك الدولــــالبن عدة مف ًقبؿ( المي 2018الصادر في )التقارير  أحد
أسعار س شيدت تحسننا في مكازيف معامبلتيا التجارية بعد انخفاض فكاتير ػػػر كتكنػػػػرب كمصػػػػالمغ
أثرنا مف حيث مكاقفو ػػػػتالعربػػػػػػػػػٌي  ربػػػأكثر الدكؿ في منطقة المغ ييعدى ػػػاألقص ربػػػػػػالمغكلعؿ . (1) النّْفط

 مع الدبمكماسية عبلقاتو في قطع السعػػػػػػػػػػكدم، أيف لـ يتردد – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراعتجاه  الٌسياسػػيػة
 البكليساريك جبية بتزكيديقـك  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف مف المدعـك يػػنانػػػالمب اهلل حزب أىفَّ االدعاء  مف خبلؿ طيراف

(Polisario Front) الصػػػػػػػراع نجد مكقؼ الجزائر تجاه ،ؿػػػػالمقابكفي  .ةػػالغربي الصحراء في باألسمحة 
داث ػػمف األح الجزائر بعد مكقؼ ًسيَّما ال ،أقرب إلى طيراف منو إلى الرياض السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي
 ،اإلرىاب اإلسبلمػػػي لمحاربة التحالؼ يا بػ: ال عمىتتصكي ذاػػػػة الخميجية، ككػػػػػة كمف األزمػػػػػفي سكري

 ال ػػػػػػػػػػػػػػػ: س دكؿ صكتت بػػػػذا كانت كاحدة مف خمػػػػ، كبي2015 عاـ السعػػػػػػػػػػكدية في اقترحتو الذم
 إسبلمية. 41 مف أصؿ ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف، كقط العػػػػراؽ،ة، ػػػػر، سكريػػػػكىي: الجزائ

ينية المزيد مف التقارب عمى ػػػػػػالص – السعػػػػػػػػػػكديةالعبلقػػػػػػات تشيد  فقدأسيػػػا، رؽ ػػػفي ش أٌمػػػػا
ا النّْفطستفيديف مف انخفاض أسعار عتبر مف أكبر المي تف ػػػالصي أىفَّ اس ػػػأس أكبر  ثػػػػػانػػػػػػػػػػيكىي  خصكصن

ترفض االعتراؼ بجميكرية  السعػػػػػػػػكدية العربػػػػػػػػػٌيةكانت المممكة  خاصة بعدماالعالـ،  لمنّْفط فيسكؽ 
ات دبمكماسية بيف الدكلتيف قبؿ ػػػػػػعبلق أٌيةاؾ ػػػػػحيث لـ تكف ىنبالشعبية كدكلة في الماضي  الصيػػػف
ف لتنكيع قاعدتيا االقتصادية ػػػػتعميؽ التقارب مع الصي اكؿػػػػتحالمممكة  اتتػػػػكبالتٌالي ب .1990عاـ 

ؤخرنا في ذا التقارب مي ػػػػ. كقد تجمى ىاإلقميمػػػػػػػيةالميـ في التحكالت  الصيػػػني الٌسياسػػػيكلكسب المكقؼ 
براـ صفقات بقيمة  2017في مارس  الصيػػػفاف األخيرة إلى ػػػالممؾ سمم السعػػػػػػػػكدمزيارة العاىؿ   65كا 

                                                           
 31، معيد واشنطنالسعػػػػػػػػػػكدم عمى منطقة شماؿ أفريقيا"،  –نكح اليرمكزم، "عف تداعيات الصػػػػػػػراع اإليرانػػػػػػػػػػػي ( 1)

<https://bit.ly/2lSE2Ad>، في:2018فبراير  03، شكىد في 2016مارس 
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 الصيػػػففي لمضغط عمى  كالعػػػػراؽالخميج  نّْفطف عمى ػػػا الصيػػػػا فاكضت أمريكػػػ. كم(1) مميار دكالر
  .(2) 2011 سنة إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافحٌتى تقبؿ العقكبات عمى 

ىي ببل ك  كبؾاأل منظمة في األقكل العضكاف اػػكىم كطيراف الرياض بيف اردةػػػػالب ربػػػالح إفٌ 
 تعكيـٌسياسػػػتيما ضمف  طكيمة لفترة تاستعمم فالمممكة. النّْفط أسعار انخفاض أسباب مف شؾ كاحدة

 مف اآلخر الجانب عمى (إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف) منافستيا إضعاؼ بيدؼ األسعار منو ضربك النّْفطية  السكؽ
ىذه  لكفٌ . النّْفط عائدات مف المائة في 70 مف عمى أكثر الحككمية اميزانيتي تعتمد يتكال الخميج،
القياسي  عجزال الصػػػػػػػراع نتيجة تداعيػػػػػػات مف تعاني المممكة جعؿ إلى ت في نفس الكقتأد الخطكرة

انخفاض عنو  الذم ينجر السعػػػػػػػػػػكدم – الصػػػػػػػراع اإليرانػػػػػػػػػػػيات ػػػػػػتداعي أىفَّ ما يعني  ىذا .في الميزانية
 الصػػػػػػػراعية الحالػػػػة ىػػػذه تػػػػؤدم كػػػػما البمديف. في كبلتدمير ميزانية الدكلة  إلى مدؤ يفط أسعار النّْ 

 يعني ما أسػػػػرع، بشكؿ كالمالية الطبيعية مكاردىما استنفاذ إلى المنطقة في ريعيتيف دكلتيف ألكبر
 .الداخمػػػي االستقرار ييدد ما البطالة دالتػػػػػمع كارتفاع التنمية مستكل انخفاض

 الدكلػػػػيةاإلسبلمػػػية د مف المنظمات ػػػالعدي كصمت إلىالمكاجية بيف الدكلتيف  أىفَّ ما ػػػػك 
. كعف اإلسبلمػػػيكمنظمة التعاكف  ،كمجمس التعاكف الخميجي ،العربػػػػػػػػػٌيةجامعة الدكؿ  :مثؿالدكلػػػػية ك 
تكظؼ  أفٍ  السعػػػػػػػػػػكديةحيث استطاعت  الصػػػػػػػراعفي  اككاضحن  اكبيرن  افقد كاف ليا دكرن  ةذه األخير ػػػى

ضدَّ اردة ػػػػدكلة مسممة، في حربيا الب 57أكبر ىيئة دكلية بعد األمـ المتحدة، حيث تضـ  ثػػػػػانػػػػػػػػػػي
القرار طيراف  اتيـحيث  ،2016جانفي  21في  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافضدَّ ، مف خبلؿ القرار الصادر إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

 اإلسبلمػػػي المؤتمر منظمةظمت  فضػػػبلن عف ذلػػػػؾ ،بدعـ اإلرىاب كالتدخؿ في شؤكف البمداف األخرل
  .(3) اإلعداـ في حؽ الشيخ نمر النمر حكـ تنفيذ تجاه كبدكف أم مكقؼ صامتة

ؾ الدكلة كيزيد مف احتماؿ ػػػضعؼ تماسك ما يي ػػػػتنامي الطاًئفية كى الصػػػػػػػراعات ػػػػف تداعيػػػػكم 
الشّْيعية  - ات، حيث تدمر الطاًئفية السٌُّنيةلؤلقميٌ  الٌسياسػػػيالتمردات كالنزاعات االنفصالية كالتكظيؼ 

 الصػػػػػػػراع تداعيػػػػاتأخطر  ييعد أيفتطرؼ، صكلي كالمي كر األي ؾ عف تبمكر الفً ػػػط، ناىيػػػػرؽ األكسػػػالش

                                                           
، معيد واشنطناألمريكية"،  -السعكدم كمحدكدية تأثيره عمى العبلقات السعكدية  - أحمد القيسي، "التقارب الصيني( 1)

<https://bit.ly/2lNGx71>، في:2018فبراير  03، شكىد في 2018فبراير  02
 العربـــــــــيّ المركز "، )سمسمة ممفات(، اإليرانػػػػػػػػػػػية -العربػػػػػػػػػٌية محمد حامد األحمرم، "األكىاـ كالحقائؽ في العبلقات  (2)

 .3، ص 2011 ،ياساتلألبحاث ودراسة السّ 
)3  (

Ildus G. Ilishev, "The Iran-Saudi Arabia Conflict and its Impact on the Organization of Islamic 

Cooperation", Woodrow Wilson International Center for Scholars,30/01/2016,at: 

<https://bit.ly/2aMXpol> 



 :الثــــــــــــالـــــــث الفصـــــــل
 وتـــــــــداعياتــــــــــــو السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع مــــستقــــــــبل 
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جتمعي أك داخمي مي كػػػػاف سكاءن  األمػػػػػػػػػػففإٌف  ،ذاػػػػى ىػػػػد، كعمتشدٌ التكفيرم كالمي كر لذلؾ التفريخ لمفً 
دم إلى المزيد ؤ ال محالة سي األمػػػػػػػػػػفإٌف انعداـ  .تضرريف مف ىذه الكضعيةالمي أٌكؿ سيككف  إقميمػػػػػػػي

العبلقػػػػػػات  فػػػي نظريػػػات عرؼيي  ماظاميف فيػػػػػما يدخؿ الن التسٌمحكتكثيؼ  األمػػػػػػػػػػنيةمف التعزيزات 
رم السباؽ المحمـك ػػػػػنتيجتيا تحكؿ المنطقة إلى حمبة لمتنافس العسك () األمػػػػػػػػػػنيةالمعضمة : الدكلػػػػية بػػ
-The Military)ري ـــي العسكــــع( الصناعـــجمالمُ ) ورــــالمح ييعد ،الةػػػػالح هي ىذػػػػح. كفنحك التسمٌ 

Industrial Complex)  حالحرب كالسباؽ نحك التسمٌ ف، الصػػػػػػػراعأكبر المستفيديف مف استمرار كتنامي 
 رزـــــروجول ـــــبعمى رأم البركفسكر  العسكريػػػػػػػةلقطاع الصناعات  ا كحيكينػػػػادن ػػػػجيٌ  ارن ػػػػأم ما ىػػػػما إالٌ 

(Paul Rogers)
 ().  

