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 الدػدانية-اإليخانية العالقات شبيعة عغ حقيقية   وصػرة   واف   شخح تقجيع الى البحث ييجف      
 والػقػف   بو، وتسيدت تزسشتو ما واىع العالقات   تمظ جػانب ومعخفة ،2016-2005 السجة ابان
 في البحث اىسية وتكسغ .2016 عام قصعيا ثع ومغ تػتخىا في اسيست التي االسباب عشج

 عمى وانعكاساتيا ،2016-2005  السجة خالل والدػدان ايخان بيغ العالقات شبيعة عمى التعخف
 االستفادة ومحاولة الدعػدية، العخبية السسمكة مع السيسا العخبية الخميجية–الدػدانية العالقات

 سرالحال مشطػر وفق ايخان مع سميسة عخبية عالقات ورسع بشاء في وتجاعياتيا اشكالياتيا مغ
 وخسدة تسييج الى البحث تقديع تع .الدياسية والرخاعات السحاور عغ بعيجا عام بذكل العخبية
 فيسا .2005 عام حتى 1979 عام مشح الدػدانية - االيخانية العالقات التسييج تزسغ محاور،
 السحػر وخرز ،2016-2005 لمسجة الجولتيغ بيغ الدياسية العالقات االول السحػر تشاول
 العدكخية، العالقات لسػضػع الثالث السحػر وكخس ذاتيا، السجة ابان االقترادية لمعالقات انيالث

 في السؤثخة بالقزايا الخامذ السحػر واىتع الثقافية، العالقات مػضػع  الخابع السحػر عالج بيشسا
 قاتالعال خخج بيا البحث ىي انالتي وأىع االستشتاجات  .البحث مجة خالل البمجيغ عالقات
 العقجيغ عمى تديج لسجة وتعاون  واستقخار تحدغ مغ شيجتو مسا الخغععمى و  الدػدانية-االيخانية

 ليحه تشطخ كانت التي مشيا الخميجية السيسا العخبية الجول مغ العجيج قمق اثار وبذكل الدمغ، مغ
 ولع الستخاتيجية،ا الذخاكة التحالف او الى تخق  لع نياإال أ ليا، مباشخ تيجيج انيا عمى العالقات
 والتػتخ االستقخار بعجم الصػيل تاريخيا يتدع التي االيخانية–العخبية العالقات اشار عغ تخخج

 .ومخحمية تصمبت ذلظ انية   ضخوف وفق نذأت وانيا الرخاع، وحتى الدياسية والقصيعة
 االيخانية.-لعخبية؛ العالقات االيخانيةا–العالقات الدػدانية ؛ايخان ؛الكمسات السفتاحية: الدػدان

 
 

 د. دمحم عبج الخحسغ يػنذ العبيجي
 / جامعة السػصلأستاذ مداعج/ مخكد الجراسات اإلقميسية

   dr.mohamad_alobaidy@uomosul.edu.iq 

   

 

 2016-2005الدػدانية -العالقات اإليخانية

https://regs.mosuljournals.com/, 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 

mailto:dr.mohamad_alobaidy@uomosul.edu.iq
mailto:dr.mohamad_alobaidy@uomosul.edu.iq
https://regs.mosuljournals.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

                 
  

 

 

10 

 
 

 

:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

The research aims to provide a full explanation and a true picture of the 
nature of the Iranian-Sudanese relations during the period of study, to know the 
aspects of those relations and the most important and distinguished content of 
them, and to get the reasons that contributed to their tension and then cut them off 
in 2016. The importance of the research lies in identifying the nature of relations 
between Iran and Sudan during the period 2005-2016, and their repercussions on 
the Sudanese-Arab Gulf relations, especially with the Kingdom of Saudi Arabia, 
and to benefit from their problematic aspects to have sound Arab relations with 
Iran according to the perspective of Arab interests in general away from the 
political axes and conflicts. The research was divided into an introduction and five 
sections. The introduction included the Iranian-Sudanese relations from 1979 until 
2005. While the first section tackled the political relations between the two 
countries for the period 2005-2016, the second section was devoted to economic 
relations during the same period, and the third one covered the issue of military 
relations, While the fourth section dealt with the cultural relations, and the fifth 
one was concerned with issues affecting the relations of the two countries during 
the research period. The conclusion that the research came out with is that the 
Sudanese-Iranian relations, despite the improvement, stability, and cooperation 
they witnessed for more than two decades in a way that raised the concern of 
many Arab countries, especially the Gulf ones, which viewed these relations as a 
direct threat to them, these relations did not reach the alliance level or strategic 
partnership, and they did not depart from the framework of the Arab-Iranian 
relations, whose long history is characterized by instability, tension, political 
estrangement, and even conflict, and that they were according to immediate and 
temporary circumstances that required such situations. 

Keywords: Sudan ; Iran ; Sudanese-Iranian Relations ; Arab-Iranian 
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  مقجمة
اتدست العالقات بيغ ايخان والدػدان باالنفتاح والتعاون الستبادل في السجاالت         

، فقج اختمفت 6103وحتى عام  0661الدياسية واالقترادية وحتى العدكخية مشح عام 
قصع يا شابع التػتخ وعجم االستقخار و العخبية التي غمب عمي –اليخانية عغ نطيخاتيا ا

 العالقات مع العجيج مغ الجول العخبية. 
، 6112-0656تشاول الباحث في وقت سابق ىحه العالقات ابان السجة  

-0652وسبقتيا دراسة الباحث نبخاس خميل ابخاليع عغ السػضػع ذاتو خالل السجة 
العالقات  الجكتػر ضارؼ سخحان حسادؼ الحسجاني في كتابو ، وتشاوليا كحلظ0656

الدػدانية الػاقع والسدتقبل، فزال عغ السقاالت اإللكتخونية، في محاولة  –االيخانية 
، مغ ىحا السشصمق كثب وتغصية جػانبيا قجر االمكان لكذفيا والتعخف عمييا عغ

العالقات بيغ الجولتيغ يدعى الباحث عغ شخيق ىحا البحث الى استكسال مجة دراسة 
 .6103حتى قصعيا عام 

 أىسية البحث       
تكسغ اىسية البحث في التعخف عمى شبيعة العالقات بيغ ايخان والدػدان خالل 

الخميجية العخبية السيسا –وانعكاساتيا عمى العالقات الدػدانية ،6103-6112السجة 
اشكالياتيا وتجاعياتيا في بشاء  مع السسمكة العخبية الدعػدية، ومحاولة االستفادة مغ

ورسع عالقات عخبية سميسة مع ايخان وفق مشطػر السرالح العخبية بذكل عام بعيجا 
 عغ السحاور والرخاعات الدياسية.

 مذكمة البحث       
الدػدانية  –اما مذكمة البحث فتكسغ في التداؤل ىل ان العالقات االيخانية        

وما مجػ انعكاسات  ؟وما ضخرىا عميو ؟مجيغ وخاصة الدػدانكانت ايجابية بالشدبة لمب
 .؟تمظ العالقات عمى عالقات الدػدان العخبية وتحجيجا الخميجية مشيا وتأثيخ
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 ىجف البحث
 وصػرة حكيكية عغ شبيعة العالقات بيغ ييجف البحث الى تقجيع شخح واف   

مظ العالقات واىع ما تزسشتو ومعخفة جػانب ت ،البمجيغ ابان السجة مػضػع البحث
وتسيدت بو، والػقػف عشج االسباب التي اسيست في تػتخىا ومغ ثع قصعيا عام 

6103. 
  فخضية البحث

الدػدانية لع تحقق لمدػدان  -تقػم فخضية البحث عمى ان العالقات االيخانية
ما كان يصسح اليو مغ دعع اقترادؼ وعدكخؼ يسكشو مغ تقػية وضعو ومػقفو 

يسي والجولي، فزال عغ تجاعيات ذلظ عمى عالقاتو العخبية والخميجية، في الػقت االقم
الحؼ استفادت ايخان مغ تمظ العالقات في ايجاد مشفح ليا في القارة االفخيكية وتحجيجا 

 عمى سػاحل البحخ االحسخ، فزال عغ التخفيف مغ اثخ العقػبات الجولية عمييا.
  هيكمية البحث

تزسغ التسييج العالقات ى  تسييج وخسدة محاور، تع تقديع البحث ال
فيسا تشاول السحػر االول  .6112حتى عام  0646الدػدانية مشح عام -االيخانية

وخرز السحػر الثاني  ،6103-6112العالقات الدياسية بيغ الجولتيغ لمسجة 
قات لمعالقات االقترادية ابان السجة ذاتيا، وكخس السحػر الثالث لسػضػع العال

، بيشسا عالج السحػر الخابع  مػضػع العالقات الثقافية، واىتع السحػر لعدكخيةا
 الخامذ بالقزايا السؤثخة في عالقات البمجيغ خالل مجة البحث. 
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 :2005-1979 خالل السجة الدػدانية-االيخانية عالقاتال تسييج
الخئيذ  قام عشجما 0641الدػدانية الى عام  –تعػد بجاية العالقات االيخانية  
وافتتح  ،بديارة العاصسة االيخانية شيخان (0)(0652-0636)جعفخ الشسيخؼ  الدػداني

. وكان (04 ،0666 ،)بغجادؼخالل زيارتو ىحه مبشى الدفارة الدػدانية في ايخان 
ازاء السحػر  (6)(0646-0610تػافق تػجيات الشسيخؼ والذاه دمحم رضا بيمػؼ )ل

وعالقاتيسا  ،0645اإلسخائيمية عام –والسػقف مغ معاىجة الرمح السرخية ،الغخبي
 يع فيمالحؼ قام بجور  (3)(0650-0641بالخئيذ السرخؼ دمحم انػر الدادات )

تػثيق العالقات بيغ الخئيديغ، عػامل اسيست جسيعيا بذكل مباشخ في زيادة تقارب 
 . (053 ،6102 ،عميعبج )البمجيغ وتػثيق عالقاتيسا وتصػرىا 

تغيخت العالقات بيغ الجانبيغ نتيجة لتعارض  0646يام الثػرة االيخانية بعج ق 
تػجيات الشسيخؼ العمسانية مع الشطام االيخاني ذات الخمفية االسالمية، فتبشى الشسيخؼ 

، فامخ بغمق الدفارة االيخانية في العاصسة افزا لمثػرة االيخانية وسياساتيامػقفا ر 
وتأزمت العالقات بيغ ، (21 ،6110 ،)مدعجبالسثل الدػدانية الخخشػم وردت ايخان 

اتيست الدػدان ايخان بجعع السعارضة الدػدانية، ودعع متسخدو  إذ ،البمجيغ تجريجيا
الترعيج بالدػدان الى اعالن مدانجتو جشػب الدػدان بالسال والدالح، ودفع ىحا 

ودعسو لمعخاق في حخبو ضج ايخان بل وارسل قػات عدكخية تقاتل الى جانب العخاق 
في الحخب، االمخ الحؼ قاد العالقات الى شخيق مدجود فتع قصعيا بيغ الجولتيغ عام 

 .(04، 0666)بغجادؼ،  0650
شيج الدػدان انقالبا عدكخيا  عشجما، 0652استسخ قصع العالقات حتى عام  

تع استئشاف العالقات وافتتحت سفارة الجولتيغ  إذقاده الجير الحؼ تػلى ادارة البالد، 
 (1)(0656-0653. بعجىا قام الرادق السيجؼ )(12، 6110)مدعج، في العام ذاتو 

بديارة ايخان  0653الحؼ فاز باالنتخابات وشكل الحكػمة السجنية في الدػدان عام 
التقى بكبار القادة والسدؤوليغ  إذ، 0653ام ع / ديدسبخمصمع شيخ كانػن االول

ن سبل تصػيخ العالقات، وتع التػقيع عمى أااليخانييغ، واجخػ الجانبان مباحثات بذ
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 ، واخحت(013 ،6103 ،)إبخاليععجد مغ اتفاقيات التعاون السذتخك بيغ البمجيغ 
وتػسيع التعاون سياسيا  التصبيع نحػ تتجوو  تقجما تذيج االيخانية–الدػدانية العالقات

 ،6101 ،)إسساعيل ايخان الى بالشدبة كبيخة اىسية واكتدبت واقتراديا وحتى عدكخيا
613). 

 0656شيجت العالقات مخحمة ججيجة بعج االنقالب الحؼ شيجه الدػدان عام  
، (2)(6106-0656ضج حكػمة الرادق السيجؼ بكيادة الفخيق عسخ حدغ البذيخ)

خمفية انتقاد  فقج تعخضت الى ازمة ججيجة نتج عشيا سحب سفخاء البمجيغ عمى
الرحف االيخانية لمشطام الججيج في الدػدان، لكغ ىحه االزمة لع تدتسخ شػيال، اذ 

، 0666)بغجادؼ،  0661سخعان ما استأنفت العالقات وعاد الدفخاء اواخخ عام 
05) . 

في ايجاد نػع مغ التفاىع السذتخك وتقارب  الخميج الثانية دور  كان الزمة و  
وجيات الشطخ ازاء الستغيخات االقميسية، واسيع  ذلظ في تحقيق التقارب بيغ الجانبيغ، 

 ،0661ل/ديدسبخ عام وىحا شجع عسخ البذيخ لمكيام بديارة ايخان في شيخ كانػن االو 
-0656الخئيذ االيخاني ) اثخ دعػة وجيت لو مغ قبل عمي اكبخ ىاشسي رافدشجاني

 ، وبحث الجانبان العالقات الثشائية. (3)(0664
ميجت زيارة البذيخ الى شيخان لمخئيذ رافدشجاني لمكيام بديارة الدػدان في  

مغ السدؤوليغ  ا  عمى راس وفج كبيخ ضع عجد0660كانػن االول/ديدسبخ عام 
االيخانييغ ورجال االعسال في محاولة ايخانية لالنفتاح تجاه الجول العخبية والقارة 

شيخ ) السختمفة االفخيكية، وكانت ىحه الديارة بجاية تعاون بيغ البمجيغ في السجاالت
 .(12 ،6110 ،مدعج د.ت؛ ،دمحم

اسيست الزغػشات الدياسية واالقترادية التي فخضتيا العقػبات الجولية و  
واالمخيكية عمى البمجيغ ابان تدعيشيات القخن الساضي تحت ذريعة انتياك حقػق 

، ونال الشسػذج االيخاني (6114 ،)عبجالعاشيدان واالرىاب في زيادة تقاربيسا االن
االسالمي في الحكع اىتسام الدمصة الدياسية في الدػدان، فكان البذيخ راغبا بسحاكاة 
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، وفي الػقت اجة الدػدان الى الجعع االقترادؼنطام الحكع في ايخان، فزال عغ ح
اتو كانت ايخان تػاقة الى استثسار مػقع الدػدان االستخاتيجي، والثخوات الصبيعية ذ

 .(د.ت ،)القرابوالسعجنية التي يستمكيا 
وىكحا اختصى البمجان مدار عالقاتيسا وسعيا لتشسيتيا سياسيا واقتراديا  

وتشػعت بحدب  ،السختمفة السدتػيات عمىوعدكخيا، فتبادل الجانبان الديارات الخسسية 
 ايخان فقجمت العجيج مغ اتفاقيات التعاون في مختمف السجاالت،، ووقعا عمى يااىجاف

 الحخكة ضج حخبو في اقتراديا وعدكخيا عغ شخيق السداعجات دػدانالجعع لم
 وانيا لمػاليات الستحجة مػالية بانيا ترفيا ايخان كانت والتي ،الجشػب في الذعبية
 .(56 ،6116 ،كتغو )السبيس  الدػدان لتقديع تدعى

حجة ودعع انتقل التشديق والتعاون بيغ البمجيغ الى مدتػػ مشطسة االمع الست 
تجاه القزايا االقميسية والجولية واسيع  كل مشيسا االخخ، الى جانب تقارب مػاقفيسا

 .(061–012 ،6106 ،)الحسجانيذلظ في تػثيق العالقات بيغ البمجيغ 
-في الشداع الدػداني التػسطعبخ قامت ايخان ايزا بجور فاعل  غ ذلظعفزال       

 0663/ اكتػبخ عام زار رافدشجاني الدػدان في شيخ تذخيغ االول إذاالوغشجؼ، 
االيخانية  اثسخت السداعيو  .(د.ت ،)مخعيبيجف حل الشداع وتحقيق تقارب بيغ البمجيغ 

/ عغ التػقيع عمى اتفاق صمح بيغ الدػدان وأوغشجا في شيخان في تذخيغ االول
، وتسكشت ايخان مغ ندع فتيل االزمة بيغ البمجيغ واقشاع الحكػمة 0663اكتػبخ عام 
ذلظ لع  نأال إ (003 ،6106 ،)الحسجانيالعالقات مع الدػدان  بإعادةاالوغشجية 

يسشع مغ تػتخ العالقات مججد بيغ الجولتيغ بعج ذلظ وابجاء ايخان لمكيام بجور الػساشة 
 . (301–314 ،0665 ،الجيغسخؼ )بيشيسا 

 دمحم الخئيذ الحؼ اعتسجه نفتاحواال واسيع بخنامج حػار الحزارات
 تػجيات في دعع وتعديد االيخانية الخارجية الدياسة في( 4)(6112-0664)خاتسي
 الجول مع التػاصل اجل مغ مغ خالليا اتسيخ سعى إذ القارة االفخيكية، ازاء ايخان
 ولع الدػدان، ومشيا ايخان رؤية مع والجولية االقميسية القزايا ازاء رؤاىا تتقارب التي
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 الى ىاا تعج بل فقط االقترادؼ بالجانب االىتسام قائسة عمى االيخانية الدياسة تكغ
 ودوليا اقميسيا دورىاو  مكانتيا واستعادة عدلتيا مغالتخفيف  بيجف ،االخخػ  السجاالت

