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 المقدمة: 
القوة الذكية من الستراتيجيات الحديثة نسبيًا في حقل العالقات الدولية التي اصبحت  تعد ستراتيجية    

تمثل جانبًا مهمًا في دراسة القوة ، بعد أن رأى الفكر الستراتيجي الحديث أنها أكثر كفاءة في تحقيق 
 مصالح الدولة وأهدافها ، وهي تعتمد على الجمع بين أدوات القوة الناعمة والقوة الصلبة. 

ًا لسلوك القوة الصلبة بوصفها محددًا رئيسفبعد أن كان منظور المدرسة الواقعية قد أكد أهمية أدوات    
سكرية ، لذلك استمرت ادواتها الدولة في حقل العالقات الدولية ، ومؤشرًا مهمًا لقوة الدولة السيما قوتها الع

ولكن بعد نهاية  الزمنية التي سبقت الحرب الباردة ،في تحقيق مصالح الدول وأهدافها طوال المراحل 
الحرب الباردة في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي شهد النظام الدولي تغيرات جوهرية في بنيته 

لذلك  القوة الصلبة ، وارتفاع تكاليفها،ام العالمي من أدوات وهيكله التنظيمي ، فضاًل عن نفور الرأي الع
 ح الدول ، إذ أصبح بإمكان الدولةباستخدام ادوات القوة الناعمة في تحقيق مصال ت العنايةانصب

من دون استخدام للجيوش النظامية والحروب ، والتأثير في سلوك األخرين  االحصول على أهدافه
باستخدام أدوات أكثر مقبولية لديهم ، كالدبلوماسية والقيم السياسية والتطور  والحصول على ما يريده منهم

 وغيرها. العلمي والتكنولوجي 
ومع بداية األلفية الجديدة شهد النظام الدولي تحوالت وأحداثًا خطيرة أدت الى تالشي موجة التفاؤل التي  

وات القوة اجتاحت العالم بعد الحرب الباردة ، لذلك وجدت أكثر دول العالم عدم كفاية استخدام أي من أد
ا لتحقيق األهداف المرجوة منها ن أدوات القوة الصلبة أصبحت ال تكفي وحدهبمعزل عن األخرى ، إذ إ

في ظل تزايد الرأي العام العالمي الرافض لها ، والخسائر الكبيرة المترتبة عليها ، وتكاليف استخدامها 
تزايد موجة التهديدات والتحديات التي  الباهظة ، فضاًل عن قصور أدوات القوة الناعمة وحدها في ظل

 عمل شاملة هور مفهوم القوة الذكية ، وهي ستراتيجيةأدى الى ظة ، وهو ما واجهتها دول العالم المختلف
 متكاملة تسعى إلى الجمع بين أدوات القوة الناعمة والقوة الصلبة في ستراتيجية واحدة. و 

الداخلية والخارجية ، بعد  تهااوقد اتجهت إيران الى تطبيق ستراتيجية القوة الذكية في ستراتيجي   
، فضاًل 2001التحديات الخطيرة التي شهدتها منطقة الشرق األوسط ، والسيما بعد احداث ايلول عام 

يجاد الحلول المناسبة لها ، والحفاظ على مصالحها وأهدافها  عن سعيها لمعالجة المشكالت الداخلية وا 
هداف والنتائ  المترتبة عليها بحسب السياق والموقف على المستويين اإلقليمي والدولي ، بعد تحديدها لأل

، سات القوة الناعمة والقوة الصلبةالذي تمارس فيه القوة بأدواتها المختلفة ، وقدرتها على التنسيق بين مؤس
     لتحقيق أهداف الدولة ومصالحها. 
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Abstract: 

                 Iran is one of the prominent regional powers in the Mill East that has 

tended to adopt the Strategy of smart power , with the beginning of the new 

millennium , decision – makers in Iran gave great importance to the combination 

of soft and hard power tools and their employment at all levels in a single 

strategy , This is in order to achieve high efficiency for the states geopolitical 

interests and to Face challenges at the regional and international levels , and to 

try to achieve a greater ability to influence all regional Crises and issues as it 

sees fit to serve its national interests .                                                                

      The study focused an analyzing the reality of smart power in Iran , by 

studying its Outputs which are represented by its soft and hard tools , which 

reflected its progress and development its possession of a variety of natural and 

demographic geographic components , as well as its ability to invest them in an 

optimal way to produce tools of power and use them in managing its relations 

with the international community and implementing its internal and external 

strategies .                                                                                                          

      The study reched anumber of conclusions , the most important of which is 

Iran's superiority in its smart power index over the countries of the Middle East . 

By collecting the weights of the elements of its power represented by its 

geographical components and its tools of power . Iran obtained (4495) points 

according to the points that were set to measure the power of the state , It ranked 

first among the countries of the Middle East and away from its closest 

competitors , which are Turkey which collected (4012) points , and Saud Arabia 

which collected (3583) points . And the geopolitical impact of Iran's smart 

power on the most important regional actors its tools vary from one regional 

actor to another according to what its interests and goals require , It used its soft 

power tools in its relationship with Syria and Algeria , While its hard power 

tools dominated its relationship with Saudi Arabia , While its relations Turkey 
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and Egypt were characterizes by smart power tools , but in general it did not 

reach the point of threatening the use of tools of hard power , While its 

relationship with Iraq was characterized by two main stages . in the fist the tools 

of hard power . As for the second which began after 2003  Iran tended to employ 

its soft power tools in the Iraqi scene . As well as employing its smart power 

tools in the most important regional crises and trying to manage and direct them 

to serve their strategic interests and use them as pressure cards on their 

competitors and major international powers to strengthen their position in the 

negotiation they are conducting with them , which see the need to maintain the 

balance of power in the Middle East ragion during the next stage and to prevent 

the emergence of power it is at the expense of other powers in order to preserve 

their interests in it and to keep the current situation as it is in the near future . 

Therefore the most likely scenario to be achieved during the next stage is the 

continuation of Iran's power and its regional influence as it is the present time .  
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 األول المبحث 
 اإلطار النظري للدراسة 

 أواًل : مشكلة الدراسة 
  اآلتي:بالتساؤل صيغت مشكلة الدراسة لقد     

ومن اجل . ؟(هل تمتلك إيران قوة ذكية يمكن أن يكون لها تأثيرًا جيوبولتيكيًا في الشرق األوسط)
يهدف الباحث من خاللها الى  ، تم صياغة تساؤالت ثانوية عدةتسهيل دراسة هذه المشكلة والبحث فيها 

  تقصي الحقائق والتوصل الى أجوبة وافية لها من خالل سير الدراسة ، وهي كاآلتي: 
وهل اتجهت الى ممارسة نوع  .؟إيران في بناء قوتها الذكيةنشأة دولة كيف اسهم التاريخ الطويل ل .1

   معين من القوة في كل مرحلة زمنية؟. 
  .اإليرانية؟ الذكيةالقوة  الجغرافية المؤثرة في بناءالمقومات . ما هي 2
. وهل نجحت ؟. هل استطاعت إيران استثمار مقوماتها الجغرافية إلنتاج أدوات القوة الناعمة والصلبة3

  في الدمج بينهما إلنتاج ستراتيجية القوة الذكية؟. 
الت اإلقليمية التي االمج وسط ؟. ومافي الشرق األ إيران الذكيةلقوة مدى التأثير الجيوبولتيكي . ما 4

لمستقبل ملة تيناريوهات المحالس ؟. ومااستطاعت أن توظف أدوات قوتها من خاللها لخدمة مصالحها
  قوتها الذكية وتأثيرها اإلقليمي؟. 

 ثانيًا: فرضية الدراسة
 بالشكل اآلتي:الرئيسة الدراسة  يمكن صياغة فرضية     

نتاج ) ثمة منظومة من العوامل الجغرافية تداخلت فيما بينها وأسهمت في بناء قوة إيران الذكية وا 
ولما كانت الفرضية أدواتها ، التي اصبحت من خاللها أحد أهم الفواعل المؤثرة في الشرق األوسط(. 

ثانوية لذلك تمت الرئيسة ال يمكن إدراك تفاصيلها وقياسها بصورة مباشرة اال في حالة اعتماد فروض 
 صياغة الفروض الثانوية اآلتية: 

الشك أن التأريخ الطويل إليران قد القى بظالله على بناء قوتها الذكية الحالية ، إذ إنها شهدت . 1
واستقاللية في ممارسة قوتها  حاالت سقوط تحت الهيمنة األجنبية في بعض المراحل الزمنية ، وأزدهار

 . في مراحل زمنية أخرى ، وهو ما جعلها تمارس نوعًا معينًا من ستراتيجية القوة في كل مرحلة زمنية
يرتبط إنتاج قوة إيران الذكية بما تمتلكه من مقومات جغرافية شكلت بمجموعها الدعامات األساسية . 2

 لبناء قوتها.
لقدرة الالزمة ، وتوفر ا ند إلى االستثمار األمثل لمقوماتهاستراتيجي يستفي وضع تصور  . نجحت إيران3

أم مدموجتين في  ة ، سواء أكانت ناعمة أم صلبةللقو  لتحويل تلك المقومات الى مخرجات وأدوات
 ستراتيجية واحدة ، وذلك بحسب طبيعة الموقف والسياق المحلي واإلقليمي والدولي. 
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تحديد األهداف من استخدام مخرجات قوتها الذكية ، بما يخدم مصالح دراسة و  عملت إيران على. 4
مخرجات في بناء شبكة من توظيف تلك المحاولة ياتها و التي كانت من أهم أولو  الستراتيجية ، الدولة

السعي من اجل التأثير في أهم األزمات و ، اإلقليمية المستندة إلى تحقيق المصالح المشتركة  العالقات
التي تحدث في المنطقة ومحاولة إدارتها وتوجيهها بحسب ما تراه يخدم مصالحها وأهدافها ، ويحافظ على 

 . مركزها وتأثيرها الجيوبولتيكي في الشرق األوسط خالل المرحلة الحالية والمستقبلية
 ثالثًا: أهداف الدراسة 

 يأتي:  ماتهدف الدراسة الى     
اإلسالمية  الجمهورية، التي تمتلكها واالقتصادية  ومات الجغرافية الطبيعية والسكانيةدراسة المق. 1

اإليرانية ، وبيان أهميتها في بناء قوة إيران الذكية ، إذ إن القوة الذكية للدولة تعتمد على ما تتوافر لديها 
 من مقومات ، فضاًل عن ما تمتلكه من قدرة على استثمارها بالشكل األمثل.

، واألدوات الصلبة ، ومحاولة  . دراسة وتحليل أدوات القوة الذكية اإليرانية ، المتمثلة باألدوات الناعمة2
وضع أوزان ومقاييس لها باالعتماد على المعايير المتاحة ، ومقارنة ذلك مع دول الشرق األوسط ، بغية 

 الوصول إلى الوزن الجيوبولتيكي إليران إقليميًا. 
ة لتوظيف . دراسة وتحليل تأثير قوة إيران الذكية في محيطها اإلقليمي ، وتحليل األبعاد الجيوسياسي3

م ذلك بتحديد الموقف والسياق اإلقليمي ، ومن ثم تحديد نوع القوة تأدواتها في الشرق األوسط ، وي
األهداف التي تسعى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية الحصول عليها بما  ىالمستخدمة فيه ، وصواًل إل

 يتماشى ومصلحة الدولة القومية. 
تقبلية للقوة الذكية اإليرانية ، ومدى نجاحها في مواجهة التحديات ستراتيجية المس. دراسة األهمية ال4

المستقبلية التي تعترضها على المستوى اإلقليمي والدولي ، وذلك ضمن المعطيات الموجودة في الوقت 
 الحاضر والمتوقع حدوثها مستقباًل. 

 رابعًا: مبررات الدراسة 
توجد بعض الدراسات التي اهتمت بدراسة القوة الناعمة اإليرانية ، بينما ال توجد دراسة اهتمت بدراسة     

بعد أن رأى  من قبل إيران ،قوتها الذكية ، وهذا عائد إلى حداثة عهد استخدام ستراتيجية القوة الذكية 
، لتي مورست في مرحلة الحكم الملكية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ، أن القوة الصلبصناع القرار في ا

المرجوة منهما ، في حالة األهداف ، غير كافيتين لتحقيق 1979فضاًل عن القوة الناعمة بعد عام 
والتهديدات الخطيرة التي واجهتها منطقة الشرق األوسط  اتالسيما بعد التحديو ، ممارستهما على انفراد 

لمشكالت الداخلية التي واجهها النظام السياسي في إيران والتي في بداية األلفية الجديدة ، فضاًل عن ا
لذلك جاءت هذه الدراسة لتوضيح  جتها وايجاد الحلول المناسبة لها،تحتاج الى ستراتيجيات جديدة لمعال

 ستراتيجية القوة الجديدة لدى إيران القائمة على الجمع بين القوة الناعمة والقوة الصلبة في آلية واحدة. 
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 سًا: حدود الدراسة خام
تتحدد الحدود المكانية للدراسة بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وهي إحدى دول جنوب غرب قارة     

بدءًا من عام  فيها مانية فتتمثل بدراسة القوةما حدودها الز أ وتأثيرها في منطقة الشرق األوسط ،سيا، آ
 ، مع اعطاء نبذة تاريخية عن مراحل تطور بنائها ، فضاًل عن النظرة المستقبلية لها. 1979

 سادسًا: منهج الدراسة 
اعتمدت الدراسة على أكثر من منهج في الكتابة خدمة ألغراض البحث العلمي ، فقد اعتمدت الدراسة    

وجرى استكمال الدراسة بمنهج تحليل  ان ،ابتداء على المنهج التاريخي لتتبع التطور التاريخي لبناء قوة إير 
في معادلة القوة ، التي يتوقف عليها تقدير  يل المقومات الجغرافية كطرف رئيسبتحل ، الذي يعنىالقوة 

درجة تأثيرها في محيطها القوة الذكية للدولة ومقارنتها بغيرها من الدول اقليميًا، ودورها في تحديد 
يهتم بدراسة وتحليل العوامل الثابتة والمتغيرة المؤثرة في قوة الدولة ، التي أي أن هذا المنهج  اإلقليمي ،

 .(1)وقوف على المستوى الحقيقي لقوتهامن خاللها يستطيع الباحث تقصي الحقائق وال
ويعد منهج تحليل القوة بأنه منهج تحليل عناصر القوة ومنهج مقارنة في الوقت نفسه ، إذ يمكن أن يطبق 

على من الدولة ، أي على مستوى منطقة جغرافية واسعة كاإلقليم مثاًل الذي يضم عدد من على مستوى ا
الوحدات السياسية ، ومن خالل األرقام والبيانات المتوافرة عن الخصائص الجغرافية لدول اإلقليم 

بينها ، وبالتالي  )الطبيعية ، والبشرية ، واالقتصادية( وأدوات القوة لديها، يمكن إيجاد مقارنة لمستوى القوة
ن كان لحقبة زمنية معينة ، وذلك ألن  فهي تعطينا القوة الفعلية للدولة والوقوف على مركزها إقليميًا ، وا 

 . (2) مستوى القوة يتغير من وقت آلخر
وفي الفصل االخير تم استكمال الدراسة بالمنهج الوظيفي في تحليل تأثير قوة إيران الذكية في الشرق     

األوسط ، إذ أن هذا المنهج يهتم بتحليل العالقات الخارجية للدولة ويرى تأثيرها على محيطها 
 . (3)األقليمي

 

                                                           

، 2008مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة ، ، 6،ط( محمد محمود ابراهيم الديب ، الجغرافية السياسية منظور معاصر، 1)
 .   99ص
االردن، عمان، كاديمي للنشر والتوزيع ، ( عدنان صافي ، الجغرافية السياسية بين الماضي والحاضر، مركز الكتاب اال2)

  . 36، ص1999
دراسة في الجغرافية السياسية ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة ،  –، الدولة في عالم بال حدود د توفيقو ( محم3)

  .   86، ص2011
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 سابعًا: هيكلية الدراسة 
خمسة فصول ، فضاًل عن النتائج خلص ومقدمة و ستطياتها ، مت هيكلية الدراسة في تضمن    

 خلص باللغة اإلنكليزية. ، وقائمة المصادر وم والمقترحات
 ة اإليرانية ، الذي تم تقسيمه علىتضمن الفصل األول اإلطار النظري للدراسة وتطور بناء القوة الذكي   

طور بناء القوة مبحثين ، شمل المبحث األول اإلطار النظري للدراسة ، في حين تناول المبحث الثاني ت
في حين ناقش الفصل الثاني دراسة المقومات الجغرافية المؤثرة في بناء القوة الذكية  الذكية اإليرانية ،

المقومات الجغرافية الطبيعية ،  اإليرانية ، الذي تم تقسيمه على مبحثين ، تناول المبحث األول دراسة
 والمبحث الثاني دراسة المقومات الجغرافية السكانية. 

الذي تم تقسيمه على مبحثين ،  ،قد تضمن دراسة أدوات القوة الصلبة اإليرانية أما الفصل الثالث ف    
في حين كرية ، تناول المبحث األول دراسة األدوات االقتصادية ، والمبحث الثاني دراسة األدوات العس

وعرض الفصل الخامس التأثيرات الجيوبولتيكية لقوة تضمن الفصل الرابع دراسة ادوات القوة الناعمة لها ، 
إيران الذكية في الشرق األوسط وآفاقها المستقبلية ، الذي قسم الى ثالث مباحث ، تضمن المبحث األول 

واعل الرئيسة في الشرق األوسط ، في حين تناول دراسة التأثير الجيوبولتيكي لقوة إيران الذكية في الف
، اما شرق األوسطلاألزمات الرئيسة في ا المبحث الثاني دراسة التأثير الجيوبولتيكي لقوة إيران الذكية في

المبحث الثالث فقد خصص لدراسة اآلفاق المستقبلية لقوة إيران الذكية في الشرق األوسط. وأخيرًا تضمنت 
 ت ، وقائمة المصادر. نتائج والمقترحالالدراسة جملة من ا

 ثامنًا: مصطلحات الدراسة ومفاهيمها 
تعرف القوة في اللغة بأنها الطاقة ، وهي ضد الضعف ، وهي القدرة على الفعل ، وتعني ايضًا . القوة: 1

التهيؤ الموجود في الشيء ، وهي تمكن اإلنسان من أداء األعمال التي تقع على عاتقه ، وهي مصدر 
 . (1)النشاط والحركة والنمو

: بانها قدرة الدولة على التأثير في سلوك الدول االخرى ، للحصول على النتائج  تعرف قوة الدولة     
التي تتوخاها ، بغض النظر عن االساليب التي تتبعها من اجل الوصول الى ذلك ، سواء أكان بالجذب 

ى . وهي قدرة الدولة عل(2)واقناعها بان تفعل ما تريد ، او عن طريق التهديد ، او االغراء باألموال
استثمار واستخدام كل امكانياتها الثابتة والمتغيرة ، بطريقة تؤثر فيها على سلوك وتصرفات اآلخرين ، 

                                                           

 .   694، ص2000، كتاب القاف ، منشورات طليعة النور، دمشق ، سوريا ، 1( الراغب االصفهاني ، مفردات الفاظ القرآن ، ط1)
مكتبة ، 1طق البجيرمي ، اي ، القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية ، ترجمة محمد توفين( جوزيف . س. 2)

 .  20، ص 2007، الرياض ، السعودية  العبيكان ،
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سواء أكانوا دواًل ام جماعات ام افرادًا ، وجعل هذا السلوك يصب في مصلحة الدولة المالكة لها ، لذلك 
لذلك فان القوة بأبسط   .(1)ومصالحهافان جميع الدول تعمل بكل ما بوسعها المتالك القوة لتحقيق اهدافها 

صورها هي قدرة الدولة على التأثير في سلوك الدول االخرى ، والحصول منها على ما تريده، سواء أكان 
عبر الوسائل العسكرية والضغط االقتصادي، او باستخدام اسلوب التأثير النفسي نتيجة العالقة بين 

فين على دفع اآلخر نحو القيام بفعل معين ، الذي ينعكس بدوره الطرفين ، التي تنتج منها قدرة أحد الطر 
على قدرتها بالمساهمة في صنع القرارات الدولية ، وهي تمثل وجهة نظر المدرسة الواقعية التي ترى ان 
اساس العالقات الدولية قائم على منطق القوة التي تعد مفهومًا محوريًا فيها، وليس على مبادئ القانون 

السيادة ، اذ تعد القوة من اهم العوامل المحددة للعالقات الدولية ، وذلك لدورها في تحديد السلوك الدولي و 
الذي تتبناه الدولة تجاه المجتمع الدولي ، فهي ركيزة مهمة تبنى عليها العالقات الدولية ، فكلما زادت قوة 

ية ، واكثر نجاحًا في تحقيق اهدافها الدولة اصبحت اكثر تأثيرًا في الساحة الداخلية واالقليمية والدول
  ومصالحها ، وضمان أمنها واستقاللها.

هي القدرة على االجبار واالكراه ، وهي تعتمد باألساس على القوة العسكرية والقوة : . القوة الصلبة2
االقتصادية من اجل تحقيق مصالح الدولة واهدافها ، بغض النظر عن مصالح الفواعل االخرى في ظل 

فهي قدرة الدولة على استثمار كل  لذلك .(2)ظام الدولي القائم على اساس الصراع من اجل القوة الن
فرة لديها وتحويلها الى قوة عسكرية وقوة اقتصادية ، لغرض التأثير في سلوك االعناصر المادية المتو 

ريق اجبارها على الدول االخرى وفرض ارادتها عليها والحصول على النتائج المرجوة منها، وذلك عن ط
 .( 3) القيام بأعمال معينة تصب في مصلحة الدولة صاحبة القوة

ومن هنا فان اساليب القوة الصلبة هي االكراه والتهديد بالقوة العسكرية ، فضاًل عن الجانب    
االقتصادي من خالل الحصار والعقوبات االقتصادية والمالية والنقدية ، وحتى االعالم ووسائل التواصل 

الوحدة الوطنية ،  االجتماعي يمكن ان تستخدم اداة للقوة الصلبة ، اذ تعمل على شق الصفوف وتدمير
لذلك فانه يمكن القول ان عناصر القوة يمكن ان تستخدم إلنتاج قوة صلبة ، وفي الوقت نفسه يمكن 
استخدامها إلنتاج قوة ناعمة، ويتوقف ذلك على سلوك الدولة وستراتيجيتها تجاه الدول االخرى ، وعلى 

 م استخدامها فيها.السياق الذي يتم استخدام تلك األدوات فيه والكيفية التي يت

                                                           
(1) Within Allen and Arnest Hass, Dynamics of international relation, McGraw hill book company 

Inc., U.S.A. 2000, P. 82.                                                          

(2) Joseph. S. Nye, Security and Smart power, American Behavioral Scientist, Sage publications, 

Volume 51, Number 9, 2008, P.1352.                                          

(3) John Weinbrenner, Soft power and hard power approaches in U.S.A. Foreign policy : a case study 

comparison in latin America. Unpublished Ph.D. Thesis University of Central Florida Orlando, Florida, 

2004, P.35.                                   
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وبالتالي فان القوة الصلبة هي القدرة على الحصول على النتائج المرجوة من االخرين عن طريق       
التهديد باستخدام القوة العسكرية او العقوبات االقتصادية ، وهي اكثر فعالية ومناسبة لتحقيق االهداف 

  القصيرة االمد.
لى التأثير في سلوك اآلخرين والحصول على ما تريده عبر الجاذبية هي قدرة الدولة ع. القوة الناعمة: 3

والضم ، دون استخدام االكراه والتهديد ، وهي تنشأ من جاذبية سياسة الدولة وثقافتها ، فعندما تبدو 
ويعد عالم السياسة االمريكي جوزيف ناي ،  ،(1) سياستها مشروعة في نظر االخرين تتسع قوتها الناعمة

، بعد أن 1990لناعمة، وكان ذلك عام رح فكرة تطور مفهوم القوة من القوة الصلبة الى القوة ااول من ط
ن هناك مرتكزات اكثر اهمية في تحقيق االهداف والمصالح المرجوة للدولة ، كالقيم الثقافية رأى أ

دل الفكري والعلمي واالجتماعية ، والتطور التكنولوجي ، والقيم السياسية ، والقدرات االعالمية ، والتبا
 .(2)بسبب تراجع مكانة ومقبولية الواليات المتحدة األمريكية نتيجة استخدامها المفرط للقوة الصلبة

وبالتالي فهي قدرة الدولة في الحصول على المخرجات المطلوبة المتمثلة بتحقيق اهدافها ومصالحها   
اقناع اآلخرين بالتراضي وجعلهم يتفقون مع  وذلك من خالل من خالل الجاذبية وليس التهديد واالكراه ،

مؤسساتها وسياستها ويريدون ما تريده ، بما ينعكس على خدمة مصالحهم ويحقق اهدافهم ايضًا ، ومن 
هنا فان في القوة الناعمة تكون المنفعة متبادلة والمصالح متطابقة بين الدول ، ومن االهمية ان تتم هذه 

دولي ، اي ان هناك طرفًا يدعوا اآلخرين لمساعدته والتعاون معه او العالقات تحت سقف القانون ال
  .(3)التحالف معه من خالل عقد االتفاقيات او التكتالت

ن القوة الناعمة تتمثل بقدرة الدولة على جذب الدول االخرى ، والتأثير في سلوكها وتجعلها لذلك فأ     
الى االجبار والتهديد العسكري ، او الضغط االقتصادي تعمل ما تريده بأسلوب لين وناعم ، دون اللجوء 

عن طريق دفع االموال والرشاوى لكسب المواالة والتأييد ، او فرض العقوبات االقتصادية ، اذ يتم خلق 
  وضع بين الدول بالتراضي يخدم مصالحها واهدافها مجتمعة ، وتكون المنفعة متبادلة بينها.

، 2003ة الذكية عام سياسة االمريكي جوزيف ناي اول من طرح مفهوم القو يعد عالم ال. القوة الذكية: 4
نها ستراتيجية جديدة للقوة ، تجمع بين القوة الصلبة والقوة الناعمة في آلية واحدة ، من التي وضحها بأ

اجل تحقيق اهداف الدولة ومصالحها بأقصى درجة من الكفاءة ، من دون االستخدام المفرط للقوة 
                                                           

(1) Joseph. S. Nye, Public Diplomacy and Soft Power, the Annals of the American Academy AAPSS, 

2008, P. 94.                                                                 

(2) E Fraim Karsh, Cold war, Post. Cold war : does it make a difference for the middle East, 

British international studies Association, 1997, P.271.                     

(3) Robert Keohane and Joseph Nye, Power and Terdependence in the information Age 

Foreign, Vol.11, No.5, September- October, 1998, P.83.                           
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. وتعرف القوة الذكية بانها قدرة الدولة على الجمع بين القوة الصلبة المتمثلة بالقوة العسكرية العسكرية
واالقتصادية ، والقوة الناعمة ، اي الربط بين القدرة على االقناع واالستقطاب من جهة والقدرة على االكراه 

لآلخر ، لتكون اكثر نجاحًا في  واالجبار من جهة اخرى في ستراتيجية واحدة ، كي يكون كل منها معززاً 
ويعرفها معهد الدراسات  ،(1)التأثير على اآلخرين وجعلهم في السياق الذي ترغب فيه الدولة صاحبة القوة

ناعمة في نها النهج الجديد الذي يجمع بين القوة الصلبة والقوة الدولية واالستراتيجية في واشنطن بأال
نتيجة  مقومات وتضافر جهود كل المؤسسات ،ها بتعاون جميع الن يتم انتاجستراتيجية واحدة ، بعد أ

التحوالت في المواقف واالحداث الدولية ، فضاًل عن تغير موازين الحروب التقليدية العسكرية ، اذ 
تستهدف الستراتيجية الجديدة االعتماد على الحروب بالنيابة ، وذلك بدعم االرهاب المتشدد ، وهو ما 

 .(2)للحروب بعالجيل الرابيسمى 
والحقيقة أن الواليات المتحدة األمريكية لم تتراجع عن قوتها الصلبة في ستراتيجيتها ، بل على العكس   

من ذلك فقد زادت من قوتها الصلبة ، وما الحروب التي خاضتها في نهاية القرن العشرين وما كان 
على العالم ، السيما في منطقة الشرق األوسط ،  ن الواحد والعشرين من أجل الهيمنةامتدادًا لها في القر 

اال دليل على االستمرار بقوتها الصلبة ، ، 2003، واحتالل العراق عام 2001كاحتالل افغانستان عام 
وتأسيس هيمنة أمريكية جديدة تعتمد اساسًا بشكل أكثر فجاجة على القوة العسكرية ، وأن الحديث عن 

أشكال اإلكراه المبطن لديها ، الى درجة أن الدول التي تسير في فلكها الجاذبية واالقناع هي شكل من 
والمؤيدة لمشروعها في الشرق األوسط لم تسلم من تهديدها واستفزازها ، كما هو الحال في دول الخليج ، 
فهي تستخدم معها سياسة التهديد مرة ، والوعود بالمساعدة الكاذبة مرة أخرى ، لغرض الحصول منها 

 . (3) كاسب تصب في مصلحتهاعلى م
تتطلب القوة الذكية مراكز للدراسات الستراتيجية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمعلومات، وتستخدم     

ي القرار بالنتائج ، ومن ثم أساليب علمية لدراسة وتحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية ، وتزود متخذ
مستقبلية ، أي أنها مناسبة لتحقيق األهداف القصيرة والبعيدة األمد ، ستراتيجيات المرحلة الحالية والرسم 

وأكثر فعالية في التعامل مع األحداث المحلية واإلقليمية والدولية ، من خالل إيجاد نوع من التكيف 
 . (4) والمواءمة بين نوعية الموقف والحدث ونوع القوة المستخدم

                                                           
(1) Joseph. S. Nye, Soft power: The means of Succeed in world politics, New York, Basic, 2004, P. 129.   

(2) Zbigniew Brzezinski, Strategic vision- America and the Crisis of Global power, ACTA UNIV, 

Sapientlae, Ruropena and Reglonal studies, 2016, P.161.               

، مركز صناعة الفكر للدراسات 4( رفيق عبد السالم ، الواليات المتحدة األمريكية بين القوة الصلبة والقوة الناعمة ، ط3)

 .   48، ص2015واالبحاث ، 
(4) Ernest. J. Wilson, Hard fower, Soft Power, Smart Power, American Academy of Political and 

Social Science, 2008, P. 112.    
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أدوات القوة الصلبة والناعمة سفة جديدة ونمط جديد يدمج بين أن القوة الذكية هي فليتضح مما سبق    
ستراتيجية واحدة ، لغرض التعامل مع األحداث والمواقف المحلية واإلقليمية والدولية بصورة أكثر في 

حسب نوعية الموقف والسياق ، بالشكل على فعالية ، من خالل االستخدام الصحيح والناجح ألدوات القوة 
اف الدولة ومصالحها بكفاءة عالية ، ويؤهلها للتأثير في سلوك الدول األخرى للحصول الذي يحقق اهد

 على النتائج التي تريدها. 
هي في األصل مصطلح عسكري ، تعني الخطة الحربية ، وهي فن التخطيط للعمليات . الستراتيجية: 5

ثم استخدمت  إدارة تلك العمليات إثناء الحرب ، العسكرية قبل حدوث الحرب ، وهي تتضمن أيضًا فن
الستراتيجية في كافة المجاالت وأصبحت لها مدلوالت واسعة وشاملة ، إذ غدت تتضمن الخطط 
الموضوعة مسبقًا لتحقيق األهداف المحددة على المدى البعيد ، في ضوء اإلمكانات المتاحة ، أو من 

يجية بأنها مجموعة من المبادئ والقواعد التي تصاغ في مجال وتعرف السترات ،(1)المتوقع الحصول عليها
معين ، لتساعد المسؤولين في هذا المجال التخاذ القرارات المناسبة ، التي تتضمن وضع الستراتيجيات 

بتعبئة جميع قوى الدولة السياسية  وتعرف بأنها فن وعلم يعني. (2)الصحيحة للوصول الى النتائج المرجوة
والعسكرية واالجتماعية والمعنوية لغرض توفير الدعم لسياسة الدولة في أوقات السلم والحرب  واالقتصادية

 . (3)على حد سواء
تعني مجموعة الخطط واألفكار الشاملة والمتكاملة الموضوعة لألمد  أن الستراتيجية يتضحمما سبق    

الطويل ، التي تتخذ في مجال معين من األنشطة البشرية بقصد إحداث تغييرات فيه ، من خالل تحقيق 
 النتائج واألهداف الموضوعة والمرسومة له مسبقًا. 

ال التفاعل الذي ينشأ بين أعضاء المجتمع تشير العالقات الدولية الى كافة أشك. العالقات الدولية : 6
الدولي ، سواء أكان األعضاء دواًل أم ال ، فهي تشمل الى جانب أشكال التفاعل بين الدول القومية ، 

 .   (4)التفاعل الذي ينشأ بين الدول والقوى السياسية والمنظمات والحركات التي تتفاعل في المجتمع الدولي

                                                           

، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت ، لبنان ، 1( منير شفيق ، االستراتيجية والتكتيك في فن علم الحرب ، ط1)
 .   59، ص2008

(2) Henry Mintzberg, Crafting Strategy, Harvard College, 1987, P. 36.    

، الطليعة للنشر والتوزيع ، بيروت ، دار1( ليدل هارت ، االستراتيجية وتاريخها في العالم ، ترجمة: الهيثم االيوبي ، ط3)
 .   399، ص1967

ر النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، ، دا1( محمد علي القوزي ، العالقات الدولية في التاريخ الحديث والمعاصر، ط4)
 .  13، ص2002
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، لة بهدف تحديد الوزن السياسي لهاهي العلم الذي يهتم بدراسة وتحليل قوة الدو . الجغرافية السياسية : 7
، والمشكالت تها وخصائصها الطبيعية  والبشريةوكل ما ينطوي عليه من تحليل لتركيبها وتكوينها ومعطيا

، أي دراسة كل ما يؤثر في قوتها ويسهم  والعقبات المؤثرة في قوتها ، فضاًل عن أهدافها وستراتيجياتها
 . (1)أو يحد من ثقلها

بدراسة الوحدات السياسية بوصفها ظواهر على  افية السياسية هي العلم الذي يعنيومن هنا فأن الجغر     
سطح األرض ، والتي تتضمن دراسة مقومات وجودها ، وتأثير خصائص بيئتها الجغرافية على تطور 

 بدراسة النظم السياسية.  ن عنايتهاواستقرارها أو تفككها ، فضاًل عقوتها او ضعفها ، 
بدراسة العالقة بين السياسة والرقعة  ة األرض ، أي أنه العلم الذي يعنيهو علم سياس. الجيوبولتيك : 8

األرضية ، وهو يهدف بصفة خاصة الى دراسة وتحليل العوامل الجغرافية المؤثرة في قوة الدولة التي 
 . (2) ا عالقاتها الخارجية في مجريات السياسة الدوليةتعكسه
بدراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في سياسة الدولة  من هنا فأن الجيوبولتيك هو العلم الذي يعنيو     

 الخارجية ، أي السلوك السياسي الذي تمارسه الدولة في المجتمع الدولي. 
تحليل قوة الدولة ، وانعكاس تلك القوة في الشؤون اإلقليمية وتهتم الدراسات الجيوبولتيكية بدراسة و    

ة التي والدولية ، وبعبارة اوضح أنها تهتم بالتفسير المكاني بأسلوب تحليلي منطقي للمتغيرات الجغرافي
والظاهرة الجيوبولتيكية هي التي تنشأ وتتطور وتتعقد بفعل عوامل جغرافية  تحرك وتحدد الحدث السياسي،

وفي الوقت نفسه تؤثر وتتأثر بالعوامل اإلقليمية والدولية ، وينبغي دراستها في ضوء التأثير  داخلية ،
 .(3)المتبادل بينهما وبين تلك العوامل ، ومدى عالقتها بالمكان ومتغيراته الجغرافية المختلفة

سط، من مدارس مختلفة اهتمت بتحديد منطقة الشرق األو عدة تعاريف ظهرت . الشرق األوسط : 9
، كونه 1946وسوف نعتمد على تحديد المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية ومقره في لندن عام 

 التحديد الذي يؤخذ به من قبل أكثر الدراسات التي تهتم بهذه المنطقة. 
ن ( بتحديد حدود المنطقة بعد أ1945-1939قام المعهد المذكور خالل الحرب العالمية الثانية )   

يران وتركيا لمشرق العربي ، والسودان ومصر، وا  بأنها المنطقة التي تتضمن كافة دول اوصفها 
قام المعهد نفسه بتوسيع حدود المنطقة ، إذ أصبحت تشمل فضاًل عن  1946وفي عام  ،(4)وافغانستان

                                                           

ية عن الوطن العربي ، دار الكتاب الجديد ة مع تطبيقات جيوبولتيكية استشرافصبري فارس الهيتي ، الجغرافية السياسي( 1)
 . 8، ص2000المتحدة ، بيروت ، لبنان ، 

(2) Gohen. S, Geopplitical Realities and United States Foreign Policy in Political Geography, 

Oxford University Press, U.S.A, 2003, P.33.   

 . 91، ص2009فؤاد حمة خورشيد ، الجيوبولتكس المفهوم والتطبيق ، مطبعة دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، ( 3)
 . 5، ص2008، واشنطن ،  يي للسالم الدولنيغط الجديد ، مؤسسة كار شرق األوسمارينا أوتاواي ، وأخرون ، ال( 4)
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قة أي أنها اصبحت تشمل المنط ربية في شمال افريقيا والباكستان،المنطقة المذكورة ، كل الدول الع
المحصورة بين الحدود الشرقية ألفغانستان والباكستان شرقًا الى المغرب العربي غربًا ، وبين تركيا في 
الشمال الى السودان في الجنوب ، وبذلك فهي تضم شبه الجزيرة العربية ، والهالل الخصيب ، ومصر 

يران والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب ، فضاًل عن الكيان الصهيوني وق برص وتركيا وا 
(. وقد اعتمد معهد الشرق األوسط الذي تأسس في واشنطن في نفس 1وافغانستان والباكستان ، خريطة )

العام على هذا التحديد ، الذي اعتمدته بدورها وزارة الخارجية األمريكية ، فضاًل عن البحوث والدراسات 
 .(1) بالمنطقة في االقسام العلمية في الجامعات األمريكية التي اهتمت

 المشابهة : السابقة و تاسعًا: الدراسات 
تعد هذه الدراسات من الجوانب المهمة التي ينبغي على الباحث الوقوف عندها ، والتعرف على     

البحوث أساليب معالجتها لمشكلة دراستها ، والمواضيع التي تناولتها ، ولما توفره من تكامل لسلسلة 
وقد تم ترتيب هذه الدراسات بحسب الترتيب الزمني لها وعلى النحو  سه،العلمية في االختصاص نف

 اآلتي: 
: التي تناول فيها اهمية ادوات القوة الناعمة لتحقيق النجاح في (2)(2007دراسة جوزيف س. ناي ) .1

 السياسة الدولية. 
االمريكية ، : وتطرقت لدراسة مراحل تطور ادوات القوة الذكية (3)(2007دراسة جوزيف س. ناي ) .2

 واساليب توظيفها في ادارة الملفات والمصالح األمريكية.
إذ تناولت أهمية توظيف أدوات القوة الناعمة  :(4)(2010دراسة مسفر بن ظافر عائض القحطاني ) .3

 والصلبة في إدارة األزمات ، وركزت على ستراتيجية السعودية في إدارة األزمة اإلرهابية.
التي تناولت دراسة مفهوم القوة الناعمة وأدواتها ، ومساوئ أدوات  :(5)(2013)دراسة محمد حمدان  .4

 القوة الصلبة ، فضاًل عن دراسة الحرب الناعمة.

                                                           
(1) Brown Caril, International Politics and the Middle East, Old Rules, Dongerous Game, London, I. 

B. Tauris, 1984, P.11.   

، مطبعة 1، ط جيرمي: محمد توفيق البرجمةجاح في السياسة الدولية ، تنجوزيف س. ناي ، القوة الناعمة وسيلة ال( 2)
 . 2007العبيكان ، الرياض ، السعودية ، 

، مطبعة العبيكان ، الرياض ، 1ي ، طمر يجمريكية ، تعريب: محمد توفيق البجوزيف س. ناي ، مفارقة القوة اال( 3)
 . 2007السعودية ، 

الناعمة لتعضيد القوة الصلبة في إدارة األزمة اإلرهابية مسفر بن ظافر عائض القحطاني ، استراتيجية توظيف القوة ( 4)
في المملكة العربية السعودية ، اطروحة دكتوراه ، كلية الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، 

 . 2010السعودية ، 
 . 2013ي للبحوث والدراسات االستراتيجية، بغداد، ، مركز حموراب1( محمد حمدان ، القوى الناعمة وادارة الصراع عن بعد ، ط5)
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   1946عام  الشرق األوسط بحسب تحديد المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية في لندن (1خريطة )

 
 .Brown Caril, International Politics and the Middle East, Old Rules, Dongerous Game, London, I. B. Tauris, 1984, P.11المصدر:             
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التي اهتمت بدراسة أدوات القوة الناعمة ، : (1)(2014دراسة سماح عبد الصبور عبد الحي ) .5
 وأدوات القوة الصلبة ، والقوة الذكية اإليرانية وتوظيفها في عالقتها مع لبنان.

: التي تناول فيها مقومات ومحددات القوة الناعمة (2)(2014دراسة مصطفى محمد جاسم العبيدي ) .6
المستجدات الدولية ، وفي التغيير الذي شهدته للواليات المتحدة األمريكية ، واهميتها في التكيف مع 

 .2001منطقة الشرق األوسط بعد عام 
: التي تناولت أدوات القوة الناعمة والقوة الصلبة للواليات (3)(2015دراسة رفيق عبد السالم ) .7

المتحدة األمريكية ، واساليب توظيفها في الستراتيجية الخارجية األمريكية ، وأسباب تراجع القوة 
 لناعمة األمريكية في العالم. ا
: إذ اهتمت بدراسة المقومات الجغرافية المؤثرة في قوة (4)(2015دراسة محمد عامر رسن الالمي ) .8

 إيران. 
: التي اختصت بدراسة أدوات القوة الناعمة للواليات المتحدة (5)(2015دراسة مؤمن طارق صالح ) .9

 احها في تحقيق مصالحها. األمريكية في عهد الرئيس باراك اوباما ومدى نج
التي تطرقت الى دراسة القوة الذكية للواليات المتحدة  :(6)(2016دراسة ازهار عبد اهلل حسن ) .10

 األمريكية ووسائل تطبيقها ، ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها. 
التي اهتمت : (7)(2016دراسة خالد عليوي جبار العرداوي وميثاق مناحي دشر العيساوي ) .11

 بدراسة ادوات القوة وتأثيرها في اعادة تشكيل الشرق األوسط. 
التي اهتمت بدراسة ادوات القوة الناعمة والصلبة : (8)(2016دراسة علي محمد امنيف الرفيعي ) .12

 ودورهما في تحقيق ستراتيجية الواليات المتحدة األمريكية الخارجية. 
                                                           

دراسة في ادوات السياسة الخارجية اإليرانية  –( سماح عبد الصبور عبد الحي ، القوة الذكية في السياسة الخارجية 1)
 .  2014(، دار البشير للثقافة والعلوم ، مصر، 2013-2005تجاه لبنان )

مصطفى محمد جاسم العبيدي ، توظيف القوة الناعمة في السياسة الخارجية االمريكية اتجاه الشرق االوسط ، رسالة ( 2)
 . 2014ماجستير ، كلية العلوم السياسية ، الجامعة المستنصرية ، 

ر للدراسات ، مركز صناعة الفك4رفيق عبد السالم ، الواليات المتحدة بين القوة الصلبة والقوة الناعمة ، ط( 3)
 . 2015واالبحاث ، 

محمد عامر رسن الالمي ، المقومات الجغرافية المؤثرة في قوة إيران اإلقليمية دراسة جيوبولتيكية ، رسالة ماجستير ، ( 4)
 . 2015كلية التربية االساسية ، الجامعة المستنصرية ، 

مؤمن طارق صالح ، القوة الناعمة والسياسة الخارجية االمريكية في عهد الرئيس باراك اوباما ، رسالة ماجستير ، ( 5)
 . 2015كلية العلوم السياسية ، جامعة النهرين ، 

)دراسة  2008ية بعد عام ( ازهار عبدهللا حسن ، استراتيجية توظيف القوة الذكية في السياسة الخارجية االمريك6)
 .2016(، السنة الثالثة ، 9د )(، العد3، مجلة تكريت للعلوم السياسية ، جامعة تكريت ، المجلد )ليلية(تح
خالد عليوي جياد العرداوي وميثاق مناحي دشر العيساوي ، دور القوة الناعمة في اعادة تشكيل الشرق االوسط ( 7)

 .  2016(، 24، جامعة كربالء ، العدد ))العراق وسوريا انموذجاً( ، مجلة اهل البيت )عليهم السالم( 
، مكتبة دار السنهوري،  1ط علي محمد امنيف الرفيعي ، القوة الناعمة واثرها في مستقبل الهيمنة االمريكية ،( 8)

 . 2016، لبنان ، بيروت
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القوة الذكية األمريكية وآليات توظيفها إلدارة  التي درست: (1)(2016دراسة كرار نوري حميد علي ) .13
 التغيير في دول الربيع العربي. 

إذ تناولت تطور مفهوم القوة في العالقات الدولية ، وأدوات القوة : (2)(2016دراسة سيف الهرمزي ) .14
 الذكية األمريكية وآليات توظيفها ، والنظرة المستقبلية لها.

ذ تناولت مفاهيم القوة الصلبة والقوة الناعمة ، ومجاالت : إ(3)(2016السعدون )دراسة حميد حمد  .15
في  المريكية في تطبيقهمااستخدامها في االهداف الستراتيجية للدول ، وتجارب الواليات المتحدة ا

 ستراتيجياتها الخارجية . 
ة ، الصلبة والناعمة : التي تطرقت الى دراسة مفاهيم انواع القو (4)(2016دراسة يمنى سليمان ) .16

 والذكية ، وابعاد توظيفها في الستراتيجيات الدولية . 
: التي تناولت ادوات القوة الصلبة والناعمة إليران وتطبيقهما في (5)(2016دراسة عبد اهلل يغين ) .17

 سياسة إيران الخارجية اقليميًا ، فضاًل عن دراسة محددات تطبيقهما.  
: التي اهتمت بدراسة تطور ادوات القوة الناعمة اإليرانية (6)(2017)كامل الخفاجي دراسة احمد  .18

 وآليات توظيفها في ستراتيجياتها الخارجية والتحديات التي واجهتها . 
: التي تناولت دراسة مفاهيم القوة في العالقات الدولية ، وتطور (7)(2017طية محمد )نفدراسة  .19

 .والسيما ستراتيجية القوة الذكية الستراتيجية الخارجية التركية ،ادواتها ، واهمية استخدامها في 
وتطرقت لدراسة مفهوم القوة الناعمة ، ومراحل  :(8)(2017) دراسة هند مرزوقي وسليم منصر  .20

 تطورها لدى النظام السياسي الصيني ، وأدواتها والتحديات التي تواجهها .
                                                           

كرار نوري حميد علي ، مشروع القوة الذكية االمريكي تجاه  ثورات الربيع العربي ، مجلة تكريت للعلوم السياسية ، ( 1)
 .   2016(، السنة الثالثة ، 9(، العدد )3جامعة تكريت ، مجلد )

،  1مريكية انموذجًا . طسيف الهرمزي ، مقتربات القوة الذكية كآلية من آليات التغيير الدولي : الواليات المتحدة اال( 2)
 . 2016مركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ، الدوحة ، قطر ، 

( حميد حمد السعدون ، االستخدام االمريكي للقوة الصلبة والقوة الناعمة في السياسة الخارجية ، مجلة دراسات دولية ، 3)
 .    2016(. 64مركز الدراسات االستراتيجية والدولية ، جامعة بغداد ، العدد )

 لسياسية واالستراتيجية ،يمنى سليمان، القوة الذكية: المفهوم واالبعاد دراسة تأصيلية، المعهد المصري للدراسات ا( 4)

 .   2016، القاهرة

 .   2016 (،2(، العدد )5، المجلد )عبد اهلل يغين ، القوة الصلبة والناعمة إليران ، مجلة رؤية تركية ( 5)
( احمد كامل الخفاجي ، القوة الناعمة ودورها في توجهات السياسة الخارجية اإليرانية ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم 6)

 .   2017االنسانية ، جامعة المصطفى العالمية ، قم ، إيران ، 
اجستير ، كلية الحقوق ، رسالة م 2017-2002طية محمد ، القوة الناعمة في العالقات الدولية دراسة حالة تركيا نف( 7)

 .  2017والعلوم السياسية ، جامعة الشهيد حمه لخضر_الوادي ، الجزائر ، 
وسليم منصر ، القوة الناعمة في السياسة الخارجية الصينية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم  ( هند مرزوقي8)

 .   2017السياسة ، جامعة تبسة ، الجزائر ، 
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اتي اختصت بدراسة ادوات القوة الناعمة والقوة الصلبة  :(1)(2018دراسة احمد مشعان النج ) .21
 . 2002التركية، وتطبيقهما في ستراتيجياتها الخارجية بعد عام 

التي اهتمت بدراسة التحوالت في شكل أدوات القوة خالل الحرب  :(2)(2018)قديح دراسة ايمان  .22
 االلكتروني .، فضاًل عن تطبيقات القوة الذكية في الفضاء الباردة وما بعدها 

مفهوم القوة الذكية في الفكر  : التي اهتمت بدراسة تطور(3)(2018دراسة محمد قاسم هادي ) .23
 ستراتيجي األمريكي ، وأسباب تحول الستراتيجية الخارجية األمريكية للقوة الذكية .ال

الذكية والفرق ذ تناولت أدوات القوة الناعمة والقوة الصلبة والقوة : إ(4)(2018دراسة شيماء عويس ) .24
  بينهما .

التي اختصت بدراسة مفهوم القوة الناعمة في نظريات  :(5)(2019دراسة علي جالل معوض ) .25
 العالقات الدولية ، واشكالياتها ومستوياتها ، وتوظيفها في الشرق االوسط .

القوة الذكية لدى الواليات المتحدة  ذ تناولت ستراتيجيةإ: (6) (2019دراسة محمد وائل القيسي ) .26
ي إدارة األوسط ، وقد ركزت الدراسة على دورها ف األمريكية وأهميتها في إدارة االزمات في الشرق

  إيران . أزمة الواليات المتحدة مع
التي اختصت بدراسة تأثير أدوات القوة الذكية في العالقات : (7)(2019دراسة لحسن دليل ) .27

 زت الدراسة على ادوات القوة الذكية اإليرانية وتأثيرها في محيطها االقليمي والدولي. الدولية، وقد رك

                                                           

احمد مشعان النج ، السياسة الخارجية التركية بين القوة الناعمة والقوة الصلبة ، مجلة قضايا سياسة ، كلية العلوم ( 1)
 .  2018(، بغداد ، 54السياسية ، جامعة النهرين ، العدد )

، كلية الحقوق والعلوم  ايمان قديح ، تحول مفهوم القوة في العالقات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة ، رسالة ماجستير( 2)
 .  2018السياسية ، جامعة محمد بوضياف_المسلية ، الجزائر ، 

ستراتيجي االمريكي ، مجلة العلوم السياسية ، كلية العلوم السياسية ، مكانة القوة الذكية في الفكر ال محمد قاسم هادي ،( 3)
 .    2018(، 54جامعة بغداد ، العدد )

ة واالستراتيجية، القاهرة، ، المعهد المصري للدراسات السياسيالعالقات الدولية دراسة تأصيلية يشيماء عويس، القوة ف( 4)
2018 . 

 .  2019( علي جالل معوض ، مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية ، مكتبة االسكندرية ، مصر ، 5)
 2019محمددد وائددل القيسدددي ، اسددتراتيجية القددوة الذكيدددة فددي ادارة االزمددة الدوليدددة )ازمددة واشددنطن _ طهدددران خددالل العدددام ( 6)

 .    2019(، 41(، العدد )13انموذجًا( ، مركز الدراسات االقليمية ، جامعة الموصل ، المجلد )
انموذجًا، مجلة العلوم السياسية والقانون ، المركز إيران  –توظيف القوة الذكية في العالقات الدولية ، لحسن دليل( 7)

 .  2019، (، برلين ، المانيا 18( ، العدد )3الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ، المجلد )
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: التي اهتمت بدراسة ادوات القوة الناعمة اإليرانية وتأثيرها (1)(2019دراسة اياد خازر المجالي ) .28
 في الشرق األوسط. 

: إذ تناولت توظيف ادوات القوة الناعمة اإليرانية اقليميًا (2)(2019دراسة على طارق الزبيدي ) .29
   ودوليًا. 

على الدراسات السابقة والمشابهة التي تناولت موضوع القوة بأنواعها  من خالل اطالع الباحث
اتضح لدى الباحث بأن تلك الدراسات تناولت جزء من مقومات او ادوات القوة ، فضاًل عن أنها لم 
تعطي صورة واضحة عن مستقبل تأثير القوة في محيطها االقليمي للدولة موضوع الدراسة ، وبالتالي 

ة تميزت عن الدراسات السابقة والمشابهة بأنها تناولت توضيح مفصل لمقومات القوة فأن هذه الدراس
ألدوات قوتها في كل مرحلة زمنية في الشرق األوسط ، الجغرافية إليران ، وتوضيحها تطبيق إيران 

ذلك واستخدامها لمؤشرات تقييمية لكل من المقومات الجغرافية وأدوات القوة الذكية اإليرانية ومقارنة 
مع دول المنطقة ، وذلك من اجل الوقوف على االوزان الجيوبولتيكية للدولة ، فضاًل عن توضيحها 

  لمستقبل القوة الذكية اإليرانية في الشرق األوسط. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الديمقراطي العربي ، مجلة مدارات إيرانية ، المركز اياد خازر المجالي ، القوة الناعمة إليران في الشرق األوسط ، ( 1)
 .  2019(، برلين ، المانيا ، 4العدد )

الناعمة اإليرانية ووسائلها )الدبلوماسية والثقافية واالقتصادية(، مجلة مدارات علي طارق الزبيدي ، توظيف القوة ( 2)
 .  2019(، برلين ، المانيا ، 4إيرانية، المركز الديموقراطي العربي ، العدد )



 الفصل األول :................................... اإلطار النظري وتطور بناء القوة الذكية إليران
 

     [19] 

 المبحث الثاني 
 تطور بناء القوة الذكية في ايران  

السياسية  وشأن في الساحة بح لها تأثيروى االقليمية ، التي اصفي الشرق االوسط بعض الق ظهرت    
ان يكون لها تأثير متباين في صياغة ذ ساعدتها مقوماتها وقدراتها الجغرافية على االقليمية والدولية ، إ

من أهم هذه القوى التي مرت وتعد ايران واحدة  ،نطقة على مراحل التأريخ المختلفةاالمنية للم اإلجراءات
، بحسب المعطيات التي توفرها لها الساحة السياسية واالقتصادية تأثيرها االقليميبمراحل متباينة في 

 واالجتماعية والثقافية المحلية واالقليمية والدولية . 
قبل دراسة اي ظاهرة جيوبوليتكية البد من االحاطة بالجذور التاريخية لها التي اسهمت في تشكيل    

راتها وتأثيرها فهم القوة الذكية االيرانية وادراك مقوماتها ومؤش صورتها الحالية ، ومن اجل التوصل الى
اذ ان دراسة البعد التاريخي يعد جانبًا  ،وع الى بعض مراحل نشوئها وتطورهامن الرج االقليمي ، البد

يران قد ألقى بظالله على ن التاريخ الطويل إلأ. والشك ة علمية لمرتكزات القوة وأدواتهاجوهريًا ألي دراس
إيران عبر تأريخها الطويل الذي ف ،ستراتيجياتها الحالية والمستقبليةقوة إيران الذكية الحالية وهي ترسم 

شهدت حاالت انتكاس وانكماش في قوتها على المستوى  ،(1)ق.م( 2500يرجعه المؤرخون الى سنة )
وازدهار  حاالت ارتفاعالمحلي واالقليمي والسقوط تحت الهيمنة االجنبية في بعض مراحلها ، فضاًل عن 

 . في قوتها في مراحل اخرى
تعد إيران مهد إحدى أعرق الحضارات اإلنسانية ، التي جذبت انتباه المهتمين بهذه الحضارة     

التي عرفت االنظمة  وموقعها الستراتيجي وجغرافيتها ووجدانها التاريخي ، فهي تمتاز بعمقهاالعريقة
اذ ان الدولة اإلشكانية التي  ،جتمع منذ المراحل االولى لنشوئهاوالم والقوانين التي تنظم حياة الفرد

، عملت على انشاء المجالس وسن (. مق 226)واستمرت حتى عام  (ق. م 249)ظهرت فيها عام 
 القوانين التي تدير أمور الدولة ، اذ شكلت مجلس شورى ومجلس حكماء ، وبعد سقوط الدولة اإلشكانية

ي االخرى عمل المجالس ، ، تابعت ه(م 652)وظهور الدولة الساسانية بعدها التي استمرت حتى عام 
دارة إ ذ تم دمج المجلسين تحت مسمى )مجستان( ، الذي كان له دور كبير في عملية صنع القرار وا 

 .(2)الدولة وتنظيم حياة السكان فيهاأمور 
                                                           

، بيروت ،ناشرون( عمر كامل حسن ، المجاالت الحيوية الشرق اوسطية في االستراتيجية االيرانية ، الدار العربية للعلوم 1)
 .  53، ص2017 لبنان ،

  .11، ص2005وق للنشر ، القاهرة ، ايران ووالية الفقيه ، دار الشر  –زان ح( مصطفى اللباد ، حدائق اال(2
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ن دخلت إيران االسالم في القرن السابع الميالدي ، تغيرت مالمح الحياة السياسية واالجتماعية وبعد أ  
والثقافية واالقتصادية فيها ، اذ امتزجت الهوية االيرانية القديمة مع الهوية االسالمية الجديدة ، وشكلت 

يمكن الحديث عن الحضارة  الوجدان االيراني الحالي الذي يغلب عليه الطابع االسالمي ، حتى اصبح ال
 .(1)ان تقفز صورة ايران الى االذهاندون من االسالمية 

ومن أجل التعرف على تطور بناء قوة ايران الذكية ، ارتأينا ارجاعها الى مرحلتين ، كانتا لهم الدور   
 : فة في تطبيق نوع القوة لكل منهمامختل وبأساليباالهم في نشوئها وتطورها 

 1979سرة الشاهنشاهية حتى عام األ. مرحلة حكم 1
، الى التقرب من 1925الوا على حكم إيران حتى عام امتاز حكم افراد األسرة القاجارية الذين تو      

ذ اتبعوا سياسة احالل قوة محل واستمراره مدة اطول من الزمن ، إ القوى العظمى من اجل دعم حكمهم
وكان  ،ى االمتيازات والنفوذ داخل ايرانابل الحصول علقوة اخرى ، لالستفادة منها في دعم حكمهم مق

منحت شركات هذه الدول السيطرة على جميع  ، لذلكواالتحاد السوفيتي والمانياالتنافس بين بريطانيا 
 .(2)طرتها على تجارة البالد الخارجيةالقطاعات االقتصادية االيرانية ، فضاًل عن سي

ض بناء ادت االمتيازات االجنبية التي منحتها السلطة الحاكمة القاجارية للدول االوربية ، الى تقوي    
م بناء قوة ايران كثير من االزمات في مختلف القطاعات التي وقفت عائقًا اماقوة ايران ، ووقوعها في 

عية متباينة في مستواها وادى ذلك الى انقسام المجتمع االيراني الى طبقات اجتما ، السيما الناعمة
، ورجال البالط ، ، نتيجة لتحالف التغلغل االجنبي مع االمراء الملكيينواالجتماعي والثقافياالقتصادي 
، ومالك االراضي ، الذين اعطيت لهم اغلب االمتيازات والوظائف ، بينما اهملت الطبقات وتجار البازار

 .(3)من المجتمع االيراني%( 70ثر من )االجتماعية االخرى التي شكلت اك
الى  ها تقسيم الدولةعلى معاهدة ، تم بموجب 1907في عام وقعت الحكومتان البريطانية والسوفيتية     

، وهما منطقة نفوذ بريطانية في الجنوب ، ومنطقة نفوذ سوفيتية في الشمال ، ومنطقة ثالثة اجزاء
دات ايران الشمالية تذهب الى االتحاد السوفيتي محايدة في طهران ، وبموجب هذه االتفاقية اصبحت ايرا

م االسرة التدخل االجنبي بتقوية نظا ومقابل ذلك سمح ، الجنوبية الى الحكومة البريطانيةوااليرادات 
اجارية من اجل الحفاظ على ذ شكلت القوة العسكرية العمود الرئيس لألسرة القالحاكمة وبناء الجيش ، إ

  .(4)حكمها
                                                           

 .  58، ص 2002التنمية االقتصادية واالمن ، ترجمة: سرمد الطائي ، دار الفكر ، دمشق ،  –( محمد خاتمي ، التنمية السياسية 1)

    36( مصطفى اللباد ، مصدر سابق ، ص2)
الم ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، ع 1979 -1906( آمال السبكي ، تاريخ ايران السياسي بين ثورتي 3)

 .   11، ص 1999المعرفة ، الكويت ، 

(، مطبعة الحاج هاشم ، اربيل ، العراق ، 1947-1939السوفيتية ) –( نزار أيوب حسن الكولي ، العالقات اإليرانية 4)
 .  33، ص2009
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والخدمات ، في مجاالت القضاء والنظام  رغم االصالحات الضعيفة التي قامت بها االسرة القاجارية  
، قائمة على اضطهاد شعبها جعلت من إيران دولة إال انها اهملت الكثير من جوانب القوة الداخلية ، إذ

ل ذلك ادى الى خفض وزيادة الضرائب لتغطية نفقات االسرة الحاكمة ، فضاًل عن انتشار الفساد ، ك
، مما ادى الى تدهور االقتصاد وحصول الكثير من للسكان ، وانتشار البطالة والفقرمستوى المعيشة 

عد اكتشاف النفط الذي زاد من ، ب(1)اتيية التي حدثت في مطلع التسعيناالنتفاضات والحركات الثور 
النفوذ  بإخراجالتدخل االجنبي ، السيما النفوذ البريطاني ، اذ عم الغضب والسخط الشعبي للمطالبة 

ازمة عدم االجنبي ، واصالح اوضاع البالد ، وفي ظل هذه االوضاع اصبحت االسرة الحاكمة تعيش 
بعد  .(2)ناء القوة وهو االندماج الوطنين مقومات بفقدت اهم مقوم م فأنها، لذلك الثقة بينها وبين شعبها

كانت ساحة للقوى  ألنها، شكل اكثر، تدهورت اوضاع البالد ب1914الحرب العالمية االولى عام  اندالع
المتحاربة ، وزادت الصراعات بين الطبقة الحاكمة وبقية طبقات المجتمع ، وارتفعت معدالت التفكك 

ًا في ضعف قوة ايران ، رغم االصالحات االقتصادية ، وكانت سببًا رئيسفقر والبطالة االجتماعي وال
واالجتماعية والخدمية الضعيفة التي قامت بها الحكومة ، وهو ما دفع البرلمان االيراني الى اصدار قرار 

أ بذلك بعهد حكم االسرة ، مبتد إليرانالقاضي بتنصيب الشاه رضا بهلوي ملكًا  1925تشريعي عام 
  .(3)يةالبهلو 

سارت االسرة البهلوية على نفس ستراتيجية حكم االسرة القاجارية ، اذ سعت منذ االيام االولى     
لحكمها الى تقوية تحالفها مع القوى العظمى ، حتى اصبحت ايران في عهدها احدى ابرز الدول الحليفة 

المصالح الغربية في في حماية  ألهميتها، في اشارة ولقبت بشرطي الخليج رق االوسط ،للغرب في الش
 . وحاشيتهااالسرة  ألفراد. فضاًل عن انها جعلت كل االنشطة االقتصادية في البالد مملوكة المنطقة

، وات السوفيتية احتالل شمال ايران، عاودت الق(1945 -1939)خالل الحرب العالمية الثانية   
بصورة اكثر ، اذ تراجع  االوضاع الداخلية للدولة لين ساءتوالقوات البريطانية جنوبه ، وفي ظل االحتال

لة والفقر السلع االستهالكية وحدوث التضخم ، وتفاقم مشكالت البطااسعار االقتصاد االيراني ، وارتفاع 
وبالتالي ال يمكن في ظل هذه الظروف الصعبة استثمار الموارد بالشكل  .(4)وانخفاض مستوى المعيشة

 الذي يوفر عناصر بناء القوة السيما القوة الناعمة . 

                                                           

(1) A. Lambton, the situation in Iran, lndid office political and secret library, 1941,   P.84   

(2) Ali Ansari, Iran under Ahmadinejad: populism and its malcontents, Journal compilation 

Blackwell publishing, the Royal institute of international affairs, 2012, P.3.   

 -1925ضا شاه بهلوي ( صالح محمد صالح العلي ، التاريخ السياسي لعالقة ايران بشرقي الجزيرة العربية في عهد ر3)
 .   41، ص 1984، مركز دراسات الخليج العربي ، جامعة البصرة ،  1941

( عبد الهادي كريم سلمان ، ايران في سنوات الحرب العالمية الثانية ، مركز دراسات الخليج العربي ، جامعة البصرة 4)
 .   77، ص 1986، 
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ات من القرن الماضي ، وترسخ بشكل اكثر يبدأ التدخل االمريكي في شؤون ايران في اوائل العشرين   
ستراتيجي ايران في عهده اهم حليف واصبحت  ات في زمن حكم الشاه محمد رضا ،يفي االربعين

للواليات المتحدة االمريكية الستخدامها اداّة للتحكم في الشرق االوسط ، وتكلل هذا التعاون باعتراف 
، واصبحت ايران قاعدة اسرائيلية ، لذلك وافقت 1961عام  بالكيان الصهيوني كدولةحكومة الشاه 

  .(1)بناء الجيش وتسليحه بأسلحة حديثة بإعادةالحكومة االمريكية على السماح لحكومة الشاه 
اتجهت االسرة البهلوية الى بناء قوتها الصلبة المتمثلة بالقوة العسكرية ، واهملت القطاعات االخرى     

ذ اوجدت على حركات المعارضة والثورات ، إ التي تمس حياة المواطنين ، بهدف استخدامها في القضاء
الحكومة التجنيد االلزامي ، وزادت من نسب الضرائب لتغطية نفقات شراء االسلحة ، ووافقت الحكومة 

، حتى قدرت قيمة 1977االمريكية على بيع السالح إليران ، السيما طائرات االواكس المتطورة عام 
اعد عسكرية فيها ، وكان ، واقامة قو 1977مليون دوالر( عام 600) إليرانمبيعات االسلحة االمريكية 

نع وصول االتحاد هدفها هو استخدام هذه االسلحة المتطورة لحماية المصالح االمريكية في المنطقة وم
  .(2)السوفيتي اليها

، في تعاملها مع المجتمع االيراني ادت ستراتيجية االسرة البهلوية القائمة على ادوات القوة الصلبة  
بالد على انه تركتها الخاصة ، ، والضرائب ، وتعامل الن دكتاتورية القراربداد النابع مكالعنف واالست

، وكانت اكثرها لخدمة ان وسائل تحقيقها قامت على القهررغم من مشروعاتها االصالحية ، فوعلى ال
اليات المتحدة االمريكية والكيان ن شراكتها مع الو فضاًل عن أ ،(3)ومصالح القوى العظمىمصالحها 
 . ميًا وابعادها عن دورها االقليمي، تسببت بعزل ايران اقلي الصهيوني

ه الى امتالك ي اإليراني في تلك المرحلة قد اتجن النظام السياستأسيسًا على ما تقدم يمكن القول إ    
، السيما القوة العسكرية ، وكان ذلك برغبة من حلفاؤه الواليات المتحدة األمريكية ادوات القوة الصلبة

والكيان الصهيوني ، بهدف استخدامها لتوفير الحماية لهذا النظام ، فضاًل عن استخدامها لحماية 
بلها ، وقاالشعب االيراني ورفضه الشديد لهاالمصالح األمريكية في المنطقة ، وهو ما ادى الى استياء 

 1977يات ، السيما في عامي في منتصف الستينيات والسبعين الدولةبتظاهرات عارمة اجتاحت 
، وبقيت  ل ايران قاعدة امريكية وصهيونية، المنددة بحكم االسرة البهلوية ، والرافضة لجع1978و

    . 1979لثورة االسالمية الكبرى عام ن قامت ااالوضاع على حالها الى أ

                                                           
(1) Richard Tapper, the conflict of tribe and state in Iran and Afghanistan, London, 1983, P. 

160.                                                                                         

(2) Yanah Alexandar and Allan Nanes, The United State and Iran a Document Ary history, 

university publication of America library of U.S.A. 1980, P. 446.             

 56( محمد خاتمي ، مصدر سابق ، ص(3
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 2021الى عام  1979بعد الثورة االسالمية عام . مرحلة ما 2
ستراتيجي حدث في الشرق االوسط في بانها اهم تغيير  1979رانية عام تعد الثورة االسالمية االي     

الواليات  مصالحاالولى لنجاحها الى انهاء االيام الربع االخير من القرن العشرين ، التي شرعت منذ 
، وتخليها عن يق االستقالل السياسي واالقتصادي، وتحقفي ايران لصهيونية والكيان ااالمريكيالمتحدة 

اخذ دور شرطي المنطقة ، واالنتقال من مرحلة المدافع عن المصالح الغربية ، الى دولة تتبع سياسة 
ن ذلك يعد مرتكزًا اساسيًا لالنطالق نحو بناء قوة ايران واعادتها الى مستقلة ، وهذا نابع من ادراكها بأ

 .(1)ةمكانتها االقليمي
، في ظل النهج  الجمهوري ببناء قوة الدولةاهتم االيرانيون بعد نجاح ثورتهم واعالنهم الحكم       

االستقاللي الذي انتهجوه تحت شعار ال شرقية وال غربية ، وكان ذلك واضحًا منذ االيام االولى للثورة 
ستراتيجية باشرت بتهيئة رادة لبناء هذه الامتلكت االن مصممة على تحقيق اهدافها ، وبعد أبان ايران 

مؤسساتها المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة واالساليب العلمية ، وسعت بعد ذلك الى تطبيق ادواتها 
ن السبيل لتحقيق اهداف الدولة ومصالحها والدفاع عن اقع ، إذ ادركت الحكومة الجديدة أعلى ارض الو 

وضاع الداخلية جديدة تتماشى مع األستراتيجية  انتهاجفاظ على مبادئ الثورة هو امنها واستقاللها والح
ة التي والتركة الثقيلة التي خلفها الحكم الملكي في كافة جوانب الحياة ، والتحديات الجيوبولتيكي للدولة

االمريكية في الشرق االوسط ، بعد  لإلمبرياليةنها وجهت ضربة قاصمة إذ إ. (2)واجهتها الثورة االسالمية
لمصالح الواليات المتحدة األمريكية والكيان الصهيوني في حارس الو ، القضاء على شرطي الخليج الشاه 

ذ فرضت عليها ، إسياسة العداء والمواجهة مع ايرانلذلك اخذت الواليات المتحدة تتبنى  المنطقة،
، ة الثورة االسالمية بسنة تقريباً الثمان سنوات بعد والد الحصار الشامل ، ثم بعد ذلك فرضت عليها حرب

باالعتماد على  ستراتيجية القوةالغرب ، مما دفعها الى التفكير بثم توالت الكوارث على ايران من الشرق و 
لذلك  ،(3)كانت تعيشها منطقة الشرق االوسطامكاناتها الذاتية ، فضاًل عن االوضاع الحرجة التي 

الجديدة الى االهتمام بمؤشرات القوة الناعمة ، وبدأت في بنائها من الداخل ، والسيما توجهت الحكومة 
. ائبة عنه طوال فترة الحكم الملكيانها تمتلك مقومات تعزيزها وترسيخها في المجتمع ، الذي كانت غ

تراتيجيتها ومن اهم اولوياتها هو اعادة تصحيح ستراتيجية الدولة الداخلية حتى تكون مرتكزًا لنجاح س
                                                           

، السياسة االيرانية ازاء الخليج العربي حتى الثمانينات ، مركز دراسات الخليج العربي ، جامعة  ( محمد جاسم النداوي(1
 .     145، ص 1990البصرة ، 

 .   62، ص2007، ، لبنان ، بيروت 1، طدار الفارابي ( فرانسوا تويال ، الشيعة في العالم ، ترجمة ونشر 2)
 .   112، ص2000ماذا تعني ، عالم المعرفة للنشر ، الكويت ، ( عادل حسين ، ايران الدولة االسالمية 3)
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الخارجية ، لذلك توجهت الى اعادة بناء المجتمع االيراني ، من خالل تشريع وتطبيق الممارسات 
، وتعزز الثقة بالنفس لدى الفرد االيرانيالديمقراطية ، كونها توطد العالقة بين اركان الدولة ، وتقوي 
انية ، وما يدل على شفافيتها ونزاهتها هو الروح المعنوية للمواطنين ، السيما االنتخابات الرئاسية والبرلم

نهاء سياسة القمع وسيطرة الطبقة االنتهازية  المشاركة الشعبية الواسعة فيها ، وحماية حقوق المواطنين وا 
، وجعل السلطة ممثلة لجميع افراد المجتمع وطبقاته ، وحماية صحاب المصالح على السلطة الحاكمةوا

د ، وهذا كله يدخل ضمن تعاليم الدين الحنيف والنهج االسالمي الذي حقوق االقليات بما فيهم اليهو 
، قيق التوازن والعدالة االجتماعية، ودور الدولة في تحزيز حقوق الفرد ودوره في المجتمعيستند الى تع

 .(1)عها على مستوى دول الشرق االوسطحتى غدت التجارب الديمقراطية االيرانية الفريدة من نو 
عملت الحكومة الجديدة على تعزيز االندماج الجغرافي والثقافي لجميع مناطق البالد ، وذلك من خالل   

ها بالمدن بناء شبكة الطرق والمواصالت بين المدن االيرانية ، فضاًل عن تنمية المناطق الريفية وربط
بالطرق المعبدة ، يعد  ن ربط اجزاء البالد بعضها بالبعضبالطرق المعبدة ، بعد أن ادركت الثورة أ

 .(2)همًا للتالحم القومي وبناء القوةعاماًل م
 القوى الدولية الكبرى ة الدولة ،اغاض نجاح الثورة االسالمية االيرانية ومشروعها في بناء قو       

 والسيما انها في مراحلها، لذلك واجهت مخططًا دوليًا يهدف الى االطاحة بالثورة ، وحلفاؤها في المنطقة
خطوات ناجحة مع المخططات وسط هذه الظروف نجحت الحكومة الجديدة في التعامل بحذر وب االولى،
، لخدمية وتحقيق التنمية فيها، وذلك بوضع ستراتيجيات اعادة البناء لجميع القطاعات االنتاجية واالدولية
صالح خاصة ، حتى نجحت في بناء االقتصاد االيراني بعيدًا عن اي شبهة للفساد او لتحقيق مفقد 

%( قبل الثورة 1ات ، بعد ان كان )ي%( في بداية التسعين8اصبح معدل نمو االقتصاد االيراني بمقدار )
ويعود سبب ذلك الى نمو قطاع الخدمات ،  ،(3)ين اعلى خمس اقتصاديات في العالم، وهو ما وضعه ب

والزراعة والصناعة ، مما ادى الى تناقص الى جانب تطور القطاعات االنتاجية االخرى ، السيما النفط 
ات ، وانخفضت معدالت التضخم الى ي%( في منتصف التسعين10معدالت البطالة حتى وصلت دون )

(14.2)%(4).  
                                                           

 .  34، ص2006ة، دار الكتاب العربي للنشر، دمشق ، ي، احمد نجاد ، رجل في قلب العاصف( عادل الجوجر 1)
، لبنان ، طرابلس،  ، جروس برس ناشرون1ط( برنار اوركاد ، جغرافية ايران السياسية ، ترجمة فاطمة علي الخوجة ، (2

  .  63، ص2012
 .   114( عادل حسين ، مصدر سابق ، ص(3
 دراسة تاريخية سياسية ، مجلة –( وداد جابر غازي ، علي اكبر هاشمي رفسنجاني ودوره السياسي في ايران 4)

 .   221ص، 2018، (60)المستنصرية للدراسات العربية والدولية ، الجامعة المستنصرية ، العدد 
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بادرت الحكومة الجديدة منذ االيام االولى لنجاحها الى اعادة رسم ستراتيجيتها الخارجية جنبًا الى     
، من ى ايران اقليميًا ودولياً ة ، والعمل على احداث تحول سريع في النظرة الجنب مع ستراتيجيتها الداخلي

خالل اعتماد ستراتيجية جديدة ، مبنية على اسس الدبلوماسية والحوار والعالقات الدولية ، واالنفتاح 
 عادة ايران الى، من اجل االوسط خاصة ، والدول االخرى عامةواالعتدال في التعامل مع دول الشرق ا

  .(1)لحقت بها في عهد الحكم الملكي ، وكسر العزلة االقليمية التيالحضن اإلقليمي
ذ اكد ، ااستخدام ستراتيجية القوة الذكية خالل العقدين االخيرين انتهجت ايران الطريقة المثلى نحو     

ن بالدهم تسعى لتحقيق اهدافها الداخلية والخارجية عن طريق ستراتيجية قادة الجمهورية االسالمية أ
، ر االمثل لمقومات القوة الداخلية، من خالل اعتماد االستثمابين القوة الناعمة والقوة الصلبةجديدة تجمع 

لدفاع ضد التهديدات فالقوة الصلبة تستخدم ل ، يق االستقرار بكافة جوانب الحياةوهو مرهون بتحق
. اما تطبيق مشروعات ران اقليمياً لخارجية وحماية المصالح القومية ، ولتكون قوة رادعة لدعم مكانة ايا

التنمية المستدامة داخليًا في كافة القطاعات االنتاجية والخدمية ، وادارة المصالح المشتركة مع دول 
  .(2)اعمة لتقوية هذه العالقاتة النالمنطقة التي ترتبط مع ايران بعالقات طيبة ، فيجب تعزيزها بالقو 

فضاًل عن التحديات والتهديدات األمنية الخطيرة التي تعرضت لها منطقة الشرق األوسط بعد      
، 2003، واحتالل العراق عام 2001، وما تالها من احتالل افغانستان عام 2001احداث ايلول عام 

على االرهاب ، وافتعاله لالزمات والمشكالت  وزيادة التواجد العسكري الغربي في المنطقة بحجة الحرب
لتفكير ببناء قوتها الذكية ، بما في بعض دول المنطقة الى ا ذلك دفعكل  ،(3)في العديد من دول المنطقة

، على المنطقة ذلك إيران ، للوقوف بوجه محاوالت القوى الدولية الكبرى لتحقيق الهيمنة الكاملة 
 ا ، كما حصل في مساعدة لبنان وسوريا والعراق واليمن . ارهابه عدة الدول التي تعرضت الىومسا
ن الجمهورية االسالمية االيرانية تبنت ستراتيجية القوة الناعمة بعد نجاح من خالل ما سبق يتضح أ  

السيما من الواليات مع بداية االلفية الجديدة الثورة االسالمية فيها ، وبعد التهديدات التي تعرضت لها 
وستراتيجية احتوائها المتحدة االمريكية على وفق نظرية الصدمة والرعب التي طبقتها على ايران ، 

الى الدمج بين ها، إذ عمدت تبني ستراتيجية القوة الصلبة لردع الى وعزلها اقليميًا ودوليًا ، سعت إيران
                                                           

(1) Kayhan Barzegar, Iran's foreign policy strategy after Saddam, Center for Strategic and 

International Studies, the Washington Quarterly, 2010, P. 174.   