يػػػػػػػػػػػػػػػػػراف السعػػػػػػػػكديةبيف  الصػػػػػػػراع بأىفَّ  ،ؾ إذفػػػػػػػال ش رؽ ػػػػمشل كبيرة معضمةن  ييشكؿ بػػػػات كا 
نعطفنا ا، كىي تعرؼ مي ػػػفي أكجيا حالين  السعػػػػػػػػكدية – اإليرانػػػػػػػيةات ػػػػػالخبلف أىفَّ ما ال شؾ ػػػػط، كػػػػاألكس
إذ  ،كيدخؿ المنطقة في دكامة أخرل مف الفكضى كعدـ االستقرار النػػػػػػػػظاميفيدد بقاء لمغاية قد يي ا خطيرن 
أكثر  إقميمػػػػػػػيةاؾ ممفات ػػػػعقدة، كىناعديِّا، فيناؾ ممفات ثنائية مي ػػػال يزاؿ تص الصػػػػػػػراعي ؤشرالمي  أىفَّ 

 السعػػػػػػػػكدية – اإليرانػػػػػػػيةزمة األ أىفَّ يعني د ػػػػقا ػػػػم .(1) لـ يتـ التكصؿ إلى حميا أك تسكية بشأنيا تعقيدنا
أكثر في ظؿ  كالصػػػػػػػراع األزمة يطكؿ أمد تكقع أفٍ كمف المي  ،غير محدد المعالـطريؽ نيج ك  تسير في

رب ػػػالسعػػػػػػػػكدية ىي أق – اإليرانػػػػػػػيةالعبلقػػػػػػات  ة مفػػػػا، فالمرحمة الراىنإذ استمرار المعطيات الحالية.
بلؼ كالحدكد، كحٌتى الممفات كالقضايا محبل الخً المعالـ  محدد غيرلبلستمرار في المزيد مف لصػػػػػػػراع 

 الصػػػػػػػراع عممية فيـ كتفسير أىفَّ ما يعني م مسألة غاية في الصُّعكبة شكؿ دقيؽبتحديدىما أصبحت 
  .عكبةن كأكثر تعقيدناالسعػػػػػػػػػػكدم أصبحت أكثر صُّ  – اإليرانػػػػػػػػػػػي

 

 
                                                           

()  ٌجون ىارتزؿ مرة الباحث األلماني صاغ ىذا المصطمح ألك (John H. Herz) الواقعية  و:في كتاب 1951، سنة
 . Political Realism And Political Idealism السياسية والمثالية السياسية

( ) ات عالمية لصناعة السبلح ػػػػ( شرك10) في ىذا الصدد أكبر المستفيديف حيث مف ضمف أكبر عشر أمريكػػػػػاعد تي
جنراؿ ك ، (Boeing)شركة بكينغ ك ، (Lockheed Martin)تمتمؾ الكاليات المتحدة أىميا، عمى غرار: لككييد مارتف 

 .(Raytheon)فػرايثيكف ك ، (General Dynamics)داينامكس 
 ،اإليرانـــــــيةلمدراسات  العربـــــــــيّ مركز الخميج "، اإليرانػػػػػػػية -السعػػػػػػػػػػكدية محمد بف صقر السممي، "مستقبؿ العبلقات ( 1)

<https://bit.ly/2ILN3UM>، في:2017مايك  23، شكىد في 2016يكليك  10



  واستنتاجــــــــــــــات خــــــــــــــالصـــــــــــــة
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 واستنتاجــــــــــــــات خــــــــــــــالصـــــــــــــة

 اريخػػػػت ةػػدراس أىفَّ يكمف في  الثػػػػػانػػػػػػػػػػي الػػػػبػػػػػػػػػاب امكف استخبلصو مف ىذـ ما يي ػػػؿ أىػػػػػلع
 مف ركبكمي  عقدمي  مزيجه  فيي كاحد نمط عمى تكف لـ أىنَّيالنا يبيف  السعػػػػػػػػكدية – اإليرانػػػػػػػيةالعبلقػػػػػػات 
 إعبلمينا ًسيَّما ال عمى نطاؽ كاسعة تداكلكالمي الكثير مف التفسيرات الشائعة  أىفَّ ما ػػػػك .اكفػػػكالتع الصػػػػػػػراع

 محاكلةاب تتعمؽ بػػػا ألسبػػػػػبيف طيراف كالرياض، إمٌ  ةستديمالمي  الصػػػػػػػراعغير دقيقة لتفسير حالة تيعد 
 كع كحيثياتو.ػػػبالمكض ياأك نتيجة جيم ػيةكٌسياسػػألىداؼ  الصػػػػػػػراعمغالطة الرأم العاـ كتكجيو 

طاب الخً  أىفَّ  السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي لمصػػػػػػػػػػػػراع ة األكاديميةػػػػػا مف الدراسػػػا يتبيف لنػػػمػػػك
عينة كيكلييا أىمية اب مي ػػالتركيز عمى أسب ػػػػػػػػػػػػػػ اإليرانػػػػػػػػػػػيأك السعػػػػػػػػػػكدم سكاءن ػػػػػػػػػػػػػػ عمد تي يػػػػاإلعبلم

اـ ػػػأم أىنَّنػػاتدؿ الدراسة العممية  كػػػماالحو، ػػػدافو كمصػػػعمى حساب البقية بما يتماشى طبعنا مع أى
ابنا رئيسية ػػػسميو أسبني  أفٍ  مكفيي اْلّول الصنف لمصػػػػػػػػػػػػراع.  ؤديةاب كالعكامؿ المي ػػػصنفيف مف األسب

 حكؿ لمصػػػػػػػػػػػػراع، كىي تتمحكر المنبع الرئيسيتيعد حيث  ،السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي نيكية لمصػػػػػػػػػػػػراعكبي 
 مف األسباب الثـــــانــــــــــي الصنف ماػػػػبين النّْفط.ك  الدّْيف،ك  ،الييمنة )القكة( :مثمثبسميو ني  مكف أفٍ ما يي 
اػػػػأك ف زءن ػػػتيعد ج أىنَّياذا لعدة اعتبارات لعؿ أىميا ػػػكى ،رغـ أىميتيا أك الفرعية الثانكية أقرب إلى فيك  رعن

يتـ  تختفي في مرحمة ما أك أفٍ  مكف أفٍ ابتة إذ مف المي ػػػػغير ث أىنَّيا ناىيؾ ة،ياب الرئيسػػػمف أحد األسب
 تعكيضيا بسبب جديد.

اب ػػػتغٌيرات ضمف األسبمي  ةػػػػا أربعػػػػصنفن ة فرضيات البحثػػ، كبعد دراسدـػػػاطنا بما تقػػػكارتب
 الرئيسية لمصػػػػػػػػػػػػراع كىي مف حيث األىمية عمى النحك التٌالي:

  ليس فقط عمى النػػػػػػػػػظاـ اإلقميمػػػػػػػي،  ،بالييػػػػػػػمنػػػػػةيتعمؽ  األٌكؿ ٌسياسػػػيالسبب الرئيسي
ا ٌنما بالييػػػػػػػمنػػػػػة الركحية كالثقافيةكا    ؛أيضن

  ي عند ػػػالخميجاإلقميمػػػػػػػي يتعمؽ بتصكر األمػػػػػػػػػػف  نيػػػػػأمالسبب الرئيسي الثػػػػػانػػػػػػػػػػي
 المتحدة؛رب كبالتحديد الكاليات ػػالغ معكالعبلقة الصػػػػػػػراع طرفي 

 تضارب بيف النّْفطية المي  ةٌسياسػػػالبيتعمؽ  اقتصادم السبب الرئيسي الثػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػث
 ؛الغرميف