 .(012، 6106)الحسجاني، 
ابان شيخ  ايخان في الثامغ االسالمي السؤتسخ مشطسة مؤتسخ نعقادال وكان

 كافة االسالمية الجول مع الخارجية ايخان عالقات تػشيجل مشاسبة 0664سبخايمػل/سبت
 خاتسي دمحمالتقى  االسالمية القسة اعسالواثشاء انعقاد  .الدػدان ضسشيا مغ وكان
 اعسال ضسغ ثشائية لقاءات في السذاركيغ الخؤساء مغ بالعجيج االيخاني الخئيذ
بحث الجانبان  إذ، البذيخ حدغ سخعوكان مغ بيشيع الخئيذ الدػداني  السؤتسخ

 .(033 ،6105 ،)الشجار عالقاتيسا الثشائية وسبل تصػيخىا
معجيج مغ مدؤولي البمجيغ، كان ميج ىحا المقاء لديارات رسسية متبادلة اخخػ ل

ىجفيا تعديد التعاون بيشيسا عغ شخيق تػقيع العجيج مغ االتفاقيات االقترادية 
ابان  مخات عجة الدػداناإليخاني  الخارجية وزيخ خخازؼ  كسال زار إذ، والعدكخية
 عثسان مرصفى الدػداني نطيخه خالليا التقى ،6111و 6116و 0666االعػام 
العالقات الدػدانية اإليخانية )اإلقميسية  والقزايا الثشائية العالقات اوبحث اسساعيل،

 خئيذال نائب صالح دمحم الدبيخ بعجىا . واجخػ (6161 ،عالقات مدتقخة ومددىخة
 مغ وعجد خاتسي دمحم الخئيذب فييا ،التقى 6113 عام إيخانالى  زيارة الدػداني
 .(د.ت ،)الخزخا تصػيخى وسبل العالقات الجانبان وبحث يغ،االيخاني السدؤوليغ

 6111 عام /اكتػبخاالول تذخيغ في الدػدانالى  خاتسيدمحم زيارة  وعكدت
 فزال   والسعادن والرشاعة والجفاع الخارجية وزراء مغ وفج   بخفقةضسغ جػلة افخيكية 

االيخاني بالقارة االفخيكية االيخانييغ مجػ االىتسام  السدؤوليغ كبار مغ مجسػعة عغ
 وتػسيع بيغ الجولتيغ العالقات وتصػيخ تعديد الديارة ىجفكان و  وبزسشيا الدػدان،

 ايخان جسيػرية ان" لمدػدان زيارتو خالل خاتسي واكج ،يسابيش التعاون  مجاالت
 الى البمج ىحا وصػل اجل مغ الدػدان مع التعاون  واجبيا مغ ان مغ تخػ  االسالمية

 واكج ،"االيخانييغ كل بيت الدػدان وان الدػدانييغ كل بيت ايخان ان ،والتقجم سيةالتش
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 التعاون  واىسية الجشػب، في الدالم اقخار في الدػدان لجيػد بالده دعع خاتسي
 االيخانييغ السدؤوليغ زيارات وكانت والجولية، االقميسية القزايا في البمجيغ بيغ وزيادتو
 عغ والبحث الجول، بتمظ ايخان عالقات تعديد اجل مغ االفخيكية القارة ولبمجان لمدػدان
 ساحل مشصقتي في سيسا وال االيخاني الشفػذ دعع عغ فزال معيا، السذتخكة العػامل
 السرالح وصخاع الخاىشة والتحجيات يشدجع وبسا االفخيقي والقخن  االحسخ البحخ

 .(16، 02 ،6100 ،)مبخوك "والجولية االقميسية
العالقات الدياسية  :اوال :

دغ الثػرة االسالمية االيخانية في الدياسة مغ مشصمق العػدة لمعسل بسبا    
 التيار الى يشتسي والحؼ (5)(6103-6112)نجاد احسجؼ محسػد تػلي ومع الخارجية،
لقارة ازداد اىتسام ايخان بجول ا ، ،6112 عام مشرب رئيذ الجسيػرية السحافع

االقترادية حخصت ايخان عمى تػثيق عالقاتيا الدياسية و  إذ، االفخيكية والقخن االفخيقي
والعدكخية وحتى الثقافية مع الدػدان، بيجف ايجاد مشصقة نفػذ في الدػدان وعمى 

 .(013، 6106)الحسجاني، ساحل البحخ االحسخ 
ولشقل االستخاتيجية االيخانية الى حيد التصبيق، كان لداما عمى نجاد ان يدتسخ في       

سياسات مغ سبقو مغ الخؤساء االيخانييغ تجاه بمجان القارة االفخيكية والدعي مغ اجل 
تصػيخىا، وفقا لحلظ وجو الخئيذ االيخاني الجعػة الى الخئيذ الدػداني لديارة ايخان، 

كان ىجف الديارة تػثيق و ، 6113خ الجعػة في شيخ نيدان/ابخيل عام ولبى االخي
وتصػيخ العالقات بيغ البمجيغ وتصػيخىا وتعديد التعاون االقترادؼ والعدكخؼ، وتشفيح 

 .(066، 6102)عبج عمي، االتفاقيات السػقعة بيشيسا سابقا 
في مقابل ذلظ وفي االشار ذاتو قام محسػد احسجؼ نجاد بديارة الدػدان في    

، واشار نجاد ابان زيارتو ىحه الى اىسية العالقات بيغ البمجيغ 6114اذار/ مارس عام 
يات التعاون السذتخك، واعخبا مؤكجا عمى شسػليتيا، ووقع الجانبان عمى عجد مغ اتفاق
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عغ وقػفيسا جشبا الى جشب ضج ما اسسػه االمبخاشػرية االمخيكية االستعسارية 
 .(13، 02 ،6100 ،)مبخوك

كان مغ ضسغ سياسة ايخان لمتقخب مغ الدػدان وتػثيق العالقات معو، ىػ    
قامت ايخان بجور  إذ، لشداعات التي يعاني مشيا الدػدانمحاولة التػسط في حل ا

التذادؼ، واستزافة مباحثات بيغ الجانبيغ  –الػساشة في حل التػتخ والشداع الدػداني
، ووقع 6114 مارس اذار/ 6في انتيت بالتػقيع عمى اتفاق انيى الشداع بيغ البمجيغ 

مرصفى عثسان مدتذار و االتفاق كل مغ مشػشيخ متقي وزيخ الخارجية االيخاني، 
تعديد  عمىن الخئيذ الدػداني واحسج عالمي وزيخ الخارجية التذادؼ. وحخصت ايخا

ن ذلظ أل ت التػتخ والشداع التي يعاني مشواالستقخار في الدػدان والتخفيف مغ حاال
يديع بذكل مباشخ في تييئة البيئة السشاسبة لتشسية وتصػيخ العالقات ن أنو أمغ ش
، وىحا ما دفع ايخان الى الكيام بجور الػساشة في عجد مغ الشداعات الدػدانية–االيخانية

 ن يعاني مشيا وىػ امخ يخجم مرالح كال البمجيغ. التي كان الدػدا
، 6106 )الحسجاني،ان االىتسام االيخاني بالدػدان يشصمق مغ عجة اىجاف أىسيا       
013–014): 

 استغالل مػقع الدػدان وتػضيفو باتجاه دول القارة االفخيكية القخيبة مشو. -0
 اقامة مشاشق نفػذ عمى سػاحل البحخ االحسخ. -6
 التخويج لمشسػذج االسالمي االيخاني في الحكع، ونذخ افكاره. -3
مدانجة الحخكات ذات التػجيات اإلسالمية واالستفادة مشيا في دعع الدياسة  -1

 التػجيات االيخانية في السشصقة االفخيكية وخاصة الجول العخبية مشيا.و 
محاولة فخض شػق عمى السسمكة العخبية الدعػدية ودول الخميج العخبية مغ الذخق  -2

 .(6)والغخب
 اميس استخاتيجياا بعج الدػدان في اإليخاني تػاججال وفي الػقت الحؼ مثل  

خالل تػثيق عالقاتو مع ايخان الحرػل عمى كان الدػدان ييجف مغ  ،اليخان بالشدبة
الجعع الدياسي لشطام عسخ حدغ البذيخ الحؼ كان يعاني مغ عدلة اقميسية ودولية، 
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ية بيغ الجولتيغ  فزال عغ الجعع االقترادؼ عغ شخيق تعديد العالقات التجار 
لجاخمية ة العقػبات الجولية، وكحلظ الجعع العدكخؼ لسػاجية الشداعات اأوالتخفيف مغ وش

 واالقميسية والحؼ مغ شانو تعديد وتقػية مػقف الدػدان السحمي واالقميسي والجولي.
 ودعع سدانجةمػاقف عجة تسثمت ب في االيخاني-الدػداني التقارب تجمىوقج    
السؤيج  الخسسي الدػدان كسػقف، الجولية السحافل فيلبعزيسا  الصخفيغكال  قفامػ 
 الدػدان مػقف وكحلظ، الدمسية غخاضلأل الشػوية الصاقة الكمتا في ايخان لحق الجاععو 

تي صجرت بحق ايخان، ال االدانة وقخاراتالجولية،  عقػباتال مػاجية في إليخان السدانج
 العقػبات بإدانة بجورىا وقامت الجولية السحافل في الدػدان معايزا  ووقفت ايخان
 دػدان.الى عم السفخوضة

 يخانإو  الدػدان كل مغ عمى الجوليةو  االمخيكية اتالعقػب ضغط اسيع لقج   
 فزال عغ، االسالمية حخكاتال ودعع االندان حقػق  وانتياك الحخيات تقييج ذرائع تحت

 مغنتيجة ذلظ  البمجان يعيذو وما ،"إلسخائيلالفمدصيشية وعجائيسا " مػقفيسا مغ القزية
 تجاه مػاقفيسا وتشديق جيغالبم تقارب تحقيق في ،صعبة سياسية واقترادية اوضاع
 .(دمحم، د.تشيخ ) السذتخكة والجولية االقميسية التحجيات

قزية امخ اعتقال الخئيذ الدػداني عسخ البذيخ الحؼ اصجرتو السحكسة  كانت   
بحريعة ارتكاب جخائع ضج االندانية في  6116الجشائية الجولية في شباط/فبخايخ عام 

امخ  استشكار سارعت في إذ الحكػمة االيخانية كثيخا ، اماقميع دارفػر، قج نالت مغ اىتس
 الدابع مغ في الخارجية وزارة باسع الخسسي الستحجث قذقػؼ  حدغاالعتقال، وادان 

محكخا في  ،جولال ديادةل ووصفو  بالدياسي والسخالف الحكع 6116 عام مارس/ ذارا
"اسخائيل" بحق  التي تختكبيا الفطائع امام الجولي السجتسع الػقت ذاتو برست

رئيذ مجمذ الذػرػ  (01)عمي الريجاني كسا ادان ،(د.ت ويژه، )گدارشالفمدصيشييغ 
امخ االعتقال وعجه بسثابة  6116ابان زيارتو لمدػدان مصمع اذار/مارس عام  االيخاني

 .(د.ت ،)القراباىانة لجسيع السدمسيغ 
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وتعبيخا عغ دعع ايخان ومؤازرتيا لمخئيذ الدػداني، زار مشػشيخ متقي وزيخ       
 . 6116ديدسبخ عام  الخارجية االيخاني الخخشػم في كانػن االول/

استسخ التعاون بيغ البمجيغ وتخافق معيا الديارات الخسسية الستبادلة، وفقا لحلظ    
لحزػر  6100تخاس البذيخ وفجا ابان  زيارتو الى ايخان خالل حديخان/يػنيػ عام 

، وبحث معيع ى فييا بكبار السدؤوليغ في ايخانالتق إذالسؤتسخ الجولي عغ االرىاب، 
 .(تد.ويژه،  )گدارشت الثشائية وسبل تصػيخىا العالقا

أمام الجسعية العامة ، القى نجاد خصابا 6100عام  سبتسبخايمػل / فيو     
متيسا اياه بتقديع الدػدان في اشارة الى  تحجة ىاجع فيو مجمذ األمغ الجوليلألمع الس

 ا  أمخيكي ا  وغزب استياء   الخئيذ االيخاني حيشياكمسة  انفرال جشػب الدػدان، وقج القت
 عقبو  .كمستو ءأثشاء إلقاػفجان مغ الجسعية العامة ال عمى اثخىا اندحب ا  أوروبيو 

وحطيت  ،الدػدان نجاد حسجؼا زار الستحجة، لألمعاجتساع الجسعية العامة  مغ عػدتو
عثسان إسساعيل مدتذار الخئيذ  صف مرصفىو و زيارتو باىتسام الداسة الدػدانييغ، 

عالقاتيسا الثشائية وبحث الجانبان  .(6105 ،)جامعبانيا ميسة ديارة ال الدػداني
وضخورة اعتساد مبجا االحتخام الستبادل بيغ الجول ضسغ سياقات مبادغ وقػانيغ 

، وبحثا كحلظ القزايا ذات االىتسام السذتخك، فزال عغ متابعة تشفيح السجتسع الجولي
ىسية تشسية وتصػيخ السذاريع السذتخكة بيغ أ قيات السػقعة بيشيسا، واكجا عمى االتفا

 . (د.ت)القراب، البمجيغ 
العالقات  ىسيةا  الديارة عكدتو  ،6103 مصمعكخر نجاد زيارتو الى الدػدان    

 ،بالديارة اإليخاني اإلعالم مسااىت وعكذ ذلظ ،البمجيغ وحخص ايخان عمى ديسػمتيا بيغ
 مغ ا  الخغع مغ ان عجدعمى  نجاد، لكيو الحؼ التخحيب مجػ تبيغ ا  صػر  نذخ إذ

تعج " بإيخانالعالقات  نالى ا صخاحة حيشيا ػانبيالدػدانية  الخارجية في السدؤوليغ
 أكبخ مغ وىي ،العخبية الخميج دول مغ االستثسارات مغ بسديج الفػز شخيق في عكبة
 .(6101 ،)الرسادؼ "لمدػدان السعػنات مانحي



 

        

          

 

 

21 

 
 

 

:  

 

 فإنياو عالقات الدػدان مع ايخان تشيجالتصػر الحؼ كانت  مغ الخغععمى و     
السيسا عا في عالقاتو مع الجول الخميج العخبية كانت في الػقت ذاتو تذيج تخاج

 العالقات تػتخ في تدببتو  سمبا عميياانعكدت  ذإالسسمكة العخبية الدعػدية، 
، لحلظ عشجما عقج عسخ البذيخ العدم عمى الدفخ الى ايخان الدعػدية-يةالدػدان

، 6103لحزػر حفل تشريب الخئيذ االيخاني حدغ روحاني في اب/اغدصذ عام 
لع تدسح السسمكة العخبية الدعػدية لمصائخة التي كانت تقل الخئيذ الدػداني مغ عبػر 

-ذ ذلظ الحادث التباعج الدعػدؼ. وعك(0365 ،بو ینگاى)االجػاء الدعػدية 
مغ رد الدعػدية عمى  الدػداني، وكان ىحا االجخاء جدء  -الدػداني والتقارب االيخاني

 6101، وقج تبعتو خصػات اخخػ قامت بيا الدعػدية عام بإيخانعالقات الدػدان 
، كان اعادة الشطخ في عالقاتو مع ايخانلمزغط عمى الدػدان مغ اجل حسمو عمى 

تختبط السرارف  إذقاف التعامل السالي والتحػيالت السالية الى الدػدان، مشيا اي
الدػدانية بالسرارف الدعػدية واالماراتية مغ خالل التحػيالت السالية الى االسػاق 

وعجد  ،مالييغ سػداني يعسمػن في السسمكة العخبية الدعػدية 3مغ  ألكثخالدػدانية 
 التيو  القادمة مشيا الشقجية الديػلة كميا عمى جتعتس مغ دول الخميج العخبية، والتي

حطخ استيخاد السػاشي  فزال عغ، الجولي السرخفي بالشطام مغ خالليا الدػدان بطتخ ي
والمحػم والسشتجات الدراعية الدػدانية، ولع تقترخ االجخاءات تمظ عمى الدعػدية بل 

ي خدائخ كبيخة، دفعت تبعتيا االمارات في ذلظ، االمخ الحؼ كمف االقتراد الدػدان
الدػدان الى تغييخ سياستو تجاه ايخان واجبخه عمى اعادة الشطخ في عالقاتو معيا 

(Ismail, 2015). 
وبدبب ضغط االوضاع االقترادية والدياسية عمى الخئيذ عسخ البذيخ   

نتيجة العقػبات الجولية ومقاشعة دول الخميج العخبية اقتراديا لمدػدان وبخاصة 
مغ تبعات ىحه العدلة  ، وان جدء  الدعػدية، وجج البذيخ نفدو في عدلة اقميسية ودولية

كانت بدبب عالقاتو مع ايخان، مسا اضصخه الى اعادة الشطخ بعالقات الدػدان مع 
 ايخان ومحاوال ترحيح مدار عالقاتو مع دول الخميج العخبية. 
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 السحيط العخبي والخميجي تحجيجا إلى عػدةتابع عسخ البذيخ خصػاتو اليادفة لم
 انقصاع بعج ،6102 فبخايخ شباط/ في الستحجة العخبية راتاإلمادولة  عغ شخيق زيارة