، االيرانية ، ( ايالف نوفل احمد العكيدي ، االهمية الجيوستراتيجية لمنطقة الشرق االوسط واثرها على العالقات الروسية 2)
  .  43، ص 2016، ان ، االردندار الراية للنشر والتوزيع ، عم، 1ط
ضارة مركز الح، 1طالعالقات االيرانية االمريكية بعد احتالل العراق ،  –( مهدي خضر نور الدين ، الحصار المتبادل 3)

  .  39، ص2012، بيروت ، لتنمية الفكر االسالمي
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لي واالقليمي نجاحات للقوة الذكية االيرانية ، تضمن المشهد المحالقوتين في ستراتيجية واحدة ، وقد 
ها ، من خالل التوظيف الصحيح واثبتت قدرتها على مواجهة االحداث واجادتها فن التعامل مع

، على الساحتين المحلية واالقليميةالقوة بحسب الموقف والسياق والمستجدات الجديدة  ألنواعستراتيجي وال
، فضاًل عن نجاحها في االستثمار االمثل لمقومات ن وسوريا واليمنن والعراق وفلسطيكما حصل في لبنا

القوة لديها ، كالمساحة الجغرافية الواسعة ، والموقع الجغرافي ، والموارد االقتصادية المتوافرة ، وعدد 
، تأثير معنوي على جوارها الجغرافيكبير من السكان ، واالمتداد التاريخي والحضاري ، وما لها من 

ج مخرجات القوة الذكية من العالقات االقليمية والدولية الجيدة ، وتوظيف تلك المقومات في انتا وشبكة
، ة في الشرق االوسط. وبفعل ذلك اصبحت الجمهورية االسالمية االيرانية قوة ذكية صاعدااليرانية

أنها لن تعود فرض العقوبات ، ف، السيما التي تتعرض لها بين الحين واالخرفبالرغم من التهديدات 
 .(1)كشرطي للخليج كما كانت عليه في فترة الحكم الملكي

بعد كل هذه التحوالت المحلية واالقليمية والدولية التي برزت بقوة اكبر مع بداية القرن الحالي اتجهت    
ثمة الجمهورية االسالمية االيرانية الى تبني ستراتيجية القوة الذكية لمواكبة تلك التحوالت ، وبذلك ف

 اسباب تقف وراء القوة الذكية االيرانية وهي كاالتي : 
أكان على اهمية القوة الذكية ، ودورها في تحقيق مصالح الدولة واهدافها ، سواء إيران . ادركت 1

، دى واسعًا من التأثيرات الثقافيةفالقوة الناعمة تتضمن م الصعيد المحلي ام االقليمي او الدولي ،
على النتائج بلوماسية ، والتعليمية ، باستخدام اسلوب االقناع والترغيب للحصول واالعالمية ، والد

، كرفع مكانة الشعب االيراني وتنمية قدراته وحمايته من الغزو الفكري والثقافي المرجوة التي تريدها
التربية الغربي ، الذي يستهدف نشر البدع والقيم الغربية والدعوة الى استخدام المناهج الغربية في 

والتعليم ونشر االفكار والفلسفات الدخيلة التي تهدف الى تشويه الدين االسالمي ومحاربة العقيدة 
وتشجيع روح االبتكار لدى الشعب وتعزيزها ، لكي  .ج نشر الديمقراطية وحقوق االنساناالسالمية بحج

، ة في كافة مجاالت الحياة بالشكل االمثل ، لتحقيق التنمي ن قادرًا على استثمار موارد الدولةيكو 
فضاًل عن   .ارنة مع النمو االقتصادي العالمي، وتصعيد نسبة نموه مقوتطوير االقتصاد وتنويع مصادره

، ودول العالم  ويلة االمد مع الدول اإلقليميةدورها في تدعيم الدبلوماسية االيرانية القائمة على عالقات ط
لبة في مواطن كثيرة ، السيما ن مضطرة الى استخدام القوة الصاالخرى . ولكنها في الوقت نفسه قد تكو 

  .اءات الخارجية ، والحفاظ على امنها واستقرارها ومصالحها في المنطقةع والدفاع ضد االعتدللرد
                                                           

  .  394، مصدر سابق ، ص اوكارد ( برنار1)
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. يشهد الشرق االوسط حالة عدم االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي واالمني ، وكثرة 2
لذلك ا ونفوذها على حساب الدول االخرى. تنافس بينها لغرض بسط هيمنتهالصراعات بين دولة ، وال

ن استخدام القوة الذكية يجعلها تحصل بصورة اكثر على دعم اقليمي يؤمن صناع القرار في ايران أ
المعارضة لها ولسياستها ودولي ، وترسيخ مكانتها باعتبارها قوة أقليمية لمواجهة بعض القوى االقليمية 

، الساعية الى عزل ستراتيجيات الغربية بقيادة الواليات المتحدة االمريكية والوقوف بوجه ال  ،ةالخارجي
 .العقوبات عليها بين الحين واالخرالشرق االوسط وذلك من خالل فرض  ايران عن دول

مثل  ،نولوجية ومعلوماتية عالية التقدم. ظهور قوى دولية ارست دعائم قوتها على اسس اقتصادية وتك3
ذ اصبحت قوة الدولة تعتمد بصورة اساسية على درجة تقدمها االقتصادي ، المانيا واليابان والصين ، إ

التي  وعلى خلق المعرفة والمعلومات وكثافتها لدرجة اصبح من يمتلك المعلومات وتوظيفها يمتلك القوة ،
قد يتفوق عليها بالحرب ، و لكه الدول االخرى من قوات عسكريةن يتفوق بهما على ما تمتيمكن أ

لذلك فان المزج بين  ،عرقلة انتشار النفوذ العسكري لهاالسيبرانية ، وبالتالي تسهم الى حد بعيد في 
. وهذا شكل قوة الدولة والمحافظة على هيبتهااالمكانات العسكرية وغير العسكرية تعد طريقة مثلى لبناء 

 القوة الذكية .  يجيةستراتحافزًا للقوى الصاعدة ومنها ايران لتبني 
. تنامي نشاط التنظيمات االرهابية في الشرق االوسط ، التي صنعتها القوى العالمية وحلفائها في 4

وتطور اهدافها  ،وسيلةالمنطقة ، متخذة من االسالم راية ، ومن العنف والقتل واالرهاب وتشريد الشعوب 
ث عدم االستقرار فيها ، بل شملت السيطرة على ووسائلها ، فلم تعد تقتصر على زعزعة دول المنطقة وب

هذا  .للدول ، واالمن االقليمياراض واسعة واالعالن عن اقامة دولة فيها ، مهددة بذلك االمن القومي 
لردع هذا المخطط الخطير ،  القوة الصلبة ستراتيجيةاالمر دفع دول المنطقة ، السيما ايران الى تبني 

والتدخالت الخارجية ، وهذا نابع من احساس  لإلرهابلدول التي تعرضت واستخدامها لدعم ومساعدة ا
 الجمهورية االسالمية االيرانية بدورها المركزي في الشرق االوسط . 

الى . تهدف إيران من خالل القوة الذكية الى الوقوف بوجه ستراتيجيات الكيان الصهيوني الرامية  5
نهم ماضون نحو قيام دولتهم المزعومة في مناسبات عدة بأالكبرى والتي يصرح بها قادته  دولتهاقامة 

التي تمتد من النيل الى الفرات ، بعد تمزيق دول الشرق االوسط الى دويالت متناحرة من خالل اعادة 
ذ ، إنطقةاسات خطيرة على جميع دول المهيكلة دولها التي ستنطلق بعد احتالل العراق لتكون لها انعك

عية والعسكرية لدول الشرق الى تدمير القدرات السياسية واالقتصادية واالجتما يسعى الكيان الصهيوني
. لذلك سعت الجمهورية االت ، وتوفير االمن االقليمي لهفي كافة المج جل ضمان تفوقه، من ااالوسط

ط الخطير ، والعمل على استمرار االسالمية االيرانية الى بناء قوتها الذكية بعد ان شعرت بهذا المخط
 تماسك دول المنطقة وافشال قيام دولة اسرائيل الكبرى . 
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اد المفرط على القوة الصلبة في اليات المتحدة االمريكية الى االعتم، السيما الو ميل القوى العظمى. 6
خلية ، بهدف ا الداتهديداتها المستمرة لدول الشرق االوسط ، واخضاعها بالقوة والتدخل السافر في شؤونه

ة، كما هو ساليب متنوعة ، منها التدخل العسكري المباشر في اكثر دول المنطقفرض السيطرة عليها بأ
او من خالل انظمة تابعة واقامة قواعد عسكرية فيها ،  اق ، وسوريا ، وليبياافغانستان ، والعر الحال في 

ق واسع التي على نطا ()وضى الخالقةاو من خالل خلق العنف والصراعات الداخلية واشاعة الف
الجيوستراتيجية والجيواقتصادية التي توفرها منطقة  لألهميةويعود سبب ذلك  .تستنزف مقدرات الدول

، على التقليل من  2011الشرق االوسط للواليات المتحدة االمريكية . فبالرغم من تأكيد واشنطن عام 
شرق آسيا والمحيطين الهندي والهادي ، الحتواء نفوذ  نحو جدها في المنطقة ، لحساب توجههاتوا

الصين المتصاعد ، فضاًل عن تعافي روسيا االتحادية الستعادة مكانتها الدولية ، وعدم حاجتها لنفط 
وعدم نيتها  ولكن االحداث الدولية اثبتت عكس ذلك ، ،قة بعد اكتفائها من النفط الصخريالمنط

 لذلك ،ستراتيجية واالقتصاديةصالحها الليس بنيتها تنفيذه في ظل م ، وهو امراالنسحاب من المنطقة
ه ، للوقوف بوجالى تبني ستراتيجية القوة الذكية، ومنها ايران اتجهت القوى الصاعدة في المنطقة

 .المخططات االمريكية في المنطقة
، واهدافها تهدف الجمهورية االسالمية االيرانية من تبني ستراتيجية القوة الذكية تحقيق مصالح الدولة    

 : التي تتلخص بما يأتي
  :تحقيق االمن القومي. أ

، على حماية المصالح الحيوية للشعبستراتيجي يعمل تصور  بإيجادنجحت القوة الذكية االيرانية     
الضعف  بنية الدولة ، واتخاذ االجراءات الوقائية التي ضمنت اال يكون ذلكوتتبع عناصر الضعف في 
اذ نجحت بتلبية متطلبات امنها القومي ، وذلك من خالل قوتها الناعمة  ،مصدرًا للتدخالت المعادية

للمحافظة على نسيجها االجتماعي الداخلي ، ومن خالل قوتها الصلبة للدفاع ، وكذلك للهجوم عند 
 : ي تهدد االمن القومي االيراني هي، وبناء قوتها االقتصادية المتوازنة ، ومن اهم التحديات التالضرورة 

ذ تمتلك الواليات المتحدة ، إ، السيما في العراقالتواجد العسكري االمريكي في الشرق االوسط .1
وتستخدم ، واء اكانت برية او بحرية او جوية، سقاعدة عسكرية( في الشرق االوسط 38)االمريكية 

                                                           

( ، الفوضى الخالقة : هي مصطلح سياسي يقصد به تكوين حالة جديدة من الفوضى في مجتمع ما متعمدة األحداث )
تقوم بها جهات واطراف معينة بهدف تحقيق التغيير في شتى المستويات ، من اجل تعديل األمور وخلق وضع جديد 

 من الخارج. يصب في مصلحة االطراف الفاعلة ، والتي غالبًا ما يتم تمويلها 
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لألمن القومي ، وبالتالي تشكل تهديدًا دائميًا قًا لزعزعة االستقرار في المنطقةهذه القواعد منطل
 .(1)لدولها

مشروع الشرق االوسط  ، ومن اخطرهاالمخططات الغربية الرامية الى تقسيم دول المنطقة وتجزئتها .2
الثمان الصناعية الكبرى عام ، الذي طرحته الواليات المتحدة االمريكية على مجموعة الكبير
للمنطقة ، واحداث تغييرات  الذي يهدف الى اعادة صياغة الخريطة الجيوستراتيجية، (2)2004

جذرية جغرافية واجتماعية واقتصادية وسياسية فيها ، الغاية منها تكريس السيطرة الغربية التامة فيها 
واالجتماعية ، مستخدمه اسلوب التضليل والخداع ، بدعوى اعادة تحسين اوضاعها االقتصادية 

في اغلب دول المنطقة من اجل جعلها ، فضاًل عن اشاعة الفوضى الخالقة  والسياسية والثقافية
  .(3)دول مفككة عاجزة عن ادارة امورها

لفلسطين وتهديده المستمر لدول الشرق االوسط ، من خالل خططه المستمرة  االحتالل الصهيوني .3
 االتفاقات االمريكية الصهيونية لتحقيق الدولة اليهودية المزعومة ، وكان اخرها ما توصلت اليه

الشرق االوسط برمتها ، تحت عنوان صفقة القرن السيئة الصيت ، التي تنص على لتغيير خارطة 
انهاء الدولة الفلسطينية ، وتقسيم دول المنطقة الى دويالت صغيرة على اسس دينية او طائفية او 

في المنطقة  رقية او مناطقية ، وتنصيب الكيان الصهيوني زعيمًا للشرق االوسط ، واعطاء وجودهع
برمتها وتقويض لهويتها  نونية ودولية ، وبهذا انتهاك لألمن القومي لدول المنطقةشرعية قا
  .(4)الوطنية

والصهيونية وعمالؤهما في الشرق  الواليات المتحدة األمريكيةاالرهاب والفكر التكفيري الذي صنعته  .4
االوسط، بهدف تمزيق دول المنطقة وزجها في صراعات طائفية ، حتى تنشغل هذه الدول بمشاكلها 

بدليل ان االرهابيين  .(5)قة االولى وهي القضية الفلسطينيةالداخلية وعدم التفكير في قضية المنط
، بل قوا رصاصة واحدة نحو الكيان الصهيونييطل تركوا ساحة الجهاد االولى فلسطين المحتلة ، ولم

 عدوها دولة صديقة . 
                                                           

 .   32( مهدي خضر نور الدين ، مصدر سابق ، ص1)

( غازي حسين ، الشرق االوسط الكبير بين الصهيونية العالمية واالمبريالية االمريكية ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، (2
 .   5، ص2005دمشق ، 

، الشرق االوسط الكبير وآليات تنفيذه ، المركز االسالمي للدراسات االستراتيجية ، النجف  ( هاشم محمد الباججي3)
 .   6، ص 2015االشرف ، 

انموذج صفقة  –قصي ابراهيم يونس الحجوج ، الصراع العربي الصهيوني بين سياسة التسوية ومشاريع التصفية ( 4)
 .   62، ص2021، امعة الشرق االوسط القرن ، رسالة ماجستير ، كلية اآلداب والعلوم ، ج

 -1979ي منطقة الشرق االوسط ، االستراتيجية االيرانية اتجاه االمن القومي العربي ف( رجائي سالمة الجرابعة5)
 .   47، ص2012، رسالة ماجستير ، معهد العلوم السياسية ، جامعة الشرق االوسط ، 2011
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 : ب. تحقيق االمن االنساني
ذ استغلت هذه ، إلمعلوماتية والثقافية واالعالميةنه قرن الثورة ايمتاز القرن الحادي والعشرين بأ    

. واصبحت الماكنة تكنولوجياالدوات من القوى العظمى المالكة لها للتحكم بالدول التي لم تبلغ التطور ال
مل عن اي االعالمية والثقافية والمعلوماتية الغربية تنتهج ستراتيجية غسيل المخ ، وقلب الصورة بالكا

نها دولة خارجة ، او أوغير قادرة على التحكم بمواطنيها، وجعلها دولة شريرة دولة تقف بوجه مخططاتهم
لذلك سعت الجمهورية االسالمية االيرانية لتحقيق االمن  .(1)لإلرهاب في نظرهمعن القانون وداعمة 

، السيما االعالمية والثقافية ، وتوظيفها ، من خالل ادوات قوتها الذكيةوتأمين جبهتها الداخلية االنساني 
بالشكل االمثل للوقوف بوجه المد الثقافي واالعالمي الغربي وحماية مواطنيها ، حتى اصبح مفهوم 

 عندها يضاهي مفهوم االمن القومي . االمن االنساني 
 : تحقيق االمن االقتصادي. ج
ذ يكون التأثير متباداًل إ،  وحماية المصالح االقتصادية للدولة تهدف القوة الذكية االيرانية الى تأمين   

، بعد ان ساهم االقتصاد االيراني في بناء القوة الذكية . وذلك من خالل وضع الخطط الالزمة بينهما
لتحقيق عناصر  ، وتوفير الوسائل المادية لتطوير القدرات االقتصادية للدولة التي وفرت الحلول الواقعية

الغذائي ، واالمن الصحي ، وتوفير فرص العمل للسكان ، وايجاد الحلول  كاألمن، (2)االمن االقتصادي
ر االمثل للموارد التي تضمن الالزمة للمشكالت االجتماعية واالقتصادية ، واالمن البيئي ، واالستثما

تطوير القطاعات االنتاجية ، كالزراعة والصناعة والنفط ، فضاًل عن قطاع الخدمات ، بما ادى بالنهاية 
كاء وحذر مع ، فضاًل عن وضع تصور ناجح يتضمن التعامل بذ(3)لى تحقيق النمو االقتصاديا

يرًا يهدد امن الدول الغرب الرامية للتحكم باقتصاديات الدول النامية ، لتجعله سالحًا خط ستراتيجيات
  واستقاللها.

 . تحقيق االمن االقليمي : د
ن قوتها الذكية ووزنها االقليمي يحتم عليها الحفاظ على الجمهورية االسالمية االيرانية بأتشعر     

سالمة وامن دول الشرق االوسط ، وهذا ما صرح به كل الرؤساء والمسؤولين االيرانيين الذين دعوا الى 
                                                           

  . 177، ص2002، (107)، مجلة السياسة الدولية ، العدد ايلول 11يكية بعد ( هيثم مزاحم ، السياسة الخارجية االمر 1)
تصاد االيراني ، ترجمة مجدي صراع النخب حول استقالل االق –، الثورة االسالمية واالقتصاد  يساراناواليلى ب 2))

 .  11، ص 2013، ، طهران صبحي، الكوثر للنشر
، (5-3، مجلة دراسات ايرانية ، العدد )النمو االقتصادي في ايران رات في، اثر الصادنبيل جعفر عبد الرضا 3))

 . 7، ص2008
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تعاون امني بين دول المنطقة . لذلك سعت الى تحقيق التعاون المتبادل بينها وبين دول المنطقة في 
، والثقافية ، للوقوف بوجه جستية ، واالقتصادية ، والسياسيةمنية ، والعسكرية ، واللو كافة المجاالت ، اال

االستقرار في الشرق االوسط التحديات التي ذكرت في النقطة االولى ، وذلك بهدف تحقيق االمن و 
 بعض، حتى مصالحها التي تتعارض مع بإجادتها فن ادارة مصالحهاتميزت  إيران نفضاًل عن أ ،برمته
، وحل الخالفات عن طريق التفاوض ، وهي تؤمن بان التعاون والتفاعل مع دول العالم عامة الدول 

، وهذا نابع من احساسها بدورها حققان مصالح كل االطراف وتوازنهاودول الشرق االوسط خاصة ي
من واالستقرار ظ االالمركزي في الشرق االوسط ، وانها القوة الذكية الصاعدة التي تقع عليها مسؤولية حف

  .داخل المنطقة
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 المبحث األول 
 المقومات الجغرافية الطبيعية 

اس تعد المقومات الطبيعية من العوامل األساسية التي تسهم في بناء القوة الشاملة للدولة ، وهي األس     
، لذلك فالبد من دراستها وتحليلها مكانتها على الساحة اإلقليمية والدولية ، لبناء قوتها الذكية ، وتحديد

الجيوبولتيكي، وتأتي  ألهميتها في تحديد عوامل القوة والضعف لدى الدولة للوصول الى تقييم لوزنها
ستراتيجياتها الداخلية والخارجية الحالية والمستقبلية، ليه الدولة في رسم أهميتها كونها تعد اساسًا تستند ا
الدولة البشرية، ناهيك بأهميتها اوقات السلم والحرب في حالة التعرض فضاًل عن تأثيرها في مقومات 

 .(1)ار الخارجيللهجمات او مقاومة الحص
ويلزم لدراسة وفهم ادوات القوة الذكية االيرانية، الى تحليل مقوماتها الجغرافية الطبيعية المتوافرة لديها،    

 على النحو اآلتي : 
  الموقع الجغرافي اواًل : 
يعد الموقع الجغرافي احد المقومات الطبيعية المهمة المؤثرة في اتجاهات حركة سكان الدولة، وفي      

 وفي الدور الذي تمارسه في محيطها االقليمي والدولي، فضاًل عن تأثيرهعالقات الدولة بغيرها من الدول، 
اتيجيات الدولة، وفي الكثير من ويعد عاماًل مهمًا يؤثر في ستر  ،(2)في كثير من االنشطة داخل الدولة

ن الدولة بما يوفره لها النتائج التي تظهر في الجوانب االقتصادية واالجتماعية والعسكرية، لذلك فهو يمك
واثره في قوتها  إليرانولغرض فهم الموقع الجغرافي . (3)ة من تحقيق مصالحها واهدافهامن ميزات عد

 الذكية بصورة اكثر دقة، تم دراسته على النحو اآلتي : 
وخطوط الطول ، بالنسبة لدوائر العرض يقصد بالموقع الفلكي موقع الدولة :  يران. الموقع الفلكي إل1
ذ يسهم يؤثر في المناخ، إ ألنهاهم من الموقع لخطوط الطول، وذلك عد الموقع بالنسبة لدوائر العرض وي

وبالتالي . (4)بدوره الى تنوع االنشطة البشرية في تباين الصفات المناخية من مكان الى آخر، مما يؤدي
فضاًل يعكس موقع الدولة الفلكي مدى مالئمته للحياة واالنشطة البشرية المختلفة والتقدم الحضاري لها، 

ن امتداد مساحة الدولة على دوائر عرض مختلفة يؤدي الى تنوع ظروفها المناخية، وبالتالي يمنح أ عن
  ت اكثر لتطوير بناء قوتها الذكية.وقدرا، (5)فرصة اكبر لتحقيق التكامل االقتصاديالدولة 

                                                           

، 2000، عمان، ، دار صفاء للنشر والتوزيع1كية، ط، الجغرافية السياسية مع تطبيقات جيوبولتيارس الهيتيصبري ف (1)
  . 33ص
  . 186، صمصدر سابق، ( محمد محمود ابراهيم الديب 2)

(3) Morad Kaviani, and Hassan Maldari, the impact of geopolitical situation on the national strategy 

(case study : South East Iran)m Human Geography research Quarterly, Vol. 49, No. 4, winter 2018, 

p.15.             

  . 63، ص2000( فايز محمد العيسوي ، الجغرافية السياسية المعاصرة ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية، 4)
دار الفكر العربي ، 1العالم يشكل وحدة جغرافية واحدة، ط – ( عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب، الجغرافية السياسية(5

  . 81، ص2020للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ، 



 الفصل الثاني ..........................................المقومات الجغرافية المؤثرة في بناء القوة الذكية اإليرانية

 

  [34] 

، وبين شماالً  (41º -50)و  (25º -50)تقع الجمهورية االسالمية االيرانية بين دائرتي عرض      
(، دائرة عرض 16( ، لذلك فهي تمتد مساحتها على )2، خريطة )( شرقاً 63ºو  40º)خطي طول 

وقد جاءت بالمرتبة الثانية بين دول الشرق االوسط بعدد دوائر العرض بعد الجزائر، ، (خط طول 23و)
الفلكي هذا جعلها تقع ضمن  ان موقعها ،(1جدول ) خطوط الطول المارة بها والمرتبة االولى بعدد

وبعد تعديل عدد دوائر العرض بحسب مساحة العروض الرطبة وشبه  ،منطقة المعتدلة الدافئة الشماليةال
وحلت بالمرتبة الثانية بين  (نقطة 85الرطبة والنسبة التي تشغلها من مساحة الدولة، حصلت ايران على )

كل دولة ي وضعها الباحث لتقييم اهمية الموقع الفلكي لبحسب النقاط التدول الشرق االوسط بعد تركيا، 
وهذا يدل على تمتع الجمهورية االسالمية االيرانية بموقع فلكي جيد، مما جعل  من دول الشرق االوسط،

مناخها يجمع بين صفات المناخية للعروض شبه المدارية، والصفات المناخية للعروض المعتدلة الدفيئة، 
االنتاج  ًا في البيئات الجغرافية، الذي انعكس على تنوع االنشطة البشرية، السيماوبالتالي منحها تنوع

 .الزراعي وموارد الغابات
يسهم موقع الدولة من البحار والمحيطات في تحديد طبيعة : الموقع بالنسبة للمسطحات المائية  .2

الدولة الساحلي من غناها ذ يزيد موقع قتصادية واالجتماعية والسياسية، إمصالحها واحوالها اال
وفي المقابل تكون الدول  ي يمنحها فرصًا اكثر لبناء قوتها،االقتصادي واحتكاكها الحضاري، وبالتال

تواجه صعوبات كبيرة في سوف  ألنهاالحبيسة ضعيفة من النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية، 
كما يتوقف على اساس  ،(1)تفصلها عن البحر دول اخرى بأراضيذ تكون مضطرة الى المرور تجارتها، إ

موقع الدولة من البحر واليابس مجموعة العالقات التي تربطها مع الدول االخرى، السيما محيطها 
لغ طول الحدود البحرية إليران يب ،(2)ا طبيعة الدولة ووظيفتها الرئيسةاالقليمي ، وتتحدد في ضوئه

الثانية بين دول الشرق االوسط بمجموع اطوال حدودها البحرية ، وهي بذلك تأتي بالمرتبة كم( 3180)
مفتوحة نها سواحل دفيئة غير متجمدة، وبذلك فأنها (. وتتصف سواحلها البحرية بأ2ول )بعد تركيا، جد

ذ تتصف سواحلها السيما سواحلها مالئمة ألنشاء الموانئ، إن تضاريس القاع للحركة المالحة البحرية، وأ
، كما ان (2الموانئ، خريطة ) وبالتالي استغلتها ايران ألنشاء ،(3)لخليج العربي بعمق مياههاعلى االمطلة 

مما ، (4)(2كم 116600اتساع مساحة سواحلها ادى الى اتساع رصيفها القاري الذي تبلغ مساحته نحو )
ضد التهديدات وفر لها ثروات طبيعية متنوعة، فضاًل عن اقامة القواعد البحرية لتوفير الحماية لها 

 الخارجية ، وبالتالي ساهم الموقع البحري إليران في تعزيز قوتها الذكية.

                                                           

 .   194( محمد محمود ابراهيم الديب ، مصدر سابق، ص1)
 .  85، ص1997-1996، ، القاهرة ( محمد حجازي محمد ، الجغرافية السياسية ، مكتبة االنجلو المصرية 2)
دراسة في الجغرافية السياسية  -( فهد مزبان خزار الخزار ، اثر العوامل الجغرافية في تطور العالقات االيرانية السعودية3)

 .  19، ص2004، اطروحة دكتوراه ، كلية اآلداب، جامعة البصرة ، 
 Seco2.doc-cvt.htm<Iran<Behoth<www.muqatel.com.                                    (4) 
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 2020الموقع الجغرافي والموانئ البحرية في إيران عام  (2خريطة )

  
 المصدر: : 

 . 14ه ، ص1395جادة ، خيابات ، ايران ،  17اس احمدي ، جغرافية ايران ، شركة جاب ونشر طهران ، كيلومتر دالرم احمدي ، وسيد عب. 1
   ar.maps-Iran.com، الموقع االلكتروني : 2020خريطة موانئ ايران ، . 2
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 شرق االوسط اهمية الموقع الفلكي لبعض دول ال  (1جدول )

 الدول ت
الرطبة  العروض ر العرضئدوا خطوط الطول

وشبه الرطبة % من 
 مساحة الدولة

حسب بدوائر العرض 
نسبة العروض الرطبة 

 (*)وشبه الرطبة

مجموع عدد خطوط 
الطول مع نقاط دوائر 

 العدد شماالً  ºالى  شماالً  ºمن  العدد شرقاً  ºالى  شرقاً  ºمن  المعدلةالعرض 

 85 62 22.9 16 41.50 25.50 23 63.00 40.00 ايران 1
 33 19 3.2 13 37.03 24.00 14 75.00 61.00 الباكستان 2
  138 119 55.7 8 50.35 42.06 19 44.48 25.40 تركيا  3
 60 50 21 8 37.22 29.05 10 48.45 38.42 العراق 4
 56 49 22 5 38.00 33.00 7 42.00 35.00 سوريا 5
 40 36 16.3 4 33.02 29.02 4 33.15 29.30 الصهيوني الكيان 6
 37 15 0.4 15 32.00 17.00 22 56.00 34.00 السعودية 7
 5 2 - 2 30.06 28.30 3 49.00 46.30 الكويت 8
 5 3 - 3 27.00 24.00 2 52.00 50.00 قطر 9
 2 1 - 1 26.20 25.30 1 50.55 50.18 البحرين 10
 9 4 - 4 26.02 22.00 5 56.05 51.00 االمارات 11
 42 34 12.1 10 26.20 16.40 8 60.00 52.00 عمان 12
 28 15 4.2 7 19.00 12.00 13 54.00 41.00 اليمن 13
 23 10 - 10 32.00 22.00 13 37.00 24.00 مصر 14
 46 25 3.7 18 37.00 19.00 21 غرباً 9.00 12.00 الجزائر 15

 الباحث باالعتماد على :  المصدر :
 . 89، ص2005، لبنان، 1الدار العربية للعلوم ، اطلس العالم ، ط (1)

(2) Guardian Co, Ranking of the World's Countries by area of humid and semi-humid regions (Environment),Guardian, UK, 2013.  

حسب بعدد دوائر العرض المارة في كل دولة  العروض الرطبة وشبه الرطبة في االنشطة البشرية المختلفة، السيما في الزراعة والغابات والرعي والموارد المعدنية المختلفة، تم تعديل ألهميةنتيجة )*( 
 . د دوائر العرض المارة بهاف مع عد% من مساحة هذه العروض لتضا1نسبة هذه العروض من مساحة الدولة، اذ تم اعطاء درجتين لكل 



 الفصل الثاني ..........................................المقومات الجغرافية المؤثرة في بناء القوة الذكية اإليرانية

  [37] 

 ( 2جدول )
  2020 دول الشرق االوسط عاملبحرية لبعض مجموع اطوال الحدود ا

طول الحدود  الدول ت
طول الحدود  الدول ت )*(النقاط  البحرية / كم

 )*(النقاط  البحرية / كم

 11 563 قطر 9 63 3180 ايران 1
 2 116 البحرين 10 21 1064 الباكستان 2
 26 1318 االمارات 11 144 7200 تركيا  3
 42 2092 عمان 12 1 58 العراق 4
 38 1906 اليمن 13 4 193 سوريا 5
 49 2450 مصر 14 5 273 الكيان الصهيوني 6
 52 2640 السعودية 7

 20 998 الجزائر 15
 4 195 الكويت 8

 ,Anderson Ewan W, International Boudaries: A Geopolitical Atlas, Routledgeالمصدر : 
New York, 2021. 

 . كم من الحدود البحرية  100)*( اعطيت النقاط ، نقطتان لكل 
 

في بداية نشوء الدولة ومراحل تكوينها االولى تحتاج الى العزلة، : الموقع بالنسبة للدول المجاورة  .3
والجبال الوعرة، كلما اعطيت فرصًا اكبر لتوفير الحماية  انت محاطة بمواقع معقدة، كالصحارىفكلما ك

 فأنهاولكن عندما تصل الى مراحل متقدمة في النمو والتطور والدفاع عن نفسها ، وفرصًا اكبر للنمو. 
ذ تحتاج الى تأمين الغذاء لسكانها، والخامات ت الخارجية، السيما مع جيرانها، إتحتاج الى االتصاال

واسواق لتصريف منتجاتها، ومنافذ للتبادل التجاري الخارجي، فضاًل ،  صناعات المختلفةالالزمة لقيام ال
 .(1)زد على ذلك التنوع الجنسي وغيرهاحاجتها الى الخبرات والمهارات، عن 
ميزات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية لطويلة التي تفصل بين دول صديقة وتعطي الحدود ا    

فكلما كانت الدول المتجاورة ترتبط ، (2)لها التقدم وتسهم في بناء قوتها لها، وبالتالي توفروامنية ايجابية 
بعالقات ودية، سوف يسهل عليها تحقيق مصالحها في المجاالت كافة، ويوفر لها مرونة اكثر في 

تختلف عنها في ارتباطاتها الخارجية، في حين يظهر تأثير موقع الجوار السلبي عند احاطة الدولة بدول 
ذ يولد العديد من المشكالت السياسية واالجتماعية أنها تكون اقل قوة من جيرانها، إ توجهها السياسي، او

    .(3)واالقتصادية بينها
                                                           

دراسة الجغرافية والعالقات السياسية الدولية ، مكتبة  –( محمد عبد الغني السعودي، الجغرافية السياسية المعاصرة 1)
  . 29، ص2003االنجلو المصرية، 

 .  85( عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب، مصدر سابق ، ص2)
( عبد الرزاق عباس حسين ، الجغرافية السياسية مع التركيز على المفاهيم الجيوبولتيكية ، مطبعة السعد ، بغداد، 3)

 .  297، ص1976
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الدول المجاورة لها، تفرضها عوامل القرب الجغرافي، والمصالح  بعالقات ودية مع بعض إيرانتتمتع     
 إليرانالمشتركة تجاه القضايا والمستجدات المختلفة على االصعدة كافة، فضاًل عن شعور دول الجوار 

للتوتر االمن الدائم، واحساسها ان وجود االجنبي هو سبب رئيس  بضرورة التعاون معها من اجل ترسيخ
لذلك تطورت هذه العالقات الى عقد اتفاقيات لألمن والدفاع، والتعاون  ،(1)طقةالحاصل في المن

ان تجد منافذ حدودية وتجارية  مما اتاح إليران، (2)وغيرهااالقتصادي، والتبادل الثقافي، والسياحة 
 وثقافية وافية قوية مع جيرانها. وعالقات اقتصادية

(، ويبلغ 2، خريطة )(دولة 13شترك معها بحدود برية وبحرية )يران التي تيبلغ عدد الدول المجاورة إل  
(. ونتيجة ألهمية عدد دول الجوار 3كم(، جدول ) 5440مجموع اطوال حدودها البرية مع دول الجوار )

في الوقت الحاضر، كونها تمنح حرية وخيارات اكثر للدولة في عالقاتها الخارجية، وبالتالي تمنحها فرصًا 
دد جيرانها ، كأكثر دولة بع(نقطة 26ذ جمعت )ك حصلت ايران على اعلى النقاط ، إتها، لذلاكبر لبناء قو 

 . في الشرق االوسط
  2020 عامعدد دول الجوار وطول الحدود البرية لبعض دول الشرق االوسط   ( 3جدول )

 الدول ت
عدد دول الجوار 
المشتركة معها 
 بحدود برية وبحرية

طول الحدود 
 البرية/ كم

 النقاط

)*( 
 الدول ت

عدد دول الجوار 
المشتركة معها 
 بحدود برية وبحرية

طول الحدود 
 البرية/ كم

 النقاط

)*( 

 8 60 4 قطر 9 26 5440 13 ايران 1
 6 - 3 البحرين 10 10 6774 5 الباكستان 2
 8 867 4 االمارات 11 24 2627 12 تركيا  3
 10 1374 5 عمان 12 12 3621 6 العراق 4
 10 1746 5 اليمن 13 12 2253 6 سوريا 5
 12 2689 6 مصر 14 12 1017 6 الكيان الصهيوني 6
 18 6343 9 الجزائر 15 24 4416 12 السعودية 7
 6 462 3 الكويت 8

 Anderson Ewan W, International Boudaries: A Geopolitical Atlas, Routledge, Newالمصدر : 

York, 2021. 

 اعطيت النقاط حسب عدد دول الجوار، نقطتان لكل دولة مجاورة .)*(  

                                                           

، شركة 1مستقبل السياسة في عهد الرئيس حسن روحاني ، ط –( ياسر عبد الحسين ، السياسة الخارجية اإليرانية (1
  . 78، ص2015المطبوعات للتوزيع والنشر ، بيروت ، لبنان ، 

اشرف محمد كشك، معضلة جديدة : امن الخليج في الرؤية االيرانية، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة األهرام ، العدد  2))
 . 81، ص2014(، مصر، 49(، مجلد )196)
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ستراتيجي هو ذلك الموقع الذي يمنح الدول المسيطرة عليه الموقع ال: يران ستراتيجي إلالموقع ال .4
ذ يتحكم بالحركة ، إ اقتصادية وسياسية وعسكرية، سواء اكان في اوقات السلم ام في اوقات الحرب يزاتم

وهو بهذا يتيح . (1)ستفاد منه في انشاء قواعد عسكريةوقت السلم، اما في اوقات الحروب فيالتجارية في 
 .(2)للدولة المسيطرة عليه افضلية اقتصادية وسياسية وعسكرية حاسمة في مواجهة الدول االخرى

مهم، فهي تشرف على ثالثة مسطحات مائية مهمة، وهي بحر قزوين في  ستراتيجيتتمتع ايران بموقع    
ج في الجنوب الشمال، وخليج عمان والبحر العربي ومنهما الى المحيط الهندي في الجنوب، والخلي

أن وتمتاز هذه المسطحات المائية بصالحيتها للمالحة طيلة ايام السنة، فضاًل عن  (.2، خريطة )الغربي
م على التحكالقدرة ، وفر لها  فها على مضيق هرمز وامتالكها لبعض الجزر الموجودة فيهاطاللتها واشرا

اي سفينة يوميًا،  (300 -200)هو يعد من اهم المعابر المائية عالميًا، اذ يعبر من خالله بين ف ،(3)فيه
السياسية  لذلك شكل حضورًا مهمًا في رسم ستراتيجياتها .(4)دقائق( 6كل )بمعدل سفينة واحدة 

يعد احد المقومات الطبيعية المهمة الذي  الستراتيجيواالقتصادية والعسكرية، وبهذا فان موقع ايران 
 اعتمدت عليه في بناء قوتها الذكية. 

وما يشكله من اهمية لدول الشرق االوسط، على  الستراتيجيوسوف يتم االعتماد في تقييم الموقع    
، فضاًل عن عدد المسطحات المائية المطلة عليها، كونها من  المالحيةت اطاللتها على المضايق والقنوا

وبذلك تمتلك ايران وتركيا ومصر افضل المواقع . (5)ة في الشرق االوسطالستراتيجيقع افضل الموا
 4ومصر كل منهما على ) ، وايران(نقاط 6ذ حصلت تركيا على )ق االوسط ، إة في الشر الستراتيجي

وعند جمع نقاط الموقع الفلكي، والموقع بالنسبة للمسطحات المائية، والموقع بالنسبة  .(4(، جدول )نقاط
ن ايران تحتل المرتبة الثانية بوصفها افضل موقع جغرافي في ، نجد أالستراتيجيلدول الجوار، والموقع 

 نقطة( بحسب النقاط التي اعطيت من قبل 178(، اذ جمعت )4الشرق االوسط بعد تركيا، جدول )
(. وبهذا تعد تركيا وايران دولتين محوريتين 3، خريطة )لتقييم اهمية المواقع الجغرافية الباحث

                                                           

 .  237( محمد محمود ابراهيم الديب ، مصدر سابق ، ص1)
(2) Dikshit.R, Political geography, the spatiality of politics, Tata McGraw – Hill publishing 

company limited, New Delhi, 2000, P.59.                             

(3)Amir Sajadi, Geopolitics of the Persian Gulf Security: Iran and United States, IPRI Journal 

IX, No.2, Summer 2009, P.79.                                                     

حسين وحيد عزيز الكعبي ، الموقع الجغرافي لمضيق هرمز وأثره في رسم السياسات الدولية، مجلة كلية التربية  (4)
 . 450، ص2015، 88، العدد 21االساسية، جامعة بابل ، مجلد 

ي ر ازو ير الن بين المنهجية والتطبيق، دا( محمد ازهر سعيد السماك ، الجغرافية السياسية بمنظور القرن الحادي والعشري5)
 .  57، ص2012 عمان ، االردن، للنشر والتوزيع،
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جيوستراتيجيًا في الشرق االوسط وجنوب غرب آسيا، بسبب مواقعهما الجغرافية المهمة، اذ تسيطر ايران 
حيط الهندي، كما تعد دولة على الخليج ومدخل البحر العربي، وبالتالي التحكم والتأثير في المالحة في الم

محورية في عملية حفظ االمن واالستقرار في النسيج السياسي المتنوع آلسيا الوسطى وحوض بحر قزوين 
ومنطقة البلقان االوراسية، وتسعى باستمرار للمحافظة على العالقات الودية بين هذه الدول وعدم اختراقها 

، والمعادن المهمة السيما يعيطق الغنية بالنفط والغاز الطبمن قبل الدول العظمى، وذلك ألهمية هذه المنا
 .(1)االكثر نشاطًا وغنًا في أوراسيا الذهب، فضاًل عن امتالكها شبكة من المواصالت التي تربط االجزاء

 
 ( 4جدول )

  2020 غرافية لبعض دول الشرق االوسط عامة والجالستراتيجياهمية المواقع  
  ت

 الدول
اهمية الموقع الجغرافي/  الستراتيجيالموقع 

 مجموع نقاط الجداول
 (1 ،2 ،3 ،4) 

عدد البحار المطلة 
 عليها

المضايق التي 
 تشرف عليها

القنوات 
 المالحية

 )*(النقاط

 
 178 4 - 1 3 ايران 1
 65 1 - - 1 الباكستان 2
 312 6 - 2 4 تركيا  3
 74 1 - - 1 العراق 4
 73 1 - - 1 سوريا 5
 60 3 - 1 2 الكيان الصهيوني 6
 116 3 - 1 2 السعودية 7
 16 1 - - 1 الكويت 8
 25 1 - - 1 قطر 9
 11 1 - - 1 البحرين 10
 44 1 - - 1 االمارات 11
 97 3 - 1 2 عمان 12
 79 3 - 1 2 اليمن 13
 88 4 1 1 2 مصر 14
 85 1 - - 1 الجزائر 15

 .89، ص2005، لبنان ، 1اطلس العالم، طالمصدر : الدار العربية للعلوم ، 
  .، نقطة لكل موقع ستراتيجي)*( اعطيت النقاط 

                                                           

، مركز 2، طياً السيطرة االمريكية وما يترتب عليها جيواستراتيج -( زيغنيو بريجنسكي ، رقعة الشطرنج الكبرى1)
 .   118، ص1999، بيروت ، الدراسات العسكرية 
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  2020أهمية الموقع الجغرافي لبعض دول الشرق األوسط عام  (3خريطة )

 
 (. 4جدول )المصدر: الباحث باالعتماد على                      
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برزت اهمية موقع ايران الجغرافي في المسار الجنوبي لطريق الحرير الصيني الجديد، الذي ينطلق و      
من غرب الصين ويمر بدول آسيا الوسطى، ومنها الى ايران والعراق وسوريا ثم الى البحر المتوسط 

يخي، الذي طريق الحرير التار  ألحياء، 2013وأوربا، وهو الطريق الذي اعلنت الصين عن انشائه عام 
 68في )الهياكل االرتكازية  ألنشاءيهدف الى ربط الصين بالعالم ، عن طريق استثمار مليارات الدوالرات 

ليشكل عصرًا ذهبيًا للتجارة العالمية ، في آسيا واوربا وافريقيا وامريكا الجنوبية والبحر الكاريبي، (دولة
سريع وصول السلع والمنتجات الى االسواق العالمية، يستفيد منه الجميع، اذ سيؤدي في حالة اكتماله الى ت

الحوار وتبادل العملة بين وبالتالي التقليل من كلف النقل، فضاًل عن دوره في تعزيز التواصل و 
 .(1)الشعوب

 ثانيًا : المساحة 
واسعة،  تعد مساحة الدولة من المعايير االساسية والمهمة لقياس قوة الدولة، فكلما كانت مساحة الدولة    

كما تؤثر في قدرة الدولة في اداء وظائفها، وعلى  ،(2)صول على موارد اكبر واكثر تنوعاً زادت فرصتها للح
ذا كان لها قدر كافي من المساحة، فال يمكن للدولة أن تكون قوية، إال إسلوكها في المسرح الدولي، 

، وهما من وتضمينًا ألعداد كبيرة من السكان ،غنى بالموارد االقتصادية وتنوعهافالمساحة الكبيرة تعني 
ستراتيجية وعسكرية مهمة، فالدولة ن للمساحة الواسعة ميزة ن ذلك فإفضاًل ع ،(3)اهم مقومات قوة الدولة

نها توفر للدولة ميزة الدفاع في غزوها واحتاللها صعبة جدًا، كما أذات المساحة الواسعة تكون عملية 
 .(4)قدرة الدولة في الدفاع عن نفسها اذا ما تعرضت لغزو خارجي، وتزيد منرة العمق والقدرة على المناو 

فالدول الكبيرة المساحة باستطاعتها تطبيق سياسة اخالء االرض، واتباع مبدأ بيع االرض وشراء الزمن، 
الواسعة، لذلك صناعية على اجزاء الدولة كما توفر لها حرية نشر المواقع االقتصادية الحيوية، السيما ال

وبالتالي  لدولة المادية ومواردها المعنوية،ن المساحة هي المسؤولة بشكل رئيس عن تحديد امكانات افإ
شر من الناحية ن المساحة تعد مقوم طبيعي مهم في معادلة كشف قوة الدولة، بسبب تأثيرها غير المبافإ

ر األسلحة الموجهة قلل من اهمية عنصر ، ومع ذلك فأن التقدم التكنولوجي وتطو (5)النفسية في قوتها
،  ، وهي بهذا تعد من الدول الكبيرة جدًا بالمساحة (2كم 1648195تبلغ مساحة ايران )إذ  المساحة. 
(، فضاًل 4خريطة ) ،(، فهي تأتي بالمرتبة الخامسة بين دول الشرق االوسط من حيث المساحة5جدول )
 .(6)لسابعة عشرة عالمياً وانها تحتل المرتبة السابعة آسيويًا، عن أ

                                                           
(1)Tom Miller, China's Asian dream- emeire building along the new silk road zed books, 2017, P.17.    

(2)Francis. P.Sempa, Geopolitics from the cold war to the 21st century, Routledge taylor & Francis 

group, London and New York, 2002, P.6.                               

  . 251( محمد محمود ابراهيم الديب ، مصدر سابق ، ص(3
 .  87( عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب ، مصدر سابق ، ص4)

  . 64( محمد ازهر سعيد السماك ، مصدر سابق ، ص(5
    hub.com-https://historyالموقع االلكتروني :    ( 6(

https://history-hub.com/


 الفصل الثاني ..........................................المقومات الجغرافية المؤثرة في بناء القوة الذكية اإليرانية

 

  [43] 

 ( 5جدول )
  2020 ة فيها لبعض دول الشرق االوسط عامحسب العوامل الجغرافية المؤثر بالمساحة المعدلة 

 2/كم المساحة الدول ت

المساحة 
حسب بمعدلة 

الكثافة 
 السكانية )*(

المساحة معدلة 
حسب المناخ ب

الرطب وشبه 
 الرطب )**(

المساحة معدلة 
حسب حجم ب

المياه العذبة 
)***( 

المساحة معدلة 
حسب مساحة ب

االرض الزراعية 
)****( 

المساحة معدلة 
حسب احتياطي ب

النفط والغاز 
)*****( 

مجموع 
 النقاط

 820 246 164 164 164 82 1648195 ايران 1
 453 3 79 159 26 159 796095 الباكستان 2
 420 30 78 156 78 78 783562 تركيا  3
 137 31 21 21 43 21 438317 العراق 4
 59 8 9 6 18 18 185180 سوريا 5
 9 1 1 1 2 4 22145 الكيان الصهيوني 6
 390 160 71 53 53 53 2149690 السعودية 7
 8 2 1 1 1 3 17818 الكويت 8
 6 1 1 1 1 2 11586 قطر 9
 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 760 البحرين 10
 19 5 2 2 2 8 83600 االمارات 11
 52 12 8 7 15 10 309500 عمان 12
 98 23 18 13 18 26 527968 اليمن 13
 203 45 33 50 25 50 1001450 مصر 14
 474 118 119 79 79 79 2381741 الجزائر 15

 الباحث باالعتماد على :  المصدر :

   https://www.marefa.orgترتيب دول العالم حسب المساحة، الموقع االلكتروني  (1)

 ( 3و 2و 1من عمل الباحث باالعتماد على المالحق )(  2)

نسمة/  200اذا كانت كثافتها السكانية تزيد على  5000ى علالدولة )*( تم تعديل مساحة الدولة بحسب الكثافة السكانية، اذ تم تقسيم مساحة 

  .  2نسمة/ كم 49اذا كانت اقل من  30000نسمة/ كم، وعلى  99 -50اذ تراوحت بين  10000كم، وعلى 

اذا كانت  10000)**( تم تعديل مساحة الدولة بحسب نسبة المناخ الرطب وشبه الرطب من مساحة الدولة، اذ تم تقسيم مساحة الدولة على 

 40000%( ، وعلى 7-%1اذا كانت تتراوح بين ) 30000%(، وعلى 14-%8بين ) اذا كانت 20000% ، وعلى 15تزيد عن  تهنسب

  %(. 0،9اذا كانت نسبته اقل من )

( في حالة بلغت كميتها أكثر 5000)***( تم تعديل مساحة الدولة بحسب حجم المياه العذبة المتوافرة فيها ، إذ تم تقسيم مساحة الدولة على )

، 3( مليار/م99-10( اذا تراوحت بين )20000، وعلى )3( مليار/م199-100( اذا تراوحت بين )10000( ، وعلى )3مليار/م 200من )

 (.3مليار/م 9( اذا كانت اقل من )40000وعلى )

( اذا كانت مساحة ارضها 10000)****( تم تعديل مساحة الدولة بحسب مساحة األرض الزراعية ، إذ تم تقسيم مساحة الدولة على )

-10( اذا تراوحت بين )30000، وعلى )2( الف/كم100-51( اذا تراوحت بين )20000( ، وعلى )2الف/ كم 101د على )الزراعية تزي

 (.2الف/كم 9( اذا انخفضت عن )40000، وعلى )2( الف/كم50

اذا كان احتياطي النفط  (20000)*****( تم تعديل مساحة الدولة بحسب احتياطي النفط والغاز الطبيعي ، اذ تم تقسيم مساحة الدولة على )

( 50-11( اذا تراوح بين )40000( مليار برميل ، وعلى )100-51( اذا تراوح بين )30000مليار برميل( ، وعلى ) 101يزيد على )

( اذا كان احتياطي الغاز 10000مليار برميل(. وتم تقسيم مساحة الدولة على ) 10عن ) ( اذا انخفض50000برميل ، وعلى ) مليار

-10( اذا تراوح بين )30000، وعلى )3/م( ترليون29-20( اذا كان يتراوح بين )20000(، وعلى )3ترليون/م 30يعي يزيد على )الطب

 (. 3ترليوم/م 0.9عن ) فض( اذا انخ50000، وعلى )3( ترليون/م9-1( اذا تراوح بين )40000، وعلى )3( ترليون/م19

https://www.marefa.org/
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 2020عام تصنيف دبليه بحسب بعض دول الشرق األوسط  (  مساحة4)خريطة 

 
حسب تصنيف دبليه ، ينظر: محمد ازهر سعيد السماك ، الجغرافية السياسية بمنظور القرن ب(. تم التصنيف 5جدول )المصدر : الباحث باالعتماد على 

 . 225، ص2012زيع ، عمان ، االردن ، ي للنشر والتويق ، دار اليازورالحادي والعشرين بين المنهجية والتطب
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ذ قد تؤدي بعض العوامل الجغرافية، كالمناخ مساحة الكبيرة للدولة قوة لها ، إن تضيف الليس دائمًا أ    
فر الفرص الكافية إلعالة االعداد االصحراوي، والتربة الفقيرة، وقلة الموارد الطبيعية، مما ال تدع الى تو 

المتزايدة من السكان، الى فقدان المساحة الكبيرة قيمتها، كما هي الحال في بعض دول الشرق االوسط 
الكبيرة جدًا بمساحتها، ولكن نتيجة لتضافر عوامل جغرافية مختلفة، السيما سيادة المناخ الصحراوي، ادت 

ا، وقلة مساحة االرض الصالحة للزراعة، مما ادى الى انخفاض كثافتها الى قلة المياه العذبة المتوافرة فيه
السكانية، كالسعودية والجزائر، او نتيجة فقرها بالموارد الطبيعية، السيما النفط والغاز الطبيعي، 

 كالباكستان وتركيا ومصر . 
لكثافة السكانية ، ونسبة وبعد تعديل مساحة الدول بحسب العوامل الجغرافية المؤثرة في اهميتها ، كا    

المناخ الرطب وشبه الرطب من مساحة الدولة ، وكمية المياه العذبة المتوافرة ، ومساحة األرض الصالحة 
للزراعة ، واحتياطات النفط والغاز الطبيعي ، تغيرت اهمية مساحة دول الشرق األوسط بحسب هذه 

أفضل مساحة في الشرق األوسط ، بحسب نقطة( ، ك 820(، فقد جمعت ايران )5المعطيات ، جدول )
 ( 5النقاط التي وضعت لتقييم أهمية مساحة الدولة بحسب تأثير العوامل الجغرافية فيها، خريطة )

من خالل ما تقدم يتضح ان الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ، تمتلك مساحة كبيرة جدًا ، كما ساهمت      
ميزات اقتصادية (، وبالتالي وفرت لها 5، خريطة )لمساحة خصائصها الجغرافية بإضافة أهمية لهذه ا

 واجتماعية وستراتيجية وعسكرية وأمنية ، انعكست ايجابيًا في بناء قوتها الذكية.
 ثالثًا: الشكل

بدراسة شكل الدولة ، وذلك ألهميته في التعرف  الجيوبولتكالجغرافية السياسية و يهتم الباحثون في     
على مدى تماسك اجزاء الدولة ، واتصال اجزائها مع بعضها البعض ، فكلما زاد تماسك الدولة وارتباط 

ا على اداء مركزها بأطرافها ، زاد ذلك من قوة الدولة وبسط سيادتها على جميع اجزائها ، وزاد من قدرته
مية من المساحة ه شكل الدولة في قوتها أقل أهويرى البعض أن األثر الذي يترك ،(1)وظائفها بكفاءة عالية

، أمام التطور التكنولوجي في مجاالت النقل واالتصاالت ، والقوة الجوية ، واألسلحة والموقع الجغرافي
لة ، العسكرية ومدى الصواريخ. بينما يرى فريق آخر أن الشكل بمفرده عامل قليل التأثير في قوة الدو 

إذ يرتبط ، (2)بارات المهمة التي تؤثر في قوتهاولكن دراسة الشكل في ضوء العوامل األخرى يعد أحد االعت
زال له أثره وقيمته في أداء وظائفها المختلفة ، داخلية وبالنواحي العسكرية ، وماكثيرًا بكفاءة اإلدارة ال

السيما تسهيل انشاء شبكة الطرق والمواصالت ، وبالتالي تسهيل حركة النقل والتجارة ، كما يوفر 
والمناورة في حالة تعرض ، فضاًل عن دوره في تسريع حركة الجيوش في اجزاء الدولةللحكومة ميزة التحكم 
 .(3)الدولة لخطر خارجي

                                                           

  . 199د توفيق ، مصدر سابق ، صو( محم(1
  . 266( محمد محمود ابراهيم الديب ، مصدر سابق ، ص(2
( محمد رياض ، األصول العامة في الجغرافية السياسية والجيوبولتيكيا ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، القاهرة، (3

  . 92، ص2012
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 2020( اهمية المساحة في قوة الدولة بعد تعديلها بحسب تأثير العوامل الجغرافية فيها لبعض دول الشرق األوسط عام 5خريطة )

 
 (.5جدول )المصدر : الباحث باالعتماد على          
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(، نجد أن شكل دولة ايران هو قريب من الشكل المندمج، إذ بلغ 6جدول )من خالل تحليل بيانات     
، الشكل الهندسي المنتظم نقطة(، لذلك فهو قريب من 24(، وحصلت على )124معيار اندماجها )

قريبًا من الدائري  (، وهو الشكل المثالي للدولة من الناحية النظرية ، الذي يتخذ شكاًل دائريًا او6خريطة )
أو مربعًا أو معينًا، ألنه يتصف بقصر طول الحدود قياسًا لمساحة الدولة ، السيما اذا كانت العاصمة تقع 

، االجتماعية والسياسية والوظيفية مما وفر لها مزايا إدارية ودفاعية ، فضاًل عن المزايا ،(1)في المنتصف
ادتها واداء وظائفها على جميع اجزاء الدولة ، ووفر لها إذ سهل مهمة الحكومة المركزية في احكام سي

، السكان وانصهارهم في بوتقة واحدة، فضاًل عن أهميته في توفير التالحم بين دفاع عن حدودهامهمة ال
وعزز من زيادة نمو الشعور القومي لديهم ، وكان ذلك عاماًل مهمًا انصب في مصلحة بناء القوة الذكية 

 االيرانية. 
 2020 لمندمج لبعض دول الشرق األوسط عامدرجة القرب والبعد من الشكل ا  ( 6) جدول

 )**(النقاط  )*(معيار الشكل المندمج  محيط الدائرة النظرية / سم  طول الحدود  /كم الدول ت
 24 124 6.9 8620 ايران 1
 4 252 3.1 7838 الباكستان 2
 2 256 3.7 9827 تركيا  3
 20 136 2.7 3689 العراق 4
 22 135 1.8 2446 سوريا 5
 8 215 0.6 1290 الكيان الصهيوني 6
 18 138 5.1 7056 السعودية 7
 30 109 0.6 657 الكويت 8
 16 155 0.4 623 قطر 9
 14 23 0.5 116 البحرين 10
 12 182 1.2 2185 االمارات 11
 6 231 1.5 3466 عمان 12
 10 202 1.8 3652 اليمن 13
 28 119 4.3 5139 مصر 14
 26 120 6.1 7341 الجزائر 15

 Anderson Ewan W, International Boudaries: A Geopolitical Atlas, Routledge, Newالمصدر : 
York, 2021. 

 )*( تم استخراج النتائج وفق المعادلة اآلتية: 

 𝟏𝟎𝟎 ×
 الطول الفعلي للحدود

 طول الحدود الدنيا على شكل دائرة(النظرية)
= ( يعني االقتراب من 100، وبصورة عامة كلما اقترب ناتج المعادلة من )  الشكل المندمج

، مكتبة االنجلو المصرية ، 6، طالشكل المندمج. ينظر المصدر: محمد محمود ابراهيم الديب ، الجغرافية السياسية منظور معاصر
 .272، ص2008

 (100ط حسب القرب من الرقم ))**( اعطيت النقا

                                                           

  . 65( محمد ازهر سعيد السماك ، ، مصدر سابق ، ص(1
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 2020تصنيف بعض دول الشرق األوسط بحسب القرب والبعد عن الشكل المندمج للدولة عام  (6خريطة )

 
  (.6جدول )المصدر : الباحث باالعتماد على               
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 رابعًا: التركيب الجيولوجي والتضاريس 
يعد التركيب الجيولوجي احد المقومات الطبيعية المهمة لقوة الدولة ، لذلك حظي باهتمام الدراسات     

كانت المعادن الفلزية افر الموارد المعدنية ، سواء أالجيوبولتيكية المتعلقة بقوة الدولة ، فهو المسؤول عن تو 
 فضاًل عن تأثيره في تشكيل تضاريس .(1)هاهولة الوصول الى المعادن واستثمار وتأثيره في ساو الالفلزية ، 

سطح األرض وما يحدث فيها من اشكال جيومورفولوجية متنوعة وعوامل التعرية ، وتأثيره البالغ في نوعية 
ن يولوجية الى أ، تشير الدراسات الج(2)التربة وخصائصها ودرجة خصوبتها ، وفي نوعية المياه الجوفية

ايران كانت في زمن ما قبل الكمبري جزءًا من قارة جندوانا القديمة ، ومع بداية الزمن الكمبري تكون 
وفي عصري  ،(3)آسيا حوض ارسابي يعرف ببحر تثس، الذي غمرت مياهه اجزاء واسعة من قارة

بية الثالثة، مما ادى الى ارتفاع الميوسين والباليوسين حدث ارتفاع في وسط قارة آسيا، نتيجة الحركة االل
  .(4)هضبة ايران في المنتصف يحيط بها نطاق من السالسل الجبلية

 (7خريطة ) :(5)ويتكون التركيب الجيولوجي في ايران من االقسام اآلتية   
: وهي هضبة معقدة، تحتوي على جميع انواع الصخور، السيما الصخور النارية  كتلة وسط ايران -1

والمتحولة، التي تكونت خالل المدة المحصورة ما بين العصر ما قبل الكمبري الى العصر الرباعي . 
غناها ، وتمتاز بومن الجنوب الغربي كتلة سيرجان يحدها من الشمال جبال البرز، وكتلة لوط في الشرق ،

 . لمعادن الفلزية المختلفةبا
تحد هذه الكتلة كتلة وسط ايران من حافتها الجنوبية والغربية، وحافاتها الشمالية  كتلة سيرجان: -2

، ومن السمات البارزة عن كتلة زاكروس والبرزوالشمالية الغربية، على شكل شريط يفصل كتلة وسط ايران 
الوسيط ،  صخور المتحولة التي يرجع تكونها الى العصرلها وجود كميات كبيرة من المواد المنصهرة وال

الجيولوجية كتلة وسط ايران ، ولكنها تختلف عنها في طريقة تحول  هاخصائصوتشبه هذه الكتلة في 
 الصخور، وهي تمتاز بغناها بالمعادن الفلزية المختلفة 

بندر عباس في الجنوب،  تمتد هذه الكتلة من كرمنشاه في شمال غرب ايران، الى:  كتلة زاكروس -3
 وهي تعد الحافة الشمالية الشرقية للكتلة العربية. وهي غنية بالمعادن الفلزية المختلفة. 

                                                           

  . 51( محمد عبد الغني السعودي ، مصدر سابق ، ص(1
(2) Mcgraw Hill, Earth Science Geology, the Environment, and the universe, Mcgraw-Hill, 

Glencoe, 2008, P.46.                                                           

 .  51، ص1975النجلو مصرية، الجزء االول، القاهرة ، ( محمد متولي ، حوض الخليج العربي، مكتبة ا3)
 .  20( فهد مزبان خزار الخزار، مصدر سابق ، ص4)

(5) Mansour Ghorbani, The economic geology of Iran- mineral deposits and natural resources, 

springer Dordrecht Heidelberg, New York, London, 2013, P.47.            
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 ( التركيب الجيولوجي إليران7خريطة )

  
 Mansour Ghorbani, The Economic Geology of Iran – Mineral Deposits and Natural Resources, Springالمصدر: 

Dordrecht Heidelberg, New York, London, 2013, P. 46                                                                                                 
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ايران، على شكل شريط يحد الحافة الجنوبية لبحر قزوين، : تقع هذه الكتلة في شمال  كتلة البرز -4
واغلب صخورها من الحجر الجيري ، التي يرجع تكونها الى عصر ما قبل الكمبري الى العصر الرباعي. 

 وهي غنية بالمعادن الفلزية المختلفة. 
وجية لكتلة : تقع هذه المنطقة في شمال غرب ايران ، وهي تشبه الصفات الجيول كتلة اذربيجان -5

يجان، ومن ن كتلة البرز تتداخل في صفاتها الجيولوجية في الشمال الغربي مع كتلة اذربإذ إالبرز، 
بينما تتداخل كتلة اذربيجان في حافاتها الشمالية مع القوقاز وجبال بونتوس في  الجنوب مع كتلة سيرجان،

تكوين هذه الكتلة، الذي صاحبه األثر الواضح في  في العصر الديفوني تركيا. كان للتصدع الذي حدث
كميات كبيرة من الرواسب التي غمرت كتلة اذربيجان، وقد امتدد هذا التصدع الى جنوب شرق ايران ، 
لذلك انقسمت هذه الكتلة الى منطقتين، واحدة في الشمال الغربي التي صاحبها هبوط وترسيب في العصر 

 (. 7ق ايران التي بقيت مرتفعة حتى اواخر العصر الكربوني، خريطة )الديفوني، واالخرى في جنوب شر 
: تنقسم كتلة شرق ايران الى منطقتين ، تتمثل االولى بمنطقة بلوك لوط، التي تقع  كتلة شرق ايران -6

غرب منطقة بلوش، وهي تعد التكوين الجيولوجي الرئيس لشرق ايران ، تحدها من الشمال والغرب كتلة 
خور الشست المغطاة بالحجر ، ومن الجنوب كتلة سيرجان ، تتكون هذه الكتلة من ص وسط ايران

 ، والصخور الرسوبية االخرى التي تعود لحقبة الحياة القديمة. الجيري
والمنطقة الثانية كتلة بلوش التي يحدها من الغرب كتلة بلوك لوط ، وكتلة هلمند في افغانستان من   

ذ تتكون من الصخور البركانية مثل لكتلة عن كتلة بلوك لوط تمامًا، إف هذه ا(. وتختل7الشرق ، خريطة )
 البازلت والدياباز والداسبت وغيرها، وهي غنية بالمعادن الفلزية السيما الذهب . 

( ، وهو يعود الى العصر 7: يقع هذا الحوض شمال وشمال شرق ايران، خريطة ) حوض كوبن داغ -7
غطى بالبحر الشاسع ، وبسبب الهبوط السريع اصبح جزؤه الغربي اعمق من الجوراسي االوسط ، كان م

الشرقي ، وهو مغطى بطبقة سميكة من الرواسب البحرية، وهذه الظروف الرسوبية كانت مناسبة لتراكم 
 فيه.  الهيدروكربونات

تلة زاكروس ، تقع هذه الكتلة غرب ايران ، وجنوبها الغربي ، يحدها من الشرق ك الكتلة العربية : -8
(، وتتكون من الصخور الرسوبية التي كونتها 7وهي تتداخل مع السهل الرسوبي في العراق ، خريطة )

االنهار ، السيما شط العرب وانهار الكارون والكرخة وديالى، لذلك فهي غنية بالمعادن الالفلزية ، السيما 
 النفط الخام والغاز الطبيعي. 

( ، نرى انها على شكل هضبة واسعة تحيط بها 8ح ايران ، خريطة )وعند النظر الى خريطة سط   
السالسل الجبلية، التي تتباين في ارتفاعاتها من جهة الى اخرى، ويمكن تقسيم اقسام السطح في ايران 

 على النحو اآلتي: 
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لمنخفضة تبلغ مساحة الجبال ، بما فيها الجبال ا إذيغلب على سطح ايران الطابع الجبلي ، : الجبال -1
%( من مساحة ايران ، وتقسم الجبال االيرانية 49.2(، وتشكل نسبة قدرها )2كم 812351االرتفاع نحو )

 (8خريطة )الى االقسام اآلتية : 
: تنقسم هذه السلسلة الجبلية الى ثالثة اقسام ، وهي جبال البرز وخراسان بال الشماليةسالسل الج -أ

شكل قوس نصف دائري جنوب بحر قزوين ، ويكون امتدادها من واذربيجان ، تمتد جبال البرز على 
وهي جبال عالية االرتفاع ، وتضم  (،2كم 234051الشمال الغربي باتجاه الشرق بمساحة تقدر بنحو )

م( فوق مستوى  5774اعلى قمة جبلية في ايران ، تعرف باسم )داما فاند( ، التي يصل ارتفاعها الى )
، لذلك تكونت فيها االنهار الدائمة الجريان (1)غطاة بالثلوج معظم ايام السنةن قممها مسطح البحر ، وا  

ذات الوديان الضيقة العميقة ، السيما في جزئها الشمالي كأنهار شالوس وجرجان. تمتد جبال اذربيجان 
ة شمال غرب ايران ، ابتداًء من جبال ارارات وتنتهي بجبال تاليش، وتغطي هذه السلسلة الجبلية مساح

تمثل هذه الجبال منابع لعدة انهار مهمة كنهر اراس ، ويبلغ اقصى ارتفاع لها في  ،(2كم 63000قدرها )
 م( فوق مستوى سطح البحر .  4811قمة جبل )سابالن(، الذي يبلغ ارتفاعه )

بينما تمتد جبال خراسان شمال شرق ايران ، وهي جبال منخفضة االرتفاع بصورة عامة ، التي تغطي    
كم( ، وتعد قمة جبل )بنالود( اعلى قمة جبلية فيها  531( ، وتمتد لمسافة )2كم 48000ساحة قدرها )م
ن غزارة االمطار في السالسل الجبلية إ .(2)مهمة كنهر اتراكعدة نهار ابع الم( ، وهي تمثل من 3249)

المائية في ايران ، لذلك الشمالية وتراكم الثلوج فوق اكثر قممها جعلها تمثل احتياطات مهمة للموارد 
  .(3) عن اهميتها السياحية الكبيرةة ، فضالً ريع لخزن المياه واستعمالها في مجاالت عد  اقيمت عليها المشا

، تبدأ هذه السالسل  وتسمى بسالسل جبال زاكروس: سالسل الجبال الغربية والجنوبية الغربية -ب
، ويكون امتدادها ارس حتى السواحل الجنوبية إليرانالجبلية من كردستان في الشمال ، الى خوزستان وف

، وعرضها كم( 1000ه السلسلة الجبلية نحو )يبلغ طول هذ ي الى الجنوب الشرقي ،من الشمال الغرب
نها اكثر اتساعًا وترتيبًا هذه الجبال بأ(، تتميز 2كم 320000كم( وتغطي مساحة تقدر بنحو ) 200نحو )

سطح  م( فوق مستوى 5200، واقل ارتفاعًا من سالسل جبال البرز ، تبلغ اعلى قمة جبلية فيها نحو )
 3580جبل )الفاند( في همدان )، التي تقع في الجزء االوسط منها ، و البحر ، وهي قمة جبل )دينا(

  .(4)م(

                                                           

 Mansour Ghorbani,OP. Cit, P.22.                                                 (1  ) 

(2) W.Barthold, An historical geography of Iran, Princeton university press Princeton, New 

Jersey, 1984, P.2-7.                                                                         

، 1 خياباناده ، ج 17 مترهران ، كيلو ت ايران ، شركة جاب ونشر اىحمدي ، وسيد عباس احمدي ، جغرافيدالرم ا 3))
 . 26ه ، ص 1395ايران ، 

 Mansour Ghorbani, OP. Cit, P.23.                                                (4 )  
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 ( اشكال السطح في إيران8خريطة )

  
 (. 47ه، لوحة )1385المصدر: سعيد بختياري ، اطلس عالم المعرفة لمحافظات إيران ، مؤسسة الجغرافيا والخرائط ، عالم المعرفة ، طهران ، 
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زاكروس الرطوبة القادمة من البحر المتوسط والمحيط االطلسي على سفوحها تحجب سالسل جبال    
وقممها الغربية ، مما ادى الى تكون احتياطات ضخمة من الجليد والثلوج، التي تغذي عند ذوبانها انهار 

وقد اشتهرت هذه الجبال بكثرة االنهار التي تقطعها بشكل حاد  في ايران ، مثل الكارون والكرخة، مهمة
ومنتظم ، مثل الزاب وغيرها ، بسبب الطي المنتظم لهذه الجبال ، لذلك تعد سلسلة جبال زاكروس من 
اكثر الجبال جمااًل في ايران ، حتى صنفت من اجمل الجبال في العالم ، التي تنخفض تدريجيًا باتجاه 

  .(1)الجنوب ، لذلك اشتهرت بالسياحة
تمتد هذه السلسلة الجبلية في وسط ايران ، من شمالها الغربي الى جنوبها الشرقي ،  :لجبال الوسطىا -جـ

(. وهي جبال متوسطة االرتفاع بصورة عامة ، يبلغ اعلى ارتفاع 8مع امتداد جبال زاكروس ، خريطة )
 يبلغ طول هذه م( فوق مستوى سطح البحر، 4465و )لها في قمة جبل )حزار( ، الذي يبلغ ارتفاعه نح

ز هذه الجبال بقلة وتمتا (،2كم 14300كم(، وتغطي مساحة تقدر بنحو ) 1460السلسلة الجبلية نحو )
التساقط المطري، والتغير المفاجئ في الطقس، وندرة االنهار الدائمة، واضطراب االنهار الموسمية اثناء 

سيما بعد عمل الخزانات لحفظ هطول االمطار الغزيرة ، ولكنها مع ذلك كافية لمزاولة االنتاج الزراعي، ال
المياه اثناء سقوط االمطار، فضاًل عن كونها مناطق جيدة لنمو الحشائش مما جعلها من افضل مناطق 

  .(2)ايران لرعي الحيوانات
اماك عرف بجبال بلوجستان ، بين صحراء نتمتد المرتفعات الشرقية إليران ، التي ت :الجبال الشرقية -د

وحدود ايران مع افغانستان والباكستان من جهة الشرق، وتمتد جنوبًا حتى تصل  ولوط من جهة الغرب ،
(. 8كم( ، خريطة ) 1000جنوب بلوجستان ، لتتصل مع جبال شمال خليج عمان ، على مسافة )

وهي سالسل جبلية غير منتظمة ، ومنخفضة  ،(3)(2كم 133000وتغطي هذه الجبال مساحة تقدر بنحو )
، بحر ، وهي فقيرة بغطائها النباتيم( فوق مستوى سطح ال 3000 -1000ارتفاعها بين )االرتفاع ، يبلغ 

بسبب الظروف الصحراوية وسبه الصحراوية التي تسودها ، لذلك فهي تغطيها الحصى والكثبان 
  .(4)الرملية

مالية والغربية ن امتداد السالسل الجبلية االيرانية، يكون على اطرافها الشتأسيسًا على ما تقدم نجد أ   
لبرية )المشاة( ، وعلى الرغم من والشرقية ، لذلك فهي تشكل طوقًا امنيًا يصعب اجتيازه بواسطة القوات ا

ن جبالها الشرقية قليلة االرتفاع ، ولكن ظروفها القاسية السيما الكثبان الرملية واالراضي الحصوية التي أ
 تغطيها تعرقل تقدم القوات البرية. 
                                                           

 .   25، مصدر سابق ، ص دالرم احمدي (1)
2) Mansour Ghorbani, OP. Cit, P.24.                                                  )  

 Mansour Ghorbani, The Same source, P.24.                                                 (3  ) 

 .  27( دالرم احمدي ، مصدر سابق ، ص(4
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(، التي تقع شرق 8، خريطة )ة الداخلية مساحة واسعة من إيرانتشغل الهضب: الوسطىالهضبة  -2
م( فوق  1000 -500( ، ويبلغ معدل ارتفاعها بين )2كم 643000عقدة ارمينيا ، بمساحة تقدر بنحو )

%( من مساحة ايران بوجود االحواض المغلقة 39.1مستوى سطح البحر . تمتاز الهضبة التي تشغل )
، كالصحراء وتوجد فيها الصحارى المالحة ،(1)تصريف الداخلي ، التي يبلغ عددها احد عشر حوضاً ذات ال

الملحية في االجزاء الشمالية منها ، وصحراء لوط في اجزائها الشرقية ، وهي تأخذ اتجاهًا عامًا من 
تشتهر هضبة ايران باحتوائها على الكثير من المعادن  لغربي نحو الشرق والجنوب الشرقي ،الشمال ا

المهمة ، السيما الفلزية منها ، فضاًل عن الزراعة في اجزائها التي تخترقها االنهار والقنوات االروائية ، 
والزراعة الديمية في المناطق التي تسقط فيها امطار كافية ، وتربية الحيوانات ، ووجود المحميات 

   .(2)استغلت للسياحةالطبيعية التي 
%( من 4.6قدرها ) ( ، وتشكل نسبة2كم 76244تشمل السهول مساحة تقدر بنحو )السهول :  -3

ز السهول االيرانية بانها تقع خلف الحزام الجبلي، كما هو الحال في السهل الساحلي مساحة ايران، وتمتا
برز، وهو من اكثر جهات ايران لبحر قزوين في الشمال ، الذي ينحصر بين البحر وسلسلة جبال ال

وبية الغربية وسهل االحواز الذي يشغل االجزاء الجن (،2كم 32000ازدحامًا بالسكان، الذي تبلغ مساحته )
، وهو يعد امتداد للسهل الرسوبي في العراق، الذي يقع خلف السالسل الجبلية الغربية والجنوبية من ايران 

(، وتكون هذا السهل بفعل الرواسب التي نقلتها االنهار. 2كم 25744)بنحو الغربية، ويشغل مساحة تقدر 
والسهول الساحلية الجنوبية، التي تقع خلف جبال بلوجستان والجبال الوسطى، وتشغل مساحة تقدر بنحو 

. ونتيجة لتوفر المياه والتربة الخصبة استغلت السهول بالزراعة، والجذب السياسي (3)(2كم 18500)
ن توفر االشعاع الشمسي الدائم الجنوبية ، كما أعلى البحار، السيما السهول الشمالية و بسبب اطاللتها 

لصخور، ساهم في استغاللها إلنتاج الطاقة النظيفة، فضاًل عن كونها مصدرًا مهمًا ألنواع مختلفة من ا
جعلها مناطق مهمة ن الصخور الرسوبية للسهول الجنوبية الغربية والجنوبية كالجبس والملح وغيرهما، وأ

  .(4)الحتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي
من خالل دراسة التضاريس االرضية في ايران، نلمس التنوع في امكاناتها االقتصادية واالنتاجية، وهي    

بهذا وفرت تكاماًل اقتصاديًا للدولة، الذي ادى بدوره الى تحقيق األمن الغذائي، فضاًل عن اهميتها في 
                                                           

 Mansour Ghorbani, OP. Cit, P.2 .                                                 ((1  

  . 28دالرم احمدي ، مصدر سابق ، ص( (2
(3) Mansour Ghorbani, OP. Cit, P.32.                                                  

دراسة في الجغرافية السياسية، مركز عيالم للبحوث والمعلومات ،  –( صالح احمد العلي ، االحواز في عهود سابقة 4)
  .  11، ص2012
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ن وجود السالسل الجبلية على اطرافها الشمالية والشرقية والغربية، إ إذمتطلبات االمن والدفاع،  تعزيز
ن كانت االسلحة الحديثة يمكنها اختراق يعي تحصنت به ايران من الداخل، وأشكل عامل حماية طب

البرية، التي يرجع الجبال العالية، كالصواريخ والطائرات، ولكن توجد صعوبة في اختراقها من قبل الجيوش 
استعمال اجهزة لذلك استغلتها الجمهورية االسالمية ألنشاء نقاط المراقبة و  ،(1)في حسم المعارك لها الفضل

بينما شكلت الهضبة الوسطى بامتدادها الواسع عائقًا طبيعيًا هي االخرى، وشكلت  الرصد بصورة فعالة،
 ة.              ستراتيجيًا داعمًا لتحصينات ايران الدفاعيمقًا ع

 خامسًا : المناخ والنبات الطبيعي 
من اهم العوامل الطبيعية المؤثرة في االنتاج الزراعي، فهو يحدد نوع المحاصيل الزراعية، يعد المناخ    

كما يؤدي التنوع في المناخ الى التنوع في المنتجات وتحسين نوعيتها وزيادة االنتاجية، وبالتالي تحقيق 
وللمناخ تأثير في المجهودات التي يبذلها االنسان وما ينتج عنها  ،2))االقتصادي واألمن الغذائيالتكامل 

بصورة مباشرة وغير مباشرة في مقومات القوة االخرى، الطبيعية والبشرية المناخ يؤثر و من رقي وتقدم، 
  .(3)واالقتصادية، التي ينعكس اثرها في قوة الدولة

جعلها تقع ضمن المنطقة المعتدلة الدفيئة الشمالية، التي تجمع بين الصفات  ن موقع ايران الفلكيإ   
المناخية للعروض شبه المدارية في الجنوب والوسط ، والصفات المناخية للعروض المعتدلة في الشمال 
والشمال الغربي، فضاًل عن تأثير عامل االرتفاع في تباين الخصائص المناخية بين جهة واخرى، وبحسب 

 (9خريطة )تصنيف المناخي الذي اعتمده كوبن تقسم مساحة ايران الى االقاليم المناخية اآلتية: ال
 إذايران ،  ت واسعة في وسط وجنوب ، وجنوب شرقيسود المناخ الجاف في مساحاالمناخ الجاف:  .1

يظهر في الهضبة الداخلية التي تحيط بها المرتفعات الشمالية والغربية والجنوبية الغربية والشرقية ، مما 
، فضاًل عن االجزاء ادى الى عزلها عن المؤثرات البحرية، وفي سواحلها على الخليج وخليج عمان

ترتفع درجات الحرارة صيفًا  إذ . يمتاز هذا االقليم المناخي بالمدى الحراري السنوي الكبير،الشرقية منها
( كمعدل سنوي في مواسم كثيرة ، كما هو الحال في محطة عبادان، وتنخفض ºم 36حتى تصل الى )

اما  (،ºم 27.5( لنفس المحطة، بمعدل سنوي قدره )ºم 13شتاًء حتى تصل معدالتها السنوية الى )
، وهي على العموم تنحصر معدالتها السنوية امطاره فهي شتوية وتمتاز بقلتها وتذبذبها السنوي والمكاني

                                                           
(1) Stuart Elden, legal terrain- the political materiality of territory, London review of 

International low, Vol. 5m Issue 5, 2017, P.5.                                            

(2)Thomas R.Karl, and Jerry, M.Melillo, global climate change impacts in the United States, 

Cambridge university press, 2009, P. 11.                                 