 بيف الٌكىىابٌيةالصػػػػػػػراع  ضمفيندرج  كثقافي إيديكلكجي الػػػػػػػػػرابػػػػػػػػػػػػػػػػع السبب الرئيسي - 
مينية - كالشّْيعية السعكدية  .الخي
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 كم لؤلقمٌيات كالطكاًئؼػػػالتكظيؼ الٌسياس :كؿ مف فييالفرعية  أك انكيةػػػالث ابػػػػا األسبػػػػػأمٌ 
مبدأ تصدير ك ؛ ة الممكية الكراثيةػػػة الجميكرية كاألنظمػػػالصػػػػػػػراع بيف األنظمك  ادؿ بيف الطرفيف؛ػػػتبالمي 

 يجب أىنَّوي  بىٍيدى . أحػػػػػػػػػداث الربيػػػػػػػػع العربػػػػػػػػػيٌ  ،؛ كأخيرناالبرنامػػػػج النػػػػككم اإليرانػػػػػػيك اإليرانػػػػػػػػػػػية؛  الثكرة
 أىنَّيافرعية إاٌل إلى  ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػنامف طرف ػػػػػػػػػػػػػػػ األسبػػػػاب هىذتصنيؼ رغـ  ا، إذػػػػنقطة ميمة ىنإلى االنتباه 

ا أكبر مف ػػػػزنا إعبلمين ػػػػأخذ حيػػػػالبعض منيا قد ي أىفَّ ؾ ػػػػالصػػػػػػػراع، ناىي في صيركرة ةه ؤثر مي ك  يمةه مي 
ٌنما بككنيا  انكية ال يتعمؽػػالث األسباب و، فإٌف تصنيفيا في خانةػػػػ، كعميالرئيسية األسبػػػػاب بأىميتيا كا 

 الرئيسية السالفة الذكر.  األسبػػػػاببرتبطة مي 

ا ػػػػػص ييعدالدائر بيف الغرميف  الصػػػػػػػراع أىفَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػ بعد الدراسة العممية ػػػػػػػػػػػػػػػ اػػػػح لنػػػيتضك  راعن
، كغيرىا االقتصادم...يني مع اإليديكلكجي مع مع الدّْ الٌسياسػػػي اد، يتداخؿ فيو ػػػػا كاألبعػػػد الزكايعدتمي 

 السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي لمصػػػػػػػراعأكثر األسباب تفسيرنا  أىفَّ بىٍيدى د كصريح، ػػػػػإذ ال يكجد سبب كاح
مكف كصؼ ما يحصؿ ، حيف يي الٌسياسػػػيعد ار البي ػػػػػتندرج في إطكالٌسياسػػػي ى المنطؽ العممي ػػػػكأقربيا إل

لمقكتييف  يفالٌسياسػػػيازعه في الرؤية كالمنطؽ ػػػػتنك  ٌسياسػػػي عداء أىنَّوي  كالسعػػػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبيف 
 ختمؼ الكسائؿ كاألكراؽفي ذلؾ مي  كالنفكذ مستعمميف الييػػػػػػػمنػػػػػةلى إاف ػػػػػيسعى الطرف أيف، اإلقميمػػػػػػػيتيف

 احة.ػػػػالمت

 يييػػػػػػػمفقائـ عمى مف  إذف كالسعػػػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافبيف  اهػػػػرح الدائر الصػػػػػػػراعر ػػػػإٌف تفسي
 تيعد ؾػػػذل ىعم لمكممة الكاسع بالمفيكـ الييػػػػػػػمنػػػػػة فٌ إ، الفارسػػػػػػػػي - العربػػػػػػػػػيٌ  الخميج عمىكيبسط نفكذه 

 في تأثيرنا كأكثرىا بؿ كطيراف الرياض بيف المستديمة التكتر حالة في ياػػػكأقدم ةيالرئيس ابػػاألسب مف
 النيائية غايتيا في مرتبطة دائمنا تبقى أىنَّيا اػػػعممن  ،أخرل عكامؿ كجكد ىذا ينفي أفٍ  دكف الصػػػػػػػراع
النػػػػػػػػظاميف  بيف المكاجيات عف مسؤكلية األكثر كانت رئيسية ؿػػػعكام ةػػػبلثػػػػػث أىفَّ  ماػػػػك .بالييػػػػػػػمنػػػػػة

 : كىي

 ؛كالثقافية يديكلكجيةاإل االختبلفات (1
 المنطقة. في األمريكػػػػػػي كدػػػالكجك  األمػػػػػػػػػػنيالتصكر  (2

  ؛األكبؾ قيادة أجؿ مف الٌسياسػػػػة النّْفطية المتباينة كالكفاح (3

 كالكثافة المدل،ك  الًحدَّة،مف حيث  السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراع أىفَّ ا القكؿ ػػػمكننما يي ػػػػػػك
كبل الٌسياسػػػي في  ي مرتبط ببيينة النػػػػػػػػظاـػػػػسميو داخمني  مكف أفٍ يي  ،ٌكؿاأل :تغٌيريفأك مي  أثر بعامميفػػػيت

ككذا  ،في البمديف كتكجياتيا الٌسياسػػػية النُّخبة الحاكمةك  الٌسياسػػػييف، طبيعة النػػػػظاميفحيث  مف البمديف
ا ػػػػ. أمٌ يا كطرؽ التعامؿ معيماػػػكأزمات الدكلػػػػية لمٌسياسػػػةكأخيرنا تصكرىما  لبعضيما البعض،نظرتيا 



  واستنتاجــــــــــــــات خــــــــــــــالصـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 يايتسنمك ، الصػػػػػػػراع الٌسياسػػػي كفي النػػػػػػػػظاـ ؤثر فيتي معكامؿ الخارجية التي لفيك أقرب  الثانػػػي، تغٌيرالمي 
كالسعػػػػػػػػػػكدم،  اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػظاميف اتػػػػمف سمككي في العديد حجر الزاكية ييعد الذم، األمريكػػػػػػيالدكر 

ا  ييعدال  إٌف الصػػػػػػػراعاؿ، فػػػؿ حػػػكعمى ك اإلقميمػػػػػػػي. النػػػػػػػػػظاـ(الكضع )ذا فضبلن عف ػػػى صػػػػػػػراعن
ا –إيرانػػػػػػػػػػػينا  ٌنما تتشابؾ معو كفيو عكام ،سعػػػػػػػػػػكدينا خالصن ا نحك المزيد ػػػػؿ كأطراؼ خارجية تدفعو إمٌ ػػػػكا 

  مف التصادـ أك التقارب أكثر.

ا تقدـ ماػػػػب اطناػػػػػكارتب  بنظرية السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراع تفسير عبالصٌ  مف، أيضن
ا بؿ مي  مػػػػستقػػػػػػػػبؿ أىفَّ كػػػػما  .فقط كاحد( تغٌيرمي ) سبب جامعة مانعة أك بيمنا في الصػػػػػػػػػػػػراع ال يزاؿ غامضن

ع أك استشراؼ ػػػعممية تكق ةظؿ التحكالت كالتطكرات الدكلػػػػية الكثيرة كالمتسارعة كالتي تجعؿ مف أيٌ 
عكبة. عممية غير دقيق  تخصصيفا ككذا العديد مف المي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يبقى مف جية نظرن أىنَّوي  بىٍيدى ة كفي غاية الصُّ

المزيد مف التصادـ كالصػػػػػػػػػػػػراع في ظؿ استمرار األكضاع  ػػػػػػػػػػػػػػػ أقػػػرب إلى السيناريك التشاؤمػػي أىم
، بينيما ات طبيعيةػػػلقياـ عبلق الطرفيف متييئة أماـكغير  ةالطريؽ طكيم تو، مازالػػػكعميعمى حاليا. 

يتطمب المزيد مف الصبر  تراكـ عبر سنكات طكيمة مف التنافس كالصػػػػػػػػػػػػراعإذابة الجميد المي  أىفَّ ؾ ػػػذل
 أىفَّ الصػػػػػػػػػػػػراع الميعقد، حيث  ىذا آثػػػػاراإلرادة مف الطرفيف لتجاكز مخمفات ك  كفي نفس الكقت الكثير مف

 ييعد أمرنا ػػػػػػػػػػػػػػػ الحالي الكقت في ػػػػػػػػػػػػػػػ المشتركة المصمحة عمى مبنية طبيعة عبلقػػػات إلى الكصكؿ
  تبادلة.المي  كالرغبة الثقة مع انعداـ ًسيَّما ال اؿػػػػالمن عبصٌ 

ػػػػػا مف فيي في الميجمؿ تخمؽ الصػػػػػػػػػػػػراع،أٌمػػػػػػا تداعيػػػػػات  التي  الكطنية عبر الفكضى نكعن
كاالستقرار كالتدخؿ في شؤكف الغير، ناىيؾ عف تنامي  المثالية لزعػػػػزعة األمػػػػػػػػػػف الظركؼ تكفر

 سكريػػػة مف ػػػػػػػػػػػػػػػ بأكممو األكسػػػػط الشػػػرؽ بالفعؿ تزعزع الصػػػػػػػػػػػػراع التطرؼ كاألصكلية. إٌف عكاقب
 إذا إالٌ  لمصػػػػػػػػػػػػراع حؿ إلى التكصؿ مكفيي  ػػػػػػػػػػػػػػػ. كعميو، ال النّْفط قطاع إلى كاليمػػػػف العػػػػراؽ إلى كلبػػػناف
 السعػػػػػػػػػػكدم – ػػػػػػياإليرانػػػػػ الصػػػػػػػػػػػػراع جرعة ككثافة أىفَّ  إالٌ . تنفيذه ثـ كسط حؿ عمى الطرفػػػػاف اتفؽ
 .القريب كالمتكسط المستقبؿ كاقعػػػػينا عمى األقؿ في غير يبدك ذلؾ يجعؿ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