 الدػداني الخارجية وزيخ كختي عمي وصفيا التي الديارة وىي ،6115 عام مشح استسخ
السسمكة العخبية  زار البذيخ بعجىا ،"البمجيغ بيغ العالقة في الجسػد زالت"ا إنيا
 مشع حجثت عقب التي عةالقصي الديارة نيتاو  ،6102عام  مارساذار/ في دعػديةال

 األجػاء عبخ عبػرمغ ال لصائخة عسخ البذيخ الدعػدؼ السجني الصيخانسمصات 
 عام أغدصذ في اب/ روحاني حدغ اإليخاني الخئيذ تشريب في لالشتخاك الدعػدية،
واعمغ الخئيذ الدػداني عقب مباحثاتو في الخياض عغ انزسام الدػدان الى  .6103

لعسميات عاصفة الحدم الستعادة سمصة الخئيذ عبج ربو التحالف العخبي ودعسو 
اعمغ  إذالذخعية ضج جساعة عبجالسمظ الحػثي السجعػمة مغ ايخان،  مشرػر ىادؼ

الخئيذ عسخ البذيخ مغ الخياض عغ مذاركة الدػدان بقػات بخية وجػية في التحالف 
  .(6103 ،الدػدان يذارك في عاصفة الحدم)العخبي 
العالقات بيغ  مجخػ عسخ البذيخ إلى السسمكة العخبية الدعػدية  زيارة غيختو 

سخعان ما غيخ االخيخ مغ سياستو ازاء ايخان وقخر اعادة  إذكثيخا ، إيخان والدػدان
االيخانية بعج ان –العالقات الدػدانية تأزمالشطخ في عالقاتو معيا، وتدارعت وتيخة 

اعمشت الخخشػم مذاركتيا في عسميات عاصفة الحدم وانزساميا الى التحالف العخبي 
 الذسال رعج مشاورات في الدػدان مذاركة فزال عغ ، 6102في اذار/مارس عام 

في شيخ اذار/ مارس  أخخػ  دولة 61 مع الدعػدية شسال الباشغ حفخ في العدكخية
 ,Katzman)مع ايخان بذكل كبيخ  اثخىا عالقات الدػدانعمى وتخاجعت  ، 6103

2016; Mari, 2017, 60). 
 دانتا بعج ان ،دػدانوال ايخان بيغ تػتخمرجر  اليسغ الحخب في واصبحت

ليذ ىحا فحدب بل ان  العخبي في اليسغ، التحالف إلى نتيجة انزسامو الدػدان إيخان
الحؼ دعت اليو اإلرىاب  لسكافحة العدكخؼ اإلسالمي التحالفايج تذكيل  الدػدان

والحؼ عّجه البعس عمى انو مػجو ضج  ،6102 عام واخخالسسمكة العخبية الدعػدية ا
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 ،ما بعج البذيخ)الخغع مغ كػنو بقى نطخيا ولع يشقل الى حّيد التصبيق عمى  ،ايخان
6106). 

ا لس استجابة ايخان مع الذخاكة إنياء البذيخالخئيذ عسخ حدغ  قخار كان
وحرل  الدػدان جشػب انفرل فقج وسياسية، قتراديةا ذاكللدػدان مغ مواجيو ا

ثخواتو  مغ% 41و وأراضي ثمث  بحلظ الدػدان فقجو  ، 6100 عامعمى استقاللو 
ضغط العقػبات  فزال عغ، خدارتو لجعع دول الخميج العخبية ية، فزال عغشفصال

وحالة  السالية األزمات اجيةسػ مغ ىحا السشصمق ول الجولية والعدلة التي كان يعيذيا،
عغ  مػقفو وسياستو تغييخل فخصة ىشاك نأ الحؼ يعيذو، رأػ الدػدان االستقخار عجم
 وكدب الخميجي التعاون  مجمذ دول مع التحالفو  شيخانمحػر  عغ االبتعاد شخيق
 نيححوه االمل ا كان الخئيذ عسخ البذيخ ذلظ فزال عغ ،والدياسي ساليال يادعس
عمى  فخضتيا التي االقترادية العقػبات اقشاع الػاليات الستحجة بخفع إلى ذلظ يؤدؼ

 .(6106 ،ما بعج البذيخ)القخن العذخيغ  تدعيشيات مشحالخخشػم 
االيخانية عمى خمفية قيام –ازمة في العالقات الدعػدية 6103شيج مصمع عام 

الذيعي" السعارض نسخ باقخ الشسخ واخخيغ بعج رجل الجيغ " بإعجامالسسمكة الدعػدية 
ىحه القزية السئات مغ االشخاص في العاصسة االيخانية  ودفعت ،باإلرىابادانتيع 

شيخان الى الخخوج في تطاىخة احتجاجا عمى اعجام الشسخ، وتصػرت التطاىخة الى 
 الخارجية عمشتا و  مياجسة الدفارة الدعػدية في شيخان وقشرميتيا في مذيج واحخاقيسا،

ايخان  مع جبمػماسيةال ياعالقات قصع 6103 يشايخكانػن الثاني/  1 في الدػدانية
قصع عالقتيا مع شيخان، وانطست الدػدان الى كل مغ  الخياضقخار  مباشخة عقب

 البعثات عمى يخانييغالستطاىخيغ اإل اعتجاء ردا عمى البحخيغ وجيبػتي في ىحا االجخاء،
 ,Mari؛6103 ،قصع العالقات الدػدانية اإليخانية)الدعػدية في ايخان  الجبمػماسية

سياسيا  سمباعميو وبحلظ انيى الدػدان عالقاتو مع ايخان التي انعكدت  (،60 ,2017
 البشػك مع السرخفي التعامل يقافا الدعػدية العخبية السسمكة قخار ولعلواقتراديا، 
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 االنقالب احجاث في ثيخ ودور ميعأكان ليا ت الخميجي االقترادؼ والزغط الدػدانية
 .الدػداني لمسػقف الدخيع

 بطالليا العخبية السشصقة شيجتيا التي مشيةواال الدياسية التصػرات لقتا لقج
 الجبمػماسية عالقاتيا الخخشػم قصعت إذشيا، بزس دػدانال كانو  دوليا عمى

 دول وبكية الدعػدية مع عالقاتيا مدار ترحيحل واتجيت إيخان، مع واالقترادية
 السدار ىحا نجاح مقػمات ووفخت ،تػجو الدػدان ىحا مع تفاعمت التي العخبية الخميج

ح مدار وكان لترحي .األخيخة السجة في اإليخاني تيجيجال تشامي ضل في سيسا ال
مباشخ عمى الدػدان  تأثيخالدعػدية خاصة والخميجية عامة  –العالقات الدػدانية 

واوضاعو الدياسية واالقترادية وعالقاتو مع  ايخان، بعج عػدة التبادل التجارؼ والجعع 
االقترادؼ الحؼ تمقاه مغ دول الخميج العخبية وخاصة الدعػدية، واسيع ذلظ في 

 كميا. بإيخانتغييخ عالقات الدػدان 
ثانيا العالقات االقترادية :

الدػدانية مع تصػر العالقات  –تػاكب تصػر العالقات االقترادية االيخانية  
سيسا مغ قبل ايخان التي الدياسية، فقج حطي الجانب االقترادؼ باىتسام البمجيغ وال

عقػبات سعت لتعديد مرالحيا االقترادية مع الدػدان سعيا مشيا لمتخفيف مغ اثخ ال
الجولية عمييا، والخخوج مغ عدلتيا عغ شخيق زيادة االستثسارات والرادرات االيخانية 
الى الدػدان، وفي الػقت ذاتو سعى الدػدان الى االستفادة مغ الخبخات االيخانية 
والجعع االقترادؼ الحؼ تػفخه شيخان الى الخخشػم التي كانت تعاني ايزا مغ 

الدػدان الدياسية واالقترادية ال  فأوضاعادية. عقػبات دولية وضغػشات اقتر
تجاعيات العقػبات االقترادية  إذتختمف كثيخا عغ اوضاع ايخان وحاليسا متقاربان مغ 

والعدلة الجولية، مغ ىحا السشصمق وجج الجانبان فخصة سانحة في تخفيف اثخ تمظ 
 ة.العقػبات عغ شخيق التعاون االقترادؼ وتػثيق العالقات االقترادي

، عشجما زار عمي اكبخ 0660بجا التعاون االقترادؼ بيغ البمجيغ مشح عام      
ىاشسي رافدشجاني الخئيذ االيخاني الدػدان بخفقة وفج كبيخ مغ السدؤوليغ ورجال 
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سيسا االقترادية مشيا، وتع والالجانبان عالقاتيسا الثشائية بحث  إذ، االعسال االيخانييغ
اتفاقيات التعاون واقامة عجد مغ السذاريع االستثسارية السذتخكة  مغ عجدالتػقيع عمى 
 .(12 ،6110 ،مدعج ؛06–05 ،0666 ،)بغجادؼبيغ البمجيغ 
-0664استسخ التعاون االقترادؼ بيغ الجولتيغ في عيج الخئيذ دمحم خاتسي) 
وقع الجانبان العجيج مغ اتفاقيات التعاون االقترادؼ ابان زيارة دمحم  إذ(، 6112

، شسمت مختمف الجػانب 6111ول/اكتػبخ عام خاتسي الى الدػدان في تذخيغ اال
 بيغ العالقات االقترادية تصػرتو  الدراعية والرشاعية والتجارية والصاقة وغيخىا.

 ومشع السرخفي بالتبادل الستعمقة االتفاقيات مغ عجدعمى  عغ شخيق التػقيع البمجيغ
 الشقل ووسائل الصخق  وبشاء والشفط والصاقة سكانواال والبشاء والدراعة الزخيبي االزدواج
 .(6100 ،)خميل الترحخ ومكافحة والجدػر والدجود
في عيج الخئيذ محسػد احسجؼ نجاد زاد التعاون االقترادؼ بيغ البمجيغ،  

ضسغ استخاتيجية ايخانية كانت تيجف الى تػسيع وتصػيخ التعاون مع بمجان القارة 
ن ضسغ ىحا االىتسام . بشاء االفخيكية عامة والسشصقة العخبية خاصة، وكان الدػدا

عمى ذلظ ولتػثيق العالقات وتصػيخىا مع الدػدان استقبمت شيخان الخئيذ عسخ 
وقع الجانبان عمى عجة اتفاقيات تعاون  إذ ،6113البذيخ في شيخ نيدان/ابخيل عام 

اقترادؼ، تزسشت زيادة الرادرات االيخانية الى الدػدان، فزال عغ زيادة وتػسيع 
ستثسارية السذتخكة في الدػدان عغ شخيق انذاء صشجوق استثسارؼ السذاريع اال

عمى متابعة السذاريع قيج التشفيح  والتأكيجمذتخك بيغ البمجيغ بكيسة مئتي مميػن دوالر، 
القائسة بيشيسا، واعخبت ايخان عغ امكانية تػسيع التعاون في السجاالت االخخػ 

.  وابان زيارة الخئيذ (066، 6102)عبج عمي، كالصاقة والرشاعة والدراعة والشقل 
، وقع الجانبان عمى 6114االيخاني محسػد احسجؼ نجاد الى الدػدان في اذار/مارس 

 –ادؼ، وصخح نجاد حيشيا "ان العالقات الدػدانية عجد مغ اتفاقيات التعاون االقتر
 . (13، 02، 6100)مبخوك، االيخانية ال سقف ليا" 
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 والدياسية، االقترادية عالقاتيسا تصػيخ عمى البمجيغ حخص مغ وانصالقا   
/ االول كانػن  في الخخشػم الى االيخاني الخارجية وزيخ قيمت مشػشيخ  زيارة وإبان

 إنذاء مىع الجانبان اتفق الدػداني، الخارجية وزيخ لػرا دنق ولقائو 6116 ديدسبخ
 لسشحة تفاىع محكخة  ووقعا الدياسي، والحػار االقترادؼ لمتعاون  مذتخكة وزارية لجان

 ايزا االتفاق وتع دوالر، مميػني بكيسة الدػدان في التشسػية لمسذاريع إيخانية اقترادية
 مػسع اجتساع عقج وتع البمجيغ، كال في االعسال لخجال مذتخك مجمذ إنذاء عمى
 في السجمذ ساىع وقج بالخخشػم، العاشخة الػزارية المجشة عاتاجتسا رميس عمى
 بعس ومذاركة الخاص القصاع مدتػػ  عمى البمجيغ بيغ التجارؼ  التبادل تشذيط

 الخخشػم معخض والسيسا الدػدان في تقام كانت التي السعارض في اإليخانية الذخكات
 .الجولي
 ايخان الى الخخشػم والية اليو  الخزخ الخحسغ عبج زيارة مثمت ذاتو اإلشار وفي     

 وقع إذ البمجيغ، بيغ االقترادؼ لمتعاون قػيا  دعسا 6101في ايمػل/سبتسبخ عام 
 يخانا صادرات بشظ بجػوا ،ؼاالقتراد التعاون  اتفاقيات مغ العجيج عمى الجانبان
 وبمغت الدػدان، في يخانيةاال الذخكات بتشفيحىا تقػم التي السذاريع لتسػيل استعجاده

 الذخكات مع الخخشػم والي لجن مغ عمييا التػقيع تع التي لمسذاريع االجسالية لكيسةا
 تمظ تسػيل استعجاده اإليخاني البشظ بجػوا ،ردوال مميػن  ثالثسائة مغ يقخب ما اإليخانية
 جياد شخكة مع اتفاق عمى بالتػقيع زيارتو خزخ عبجالخحسغ واختتع ،جسيعا السذاريع
 ،اإليخانية والجخارات الديارات بالخخشػم لتجسيع ليا فخوع فتح عمى الديارات لرشاعة

 نػع مغ الديارات تدػيق في الذخكة شخعت كسا، جخاراتال مغ كبيخ عجد إنتاج تع إذ
والية الخخشػم تػقع عقػدا  لتشفيح أنفاق وجدػر وكبارؼ )الدػدانية  االسػاق الى سايبا
 .(د.ت ،الخزخ ؛6101 ،شائخة

مشيا  ،الخبخات االيخانية في مجاالت عجةوسعى الدػدان الى االستفادة مغ 
واستخخاج صشاعات االسسشت وبشاء الدجود واالجيدة الصبية والصاقة والبتخوكيسياويات 

قامت احجػ الذخكات االيخانية بتشفيح مذخوع  إذالشفط وتجسيع الديارات والذاحشات، 
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مميػن دوالر، ومذخوع اخخ في مجال السياه بتكمفة  031انتاج الصاقة الكيخبائية بكمفة 
مميػن دوالر. وقج تعيجت ايخان ابان زيارة محسػد احسجؼ نجاد الى الدػدان عام  31

مميػن دوالر وتخريرو لسشاشق شخق  611ع مالي يرل الى بتقجيع دع 6100
في تصػيخ الػاقع  سيعالدػدان، فيسا دعا عسخ حدغ البذيخ ايخان الى ضخورة االس

الدراعي الدػداني عغ شخيق امجاد بالده بالخبخة والتقشية الدراعية االيخانية، فزال عغ 
التبادل التجارؼ بيغ البمجيغ  االستثسار في مجال الدراعة والثخوة الحيػانية، وزيادة

 .(006، 6106)الحسجاني، 
الخميجي حخصت شيخان عمى دعع عالقاتيا -في ضل التباعج الدػداني

ة مع الخخشػم، ومحاولة تػضيف تمظ العالقات لتحقيق استخاتيجيتيا واىجافيا االقترادي
في مشصقة شخق افخيكيا وساحل البحخ االحسخ، مغ ىحا السشصمق زار عمي سعيج لػ 

، والتقى عمي نافع مداعج الخئيذ 6106نائب الخئيذ االيخاني الدػدان عام 
قترادية وسبل تصػيخىا، ووقعا الدػداني، وبحث الجانبان عالقاتيسا الدياسية واال

مميػن دوالر،  111خالل المقاء عمى مجسػعة مغ اتفاقيات التعاون االقترادؼ بسبمغ 
فزال عغ االتفاق عمى تبادل الخبخات الدراعية بيشيسا، وقيام الدػدان بترجيخ 

االتفاق عمى انذاء مرانع لمدكخ وااللبان  فزال عغالسشتجات الدراعية الى ايخان، 
الديارات واالليات في الدػدان، الى جانب ذلظ اتفقا ايزا عمى التعاون في مجاالت و 

 . (061، 6102)عبج عمي، الشفط والتعجيغ والرخافة 
ال إع العجيج مغ اتفاقيات التعاون االقترادؼ بيغ البمجيغ الخغع مغ تػقيوعمى 

الكثيخ مشيا في حكيقة االمخ لع يتع تشفيحه، ولعل سبب ذلظ يعػد الى ادراك  نأ
الخخشػم ان العالقات مع شيخان لع تكغ ذات ججوػ بالشدبة ليا امام استغالل ايخان 

 البصالة معجالت رتفاعوا العسمة انييارلمدػدان وفخض عميو الذخوط ، ومع استسخار 
واثخ العقػبات الجولية والعدلة التي كان الدػدان ونطام عسخ البذيخ يعاني مشيا، 

 العخبية السسمكة مع االقتراديةو  الدياسية العالقاتو و رالحكفة م الدػدان اختار
تبادل السشفعة  عمى كبيخ حج إلى قائسة كانت التي إيخان مع عالقاتو عمى الدعػدية
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 ستقيّ  أن بعج إيخان مع التحالف عغ بشفديا ؼشأال الدػدانية قخرت الحكػمةظ فقط، لحل
 ان الدػدان وادرك ،وسياسي ا اقترادي اضارة بسرالحيا  ووججتياعالقاتيا مع ايخان 