(3) Leslie lipperetal, climate- Smart agriculture for food security, Natural Climate Change, 

Macmillan publishere limited, Vol. 4, 2015, P.1068.                            
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من الناحية العسكرية والتجارية، فهي  ستراتيجيةولهذه المناطق اهمية  ،(1)ملم( 250-100بين )اقل من 
تسيطر على سواحل الخليج وخليج عمان وبحر العرب، التي تعد بوابة المحيط الهندي ذات االهمية 
الكبيرة تجاريًا وعسكريًا، فضاًل عن طبيعتها الصعبة التي تجعل الحركة فيها مقيدة ، السيما القوات البرية، 

 ران في جهاتها الجنوبية والشرقية. لذلك فهي تعد حاجزًا طبيعيًا إلي
يسود المناخ شبه الجاف في المناطق االنتقالية المحصورة بين المناخ الجاف : المناخ شبه الجاف -2

يظهر في السفوح الجنوبية لجبال البرز،  إذفي الوسط والجنوب، والمناخ الرطب في الشمال والغرب ، 
غربية، كما يسود في شمال شرق ايران، وهي تعد مناطق والسفوح الشرقية والغربية لجبال زاكروس ال

ال  إذ، نه اقل تطرفًا من المناخ الجافبأ. يمتاز هذا االقليم ال المنخفضة االرتفاعمقدمات الجبال والجب
( ºم 4(، وتنخفض معدالتها السنوية الصغرى الى )ºم 30يتعدى المعدل السنوي لدرجة الحرارة العظمى )

( ، كما هو الحال في محطة ºم 16.5واسم في فصل الشتاء ، بمعدل سنوي قدره )او اقل في بعض الم
طها اقست، وتستمر مدة ملم( 500 -300بين )طهران، اما امطاره فهي شتوية ، وتتراوح معدالتها السنوية 

، التي والحشائش باألعشابوهذه الكميات مالئمة لنمو الغطاء النباتي المتمثل  ،(2)شهور( 7 -6بين )
 ، السيما في السفوح االكثر ارتفاعًا. وانات ، واحيانا الزراعة الديميةلرعي الحي لمتستع
 إذيظهر المناخ الرطب في االجزاء الشمالية والشمالية الغربية والغربية من ايران، : . المناخ الرطب3

. يمتاز مناخ بيةيسود في سالسل جبال البرز الشمالية وساحل بحر قزوين، وسالسل جبال زاكروس الغر 
( كما هو الحال في ºم 15.1يبلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة ) إذنه معتدل على العموم ، هذا االقليم بأ

ملم( بوصفها معداًل سنويًا ، وتصل  1500 -600محطة رشت الشمالية ، اما امطاره فهي تتراوح بين )
%( 60تساهم بنحو ) إذاطق ايران مطرًا، ملم( في الجبال المرتفعة، التي تعد اكثر من 2000حتى الى )

. في حين تقل امطار هذا االقليم باتجاه الجنوب في سالسل جبال (3)من اجمالي التساقط المطري السنوي
تبلغ في محطة شيراز في محافظة فارس  إذزاكروس الغربية حتى تتداخل مع صفات االقليم االنتقالي ، 

لى العموم يقل التساقط المطري في ايران من الشمال الغربي باتجاه ملم( بوصفها معداًل سنويًا ، وع 383)
 . (4)الجنوب الشرقي

                                                           
(1) Y. Dinpashoh, and A. Fakheri fard, selection of variables for the purpose of regionalization of Iran's 

precipitation climate using multivariate methods, Journal of Hydrology, 297, 2004, P.100.                          

 Mansour Ghorbani, OP. Cit,, P.20.                                                ((2  

(3) Shahrooz Mohajeri, and Lena Horlemann editors, reviving the dying giant- integrated water resource 

management in the Zayandeh rud catchment Iran, Springer international publishing, Berlin, Germany, 

2017, P.14.                              

(4) Farhad Khormali, Soil formation in loess derived soils along a subhumid to humid climate 

gradient Northeastern Iranm Geoderma Elservier B.V, 2012, P.114.              
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 ( االقاليم المناخية في إيران والمعدالت السنوية لألمطار الساقطة فيها 9خريطة )

 
 Shahrooz Mohajeri, and lena Horlemann Editors, Reviving the Dying Giant- Integrated water Resourcالمصدر: 

Management in the Zayandeh Rud Catchment Iran, Springer International, Publishing, Berlin, Germany,, 2017, P. 13     
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من خالل ما سبق نجد تنوعًا في االقاليم المناخية في ايران ، الذي منحها تنوعًا وتكاماًل اقتصاديًا،      
فهي تتميز بتنوع المنتجات الزراعية، والموارد الطبيعية المختلفة، التي تعد مواد اولية لكثير من 

الجزاء الشمالية والغربية من تنمو الغابات في المناخ الرطب في ا إذالصناعات، السيما االخشاب ، 
ايران، فضاًل عن الحشائش القصيرة التي تنمو في المناخ شبه الجاف ، كل ذلك ساهم في زيادة مواردها 

 االقتصادية وتنوعها، التي تستند اليها قوتها االقتصادية وهي تعد جانبًا مهمًا من مقومات قوتها الذكية.
ًا في النشاط االقتصادي للدولة، السيما الغابات التي تمثل مصدرًا وتشكل الموارد النباتية جانبًا مهم   

مهمًا لبعض المواد الخام التي تدخل في بعض الصناعات الحديثة، كما تعد مصدرًا مهمًا لصناعة 
للرعي ، زد على ذلك كونها مناطق جيدة لزراعة انواع  لماب ، فضاًل عن الحشائش التي تستعاالخش

مثلت  إذوللغابات اهمية من الناحية العسكرية ،  الزراعية، وذلك لخصوبة تربتها، يلمختلفة من المحاص
قديمًا دروعًا تحتمي بها الدول من هجوم االعداء ، وخير مثال على ذلك الغطاء النباتي الكثيف الذي كان 

ه الثوار لالختفاء استخدم إذ، 1961سببًا في انتصار الثوار الفيتناميين على القوات االمريكية الغازية عام 
ومفاجئة القوات االمريكية، التي تكبدت خسائر كبيرة وهو ما اضطرها لالنسحاب ، ورغم قلة اهمية 
الغابات في الحروب الحديثة بسبب التطور التكنولوجي لألسلحة ووسائل االتصال الحديثة ، لكنها ما زالت 

، لذلك تستخدمها الدول موانع تحتمي  فهي تؤدي دور الفصل بين ارض وارض ،(1)تؤدي دورها السابق
بها ، فضاًل عن ان كثافة اشجارها وارتفاعاتها العالية، تستخدمها الدول إلخفاء اسلحتها، السيما منصات 

  .(2)اطالق الصواريخ
تنمو الغابات في ايران في المناطق التي يسود فيها المناخ الرطب في جبال البرز الشمالية وجبال      

%( من 9.7(، وشكلت نسبة قدرها )2كم 159874الغربية، وبلغت مساحة الغابات فيها نحو ) زاكروس
( وشكلت نسبة قدرها 2كم 219209(. في حين بلغت مساحة الحشائش فيها )7مساحتها، جدول )

(، التي تنمو في مقدمات الجبال الشمالية والغربية، التي يسود فيها 1%( من مساحتها شكل )13.2)
( نقطة بحسب النقاط التي وضعها الباحث لتقييم النبات 135المناخ شبه الجاف. وهي بهذا جمعت )

جاءت بالمركز الثاني في مساحة اقليمها الغابي واقليم الحشائش بين دول  إذالطبيعي في قوة الدولة ، 
 (. 10ط بعد تركيا ، خريطة )الشرق االوس

                                                           

 .  305( محمد محمود ابراهيم الديب ، مصدر سابق ، ص1)
للطباعة والنشر والتوزيع ، االسكندرية ،  ، منشأة المعارف2، ط( صالح الدين الشامي، دراسات في الجغرافية السياسية2)

 .  89، ص1999، مصر
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  2020(  مساحة الغابات والحشائش في بعض دول الشرق االوسط عام 7جدول )

 الدول ت
مساحة 
 2الغابات/ كم

% من 
 مساحة الدولة

النقاط 
)*( 

مساحة 
 2الحشائش كم

% من مساحة 
 الدولة

النقاط 
)**( 

مجموع 
 النقاط

 135 55 13.2 219209 80 9.7 159874 ايران 1
 5 5 2.3 18310 - - - الباكستان 2
 163 55 28.1 220180 108 27.6 216781 تركيا  3
 29 16 15 65747 13 6.0 26299 العراق 4
 13 8 16.6 30739 5 5.4 10000 سوريا 5
 2 1 9.1 2035 1 7.2 1600 الكيان الصهيوني 6
 2 2 0.4 8598 - - - السعودية 7
 - - - - - - - الكويت 8
 - - - - - - - قطر 9
 - - - - - - - البحرين 10
 - - - - - - - االمارات 11
 13 6 7.9 24450 7 4.2 13050 عمان 12
 6 4 3.4 17950 2 0.8 4490 اليمن 13
 - - - - - - - مصر 14
 33 12 2 47635 21 1.7 42000 الجزائر 15

  .Guardian Co, Total Forest and weed coverage by country (Environment),Guardian, UK, 2020المصدر : 

 من الغابات . 2كم 2000)*( اعطيت النقاط ، نقطة واحدة لكل 
 من الحشائش .   2كم 4000)**( اعطيت النقاط ، نقطة واحدة لكل 

 ( 1شكل )
  2020مساحة الغابات والحشائش في بعض دول الشرق االوسط عام 

 
 (. 7المصدر : الباحث باالعتماد على بيانات جدول )
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 2020( االقاليم النباتية في بعض دول الشرق األوسط عام 10خريطة )

 
  masabe7-almarefa.com/2020الموقع االلكتروني :  2020المصدر: خريطة االقاليم النباتية في اسيا وافريقيا ،                
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 سادسًا : الموارد الطبيعية 
تعد الموارد الطبيعية احدى المقومات المهمة التي يرتكز عليها عند الشروع ببناء القوة الذكية للدولة،      

يعتمد عليها االنسان بشكل مباشر للحصول على مقومات الحياة الرئيسة ، فضاًل عن ما توفره من  إذ
البد  ومن اجل تحقيق ذلك .(1)فرصًا الزمة لتحقيق النمو االقتصادي ونجاح مشروعات التنمية المستدامة

ذلك يصبح تأثيرها  ن يصاحب وجودها وتوافرها في الطبيعة االستثمار االمثل والمستدام لها، وبخالفأ
ن هناك دواًل تعاني من قلة الموارد، ولكن قوة الدولة، وخير مثال على ذلك أ سلبيًا في عملية بناء

االستغالل االمثل لها وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في استغاللها جعلها من الدول المتقدمة كاليابان وكوريا 
ة الموارد المائية والمعدنية واالرض التي تستغل في االنتاج وتتضمن الموارد الطبيعي .(2)الجنوبية وسنغافوره

  .(3)الزراعي، والقوى المحركة ، فضاًل عن ما هو موجود في اعماق البحار والمحيطات والبحيرات الداخلية
 على النحو اآلتي: إيران وعليه سنتناول دراسة الموارد الطبيعية في     
احدى اهم االحتياجات االساسية لإلنسان، وذلك ألهميتها في  مائيةتعد الموارد ال :. الموارد المائية1

لمختلفة السيما الزراعة االستعماالت البشرية المختلفة ، فضاًل عن دخولها في المجاالت االقتصادية ا
وتسعى الدول الى تحقيق أمنها المائي فكلما امتلكت الدولة موارد مائية كافية وصالحة  والصناعة،

لالستخدام البشري وتلبي احتياجات الحياة المختلفة كمًا ونوعًا ، مع ضمان استمرارها دون تأثير خارجي، 
، وضمان عدم  كلما ابتعدت عن اساليب التحكم الخارجي التي تفرضها الدول التي تمتلك منابع المياه

 المساس بأمنها القومي ، وامتلكت بذلك ركنًا مهمًا من مقومات بناء قوتها . 
 3مليار م 382.5يقدر حجم المياه العذبة الكلية فيها بــ ) إذتتمتع ايران بموارد مائية كافية ومتنوعة ،     

، اما حجم الكمية المتبقية البالغة  (3مليار م 245سنويًا ، تقدر حجم الكمية التي تفقد بالتبخر والرشح بــ )
مليار  79.1) ( ، والمياه الجوفية3مليار م 58.4(، تتوزع بين المياه السطحية بواقع )3مليار م 137.5)
  .(4)2019حسب بيانات ب(، 3م

تأتي ايران بالمرتبة الثالثة بين دول الشرق االوسط ، من حيث حجم المياه العذبة المتوافرة فيها سنويًا،    
نها تأتي بالمرتبة الشرق االوسط الوفيرة المياه، وأ (، فهي تأتي ضمن دول8بعد تركيا والباكستان، جدول )

حصة الفرد الواحد من المياه العذبة فيها  نإ إذ، المياه العذبة بعد تركياالثانية بحسب حصة الفرد من 
 150وهي بهذا جمعت )( 5)( سنويًا.3م 1000اعلى من خط الفقر المائي الذي قدرته االمم المتحدة بــ )

                                                           
(1) Frederick Van der ploeg, natural resources: curse or blessing, IFO institute- Leibniz institiute for 

economic: research at the university of Munich, 2010, P.5.        

(2) Papyrakis. E. and Gerlagh. R, The resource curse hypothesis and its transmission channels, Journal 

of Comparative Economics, the number 32, 2004, P.181.                   

  . 62، ص1989، اصدارات بيت الحكمة ، بغداد ، 1صبري فارس الهيتي ، الجغرافية السياسية، طو ( عبد المنعم عبد الوهاب ، 3)
 .     2019( البنك الدولي ، المؤسسة الدولية للتنمية ، قائمة الدول بحسب الموارد المائية المتجددة ، 4)

  .  54، ص2019التقرير االقتصادي العربي الموحد، قطاع الزراعة والمياه ، صندوق النقد العربي ، ( (5
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(، 11خريطة )نقطة( بحسب النقاط التي وضعها الباحث لتقييم اهمية الموارد المائية في قوة الدولة، 
االوسط تعيش بمجموعها ضمن الفقر المائي، ما عدا تركيا وايران  ن دول الشرقوبحسب هذا المعيار فإ

 والعراق. ومن اجل ابراز اهمية الموارد المائية في ايران ، ارتأينا الى دراستها على النحو اآلتي: 
 (8جدول )

  2020حجم المياه العذبة المتوافرة وحصة الفرد الواحد من المياه العذبة لبعض دول الشرق االوسط عام  
حجم المياه  الدول ت

 3العذبة مليار م
حصة الفرد 

 سنة 3الواحد/ م
النقاط 

)*(  
حجم المياه  الدول ت

 3العذبة مليار م
حصة الفرد 

 سنة 3الواحد/ م
النقاط 

)*(  
 2 19 0.06 قطر 9 150 1500 137.5 ايران 1
 1 6 0.01 البحرين 10 56 562 233 الباكستان 2
 2 17 0.2 االمارات 11 165 1652 211 تركيا 3
 35 348 1.4 عمان 12 102 1023 63.6 العراق 4
 8 80 2.1 اليمن 13 60 600 14.7 سوريا 5
 55 555 57.3 مصر 14 9 91 1.7 الكيان الصهيوني 6
 8 78 2.4 السعودية 7

 29 289 11.6 الجزائر 15
 2 13 0.02 الكويت 8

 المصدر : 

 . 54، ص2019التقرير االقتصادي العربي الموحد، قطاع الزراعة والمياه ،  (1)

 .2021حصة الفرد من المياه العذبة ، المياه العذبة وحسب بالبنك الدولي ، المؤسسة الدولية للتنمية ، قائمة الدول  (2)

 من حصة الفرد الواحد للمياه .   3م 10النقاط ، نقطة لكل )*( اعطيت  
 

  
    

( سنويًا، ويوجد فيها 3مليار/ م 58.4يقدر حجم المياه السطحية في ايران بنحو ) المياه السطحية :أ. 
عدد كبير من االنهار، منها ما هو دائم الجريان ومنها ما هو موسمي ، كما يوجد من ضمنها بعض 

كم( ،  890كم(، كنهر الكارون ) 600االنهار المالحة، ومنها االنهار الطويلة التي يتعدى طولها )
( ، ويوجد من 9كم( ، جدول ) 875)كم( والكرخة  800كم( واراس ) 600كم( واتراك ) 1100وهيرماند )

ات (. ويوجد فيها العديد من البحير 12خريطة ) ،(1)كم( 300ضمنها نحو سبعة انهار يزيد طولها على )
( ، وبحيرة قم جنوب طهران بمساحة 2كم 6500ايران بمساحة ) اكبرها بحيرة اورومية شمال غرب

 1100( وبحيرة جزموريان جنوب ايران )2كم 800يريز شرق شيراز بمساحة )( وبحيرة ن2كم 30000)
%( من 96.8(. ويجدر بالذكر ان )10( جدول )2كم 1800( وبحيرة هامون شرق ايران بمساحة )2كم

%( 3.2تدفقات الموارد المائية السطحية في ايران تأتي من داخل اراضيها ، اما النسبة الباقية التي تبلغ )
  . (2)فهي تأتي من دول الجوار

                                                           

 Afshin Y, Rivers of Iran, ministry of energy, 1994, P.25.                                (1  ) 

(2) Karim C. Abbaspour, and Monireh faramarzi, Assessing the impact of climate change on 

water resources in Iran, water resources research, Vol. 45, W. 10434, DOI.10, 2009, P.2.        
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 2019ترتيب بعض دول الشرق األوسط بحسب البعد والقرب من خط الفقر المائي عام  (11خريطة )

  
   ( 8المصدر : الباحث باالعتماد على جدول )                      
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 (   9جدول )
 ة في ايران االنهار الرئيس 

الطول /  اسم النهر ت
 كم

دائم/  اهم روافده المنبع
 موسمي

 عذب/ مالح

 مجموعة انهار بحر قزوين  أ
 عذب دائم زانوس ، مخزار السفوح الشمالية لجبال البرز 80 شالوس 1
 عذب موسمي نور شمال دماوند 150 حراز 2
 عذب موسمي  سافادكوه 78 بابول 3
 عذب موسمي  سافادكوه 150 تالر 4
 عذب موسمي  رودبارهزار 120 تاجان 5
 عذب موسمي  شاه كوه 100 نيكا 6
 عذب دائم ناردين، جورغان جبال االداغ 300 جرجان 7
 عذب دائم  جبال هزار 600 اتراك 8
 مجموعة انهار الخليج ب
 مالح دائم ابو زالل، مارون جبال زاكروس 520 الجراحي 1
 عذب موسمي ابو شيرين، ابو شور الكحكيلوية 200 هندجات 2
 عذب دائم الدالكي، شابور جبال دشت ارجان 225 الدالكي 3
 مالح موسمي  جبال الر  380 مهران 4
 مالح دائم  جبال دراب 45 الشور 5
 عذب دائم  جبال دراب 300 ميناب 6
 مجموعة االنهار التي تصب في المنخفضات االيرانية ج
 عذب دائم  جبال باريز 440 هليل رود 1
 عذب دائم  جبال زاكروس 405 زياندة رود 2
 مجموعة انهار شط العرب  د
 عذب  دائم  جبال زاكروس 875 الكرخة 1
 عذب دائم دزفول جبال زاكروس 890 الكارون 2
  وعة االنهار المشتركة مع دول الجوارمجم ه
 عذب دائم ارغنداب افغانستان 1100 هيرماند  1
 عذب دائم  افغانستان 300 حريررود 2
 عذب موسمي  (كردستان )ايران 380 ديالى 3
 عذب دائم  جبال زاكروس 400 الزاب الصغير 4
غرانغو، حيانة، مشترود،  جبال تركيا وكردستان )ايران( 800 اراس 5

 زنجانرود، شهرود
 عذب دائم

                    .Afshin Y, Rivers of Iran. ministry of energy. 1994. P.23المصدر : 
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 ( الموارد المائية في إيران 12خريطة )

 
     Afshin Y, Rivers of Iran, Ministry of Energy, 1994, P. 24المصدر: 
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 في ايران الطبيعية (    اهم البحيرات 10جدول )
 ة/ مالح ةعذب 2المساحة/ كم الموقع اسم البحيرة ت
 متوسطة الملوحة 6500 شمال غرب ايران )كردستان الغربية( اورومية 1
 متوسطة الملوحة 30000 وسط ايران، جنوب مدينة طهران قم 2
 مالحة 800 وسط ايران، شرق شيراز يريزن 3
 متوسطة الملوحة 480 اصفهان وسط ايران، جنوب شرق جاف خوني 4
 مالحة 1100 جنوب ايران جزموريان 5
 عذبة 84 شمال غرب ايران، غرب كردستان زريفار 6
 عذبة 43 شمال ايران باريشان 7
 عذبة 54 وسط ايران ، شرق دماوند تار 8
 عذبة 1800 شرق ايران هامون 9

 Shahrabi. M. Seas and Lakes in Iran. treatise on the geology of Iran. Mines andالمصدر : 

metals. Tehran. 1994. P.26.                                                   
 

(، ويقدر حجم الكمية 3مليار/ م 79.1يقدر حجم المياه الجوفية في ايران بنحو )المياه الجوفية : ب. 
(، وتتركز النسبة االكبر من المياه الجوفية المستخرجة في الهضبة 3مليار/ م 32سنويًا بنحو )المستخرجة 
تتدنى كمية المياه السطحية المتاحة، فضاًل عن حوض بحر قزوين في الشمال ، وحوض  إذالوسطى، 

  .(1)الخليج وخليج عمان في الجنوب
( من المياه سنويًا، كما يوجد 3مليار/ م 8) الف كهريز(، تضمن حوالي 28يوجد في ايران حوالي )    

الف بئر( ضحل ، توفر  54الف بئر( عميق، وحوالي ) 21الف بئر( منها حوالي ) 75فيها حوالي )
الف(،  12( من المياه سنويًا، اما العيون والينابيع التي يقدر عددها بنحو )3مليار/ م 15بمجموعها نحو )

تتوزع استعماالت المياه في ايران  .(2)المياه الجوفية المستخرجة سنوياً  ( من3مليار/ م 9فهي تساهم بنحو )
%( لالستعماالت البلدية، 6.5%( لالستعماالت الزراعية، و)92على االنشطة البشرية المختلفة وبواقع )

   .(3)%( لالستعماالت الصناعية المختلفة1.5و)
ة بقدر كاف من الموارد المائية، فضاًل عن امتالكها مما تقدم نرى تمتع الجمهورية االسالمية االيراني    

%( من مواردها المائية السطحية تأتي من داخل اراضيها وهذا يجعلها بعيدة عن 96ن )إ إذالتحكم بها ، 
دائرة االبتزاز الخارجي، فضاًل عن ان كمية الموارد المائية المتوافرة لديها جعلها تبتعد عن خط الفقر 

، عمدت الى لكي تزيد من كفاءة المقوم المائيو  ،لمعيار الذي وضعته االمم المتحدةالمائي بحسب ا
                                                           

 . 220، ص2011االمم المتحدة ، منظمة االغذية والزراعة، تقرير المياه في الشرق االوسط باالرقام، روما،  1))
 Shahrooz Mohajeri, OP. Cit, P.22.                          (2  ) 

 . 47دالرم احمدي ، مصدر سابق ، ص 3))
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استثمار مواردها المائية بالشكل االمثل، وذلك بإقامة السدود والخزانات على االنهار لغرض تنمية الموارد 
مليار  31.600حو )سدًا( تخزينيًا كبيرًا، بلغت سعتها االجمالية ن 94كان لديها ) 2006المائية، ففي عام 

لذلك اصبحت الموارد  .(1)( قيد االنشاء3مليار م 10ة )خزنيلسدًا( مجموع سعتها ا 85)(، فضاًل عن 3م
 المائية من المقومات المهمة التي ساهمت في بناء قوة ايران الذكية. 

لإلنتاج الزراعي يوجد في ايران أنواع مختلفة من الترب التي تتباين في خصائصها واهميتها  التربة :. 2
  (13خريطة )  (2)واألنشطة البشرية األخرى ، وتقسم أنواع الترب في ايران الى األنواع الرئيسة اآلتية:

ال يوجد نوع واحد من التربة في المناطق الجبلية اإليرانية، بل تختلف من مكان آلخر، : أ. الترب الجبلية
كاالرتفاع واالنحدار، وعوامل التعرية ، وغيرها ، ولكنها وذلك بسبب تباين العوامل المؤثرة في تكوينها ، 

بصورة عامة تنتمي الى التربة الكستنائية الحمراء ، وتربة التشرنوزم ، والتربة البنية السمراء ، وتربة البحر 
المتوسط الحمراء. ويسود هذا النوع من الترب في المناطق الجبلية ذات التساقط المطري الغزير، في 

، وتمتاز بغناها بالمواد العضوية بسبب كثافة الغطاء النباتي ية والغربية والجنوبية الغربية ات الشمالالمرتفع
( 4-0، وانخفاض نسبة االمالح فيها ، إذ تتراوح درجة التوصيلة الكهربائية للمياه الذائبة فيها بين )

 %( من مساحة إيران. 14.8ديسيمنز/م، وتشكل نسبة تقدر بنحو )
يسود هذا النوع من الترب في السفوح الجبلية القليلة االرتفاع والتالل  :ائية البنيةالتربة الكستن ب.

المتموجة ، التي تمثل منطقة انتقالية بين التربة الصحراوية وترب المناطق الجبلية في الشمال والغرب، 
ون باستمرار نتيجة موت الحشائش يمتاز هذا النوع من الترب بغناها بالمواد العضوية )الدبال(، التي تتك

والشجيرات القصيرة عندما يحل الجفاف ، وهي تمتاز بأنها متوسطة الملوحة ، إذ تتراوح  درجة التوصيلة 
(، 7.6-7.5( بين )PH( ديسيمنز/م، ودرجة أسها الهيدروجيني )8-4الكهربائية للمياه الذائبة فيها بين )

 .  إيران %( من مساحة8.2وتشكل نسبة تقدر بنحو )
 إذ، ية ، وتشغل مساحة واسعة من إيرانوهي من أنواع الترب الحمراء والرماد :التربة الصحراوية جـ.

يسود هذا النوع من الترب في الهضبة الوسطى ، وبعض السواحل الجنوبية المطلة على الخليج ، 
تبلغ درجة التوصيلة الكهربائية للمياه الذائبة فيها  إذوالجهات الشرقية ، وتتميز بارتفاع نسبة األمالح ، 

ديسمنز/م(، ولكنها تمتاز بغناها بالمعادن الفلزية ، ونتيجة لسيادة الجفاف وقلة األمطار ،  16أكثر من )
ن ارتفاع المدى الحراري اليومي والسنوي جعلها باتي وقلة التحليل الكيميائي ، وأأدى الى قلة غطائها الن

فهي صالحة إلنتاج أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية ، السيما الحبوب ة ، ولكن مع ذلك تربة مفكك
%( من مساحة 72في الجهات التي تتوافر فيها المياه ، ويشكل هذا النوع من الترب نسبة تقدر بنحو )

 . إيران
                                                           

  . 220( االمم المتحدة ، منظمة االغذية والزراعة، مصدر سابق ، ص(1
(2) M. QADIR, and, A.S. QURESHI, EXTENT AND CHARACCTERISATION OF SALT-AFFECTED SOILS 

IN IRAN AND STRATEGIES FOR THEIR AMELIORATION AND MANAGEMENT, Iran Program: c/o 

Iranian Agricultural Engineering Rescarch Institute, Karaj, Iran, 2006, P.4.                                        
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 أنواع الترب في إيران    ( 13خريطة )

 
 Asad Sarwar Qureshi, and Manzoor Qadir, Areview of management Strategies For salt-Prone Land andالمصدر: 

water Resources in Iran, Colombo, Srilanka International water Management, Institute, 2007, P.3 
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ز هذا النوع من الترب بارتفاع يمتاوهي من نوع الترب الغرينية ، والرملية ، والمزيجية ، ة التربة السهليد. 
( ديسيمنز/م، 16-8تتراوح درجة التوصيلة الكهربائية للمياه الذائبة فيها بين ) إذنسبة األمالح فيها ، 

لذلك استغلت  ،(1)المياه السطحية يقلل من ملوحتها ولكن عمليات الغسل المستمرة للتربة بسبب توافر
%( من مساحة 5إلنتاج أنواع متعددة من المحاصيل الزراعية ، تشكل هذه التربة مساحة تقدر بنحو )

ايران ، وهي تسود في المناطق السهلية ، سواء أكانت السهول الساحلية في الشمال  أم السهول التي 
هو الحال في جنوب غرب إيران ، وبعض الجهات الجنوبية المطلة على  كونتها األنهار والسيول ، كما

 (. 13خليج عمان ، فضاًل عن اجزاء من الهضبة الوسطى ، خريطة )
من خالل ما تقدم نجد تنوع الترب في إيران ، وهو ما ادى الى تنوع منتجاتها ، السيما الزراعية منها،     

نواعها ، انصب في جودة منتجاتها ، وارتفاع انتاجيتها ، لذلك كما أن انخفاض نسبة األمالح في أكثر أ
اسهمت بتوفير كميات كافية من الغذاء للسكان وتحقيق األمن الغذائي ، وتحقيق االستقرار االقتصادي 

 واالجتماعي والسياسي داخل الدولة. 
ن توافرها إ إذللدولة ،  تعد الموارد المعدنية من أهم مقومات القوة االقتصاديةالموارد المعدنية:  .3

بكميات كافية تعد مرتكزًا أساسيًا إلقامة الصناعات التحويلية المختلفة والتوسع بها ، ويؤدي توافرها 
وتنوعها الى خفض تكاليف اإلنتاج ، وتجنب مخاطر االعتماد على الخارج لتوفيرها بوصفها مواد أولية ، 

سهل عليها عملية إقامة الصناعات المختلفة. وهي تتميز فالدولة التي تمتلك ثروات معدنية متنوعة ، ت
يرتبط توزيعها بالتكوين الجيولوجي  إذبأنها أكثر تركزًا في توزيعها الجغرافي بالمقارنة مع الموارد األخرى ، 

بنى حكومات الدول الخامات المعدنية رأس مال ضخم ، وتقنية عالية ، لذلك تت . ويتطلب استثمار(2)للدولة
وإلظهار أهمية الموارد المعدنية المتوافرة في إيران ، ومدى  ،ها ألهميتها الستراتيجيةمسؤولية استثمار 

 تأثيرها في بناء قوتها الذكية ، سيتم دراستها على النحو اآلتي: 
ء تمتلك إيران ترسبات للخامات المعدنية الفلزية بأنواعها المختلفة ، سوا: الخامات المعدنية الفلزية أ. 

، نوعًا( من المعادن الفلزية 5500)يوجد فيها ما يقارب  إذ، يرة، أم الضرورية ، أم الخطةأكانت الستراتيجي
 31110781الفلزية نحو ) تتوزع على مناطق البالد المختلفة ، وبلغت احتياطاتها من الخامات المعدنية

دولة تتمتع بثروات معدنية مختلفة، بينما  ةعشر  م ، مما يجعلها واحدة من ضمن خمس2018 طنًا( عام
ن تثناء الفحم الحجري والمنغنيز، فإ. وباسنفسه لعامًا( لطن 213175زية نحو )بلغ انتاجها من المعادن الفل

                                                           

نتاج السكر، مجلة الخليج العربي، (1 ( محمد هاشم حسين ، البناء الطبيعي للساحل الشرقي للخليج العربي واثره في زراعة وا 
  . 292، ص2018(، مركز دراسات البصرة والخليج العربي ، جامعة البصرة ، 2-1(، العدد )46مجلد )

  . 303د توفيق ، مصدر سابق ، صو( محم(2
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جميع الخامات المعدنية الفلزية المستخرجة من المناجم اإليرانية تغطي حاجة الصناعات المختلفة ويصدر 
طنًا(،  50735بلغ اجمالي تصديرها من الخامات المعدنية الفلزية نحو ) إذ،  الفائض منها الى الخارج

أما النسبة الباقية فتذهب لتغطية األنشطة  ،(1)نفسه لعام%( من اجمالي اإلنتاج ل23.8أي ما نسبته )
 الداخلية المختلفة. ومن أهم الخامات المعدنية الفلزية المستخرجة في إيران ما يأتي: 

يقدر االحتياطي  إذيعد الحديد من أهم الخامات المعدنية الفلزية المستخرجة في إيران ، . الحديد: 1
ن( لنفس الف ط 27.4، أما انتاجها منه فقد بلغ نحو )2018 مليون طن( عام 3.7راني منه بنحو )اإلي
د في الصخور (، وهي بهذا تأتي بالمرتبة العاشرة عالميًا في انتاجه. توجد رواسب الحدي11، جدول )العام

البركانية ، كما هي الحال في منطقة اورومية شمال غرب إيران ، وجبال زاكروس الغربية، وجبال البرز 
 (. 14، خريطة )(2)الشمالية ، واصفهان ، ووسط إيران بين طهران ويزد ، وفي شرق إيران

 ( 11جدول )
 (2018-2008)ي عاملاحتياطي وانتاج أهم الخامات المعدنية الفلزية في إيران  

 االحتياطي / طن المعادن ت
2018 

 اإلنتاج / طن
2008 2018 

 60710 43498 11660635 الحجر الجيري  1
 2593 1380 520401 الفحم الحجري  2
 27476 11441 3706793 الحديد  3
 17691 8347 1336892 الجبس  4
 121 140 4971 المنغنيز  5
 1245 579 222655 الرصاص والزنك  6
 35506 453 1067900 النحاس  7
 829 352 18747 الذهب  8
 293 233 16500 الفوسفات  9

 2477 1538 411295 الملح الصخري  10
 3977 10325 113000 احجار الزينة  11

نتاج المعادن ، عام  ، الموقع 2019المصدر: المركز االحصائي اإليراني السنوي ، جدول احتياطات وا 
     http://www.amar.org.ir/Default.aspx.2019االلكتروني: 

                                                           

الموقع االلكتروني:  ،2019 عامول احتياطات وإنتاج المعادن ، ( المركز االحصائي اإليراني السنوي ، جد(1
http://www.Omar.org.ir/Default.dspx,2019.     

(2) Ghorbani M, An introduction economic geology of Iran, National Geological Data Center, 

Geological Survey of Iran, Tahran, 2002, P.693.                                     

http://www.amar.org.ir/Default.aspx.2019
http://www.omar.org.ir/Default.dspx,2019
http://www.omar.org.ir/Default.dspx,2019
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 ( التوزيع الجغرافي ألهم المعادن في إيران عدا النفط والغاز الطبيعي14خريطة )

 
المصدر: سعيد بختياري ، اطلس رههاى ايران )نقشة خطوط هوايى ايران فهرست اساس شهرها وروستاها، فهرست اساس عوارض طبيعي،  

 . 96ه، ص1381فهرست هتلهاى ايران جهرة ايران(، مؤسسة جغرافياى وكارتوكرافي كيتاشناس ، تهران ، 



 ثرة في بناء القوة الذكية اإليرانيةالفصل الثاني ..........................................المقومات الجغرافية المؤ

  [73] 

،  هاصناعاتفي كثير من تعتمد عليه  إذوهو من المعادن المهمة الموجودة في ايران ، : النحاس  .2
، أما 2018 مليون طن( عام 1.06السيما الثقيلة منها. بلغ االحتياطي اإليراني من النحاس نحو )

ية خاماته في منطقة اوروم (. تنتشر11، جدول )لنفس العامالف طن(  35.5إنتاجها منه فقد بلغ نحو )
، وجبال البرز ، وفي صحراء لوط شرق ايران ، وفي الهضبة في شمال غرب ايران ، وجبال زاكروس

 (. 14خريطة ) .(1)، تحديدًا في محافظتي كرمان ويزدالوسطى 
، أما 2018 طنًا( عام 520401و )يقدر احتياطي الفحم الحجري في ايران بنح: الفحم الحجري . 3

(. توجد خاماته في مناطق متفرقة ، اهمها جبال البرز ، 11طنًا(، جدول ) 2593انتاجها منه فقد بلغ )
اوجيك ، وفي هرمز غان ووسط ايران قرب مدينة اصفهان ، وفي شرق ايران في حقول جاور شاه وحقول 

 . (2)جنوب ايران
طنًا(،  212اجها فقد بلغ نحو )طنًا(، اما انت 4971)يبلغ احتياطي ايران من المنغنيز نحو . المنغنيز: 4

في رواسب المنغنيز ، كما هو الحال ناطق الصخور البركانية والمتحولة، وتنتشر خاماته في م2018 عام
 . (3)م آباد ، وفارس ، وكرمان ، وسمنان ، وجنوب غرب طهرانفي اذربيجان وقر 

طنًا(  829انتاجها منه نحو )طنًا(، بينما بلغ  18747بلغ احتياطي ايران من الذهب نحو ): الذهب  .5
(، وتتوزع خاماته في هرمز غان جنوب ايران ، ومنطقة شيخ هادي في 11، جدول )2018 عام
 . ستان جنوب شرق ايرانبلوج
ا من الفوسفات نحو انتاجهطنًا(، وبلغ  16500يقدر احتياطي ايران من الفوسفات بنحو ): الفوسفات  .6
(، وتنتشر رواسبها في جبال زاكروس غرب ايران ، وفي وسط ايران 11، جدول )2018 طنًا( عام 293)

 . (4)بين خراسان ويزد
: أهمها الرصاص والزنك والكروم واليورانيوم ، التي تنتشر خاماتها في مناطق معادن مهمة أخرى .7

 . (5)متفرقة من أيران الصخور النارية والمتحولة في مناطق
 المعادن الالفلزية  ب.
تلكه يمتلك أهم مقوم يعد النفط أحد مصادر الثروة الحيوية المؤثرة في قوة الدولة ، فمن يم: النفط  .1

، وذلك ألهميته الستراتيجية في مجاالت الحياة كافة ، السيما دوره في توفير العوائد المالية لبناء قوتها
ول النفطية لتغطية احتياجاتها المالية ، واستخدامها في انشاء المشاريع التنموية في التي تستثمرها الد

. فضاًل عن أهميته الستراتيجية السياسية واالجتماعية والجيوبوليتيكية ، (6)القطاعات االقتصادية المختلفة
                                                           

(1) Mansour Ghorbani, OP. Cit, P.85.                                      

(2) Mansour Ghorbani, The Same Source, 2006, P.85.                                      

(3) Samimi M, and Movahed M, New discoveries of Phosphate and Manganese in Iran, CENTO, 

1995, P.196.                                      

(4) Samimi M, The Same Source, P.196.                                      

(5) Mansour Ghorbani, OP. Cit, P.695.                                      

، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، 1( رضا عبد الجبار الشمري ، األهمية االستراتيجية للنفط العربي ، ط(6
  . 108، ص2014
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دائل عملية له في وأنه ما زال يمثل مصدر الطاقة الرئيس في العالم ، ولم يتمكن اإلنسان من ايجاد ب
فعلى الرغم من التطور الذي حصل في  ،(1)ما في مجال وسائط النقل المختلفةالكثير من المجاالت ، السي

ن يتم ايجاد بديل عملي للنفط ، باعتباره أهم ولوجيا مصادر الطاقة المتجددة ، إال أنه ال يتوقع أمجال تكن
سائد في مجال النقل ، وال ، لذلك سوف يستمر الوقود المادة مستعملة في الوقود خالل العقدين القادمين 

ن تكون بدائل الطاقة المتوافرة اآلن ، لديها القدرة على منافسة النفط ، سواء اكان من جانب يتوقع أ
الجدوى االقتصادية او من جانب الصعوبات الطبيعية والتقنية ، بوصفه مادة خام إلنتاج عشرات االالف 

ن الحقل الوحيد الذي دخلت فيه مصادر روكيمياوية ، والمواد الطبية ، وأكالمواد البت من المواد المهمة ،
 . (2)الطاقة البديلة منافسًا قويًا للنفط والغاز هو الطاقة الكهربائية

(، وهي تمتلك 12م، جدول )2018 عام (مليار برميل 208.600بنحو ) احتياطيًا نفطيًا قدر إيران تمتلك
%( من 21.8ي نفطي في الشرق األوسط بعد السعودية، وشكل احتياطيها نسبة قدرها )ثاني أكبر احتياط

%( من احتياطي العالم ، وهي بهذا تأتي بالمركز الثالث كأكبر احتياطي 14.1احتياطي أوبك ، و)
نقطة(، بحسب النقاط التي وضعها  184عالمي ، بعد كل من فنزويال والسعودية ، وقد حصلت على )

مليون  3.990قييم أهمية النفط في قوة الدولة. أما إنتاج إيران من النفط فقد بلغ نحو )الباحث لت
(، وهي بهذا تأتي بالمركز الثالث بين دول الشرق األوسط ، بعد كل 15، خريطة )2019 برميل/يوم( عام

%( من 4.5%( من إنتاج الدول المصدرة للنفط )اوبك(، و)12.1من السعودية والعراق ، بنسبة مقدارها )
 .اإلنتاج العالمي لنفس العام

والهبوط خالل العقود األخيرة ، متأثرة أما صادرات ايران من النفط الخام ، فقد امتازت بالصعود      
بأسباب عدة ، كان أهمها العقوبات االقتصادية التي تفرض عليها بين الحين واآلخر، فقبل اصدار 

، وصلت صادراتها من النفط الخام الى نحو 2012الحزمة الرابعة من العقوبات االقتصادية عليها عام 
مليون برميل/يوم(، خالل مدة العقوبات  1.8خلي فقد بلغ نحو )مليون برميل/يوم(، أما استهالكها الدا2.5)

، بحجة الحد من محاولة تطوير برنامجها النووي الى تسلح نووي ، تراجعت 2012االقتصادية بعد عام 
توصلت الدبلوماسية اإليرانية الى عقد  2015مليون برميل/يوم(، وفي عام  1.1صادراتها النفطية الى )

دول الكبرى ، الذي تعهدت بموجبه باالستمرار ببرنامجها النووي السلمي ، مقابل التزام اتفاق نووي مع ال
الدول الكبرى بالتخلي عن العقوبات االقتصادية التي فرضتها عليها، نتيجة لذلك ارتفعت صادرات إيران 

                                                           
(1) Michael Pollitt, Do Ownership Matter? The Performance and efficacy of state oil Vs-Private oil 

(1987-2006), University of Cambridge, Judge Business School, 2008, P.3.               

لنفط السوري انموذجاً ، منشورات الهيئة ا –( قصي عبد الكريم ابراهيم ، اهمية النفط في االقتصاد والتجارة الدولية (2
  . 176، ص2010السورية للكتاب ، وزارة الثقافة ، دمشق ،  العامة
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لنت اع 2018مليون برميل/يوم( قبل حزمة العقوبات األخيرة. وفي عام  2.6حتى وصلت الى نحو )
الواليات المتحدة األمريكية انسحابها من االتفاق النووي مع ايران ، بحجة عدم التزامها ببنود االتفاق ، 
واستمرار سعيها لتطوير برنامجها النووي لألغراض العسكرية ، وفرضت عقوبات اقتصادية مشددة عليها ، 

مليون برميل/يوم( نهاية عام  1.3)وهذا ما أدى الى تراجع صادرات إيران النفطية حتى وصلت الى نحو 
. (1)مليون برميل/يوم( 2.8، وفي المقابل ازداد استخدامها الداخلي للنفط حتى وصل الى نحو )2019

وهذا بحد ذاته يعد عنصر ايجابي ، لعدم االعتماد على النفط بشكل مطلق، إذ إن الصدمات واالزمات، 
 الدول النفطية الريعية.  وحرب األسعار تشكل خطورة كبيرة على اقتصاديات

نتاج النفط في بعض دول الشرق األوسط لعام 12جدول )   2018(    احتياطي وا 
مجموع  اإلنتاج االحتياطي الدول ت

االحتياطي/  النقاط
 مليار برميل

% من 
 اوبك

% من 
 العالم

النقاط 
)*( 

مليون برميل / 
 يوم

%من 
 اوبك

% من 
 العالم

النقاط 
)**( 

 184 80 4.5 12.1 3.990 104 14.1 21.8 208.6 إيران  1
 2 1 0.08 - 74 1 0.01 - 0.3 الباكستان  2
 2 1 0.05 - 45 1 0.01 - 0.3 تركيا  3
 169 96 5.0 13.3 4.779 73 11.6 15.2 145.0 العراق  4
 3 1 0.02 - 24 2 0.2 - 2.5 سوريا  5
 1 0 0.0 - 3 0 0.0 - 0.01 الكيان الصهيوني  6
 354 206 11.7 31.2 10.317 148 21.3 27.9 297.0 السعودية  7
 111 60 3.1 8.3 2.996 51 8.1 10.6 101.5 الكويت  8
 51 38 2.0 1.8 1.883 13 2.0 2.6 25.2 قطر  9
 5 4 0.2 - 194 1 0.01 - 0.1 البحرين  10
 109 60 3.4 9.1 3.007 49 7.8 10.2 97.8 االمارات  11
 22 19 1.0 - 971 3 0.3 - 4.7 عمان  12
 4 2 0.1 - 98 2 0.2 - 2.7 اليمن  13
 17 15 0.7 - 730 2 0.2 - 3.2 مصر  14
 36 30 1.6 2.9 1.317 6 0.9 1.2 12.2 الجزائر  15

 - 37.4 32.967 74.4 953.9 اوبك
 - 88.068 1734.1 العالم

، الجداول 2019)اوابك(، الكويت ، التقرير اإلحصائي السنوي ، ( منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول 1المصدر: )
 . 32و 12(، ص13و 3)

(2) OPEC. BP. Statistical Review of World Energy. June 2020. Oil and Gas Journal. Annul 

Statistical Bulletin.2020. P. 16. 17.  

 مليار برميل(. 2)*( اعطيت النقاط ، نقطة لكل )
  الف برميل(.  50طيت النقاط ، نقطة لكل ))**( اع

                                                           

 (.2020-2000( منظمة الدول المصدرة للنفط )اوبك(، النشرات اإلحصائية السنوية لألعوام )(1
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 2018( احتياطي وانتاج النفط الخام في بعض دول الشرق االوسط عام 15خريطة )

 
(. 12جدول ) المصدر: الباحث باالعتماد على                    
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تنتشر حقول النفط اإليرانية في مناطق الصخور الرسوبية ، كما هو الحال في الجهات الغربية     
(. وقد تطور 16والجنوبية الغربية ، فضاًل عن الحقول الجنوبية في الخليج وخليج عمان ، خريطة )

اصبحت من  ، وازداد انتاجها مع مرور الوقت ، حتى1912االحتياطي النفطي فيها بعد اكتشافه عام 
الدول المتقدمة التي تمتلك احتياطي وتصدير النفط ، وشكلت ثروتها النفطية دورًا مهمًا في التنمية ، 
كونها تعد مصدرًا ماليًا لتوفير العملة الصعبة الالزمة إلنجاز المشاريع التنموية ، ومادة أولية للكثير من 

ة، لذلك شكلت حافزًا مهمًا لتحقيق التطور في الصناعات البتروكيمياوية ، ومصدر طاقة رخيصة ومضمون
كافة المجاالت ، السيما الصناعة والخدمات ، كما شكلت حافزًا مهمًا إلنجاز المزيد من االختراعات 

وسياسية  ن النفط اكسبها أهمية جيوبولتيكية، وبالتالي فإ(1)ثة في المجاالت كافةوتطبيق التكنولوجيا الحدي
 وعسكرية واقتصادية ، وقدرة أكثر في التأثير االقليمي والدولي. 

 

يعد الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة المهمة ، حتى اصبح الوقود المفضل لدى : الغاز الطبيعي . 2
ائي تقل نسبة ثن إذالكثير من دول العالم ، لما يتمتع به من مزايا ، كانخفاض انبعاثاته الملوثة للبيئة ، 

أنه ال يحتوي اال على نسبة %( من الفحم والنفط ، و 40نحو )اوكسيد الكاربون المنبعثة عند احتراقه 
ضئيلة جدًا من الكبريت ، لذلك ال ينتج عند احتراقه اال نسبة تكاد ال تذكر من ثنائي اوكسيد الكبريت ، 

ر الحامضية ، زد على ذلك أنه ال وبالتالي فهو يساهم في التقليل من ظاهرة االحتباس الحراري واألمطا
، فضاًل عن تكلفة استخراجه المنخفضة ، وتمتعه بكفاءة (2)يترك مخلفات ملوثة أخرى كالغبار والرماد

. لذلك اصبح عنصرًا مهمًا في سوق (3)عالية في التشغيل ، وسهولة استخراجه ونقله بواسطة االنابيب
مهمًا لتوفير العملة الصعبة ، وارتبط بالسياسة الدولية شأنه في الطاقة في العقود االخيرة ، ومصدرًا ماليًا 

 .  (4)ذلك شأن النفط ، وأصبح له دور كبير في بناء قوة الدولة ومسيرة تطورها

                                                           

(1) Akbar E. Torbat, Politics of Oil and Nuclear Technology in Iran, Sppinger Nature 
Switzeri and AG, 2020, P.96.                                      
(2) Derakh Shanalavigeh, Identification of Cost Overrun Factors in gas-oil 
construction industry of Iran, Master's research project, Baha'l Institute for Higher 
Education, Iran, Tehran, 2012, P.36.              
(3) Primoz Potocnik, Natural Gas, Janeza Trdine Rijeka, Croatia, 2010, P.40.          
(4) Thanawat Nakawiro, and Subhes, C.B, High gas dependence for power 
generation in Thailand, The Vulnerability analysis, Center for Energy Petroleum and 
mineral Law and Policy (CEPMLP), University of Dundee, Dundee, Scotland, UK, 
2007, P.5.           
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 ( حقول النفط والغاز الطبيعي في إيران16خريطة )

  
 . 267، ص2012، الطبعة األولى ، جروس برس ناشرون ، طرابلس ، لبنان ، ، ترجمة : فاطمة علي النحوية السياسية المصدر: برنار اوركاد ، جغرافية إيران 
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(، بحسب بيانات 3ترليون/م 34.0تمتلك إيران احتياطيًا ضخمًا من الغاز الطبيعي ، قدر بنحو )     
%( من االحتياطي المؤكد للغاز الطبيعي في 35.3وشكل نسبة تقدر )( ، 13، جدول )2018عام 

نقطة(، بحسب  358اوبك ، وهي بهذا تحتل المركز األول بين دول الشرق األوسط واوابك. وجمعت )
النقاط التي اتخذها الباحث لتقييم أهمية الغاز الطبيعي في قوة الدولة ، ولم تضاهيها في ذلك أي دولة ، 

 ب المنافسين لها ، التي تأتي بالمرتبة الثانية باحتياطي وانتاج الغاز الطبيعي في الشرقوتعد قطر اقر 
العالمي للغاز الطبيعي بعد نها تحتل المرتبة الثانية بحجم االحتياطي ( ، وأ17األوسط واوابك ، خريطة )

 %( عالميًا. 16.2شكل احتياطيها نسبة بلغت ) إذ، (1)روسيا
نتاج الغاز الطبيعي في بعض دول الشرق األوسط لعام  احتياطي  (  13جدول )   2018وا 

مجموع  اإلنتاج االحتياطي المؤكد الدول ت
% من  3ترليون/م النقاط

 اوبك
% من 
 العالم

النقاط 
)*( 

%من  3مليار/م
 اوبك

% من 
 العالم

النقاط 
)**( 

 358 188 4.9 23.1 187.8 170 16.2 35.3 34094 إيران  1
 18 14 0.4 - 13.7 4 0.4 - 752 باكستان ال 2
 3 1 0.02 - 0.8 2 0.2 - 312 تركيا  3
 34 15 0.6 1.7 14.5 19 1.8 3.9 3729 العراق  4
 6 4 0.1 - 3.6 2 0.2 - 285 سوريا  5
 9 8 0.2 - 7.5 1 0.1 - 192 الكيان الصهيوني  6
 163 118 3.0 14.5 118.0 45 4.5 9.3 9069 السعودية  7
 23 14 0.3 1.7 13.9 9 0.8 1.8 1784 الكويت  8
 289 170 4.4 20.9 170.3 119 11.8 24.7 23861 قطر  9
 16 15 0.4 - 15.4 1 0.1 - 193 البحرين  10
 84 53 1.3 6.5 53.2 31 3.0 6.3 6091 االمارات  11
 37 33 0.8 - 33.0 4 0.4 - 707 عمان  12
 4 1 0.02 - 0.6 3 0.3 - 479 اليمن  13
 72 61 1.5 - 60.9 11 1.1 - 2221 مصر  14
 121 98 2.5 11.9 97.5 23 2.2 4.6 4505 الجزائر  15

 - 21.2 812.7 47.9 96539 اوبك
 - 3842.0 201651 العالم

 المصدر: 
 . 38و 18(، ص16و 6الجداول )، 2019( منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول )اوابك(، الكويت ، التقرير اإلحصائي السنوي ، 1)

(2) OPEC. BP. Statistical Review of World Energy. June 2020. Oil and Gas Journal. Annul Statistical 

Bulletin. P. 16. 17.  

 (.3ترليون/ م 200)*( اعطيت النقاط ، نقطة لكل )
  (. 3مليار/ م)**( اعطيت النقاط ، نقطة لكل )

                                                           

(1) OPEC. Nqtural gas Proven reserves by  Country, 2019. 
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 2018( احتياطي وانتاج الغاز الطبيعي في بعض دول الشرق األوسط عام 17خريطة )

 
 (.13جدول )المصدر: الباحث باالعتماد على                      
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، وهي 2018( بحسب بيانات عام 3مليار/م 187.8)اما انتاجها من الغاز الطبيعي فقد بلغ نحو      
%( من 23.1بهذا تأتي بالمرتبة األولى بين دول الشرق األوسط واوابك ، وشكل انتاجها نسبة بلغت نحو )

الدول المصدرة للنفط )اوبك(، كما انها تأتي بالمركز الثالث عالميًا بعد كل من الواليات المتحدة وروسيا ، 
وتتركز حقول الغاز الطبيعي في الجهات  ،(1)%( من االنتاج العالمي4.9بلغت نحو )وشكل انتاجها نسبة 

الغربية والجنوبية الغربية من ايران ، فضاًل عن حقول الغاز الموجودة في الخليج وخليج عمان ، وحقل 
 (. 16غاز قم الذي يقع جنوب غرب العاصمة طهران، خريطة )

ز الطبيعي احد الركائز األساسية لقوة إيران ، سواء أكان في بناء بناًء على ما تقدم ، يعد الغا      
الضغط على ثروتها النفطية ، السيما في مجال  اسهم في تخفيف إذداخلية من جهة ، مرتكزات قوتها ال

تلبية احتياجاتها من مصادر الطاقة ، ودعم االقتصاد اإليراني ، فقد تم توصيل الغاز بواسطة االنابيب 
ه وقودًا في المنازل ، فضاًل عن كونه مادة أولية للكثير من الصناعات البتروكيمياوية ، كما واستخدام

ك لتوفره ورخص اسعاره ونظافته. ، وذلالى تحويل السيارات للعمل بالغازعملت شركات السيارات اإليرانية 
يادة الطلب العالمي بعد ز في دعم سياستها الخارجية وتقوية عالقاتها الخارجية من جهة اخرى ، السيما  ام

وفر لها القدرة على تخفيف الضغوط الدولية ، وصعب عملية التحالف الدولي الذي تقوده  إذ، على الغاز
الواليات المتحدة األمريكية ضدها ، فقد ساهم التنوع والتحول في خريطة الطاقة العالمية بتنوع شركائها 

 10.8ت وارداتها من الغاز الطبيعي اإليراني نحو )التجاريين ، كما هو الحال في تركيا التي بلغ
(، 3مليار/م 7.8(، والباكستان )3مليار/م 10.2( وعمان )3مليار/م 10.9، والهند )2019( عام 3مليار/م

وبالتالي  ،(2)( لنفس العام3مليار/م 8.9وكوريا الجنوبية التي بلغت وارداتها من الغاز اإليراني نحو )
حافظت هذه الدول على عالقات قوية مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ، نتيجة عالقاتها التجارية معها ، 

 السيما استيراد الغاز الطبيعي. 
نواع مختلفة من الخامات أل ز بامتالكها احتياطيات كافيةأن إيران تمتا دم يتضحمن خالل ما تق    

تلك الثروات التي كانت سببًا رئيسًا  ر رأس المال الالزم الستثمارلخبرات وتوف، فضاًل عن تراكم االمعدنية
، لتطور قوتها السياسية والعسكرية لتطور الصناعة فيها وبناء قوتها االقتصادية التي شكلت دعامة اساسية

ختلفة ن بناء قوة عسكرية قوية يحتاج الى قطاع صناعي متطور لغرض انتاج االسلحة والذخيرة المإ إذ
ولوازم الجيوش ، فضاًل عن امتالكها لفائض تجاري لقاء تصدير ما يفيض عن صناعاتها المختلفة من 
الخامات المعدنية ، الذي استخدمته لشراء المعدات المختلفة التي تحتاجها من الخارج ، ناهيك عن 

لبناء قوتها الذكية التي  اهميتها في تنويع مصادر الدخل القومي اإليراني ، وهو ما شكل مرتكزًا مهماً 
 اصبحت لها مكانة مهمة في محيطها االقليمي.

                                                           

(1) OPEC. Nqtural gas Proven reserves by  Country, 2019. 

، ، الرياض ، السعودية الواقع والمستقبل  –( مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية ، مستوردو النفط والغاز اإليراني (2
    www.arabiangGis.Orgالموقع االلكتروني :  .7، ص2019

http://www.arabianggis.org/
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 تقييم دور المقومات الطبيعية في بناء قوة إيران الذكية سابعًا: 
، نجد امتالكها وتمتعها دى تأثيرها في بناء قوتها الذكية، ومدراسة المقومات الطبيعية إليران من خالل    

ستراتيجيات طويلة األمثل وضمن  ها بالشكلفي استثمار  الطبيعية التي نجحتبقدر كاف من المقومات 
(، 14من خالل مالحظة جدول )و  الى تحقيق قوتها الذكية الحالية، األمد لغرض تطوير قدرتها ، وصوالً 

نجد أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية جاءت بالمركز األول بين دول الشرق األوسط في عدد النقاط التي 
جمعت  إذوضعت لتقييم المقومات الطبيعية ، باالعتماد على مدى توافرها واهميتها في بناء قوة الدولة ، 

 (. 18نقطة(، خريطة ) 1067نقطة(، مبتعدة بذلك عن اقرب منافسيها وهي تركيا التي جمعت ) 1849)
كانة إيران ، وتحديد تأسيسًا على ما تقدم ، لقد اسهمت المقومات الطبيعية بشكل فعال في صنع م    

شكلت الركائز األولى لبناء قوتها ، وكان لها دور في تحديد نوعية  إذوزنها ضمن هيكل القوى الصاعدة ، 
ادوات القوة التي استخدمتها داخليًا ، وفي ادارة عالقاتها االقليمية والدولية ، وفي الكيفية التي تم توظيفها 

قليمي والدولي ، فضاًل عن تأثيرها في تحديد نوعية السلوك الذي فيها وفق الموقف والسياق المحلي واال
، ووفرت لها اتخذته إيران تجاه األخرين ، ومنحتها فرصًا كافية اسهمت في تحقيق اهدافها ومصالحها 

 ستراتيجياتها الداخلية والخارجية.   ميزات اسهمت في رسم 
 قوة الدولة لبعض دول الشرق األوسط تقييم اهمية المقومات الطبيعية في بناء  ( 14جدول )

مجموع  نقاط الجداول الدول ت
جدول  النقاط

(4) 
جدول 

(5) 
جدول 

(6) 
جدول 

(7) 
جدول 

(8) 
جدول 

(12) 
جدول 

(13) 
 1849 358 184 150 135 24 820 178 إيران  1
 603 18 2 56 5 4 453 65 باكستان ال 2
 1067 3 2 165 163 2 420 312 تركيا  3
 565 34 169 102 29 20 137 74 العراق  4
 236 6 3 60 13 22 59 73 سوريا  5
 98 9 1 9 2 8 9 60 الكيان الصهيوني  6
 1051 163 354 8 2 18 390 116 السعودية  7
 190 23 111 2 - 30 8 16 الكويت  8
 389 289 51 2 - 16 6 25 قطر  9
 48 16 5 1 - 14 1 11 البحرين  10
 270 84 109 2 - 12 19 44 االمارات  11
 262 37 22 35 13 6 52 97 عمان  12
 209 4 4 8 6 10 98 79 اليمن  13
 463 72 17 55 - 28 203 88 مصر  14
 804 121 36 29 33 26 474 85 الجزائر  15

(.  13و 12و 8و 7و 6و 5و 4المصدر: الباحث باالعتماد على الجداول ) 
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 مساهمة المقومات الطبيعية في بناء قوة الدولة لبعض دول الشرق االوسط (18خريطة )

 
 (.14جدول )المصدر: الباحث باالعتماد على                     
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 المبحث الثاني 
 المقومات الجغرافية السكانية

تعد المقومات السكانية من المؤثرات المهمة في قوة الدولة ، وهي ال تقل شأنًا عن تأثير المقومات     
الطبيعية ، فهي تؤثر في السلوك السياسي للدولة وعالقتها بغيرها من الدول ، وفي الجغرافية السياسية لها 

ن دراستها لطبيعية ، لذلك فإمقومات الدولة اونظامها السياسي ، وهي التي تقع على عاتقها استغالل 
. (1)واإلحاطة بها ضرورة البد منها ، لما لها من عالقة ببناء قوة الدولة الذكية وتحديد وزنها بين الدول

 وسيتم دراسة المقومات السكانية لقوة إيران الذكية على النحو اآلتي: 
 :حجم السكانأواًل: 
ز ى ذلك أن القوى العظمى الحالية تمتالة ، وخير مثال علًا مهمًا في تشكيل قوة الدو لحجم السكان أثر     

بإعداد ضخمة من السكان ، وفي المقابل ال توجد قوة عظمى بأعداد قليلة من السكان ، وهذا دليل على 
ن حجم السكان وقوة الدولة مظهران إ إذببناء قوة الدولة وليس العكس ،  ونيقوم نالذي مأن السكان ه

فهو المسؤول عن توافر القوى البشرية الالزمة للعمل والدفاع ، فحجم السكان الكبير . (2)مرتبطان ببعضها
يؤدي الى زيادة قوة العمل ، وتوفير الطاقات العاملة ، ويزيد من حجم القوة الشرائية ، التي تسهم بكبر 

، م من أن اإلنتاجانيا ، فعلى الرغحجم األسواق وانعاش االقتصاد ، كما هو الحال في الصين واليابان والم
السيما الصناعي يتطور بوجود األسواق الخارجية ، ولكنه في الوقت نفسه ينهض ويتطور بوجود األسواق 
المحلية الضخمة ، لذلك يوفر عدد السكان الكبير سوقًا كبيرًا للدولة يمكنها من خالله أن تتفوق على 

كما  ،(3)جية الكبيرة ، التي تعمل بكفاءة عاليةالدول األخرى وبالتالي يشجع على انشاء المصانع الستراتي
في امداد القوات المسلحة بأعداد كبيرة من المقاتلين أثره ه ني الكبير يشكل قوة عسكرية ، لان الحجم السكا

ن القوات على تكنولوجيا اآللة العسكرية ، إال أ، فعلى الرغم من تطور االسلحة الحديثة ، التي تعتمد 
. فضاًل عن ان الدول ذات الحجم السكاني (4)ا الفضل في حسم المعارك اثناء الحروبالبرية يرجع اليه

ير لالتحاد السوفيتي السابق احد الكبير توجد صعوبة كبيرة في احتاللها ، فقد شكل الحجم السكاني الكب
ن الحجم فإم. لذلك 1939المية الثانية عام في هزيمة المانيا وفشلها في احتالله في الحرب الع االسباب

  .(5)عني قوة اقتصادية وعسكرية للدولةالسكاني الكبير يولد عند الدولة الشعور بالقوة ، فهو ي
                                                           

  . 233د توفيق ، مصدر سابق ، صو( محم(1
(2) Martin Jones, and Rhys Jones, An Introduction to Political Geography – Space, place and politics, 

Routledge taylor fanis croup, london, 2004, P.64.                              

  . 574( محمد محمود ابراهيم الديب ، مصدر سابق ، ص(3
  . 143ق ، ص( محمد رياض ، مصدر ساب(4

(5) Geoffry Mcnicoll, population Weights in the International Order, Population Council, Social and 

Behavioral Science Research (SBSR), No, 1999, P.10.                   
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جاءت بالمرتبة الثالثة بعدد السكان بين دول الشرق  ن إيران(، نجد أ15من خالل مالحظة جدول )      
نسمة( لعام  83992949بلغ حجمها السكاني نحو ) إذاألوسط ، بعد كل من الباكستان ومصر، 

 (. 2، شكل )2020
 

المؤثرة فيه، في بعض دول  عد تعديله بحسب العوامل( أهمية الحجم السكاني في قوة الدولة ب15جدول )
  2020الشرق األوسط لعام 

النقاط  حجم السكان الدول ت
)*( 

النشطين 
اقتصاديًا / 
 مليون نسمة

السكان معدل 
النشطين بحسب 

 )**(اقتصادياً 

حجم االنتاج 
 العلمي /الف

السكان معدل 
بحسب االنتاج 

 )***( العلمي

مجموع 
 النقاط

 308 168 64.7 56 29.7 84 83992949 إيران  1
 560 144 24.3 216 61.2 200 216565317 باكستان ال 2
 301 164 49.9 55 29.9 82 82340000 تركيا  3
 91 28 12.9 21 10.4 42 42211000 العراق  4
 43 11 0.5 11 5.0 21 21377000 سوريا  5
 19 6 27.1 4 3.4 9 8738000 الكيان الصهيوني  6
 75 23 23.7 17 14.1 35 34630000 السعودية  7
 9 3 2.3 2 2.2 4 4409144 الكويت  8
 7 2 4.4 2 1.4 3 2805000 قطر  9
 4 1 0.9 1 0.9 2 1701575 البحرين  10
 20 5 9.0 5 6.8 10 9844000 االمارات  11
 11 3 2.3 3 2.7 5 4861000 عمان  12
 61 15 0.6 15 7.1 31 30527000 اليمن  13
 231 66 25.3 66 29.0 99 99360000 مصر  14
 87 22 8.4 22 12.4 43 43433000 الجزائر  15

 :المصدر: الباحث باالعتماد على 
 . 2021(، قائمة الدول بحسب عدد السكان لعام OECDوالتنمية في الميدان االقتصادي ) األمم المتحدة ، منظمة التعاون (1)
 (.5و 4المالحق )الباحث باالعتماد على  (2)

 )*( اعطيت النقاط ، نقطة لكل مليون نسمة من السكان. 
ا إذ( 1500000وعلى )مليون(،  40ا كان عدد النشطين اقتصاديًا زاد على )إذ( 1000000)**( تم تقسيم حجم السكان على )

 مليون نسمة(.  19ا كان عددهم اقل من )إذ( 2000000( مليون نسمة ، وعلى )39-20كان عددهم بين )
ا كان إذ( 1000000الف(، وعلى ) 50ا كان حجم اإلنتاج العلمي أكثر من )إذ( 500000)***( تم تقسيم حجم السكان على )

ا كان حجم اإلنتاج إذ( 2000000( الف، وعلى )29-10كان حجمه بين ) اإذ( 1500000( الف ، وعلى )49-30حجمه بين )
 الف(.    9العلمي اقل من )
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  2020(     الحجوم السكانية لبعض دول الشرق األوسط لعام 2شكل )

 
 ( 15المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )

 

تؤثر هذه العوامل بفعالية السكان ، وبالتالي  إذوتتأثر أهمية الحجم السكاني بعدة عوامل جغرافية ،     
ء السكان، يتم تعديل الحجم السكاني في ضوء هذه العوامل ، ومنها مقدار االنتاج العلمي الذي يملكه هؤال

وبعد تعديل سكان الدولة في ضوء العوامل الجغرافية المؤثرة فيه ، جاءت ايران  .(1)وحجم قوة العمل لديهم
نقطة( بحسب النقاط التي  308جمعت ) إذبالمرتبة الثانية بين دول الشرق االوسط بعد الباكستان ، 

وضعها الباحث لتقييم اهمية الحجم السكاني في قوة الدولة. لذلك فهي تأتي ضمن الدول ذات الحجم 
(، وبالتالي فهي تمتلك اهم مقوم سكاني له أثر فعال ، 19كاني الكبير والمهم لقوة الدولة ، خريطة )الس

واسهم بدرجة كبيرة في بناء قوتها ، فحجم سكانها الكبير الذي يمتاز بضخامة انتاجه العلمي وفعاليته 
ردها، وتطوير قطاعاتها النشطة، انعكس على زيادة قوة العمل الماهرة لديها، الالزمة الستثمار موا

 االقتصادية المختلفة ، فضاًل عن دوره في زيادة عدد قواتها المسلحة. 
 توزيع السكان وكثافتهم:ثانيًا: 
بقوتها ووزنها السياسي وعالقاتها الخارجية ، فكلما كان  يؤثر التوزيع الجغرافي للسكان داخل الدولة    

فضاًل  ،(2)ل من النواحي السياسية واإلداريةلما كان ذلك أفضالسكان منتشرين في جميع ارجاء الدولة ، ك
 ات والقوى العاملة والهياكل االرتكازيةعن أهميته في استثمار الموارد بالشكل األمثل ، وذلك لتوفير الطاق

واألسواق والخدمات المختلفة ، بما يسهل قيام األنشطة االقتصادية ، وتوزيعها بشكل منتظم على جميع 
اجزاء الدولة ، ويوفر التوزيع المنتظم للسكان جوانب ايجابية من النواحي األمنية واالمدادات اللوجستية ، 

 .(3)السيما تواجد السكان في المناطق الحدودية للدولة
                                                           

  . 577( محمد محمود ابراهيم الديب ، مصدر سابق ، ص(1
  . 147، ص1988اسس وتطبيقات ، جامعة الموصل ،  –( محمد ازهر السماك ، الجغرافية السياسية (2
  . 570( محمد محمود ابراهيم الديب ، مصدر سابق ، ص(3
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 2020لشرق األوسط عام ا( اهمية الحجم السكاني في قوة الدولة المعدل بحسب تأثير العوامل الجغرافية فيه لبعض دول 19خريطة )

 
 (. 15المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )                   
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يتوزع سكان إيران في جميع ارجاء الدولة ، باستثناء بعض المناطق في الوسط التي تكون خالية من      
السكان ، وان كان هناك تباين في الكثافة السكانية بين محافظة وأخرى ، وبصورة عامة تزداد الكثافة 

(، وهذا ناتج من اعتدال 20السكانية في المحافظات الشمالية والشمالية الغربية والغربية ، خريطة )
ًا في جذب السكان، للسهول أثر يسود المناخ الرطب وشبه الرطب في هذه المحافظات ، كما أن  إذالمناخ، 

توجد السهول الشمالية المطلة على بحر قزوين ، وسهل االحواز الذي يشغل االجزاء الغربية من إيران  إذ
ئ التجارية في الخليج وبحر نفط والغاز الطبيعي ، والموان، فضاًل عن توفر الموارد المعدنية ، السيما ال

في حين تنخفض الكثافة السكانية في األجزاء الوسطى باتجاه الشرق حتى الحدود االفغانية  قزوين،
 والباكستانية ، بسبب سيادة المناخ الجاف.  

ل الجيوبولتيك لقياس قوة تعد الكثافة السكانية من المعايير المهمة التي يعتمدها المتخصصين في حق   
التالي تأثيرها الفعال على الدولة ، وذلك ألنها تعبر عن مدى مالءمة السكان مع مساحة الدولة ، وب

، فكلما كانت مساحة الدولة تتالءم مع حجمها السكاني ، أدت دورًا مهمًا في بناء قوتها ، وفي قوتها
نها تصبح في ضغط السكان على الموارد المتاحة، وأ ، زاد من نت الدولة صغيرة المساحةالمقابل كلما كا

ا ما تعرضت لخطر خارجي ، كما هو الحال في دول الشرق األوسط إذخطر دائم ومن السهل احتاللها 
(، كالكيان الصهيوني والكويت وقطر 2نسمة/كم 200ذات الكثافة السكانية العالية ، التي تتجاوز )

 . (1)والبحرين
 50.9تبلغ كثافتها السكانية العامة ) إذتعد إيران من الدول ذات الكثافة السكانية المتوسطة ،    

ن مليون نسمة(، إال أ 83ر الذي يتجاوز )(، فبالرغم من عدد سكانها الكبي16(، جدول )2نسمة/كم
يها. فهي ليست مساحتها الواسعة تعمل على تحقيق التوازن بين اعداد السكان واألرض التي يعيشون عل

من الدول المكتظة بالسكان ، وال من الدول التي تنخفض كثافتها السكانية بشكل كبير ، وبالتالي توجد 
(. هذه 21فيها مساحات واسعة خالية من السكان ، كما هي الحال في الجزائر والسعودية ، خريطة )

القدرة على استيعاب اعداد ضخمة من الميزة وفرت لها مزايا انعكست ايجابًا في مصلحة بناء قوتها ، ك
السكان ، وال تتولد لديها مشكالت االكتظاظ السكاني في المستقبل ، وال يشكل حجمها السكاني ضغطًا 

 على الموارد المتاحة ، كما ال توجد فيها أراٍض واسعة خالية من السكان.
 التركيب السكانيثالثًا: 
بدراسة مدى حيوية السكان ونسبة العناصر الشابة فيه ، ونسبة  كييهتم الباحثون في حقل الجيوبولت     

العاملين فيه ، ومتوسط اعمارهم من الذكور واالناث ، التي تعكس مدى فاعلية السكان ومدى قدرتهم على 
 .(2)العمل واإلنتاج ، لما في ذلك من تأثير على بناء قوة الدولة

 

                                                           

  . 123( صالح  الدين الشامي ، مصدر سابق ، ص(1
(2) K. Bruce Newbold, Population Geography, Tools and lssues, Second edition, Rowman 

littlefield, United kingdom, 2014, P.64.                                      
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 2020( الكثافة السكانية العامة بحسب المحافظات اإليرانية عام 20خريطة )

 
 Presidency Voice Presidency For Strategic, Planning and Supervision Statistical years book, 2020, P.55المصدر: 
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 (  16جدول )    
 2020الكثافة السكانية العامة لبعض دول الشرق األوسط لعام  

المساحة /  عدد السكان الدول ت
 2كم

الكثافة العامة 
 2/ نسمة/ كم

المساحة /  عدد السكان الدول ت
 2كم

الكثافة العامة 
 2/ نسمة/ كم

 242.1 11586 2805000 قطر  9 50.9 1648195 83992949 إيران  1
 2238 760 1701575 البحرين  10 272.0 796095 216565317 الباكستان  2

 117.7 83600 9844000 االمارات  11 105.0 783562 82340000 تركيا  3
 15.7 309500 4861000 عمان  12 96.3 438317 42211000 العراق  4
 57.8 527968 30527000 اليمن  13 115.4 185180 21377000 سوريا  5
 100.9 1001450 99360000 مصر  14 394.5 22145 8738000 الكيان الصهيوني  6

 16.1 2149690 34630000 السعودية  7
 18.2 2381741 43433000 الجزائر  15

 247.4 17818 4409144 الكويت  8
 المصدر: 

 .  2021قائمة الدول بحسب عدد السكان لعام (، OECD( االمم المتحدة ، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )1)
   https://www.marefa.orgحسب المساحة ، الموقع االلكتروني : ب( ترتيب دول العالم 2)

 
 التركيب العمري والنوعي للسكان:   .1
انها  إذتكمن اهمية دراسة التركيب العمري والنوعي للسكان في تحديد قدرة السكان على النمو والعمل،    

توضح حجم الفئات العمرية المنتجة والقادرة على حمل السالح، التي تشكل احد المرتكزات المهمة لبناء 
بلية لكافة جوانب الحياة في اوقات قوة الدولة ، فضاًل عن اهميتها في وضع الستراتيجيات الحالية والمستق

السلم والحرب على حد سواء، السيما ما يتعلق بإنجاز المشاريع التنموية وتحقيق رفاهية المجتمع ، التي 
 . (1)تشكل جوانب حيوية تصب في مصلحة بناء قوة الدولة

نة في أيران ( س64-15(، نجد أن حجم الفئات العمرية في سن العمل )17من خالل مالحظة جدول )   
%( من 69، وشكلت نسبة مقدارها )2020نسمة( بحسب التقديرات السكانية لعام  57955135بلغت )

%( 6.3%( لصغار السن ، و)24.7اجمالي السكان ، بينما شكلت الفئات العمرية المعالة نسبًا مقدارها )
تمتلك قوة بشرية  ان ايرانتشير الى %( وهي نسبة منخفضة 44.9بلغت نسبة االعالة ) إذلكبار السن ، 

منتجة كبيرة ، توفر لها تلبية احتياجاتها من القوى العاملة القادرة على استثمار مواردها ، فضاًل عن رفدها 
للقوات المسلحة بأعداد كافية من المقاتلين القادرين على حمل السالح والدفاع عن الوطن ، وهذا بدوره 

 مية الى بناء قوتها الذكية. انعكس ايجابًا في بلوغ اهدافها الرا
                                                           

  . 83( عبد المنعم عبد الوهاب وصبري فارس الهيتي ، مصدر سابق ، ص(1

https://www.marefa.org/
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 2020( الكثافة السكانية العامة لبعض دول الشرق األوسط عام 21خريطة )

 
 (. 16المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )                    



 ثرة في بناء القوة الذكية اإليرانيةالفصل الثاني ..........................................المقومات الجغرافية المؤ

  [92] 

االحصاءات السكانية الى ارتفاع اعداد  الذكور على اعداد االناث لكافة الفئات العمرية ،  وتشير      
% و 104.1( سنة ، )64-15( سنة ، و)14-0بلغت نسبة النوع للفئات العمرية ) إذ(، 17جدول )
الى سنة فأكثر(  65%( لكل منهما على الترتيب ، بينما ترتفع نسبة النوع في الفئات العمرية )101.1

%(، وهذا بدوره يجنبها الكثير من المشكالت االقتصادية واالجتماعية، فضاًل عن اعطائها للسكان 110)
 الحيوية والديناميكية في النمو.