436 

 

 خـــــــــــــــــاتــــــــــــمــــــــــــــــــــة

 السعػػػػػػػػػػكدم – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػراع أىفَّ ة ػػػػىذه الدراسخػػػػػػػػػػػػػػػػػاتػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كؿ في ػػػا القػػػػننػػػػػمكيي 
فالمسائؿ الخبلفية كثيرة  ،األمدعقدة كالطكيمة المي الدكلػػػػية  راعيةػػػالصاؿ عمى الحاالت ػػػػيقدـ لنا خير مث
لى درجة إ الصػػػػػػػراعكصؿ  جدنا بحيث ا نقاط التكافؽ كاالشتراؾ فيي نادرةػػػػمٌ أ ،مستمر كىي في تزايد

التي لـ  كلـ يبؽ سكل الحرب الساخنة المباشرة ،باحةمي ساليب كاألدكات كؿ األ جعمتالتكتر  عالية مف
 اف. ػػػػجربيا الطرفيي 

تتنافس فييا  إقميمػػػػػػػيةاردة ػػػػرب بػػحل كيرب تحكلت المنطقة إلى حبمةالجك المي  ىذا رػػػػكعمى إث
ا إلى ػػػفي حالة تعيدن .عمى جميع األصعدة كالنفكذ كالييػػػػػػػمنػػػػػة كةػػػعمى الق كالسعػػػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

اد السكفياتي عمى ػػػػطبي بيف الكاليات المتحدة كاالتحالقي  الصػػػػػػػراعاف ػػػػخمسينيات القرف الماضي أيف ك
في  لمع ما جر  ا ال تتطابؽػػػػحالة دراستن أىفَّ ى الرغـ ػػػكعم الطرفيف.بسقكط أحد  ىالذم انتيك أشده، 

ا بؿ تتدخؿ مكفؽ رغبتي الصػػػػػػػراعفي  يتحكمافال  يفتصارعالمي  الطرفيف أىفَّ ؾ ػػػػاردة، ذلػػػػالحرب الب
مكف نفي بعض مظاىرة الحرب ال يي  ،ذاػػػػػع ىػػػػم .كحدكده الصػػػػػػػراعالقكل الكبرل في تحديد نتيجة 

الحرب اإلعبلمية ك ، كالسعػػػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافاإليديكلكجي بيف  الصػػػػػػػراعاردة الحقيقية، عمى غرار ػػػالب
المحمكـ عمى  السباؽك الحركب بالككالة كالتحالفات، ك ، ةالحركب االقتصاديك كالكبلمية كالدعاية، 

 الًحدَّةكصؿ لدرجة مخيفة مف  الصػػػػػػػراع أىفَّ د بما ال مجاؿ لمشؾ ػػػػؤككميا مظاىرة تي  إلخ.... ح،التسمٌ 
ضافة إلى ذلؾ كالخطكرة.  – اإليرانػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراعالعديد مف األسباب جعمت مف  اؾػػػىن ،كا 
 كصػػػػػػػراعاإليديكلكجي  الصػػػػػػػراعو، إذ يجمع بيف ػػػاد كاألكجػػػاألبع دعدتا مي ػػػػا متشابكن ػػػػصراعن  السعػػػػػػػػػػكدم

و تػػػمف حيث شرعي يػػػالٌسياس بالنػػػػػػػػػظاـينا مرتبط بدرجة كبيرة ػػػػراعنا استراتيجػػػػػػالمصالح، ما جعؿ منو ص
  .وػػػػكديمكمت

، كال الييػػػػػػػمنػػػػػةمف أجؿ  الصػػػػػػػراعؤدية إلى تردم األكضاع ىك اب المي ػػػر األسبػػػػؿ أكثػػػػكلع
فٌ  يةػػػػالٌسياس الييػػػػػػػمنػػػػػةنقصد ىنا   .ٌسياسػػػيةالغاية األخيرة  تكان فقط بؿ أف األمر يتجاكز ىذا، كا 

أك  العسكريػػػػػػػة لمييػػػػػػػمنػػػػػةجاء ليس فقط مف أجؿ مشركع  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراففي اإلسبلمػػػي  النػػػػػػػػػظاـ أىفَّ ؾ ػػػػػلذل
 كىي يسعى إلى تجريد المممكة مف أقكل أسمحتيا كأىـ أدكات نفكذىا أالٌ  أىنَّوي ، بؿ فحسب الٌسياسػػػية

ى ػػػذا يخشػػػػػكعمى ى .كرعايتيا لؤلماكف المقدسة مف خبلؿ احتكارىا لئلسبلـاإلسبلمػػػي تزعميا لمعالـ 
أك  شّْيعةخر، كىـ في ىذا ال يفرقكف بيف آتيديد  المساس بيذا االحتكار أكثر مف أمٌ  السعػػػػػػػػػػكديكف
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كالزعامة  السعػػػػػػػػػػكديةي في المنطقة ىك بمثابة تيديد غير مباشر لمشرعية ػػػػإسبلمنػػػػػػػػػظاـ  سٌُّنة، فأمٌ 
 .ةاإلسبلمػػػي

 عدنابي  ػػػػػػػػػػػػػػػ يناػػػعالمأصبح  الذم ػػػػػػػػػػػػػػػ اإلقميمػػػػػػػي لمصػػػػػػػراعاب األخرل لتعطي ػػػكجاءت األسب
الجديدة التي  اإلقميمػػػػػػػيةاردة ػػػط بمثابة الحرب البػػػػرؽ األكسػػػػفي الش الٌسياسػػػةى أصبحت ، حتٌ ًحدَّةأكثر 

ضمف ما ػػػػ، كىممفات المنطقةمختمؼ  األدكار فيك  عمى القكة كالنفكذ كالسعػػػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافتتنافس فييا 
 أىفَّ يف، حيث يستعممكف مختمؼ أنكاع األكراؽ ككسائؿ الضغط المتاحة بما في ذلؾ الدّْ  المكاجية ىذه

. ناىيؾ عف كالسعػػػػػػػػػػكدم اإليرانػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػظاميف، ىي صفة مشتركة بيف الٌسياسػػػةيف يف كتدّْ الدّْ  تسيَّيس
في التصكر  تناقضعنو ما نتج مح السباؽ المحمكـ عمى التسمٌ  ات كصكالن إلىكاألقميٌ  النّْفطكرقة 

  عكبة.أصبح الكصكؿ إلى تفاىـ بيف الغرميف أمرنا في غاية الصُّ  بحيث اإلقميمػػػػػػػيتيفلمقكتيف  األمػػػػػػػػػػني

جيكستراتيجي حيث  الصػػػػػػػراعلى إ كالسعػػػػػػػػكدية إيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالخصكمة بيف  تػػػتحكل ،وػػػعميك  
 ال، كاستقرارىا نياػػػػا ألمالمتزايد في المنطقة يشكؿ تيديدن  اإلقميمػػػػػػػي اإليرانػػػػػػػػػػػيالنفكذ  أىفَّ رل الرياض ػػػت

ا في دائمن  ةناف كىي مستمر ػػػػف كلبػػػ، كاليمػػػػةكسكري العػػػػراؽطيراف تسكب مكاقع جديدة في  أىفَّ  ًسيَّما
 العسكريػػػػػػػة ، فتعتبر نفسيا محاطة بالقكاعدإيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافا ػػػػ. أمٌ ككمػػػػكالني ػػػالصاركخ رمػػػالعسك برنامجيا

تجرم  ،اسػػذا األسػػػػكعمى ى كف إلى إضعافيا بشتى السبؿ.ػػػػاف يسعػػػػككذا جير ة.ػػػػالغربيك  األمريكػػػػػػية
  .اإلقميمػػػػػػػية كالزعامة القيادةمعركة ضارية بيف البمديف مف أجؿ 

ا خاسر بغض مىبيذه الكتيرة لو نتائج عكسية عمى الطرفيف، فكبل الصػػػػػػػراعرار ػػػكيبقى استم
عمى في ثركات المنطقة ك  ةا الفائر األكبر، فيي القكل اإلمبريالية الكبرل الطامعػػػػػتيجة، أمٌ النظر عف الن

يتكجب عمى كبل البمديف االلتفاؼ حكؿ المصالح  ،وػػػكعمي .يػػػػاف الصييكنػػػالكيك  المتحدة الكاليات رأسيا
يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافك  السعػػػػػػػػػػكديةمف تضافر الجيكد بيف دكلتيف في حجـ  ةكالتركيز عمى الفكائد الناتج ةالمشترك . ا 

بؿ في خدمة البمد  فحسب الصػػػػػػػراعككذا تركيز الجيكد المبذكلة كاألمكاؿ المصركفة ليس مف أجؿ 
كتتقدـ  ترتقي ا ماػػػغالبن  بمثؿ ىذه األمكر وي نَّ ألى ، يكالتنمية بمختمؼ أنكاعيا كالتطكر العممي كالتكنكلكج

 األمـ كليس بشراء األسمحة كقتؿ األبرياء. 