 اقترادية مداعجة ؼا تعخض لع إيخانوان  السيساعميو،  عبئا صبحتا العالقات تمظ
اون االقترادؼ مع الدػدان كان في يرب في بل ان معطع التع الدػدانامام حكيكية 

مرمحة ايخان واؼ دعع او مدانجة مالية او اقترادية لمدػدان يكػن ليا مقابل او وفق 
سدتذار ال عبج الخحسغ خميللكغ  ،(Bahi, 2018) شخوط الستزخر مشيا الدػدان

وفي معخض حجيثو عغ تقييع حجع العالقات  التجارؼ في الدفارة الدػدانية بصيخان
عشجما ل ضعف العالقات االقترادية ذكخ اسبابا اخخػ حػ ترادية بيغ البمجيغ االق

العالقات التجارية بيغ البمجيغ ال تتشاسب مع مدتػػ تصػر العالقات  إنّ " :صخح قائال  
.. .مميػن دوالر سشػيا 021إذ ال يتعجػ حجع التبادل التجارؼ بيشيسا ة بيشيسا الدياسي

عسال في كال البمجيغ بستصمبات الدػق في عجم معخفة رجال األالى  وسبب ذلظ يعػد
ن يدتفيج مشو السدتيمظ اكل مشيسا، وعجم اإللسام الكافي بسا تشتجو كل دولة ويسكغ 

ال يػجج  إذفييسا، كحلظ يخجع الدبب إلى عجم وجػد خصػط نقل مباشخ بيغ البمجيغ 
يخيج أن  حتى اآلن خط بحخؼ وال جػؼ بيشيسا، فالبج أن يسخ الخاكب الدػداني الحؼ

 .(6114)عبجالعاشي، " يحىب إليخان عمى البحخيغ أو اإلمارات أو سػريا
ثالثا العالقات العدكخية :

يعج التعاون العدكخؼ بيغ ايخان والدػدان احج الجػانب الحؼ ميد عالقات          
قات العدكخية مع الدػدان، ىػ البمجيغ، ولعل الدبب الحؼ دفع ايخان لالىتسام بالعال

محاولة ايجاد اسػاق لدالحيا في افخيكيا عغ شخيق الدػدان، وتػضيف االخيخ ليكػن 
، عالوة عمى رغبة ايخان كات االسالمية التي تجعسيا ايخانمعبخا لمدالح الى الحخ 

بالخخوج مغ عدلتيا والتخمز مغ العقػبات الجولية، الى جانب حالة عجم االستقخار 
حؼ كان يعيذو الدػدان نتيجة الحخوب السدتسخة مع السعارضة، وىحا االمخ دفع ال

الدػدان الى الحاجة لمسديج مغ الدالح والجعع العدكخؼ، فػجج الدػدان ضالتو في 
التعاون العدكخؼ مع ايخان، التي رحبت بجورىا بيحا التعاون وعسمت عمى تصػيخه عغ 
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ة االيخانية في الخخشػم والتي قامت بجورىا شخيق تعييغ ممحق عدكخؼ ليا في الدفار 
 .(060، 6106)الحسجاني، بتعييغ ممحق عدكخؼ ليا في شيخان 
لى زيارة  عسخ حدغ البذيخ الى ايخان نياية عام ويعػد تاريخ ىحا التعاون ا

وقع الجانبان عمى اتفاق تعاون استخباراتي كان االول مغ نػعو بيغ  إذ، 0661
، تع 0660البمجيغ. وابان زيارة عمي اكبخ ىاشسي رافدشجاني الى الدػدان اواخخ عام 

 وتعيجلعدكخؼ، التػقيع عمى عجد مغ اتفاقيات التعاون وكان بزسشيا اتفاق لمتعاون ا
 صيشية سمحةوتقجيع ا ،لمدػدان دعسا ماليا دوالر مميػن  04 بتقجيع رافدشجاني

 سشػيا، الشفط مغ شغفزال عغ تدويج الدػدان بسميػن  ،دوالر مميػن  311بكيسة
 الجفاع قػات لتجريب الدػدان إلى اإليخاني الثػرؼ  الحخس عجد مغ افخاد إرسالو 

 ,Wagner & Cafiero)في جشػب الدػدان خبالح خالل الدػدانية الذعبي

عمى اتفاق تػسيع التعاون العدكخؼ بيشيسا، تزسغ  0666ووقع البمجان عام  .(2013
بيغ ، وارسمت ايخان بعج ذلظ وفق االتفاق السػقع ريب وتػفيخ السدتذاريغ العدكخييغتج

عدكخؼ مغ الحخس الثػرؼ لتجريب الجير والذخشة في  6111البمجيغ ما يقخب 
 وساعج ىحا االتفاق الجير الدػداني عمى الكيام بيجػم واسع ضج الستسخديغ الدػدان،
. وعدزت اتفاقات التعاون العدكخؼ مغ مػقف الدػدان في مػاجية 0666عام 

غ بحدب احج السرادر الى قيام ايخان الستسخديغ. ووصل التعاون العدكخؼ بيغ البمجي
جشجؼ لجعع واسشاد الجير الدػداني في حخبو ضج جشػب الدػدان  3111بارسال 

فزال عغ ارسال اعجاد مغ اخخػ مغ الحخس الثػرؼ مسغ  .6100قبل استقاللو عام 
عام  إليخانذلظ كان  فزال عغيعسمػن برفة عدكخية او مجنية لمعسل في الدػدان. 

ء ومدتذاريغ عدكخييغ مغ القػة الجػية االيخانية يعسمػن في دعع واسشاد خبخا 0661
 والتجريب عمى ادارة قاعجة الخخشػم الجػية، بتقجيع الخجمات الفشية وتجييد الصائخات. 
ووقع الجانبان اتفاقية لمتعاون العدكخؼ بيغ البمجيغ في نيدان/ ابخيل عام 

السختمفة، وتقجيع السشح لتجريب  باألسمحة، تزسشت قيام ايخان بتدويج الدػدان 0662
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، مقابل مشح الدػدان ايخان امتيازات وتدييالت عدكخية في ميشاء ضباشو في ايخان
 . (014، 6106)الحسجاني،  سشة 62بػرتدػدان مغ اجل االمجاد والتسػيغ ولسجة 

 تقييعمغ اجل  خخشػمال عدكخؼ الى ايخاني وفج زيارةايزا  0662 عام شيجو 
 والسجفعيةوالسجرعات  االليات مغ بعجد تع تدويجه إذ العدكخية الدػدان حتياجاتا

 لتػسيع اتفاقا 0663 عام مايػر/ايا في، ووقع الجانبان ايزا رادار ومعجات الثقيمة
 . )شيخ دمحم، د.ت( والعدكخية واالقترادية الدياسية السجاالت شسل بيشيسا التعاون 

 شبو الذعبي الجفاع وقػات الدػداني والجير يخانياال الثػرؼ  الحخس وقام
مغ  التدعيشيات ابان عقج العدكخية الثشائية العالقات تصػيخ في بجور ميع العدكخية
جانبان عمى العجيج مغ ال وقع ،0664 عام بخيل/ انيدان حتىو  السشرخم، القخن 

 الجير ضباط تجريبواالمشي ومشيا ما تزسغ  اتفاقيات التعاون العدكخؼ 
 .(Cafiero, 2019) إيخان في الدػدانييغ واالستخبارات

استسخ التعاون بيغ البمجيغ في عيج دمحم خاتسي، وكان مغ اوجو التعاون 
بتدويج الدػدان بشاقالت جشػد واسمحة وعتاد،  6116العدكخؼ بيشيسا، قيام ايخان عام 

يزا عمى انتاج سيارات ايخانية في الدػدان صالحة لالستخجاميغ واتفق الجانبان ا
 . (015، 6106)الحسجاني، السجني والعدكخؼ 

السحدػب عمى التيار االسالمي ذ محسػد احسجؼ نجاد وفي ضل ادارة الخئي
. وانصالقا مغ مبجا تػثيق خان بالتعاون العدكخؼ مع الدػدانالستذجد، ازداد اىتسام اي

وزيخ الجفاع الدػداني ايخان  حديغ دمحم الخحيع عبجالتعاون العدكخؼ بيغ الجولتيغ زار 
/ يشايخ والديارة الثانية كانت ، االولى كانت في شيخ كانػن الثاني6114مختيغ عام 

تع تػقيع عجد مغ اتفاقيات التعاون العدكخؼ بيغ البمجيغ،  إذفي شيخ ايمػل/ سبتسبخ، 
 ,Chimarizeni)واصبحت ايخان احجػ الجول السرجرة  لمدالح الى الدػدان 

، تدويج 6114. وكان مغ ضسغ تمظ االتفاقيات السػقعة بيغ البمجيغ عام (41 ,2017
تع استخجاميا في اقميع دارفػر  إذ 3الدػدان بصائخات دون شيار مغ نػع ابابيل

 .(016، 6106)الحسجاني، 
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 وحجات لتجريب ضباط رسال، واالتجريب سيعبس الكيام عمى الجانبان واتفق
 سمحةاال نقل عسمياتان " الى تقاريخواشار احج ال .دارفػر في العاممة الدػداني الجير
 التي خيةالعدك العسميات غخاضأل مدتسخة دارفػر لىا بيا السترمة والسعجات والحخائخ
 الحكػمة ّقبل مغ اإلنداني الجولي والقانػن  اإلندان لحقػق  انتياكات فييا تختكب

 وذلظ السدمحة، السعارضة جساعات مغ ايزاو  مشيا، السجعػمة والسيميذيات الدػدانية
 بإحكام األمغ مجمذ قخارات مغ الخغع عمي إيخان، مقجمتيع في الجول مغ العجيج مغ

 .(د.ت)القراب، " دارفػر في الشداع أشخاف جسيع عمى األسمحة حطخ
 الجفاع وزيخ نجار دمحم مرصفى زيارة ثشاءوا 6115 عام مارس اذار/ فيو 
بكػنو مختكدا  ومػقعو الدػدان نجار وصفبخفقة وفج عدكخؼ كبيخ  لمخخشػم اإليخاني
ووقع مع نطيخه الدػداني عمى  في االستخاتيجية االيخانية تجاه القارة االفخيكية، ميسا  

)خميل، االسمحة االيخانية في الدػدان  إلنتاجؼ تزسغ اقامة مجسع اتفاق تعاون عدكخ 
، وبسػجب االتفاق السػقع بيغ البمجيغ، تزسغ تعديد التعاون العدكخؼ (6100

تعديد وتخسيخ االمغ والدالم في مشصقة القخن  فزال عغوالعالقات الجفاعية بيشيسا، 
 مع بالده عالقات وزيخ الجفاع االيخاني ووصف. (016، 6106)الحسجاني، االفخيقي 

 الجفاع وزيخ قال الدػداني البخلسان رئيذ معه لقاء ، وخالل"نسػذجية" نيااب إيخان
ايخان  بيغ الثشائية العدكخية العالقات لـ السختمفة الجػانب عغ ججا يضرا نوا اإليخاني

 Iran’s)بيشيسا  العالقات تعديد في البمجيغ بيغ العدكخؼ  التعاون واسيع  والدػدان.

Activity in East Africa, 2009) البمجيغ بيغ الثشائي بالتعاون  نجار اشاد. و، 
 مع العالقات في التػسعىػ  اإليخانية الخارجية الدياسة ولػياتا مغ ان مؤكجا عمى

مع  العدكخية االتفاقيات الحؼ وجج في ،الدػدانوبزسشيا  االفخيكية االسالمية الجول
 وصخاعاتفي خزع  خيةالعدك امكانياتو مغ وتعدز الجفاعية قجراتو مغ تديجايخان انيا 

 .)شيخ دمحم، د.ت( دارفػر واقميع الجشػب في جاخميةال سدمحةال
، عمى اتفاق تعاون عدكخؼ 6101كسا وقع الجانبان في اذار/ مارس عام  

في السجاالت الرشاعية والفشية والعمسية والتجريب، وعمى ما يبجو ان ىحا االتفاق جاء 
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 . وعقب6115التي وقعت بيغ البمجيغ عام وفقا الشار اتفاقية التعاون العدكخؼ 
 الحخس قػات مغ متخرز عسل قيفخ  الدػدان إلى وصل االتفاق عمى تػقيعال

السشاسبة  رضاأل الختيار السقتخحة السػاقع مغ لعجد دراسة إلجخاء القجسوفيمق  الثػرؼ 
 فخيق الجانبان شكلو لمسعجات العدكخية،  مرشع قامةإل الخخشػم والية حجود ضسغ
 وزارة الجفاع، وزارة واالستثسار، الرشاعة بػزارة وميشجسيغ خبخاء مغ مذتخك لعس
في  اليشجسة وحجة مغوافخاد  ،الدػدانية السخابخات مغ وعشاصخ اليشجسية ون الذؤ 

واشمق عمى ىحا السرشع  السذخوع عمى االشخاف االيخاني وضيفتيع الثػرؼ  الحخس
 .(6100ميل، )ختدسية مجسع اليخمػك لمرشاعات العدكخية 

 مجسع اصػل مغ حرة إيخان تسمظحدب ما اشار احج السرادر ان و 
 مغ عزاءا و  إيخانيػن  وتقشيػن  خبخاء يعسل إذ الدػداني، العدكخؼ  الرشاعي اليخمػك
 ويشتج الدػداني، الػششي مغواال السخابخات جياز السجسع ويجيخ ،فيو الثػرؼ  الحخس
 والسجافع والرػاريخ السجفعيةك الدػدان يحتاجيا التي السختمفة سمحةاال السجسع
 التي اصبح العدكخية سػادال نتاجا في يةيخاناال مغ الخبخات الدػدان استفادو ،الخشاشة
 وان انتاج الدالح لع يقترخ عمى السيسا بالشدبة لمدػدان، لإليخادات ا  ميس ا  مرجر 
 تدميحا الى ايز امتج بل فحدب، معيا الستحالفة والجساعات الدػدانية القػات تدميح
 فخيكياا في الرخاع مشاشق مغ العجيج في حكػمية وغيخ حكػمية فاعمة جيات

(Ismail, 2015) وافخيكيا  األوسط الذخق  مشصقة في الدياسية التصػرات اضافت. و
 وبالتالي ،" الستشاميةإسخائيل" نفػذ وقػة لسػاجية ،الجولتيغ بيغ لمتعاون  زخسا اضافيا

لمقػػ  ػدانالد ترجؼ فزال عغ. إفخيكيا شخق  نحاءا جسيع في الستحجة الػاليات
 مسخ نذاءا في يخانا ومرمحة الخخشػم لشطام ةيحكيك تيجيجات تذكل السعارضة والتي

 .(Wagner & Cafiero, 2013) الى افخيكيا سمحةا
 عمى شيخان فيالبمجيغ  دفاع اوزيخ  وقع ايزا، العدكخؼ وضسغ اوجو التعاون 

 الدػداني الجيرودعع وتذجيع  عدكخيا دػدانال مداعجة تزسشت اتفاقيات مجسػعة
اإليخاني  الدالح ستخجاموا والريشي الخوسي الدالح عمى عمى خفس االعتساد
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 عدكخية صشاعية قاعجة بشاء في إيخان فزال عغ قيام ،%21 ترل مخّفزة وبأسعار
 الحخس ذلظ ساىع فزال عغ دػدان.ال حتاجوي الحؼ اإليخاني الدالح إلنتاجتخرز 
 تفاقيةال تشفيحا الخخشػم في سمحةاال إلنتاج في انذاء مرشع جياد اإليخاني الثػرؼ 
 الجانبان في العاصسة الدػدانية كسا وقع .6115عام  البمجيغ بيغ وقعت التي الجفاع

ت في السجاال عدكخؼ  تعاون  اتفاق عمى 6101 مارس اذار/ 4 يف الخخشػم
 لتجييد الجػية العدكخية الخخشػم قاعجة دارةا عمىوالتجريب  والعمسية الفشيةو  لرشاعيةا

 .(6100)خميل، ليا  الفشية الخجمات وتقجيع الصائخات
 كالحىب بيا يتستع التي والثخوات ،االستخاتيجي الدػدان ومػقع لسكانة ونطخا

تخاودىا  بجأت التي "اسخائيل"و نايخا بيغ وتشافذ اىتسام مػضع اصبح فقج ،واليػرانيػم
 عالقاتيسا تصػر بعج السيسا الدػدانية–االيخانية العالقات شبيعةالذكػك حػل 

  ييجد نطخىا في  التعاون  ىحا بات حؼوال ،6115 عام اتفاقية تػقيع بعج العدكخية
)القراب، السشصقة، وىحا ما دفعيا الى مياجسة الدػدان عدكخيا  في ومرالحيا امشيا
 .(د.ت

التي الدػداني العدكخؼ تيجيجا مباشخا "إلسخائيل"  –االيخانيشكل التعاون 
مجسع اليخمػك لمرشاعات العدكخية  6106تذخيغ االول/اكتػبخ عام  62ىاجست في 

ايخاني، وانيا كانت  بإشخافبحريعة احتػائو عمى شحشات اسمحة وصػاريخ تع صشاعتيا 
، وفي الػقت الحؼ ي غدةمعجة مغ اجل ارساليا الى حخكات السقاومة االسالمية ف

الجانبيغ بجعع  سيعالدػداني وات –ل" عمى التعاون العدكخؼ االيخانياكجت فيو "اسخائي
ات، سيس، نفت ايخان والدػدان تمظ االتباألسمحةحساس والجياد االسالمي  حخكتي
 وكيل عثسان دمحم ، وقالالدػدان لسياجسة كاذبة ذريعة عغ بالبحث "سخائيل"ا واتيسا
 بحتة سػدانية لةامد اليخمػك حادثة ن"  :الخارجية لمذؤون  الدػدانية الخارجية رةوزا
 ال يخانوا السياجسيغ ضج جاج قػية رسالة رسمشاا وقج اليجػم ذلظ مرجر نعخف نحغ
بقجرات  اإلضخار إلى تيجف كانت يبجو ما عمى الجػية الزخبة نوا بيحا ليا عالقة