  ( 17جدول )
 2020حجوم الفئات العمرية لسكان إيران بحسب الجنس ونسبها المئوية من اجمالي السكان عام 

% من اجمالي  الذكور الفئات ت
 السكان

% من اجمالي  االناث
 السكان

% من اجمالي  مجموع الفئات
 السكان

نسبة 
 النوع %

1 0 – 14 10583112 12.6 10163146 12.1 20746258 24.7 104.1 
2 15 – 64 29145554 34.7 28809581 34.3 57955135 69 101.1 
 110 6.3 52291556 3 2519788 3.3 2771768 سنة فأكثر  65 3

 102.4 100 83992949 49.4 41492515 50.6 42500434 المجموع
 By Population Pyramid in Iran. net made Cavailable under a creative Commonsالمصدر: 

License cc by 3.0 IGO. 2021.   
 

 التركيب االثنوغرافي: .2
من أهم الخصائص السكانية المؤثرة في تجانس السكان وتماسكهم وشعورهم  يعد التركيب األثنوغرافي    

قد يكون مدعاة  إذ، (1)باالنتماء والوالء للدولة ، لذلك فقد يكون تأثيره ايجابيًا أو سلبيًا في قوة الدولة
ر داخل الدولة الستقرار الدولة ووحدتها، أو قد يكون عكس ذلك تمامًا ، فقد يكون سببًا رئيسًا لعدم االستقرا

 . وسنتناول دراسة التركيب االثنوغرافي في ايران على النحو اآلتي: (2)، وقد يهدد كيانها واستقاللها
، لناس يشعرون بانتمائهم الى بعضهم، توحدهم عوامل اجتماعية وحضاريةهي مجموعة من ا القومية: .أ

، وينحدرون من أصل واحد ، ويتطلعون الى آمال ادات والتقاليد والتاريخ المشترككاللغة والثقافة والع
وهي ترتبط بمفهوم  ،(3)ن تحكمهم سلطة واحدة ذات سيادةأومصالح مشتركة ، ويشعرون بالرغبة الى 

يران بأنها دولة متعددة تتميز ا ،(4)صير، ومع مفاهيم الدولة والسيادة وحق تقرير الماألمة وهويتها
كانت تاريخيًا بمثابة الجسر الذي يربط بين الحضارات التي نشأت  إذ ، بسبب موقعها الجغرافي ،القوميات

في الشرق ، وبين الحضارات الغربية ، لذلك مثلت طوال فترات التاريخ طرق العبور السريعة الرئيسة التي 
 . (5)تربط بين تلك الحضارات

                                                           

مقومات الدولة في الجغرافية السياسية ، دار الكتاب الثقافي ،  –( محمد احمد عقلة المومني ، استراتيجيات سياسة القوة (1
  . 190، ص2006االردن ، 

  . 103( فايز محمد العيسوي ، مصدر سابق ، ص(2
  . 149( عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب ، مصدر سابق ، ص(3
  . 484( محمد محمود ابراهيم الديب ، مصدر سابق ، ص(4

(5) Vahid Rashidvah, Iranian People: Iranian Ethnic Groups, International Journal of Humanities and 

Social Science, Vol 3, No: 15, 2013, P.216.                                      
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%( من اجمالي 62تشكل ) إذتعد القومية الفارسية من أكبر القوميات الممثلة للشعب االيراني ،     
(. فضاًل عن 22(، وهي تتوزع في المحافظات الوسطى من إيران ، خريطة )18سكان إيران ، جدول )

%( من اجمالي السكان ، وهم يتوزعون 16رية ، التي تشكل )ذالقوميات األخرى ، ومن أشهرها القومية اإل
بيل ، وزنجان ، وغيالن(، ويتحدثون اللغة في المحافظات الشمالية الغربية )اذربيجان الشرقية ، وارد

%( من اجمالي 8والقومية الكردية التي تشكل نحو ) الذربيجانية وهي لغة تركية األصل،الفارسية واللغة ا
السكان ، وهم يسكنون المحافظات الشمالية الغربية )كردستان ، وكرمنشاة ، وايالم ، واذربيجان الغربية ، 

شرق ايران(، وهم يتحدثون اللغة الفارسية واللغة الكردية. والقومية العربية التي وفي خرسان الشرقية شمال 
واز في الغرب ، وسهل الخليج إيران ، وهم يتركزون في سهل األه %( من سكان4تشكل نسبة مقدارها )

ق إيران ، في الجنوب ، ويتكلمون اللغة الفارسية واللغة العربية. والقومية البلوشية الذين يسكنون جنوب شر 
في المنطقة المحصورة بين خليج عمان ، ونهر هيرماند ، ويتكلمون اللغة الفارسية واللغة البلوشية ، وهي 

والقومية ، سكان ال%( من اجمالي 2نسبة مقدارها ) ونيشكلو  .(1)خليط من اللغات الهندية واللغة الفارسية
%( من اجمالي 2ي تشكل نسبة مقدرها )(، الت22التركمانية في شمال وشمال شرق إيران ، خريطة )

ندرانية ز والما الشعب اإليراني ، الذين يتكلمون اللغة الفارسية والتركمانية. والقوميات اللورية والجيالنية
 (. 18%( من اجمالي السكان. جدول )6وعها نسبة )والقاشقانية. وقوميات أخرى شكلت بمجم

 2020القوميات في إيران لعام       (18جدول )
 المحافظات  % من اجمالي السكان عدد السكان  األصول  القومية  ت
 المحافظات الوسطى  62 52075628 إيرانية  الفارسية  1
 المحافظات الشمالية الغربية  16 13438871 تركية  االذرية  2
 المحافظات الشمالية الغربية  8 6719435 كردية  الكردية  3
 المحافظات الجنوبية والغربية  4 3359717 عربية  العربية  4
 المحافظات الجنوبية الشرقية  2 1679916 إيرانية  البلوشية  5
 المحافظات الشمالية  2 1679800 تركية  التركمانية  6
 المحافظات الشمالية  1.2 1007915 إيرانية  المازندرانية  7
 المحافظات الشمالية  1.1 923922 تركية  النية يالج 8
 المحافظات الغربية  1.6 1343887 إيرانية  اللورية  9
 المحافظات الوسطى  0.9 755936 إيرانية  القاشقانية  10
 متداخلة مع السكان  1.2 1007922 إيرانية  أخرى  11

 - %100 83992949 المجموع 
 الباحث باالعتماد على : المصدر:

 (1) A. Christian Van Gorder. Christianity in Persia and the status of non- 

muslims in Iran. Rowman Littlefield Purlishers.  INC. UK. 2010. P.277.  
   

   chronicle.Fanack.com.2020( السكان  في إيران ، تقرير منشور على الموقع االلكتروني: 2)
                                                           

(1) Rasmus Christion Elling, Ninorities in Iran Nationalism and Ethnicity after Khomeini, Palgrave 

macmillan, United states, first edition, 2013, P.28-38.           
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 يع الجغرافي للقوميات في إيرانز التو  (22) خريطة

 
 Vahid Rashidvah, Iranion People: Iranian Ethnic Groups, International Journal of Humanities andالمصدر: 

Social Science, Vol3, No: 15, 2013, P.226  
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ا اقترنت إذال تفكك وعدم التماسك بين السكان ، إذاتها ال تشكل مصدرًا لل ن التعددية القومية بحدإ    
، بتطبيق المساواة 1979بسياسة التمييز واالضطهاد ، لذلك اهتمت الحكومة الجديدة في ايران بعد عام 

ن الجميع متساوون ، واعتبرت الشعب كالجسد الواحد وأوالعدالة بين قوميات وطبقات الشعب اإليراني 
 ( من الدستور حقوق جميع19لحقوق في ظل مبادئ الدين اإلسالمي والدستور، فقد ضمنت المادة )با

وهذا ما  ،(1)( من الدستور بحقوق االقليات وضمانها14و 13) المواطنين ، في حين اختصت المادتين
أدى الى تحقيق التجانس والترابط بين القوميات المكونة للشعب اإليراني ، وزيادة التالحم بين أفراده ، وزاد 

 احساسهم بانتمائهم لبعضهم البعض.
ال ينظر الى الدين بأنه سبب من اسباب حدوث الصراعات واالضطرابات الداخلية ، او أنه  الدين :. ب

دولة ، في حالة الدول التي يسود فيها دين واحد ، الذي تبلغ نسبته أكثر من ينعكس سلبًا على قوة ال
%( من اجمالي السكان ، بل على العكس من ذلك يصبح مصدرًا لالستقرار واالنسجام بين السكان ، 90)

 ، مما ينعكس ايجابًا في بناء قوة الدولة. (2)ومن االعمدة الرئيسة التي يرتكز عليها البناء االجتماعي للدولة
نسمة(،  82785183بلغ عددهم نحو ) إذيشكل المسلمون الغالبية العظمى من الشعب اإليراني ،    

%( من اجمالي السكان. 98.6، وهم بهذا يشكلون نسبة مقدارها )2020بحسب التقديرات السكانية لعام 
نسمة(، وشكلوا نسبة مقدارها  74553824بلغ عددهم نحو ) ذإويشكل المسلمون الشيعة النسبة األكبر، 

نسمة(، وشكلوا نسبة  8231359%( من اجمالي السكان ، في حين بلغ عدد المسلمين السنة )88.9)
(. في حين بلغ تعداد الديانة المسيحية 19%( من اجمالي الشعب اإليراني ، جدول )9.7مقدارها )

نسمة(، والديانة  207985نسمة(، والديانة اليهودية ) 291978ة )نسمة(، والديانة البهائي 425920)
نسمة(، وشكلت بمجموعها نسبة مقدارها  124655نسمة(، والديانات األخرى ) 157228الزرداشتية )

 (.19%( من اجمالي الشعب اإليراني، جدول )1.4)
د القوميات ، اال أنه متجانس ن الشعب اإليراني على الرغم من أنه متعدمن خالل ما تقدم ، يتضح أ     

يعد المذهب الشيعي القوة  إذاندمجت قومياته تحت اطار الدين الواحد ، والمذهب الواحد ،  إذدينيًا ، 
%( من اجمالي السكان ، التي سعت طوال مراحل التاريخ 89الدينية األساسية في إيران ، بنسبة مقدارها )
ما انعكس على زيادة التماسك والتالحم بين صفوف الشعب. لتحقيق الوحدة الوطنية والسياسية ، وهو 

إال في بعض لذلك لم يعد العامل الديني ، على مر التاريخ سببًا في المشكالت والخالفات في إيران ، 
، فجميع السكان على اختالف اديانهم ومذاهبهم يؤمنون بمجموعة من المصالح الحاالت النادرة جداً 

ازم التي يتم الدفاع عنها من قبل الجميع ، والسعي دائمًا لخلق مجتمع ثوري عواألهداف والمعتقدات ، 
، كانت ثورة اجتماعية واقتصادية 1979كما أن الثورة اإلسالمية عام  على تغيير الحياة لكل إيراني،

                                                           

شاماًل تعديالته  1979( وزارة االرشاد االسالمي ، النص الكامل لدستور الجمهورية االسالمية اإليرانية الصادر سنة (1
  . 9-7( من الدستور ، ص14و 13لديموقراطية واالنتخابات ، المواد )ل، ترجمة: المؤسسة الدولية 1989ة سنلغاية 
  . 195( محمد احمد عقلة المومني ، مصدر سابق ، ص(2
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، وانقاذ االقتصاد وتطويره ، قاطعة كل الحواجز جاءت من أجل اعادة بناء اإلنسان ،بالدرجة األساس
ندثرت طيلة الحكم ، التي احقوق األقليات القومية والدينية ، وضمنتقية التي رسختها الحكومة الملكيةلطبا

 . الملكي
 2020األديان في إيران لعام       (19جدول )

 % من اجمالي السكان  عدد السكان  الديانة  ت

 االسالمية 1
 

 88.9 74553824 الشيعة 
 9.7 8231359 السنة 

 98.6 82785183 المجموع 

 المسيحية 2
 0.4 341928 األرمن 

 0.1 83992 اآلشوريين والكلدان 
 0.5 425920 المجموع

 0.3 291978 البهائية  3
 0.3 207985 اليهودية  4
 0.2 157228 الزرداشتية  5
 0.1 124655 أخرى  6

 %100 83992949 المجموع 
 الباحث باالعتماد على : المصدر:

 (1) A. Christian Van Gorder. Christianity in Persia and the status of non- 

muslims in Iran. Rowman Littlefield Purlishers.  INC. UK. 2010. P.199.  
   

    chronicle.Fanack.com.2020( السكان  في إيران ، تقرير منشور على الموقع االلكتروني: 2)

 
 

 التركيب الساللي : . ج
ن بخصائص جسمانية معينة ، تعرف الساللة بمفهومها البيولوجي ، بأنها جماعة من البشر، يتصفو       

وجد اختالفات عقلية بين لقد توصلت الدراسات بأنه ال ت ،(1)بها عن الجماعات األخرى يمتازون
ن طريق الهجرات والغزوات بعضها منذ فجر البشرية الى يومنا هذا ، عنها اختلطت مع ، وأالسالالت

عاشت  إذ، رة اآلسيوية رغم تعقيدها السالليمشكالت كبيرة في القا والزواج، ولم يسبب اختالف االجناس
العناصر المغولية والقوقازية واآلرية، فضاًل عن سالالت أخرى جنبًا الى جنب في دول هذه القارة 

. بينما مورست التفرقة العنصرية على اساس الجنس من قبل الساللتين النوردية وااللبية ، كما (2)الواسعة
 .(3)هو الحال في الواليات المتحدة االمريكية والمانيا

                                                           

  . 133( محمد رياض ، مصدر سابق ، ص(1
  . 94( محمد عبد الغني السعودي ، مصدر سابق ، ص(2
  . 554( محمد محمود ابراهيم الديب ، مصدر سابق ، ص(3
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جاءت تسمية اإليرانيين من اآلريين ، وهم الساللة اآلرية ، وموطنها األصلي شرق أوربا ووسط اسيا ،    
ق. م(،  2000نزح قسم منهم جنوبًا حتى وصلوا الى شمال الهند ، وفي عام ) ق. م(، 3000وفي عام )

اتجهوا نحو الغرب حتى وصلوا الى تركيا وهضبة إيران والباكستان ، وهم يشكلون النسبة االكبر من 
 .  (1)السالالت البشرية للشعب اإليراني

 (23خريطة )ويمكن تقسيم أهم السالالت البشرية التي ينتمي إليها الشعب اإليراني على النحو اآلتي:    
 الساللة اآلرية هي أحدى السالالت القوقازية ، وموطنها األصلي شرق . الساللة اآلرية )الهندواوربية(:1

شمال القارة الهندية ، وبحدود  ق. م(، نحو الجنوب ، واستقرت 3000اوربا ووسط آسيا ، وانتشرت عام )
ق. م(، اتجهوا نحو الغرب باتجاه تركيا وايران والباكستان ، لذلك فهم يجمعون بين الصفات  2000عام )

تشرون في مساحات واسعة من األوربية والهندية ، ومن هنا جاءت تسميتها بالساللة الهندواوربية. وهم ين
والقامة الطويلة ، والشعر األسود والبني الغامق أو األشقر الكثيف . ويمتازون بالبشرة البيضاء ، إيران

 .(2)لمتوسط ، واألنف الطويل المستقيمالمموج ، والرأس والوجه الطويلين ، وحجم الرأس ا
، وهي أحدى أنواع مال وشمال غرب إيران تنتشر أفراد هذه الساللة في ش الساللة التركية )المغولية(:. 2

العريضين ، وعظام الوجه البارزة، والشعر  المغولية. ويمتازون بالقامة المتوسطة ، والرأس والوجهالساللة 
صغير ، األسود الكثيف والمستقيم ، والعيون المغولية المنحرفة ، التي تمتاز بالجفون السمينة ، واألنف ال

    .(3)والبنية الجسمانية القوية
، ، وبعض الجهات الجنوبية من إيرانتنتشر هذه الساللة في األجزاء الغربية : ساللة البحر المتوسط ـ3

وهي من السالالت القوقازية ، وموطنها األصلي حوض البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية. تمتاز هذه 
ط ، تصبح فاتحة باتجاه الشمال في حوض البحر المتوس إذالساللة بلون البشرة البني المائل الى السمرة ، 

وتزداد سمرة باتجاه الجنوب في شبه الجزيرة العربية وغرب ايران ، والشعر األسود ، والقامة المتوسطة 
  .(4)واألنف الضيق ، ولون العين البنيوالطويلة ، وطول الوجه ، 

                                                           

(1) Charles Lssawi, and Bernard Lewis, An Historcal Geography of Iran, Princeton University 

press, 1984, P.5.   

اعة والنشر ، ( كارلتون كون ، وادورد هنت ، السالالت البشرية الحالية ، ترجمة: محمد غالب ، مؤسسة فرنكلين للطب(2
  . 104، ص1975القاهرة ، 

( سمير محمد علي الرديسي ، وعبد المحمود علي احمد جهينة ، مقدمة في الجغرافية البشرية ، جامعة الخرطوم، (3
  . 22، ص2005

، 2000دراسة في الجغرافية اإلقليمية ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،  –( محمد خميس الزوكة ، آسيا (4
  . 132ص
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 ( التوزيع الجغرافي للسالالت البشرية في إيران23خريطة )

  
   Salim.Mesopot.comالموقع االلكتروني:  .11-9، صلسالالت البشرية المختلفة ، خرائط انتشار السالالت السامية والمغولية واآلريةاانتشار ،  المصدر: سليم مطر

http://www.salim.mesopot.com/
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 التركيب االقتصادي:  .3
يهتم الباحثون في حقل الدراسات الجيوبولتيكية بدراسة التركيب االقتصادي للسكان ، وذلك ألهميته      

في تحديد حجم قوة العمل ، وهم جميع السكان الذين تقع اعمارهم ضمن الفئات العمرية المنتجة بين 
حقيقيًا لعدد العاملين فعاًل  ( سنة ، ولكن هذا التقسيم على اساس الفئات العمرية ، ال يعد مقياساً 15-64)

، وذلك لوجود شرائح معينة ضمن هذه الفئات العمرية تكون غير عاملة ألسباب كثيرة ، لذلك يصار الى 
()تحديد السكان النشطين اقتصادياً 

تشكل معرفة هذه  إذ ،(1)وتوزيعهم على األنشطة االقتصادية المختلفة ،
ن لمجاالت ، وأالمؤشرات أهمية كبيرة ، فهي تساعد المخططين بوضع الخطط التنموية المستدامة بكافة ا

زيادة عدد النشطين اقتصاديًا، وارتفاع نسبتهم من اجمالي سكان الدولة ، يوفر لها فرصًا أكبر للتقدم 
فالدول التي تمتلك قاعدة بشرية عاملة ، قادرة على  ،(2)االقتصادي ودرجة الكفاية الذاتيةوتحقيق االستقرار 

ويتم قياس مدى  .(3)ون شك مفتاحًا مهمًا لبناء قوتهاإنتاج تنوعًا هائاًل من المنتجات والخدمات ، تمتلك بد
اسهام السكان النشطين اقتصاديًا في قوة الدولة ، من خالل معرفة حجمهم ، فضاًل عن معدل النشاط 

  .(4)لفعالة من جملة السكان في الدولةلنسبة المئوية للقوى العاملة االخام وهو يعني ا
 29720000، بلغ نحو )صاديًا في إيرانتشير االحصاءات السكانية ، أن حجم السكان الفاعلين اقت     

(، وهي بهذا تأتي 20%( من اجمالي السكان ، جدول )35.3، وشكلوا نسبة مقدارها )2020نسمة( عام 
(. أما توزيع القوى العاملة 24لثالثة بحجم القوى العاملة بعد كل من الباكستان وتركيا ، خريطة )بالمرتبة ا

على النشاطات االقتصادية الرئيسة ، فنجد ارتفاع عدد القوى العاملة في قطاع الخدمات في الجمهورية 
%( من 51ها )، وشكلوا نسبة مقدار 2020نسمة( عام  15157200بلغ عددهم نحو ) إذاإلسالمية ، 

(، في حين جاء قطاع الصناعة بالمركز 20اجمالي القوى العاملة النشطة اقتصاديًا في إيران ، جدول )
%( من 31نسمة(، وشكلوا نسبة مقدارها ) 9213200بلغ عددهم نحو ) إذالثاني بحجم القوى العاملة ، 

القوى العاملة، فقد بلغ عدد القوى العاملة اجمالي القوى العاملة ، وحل قطاع الزراعة بالمرتبة الثالثة بحجم 
%( من اجمالي القوى العاملة في ايران. 18نسمة(، وشكلوا نسبة مقدارها ) 5349600فيه نحو )

لتحل بالمرتبة الثانية بحسب النقاط التي وضعها الباحث لحجم القوى  ،نقطة( 158وحصلت على )
لبعض دول الشرق االوسط ، كونهما من اهم  العاملة ، والمشتغلين في قطاعي الصناعة والخدمات

  .(5)مستوى تقدم الدولة ، وقياس قوتهاالمعايير التي تستخدم لقياس 

                                                           

() السكان النشطون اقتصادياً: هم جميع األفراد العاملين فعالً من كال الجنسين الذين يشتركون في العمل إلنتاج السلع والخدمات  ،
( سنة، بعد استبعاد غير العاملين، 64-15اعمارهم ضمن الفئات العمرية المنتجة )، الذين تقع والعاطلين عن العمل والباحثين عنه 

ألسباب كثيرة ، ونزالء السجون والمستشفيات ، والمتقاعدون ، وربات البيوت. المصدر: عباس فاضل  العجزةمثل طلبة المدارس ، و
   .  767، ص2002والنشر ، بغداد ، السعدي ، جغرافية السكان ، الجزء الثاني ، مديرية دار الكتب للطباعة 

  . 229، ص2007( عبد علي الخفاف، جغرافية السكان ، الطبعة الثانية ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ، سوريا، (1
  . 197( محمد احمد عقلة المومني ، مصدر سابق ، ص(2
  . 326( محمد محمود ابراهيم الديب ، مصدر سابق ، ص(3
  . 767( عباس فاضل السعدي ، مصدر سابق ، ص(4
  . 326( محمد محمود ابراهيم الديب ، مصدر سابق ، ص(5
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 2020( حجم القوى العاملة وتوزيعها على االنشطة االقتصادية الرئيسة في بعض دول الشرق األوسط لعام 20جدول )

القوى حجم  الدول ت
 العاملة

% من 
اجمالي 
 السكان

النقاط 
)*( 

العاملين في 
 الزراعة

% من 
القوى 
 العاملة

العاملين في 
 الصناعة

% من 
القوى 
 العاملة

العاملين في 
 الخدمات

% من 
القوى 
 العاملة

 
النقاط 

)**( 

 مجموع
 النقاط

 158 98 51 15157200 31 9213200 18 5349600 60 35.3 29720000 إيران  1
 279 157 42 25708200 22 13466200 36 22035600 122 28.2 61210000 باكستان ال 2
 158 98 55.9 16747400 26 7779600 18.1 5383000 60 36.3 29910000 تركيا  3
 53 33 56.2 5887395 22 2304673 21.8 2283722 20 24.8 10475790 العراق  4
 26 16 50.9 2556220 27 1353780 22.1 1104000 10 23.4 5014000 سوريا  5
 20 14 82 2894260 17 593810 1 34930 6 39.9 3493000 الكيان الصهيوني  6
 75 51 65.7 9291000 25.1 3533000 9.2 1308000 24 35.1 12132000 السعودية  7
 14 9 74 1650200 24 535200 2 44600 5 50.5 2230000 الكويت  8
 9 6 65.1 927024 33.9 482736 1 14240 3 50.7 1424000 قطر  9
 6 4 64.2 592566 35 323050 0.8 7384 2 54.2 923000 البحرين  10
 40 26 62.7 4274860 34 2319140 3.3 227000 14 69.2 6821000 االمارات  11
 17 11 54.4 1477710 33.1 895290 12.5 340000 6 55.8 2713000 عمان  12
 34 20 47.7 3386700 14.9 1057900 37.4 2659400 14 23.2 7100000 اليمن  13
 149 91 49 14227640 28 8130080 23 6678280 58 29.2 29036000 مصر  14
 61 37 38.9 4848107 31 3863530 30.1 3751363 24 28.6 12463000 الجزائر  15

 (. 4المصدر: الباحث باالعتماد على ملحق )  
 لكل مليون نسمة من القوى العاملة. النقاط ، نقطتان)*( اعطيت 

 نقاط لكل مليون نسمة من مجموع المشتغلين في الصناعة والخدمات. 4)**( اعطيت النقاط ، 
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 2020( حجم القوى العاملة في بعض دول الشرق األوسط عام 24خريطة )

 
 (. 20المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )                     
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(، نجد ارتفاع نسبة القوى العاملة في قطاعي الصناعة والخدمات في 20وبالنظر الى بيانات جدول )     
(، ولكن ما يعاب على هذه الدول أن أكثر 25دول الخليج ، من مجموع القوى العاملة فيها ، خريطة )

تشكل نسب مرتفعة جدًا من اجمالي المشتغلين في هذه  إذاجنبية ، القوى العاملة فيها هي قوى عاملة 
%( في االمارات ، 96، و)2020%( من اجمالي القوى العاملة في قطر لعام 95الدول ، فقد شكلت )

%( من اجمالي قوة 60%( من اجمالي القوى العاملة في كل من الكويت وعمان والبحرين ، و)80و)
وان هذا الجانب ينطوي على سلبيات كثيرة تتولد في هذه الدول ، أهمها ارتفاع  ،(1)العمل في السعودية

نسب البطالة في قوى العمل الوطنية ، وضعف تولد الخبرات لديها ، السيما في قطاع الصناعة ، الذي 
يعد أهم نشاط اقتصادي ، تتركز عليه عجلة التطور وقوة الدولة ، فضاًل عن أن هذه الدول استقطبت 

عمالة األجنبية في مشروعات يكون دورها ضعيف بتحويل ونقل مستويات اإلنتاج واساليبه الى مستويات ال
التكنولوجيا المتقدمة ، كما أن المدخوالت التي تحصل عليها هذه األيدي العاملة تصدر أكثرها الى 

ول األقل نموًا ، كما هي بينما ترتفع نسب العاملين بالزراعة من مجموع القوى العاملة في الد ،(2)ارجالخ
 (. 25، خريطة )واليمن ومصر والجزائرالحال في العراق وسوريا 

 تقييم دور المقومات الجغرافية في بناء قوة ايران الذكية رابعًا: 
من خالل دراسة المقومات السكانية إليران ، نجد تفوقها في الدور الذي تؤديه هذه المقومات في بناء     

ى دول الشرق األوسط ، وبالتالي مساهمتها الفعالة في بلوغ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية قوتها على مستو 
موقعها الحالي ، وتحديد وزنها ضمن هيكل القوى الصاعدة. فمن خالل جمع نقاط الحجم السكاني المعدل 

مشتغلين في قطاعي بحسب العوامل الجغرافية المؤثرة فيه ، ونقاط الحجم االجمالي لقوى العمل ، ونقاط ال
، (3)الصناعة والخدمات ، التي تعد من اهم المتغيرات السكانية التي تحدد أثر السكان في قوة الدولة

نقطة( بحسب النقاط التي وضعها الباحث لتقييم اهمية هذه المتغيرات في قوة  466حصلت إيران على )
ية المقومات السكانية في بناء قوة الدولة بعد (، وهي بهذا تأتي بالمرتبة الثانية في اهم21الدولة. جدول )

ن إيران ع نقاط المقومات الطبيعية ، نجد أوعند جمع نقاط المقومات السكانية م(. 26الباكستان، خريطة )
(، مبتعدة 21نقطة(، جدول ) 2315جمعت ) إذشغلت المرتبة األولى في أهمية مقوماتها الجغرافية ، 

 (. 27نقطة(، خريطة ) 1526بذلك عن تركيا التي جاءت بالمرتبة الثانية بـ)
                                                           

  . 2020( وزارات التخطيط في دول الخليج ، المراكز الوطنية لإلحصاء والمعلومات فيها ، بيانات عام (1

( احمد مبارك سالم ، كثافة العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون واثرها في سياسات التوطين ، مجلة رؤى استراتيجية ، (2
  . 94، ص2014(، 6العدد )مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ، 

  . 604( محمد محمود ابراهيم الديب ، مصدر سابق ، ص(3
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 2020( عدد العاملين في االنشطة االقتصادية الرئيسة في بعض دول الشرق األوسط عام 25خريطة )

 
 (.20المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )                   
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 (21جدول )
 2020تقييم أهمية المقومات الجغرافية في بناء قوة الدولة لبعض دول الشرق األوسط لعام 

نقاط المقومات  نقاط المقومات السكانية الدول ت
 الطبيعية

مجموع نقاط 
جدول  المقومات الجغرافية

(15) 
جدول 

(20) 
مجموع 
 النقاط

 2315 1849 466 158 308 إيران  1
 1442 603 839 279 560 الباكستان  2
 1526 1067 459 158 301 تركيا  3
 679 565 114 53 91 العراق  4
 305 236 69 26 43 سوريا  5
 137 98 39 20 19 الكيان الصهيوني  6
 1201 1051 150 75 75 السعودية  7
 183 160 23 14 9 الكويت  8
 405 389 16 9 7 قطر  9
 58 48 10 6 4 البحرين  10
 330 270 60 40 20 االمارات  11
 290 262 28 17 11 عمان  12
 304 209 95 34 61 اليمن  13
 843 463 380 149 231 مصر  14
 952 804 148 61 87 الجزائر  15

 (. 20( و)15( و)14المصدر: الباحث باالعتماد على الجداول )  
  

تأسيسًا على ما تقدم ، تتمتع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بمقومات جغرافية جيدة ومهمة، التي      
مثلت بمجموعها الدعامات األساسية لبناء قوتها، إذ أدت دورًا مهمًا في مراحل تطور بنائها، من خالل 

ي استثمار هذه المقومات بالشكل األمثل ، وتعبئتها بالطرق العلمية الصحيحة والمدروسة لخدمة نجاحها ف
 اهدافها ومصالحها داخليًا واقليميًا ودوليًا.  
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 2020( مساهمة المقومات السكانية في بناء قوة الدولة لبعض دول الشرق األوسط  عام 26خريطة )

 
 (.21المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )                   
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 2020( مساهمة المقومات الجغرافية في بناء قوة الدولة لبعض دول الشرق األوسط عام 27خريطة )

 
 (.21المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )                     



 

  الفصل الثالث

 أدوات القوة الصلبة االيرانية 
 

  اإليرانية  االقتصاديةالقوة ادوات المبحث االول : 

 أوالً: الزراعة واالمن الغذائي 

 ثانيًا: الصناعة 

 ثالثًا: الطاقة 

 رابعًا: الخدمات 

 خامسًا: الناتج المحلي االجمالي 

 سادسًا: العقوبات االقتصادية وستراتيجية االقتصاد المقاوم 

 اإليرانيةالعسكرية القوة ادوات الثاني:  المبحث

 قوات الجيش  :أوالً 

 قوات الحرس الثوري ثانيًا: 

 الترسانة العسكرية االيرانية ثالثًا: 

 الفضاء السيبراني االيراني رابعًا: 
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 تمهيد:
ارتبط مفهوم القوة الصلبة بفكر المدرسة الواقعية، الذي يعتمد بالدرجة االساس على المفهوم التقليدي      
ن إذ يرى اصحاب الفكر الواقعي أ .(1)في حقل العالقات الدولية، بوصفه محددًا رئيسًا لسلوك الدولة  للقوة

ن الدولة بحاجة المتالك القوة مستقر بصورة دائمة، لذلك فإه غير نالنظام الدولي يمتاز بالفوضوية وأ
ستقرار، والدفاع عن الصلبة بصورة ملحة ودائمة من اجل تعظيم أمنها، وتحقيق اكبر قدر ممكن من اال

  .(2)ارضها وشعبها
قوة نها قدرة الدولة على استخدام ادواتها الصلبة، كالقوة العسكرية، او البأوتعرف القوة الصلبة      

االقتصادية، للحصول على ما تريد وتحقيق اهدافها ومصالحها، سواء اكانت عن طريق االغراءات 
القوة الناعمة، التي تتجلى بطريقة من  وهي اقدم استخداماً  ،(3)(، او عن طريق التهديدات )العصا()الجزرة

والجبر والتهديد والضغط والتدخل العسكري، اما  لإلكراهعملية وملموسة للغاية، فالقوة العسكرية تستخدم 
دة، كمقاطعة االقتصادية، التي تأخذ صورًا عالقوة االقتصادية فتتمثل ادواتها بالضغط والعقوبات 

الواردات، والحظر على الصادرات، ومنع السفر، وفرض القيود على االستثمار، او تأخذ شكل 
  .(4)سلوكها لصالح الدولة صاحبة القوةيير المساعدات االقتصادية، ومكافأة الدول لتغ

لقد ظلت القوة الصلبة، السيما القوة العسكرية وما تملكه الدولة من اعداد الجيوش والترسانة العسكرية،   
مؤشر القوة الرئيس لدى الدول، والمحور االهم الذي يحرك العالقات الدولية، طوال القرن التاسع عشر 

ب الباردة، التي انقسمت فيها والنصف االول من القرن العشرين، خالل الحربين العالميتين ومدة الحر 
ين، وهما المعسكر الغربي بقيادة الواليات المتحدة، والمعسكر غلب دول العالم الى معسكرين متضادأ

  .(5)بقيادة االتحاد السوفيتي السابق الشرقي
ل مع بداية األلفية الجديدة شهد النظام الدولي تحوالت واحداثًا خطيرة، ادت الى تالشي موجة التفاؤ    

، وما تالها من ازدياد لغة 2001دول العالم بعد الحرب الباردة، السيما بعد احداث أيلول التي اجتاحت 
وجرت العديد من الحوادث التي قامت بها القوى  وة العسكرية بحجة مكافحة االرهاب.التهديد باستخدام الق

رية غير المشروعة، السيما في العظمى في مناطق متفرقة من العالم، التي استخدمت فيها القوة العسك
                                                           

، تطور مفهوم القوة في العالقات الدولية المعاصرة، المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية ( عبيد الحليمي1)
 .  13، ص2020والسياسية واالقتصادية ، برلين، المانيا، 

(2) Matteo Pallaver, Power and its forms: Hard, Soft, Smart, The London School of Economics and 

Political Science, London, 2011, P. 101.                                

(3) Joseph Nye, Power in the Global Information Age: From Realists to Global, New York, 

Routelage, 2004,P.5.                                                                       

 Ellen L. Frost, What is Economic Power, joint force quarterly, 2009,P.143.        (4  ) 

(5) Thomal L. Ilgen, Hard Power, Soft Power Future of Transa Transatlantic Relations, Ashgate 

Publishing Limited Company, Britain, 2006, P.163. .           
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منطقة الشرق االوسط، وانتهكت فيها مواثيق االمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة العسكرية او 
عام كاحتالل افغانستان  .(1)دولةالتهديد باستخدامها ضد السالمة االقليمية، او االستقالل السياسي ألي 

، ودعم االرهاب في سوريا والعراق 2011على ليبيا عام ، والحرب 2003، واحتالل العراق عام 2001
ن القوة لعنف والحروب، ايقنت دول العالم أبعد هذه االحداث الخطيرة التي تنذر بموجه من ا،  واليمن

الناعمة اصبحت ال تكفي وحدها للحفاظ على امنها واستقاللها، وهي احوج ما يكون الى القوة الصلبة 
لم يتمتع استخدام  إذمكملة لألخرى ، ويجب ان تكون احداهما  دع واالكراه ،عادة تطوير ادوات الر وا

فضاًل عن تطور التكنولوجيا  منها. مطلوبة، ولم تحقق الفائدة المرجوةستراتيجية الاحداهما بالكفاءة ال
الحديثة، السيما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وزيادة استخدامها في ادارة الحروب والهجمات 

صبحت تنظر الى القوة الصلبة ا( )ن القوى الصاعدةثم أالحياة المختلفة، االلكترونية، ودخولها مفاصل 
ا احسن استخدامها في محلها الصحيح، كالدفاع عن النفس في حالة تعرضها إذنها ميزة ايجابية على أ

تائج للمخاطر الخارجية، او دورها في اعطاء الدولة وزن جيوبولتيكي يمنحها القدرة في الحصول على ن
  ايجابية في االوساط الدولية.

التنسيق بين ادوات القوة ستراتيجية القوة، يرتكز اساسًا على مفهوم جديد ل ظهور ل ذلك دفع الىك   
ن اصبحت ادوات القوة الناعمة التي روجت لها االوساط العالمية بعد ناعمة وادوات القوة الصلبة، بعد أال

الحرب الباردة ال تكفي وحدها لتحقيق االهداف المرجوة في ظل التحوالت الجديدة في النظام الدولي، وما 
اهداف الدولة ومصالحها، وهي ما اطلق ية في تحقيق صاحبها من حروب ونزاعات، لتكون اكثر فعال

 ستراتيجية القوة الذكية. بعليها 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(1) JoeL H. Westra, International law and the use of Armed force, Routledge, The Taylor and 

Francis Group, London, 2007, P.1.                                               

) يقصد بالقوى الصاعدة هي تلك القوى التي تشهد تحقيق نسب عالية من النمو االقتصادي والتقدم، وتحسن توظيف )
مقوماتها وادواتها من اجل تحقيق اهدافها، كما هو الحال في كوريا الجنوبية، وماليزيا، وسنغافورة، والهند، والباكستان، 

  وايران، وتركيا ، والبرازيل، وجنوب افريقيا.



 .............................................................أدوات القوة الصلبة اإليرانيةالفصل الثالث 
 

  [110] 

 اإليرانية  االقتصاديةالقوة ادوات :   المبحث االول 
ز البيئة الدولية بانها بيئة متغيرة ومتقلبة، وازاء هذه التغيرات المستمرة تحاول الدول باستمرار تاتم      

بكفاءة عالية في اعادة ترتيب عناصر القوة لديها بشكل يتماشى معها، بما يحقق مصالحها واهدافها 
يتجه الواقع الدولي الحالي نحو اعادة ترتيب اولوية عناصر القوة في العالقات الدولية  .(1)المجتمع الدولي

لنسبية ن القوة العسكرية ما زالت تأخذ مكانة االهمية اإذ على الرغم من ألصالح االدوات االقتصادية، 
وات القوة في ن القوة االقتصادية غدت من انجح ادبين ادوات القوة االخرى، إال أن اغلب الدول ترى أ
نتيجة لتنامي التخوف من استخدام االسلحة التقليدية ادارة وتنظيم العالقات الدولية في الوقت الحاضر، 

والمواجهات العسكرية، ويمكن ان تصبح القدرة على استخدام االدوات االقتصادية في التأثير في مجمل 
 .(2)يد اهمية الدبلوماسية االقتصاديةالسيما بعد تزااالحداث االقليمية والدولية أكثر فعالية واوسع انتشارًا، 

ن تتحول الحروب في القرن الحادي والعشرين الى حروب اقتصادية بالدرجة االولى، نتيجة ومن المتوقع أ
لوجود قوى جديدة تسعى في الوصول الى مصاف القوى الكبرى التقليدية ومنافستها، باالعتماد على 

العالقات ن تكون ذات تأثير كبير في ادارة النظام الدولي، وفي مجمل أ قدراتها االقتصادية، ورشحت
الدولية الحالية والمستقبلية، كاليابان والمانيا والصين والهند والبرازيل وايران وجنوب افريقيا وماليزيا، وذلك 

  .(3)صول على مفاتيح القوة االقتصاديةعرفت كيفية الح ألنها
نها القتصادية الى ادوات عسكرية، او أمن السهل ترجمة وتحويل االدوات ا نهوان التجارب اثبتت أ     

ن تخلف تتحمل تكاليفها الكبيرة، في حين أن الحصول على العكس ينتابه كثير من الصعوبات، وذلك أل
وتدهور المجال االقتصادي ينعكس سلبيًا على القوة العسكرية للدولة، بينما ينعدم تأثير التخلف في 

لذلك اصبح تحقيق التطور والتنمية االقتصادية من اجل  .(4)سكرية على قوة الدولة االقتصاديةت العاالدوا
بناء قوة اقتصادية للدولة، مدعومة ومصحوبة بالبحوث والدراسات العلمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة 

ن تنافس بها الدولة في طيع أاجية وتحسين نوعيتها، تستفي فروع االقتصاد المختلفة، من اجل زيادة االنت
  .(5)االقتصادي للدول في الوقت الحالياالسواق الداخلية والخارجية، هي التي تتصدر مكونات االمن 

                                                           
(1) Dale C. Copeland, Economic Interdependence and war, Princeton University Press, United 

Kingdom, 2015, P.17.                                                           

(2) Clayton K. Chun, Economics: a key element of National Power, U.S. Army College Guide to 

National Security, Vol, 2012, P.206.                                     

 2015( بشار احمد العراقي، قياس قوة الدولة االقتصادية_ اعتماد منهجية دلفي في دراسة واقع البلدان العربية سنة 3)
 .  72، ص2018 ربي لألبحاث ودراسة السياسات،المركز الع ،(33)مقارنة بالدول االقليمية، مجلة سياسات عربية، العدد 

( نوار جليل هاشم، قياس قوة الدولة_ اطار تحليلي لقياس قوة الصين مقارنة بدول كبرى، المجلة العربية للعلوم 4)
 .  76، ص2010، (، بيروت ، لبنان25)السياسية، العدد 

(5) David L. Coombes, Representative Government and Economic Power, Ashgate pubco, 1992, P. 66.     
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تنتج ادوات القوة االقتصادية من قدرة الدولة على االستمرار في االنتاج في اوقات السلم والحرب،    
اكبر قدر  بإشباعالسلع والخدمات، التي تسهم  إلنتاجعلى مواردها الذاتية في االعتماد ومدى قدرتها 

ممكن من الحاجات للسكان، ومحاولة تحقيق االكتفاء الذاتي، السيما اوقات الحروب واألزمات السياسية، 
   .(1)الفائض للحصول على العملة الصعبةاو عندما تتعرض الدولة للعقوبات االقتصادية، وتصدير 

لعلمي في ويتطلب ذلك مزيدًا من التطور وتطبيق التكنولوجيا والتقنيات الحديثة واالنفاق على البحث ا
فضاًل عن االدارة الرشيدة التي تتمتع بالكفاءة واالدراك، بما يمنح الدولة قوة  ،(2)فروع االقتصاد المختلفة

ض ارادتها، والتأثير في سلوك اآلخرين اقتصادية تستطيع من خاللها المنافسة في هرم القوة الدولية، وفر 
وهي تستخدم بصيغ  ،(3)بشكل يخدم اهداف الدولة ومصالحهاوقراراتهم، وصياغة العالقات الدولية 

مختلفة، بحسب ستراتيجية الدولة، ووزنها الجيوبولتيكي، وطبيعة السياق الذي تتعامل معه، فقد تكون على 
ريات والحوافز االقتصادية والمساعدات والقروض، وما تولده شكل ستراتيجية الجزرة، التي تتضمن المغ

قد توصل الدول الى حد االفالس، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية  إذمن اعباء خطيرة طويلة االمد، 
ها وال واقتصادية وسياسية خطيرة، وبالتالي تصبح الدولة مسيرة من الخارج، وغير قادرة على التحكم بقرار 

كثيرًا ما اثبتت  إذاو قد تكون ستراتيجية الضغط والعقوبات االقتصادية،  .(4)الداخلي والخارجيبسلوكها 
في حين تسعى الدول الصاعدة والدول االقل نموًا الى تطوير  .(5)أثيرها الواسع على الدول وسكانهات

االقتصادية والسياسية، ادواتها االقتصادية لتحقيق االستقرار واالمن االقتصاديين، والتخلص من التبعية 
واقامة عالقات اقتصادية مع دول العالم مبنية على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة، فضاًل عن دورها 
في التقليل من التأثر باألزمات والعقوبات االقتصادية التي قد تتعرض لها، وهذا يتطلب بناء قاعدة 

تصادية، وتحقيق الزيادة االنتاجية فيها، فكلما كانت االق باألنشطةاقتصادية متينة، قائمة على التنويع 
االنشطة االقتصادية في الدولة متنوعة، ولم تعتمد الدولة على نشاط اقتصادي واحد، ابعدها عن االزمات 

  .(6)ثرها في العقوبات االقتصادية اقلاالقتصادية، وتكون درجة تأ
ومن جانب آخر قد تشكل العقوبات االقتصادية في بعض االحيان جانب قوة لبعض الدول التي   

انها تؤدي الى تماسك سكان الدولة التي  إذتتعرض لها، السيما الدول االقل تقدمًا والدول الصاعدة، 
ثر قدرة على تتعرض للعقوبات، وزيادة شعورهم الوطني، والتفاهم حول قياداتهم السياسية، وتجعلهم اك

، لذلك يرى البعض انه لو كانت 1961مواجهة تلك العقوبات، كما هو الحال في الشعب الفيتنامي عام 
                                                           

 .  281د توفيق، مصدر سابق، صو ( محم1)
  . 593( محمد محمود ابراهيم الديب، مصدر سابق، ص(2
  . 18، ص2010، مقدمة في العالقات الدولية، مطبعة اليرموك، عمان، االردن،  ( هايل عبد المولى طشطوش3)
جون بركنز، االغتيال االقتصادي لألمم_ اعترافات قرصان اقتصاد، ترجمة مصطفى الطناني وعاطف معتمد، الهيئة  4))

 . 10، ص2012المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
(5) Juan C. Zarate, Harnessing the Financial furies: Smart Financial Power and National Security, 

center for Strategic and International studies, the Washington Quarterly, 2009, P.44.                              

 .129محمد حجازي محمد، مصدر سابق ، ص (6)
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ك ألن تتعرض لمثل هذه العقوبات لما استطاعت المقاومة والصمود بوجهها، وذل دولة اخرى متقدمة
وبالتالي يصبح من السهل ، راكز االنتاج وترابطها مع بعضهاز بتعدد ماقتصاد الدول المتقدمة يمتا

  .(1)ريق تعطيل نظام انتاج احد اجزاءهتعطيله عن ط
ن كانت لم تصل الى مصاف الدول المتقدمة، ولكنها ان لديها قدرات اقتصادية جيدة، وأب ز ايرانتتما   

بين مدة األلفية الجديدة، رغم العقوبات االقتصادية التي تطالها حققت نموًا اقتصاديًا جيدًا مع بداية 
واخرى، وما يميز انشطتها االقتصادية هو االنخفاض الحاد في تكاليف االنتاج، بسبب توفر االيدي 

ن معظم المواد االولية المستخدمة في وأل ،(2)ماهرة التي تتقاضى رواتب متواضعةالعاملة الماهرة وغير ال
تها بهفي العالم من ناحية قدرة جنها االعلى تاز بأمك تفرة محليًا، لذلاالقتصادية هي متو انشطتها ا

ز بقدرتها الواسعة على قتصادية الصعبة، فضاًل عن انها تمتاالداخلية على تحمل العقوبات واالوضاع اال
عالية على االستمرار  اقل، مما يجعلها ذات قدرةا ما تعرضت لها وبفوائد إذالالزمة للحرب تأمين االموال 

حرب، وذات قدرة عالية على الحاق الخسائر بالعدو، ومتفوقة عليه في االنتاج االقتصادي في اوقات ال
ن المفاهيم المتشددة التي جاءت بها وا   .(3)ن كان العدو دواًل متقدمةحتى وأ في حالة حروب االستنزاف،

الثورة االسالمية، بضرورة االستقالل االقتصادي واالعتماد على الموارد الداخلية، بدأت تخف مع مرور 
الوقت، واصبح االدراك بضرورة االندماج باالقتصاد العالمي امر البد منه لتحقيق النمو االقتصادي 

جية الى الستراتيجية االيدولو تحولت ايران من التزاماتها  وتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة، لذلك
تها االقتصادية، على النحو اساس قو  ألنهاوسنتناول دراسة االنشطة االقتصادية في ايران،  .(4)البراغماتية

 : اآلتي
 اواًل: الزراعة واألمن الغذائي 

تعد الزراعة ومنتجاتها المتنوعة من ابرز اهتمامات الدول، وذلك لتأثيرها الكبير في حياة الدولة،     
مع االحداث واستقاللها السياسي واالقتصادي، ومراحل نموها وتطورها، وفي قدرتها في التعامل 
باطات الدولة والمستجدات التي تواجهها، لذلك اصبحت من االدوات المهمة التي يتحدد على ضوئها ارت
توفير االمن  وعالقاتها الخارجية، لما لها من اهمية في توفير متطلبات الحياة االساسية للسكان، السيما

ا ما توافر الغذاء للسكان، وبمقادير مستقرة ومناسبة، انصرف الى تحقيق عجلة إذف .(5)الغذائي واالستقرار
ن توفير الغذاء للسكان يأتي في مقدمة اولويات نا فإالتنمية والتطور في مجاالت الحياة المختلفة، ومن ه

  .(6)م ام في اوقات الحرب على حد سواءالحكومات، سواء اكان ذلك في اوقات السل
                                                           

(1) Franklin B. Weinstein, Indonesian Foreign policy and Dilemma of dependence, Ithaca, N.Y., 

Cornell University Press, 1967,P. 27.                                         

 (2) Ali Gheissri, Contemporary Iran- Economy- Society- Politics, Oxford University Press, New 

York, 2003, P. 3.                                                                    

( هادي زعرور، توازن الرعب_ القوى العسكرية العالمية )امريكا، روسيا، ايران، الكيان الصهيوني، حزب هللا، 3)
 .  245، ص2013، ، شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، بيروت1وكوريا الشمالية( ، ط

 .  22بيساران، مصدر سابق ، ص ىاليلو( ا4)
 .   98( صبري فارس الهيتي، الجغرافية السياسية مع تطبيقات جيوبولتيكية استشراقية عن الوطن العربي، مصدر سابق، ص5)

 .  283د توفيق، مصدر سابق، صو( محم6)
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ومن اجل تحقيق ذلك فالبد من توافر االرض الصالحة للزراعة، التي توفر الكميات المطلوبة والكافية    
ين االعتبار عند قياس من المواد الغذائية كمًا ونوعًا ، لذلك تعد من اهم المؤشرات االساسية التي تؤخذ بع

الني، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في فضاًل عن القوى العاملة الزراعية، والتخطيط العق ،(1)قوة الدولة
الزراعة، التي تسهم بمجموعها في زيادة حجم االنتاج الزراعي وتحسين نوعيته وتعدد اصنافه، لذلك 
اصبح حجم االنتاج الزراعي احد االسس الي يقاس عليها الوزن الجيوبولتيكي للدولة، ومن االدوات 

  .(2)الدوليطبيعة سلوكها في المجتمع  المهمة التي تحدد
، (2كم 221400صالحة للزراعة فيها بنحو )قدرت االرض ال إذتمتلك ايران اراضي زراعية واسعة،     

لمزروعة فعاًل ، بينما قدرت مساحة االرض ا(22%( من اجمالي مساحتها، جدول )14.4)وشكلت نسبة 
مساحتها، بحسب البيانات %( من اجمالي 12.7، التي شكلت نسبة قدرها )(2كم 195600فيها بنحو )

، وهي بهذا تأتي بالمرتبة الثانية بين دول الشرق االوسط بمساحة ارضها 2019ئية المتوافرة عام االحصا
(، لذلك حصلت على 29خريطة ) وارضها المزروعة فعاًل بعد تركيا،(، 28الصالحة للزراعة، خريطة )

 ساحة االرض الزراعية في قوة الدولة. ، بحسب النقاط التي وضعها الباحث لتقييم م(نقطة 221)
ية من مساحة االرض المزروعة فعال، ونسبها المئو ( مساحة االرض الصالحة للزراعة، و 22جدول )

  2019بعض دول الشرق االوسط عام 
مساحة االرض  الدول  ت

 2الصالحة للزراعة كم
% من مساحة 

 الدولة
مساحة االرض 
 2المزروعة فعاًل كم

% من مساحة 
 الدولة

النقاط بحسب مساحة االرض 
 )*(الصالحة للزراعة 

 221 12.7 195600 14.4 221400 ايران 1
 197 24.4 190319 25.2 196860 الباكستان 2
 256 29.8 229764 33.2 255893 تركيا 3
 59 13.1 56700 13.7 59336 العراق 4
 54 24.8 45644 29.2 53871 سوريا 5
 4 15.4 3141 19.3 3930 الكيان الصهيوني 6
 38 1.6 35900 1.7 37835 السعودية 7
 0.5 0.8 150 1.0 180 الكويت 8
 0.5 1.6 188 1.9 219 قطر 9
 0.5 2.8 19 8.4 56 البحرين 10
 3 0.7 644 3.0 2542 االمارات 11
 1 0.1 255 0.2 552 عمان 12
 17 2.9 15364 3.1 16684 اليمن 13
 34 2.9 29067 3.4 34044 مصر 14
 82 3.1 75501 3.4 82170 الجزائر  15

 .2020المصدر : االمم المتحدة، منظمة االغذية والزراعة )فاو(، ترتيب دول العالم بحسب مساحة االرض الصالحة للزراعة والمزروعة فعالً عام 

كم 1000)*( اعطيت النقاط، نقطة لكل 
2

 . 

                                                           

( نعيم الظاهر، الجغرافية السياسية المعاصرة )في ظل نظام دولي جديد( ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 1)
 .   74، ص2007عمان، االردن، 

 . 177، ص2010، الجنادرية للنشر والتوزيع، عمان ، االردن، 1نصري ذياب خاطر، الجغرافية السياسية والجيوبولتيكا، ط (2)
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  2020في بعض دول الشرق االوسط عام  الصالحة للزراعة ( مساحة االرض28) خريطة

 
 ( . 22الباحث باالعتماد على جدول )المصدر :                       
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 2019( مساحة االرض المزروعة فعاًل في بعض دول الشرق االوسط عام 29خريطة )

 
 ( . 22المصدر : الباحث باالعتماد على جدول )                     
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، بحسب االحصاءات الزراعية عام (مليون طن 130.1جها الزراعي فقد قدر بنحو )اما حجم انتا    
. 2019بحسب اسعار عام  (مليار دوالر 49981وقدرت قيمته النقدية بنحو )(، 23جدول )، 2019

نقطة( بحسب النقاط التي وضعها الباحث لتقييم حجم االنتاج الزراعي كأداة مهمة  130وحصلت على )
من  الزراعي بعد كل بإنتاجهافي قوة الدولة، وهي بهذا جاءت بالمرتبة الثالثة بين دول الشرق االوسط 

، التي اساسية واداة مهمة لقوتها لذلك يعد االنتاج الزراعي في ايران ركيزة (30الباكستان وتركيا، خريطة )
عملت باستمرار على االستثمار االمثل لمواردها الزراعية، وادخال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة 

، وزيادة االنتاج، وتنوعه، وجودته، حتى في الزراعة، التي انعكست على تحسين نظم االرض الزراعية
الذي قربها  ،(24) تجات الزراعية، جدوللمناصبحت من الدول المتقدمة في انتاج انواع مختلفة من ا

 وتعزيز امنها الغذائي، وهو ركن اساس من امنها القومي . تحقيق االكتفاء الذاتي من  كثيراً 
  ( 23جدول )

  2019حجم االنتاج الزراعي وقيمته النقدية في بعض دول الشرق االوسط عام 
 )*(النقاط  قيمته النقدية/ مليار دوالر حجم االنتاج الزراعي/ مليون طن الدول  ت
 130 49.981 130.1 ايران 1
 228 79.883 228.2 الباكستان 2
 142 64.856 152.4 تركيا 3
 30 9.349 29.6 العراق 4
 39 12.221 38.7 سوريا 5
 25 7.921 25.1 الكيان الصهيوني 6
 56 17.496 55.5 السعودية 7
 2 683 2.1 الكويت 8
 1 262 0.83 قطر 9
 1 159 0.34 البحرين 10
 10 4.560 9.7 االمارات 11
 6 1.743 5.5 عمان 12
 5 1.429 4.5 اليمن 13
 89 28.163 89.4 مصر 14
 69 21.815 69.2 الجزائر  15

 المصدر:
 . 2020البنك الدولي، بيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  -1
 نقطة لكل مليون طن من االنتاج الزراعي . )*( اعطيت النقاط،  
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  2019( اهم المحاصيل الزراعية المنتجة في ايران ونسبها المئوية عام 24جدول )
االنتاج/ حجم  المنتجات  ت

 مليون طن
حجم االنتاج/  المنتجات  ت %

 مليون طن
% 

1  
 

 الحبوب 

 11.6 15.2 الخضراوات الشتوية 4 17.7 22.8 القمح
 3.1 4.1 البقوليات  5 4.9 6.5 الشعير

 3.6 4.8 محاصيل العلف 6 4.6 6.1 الرز
 3.4 4.4 اللحوم الحمراء 7 6.9 8.8 الذرة

 2.7 3.5 اللحوم البيضاء  8 34.1 44.2 المجموع 
 11.9 15.5 منتجات اخرى 9 15.8 20.5 البستنة 2
 100 130.1 المجموع  13.8 17.9 الخضراوات الصيفية  3

، المصدر: جمهورى اسالمى ايران ، مازان برنامه وبودجه كشور، مركز آمار ايران ، نتائج يررس كشاورزى
2020 . 

االساس، هو لغرض توفير الغذاء، الذي اصبح الهاجس الرئيس لدول ن الهدف من الزراعة بالدرجة إ   
نها تبقى بحاجة اكثر الدول بإنتاج زراعي وافر، إال أ العالم في ظل التزايد السكاني المطرد، ورغم تمتع

ال يمكن ان تتمتع اي دولة مهما وصلت اليه من  إذالى انواع وكميات اضافية من المنتجات الزراعية، 
التقدم التكنولوجي باالكتفاء الذاتي، نتيجة لعدم امتالكها كافة مقومات انتاج الغذاء، السيما التطور و 

الظروف المناخية والتربة، لذلك ال يمكنها انتاج كافة انواع المنتجات الزراعية التي يحتاجها شعبها، فضاًل 
  .(1)عن ذلك صعوبة انتاج الكميات المطلوبة من المنتجات التي تزرع فيها

من هنا برزت مشكلة األمن الغذائي في العقود االخيرة، واخذ هذا المفهوم يلقى صدًا واسعًا بين دول      
العالم، وشكلت ستراتيجياته المناسبة تحديًا كبيرًا لها، السيما الدول التي تعاني من النقص بالغذاء ، ليحل 

ونه اكثر تطابقًا وانسجامًا مع التطورات محل مفهوم االكتفاء الذاتي الذي كان سائدًا في السابق، ك
االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية التي شهدتها دول العالم، واختالف تصوراتها عن العالقات الدولية 

  .(2)التي تربطها مع بعضها البعض
توافر الغذاء ألمن الغذائي، بانه ضمان التابعة لألمم المتحدة )الفاو( ا تعرف منظمة االغذية والزراعة    

الكافي واآلمن والمغذي لجميع الناس، وفي جميع األوقات، بغض النظر عن اختالف مستوياتهم 
المعيشية، ويستطيع تلبية احتياجاتهم الغذائية لحياة صحية ونشطة، سواء أكان ذلك عن طريق االنتاج 

لضغوط واألزمات الخارجية المحلي، او عن طريق زيادة حجم التجارة الدولية، بما ال يؤدي الى نشوء ا
  .(3)التي تهدد تحقيقه وتجعله تحت مظلة الخطر

                                                           

علي سالم احميدات الشواورة، الجغرافية االقتصادية في القرية العالمية_ بين شعوب الغنى والرفاه وشعوب الفاقة  1))
 . 467، ص2016والحرمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، االردن، 

(2) Suresh C. Babu, Food Security- Poverty and Nutrition Policy Analysis, Elsevier Inc, All rights, 

reserved, 2009, P.2.                                                             

  Shyam S. Yadav, and climate change, John Wiley, Sons ltd, USA, 2019, P.6.  ((3  
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ن النمو السكاني المتسارع الذي تشهده دول الشرق االوسط، وما ينطوي عليه من زيادة الطلب على إ   
الغذاء، في ظل تقلص مساحة االرض الزراعية، وشحة المياه الالزمة للزراعة، بسبب التغيرات البيئية 

جتماعية واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية ، فضاًل عن السياسات والستراتيجيات الزراعية الخاطئة. واال
ادى الى تفاقم مشكلة االمن الغذائي فيها، ولكن بدرجات متفاوتة بين دولة واخرى بحسب تأثير هذه 

 العوامل على الدول. 
حققت ايران تقدمًا كبيرًا في مجال أمنها الغذائي في العقود القليلة الماضية، وحلت بمركز متقدم عالميًا،    
نقطة(، بحسب  70ن حصلت على )أ(، بعد 25جاءت بالمرتبة التاسعة والثالثين عالميًا، جدول ) إذ
لألمم المتحدة )فاو( عام بعة ه منظمة االغذية والزراعة التاتصدر ؤشر األمن الغذائي العالمي الذي ام

نقطة(، بحسب تصنيف  9.9نها جاءت ضمن مؤشر الجوع العالمي المنخفض، الذي يقل عن )، وأ2020
نقطة(، بحسب النقاط التي وضعها  140المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، لذلك حصلت على )
الوسط ، لتحل بالمرتبة السادسة بين دول الباحث لتقييم مؤشر االمن الغذائي لكل دولة من دول الشرق ا

 (. 30الشرق االوسط، بعد كل من قطر، والكيان الصهيوني، واالمارات، والكويت، والسعودية، خريطة )
لبعض دول له ( المؤشر العالمي للجوع، ومؤشر االمن الغذائي والمرتبة العالمية 25جدول )

  2020الشرق االوسط عام 
تصنيف  المؤشر العالمي للجوع  الدول  ت

 الجوع
مؤشر االمن الغذائي/ 

 100من 
المرتبة العالمية 
 لألمن الغذائي

 )*( النقاط 

 140 39 70.0 منخفض 9.9اقل من  ايران 1
 94 78 46.8 خطير 34.9 -20.0 الباكستان 2
 140 41 69.8 منخفض 9.9اقل من  تركيا 3
 117 74 58.7 متوسط 19.9 -10.0 العراق 4
 77 107 38.4 خطير جداً  49.9 -35.0 سوريا 5
 158 18 79.0 منخفض 9.9اقل من  الكيان الصهيوني 6
 147 30 73.5 منخفض  9.9اقل من  السعودية 7
 150 27 74.8 منخفض  9.9اقل من  الكويت 8
 162 13 81.2 منخفض  9.9اقل من  قطر 9
 137 46 68.4 منخفض  9.9اقل من  البحرين 10
 153 21 76.5 منخفض  9.9اقل من  االمارات  11
 133 50 66.6 متوسط 19.9 -10.0 عمان 12
 71 111 35.6 خطير جداً  49.9 -35.0 اليمن 13
 129 55 64.5 متوسط 19.9 -10.0 مصر 14
 120 70 59.8 متوسط  19.9 -10.0 الجزائر  15

 . 2021)فاو(، ترتيب دول العالم بحسب مؤشر االمن الغذائي، االمم المتحدة، منظمة االغذية والزراعة . 1 المصدر:

واشنطن ،  ، (IFPRI)االمم المتحدة، منظمة االغذية والزراعة )فاو(، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية  -2

 من نقاط االمن الغذائي . واحدة  ةعطيت النقاط، نقطتان لكل درج. )*( ا2021تصنيف الدول بحسب مؤشر الجوع ، 
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  2019في بعض دول الشرق االوسط عام المؤشر العالمي للجوع و ( حجم االنتاج الزراعي ومؤشر االمن الغذائي 30خريطة )

 
 ( . 25،  24) جدوليالباحث باالعتماد على المصدر :                    
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ارتفاع مؤشر االمن الغذائي في دول  تضح(، ي30(، وخريطة )25من خالل تحليل بيانات جدول )   
ز هذه الدول تامت إذالخليج، وانخفاض مؤشر الجوع فيها، على الرغم من انتاجها الزراعي المنخفض، 

تعتمد في تحقيق امنها الغذائي على الغذاء المستورد، فهو يشكل بصورة عامة، و يلة السكان بانها دول قل
%( من اجمالي الغذاء المستهلك فيها، لذلك قد تواجه هذه الدول تحديات في امنها 90 -80بحدود )

ء، وما يصاحبها من قد تصبح تحت رحمة الدول المصدرة للغذا إذالغذائي في الحاضر والمستقبل، 
دة، هذا فضاًل عن مشكالت ارتفاع اسعار السلع الغذائية المستوردة بصورة مستمرة، ع ضغوط دولية

 وضعف التمويل المالي في حالة انخفاض اسعار النفط.   
بينما ينخفض مؤشر األمن الغذائي بصورة كبيرة في كل من سوريا واليمن والباكستان، التي يكون فيها  

 ألعدادني سوريا واليمن من انخفاض االنتاج الزراعي قياسًا تعا إذمؤشر الجوع خطير وخطير جدًا، 
 فأنهاالسكان المتزايدة، فضاًل عن المشكالت االمنية والسياسية واالقتصادية التي تواجهها، اما الباكستان 

ن اعداد السكان الضخمة فيها يجعل االنتاج الزراعي ال يكفي من انتاجها الزراعي المرتفع إال أعلى الرغم 
 في حين تتصفتزايد معدل االفواه اآلكله، لذلك ينخفض فيها مؤشر االمن الغذائي بدرجة خطيرة.  عالةإل

دول مصر والجزائر والعراق بأمن غذائي ومؤشر جوع متوسط، بسبب النقص في انتاج الغذاء مقابل 
 اجهها. الزيادة في السكان، والمشكالت االمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تو 

ز دولتا تركيا وايران بأمن غذائي مرتفع ومستقر، وانخفاض في مؤشر الجوع، وانتاج زراعي بينما تمتا   
فهما يعدان من الدول الرئيسة في انتاج القمح عالميًا مرتفع يلبي حاجة السكان من الغذاء في كل منهما، 

تأتي ايران بالمرتبة  إذ بقوة في ميدان العالقات الدولية، الذي يعد من المحاصيل الستراتيجية التي دخلت
الثالثة عشرة عالميًا في انتاجه، وبالمرتبة الثالثة بين دول الشرق االوسط، بعد كل من الباكستان وتركيا، 

 . 2020عام  (مليون طن22.8(، وقدر انتاجها من القمح بنحو )26جدول )
 

  2020انتاج القمح في بعض دول الشرق االوسط ومراتبها العالمية عام  ( 26جدول )
 / مليون  االنتاج الدول  ت

 طن
المرتبة 
 العالمية

 / مليون  االنتاج الدول  ت
 طن

المرتبة 
 العالمية

 - 0.009 قطر 9 13 22.8 ايران 1
 - - البحرين 10 8 27.1 الباكستان 2
 - 0.09 االمارات  11 11 23.6 تركيا 3
 - 0.3 عمان 12 30 5.2 العراق 4
 - 0.9 اليمن 13 38 2.2 سوريا 5
 18 10.8 مصر 14 - - الكيان الصهيوني 6
 - 1.6 السعودية 7

 35 5.0 الجزائر 15
 - 0.2 الكويت 8

 .  2021عام المصدر : االمم المتحدة، منظمة الزراعة والتغذية )فاو(، اهم الدول المنتجة للقمح في العالم، بيانات 
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  ثانيا: الصناعة    
، السياسية، والعسكريةتعد الصناعة من االدوات االكثر اهمية في التعبير عن قوة الدولة االقتصادية، و     

الثقيلة، كالحديد والصلب،  وهي الركيزة االهم التي تحدد مستوى قوتها، السيما الصناعات الستراتيجية
وصناعة السيارات، واآلالت والمعدات الثقيلة، والصناعات التكنولوجية، والصناعة العسكرية، فضاًل عن 

ن القوى العظمى لقوة الدولة، وما يدل على ذلك أ ن تطورها يعد مؤشراً أ إذالصناعات االلكترونية الدقيقة، 
  .(1)ية هي دول صناعية بالدرجة االساسالحال
ن تمتلك مقدرة صناعية، تستطيع من خاللها توفير وال يمكن أن تكون الدولة متقدمة من دون أ     

، فضاًل  االحتياجات الضرورية لسكانها من السلع المصنعة، التي تسهم في رفع مستوى الرفاهية لديهم
، بما تراه مناسبًا لضمان  لحةعن انتاج االدوات والمعدات العسكرية المتطورة الالزمة لتسليح قواتها المس

حماية امنها واستقرارها، لذلك اعتبرت الصناعة ابرز المعايير التي تعتمد للتمييز بين الدول المتقدمة 
دة ومهمة تفوق اهمية االنشطة االقتصادية االخرى، وتعطي الصناعة للدولة مزايا ع ،(2)والدول المتخلفة

لة، وتسهم بدرجة كبيرة في تستوعب اعداد كبيرة من االيدي العام ي تعد ابرز االنشطة االقتصادية التيهف
 موارد الدولة بالشكل االمثل، وتعمل على تشجيع رؤوس االموال على االستثمار واقامة المشاريع استثمار

فضاًل عن دورها في تحقيق األمن الغذائي سواء اكان من خالل . (3)في االنشطة االقتصادية المختلفة
من خالل دورها في  ، ام ي تطوير االنتاج الزراعي وزيادة انتاجيته وتنويع اصنافههلفعالة فمساهمتها ا

تصنيع المنتجات الزراعية وتحويلها الى سلع اكثر نفعًا للسكان، لذلك فهي تدعم السوق المحلية بكم هائل 
من المواد المصنعة تلبي احتياجات السكان، وتحويل الفائض الى التجارة الدولية لتوفير العمالت الصعبة 

دة هيكلة االقتصاد، وذلك من خالل تحويله الى اقتصاد من هنا فهي تسهم بدرجة كبيرة في اعا .(4)للدولة
  ع ونقله وتحويله الى مجتمع متطور.متقدم، مما يؤدي الى رفع المستوى المعاشي للمجتم

تستخدم عدة معايير لقياس قدرة الدولة الصناعية، منها حجم االنتاج، وعدد العاملين في قطاع    
في الناتج المحلي االجمالي للدولة. ويعمل التطور العلمي الصناعة، ومدى مساهمة االنتاج الصناعي 

والتقني واالبتكارات المستمرة على تطوير الصناعات واعادة تشكيلها، وادخال تحسينات مستمرة في 
  .(5)ياة افضل، ومستوى اعلى من الرفاهمنتجاتها من اجل تحقيق ح

                                                           

عارب صادق سيان، االنعكاسات الجغرافية السياسية لمشكلة التبعية االقتصادية على األمن االقليمي لدول مجلس التعاون  ( سيروان1)
  . 136، ص2011لدول الخليج العربي، دراسة في الجغرافية السياسية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، االردن ، 

، دار 1رافية السياسية بين النظرية والتطبيق الجيوعسكري، ط( محمد عرب الموسوي، وماجد صدام سالم، الجغ2)
 .  92، ص2019الرضوان للنشر والتوزيع، عمان ، االردن، 

 .  144( صبري فارس الهيتي، الجغرافية السياسية مع تطبيقات جيوبولتيكية، مصدر سابق ، ص3)
 . 287، ص2020وفاء كاظم عباس الشمري، الجغرافية السياسية، الدار المنهجية للنشر والتوزيع، عمان، االردن،  4))

(5) Jordi Canals, The future of management in an Al-World- Redefining purpose and strategy in the 

fourth industrial revolution, Springer Nature Switzerland AG, 2020, p.5.               
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، اتجهت الحكومة الجديدة الى بناء قاعدة صناعية 1979بعد نجاح الثورة االسالمية في ايران عام    
متطورة، معتمدة بذلك على العوائد المالية المتوافرة من جراء تصدير النفط والغاز الطبيعي، وكانت اولى 

ير المؤسسات التربوية ومؤسسات الخطوات التي اتبعتها قيامها بتأميم الصناعات االيرانية القائمة، وتطو 
التعليم العالي، وتشجيع ودعم البحوث والدراسات الخاصة بتطوير الصناعة وتنميتها بالشكل المستدام، 
والبدء بأنشاء الصناعات الستراتيجية الضخمة الكثيفة رأس المال، ذات التكنولوجيا العالية، كالصناعات 

رات، فضاًل عن وصناعة السياوالصناعات الهندسية، البتروكيمياوية، وصناعة الحديد والصلب، 
(، على العمل 2018 -1989وقد ركزت خطط التنمية الخمسية المتعاقبة ) .(1)الصناعات العسكرية

لتحقيق االكتفاء الذاتي في المنتجات الصناعية، من خالل زيادة حجم االستثمارات في القطاع الصناعي، 
وكاملة الصنع، ( )ركيز على انتاج السلع الرأسمالية الوسيطةواصالح هيكل االنتاج عن طريق الت

واالعتماد على الموارد المحلية، فضاًل عن التحرك باتجاه التصنيع الموجه للتصدير، بهدف تشجيع 
ن ك ألتصدير السلع المصنعة والتواجد الدائم في االسواق العالمية، بداًل من تصدير المواد االولية، وذل

المضافة للسلع المصنعة تكون اكبر بكثير من القيمة المضافة للمواد االولية، لذلك شهد االنتاج القيمة 
صادية التي تطالها بين مدة الصناعي نموًا مطردًا، على الرغم من األزمات العالمية والعقوبات االقت

بصورة مستمرة خالل فقد اخذ متوسط االستثمار السنوي في القطاع الصناعي االيراني يزداد  .(2)واخرى
ايراني في الخطة الخمسية  (لايرمليار  11975، فبعد ان كان قد بلغ نحو )الخطط الخمسية الماضية

ايراني خالل الخطة الخمسية السادسة  (لايرمليار  62243(، وصل الى نحو )1993-1989)االولى 
الصناعي من الناتج المحلي (، ونتيجة لذلك ازدادت نسبة مساهمة االنتاج 3(، شكل )2014-2018)

%( من الناتج المحلي 9.6ن كان قد شكل نحو )الخطط الخمسية المتعاقبة، فبعد أ االجمالي خالل
%( من 35.8(، ازدادت مساهمته الى نحو )1993-1989االولى )االجمالي في الخطة الخمسية 

 (4، شكل )2019ت من عام تي بدأالاجمالي الناتج المحلي االيراني خالل الخطة الخمسية الحالية 
( نجد اختالف اهمية تطور الصناعات في اجمالي الناتج 27ومن خالل تحليل بيانات جدول )   

( شكلت 1998-1994الصناعي االيراني بين خطة خمسية واخرى، ففي الخطة الخمسية الثانية )
 إذاالنتاج الصناعي االيراني، الصناعات االستهالكية )الغذائية، والمنسوجات، والخشبية( اهمية كبيرة في 

                                                           
(1) Jalali Naini AR, Economic growth and economic policy in Iran (1950- 2003), Nugent JB, 2007, P.26.  

) يقصد بالسلع الرأسمالية السلع المتينة التي تستخدم في انتاج السلع والخدمات المختلفة، وهي من عوامل االنتاج )
  الرئيسة، مثل خطوط االنتاج المختلفة، وادوات التصنيع، والمعدات اليدوية، والمواد االولية المصنعة.  

 (2) Pooya Al-aedini, and Mohamad R. Razavi, Industrial- Trad and Employment policies in 

Iran, Islamic Azad University, Tehran, Iran, 2018, P.4.                     
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%( من اجمالي قيمة االنتاج الصناعي، ولكنها انخفضت خالل مدة الخطة 45.6بلغت نسبتها نحو )
قيمة االنتاج الصناعي، فضاًل عن %( من اجمالي 20.1( الى نحو )2018-2014)الخمسية السادسة 

%( 21.4الخطة الخمسية الثانية، الى )%( خالل 30.9ن اليد العاملة الصناعية فيها انخفضت من )أ
 من اجمالي اليد العاملة الصناعية في ايران خالل مدة الخطة الخمسية السادسة . 