 في الٌسياسػػػية اداتػػػػالقيإٌف كالتي تقكؿ  المحزنة الحقيقة أخرل مرة الصػػػػػػػراع ذاػػػى ما يبيفػػػػك
 يػػػسمم حؿ إلى التكصؿ أجؿ مف كالتفاىـ كالحكمة الرؤية إلى تفتقراإلسبلمػػػية  البمداف أغمبية
مف خبلؿ رؤية  أىدافيا معالجة الجانبيف كبلل الٌسياسػػية القيادة تحاكلحيث . راعاتػػػػػلمص يػػػكعقبلن

 . ككؿ كالمنطقة الناس عمى البعيدة المدل ثػػػػاراآل تتجاىؿ دل، كفي نفس الكقت نجدىاػػػقصيرة الم
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 السعػػػػػػػػػػكدية اإلقميمػػػػػػػييفكالتطاحف بيف الغريميف  الصػػػػػػػراعبيدؼ تحكيؿ حالة و، ك ػػػكمن 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػرافك  عدد  نقترحإلى عبلقة طبيعية يسكدىا التعاكف كالتفاىـ كالتنسيؽ ضمف المصالح المشتركة،  ا 

 اتػػػػػػرسـ كجو أفضؿ لمعبلق في اليسير كلك بالنذر تسيـ فٍ شأنيا أمف  التي التػػػػػػػػػكصيػػػػػػػاتمف 

 عمى النحك اآلتي:  ،العدائية بيف البمديف اإلقميمػػػػػػػية ذات التكجيات

 حؿ القضايا  محاكلةكالتكتر ك  الصػػػػػػػراع ٌسياسػػةالحكار بدؿ  ٌسياسػػةالطرفاف  التزاـ
 ؛الخبلفية بالطرقة السممية كالدبمكماسية

 كاستقرار المنطقة  أمػػػػػػػػػػفالخارجية لكبل الطرفيف بما يتناسب مع  ٌسياسػػةيؿ في العدتال
 ؛كدعـ الككبلء ةػػػػػمنػػػػػػػاليي ٌسياسػػةكالتخمي عف 

 كعدـ الدخؿ في  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػرافالداخمػػػي  ٌسياسػػػيال المشيد في كاالعتداؿ االنفتاح ادةػػػزي
 ؛ادتياػػػػػة لمدكؿ المنطقة كاحتراـ سيالداخمػػػيالشؤكف 

 ؛التركيز عمى نقاط التبلقي كتجنب نقاط االختبلؼ 

 ؛الكؼ عف الدعاية السمبية المركج ليا مف الطرفييف 

 ؛بيف البمديف كاالستثمارم تدعيـ التعاكف كالتبادؿ االقتصادم 

  كاستقرار  أمػػػػػػػػػػفتضمف  اإلقميمػػػػػػػيؤلمػػػػػػػػػػف لنية مشتركة ػػػػػػػػأم ٌسياسػػةاالتفاؽ عمى
 ؛المنطقة كمصالح مختمؼ األطراؼ

  ؛حالتسمٌ كالكؼ عف السباؽ نحك  العسكريػػػػػػػةالتقميؿ مف النفقات 

 ؛بذؿ جيكد كساطة لمتقريب كجيات النظر بيف الطرفيف 

 ؛الدكلة المتقدمة في مجاؿ التعاكف كاالعتماد المتبادؿ األخذ بتجارب 

  ًبنشر مبادئ اإلسبلـ السمحة عف طريؽ المنظمات  كر األصكلي كالمتطرؼمحاربة الف
 ؛في كبل البمديف كالجمعيات الدّْينية كالخيرية

 ؛الخميجػػػػي - يػػػػالحكار الخميج المزيد مف تشجيع 
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  كذا ك  ،المؤسسات االقتصاديةبيف ك  يػػالمدنتشجيع التعاكف بيف منظمات المجتمع
  ؛التبادؿ الثقافي

 ؛النُّخب مف الطرفيف مختمؼ بيف التكاصؿ تعزيز 

 ؛تشجيع مبادرات التقريب بيف المذاىب 

 يػػػكالدّْين ٌسياسػػيعدـ الخمط بيف ال. 
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ياسية، فمسطيف: السٌ  "، )رسالة ماجستير غير منشكرة في العمـك2005-1997، العربػػػػػػػػػيٌ الجكار 

 (.2014جامعة األزىر، 
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"، في منطقة الخميج مػػػػػػػػػػفاألك  السعػػػػػػػػكديةياسة الخارجية السٌ "آؿ رشيد، حمد بف محمد.  .2
الجزائر: كمية العمكـ السياسية  الدكلػػػػية،العبلقػػػػػػات ياسية ك أطركحة دكتكراه غير منشكرة في العمكـ السٌ )

 (.2012 - 2011كاالعبلـ، جامعة الجزائر،
لجنكب شرؽ آسيا بيف النػػػػػػػػػظاـ اإلقميمػػػػػػػي الدكر الصيني في "دنداف، عبد القادر.  .3

ياسية تخصص ، )مذكرة مػػػػػػػػاجستير غير منشكرة في العمكـ السٌ "2006_1991االستثمار كالتغيير 
 (.2008 / 2007دكلية كدراسات استراتيجية، الجزائر: جامعة الحاج لخضر باتنة عبلقات 
كأثرىا عمى تكجو  اإليرانػػػػػػػػػػػية - السعػػػػػػػػكديةالعبلقػػػػػػات " السديرم، سمطاف فايز. .4

"، )رسالة ماجستير غير 2012 – 2006لمفترة مف  السعػػػػػػػػكدمالقكمي  مػػػػػػػػػػفكاألياسة الخارجية السٌ 
 (.2012 األردف: جامعة مؤتة، ياسية،السٌ منشكرة في العمـك 

كسطي بعد الحرب أالشرؽ  النػػػػػػػػػظاـفي  اإليرانػػػػػػػػػػػيي ػػػػػاإلقميمالدكر " آمنػة. عيساكة، .5
،  كالعبلقػػػػػػات الدكلػػػػيةياسية فرع الدبمكمػػػػػاسية ماجستير غير منشكرة في العمكـ السٌ  مذكرة، )الباردة"

 (.2010/  2009الجزائر: جامعة الحاج لخضر باتنة 
 منػػػػػػػػػظاـلاالستراتيجي  مػػػػػػػػػػفاأل"ميددات  .فضؿ المكلى حامد، بياء عبد الكاحد .6
ياسية، في العمكـ السٌ ("، )أطركحة دكتكراه غير منشكرة 2008 - 2001) يػػي الخميجػػػػػاإلقميم

،  (.2011جػػػػػػػامػػػػػػػػعة الخػػػػػرطػػػػػػػػػـك
"، )ماجستير السعػػػػػػػػكديةياسية الخارجية اليحيى، عبد الرحمف. "العكامؿ المؤثرة في السٌ  .7

، غير منشكرة في العمكـ السٌ   (.2009ياسية، جامعة الخرطـك
 ــــــــــــــــــــــــــــرونية:لكتـــالمصــــــــــــــــــــــــــادر اإل   - ث

، 2015يكليك 09: شؤون خميجية"المعضمة األمنية كتصاعد اإلرىاب في الخميج."  .1
 <http://bit.ly/2uxf2U9> :في، 2017سبتمبر 23شكىد في: 

"استنكار مف سماحة األستاذ الشيخ محمد كاظـ الخاقاني بسبب إعداـ المجاىد  .2
 <http://bit.ly/2mvpCGK> في:، 2017سبتمبر  23شكىد في:  النمر."العبلمة الشيخ نمر باقر 

 :وكالة أنباء فارس "األزمة الخميجية: ىؿ ييعزؿ "بف نايؼ" بتيمة التخابر مع قطر؟" .3
 >http://bit.ly/2zC64Kf<في: ، 2017سبتمبر  04، شكىد في 2017يكنيك 19

 05: قناة الكوثر الفضائية"اإلماـ الخميني.. تصدير الثكرة أـ تصدير النمكذج؟."  .4
 <http://bit.ly/2LkDp0Q> في: ،2017مايك  06شكىد في  ،2017فبراير

ياسية المعيد المصري لمدراسات السّ "القكل االقتصادية في المجتمع اإليراني."  .5
 <http://bit.ly/2NayzjX>في: ، 2017يكنيك 19، شكىد في 2015أكتكبر 30: واالستراتيجية
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 CNN : تفكيؾ خمية إرىابية يدعميا "أذناب االستكبار" بالمنطقة."إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف" .6

 >https://cnn.it/2KZxXkF<: ، في2017 يكنيك 19، شكىد في 2015 أكتكبر 30 : ّيةالعربـــــــــب
لمدراسات المعيد المصري السعكدية."،  العربػػػػػػػػػٌيةياسية في المممكة "خريطة القكل السٌ  .7