 .(Bodansky, 2013, 4)" العدكخية الدػدان
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 رست بيغ البمجيغ 6115وفق اتفاقية عام  التعاون العدكخؼ  إشار وفي
 زيارة نيااب الجانبان وصفيا 6106عام  بػرتدػدانميشاء  في ناإيخانيت ناحخبيت سفيشتان
. وانيا جاءت وفق اتفاقيات التعاون (Lipin, 2012)عدكخية  سيعوليدت لس ةشبيعي

بيغ البمجيغ وتعديد العالقات، وقال الستحجث العدكخؼ لمقػات السدمحة الدػدانية 
ان ىحه يخانيتيغ: "العقيج الرػارمي خالج سعج، تػضيحا لديارة الدفيشتيغ العدكخيتيغ اال

في اشار تبادل العالقات الػدية بيغ البمجيغ، ودعسا لمعالقات بيشيسا  تأتيالديارة 
والسيسا في السجال العدكخؼ، ولسشاقذة عجد مغ السػضػعات ذات االىتسام السذتخك 
بيغ القػات البحخية الدػدانية ونطيخاتيا وتبادل الخبخات... ان زيارة ىاتيغ الفخقاشتيغ 

فخصة ثسيشة لمزباط البحخييغ وشمبة كمية الجراسات البحخية الدػدانية لمتعخف  جتع
)الحسجاني،  عمى ىحا الشػع الستقجم مغ التدميح واالجيدة البحخية الحجيثة بيحه الدفغ

6106 ،015). 
 ومشيع الدػدانييغ واستياء قمق اليخمػك مرشععمى  "اإلسخائيمي" يجػمال واثار 
 العالقات الى ذلظ وعدوا ، حادة انقدامات شيجت التي نفديا، الحكػمة مغ اعزاء

 االسالمية. والحخكات ايخان مع
ة عمى الداحة الدػدانية مغ قبل واحجثت ىحه التصػرات خالفات ومعارض
قال عمي احسج كختي وزيخ الخارجية  إذاعزاء مغ الحكػمة الدػدانية وحتى البخلسان، 
 6106/ تذخيغ الثاني/ نػفسبخ عام 3الدػداني في لقاء مع قشاة الشيل االزرق يػم 

ة ،تعميقا عمى الفجػة بيغ اعزاء الحكػمة الدػدانية والخئيذ عسخ البذيخ، ان وزار 
، االيخانيتيغ الى ميشاء بػرتدػدانالخارجية الدػدانية لع يكغ لجييا عمع بديارة السجمختيغ 

وانو سسع بتمظ الديارة مغ االعالم، مزيفا ان الخارجية االيخانية شمبت ذلظ لكغ 
، وازدادت السعارضة (6103 ،)أحسجشمبيا جػبو بالخفس مغ الخارجية اإليخانية 

في  الدػدان فذل في الدػدانييغ سببا مباشخا شػابعجد مغ ال عّجهو  ،الجاخمية لو
 لىا ساسباأل يعػد الفذل ىحاو  ،الحرػل عمى القخوض والجعع السالي الخارجي

 الشػاب حجا عشو عّبخقج و  هللا، وحدب حساس وحخكة نيخابكل مغ ا عالقات الدػدان
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 الخئيذ عسخ البذيخ نتقاداتا ازدادتو ".  والذكيقة الرجيقة الجول كل فقجنا ":و قػلب
 في يخانيةا عدكخية قػاعج قامةإل تومػافق عصىا  نوبا وسيسمغ قبل معارضيو وات

 الحكػمة نفتو ما وىػ ،بػرتدػدان ميشاء في محيط يخانيةا بحخية قاعجة مشيا الدػدان،
 .(6101)الرسادؼ،  مخة مغ كثخا الدػدانية

الخغع مغ اليجػم "االسخائيمي" عمى مرشع اليخمػك، استسخ التعاون وعمى 
 عجد مغ بشاء عمى6103 مايػ/ايار فياتفق الجانبان  إذالعدكخؼ بيغ الجولتيغ، 

 وقامت ،يةالدػدان عدكخيةال التحتية البشية تػسيعو  الدػدان في العدكخية تالسشذا
 بشاءفي  بسداعجة الدػدان اإليخاني الثػرؼ  حخسال العدكخية في ةمغ اليشجس وحجات

 الحخبية الدفغ لجعع عدكخية رصفةاو  الدفغ، وتحسيل تفخيغل دعع واسشاد رصفةا
 في التخديغ ومػاقع والدانجة العدكخية البحخية القػاعج بشاء فزال عغ ،والغػاصات

 التعامل عمى قادرة السحرشة التخديغ ومػاقع الججيجة رصفةاال وىحه ،ػرتدػدانبميشاء 
 واألسمحة الجفع ذاتية والسجفعية الرػاريخ نطسةاو  القتالية والسخكبات الجبابات مع

. وبسػجب اتفاقيات التعاون العدكخؼ التي (Bodansky, 2013, 4) األخخػ  الثقيمة
 ساحل عمى يخانيةاإل حخبيةال دفغال الدػدانية البحخية استزافتوقعيا الجانبيغ، 

قصع العالقات الدػدانية ) 6101 – 6106 بيغ عامي مخات اربع األحسخ البحخ
  .(6103، اإليخانية

 كجتا إذ ،الدػدان في سمحةاال صشاعة قصاع دععفي  ميع بجور إيخان وقامت
عام  مايػايار/ في نذختو  بحاثلال "الخفيفة سمحةالا مخاقبة" بخنامج احجػ الجراسات

 ثاني وعّجت الدػدانية، حةسماال نتاجا دعع في رئيدا ادور  لعبت يخانا ن، ا 6101
 .الريغ دػدان بعجال لىا ياإشالق ومشرات والرػاريخ الخفيفة سمحةلال مرجر كبخا

مغ ىحا التعاون العدكخؼ  بيغ الجولتيغ بقيت العالقات بيشيسا  عمى الخغعلكغ 
سيسا بالشدبة لمدػدان الحؼ المخىػنة بفعل ضغط العػامل والسؤثخات االقميسية والجولية، 

كثيخا بالسقاشعة الخميجية والعدلة الجولية، فزال عغ تكخار القرف "االسخائيمي"  تأثخ
الدػدانية والتي كان اخخىا قرف مجسع اليخمػك العدكخؼ اواخخ عام  لألراضي
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بجا يخفف مغ عالقاتو مع  إذ، وىحا دفع الدػدان الى تغييخ سياستو ازاء ايخان، 6106
 مايػايار/ في الدػداني الخارجية وزيخ كختي عميوكذف  ،6103ايخان مشح عام 

مشرة صػاريخ دفاع جػؼ  إلقامة ايخان تقجمت بو لعخضعغ اعتحار الدػدان  6101
عمى  " الستكخرةاإلسخائيمي" القرف عسميات لسػاجية األحسخ البحخ ساحلعمى 
وجاء رفس الدػدان لمعخض االيخاني بيجف كدب ود  ،والحج مشيا الدػدانية راضياال

، وكخصػة ضجىا مػجية كة العخبية الدعػدية وشسأنتيا بان السشطػمة ليدتالسسم
لترحيح مدار عالقات الدػدان بالدعػدية وبكية دول الخميج العخبية، وىحا ما اكجتو 

 ،مرصفى ؛6105 ،)ساعػداجخاءات الدػدان بعج ذلظ تجاه كل مغ الدعػدية وايخان 
6103). 

العالقات الثقافية :رابعا :
العالقات الثقافية باىتسام الجانب االيخاني اكثخ مغ الدػداني، لحلظ لع  حطيت     

تخق الى مدتػػ مجاالت العالقات االخخػ بيغ البمجيغ، ولعل قمق وشكػك الدػدان 
ثقافية االيخانية في الدػدان كان الدبب الخئيذ خمف حػل حكيقة وشبيعة الشذاشات ال

 تحجيع ىحه العالقات.
 تأسيذ، عشجما تع 0655تعػد بجاية العالقات الثقافية بيغ الجولتيغ الى عام   

اول مخكد ثقافي ايخاني في العاصسة الدػدانية الخخشػم في عيج حكػمة الرادق 
 حدغ عسخ تػلي االيخاني بعج افيالثق السخكد نذاط وتشػع تػسعو  ازدادو  السيجؼ.
 الثقافي التعاون  اتفاقيات وبسػجب إيخان استزافت إذ الدػدان، في الخئاسة البذيخ

 الصمبة مغ وقميمة محجودة اعجاد االيخانية ونطيخاتيا الدػدانية الجامعات بيغالسػقعة 
 كػلػ خوتب الجانبان وقع ذلظ جانب الى اإليخانية، الجامعات في لمجراسة الدػدانييغ
 واقامة الثقافية، األسابيع وبخامج والتمفديػن، واإلذاعة الديشسا مجال في لمتعاون 
 الخياضية والسدابقات والسدخحية، والتمفديػنية الثقافية السيخجاناتو  الكتب معارض
 تخسيخ مشيا اليجف البمجيغ ِكال في تقام كانت والتي الكخيع القخان وتالوة وحفع والخسع

 بججية االيخاني الجانب وسعى والذعبي، الخسسي السدتػييغ عمى لثقافيةا العالقات
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 تتزسغ كانت السذاركة شخوط أن إال بالخخشػم الجولي الكتاب معخض في لمسذاركة
 الكتب ندخ إرسال بالسعخض السذاركة في تخغب التي اإليخانية الشذخ دور مغ ا  شمب
 انعقاد مغ شيخيغ قبل عميو سػافقةوال لالشالع  السذخفة المجشة الى عخضو تخغب التي

 .(د.ت)الخزخ،  اإليخانية الشذخ دور غابت لحلظ وفقا السعخض،
الحؼ كان يزع اقدام االعالم والثقافة، ومغ انذصة السخكد الثقافي االيخاني  

تقجيع السشح الجراسية في عجد مغ الجامعات االيخانية وفي مقجمتيا جامعة االمام 
ارسال عجد مغ الصالب الدػدانييغ الييا، وعيغ العجيج مشيع في فخوع  تع إذالخسيشي، 

السخكد الثقافي ، والبعس االخخ في الدفارة االيخانية في الخخشػم. وعسجت السخاكد 
الثقافية ايزا الى محاولة تشذيط عسميا بيغ الصالب والسثقفيغ في الجامعات 

ييغ وعخض الػضائف عمييع كدب عجد مغ الكتاب والرحف فزال عغالدػدانية، 
اقامة دورات في  فزال عغوتشطيع رحالت ثقافية ليع الى ايخان لديارة السخاقج الجيشية، 

)عبج  المغة الفارسية، وفتح عجد مغ السكتبات في السخكد وفخوعو امام السدتفيجيغ
 .(053، 6102عمي، 

 المغة لتعميع كدمخ  نذاءبإ الخخشػم في اإليخانية السمحكية الثقافية وقامت 
الفقيخة نتيجة  ذعبيةال سشاشقبعس ال في السجارسالسعاىج و  مغ عجدو  الفارسية،

 الصالب يختادىا التي لعامةا السكتبات عجد مغ نذاءا فزال عغ، قتراديةاال لطخوفا
 .(د.ت)القراب، 
 اإليخانية الثقافية سمحكيةال عمشتا  6100 عام يشايخ ي كانػن الثاني/فو 

والفارسية  العخبية بالمغاتو  القريخة لمقرة الخسيشي مامالا جائدة عغ الخخشػمب
تع  واإليخاني الدػداني الذعبيغ بيغ الثقافي التبادلو  ػاصلالت وبيجف واإلنجميدية،

 كداالسخ  عغ شخيق البمجيغ بيغ الثقافية نذصةاال في السذاركةة عمى ضخور  التأكيج
 سبل الجانبان بحثما سبق  فزال عغ رشيف،واال الػثائق وتبادل، الثقافية السشتجياتو 

 التجريب مجال في ونطيخاتيا االيخانية الدػدانية القػمية الػثائق دار بيغ التعاون  تعديد
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 والرػر الخاصة الػثائق وصيانة وتبادل وحفع ،الػثائقي العسل في الخبخات وتبادل
 .(6100)خميل، مشيسا  كل لجػ والسحفػضة بتاريخ البمجيغ

الدػدانية ىحه والحؼ كان يػحي  –مغ ضاىخ العالقات االيخانية  عمى الخغعو 
السيسا العالقات الثقافية بسعافاتيا وصيخورتيا، لكغ ىاجذ القمق والذظ كان يحكسيا 

، كػنيا كانت بػابة لمتغمغل االيخاني داخل السجتسع شدبة لمدػدانمشيا، وخاصة بال
الدػداني، الحؼ بجء يتخػف مغ ان يؤدؼ ذلظ الى اثارة الفخقة بيغ ابشاء الذعب 

. ولتجاوز اشكاليات ىحه العالقات، ولمحفاظ عمى الدػداني بجوافع فكخية او محىبية
، 6102التذخيعية والخئاسية لعام  السجتسع الدػداني، ومحاولة كدبو في االنتخابات

 الدياسية السعارضةومعارضة العجيج مغ القادة الدػدانييغ ليحه العالقات، ونتيجة تدايج 
وضغط العقػبات الجولية والعدلة التي كان يعاني مشيا  ،البذيخ نطام ضج والسدمحة

مع دول الدػدان بدبب عالقاتو مع ايخان، ورغبة الخخشػم بترحيح مدار عالقاتيا 
الخميج العخبية واالستفادة مغ دعسيا سياسيا واقتراديا، انصالقا مسا سبق وكخصػة 

 سبتسبخ/ يمػل ا 6 فيتسييجية لتخفيس مدتػػ عالقاتيا مع شيخان قخرت الخخشػم 
 التيدػدان و بالفي العاصسة وكافة فخوعو  اإليخاني الثقافي السخكد غالقا  6101عام 

 سغادرةب اإليخاني الثقافي السمحق ابمغت الخخشػمو  ،ن و وعذخ  ستةوصل عجدىا الى 
 الدػداني الكتاب بسعخض اإليخاني الجشاح غالقا  فزال عغخالل ثالثة ايام،  البالد

االجخاءات  الدػداني الخئيذ مكتب مجيخ الحديغ عثسان شوووصف  .مػضفيو بعاداو 
تمظ الخصػات جاءت  وفي سعي الدػدان لمتقارب مع الدعػدية بان ،الدػدانية ىحه

كخد عسمي سخيع ومصمػب" مؤكجا في الػقت ذاتو عمى ان الخخشػم والخياض تختبصان "
وقج القى القخار ىحا تخحيبا .بسريخ مذتخك واحج والبج مغ العسل لحسايتو والحفاظ عميو

، في الػقت الحؼ انتقج فيو حدب ياسية السختمفة والذارع الدػدانيمغ القػػ الد
لذعبي قخار اغالق السخكد وفخوعو واكج عمى ان السخكد الثقافي االيخاني في السؤتسخ ا

الدػدان وفخوعو ليذ اال مخاكد ذات ابعاد سياسية اكثخ مشيا ديشية، وان ىحا االجخاء 
 قخار مغ فزلا حمػل مغ االولى اعتساد كانو  سيشعكذ سمبا عمى عالقات البمجيغ،
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 دوره وحرخ البالد، قػانيغ مخالفة بعجم لدامووا السخكد، عمى الخقابة تذجيجك ،غالقالا
 التاريخية وعالقات سدارل اترحيح القخار الدػدانوعّج  .الثقافي فقط الجانب في

 مغ العالقات مع ايخان التي اثبت وججوػ  نفعا كثخكػنيا ا واإلسالمي، العخبي بسحيصو
 في التذكيظ بيغ حرخفقج ان يخانيالا الفعل رد ماا .عائجىا ضعفو  ججوىا عجم الػاقع
 ذالففي ا خغبتوالتي  خارجيةالو  جاخميةال الجيات عجد مغ لىا ندبو ومحاولة، القخار

 .(6105 ،)ساعػدبيغ الجولتيغ  العالقات
 ان إال لػقت،ا ذلظ في رسسيا عشو ُيعمغ لع ذلظ سبب ان مغ عمى الخغعو 

 السخاكد بو تقػم كانت ما نأبذ قمق ا كان الدػدان ان إلى اشارت التقاريخمغ  ا  عجد
 ليع ندسح لغ " :الحقا مقابمة في البذيخ عسخ وقال الدػدان، في االيخانية الثقافية
، نگاىی بو)اإليخاني  الشفػذ إلى إشارة" شكالاال مغ شكل ؼاب الدػدان في بالتػاجج
0365) . 