 الخمسية قطاع الصناعي في ايران خالل الخطط( تطور متوسط االستثمار السنوي في ال3شكل )
 1989-2018  

  .Statistical Center of Iran. Natay eje amargiri meqdare masrafe enerji  dar 2019المصدر: 
 ( تطور مساهمة الصناعة في الناتج المحلي االجمالي في ايران خالل الخطط الخمسية4شكل )

 1989-2019  

 
 المصدر :

 1. Central Bank of Iran. Trad and economy. data year 2020.              

2. Mohamad R. Razavi. Industrial development in Post- revolutionary Iran. Islamic Azad 

University. 2018. P.40.                                                      
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وااليدي العاملة في اهم الصناعات االيرانية والقيم المضافة ( تطور نسب االنتاج 27جدول )
 خالل الخطط الخمسية الثانية والرابعة والسادسة 

 ت
 المدة الخمسية        

 
 نوع الصناعة

 % من العمالة الصناعية % من قيمة التصنيع المضافة % من قيمة االنتاج الصناعي
 الثانية
1994-
1998 

 الرابعة
2004-
2008 

 السادسة
2014- 
2018 

 الثانية
1994- 
1998 

 الرابعة
2004- 
2008 

 السادسة
2014-
2018 

 الثانية
1994-
1998 

 الرابعة
2004- 
2008 

السادسة 
2014-
2018 

الصناعات االستهالكية )غذائية،  1
 21.4 24.5 30.9 15.4 15.7 37.9 20.1 27.6 45.6 منسوجات، خشبية(

ية الصناعات الكيميائ 2
 32.8 29.0 27.6 60.2 41.2 29.8 49.7 31.2 24.4 يرالتكر والبتروكيميائية ومنتجات 

 24.4 26.3 22.9 8.0 23.3 20.8 8.7 17.5 19.5 الصناعات االنشائية 3

الصناعات الكهربائية  4
 11.3 10.6 15.0 4.9 8.6 8.2 5.0 8.2 7.2 وااللكترونية

صناعة السيارات والمعدات  5
 واآلالت الثقيلة

3.3 15.5 16.5 3.3 11.2 11.5 3.6 9.6 10.1 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
 Mohamad R.Razavi. Industrial development in Post- revolutionary Iran. Islamic Azad المصدر:

University. 2018. P. 42.         
      

%( من اجمالي قيمة 19.5من ) والحال نفسه ينطبق على الصناعات االنشائية، التي انخفضت    
%( من اجمالي قيمة االنتاج الصناعي 8.7االنتاج الصناعي خالل مدة الخطة الخمسية الثانية، الى )

%( في الخطة الخمسية 22.9خالل مدة الخطة الخمسية السادسة، ولكنها ارتفعت فيها نسبة العمالة من )
وكذلك  اعية خالل مدة الخطة الخمسية السادسة.%( من اجمالي اليد العاملة الصن24.4الثانية الى )

%( خالل مدة الخطة 7.2الحال بالنسبة للصناعات الكهربائية وااللكترونية، فقد انخفضت نسبتها من )
خالل مدة الخطة الخمسية  %( من قيمة اجمالي االنتاج الصناعي االيراني5الخمسية الثانية الى )

%( خالل مدة الخطة الخمسية الثانية 15ملة الصناعية فيها من )كما انخفضت نسبة اليد العا السادسة،
 %( من اجمالي اليد العاملة الصناعية في ايران خالل مدة الخطة الخمسية السادسة.11.3الى )
بينما نجد تطور اهمية صناعات اخرى خالل الخطط الخمسية المتعاقبة، كما هو الحال في     

%( خالل 24.4تطورت نسبة مساهمتها من ) إذيائية ومنتجات التكرير، الصناعات الكيميائية والبتروكيم
لخطة %( من اجمالي قيمة االنتاج الصناعي االيراني خالل مدة ا49.7مدة الخطة الخمسية الثانية، الى )
%( خالل مدة 27.6ن نسبة اليد العاملة الصناعية فيها ازدادت من )الخمسية السادسة، فضاًل عن أ

مدة الخطة  %( من اجمالي اليد العاملة الصناعية االيرانية خالل32.8ة الثانية، الى )الخطة الخمسي
نسبة مساهمتها  تطورت إذسيارات والمعدات الثقيلة، صناعة الل وكذلك الحال بالنسبةالخمسية السادسة. 
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الصناعي %( من اجمالي قيمة االنتاج 16.5%( خالل مدة الخطة الخمسية الثانية ، الى )3.3من )
بشكل مطرد، فبعد ان وزاد عدد اليد العاملة الصناعية فيها  ،االيراني خالل مدة الخطة الخمسية السادسة

%( من اجمالي اليد 10.1%( في الخطة الخمسية الثانية، وصلت الى نحو )3.6بلغت نسبتها نحو )
. وهذا دليل على اتجاه ايران (27العاملة الصناعية في ايران خالل مدة الخطة الخمسية السادسة، جدول )

 نحو اعطاء االولوية الى الصناعات الستراتيجية المهمة، التي تعتمد عليها كثيرًا في بناء قوتها الصلبة. 
بشكل مطرد خالل الخطط الخمسية  اناير لصناعي في تطور القطاع امن خالل ما سبق يتضح     

شهدت خالل الخطط  إذالمتعاقبة، فهي تعد من الدول التي تطورت صناعيًا في نهاية القرن العشرين، 
علمية انعكست على تطور صناعتها، التي اسهمت في تقليص الفجوة بينها وبين الخمسية االخيرة ثورة 

، 2020عام  (مليار دوالر 177950الصناعي نحو )يمة انتاجها الدول المتقدمة صناعيًا، فقد بلغت ق
وهي بهذا جاءت بالمرتبة الرابعة في انتاجها الصناعي بين دول الشرق األوسط ، بعد كل (، 28جدول )

، بحسب النقاط التي (نقطة 178(، وحصلت على )31خريطة )من تركيا والسعودية والكيان الصهيوني. 
 الصناعي في قوة الدولة. وضعها الباحث لتقييم اهمية االنتاج 

ن الصناعة من االدوات التي طورتها ايران بشكل الفت للنظر بعد نجاح من خالل ما تقدم يتضح أ     
، حتى غدت من الوسائل االكثر فعالية التي تستند اليها عند تطبيق 1979الثورة االسالمية فيها عام 

 . قوتها الذكية على المستوى المحلي واالقليمي والدولي
 

   ( 28جدول )
 2020قيمة االنتاج الصناعي في بعض دول الشرق االوسط عام  

قيمة االنتاج الصناعي  الدول  ت
 / مليار دوالر

النقاط 
 )*( 

 قيمة االنتاج الصناعي الدول  ت
 / مليار دوالر

 )*(النقاط 

 117 117.399 قطر 9 178 177.950 ايران 1
 17 16.699 البحرين 10 123 123.023 الباكستان 2
 170 169.699 االمارات 11 404 403.847 تركيا  3
 37 37.499 عمان 12 103 102.642 العراق 4
 13 13.313 اليمن 13 22 22.144 سوريا 5
 140 140.702 مصر 14 221 220.770 الكيان الصهيوني 6
 304 303.882 السعودية 7

 79 79.277 الجزائر 15
 72 72.015 الكويت 8

 . 2021المصدر: البنك الدولي، ترتيب دول العالم بحسب االنتاج الصناعي، عام 
 )*( اعطيت النقاط، نقطة لكل مليار دوالر من قيمة االنتاج الصناعي. 
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 2020( حجم اإلنتاج الصناعي في بعض دول الشرق األوسط عام 31خريطة )

 
 (.28جدول )المصدر: الباحث باالعتماد على                     
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  ثالثًا : الطاقة
مجتمع، وال يمكن االستغناء عنها بأي حال من  أليتعد القوى المحركة منتجًا مهمًا جدًا وضروريًا       

نها ووصفت بأ .(1)كثر تعقيداً االحوال، فهي تلبي احتياجات المجتمعات كافة، سواء اكانت البسيطة او اال
الكبيرة في تعزيز متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية، وهي وقود  ألهميتهادم الحضارة الحديثة، 

ومساهمتها الفعالة في خلق فرصًا جديدة للنمو  ،(2)لتسيير عجلة الحياة اليومية رئيساالنسان والمحرك ال
فضاًل عن  ،(3)دورًا مهمًا في تحقيق متطلبات األمن القومي دم والحد من الفقر، لذلك فهي تؤديوالتق

اهميتها العسكرية في تسيير آالت الحرب، فالدول التي تمتلك قدرًا كافيًا من مصادر الطاقة المتنوعة 
صها اكبر في حسم المعارك ا ما تعرضت لها، ومن ثم تصبح فر إذتستطيع المطاولة في الحروب 

كبير على العالقات الدولية ونتيجة ألهمية الطاقة في عصب الحياة الحديثة، اصبح لها تأثير  .(4)لصالحها
   .(5)هلكةتالقائمة في النظام الدولي الحالي، التي تتولد بين الدول المنتجة لها، ودول العبور، والدول المس

التي توفرها الطاقة الحديثة، البد من تحقيق وفرة في انتاجها، وتنويع ولغرض التمتع بالخدمات     
ن توافرها وتحقيق الزيادة المستمرة في انتاجها، تكون في متناول الجميع، لذلك فإ وبأسعارمصادرها، 

وضمان انتظام تدفقها، بما يؤدي الى رخص اسعارها، يعد عاماًل مهمًا في زيادة قوة الدولة، حتى 
ني من ااما الدول التي تع ،(6)للطاقة اصبحت قوة الدولة ودرجة تقدمها تقاس على مدى انتاجها واستهالكها

نها تعاني من مشكالت سياسية واقتصادية واجتماعية، تعيق استثمارها نقص في القوى المحركة، او أ
ف سياسي بالشكل االمثل، تصبح دواًل مستوردة لها من الخارج، وهذا بحد ذاته يشكل عامل ضع

  .(7)واقتصادي وربما أمني لها
تسعى الدول الى تحقيق كفاءة في انتاج الطاقة، او ضمان الحصول عليها من الخارج بما ال يؤدي     

وسيادتها، لذلك فهي تضع على رأس قائمة اولوياتها تأمين توافرها وتدفقها بصورة  بأمنهاالى المساس 
في دة تواجه تحديات ع نهافإمستمرة، فضاًل عن استهالكها واستخدامها بالشكل العقالني. ولكن مع ذلك 

والنمو االقتصادي، صناعة واستهالك الطاقة، تتمثل بتصاعد استهالكها نتيجة تزايد اعداد السكان، 
والتوزيع الجغرافي غير المنتظم لمصادرها، كما ينبغي تحقيق التوفيق في استهالك الطاقة وحماية البيئة، 

                                                           

دار المؤلف للنشر ، 1ط، ترجمة مارك عبود، الحاضر والمستقبل -اقة النووية( لودوفيك موت، الطاقة النفطية والط1)
 .  26، ص2014والتوزيع، الرياض، 

 . 7، ص2011، الجنادرية للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن، 1نصري ذياب خاطر، جغرافية الطاقة، ط 2))
 Antoine Halff, Inside Geography of Energy, Newedge USA, LLC, 2010, P.19. (3  ) 

(4)Timothy C. Lehmann, The Geopolitics of Global Energy, Lynne Rienner Publishers, London, 2017, 

P.6.  

(5) Daniel Scholten, The Geopolitics of Renewables, Springer International publishing AG, The 

Netherlands, 2018, P.39.                                            

(6) Barry Borton, Energy Security Managing risk in a Dynamic, legal and regulatory environment, 

Oxfort University Press, 2004, P.15.                                        

 .  373( محمد محمود ابراهيم الديب، مصدر سابق، ص7)
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جية، كما هو الحال في سعي القوى العظمى فضاًل عن السعي لحماية مصادرها من التهديدات الخار 
  .(1)الموجودة منها في الدول النامية باستخدام القوة في سبيل السيطرة على مصادرها والتحكم فيها، السيما

ومن اجل التقليل من االعتماد على مصادر طاقة الوقود االحفوري، اتجهت اغلب دول العالم الى     
السيما الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة المائية والطاقة اكتشاف مصادر بديلة للطاقة، 

، ويحاول العالم تطوير طاقة الرياح، والمد والجزر، وحرارة باطن االرض وغيرها، ولكن رغم ذلك الشمسية
الت تبقى الطاقة المائية والطاقة النووية هما االكثر استخدامًا في انتاج الطاقة الكهربائية، والمجا

  .(2)والغاز الطبيعي في الوقت الحاضر العسكرية، بعد النفط
تعد ايران من اكثر دول الشرق االوسط انتاجًا للطاقة، ومن اكثرها استهالكًا لها، ويوضح التطور     

ية، والسياسية التي التاريخي لقطاع الطاقة في ايران، مدى اهميته في التطورات االقتصادية، واالجتماع
 ،1979الداخلية والخارجية، السيما بعد نجاح الثورة االسالمية فيها عام  الدولة، وفي ستراتيجياتهاشهدتها 

ن كان االعتماد منصبًا على ادر الطاقة بين مدة واخرى، فبعد أوقد حدثت تغييرات مهمة في اهمية مص
الى ادخال الغاز الطبيعي في  1979بعد عام النفط طوال مدة الحكم الملكي، سعت الحكومة الجديدة 

االستهالك المحلي للطاقة، وزيادة كمياته المخصصة للتصدير، من اجل تنويع الموارد المالية، والتقليل 
تضمنت ستراتيجية الطاقة في ايران استثمار وتطوير مصادر  2010من االعتماد على النفط، وبعد عام 
ة انتاج الطاقة الكهربائية، وذلك من اجل التقليل من االعتماد على الطاقة المتجددة وادخالها في خدم

  .(3)في مجاالت متعددة اخرى استثمارهامصادر الوقود االحفوري في انتاج الكهرباء، ليتم 
لقد تم دراسة احتياطي وانتاج مصادر طاقة الوقود االحفوري )النفط والغاز الطبيعي( في ايران في    

المقومات الطبيعية التي اسهمت في بناء قوتها، لذلك سنتناول في هذا من تبارها الفصل الثاني، باع
المبحث دراسة الطاقة الكهربائية، والطاقة النووية، باعتبارهما نتاج مقوماتها الجغرافية، ومن االدوات 

 المهمة التي تستخدمها ايران في تطبيق ستراتيجية قوتها الذكية في الداخل والخارج. 
 

 الطاقة الكهربائية  .1
تعد الطاقة الكهربائية من القطاعات الخدمية االكثر اهمية في جميع مرافق الحياة، السيما في     

في كافة مجاالت حياته اليومية، سواء  لإلنسانمجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية، وهي اهم رفيق 
في المعمل، حتى غدا ال يقدر على قضاء معظم حاجاته اال بواسطة الطاقة  نزل اماكان في الم

ه وتستهلكه من الكهربائية، واصبح يقاس تقدم الدولة االقتصادي والصناعي والحضاري على ما تنتج
                                                           

مارات للدراسات ، مركز اال1االبتكار واالسواق والجغرافية السياسية، ط -( احمد ياسين، االتجاهات المستقبلية للطاقة1)
 .  22، ص2015والبحوث االستراتيجية، ابو ظبي ، االمارات ، 

 .  204( نصري ذياب خاطر، الجغرافية السياسية والجيوبولتيكا ، مصدر سابق، ص2)
(3) Atabi. F, Renewable energy in Iran- Challenges and opportunities for Sustainable development, 

International Journal of Environmental Science Technology, 2014, P.69    



 .............................................................أدوات القوة الصلبة اإليرانيةالفصل الثالث 
 

  [129] 

ز بسهولة تحويلها الى انواع اخرى من سهلة االستخدام بصورة عامة، وتمتا وهي .(1)الطاقة الكهربائية
عن مصادر  ة، كالوقود االحفوري، والوقود النووي، فضالً ويمكن الحصول عليها من مصادر عد، الطاقة

  .(2)الطاقة المتجددة
ن تم استثمار مصادرها بالشكل االمثل ، بعد أ1979اقة في ايران بعد عام ادى اعادة هيكلة قطاع الط   

، وقد سارت هذه الحقيقة نحو تحقيق االكتفاء وتنويعها، الى زيادة القدرات االجمالية للكهرباء المنتجة فيها
الذاتي من الطاقة الكهربائية، فضاًل عن ترسيخ ستراتيجية مكانة ايران كدولة مصدرة للكهرباء، وجعلها 
ركنًا مهمًا يسهم في تنويع مصادر االقتصاد االيراني، وتحقيق النمو المستمر فيه، وقد وصل عدد 

 .(3)(، وهي تعمل بمصادر مختلفةمحطة 400نحو )الى  2015ئية عام محطاتها المنتجة للطاقة الكهربا

(، حتى اصبحت من بين 5لذلك تطور انتاج واستهالك الطاقة الكهربائية في ايران بشكل مطرد، شكل )
بلغ اجمالي انتاجها من الكهرباء  إذدول الشرق االوسط االكثر انتاجًا واستهالكًا للطاقة الكهربائية، 

، في حين بلغ استهالكها للكهرباء نحو 2018جيجا واط/ ساعة(، بحسب بيانات عام  310890)
(، وهي بهذا تأتي بالمرتبة الثانية بين دول الشرق 29جيجا واط/ ساعة( لنفس العام، جدول ) 238900)

نقطة(  311) وقد جمعت (.32ودية، خريطة )االوسط في انتاج واستهالك الطاقة الكهربائية بعد السع
وهذا دليل على  ة الكهربائية في بناء قوة الدولة،بحسب النقاط التي وضعها الباحث لتقييم أهمية الطاق

تحقيق النمو والتطور في قطاع الصناعة والقطاعات االقتصادية االخرى، فضاًل عن التطور االجتماعي 
اجات السكان التي تعمل بالطاقة الكهربائية، التي ادت الى زيادة والحضاري والخدمي، وزيادة وتطور ح

استهالكها من الكهرباء، ولكن انتاجها الكبير منها اسهم في تغطية استهالكها الداخلي، وتحقيق االكتفاء 
ن معظم انتاج واستهالك الطاقة الكهربائية في (، يتضح أ29ل تحليل بيانات جدول )ومن خال ،(4)الذاتي
االوسط، يأتي من ثالث دول وهي كل من )السعودية، وايران، وتركيا(، وهي الدول االكثر نموًا،  الشرق

فقد شهدت تطورات اقتصادية وخدمية وعمرانية، جعلتها تطور من انتاجها واستهالكها للكهرباء، فضاًل 
تها بالشكل االمثل عن ما تتمتع به هذه الدول من توافر مصادر الطاقة المتنوعة والرخيصة التي استثمر 

من استهالك الكهرباء على يد فيها متوسط حصة الفرد الواحد لتحقيق الزيادة في انتاج الكهرباء، والتي يز 
(، وبالتالي فهي تتمتع باالكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية، 33كيلو واط/ ساعة(، خريطة ) 2001)

                                                           

  . 301( رضا عبد الجبار الشمري، مصدر سابق، ص(1
2) Daniel Scholten, OP. Cit, P.58.                                                    )  

(3) International Energy Agency (IEA), non- OECD Balances Paris, International Energy Agency, 

2019, P.115.                                                                 

 Alic. J, Invest in Iran's renewable energy, Christian Science Monitor, 2015, P.10.(4 )  
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 2020لغت صادرات ايران من الطاقة الكهربائية عام وتصدير الفائض منها، السيما ايران والسعودية فقد ب
 مليار كيلو واط/ ساعة(. 8225نحو )

 
  2020 -1990تطور انتاج واستهالك الطاقة الكهربائية في ايران للمدة من   ( 5شكل )

 
  .The World Bank Group. Iran Statistics. 2020المصدر: 

 
 
 
 
 

الفرد الواحد من الطاقة الكهربائية في بعض دول ( انتاج واستهالك ومتوسط حصة 29جدول )
  2018الشرق االوسط عام 

 )*(النقاط  متوسط حصة الفرد الواحد كيلو واط/ ساعة جيجا واط/ ساعة -االستهالك جيجا واط/ ساعة -االنتاج الدول ت
 311 3022 238900 310890 ايران 1
 141 448 82400 140600 الباكستان 2
 303 2847 207800 302500 تركيا 3
 103 1328 42160 103300 العراق 4
 36 989 23200 35892 سوريا 5
 70 7319 59300 69600 الكيان الصهيوني 6
 384 9401 319000 383800 السعودية 7
 74 19062 54374 74200 الكويت 8
 40 15055 34750 39500 قطر 9
 13 18130 25515 13086 البحرين 10
 137 16195 96313 136900 االمارات 11
 37 7450 25698 37300 عمان 12
 6 220 5290 5834 اليمن 13
 200 1683 143500 200000 مصر 14
 76 1363 49836 76400 الجزائر 15

الفرد المصدر: البنك الدولي، وكالة الطاقة الدولية، احصاءات وموازين الطاقة، قائمة الدول بحسب انتاج واستهالك ومتوسط حصة 
    جيجا واط / ساعة من االنتاج .  1000)*( اعطيت النقاط ، نقطة لكل       .2018الواحد من الطاقة الكهربائية عام 
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 2018( انتاج واستهالك الطاقة الكهربائية في بعض دول الشرق األوسط عام 32خريطة )

 
(.29جدول )المصدر: الباحث باالعتماد على                     
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 2018( متوسط حصة الفرد الواحد من استهالك الطاقة الكهربائية في بعض دول الشرق األوسط عام 33خريطة )

 
 (.29جدول )المصدر: الباحث باالعتماد على                    
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 مليار كيلو واط/ ساعة( لنفس العام، 6452اما اهم الدول المستوردة منها فهي العراق بواقع )   
ذمليون كيلو واط/ ساعة(، و  516مليون كيلو واط/ ساعة(، والباكستان ) 775وافغانستان )  92ربيجان )ا 

مليون كيلو واط/  53مليون كيلو واط/ ساعة(، وارمينيا ) 85مليون كيلو واط/ ساعة(، وتركمنستان )
(، ارتفاع 33(، وخريطة )29ويتضح من جدول ) .(1)مليون كيلو واط/ ساعة( 52ساعة(، وتركيا )

متوسط حصة الفرد الواحد من استهالك الكهرباء في دول الخليج، كما هو الحال في دول الكويت، 
سجلت اعلى متوسطات لحصة الفرد الواحد من استهالك الكهرباء في  والبحرين، وقطر، واالمارات، التي
نها لم تصل الى التطور الصناعي لة اعداد السكان فيها، فضاًل عن أالشرق االوسط، وذلك نتيجة لق

ن معظم انتاجها او استيرادها للكهرباء ليه دول المجموعة االولى، لذلك فإواالقتصادي الذي وصلت ا
ت السكان. في حين ينخفض متوسط حصة الفرد الواحد من استهالك الكهرباء في يذهب لتغطية حاجا

 دول الباكستان والعراق وسوريا واليمن ومصر والجزائر، مما يجعلها دواًل مستوردة للطاقة الكهربائية. 
لنووي، تعد ايران من الدول التي تتمتع بموارد طبيعية وفيرة ومتنوعة، كالوقود االحفوري، والوقود ا     

فضاًل عن موارد الطاقات المتجددة، لذلك فهي تمتلك حرية كبيرة في استغالل المصدر الذي يحقق لها 
 إذكفاءة اقتصادية في انتاج الكهرباء، وتعتمد ايران في انتاجها للطاقة الكهربائية على الغاز الطبيعي، 

ات وبداية عقد يفخالل عقد الثمانين يسهم بالنسبة االكبر في انتاج الكهرباء من بين مصادرها االخرى،
%( من اجمالي الطاقة 64.9ات من القرن الماضي، شكلت الطاقة الكهربائية المنتجة منه نحو )يالتسعين

%(، 30.7الكهربائية المنتجة، في حين بلغت الطاقة الكهربائية المنتجة من المنتجات النفطية نحو )
%( من اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة 4.4لمتجددة نحو )والطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر ا

ات وبداية األلفية الجديدة انخفضت مساهمة الغاز الطبيعي الى نحو يفي نهاية عقد التسعينو فيها. 
%(، في حين بقيت مساهمة المنتجات النفطية 6.9%(، وارتفعت مساهمة الطاقات المتجددة الى )62.4)

 %( من اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في ايران. 30.7على حالها بحدود )
انتهجت ايران ستراتيجية استثمار وتطوير الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية،  2010بعد عام     

فضاًل عن تطوير المصادر المتجددة، لذلك ارتفعت بعد هذا التاريخ نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة من 
%(، وانخفضت نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة من 11.6ية والمصادر المتجددة الى نحو )الطاقة النوو 

%(، كما انخفضت الطاقة الكهربائية المنتجة من المنتجات النفطية الى 60.6الغاز الطبيعي الى نحو )
  .(2)اقة الكهربائية المنتجة في ايران%( من اجمالي الط27.8نحو )

                                                           

 ، الموقع االلكتروني: 2020اهم الدول المستوردة للطاقة الكهربائية من ايران عام  (1)
                                                                                             https://7a/.net/?p=165542    

(2) Djavad Salehi Isfahani, Oil Wealth and Economic Growth in Iran: in contemporary Iran, Economy 

Society Politics, 2015, P.6.                                

https://7a/.net/?p=165542
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حتى تطور قطاع الطاقة الكهربائية في ايران بشكل مطرد خالل العقود المنصرمة، يتضح ما سبق م    
اصبحت من اكثر دول الشرق االوسط انتاجًا واستهالكًا للكهرباء، وحققت نجاحًا في تنويع مصادر 

فر مصادرها، واالستثمار االمثل لها، وهذا اانتاجها، وعدم االعتماد على مصدر واحد، ساعدها في ذلك تو 
يعكس الصورة الحقيقية للتطور االجتماعي، والحضاري، واالقتصادي، والخدمي الذي شهدته الجمهورية 
االسالمية، لذلك اصبحت الطاقة الكهربائية من االدوات المهمة التي اسهمت في تطوير قوتها 

 االقتصادية. 
   الطاقة النووية والبرنامج النووي االيراني  -2

، وما لعشرين تسارعًا ملحوظًا في استهالك الطاقة، نتيجة لزيادة اعداد السكانشهدت بداية القرن ا    
رافقها من زيادة وتنوع في الحاجات البشرية التي تعتمد على الطاقة لغرض تشغيلها، والتطور التكنولوجي 

، فضاًل عن ارتفاع اسعار النفط، وما صاحب محطات الوقود  والخدمي، السيما التطور الصناعي
ازدادت نسب الغازات الدفينة في الجو، السيما ثنائي اوكسيد الكاربون  إذاالحفوري من زيادة في التلوث، 

والميثان، التي ادت الى تفاقم ظاهرة االحتباس الحراري، وما صاحبها من تغيرات بيئية خطيرة، كل ذلك 
لذلك تسارعت االبحاث  .(1)بإيجاد البدائل وتنويع مصادر الطاقةالعالم الى التفكير  دفع اغلب دول

 جاد اكثر من مصدر لتوليد الطاقة.واالكتشافات العلمية من اجل اي
مع بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي، اتجهت الدول الصناعية الى التفكير في تطوير برامج    

لعسكرية الى انتاج الطاقة الكهرونووية، ولكن بنمو بطيء في بداية األمر، الطاقة النووية لالغراض ا
نتيجة تخوف الرأي العام العالمي من انتشار المحطات النووية، السيما بعد حادثتي محطة )ثري مايلز 

، ومحطة )تشرنوبل( النووية بالقرب من مدينة كييف في 1979ايلند( النووية في الواليات المتحدة عام 
فضاًل عن المشكالت التكنولوجية، واالقتصادية، والسياسية، التي  ،(2)1986تحاد السوفيتي السابق عام الا

التي  تصاحب عملية انتشارها لغرض انتاج الطاقة الكهربائية، ودوافع القوى العظمى السياسية والستراتيجية
العالمي  تعمل على عدم انتشار التكنولوجيا النووية، السيما في الدول النامية، وابقائها أسواقًا واعدة للطلب

%( من اجمالي الطاقة 5.2لذلك لم تسهم الطاقة الكهرونووية اال بنسبة ) .(3)على الطاقة في المستقبل
ات من القرن الماضي، اكتشف يعقد التسعين ولكن بعد .(4)1990المنتجة في العالم حتى عام الكهربائية 

 :  العالم ان الطاقة الكهرونووية تمتاز بخصائص ايجابية تميزها عن المحطات االخرى
                                                           

(1) John R. Fanch, Energy in the 21
st
 century, world scientific publishing Co.Pte.Ltd, 2005, P.70.    

(2) Thomas Filbum, and Stephan Bullard, Three mile Island, Chernobyl, and Fukushima- 

Curse of the Nuclear Genie, Springer International Publishing, Switzerland, 2016, P.43.        

 .  443( رضا عبد الجبار الشمري، مصدر سابق ، ص3)
، المجلد الثالث، 2002( وهيب عيسى ناصر، مستقبل الطاقات المتجددة، مؤتمر الطاقة العربي السابع، القاهرة، آيار، 4)

 .  25، ص2002اوابك، الكويت، 
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تبلغ كلفة انتاج كيلو واط/ ساعة من الطاقة  إذ. كلفة انتاجها منخفضة قياسًا لمصادر الطاقة االخرى، 1
 7.51للطاقة المنتجة من الفحم الحجري، ونحو ) (سنت 2.21، مقارنة بنحو )(سنت 1.72النووية )

للطاقة الكهربائية المنتجة من المنتجات النفطية، سنت(  8.0للطاقة المنتجة من الغاز الطبيعي، و) (سنت
 .(1)للطاقة الكهرومائية (سنت 8.1ونحو )

تبلغ  إذكفاءة من حيث التشغيل مقارنة بمصادر الطاقة االخرى، نها االعلى . تعد المحطات النووية بأ2
%( 50%( في المحطات التي تعمل بالفحم، ونحو )70%(، مقارنة بنحو )90نسبة التشغيل فيها نحو )

 للمحطات التي تعمل بالمنتجات النفطية والغاز الطبيعي. 
ز بانخفاض المصاريف التشغيلية، أنها تمتاة في المحطات النووية، اال . رغم ارتفاع التكاليف االولي3

د اطول من مصادر ن عمرها االفتراضي يعتعمل بمصادر الطاقة االخرى، كما أقياسًا للمحطات التي 
  .(2)الوقود االحفوري

وتشرنوبل(  الذعر الذي تسبب نتيجة لحادثتي )ثري مايلز ايلندمن رغم على الاما من حيث االمان، ف. 4
              .(3)حادثة نووية بعد هاتين الحادثتينالنوويتين، لم يسجل التاريخ اي 

ال ينتج من  إذميزاتها االخرى، انها مصدر طويل االجل للطاقة الوفيرة، ذات المزايا البيئية، . ومن 5
  .(4)ثنائي اوكسيد الكاربون والميثان ة، مثلية ملوثات غازية، كالغازات الدفيئمحطات توليد الطاقة النوو 

قفزت مساهمتها  إذنتيجة للميزات السابقة ازدادت مساهمة الطاقة النووية في انتاج الطاقة الكهربائية،     
، وواصلت الزيادة حتى وصلت الى 2000الطاقة المنتجة في العالم عام %( من اجمالي 6.4الى نحو )

وازداد عدد الدول التي  ،(5)2017ائية المنتجة في العالم عام الكهرب%( من اجمالي الطاقة 10.9نحو )
ية، فبعد المتعددة سنة بعد اخرى، التي انضمت الى نادي الطاقة النوو  لألغراضتستخدم الطاقة النووية 

عام  (دولة 34، و)1990( عام دولة 30، اصبح عددها )1975عام  (دولة 19ن كان عددها )أ
ن الطاقة النووية لقادمة، ولكن بعدد محدود، وذلك ألن يزداد عددها في السنوات ا، ومن المتوقع أ2017

وهي تختلف في نظرتها  .(6)، وهي ليست في متناول جميع الدولتحتاج الى تكنولوجيا وتقنيات متطورة
 (. 34خريطة )، الستخدام التكنولوجيا النووية 

                                                           

(1) Rudiger Meiswinkel, Design and Construction of construction of Nuclear Power Plants, 

Wilhelm Ernst Sohn, Berlin, Germany, 2013, P.3.                               

  . 14، ص2007( خالد بن محمد العلوي، التجاذب التقني والسياسي للملف النووي االيراني، دار الصفاء للنشر، الكويت، (2
 Thomas Filbum, and Stephan Bullard, Previous Source, P.48.                        (3  ) 

 Rudiger Meiswinkel, OP. Cit, P.3.                                                 (4  ) 

 .  2017( الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوضع العالمي للطاقة النووية، عام (5
 . 36لودوفيك موت، مصدر سابق ، ص (6)



 .............................................................أدوات القوة الصلبة اإليرانيةالفصل الثالث 

  [136] 

 2017الوضع العالمي للطاقة النووية عام ( 34خريطة )

 
 . 2017المصدر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، خريطة العالم موضحًا عليها الوضع العالمي للطاقة النووية عام   
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مهم في مختلف جوانب التنمية االقتصادية  طاقة النووية لألغراض السلمية أثرلذلك اصبح لل   
اسهمت في تحقيق النمو في اقتصاديات الدول التي  إذواالجتماعية للمجتمعات العصرية الحديثة، 

اعتمدتها، فضاًل عن دورها في تنويع مصادر االقتصاد لديها، فمن خالل مالحظة خريطة الوضع 
التي تمتلكها هي الدول ذات االقتصاديات المتطورة، فقد ن الدول (، نجد أ39ي للطاقة النووية رقم )العالم

ميزاتها، السيما بعد التوصل الى عقد اتفاقية منع انتشار لعلمي والتكنولوجي االستفادة من وفر لها تقدمها ا
، التي منحت الدول الحق في انتاج واستخدام الطاقة النووية لألغراض 1968االسلحة النووية عام 

 . (1)الوكالة الدولية للطاقة الذرية السلمية، بأشراف
، وال يوجد 1968ن تصبح دولة نووية لألغراض السلمية بحسب اتفاقية عام ترى ايران أن من حقها أ   

سموح بها في قانون دولي يمنعها من تطوير اسلحتها ألسلحة نووية للدفاع عن النفس ضمن الحدود الم
الكيان الصهيوني، ووية الوحيدة في الشرق االوسط، بعد الباكستان و نها ليست الدولة الناالتفاقية، والسيما أ
ن يكون الوحيد نوويًا في المنطقة، لذلك فهو يقف دائمًا امام طموحات دول الشرق الذي يعمل على أ

ضربة لمفاعل تموز النووي في العراق عام االوسط في الحصول على التكنولوجيا النووية، كما فعل في 
 .(2)ي افشل برنامجه النووي، ويدرس حاليًا الخيار نفسه مع برنامج ايران النووي، وبالتال1981

تؤكد ايران دائمًا ان الغاية من برنامجها النووي هو لغرض الحصول على مصدر اضافي للطاقة   
االعتماد على النفط والغاز، من اجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ودعم الكهربائية، والتقليل من 

االقتصاد االيراني، وتعزيز متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، فضاًل عن سعيها لتعزيز قوتها ووزنها 
  .(3)هجوميةوليس لغرض تحسين قدراتها الالجيوبولتيكي، وتعزيز امنها الخاص اواًل، وأمن المنطقة ثانيًا، 

، 1957بدأت ايران بالسعي للحصول على التكنولوجيا النووية في عهد الشاه محمد رضا بهلوي عام     
عندما كانت ايران تتمتع بعالقات قوية مع الغرب، لذلك تمكنت من انشاء عدد من المفاعالت النووية 

اليات ساعدة الدول الغربية، كالو ات بميالسلمية، واستمر برنامجها النووي طوال عقد السبعين لألغراض
عقد الثمانينات توقف العمل بهذه المفاعل بسبب ظروف الحرب، خالل  .(4)المتحدة، وفرنسا، والمانيا

رأت الحكومة الجديدة ضرورة توقف العمل في المفاعالت النووية في  إذواالوضاع الداخلية في ايران، 
الوقت الحاضر، وصرف الجهود نحو بناء المجتمع وتثبيت قواعد النظام االسالمي، ولعدم ثقتها بالدول 

  .(5)ي تتبنى تشغيل مفاعالتها النوويةالت

                                                           
(1) Jonathan L. and Black Branch, Nuclear non-Proliferation in International Law- Legal aspects of 

the use of Nuclear Energy, t.mc. asser press, 2016, P.21.          

(2) Dingli Shen, Iran's Nuclear Ambitions test China's Wisdom, The Center for Strategic and International 

Studies and the Massachusetts Institute of Technology, The Washington Quarterly, 2006, P.59.                  

 Kenneth N. Waltz, Why Iran Should Get the Bomb, Colette Austin, 2016,P.6.     (3 ) 

(4) Mohammad Javad Zarif, Tackling the Iran- USA. Crisis; The need for aparadigm Shift, Int'L AFF, 

60J, 2007, P. 80.                                                             

 Mohammad Sahimi, Atoms for Peace, Cairo Rev. of Global AFF, 2013, P.21.    ((5  
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تشغيل وتطوير محطاتها  إلعادةات من القرن الماضي، كثفت ايران جهودها يمع بداية عقد التسعين   
%( من النظير 3.5النووية، فضاًل عن انشاء مفاعالت جديدة، واعادة العمل بتخصيب اليورانيوم بنسبة )

االسلحة  بإنتاجالطاقة الكهربائية فقط، وال يسمح  بإنتاجاالنشطاري، وهو يعد تخصيبًا منخفضًا يسمح 
%(، وتهدف ايران الى الوصول الى تأمين ما 90) النووية التي تحتاج الى نسبة تخصيب تصل الى

 عدد من المفاعالت بأنشاءلذلك نجحت  .(1)لكهرونووية خالل السنوات القادمة%( من الطاقة ا20يقارب )
(، بمساعدة كل من الصين، التي وقعت معها 35المختلفة، خريطة ) النووية متوزعة على مناطق الدولة

، وروسيا التي وقعت معها اتفاقية من اجل اعادة 1990السلمية عام  ضلألغرااتفاقية للتعاون النووي 
ية موضوع ن حقها الشرعي في تطوير طاقتها النوو وهي ترى أ .(2)1995أهيل مفاعالتها النووية عام ت

ن حتى أن الدول االوربية ترى أنه ليس هناك دليل على أالسلمية،  لألغراضنه غير قابل للنقاش طالما أ
 لألغراضن برنامجها النووي رج الحدود المسموح بها دوليًا، وأددت خطة االسلحة النووية خاايران ج

يورانيوم من اجل االهداف نها استمرت في عملية تخصيب ال، وأ2003منذ عام  العسكرية اوقف
  .(3)السلمية
بها خبراء الوكالة الدولية النووية لعمليات التفتيش والمراقبة الدورية التي يقوم فتحت ايران منشآتها     

من عدم حصولهم على رغم ال ي الوكالة مفاعالتها النووية مرات عدة ، وعلىللطاقة الذرية، وزار مفتش
، بعد تحليل عينات من 2003نهم اكتشفوا عام الطاقة، إال أ إلنتاجن المنشآت مصممة اسلحة نووية، وأ

ما موجود في انتاج السالح اليورانيوم بصورة مطابقة ل البيئة االيرانية، عن وجود مستويات عالية لتخصيب
تأكيد الواليات المتحدة وجود منشأتين لذلك تزايدت الشكوك حول برنامجها النووي، السيما بعد  .(4)النووي

قة، ومما زاد نوويتين لتخصيب اليورانيوم لم تصرح عنهما ايران، ولم تعلم بهما فريق الوكالة الدولية للطا
نها تعد من الدول المتقدمة حاجة لصنع الوقود النووي، طالما أيران الإلن ليس المشككين ، إ من هواجس

طورت برنامجها لألغراض  ن ايران ربمااستنتجوا أفي انتاج مصادر الطاقة االخرى، وبالتالي فهم 
من  مجلس االمن بفرض ست لوائح بأقناعلذلك نجحت الضغوط االمريكية والصهيونية  .(5)العسكرية

النووي ، بحجة سعي ايران لتطوير برنامجها 2010 -2006العقوبات االقتصادية عليها بين عامي 
 -2010واالمريكية بين عامي  فضاًل عن العقوبات االوربية، السلمي الى برنامج لصنع االسلحة النووية 

2015(6).  
                                                           

، البرنامج النووي اإليراني والتوازن االستراتيجي في الشرق األوسط ، رسالة ماجستير ، كلية  نور عبد االله عجرش( 1)
 .  236، ص2007، العلوم السياسية ، جامعة النهرين 

(2) Robert J. Einhorn, A Transatlantic Strategy on Iran's Nuclear Program, The Center of Strategic and 

International Studies and the Massachuetts Institute of Technology, The Washington Quarterly, 21, 

2004, P.22.                                       

 Giora Eiland, Israel's Military optin, Washington Quarterly, 2010, P.4.               ((3  

(4) Daniel H. Joyner, Iran's nuclear program and International Law, Oxford University press, first 

edition, 2016, P.73.                                                   

 .  20( خالد بن محمد العلوي، مصدر سابق، ص5)
6) Daniel H. Joyner, OP. Cit,  P. 28.                                                   ) 
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، الى خطة 1+5توصلت الدبلوماسية االيرانية بعد مفاوضات مارثونية مع مجموعة  2015في عام    
ف المتعلقة بأهدافه، والتي عدت عمل شاملة ومشتركة بشأن برنامجها النووي، التي خففت من حدة المخاو 

هي اال حرب ن المخاوف التي كانت تثار ضده ما جها النووي، وأنها اعتراف دولي بسلمية برنامبأ
وبموجب هذه االتفاقية تعهدت ايران باالستمرار ببرنامجها  .(1)ربية ألفشال تكنولوجيتها النوويةاعالمية غ

النووي السلمي، وضمن الحدود المسموح بها بحسب اتفاقية الحد من انتشار االسلحة النووية، والتعاون 
برنامجها النووي، وبالمقابل تعهدت الدول العظمى  التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يخص مراقبة

  .(2)يق ورفع العقوبات المفروضة عليهابتعل
اعلنت الواليات المتحدة االمريكية انسحابها من االتفاق النووي، والبدء بفرض عقوبات  2018في عام     

ن قرار االتفاق متذرعة بأدولية التي تتعامل معها، اقتصادية جديدة على ايران، وعلى جميع الشركات ال
نشاطات ايران العسكرية السيما صواريخها البالستية، وعدته من فضيع وكارثي، فهو لم يتطرق الى 

نها ال تقبل سوى موافقة ايران على جميع الشروط االمريكية، التي الكارثية للدبلوماسية الدولية، وأالهفوات 
النووي بشكل االوسط، فضاًل عن ايقاف برنامجها  في مقدمتها توقف ايران عن دعم الدول في الشرق

على الرغم من محاوالت الدول االوربية بأقناع الواليات المتحدة بالعدول عن قرار  ،(3)نهائي ودائم
للطاقة الذرية، فضاًل  انسحابها، والتأكيد لها بان االتفاق علمي وتقني، وجرى ضمن شروط الوكالة الدولية

لحق أضرارًا اقتصادية كبيرة بالشركات االوربية التي ة على ايران سوف يفرض عقوبات جديدن عن أ
  .(4)تستثمر وتقيم عالقات تجارية معها

ونتيجة لخبرة ايران الطويلة في التعامل مع العقوبات االقتصادية، وقدرتها في التغلب عليها بالنفس   
ضدها، مؤكدة على  تضييق الخناق التي تتبعها الواليات المتحدة الطويل، لذلك أكدت رفضها لستراتيجية

قدرتها في افشال االهداف الحقيقية التي تكمن وراء هذه الستراتيجية، معتمدة بذلك على حلفاؤها وفي 
ما يرتبط بها من مقدمتهم روسيا والصين، السيما بعد اعالن الصين بتمويل المشاريع التنموية في ايران، و 

  .(5)صينيكجزء من دعم مبادرة طريق الحرير ال، هياكل ارتكازيةمنشآت و 
ما سبق نرى تمسك ايران بحقها في مواصلة التكنولوجيا النووية، وهي تبذل قصارى جهدها في سبيل م   

يقفان  لصهيوني لبرنامجها النووي، الذانامتالكها، على الرغم من معارضة الواليات المتحدة والكيان ا
 لألهدافبوجه اي تحرك تقوم به دول الشرق االوسط نحو ممارسة حقها في امتالك التكنولوجيا النووية 

السلمية، وهو تصريح واضح من االدارة االمريكية للحفاظ على أمن الكيان الصهيوني، ومواصلة 
                                                           

( سليم كاطع علي، البرنامج النووي االيراني واثره على دول مجلس التعاون الخليجي، مجلة المستنصرية للدراسات 1)
  . 85، ص2016(، 55(، العدد )13العربية الدولية ، المجلد )

 .  34( عمر سعدي سليم الموسوي، مصدر سابق، ص2)

 . 3، ص2019نورة الحفيات، مسارات الموقف االمريكي عن الملف النووي االيراني، المعهد المصري للدراسات، القاهرة،  (3)
خضير عباس عطوان، ووحيد وحيدي مطلق، المستقبالت البديلة إليران بعد خروج الواليات المتحدة من االتفاق النووي،  (4)

 . 14، ص2018راتيجية والسياسية واالقتصادية ، برلين، المانيا، المركز الديمقراطي العربي للدراسات االست

 .  8( نورة الحفيات ، مصدر سابق، ص5)



 .............................................................أدوات القوة الصلبة اإليرانيةالفصل الثالث 
 

  [141] 

ًا، تمهيدًا لبسط سيطرته على ستراتيجيتها لجعله القوة االولى في الشرق االوسط سياسيًا واقتصاديًا وعسكري
تخلى عن برنامجها النووي، طالما لن تنها اصغر. لذلك تؤكد ايران دائمًا بأ بعد تفكيكها الى دويالت هدول
نه يجري ضمن شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحت مراقبتها المباشرة، ومشروعية اهدافه التي أ

امات السلمية للطاقة، وتنويع مصادرها لغرض تلبية الطلب تصرح عنها دائمًا، ومن ابرزها االستخد
المتزايد عليها، وتحقيق الفائض بها، والتقليل من االعتماد على النفط والغاز الطبيعي في انتاج الطاقة، 
واستغاللهما في جوانب اخرى داخليًا، السيما صناعة التكرير والبتروكيمياويات، بما يؤدي الى تدعيم 

 يراني وتقويته. اال االقتصاد
ن القوة النووية اصبحت من مرتكزات القوة في العصر الحديث، واحد اركان الحفاظ على هيبة وطالما أ   

الدولة، السيما لدى القوى الصاعدة، التي تعدها ضرورة البد منها، كونها بمثابة القوة الرادعة تجاه 
وسيادتها، لذلك  ألمنها التي تشكل تهديدًا أزلياً النووية التهديدات الخارجية، في ظل وجود القوى العظمى 

ها وة، من اجل الحفاظ على استقاللفان من اهم اهداف ايران من برنامجها النووي هو توفير قدر من الق
وأمنها، وتعزيز مكانتها على المستوى االقليمي والدولي، ويمنحها القدرة التفاوضية مع خصومها، وبالتالي 

 ها ومصالحها التي تسعى لتحقيقها. تستطيع تحقيق اهداف
للبحث العلمي والتكنولوجي، وهي تبين مستوى وترى ايران ان التكنولوجيا النووية تعد مجااًل واسعًا     

التقدم التقني والعلمي الذي وصلت اليه الدولة، فضاًل عن اهميتها في االستخدامات والتطبيقات 
ن الدول النووية قد قطعت شوطًا ية والصناعية والزراعية، وأب الطبفي الجوانالتكنولوجية المختلفة، السيما 

كبيرًا في تطبيقها في هذه المجاالت، وبالتالي فهي تسهم في رفع المستوى العلمي للباحثين االيرانيين، 
، لذلك فهي ترى العلمية في الدولة وتجعلهم يواكبون ما وصلت اليه التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق النهضة 

 في الوقت الحاضر وفي المستقبل . الذكية ن امتالك التكنولوجيا النووية يعد اداة مهمة لقوتها أ
 

 رابعًا : الخدمات 
يعد قطاع الخدمات احد االتجاهات المهمة في االقتصاديات المعاصرة، واصبح يسهم بنسبة كبيرة       

هو الحال في المملكة المتحدة التي ساهم  السيما في الدول المتقدمة، كمامن الناتج المحلي االجمالي، 
%( من 71، وفرنسا )2007%( من الناتج المحلي االجمالي عام 74قطاع الخدمات فيها ما نسبته )

الناتج المحلي االجمالي، وخالل العقود الثالثة االخيرة نما هذا القطاع بسرعة فائقة، وتحولت اغلب 
قلب االقتصاد المعاصر، وموردًا مهمًا  الى اقتصاديات خدمية، حتى اصبح يشكل االقتصاديات الدولية

  .(1)أكانت المتقدمة منها او النامية لدخل الدول سواء
ة تعمل بصورة مشتركة على زيادة نموه وتطوره، يع لهذا القطاع يرتبط بعوامل عدن النمو السر إ     

النشاط الصناعي، وزيادة المنتجات وتنوعها، ادى الى  فتطور االنشطة االقتصادية المختلفة، السيما
                                                           

(1) United Nations Conference on Trade and development, World Investment Report- Transnational 

Corporations Extractive Industries and development, United Nations, Ney York, 2007, P.45.                 
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ظهور مؤسسات خدمية جديدة، تختلف عن المؤسسات التقليدية، واصبحت تغطي جانبًا حيويًا من 
في المؤسسات الخدمية، واالصالحات متطلبات الحياة اليومية، فضاًل عن زيادة حجم االستثمارات 

وارتفاع المستوى المعيشي  االبداعات التكنولوجية المتالحقة،التنظيمية والمؤسسية المستمرة فيها، و 
كل ذلك اسهم في نمو قطاع الخدمات وتطوره بصورة كبيرة، وتعد المؤسسات الخدمية بمثابة  .(1)للسكان

ن تطورها يساعد على التقليل والقطاعات االقتصادية االخرى، وأ البنى التحتية التي تخدم جميع االنشطة
واالستغالل االمثل لموارد الدولة الطبيعية، وتوسيع االسواق المحلية والخارجية نتيجة من كلف االنتاج، 

فضاًل عن دورها في تقوية اواصر العالقات  ،(2)شرائية وتحقيق التكامل االقتصاديلدورها في زيادة القوة ال
الشرايين التي تغذي الدولة باحتياجاتها، وركنًا مهمًا ذلك فهي تمثل االجتماعية والثقافية والحضارية، ل

ل كبير في عملية بناء لعملية التنمية المستدامة، حتى اصبحت من الفعاليات االقتصادية التي تؤثر بشك
  .(3)قوة الدولة

وتتضمن الخدمات كافة االنشطة االقتصادية، التي تعمل على خلق قيمة اقتصادية مضافة، وتقدم   
ن يتطلب ذلك ون أدمن منفعة كبيرة باالستجابة لحاجات ورغبات المجتمع، في الزمان والمكان المناسبين، 

ت، والخدمات ومنها خدمات التجارة والنقل والمواصالت، وخدمات االتصاال ،(4)انتاج شيء ملموس
  .(5)فضاًل عن خدمات البناء والعقاراتالسياحية والفنادق، والخدمات المالية والمصرفية وشركات التأمين، 

يحتل قطاع الخدمات مكانة مهمة في االقتصاد االيراني، فقد ركزت الخطط الخمسية االربع االخيرة    
االيراني بشكل يجعله قادر على  ( على ثالث ركائز رئيسة، وهي تطوير االقتصاد2023 -2004)

التكيف مع العقوبات االقتصادية المحتملة، وتحقيق التقدم في العلوم والتكنولوجيا، وتحقيق التفوق في كافة 
ومن اجل الوصول الى ذلك جعلت هذه  ،(6)جتماعية، والثقافية، والحضاريةالمجاالت، االقتصادية، واال

سات الخدمية المملوكة للدولة وتطويرها، السيما الخدمات التجارية الخطط من اهم اولوياتها اصالح المؤس
لذلك اخذ ناتج قطاع الخدمات ونتيجة  .(7)، واالتصاالت، والخدمات السياحيةوالمالية والمصرفيةوالنقل، 

(، وبالتالي 30، جدول )2019عام  (مليار دوالر 267.7باالرتفاع المطرد، حتى وصل الى ما قيمته )
بحسب النقاط التي وضعها الباحث لتقييم اهمية المؤسسات الخدمية في  (نقطة 268ايران على )حصلت 
بين دول الشرق االوسط في اهمية قطاع الخدمات، بعد  ة، وهي بهذا تحتل المرتبة الثالثةقوة الدول
 ومن اهم القطاعات الخدمية في ايران ما يأتي : (. 36، خريطة )وتركيا السعودية

                                                           

ت في التنمية المستدامة، مجلة البديل االقتصادي، العدد ( سفيان بو صالح، وعبد الناصر بو ثلجة، دور قطاع الخدما1)
 .  84، ص2014(، جامعة الجلفة ، الجزائر، 4)

(2) Organization for Economic European Conference, Trade in transport services and Trade 

Facilitation, OECD Publishing, Paris, 2007, P. 51.                         

 . 217نصري ذياب خاطر، الجغرافية السياسية والجيوبولتيكا، مصدر سابق، ص 3))
(4) Michel bolfet, Marketing des service touristiques, et hoteliers ellipse edition, 2001, P.21.     

 .  340، ص1996والتوزيع، االسكندرية، ( محمد فريد الصحن، قراءات في ادارة التسويق، الدار الجامعية للطبع والنشر (5
(6) Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Annual Review 2018- 2019, Iran CBI, 2020.  

(7) International Monetary Fund, Islamic Republic of Iran; Selected Issues Paper, Washington, IMF, 2018.  
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  2019(    قيمة ناتج قطاع الخدمات في بعض دول الشرق االوسط عام 30جدول )
 )*(النقاط  قيمة الناتج/ مليار دوالر الدول  ت )*(النقاط  قيمة الناتج/ مليار دوالر الدول  ت
 86 86.354 قطر 9 268 267.767 ايران 1
 24 23.860 البحرين 10 210 109.723 الباكستان 2
 245 244.871 االمارات 11 341 340.847 تركيا 3
 45 44.923 عمان 12 135 134.943 العراق 4
 15 15.113 اليمن 13 26 26.045 سوريا  5
 163 162.503 مصر 14 175 175.271 الكيان الصهيوني 6
 469 468.682 السعودية 7

 92 91.977 الجزائر 15
 71 70.899 الكويت 8

 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. 2020المصدر : 

 )*( اعطيت النقاط ، نقطة لكل مليار دوالر .
 

 . خدمات التجارة والنقل  1
تعد التجارة والنقل من الفعاليات االقتصادية الرئيسة التي تسهم بشكل كبير في بناء قوة الدولة، فهي     

تبني وتحدد نوع العالقات الدولية ذات المردود االيجابي بين الدول، وهذا العامل له تأثيره الفعال في 
فضاًل عن دورهما في  .(1)السياسيةعملية البناء االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقافي للكيانات 

تنشيط القطاعات االقتصادية االخرى، بما توفره من مواد اولية، وتبادل للسلع والمنتجات الزراعية 
والصناعية، وزيادة العمل واالستثمارات، وبالتالي فهما يسهمان في رفع المستوى المعاشي لسكان الدولة، 

ي شبكات النقل الجيدة الى تقوية الوحدة بين مناطق الدولة المختلفة وتؤد ،(2)وتقوية القدرة الشرائية لديهم
ومواطنيها، وتمكن الحكومة المركزية من احكام سيطرتها على اجزاء الدولة وهوامشها وادارتها بكفاءة 

فر شبكات النقل الجيدة تسهل عملية حركة الجيوش ان تو إ إذعالية، ولها اعتبارات عسكرية مهمة، 
العسكرية بين ارجاء الدولة، وبالتالي دورها المهم في حماية اراضي الدولة والدفاع عنها ضد والمعدات 

وقد تستخدم بعض الدول تجارتها الخارجية وفائض المنتجات لديها كسالح  .(3)االعتداءات الخارجية
ية للواليات للضغط وتحقيق اهداف سياسية واقتصادية معينة، كما هو الحال في اغلب العالقات االقتصاد

المتحدة االمريكية مع دول العالم، والعالقات االقتصادية لبعض الدول االوربية مع الدول النامية في افريقيا 
ن تكون اداة لتنفيذ ستراتيجية القوة الصلبة، عندما تكون يمكن أ إذوآسيا، وبالتالي فهي سالح ذو حدين، 

راتيجية التبعية االقتصادية، او من خالل فرض العقوبات سببًا في زيادة استنزاف موارد الدول، وتحقيق ست
االقتصادية على تجارة الدول الخارجية واستنزافها اقتصاديًا، وهي ما تسمى بالحروب التجارية، التي تهدد 

   .(4)االقتصاد والسالم الدوليين، من اجل تحقيق اهداف وغايات معينة
                                                           

 . 216نصري ذياب خاطر، الجغرافية السياسية والجيوبولتيكا، مصدر سابق، ص 1))
(2) Paul R. Krugman, and his colleagues, International Trade Theory and Policy, Typeset in Times NRMT pro 

spi Global, Vivar, Malaysia, 2018, P.26.                  

 . 424لديب، مصدر سابق، صمحمد محمود ابراهيم ا 3))
(4) Matthew C. Klein, Michael Pettis, Trade Wars are class wars: How rising inequality distorts the Global 

Economy and threatens international peace, publisher Yale University press, 2020, P.26.              
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 2019( قيمة ناتج قطاع الخدمات في بعض دول الشرق االوسط عام 36خريطة )

 
(.30المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )                    
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 إذتسهم الخدمات التجارية والنقل بالحصة االكبر من قيمة المجموع االجمالي للناتج الخدمي في ايران،    
%( من قيمة الناتج 73، وشكلت نسبة قدرها )2019( مليار دوالر عام 195.4بلغت قيمتها نحو )

تنخفض  إذتتأثر الصادرات النفطية االيرانية بالعقوبات االقتصادية، (. 31الخدمي االيراني، جدول )
(، وذلك ألنها االكثر شمواًل بالعقوبات من 32صادرات النفط الخام خالل مدة فرض العقوبات، جدول )

بين القطاعات االقتصادية االخرى، هذا فضاًل عن اتجاه ايران نحو زيادة االستخدام الداخلي للنفط الخام، 
بينما نجد عدم تأثر صادرات الغاز الطبيعي بالعقوبات االقتصادية، وذلك  ة،يما في الصناعات المختلفالس

(، حتى وصلت الى نحو 2020-2000لعدم شمولها بالعقوبات، لذلك تطورت صادراتها خالل المدة )
 .2020( عام 3مليار/م 12.7)
 

 2019ايران ونسبها المئوية عام ( قيمة ناتج المؤسسات الخدمية في 31جدول )

       .Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Annual Review. Iran CBI. 2020المصدر:     

    

  (2020 -2000تطور صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي في ايران للمدة )     (32جدول )

 ت

وات
سن

ال
 

صادرات النفط 
الخام/ الف 
 برميل/ يوم

صادرات الغاز 
 3مليار/ م /الطبيعي

ات سنويا
حظ

مال
ال

 

 ت

وات
سن

ال
 

صادرات النفط 
الخام/ الف 
 برميل/ يوم

ز صادرات الغا
 الطبيعي/

 سنويا 3ممليار/
 المالحظات

1 2000 2.4 0.7 - 11 2010 2.5 8.3 - 
2 2001 2.1 1.5 - 12 2011 2.5 9.1 - 
 اقتصاديةعقوبات  8.4 1.5 2012 13 - 1.5 2.0 2002 3
 عقوبات اقتصادية 7.8 1.3 2013 14 - 3.5 2.3 2003 4
 عقوبات اقتصادية 7.9 1.1 2014 15 - 3.5 2.6 2004 5
 1+5االتفاق النووي مع مجموعة  8.9 1.8 2015 16 - 4.3 2.3 2005 6
7 2006 2.5 5.7 - 17 2016 2.4 9.4 - 
8 2007 2.6 6.1 - 18 2017 2.6 9.9 - 

االنسحاب االمريكي من االتفاق  10.6 2.1 2018 19 - 6.1 2.5 2008 9
 العقوبات االمريكية وبداية فرض

 تشديد العقوبات االمريكية 12.3 1.3 2019 20 - 5.7 2.4 2009 10

خبرة ايران في التعامل مع  12.7 1.6 2020 21 - 8.3 2.5 2010 11
 العقوبات

 المصدر :

 Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC, Annual Statistical Releases of the 

Years (2000 – 2021). 

 % قيمة الناتج / مليار دوالر المؤسسات الخدمية ت % قيمة الناتج / مليار دوالر المؤسسات الخدمية ت
 4 10.7 المالية والتأمين والبنوك 4 73 195.4 التجارة والنقل 1
 2 5.5 البناء والعقارات 5 11 29.4 السياحة والفنادق 2
3 

 8 21.4 االتصاالت
 2 5.3 اخرى 6

 100 267.7 وعمالمج 
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(، نجد تطور صادرات ايران غير النفطية، حتى بلغت قيمتها 33ومن خالل مالحظة بيانات جدول )     
%( من اجمالي الصادرات 54.3، وشكلت نسبة قدرها )2020مليار دوالر( عام  41.422نحو )
مليار دوالر( لنفس العام، وهذا دليل على اتجاه ايران نحو  76.372انية، التي قدرت قيمتها نحو )االير 

االهتمام بصادرات المنتجات الصناعية، السيما المنتجات ذات التكنولوجيا المتطورة، التي ازدادت 
( من اجمالي %52مساهمتها في صادرات السلع غير النفطية بصورة تدريجية، حتى شكلت نسبة قدرها )

  (.6شكل )، 2020الصادرات غير النفطية عام 
 

 ( 2020 -2010تطور قيمة الصادرات االيرانية النفطية وغير النفطية للمدة )  ( 33جدول )
الصادرات النفطية )النفط والغاز  السنوات  ت

 الطبيعي( مليار دوالر
الصادرات غير النفطية/  %

 مليار دوالر
مجموع الصادرات  %

 مليار دوالر
1 2010 70148 72.4 26658 27.6 96806 
2 2012 59422 67.1 29213 32.9 88635 
3 2013 55500 66.1 28370 33.9 83870 
4 2014 49800 59.7 33559 40.3 83395 
5 2015 57629 64.9 31147 35.1 88776 
6 2016 62300 68.8 28226 31.2 90526 
7 2017 64930 66.7 32324 33.3 97254 
8 2018 62450 65.8 32324 34.2 94774 
9 2019 31200 48.6 32868 51.4 64068 
10 2020 34950 45.7 41422 54.3 76372 

   Central Bank of Iran. Trade in Economics in Iran. 2021المصدر: 
 

 ( 2020 -2002تطور صادرات السلع غير النفطية في ايران للمدة )  (6شكل )

 
 . 2021االقتصادي السنوي، المصدر: وزارة الصناعة والمعادن في ايران، التقرير 
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(، وتعد 34، جدول )2019مليار دوالر( عام  134425قدرت اجمالي تجارة ايران الخارجية بنحو )     
وصلت قيمة حجم تجارتها مع  إذالصين اكثر دول العالم تمتعًا بعالقات تجارية مع الجمهورية االسالمية، 

%( من اجمالي تجارة 16.9، وشكلت نسبة قدرها )2019مليار دوالر( عام  22.461ايران الى نحو )
مليار دوالر(، وشكلت نسبة قدرها  20.872ايران مع دول العالم، وتأتي بعدها دول االتحاد االوربي بـــ )

مارات اكثر دول الشرق االوسط التي تتمتع %( من اجمالي تجارة ايران الخارجية، وتعد اال15.5)
مليار دوالر(، مشكلة بذلك نسبة قدرها  15.456قدرت قيمة تجارتها بنحو ) إذبعالقات تجارية مع ايران، 

 %( من اجمالي تجارة ايران مع دول العالم لنفس العام. 11.5)
 (34جدول )

  2019عام مع دول العالم االخرى  إليرانقيمة حجم التبادل التجاري  
قيمة صادرات  الدول  ت

 ايران مليار دوالر 
قيمة واردات  %

 ايران مليار دوالر
قيمة اجمالي التجارة  %

 مليار دوالر
% 

 16.9 22.461 18.8 13.211 14.6 9.250 الصين  1
 15.5 20.872 17.8 12.484 13.1 8.388 االتحاد االوربي  2
 11.5 15.456 15.6 10.913 7.1 4.543 االمارات  3
 9.8 13.142 6.7 4.676 13.3 8.466 الهند  4
 8.2 10.895 6.6 4.638 9.8 6.257 تركيا  5
 6.7 9.035 5.1 3.651 8.4 5.384 كوريا الجنوبية 6
 4.5 6.033 5.4 3.816 3.5 2.217 دول آسيا الوسطى  7
 3.4 4.628 0.04 0.041 7.3 4.587 العراق  8
 2.2 2.975 - - 4.6 2.975 اليابان  9
 2.0 2.727 - - 4.2 2.727 افغانستان 10
 1.9 2.666 3.8 2.666 - - روسيا  11
 1.6 2.141 1.6 1.121 1.5 1.020 بقية دول الخليج  12
 1.0 1.368 1.0 0.739 0.9 0.629 سنغافورة  13
 0.9 1.324 0.5 0.393 1.4 0.931 الباكستان  14
 0.5 0.748 1.0 0.748 - - البرازيل 15
 0.4 0.594 - - 0.9 0.594 تايوان  16
 0.4 0.550 0.03 0.028 0.8 0.522 سوريا 17
 0.09 0.115 0.02 0.015 0.08 0.100 مصر 18
 0.01 0.024 0.01 0.004 0.02 0.020 الجزائر 19
 12.5 16.671 16.0 11.282 8.5 5.389 بقية دول العالم  20

 100 134.425 100 70.357 100 64.068 المجموع
    Central Bank of Iran. Tradin Economics in Iran. 2020المصدر: 
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مليار دوالر(، مرتفعة بذلك على قيمة  70357وقد بلغت قيمة اجمالي واردات ايران لنفس العام )    
(، ويعود سبب ذلك الى تأثير العقوبات 34مليار دوالر(، جدول ) 64068اجمالي صادراتها البالغة )

االقتصادية التي تسببت في انخفاض صادرات النفط الخام في هذه السنة، ولكنها عادت الى االرتفاع عام 
(، وذلك بسبب قدرة 33مليار دوالر(، جدول ) 76372بلغت قيمة اجمالي صادراتها نحو ) إذ، 2020

لتعامل مع العقوبات االقتصادية التي تفرض عليها بين مدة الجمهورية االسالمية وخبرتها الطويلة في ا
 واخرى. 

تشكل خدمات النقل والمواصالت مكانة مهمة ضمن الخدمات التجارية في ايران، فقد حققت ايران      
تقدمًا كبيرًا في مجال تأهيل وتطوير قطاع النقل، كونه من القطاعات الحيوية التي تخدم االنشطة 

تصادية والخدمية، ودوره في ربط اجزاء الدولة، وتقوية االواصر الحضارية واالجتماعية والقطاعات االق
والثقافية بين السكان، ويسهل عملية انتقالهم من مكان الى آخر، فضاًل عن دوره في اقامة المشاريع 

دية مع الدول التنموية المختلفة، وتسهيل العمليات التجارية ونقل البضائع، واالتصال عبر المنافذ الحدو 
كافة،  عبدة وسكك الحديد في ارجاء الدولةالمجاورة. لذلك انشأت ايران شبكة من طرق النقل البرية الم

كيلو متر( عام  173000(، وقد قدر مجموع اطوال الطرق البرية الرئيسة فيها بنحو )37خريطة )
فضاًل عن عشرات الموانئ  .(1)كيلو متر( من السكك الحديدية الرئيسة 11106، ونحو )2019

مطارًا  11مطارًا رئيسًا(، منها ) 54تمتلك ايران ) إذوالمطارات، التي تخدم طائرات الركاب والبضائع، 
. كما تحتوي 2019حتى عام  ،(2)مطارًا داخليًا( 25مطارًا حدوديًا(، و) 21(، و)37دوليًا(، خريطة )

النقل، والعديد من الشركات الحكومية والخاصة التي  جميع المدن االيرانية انظمة متطورة لجميع وسائط
تعمل على تنظيم وتسهيل اجراءات حركة النقل والمواصالت داخليًا وخارجيًا، وقد قدرت قيمة اجمالي ناتج 

 .(3)2019مليار دوالر( عام  61النقل والمواصالت في ايران بنحو )
 . خدمات االتصاالت  2

يعرف االتحاد الدولي لالتصاالت، االتصاالت السلكية والالسلكية بانها عمليات تمكن المرسل من     
مكتوبة او صورًا متحركة،  ريقة ممكنة، سواء أكانت مطبوعة امارسال المعلومات ايا كان نوعها، وبأي ط

او اشارات مرئية او مسموعة او احاديث ... الخ، وسواء اكان باستخدام التراسل السلكي، او الالسلكي، 
مهمًا في عمليات التنمية االجتماعية  وتؤدي شبكة االتصاالت تأثيراً  .(4)او الضوئي، او كلها معاً 

العالقات التجارية، ألنها سهلت عملية تبادل المعلومات، واالقتصادية، وفي البنيان السياسي للدولة، وفي 
 .(5)وعقد الصفقات التجارية، ونشر االعالنات والدعاية عن طريق االنترنت

                                                           
 . 2019وزارة الطرق والنقل في ايران، احصاءات عام  (1)

(2) Annamor Adnejad. R, and Annamor Issa, An analysis of centrality measures of Iran's province capitals based 

on road an Air connections- Using Gephi, research and Urban planning, 2019, P. 34.       

 Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Previous Source, 2020.     (3  ) 

 (4) International Telecommunications Union, World Information Society Report, Geneva, 2006, P. 2.  

، تأثير ثورة المعلومات على االقتصاد واسواق المال، ابحاث المؤتمر السنوي الثالث حول ثورة المعلومات واالتصاالت لسترثرود (5)
 . 82، ص1997، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 1وتأثيرها في المجتمع والدولة في العالم العربي، ط
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 2019( الطرق البرية وسكك الحديد الرئيسة والمطارات الدولية في ايران عام 37خريطة )

 
 .2019المصدر: وزارة الطرق والنقل في ايران ، خريطة طرق النقل الرئيسة والمطارات الدولية ، لعام                    
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الدول النامية، تطوير انشطة وقطاعات في ويتيح تطور تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، السيما    
اقتصادية اخرى، وذلك لقدرتها على توليد انماط جديدة يمكنها التأثير في االنشطة المختلفة وتحفيزها نحو 

فضاًل  ،(1)نية، والتسويق االلكتروني وغيرهاوالتجارة االلكترو كالتعليم االلكتروني، التقدم ومواكبة التطور، 
وب النفسية الحديثة والتضليل االعالمي، وتسقيط الدول المستهدفة، وبالتالي فهي عن استخدامها في الحر 

ن تستخدم أداة للقوة الصلبة، كما هو الحال في الحروب الحديثة التي تشنها يمكن أ إذسالح ذو حدين، 
 القوى العظمى ضد الدول النامية، السيما دول الشرق االوسط. 

على مستوى الشرق االوسط والعالم، واغلبها تعد خدمات االتصاالت في ايران من الخدمات المتطورة      
مملوك للدولة، وتسيطر عليها شركة اتصاالت ايران، وهي تأتي من بين الدول الخمس االولى في الشرق 

الدولة الثانية  %( في مجال خدمة االتصاالت، وتعد ايران20االوسط التي يزيد معدل النمو فيها عن )
على مستوى الشرق االوسط التي استفادت من الشبكة المعلوماتية العالمية بعد الكيان الصهيوني، فهي 

المنطقة وفق  في مجال االتصاالت في، ولديها اعلى مستوى للتطور 1993استخدمت االنترنت عام 
 (مليار دوالر 21.4االوسط بنحو )ورابع قيمة لناتج خدمات االتصاالت في الشرق  ،(2)المعايير الدولية

(، وهذا يعكس ازدياد عدد مستخدمي االنترنت واالتصال عبر شبكات الهاتف 31، جدول )2019عام 
 لألنترنت (مستخدماً  58428556النقال والحواسيب المتطورة فيها بشكل مطرد، حتى بلغ عددهم نحو )

 (مستخدماً  70002123اجمالي السكان، ونحو )ن %( م71، الذين شكلوا نسبة تقدر بنحو )2020عام 
 %( من اجمالي سكان ايران. 83، بنسبة )(7شكل )لالتصال عبر شبكات الهاتف النقال، 

 ( 7شكل )
 ( 2020 -2002تطور عدد مستخدمي خطوط الهاتف النقال واالنترنت في ايران للمدة ) 

 
 International Telecommunications Union (Geneva). Percentage of individuals usingالمصدر: 

the Internet in Iran. 2002- 2021                   

                                                           

وجيا المعلومات واالتصاالت في بلدان اإلسكوا )المشرق العربي(، تقرير اللجنة االمم المتحدة، البنية االساسية لتكنول 1))
 . 6، ص2003االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، نيويورك، 

 World Bank- Information, Communication Telecommunication (ICT) in Iran, 2019(2  ) 
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تأتي بالمرتبة الثانية من حيث االهمية في ايران بعد الخدمات التجارية  نهافإاما الخدمات السياحية     
مليار  29.4مة مقدارها نحو )%( من اجمالي قطاع الخدمات في ايران، وبقي11تسهم بنسبة ) إذوالنقل، 
 ، وقد تم دراستها في الفصل الثالث ضمن ادوات القوة الناعمة االيرانية. 2019عام  (دوالر
من خالل ما سبق نجد تطور قطاع الخدمات في ايران، السيما خدمات التجارة والنقل، والخدمات    

ديات التي السياحية، وخدمات االتصاالت، والتي اسهمت بدرجة كبيرة في ايجاد حلول للعديد من التح
خرى، فضاًل عن ًا مهمًا في خدمة وتطوير االنشطة والقطاعات االقتصادية االواجهتها، كونها ادت أثر 

دورها في تقوية أواصر العالقات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والحضارية، سواء اكان داخل المجتمع 
بين ايران ودول العالم االخرى، واصبحت من االدوات المهمة التي اسهمت في تطبيق قوة  مأااليراني، 

 دولية. االصعدة الداخلية واالقليمية والايران الذكية على كافة 

 خامسًا : الناتج المحلي االجمالي االيراني 
الناتج المحلي االجمالي هو مؤشر اقتصادي يعبر عن مجموع القيم المضافة للوحدات االنتاجية       

كافة الممثلة لفروع االقتصاد المختلفة، كالزراعة، والصناعة، والخدمات، والتعدين وغيرها، والقيمة 
السلع والخدمات  الفرق بين قيمة اجمالي االنتاج لهذه الوحدة وبين قيمةوحدة انتاجية هي  أليالمضافة 

  .(1)من االنتاج نفسه
يستخدم مؤشر الناتج المحلي االجمالي مع مؤشرات الحسابات القومية االخرى للمساعدة في التحليل      

جيات الصحيحة، واتخاذ القرارات ، ومن ثم رسم الستراتي االقتصادي، ورصد تطور مستوى االقتصاد
بياناته التعرف ، فضاًل عن استخدامه في اجراء المقارنات االقتصادية الدولية، ويمكن من خالل  المناسبة

على مدى مساهمة االنشطة االقتصادية المختلفة في تحقيق اجمالي االنتاج، ومساهمة تعويضات 
ن لمساهمتها اهمية كبيرة ودالالت إ إذ،  جماليالمشتغلين، وفائض العمليات في الناتج المحلي اال

  .(2)ز اثناء عملية التحليل االقتصادياقتصادية تبر 
اخذ نمو االقتصاد االيراني يتأرجح بين الصعود والهبوط، متأثرًا بالعقوبات االقتصادية االحادية       

والدولية، واالوضاع الداخلية، والحروب التي تحدث في المنطقة، فضاًل عن االزمات االقتصادية العالمية، 
خبرة ز ببناء مؤسسي متطور، وانشطة اقتصادية متنوعة، فضاًل عن تامولكنه على العموم ي (،8شكل )

ايران الطويلة التي تولدت لديها في كيفية التعامل مع العقوبات االقتصادية التي تفرض عليها بين مدة 
تعد ايران من بين افضل  إذجعلها من بين االقتصاديات المتقدمة في الشرق االوسط. واخرى، كل ذلك 

الدول التي نجحت في تنويع انشطتها االقتصادية، وعدم االعتماد على مصادر الطاقة، االمثلة على 
                                                           

 .   29، الفصل الثاني، ص2020( جامعة الدول العربية، التقرير االقتصادي الموحد، 1)
مديرية الحسابات القومية، التقديرات االولية للناتج  -( الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء2)

 .  1، ص2020المحلي االجمالي، عام 
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فتكرار فرض العقوبات االقتصادية على صادراتها من النفط الخام، فضاًل عن ما يصاحب تصدير النفط 
 الخام من انتكاسات، السيما حرب اسعار النفط التي تؤدي الى انخفاض حاد في اسعاره، وما يصاحبها

، كل ذلك دفع ايران الى االهتمام بقطاعات اقتصادية  من تأثيرات سلبية على اقتصاديات الدول الريعية
اخرى، توزعت بين القطاع الصناعي والقطاع الخدمي والقطاع الزراعي، وذلك من اجل تحسين االقتصاد 

اصبح القطاع  إذ ما الصناعة.نشطة االقتصادية، السيااليراني، وجعله اقتصادًا قويًا، يعتمد على تنوع اال
%( من الناتج المحلي االجمالي االيراني، الذي قدرت قيمته نحو 35.8الصناعي يسهم بما نسبته )

وهي بهذا تأتي بالمرتبة الثالثة في مستوى نشاطها  (.35، جدول )2020مليار دوالر( عام  495698)
 511(، وقد جمعت )36والسعودية ، جدول )االقتصادي بين دول الشرق األوسط ، بعد كل من تركيا 

لة ، ولكن مع نقطة( بحسب النقاط التي وضعها الباحث لتقييم أهمية الناتج المحلي اإلجمالي في قوة الدو 
، وهذا 2020( عام دوالر 14536االجمالي الى نحو ) الفرد الواحد من الناتج ذلك تنخفض فيها حصة

 عائد الى العدد السكاني الضخم لديها.
 (2020 -1980نمو االقتصاد االيراني خالل المدة )    ( 8شكل )

 World Bank, World Economic Outlook, IMF, The growth of the Iranian economyالمصدر:  

for the period 1980-2021. 