 <http://bit.ly/2Lv2Vxe> في: ،2016: ياسية واالستراتيجيةالسّ 
لترامب لمعمؿ انتاج االرىاب اقميميان كسبب  أٌكؿ زيارة"شمخاني: مف العجيب أف تككف  .8
 23، شكىد في 2017مايك  28، 9578، رقـ 37السنة  :العربـــــــــيّ كييان سبتمبر."  11حادثة 
  >http://kayhan.ir/ar<:، في2017سبتمبر 
وکالة  عاما كانت عامبل لنشر ايديكلكجية العنؼ."  60"الريجاني: السعكدية كمنذ  .9

 >http://bit.ly/2NLAnB3<في: ، في 2017 يكنيك 01، شكىد في 2017مايك 23 :نباء فارسأ

: ساسو بوست السعكدية األخيرة.""محمد بف نايؼ.. الخاسر األكبر مف التغييرات  .10
 <http://bit.ly/2uvEpoB>: ، في2017 مايك 30، شكىد في 2017 أبريؿ

فبراير  1616: كارون ثقافي"محمد طاىر آؿ شبير الخاقاني رحمة اهلل عميو."  .11
 <http://bit.ly/2uzIybL>:، في2017سبتمبر  23، شكىد في: 2012

، 2017 يكنيك 18: ساسو بوست السيمطة؟."في « محمد بف سمماف»"مف ىـ رجاؿ  .12
 >http://bit.ly/2Jl62pP<: ، في2017 أغسطس 18شكىد في 
سبتمبر  23شكىد في:  ،2003 أبريؿ 30 :الجزيرة. نت"كثيقة "شركاء في الكطف."  .13

 <http://bit.ly/2zPoaIC>: ، في2017
ياسٌية كتاريخٌية سٌ  –"حكؿ اليكية الكردية: رؤية اجتماعٌية  جعفر شيخ. اإلسبلمػػػي، .14

سبتمبر  23، شكىد في: 2017مايك  08 :مدارات كدرترجمة: مسمـ طاالس( ) (."1)
2017:<http://bit.ly/2uGDdhW>  

: جريدة الشرق اْلوسط"إيراف كعسكرة البازار."  آؿ الشيخ، عبد الممؾ بف أحمد.  .15
 <http://bit.ly/2L55GII>، في: 2015 يكليك 02، شكىد في 2009 يكليك 18، 11190العدد 

 Times York New : 19؟."إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف"ىؿ يمكف أف تتغير  عادؿ بف أحمد. الجبير، .16

  >https://nyti.ms/2uuDrZG< : ، في2016مارس  06شكىد في  ،2016 يناير

 16: اليومرأي ”!." الحاقدة عمى العرب“ إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف"نفكذ العرب في  ياسيف. جميؿ، .17
 >http://bit.ly/2NkM1C2<في: ، 2017 سبتمبر 23، شكىد في: 2015 مارس

ياسة القكل الصغرل في الخميج.. احتكاء "التحكط االستراتيجي: سٌ  جكزانسكي، يكئيؿ. .18
 ،2015 أغسطس 24: المركز اإلقميمي لمدراسات االستراتيجيةنمكذجان." )إعداد: باسـ راشد(  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

 <http://bit.ly/2mdudNz> ، في2017 سبتمبر 23شكىد في: 

http://kayhan.ir/ar
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 الجدول فيرس  

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
ار المحافظ ــــ( يتضمن أىم نقاط االختالف بين التي10جدول رقم ) (01رقم )

 اإليرانـــــــــــيةاإلسالمـــية صالحي في الجميورية ار اإلـــوالتي
66 

 -( يوضح القوة العسكريـــــــة لدول الخميج العربـــــــــّي 15جدول رقم ) (02رقم )
 الفارســــــــي

580 

 582 والسعــــــــودية إيـــــــــــــــــران بين القوة متغّيرات يوضح( 10) رقم جدول (03رقم )

 الخرائط فيرس  

رقم 
 الخريطة

 الصفحة الخريطة عنوان

الشرق ( في الشّْيعي-السَُّني) الطاِئفي( توضح التوزيع 10رقم ) خريطة (01رقم )
 اْلوسط

520 

 022  إيـــــــــــــــــران في والدّْيني الِعرقي التوزع توضح( 15) رقم خريطة (02رقم )

 اْلشكال فيرس 

 الصفحة الشكلعنوان  الشكلرقم 
يني والمذىبي في الخميج ( توضح التوزيع الدّْ 10دائرة نسبية رقم ) (01)رقم 

 الفارســــــــي -العربـــــــــيّ 
520 
 

 

 

 

 



 الــــــفـــــيـــــــــــرس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 الــــــــمحتــــــــــــويــــــــــــات
 الصفحة

 أ مةقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ مُ 

 اْلّول: الــــبـــــــــاب
 الصــــــــــــراع طـــــــــــــرفي حــــــــــــــول  دراســــــــــــة

17 

 اْلّول: الفصـــــــل
 القرار فيو ُصْنــــــــــع اتـــــــوآلي اإليرانـــــــــــيي ـــياسظام السّ ــــــــالن

19 

 اْلّول: المــــــبحــــــــث
في الجميورية اإلسالمـــية  الّسياســـيالفواعل الرسمية في صناعة القرار 

 اإليرانـــــــــــية

20 

 20 )الُمرشـــــــد ( القائــــــــــــــــــــد اْلّول:طمب ـــــــــالم

 26 ةــــــــــــاكمــــــــــــــــالح الثـــــانــــــــــي: الـــــــــسمـــــــــــــــــطات المـــــــــطمب

 27 ةـــــــس الجميوريــــــــرئي اْلّول:رع ــــــــــــالف

 32 البرلمان(اإلسالمـــي ): مجمس الشورى الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

 35 ة ــــــــ: السمطة القضائيالثــــــــــــالـــــــث الفــــــــــــرع

 41 رارـــــــــــــــــــالق ُصْنـــــــــــــــــــع مـــــــجالـــــــــــــسالثــــــــــــالـــــــث:  المـــــــــطمب

 41  مجمـــــس الخبـــــراء )مجمـــــس خبـــــراء القيـــــادة( اْلّول: الفــــــــــــرع

 44 الدستور(أوصياء الدستــــور ): مجمـــــس صيانــــة الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

 46 لمنــــــــظام: مجمع تشخيص المصمحة العميا الثــــــــــــالـــــــث الفــــــــــــرع

 48 (SNSC) اإليـــــــــــــــــرانيالوطني اْلعمى  اْلمــــــــــن: مجمس الـــــــــرابــــــــــــــــع الفــــــــــــرع

 50 إيـــــــــــــــــران فــــــــــي التيـــــارات الّسيـــاسيـــة: الـــــــــرابــــــــــــــــع المـــــــــطمب

 52 إيـــــــــــــــــرانفي  التيـــــارات الّسيـــاسيـــةفي معنى  الفــــــــــــرع اْلّول:



 الــــــفـــــيـــــــــــرس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 53 المبدئيون والمعتدلون() حافظينالمُ  تيــــــــار: الفــــــــــــرع الثـــــانــــــــــي

 61 نــــــــالحييــــــــــار اإلصـــــــــــ: تيالفــــــــــــرع الثــــــــــــالـــــــث

 :الثـــــانــــــــــي المــــــبحــــــــث
في الجميورية اإلسالمـــية  الّسياســـيالفواعل غير الرسمية في صناعة القرار 

 اإليرانـــــــــــية

68 

 68 لي والحوزة العممية(ينية )الُماّل دّْ ــــــــــــــوى الــــــــــــــــاْلّول: الق المـــــــــطمب

 68 تبمور الشّْيعــــية كإيديولوجية دولـــــة اْلّول: عــــنالفــــــــــــرع 

 70 وحـــدة مذىبية واختـــالف في الرؤى الّسياســـية يةـــمينقُـــّم والخُ الفــــــــــــرع الثـــــانــــــــــي: حـــوزة 

 77 اإليرانـــــــــــية ريةـــــــــــــة العسكـــــــــــــ: المؤسسالثـــــانــــــــــي المـــــــــطمب

 78 (GRI)حرس الثورة اإلسالمـــية  اْلّول: الفــــــــــــرع

 88 (Artesh) اإليرانـــــــــــية: جيش الجميورية اإلسالمـــية الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

 93  غير الرسميــــــــة ةــــــــــــوى االقتصاديـــــــالق :الثــــــــــــالـــــــث المـــــــــطمب

 93 (البـــــــــــازارالتجار ) نُّخبة اْلّول: الفــــــــــــرع

 99 (Bonyads) البـــــــونياد: الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

 :الفصـــــــل الثـــــانــــــــــي
 القرار فيو ُصْنـــــــــــعات ــــــــودي وآليـــــــالسع الّسياســـي النــــــــظام

106 

 اْلّول: المــــــبحــــــــث
 العربـــــــــّيةفي المممكة  الّسياســـيالفواعل الرسمية في صناعة القرار 

 الســـــعـــــــوديـــــــــــــــة

108 

 108 العــــيد( ولــــي ولــــي العــــيد ونوابــــو )ولــــيل ـــــــــــــاىـــــــــالع اْلّول: المـــــــــطمب