عام  سبتسبخ/ ايمػل 6 الثالثاء ليا بيان في الدػدانية الخارجية وزارة وذكخت
 واليات في وفخوعو خانياإلي الثقافي السخكد نذاط يتابع ضل الدػدان" أن 6101
 ليع السسشػح التفػيس تجاوزوا قج وفخوعو السخكد نا مؤخخا لو وتأكج الدػدان

 تيجيجا يذكل اصبح وبحلظ بيا الكيام يخػل التي االنذصة تحجد التي واالختراصات
 لجػ ارتياحا اإليخانية السخاكد إغالق قخار والقى. "االجتساعي واالمغ الفكخؼ  لألمغ
 وشبيعة السخاكد ىحه حػل كثيخة ماياستف عالمات لجيو كان الحؼ ػداني،الد الذعب
 وعّمق اإليخاني والتخاث بالثقافة التعخيف يتجاوز اال السفتخض مغ كان الحؼ نذاشيا
 واإلفخيكية العخبية لمذؤون  اإليخاني الخارجية وزيخ مداعج عبجالمييان اميخ حديغ
 تحاول الدػدانية التيارات بعس إن" بقػلو الدػدان قخار عمى لالنباء فارس لػكالة
 ترل ال بان تأمل شيخان وكانت". والخخشػم شيخان بيغ الصيبة العالقات عمى التأثيخ

 بعج فعمت كسا اخخػ  بإجخاءات تتبعيا ال وان ، السدتػػ  ىحا الى الدػدان مع عالقاتيا
 وقج .تيجيةباالستخا تػصف والتي ايخان مع بعالقاتيا وتزحي تخدخ ال وان ذلظ،
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 تعيجت ان بعج ،السذاريع مغ عجد تسػيل بػقف الخخشػم  عمى ذلظ بعج شيخان ردت
 .(6105)جامع،  بيا خاصة عقػد وابخمت بتشفيحىا وقت في

 السخاكد اغالق عمى وتعميقا ذلظ بعج الدػدانية الرحف مغ عجد ونذخت
 مجسل عغ الخخشػم رضا عجم يعكذ القخار بان الدػدان في االيخانية الثقافية
 حكػمة عيج في بإيخان وعالقتو الدػدان مكانة بتخاجع ذلظ وربصت ايخان، مع عالقاتيا
 مغ العجيج في التيجئة عمى تقػم سياسة الخئاسة تػليو مشح اتبعت التي روحاني، حدغ

 الغخبية والجول الستحجة الػاليات مع مفاوضاتيا كاىل تثقل ان شانيا مغ والتي القزايا
 خالل مغ ذلظ ويتزح ايخان، عمى السفخوضة والعقػبات الشػوؼ  السمف يخز افيس

 بعيجة ودية بصخيقة الدػدان في الثقافية مخاكدىا إغالق قخار قابمت التي شيخان مػقف
 مغ وححرت" العالقات تخخيب محاولة"بـ لجيات ياسيسات مغ عمى الخغع االنفعال، عغ

 .(6101)الرسادؼ،  نبالدػدا" والتخخيب التكفيخ" أفكار تغمغل
الدػدانية –خامدا القزايا السؤثخة في العالقات االيخانية  :

العخبية التي سادىا التػتخ والرخاع -مسا ال شظ فيو ان العالقات االيخانية  
وتجاعيات عخبيا  وتأثيخاتوالقصيعة الدياسية عمى مجػ تاريخيا الصػيل، كان ليا ابعاد 

تمظ العالقات بالتصػرات الدياسية والعدكخية  تتأثخ وبالتأكيجيا، واقميسيا وحتى دول
والقزايا االقميسية والجولية، وقج تشعكذ ىحه االحجاث والقزايا سمبا او ايجابا عمييا، 

االيخانية،  –مغ مشطػمة العالقات العخبية الدػدانية التي تعج جدء   –والعالقات االيخانية
صبحت محل انتقاد وقمق العجيج مغ الجول العخبية التي اثارت حػليا الذكػك وا

القزايا االقميسية واالحجاث التي  وتأثيخوخاصة الخميجية ، لع تكغ بعيجة عغ ضغط 
شيجتيا السشصقة، وفقا لحلظ سيخكد ىحا السحػر عمى اىع وابخز القزايا التي اثخت في 

 عالقات الجولتيغ ابان مجة البحث:
 حخكات السقاومة االسالمية: دععالقزية الفمدصيشية و  -1

تعج القزية الفمدصيشية احجػ القزايا التي اثخت ايجابا عمى عالقات البمجيغ  
واسيست في تقاربيسا، نتيجة التقاء سياسة البمجيغ وتقارب مػاقفيسا مشيا، انصالقا مغ 
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 لألراضيتػجيات كال الشطاميغ االسالمية، ومػقفيسا مغ االحتالل االسخائيمي 
االسخائيمية او ما عخف بسذاريع  –عارضتيسا لسذاريع الدالم العخبيةيشية، ومالفمدص

ج يخمػ اؼ لقاء سياسي رفيع السدتػػ بيغ مدؤولي االسخائيمية، ولع يك–التدػية العخبية
 .جانبا مغ االىتسام في مباحثاتيعالبمجيغ اال ونالت القزية الفمدصيشية 

 السقاومة حخكة وتدميح تجريب في اشخومب كبيخ بذكل الدػدان لقج ساىع 
 نقل عغ شخيق ،(6103-6112) وازداد ىحا الشذاط ابان السجة حساس، اإلسالمية
 األراضي عبخ حسخاال لمبحخ الغخبي الداحل بسحاذاة  غدة قصاع إلى اإليخانية األسمحة

 ومغ سيشاء وصػال الى  حسخ،اال بحخلم السرخؼ  الداحل بسحاذاة و  مخورا الدػدانية،
 .(6101)الرسادؼ،  غدة إلى ثع

لقج تػثقت عالقات الجولتيغ عغ شخيق دعع القزية الفمدصيشية وحخكات  
السقاومة االسالمية، فقج تبشيا سياسة مداعجة ودعع حخكة السقاومة االسالمية )حساس( 
وحخكة الجياد االسالمي فزال عغ )حدب هللا( المبشاني بالسال والدالح، ،واعتسجت 
ايخان عمى الدػدان وجعمت مشو مشصمقا لشقل الدالح الى  تمظ الحخكات وتسػيميا، 
واتخحت مغ ميشاء بػرتدػدان قاعجة لػجدتية لخدن الدالح وايرالو الى قصاع غدة او 

 في العدكخية التحتية البشيةقاعجة  تػسيعحتى الى )حدب هللا(، واتفق الجانبان عمى 
مرالحيسا السذتخكة في مشصقة  عمى الحفاظ أجل غم كبيخ بذكل وتعديدىا الدػدان

االسالمية ، والػقػف بػجو  الداحل الغخبي لمبحخ االحسخ، وديسػمة دعع الحخكات
تيجيجات كل مغ اسخائيل والػاليات الستحجة االمخيكية، بعج اليجسات التي ششتيا 

الستحجة عجد اسخائيل عمى عجد مغ السػاقع العدكخية الدػدانية، ومرادرة  الػاليات 
مغ شحشات االسمحة االيخانية مغ عمى متغ الدفغ التي كانت تحسميا بحريعة ايراليا 

 . (Bodansky, 2013, 4)لمحخكات اإلسالمية
 في ىاجست إسخائيل نا ،والعخبية األمخيكية اإلعالم وسائل مغ عجد ونذخت 
 ،غدة قصاع إلى متػجية كانت الدػدان في أسمحة قافمة 6116 يشايخ/  الثاني كانػن 
 63 مغ السكّػنة القافمة ىاجست اإلسخائيمية الصائخات أن اإلعالمية التقاريخ وذكخت
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 ناو  ، الدػدانية بػرتدػدان مجيشة غخب جشػب رحخاءال في باألسمحة محسمة شاحشة
 ,Iran’s Activity in East Africa ؛6103) أحسج,  اليجػم في قتمػا اشخر 11

الى  إيخان مغ إرساليا تع األسمحة شحشة ان الى خخػ ا تقاريخ اشارت فيسا ، (2009
 تع لػ والتي السجػ بعيجة فجخ صػاريخ وتزسشت ،اسحخكة السقاومة االسالمية حس

 ,Iran’s Activity in East Africa) بيبا تل إلى تصملػ  غدة قصاع مغ اشالقيا

2009). 
 ،الدػدان عبخ غدة إلى سمحةا بذحغ اكثخ مغ مخة  إيخان إسخائيل اتيست 

مرشع  وقرف الى مياجسة ، 6106وىحا ما دفعيا  في شيخ تذخيغ االول / اكتػبخ 
 األسمحة إلمجادات مرجركان  نوا ئيلإسخا كجتوا ،الخخشػم في سمحةلأل اليخمػك
 شحشة إسخائيل اعتخضت ،6101عام  مارساذار/  فيو  ،حساس لحخكة اإليخانية
 . (Katzman, 2016) بػرتدػدان إلى متجية كانت إيخانية صػاريخ
 وحخكة ايخان بيغ جدخا يسثلكان  الدػدان ان االسخائيمية الشطخ جيةبحدب و   
 يتع الدػدان شخيق عغ بل فحدب ىحا ليذ ،غدة قصاع إلى سمحةاال لتيخيب حساس
 صشاعة ويتع عامة، االفخيكية القارة في السدمحيغ إلى اإليخانية األسمحة بيع ايزا

 مخة مغ ألكثخ اسخائيل وجيت لحلظ وفقا الدػدانية، األراضي عمى االيخانية األسمحة
الحجود الدػدانية واتيست تمظ  داخل تعسل سػدانية لسجسػعات الجػية ضخباتيا

قامت  إذق شبو جديخة سيشاء السرخية، الجساعات بتيخيب االسمحة الى غدة عغ شخي
 اياه متيسة بػرسػدان مشصقة في الميفي عػض ناصخ سيارة باستيجاف إسخائيمية شائخة

 والرػاريخ شياب، شخاز اإليخانية أرض-أرض صػاريخ بتيخيب إيخان مع بالتعاون 
 كانت السشصمق ىحا مغ. السشصقة في حخب نذػب حال في واستخجاميا الباليدتية

 ثخواتو بدبب خصػرة واكثخ بالغة اىسية ذات عخبي كبمج الدػدان الى تشطخ ئيلإسخا
 ،تقديسو في فاعل بذكل ساىست لحلظ األحسخ، البحخ عمى االستخاتيجي ومػقعو
 التي الدػدان جشػب دولة مع واقترادية وأمشية عدكخية عالقات اقامة في ونجحت
 الرحخاء جشػبو  إفخيكيا ازاء ميةاإلسخائي لالستخاتيجية اساسي مختكد إلى تحػلت
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 الدػدان مع ايخان ومػقفيا مغ القزية الفمدصيشية عالقات سيستاو . (د.ت)القراب، 
قج اكج عسخ حدغ البذيخ عمى و  .الدػداني الشطام عدلة تفاقعزيادة  في كبيخ حج إلى

ان حالة واوضاع الدػدان وما يػاجو مغ عقػبات وضغػشات وعدلة دولية ىػ نتيجة 
البذيخ  حدغ عسخ قال إذ دصيشية وعالقات بالده مع ايخانلسػقفو مغ القزية الفم

 قزية مغ مػقفشا ثسغ ىػ الدػدان عمى االقترادؼ الحرار": الدػداني الخئيذ
تبحث عغ مخخج ليا مغ ىحه  الخخشػم جعل الحؼ مخاال. "إيخان مع وعالقتشا القجس،

، وتػثيق العالقات السشصقة ودول إيخان مع عالقتيا في الشطخ العدلة عغ شخيق اعادة
 .(6103 ،مرصفى ؛6105 ،)شـبانةمع دول الخميج العخبية 

 : 2011 العخبية عام الثػرات -6
عالقات الفي  اثخت بذكل مباشخ او غيخ مباشخمغ العػامل والقزايا التي  
ية. فانصالقا مغ الدػدانية، ىي الثػرات التي شيجتيا عجد مغ البمجان العخب –االيخانية 

خمفية الشطاميغ االسالمية، وشبيعتيسا السحافطة، وتقارب رؤاىسا تجاه العجيج مغ 
القزايا االقميسية والجولية، وحخص كل مشيسا عمى تػاجج نفػذه ضسغ الشطع الدياسية 
الججيجة، وبحكع عالقات كال البمجيغ مع االنطسة الحاكسة الدابقة وما شيجتو مغ 

عجم االستقخار التي شيجتيا والتي القت بطالليا عمى تمظ العالقات ، متغيخات وحالة 
فزال عغ اختالف تػجيات تمظ االنطسة مع التػجيات االسالمية لكل مغ نطام 
الخخشػم وشيخان. بشاء عمى ذلظ فقج اّيج كال البمجيغ ما شيجتو عجد مغ البمجان 

الحاكسة . وانصالقا مغ رؤية لتغييخ االنطسة الدياسية  6100العخبية مغ ثػرات عام 
كل مشيسا لسرالحو بالسقام االول، فكالىسا ايجا الثػرة الميبية والتػندية والسرخية 
واليسشية، وحتى الثػرة الدػرية التي ايجتيا الجول العخبية، لع يكغ لمدػدان مػقف حاسع 

بيغ  كبيخ فمغ نطام بذار االسج خالفا لغالبية الجول العخبية، لحلظ لع يكغ ىشاك خال
احجاث  ة مجارا  ريا. وفقا لحلظ سعى كل مشيسا الىالدػدان وايخان فيسا يتعمق بدػ 

الثػرات في ىحه الجول، وتتبع ماالتيا وخاصة بعج ان تػلت ادارة البالد في السخحمة 
االنتقالية وما بعجىا احداب ذات تػجيات اسالمية قخيبة مغ تػجيات الشطاميغ 
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لدػدان وايخان. وتبقى االولػية في تحجيج مرالح كل مشيسا االسالمية في كل مغ ا
وما يتختب عمييا، وليذ وفق مخاعاة عالقاتيسا الثشائية، وىػ ما  لألحجاثوفق رؤيتو 

تجدج في الرخاع اليسشي بعج انزسام الدػدان لو ومغ ثع قصع عالقاتو مع ايخان. لقج 
ومرالحيا  الجول بيحه إيخان عالقة حدب العخبية الثػرات إزاء اإليخاني السػقف تبايغ
  .خخػ ا دول بقػة فيو  االحتجاجات ورفزت بعزيا جتاي إذ فييا
ليا،  وتأييجهمعبخا عغ دعسو  تػنذ في الدياسي بالتغييخ الدػدان رحب لقج    

، وسارع الى محاولة التشديق مع القػػ الدياسية الذعػب إرادة احتخام وضخورة
شيزة ذات التػجيات االسالمية، وتبشت ايخان السػقف الراعجة فيو وخاصة حدب ال

ذاتو، وابجت ايزا سعييا لجعع ومدانجة القػػ االسالمية في ىحا التغييخ وفي مقجمتيع 
 لػزارة بيان خالل مغ التػندية الثػرة ازاء الخسسي مػقفياايخان  وأعمشت حدب الشيزة

 دولة برفتيا مسكغ شــكل لبأفز التػندية األمة مصمب تشفيح اىسية اشار الخارجية
 .(د.ت ،)محسػد اإلسالمية األمة في فاعال دورا تمعب أن يسكشيا

وايجت الكيادات الدياسية االيخانية الثػرة التػندية، وعجت الثػرة تعبيخا حكيكيا   
عغ رفس الذعب التػندي لمطمع واالستبجاد والتبعية لمػاليات الستحجة االمخيكية 

ة التػندية بانيا امتجاد لمثػرة االيخانية بسبادئيا واساليبيا واسخائيل، ووصفت الثػر 
 .(56 ،6102 ،)الجدار
والحال ذاتو يشصبق عمى الثػرة السرخية، ورحب الدػدان وايخان بالتغييخ  
 احجاث في واعخب عغ االمل السرخية ثػرةال الدػدان ايج إذفي مرخ،  الدياسي

 الديارات مغ عجد البمجيغ تبادل، و الدػدانية السرخية العالقاتتغييخ يديع في تصػيخ 
 دعع في خغبةال عغوعبخ عجد مغ السدؤوليغ في البمجيغ صخاحة  الستبادلة، الخسسية
 يخجم بسا الكاممة االستخاتيجية الذخاكة قيقتح لىا وصػال الدػدانية السرخية العالقات
 الخئيذب ولقائو القاىخة الى البذيخ عسخ زيارةعقب  خاصةو  البمجيغ وشعبييسا مرالح

 البمجيغ التي تيع السذتخكة القزاياو  السذتخك التعاون  تصػيخ سبل وبحث مخسي دمحم
. ولع يختمف السػقف االيخاني ايزا عغ السػقف (6103 ،)الدالماإلقميسية  واألوضاع
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ابجػ السدؤولػن االيخانيػن  إذالدػداني في التخحيب بالتغييخ الدياسي في مرخ، 
وفي مقجمتيع عمي خامشئي السخشج االعمى لمثػرة االيخانية ومحسػد احسجؼ صخاحة 

ع ودعسيع ومدانجتيع لمتغييخ الدياسي في مرخ، نجاد الخئيذ االيخاني، عغ تخحيبي
وعجوه صحػة اسالمية ستديع في اقامة شخق اوسط اسالمي، وبجا الجانبان التشديق 

 0650والعسل مغ اجل اعادة واستئشاف العالقات بيغ البمجيغ التي قصعت مشح عام 

 .(56 ،6102 ،)الجدار
اما فيسا يتعمق بالثػرة والتغييخ الدياسي في ليبيا، فعالقات ايخان والدػدان  

عمى بشطام معسخ القحافي كانت غيخ مدتقخة وتخزع لسيػل ورؤػ الخئيذ القحافي، و 
ة مقارنة بغيخىا مغ مغ ان العالقات بيغ ايخان والقحافي كانت متقجمة ومتصػر  الخغع

االيخانية، فقج رحبت ايخان وكحلظ الدػدان بالتغييخ الدياسي في  –العالقات العخبية 
التيارات  وتأييجعغ شخيق دعع  ،الميبية الثػرة في اخ حاضالدػدان ليبيا، وكان 

االسالمية فيو وفي مقجمتيا قػات فجخ ليبيا، وسعى ايزا فيسا بعج لمتػسط في انياء 
اول رئيذ  البذيخ عسخ الدػداني الخئيذوكان  ،الجائخ بيغ الفرائل الميبيةالرخاع 