  2020مكونات الناتج المحلي االجمالي االيراني عام  ( 35جدول )
 % دوالرالناتج/ مليار  القطاع  ت
 10.1 49981 الزراعة  1
 35.8 177950 الصناعة والتعدين 2
 54.1 267767 الخدمات  3

 100 495698 المجموع 
   .Central Bank of Iran. Trade and economic data year. 2021المصدر : 
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ارتفاع الناتج المحلي االجمالي في كل من تركيا  ، يتضح(36تحليل بيانات جدول )ومن خالل     
(، وهذه الدول تتميز بتنوع انشطتها 38، خريطة )يران واألمارات والكيان الصهيونيوالسعودية وا  

االقتصادية ، على الرغم من تفوق قطاع الطاقة في كل من السعودية واألمارات على األنشطة االقتصادية 
ز إيران بتنوع انشطتها يا والكيان الصهيوني ، بينما تمتافي كل من تركاألخرى ، والصناعة والخدمات 

االقتصادية. بينما نالحظ ارتفاع حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي االجمالي في كل من قطر 
ز بانخفاض اعداد تام(، وهي دول ت39الصهيوني خريطة ) واالمارات والكويت والبحرين والسعودية والكيان

، كما هو الحال في قطر والكويت خفاض الناتج المحلي االجمالي في بعضهاعلى الرغم من انالسكان ، 
والبحرين ، وهذه الدول هي األكثر غنًى في الشرق األوسط ، في حين تنخفض حصة الفرد الواحد من 

(، 39) الناتج المحلي االجمالي بشكل كبير في كل من الباكستان ، والعراق ، وسوريا ، واليمن ، خريطة
 وهذه الدول هي األكثر فقرًا من غيرها في الشرق األوسط.

على مستوى العالم والشرق األوسط ، وهذا  تمتع إيران بنشاط اقتصادي متطور مما سبق يتضح     
ل المنطقة بناتجها المحلي الثامنة والعشرين عالميًا، والثالثة من بين دو واضح من خالل احتاللها المرتبة 

(، وبالتالي فهي تمتلك اداة مهمة وفعالة لقوتها الذكية، تستطيع من خالل تطبيق 36االجمالي، جدول )
ادواتها التعامل مع االحداث والمواقف التي تواجهها داخليًا واقليميًا ودوليًا، فضاًل عن دورها في تقوية 

 ة التي تفرض عليها بين مدة واخرى.تأثر بالعقوبات االقتصاديعالقاتها مع دول العالم االخرى، ولكنه ي
، والعقوبات االقتصادية 2014 -2012السيما حزمة العقوبات االقتصادية االوربية واالمريكية لألعوام 

، التي ادت الى انخفاض الناتج المحلي االجمالي، وبالتالي انخفاض حصة الفرد 2018االمريكية عام 
لي الناتج القومي، والذي ينعكس بدوره على تفاقم مشكالت اجتماعية واقتصادية، االيراني من اجما

تستوجب مضاعفة الجهود الحكومية لمعالجتها، كارتفاع معدالت التضخم، والبطالة، والفقر، فقد وصل 
%( من اجمالي 13%( والفقر الى نحو )12.2%( ونسبة البطالة الى )42معدل التضخم الى نحو )

و االقتصادي ولكن على الرغم من تأثير العقوبات السلبي في احداث بطئ في النم ،(1)2020 السكان عام
دت الى انعاش االقتصاد مرة ن خبرتها الطويلة في التعامل مع العقوبات االقتصادية اااليراني، إال أ

تطويرها ألنشطة (، ومن اهمها 9، شكل )2020اخرى، وعاد الناتج المحلي االجمالي الى االرتفاع عام 
اقتصادية مهمة كالصناعة والزراعة والخدمات، واعتمادها في عالقاتها التجارية على اصدقائها كالصين، 
وروسيا والهند، وكوريا الجنوبية، فضاًل عن دول آسيا الوسطى، وبعض دول الشرق االوسط.

                                                           

 Central Bank of Iran, Trade and economy, data year, 2020.                          ((1  
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  2020 -2017دول الشرق االوسط للمدة ( تطور الناتج المحلي االجمالي وحصة الفرد من الناتج في بعض 36جدول )
 2020 2019 2018 2017 الدول ت

الناتج االجمالي/ 
 مليار دوالر

حصة الفرد/ 
 دوالر

الناتج االجمالي/ 
 مليار دوالر

حصة الفرد/ 
 دوالر

الناتج االجمالي/مليار 
 دوالر

حصة الفرد/ 
 دوالر

الناتج االجمالي/ 
 مليار دوالر

الترتيب 
 العالمي

النقاط 
)*( 

حصة الفرد/ 
 دوالر

النقاط 
)**( 

مجموع 
 النقاط

 511 15 14536 496 28 495698 11963 454500 20000 458013 25600 520576 ايران 1
 318 5 5160 313 45 312629 4884 284214 3100 312570 2985 302139 الباكستان 2
 838 28 28294 810 18 809550 27875 761425 26500 766509 19599 851541 تركيا 3
 257 10 9952 247 49 246934 11332 234462 7100 225914 6139 182023 العراق 4
 64 4 3600 60 92 60410 3100 60043 5100 35620 4200 24410 سوريا  5
 443 39 39126 404 33 403962 42194 387717 36200 369690 46671 353268 الكيان الصهيوني 6
 836 46 46273 790 19 790060 48909 792966 55300 782483 22694 683827 السعودية 7
 186 42 41735 144 58 143597 51912 137591 69700 141678 33485 119534 الكويت 8
 296 92 91897 204 53 204015 96491 191849 124900 192009 70810 167605 قطر 9
 90 49 49057 41 96 40718 46892 38184 51800 37746 40781 35325 البحرين 10
 477 58 58466 419 30 419130 69901 405771 68200 414179 45411 382575 االمارات 11
 114 30 29908 84 69 84165 29053 76609 29053 79295 16480 70783 عمان 12
 32 2 1931 30 120 29855 3688 29100 2200 28618 2607 27956 اليمن 13
 344 13 12719 331 42 331368 12251 303256 6600 250895 3238 195135 مصر 14
 204 11 11041 193 54 193069 11820 172781 7500 180689 4430 167555 الجزائر 15

 المصدر:
 1- International monetary fund. world economic outlook database. 2021.  

2- World Bank. world development indicators. 2021.                                       
 . 2020)*( اعطيت النقاط، نقطة لكل مليار دوالر من الناتج المحلي االجمالي عام 

 . 2020دوالر من حصة الفرد من الناتج االجمالي عام  1000)**( : اعطيت النقاط ، نقطة لكل 
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  2020في بعض دول الشرق األوسط عام  مستوى الناتج المحلي االجمالي (38خريطة )

 
 (.36جدول )المصدر: الباحث باالعتماد على                      
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  2020حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي االجمالي في بعض دول الشرق األوسط عام  (39خريطة )

 
 (.36جدول )المصدر: الباحث باالعتماد على                      
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 ( 9شكل )
 ( 2020 -2010تطور الناتج المحلي االجمالي االيراني للمدة )

 
 المصدر:

، 2018المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات، تحديات االقتصاد االيراني بعد فرض العقوبات االمريكية عام  -1 

 . 5، ص2018الدوحة، قطر، 

2- International  Monetary Fund. World Economic Outlook database. 2021.     

 

 سادسًا: العقوبات االقتصادية وستراتيجية االقتصاد المقاوم 
والى يومنا هذا،  1979واجهت الجمهورية االسالمية في ايران منذ نجاح الثورة االسالمية فيها عام     

سلسلة من العقوبات االقتصادية، سواء اكانت احادية كالعقوبات االمريكية او االوربية، او عقوبات دولية 
يجيتها التوسعية في الشرق دة، منها بسبب ستراتالمن الدولي، متخذة ذرائع وحجج ععن طريق مجلس ا

االوسط، ومنها بسبب مساعيها المتالك االسلحة النووية، فضاًل عن ما وصفته الدول الغربية بانتهاكها 
ن جميع هذه االسباب هي اسباب ظاهرية، وعلى ما يبدو أ .(1)وغياب الديمقراطية فيهالحقوق االنسان 

في الشرق  العقوبات هو لغرض اضعاف قوة ايرانولكن السبب الخفي والحقيقي الذي يكمن وراء فرض 
نفسه يتخذ مع اي قوة تحاول ها كقوة صاعدة وتأدية دورها في المنطقة، والحال االوسط، ومنعها من ظهور 

بهدف الحفاظ على المصالح االمريكية في هذه المنطقة الغنية في الشرق االوسط في المستقبل،  الظهور
راتها، واستمرار بقاء الكيان الصهيوني القوة االبرز والوحيدة، ليكون نهبها لخي ية من العالم، واستمراروالحيو 

الح الغربية فيها. فضاًل عن ربما اتخاذ العقوبات والضغط للتمهيد لضرب ايران بعد اضعاف راعيًا للمص
الدخول في قوتها بصورة كبيرة، فهي طالما باقية على قوتها الحالية ال تجرء القوى الغربية على ضربها و 

 مواجهة عسكرية معها. 
                                                           

(1) Segal Stephanie, The Economic Impact of Iran Sanctions, Center for Strategic International 

Studies, London, 2018, P.15.                                                 
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اصدر مجلس االمن الدولي سلسلة من العقوبات على ايران، من خالل ستة قرارات صدرت خالل     
، بحجة خرق ايران 2014 -2012 لألعوام، فضاًل عن عقوبات االتحاد االوربي 2010 -2006المدة 

نامج دورة الوقود النووي، وهي االساس لتحويل لبنود معاهدة حظر انتشار االسلحة النووية، واستمرارها ببر 
وقد استهدفت هذه العقوبات الذراع االقوى لقوة ايران وهو  .(1)ولوجيا الى االستخدامات العسكريةهذه التكن

االقتصاد، من خالل استهدافها لقطاعاته النشطة، كالتجارة والخدمات المالية وقطاع الطاقة، من اجل 
 برامجها النووية والتوقف عن انشطة تخصيب اليورانيوم. اجبار ايران على تعليق 

والى يومنا هذا،  1979اما العقوبات االمريكية على ايران فقد بدأت منذ نجاح ثورتها االسالمية عام    
كما هو ولكنها خفت حدتها في بعض السنوات، ثم عاودت لتكون اكثر صرامة وشدة في سنوات اخرى، 

، التي رافقت 2018وحزمة العقوبات االخيرة عام  ،(2)في عقوبات منتصف عقد التسعينيات الحال
الدولية، والتي كانت على  (1+5)االنسحاب االمريكي من االتفاق النووي الذي ابرم بين ايران ومجموعة 

ان، كتجارة استهدفت المرحلة االولى من العقوبات االمريكية التجارة النشطة في اير  إذشكل مرحلتين، 
السيارات، والمعادن والسجاد، ثم تلتها المرحلة الثانية من العقوبات بنفس العام، التي تمثلت بفرض 
عقوبات مالية على الدول التي تتعامل تجاريًا مع ايران، السيما الدول التي تشتري النفط الخام االيراني، 

  .(3)اليرانيةريها المؤسسات المالية اوعلى التعامالت المالية التي تج
يترتب على فرض العقوبات االقتصادية والحصار االقتصادي مساوئ كثيرة، منها فقدان االستثمار     

االجنبي داخل الدولة التي تتعرض للعقوبات، ووضع تجارة الدولة الخارجية على المحك، واضعاف قدرتها 
تتولد داخل المجتمع،  االقتصادية، وتهديد بنيتها االجتماعية من خالل المشكالت االقتصادية التي سوف

وهي جزء من االرهاب االقتصادي  ،(4)ياسي، وبالتالي زعزعة قوة الدولةوتهديد امنها االقتصادي وربما الس
والخطط التدميرية التي تستهدف تعطيل مشروعات وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتدمير البنى 

ستطيع جه صعوبات في ادارة شؤونها، وال تها متخلفة، تواالتحتية للدول والشعوب المستهدفة، بهدف ابقائ
  .(5)لى االستقالل السياسي واالجتماعيتحقيق االستقالل االقتصادي، الذي يؤدي بدوره ا

                                                           

( مصطفى اللباد، العقوبات االقتصادية واثرها على عملية صنع القرار في ايران، مجلة شرق نامه، تصدر عن مركز 1)
 .  7، ص2011 القاهرة، ،(8)الشرق للدراسات االقليمية واالستراتيجية، العدد 

( محمد عبد الرحمن يونس العبيدي، دراسة في العقوبات الدولية على ايران، جامعة الموصل، مركز الدراسات 2)
 .  46 -41، ص2012(، 25(، العدد )8االقليمية، قسم الدراسات الثقافية والتاريخية، مجلد )

  . 6، ص2019ولي للدراسات االيرانية، الرياض، ( احمد شمس الدين ليلة، ردود فعل ايران تجاه العقوبات االمريكية، المعهد الد3)
(4) Robert Eyler, Economic Sanctions International Policy and Political Economy at work, Palgrave 

Macmillan, New York, 2007, P.8.                                         

  . 17، ص2007ي، دار الكتب والوثائق، االمارات العربية المتحدة، نجيب عبد هللا الشامي، االرهاب االقتصاد( 5)
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نها لن تقف مكتوفة االيدي دية هي بمثابة حرب شاملة ضدها، وأن العقوبات االقتصاترى ايران أ   
ستراتيجيات وتكتيكات جديدة للتعامل معها، ومن اهم الستراتيجيات التي ازاءها، وانها قادرة على اتباع 

 نتيجة تكرار فرض العقوبات ،(1)2014مة او االقتصاد المقاوم عام اطلقتها هي ستراتيجية اقتصاد المقاو 
ي نها استهداف لوزنها الجيوبولتيكي، ومحاولة اضعاف قوتها الصاعدة، وهاالقتصادية عليها، التي تراها بأ

تعكس وجهة نظر ايران في التعامل مع العقوبات والمحاوالت الغربية التي تهدف ظاهرًا منعها من امتالك 
العسكرية، وتعدها السبيل الصحيح والحلول المناسبة الطويلة االمد، الكفيلة  لألغراضالتكنولوجيا النووية 

وبات االقتصادية مهما كانت لعقبابوضع االقتصاد االيراني على جادة النمو والتطور، وعدم تأثره 
  .(2)شدتها
نه االقتصاد الذي يبنى على قواعد واسس اقتصادية تطبيقية، وثروات االقتصاد المقاوم بأويعرف    

ومنابع طبيعية وبشرية وفيرة، ويدار من قبل علماء معروفين بالوطنية والنزاهة، مطلعين بالقوانين وادارة 
ستوى دون الحاجة اقتصادًا مستقاًل ويستطيع االستمرار في االزدهار بنفس الماالمور االقتصادية، ويكون 

ثير التحوالت والضغوط الدول االجنبية، وال يفشل وال يتزعزع وال يتوقف تحت تأ الى ضخ االموال من
  .(3)االقتصادية

نها وأ االقتصاد المقاوم هي انجح الطرق مع وضعها الحالي والمستقبلي، ن ستراتيجيةوترى ايران أ   
والتطابق مع نها غير مأطرة باطار مغلق وجامد، بل انها قابلة للتأقلم يست حبيسة مدة زمنية معينة، وأل

ة التي قد تحدث في اي وقت، وتجعل االقتصاد االيراني اقتصادًا مرنًا وتقوي لاالحداث والظروف المحتم
 ( 5(:ساسية لهذه الستراتيجية بما يأتيوتتمثل الركائز اال .(4)ضد العقوبات االقتصادية المحتملةمناعته 

خلق دينامية ونشاط في االقتصاد االيراني، وتأمين العدالة االجتماعية، من اجل تحسين الستراتيجيات . 1
 االقتصادية وتطويرها. 

. االعتماد على االمكانات الذاتية المتوافرة والقدرات الداخلية وتقويتها، كي تصبح قادرة على تحمل 2
 االزمات والعقوبات االقتصادية الخارجية. 

                                                           

ايران من صناعة االباريق الى تقنية النانو، شركة المطبوعات  -( صادق النابلسي، وزياد ناصر الدين، االقتصاد المقاوم(1
  . 14، ص2020للتوزيع والنشر، لبنان، 

(2) Evaleila Pesaran, Iran's struggle for economic independence: Reform and counter- reform in the 

Post- revolutionary era, London middle east institute, University of London, 2011, P.173.        
 . 9، ص2018، االقتصاد المقاوم، مؤسسة بوستان للكتاب، قم المقدسة، ايران، علي اكبر السيفي المازندراني 3))

احمد عبد الكاظم موسى، اقتصاد المقاومة ومرتكزاتها عند مرشد الثورة االسالمية االيرانية، بحث منشور على  4))
 .   .WWW,hespress.com.2015.  4الموقع االلكتروني، ص

االقتصاد االيراني بين العقوبات الخارجية والمقاومة الداخلية،  -لي، الخصائص االقتصادية اليران( عبد الرحمن فريجة، وفهيم رم5)
 .   35-34، ص2019، 5، العدد2مجلة مدارات ايرانية، المركز الديمقراطي العربي، برلين، المانيا، المجلد 
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 . االعتماد على الكفاءات الداخلية. 3
. تطبيق العقيدة الجهادية في قطاع االقتصاد، واالستفادة القصوى والمطلوبة من الموارد المتاحة، من 4

 اجل تحقيق االهداف المرجوة. 
. تولي الحكومة مسؤولية تهيئة االرضية المناسبة لحضور الجماهير وارشادهم الى االماكن التي تمكنهم 5

 اد، وهي معنية ايضًا بدعم المواطنين وتقديم المساعدة لهم. من تفجير قدراتهم في مجال العمل واالقتص
واالساسية، التي يؤدي فقدانها الى انحدار االقتصاد نحو االسفل، لذا ينبغي . تأمين المواد الستراتيجية 6

 على الحكومة جعلها في سلم اولوياتها. 
قتصادية االخرى، وجعلها تحتل مكانة . التقليل من االعتماد على العوائد النفطية، وتطوير القطاعات اال7

 مهمة في الناتج المحلي االجمالي االيراني. 
 دون تبذير واسراف، وتطبيق نمط االستهالك الوطني السليم.  . االستثمار االمثل لموارد الدولة8
 . محاربة الفساد في كل مفاصل الدولة، وخلق بيئة اقتصادية سليمة ونظيفة. 9

 . تطبيق العلم والتكنولوجيا الحديثة، واتباع مبدأ التخصص في فروع االنتاج المختلفة. 10
 
اما الستراتيجيات والخيارات االيرانية التي استحدثتها لغرض التغلب على العقوبات االقتصادية     

التعاون االقتصادي  الى تعزيز االقتصاد المقاوم، تمثلت بالتوجهاالمريكية االخيرة، فضاًل عن ستراتيجية 
والسياسي مع الدول الشرقية، كالصين، والهند، وكوريا الشمالية، وكوريا الجنوبية، فضاًل عن روسيا 

. ونجاح ايران إليرانوبعض الدول االقليمية، ودول آسيا الوسطى، لتكون اهم بديل تجاري واستثماري 
طريقة  بإيجادول التي ابرمت االتفاق النووي معها بمساعدة اصدقائها التقليديين في اوربا وآسيا، السيما الد

العقوبات االقتصادية، وذلك على استمرار التعامالت المالية الدولية إليران، وتجنبها مالية وقانونية تعمل 
والسياسية  لرغبة هذه الدول الماسة الى استمرار العالقات االقتصادية مع ايران، واظهار االستقاللية المالية

ي، واالهتمام ل من االعتماد على الريع الطاقو فضاًل عن الخيار االهم وهو التقلي .(1)ارة االمريكيةعن االد
  .(2)خرى، كالصناعة والزراعة والخدماتواالعتماد على انشطة اقتصادية ا

 
 

                                                           

 .  7( احمد شمس الدين ليلة، مصدر سابق، ص1)
 . 28، وفهيم رملي، مصدر سابق، صعبد الرحمن فريجة 2))
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  اإليرانية  العسكريةالقوة أدوات  المبحث الثاني : 
والحديث، احداثًا وتحوالت خطيرة ومهمة، انعكست على شهد النظام الدولي في تاريخه المعاصر      

ن بعض تلك االحداث قد بثت روح لسياسية القائمة، وعلى الرغم من أطبيعة العالقات التي تربط وحداته ا
ن سمة الصراع لم تغادر طبيعة ذلك حتمل للعنف على النطاق العالمي، إال أالتفاؤل، وبشرت بتخفيف م
يومنا هذا، الذي ارتكز على اداة القوة كمحرك جوهري لذلك الصراع، والناتج النظام بصورة كلية الى 

بالدرجة االساس عن تقاطع وتعارض المصالح التي ترتبط بتحقيق االهداف، فضاًل عن االختالفات في 
 وتاريخيًا تعد القوة العسكرية لها الثقل .(1)من حدة ذلك الصراعالقدرات والدوافع والتطلعات التي تزيد 

االكبر بين انواع القوة االخرى التي تترجم لغة الصراع، وحتى عند النظر الى االمكانات االقتصادية، 
والمساحة، والتعداد السكاني، وغيرها من مقومات القوة، تاتي من قبيل تأثير تلك المقومات في قدرة الدولة 

تعد هذه المقومات المرتكز االساس  إذعلى الصمود في حالة تعرضها للحروب والصراعات العسكرية، 
لقوة الدولة العسكرية، فكلما كانت الدولة تمتلك مقومات جغرافية جيدة ساعدت على بناء قوة عسكرية 

لذلك بقيت القوة العسكرية طوال المراحل  .(2)كنولوجيا الحديثة في كافة صنوفهامتطورة فيها، وتطبيق الت
بين الدول، االهم في تحديد طبيعة العالقات  لقوة الدولة، وتؤدي األثرالمنظار السابقة والى يومنا هذا هي 

وحدود بنية النظام العالمي، ولها القدرة االهم في حل الخالفات والصراعات بين االقطاب المختلفة، او 
تأجيجها في احيان اخرى، ومؤشر مهم على قوة الدولة وتحديد وزنها الجيوبولتيكي، الذي يمنحها القدرة 

سواء  لذلك فهي اكثر انواع القوة الصلبة استخدامًا، ،(3)صالحهامفي سعيها لتحقيق اهدافها و التفوق و 
كان التلويح باستخدامها، وسواء اكان في حالة الهجوم، ام كان في حالة  اكانت قد استخدمت فعاًل، ام

  .(4)بارزةلدولة ذات قوة وسمعة دولية الدفاع، فهي االداة الفاعلة التي تجعل من ا
تتمثل القوة العسكرية في اي دولة بعدد افراد الجيش بصنوفها المختلفة، البرية والبحرية والجوية،      

وتوزيعها الجغرافي، وكفاءتها القتالية، وما يوجد لديها من ترسانة عسكرية، وشبكتها المعلوماتية 
فضاًل تطورها، ونظام تعبئة قواتها المسلحة، االستخبارية والدفاعية، وصناعاتها العسكرية المختلفة ودرجة 

نها تتضمن الستراتيجيات العسكرية المناسبة، التي تضمن زيادة القدرة القتالية لصنوفها المختلفة، عن أ
                                                           

 .  249، ص2005( ثامر كامل الخزرجي، العالقات السياسية الدولية، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، االردن، 1)
(2) Paul R. Viotti, The Dollar and National Security the Monetary Component of Hard Power, An 

Imprint of Stanford University Press, California, 2014, P.29.     

دراسة في ادوات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه  –( سماح عبد الصبور عبد الحي، القوة الذكية في السياسة الخارجية (3
 . 34، ص2014(، دار البشير للثقافة والعلوم ، مصر، 2013-2005لبنان )

(4) Ernest J. Wilson, Hard Power- Soft Power- Smart Power, The American Academy of Political and 

Social Science, SAG Publication, 2008, P.114.          
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والتي بدونها تصبح عملية الحصول على النتائج المرجوة من استخدام القوة العسكرية محفوفًا بالمخاطر، 
وقد اضافت التكنولوجيا الحديثة ابعادًا  .(1)قياتها العسكرية مع الدول االخرىواتفاوتتضمن ايضًا تحالفاتها 
اوجدت تكنولوجيا المعلومات تغييرًا في نوعية الهجمات ودقتها واالسلحة  إذمهمة للقوة العسكرية، 

، واصبحت رانيةبلذلك انتشرت الهجمات السيالمستخدمة، واصبح لها دور كبير في ادارة الحروب الحديثة، 
حالة اثناء الدفاع في  حديثة، سواء اكان اثناء الهجوم امتشكل ركنًا مهمًا في الستراتيجيات العسكرية ال

  .(2)التعرض لالعتداءات الخارجية
اهمية المقومات الجغرافية، السيما العدد السكاني الضخم في بناء القوات المسلحة، من رغم على الو      

 اكان ذلك في الجبهات االمامية، امبما يوفره من قوة بشرية للجيوش للعمل في صنوفها المختلفة، سواء 
مية، فضاًل في الجبهات الخلفية من خالل تهيئة معدات القتال، واعداد التموين ونقلها الى الجبهة االما

، مزايا عسكرية اخرى تتمثل في صعوبة هزيمة الدولة ذات العدد السكاني الضخمعن ما يوفره من 
ن قوة الجيوش ليس بالكم والتسليح إال أن حوادث التاريخ اثبتت أ ،(3)كالصين والهند على سبيل المثال

تبرز ركائز اخرى تؤدي دورًا مهمًا في قوة الجيوش، كالقدرة القتالية للجندي، والقيمة  إذالمتطور فحسب، 
 معارك العسكرية، وهي تنطلق منالمعنوية لديه، والتي تكون بمثابة عوامل حاسمة تقرر مصير ال

الراسخ ، كالعقيدة العسكرية للمقاتل ودرجة تدريبه ووعيه، واخالقه، ودوافعه، وااليمان عدة  اعتبارات
بقضيته، وتمسكه بالحق واصراره على تحقيق النصر، وقدرته على التفاني وتقديم كل شيء في سبيل 

من قوة، ودرجة احساسه بانه مظلوم وليس ظالمًا، وعدم االخذ بالدعاية الوطن، وعدم االستهانه بما لديه 
ات العسكرية المتفوقة والباطشة ن القو لتي تصور قوة االعداء، فضاًل عن أالمغرضة والمبالغات المفرطة ا

 .(4)ن التفوق حليفها دائماً شأنهم، وأغالبًا ما تمنح جنودها شعورًا عامًا باستضعاف اآلخرين والتقليل من 

دة بفشل القوات العسكرية في تحقيق غاياتها، على الرغم من تفوقها العددي ج عإذلذلك ابرز التاريخ نم
 ر مثال على ذلك فشل القوات االمريكية الغازية في السيطرة على فيتنامالعسكرية المتطورة، وخيوترسانتها 

  .(5)خالل الستينيات من القرن الماضي
ن القوة العسكرية بوصفها أداة من ادوات القوة الصلبة، تتبع دائمًا كن القول إمن خالل ما تقدم يم      

الدولة في بلوغ اهدافها ومصالحها، فعند الدول العظمى كان استخدام القوة العسكرية وال زال  ستراتيجية
لغرض السيطرة على دول العالم، ونهب خيراتها ومواردها، واستنزاف قدراتها، حتى لم تتوان تلك الدول من 

                                                           
(1) Kurt Campbell, and Michal O. Hanlon, Hard Power: The New Politics of National Security, The 

Washington Institute, 2006, P.22.                                 

 . 35سماح عبد الصبور عبد الحي، مصدر سابق، ص 2))

 . 579محمد محمود ابراهيم الديب، مصدر سابق، ص 3))
، المركز العربي للدراسات االنسانية، الواليات المتحدة انموذجا   -بشير عبد الفتاح، القوة العسكرية وحسم الصراعات 4))

 . 24، ص2008القاهرة، 
(5) William I. Hosch, America at war: The Korea war and the Vietnam war, Encyclopaedia Britannica, 

Inc, Britannica, 2010, P.96.                                  
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فيها االسلحة المحرمة  التنكيل بشعوب الدول النامية، واستخدام اقصى درجات القوة العسكرية ضدها، بما
دة بحقها، من اجل كسر ارادتها وفرض الهيمنة عليها. وعلى النقيض من ذلك وارتكابها جرائم عدوليًا، 

نجد اكثر الدول، السيما الدول النامية والصاعدة تلجأ الى بناء قوتها العسكرية لغرض الدفاع عن وحدة 
على امنها واستقاللها واستقرارها، فهي لم تبغ من  اراضيها وشعوبها ضد التهديدات الخارجية، والحفاظ

 ورائها التوسع والسيطرة، ولم تؤجج بداخلها نزاعات الحقد والكراهية ونهب خيرات الشعوب. 
ينذر القرن الحادي والعشرين بكثرة الصراعات، وتضارب المصالح بين الدول، ومزيدًا من العنف،      

نها المنطقة الحيوية والمهمة للقوى العظمى، لذلك سوف يستمر السيما في منطقة الشرق االوسط، كو 
القومي، وانتهاك  ألمنهاالضغط على دولها، وزيادة التواجد العسكري االجنبي وما يشكله من تهديد دائم 

له  توتنامي التنظيمات االرهابية في ظل الدعم الدولي واالقليمي لها، وما تعرضلسيادتها واستقاللها، 
بعض دول المنطقة من انهيار لركائز الدولة فيها، كما هو الحال في سوريا والعراق وليبيا واليمن 

لفة وافغانستان، بسبب التدخالت الدولية في شؤونها، وما تتعرض له دول المنطقة االخرى الى اشكال مخت
سخاء على قواتها المسلحة، ن لبعض دولها عقائد ايديولوجية، لذلك فهي تنفق بمن التهديد، فضاًل عن أ

االسلحة واصبحت تمتلك جيوشًا لم يشهد لها التاريخ، كما ان التطور الهائل في تكنولوجيا صناعة 
حديثة  بأسلحةالتهديدات دفعت دول المنطقة الى بناء قوتها العسكرية  والمعدات الحربية، زد على ذلك

المفاهيم الجديدة في  هابعضيه الدقيق، واعتناق ومات والتوجومتطورة، فضاًل عن تقدمها في مجال المعل
 التشغيل والتغييرات التنظيمية. 

بقوة عسكرية منهكة، يشوبها الضعف والقصور في  1988خرجت ايران من حرب الخليج االولى عام    
، وبقيت قوتها  وفعاليتها العسكرية، فضاًل عن تدمير اغلب ترسانتها العسكريةالكثير من قوتها القتالية 

ات من القرن الماضي، ولكن مع بداية االلفية الجديدة بدأت ايران يطوال عقد التسعينالعسكرية تنمو ببطئ 
معتمدة بالدرجة االساس على قدراتها الذاتية،  .(1)خطى نحو تطوير قوتها العسكريةتسابق الزمن وتسارع ال

يعد التفكير الستراتيجي االيراني غير تقليدي مقارنة  إذكروسيا والصين، فضاًل عن مساعدة اصدقائها 
بدول الشرق االوسط االخرى، نتيجة لطبيعة التحديات والتهديدات التي واجهتها منذ نجاح الثورة االسالمية 

والى يومنا هذا، لذلك سعت الى تطوير قدراتها العسكرية وجعلتها تواكب التكنولوجيا  1979فيها عام 
وتتوزع القوة العسكرية االيرانية  .(2)صمود بوجه التحديات التي تواجههارة، وقادرة على الالعسكرية المتطو 

  -:على االقسام اآلتية
                                                           

(1) Arthony Cordesman, Iran's Development Military Capabilities, CSIS, Washington, 2004, P.13.   

المعهد الدولي للدراسات  -برنامج الصواريخ والفضاء، معهد رصانة -( نويد احمد، عقيدة الدفاع االمامي االيرانية2)
 .  5، ص2020االيرانية، الرياض، 
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 قوات الجيش  أواًل:
ة االركان المشتركة، واربع عدة ، تتمثل بهيأ اقسام يتكون من إذيعد الجيش االيراني مؤسسة ضخمة،     

والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي، فضاًل عن قوى رئيسة، وهي القوات البرية، 
نحو هذه القوات ب ألفرادوقدر العدد االجمالي  .(1)رعية االخرى التابعة لهذه الصنوفالتشكيالت الف

 يعد الجيش االيراني في الوقت الحالي قوة عسكرية ال إذ(. 37، جدول )2020عام  (مقاتل 705000)
نه من اقوى الجنود في العالم، وافضلهم تدريبًا، يمتاز الجندي االيراني بأيستهان بها في الشرق االوسط، و 

واحسنهم اعدادًا، فهو يجري تدريباته في مناطق مختلفة وفي بيئات جغرافية متنوعة، ولديه قدرات قتالية 
لتي تجريها ايران باستمرار، والتي عالية جدًا في الحروب، وهذا واضح من خالل المناورات العسكرية ا

تشترك فيها وحدات عسكرية من صنوفها المختلفة، الغاية منها تعويد الجندي االيراني على الحروب 
قوة ضد ايران سوف ن اي استخدام للاالجنبية المتواجدة في المنطقة، إالحديثة، وايصال رسالة الى القوات 

جيشها المميزة في الحروب النفسية، فهو اصبحت لديه خبرة كبيرة فضاًل عن قدرات  .(2)أشد منهايقابل ب
في كيفية التعامل مع هذا النوع من الحروب، وعدم الوقوع ضحية تأثيراتها الكاذبة، فقد اثبتت التجارب 
السابقة نجاح الجيش االيراني في الصمود امام التهديدات العسكرية، التي تطلقها دول لها وزنها على 

عسكري الدولي، وقام بتفعيل قدراته العسكرية، وشن حروب نفسية مضادة، كثيرًا ما اربكت الصعيد ال
  .(3)داًل من ان يبقوا في حالة الهجوماالعداء وجعلتهم في حيرة وتراجع ب

وما يميز القوات العسكرية االيرانية هو عدم ضعفها امام التهديدات والضربات واالبتزازات التي تتعرض 
بمناسبات عدة ردها بضربة وبتهديد اشد على مصدر التهديد مهما بلغت درجة قوته، واقرب  لها، واثبتت

مثال على ذلك هو ضربها للقواعد العسكرية االمريكية في العراق على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع 
يوم الثامن من ، إذ اطلقت ايران مساء 2020للحرس الثوري االيراني في الثالث من كانون الثاني عام 

صاروخًا( من نوع فتح وقيام على قاعدتين للقوات االمريكية في االراض العراقية، اصاب 16نفس الشهر)
وبهذا يعد الجيش االيراني من الجيوش المتقدمة عالميًا، من  ،(4)صاروخًا( اهدافه بدقة عالية 12منها)

 والتعبئة النفسية، والصبر والعزيمة في ساحة القتال.ناحية القدرة القتالية، والقدرة على االستعداد والتجهيز، 

                                                           

مقارنة بين وضع الحرس الثوري والجيش في بنية النظام  -والتهميش( معتصم صديق عبد اهلل، المؤسسات العسكرية بين الثقة 1)
  . 145، ص2016 الرياض، االيراني، مجلة الدراسات االيرانية، مركز الخليج العربي للدراسات االيرانية، السنة االولى، العدد االول،

 Arthony Cordesman, Previous Source, P. 16.                                             (2)  

 .  103( هادي زعرور، مصدر سابق ،  ص3)

 .  19( نويد احمد، مصدر سابق، ص4)
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  2020توزيع افراد القوات المسلحة االيرانية على صنوفها المختلفة عام    ( 37جدول )
 العدد/ مقاتل صنوف القوات المسلحة ت
1  

 قوات الجيش االيراني
 565000 القوات المسلحة البرية 
 68000 القوات المسلحة البحرية

 72000 القوات المسلحة الجوية والدفاع الجوي 
 705000 المجموع 

2  
 

قوات الحرس الثوري االيراني 
 والتشكيالت التابعة له

 العدد / مقاتل الحرس الثوري
 140400 القوات البرية

 20000 القوات البحرية
 5000 القوات الجوية

 165400 المجموع 
 1500 قوات القدس

 1100 قوات التعبئة )الباسيج(
 168000 المجموع الكلي لقوات الحرس الثوري

 873000 المجموع االجمالي لقوات الجيش والحرس الثوري
 Global Fire Power. Strength in Numbers. Global powers ranked by potential Militaryالمصدر: 

Strength in Iran. 2021.                                               

    

 قوات الحرس الثوري االيراني  ثانيًا:
، من اجل 1979تأسس الحرس الثوري االيراني والتشكيالت التابعة له بعد نجاح الثورة االسالمية عام     

تقلة عن القوات المسلحة مسحراسة اهداف الثورة والمكاسب التي حققتها داخليًا وخارجيًا، ورغم وظائفه ال
وهو يتألف  .(1)ا، والتعاون معها في حاالت كثيرةن عمله يعتمد على التنسيق والتوازن معهاالخرى، إال أ

في كافة صنوف القوات المسلحة، البرية، والبحرية، والجوية، ولها قياداتها ( فرقة قتالية، 15 -10من )
الفضاء،  المتطورة، فضاًل عن وحدات متخصصة في علومالمتخصصة، وبحوزتها كافة انواع االسلحة 

تراتيجيات التي سوهو يتميز بتطوره الكبير في التدريب والتسليح، ونوعية ال .(2)وجهاز استخبارات خاص به
يدير بها عملياته، ودوره الوظيفي والعسكري، فضاًل عن تمتعه بنفوذ واسع في كافة مؤسسات الدولة داخل 

لى اتصال مباشر ميزاتها الخاصة ومواردها الخاصة بها، وعيمتلك مؤسسات ضخمة لها خارجها، و ايران و 
  .(3)مع القائد االعلى

بحسب  (مقاتالً  165400افة صنوفها بنحو )يقدر عدد القوات المسلحة التابعة للحرس الثوري بك      
، (مقاتالً  140400البرية التابعة له بنحو ) يقدر عدد القوات إذ(، 37، جدول )2020بيانات عام 

، فضاًل عن مجموعات  ، والوية دروع ، وهي تتألف من الوية مشاة ومنتشرة على جميع االراضي االيرانية
                                                           

 .  29من الدستور، ص 150( وزارة االرشاد االسالمي، مصدر سابق، المادة (1
(2) Keith Crane, and his colleagues, Iran's Political- Demographic- and Economic Vulnerabilities, 
Rand project Air Force, U.S.A. 2008, P.14.                             

(3) Michael Connell, Iran's Military Doctrine, Institute of Peace, USA, 2010, P.72.    
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ابعة ، تعمل على دعم العمليات القتالية لكل لواء. اما عدد افراد القوات البحرية الت دفاعية وكتائب خاصة
للطوربيدات والسفن والزوارق ، وهي تتألف من وحدات قتالية (مقاتالً  20000)له فيقدر عددهم بنحو 

 لإلنزالالحربية، ووحدات خاصة بالدوريات، ووحدات دفاعية ساحلية مضادة للسفن الحربية، ووحدات 
(، 37، جدول )(مقاتالً  5000تابعة له فيقدر عددها بنحو )البحري والكامندوز. اما القوات الجوية ال

  .(1)مدربة على القتال الجوي والطيرانف من وحدات وتتأل
  :قوات القدس -1
، وتضم عناصر النخبة في الحرس الثوري االيراني، ولها قيادات 1990تأسست قوات القدس عام     

ومديريات داخلية واقليمية، وهي القوة العسكرية االقوى في ايران، لذلك فهي تعد الذراع االقوى متخصصة 
على حراسة اهداف الثورة خارج الحدود االيرانية من تهديدات االعداء، السيما الواليات المتحدة التي تعمل 

ولهذه القوات  .(2)ةاالمريكية والكيان الصهيوني، وبعض الدول المناصرة للمشروع االمريكي في المنطق
احيان كثيرة بتمويل  تقوم في إذض الدول االقليمية، عالقات قوية ببعض القوات والفصائل المسلحة في بع

فضاًل عن التنسيق للعمل المشترك فيما بينها، لذلك تقوم بها، حركات المقاومة فيها، وادارة العمليات التي 
ن عملها لم يقتصر على الجانب ن الداخلية لهذه الدول، السيما وأتتهم هذه القوات بتدخلها في الشؤو 

سوريا واليمن في الشؤون السياسية لها، كما هو الحال في لبنان و العسكري فقط، وانما تتهم بتدخلها حتى 
جدول  ،2020بحسب احصاءات  (مقاتالً  1500ويبلغ عدد هذه القوات بنحو ) .(3)والعراق وافغانستان

(37 .) 
  :قوات التعبئة  -2
الحرب غير التقليدية، التي ترتكز على التسليح المتطور، والتعبئة  بأسلوبتهتم ايران بدرجة كبيرة      

، سواء  ، وهي تتألف من اعداد من المتطوعين المدنيين1980الشعبية، لذلك شكلت قوات الباسيج عام 
وتتمثل مهمة  .(4)اي لحظة ضمن قوات االحتياط ليتم استدعائهم في أكان منهم في الخدمة الحالية، ام

بحفظ االمن داخل البالد، وهي تتلقى دعمها من قيادة الحرس الثوري، وقدر عدد افرادها هذه القوات 
االحتياطية فيقدر  (، اما عدد قوات التعبئة37، جدول )(مقاتالً  1100لين في الخدمة الحالية نحو )العام

واالداء ، وهم على كامل الجهوزية الحالية في اي وقت، من حيث التدريب (مقاتالً  3000000بنحو )
وقد اتهمت  .(5)ا لزم االمرإذفي وقت قصير جدًا  العسكري وحمل السالح، ويمكن استدعاؤهم وتجهيزهم

                                                           

(، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد والعلوم 2007 -1979شيماء علي قناوي، محددات القوة العسكرية إليران ) (1)
 . 126، ص2009السياسية، جامعة القاهرة، 

  . 239( معتصم صديق عبد اهلل، مصدر سابق، ص(2
(3) Amr Yossef, Upgrading Iran's Military Doctrine: An offensive forward defense, middle east 

institute, 2019, P.26.                                                             

. 22( حيدر رضوي، القدرات العسكرية االيرانية في الخليج، بحث منشور على موقع الجزيرة للدراسات، ص4)
Reportsstudies.aljazeera.net   

 . 106هادي زعرور، مصدر سابق، ص 5))
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هذه القوات بقمع المظاهرات التي ينظمها انصار التيار االصالحي في مناسبات عدة، كما هو الحال في 
بات والتظاهرات التي اعقبت االنتخاات من القرن الماضي، يالتظاهرات التي حدثت نهاية عقد التسعين

ه القوات هو حفظ االمن الداخلي، ن المهمة الرئيسة لهذرغم من أوعلى ال .(1)2009الرئاسية االيرانية عام 
نها تساهم مع القيادة العامة للحرس الثوري في تكوين جبهة دفاعية ضد االعتداءات التي تتعرض لها إال أ
  .(2)ضي االيرانيةاالرا

 الترسانة العسكرية االيرانية  ثالثًا:
مشاكل في التسليح وتطوير منظومتها العسكرية، بسبب اعتمادها على  1979واجهت ايران بعد عام      

من القرن الماضي، والضغوط الدولية التي كانت ات يات والتسعينيالمصادر الخارجية طوال عقدي الثمانين
اريخ البالستية، الرامية الى تعطيل صناعتها العسكرية، السيما صناعة الصو تواجهها من قبل القوى الغربية 

ن تتجاوز هذه العقبات منذ مطلع استطاعت أولكنها  .(3)طائرات، والبوارج والسفن الحربيةوصناعة ال
األلفية الجديدة، من خالل االتجاه الى الصناعات العسكرية الوطنية، وتطويرها على احسن وجه وجعلها 

من القدرات العسكرية لبعض الدول الصديقة لها،  لعسكرية للقوى العظمى، واالفادةتضاهي الصناعات ا
حتى اصبحت في الوقت الحاضر الدولة الوحيدة في  .(4)في روسيا والصين وكوريا الشماليةكما هو الحال 

تطورة، بينما نجد دواًل الشرق االوسط التي تعتمد بالدرجة االساس على صناعاتها العسكرية الوطنية الم
فاق الباهض لشراء تركيا، والسعودية، تعتمد على االنمتطورة عسكريًا في المنطقة كالباكستان، ومصر، و 

من المصادر الخارجية. فهي استطاعت انتاج ترسانة عسكرية ضخمة بكافة المعدات العسكرية االسلحة 
واصبح تطور القدرات االيرانية في مجال الصناعة العسكرية  .(5)ولكافة صنوف قواتها المسلحةالمتطورة 

من اكثر القطاعات بروزًا وتحواًل في ايران بعد نجاح الثورة االسالمية، السيما صناعة الصواريخ البالستية، 
االسالمية والمقاتالت البحرية، والطائرات من دون طيار، والبوارج الحربية، التي جعلت من الجمهورية 

  .(6)ة التي تحظى بصناعة حربية متطورةاف الدول المعدودتقف بمص
نجحت في اختراع وتطوير وصناعة انواع مختلفة  إذتمتلك ايران ترسانة عسكرية ضخمة ومتطورة،      

من المعدات واالسلحة الفريدة من نوعها في الشرق االوسط، وفرض نفسها كأحد منتجي السالح المتطور 
على الالئحة الدولية. ففي مجال الطائرات الحربية، لديها عدد هائل من المقاتالت الحربية، السيما من 

ة في الدول المتطورة، التي تتميز ية في تقنية تصنيعها للمقاتالت المصنوعمقاتالت الجيل الرابع المواز 
                                                           

(1) Amr Yossef, OP. Cit, P.27.                                                         

 .  134( سماح عبد الصبور عبد الحي، مصدر سابق، ص(2
3) Michael Connell, Previous Source, P. 69.                                                 )  

  . 23( حيدر رضوي، مصدر سابق، ص(4
بحرية حديثة، مجلة مختارات ايرانية، السنة  ( حسام سويلم، القوات البحرية االيرانية من حرب العصابات الى ستراتيجية5)

  . 15، ص2010(، مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ، القاهرة، 116العاشرة، العدد )
(6) Farzin Nadimi, Iran Develops Air Defense Capability for Possible Regional Role, The 

Washington Institute, 2019, P.21.                                                        



 .............................................................أدوات القوة الصلبة اإليرانيةالفصل الثالث 
 

  [168] 

بدقة التصويب العالية، والقدرة على اعتراض الطائرات المعادية وتدميرها، وقد اعتمدت ايران على 
وقد بلغ ( 1)صناعاتها الوطنية في انتاج انواع مختلفة من هذه المقاتالت، السيما خالل العقدين اآلخرين.

، فضاًل عن الطائرات (مقاتلة 859نحو ) 2020لخدمة الفعلية عام عدد مقاتالتها الحربية الداخلة في ا
لوقود ، الخاصة بالتدريب، والطائرات الخاصة باالستطالع والدوريات، والطائرات الخاصة بالنقل والتزود با

 (. 38، جدول )(طائرة 227والتي بلغ عددها نحو )
     (38جدول )

  2020اهم انواع الطائرات االيرانية الداخلة في الخدمة العسكرية حتى عام 
 سنة الخدمة العدد الدولة المصنعة  نوع الطائرة  ت

1 

 الطائرات المقاتلة 
 1960 65 الواليات المتحدة )فانتوم(  4 –اف  1
 1962 75 الواليات المتحدة )تايكر( 5 –اف  2
 1974 78 الواليات المتحدة )تامكات( 14 –اف  3
 1976 105 روسيا )ميكوبات( 29 –ميغ  4
 1977 51 الواليات المتحدة 15 –اف  5
 1977 113 فرنسا ميراج 6
 1979 49 الواليات المتحدة 16 –اف  7
 1997 130 ايران شاذرخ 8
 2006 45 ايران الصاعقة 9
 2007 29 ايران (HESA)سايجا  10
 2011 20 ايران 313 –قاهر  11
 2013 8 ايران (HESA) –شفق  12
 2018 8 ايران الكوثر 13
 - 83 دول مختلفة نوعيات مختلفة 14

 - 859 - مجموع الطائرات المقاتلة 
 - 11 ايران طائرات خاصة بالدوريات واالستطالع 2
 - 112 دول مختلفة طائرات خاصة بالتدريب 3
 - 104 دول مختلفة طائرات خاصة بالنقل والتزود بالوقود  4

 Iranian Ministry of Defense. Iran Warplanes Milestones. The most important -1المصدر : 

warplanes entered into service. 2021.                                    

2- World Policy Institute. Unclassified report on military power of iran. 2021.  

القوى العسكرية العالمية )امريكا، روسيا، ايران، الكيان الصهيوني، حزب  -هادي زعرور، توازن الرعب -3
 . 115، ص2013، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، لبنان، 1كوريا الشمالية(، طاهلل، 

 

                                                           

 . 104هادي زعرور ، مصدر سابق، ص 1))
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كبير في صناعة الصواريخ احد شكل االستثمار ال إذة خاصة لصناعة الصواريخ، تولي ايران اهمي    
اولويات الصناعة العسكرية االيرانية، وهو ما اسهم في تطورها من صواريخ موجهة قصيرة المدى الى  أهم

 وهي تعد سالحًا مفضاًل في السترايجية .(1)عيدة المدى، وبرامج فضائية طموحةصواريخ بالستية ب
نها تشكل قاعدة الردع نوف جيشها، فضاًل عن أالعسكرية االيرانية، كون استخدامها يناسب كافة ص

للقوات المسلحة االيرانية. لذلك تمكنت المصانع الحربية االيرانية من صناعة وتطوير االكثر اهمية 
قصيرة، والمتوسطة، الصواريخ المتطورة القادرة على اصابة اهدافها بدقة عالية، وبمختلف المديات، ال

 (.40وخريطة ) (،39والبعيدة، جدول )
وتصرح ايران في مناسبات عدة ، أن لديها قوة صاروخية ضخمة تفوق تصور االعداء، القادرة على حمل 

(، وتستطيع اصابة اهدافها بدقة عالية، ويرى 40كم(، خريطة ) 3000الرؤوس النووية تصل الى )
اصبحت االولى في الشرق االوسط، المتالكها قدرات صاروخية كبيرة  كثيرون ان قوة ايران الصاروخية

وكان هذا العامل احد االسباب التي اتخذتها الواليات المتحدة ذريعة لالنسحاب من االتفاق النووي  .(2)جداً 
 . 2018( الدولية عام 1+5ومجموعة ) -المبرم بين ايران

تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، السيما بعد صناعة اما في مجال الدفاع الجوي فقد حققت ايران     
الجيروسكوبات التي تزيد من قدرة الصواريخ والدفاعات الجوية على اصابة اهدافها بدقة عالية، ويعد 

طفرة نوعية في صناعتها العسكرية ، بعد أن طورته عام  2011( عام 373تنصيبها لنظام )باونز 
وبالفعل  ،(3)(400 -( الروسي، ومشابه لتقنية نظام )إس300 -، فهو اكثر تقنية من نظام )إس2017

، والطائرة المسيرة 2011( عام 170 -تمكن هذا النظام من اسقاط الطائرة المسيرة االمريكية )أريكو
، ونتيجة لهذه النجاحات الباهرة لهذا النظام، اصبحت القوى العظمى 2019االمريكية )غلوبال هوك( عام 

اعلنت ايران عن دخول نظام  2019بسبب تقدم الدفاعات الجوية االيرانية. وفي عام  في حيرة من امرها
كم(،  120( الى الخدمة العسكرية، الذي يستطيع اسقاط االهداف عن مسافة )15 -الدفاع الجوي )خردار

ون كم(، كما يستطيع هذا النظام من االنتشار خالل خمس دقائق فقط ليك 85والمتخفية منها عن مسافة )
 .(4)قادرًا على رصد االهداف، ومعالجة ستة اهداف في وقت واحد

                                                           

1) Amr Yossef, OP. Cit, P.26.                                                        ) 

 . 10نويد احمد، مصدر سابق، ص 2))
( دالل محمود، القدرة التسليحية النوعية اليران في مواجهة فارق القوة، بحث منشور على موقع المرصد المصري للفكر (3

     .Marsad.ecsstudies.com. 19والدراسات االستراتيجية، ص
  . 23( نويد احمد، مصدر سابق، ص4)
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  2020( انواع القوة الصاروخية المنتجة في المصانع الحربية االيرانية لغاية عام 39جدول )
 ت

انواع 
 الصواريخ

الدخول 
 بالخدمة

المدى/ 
 كم

 ت المالحظات
انواع 

 الصواريخ
الدخول 
 بالخدمة

 انواع الصواريخ ت المالحظات المدى/ كم
الدخول 
 بالخدمة

 المالحظات المدى/ كم

 مجموعة الصواريخ البالستية البعيدة المدى - -3 مجموعة الصواريخ البالستية المتوسطة المدى -2 مجموعة الصواريخ البالستية القصيرة المدى -1

  2000 2010 مشكاة 1 - 700 - دزفول 1 - 10 - فلق 1

 2000 2007 خرمشهر 2 - 700 - يا علي 2 - 30 2001 عقاب 2
نسخة مطورة من 
صاروخ موسودان 

 الكوري الشمالي

3 

عائلة صواريخ 
، 2، 1فجر )
3 ،4) 

 700 2016 ذو الفقار 3 - 80 -8 1994
نسخة مطورة من 

 110صاروخ فاتح 
  2500 2001 سجيل 3

 2007 عاشوراء 4 - 800 2010 (1قيام ) 4 - 80 -60 2006 (5فجر )
2000- 
2500 

- 

4 
عائلة صواريخ 

، 2، 1زلزال )
3) 

2007 
100- 
300 

 1300 1998 (3شهاب ) 5 -
نسخة مطورة من 
صاروخ نودونغ 
 الكوري الشمالي

 2015 سومار 5
2000- 
3000 

نسخة مطورة من 
 صاروخ كروز الروسي

 - 3000 2017 (4شهاب ) 6 - 1350 2009 هويزة 6 - 150 - ندر 5

 300 2011 الخليج 6
نسخة مطورة من 

  110صاروخ فاتح 
 
7 

 

عائلة 
صواريخ 

 (1قدر )
قدر 

(101) 
قدر 

(110) 
 (F)قدر 
 (H)قدر 

 
2007 

 
2006 
 

2005 
2016 
2016 
 

1500- 
1800 

نسخة مطورة من 
 (3صاروخ شهاب )

7 
عائلة صواريخ  

 (6، 5)شهاب 
قيد 

 التصنيع
5000- 
6000 

 

7 

عائلة صواريخ 
 (110فاتح )

2002 
200- 
500 

نسخة مطورة من 
صاروخ سي إس 

 إس الصيني
4 

مجموعة صواريخ 
 سفير وسيمرغ

2016 
350- 500 

 ارتفاع

صواريخ الطالق 
المركبات الفضائية 
 2015 (313فاتح ) واالقمار الصناعية

400- 
500 

8 

صواريخ عائلة 
 (1شهاب )

1985 
250- 
500 

نسخة مطورة من 
صاروخ سكود بي 

 الروسي
  5 - 

بدءاً من 
2012 

100- 300 
مجموعة الصواريخ 

 المضادة للسفن
 1993 (2شهاب )

350- 
500 

 - 500 2005 رعد 9
  1700 2015 عماد 8

6 - 
بدءاً من 
2012 

1- 8 
مجموعة الصواريخ 

  1900 2016 (1غدير ) 9 المضادة للدروع

                                                                                                           .Iranian Ministry of Defense. Iran Missiles Miestones Missiles entered into Service. 2021 .1المصدر: 

2. World Policy Institute. Unclassified report on Military Power of Iran. 2021.   

، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، لبنان، 1ايران، الكيان الصهيوني، حزب اهلل، كوريا الشمالية(، ط القوى العسكرية العالمية )امريكا، روسيا، -هادي زعرور، توازن الرعب. 3
 . 12، ص2013
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 2020( محطات اطالق الصواريخ ومديات الصواريخ االيرانية عام 40خريطة )

 
 Iranian Ministry of Defense. Iran Missiles Miestones Missiles entered into Service. 2020      المصدر : الباحث باالعتماد على :    
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وتعد ايران من الدول المكتفية ذاتيًا في صناعة الدبابات والمدرعات، ومضادات الدبابات، والمدمرات      
والزوارق الهجومية السريعة، والسفن الدورية،  البحرية والغواصات، والبوارج البحرية، والسفن والفرقاطات

وسفن االنزال البحري، وهي تعتمد في صناعتها على مصانعها العسكرية، فضاًل عن استيراد قسم منها 
ونتيجة للتقدم الكبير الذي حققته الصناعة  .(1)من بريطانيا، والصين، وكوريا الجنوبية، وكوريا الشمالية

احتلت ايران المرتبة الرابعة قواتها المسلحة في كافة صنوفها،  ا تمتاز بهعن م فضالً االيرانية، العسكرية 
ال فاير باور( الدولي عام ذي اصدره مركز )غلوبعالميًا في آخر تصنيف للجيوش العالمية ال عشر

وتحتل قواتها المسلحة المركز الرابع في الشرق االوسط بعد كل من الباكستان (، 40، جدول )2020
احث لتقييم بحسب النقاط التي وضعها الب (نقطة 356(، وقد حصلت على )41، خريطة )وتركيا ومصر

 قوة الدولة العسكرية.
مما تقدم يتضح تفوق ايران في المجال العسكري، وما يميز قوتها العسكرية عن سائر دول الشرق     

اء ذاتي في صناعتها العسكرية. وقد االوسط هو اعتمادها على قدراتها الذاتية، محققة بذلك شبه اكتف
مارست المخاطر والتحديات الخطيرة التي تعصف بمنطقة الشرق االوسط بصورة مستمرة دورًا كبيرًا بدفع 
دولها نحو السعي المستمر لتطوير قدراتها العسكرية، ومنها ايران، السيما التواجد العسكري للقوى العظمى 

ت المتحدة االمريكية تطويق ايران وعزلها عن العالم الخارجي، من في الشرق االوسط، ومحاولة الواليا
(. فضاًل عن استمرار الضغوط االقتصادية والحرب 42خالل انشاء قواعد عسكرية تحيط بإيران، خريطة )

 الثقافية التي يشنها الغرب وبعض الجهات االقليمية التي تهدد دول المنطقة، السيما ايران. 
ان من اجل امتالك تكنولوجيا عسكرية متطورة، لتكون اداة مهمة لقوتها الصلبة، وهي لذلك اجتهدت اير    

تؤكد دائمًا على أن قوتها العسكرية ألغراض الردع وحماية اراضيها ومياهها االقليمية، واجوائها، والصمود 
لى ايران، بعد ان اثبتت بوجه التهديدات، ولوال هذه القوة لشنت الواليات المتحدة االمريكية وحلفاؤها حربًا ع

التجارب السابقة أنها ال تهاجم الدول اال بعد انهاكها بمختلف انواع المشكالت، حتى تصبح دواًل ضعيفة 
غير قادرة على الصمود بوجه التدخل العسكري، مثل ما حدث في العراق وليبيا وسوريا وافغانستان 

ام مسؤولية تاريخية للوقوف بجنب حلفاؤها في واليمن، فضاًل عن ان ايران تؤكد دائمًا على أنها ام
المنطقة، ومساعدتهم بالتكنولوجيا العسكرية المتطورة للتخلص من التدخل العسكري االجنبي فيها، وهو ما 
ادى الى اتهامها من اطراف عدة، الى انها تستخدم بعض الدول المجاورة لتطبيق ستراتيجية الدفاع المتقدم 

لك من خالل استخدام اراضي هذه الدول لتصفية حساباتها مع خصومها بعيدًا عن او الدفاع االمامي، وذ
 اراضيها. 

                                                           

 . 24حيدر رضوي، مصدر سابق، ص 1))
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  2020( اعداد الجيوش والمعدات العسكرية التي تمتلكها بعض دول الشرق االوسط، والترتيب العالمي لجيوشها عام 40جدول )
ميزانية  الدول  ت

الدفاع/ 
 مليار دوالر

عدد الجنود الفاعلين 
 من جميع الصنوف

الطائرات 
 المقاتلة

الطائرات 
 المروحية

حامالت 
 الطائرات

المدرعات  الدبابات
وناقالت 

 الجند

القطع 
 البحرية

مدافع  الغواصات
مختلفة 
 االحجام

قنابل 
 نووية

الدرجات التي 
حصلت عليها القوة 

 العسكرية

المركز 
 العالمي

النقاط 
)*( 

 356 14 178 - 9000 35 398 4300 2500 - 486 859 87300 19.6 ايران 1
 372 10 186 155 9345 8 100 7330 2200 - 346 1372 1204700 11.4 الباكستان 2
 368 11 184 - 9511 12 149 8777 2622 - 497 1055 735000 19.0 تركيا 3
 212 50 106 - 4062 - 60 4739 309 - 186 348 310000 1.9 العراق 4
 152 65 76 - 1022 - 56 5370 4135 - 165 456 142000 1.8 سوريا 5
 332 20 166 85 6900 15 65 10275 2760 - 186 589 615000 20.0 الكيان الصهيوني 6
 344 17 172 - 5815 - 55 12825 1062 - 283 879 603000 67.6 السعودية 7
 128 71 64 - 528 - 38 745 367 - 40 85 39500 6.8 الكويت 8
 84 82 42 - 491 - 86 250 92 - 46 123 12000 6.0 قطر 9
 44 103 22 - 207 - 39 843 180 - 65 109 8200 1.4 البحرين 10
 268 36 134 - 3017 - 75 8691 434 - 229 538 64000 22.7 االمارات 11
 100 72 50 - 779 - 16 761 117 - 42 131 42500 8.6 عمان 12
 124 78 62 - 841 - 30 515 320 - 61 169 43500 1.4 اليمن 13
 360 13 180 - 9412 8 316 11700 4292 - 294 1054 920000 11.2 مصر 14
 304 27 152 - 4079 6 201 7361 880 - 275 551 280000 13.0 الجزائر 15

                            .U.S.A. Global Fire Power. Strength in Numbers. Global Powers ranked by Potential Military Strength. 2021المصدر: 
 )*( اعطيت النقاط، نقطتان لكل درجة حصلت عليها القوة العسكرية. 
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  2020( مستوى القوة العسكرية لبعض دول الشرق األوسط عام 41خريطة )

 
 (.40جدول )المصدر: الباحث باالعتماد على                      
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  2020القواعد االمريكية التي تحيط بإيران حتى عام ( 42خريطة )

  
.United States of America, US Department of Defense Statistics (the Pentagon) for the year 2020 المصدر:
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 الفضاء السيبراني االيراني   رابعًا:    
يعد النظام الدولي نظامًا متغيرًا بصورة مستمرة، فهو ال يعرف االستقرار التام في بنيته االجتماعية،      

واالقتصادية، والسياسية، وبالتالي التغير في بنيته العامة، نتيجة للتحديات التي تظهر على الساحة الدولية 
  .(1)ورة مستمرة، والتي تتولد عنها تهديدات جديدة الى جانب التهديدات الموجودة اصالً بص
الذي شهدته البشرية السمة االبرز للنظام  رة شكل التقدم التكنولوجي والفنيوخالل العقود القليلة االخي   

الدولي الحالي، الذي نتج عنه ثورة كبرى في عالم المعلومات واالتصاالت، واصبحت الحياة العصرية 
يسيرها الحاسب اآللي، نظرًا لميزاته العالية في معالجة البيانات وتوظيفها، إذ دخل كجزء اساس في 

مؤسسات الحيوية، كالمصارف والبنوك، ومصادر الطاقة، والبنى االنظمة التي تدير جميع المرافق وال
التحتية المختلفة، والخدمات المجتمعية وغيرها، وذلك لدوره المهم في تسهيل امور العاملين في هذه 

  .(2)القطاعات المختلفة
اكثر  ات من القرن الماضي دخل االنترنت في المجاالت المختلفة، واصبحتيمع بداية عقد التسعين    

القطاعات االنتاجية والمعلوماتية والخدمية تعتمد بصورة جوهرية على خدمة الشبكة العنكبوتية، فضاًل عن 
تحول وسائل التواصل االجتماعي الى عالم االنترنت، لذلك ازداد الطلب عليه بصورة كبيرة، حتى غدا 

ضي، واصبح للفضاء االلكتروني تأثير كبير الى العالم االفتراالعالم يتحول شيئًا فشيئًا من العالم الواقعي 
ن يحطم قيود السيادة استطاع أ إذفي حركة التحوالت والتفاعالت التي تحدد طبيعة العالقات الدولية، 

لذلك يوصف العالم الحالي بالعصر  .(3)احدة دون تقيد بالحدود الجغرافيةواصبح العالم اشبه بالقرية الو 
  .(4)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خاللالرقمي، كونه بات يتحرك من 

نه سيبراني عبر الشبكة العنكبوتية، إال أورغم االستخدامات السلمية الهائلة التي وفرها الفضاء ال    
باالستخدامات الخطيرة واالسلحة الجديدة في  همبعضغير سلمية، وصفها ظهرت من خالله استخدامات 

االلكتروني، الذي اصبح يشكل تحديًا  باإلرهابالصراعات الدولية، وشكلت هذه الصراعات بما يسمى 
وتحولت شركات االنترنت العمالقة  .(5)منظمات او افراداً  انوا دواًل امجديدًا امام كافة المستخدمين، سواء اك

ة، او تتجاوز قوة تأثيرها قوة تأثير منظمات دولية عمالقة، او مؤسسات مالية كبير الى قوى حقيقية فاعلة، 
في رسم صورة العالقات الدولية، او بين  سياسات الرقمية األثر الفعاللحتى تأثير قوى عظمى، واصبح ل
                                                           

(1) Hans Joachim Heintze, and Pierre Thielborger, from cold war to cyber war: the evolution of the 

International law of Peace and armed conflict over the last 25 years, Springer International publishing, 

New York, 2016, P.47.                           

(2) Khaled Salah Mohamed, The Era of Internet of things, Springer, London, 2019, P.10.          

(3) Ziska Fiels, Handbook of Research on Information and Cyber Security in the Fourth Industrial 

Revolution, IGI Global, New York, 2018, P.3.                        

(4) Joblonski Michael, and powers shawn. M, The Veal Cyber War: The political economy of Internet 

Freedom, University of Illinois Press, 2015, P. 65.             

نمط جديد وتحديات مختلفة، مركز االهرام  -( عادل عبد الصادق، االرهاب االلكتروني: القوة في العالقات الدولية5)
  . 95، ص2009يجية، القاهرة ، للدراسات السياسية واالسترات
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ة على ضبط الحكومات وشعوبها، ولم تعد االجهزة االمنية المختلفة واالجهزة البوليسية واالستخبارية قادر 
لذلك ادى تطور  .(1)لتقنيات الحديثة المتوافرة لديهاحتى مع االنوافذ التي اوجدها عصر المعلومات 

المراقبة،  مراتوكاتكنولوجيا االنترنت، والفضائيات، والطائرات المسيرة، والرقابات التجسسية الصغيرة 
جميعها على العالم مكشوفة  دول جعلتناعية التي تجوب السماء، إن والروبوتات، ومئات االقمار الص

  .(2)بعض
ادت هذه التحديات الجديدة، المتمثلة بزيادة االنكشاف على العالم، وانتشار الفوضى الرقمية، وفقدان     

السيادة، وظهور ادوات جديدة للحروب ال تعترف بالحدود الجغرافية، التي يطلق عليها الجنود االلكترونية، 
الى ظهور صراع جديد اتخذ من الفضاء السيبراني مسرحًا له، وفسح المجال لظهور نمط جديد للحروب 

مختلفة من الهجمات التي ال تختلف بقوة اثرها التدميري عن  بأنواعتدعى بالحروب السيبرانية، التي تتمثل 
ويتم فيها استخدام ادوات هجومية، ودفاعية من خالل الفضاء  ،(3) حروب الخنادق او الحروب النووية

، وكافة المؤسسات والمنشآت التي تعتمد على على تخريب الشبكات والهياكل االرتكازية السيبراني تعمل 
النظم المعلوماتية، فضاًل عن الحصول على المعلومات المخفية، وسرقة الحقائق وتسريبها، السيما 

ومما زاد في مخاطر هذه الهجمات  ،(4)رية التي تمس االمن القومي للدولية واالستخباالمعلومات االقتصاد
هو هشاشة شبكة االنترنت وسهولة اختراقها، نتيجة تطور الحواسيب والبرمجيات، والخبرة العالية التي 

القدرة على تولدت لدى قراصنة المعلومات او الهاكرز في ميدان تقنية المعلومات، الذين اصبحت لديهم 
الولوج الى االعماق المحظورة والمظلمة في شبكات الحواسيب، واستهداف المواقع االلكترونية وتعطيل 

ا المؤسسات االقتصادية نشاطاتها، وسرقة المعلومات الخاصة بالدول والمؤسسات واالفراد، السيم
  .(5)والعسكرية

بانه المجال المادي وغير المادي الذي ينشأ الفضاء السيبراني االتحاد الدولي لالتصاالت ويعرف    
ويتألف من المكونات االتية: الحواسيب، والبرمجيات، والشبكات والمعلومات المحسوبة، والمحتويات، 

  .(6)لرقابة، فضاًل عن مستخدمو كل ذلكووسائل النقل والتحكم، ومعطيات المرور وا
الى اساليب الحرب التي تعتمد على االرهاب االلكتروني، فهي افعال  ويشير مفهوم الحرب السيبرانية    

ترتكبها دول او جماعة او افراد، تعمل على تقويض شبكات الحواسيب من اجل تحقيق اهداف معينة، 
                                                           

، مركز االمارات والبحوث االستراتيجية، ابو ظبي، 1دور التكنولوجيا في الحرب، ط -( بيتر سينجر، الحرب عن بعد1)
 .  549، ص2010

(2) Fred Kaplan, Dark Territory: The Secret History of Cyber War, Simon Schuster, London, 2016, P.19.     

(3) Jacob G. Oakely, Waging Cyber War: Technical challenges and Operational Constraints, Owens 

Cross Roads, USA, 2019, P.4.                                     

 سيف نصرت الهرمزي، رصف المراقبات لمنظورات الفاعل الرقمي واالنكشاف االستراتيجي في ظل الفضاء 4))
 .  437، ص2019(، 5براني، مجلة آداب الفراهيدي، العدد )السي

(5) Thomas Rid, Cyber War will not take place, Oxford University Press, 2013, P.26. 

ودراسة  ساحة الصراع االلكتروني الجديدة، المركز العربي لالبحاث -( خالد وليد محمود، الهجمات عبر االنترنت(6
  . 4، ص2013السياسات، الدوحة، قطر، 
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وتتم من خالل استغالل نقاط الضعف في هذه الشبكات تمكن المهاجمين من التالعب في انظمتها، 
نشر الفيروسات من اجل تعطيلها، او زيادة التحميل على خزين والتجسس عليها، او والنفاذ الى ملفات الت

ومنها ما يقوم  ،(1)من الوصول الى منتجاتهم وخدماتهاالشبكات واالنترنت بهدف منع المستخدمين 
باستبدال المواقع والصفحات او استخدام مواقع وهمية لغرض االرباك وتحقيق غايات معينة، فضاًل عن ما 
يقوم به قراصنة مختصين لغرض سرقة المعلومات او اتالفها او تشفيرها او تغييرها تتمثل بوسائل 

الهجمات السيبرانية تلك االنوتميوس والكراكز والهاكرز، ومن اكثر الشبكات االلكترونية التي تستهدفها 
والمصرفية، التي تستهدف تخريب شبكات الطاقة واالتصاالت والمواصالت، والمؤسسات المالية 

  .(2)واالستخبارية، والخدمات الحكوميةوالمؤسسات العسكرية 
نها هجمات الشبكات الحاسوبية التي يمكن اتخاذها لغرض مية الحربية االمريكية بأيوتعرفها االكاد   

بينما تعرفها لجنة الخدمات في الكونغرس  .(3)في شبكات انظمة المعلومات للخصومالتأثير السلبي 
نها استغالل وتوظيف قدرات الفضاء السيبراني في الحروب، عن طريق استخدام شبكات االمريكي بأ

  .(4)اهداف ستراتيجية او عسكرية معينةالكمبيوتر لتحقيق 
نها عابرة للحدود فذيها، وأومما يزيد من مخاطر هذه الحروب، صعوبة تحديد مصادرها، وذكاء من   

ية، وغياب التشريعات التي تضع القائمين بها تحت طائلة القانون الدولي، وسهولة الحصول على الجغراف
ني ن اتساع الفضاء السيبراوسرعة تعلم استخدامها، فضاًل عن أاسلحتها من خالل مواقع االنترنت 

  .(5)لمهاجمين واتساع دائرة االستهدافا وسهولة استخدامه يزيد من اعداد
وفي ضوء سريان التقدم في مجال تكنولوجيا الفضاء السيبراني، وتطور اسلحة الحروب السيبرانية    

واالخطار الناجمة عنها، سعت اكثر دول العالم الى وضع االمن السيبراني في مقدمة اهدافها واولوياتها 
لحماية امنها تحقيق هذا الغرض، االستخبارية والوقائية واالمنية، ولجأت الى اتخاذ الستراتيجيات المناسبة ل

 .(6)السياسية واالقتصادية والعسكرية القومي ومصالحها
نه مجموعة السياسات واالدوات الت لتعريف االمن السيبراني على ألذلك شرع االتحاد الدولي لالتصا       

ر، والتقنيات والضمانات االمنية، والتوجيهات والتدريبات، ومناهج ادارة المخاط، والمهام االمنية
والتكنولوجيا والممارسات، التي يمكن بواسطتها حماية البيئة السيبرانية، والمعلومات المخزنة فيها، فضاًل 

                                                           
(1) Jacob G. Oakely, OP. Cit, P.6.                                                    

الدول، مجلة بابل للدراسات  ( نورة شلوش، القرصنة االلكترونية في الفضاء السيبراني التهديد المتصاعد المن(2
  . 191، ص2018، 2، العدد 8االنسانية، المجلد 

(3) Alex Michael, Cyber probing: The Politicisation of virtual attach, Defence Academy of the united 

kingdom, 2010, P.1.                                               

(4) Steven Furnell, Cyber Crime Vandalizing the information society, Addision Cuesely, London, 

2002, P.253.                                                               

 .  441، ص2011( مصطفى يوسف كافي، االدارة االلكترونية، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، (5
(6) Rachard A. Clarke, and Robert Knake, Cyber War: The Next Threat to National Security and what 

to do about it, Harper Collins, London, 2010, P.17.              
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لتي تعتمد على الشبكة عن حماية البنية التحتية، والمؤسسات الخدمية واالقتصادية والعسكرية ا
 .(1)العنكبوتية

ن دخلت خدمات بخدمات الشبكة العنكبوتية، فمنذ أبذلت الحكومة االيرانية جهود جبارة لالرتقاء        
عن طريق مركز الرياضيات والفيزياء النظرية، وهي تسير  1993مرة عام  ألولاالنترنت الى ايران 

عموم البالد،  بخطى ناجحة نحو االرتقاء بالبنى التحتية لالتصاالت والمعلومات، ونشر هذه الخدمات في
لعضويتها في شبكة البحوث االكاديمية االوربية، ارتبطت منظومتها العنكبوتية بادئ االمر مع ونتيجة 
نها مستهدفة من قبل بعض القوى العالمية، وتدرك ايران أ ،(2)الوربية من اجل تجهيز هذه الخدمةالدول ا

السيبراني بات احد افضل المجاالت الذي يمكن ن الفضاء يات المتحدة والكيان الصهيوني، وأالسيما الوال
وتجنبها االشتباك  ن تحقق غاياتها،الهجمات ضدها، طالما أنها يمكن أان تستخدمه هذه الدول لشن 

  .(3)التقليدي معها

ن ، والذي يعتقد أ2010عام  يعد هجوم فيروس ستكسنت الذي استهدف المنشآت النووية االيرانية   
، احد اقوى الهجمات السيبرانية تطورًا في العصر الحديث، المتحدة والكيان الصهيونيمصدره الواليات 

وقد شكل هذا الهجوم نقطة  .(4)الت التي تدار بواسطة الكمبيوتركونه تسبب باضرار في المعدات واآل
الهجومية تحول في مساعي ايران لتطوير قدراتها السيبرانية، ومحفزًا قويًا لتطوير منظومتها الدفاعية و 

االلكترونية، واصبح تحقيق امنها السيبراني من صلب اولويات قياداتها العليا، لذلك تم استحداث المجلس 
االعلى للفضاء السيبراني، الذي يضم في عضويته مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء من وزارات 

الذي انيطت به  .(5)مان والقضاءمن والمخابرات والبرلاالاالتصاالت والعلوم والثقافة، وممثلين من اجهزة 
مهمة تطوير القدرات الدفاعية والهجومية السيبرانية االيرانية، واعداد الستراتيجيات الالزمة لتحقيق االمن 

يرانيين من الهجمات السيبراني، من اجل حماية البنى التحتية، وشبكات مؤسسات الدولة والمواطنين اال
ورصدت ايران مبالغ ضخمة من اجل تدريب الكوادر المتخصصة بهذا المجال، وتطوير  .(6)االلكترونية

                                                           

سيبراني، التقرير ( االتحاد الدولي لالتصاالت، قطاع تنمية االتصاالت، افضل الممارسات من اجل بناء ثقافة االمن ال(1
 .  1، ص2010 -2006النهائي لفترة الدراسة الرابعة، 

الملف المضاف الى برنامجها النووي ودوره المحتمل في تأجيج الصراع من  -االيراني حسن مظفر الرزو، التهديد السيبراني 2))
 . 25، ص2020، المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ، برلين، المانيا، 1نمط جديد، ط

العليا،  يلي، رسالة ماجستير، كلية الدراسات( وليد غسان سعيد، دور الحرب االلكترونية في الصراع العربي االسرائ(3
 .  226، ص2013جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

 .  6، ص2020الحرب األخرى بين ايران وخصومها ، مركز ابحاث دراسات مينا، القاهرة،  –( ضياء قدور، القدرات السيبرانية 4)
رؤية مستقبلية، مركز الدراسات القانونية والدستورية، جامعة  -( سامر مؤيد عبد اللطيف، الحرب في الفضاء الرقمي5)

 .   97، ص2015كربالء، السنة السابعة، العدد الثاني، 
سة ( آية حسين محمود، دور الحروب االلكترونية في الصراع االيراني االسرائيلي، المركز العربي لألبحاث ودرا6)

 .  7، ص2020السياسات، الدوحة، قطر، 
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جيشًا الكترونيًا يضم كافة االختصاصات الدقيقة بما فيهم القراصنة  2010قدراتهم، كما اسست عام 
 (  1)االلكترونيين، وقد تم تقسيم هذا الجيش الى المجاميع اآلتية:

المجموعة دفاعية، واجبها يتمثل بمراقبة ورصد وتحديد هويات الهجمات  هذه:المجموعة االولىأ. 
االلكترونية، وصد اي هجوم سيبراني محتمل، وقد طورت هذه المجموعة امكانياتها وتمكنت من صد 

 العديد من الفيروسات المهاجمة وتحجيم مخاطرها، وتوصلت الى تطوير فيروسات مضادة. 
لمجموعة هجومية، تتمثل واجباتها بتطوير الوسائل الهجومية السيبرانية، وهذه ا المجموعة الثانية:ب. 