 108  (السعـــــــودي الممــــك) العـــــــــاىـــــــــــــل اْلّول:الفــــــــــــرع 

 113 (ولــــي العــــيد ولــــي ولــــي العــــيدالعـــــــــاىـــــــــــــل ) نـــواب الفــــــــــــرع الثـــــانــــــــــي:

 116 ةــــــــــــدولــــــــــــال طاتـــــــــــمــــــــــ: سالثـــــانــــــــــي المـــــــــطمب

 116 وزراءـــــــــــس الــــمـــــــــمج اْلّول: الفــــــــــــرع

 118 ورىــــــــــس الشـــــ: مجمالثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع



 الــــــفـــــيـــــــــــرس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

471 

 

 121 ةــــــطة القضائيـــــ: السمالثــــــــــــالـــــــث الفــــــــــــرع

 :الثـــــانــــــــــي المــــــبحــــــــث
العربـــــــــّية في المممكة  الّسياســـيواعل غير الرسمية في صناعة القرار ــالف

 ةـــــــــــــــوديـــــــعـــــالس

125 

 126 )آل سعود( ةـــــــة المالكـــــــــالعائم اْلّول: المـــــــــطمب

 126 سعود لمـــحة عامـــــة آل اْلّول:الفــــــــــــرع 

 127 السعـــــــودي البيت داخــــل اْلجنحة صـــــــراع: الثـــــانــــــــــيالفــــــــــــرع 

 145 الـــــّوَىـــــابّية ينيةدّْ ـــــــــــة الــــــــــــالمؤسس :الثـــــانــــــــــي المـــــــــطمب

 145  الـــــّوَىـــــابّية والدولــــة السعـــــــودي التاريــــخ والواقــــع اْلّول:الفــــــــــــرع 

 151 السعـــــــودية الدّْينية في الرسمية والنُّخبة الدّْينية المؤسسة :الثـــــانــــــــــيالفــــــــــــرع 

 157 الثــــــــــــالـــــــث: الـــــــــقبيمــــــــــــــــــــــةالمـــــــــطمب 

 158 الفــــــــــــرع اْلّول: الـــــــــقبيمــــــــــــــــــــــة والـــــقبائميــــــــــة مقاربٌة مفاىيمية

 161 السعـــــــوديةفي  ــــــةالـــــــــقبيمــــــــــــــــ: الفــــــــــــرع الثـــــانــــــــــي

 170 ةــــــــــــــــة واْلمنيــــــــــــوى العسكريــــــــــــــــــــــــــ: القالـــــــــرابــــــــــــــــع المـــــــــطمب

 170 )وزارة الدفاع والطيران( السُّـُعوديَّة الَممكيَّة الُمَسـمََّحة الُقّواتاْلّول:  الفــــــــــــرع

 176 )وزارة الحرس الوطني( السَّـُعوديَّ  الَوطنيّ  الَحَرس: الفــــــــــــرع الثـــــانــــــــــي

 177 وزارة الداخمـــية(الداخمـــي ) واْلمــــــــــنالشرطة  الفــــــــــــرع الثــــــــــــالـــــــث:

 181 النّْـــــــــــفـــــــــــــطس: ــــــــــــامــــــالخ المـــــــــطمب

 181 السعــــــوديين والّسياســـة النــــــــظام عمى النّْفط متغّير اْلّول: أثـــــرالفــــــــــــرع 

 184 السعـــــــوديةالح النّْفط من طرف ـــالثـــــانــــــــــي: التوظيف الّسياســـوي لس الفــــــــــــرع

 190 واستنتاجــــــــــــــات خــــــــــــــالصـــــــــــــة

 :الثـــــانــــــــــيالــــبـــــــــاب 
 وتداعياتـــــــــــو أسبابو السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع

197 

 اْلّول: الفصـــــــل
 اربـــــــد والتقـــــــبين التباع السعــــــــودية – اإليرانـــــــيةالعالقــــــات 

199 



 الــــــفـــــيـــــــــــرس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

472 

 

 )لمحة تاريخية(

 اْلّول: المــــــبحــــــــث
 م الشـــــاهــــــــل حكــــــــفي ظ السعــــــــودية – العالقــــــات اإليرانـــــــية
(1921 - 1979) 

201 

 :الثـــــانــــــــــي المــــــبحــــــــث
في ظل الجميورية اإلسالمـــية  السعــــــــودية – العالقــــــات اإليرانـــــــية

 اإليرانـــــــية
(1979 - 2015) 

207 

 :الثـــــانــــــــــي الفصـــــــل
 وديــــــــــالسع –ي ـــــــــــراع اإليرانـــــــاب الصــــــــــــــأسب

224 

 اْلّول: المــــــبحــــــــث
 السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي لمصـــــــراعة ـــــــيـــــاب الرئيســــــــــــاْلسب

224 

 224 (الُخمينيةالمـــــــــطمب اْلّول: الصـــــــراع اإليديولوجي بين الّوَىابّية واالثنا عشرّية )

 227 عـــــــن الّوَىـــــــابّيــة اْلّول:الفــــــــــــرع 

 235 ( الُخمينيةالفــــــــــــرع الثـــــانــــــــــي: عـــــــن االثنــــــــا عشرّيـــة )

 243 الفــــــــــــرع الثــــــــــــالـــــــث: الصـــــــراع الّوَىابــــــــّي / االثنـــــــــــــا عشـــــــــــري

 252  الطاِئفي )المذىبي( بين السَُّنة والشّْيعة الصـــــــراع: المـــــــــطمب الثـــــانــــــــــي

 253 ة إيتيمولوجية )تأصيمة(ــــدراسالطاِئفية ّول: الطاِئفة و اْل  الفــــــــــــرع

 256 الطاِئفي )المذىبي( بين السَُّنة والشّْيعة الصـــــــراع: الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

 264 السعــــــــودي – اإليرانـــــــــــي لمصــــــــــــراع: التفسير الطاِئفي الثــــــــــــالـــــــث الفــــــــــــرع

 271 اإلقميمـــــــي النـــــــــظام ضمــــن الييـــــــمنـــــة عمى الصـــــــراع: الثالــــــــث المـــــــــطمب

 271 والواقــــع النظـــرية في دراســــة: الخميجـــي اإلقميمـــــــي النـــــــــظام عمى الييـــــــمنـــــة: اْلّول الفــــــــــــرع

 275 الخميجــــي اإلقميمـــــــي النـــــــــظام عمى الييـــــــمنـــــة مقومــــات: الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

 284 لمصــــــــــــراع كتفسير اإلقميمـــــــي النـــــــــظام عمى الييـــــــمنـــــة: الثــــــــــــالـــــــث الفــــــــــــرع



 الــــــفـــــيـــــــــــرس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 291 الخميجي اإلقميمـــــــي واْلمــــــــــن القومـــــي نــــــــــ: اْلمالـــــــــرابــــــــــــــــع المـــــــــطمب

 292 والنظريـــة المفيوم :اإلقميمـــــــي واْلمــــــــــن القومـــــي اْلمــــــــــن: اْلّول الفــــــــــــرع

 298 عامــــة نظـــــرة الفارســــــــي - العربـــــــــيّ  الخميــــــــج أمــــــــــن: الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

 300 الفارســــــــي - العربـــــــــيّ  لمخميج اْلمــــــــــنية التصورات: الثــــــــــــالـــــــث الفــــــــــــرع

 اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع لتفســــير كـــمدخـــل النّْفـــــطيـــــة الّسياســـة: الخامــــس المـــــــــطمب
 السعــــــــــودي –

318 

 320 والسعــــــــــودية إيـــــــــــــــــران فـي والّسياســـــة النـــــظام عمى النّْفــــــط اكتشاف أثر: اْلّول الفــــــــــــرع

 326 السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع في مستقل كمتغّير النّْـــفــــط: الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

 :الثـــــانــــــــــي المــــــبحــــــــث
 السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي لمصـــــــراعة ـــــــيالفــــــــــــرعاب ـــــــــــاْلسب

335 

 335 والطواِئف الّسياســـوي لألقمّيات اْلّول: التوظيفالمـــــــــطمب 

 336 ات والطواِئف ى اْلقميّ ـــــــــــي معنــــــــف الفــــــــــــرع اْلّول:

 338 إيـــــــــــــــــراني ـــــــــــوالطواِئف ف اْلقمّيات: الفــــــــــــرع الثـــــانــــــــــي

 354 السعــــــــــودية فـــــــــــيات والطواِئف : اْلقميّ الثــــــــــــالـــــــثالفــــــــــــرع 

 363 بين اْلنظمة الجميورية واْلنظمة الممكية الوراثية الصـــــــراع: المـــــــــطمب الثـــــانــــــــــي

 363 أّية عالقـــة؟الممكية الوراثية  واْلنظمــــةة الجميورية ــــاْلنظم اْلّول: الفــــــــــــرع

 366 الخميني اإلمام وفمسفة ِفكــــر فيالممكية الوراثية  اْلنظمــــة: الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