التي  بشغازؼ  مجيشةالى  توزيار عخبي اعتخف بذخعية الشطام الججيج في ليبيا عغ شخيق 
. مغ جانبيا رحبت ايخان بالثػرة الميبية (6101 ،)الرياد الميبية الثػرةانصمقت مشيا 

جث باسع وزارة الخارجية وتغييخ نطام القحافي، وقال راميغ ميسان بخست الستح
 ن نياية السدتبجيغ وضمسة التاريخ ىػ اليالك"، واصفا حكع القحافيااليخانية: " 

بالجكتاتػرية الدػداء"، وححرت ايخان وفق ترخيحات السدؤوليغ  الجول الغخبية مغ "
 . (011، 6102)الجدار، التجخل في الذؤون الميبية وتحػيميا قاعجة عدكخية 

مــغ عالقــات البمــجيغ القػيــة مــع  عمــى الــخغعامــا بالشدــبة لمثــػرة الدــػرية و        
نطام بذار االسج، فقج تبـايغ مػقفيسـا  مـغ الثـػرة الدـػرية ومـغ نطـام بذـار االسـج، فقـج 

اف الدـــػرية ورفزـــو لمتــــجخل عســـو لمحـــػار الــــػششي بـــيغ االشـــخ اعـــخب الدـــػدان عـــغ د
الـحؼ افرـح عـغ  حسج كختي وزيـخ الخارجيـة الدـػدانيا، جاء ذلظ عمى لدان الخارجي

الجاخميـة داعيـا إلـى الحـػار واتبـاع الحـل الدياسـي  ارفس بالده التجخل في شؤون سـػري
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عمــى السختمفــة دـػرية الاألشــخاف  تتػافــقن اعمــى ضـخورة  اكــجو ، لحـل األزمــة فــي الـبالد
، وابجػ الدـػدان قمقـو زمة تفاديا لتجىػر األوضاع وزعدعة االستقخار فيياحل سمسي لال

مسا شيجتو االخيخة مـغ احـجاث فقـج حافطـت  عمى الخغعوتحفطو لسا يجخؼ في سػريا، و 
بسجخيـات االحـجاث فييـا  ا  كثيـخ  تتـأثخالخخشػم عمى عالقاتيا مع نطام بذار االسج، ولع 

بيشسا وقفت ايخان الى جانب بذار االسج وعّجت الثـػرة  .(6106 ،مخكد الذخق العخبي)
ـــة واســـخائيل لسػاجيـــة محـــػر السقاومـــة، واعتبـــخت  ـــجول الغخبي الدـــػرية مـــؤامخة حاكتيـــا ال

، ووصـــف عمـــي  6116احـــجاث الثـــػرة فـــي ســـػريا فتشـــة شـــبيية لســـا شـــيجتو ايـــخان عـــام 
خامشئي السخشج االعمى لمثػرة االسالمية الثـػرة الدـػرية بانيـا ندـخة مديفـة عـغ الثـػرات 
العخبيـة االخـخػ، وعبــخت الحكػمـة االيخانيــة عـغ دعسيــا ومدـانجتيا لشطــام بذـار االســج، 

ن الجاخمية الدػرية، وقجمت ايـخان مختمـف انـػاع الـجعع وادانت التجخل الغخبي في الذؤو 
الدياســي واالقترــادؼ والعدــكخؼ لشطــام بذــار االســج واســيست بذــكل فاعــل فــي بقائــو 

. ان تبــايغ السػقــف االيخانــي مــغ (001-000 ،6102)الجــدار، وحالــت دون ســقػشو 
 باألساسوالثػرة الدػرية نابع الثػرات العخبية التي شيجتيا كل مغ تػنذ ومرخ وليبيا 

مغ التحالف االستخاتيجي القائع بيغ البمجيغ مشح عقـػد، والذـخاكة الجائسـة بيشيسـا، فزـال 
 سانعة. عغ وقػفيسا سػية في جبية السقاومة او ما يعخف بسحػر الس

فـــي خزــــع الزــــغػشات والعقػبــــات والعدلـــة الجوليــــة والحرــــار، اســــيع تقــــارب 
سياسات ورؤػ الدـػدان وايـخان ازاء الثـػرات العخبيـة بسـا فييـا الثـػرة الدـػرية التـي اثـارت 

معطــع الــجول العخبيــة ليــا،  وتأييــجالكثيـخ االنتقــادات لشطــام بذــار االســج وسياســتو تجاىيـا 
اون بيشيسا، لكغ لع يسشع ذلظ ان تدػء العالقـات بيشيسـا بعـج ذلـظ في زيادة التشديق والتع

وتربح مغ الساضي بعج الثـػرة والحـخب فـي الـيسغ وبعـج اخـتالف وتبـايغ مػقـف البمـجيغ 
 .لثػرة اليسشية في بجاية انصالقيامغ كػنيسا ايجا ا عمى الخغعمغ مجخيات االحجاث فيو، 

 :االيخانية-ػدانيةوانعكاسيا عمى العالقات الد عاصفة الحدم -3
بعــج ذلــظ اثــار مباشــخة  ه الــيسغشــيج حؼالــ الرــخاع تصــػراتكــان لمثــػرة اليسشيــة و 

ــــخغع، فلدــــػدانية –عمــــى العالقــــات االيخانيــــة ــــػرة  عمــــى ال مــــغ تخحيــــب الجــــانبيغ بيــــحه الث
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لحـــق الذـــعب اليسشـــي فـــي تقخيـــخ مرـــيخه ، لكـــغ تصـــػرات االحـــجاث وترـــاعج  وتأييـــجىسا
ة بـيغ الصـخفيغ، وحـخص كـل مشيسـا عمـى البحـث عـغ مرـالحو الرخاع بعجىا كذف اليػ 

في في ىحه االزمة ، وال سـيسا بالشدـبة الـى ايـخان التـي تخبصيـا بـالحػثييغ عالقـات وثيقـة 
 .(00)وقجيسة وعغ شخيقيع ازداد نفػذىا في اليسغ

لقج نتج عغ الثػرة اليسشيـة ان دخمـت الـبالد فـي اتـػن ازمـة داخميـة امـام اصـخار 
اثخىــا شخحــت دول   صــالح الــخئيذ اليسشــي عمــى البقــاء فــي مشرــبو، وعمــىعمــي عبــجهللا

االزمة اليسشية في تذخيغ  إلنياءالخميج العخبية بكيادة السسمكة العخبية الدعػدية، مبادرة 
 مقابــل الدــمصة عــغ صــالحعمــي عبــجهللا  تشــازل تزــسشت ،6100الثــاني/ نــػفسبخ عــام 

 رئاسـية انتخابـات إجـخاء وتـعصـالح  عمييـا وافـق ،القزـائية السالحقـة مـغ حرانة ومشح
ومع مخور الػقت وتعثخ تصبيـق  .ىادػ مشرػر عبجربو بيا فاز 6106 في اليسغ عام

السبادرة الخميجية، نتيجة اختالف وجيـات الشطـخ بـيغ القـػػ الدياسـية حيـال االجـخاءات 
رــادية االصــالحية التــي قــام بيــا الــخئيذ عبجربــو مشرــػر، ازداد تــجىػر االوضــاع االقت
)حخكـة  واالمشية في اليسغ وتدايـج معيـا الرـخاع، وخصـخ نفـػذ جساعـة عبـجالسمظ الحـػثي

انرار هللا(، التي كانت تجعسيع ايخان، وتسكغ الحػثيػن مغ استغالل االوضـاع وحالـة 
 السحافطـــات مـــغ العجيـــج عمـــى تـــجريجيااالنفـــالت والفـــخاي االمشـــي وتسكشـــػا مـــغ الدـــيصخة 

 فــي سـيصختيع تحــت اصـبحت التــي صـشعاء العاصــسة حتـى توامتــج الذـسال فــي اليسشيـة
 .(6103 ،)سعج 6101  عام سبتسبخ/  ايمػل

كانــت ســيصخة الحػثيــػن عمــى العاصــسة اليسشيــة صــشعاء بسثابــة تيجيــج مباشــخ  
ى تذـكيل الـ 6102لمدعػدية ودول الخميج العخبية، التي سارعت في اذار/ مارس عـام 

 بسذــاركةو  او مــا ســسي بقــػات التحــالف العخبــي فــي الــيسغ ذــخعيةال عــعد تحــالف قــػات
، واشمقـــت عمـــى تمـــظ العسميـــات بــــ)عاصفة الحـــدم( واإلســـالمية العخبيـــة الـــجول مـــغ عـــجد
ؼ ىـادالـخئيذ عبـج ربـو مشرـػر   دعػة بانو جاء وفق التحالفتذكيل  الدعػدية وعجت

 . (06)اإليخاني  يحػثال الخصخ مغ اليسغ حساية مغ اجل
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 ، واعمــغالخميجيــة السبــادرة دعســت مــغ اوائــل الــجول العخبيــة التــي الدــػدانكــان 
نفــػذ الحــػثييغ تػســع  لسػاجيــة العخبــي بقــػات بخيــة وجػيــة التحــالف قــػات يفــ مذــاركتو

الدـػدان لمسبـادرة الخميجيـة، ومذــاركتو فـي الحـخب الــى  تأييــج. وكـان "حخكـة انرـار هللا"
ـــى ترـــحيح مدـــار جانـــب التحـــال ـــي، جـــدء مـــغ اســـتخاتيجية الدـــػدان اليادفـــة ال ف العخب

عالقاتو مع دول الخميج العخبية وفي مقجمتيا السسمكة العخبيـة الدـعػدية، ومحاولـة دعـع 
وتعديـــد وتػثيـــق تمـــظ العالقـــات حتـــى ولـــػ كـــان ذلـــظ عمـــى حدـــاب عالقاتـــو مـــع ايـــخان 

 .(6104 ،)القاضي
يـخان والعسـل عمـى و مـع اخصى الدػدان خصػات باتجـاه  اعـادة الشطـخ بعالقاتـ 
ا غمـق السخاكـد وكان فـي مقـجمتي ،ح عالقاتو مع دول الخميج العخبية، وترحيالحج مشيا

 شيـخان بـيغ واضـح تـػتخ مرـجر اليسشيـة زمـةاال تصبحا ما سخعانو  .ةالثقافية االيخاني
ــــب  والخخشــــػم، ــــى عاصــــفة الحــــدمعق ــــخة  ال ــــتا إذ، انزــــسام االخي ــــخان دان  الدــــػدان إي
 .(Cafiero, 2019) الدعػدية بكيادة  العخبي التحالف إلى النزساميا

 عاصــفة" وعسميــات العخبــي التحــالف فــي  الدــػدان مذــاركة ان فيــو شــظ ال مســاو       
اوضــــاع الدــــػدان الدياســــية  تــــأزموادت الــــى زيــــادة  (03)عجيــــجة  ألســــباب جــــاءت" الحــــدم

 اســتخجمتياالتـي  عجيــجةال زـغػشاتال فزــال عـغ. 6100عــج عـام واالقترـادية خاصـة ب
وفـــــي مقـــــجمتيا مقاشعـــــة الدـــــػدان  واالمـــــارات الدـــــعػدية وتحجيـــــجا العخبيـــــة الخمـــــيج دول

 كانــت إذ عشيــا، وابعــاده ايــخان مــع عالقاتــو تغييــخ عمــى هإلجبــار  عقــابي كــإجخاءاقترــاديا 
 عـام الجولتيغ بيغ االمشي التعاون  تفاقا تػقيع بعج سيسا وال اإليخانية-الدػدانية العالقات
  عمـــى ايـــخان حخصـــت  ان بعـــج العخبيـــة، الخمـــيج دول ألمـــغ وتيجيـــج قمـــق عامـــل ،6115
 اســــتخاتيجي، تحــــالف مخحمــــة ترــــل ان كــــادت الدــــػدان مــــع اســــتخاتيجية عالقــــات اقامــــة
 خزــع فــي والعدــكخؼ  الســادؼ الــجعع الــى وحاجتــو بيــا يســخ كــان التــي الطــخوف مدــتغمة
وال سـيسا  العخبـي محيصـو وبـيغ بيشـو التباعـج حالـةفزـال عـغ  ،الجاخميـة وازماتو وصخاعات
، يالجغخافــ ومػقعــو الجيػسياســية الدــػدان اىسيــة مــغ االمكــان قــجر واالســتفادة ،الخميجــي

وىــػ االمــخ الــحؼ دفــع الخخشــػم لتــجارك عالقاتيــا مــع دول الخمــيج العخبيــة واعــادة الشطــخ 
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 عمـى عبئـا الدـػدانييغ الدياسـييغ مـغ كثيـخراؼ ال وفـق اتـتب التـيبعالقاتيا مـع شيـخان و 
)الدػدان عميو  العدلة الدياسية واالقتراديةو  حرارال استسخارفي  ا  رئيد ا  بوسب دػدانال
 الدـــــــػدان أوضـــــــاعب ضـــــــختا مـــــــع ايـــــــخان العالقـــــــات إن .(6102 "،عاصـــــــفة الحـــــــدم"و

 ذروتــو بمــغ االقترــادؼ الزــغط نوا الخميجــي، لمــجعع لخدــارتو وادػ ذلــظ االقترــادية،
 الدـــػدانية البشـــػك مـــع السرـــخفي التعامـــل إيقـــاف واالماراتيـــة الدـــعػدية سرـــارفال بقـــخار

لـع  إذ .(6103 ،)يـػنذ الدـػداني لمسػقـف السفـاج  االنقـالب فـي وكان ذلظ سببا ايزـا
تسس عجة اشيخ عمى دخػل الدػدان في قػات التحالف العخبي ومذاركتو فـي عسميـات 

حتى اعمغ وقػفو الـى جانـب الدـعػدية فـي ازمتيـا مـع ايـخان عمـى خمفيـة  عاصفة الحدم،
االعتــجاء عمــى البعثــة الجبمػماســية الدــعػدية فــي العاصــسة االيخانيــة شيــخان مصمــع عــام 

اعمــغ الدــػدان قصــع عالقاتــو مــع  إذ، بعــج ان اعــجمت السسمكــة نســخ بــاقخ الشســخ، 6103
دية عالقاتيــا مــع ايــخان، اســػة بكــل مــغ ايــخان مباشــخة عقــب قصــع السسمكــة العخبيــة الدــعػ 

البحخيغ وجيبػتي، فكانـت عاصـفة الحـدم مـغ االسـباب السباشـخة والسيسـة فـي زيـادة تـػتخ 
 عالقات البمجيغ، واسيست بذكل فاعل في التسييج بقصعيا فيسا بعج.  

 اتواستشتاج خاتسة
ػع مغ ( بش6103-6112)الدػدانية ابان السجة –اتدست العالقات االيخانية 

االيخانية التي سادىا التػتخ وعجم –، تسيدت بو عغ نطيخاتيا العخبيةاالستقخار والتعاون 
االستقخار والقصيعة الدياسية. ويعج ىحا التعاون استسخارا لسا شيجتو العالقات مشح تػلي 

. لقج اسيست 0656الخئيذ عسخ حدغ البذيخ زمام الدمصة في الدػدان عام 
وخمفية نطامي البمجيغ االسالمية، والطخوف والتحجيات السذتخكة  السشصمقات الفكخية

التي واجيتيا الجولتيغ، وحالة العدلة والحرار والعقػبات الجولية، وتجاعياتيا عمى 
وكانت سببا  اوضاع البمجيغ الدياسية واالقترادية في تعديد وتػثيق عالقاتيسا الثشائية

الدياسية واالقترادية  ذسل مختمف السجاالتمباشخا في تػسيع وتصػيخ ىحا التعاون لي
تجدج التعاون الدياسي بيغ البمجيغ في الديارات الخسسية و والعدكخية وحتى الثقافية. 

الستبادلة لمسدؤوليغ في الجولتيغ وبسختمف السدتػيات، وتػقيع االتفاقيات وتشديق 
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لية. بيشسا تسثل التعاون السػاقف وتحقيق تقاربيا ازاء العجيج مغ القزايا االقميسية والجو 
االقترادؼ في اقامة السذاريع االقترادية واالستثسارية السذتخكة في الدػدان، وتبادل 
البزائع والدمع، وتكيع اتفاقيات التعاون في مختمف السجاالت الدراعية والرشاعية 
والتجارية والصاقة وغيخىا. اما السجال العدكخؼ فقج تزسغ التعاون في دعع وتجريب 
وتدميح الجير الدػداني، فزال عغ دعع انذاء مرانع الدالح الخفيف والستػسط  

اصبحت  إذتػريج االسمحة الى الدػدان ب فزال عغبسػجب االتفاقيات السػقعة بيشيسا، 
ايخان السػرد الثاني لمدالح الى الدػدان بعج الريغ. وشسل التعاون الثقافي اقامة 

 ية االيخانية في الدػدان.السعارض وانذاء السخاكد الثقاف
ىكحا كانت مجسل العالقات ترب في مرمحة شيخان اكثخ مغ الخخشػم، و  

وعشجما ادرك الدػدان حكيقة تمظ العالقات وانو الستزخر الػحيج مشيا، قخر اعادة 
الشطخ فييا وميج بعجىا بعجة خصػات انتيت بقصعيا، وقخر العػدة بعالقات الدػدان 

 سيسا دول الخميج العخبية التي ادرك اىسية عالقاتو معيا.بسحيصو العخبية وال 
 :تيأفتسثمت بسا ي اما اىع االستشتاجات التي خخج بيا البحث 

مغ كػنيا كانت عالقات مبشية عمى  عمى الخغعالدػدانية  –* ان العالقات االيخانية 
التعاون واتدست باالستقخار، لكغ في حكيقتيا كانت عالقات شكمية وسصحية بشيت 

ة الحاتية الطخفية التي رعتيا ضخوف البمجيغ، وعكذ سخعة انييارىا وفق مبجأ السرمح
 ذلظ.