وشن هجمات الكترونية على شبكات التحكم بمصادر الطاقة، والمياه، والمواصالت، واالتصاالت، والبنى 
 ، في حال اجبرت على ذلك. إليرانالتحتية في الدول المعادية 

، وعملهم فك الشفرات االلكترونية والوصول الى المعلومات وهي مجموعة القراصنة المجموعة الثالثة:ج. 
الطائرات  ألحدىوتحويلها، وقد طورت هذه المجموعة ادواتها، فقد تمكنت من فك الشفرة االلكترونية 

ية، عندما كانت في مهمة استطالعية فوق االراضي االيرانية وارغمتها ريكية المسيرة ذات التقنية العالاالم
 ي ايران. على الهبوط ف

ومن اهم الخطوات الدفاعية التي قام بها المجلس االعلى للفضاء السيبراني االيراني، هو انشاء      
، أسوة بأغلب الدول التي 2010الشبكة الوطنية العمالقة للمعلومات واالنترنت، التي باشرت بخدمتها عام 

من اجل السيطرة على حركة  .(2)والصين ة، السيما كوريا الشماليةعملت على حماية شبكاتها المعلوماتي
المرور المعلوماتي االيراني، والتحكم به، ومراقبته، وحماية الفضاء السيبراني من الهجمات المحتملة، 

ير بحجب الخدمة بتنويع مصادر االنترنت، من اجل تفويت الفرصة على اعدائها عند التفكونجحت ايران 
الى مداراتها، لخدمة  االصطناعيةالعديد من االقمار  بأطالقفضاًل عن نجاحها  ، (3)عنها ألي سبب كان

ارات، والتحكم االغراض االستخبارية والمعلوماتية والعسكرية، السيما التجسس والتشويش على الراد
(، 1-خمسة اقمار صناعية حتى اآلن، كان آخرها قمر )نور بأطالقنجحت ايران  إذ .(4)بطائراتها المسيرة
ز عن سابقاته كم( عن سطح االرض، الذي يمتا425لى )، بمدار يصل ارتفاعه ا2020الذي اطلقته عام 

 90ذا القمر دورته حول االرض كل )بتقنيته المتطورة، وخفة وزنه، وعمره التشغيلي الطويل، ويقطع ه
اعة الرأس الدوار . ومن انجازاتها في مجال تكنولوجيا الفضاء وصناعة االقمار الصناعية، هو صن(دقيقة

  .(5)لصناعيةبحركة االقمار ودورانها، وصناعة الصواريخ القادرة على حمل االقمار االذي يتحكم 
                                                           

 .  98( سامر مؤيد عبد اللطيف، مصدر سابق، ص1)
  . 75( حسين مظفر الرزو، مصدر سابق، ص(2
( شادي محسن، القوة السيبرانية: بعد جديد في المواجهة بين ايران واسرائيل، المركز المصري للفكر والدراسات 3)

 .  4، ص2020االستراتيجية، 

( ايهاب عبد الحميد خليفة، تطور متسارع: قدرات ايران االلكترونية بين التهوين والتهويل، مركز المستقبل لألبحاث (4
 .  17، ص2014والدراسات المتقدمة، االمارات، 

 .  25( نويد احمد ، مصدر سابق، ص5)



 .............................................................أدوات القوة الصلبة اإليرانيةالفصل الثالث 
 

  [181] 

ن اتقنت تكنولوجيا الهجوم والدفاع دمة في قدراتها السيبرانية، بعد أوقد وصلت ايران الى مراحل متق    
ن تهدد شبكات االنترنت والبنى عنيفة، يمكن أ شن هجمات سيبرانية السيبراني، واصبحت اآلن قادرة على

(، فضاًل عن قدرة القراصنة االيرانيين على التسلل الى 41جدول ) ،(1)وية لخصومهاالتحتية والمنشآت الحي
المواقع والولوج الى المعلومات المخزنة للدول المعادية لها، واصبحت تمتلك تقنيات متطورة قادرة على 

  .(2)ات المسيرة التي يمتلكها اعداؤهاالمسيرة وتوجيهها، وايقاف عمل الطائر بالطائرات التحكم 
  (2019-2011المدة )اهم الهجمات السيبرانية االيرانية خالل      (41جدول )

 المالحظات مدتها اسم العملية ت
استهدفت نشر معلومات مظللة في المجتمع االمريكي من  عملية سيبرانية 2017 -2011 1-ابابيل  1

 خالل روبوتات معينة
 هجمات سيبرانية استهدفت القطاع المالي للواليات المتحدة  2013 -2011 2 -ابابيل 2
عملية سيبرانية الغراض التجسس على القطاع الصناعي والحكومي في بعض  2014 -2012 كليفر 3

 الدول المعادية 
عملية سيبرانية من البرمجيات الخبيثة المدمرة استهدفت شركة ارامكو  2012 1 -شامون 4

 السعودية للطاقة وبعض المؤسسات الحيوية فيها 
هجمات سيبرانية مدمرة استهدفت شبكة االتصاالت وبعض المؤسسات الحيوية  2012 2 -شامون 5

 للكيان الصهيوني 
 الختراق شبكة شركة بومان في نيويورك  عملية سيبرانية 2013 بومان 6
عملية سيبرانية استهدفت انظمة تكنولوجيا المعلومات في بعض الصناعات  2014 -2013 زهرة الزعفران 7

 العسكرية االمريكية
 هجوم الكتروني استهدف شركة الس فيجاس ساندز في الواليات المتحدة 2014 ساندزكورب 8
تجسس استهدفت مركز االبحاث والصحفيين والنشطاء في بعض دول عملية  2014 ثاماررسوفر 9

 الشرق االوسط
عملية لسرقة المعلومات السرية من الشركات الحكومية في بعض الدول  2014 ايت اولرج 10

 المعادية 
 عملية تجسس سيبرانية استهدفت العديد من الوزارات السعودية  2017 -2016 3 -شامون 11
عملية تهديد سيبراني استهدفت بعض الحكومات والمنظمات لدى بعض دول  2018 -2017 ليفمنر 12

 الشرق االوسط 
عملية تجسس سيبرانية على مراكز االبحاث والمنظمات في مجاالت الطاقة  2019 -2016 33 -ابت 13

 والفضاء والكيمياء في بعض الدول المعادية
الحرب االخرى بين ايران وخصومها، مركز ابحاث دراسات مينا، القاهرة،  -االيرانية المصدر : ضياء قدور، القدرات السيبرانية

 . 15، ص2020
                                                           

 . 9ضياء قدور، مصدر سابق، ص (1)
( ربيع محمد يحيى، اسرائيل وخطوات الهيمنة على ساحة الفضاء السيبراني في الشرق االوسط، مجلة رؤى استراتيجية، 2)

 .  76، ص2013(، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ، ابو ظبي ، 8العدد )



 .............................................................أدوات القوة الصلبة اإليرانيةالفصل الثالث 
 

  [182] 

وعلى الرغم من التقدم الذي حققته ايران في مجال قدراتها السيبرانية، إال أنها ما زالت لم تحقق      
، كالواليات المتحدة، المستوى المطلوب في مجال امنها السيبراني، كما هو الحال في الدول المتقدمة

وروسيا، والصين، والكيان الصهيوني، فهي ما زالت ضمن دول المستوى الثالث في امنها السيبراني، 
(، واحتلت المرتبة الرابعة 43(، بحسب تصنيف االتحاد الدولي لالتصاالت، خريطة )42جدول )

وضعها الباحث لتقييم االمن  نقطة(، بحسب النقاط التي 67والخمسين عالميًا، وهي بهذا حصلت على )
 السيبراني المتحقق في قوة الدولة الصلبة. 

  2019االمن السيبراني المتحقق في بعض دول الشرق االوسط عام      (  42جدول )
 )*( النقاط المركز العالمي المستوى مؤشر االمن السيبراني الدول  ت
 67 54 الثالث 0.665 ايران 1
 34 95 الثالث 0.335 الباكستان 2
 85 20 الثاني 0.849 تركيا 3
 26 107 الرابع 0.263 العراق 4
 24 114 الرابع 0.237 سوريا 5
 78 39 الثاني 0.778 الكيان الصهيوني 6
 88 13 الثاني 0.881 السعودية 7
 60 67 الثالث 0.600 الكويت 8
 86 17 الثاني 0.860 قطر  9
 59 68 الثالث 0.585 البحرين 10
 81 33 الثاني 0.807 االمارات 11
 87 16 الثاني 0.868 عمان 12
 2 172 الخامس 0.019 اليمن 13
 84 23 الثاني 0.842 مصر 14
 26 108 الرابع 0.262 الجزائر 15

 . 2020)جي سي أي( ،  المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية، مؤشر القوة الوطنية السيبرانية واالمن السيبراني
 درجة قبل الفارزة من مؤشر االمن السيبراني.  100نقاط لكل  10)*( اعطيت النقاط، 

 

عند  مجال عملياتها السيبرانية، سواء أكان في الدفاع اممن خالل ما سبق نجد تقدم ايران في       
وشبكتها المعلوماتية، عن طريق  الهجوم، وهي تعد من الدول التي امنت قدر االمكان فضاءها السيبراني

ربط خطوطها الفاعلة بالشبكة الوطنية المعلوماتية العمالقة، وحصنت دفاعاتها السيبرانية بالجيش 
االلكتروني، الذي رفعت قدراته بالتدريب على استخدام التقنيات المتطورة، كما اصبحت قادرة على شن 

قدراتها السيبرانية اداة مهمة من ادوات قوتها الصلبة  هجمات سيبرانية مدمرة على اعدائها، لذلك اصبحت
 في الوقت الحاضر.
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 2020( مستويات االمن السيبراني المتحققة في بعض دول الشرق األوسط عام 43خريطة )

 
 .(42جدول )المصدر: الباحث باالعتماد على 



 

  الفصل الرابع

 أدوات القوة الناعمة االيرانية  

 

  في إيران  أوالً : النظام السياسي

 ثانياً : السياسة الخارجية 

 اإليرانية ثالثاً : الدبلوماسية 

 رابعاً : الثقافة 

 خامساً : القيم السياسية 

 سادساً : المهاجرون الدوليون 

القوة الناعمة االيرانية في مواجهة سابعاً: 

 الحرب الناعمة 

 ثامناً: تقييم قوة إيران الذكية 
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 تمهيد:
يعد مفهوم القوة الناعمة من المفاهيم المحورية في العالقات الدولية، واحد المفاهيم االكثر اثارة في      
كونه يرتبط بمجموعة من االدوات ذات التأثير الفعال في  ،(1)الدولية في العقود االخيرة يجياتالسترات

السياسة الخارجية للدول، فضاًل عن كونها تمثل القاعدة الفكرية التي تعتمد عليها ستراتيجية الدولة 
لمعلومات، وثورة السيما بعد تراكم الكم الهائل من اوطريقة تنفيذها في الداخل، وفي محيطها الخارجي، 

 .(2)يعد من المفاهيم الحديثة نسبياً  التكنولوجيا ووسائل االتصال، لذلك فهو
الناعمة للقوة الى نهاية الحرب الباردة وما بعدها، فقد شهدت  باألدواتيرجع تنامي االهتمام      

ن تصدرت ادوات القوة الصلبة المشهد في ميًا بأدوات القوة الناعمة، بعد أستراتيجيات الدول اهتمامًا متنا
عن تحقيق اهداف الدولة  ستراتيجياتها طوال المدة التي سبقت نهاية الحرب الباردة، التي عجزت بمفردها

القوة  ألدواتلذلك اهتمت الدول بمراجعة ستراتيجياتها الداخلية والخارجية، واعطاء االهمية  ومصالحها،
مهمة نحو زيادة رصيد الدولة من القوة، وادوات مهمة لقياس قوتها،  الناعمة، لتشكل بعد ذلك جوانب

البراعة في استخدام أن  ، مع االخذ بعين االعتبار(3)في تحقيق مصالح الدولة واهدافها واالعتماد عليها
الكثير من ادواتها  ادوات القوة الناعمة هي اصعب بكثير من استخدام ادوات القوة الصلبة، وذلك الن

الجمهور المتلقي لها، فضاًل عن  حت سيطرة الحكومات، وتعتمد تأثيراتها على درجة قبولة ليست تالمهم
لة كي تعطي ن كثيرًا من ادواتها تعمل بصورة غير مباشرة، وتستغرق بعض االحيان مدة زمنية طويأ

القوة الناعمة ونجاحها يتوقف على ما تمتلكه الدولة  كما ان استخدام ستراتيجية ،(4)النتائج المرجوة منها
من النخب السياسية والثقافية التي تنسجم مع رؤية الدولة العامة، وتتناغم في الوقت نفسه مع مصالح 
الدول االخرى واهدافها، وعلى ما تمتلكه الدولة من قوة معنوية وروحية تتجسد في المبادئ العامة 

تتولد من خالل تفعيل ادوات القوة الناعمة ذاتها، كالدبلوماسية، والثقافة،  واالفكار واالخالق، التي
فضاًل  ،(5)سات المختلفةومنظومة القيم والمؤسوالسياسة الخارجية، وطبيعة النظام السياسي واالجتماعي، 

اذ كلما كانت عن أداة المهاجرين الدوليين التي تم اضافتها من قبل بعض الباحثين لهذه االدوات ، 
الدولية  ستراتيجياتالستراتيجية الدولة جذابة ومشروعة في نظر اآلخرين اتسعت قوتها الناعمة. لذلك رأت 

الحصول على النتائج المرجوة بالطرق غير المباشرة، وهو الوجه الثاني للقوة، طالما  باإلمكاننه الحديثة أ
                                                           

(1) Gray Colin S, Hard Power and Soft Power: The utility of military force as an instrument of policy 

in the 21
st
 century, strategic studies institute, 2011,P.72.           

( علي جالل معوض، مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية، مكتبة االسكندرية، مركز الدراسات االستراتيجية، مصر، 2)
 .  23، ص2019

(3) Edward Lock, Soft Power and strategy developing a strategic concept of power, Routledge, 

Madison Avenue, New York, 2010, P.34.                                                  

 . 149ناي ، مصدر سابق ، ص. س . ( جوزيف4)
 .  13( رفيق عبد السالم، مصدر سابق ، ص5)
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، وتحاول حذو حذوها في التعاون واالنفتاح واالزدهار، الناعمة للدولة ستراتيجيةبالن هناك دواًل معجبة أ
وهو ما  ،(1)ًا على الجذب والتعاون بين الدولتعتمد اساس ألنهالذلك يطلق عليها احيانًا بالقوة التعاونية، 

على  الناعم لها الحضوريؤدي بالنهاية الى تطابق مصالحها، وزيادة التعاون وتبادل المنفعة بينها، وزيادة 
القوة الناعمة يعتمد على  ستراتيجيةن عملية نجاح تطبيق ومن هنا فإ ،(2)ويين الداخلي والخارجيالمست

اربع مراحل رئيسة تتمثل بمدى توفر ادواتها في الدولة، وقدرتها على نقلها والتأثير بها في اآلخرين، 
  .(3)حققت منهاومدى تفاعل المستقبلين معها، والنتائج التي ت

ن هناك جوانب ايجابية تصاحب تطبيق القوة الناعمة، السيما فيما يتعلق بألقد رأت اكثر الدول     
ها في توطيد العالقات ية والتطور والبناء، فضاًل عن تأثير بجوانب االمن والنمو االقتصادي، وتحقيق التنم

ركزت على ادواتها منذ تسعينيات الدولية بشكلها الصحيح، المبنية على السالم والتفاهم والتعاون، لذلك 
حتى غدت القوة الناعمة اداة مهمة ورئيسة في ستراتيجية  ،(4)، اساسًا للعالقات الدولية بينهاالقرن الماضي

كالصين، وتركيا، وايران،  الكثير من الدول، التي تسعى لتحقيق مكانة مهمة في الساحة الدولية،
 ستراتيجية القوة الصلبة بصورة نهائية، وتحاول ان توازن بينولكن مع ذلك فهي لم تتخل عن  ،(5)والهند

 ن توظف الدولة ادوات قوتها الناعمة وحدها تجاه موقف معين فيالقوتين عند التطبيق، فليس شرط أ
ن تلجأ للقوة الصلبة الى جانب ادوات القوة الناعمة، في حين بعض الحاالت، إذ قد تكون مضطرة إلى أ

ة الستخدام ادوات القوة الناعمة فقط في مواقف اخرى، وتلك هي ستراتيجية القوة الذكية قد تجد البيئة مهيأ
ويتوقف ذلك على طبيعة الموقف والسياق التي تناور بها الدولة، كما تراها تخدم مصالحها بكفاءة عالية، 

كما ان ادوات  ،(6)منها واستقاللهاالذي تتعامل معه على االصعدة كافة، ومدى شدة االخطار التي تهدد ا
القوة الناعمة نفسها قد تستخدمها الدولة باعتبارها قوة صلبة، كما هو الحال في وسائل االعالم واشكال 
الفنون المختلفة، التي تعد من ادوات القوة الناعمة، ولكنها تستخدم في احيان كثيرة لتمزيق وحدة الشعوب، 

  .(7)ما يسمى بالحرب النفسية دفة، وهووبث االتهامات المزيفة عن الدول المسته
                                                           

(1) Hendrik W. Ohnesorge, Soft Power. The forces of Attraction in International Relations, Center for 

Global studies, University of Bonn, 2020, P.37.                      

(2) Frank vibert, Soft power and international rule- making, liberal institute, Berlin, 2008, P.6.              

(3)Watanabe Yasushi, and David L. Mcconnell, Soft Power Super powers cultural and National assets 

of Japan and the United States, An East GateBooks, M.E. Sharpe, inc, 2008, P.191.                               

4) Robert Keohane, and Joseph Nye, Previous source, P.83.                             )  

، مجلة العلوم السياسية والقانون، المركز الديمقراطي العربي ( لحسن دليل، توظيف القوة الذكية في العالقات الدولية_ ايران انموذجاً 5)
 .   185، ص2019، 3، مجلد 18للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، برلين، المانيا، العدد 

(6) Thomas L. ILgen, OP. Cit, P.26.                   

، دار السنهوري، لبنان، بيروت 1ي مستقبل الهيمنة االمريكية، ط( علي محمد أمنيف الرفيعي، القوة الناعمة واثرها ف7)
 .  51، ص2016
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اتجهت الجمهورية االسالمية في ايران الى تبني ستراتيجية القوة الناعمة، بعد نجاح الثورة االسالمية     
، وذلك من خالل استثمار ادوات القوة الناعمة لتحقيق اهداف الدولة ومصالحها، والسيما 1979فيها عام 

دوات، كالنظام السياسي، والقيم السياسية، واالدوات الثقافية، والسياسة انها تمتلك ترسانة كبيرة من هذه اال
مية والرؤى والبرامج الناجحة، والمستندة على المبادئ والمعتقدات االسالالخارجية، المبنية على المفاهيم 
هذه االدوات، ووظفتها على احسن وجه،  لذلك استثمرت ستراتيجياتها .(1)الصحيحة التي يؤمن بها الشعب

في سبيل تحقيق اهدافها ومصالحها بالطريقة المثلى، محليًا واقليميًا ودوليًا، حتى اصبحت ايران من اهم 
ن اعتمادها على قدراتها الذاتية، وأ .(2)االطراف االقليمية المؤثرة في توازنات القوى في الشرق االوسط.

تكتل سياسي دولي، وخطابها السياسي الموجه ضد الدول االمبريالية  أليعيتها واستقاللها الكامل وعدم تب
واالنظمة الدكتاتورية، وتبنيها خيار المقاومة ومساعدة الدول المستضعفة، ودعم حركات المقاومة، 
ومناصرة قضية المسلمين االولى وهي القضية الفلسطينية، والوقوف بوجه االطماع التوسعية للقوى 

شركاءها بوضع نماذج بديلة عن المشروعات الهادفة الى تجزئة دول المنطقة،  ألقناعوسعيها  العظمى،
  .(3)ثير من الدول االقليمية والدوليةكل ذلك اكسب قوتها الناعمة المقبولية واالعجاب عند الك

مة االيرانية اقليميًا ودوليًا، إال أن ولكن على الرغم من النجاحات التي حققتها ستراتيجية القوة الناع      
نها ستراتيجية توسعية، وتدخل في شؤون الدول االخرى، ومحاولة انشاء مصدات خارج هم يتهمها بأبعض

حدودها الجغرافية، لنقل فتيل المشكالت والتدخالت بعيدًا عن اراضيها، كما هو الحال في تدخلها في 
وسعيها الى تكوين مجال حيوي واعتباره جزءًا من  ،(4)والخليجوالعراق واليمن وفلسطين  وسوريالبنان 

ياسية في ايران، االمن القومي االيراني، السيما بعد االحتجاجات الداخلية التي تنظمها بعض االحزاب الس
م اياها بانها تستنزف موارد ، بين مدة واخرى، المعارضة لستراتيجيتها االقليمية، واتهاكالتيار االصالحي

ن أ وفي المقابل ترى ايران ،(5)صادية التي تطالها بين مدة واخرى، في ظل العقوبات االقتالدولة
لحفاظ على امن واستقرار ي جزء من مشروعها الذي يهدف لستراتيجيتها الناعمة في الشرق االوسط، ه

                                                           

( اياد خازر المجالي، القوة الناعمة اليران في الشرق االوسط، مجلة مدارات ايرانية، المركز الديمقراطي العربي، برلين، 1)
  . 13، ص2019، 4المانيا، العدد 

(2) Mabon Simon, Saudi Arabia and Iran: Soft Power rivalry in the middle east, Bloomsbury 

publishing, 2015, P.81.                                                              

( هيبة غربي، دور القوة الناعمة االيرانية في السياسة الخارجية االيرانية ومستقبلها في الشرق االوسط، مجلة مدارات (3
  . 17، ص2019، 4ايرانية، المركز الديمقراطي العربي، برلين ، المانيا، العدد 

واقع والمستقبل، مجلة الدراسات ( محمد بن صقر السلمي، وعبد الرؤوف مصطفى الغنيمي، الجيوبولتك الشيعي_ ال(4
  . 37، ص2016مركز الخليج العربي للدراسات االيرانية ، الرياض ، السعودية،  (،1االيرانية، السنة االولى، العدد )

 .  18( هيبة غربي، مصدر سابق، ص5)
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لمشروع الصهيو_ دول المنطقة، السيما بعد التواجد المكثف للقوات العسكرية االجنبية فيها، وعرقلة ا
 بأنظمةامريكي الرامي الى تجزئة دول المنطقة بما فيها ايران، وتغيير االنظمة الحاكمة فيها، والمجيء 

اكثر والًء لها، واغراقها في وحل المشكالت المتعددة، كالذي حصل في العراق وليبيا ومصر، ومحاولة 
ن تدخلها جاء بطلب من الصهيوني زعيمًا للمنطقة، وأكيان تطبيقه في سوريا واليمن، تمهيدًا لتنصيب ال

 نها ليست بحاجة الى من يدافع عنها بالنيابة. لغرض المساعدة، وهي تصرح دائمًا أالدول نفسها 
اهمية كبيرة لقوتها الناعمة، وذلك المتالكها ادوات تلك القوة، فضاًل عن نجاحها في  لقد اعطت ايران   

راتيجيتها الداخلية والخارجية، وضمنتها بمضامين فكرية اسالمية منذ االيام توظيف تلك االدوات في ست
 بأفكاراالولى لتطبيقها، وال زالت محتفظة بهذا النهج والخط الفكري نتيجة لقدرتها على تطوير نفسها 

ورؤى اسالمية جديدة، تتماشى مع المستجدات على االصعدة كافة، وعكست للعالم قدرتها على التعامل 
الصبر واالصرار، ونجاحها في تحقيق ما  بأسلوبع االحداث والمواقف والمستجدات ومواجهة التحديات م

  .(1)جية والجيوسياسية والجيواقتصاديةتصبو اليه من االهداف، وحماية مصالح الدولة الجيوستراتي
طبيق القوة الناعمة دة من االدوات، التي تستطيع من خاللها تك الجمهورية االسالمية مستويات عتمتل   

على احسن وجه، وتتوزع هذه االدوات على اشكال مختلفة داخل النسيج السياسي والثقافي واالجتماعي 
 : وتتمثل ادواتها على النحو اآلتي للدولة،

 اواًل : النظام السياسي في ايران 
مجموعة من المكونات نه االطار الشامل والمتكامل، الذي تشترك وتتفاعل به يعد النظام السياسي بأ     

وهو يعرف بانه مجموعة من المؤسسات والعمليات، التي تتشابك وتتفاعل في اطار بنائي  العناصر،و 
وتنظيمي خاص، تكون مهمتها صياغة االهداف العامة للمجتمع والدولة، ويتيح ذلك القيام بعملية تنفيذها 

لى مؤسسات وتنقسم هذه المؤسسات ع ،(2)تحقيق الرفاهية والسعادة للمجتمعاحسن وجه، وصواًل الى على 
رسمية او حكومية، التي تؤدي وظائفها داخل هذا النظام، وهي المؤسسة التشريعية، والمؤسسة التنفيذية، 

القرارات والتأثير ًا مهمًا في عملية صنع ، والى مؤسسات غير رسمية تؤدي تأثير والمؤسسة القضائية
قافة عليها، ومنها االحزاب السياسية، وجماعة المصالح، وجماعة الضغط، والعالقات االجتماعية، والث

فضاًل عن انه يمثل اآللية والكيفية التي تدار بها مؤسساته المختلفة  ،(3)السائدة، والنظام االقتصادي
                                                           

(1) Said Amir Arjomand, The Turban for the crown: The Islamic revolution in Iran, Oxford university 

press, 1988, P.144.                                                          

اسات ( طه حميد العنبكي، النظم السياسية والدستورية المعاصرة : اسسها وتطبيقاتها، مركز حمورابي للبحوث والدر 2)
 .  15، ص2013االستراتيجية، جامعة بغداد ، 

 جامعة القاهرة ، مصر، ( محمد صفي الدين خربوش، مقدمة في النظم السياسية، معهد البحوث والدراسات العربية،3)
 .  4، ص2013
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ة، بالطرق القانونية، ويمكن لمؤسساته استخدام بالطرق الدستورية، وهو المسؤول عن توزيع موارد الدول
االكراه وااللزام بالطرق الشرعية في حالة الخروج عن القانون، من اجل الحفاظ على حقوق المواطنين، 

  .(1)د الفقري الذي تستند عليه الدولةوهو بهذا يمثل العمو 
القوة الناعمة،  إلنتاجن يوظف النظام السياسي باالتجاه اللين، ليصبح من اهم االدوات ويمكن أ   

الذي تعمل مؤسساته المختلفة وفق القيم والمبادئ الجذابة، ويعمل على تحقيق العدالة فالنظام السياسي 
تفاهم مع دول والرفاهية للمجتمع، وتسعى مؤسساته لتحقيق المصالح الوطنية باتباع اسلوب التعاون وال

  .(2)العالم االخرى، يجعله جذابًا في نظر اآلخرين ومحط انظار المجتمع الدولي
وكلما كانت سياسة الدولة العامة التي هي نتاج النظام السياسي، قائمة على مبدأ الديمقراطية واحترام    

الحقوق والحريات، واحترام سيادة الدول والتعاون معها خدمة للصالح العام، من دون التدخل في شؤونها 
المحللين والمختصين في حقل اكثر الداخلية، كلما كانت قوتها الناعمة اكثر فعالية، وهذا ما دفع 

ك الى انتقاد القوة الناعمة التي روجت لها الماكنة االعالمية االمريكية، بل وعدوها بانها اكثر يالجيوبولت
فتكًا من القوة الصلبة، بسبب طبيعة نظامها السياسي الذي بنّي على االساليب الخشنة في التعامل مع 

ا نحو االشكال التعاونية، ظمتها السياسية الى توظيف قدراتهالدول، على العكس من دول اخرى تميل ان
  .(4)كثر على ستراتيجية القوة الناعمةوايران، وتركيا، والهند، واالعتماد بصورة ا ،(3)كالصين

ذ تعمل على تغيير جذري في تاريخ الدول التي تحدث فيها، إتعد الثورات الناجحة مرحلة مميزة ونادرة    
وخير مثال على ذلك  .(5)كة االنطالق نحو التنمية والتقدمالسياسي، وبالتالي وضعها على سلنظامها 

يعد النظام السياسي فيها نموذجًا شديد الخصوصية، الذي تغير تغيرًا جذريًا بعد نجاح  إذتجربة ايران، 
لعام للنظام ، بعد ان جاء الدستور االيراني الجديد، ليضع ويحدد االطار ا1979الثورة فيها عام 

يجمع بين حق التعيين لدى سلطة الولي الفقيه، وبين حق االنتخابات في البرلمان والرئاسة، السياسي، 
فضاًل عن ان مؤسسة الولي الفقيه وصالحياته  ،(6)مسبوقة في تاريخ النظم السياسية وهي تجربة لم تكن

  .(7)معروفة في النظم السياسية االخرىالواسعة لم تكن 
                                                           

دراسة تحليلية شاملة للمفاهيم العامة الحديثة للنظم  -، النظم السياسية المعاصرة وتطبيقاتها( زاهر ناصر زكار1)
 .  11، ص2015السياسية، مركز االشعاع الفكري للدراسات والبحوث، فلسطين ، 

، 1ح، طحدود التأثير واهم المالم -، السياسة الخارجية االيرانية في عهد الرئيس حسن روحانير( شحاته محمد ناص2)
 .  17، ص2014،  ابو ظبي ، االمارات مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،

 .  61، ص2019مصدر سابق ، ( علي جالل معوض، 3)
 . 185حسن دليل، مصدر سابق، صل 4))

(5) Michael McFaul, State Power, institutional change, and the politics of privatization in Russia, 

Source World Politics, Vol. 47, No. 2, 1995, P.210.         

حددات دراسة في دور الم –( 2011 -1979( حجاب عبد هللا، السياسة االقليمية اليران في آسيا الوسطى والخليج )6)
 .  52، ص2012الداخلية والخارجية، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية واالعالم، جامعة الجزائر، 

االيرانية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  -( نيفين عبد المنعم مسعد، صنع القرار في ايران والعالقات العربية7)
  . 10، ص2002لبنان، 
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 هيكلية النظام السياسي في ايران  .1
دولة، على درجة كبيرة من االهمية في الدراسات  أليةتعد دراسة الهيكل التنظيمي للنظام السياسي      

 الجيوبولتيكية، وذلك من اجل الوقوف على طبيعة النظام واتجاهاته، وعمل مؤسساته. 
 يتكون النظام السياسي في الجمهورية االسالمية االيرانية من المؤسسات اآلتية:    

 ( المرشد االعلى )ولي األمر . أ
نصت المادة الخامسة  إذيعد منصب المرشد االعلى من المراكز االساسية للنظام السياسي االيراني،      

مامة أمن الدستور االيراني، على  يد األمة في الجمهورية االسالمية االيرانية بن تكون والية األمر وا 
كما ان هذا المنصب ليس وراثيًا، بل يتم تعيينه عن طريق االنتخاب  .(1)المرشد االعلى والفقيه العادل

بذلك يقطع الطريق الشعبي غير المباشر، وذلك عن طريق الخبراء الذين تم انتخابهم من قبل الشعب، و 
االفتاء في مختلف جوانب الفقه، والتقوى  ألجراءن تتوفر فيه الكفاءة العلمية ويجب أ ،(2)امام االستبداد

تدبير، والعدالة والكفاءة في قيادة االمة االسالمية، والرؤية االجتماعية والسياسية الصحيحة، والشجاعة وال
رشد االعلى ن صالحيات الم( من الدستور االيراني على أ110) ونصت المادة فضاًل عن القدرة االدارية،

 : (3)لثورة االسالمية تتجسد بما يأتيل
* رسم وحسن تنفيذ السياسة العامة لنظام الجمهورية االسالمية، بعد مناقشة ذلك مع مجمع تشخيص 

 مصلحة النظام. 
 * اصدار اوامر االستفتاء العام .

* تولي منصب القيادة العامة للقوات المسلحة، واصدار االوامر الخاصة بالحرب، والسالم، والتعبئة 
 العامة. 

ة الدستور، واعلى مسؤول في السلطة القضائية، ل، وقبول استقالة فقهاء مجلس صيان* تعيين وعز 
ي، والقيادة العليا للقوات ورئيس االذاعة والتلفزيون، ورئيس اركان الجيش، والقائد العام للحرس الثور 

 المسلحة. 
* حل االختالفات التي تحدث بين القوات المسلحة الثالثة )القوة البرية، والقوة الجوية، والقوة البحرية( 
والمشكالت التي تحدث في النظام بصورة عامة، التي ال يمكن حلها من قبل مجمع تشخيص مصلحة 

 النظام. 
 رئيس الجمهورية، بعد انتخابه بواسطة الشعب. * اصدار القرار الخاص بتنصيب 

 تصويتالمحكمة العليا، او بعد  * اصدار القرار الخاص بعزل رئيس الجمهورية، بعد صدور حكم من
 . الخذ بعين االعتبار مصلحة الدولةمجلس الشورى على ذلك، مع ا

 ئيس السلطة القضائية. * اصدار االوامر بالتخفيف او العفو عن عقوبات المحكومين، بعد اقتراح ر 
                                                           

 .  8( وزارة االرشاد االسالمي، مصدر سابق ، المادة الخامسة ، ص1)
  . 22( من الدستور، ص107( المصدر نفسه، المادة )(2

 . 23( من الدستور، ص109، المادة )المصدر نفسه  (3)
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 مجلس الخبراء  ب.
، يتم انتخابهم من قبل الشعب كل (عضواً  86، وهو يتكون من )1983براء عام تأسس مجلس الخ    

سبع سنوات، الذين يمثلون سكان البالد كافة، وهو من اهم المؤسسات السياسية في الجمهورية االسالمية 
المرشد  ألعمال، ويتمتع هذا المجلس بصالحية المراقبة الدائمة (1)التصاله المباشر بالمرشد االعلى

  .(2)ة فقدانه احد الشروط الواجبة فيهاالعلى وانتخابه، كما يمكن له عزله في حال
 السلطة التشريعية  ت.
ن اعماله مقيدة ضمن مصدر التشريع الرئيس وهو االسالم، بوصفه يتميز النظام السياسي االيراني بأ    

 دين الدولة ومصدر تشريع قوانينها، وتتكون السلطة التشريعية في ايران من مؤسستين تشريعيتين وهما : 
 مجلس الشورى االسالمي   .1
، يتم انتخابهم مباشرة من قبل الشعب، مع مراعاة (عضواً  290من ) يتألف مجلس الشورى في ايران    

 ،(3)الف( نسمة 150ية نائب واحد لكل )يضاف لكل دائرة انتخاب إذزيادة العضوية فيه كل عشر سنوات، 

وقد حدد الدستور االيراني صالحيات مجلس الشورى، باتخاذ القرارات في . (4)وتستمر دورته اربع سنوات
المجاالت كافة، حسب الشريعة االسالمية وحدود الدستور المقررة، والتدقيق والتحقيق في شؤون الدولة 
كافة، والمصادقة على العقود والمواثيق واالتفاقيات والمعاهدات الدولية، وحظر اجراء التغييرات على 

الدولة، اال في حالة التعديالت الجزئية، حسب ما تتطلبه المصلحة الوطنية، وعدم االضرار  حدود
باستقالل الدولة ووحدة اراضيها، ويمنع فرض االحكام العرفية من قبل الحكومة، اال في بعض الظروف 

اخل البالد والحاالت االضطرارية، والمصادقة على عمليات االقراض واالقتراض، او تقديم المساعدات د
وخارجها، واصدار القرارات بشأن توظيف خبراء اجانب داخل ايران عند الحاجة لهم، ومنح او سحب 
الثقة من الحكومة او استجوابها، وذلك في حالة توقيع ثلث عدد النواب على االقل على طلب استجواب 

تطلب موافقة عشرة نواب ن االمر يفي الحكومة، فإرئيس الجمهورية، اما في حالة استجواب اي وزير 
على االقل، والتحقيق في الشكاوي الصادرة بحق السلطات الثالث. ويتوجب على مجلس الشورى ارسال 

لمبادئ االسالمية ة الدستور، لمعرفة مدى تطابقها مع اته التي صادق عليها الى مجلس صيانجميع قرارا
  .(5)واحكام الدستور

                                                           

، النظام السياسي اإليراني وآليات صنع القرار فيه )دراسة في المؤسسات الرسمية(، المجلة الجزائرية  إلياس ميسوم( (1
 . 180، ص2018(، 1(، العدد )5للدراسات السياسية ، المجلد )

   24من الدستور، ص 111، مصدر سابق، المادة وزارة االرشاد االسالمي( (2

، مؤسسة الهدى للنشر 1لنظام االسالمي في ايران، ترجمة رعد هادي جباره، ط( امير صادقي نشاط، المعالم العامة ل3)
  . 28، ص2001والتوزيع، طهران، 

    . 16من الدستور، ص 63، مصدر سابق، المادة ( وزارة االرشاد االسالمي4)

      . 20 -17من الدستور، ص 90 -71، المواد المصدر نفسه ( (5
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 الدستور  مجلس صيانة  .2
يعد هذا المجلس المكون الثاني للسلطة التشريعية، الذي يتكون من اثني عشر عضوًا، من الفقهاء     

العدول والقانونيين، يتم ترشيحهم من قبل المرشد االعلى ورئيس السلطة القضائية، بعد المصادقة عليهم 
  .(1)ة الدستور هي ست سنواتمجلس صيان من قبل مجلس الشورى، ومدة

تتمثل مهام هذا المجلس النظر في القوانين والتحقق من مدى مطابقتها مع احكام الشريعة االسالمية     
ة الدستور حضور جلسات مجلس الشورى االسالمي ومتابعة مجلس صيان ألعضاءوالدستور، ويحق 

ة ثالثة ارباع مناقشة القوانين المطروحة في جدول اعماله، وتفسير الدستور والمصادقة عليه بعد موافق
ة الدستور، فضاًل عن االشراف على وعية لمجلس الشورى بدون مجلس صيانال توجد مشر  إذاعضائه، 

  .(2)ورى، وعلى اجراء االستفتاء العامانتخابات رئيس الجمهورية، واعضاء مجلس الش
 تتألف السلطة التنفيذية في الجمهورية االسالمية االيرانية من المستويات اآلتية: : السلطة التنفيذية  ث.
يحتل منصب رئيس الجمهورية المرتبة الثانية في النظام السياسي االيراني، بعد رئيس الجمهورية:  . 1

ت، ويمكن منصب المرشد االعلى، ويتم انتخابه باالقتراع السري المباشر من قبل الشعب، لمدة اربع سنوا
اعادة انتخابه لدورة اخرى. وهو المسؤول االول عن تنفيذ بنود الدستور، ورئاسة السلطة التنفيذية، 
والمسؤول عن العالقات بين السلطات الثالث، عدا المجاالت التي تكون من صالحية المرشد االعلى. 

ن يكون ايرانيًا بالوالدة، ويحمل أاجب توفرها في رئيس الجمهورية، بوقد حدد الدستور االيراني الشروط الو 
والتقوى  باألمانةن يكون ذا سيرة حسنة ويتصف ة، وذا قدرة ادارية وماض مشرف، وأالجنسية االيراني

وتتلخص صالحيات  ،(3)ة االسالمية ومذهب الدولة الرسميومؤمنًا بمبادئ الجمهوريواالخالق الحسنة، 
 ( 4)االيراني بما يأتي:رئيس الجمهورية التي حددها الدستور 

 * يحق لرئيس الجمهورية تعيين نائبيه، واختيار كابينته الوزارية، ويطلب من مجلس الشورى منحهم الثقة. 
 * يقوم بترشيح شخص لرئاسة الوزراء، ويطرحه لمجلس الشورى للتصويت عليه. 

 العام. * المصادقة على قرارات مجلس الشورى، وعلى نتائج االستفتاء 
* مصادقة المعاهدات واالتفاقيات والمواثيق والعقود التي تبرم بين الحكومة االسالمية في ايران والدول 

 االخرى، والمعاهدات التي تتعلق بالمنظمات الدولية. 
* يتسلم اوراق اعتماد سفراء الدول لدى الجمهورية االسالمية ويوقع عليها، ويقوم بتعيين سفراء ايران في 

 ى، بعد اقتراحهم من قبل وزير الخارجية. الدول االخر 
 * يتولى مهمة منح االوسمة الحكومية لمستحقيها. 

 * يتولى مسؤولية امور الموازنة وامور التخطيط والتشغيل في الدولة. 
                                                           

  . 20من الدستور، ص 92 -91، المواد  وزارة االرشاد االسالمي 1))
  .  21من الدستور، ص 99 -97، المواد ( المصدر نفسه 2)

  .  24من الدستور، ص 115 -113، المواد المصدر نفسه ( (3
 .  26 -25من الدستور، ص 129 -122( المصدر نفسه ، المواد 4)



 الفصل الرابع ........................................................................... أدوات القوة الناعمة اإليرانية

 

  [193] 
 

يتم تعيين الوزراء من قبل رئيس الجمهورية، ليتم طرحهم الى مجلس الشورى للتصويت : الوزراء . 2
ة، وتتمثل مسؤولية مجلس الوزراء بوضع المنهاج الحكومي والسياسة العامة للحكومة، عليهم ومنحهم الثق

لس وتنفيذ القوانين، وتنظيم المؤسسات االدارية. ويكون كل وزير مسؤول امام رئيس الجمهورية ومج
في مجلس الوزراء ويصادق ة، اما االمور العامة التي يتم مناقشتها الشورى عن اداء وظائفه الخاص

، ويحق لرئيس الجمهورية عزل اي وزير وتعيين إلنجازهان المسؤولية تضامنية لمجلس الوزراء ليها، فإع
آخر بدله، ويطلب من مجلس الشورى التصويت على الوزير الجديد ومنحه الثقة، ويقوم مجلس الوزراء 

  .(1)ها، ويتم اعالم مجلس الشورى بذلكبتعميم القرارات لغرض تنفيذ
تعد القوات المسلحة مؤسسة لها خصوصية دستورية في اغلب النظم : الجيش وقوات حرس الثورة . 3

السياسية العالمية، وذلك لدورها المهم في حماية سيادة الدولة، والحفاظ على استقاللها ووحدة اراضيها، 
التنفيذية، لكي عنها في حالة تعرضها ألي اعتداء خارجي، وهي توضع ضمن اطار السلطة والدفاع 

نها جزء من ادوات قوة الدولة ائد العام للقوات المسلحة، وبما أتبقى تحت اشراف رئيس الجمهورية، او الق
 الصلبة، لذلك سوف نقوم بدراستها في الفصل الرابع بالتفصيل . 

مهم يعد مجلس االمن القومي اعلى سلطة امنية في ايران، وهو قسم  . مجلس االمن القومي االعلى:4
من اقسام السلطة التنفيذية، الذي يتكون من رؤساء السلطات الثالث، وممثلين عن المرشد االعلى، 
ورئيس اركان القوات المسلحة، واعلى منصب في الجيش والحرس الثوري، ووزراء الخارجية واالمن 

لس، ويكون هذا والداخلية، ومسؤول شؤون التخطيط والميزانية، ووزير آخر يتم تعيينه من اعضاء المج
المجلس برئاسة رئيس الجمهورية او احد نوابه يقوم بتعيينه رئيس الجمهورية، الذي يهدف الى حراسة 

والسيادة الوطنية، والحفاظ على وحدة اراضي الجمهورية، وتحديد مبادئ الثورة، وتأمين المصالح العليا 
دولة، واالستفادة من االمكانات المتاحة في ظل السياسة العامة لل إليرانالسياسة الدفاعية واالمنية 

لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، والتنسيق بين االنشطة المخابراتية والسياسية واالجتماعية 
الفرعية  واالقتصادية والثقافية ذات العالقة بالخطط االمنية والدفاعية، فضاًل عن قيامه بتعيين المجالس

  .(2)بقضايا االمن التي تعنى
ن تكون السلطة القضائية (، على أ156االيراني في المادة ) نص الدستورالسلطة القضائية:  ج.

مستقلة، وتتولى الدفاع عن الحقوق االجتماعية والفردية، وتقع عليها مسؤولية توفير العدالة واحقاقها. ويتم 
تعيين رئيس السلطة القضائية من العلماء المجتهدين من قبل المرشد االعلى لمدة خمس سنوات، ويعد 

                                                           

 . 27من الدستور، ص 138 -133، المواد  ، مصدر سابقوزارة االرشاد االسالمي1) )
 . 33من الدستور، ص 176( المصدر نفسه ، المادة (2
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لسلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد حدد وزير العدل المسؤول عن تنسيق العالقات بين ا
الدستور االيراني مهام السلطة القضائية، بالتحقق في الشكاوى والتظلمات واالعتداءات واصدار الحكم 

وبسط العدالة والدفاع عن الحريات المشروعة، واالشراف على تنفيذ فيها، والحفاظ على الحقوق العامة، 
حسن وجه، وكشف الجرائم ومالحقة المجرمين ومجازاتهم وفق االحكام االسالمية، فضاًل القوانين على ا

  .(1)رائم، والعمل على اصالح المجرمينعن اتخاذ االجراءات الالزمة للحيلولة دون وقوع الج
، بقرار من 1988تم تأسيس مجمع تشخيص مصلحة النظام عام :  مجمع تشخيص مصلحة النظام ح.

االعلى، للبث في الخالفات التي قد تحدث في التشريعات، ولكي ال يكون هناك تشريع يؤدي الى المرشد 
وهو يتألف من عدد من االعضاء، منهم  ،(2)ة الدستورى ومجلس صيانخالف بين مجلس الشور 

ة مرشد االعلى، واعضاء من مجلس صياناالعضاء الدائميين فيه، فضاًل عن عشرة مندوبين يعينهم ال
الدستور، وثالثة اعضاء من مجلس الوزراء، وثالثة اعضاء من السلطة القضائية، وخمسة اعضاء من 
مجلس الخبراء، وعشرة من اعضاء مجلس الشورى، وثالثة اعضاء من اساتذة الجامعات، ورؤساء 

ن دستور جمهورية ايراالسلطات الثالث. وقد حدد الدستور المهمة الرئيسة لهذا المجلس بمراجعة 
عد التشاور بين المرشد االعلى واعضاءه على المواد التي يلزم اجراء التعديالت فيها، او االسالمية، ب

ذاضافة مواد جديدة للدستور، ليتم طرحها بعد ذلك الى االستفتاء العام، و  ا حازت على موافقة االكثرية ا 
الى رئيس الجمهورية لتنفيذها،  تصبح سارية المفعول ويتم اصدار امر بهامن المشتركين في االستفتاء 

وقد حدد الدستور االيراني المواد التي ال يجوز التعديل فيها، وهي االهداف العامة للدولة، وطبيعة الحكم، 
  .(3)إليرانووالية االمر وامامة االمة، والدين الرسمي 

ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، رغم يعد المجتمع االيراني مجتمعًا متنوعًا التيارات واالحزاب السياسية:  خ.
ى وجود تنوع حزبي، ومبادئ الثورة، وهو ما ادى الاالتفاق الواسع بين صفوفه على الجمهورية االسالمية، 

المحافظة،  ء اكانت من التيارات االصالحية امن اغلب االحزاب تعمل في اطار النظام السياسي سواوأ
  .(4)م تشاركل ت بالسلطة التنفيذية اموسواء شارك

، تداواًل بين االحزاب والتيارات السياسية المنطوية 1979شهدت الساحة السياسية االيرانية بعد عام    
تين في العمل ة الى انقسامها الى مدرستين رئيستحت ثوابت نظام الثورة االسالمية، التي ادت في النهاي

                                                           

 . 30من الدستور، ص 156، مصدر سابق، المادة وزارة االرشاد االسالمي  (1)
السياسة والدولة في الجمهورية االسالمية، ترجمة حميد سلمان الكعبي، دار المدى  -( اصغر شيرازي، دستور ايران2)

 .  111، ص2002للثقافة والنشر، دمشق، 
  . 34 -33من الدستور، ص 177، مصدر سابق، المادة ( وزارة االرشاد االسالمي3)
ياسي في جمهورية ايران االسالمية، رسالة ماجستير، كلية العلوم ( حمد جاسم محمد الخزرجي، مستقبل النظام الس4)

 .  71، ص2010السياسية، جامعة النهرين، 
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من طابعها المتشدد  تأخذالسياسي العام، وهما المدرسة التي تعتمد االساليب واالسس التقليدية، التي 
الدولة والمجتمع، وهذه المدرسة يمثلها تيار العقائديون،  إلدارةمنطلقًا لنظامها السياسي، ومنهجًا 

االسالمي. والمدرسة التي تعتمد والمحافظون البراغماتيون، والمحافظون التقليديون، الذين يمثلون اليمين 
من طابعها المتحرر منطلقًا لنظامها السياسي، ومنهجًا في  تأخذعلى االساليب واالسس المتحركة، التي 

وهي تتفق  ،(1)ون الذين يمثلون اليسار االسالميالمدرسة يمثلها االصالحيالمجاالت المختلفة، وهذه 
النظام السياسي، كضرورة الحفاظ على مبادئ الثورة الثوابت في عملها داخل بمجموعها على بعض 

االسالمية، وااليمان بوالية الفقيه، وتعزيز الوحدة الوطنية، والعمل المشترك مع مؤسسات الدولة لتأمين 
حاجات المجتمع السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، وحفظ حقوق الشعب، وضرورة االلتزام 

متطلبات التنمية والتطور، ن الدين ال يتعارض مع عة االسالمية في العمل، وأئ الشريبالدستور ومباد
نه يدعو الى تأمين الحاجات العصرية للمجتمع، واعتبار الواليات المتحدة االمريكية والكيان طالما أ

  .(2)ز للجمهورية االسالمية االيرانيةالصهيوني العدوين االبر 
ر حول بعض النقاط، ومن ابرزها طبيعة االدوار والوظائف اما اوجه الخالف بينهما فتتمحو     

الى الغاء منصب  دعوة االصالحيين التي ال تشيرمن رغم على الوالصالحيات الخاصة بالولي الفقيه، ف
 .(3)يص منها، وهو ما يرفضه المحافظوننهم يرون ضرورة تحديد صالحياته والتقلالمرشد االعلى، إال أ

فضاًل عن الخالف حول بعض االجتهادات التي اثرت على بلورة وتحديد الصالحيات لدى مؤسسات 
ن ايران دولة ثورية، بقيم اجتماعية محافظة، يرى اليمين االسالمي بأ إذالدولة داخل النظام السياسي، 

في الصالحيات وسياسة خارجية صارمة، لذلك فهو يميل الى الحفاظ على النظام االسالمي، واالستمرار 
الواسعة للولي الفقيه، في حين يهتم اليسار االسالمي بالنظام الجمهوري، ودولة اكثر انفتاحًا على 

  .(4)و يميل الى اعالء جمهورية النظامالمجتمع الدولي، لذلك فه
ومن  ابرز االحزاب العاملة في الجمهورية االسالمية، الحزب الجمهوري االسالمي، وحركة تحرير    

، وحزب جمعية المؤتلفة لألصوليينايران، وحركة كوادر البناء، وجبهة الصمود، والجبهة المتحدة 
                                                           

(1) Alireza Nader, David E. Thaler, and S.R.Bohandy, the next supreme leader: succession in the 

Islamic republic of Iran, Santa Monica, CA: RAND corporation, 2011, P.5.                          

العالقات االيرانية العربية  -( محمد احمد المقداد، تاثير المتغيرات الداخلية والخارجية على توجهات ايران االقليمية2)
  . 451، ص2013 الجامعة االردنية ، عمان، (،2، العدد)40انموذجًا، مجلة دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية، مجلد 

وسام صالح عبد الحسين الربيعي، دور الولي الفقيه في عملية صنع القرار السياسي الخارجي: دراسة تحليلية لمواد الدستور  3))
 . 86، ص2020(، 21اذات العالقة، مجلة تكريت للعلوم السياسية، العدد) 1989االيراني المعدل لعام 

اتجاهاتها وتأثيرها في الحياة  -( ستار جبار عالوي، االحزاب والتيارات السياسية في جمهورية ايران االسالمية4)
  . 142، ص2017(، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 15السياسية، مجلة المستقبل العربي، العدد )
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اما  ،(1)محافظهي بمجموعها تمثل التيار الاالسالمي، وحزب اهلل، ورابطة علماء الدين المناضلين، و 
االحزاب المنطوية تحت التيار االصالحي فهي منظمة مجاهدي الثورة االسالمية، ومكتب تعزيز الوحدة، 

  .(2)وحزب االعتماد الوطني
تعد المؤسسة الدينية من المؤسسات المهمة داخل نظام الجمهورية االسالمية المؤسسة الدينية: د. 

ووالية الفقيه، التي تتمثل بالحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة،  االيرانية، وهي ترتبط بالمرشد االعلى
لدينية والسياسية ن اغلب القيادات ااعية وثقافية، وتأتي اهميتها من أوهي مؤسسة علمية ودينية واجتم

دور الذين تخرجوا منها لم يقتصر على الجانب الديني، بل اخذوا دورهم في  تخرجت منها، فضاًل عن أن
لمجاالت، السيما السياسة واالقتصاد والتنمية، وهو ما اعطاها قوة سياسية واجتماعية مؤثرة، وقاعدة كافة ا

  .(3)لمؤثرة في صنع القرار داخل ايرانجماهيرية مساندة لها، وبالتالي جعلها احد المصادر ا
من مكونات النظام السياسي، ومن  :الثقافة السائدة والسياسة الخارجية، والنظام االقتصاديتعد  ه.

تم ادراج االدوات  إذللقوة الذكية االيرانية، تمت دراستها على انفراد،  كأدواتاجل ابراز اهميتها ودورها 
الثقافية، والسياسة الخارجية ضمن ادوات القوة الناعمة االيرانية، في حين تمت دراسة النظام االقتصادي 

  في الفصل الرابع. كأداة للقوة الصلبة االيرانية
 النظام السياسي كأداة للقوة الناعمة االيرانية  .2
شروعية الدولة وسلطاتها، كما النظام السياسي االيراني نظام جمهوري، يتخذ من الشعب منطلقًا لم    
ن صوت الشعب االيراني عبر االستفتاء على الجمهورية واسالمية الدولة، بعد أز باالنسجام بين يمتا

دستوري، ن تحول هذا المفهوم الى نص دت اسالمية الدولة واصالتها بعد أجمهوريته، ثم تأك اسالمية
وهو يتخذ من الفقه  ،(4)القومي والفكري والديني والمذهبيمهتمًا بخصوصيات الشعب، ومراعيًا لتنوعه 

بكافة  امور الدولة والمجتمع، من اجل اصالح الناس، وتحسين احوالهم إلدارةاالسالمي منطلقًا 
ويستند على نوعين من  ،(5)والسياسية، والثقافية، والعلمية المجاالت، االقتصادية، واالجتماعية، والدينية،

                                                           

م الجمهوري، اطروحة دكتوراه، كلية العلوم السياسية، دراسة في النظا -محمد كاظم علي، النظام السياسي االيراني 1))
 . 185، ص1997جامعة بغداد، 

 .  142( ستار جبار عالوي، مصدر سابق، ص2)
دراسة تحليلية في الجغرافية السياسية ، رسالة  –م 1979( هادي كعيم جالن، االنتخابات البرلمانية في إيران بعد عام 3)

  . 250، ص2017ماجستير، كلية التربية ، جامعة واسط ، 
( علي المؤمن، القانون الدستوري والنظام السياسي للجمهورية االسالمية االيرانية، مجلة مدارات ايرانية، المركز 4)

  . 26، ص2018، 1الديمقراطي العربي، برلين، المانيا، العدد
 (5) Eva Patricia Rakel, The Iranian political elite- state and society relations- and foreign 

relations since the Islamic revolution, Academisch fros frschrift, 2008,P.30.   
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توجد مؤسسات مستندة على الشرعية الدينية،  إذاحداهما شرعية دينية قائمة على التعيين، الشرعية، 
من مكاتب ومستشاري ونواب الولي  ة الدستور، والشبكة الواسعةكمؤسسة المرشد االعلى، ومجلس صيان

وقد جعل الدستور االيراني االيمان بوالية الفقيه  .(1)ن في وزارات ومؤسسات الدولة كافةالفقيه، المنتشري
من الركائز االساسية للدولة، فال استقامة للنظام السياسي وال يكسب شرعيتها اال بها، وهذا ما جعل 

ساسية له، وفي القرارات المصيرية للدولة، وفي السياسة الخارجية، المرشد االعلى متحكمًا بالمفاصل اال
والقوات المسلحة، واالجهزة االمنية المختلفة، ووزارات السلطة التنفيذية كافة، والمحافظات وأئمة الجمعة، 

لس والهيئات الدينية، والمؤسسات الثقافية االيرانية في الداخل والخارج، فضاًل عن المجالس المهمة كمج
صيانة الدستور، ومجمع تشخيص مصلحة النظام، ومجلس االمن القومي، وهذه الصالحيات تختلف عما 

اما الشرعية الثانية فهي الشرعية الشعبية، القائمة على االنتخابات  ،(2)موجود في النظم السياسية الدولية
يظم النظام السياسي االيراني مؤسسات مهمة تنتخب ديمقراطيًا من قبل الشعب، كمنصب  إذالديمقراطية، 

رئيس الجمهورية، ومجلس الخبراء، ومجلس الشورى االسالمي، لذلك فهو يجمع بين اسلوب الحكم القائم 
طية واالتجاهات الثيوقراعلى التعيين وبين اسلوب الحكم االنتخابي، اي انه مزيج بين الديمقراطية 

منح  إذالنظام السياسي في ايران بانه نظام شمولي، ومتعدد الثنائيات،  ومنهم من يصف .(3)الشمولية
ت الدولة والقرارات الدستور االيراني سلطة الولي الفقيه صالحيات واسعة، ومنحه حق النقض ضد مؤسسا

اآلخر،  هابعضتشريعية، التي يسيطر بعضها على فضاًل عن تعدد المرجعيات ال ،(4)الصادرة منها
القرارات التشريعية، كما هو الحال في اكثر البرلمانات العالمية، بل  بإصدارفمجلس الشورى ال يتحكم 

ن قراراته ال تتخذ الصفة القانونية اال ة الدستور، حتى أكمجلس صيانتشاركه في ذلك مؤسسات اخرى، 
ة بشأن اهم النظام، الذي يعد سلطة يمكنها ان تتخذ القرارات المهمبموافقته، ومجمع تشخيص مصلحة 

اعلى من سلطة الجيش النظامي، وبالتالي عدم  تهوالحرس الثوري الذي تعد سلط ،(5)ستراتيجيةالقضايا ال
مر يبقى بيد مؤسسة الولي ن هذا االرجعية التشريعية في جهة معينة، وأتركز السلطة السياسية والم

  .(6)الفقيه

                                                           

الرؤية العالمية للزعيم االيراني االقوى، مجلة مختارات ايرانية، مركز االهرام للدراسات  -( كريم سجد بور، قراءة خامنئي1)
  . 19، ص2009(، 97السياسية واالستراتيجية، القاهرة، العدد )

 .  18، ص2010لكتاب، القاهرة، ، الهيئة المصرية العامة ل1( مصطفى اللباد، ايران جمهورية اسالمية ام سلطة خمينية ، ط2)

  . 135، ص2012، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1( محمد السيد عبد المؤمن، الجمهورية الثالثة في ايران، ط3)
  . 6، ص2013( حسن احمد العمري، القرار السياسي في ايران بعد الثورة والدولة، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة ، قطر، (4
المرشد االعلى والنظام السياسي، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ،  -( ستار جبار عالوي، التجربة االيرانية5)

 .  232، ص2018مصر، 

  .  9( نيفين عبد المنعم مسعد، مصدر سابق، ص6)
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ن وجود الثنائيات في نظامها السياسي يخدم بعضها البعض، وهي ليست جامدة، وتبرر ايران بأ     
وهي تعبر عن عدم وجود مؤسسة  ،(1)حسب الصالحيات الممنوحة لكل منهاوتستطيع التوفيق بينها ب

يجعلها تبرز ن انقسام الصالحيات بين هذه المؤسسات إ إذمركزية تتحكم وحدها في عملية صنع القرار، 
ن الولي فضاًل عن أ ،(2)لدولة العامةًا باستقرار ستراتيجية اااليجابي، وبالتالي ينعكس ايجاب وتمارس دورها

الفقيه يمتلك خصائص الوالية االعتبارية، فهو ملم بجميع االختصاصات، والفقهاء هم االقدر على قيادة 
  .(3)تمع والدولة نحو السبيل المستقيمالمج
اختيار رئيس الجمهورية ومجلس الشورى عبر االنتخابات الحرة الديمقراطية لقد حدد الدستور االيراني    

(، ويحق للجماهير ممارسة الرقابة على اداء الحكومة، 43من قبل الشعب كل اربع سنوات، جدول )
او عبر ممثليهم في  واستجواب رئيس الجمهورية والوزراء وامكانية حجم الثقة عنهم، عبر الرقابة الشعبية

لذلك فهو يعد افضل من االنظمة السياسية المتبعة في اغلب دول الشرق االوسط،  .(4)مجلس الشورى
ال تجري فيها االنتخابات، وال تمارس شعوبها حرية اختيار  إذالبعيدة من الممارسات الديمقراطية، 

واجمالي لما سبق يمكن ان نوجز  (.44خريطة ) .في السلطة التشريعية حكوماتها، وال حتى ممثليهم
  االسالمية االيرانية بما يأتي :صفات النظام السياسي في الجمهورية 

بأحكام الشريعة االسالمية،  بااللتزام: يتصف النظام السياسي في ايران تطبيق الشريعة االسالمية -1
 حيد للدستور والقوانين كافة ،والو وتطبيقها بالواقع بكل مستوياته وتفاصيله، واعتبارها المصدر الرئيس 

ن قيادة المرشد االعلى للدولة تعد امتدادًا موضوعيًا لخط النبوة واالمامة، كما جاء في فضاًل عن أ
 الدستور االيراني. 

من اهم المبادئ التي ميزت النظام السياسي االيراني بكافة  :مناصرة المستضعفين في االرض -2
معاداة القوى االمبريالية مؤسساته ومستوياته، هو انتهاجه مبدأ مساعدة المستضعفين في االرض، و 

  .(5)العظمى
: يعد مبدأ سيادة القانون الذي اقره الدستور االيراني وفقًا للشريعة االسالمية ركنًا سيادة القانون -3

اساسيًا في نظامها السياسي، وفي تشكيل سلطاته وعمل اجهزته وتنظيماته المختلفة، وفي استمرارية 
                                                           

  . 17( شحاته محمد ناصر، مصدر سابق ، ص1)
(، مركز الشرق العربي 2005 -1997( عادل نبهان النجار، اثر النظام السياسي في عملية صنع القرار في ايران )2)

  . 6، ص2011للدراسات الحضارية واالستراتيجية، لندن ، المملكة المتحدة ، 
 (3) Kingshuck chat terjee, Ali shariati, the shaping of political islam in Iran, Palgrave Macmillam, 

New York, 2011, P.101.                                                          

 .  92( حمد جاسم محمد الخزرجي، مصدر سابق، ص4)
 .  10، صهـ 1403، وزارة االرشاد االسالمي، طهران، 1( محمد باقر الصدر، االسالم يقود الحياة، ط5)
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م القانون، ن جميع المواطنين متساوون اماسات الحاكمة. وبحسب هذا المبدأ فإالعالقة بين الشعب والمؤس
وقد حدد الدستور االيراني مهمة تطبيق القانون  ن العاديين،بدءًا من المرشد االعلى وانتهاء بالمواطني

محاكم عسكرية او سياسية، وذلك للحيلولة دون  بإيجادوالعدالة في السلطة القضائية حصرًا، ولم يسمح 
 الوقوع بالمخالفات القانونية. 

ن استمرارية صيانة الدستور االيراني وسموه، تحققت عبر مجلس صيانة الدستور، إ سمو الدستور: -4
الذي ضمن دستورية القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، والذي ادى بدوره الى سمو القيم السياسية 

 التي تدافع عنها حكومة الجمهورية االسالمية االيرانية. 
  2020 ض دول الشرق االوسط عاماسية في بع( انواع النظم السي43جدول )

 قرار دستور الدولة طبيعة النظام نوع النظام الدول ت

 ديمقراطي جمهوري رئاسي وبرلماني ايران 1
انتخابات رئاسية وبرلمانية محددة وكل 

 اربع سنوات

انتخابات برلمانية فقط كل خمس  ديمقراطي جمهوري برلماني الباكستان 2
 سنوات

انتخابات رئاسية وبرلمانية كل خمس  ديمقراطي رئاسي وبرلمانيجمهوري  تركيا 3
 سنوات

 انتخابات برلمانية فقط كل اربع سنوات ديمقراطي جمهوري برلماني العراق 4

انتخابات رئاسية وبرلمانية كل سبع  غير ديمقراطي جمهوري رئاسي وبرلماني سوريا 5
 سنوات

 انتخابات برلمانية فقط كل اربع سنوات ديمقراطي جمهوري برلماني الكيان الصهيوني 6
 انتخابات بلدية فقط غير ديمقراطي ملكي وراثي السعودية 7
 انتخابات برلمانية فقط كل اربع سنوات غير ديمقراطي اميري وراثي الكويت 8
 انتخابات بلدية فقط غير ديمقراطي اميري وراثي قطر 9

انتخابات برلمانية صورية فقط كل اربع  ديمقراطيغير  اميري وراثي البحرين 10
 سنوات

 انتخابات برلمانية صورية فقط غير ديمقراطي اتحادي وراثي االمارات 11
 انتخابات برلمانية صورية فقط غير ديمقراطي ملكي وراثي عمان 12

 غير ديمقراطي جمهوري رئاسي وبرلماني اليمن 13
 انتخابات رئاسية وبرلمانية كل سبع

 سنوات

 ديمقراطي جمهوري رئاسي وبرلماني مصر 14
انتخابات رئاسية وبرلمانية كل خمس 

 سنوات

انتخابات رئاسية وبرلمانية كل خمس  غير ديمقراطي جمهوري رئاسي وبرلماني الجزائر 15
 سنوات

   .WWW.marefa.org، الموقع االلكتروني: 2020المصدر: قائمة الدول بحسب انظمة الحكم سنة 

http://www.marefa.org/
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  2020( أنواع األنظمة السياسية في بعض دول الشرق األوسط عام 44خريطة )

 
 (. 43جدول )المصدر: الباحث باالعتماد على                   
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يتدرج النظام القانوني في النظام السياسي االيراني، بدءًا من الدستور، وهو  تدرج القوانين الصادرة : -5
مصدر التشريع االول، ثم تأتي بعد ذلك اوامر المرشد االعلى وقرارته، ثم تشريعات مجلس الشورى، 
وقرارات المجالس االخرى، كمجلس تشخيص مصلحة النظام، ومجلس صيانة الدستور، وقرارات السلطات 

 واالنظمة الداخلية لمؤسسات الدولة الدستورية.  الثالث،
الدستور االيراني مبدأ الفصل بين اقر الفصل بين السلطات وحرية اقامة المنظمات الجماهيرية:  -6

السلطات الثالث، واعتبارها سلطات ناشئة عن خدمة الدولة والشعب، فضاًل عن منح الحرية وفسح 
المنظمات الجماهيرية المختلفة داخل البالد وخارجها، التي تمارس صالحياتها ضمن  إلقامةالمجال 

 المبادئ االسالمية والدستور. 
اهم ما يميز النظام السياسي في ايران، هو الرقابة على تطبيق القوانين الصادرة، وتوجد في  الرقابة: -7

بية، والرقابة الدستورية، ورقابة مجلس الخبراء، ايران سبعة انواع من الرقابة واالشراف، وهي الرقابة الشع
  .(1)طة التنفيذية، والرقابة القضائيةوالسلطة التشريعية، والسل

في ايران، الحقوق والحريات التي منحها اهلل : عدًّ النظام السياسي  ضمان الحقوق والحريات العامة -8
تنفيذها وفق القانون من اهم واجبات الدولة ن ضمان هي مواد دستورية، وأ لإلنسانسبحانه وتعالى 
ان الوقوف الى جانب الحق والعدل في الشؤون الدولية، ظام السياسي بكافة مستوياته، و االسالمية، والن

  .(2)السياسي االيراني بكافة مؤسساته هي من مبادئ النظام
د القوى االمبريالية العالمية، وتبنيه ن الستراتيجية المتشددة التي يتبناها النظام السياسي في ايران ضإ    

لة سعي ايران لتطوير برنامجها ه يتعرض لالتهامات المتالحقة، كمحاو شعارات معادية للغرب، جعلت
دول االقليمية، لذلك تتبنى الواليات المتحدة العسكرية، وتدخلها في شؤون بعض ال لألغراضالنووي 
بتحشيد الرأي العام العالمي ضدها، ودفع الدول نحو زيادة والكيان الصهيوني بصورة دائمة  االمريكية

، وهذا الضغوط الدولية عليها، وهو ما ادى بالنهاية الى التفاف الشعب االيراني حول حكومته ودعمها بقوة
على المشاركة في االنتخابات الرئاسية والبرلمانية. فقد بلغ عدد المصوتين في  ما نتج عنه االقبال الجيد

%( من اجمالي 62شكلوا نسبة قدرها ) ن، الذي(مصوت 33956651ات برلمانية في ايران )خابآخر انت
، (مصوت 28933004ي آخر انتخابات رئاسية )الناخبين المسجلين، في حين بلغ عدد المصوتين ف

(، لذلك اصبحت ايران من 44%( من اجمالي الناخبين المسجلين، جدول )49والذين شكلوا نسبة قدرها )
 . (45، خريطة )االنتخاباتًا على بااًل جيدالشرق االوسط التي تشهد اق دول

                                                           

 .  27( علي المؤمن ، مصدر سابق، ص1)
 . 15محمد باقر الصدر ، مصدر سابق ، ص 2))
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 االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في آخر دورة انتخابية لبعض دول الشرق االوسط  ( 44جدول )
آخر سنة  الدول ت

 انتخابية
عدد من يحق لهم  نوع االنتخابات

 التصويت
 % عدد المصوتين

 ايران 1
 49 28933004 59046947 رئاسية 2021
 62 33956651 54915024 برلمانية 2016

 50 52861277 106000000 برلمانية 2018 الباكستان 2
 80 45970921 57093410 رئاسية وبرلمانية )مشتركة( 2019 تركيا 3
 41 9983236 24349357 برلمانية 2021 العراق 4
 78 14124395 18108109 رئاسية وبرلمانية )مشتركة( 2021 سوريا 5
 71 4612007 6453255 برلمانية 2020 الكيان الصهيوني 6
 - - - بلدية فقط 2015 السعودية 7
 70 338100 483000 برلمانية 2016 الكويت 8
 65 8667 13334 بلدية فقط 2019 قطر 9
 67 244550 365000 برلمانية صورية 2018 البحرين 10
 34 117592 337738 برلمانية صورية 2019 االمارات 11
 50 349534 713335 برلمانية صورية 2019 عمان 12
13 
 2011 اليمن 

 55 5633850 10243364 رئاسية
 59 4975259 8432643 برلمانية

14 
 41 24254152 58921078 رئاسية 2018 مصر

 28 15682605 55606578 برلمانية 2015

 الجزائر 15
 34 8504346 24308307 رئاسية 2019
 30 7056699 23522322 برلمانية  2021

 المصدر :
   Arabic<://www.bbc.comنتائج االنتخابات االخيرة في الدول للسنوات المؤشرة ازائها، الموقع االلكتروني   .1
فارسى سالمي ، نسخة اي به زبان وزارات كشور إيران ، نتائج انتخابات رياست جمهوري ومجلس شورى ا .2

 . 2021سايت وزارتخانه محفوظ است ،  دي
 

يبعثها الشعب االيراني الى في االنتخابات االيرانية، هي بمثابة رسالة  ن نسبة المشاركة الجيدةإ     
ن الضغوط الدولية ا، مفادها أموالكيان الصهيوني والدول التي تسير في فلكه الواليات المتحدة االمريكية

التي يتعرض لها بين الحين واآلخر، لن تثنيه عن متابعة تقدمه، ومتابعة ستراتيجيته التي يؤمن بها، 
ن التطلعات االمريكية إليجاد ربيع ايراني، على غرار الربيع حقه في امتالك الطاقة النووية، وأالسيما 

ن التشدد مع ايران، ال يولد اال تشددًا اثبتت أ ا هي اال اوهام مستبعد حدوثها، وأن التجاربالعربي، م
 شعبيًا ايرانيًا ضد الغرب، وزيادة التفاف الجماهير حول قياداتها.
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 ( االنتخابات الرئاسية والبرلمانية آلخر دورة انتخابية في بعض دول الشرق األوسط 45خريطة )

 
 (. 44جدول )المصدر: الباحث باالعتماد على                   
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ن طبيعة النظام السياسي االيراني اصبحت من ابرز االسس التي ارتكزت تأسيسًا على ما تقدم، نجد أ   
اداة رئيسة في  ن هيكله التنظيمي المميز ورصانة مؤسساته، جعلت منهإ إذعليها القوة الناعمة االيرانية، 

صنع القوة الناعمة التي تستخدمها الجمهورية االسالمية في ادارة ملفاتها السياسية واالجتماعية 
، حتى باتت تحتل مراكز رجها، والتي جعلت منها قوة بارزة واالقتصادية واالمنية في داخل الدولة وخا

 متقدمة في الشرق االوسط والعالم، تكنولوجيًا، وعلميًا، واقتصاديًا، والعبًا فاعاًل ومؤثرًا في المنطقة. 
(، نجد وجود بعض الدول في الشرق االوسط التي تتبنى 23و 22ومن خالل مالحظة الجدولين )   

باكستان، والكيان الصهيوني، والعراق، ومصر، االنتخابات الديمقراطية، كما هو الحال في تركيا وال
ذلك تعد اكثرها انظمة فاشلة يشوبها الفساد والترهل، ما عدا النظام من رغم على الوالجزائر، ولكن 

يتمتع بديمقراطية ليبرالية عالية التمثيل، من خالل نظام انتخابي ديمقراطي  إذالسياسي للكيان الصهيوني، 
فهو نظام سياسي له تأثير فعال وسلطة عليا في المجتمع،  ،(1)الوسطشرق اهو الوحيد من نوعه في ال

ن عالقات عناصره تحكمها قواعد قانونية، وبهذا اصبح اكثر رارته وانظمته ملزمة للجميع، وألذلك تكون ق
التي جعله يتمتع بميزه القدرة والسيطرة على المشكالت  ،(2)ن غيره سياسيًا في الشرق االوسطاستقرارًا م

تواجهه وايجاد الحلول المناسبة لها، وهذا العامل اضفى له القدرة على تحويل عناصر الضعف لديه الى 
ال يستهان بها في الشرق االوسط  قوة، واسهم بدرجة كبيرة في تطوره العلمي والتكنولوجي، جعلت منه قوة

ن الصهيونية ل الثاني، وأل دراستها في الفصرغم ضعف مقومات بناء قوته كما لوحظت من خال ،(3)
العالمية تمتاز بالخبث والدهاء، وقدرتها العالية للسيطرة على السياسة الدولية المعاصرة، وتحريك وتوجيه 
االحداث على المسرح العالمي، كما هو الحال في تخطيطها للسياسة الدولية اثناء الحروب، السيما 

من خالل بث تقرر مصير العالم اثناء الحروب وما بعدها،  المية، وتوجيه المباحثات التيالحروب الع
خالياها في اوساط االمم المتحدة، فضاًل عن تحكمها في مراكز القرار في الواليات المتحدة االمريكية، 

اللوبي ناهيك عن قوة  ،(4)وفرنسا، وبعض دول الشرق االوسط والعديد من الدول االوربية، السيما بريطانيا
هيوني المالي واالستثماري خارج الكيان الصهيوني وداخله، فقد شكل هذا الجانب عامل مهم اليهودي الص

                                                           

، مركز االمارات للدراسات والبحوث 1الجذور والمؤسسات والتوجهات، ط –( بيتر جوبسر، النظام السياسي االسرائيلي 1)
 .  3، ص2001االستراتيجية، ابو ظبي ، االمارات ، 

(2) Heller Mark, Continuing and Change in Israeli Security policy, Adelphi paper, The international 

institute for strategic studies, London, 2000, P.43.                          

(3)Yiftachel Oren, Democracy or Ethnocracy: Territory and Settler politics in Israel/ Palestine, Middle 

 East Report, 1998, P.85.                                                  

( عائشة عبد الرحمن، االسرائيليات في الغزو الفكري، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات 4)
 .  20، ص1975العربية، القاهرة، 
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الذين استطاعوا انشاء شبكة في بناء قوة هذا الكيان، مستفيد من كبار اثرياء العالم اليهود وغير اليهود، 
يمثل  إذات العالم، من الشركات العمالقة، وهي شركات متعددة الجنسيات تتحكم بدرجة كبيرة في اقتصادي

اثرياء اليهود اكثر من ربع اثرياء الواليات المتحدة االمريكية، كما يصنفون ضمن قائمة اثرياء اوربا وكندا، 
  .(1)2019 لي ثروات اغنياء العالم عام%( من اجما10فقط ثروة قدرت بنحو ) (يهودياً  65)ويمتلك 

 ثانيًا : السياسة الخارجية 
تتأثر السياسة الخارجية للدولة بدستورها، فهي تعد المحصلة النهائية لدستور الدولة ونظامها      

قد تفرض بعض القيود الدستورية، كالقيود المفروضة على سلطات الدولة، سياسة خارجية  إذالسياسي، 
نها مجموعة الخارجية بأتعرف السياسة و  ،(2)القرار على االلتزام والتقيد بهامعينة، تجبر صناع 

الستراتيجيات واالجراءات والتدابير التي يضعها صناع القرار السياسي في الدولة، التي تسير عليها الدولة 
وهي تعد اداة مهمة لقوة  ،(3)ا يحقق مصالحها الوطنية والقوميةفي تعامالتها مع محيطها الخارجي، بم

ه الناعم على مدى قدرة الحكومات، وطبيعة الستراتيجية العامة الدولة الناعمة، ولكن يعتمد توظيفها باالتجا
وعلى قيم الدولة  ،(4)الجذاب باألسلوبومهاراتها في توجيهها نحو العالم الخارجي التي تتبعها الدولة، 

التي تنعكس على نجاحها في التعامل مع المتغيرات والحوادث التي تحدث  بيتهاإذوبالتالي جومثلها العليا، 
لقد فتحت الثورة  ،(5)تفق مع ستراتيجية الدولة الناعمةفي العالم الخارجي، ومحاولة التأثير فيها بشكل ي

ن في مجال سياستها الخارجية، فبعد أ آفاقًا جديدة إليران 1979االسالمية االيرانية بعد نجاحها عام 
كانت طهران تعد ابرز حلفاء الغرب في الشرق االوسط، والمنطلق لحماية المصالح الغربية في المنطقة. 

وغدت احد االقطاب االقليمية  ،(6)تتبع سياسة خارجية مستقلةاصبحت بعد نجاح الثورة االسالمية 
  .(7)ليمي والدوليعلى المستويين االقالصاعدة في مجال العالقات الدولية، لها تحركاتها الواسعة 

حدد الدستور االيراني الخطوط العريضة لسياسة الدولة الخارجية، وفقًا لمبادئ واسس وتعاليم الدين    
االسالمي المحمدي االصيل، وهذا ما نص عليه الفصل العاشر من الدستور المتعلق بالسياسة الخارجية، 

                                                           

(1) Global wealth report 2019, change in number of millionaires by country, Table2, 2019,P.11    

(2) Michael D. Ramsey, Power of the states in foreign policy federalism, Notre Dame law 

review, Vol.75, Issue2, 1999, P.344.                                             

(3) Benjamin A. Most, and Harvey Starr, international relations theory foreign policy 

substitutability and Nce laws, world politics, Cambridge university press,1984,P.383.  