 370 : مبدأ تصدير الثورة )نظرية التوّلي والتبّري(المـــــــــطمب الثــــــــــــالـــــــث

 370 اإليرانـــــــــــية الثــــورة تصدير اْلّول: فــيــــم مـــبدأ الفــــــــــــرع

 اإليرانـــــــــــية بين اليواجس السعــــــــــودية والبراغمـــــاتية الثــــورة تصدير مـــبدأ: الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

 اإليرانـــــــــــية
373 

 فــي مستقل كُمتغّيـــر اإليرانـــــــــــي النــــووي البرنامــــج: الـــــــــرابــــــــــــــــع المـــــــــطمب
 السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع

377 

 379 تاريخـــية لمحــــة: اإليرانـــــــــــي النــــووي البرنامــــج: اْلّول الفــــــــــــرع

 384 اإليرانـــــــــــي النــــووي البرنامــــج من السعـــــــودي الموقف: الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

 390 سعــــــــــودية – إيرانـــــــــــية نظر وجية من اإليرانـــــــــــي النــــووي االتفاق: الثــــــــــــالـــــــث الفــــــــــــرع

 396 – اإليرانـــــــــــي والصــــــــــــراع العربـــــــــيّ  الربيــــــــع أحـــــــــداث: الخامـــــس المـــــــــطمب



 الــــــفـــــيـــــــــــرس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
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 السعــــــودي
 397 المفيـــــوم فـــــــــــي قــــــــــــراءة العربـــــــــيّ  الربيــــــــع: اْلّول الفــــــــــــرع

 400 العربـــــــــيّ  الربيــــــــع أحـــــــــداث من السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي المـــــوقف: الثـــــانــــــــــي الفــــــــــــرع

 407 السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصــــــــــــراع فـــــــــــي كُمتغّير العربـــــــــيّ  الربيــــــــع: الثــــــــــــالـــــــث الفــــــــــــرع

 :الثــــــــــــالـــــــث الفصـــــــل
 وــــــــــــداعياتـــــــــوت السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراعبل ــــــــستقــــم

415 

 416 السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع مــــستقــــــــبل اْلّول: المــــــبحــــــــث

من وجـــية نظــــر بعض  :السعــــــــــودي –مــــستقــــــــبل الصـــــــراع اإليرانـــــــــــي  اْلّول: المـــــــــطمب
 البـــــاحثـــــين

417 

 423 السعــــــــــودي: أّي مــــستقــــــــبل؟ – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراع: الثـــــانــــــــــي المـــــــــطمب

 – اإليرانـــــــــــي الصـــــــراعات ـــــــــــــداعيـــــــــــــــ: تالمــــــبحــــــــث الثـــــانــــــــــي
 السعــــــــــودي

425 

 425 السعــــــــــودي – اإليرانـــــــــــي لمصـــــــراع  اإلقميمــــية التـــــــــــــــداعيـــــــــــــات: اْلّول المطمب

 – اإليرانـــــــــــي لمصـــــــراع الدولـــــية التـــــــــــــــداعيـــــــــــــات: الثـــــانــــــــــي المطمب
 السعــــــــــودي
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 433 واستنتاجــــــــــــــات خــــــــــــــالصـــــــــــــة

 436 خـــــــــــــــــاتــــــــــــمــــــــــــــــــــة

 440 قـــــــــائمة المراجـــــــــع

 467 الــــــــفـــــــــــيـــــــــــرس

 468 فيرس الجدول

 468 فيرس الخرائط

 468 فيرس اْلشكال

 469 المحتويات فيرس



« Le Conflit Irano-Saoudien et ses Implications sur les États de la Région» 

 (1979-2015) 

Résumé : 

Les Relations irano-saoudiennes sans aucun doute prennent une part importante sur le plan 

médiatique ou sur le plan académique. Un nombre important de chercheurs  axent  leur étude sur 

différentes spécialités, cela revient en premier lieu au caractère  important que revêt les deux pays sur le 

plan régional et international et la nature des relations qu’ils entretiennent .Cette relation a souvent 

connu de tensions et de conflits entre les deux régimes. La situation complexe qu’a connu les relations 

entre l’Arabie saoudite et l’Iran en particulier après 1979, et les ruptures répétées des relations 

diplomatiques ce qui rend le conflit actuel beaucoup plus difficile en raison des différents facteurs et 

interprétations par conséquent  les rapports entre les deux pays sont devenus source de provocations 

médiatiques. 
Par le biais de cette recherche on essaie de repérer les raisons qui se dressent  derrière  cette situation 

conflictuelle complexe et éclairer la problématique suivante : quelles sont les raisons du conflit entre les 

deux pays ? Et ce par l’intermédiaire d’étude de probabilités liées à cette problématique d’une part. Et 

d’autre part donner une vue globale portant sur l’avenir des relations des deux pays dans le cadre des 

développements  des évènements actuels. 
Mots-clés : Conflit ; Les relations irano-saoudiennes; Le système Saoudien ; Le système Iranien; Golfe 

Arabique (Golfe Persique). 

« The Iranian-Saudi Conflict and Its Implications for the States of the Region»  
(1979-2015)  

Abstract: 

Iranian-Saudi relations are one of the most controversial issues. On this basis, this study, which is in 

our hands, seeks to investigate the underlying causes of this complex conflict by attempting to answer the 

following problem: What are the causes and motives of the conflict between the Islamic Republic of Iran 

and the Kingdom of Saudi Arabia (after 1979)? 

On the other hand, this study also seeks to give a future vision of the relations between Iran and Saudi 

Arabia based on current events. 

Keywords: Conflict; Iranian-Saudi Relations; The Saudi System; The Iranian System; Arabian Gulf 

(Persian Gulf). 

 ّتداعٔاتُ علٙ دّل امليطق٘  الطعــــــــــْدٖ – اإلٓساىـــــــــــٕ الصـــــــساع

(9191 - 5192) 
 :امللخص

ًٛالطعــــــــْدٓ٘  – اإلٓساىـــــــٔ٘ اتــــالعالقما مً شك أٌ  علٙ املطتْٚ اإلعالمٕ أّ علٙ املطتْٚ  تصغل حًٔصا مًَنا، ضْا

األكادميٕ ّالبحجٕ، إذ حتظٙ باٍتناو العدٓد مً الباحجني ّالدازضني يف خمتلف التخصصات؛ ٓسجع ٍرا بدزج٘ كبريٗ 

بني  ّالصـــــــساعملكاى٘ الدّلتني اإلقلٔنٔ٘ ّالدّلٔ٘ ّطبٔع٘ العالق٘ اليت بٔيَنا، عالق٘ كاٌ عيْاىَا البازش التْتس 

ٌّليظامٔني. ا ع ، ّالقط9191ضٔنا بعد عاو  ال الطعــــــــْدٓ٘ – إلٓساىـــــــٍٔ٘رِ احلال٘ املعقدٗ اليت عسفتَا العالقات  إ

عْب٘ مبكاٌ، إذ تعددت األضباب القاٜه بٔيَنا مً الصُّ الصـــــــساعجعلت فَه  مما ات الدبلْماضٔ٘ بٔيَناــــاملتكسزٗ للعالق

ُٓالطعــــــــْدٓ٘  – اإلٓساىـــــــٔ٘ العالقاتفُٔ ّكجسٗ التفطريات حْلُ، ّأصبح مْضْع  قال ّاحًدا مً أكجس املْاضٔع كنا 

ًٗـــإث   .للجدل از

ٌّاس، ـــاضتياًدا علٙ ٍرا األض الكامي٘ ّزاٛ ٍرِ احلال٘ ٘ اليت بني أٓدٓيا تطعٙ إىل البحح يف األضباب ـــٍرِ الدزاض فإ

احلاصل بني  الصـــــــساعٍٕ أضباب ّدّافع : ما مفادٍاعقدٗ، ٍّرا مً خالل حماّل٘ اإلجاب٘ عً إشكالٔ٘ ٘ امُلـــالصساعٔ

ّّٔ٘املنلك٘  إلٓساىـــــــٔ٘اجلنَْزٓ٘ االضالمٔ٘  ّذلك عً طسٓق اختباز أّ باألصح دزاض٘  ؟الطعــــــــْدٓ٘ العسبـــــــــ

ٍرِ الدزاض٘ أًٓضا إىل إعطاٛ زؤٓ٘ اضتصسافٔ٘ مطتقبلٔ٘ حْل  تعكفكنا  الفسضٔات املستبط٘ بَرِ االشكالٔ٘ مً جَ٘، 

 .ثاىٔــــ٘ جَ٘ مً يف ظل التطْزات الساٍي٘ الطعــــــــْدٓ٘– اإلٓساىـــــــٔ٘ العالقات

 ؛الطعــــــــْدٖ  الّطٔاضـــٕ اليــــــــظاو ؛الطعــــــــْدٓ٘ – اإلٓساىـــــــٔ٘ العالقات ؛الصـــــــساع: الكلنات املفتاحٔ٘

ّٕ اخللٔج ؛اإلٓساىـــــــــــٕ الّطٔاضـــٕ اليــــــــظاو  .الفازضــــــــٕ  - العسبـــــــــ