* لع تكغ الدياسة الدػدانية تجاه ايخان مبشية وفق رؤػ سياسية صحيحة واستخاتيجية 
بعيجة السجػ، وانسا كانت انية، حتست عمييا ضخوف العقػبات والعدلة الجولية والتباعج 

ميو الدياسة االيخانية التي رسست وفق عغ السحيط العخبي، بعكذ ما كانت ع
استخاتيجية ثابتة بعيجة السجة، كان ىجفيا اقامة مشاشق نفػذ في الدػدان والعجيج مغ 

 الجول االفخيكية.
* عكدت سخعة قخار قصع العالقات وتغيخ السػقف الدػداني تجاه ايخان حالة انفخاد 

عغ الػزارات والسؤسدات الخسسية  الخئيذ الدػداني ودوائخ الخئاسة باتخاذ القخار بعيج
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ذات العالقة، وترخيحات بعس الػزراء عغ عجم معخفتيع ببعس االجخاءات التي 
 يتخحىا الخئيذ يعكذ ذلظ.

 الكيام فيوتػضيفو لخجمة مرالحو و  سيع* لع يدتفج الدػدان مغ مػقعو الجغخافي ال
 ودعع فخيقي،اال -يالعخبي ، والعخب -العخبي التػاصل تحقيق في فاعل قميسيا جورب

 .العخبي يمشوتعديد التعاون اال
الخميجية ومشيا الدعػدية خاصة، –العخبية عامة، والدػدانية–* ان العالقات العخبية

ميسا تسخ بيا مغ ازمات وتعرف بيا الخالفات، ال بج ان تذيج ترحيح مدارىا، 
امل التي تخبصيع بغيخىع، فالعػامل السذتخكة التي تخبط العخب فيسا بيشيع اكثخ مغ العػ 

لحلظ عشجما ادرك الدػدان اىسية عالقاتو بالدعػدية وحجع مرالحو معيا ومع محيصو 
العخبي، سخعان ما صحح مدار عالقاتو بيسا، وقام بػضع حج لعالقاتو مع ايخان التي 
 كانت سببا مباشخا في سػء اوضاعو الدياسية واالقترادية وعالقاتو االقميسية والجولية.

مسا شيجتو مغ تحدغ واستقخار وتعاون  عمى الخغعااليخانية و –* ان العالقات الدػدانية
لسجة تديج عمى العقجيغ مغ الدمغ، وبذكل اثار قمق العجيج مغ الجول العخبية وال سيسا 

لع  فإنياالخميجية مشيا والتي كانت تشطخ ليحه العالقات عمى انيا تيجيج مباشخ ليا ، 
ستخاتيجي او الذخاكة االستخاتيجية، ولع تخخج عغ اشار العالقات تخق الى التحالف اال

االيخانية التي يتدع تاريخيا الصػيل بعجم االستقخار والتػتخ والقصيعة الدياسية –العخبية
، مغ ىحه الحالة االيخانية لع تعج ان تكػن جدء  –وحتى الرخاع، والعالقات الدػدانية

 ا الدػدان.وفق ضخوف انية شيجى نذأتوانيا 
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 اليػامر والسرادر
                                                 

 مغ العدكخية العمػم في الساجدتيخ عمى حرل. 1930 عام درمان أم في ولج الشسيخي  دمحم جعفخ (1)
مجمذ  رئيذ واصبح بعج ذلظ يالدػدان الجير في ضابصا عسل األميخكية، الستحجة الػاليات
 إلى الحكع في استسخ.الحاكع  االشتخاكي االتحاد حدب تخأس 1969 في ايار /مايػ الثػرة قيادة 
 حيث 2000 إلى 1985 مغ مرخ إلى سياسيا   ولجأ عشجما اشيح بحكسو ، 1985 أبخيل /نيدان
 ,www.mrefa.org؛80 ،1985 ،)الكيالي.2009تػفي في ايار / مايػ عام  الدػدان إلى عاد

n.d. ) 
 الاى ساافخ ثاع شياخان، فاي االولياة دراساتو ىوانيا شياخان مجيشاة فاي 1919 عاام فاي رضاا دمحم ( ولج2)

 مااالزم، رتبااة عمااى بعااجىا حراال بصيااخان الزاابا  بكميااة ليمتحااق 1936 عااام بااالده الااى عاااد اوربااا
بيمػي، استسخ فاي حكاع اياخان حتاى  رضا والجه تشازل بعج 1941 عام إيخان في الدمصة زمام تػلى
)الكياالي، . 1980في فاي القااىخة عاام حيث اشايح باو عقاب قياام الثاػرة االيخانياة، تاػ  1979عام 

 .                                                                          ( .ww.marefa.og, n.d؛547، 1985
 الزبا  أحج الدادات ،(1981 اكتػبخ 6.ت - 1918 ديدسبخ 25.و) الدادات دمحم أنػر دمحم (3)

 الخئيذ نائب وكان ،1952 تسػز /يػليػ 23 بثػرة الشطام السمكي في مرخ أسقصػا الحي األحخار
 ثالث فتخات ىػ لثالث الػزراء رئاسة وتػلى. 1970 عام الحكع في وخمفو الشاصخ، عبج جسال
 االول تذخيغ 6 في اغتيالو حتى 1970 اكتػبخ تذخيغ االول/ 15 حكع مشح مرخي، رئيذ
 .( .ww.marefa.og, n.d؛547، 1985)الكيالي،  .1981 /اكتػبخ

تذخيغ  26 - 1935 كانػن االول/ ديدسبخ 25) السيجي الخحسغ عبج الرجيق الرادق( 4)
 - 1986 و 1967- 1966) خالل مجتيغ الدػدان حكػمة رئيذ 2020 الثاني/نػفسبخ

. درمان بأم عباسيةبال ولج. األمة حدب ورئيذ األنرار وإمام سػداني ومفكخ سياسي( 1989
 في السيجية والثػرة الجعػة أسذ الحي الدػداني القائج السيجي أحسج دمحم ىػ األكبخ ججه

، 1985)الكيالي، السيجي.  الرجيق الديج ووالجه السيجي الخحسغ عبج السباشخ وججه. الدػدان
 .( .ww.marefa.og, n.d؛547

  عام مغ الدابع الدػدان ورئيذ سػداني سياسي وىػ ،1944 عام ولج حدغ البذيخ عسخ (5)
 قائج كان عشجما 1989 عام الخئاسة تػلى. يالػشش السؤتسخ زعيع وىػ 2019 عام حتى 1989
 وزراء بخئيذ أشاح عدكخيا   انقالبا   قادة الزبا  مغ مجسػعة تدعع الدػداني، الجير في لػاء

 ومشح الجشػب في الستسخديغ مع التفاوض بجأ بعجىا السيجي، الرادق ديسقخاشيا   السشتخبة الحكػمة
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 الفداد في لمتجقيق خزعت التي نتخاباتاال  في كخئيذ مخات ثالث انتخابو تع الحيغ ذلظ
 ذإ حخب، جخائع بارتكاب الجولية الجشائية السحكسة اتيستو .2009 مارس /اذار في ،االنتخابي

/ االول تذخيغ في. دارفػر في السجنييغ ضج والشيب واالغتراب، الجساعي القتل مدؤولية حسمتو
 إلى أدى مسا ،الدػدانية األىمية بالحخ  إنياء أجل مغ البذيخ حكػمة تفاوضت ،2005 أكتػبخ
 الذسال، في الدػدانية الجسيػرية نرفيغ، إلى البالد قدع عغ أسفخ الجشػب، في استفتاء تشطيع

 . (.www.marefa.org, n.d) .الجشػب في الدػدان جشػب وجسيػرية
( 2017 كانػن الثاني /يشايخ 8 - 1934 أغدصذ اب/ 25) رفدشجاني ىاشسي أكبخ ميع (6)

 كخمان، بسحافطة رفدشجان في ، ولج1997 حتى عام 1989 مغ عام  إليخان لجورتيغ رئيدا  
 يج عمى وتتمسح الجيشي، قع معيج في تعميسو أكسل ثع السحمية، الجيشية احجى السجارس في وتعمع
 آية" مغ أقل مدتػى  وىػ" اإلسالم حجة" بختبة الخسديشيات نياية في تخخج. الخسيشي هللا روح
 مخة مغ أكثخ اعتقل بيمػي، رضا الذاه دمحم معارضة في أستاذه خصى عمى سار. واحجة بجرجة" هللا

-1975) الدجغ في سشػات ثالث حػالي وقزى إيخان، في لمخسيشي السؤيجة القػى  إدارة لتػليو
 في رفدشجاني عيغ الحكع الخسيشي وتػلي الذاه سقػ  بعج .دياسيال نذاشو بدبب( 1977
 القػات رئاسة ميسة وتػلى اإلسالمي، الجسيػري  الحدب تأسيذ في وشارك الثػرة، مجمذ

 خبخة كانت 1989 عام االمام الخسيشي وفاة بعج (.1989-1988) مغ الفتخة في السدمحة
 الخئاسة بانتخابات فػزه وراء الػسصية مبجأ وانتياجو والخارج الجاخل في الدياسية رفدشجاني

 االقترادية مذاكميا مغ إيخان تخميز عمى رفدشجاني وعسل األصػات، مغ% 95 بشدبة
األجشبية،  االستثسارات أمام الباب وفتح الحخة، الدػق  مبادئ عمى واالعتساد العالع عمى باالنفتاح

 مغ يتسكغ ولع ،1997 عام وانتيت 1993 عام ثانية رئاسية لجورة رفدشجاني انتخاب اعيج
عمي اكبخ ىاشسي رافدشجاني،  .ذلظ اإليخاني الجستػر يسشع حيث الثالثة لمسخة نفدو تخشيح

(www.marefa.org, n.d.). 
 عام الجيشية قع مجرسة دخل خاتسي، هللا روح هللا وىػ ابغ اية متجيشة، أسخة كشف في خاتسي نذأ (7)

 مغ الفمدفة في البكالػريػس عمى وحرل الفمدفة درس ، االبتجائية إنياء دراستو بعج 1961
 ليجرس عاد 1970 عام وفي. قع معيج في ذلظ بعج الجيشية دراستو واستكسل أصفيان، جامعة
 عام ايار/ مايػ في .االجتياد عمع لجراسة قع إلى بعجىا عاد شيخان، جامعة في التخبػية العمػم
واعيج انتخابو لجورة ثانية  اإلسالمية، لمجسيػرية رئيذ خامذ ليكػن  خاتسي إنتخاب تع ،1997
 .(.www.marefa.org, n.d). 2005حتى عام  2001عام 
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 الدعيع وىػ. 2013 حتى 2005 مغ إيخان رؤساء سادس ،1956ولج عام  ،محسػد احسجي نجاد (8)
 في السحافطة الدياسية الجساعات تحالف اإلسالمية، إيخان بشاة تحالف في الخئيذ لدياسيا

شيخان، تخخج مغ كمية اليشجسة عام  في والثانػية والستػسصة اكسل دراستو االبتجائية .البالد
 1986 عام والرشاعة العمع جامعة في السجن تخصيط ىشجسة قدع في العميا دراستو ، بجأ1975
 ىشجسة لكمية التجريدية الييئة الى 1989 عام إنزع ، ثع الساجدتيخ في دراسة قبػلوتع  حيث

 في ىشجسة الجكتػراه حرل عمى شيادة 1997 عام وفي. نفديا الجامعة في السجن تخصيط
 في انتخابو تع .عام2005 حتى 2003 عام مشح شيخان بمجية رئيذ والشقل، لمذحغ التخصيط
 لجورة انتخابو وتع ، لمجسيػرية رئيدا   2005الجسيػرية عام رئاسة النتخابات التاسعة الجورة

 . (.www.marefa.org, n.d). 2013الى  2009 ثانية عام
؛ 2011)الخدار، لمسديج مغ التفاصيل حػل اىجاف وتػجيات ايخان ازاء القارة االفخيقية يشطخ:     

 .(136–128، 2017عيدى، 
الذػرى  مجمذ رئيذ وىػ. إيخاني سياسي 1958 عام الشجف في ولج الريجاني أردشيخ عمي (10)

 20 إلى 2005 اب/أغدصذ 15 مغ القػمي لألمغ األعمى أميغ عام السجمذ كان ذلظ ،وقبل
 القػمي باألمغ الستعمقة السدائل في يغاإليخاني السفػضيغ وكبيخ ،2007 تذخيغ االول/اكتػبخ

 في ودكتػراه ماجدتيخ عمى مشيا وحرل شيخان جامعة في درس اإليخاني، الشػوي  كالبخنامج
 الفمدفة في دكتػراه و ماجدتيخ عمى مشيا حرل و شيخان جامعة في درس. الغخبية الفمدفة
 جامعة مغ الحاسب وعمػم الخياضيات في مستاز بتقجيخ بكالػريػس عمى كحلظ حرل ، الغخبية
أكبخ ىاشسي  عسل وزيخا لمثقافة واالرشاد الجيشي في حكػمة الخئيذلمتكشػلػجيا،  شخيف

رشح  2004 و 1997 بيغ سشة اإليخاني ىيئة اإلذاعة والتمفيديػن  تخأس الريجاني ،رافدشجاني
. يشتسي الى التيار السحافظ السعتجل لكشو لع يفػز 2005الخئاسية اإليخانية سشة  لالنتخابات نفدو

تذخيغ   ى لألمغ القػمي ثع قجم استقالتو بتاريخأميغ عام السجمذ األعم 2005 عامأصبح 
 .(.www.marefa.org, n.d). .2007 أكتػبخ 20االول/

 ،)الذجاعلمسديج مغ التفاصيل حػل نذاة حخكة انرار هللا )الحػثييغ( وعالقاتيا بايخان يشطخ: ( 11)
2012). 

 .(2017 ،)القاضي( لمسديج مغ التفاصيل حػل الجور االيخاني في اليسغ واىجافو وانعكاساتو يشطخ: 12)
( لمسديج مغ التفاصيل عغ اسباب تحػل الدياسة الدػدانية  مغ ايخان الى دول الخميج العخبية 13)

 .(2015 "،عاصفة الحدم")الدػدان ويشطخ: 

https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A_%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A_%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A_%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/1997
https://www.marefa.org/2004
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_2005&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_2005&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/2005
https://www.marefa.org/20_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://www.marefa.org/2007
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 السرادر العخبية
 ،Sudan and Iran  (. الدػدان وإيخان، رحمة التقارب والسذيج العخبي الخاىغ2013أحسج، ا. )

the Journey of Rapprochement and the Current Arab Scene.  مجمة
 .سياسات عخبية

 : دراسة تاريخية1989-1985الدػدانية –(. العالقات اإليخانية2016إبخاهيع، ن. خ. )
Iranian-Sudanese Relations 1985-1989: A Historical Study.  مجمة كمية

 (.6)27 ،التخبية لمبشات
 From the Shah to مغ الذاه الى نجاد...إيخان إلى أيغ؟(. 2010إسساعيل، م. ص. )

Ahmadinejad...Iran to Where?  .العخبي لمشذخ والتػزيع. 

 2013-2011الدياسة اإليخانية تجاه الثػرات العخبية (. 2015الجدار، ع. ع. ا. خ. )

Iranian Policy Towards the Arab Revolutions 2011-2013 رسالة ،
 .. جامعة األقرىماجدتيخ غيخ مشذػرة

 Iran’s Policy Towards سياسة إيخان تجاه دول الجػار(. 2012الحسجاني، ض. س. )

Neighboring Countries. العخبي لمشذخ والتػزيع. 

-Iranian الدػدانية: الػاقع والسدتقبل–العالقات اإليخانية(. 2019الحسجاني، ض. س. ح. )

Sudanese Relations: Reality and the Future. دار امجج لمشذخ والتػزيع. 

 Iran’s (. التػجو اإليخاني إزاء إفخيقيا: رؤية جيػبػليتيكية2011ر، ف. م. خ. )الخدا

Approach to Africa: A Geopolitical Vision. 14، مجمة دراسات إيخانية. 

 The Impact of the أثخ اتفاق لػزان عمى العالقات الدػدانية اإليخانية(. د.تالخزخ، أ. م. )

Lausanne Agreement on Sudanese-Iranian Relations 
 http://www.arrasid.net/pages/newDetails/57 . 

. Sudan’s position on the Syrian revolution  الدػدان مػقفو مغ الثػرة الدػرية
 :مخكد الذخق العخبي (.2012، حديخان، 27)

 https://www.asharqalarabi.org.uk/barq/b-qiraat-27.htm . 
 Sudan and الدػدان و"عاصفة الحدم": ضخورات واستحقاقات التسػقع اإلقميسي الججيج

http://www.arrasid.net/pages/newDetails/57
http://www.arrasid.net/pages/newDetails/57
https://www.asharqalarabi.org.uk/barq/b-qiraat-27.htm
https://www.asharqalarabi.org.uk/barq/b-qiraat-27.htm
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“Decisive Storm”: the Necessities and Entitlements of the New 

Regional Position( .8 ،2015، حديخان.) مخكد الجديخة لمجراسات. 
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/06/20156811322169280

2.html 

 Iran and بعج الثػرة الذعبية اليسشية مخاجع ومػاجعإيخان والحػثيػن (. 2012الذجاع، أ. أ. )
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