 . 61علي جالل معوض، مصدر سابق، ص 4))

الواليات المتحدة انموذجًا، المركز  -، مقتربات القوة الذكية االمريكية كآلية من آليات التغيير الدولي( سيف الهرمزي5)
 .  81، ص2016العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 

(6) Wise. K, Islamic Revolution of 1979: The Downfall of American- Iranian Relations, 

legacy, Vol.11, No. 1, 2014, P. 17.                                                     

 .  89( سماح عبد الصبور عبد الحي، مصدر سابق ، ص7)
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التي تقوم على رفض كل اشكال التسلط، والحفاظ على استقالل الدولة الكامل ووحدة اراضيها، وعدم 
جهة خارجية، ورفعها شعار ال شرقية وال غربية، تأكيدًا منها على استمرار استقاللها وعدم  أليالخضوع 
عد سعادة االنسان داخل جهة، السيما القوى العظمى، واتخاذ سياسة الحياد حيالها، وهي ت ألياالنصياع 

تنادي بضرورة تطبيق القانون، ونيل الشعوب النامية جميع حقوقها، و المجتمع البشري مثلها االعلى، 
خاصة القضية  ،(1)ودعم قضاياها المشروعةالسيما الحرية واالستقالل، والدفاع عن حقوق المسلمين كافة، 

  .(2)االسالمي وهي القضية الفلسطينية المركزية للعالم
وتبنت الجمهورية االسالمية مبدأ العالقات السلمية في سياستها الخارجية، وعدت مبدأ السالم والتعايش    

السلمي اساسًا في توجهاتها الخارجية، وتبادل العالقات السلمية مع دول العالم، السيما الدول المسالمة 
مع جميع الدول، ، وفتح قنوات التقارب التي تحترم حقوق الدول االخرى وترغب في التعايش السلمي معها

وتطوير كافة اشكال التعاون السيما الدول االسالمية، والعمل على حل كل المشكالت التي تواجهها، 
  .(3)معها
الى تطوير عالقاتها مع دول العالم كافة، السيما الدول االسالمية  1979لذلك سعت ايران بعد عام    

مؤثرة لها في الشروق االوسط، مكانة  في العالم االسالمي، وخلقيز دورها وبكافة المجاالت، من اجل تعز 
عليها بين مدة واخرى، فضاًل عن أن هناك سمة شبه ثابتة  والتخفيف من شدة العقوبات التي تفرض

، ن يكون لها دور اقليمي مهمة تجاه دول المنطقة، وهي سعيها بأبها السياسة الخارجية االيراني امتازت
مكنها من تحقيق اهدافها في الشرق االوسط، تومكانة اقليمية تتبؤ من خاللها مركز الصدارة 

  .(4)ومصالحها
جعلتها تتعارض مع  ن السياسة الخارجية التي تتبناها ايران، السيما مع الدول االقليمية واالسالمية،إ   

ن تبنيها مبدأ وأ ،(5)نها سياسة توسعيةتصفها هذه الدول بأ إذعض الدول في المنطقة، اهداف ومصالح ب
مساعدة الدول، السيما الدول االقليمية، ودعمها لحركات المقاومة في كل من فلسطين ولبنان وسوريا 

ا مع الواليات المتحدة والعراق واليمن، تندرج ضمن مساعيها لتوفير االمن لها، ودفع المواجهة المباشرة له
                                                           

  . 29من الدستور، ص 152( وزارة االرشاد االسالمي، مصدر سابق، المادة (1
اهدافها، ترجمة حسن علي مطر، مطبعة  -اصولها -اسسها -، السياسة الخارجية للدولة االسالمية صادق حقيقت (2)

 . 23، ص2013الكوثر، طهران، 
    . 29من الدستور، ص 154وزارة االرشاد االسالمي، مصدر سابق، المادة  (3)
 .  44، ص2012والتوزيع، القاهرة ، مصر، ( ضاري سرحان الحمداني، سياسة ايران تجاه دول الجوار، دار العربي للنشر 4)
دراسة جيوبولتيكية، مجلة القادسية للعلوم  -( اياد عايد والي، الدور االستراتيجي إليران في منطقة الخليج العربي5)

 .  348، ص2008(، 3، العدد )11االنسانية، مجلد 
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ا بتعمدها افتعال االزمات والمشكالت في الشرق االوسط، حتى تستمر في فضاًل عن اتهامه .(1)االمريكية
  .(2)العسكرية لألغراضزعامتها للمنطقة، واشغال القوى العظمى عن مساعيها لتطوير برنامجها النووي 

التي حددها  نها سياسة تنبع من المبادئ الساميةالسالمية عن سياستها الخارجية، بأوتدافع الجمهورية ا   
اليها هي مفتعلة من قبل القوى العظمى، وهي جزء من  الموجهةن االتهامات الدستور االيراني، وأ

ن مركزها االقليمي، ووزنها الجيوبولتيكي في تحجيم دورها االقليمي والدولي، وأستراتيجية احتواءها، و 
والوقوف بوجه يل كافة حقوقها، ، يحتم عليها القيام بمساعدة دول المنطقة، من اجل نالوسطالشرق ا

ستراتيجيات الغربية الرامية الى تمزيقها، السيما مشروع الشرق االوسط الكبير الذي طرحته الواليات ال
لذلك فهي ترفض تواجد القوات  حاضر بمساعدة حلفاؤها في المنطقة،المتحدة، وتسعى لتنفيذه في الوقت ال

ل الموجودة فيها، بما فيها ن امنها يقع على عاتق الدو ا، وأالمنطقة بحجة حفظ االمن فيه االجنبية في
 . ايران
ن الجمهورية االسالمية عضو اساسي وفعال في المجتمع الدولي، لذلك ركزت سياستها وبما أ     

الخارجية على االلتزام بالقوانين الدولية، واحترامها لكل المعاهدات واالتفاقيات التي وقعتها مع الدول 
ويحظر الدستور االيراني  ، (3)بعد المستقبلي لسياستها الخارجيةالتي عدتها االساس في رسم الاالخرى، 

اي اتفاقية دولية ترسخ السيطرة االجنبية على ثروات الدولة الطبيعية، واقتصادها، وثقافتها، او على  عقد
فضاًل عن نجاح ايران في تعزيز وجودها في المنظمات  .(4)فيها اي مظهر من مظاهر الحياة الوطنية

والمؤتمرات الدولية، حتى اصبحت عضو فعال في اكثر المنظمات الدولية، السيما المنظمات التابعة 
األمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، ومؤتمر لألمم المتحدة، كمنظمة االغذية والزراعة لألمم المتحدة، 

ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة الطيران  للتجارة والتنمية،
المدني الدولي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واالتحاد الدولي لالتصاالت، فضاًل عن المنظمات الدولية 

رة للبترول لدول المصداالخرى، كالبنك االسالمي للتنمية، ومنظمة المؤتمر االسالمي، ومنظمة ا
التي اسهمت بدرجة كبيرة في تعزيز قوتها الناعمة، من خالل تحقيق الهدف الذي تصبو اليه  ،(5))أوبك(
ل الجمهورية االسالمية قوة دولية ذات تأثير فعال في مجمل القضايا الدولية، وقوة صاعدة في في جع

 الشرق االوسط . 
                                                           

( فراس عباس هاشم، اتجاهات صعود مقتربات التحول االستراتيجي االيراني وتمثالتها في فضاء التحوالت االقليمية، (1
 . 72، ص2019(، 4مجلة مدارات ايرانية، المركز الديمقراطي العربي، برلين، المانيا، العدد )

 2019طهران خالل العام  -ازمة واشنطن -دوليةمحمد وائل القيسي، استراتيجية القوة الذكية في ادارة االزمات ال 2))
 . 119، ص2019(، جامعة الموصل 41انموذجًا، مجلة دراسات اقليمية، مركز الدراسات االقليمية، العدد )

( احمد كامل الخفاجي ، القوة الناعمة ودورها في توجهات السياسة الخارجية اإليرانية ، رسالة ماجستير، كلية العلوم 3)
 .  59، ص2007، جامعة المصطفى العالمية ، قم ، إيران ،  اإلنسانية

 . 29( من الدستور، ص153وزارة االرشاد االسالمي، مصدر سابق ، المادة ) 4))
 (5)Thomas L. Ilgen, OP. Cit, p.26.                                 
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بالتأثير المعنوي في  1979بعد عام  االيرانية امتازتالسياسة الخارجية ن أ من خالل ما تقدم يتضح   
اآلخرين، وهذا نابع من مشروعية اهدافها ومبادئها، التي تستند الى الشرعية االسالمية والقانونية، وهو ما 

دوات قوتها الناعمة، السيما منحها القدرة على جذب الدول االخرى ، وبالتالي اصبحت مصدرًا مهمًا من ا
ن مبادئ السياسة الخارجية االيرانية واهدافها شرعية واخالقية، وتحمل قيمًا أت دول العالم ن ادركبعد أ

 . ل الشرق االوسط والدول االسالميةسامية ومبادرات تهدف الى تعزيز العالقات بين الدول، السيما بين دو 
 ثالثا: الدبلوماسية االيرانية 

ريق المبعوثين والسفراء، العالقات الدولية، وتسويتها عن طنها علم وفن ادارة تعرف الدبلوماسية بأ   
الذي يحرص من خاللها الحفاظ على  ،(1)، لذلك فهي وظيفة وفن الدبلوماسياسلوب المفاوضات باستعمال

مصالح دولته ويسعى لتحقيقها، باالعتماد على مبادئ القانون الدولي ونصوص االتفاقيات والمعاهدات 
وهي ضرورية لقيادة السياسة الخارجية للدولة، لذلك فهي العملية التي تحقق فيها  المعقودة بين الدول،

  .(2)ند حدوثها دون اللجوء الى القوةالدولة عالقاتها الخارجية، فهي وسيلة للتعاون، وحل النزاعات ع
وتوظيف كافة  نها علم وفن ادارة وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة لدى غيرها من الدول،وتعرف ايضًا بأ   

عن طريق وزارة  ،(3)الحها في ميدان العالقات الدوليةاالمكانات المتاحة لديها من اجل تأمين مص
الخارجية واجهزتها، في اطار القواعد والقوانين الدولية، وهي واحدة من الوسائل واالدوات التي تستخدمها 

سة الخارجية هي مجموعة الخطط السيا ا كانتإذف .(4)جل تحقيق اهداف سياستها الخارجيةالدولة من ا
ماسية هي فن تنفيذ وتطبيق ن الدبلو ول االخرى، فإستراتيجيات التي تتبعها الدولة في عالقاتها مع الدوال

ستراتيجيات عن طريق المفاوضات، من خالل المباحثات التي تجري بين الدبلوماسيين انفسهم، او هذه ال
ا كانت سياستها الخارجية إذك فهي تتبع سياسة الدولة الخارجية، فلذل ،(5)ةبينهم وبين وزراء الخارجي

تولد دبلوماسية ناجحة، وبالتالي تصبح اداة مهمة لقوتها الناعمة، التي تكون في الوقت نفسه  نهافإناعمة، 
ذوي ن توظيف امكانات الدولة لتحقيق الدبلوماسية المطلوبة، يحتاج الى إ إذدعامة الدبلوماسية وركيزتها، 

  .(6)ل الى النتائج واالهداف المطلوبةاالختصاص واالدارة الناجحة، الذي يتحقق معها الوصو 
                                                           

( عبد الفتاح علي الرشدان، ومحمد خليل موسى ، اصول العالقات الدبلوماسية والقنصلية، المركز العلمي للدراسات 1)
 .  17، ص2005السياسية، عمان، االردن، 

، مركز الخليج لألبحاث، االمارات 1، طمارتن غريفيش، وتيري اوكاالهان، المفاهيم االساسية في العالقات الدولية 2))
 . 203، ص2008المتحدة،  العربية

 .  44، ص2000، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 1( بيزن ايزدي، مدخل الى السياسة الخارجية االيرانية، ترجمة سعد صباغ، ط3)

  . 18( عبد الفتاح علي الرشدان، ومحمد خليل موسى، مصدر سابق ، ص(4
(5) Joseph S. Nye, OP. Cit,, P.97.                                                          

 .  43بيزن ايزدي ، مصدر سابق ، ص (6)
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 نها دبلوماسية مدروسة بعناية وحكيمة، وودية وشرعية، بأ1979ماسية االيرانية بعد عام تميزت الدبلو    
وذات مصداقية، بعيدة عن االرتباك والتخبط ، ودبلوماسية متطورة وناجحة وتمتلك رؤية مستقبلية، جاءت 
متزامنة مع التطور الذي حققته الجمهورية االسالمية في المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

تماد جهاز السياسة الخارجية والتكنولوجية والعسكرية. هذا التطور والنجاح الدبلوماسي تحقق نتيجة اع
مع دول  إليرانت الخارجية والكفاءات الجامعية التي اجادت فن ادارة العالقاااليرانية على التخصصات 

  .()السابق ابرز تلك الكفاءات وزير خارجيتهاومن  ،(1)العالم
ا ايران مع المجتمع من خالل مراجعة اداء الدبلوماسية االيرانية في القضايا الدولية، التي تفاوضت به  

ن اداء الدبلوماسي االيراني يتحلى بالموهبة والعقالنية في ادارة تلك الملفات، ويتجرد من الدولي، نجد أ
تجده يتحلى الح الدولة واهدافها، لذلك تأثير العواطف والعقائد، لتبقى الدبلوماسية عنده خالصة لخدمة مص

االنفتاح، وفي الوقت  ألبداءبالتريث وطول النفس في التفاوض، والقدرة على ضبط النفس، واالستعداد 
الوقت من اجل  لغايات معينة، مع التركيز على ربحفي مواقف معينة و نفسه القدرة على استفزاز اآلخرين 

قدر ممكن من المكاسب، وحسن ادارة االزمات بكل رزانة، هذه الصفات تفتقدها اكثر  بأكبرالظفر 
الدبلوماسيات في دول الشرق االوسط، السيما الدول العربية، لذلك نجدها تعاني من غياب بعد النظر 

لدبلوماسية ميزات لوبحكم هذه ال ،(2)والفشل في ادارة اغلب المفاوضات والعقالنية والتبصر، وخيبة القرارات
 1979منذ عام إيران ن تتعامل بعقالنية مع المخاطر والتهديدات التي تعرضت لها االيرانية استطاعت أ

ن توظفها لخدمة مصالحها واهدافها، ها اي دولة في العالم، واستطاعت أوالى يومنا هذا، التي لم تواجه
، مرورًا باالتفاق النووي وخوض بدءًا من الحصار والعقوبات التي تفرض عليها بين الحين واآلخر

نه درسًا مهمًا في فن التوصل الى حل الذي عدته االطراف الدولية، بأ( ، 1+5المفاوضات مع مجموعة )
ة، م االطراف كافة، ويحقق اغراضًا عدالمشكالت والخالفات الدولية عن طريق المفاوضات ، كونه يخد

، والحد من انتشار االسلحة النووية، فضاًل عن كونه اهمها تحقيق االستقرار في منطقة الشرق االوسط 
الذي انسحبت عنه االدارة  ،(3)د تحقق مع بداية االلفية الجديدةيعد انجح تحرك دبلوماسي ايراني ق

                                                           

، المركز الديمقراطي العربي للدراسات  الدبلوماسية االيرانية انموذجاً  –( حسن سعد عبد الحميد التحافي، القوة الناعمة 1)
 .  6، ص2015االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، برلين ، المانيا، 

) يعد الدكتور محمد جواد ظريف، وزير خارجية ايران السابق، من انجح الشخصيات الدبلوماسية االيرانية في الوقت )
الحاضر، فقد وصفه الغرب بانه انجح دبلوماسي في الشرق االوسط، برز اسمه كمفاوض بارع خالل المفاوضات المارثونية 

عنها نجاح الدبلوماسية االيرانية بعقد االتفاق النووي مع هذه  ( ، التي تمخض1+ 5التي خاضتها ايران مع مجموعة )
  . 2015المجموعة الدولية عام 

. 2020حزيران،  26( عزيز اشيبان ، ما تمتلكه الدبلوماسية االيرانية ويفتقده العرب، صحيفة رأي اليوم، صحيفة عربية مستقلة، (2

   Page<https://www.raialyoum.comالموقع االلكتروني : 

دراسة تحليلية، المركز الديمقراطي العربي  –( 1+5عمر سعدي سليم الموسوي، االتفاق النووي بين ايران ودول ) 3))
 . 36، ص2018للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، برلين، المانيا، 
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ولم تنفذ تعهداتها المنصوص عليها في االتفاق، لذلك قررت الحكومة االيرانية التخلي عن  االمريكية
  .(1)لألغراض السلمية الى القدر الذي يلبي حاجة الدولة يورانيوم، ورفعهااللتزام بمستوى تخصيب ال

، اجادت استخدام الدبلوماسية في سياستها الخارجية، المتمثلة ن ايران بق يتضح أمن خالل ما س  
بالخبرة التفاوضية، والمرونة البطولية، والتواجد بشكل فعال في المحافل الدولية، التي مكنتها من اقامة 
تحالفات اقليمية ودولية مهمة على المدى البعيد، حتى اصبحت من الدول المهمة التي تقوم بدور كبير 

ساحتين االقليمية ن العالم اليوم اصبح ينظر لها كالعبًا مهمًا في الوأكثير من المشكالت، في حل ال
ن حل وا اخيرًا وبشكل رسمي بأن اعدائها وعلى رأسهم الواليات المتحدة االمريكية، اعترفوالدولية، حتى أ

ز فيها، كما هو الحال ن يكون للجمهورية االسالمية الدور االبر اكل في الشرق االوسط لن يتم دون أالمش
الم في المشكالت السورية والعراقية واليمنية، وانها تمثل الطرف االبرز واالهم الذي تستند اليه عملية الس

  واالستقرار في الشرق االوسط.
  رابعًا : الثقافة

وسائر الممارسات التي يكتسبها افراد المجتمع، هي مجموعة العلوم واالفكار والفنون واالخالقيات     
والتي تمنحه معنى خاص به، وهي تتضمن الثقافة العليا للمجتمع كالتعليم واألدب والفن واالعالم، والثقافة 

الثقافة العامة  إلنتاجالدنيا المتمثلة بالثقافة الشعبية، ويعد المزج بين الثقافة العليا والثقافة الدنيا مهمًا جدًا 
ن قوة الدولة الناعمة هي قوة غير هتمين بالدراسات الجيوبولتيكية، أويرى اكثر الم ،(2)الشاملة للدولة

، فضاًل عن مبادئ ف والتعليم والفن واالعالمتقليدية، تتمثل بالدرجة االساس بمؤسساتها الثقافية كالمعار 
ز عن معينة تجعله يمتا وفر للمجتمع خصائصوسلوك المجتمع وتاريخه الحضاري والديني، التي ت

المجتمعات االخرى، والتي اصبحت ذات تأثير كبير وقدرة عالية على تحقيق اهداف الدولة ومصالحها، 
ومن اهم المجاالت التي تستخدمها الدولة للحصول على الكسب والتأييد الداخلي والخارجي، حتى غدت 

  .(3)ابرز ادوات قوة الدولة الناعمة من
ق. م(، قد القى بظالله على ثقافة المجتمع  2500، الذي يرجع الى سنة )إليرانن التاريخ الطويل إ    

ه، وجعله االيراني، وجعل منه امة ذات تاريخ وحضارة عريقة، وانعكس بصورة ايجابية على تطور ثقافت
نته كقوة مميزة في مكان تراكم الخبرات العميقة لديه، مكنته من العمل الستعادة يفخر بماضيه المجيد، وأ

ن االرث الحضاري والتاريخي لالمة االيرانية ساهم بدرجة كبيرة في بناء لذلك فإ .(4)الشرق االوسط
                                                           

لفضائية، منشور على موقع قناة العالم ا ( احمد سعيد، الدبلوماسية االيرانية في مواجهة سياسة الوعد والوعيد، تقرير1)
     .news<https://www.alalam.ir>. الموقع االلكتروني: 2020حزيران،  26الجمعة 

 .   32( جوزيف س. ناي ، مصدر سابق ، ص2)
 . 75سيف الهرمزي ، مصدر سابق ، ص 3))
( علي طارق الزبيدي ، توظيف القوة الناعمة االيرانية ووسائلها )الدبلوماسية والثقافية واالقتصادية(، مجلة مدارات 4)

 .  24، ص2019(، 4برلين ، المانيا، العدد) -ايرانية، المركز الديمقراطي العربي
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شخصية المجتمع االيراني، فضاًل عن عقيدته االسالمية التي انعكست بدورها على تطور سلوكياته 
يعي حجم التحديات االقليمية والدولية والتمسك بمبادئه التي يؤمن بها. فالشعب االيراني شعب مثقف، 

التي تواجهه، جعلت منه شعبًا متماسكًا، ومتمسكًا بثقافته ومبادئه االسالمية، ويدعم حكومته بقوة ويلتف 
ن الثقافة المجتمعية العالية التي يتحلى بها كما أ .(1)على النهوض بمهامها على اتم وجه حولها ويحفزها

ن يقوم ر والتنمية والتطور، ودفعته الى أالى تقبل التغييلية تحريكه وتوجيه المجتمع االيراني، سهلت عم
به، ويتحمل اعباءه وتكاليفه، تلك الثقافة التي استندت الى مبادئ وأسس تمثل الهوية الثقافية للمجتمع 

ويوجد ، قافة صادقة تخاطب الضمائر الحية فهي ثقافة اسالمية قائمة على مبادئ االسالم، وثااليراني، 
تصور عام لدى الشعب االيراني بضرورة الحفاظ على مبادئ الثورة االسالمية، ونصرة المقاومة االسالمية 

ن القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين حقوق المستضعفين، والتأكيد على أ ودعمها، والدفاع عن
هها، هذه المبادئ جعلت تجالب الحكومات العربية واالسالمية االولى، في ظل تخاذل واضح من قبل اغ
  .(2)ة للشعوب االخرى، ومحط اعجاب لهامن الثقافة المجتمعية االيرانية ثقافة جذاب

ترتكز على مبدأ التخطيط السليم  فأصبحتاما المؤسسات الثقافية في الجمهورية االسالمية االيرانية،    
والعقالني ومعايير خاصة في ممارساتها الثقافية داخليًا وخارجيًا، بما يخدم اهداف ومصالح الدولة 

ثورة ثقافية تهدف الى احداث تغييرات ثقافية  باألساسالقومية، التي نادت بها الثورة االسالمية، وهي 
وتقاس ثقافة الدولة من خالل  ،(3)على المستويين االقليمي والدولي جذرية في المجتمع االيراني، وانعكاسها

المستوى الذي وصلت اليه مؤسساتها الثقافية، كالتعليم والفن واالعالم، فضاًل عن المؤسسات الثقافية 
 االخرى التابعة للدولة في الداخل والخارج. 

 التعليم  .1
ن خلق مجتمع متسلح بالعلم والمجتمع، وأيعد التعليم الركن االساس الذي تستند اليه عملية بناء الفرد     

فة، والمعرفة يحتاج الى ستراتيجية تعليمية تتضمن االسس الالزمة لتطوير التعليم في المراحل الدراسية كا
ذاساسية للتقدم، وشرط اساس لمواكبة التطور، ومواجهة تحديات العصر، و التعليم ركيزة  نباعتبار أ ا ما ا 

ن ابنائها المتعلمين هم والتقدم واالزدهار، على اعتبار أ لتطورنها سوف تقطف ثمار اتحقق ذلك للدولة فإ
واصبحت قوة الدولة الناعمة تقاس بحجم  .(4)ي مختلف مجاالتهاالذين سوف يقودون مفاصل الدولة ف

المعرفة التي يحصل عليها المتعلمون، سواء أكانوا من أبنائها، ام كان المتخصصون من الخارج الذين 
 .(5)دوات المهمة لقوة الدولة الناعمةا التعليمية، لذلك اصبح التعليم يمثل احد االتستقطبهم مؤسساته

                                                           

الجابري، التحديات االقليمية والدولية التي تواجه المشروع النووي االيراني دراسة  ( لطيف كامل كليوي جحيل1)
 .  136، ص2008جيوبولتيكية ، رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة القادسية ، 

 .  53( احمد كامل الخفاجي ، مصدر سابق ، ص2)

 . 136سماح عبد الصبور عبد الحي، مصدر سابق ، ص 3))
(4) Michael W. Apple, Education and power, Ministerio de education ciencis, Impreso in Espana, 

1982, P.43.                                                              

(5) Mingjiang Li, Soft power: China's Emerging strategy in international politics, Lexington Book, 

Rowman little field publishers, United Kingdom, 2009, P.103.      
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تطور نظام  إذمن لدن الحكومة بعد نجاح الثورة االسالمية،  عناية كبيرة لتعليم في ايرانشهد قطاع ا    
لعملية التغيير  عملية التنمية، واصبح اساساً حتى اصبح نظامًا حضاريًا، وله أثر مهم في التعليم فيها 

. ونتيجة للتطور الذي شهده قطاع التعليم، احتلت ايران مركزًا تماعي والثقافي الذي شهدته الدولةاالج
( 45جدول )، 2019 عام (عالمياً  47احتلت المركز ) إذدة التعليم، متقدمًا في الترتيب العالمي لجو 

نظار دول الشرق االوسط خاصة، ودول وتطور االنتاج العلمي فيها بشكل ملفت للنظر، واصبح محط ا
نوات، وان معدل ن انتاجها العلمي يتضاعف كل ثالث ستدل البيانات المتوافرة أ إذالعالم بصورة عامة، 

شر عالميًا في انتاجها المركز الخامس ع حتى احتلت ،(1)ضعف المعدل العالمي (مرة 11نموه يصل الى )
وهي بهذا تتقدم كثيرًا على الدول . دول الشرق االوسطول بين والمركز اال ،2019 انتاجها العلمي عام

التي تحتل مراكز متقدمة في التصنيف العالمي لإلنتاج العلمي ، كتركيا والكيان الصهيوني ، وقد حصلت 
نقطة(، بحسب النقاط التي اعطيت من قبل الباحث لتمييز دول الشرق االوسط ، بحسب  65على )

 (. 46، خريطة )2019 دولة بإنتاجها العلمي عامحتله كل المركز العالمي الذي ت
إن ترتيب إيران في مركز متقدم عالميًا في انتاجها العلمي، جاء نتيجة الجهود التي يبذلها الباحثون     

والعلماء االيرانيون من اجل تطوير العلوم المختلفة والتكنولوجيا في بالدهم، والدراسات والبحوث الرصينة 
في المجاالت المختلفة، والتي ادت الى  التي ينشرونها سنويًا في المجالت العالمية، التي خدمت البشرية

 ( .46حصول ايران على مراكز متقدمة عالميًا في فروع العلوم المختلفة والتكنولوجيا، جدول )
من خالل ما سبق نجد أن ايران حققت نجاحات كبيرة في مجال العلم والتكنولوجيا، والتي كانت سببًا     

االخيرة، التي اصبح فيها التقدم العلمي والتكنولوجي هو المعيار محوريًا وراء نهضتها وتقدمها في العقود 
االهم لتقدم الدولة وتطور بناء قوتها، وبفعل هذا التطور العلمي اصبحت ايران قوة صاعدة ال يستهان بها 
في الشرق االوسط، بعد ان اصبح التقدم العلمي أحد ابرز ادوات قوتها الناعمة، من خالل استخدامه في 

عالقاتها مع دول العالم االخرى، سواء أكان عن طريق الطلبة الذين تستقطبهم مؤسساتها العلمية  توطيد
الف  52المتطورة للدراسة، فقد بلغ عدد الطلبة االجانب الدارسين في جامعاتها ومؤسساتها العلمية نحو )

ام عن طريق استفادة  ،(2)دولة اجنبية( 47في فروع العلوم المختلفة، وهم يمثلون ) 2020طالب( عام 
الدول من الخبراء والباحثين االيرانيين في مجاالت الحياة المختلفة، هذا فضاًل عن اهميته في تطوير 
ادوات قوتها الصلبة، السيما قوتها العسكرية، إذ جعلت منه مفتاحًا للتطور االقتصادي وبناء ترسانتها 

 قليمي والدولي .العسكرية، وشرطًا اساسًا لتعزيز امنها وتفوقها اال
                                                           

 . 10( وليد عبد الحي ، بنية القوة االيرانية وآفاقها، بحث منشور على موقع الجزيرة للدراسات ،ص1)
                  http://studels.aljazeera.net/files/iranandstrength factors,2019.   

 newsallnewsar.Farsnews.ir.                                                                 (2  ) 

http://studels.aljazeera.net/files/iranandstrength%20factors,2019
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  2019 العلمي لبعض دول الشرق االوسط عامجودة التعليم واالنتاج   ( 45جدول )
المرتبة العالمية  الدول  ت

 لجودة التعليم
االنتاج العلمي 

 )البحوث المنشورة(
مؤشر جودة 

 البحوث 
الترتيب العالمي 

 العلمي لإلنتاج
 )*(النقاط 

 65 15 329 64744 47 ايران 1
 24 34 281 24312 96 الباكستان 2
 50 18 443 49930 104 تركيا 3
 13 48 109 12821 175 العراق 4
 1 115 113 564 178 سوريا 5
 27 31 721 27195 26 الكيان الصهيوني 6
 24 36 291 23715 63 السعودية 7
 2 80 162 2304 106 الكويت 8
 4 66 178 4430 6 قطر 9
 1 98 94 992 31 البحرين 10
 9 52 216 9047 13 االمارات 11
 2 79 140 2316 84 عمان 12
 1 109 78 672 136 اليمن 13
 25 32 288 25314 122 مصر 14
 8 54 178 8459 92 الجزائر 15

 World Economic Forum, Execulive opinion survey, for more details, refer to appendix of thisالمصدر: 

(Report), 2020.                                                

   من االنتاج العلمي.  1000)*( اعطيت النقاط من قبل الباحث، نقطة لكل 
 

 ( 46جدول )
  2019المراكز العالمية للجمهورية االسالمية االيرانية في اهم الفروع العلمية والتكنولوجيا عام 

 المركز العالمي اهم الفروع العلمية  ت
 15 التكنولوجيا النووية 1
 16 تكنولوجيا الفضاء  2
 7 النانوتكنولوجي  3
 17 الطب 4
 19 الرياضيات 5
 17 الحاسوب 6
 13 الكيمياء 7
 21 الفيزياء  8

 Science-in-th17-rank-http://www.pressty.com/detail/2020/01/02/281311/iranالمصدر :  
 production     

http://www.pressty.com/detail/2020/01/02/281311/iran-rank-17th-in-Science
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 2019( اإلنتاج العلمي لبعض دول الشرق األوسط عام 46خريطة )

 
 (. 45جدول )المصدر : الباحث باالعتماد على                     



 ........................................................................... أدوات القوة الناعمة اإليرانيةالفصل الرابع 

  [215] 
 

لمجال العلمي، إذ (، نالحظ تقدم الكيان الصهيوني في ا25ومن خالل الرجوع الى بيانات جدول )    
، بينما حل بالمركز االول في الشرق االوسط في 2019في انتاجه العلمي عام  (عالمياً  31حل بالمركز )

فر الكوادر والكفاءات انقطة(، وهذا ناتج من تو  721ن حصل على )ودة البحوث، بعد أمؤشر ج
علمية والتكنولوجية، وهو يتطلع االكاديمية في كافة االختصاصات، التي يرجع اليها الفضل في انجازاته ال

ح بمركز متقدم في مجال االبتكار والبحث العلمي، وكان هذا العامل من اهم العوامل التي ن يصبأل
 جعلت منه قوة في الشرق االوسط، على الرغم من ضعف مقوماته الجغرافية البانية لقوته.

  :العالما .2
االعالم هو اتصال بين جهة غالبًا ما تكون رسمية، وجهة اخرى، بغية احداث تغيير في توجهها     

في تواصله وتلقيه  فاإلنسان ،(1)العام، من اجل تحقيق اهداف معينةوسلوكها وثقافتها، وفي الرأي 
عالمية، فقد دلت ئل االاالجتماعي والثقافي والمعرفي والترفيهي، اصبح يعتمد بدرجة كبيرة على الوسا

 1000ن االنسان اصبح يشاهد هذه الوسائل اكثر من اربع ساعات في اليوم، اي ما مجموعه )الدراسات أ
ولم تعد الوسائل االعالمية مقتصرة  ،(2)ساعة( يقضيها الطالب في الدراسة 800ساعة بالسنة(، مقابل )

اصبحت وسائل  إذمولة واالنترنيت، على التلفزيون والراديو والصحف، بل تعدته الى الهواتف المح
التواصل االجتماعي في الوقت الحاضر مثل فيس بوك، وتويتر، وغيرهما، ومواقع التحميل المجاني 

لدى السكان، السيما الشباب،  هم الوسائل الثقافيةللمقاطع واالفالم المرئية مثل يوتيوب وغيرها، احد ا
 االيجابي او السلبي.  ابمعناه

وتعد وسائل االعالم المختلفة، بما فيها وسائل التواصل االجتماعي المتنوعة، احد الوسائل المهمة التي    
تلجأ اليها الدول لتعزيز أمنها الداخلي والخارجي، وتحقيق اهدافها المرسومة في اوقات السلم والحرب على 

جية االمن والدفاع، من خالل ستراتيعصرنا الحالي تشكل دعامة رئيسة لحد سواء، حتى اصبحت في 
تأثير في توجهات  ألحداثتوجيهها الى الداخل لغرض احداث تأثير على السكان، او توجيهها الى الخارج 

فضاًل عن دورها في ابراز القوة التي تتمتع بها الدولة، حتى اصبحت فنون التغليظ  ،(3)العالميالرأي العام 
عات السياسية والمسلحة بين ت تلك الفنون تستخدم في الصرااالعالمي تدرس في اقسام الصحافة، وصار 

استخدامها في لذلك فهي تعد سالحًا ذي حدين، فهي قد تستخدم أداة للقوة الصلبة، من خالل  الدول،
اجبار اآلخرين نحو فعل معين وفرض االرادة عليهم، فضاًل عن استخدامها لتمزيق وحدة الشعوب، 
وتفكيك الدول وبث ظروف عدم االستقرار فيها، باستخدام اساليب الدعاية، كالتضليل والخداع، واالكاذيب، 

                                                           

 .  107الهرمزي، مصدر سابق، ص( سيف 1)
، مركز حمورابي للبحوث والدراسات االستراتيجية ، بغداد 1( محمد حمدان، القوة الناعمة وادارة الصراع عن بعد ، ط(2

  . 60، ص2013
(3) Angus Taverner, The military use of soft power- information campaigns, Routledge, 

Madison Avenue, New York, 2010, P.145.                                  
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المصداقية والمهنية والحيادية في تناول  والفبركة، والتالعب والتزييف، واالنحياز والتأثير، واالبتعاد عن
دفة، وهو ما يسمى بالحرب االخبار وتغطية االحداث والحروب، وبث االتهامات المزيفة عن الدول المسته

 االعالمية والسينمائية التي استخدمتها الواليات المتحدة االمريكية وحلفاؤها لتشويه كاألساليب ،(1)النفسية
الدول المعارضة لمشروعها في المنطقة، من خالل صناعة االفالم   سيماصورة الدول االسالمية ال

والمسلمين، وانشاء القنوات الفضائية التي سخرتها لهذا الغرض، والتي ما زالت تدعم  لإلسالمالمسيئة 
ا، معن طريق تلميعها لصورة مشروعه ،(2)االمريكي في الشرق االوسط –وبقوة المشروع الصهيوني 

بصورة الدول االنسانية التي تدعو الى تطبيق الديمقراطية وحقوق االنسان، من اجل استمالة واخراجهما 
ه افكارها وثقافاتها من الشعوب المستهدفة من جهة، وبث مشاعر اليأس والرعب في نفوسها، واعادة توجي

الفوضى فيها بالدول ونشر  لإلطاحةوهو بذلك يعد قوة فتاكة تستخدمها القوى العظمى،  ،(3)جهة اخرى
  .(4)الجتماعية والسياسية واالقتصاديةواجراء تغييرات في بنيتها ا

لقوة الناعمة، السيما من قبل الدول التي تتبع ستراتيجية انسانية ومثالية مع شعوبها، لوقد تستخدم كأداة   
والسياسي واالجتماعي تطور الثقافي لتعدها من االسباب المهمة ل إذوالتقارب مع الدول االخرى، والتعاون 

ستخدمها كسلطة رقابية لتحسين لمباشر على سلوك المواطنين، كما تواالقتصادي، لقدرتها في التأثير ا
نهوض لل الحكومية، وهي بهذا تعد اداة مهمة لتشكيل قوة معنوية داخلية، ومساعدة الدولة اداء المؤسسات

االعالم للوقوف بوجه االعالم المضاد، الذي يهدف فضاًل عن دور وسائل  ،(5)بواقعها في المجاالت كافة
الى تدمير الدول وتفكيك الشعوب، وذلك من خالل تبني االعالم المقاوم، الذي يعمل على الحفاظ على 

واسطة الماكنة االعالمية التماسك االجتماعي، وحماية قيم المجتمع وثقافته، والحيلولة دون انجرافه ب
 .(6)الغربية
تنفيذ ستراتيجية الدولة لها أثر مهم في تأسيسًا على ما تقدم، باتت االدوات االعالمية والدعائية      

ق رأي عام الداخلية والخارجية، كونها االداة االكثر فعالية للتأثير في افكار وتوجهات اآلخرين، وبالتالي خل
ليها، بما يخدم اهداف الدول ويحقق ها في تقوية العالقات الدولية والحفاظ عمؤيد لها، فضاًل عن تأثير 
 قوة الناعمة الدولية. لاللين والجذاب، لذلك غدت من االدوات المهمة ل باألسلوبمصالحها، عند استخدامها 

                                                           
 Carruthers. S.L, The media at war, Macmillan press, London, 2000, P. 57. ((1  

(2) Philip M.Taylor, Public diplomacy and the information war on terror, Routledge,  Madison Avenue, 

New York, 2010, P.158.      

 .  63، ص2010محمد حمدان، الحرب الناعمة ، دار الوالء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، لبنان،  3))
 . 120، ص2014( علي عبد الفتاح، االعالم الدبلوماسي والسياسي، دار اليازوري لنشر والتوزيع، عمان، االردن، (4

(5) Mvendaga Jibo, The Nigerian Media: As Assessment of its role in Achieving transparent and 

Accountable Government in the fourth republic, Nordic Journal of African studies, 12(2), 2003, P.181. 

، دار اسامة لنشر والتوزيع، عمان ، االردن، 1( بسام عبد الرحمن المشاقبة ، االعالم المقاوم بين الواقع والطموح، ط(6
  . 16، ص2011
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ات من القرن الماضي، عملت الحكومة الجديدة يبعد نجاح الثورة االسالمية في ايران نهاية السبعين     
فلسفة االعالم المهني، القائم على التعبير الموضوعي، الذي يستند الى على بناء مؤسسات اعالمية تعتمد 

وفي الوقت الحاضر تعد المنظومة  عد عن الهوى والشك والظن،تبحقائق والمعلومات والبيانات ، ويال
في منطقة الشرق االوسط، وجنوب آسيا وشرقها  مية االيرانية واحدة أكبر المنظومات االعالميةاالعال

 مباشر من المرشد االعلى، وبأشرافالهادي، وهي منظومة مرتبطة بوزارتي الثقافة والخارجية، والمحيط 
سواء اكان في مساهمته في الحفاظ على التماسك االجتماعي وقد اكتسب االعالم االيراني اهمية كبيرة 

التي تحيكها بعض من خالل دوره في افشال المخططات  ام ،(1)لداخلي، ورص الصفوف وبناء الدولةا
القوى الدولية واالقليمية، التي تحاول عرقلة الجمهورية االسالمية من توظيف ادوات قوتها الناعمة بالشكل 

تتعرض ايران لالستهداف المستمر عبر سلسلة من العمليات االعالمية  إذالصحيح داخليًا وخارجيًا، 
تسمى بالحرب الناعمة، التي تعد اكثر خطرًا والنفسية المكثفة الموجهة ضد الشعب والحكومة، وهي ما 

على الدول من العقوبات االقتصادية، وغيرها من وسائل الضغط المعروفة، وهو ما جعل وسائلها 
االعالمية تتسم بطابع الدفاع لمواجهة الناتو الثقافي او االمبريالية الغربية، الذي شمل حظر وسائل 

  .(2)ستراتيجيتهايمية ودولية داعمة لكل ذلك اكسبها توجهات اقلاالعالم والمنتجات الثقافية الغربية. 
، (موقع معلومات 1500(، و)مجلة 83(، و)صحيفة 178منظومة االعالمية االيرانية )تضم ال  

( قنوات فضائية دولية 10(، و)قناة فضائية اقليمية 33(، و)قناة فضائية محلية 12دونة، و)ومليونين م
مهمة في العالم، بما فيها الواليات المتحدة االمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وبلجيكا،  (دولة 45تبث في )
كما عملت الحكومة االيرانية على تطوير  .(3)(لغة عالمية 30لغ عدد اللغات التي تبث فيها )وماليزيا، وب

فقًا و الغ كبيرة لجعلها داخلية التحكم الهاتف النقال، وانفقت مبشبكات التواصل االجتماعي، وشبكات 
عدد مستخدمي  ، بلغ2020 ات وزارة االتصاالت االيرانية عامفقًا لبيانو لمصلحة الدولة القومية، و 

%( من اجمالي السكان، في حين بلغ 71، الذين شكلوا نسبة قدرها )(مشترك 58428556االنترنت )
بة قدرها ، وشكلوا نس(مليون مشترك 70قرابة )ر شبكات الهاتف النقال عدد مستخدمي االتصال عب

  .(4)%( من اجمالي السكان83)
رية االسالمية ن االعالم االيراني يعد اهم ادوات القوة الناعمة للجمهو ما تقدم يتضح أمن خالل    

 إذن وظفته طوال السنوات التي اعقبت نجاح الثورة االسالمية باالتجاه االنساني االخالقي، االيرانية، بعد أ
، وتفنيد اكاذيب االعالم الغربي الذي يحاول بث إليرانعمل على التأكيد على نشر الصورة االيجابية 

                                                           

الدوحة ، القدرات وحدود التأثير، مركز الجزيرة للدراسات السياسية،  -، اكتشاف القوة الناعمة االيرانيةكير( علي حسين با1)
 . 10ملف ايران ومرتكزات القوة، بحث متاح على الموقع االلكتروني ، صقطر، 

 Studies.aljazeera.net/ar/Files/iranandstrengthFactors,2013.    

  . 32، ص1988، 82نطق الدعاية االيرانية، مجلة كلية اآلداب، جامعة بغداد، العدد ( حميده سميسم، تحليل م2)
   .Fanack Home/Iran/Facts and Figures, 2019المؤسسات االعالمية في ايران، متاح على الموقع االلكتروني:  3))

 ، لمحة عامة عن مستخدمي االنترنت في ايران، متاح على الموقع االلكتروني: ( حسن مهدي ياسل4)
 Not Secure/ wamda. Com/ ar/ 2020.   
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 -ت الصهيونيةالصورة السلبية عنها، وتوعية الجماهير في الداخل والخارج، من خالل فضح الستراتيجيا
االمريكية وحلفائها بالحقائق واالرقام، وتوجيه الدعم للدول المقاومة لهذه الستراتيجيات في الشرق االوسط، 
ومساندة قضايا العالم االسالمي، السيما القضية الفلسطينية، والتأكيد على وحدة وتماسك دول الشرق 

وتوضيح خطر وقوع الشعوب في هاوية المد  االوسط والدول االسالمية، ومساعدة البشرية المظلومة،
الثقافي الغربي، كما تبنى االعالم االيراني صناعة االعالم المقاوم الذي يستند الى المبادئ والثوابت 
االسالمية، ويتبنى المقاومة كنهج اساس له، ويعمل على الدفاع عن قضايا االمة، وكشف نقاط الضعف 

هورية االسالمية والدول الصديقة لها، ونقل االخبار والمعلومات بصورة عند االعداء، وابراز انجازات الجم
 والشائعات التي تثار ضد ايران وسائر الدول االسالمية . صحيحة وموثقة، من اجل رد الشبهات 

 الفن  .3
تعد الفنون بجميع اشكالها بانها مرآة عاكسة لثقافة الشعوب وتاريخها وحضارتها، وصورة معبرة للبيئة    

للدول،  دولة، لذلك فهي تعكس المستوى الحضاري والثقافي والعلمي والتكنولوجي أليوالطبيعة والجمال 
واصبحت انواع الفنون المختلفة اهم اشكال الجذب وصناعة الترفيه، السيما  ،(1)ومدى تقدم الشعوب ورقيها

المجتمعات بعد انتشار الفضائيات وشبكات االنترنت، حتى غدت وسيلة اساسية الكتساب افكار 
عد تراجع اهمية الوسائل الثقافية التقليدية، كالكتب واالعالم المكتوب والمسموع، واصبحت وتوجهاتها، ب

ا كانت تنسجم مع إذفنون المختلفة اهمية كبيرة في توضيح الحقائق بطريقة فنية جذابة، السيما ال ألشكال
وفي العصر الحديث لم تعد قوة  ،(2)مع تقاليد المجتمع ومعتقداته وتتالءمالقيم والمبادئ والمفاهيم الراقية، 

فضاًل عن ان حسم فحسب،  الدولة تقاس على ما تمتلكه الدولة من ترسانة عسكرية وامكانات اقتصادية
المعارك لم يعد يتوقف فقط على القوة العسكرية واالقتصادية وعدد الجيوش، وانما اصبح للقوة الناعمة 

في  من تأثير ألدواتهامن قبل الدول، لما  ةكبير  هذا المجال، واصبحت تحظى بعناية دور كبير في
  .(3)الفنون المختلفةحصول الدولة على ما تريد من مصالح واهداف، ومنها اشكال 

نه قد يستخدم كأداة للخداع االدوات المهمة للقوة الناعمة، إال أ وبقدر ما للفن من اهمية كونه احد   
للقوة الصلبة، والتالعب وقلب الحقائق وتشويه صورة االطراف االخرى، وهو بهذا يتضمن في طياته ابعادًا 

الم والمقاالت واالعمال الفنية االخرى من خالل االف ينحرف عن دوره االيجابي الى لعب ادوار سلبية، إذ
المفبركة والكاذبة، التي تهدف الى قلب الصورة االيجابية عن الدول المستهدفة وجعلها سلبية في نظر 

ير ومرجعياتها الدينية بين الجماه لتفرقةوأثارة ااآلخرين، ونشر الفرقة بين ابناء الشعب الواحد، 
وخير مثال على ذلك االفالم السينمائية الطويلة والقصيرة الممولة من قبل الغرب، التي  .(4)والسياسية

ما يكون، لتشويه صورة االسالم والمسلمين، او مناظر الذبح والحرق التي تنتهجها  بأبشعتظهر المسلمين 
                                                           

(1) Helen Jermyn, The Arts and Social Exclusion, Arts Council of England, London, 2001, P.12.          

 Hendrik W.Ohnesorge, Previous source, P.97.                                           (2  ) 

 .  78( محمد حمدان، الحرب الناعمة، مصدر سابق، ص3)

  . 143( علي جالل معوض، مصدر سابق ، ص4)
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نها اجل تشويه صورتها على الرغم من أ نها تقوم بها دول معينة، منعلى أ لجماعات االرهابية ودبلجتهاا
بريئة منها، واالفالم االمريكية التي تنتجها مصانع هوليود التي تصور الشعوب المستهدفة بمناظر بشعة، 

لبناني ني والالسيما الشعوب االسالمية، كما هو الحال باستهدافهم للشعب االيراني والعراقي والسوري واليم
نها ارهابية وعدوة للعرب قاد ضد هذه الشعوب، وتصورها على أمن اجل اثارة االح ،(1)والفلسطيني والليبي

والدول االسالمية وليس الكيان الصهيوني، السيما مشروع التخويف من ايران الذي انتهجوه منذ نجاح 
فضاًل عن الهجمة االعالمية والفنية الشرسة التي تشنها بعض  ،(2)رة االسالمية فيها الى يومنا هذاالثو 

للدول االعمال الفنية الدول، التي تدور في الفلك االمريكي والصهيوني كالسعودية واالمارات، ضد 
المعارضة للمشروع االمريكي في الشرق االوسط، كما هو الحال في الهجمات االعالمية التي تشنها هذه 

فتاوى دينية وهابية ضد بعض االفالم السينمائية التاريخية االيرانية، التي تجسد حياة الدول المستمدة من 
  .(3)2015 مد رسول اهلل الذي انتج عامالمسلمين في بعض االوقات، كاستهدافهم لفلم مح

تأسيسًا على ما تقدم، لم تعد االعمال الفنية المختلفة موادًا للترفيه فقط، بل غدت تمثل احد اهم ادوات    
بها، لدعم مساعيها الرامية  تحرص الدول على تطويرها والعنايةالقوة الناعمة في العصر الحديث، لذلك 

السينما  تطور صناعةها في الخارج، السيما بعد الى تحقيق اهدافها ومصالحها، وتحسين صورت
 والمنتجات الفنية المختلفة، ومواكبتها للتقنيات التكنولوجية الحديثة. 

بالتقدم في مجال الفنون المختلفة، التي اصبحت عامل جذب للشعوب نتيجة تأثرهم بها،  تتميز ايران     
د برع االيرانيون في فن فضاًل عن ماليين السياح الذين يزورون ايران سنويًا بحثًا عن اشكال الفنون، فق

مير، وبربيدس ، وسفوكليس، وبرعوا في هو الروايات والمسرحيات واالدب، ومن اشهر مؤلفيهم بهذا المجال 
كما ابدعوا في انتاج  ،(4)اسومن اشهرهم في هذا المجال فدي التصوير والنحت والتماثيل والزخرفات،

 السالمية االيرانية عنايًة كبيرةً تبدي الجمهورية ا إذمنها، المسلسالت واالفالم السينمائية، السيما التاريخية 
في السينما، وتعدها مصدرًا مهمًا لنشر الثقافة االسالمية في الداخل والخارج، ومن اشهر المؤسسات 

السينمائية، التي تضم عددًا ضخمًا من الممثلين والمخرجين  لألعمالالسينمائية االيرانية، مؤسسة الفارابي 
السينمائيين، الذين نجحوا في ادخال التكنولوجيا الحديثة في صناعة السينما، فضاًل عن نجاح هذه 
المؤسسة في الترويج للسينما االيرانية، ونشر الثقافة االسالمية في الخارج، لذلك القت صدى واسعًا، حتى 

وحصدت العديد من الجوائز في كثير من  ،عالمياً  ا االيرانية تحتل المرتبة السادسةاصبحت السينم
فضاًل عن المسلسالت االجتماعية والتاريخية . (47جدول ) ،(5)ات والمهرجانات الثقافية الدوليةالمناسب

الظالم،  الناجحة، التي عكست نجاح الدراما االيرانية، ومدى التطور الذي وصلت اليه، كمسلسل نور في
                                                           

  . 62( محمد حمدان ، القوى الناعمة وادارة الصراع عن بعد، مصدر سابق، ص(1
 .  17محمد حمدان، الحرب الناعمة، مصدر سابق، ص 2))
، 2015ايلول،  14( لطيف القصاب، القوة الناعمة في تجلياتها الفنية، مقالة منشورة  على شبكة النبأ المعلوماتية، 3)

  .     .artsarabicannabaa.orgالموقع االلكتروني:  
 . 25علي طارق الزبيدي ، مصدر سابق، ص (4)

 . 142سماح عبد الصبور عبد الحي، مصدر سابق، ص 5))



 الفصل الرابع ........................................................................... أدوات القوة الناعمة اإليرانية

 

  [220] 
 

والملكوت، وشاه ايران، واصحاب الكهف، ومريم المقدسة، ويوسف الصديق، ومسلسل االمام علي بن ابي 
طالب )عليه السالم(، وغريب طوس، والمختار الثقفي، وغيرها من االعمال الفنية التي تهدف الى اظهار 

ولياء والصالحين، فضاًل عن تثقيف الحقائق التاريخية عن تاريخ االنبياء وحياتهم، وتاريخ المسلمين واال
ونجاحها في التقريب بين  ،(1)ة االسالمية العقائدية في نفوسهمالناس على االسالم، وبناء الشخصي

المجتمعات من خالل موضوعاتها المدروسة بعناية، واصبحت من االعمال المحبذة لديهم، مما دفع اغلب 
لقد اخذ اصحاب الثقافة والفن في  وتقليدها في اعمالهم الفنية.المجتمعات الى المواظبة على متابعتها، 

ايران على عاتقهم مسؤولية اظهار الحقائق بصورة فنية جذابة، ومستندة الى المبادئ والتعاليم االسالمية، 
ن الحرب الناعمة التي تشنها الوسائل الثقافية لموازين في تشخيص االمور، وذلك ألمع مراعاة المعايير وا

ها، العالمية الغربية ضد الشعوب االسالمية تهدف الى قلب الحقائق وتشويه صورتها، واثارة الفتن داخلوا
االهم في كشف مالبساتها، واظهار  رب يصبح للفنانين والمثقفين األثرن في ظل هذه الحوبالتالي فإ

  .(2)غاياتها
 حصلت عليها السينما االيرانية  اهم الجوائز العالمية التي   ( 47جدول )

 المادة السينمائية نوع الجائزة  المهرجان السنة ت
 عن فلم العداء الجائزة الكبرى فرنسا -نانت 1985 1
 عن فلم الماء الريح التراب الجائزة الكبرى  فرنسا -نانت 1989 2
 ستميللمخرج االيراني عباس كيار  فرانسوا تروفوني ايطاليا -جيفوني 1992 3
 للمخرج االيراني عباس كيار ستمي  روبرتو روسيليني فرنسا -كان 1992 4
 عن فلم البالون االبيض  الكامرا الذهبية فرنسا -كان 1995 5
 عن فلم القصة الحقيقية الجائزة الكبرى  فرنسا -نانت 1996 6
 عن فلم المرأة النمر الذهبي سويسرا -لوكارنو 1997 7
 عن فلم طعم الكرز السعفة الذهبية فرنسا-كان 1997 8
 عن فلم اطفال السماء يكس كرستالفين طهران -الفجر 1997 9
 عن فلم لون الفردوس االوسكار المانيا -برلين 1999 10
 عن فلم زمن الخيول المخمورة الجائزة الكبرى  فرنسا -نانت 2000 11
 تستطيع الطيرانعن فلم السالحف  فلم السالم المانيا -برلين 2004 12
 عن فلم المسيح روح اهلل يكس كرستال فين طهران -الفجر 2008 13
 عن فلم االنفصال االوسكار  المانيا -برلين 2011 14
 عن فلم محمد رسول اهلل يكس كرستال فين طهران -الفجر 2015 15
 عن فلم البائع االوسكار المانيا -برلين 2016 16
 عن فلم ال وجود للشيطان الدب الذهبي المانيا -برلين 2020 17

المصدر : جمهورية ايران االسالمية، وزارة الشؤون الخارجية، مركز الدراسات السياسية والدولية، طهران، 
2020  . 

                                                           

بحث منشور على الموقع ، 3ص، 2003( وسام ناظم الخيكاني، القوة الناعمة االيرانية تجاه العراق بعد عام 1)

     .Show.art.aspdebatwww.ahewar.org:   االلكتروني
 . 80محمد حمدان، الحرب الناعمة، مصدر سابق، ص  2))
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المقاربة والتنسيق بين المفاهيم االسالمية، والعلم  بإجادته مما سبق يتضح أن الفن االيراني أمتاز   
واالبداع العلمي، واالعمال الفنية الجذابة التي تنسجم مع القيم والمبادئ السامية للمجتمع، وبالتي تميزها 
بتحقيق التعبئة الجماهيرية، وهو امر ضروري للوقوف بوجه الحرب النفسية الغربية التي تهدف الى زرع 

واحداث الضرر بالمكاسب العظيمة التي حققتها الثورة االسالمية، فات بين ابناء الشعب، الشكوك والخال
لديها، التي تستخدمها لذلك اصبحت اشكال الفنون االيرانية المختلفة من ادوات القوة الناعمة المهمة 

 في الداخل، امئتها سواء اكان ذلك الجمهورية االسالمية لتعزيز قوتها الذكية، وتوعية الجماهير وتعب
الجماهير االسالمية في الخارج، للوقوف بوجه الحرب الناعمة الغربية، التي تهدف الى طمس المبادئ 

ن فشلت ستراتيجية اجبار يك الشعوب وتنفيذ اجنداتها، بعد أاالسالمية واحاللها بالقيم الغربية، لتفك
 الشعوب وارغامها على الرضوخ. 

 السياحة .4
نها انشطة السكان، التي تتعلق بسفرهم الى اماكن تقع خارج اماكن اقامتهم أتعرف السياحة ب      

المعتادة والدائمة، والمكوث بها مدة ال تتجاوز اثني عشر شهرًا، وتتضمن صناعة السياحة انواعًا مختلفة 
دمات السلع والخ من االنشطة االقتصادية واالجتماعية التي ترتبط بصورة مباشرة وغير مباشرة في توفير

  .(1)المختلفة للسياح
ن من وقد شهد النشاط السياحي الدولي خالل العقود القليلة الماضية نموًا كبيرًا ومتواصاًل، سواء اكا   

من خالل ايرادات السياحة الخارجية، وهو ما نتج عنه اثارًا اجتماعية  حيث عدد السياح الوافدين، ام
ن نشاط السياحة الخارجية له فوائد اقتصادية كبيرة، تعود عن أ ية وثقافية واسعة، هذا فضالً وسياسية وبيئ

  .(2)كذلك لدولهم االصلية على حد سواءبالنفع للدول المستضيفة للسياح، و 
والحضاري والثقافي في نفوس السائحين، من خالل فرصًا للتأثير العاطفي والوجداني وتوفر السياحة    

اطالعهم على الجوانب الجذابة للدولة، كثقافة وعادات وطباع وتقاليد المجتمع داخل الدولة، وانماط 
حياتهم، ولغتهم، واديانهم، والمعالم الطبيعية والثقافية والحضارية والدينية التي تعبر عن االرث الثقافي 

والقوانين التي تنظم الحياة داخل الدولة،  باألنظمة عن اهميتها بتعريف الزائرين والحضاري للدولة، فضالً 
والوسائل الثقافية والمنتجات الفنية المختلفة، لذلك يرجع اليها الفضل في الحفاظ على الموروث الثقافي 

تعمل على  ألنهاناهيك بكونها الجسر الذي يربط بين الشعوب والحضارات،  ،(3)ألي مجتمعوالحضاري 
توفير االحتكاك المباشر وتعزيز الترابط االجتماعي، والثقافي، واالقتصادي، والسياسي، فهي تعد نافذة 

وتزداد الروابط بينها، وبالتالي تترك اآلخر، فيحدث التعارف  هابعضتطل بواسطتها الشعوب بعضها على 

                                                           

(1) Yvette Reisinger, International Tourism cultures and Behavior, Routledge Taylor, Francis 

Group, London, 2009, P.2.                                                           

(2) Dimitri Ioannides and Keitb G. Debbage, The economic geography of the Tourist 

industry, Routledge New Fetter land, London, 1998, P. 160.                 

، دار الحامد للنشر 1( مصطفى يوسف كافي، وهبة كافي، جغرافية السياحة وادارة المقاصد والمجتمعات السياحية، ط3)
 .  15، ص2016والتوزيع، عمان، االردن، 
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غدت السياحة احد االدوات الثقافية المهمة  لذلك ،(1)عن المجتمع والدولة بين الزائرينصورة ذهنية ايجابية 
للقوة الناعمة، لدورها في توفير محبة واحترام وتقدير شعوب العالم للدولة السياحية، ورضاهم عنها، 

 ستراتيجيات التي تنتهجها. دعمهم في الكثير من المواقف وال وبالتالي يمكنها التأثير فيهم وكسب
ا، فرغم سيادة المناخ ميزًا، نتيجة التساع رقعتها الجغرافية، وتنوع تضاريسهتنوعًا جغرافيًا م تمتلك ايران   

ن المناخ المعتدل يسود في مناطق واسعة منها، وفيها الكثير من المواقع السياحية الصحراوي، إال أ
، وتعاملهم وتقاليد وطباع سكانها الجذابةالطبيعية والدينية والثقافية واالثرية، وحضارتها وثقافتها المميزة، 

مع السياح بصورة ودية، فضاًل عن مقومات صناعة السياحة االخرى، لذلك اصبحت من الدول الجاذبة 
لخارج ووجهة سياحية يقصدها السياح من مختلف ارجاء العالم، فقد بلغ عدد الزائرين لها من اللسياح، 

 كأفضل (عالمياً  49المركز )هذا احتلت ، وهي ب2019عام  ًا(سائح 7295000لغرض السياحة نحو )
 ًا(سائح 4965000لزائرين لها قد بلغ نحو )ن كان عدد السياح ا(، بعد أ48دولة جاذبة للسياح، جدول )

 . (47، خريطة )2016عام 
 لعامي( المركز السياحي العالمي، وعدد السياح االجانب الوافدين لبعض دول الشرق االوسط، 48جدول )

2016  ،2019  

 الدول ت
 المركز السياحي عدد السياح االجانب

 الدول ت 2019العالمي  
المركز السياحي  عدد السياح االجانب

 2019 2016 2019 2016 2019العالمي 
 94 1819000 2272000 قطر 9 49 7295000 4965000 ايران 1
 34 12045000 4335000 البحرين 10 122 966000 907000 الباكستان 2
 17 21286000 15717000 االمارات 11 6 45768000 37658000 تركيا 3
 88 2301000 2228000 عمان 12 125 892000 1500000 العراق 4
 189 6700 - اليمن 13 - - - سوريا 5
 37 11196000 8195000 مصر 14 66 4121000 3622000 الصهيونيالكيان  6
 29 15334000 16105000 السعودية 7

 80 2657000 2400000 الجزائر 15
 46 8508000 - الكويت 8

  .UNWTO Tourism Highlights, Edition, World Tourism Organization, 2016, 2019        المصدر: 

 

ايران من الدول التي تحتل مركزًا متقدمًا عالميًا بالجذب السياحي، الذي  نأ من خالل ما سبق يتضح     
يتعزز سنة بعد اخرى، نتيجة للمميزات التي تمتاز بها كدولة جاذبة للسياح، وهذا ناتج عن االنطباع 
االيجابي الذي تركته مميزاتها في نفوس الزائرين، لذلك استحوذت على محبة الزائرين االجانب ورضاهم 

نها سنة بعد اخرى، حتى اصبحت السياحة اداة مهمة للقوة الناعمة فيها، التي نجحت في توظيفها ع
لتحقيق االهداف المطلوبة، والتي من اهمها كسب احترام وتقدير الشعوب، وعكس الصورة االيجابية في 

ن حاول اعداؤها وعلى رأسهم الواليات المتحدة االمريكية هم عن الجمهورية االسالمية، بعد أاذهان
 والصهيونية العالمية وبعض دول المنطقة تشويه هذه الصورة في مناسبات كثيرة .   

                                                           

  . 41، ص2019( شوقي السيد محمد دابي، المدخل الى جغرافية السياحة، مكتبة جامعة قناة السويس، 1)
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 2019و 2016المركز السياحي العالمي وعدد السياح االجانب الوافدين لبعض دول الشرق األوسط لعامي ( 47خريطة )

 
 (. 48جدول )باالعتماد على  المصدر : الباحث                    
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ن ايران نجحت بشكل كبير في توظيف مبادئ الدين االسالمي القول إ تأسيسًا على ما تقدم، يمكن     
الداخلية، او في سياستها الثقافية الخارجية في محيطها في ادواتها الثقافية، سواء أكان في سياستها الثقافية 

االقليمي والدولي، وهو االمر الذي منحها فرصًا اكبر للجذب والتأثير الداخلي والخارجي، وقدرة اكبر على 
تعزيز روابط ايران بالدول االخرى، إذ تولي الجمهورية االسالمية االيرانية اهمية كبيرة لمؤسساتها الثقافية 

حدودها، من خالل ما تقوم به من انشطة وممارسات ثقافية متنوعة، بما يخدم اهدافها ومصالحها،  خارج
 (1)وقد حددت وزارة الثقافة االيرانية اهداف سياستها الثقافية الخارجية على النحو اآلتي:

التي تعمل على توطيد العالقات وتوثيقها مع شعوب  ،. تطوير المؤسسات الثقافية االيرانية الخارجية1
العالم، وتعريفها بالثقافة االسالمية السمحاء، القائمة على التسامح ونشر المحبة، ونبذ العنف واالرهاب، 
والتمييز العنصري، ومن اهم المؤسسات الثقافية التي انشأتها الجمهورية االسالمية لهذا الغرض في 

لمي ألهل البيت، ومجمع التقريب بين المذاهب، ومنظمة التبليغ االسالمية، وممثلية الخارج، المجمع العا
  .(2)عن الحوارات الدينية في الخارج المرشد االعلى في الخارج، فضالً 

. زيادة اعداد المراكز الثقافية والعلمية والفنية، والمؤسسات البحثية الثقافية خارج ايران، من اجل زيادة 2
البحوث والمؤلفات، واصدار الكتب وطباعتها، والترجمة، وطباعة الصحف والمجالت العلمية اعداد ونشر 

 االيرانية واالسالمية الى دول العالم االخرى . بمختلف اللغات العالمية، من اجل نقل الثقافة 
الثقافية االيرانية . التأكيد على التواجد المؤثر والفعال في المناسبات الثقافية العالمية، وزيادة المنتجات 3

 فيها، من خالل المؤسسات الثقافية والعلمية والفنية الخارجية. 
، للمشاركة في ثقافية االيرانية الى الخارج . ارسال الفرق الثقافية والعلمية المتنوعة، والمنتجات ال4

لمختلفة، لتعريف شعوب المناسبات الثقافية العالمية، وزيادة الممثليات الثقافية االيرانية في دول العالم ا
 والتواجد الثقافي الفعال في المناسبات الدولية. الثقافي االيراني،  باإلنتاجالعالم 

 . اقامة المعارض الثقافية والعلمية المختلفة في دول العالم .5
 . قوية فروعها وقواعدها خارج الدولة. نشر اللغة الفارسية، وت6

 خامسًا : القيم السياسية 
تركيبة المجتمع، مما  القيم السياسية هي مجموعة من المعتقدات واالفكار السياسية التي تدخل في     

السلوك السياسي المجتمعات، فيتأثر بها الفرد والمجتمع، وبالتالي تصبح بمثابة من عن غيره  تجعله ينماز
ي تتوقف على اكتساب وه تمع، ام من جانب السلطة السياسية،للدولة، سواء أكان من جانب المج

وهي تهتم  ،(3)دوار االجتماعيةالمواطن والمجتمع لها، وتفاعله معها، التي يحملها معه في مختلف اال
بالتنظيمات السياسية العامة، ومكانة الفرد داخل العملية السياسية، لذلك تصبح عماد الثقافة والسلوك 

                                                           

 . 137سماح عبد الصبور عبد الحي، مصدر سابق، ص 1))
 .   7ر، مصدر سابق ، صين باكي( علي حس2)
 .   184، ص2007ليبيا،  ، جامعة السابع من ابريل، الزاوية،1( مولود زايد الطيب، علم االجتماع السياسي، ط3)
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تمثل قيم الفرد قاعدة الترتيب الهرمي، ثم قيم المجتمع، ثم  إذوهناك ترتيب هرمي لها،  السياسي للدولة،
دورًا مهمًا في العالقات التي تؤثر في التفاعالت الدولية، وتؤدي و قيم صناع القرار، التي تمثل قمة الهرم، 

  .(1)الدولية
تمثل ثقافة التي تدافع عنها الحكومة، والتي تشتمل القيم السياسية على مجموعة من االفكار العامة،    

 ،(2)ها المطلوبةالدولة السياسية، ومحركها الرئيس خالل مراحل نموها وتقدمها نحو تحقيق اهدافها ومصالح

 سواء أكان من خالل سلوكها في الداخل كالديمقراطية، والحرية، والوطنية، والفضيلة، وتحقيق العدالة
سات الدولية، كالمساعدات والمعونات التي من خالل سلوكها في المؤس والمساواة بين افراد المجتمع، ام

تقدمها للمحتاجين، واالعمال الخيرية التي تقوم بها مع اآلخرين، او من خالل سلوكها في السياسة 
  .(3)نشر السالم الدولي وحقوق االنسانالخارجية، كسعيها ل

بليغ في سلوك اآلخرين، ن القيم السياسية تنطوي على مفاهيم جذابة، وذات تأثير ما تقدم نرى أم    
السيما عند الدول التي عملت على تطبيقها على ارض الواقع، وليس مجرد شعارات، واصبحت محط 
احترام المجتمع الدولي، لذلك اصبحت هذه الدول افضل الدول فعالية في قوتها الناعمة على المستوى 

عيها لتطبيقها ي بها، وبين تطلعها وسالداخلي والخارجي، بفعل التجانس والترابط بين قيمها التي تناد
لم يصاحبها فعل وتطبيق  ألنهامجرد شعارات عند دول اخرى، وذلك  تكونوفي المقابل  داخليًا وخارجيًا.

حقيقي لها على ارض الواقع، على جميع المستويات الداخلية والخارجية، حتى غدا التصريح بها بمثابة 
ن تصرفاتها وستراتيجياتها بعيدة كل البعد عن إ إذخرين، النفاق، ومصدر عدم الثقة في نفوس اآل

مكروهة في المجتمع الدولي، الديمقراطية وحقوق االنسان، ومطابقة للقيم السياسية الضيقة، لذلك اصبحت 
ومؤثرة فيهم، ولم تحسن التعامل مع  لألخرينوبالتالي فهي ال تجيد استخدام القوة الناعمة كقوة جذابة 

ن قوتها الناعمة التي اعلنت عن تطبيقها في لية والدولية على نحو عقالني، أو ألداخاالحداث ا
نها نوع من انواع القوة الصلبة المبطنة، وما مكشوفة ومعروفة عند اآلخرين على أستراتيجيتها، اصبحت 

ما هو هي اال اسلوب من اساليب الجبر واالكراه تسعى الى تطبيقها وفرضها بالقوة على الدول االخرى، ك
 الحال في ستراتيجية القوة الناعمة عند الواليات المتحدة االمريكية. 

في اقامة مؤسسات فعلية يوازن بعضها البعض، ويحاسب بعضها فريدة من نوعها  تعد تجربة إيران   
 إذالبعض، والشعب من ورائها هو المرجع في كل االمور، من خالل االنتخابات واالستفتاءات الحرة، 

سخرت الدولة كل امكاناتها لتعميق التنشئة االسالمية الصحيحة بكل امانة واخالص، من اجل بناء 
  .(4)لى مبادئ الدين االسالمي الصحيحةحضارة اسالمية تقوم ع

                                                           

  . 56علي محمد امنيف الرفيعي، مصدر سابق، ص (1)
 .  80( سيف الهرمزي، مصدر سابق، ص2)

 Hendrik W. Ohnesorge, OP. Cit, P.104.                                         ( (3  
 .  213( عادل حسين، مصدر سابق، ص4)
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، دساتير االنظمة الفردية الرأسمالية، واالنظمة 1979الجمهورية االسالمية بعد عام فقد رفضت      
تنطوي على سلبيات وثغرات كبيرة تؤدي الى ترسيخ الظلم  ألنها، وذلك (1)مة الملكيةاالشتراكية، واالنظ

واالضطهاد، والتجاوز على الحريات، وجاءت بدستور جديد يحتوي على نقاط ايجابية تخص الديمقراطية 
من حماية  جتمع بما يتطلبهوحقوق االنسان، ويضمن الموازنة بين الفرد والمجتمع، ويصون حقوق الم

  ورعاية.
التي بذلتها الحكومة االيرانية بعد نجاح الثورة للوصول الى السعادة االنسانية، من خالل ورغم الجهود    

تطبيق المبادئ االسالمية بكل مفاصل الحياة، ومن اهمها ترسيخ القيم السياسية االصيلة، وتطبيقها 
، من حرية االختيار، 1979 الدستور االيراني لعامما جاء به  بالعمل الفعلي وليس مجرد شعارات، ورغم

والتعبير والنقد، ومنع خنق حرية الناس، وانهاء كل انواع الدكتاتورية االجتماعية، والفكرية، واالحتكار 
االقتصادي، وضمان مشاركة الكل في الرأي والقرار، وترسيخ قواعد الديمقراطية، ومنع عودة التسلط 

من قبل الحكام، واعتبره ممنوع شرعًا، بعد سلسلة القمع واالستبداد الذي تعرض لها واالستبداد بكل اشكاله 
ن يتهمون الحكومة االيرانية بانها ما إال أن االصالحيي ،(2)اجارية والبهلويةيد االسرتين القالشعب على 

على بعض التي تجلت بفرض االقامة الجبرية زالت مستمرة في سياستها المتشددة في التعامل معهم، 
دة ، وبالتالي فهم يرونها تقييد للحريات، وجزء من نظام الحكم قال عدد منهم في مناسبات عقياداتهم، واعت

االستبدادي، فضاًل عن قيامها بقمع المظاهرات التي ينظمها انصار التيار في بعض المناسبات، منتقدين 
وبداية عام  2017ونهاية عام ، 2009م بعض ستراتيجياتها في ادارة شؤون الدولة، السيما مظاهرات عا

، وتنوع قوميات الشعب وبالرغم من بعض السلبيات التي ترافق النظام السياسي في ايران  .(3)2018
بانتمائه الوطني، وتماسكه والتفافه حول قيادته، وانه قوي ومؤثر في عملية صنع نه يمتاز االيراني، إال أ

والدفاع عنه في الخارج، السيما في اوقات االزمات، وتعبيره عن القرار، ودعمه للنظام في الداخل 
االستعداد للشهادة والتضحية في سبيل القيم والمعتقدات االسالمية والوطن، والصمود بوجه التحديات 

اسية النبيلة في المجتمع االقليمية والدولية، فضاًل عن نجاح النظام السياسي االيراني في ترسيخ القيم السي
  .(4)ولةوالد
ومن اهم القيم السياسية التي تدافع عنها الجمهورية االسالمية، هي تقديم المساعدات للمحتاجين      

اليها، ومساعدة الشعوب التي تطلب المساعدة، السيما الشعوب االسالمية، وشعوب دول الشرق االوسط، 
يد من المؤسسات والجمعيات العد 1979وتحقيقًا لهذا الغرض اسست الجمهورية االسالمية بعد عام 

 ( . 49جدول )الخيرية، مهمتها تقديم المساعدات الخيرية للمحتاجين لها، 
 

                                                           

 .  17( محمد باقر الصدر، مصدر سابق، ص1)
 .  7( وزارة االرشاد االسالمي، مصدر سابق، المادة الثالثة من الدستور ، ص2)

 .  227( ستار جبار عالوي، التجربة االيرانية_ المرشد االعلى والنظام السياسي، مصدر سابق، ص3)
 .  33( نيفين عبد المنعم مسعد، مصدر سابق، ص4)
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  داخل وخارج الدولة 1979ت بعد عام ( اهم المؤسسات والجمعيات الخيرية االيرانية التي تأسس49جدول )
 مكان العمل  نشاطاتها الخيرية تاريخ انشائها اسم المؤسسة ت
 الداخل والخارج توزيع العوائد المالية على الطبقات الفقيرة 1979 المستضعفينمؤسسة  1
 الداخل والخارج مساعدة عوائل المتوفين والجرحى وضحايا النظام الملكي 1980 مؤسسة الشهيد 2

مؤسسة االمام الرضا  3
 )ع(

ادارة ضريح االمام الرضا)ع( والممتلكات واالموال الخاصة  1979
 الداخل من الهدايا والنذور باألمام

 الداخل الخيرية االخرى باألعمالمساعدة المحتاجين والقيام  1979 خرداد 15مؤسسة  4
 الداخل والخارج مساعدة الفقراء والمحتاجين والمتضررين من الكوارث الطبيعية 1980 مؤسسة امداد االمام 5

 مؤسسة االسكان 6
السيما المتضررين من الحكم  توفير السكن للعوائل االيرانية 1979

 الداخل الملكي وضحايا الحروب والكوارث الطبيعية

مؤسسة االمام الخميني  7
 لإلغاثة

اغاثة المتضررين من الحروب، والفقراء والمتضررين من  1980
 الداخل والخارج االعمال االرهابية 

المصدر : حمد جاسم محمد الخزرجي، مستقبل النظام السياسي في جمهورية ايران االسالمية، رسالة ماجستير، كلية العلوم 
 . 85، ص2010السياسية، جامعة النهرين، 

 

ان ما يميز المساعدات االيرانية بمختلف اشكالها، خلوها من االشتراطات، كما تلتزم الجمهورية االسالمية 
لة، عدد من المبادئ عند تقديم المساعدات الخارجية، منها االحترام المتبادل، والمنفعة المتبادااليرانية ب

وأن تدخلها لغرض المساعدة الخارجية ال يتم اال بعد طلب المساعدة بصورة  .(1)وااللتزام بالمواثيق الدولية
فلسطين، ودعمها للدول  رسمية من الدول التي تحتاجها، كما هو الحال في دعمها لحركات التحرر في

التي طلبت المساعدة منها سياسيًا وعسكريًا ومعنويًا واقتصاديًا، كسوريا والعراق واليمن وافغانستان والجزائر 
التي ينتقدها البعض، ويعدها وسيلة لغرض التدخل في شؤون هذه الدول، من اجل تحقيق  ،(2)وغيرها

 اهدافها ومصالحها. 
هو التعديالت االيجابية على  1979الحكومة االسالمية الجديدة بعد عام ومن اهم ما جاءت به     

وضع المرأة واالسرة، والنهوض بواقع المرأة والتطوير االجتماعي لها، وتحسين وضعها المعيشي، 
ن الغي عام ة، واعادة حقها في التصويت، بعد أواعطائها كافة حقوقها، السيما حقها في المشاركة السياسي

السماح للنساء االيرانيات بأنشاء التنظيمات النسوية، الحكومية وغير الحكومية، التي تعنى ، و 1962
 ( .50بحقوق المرأة واالسرة، جدول )

 
 

                                                           

( سعيد احمد سليمان السعودي، القوة الناعمة االيرانية وتأثيرها على القرارات االسرائيلية، مجلة مدارات ايرانية، المركز 1)
  . 158، ص2020(، 7(، العدد)2المانيا، المجلد ) -الديمقراطي العربي، برلين

 .  64( نيفين عبد المنعم مسعد، مصدر سابق، ص2)
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  1979المنظمات النسوية االيرانية التي تأسست بعد عام    ( 50جدول )
 مجال عملها تبعيتها نوعها  اسم المنظمة  ت
جمع المعلومات ودعم اتخاذ القرارات  رئاسة الجمهورية حكومية مكتب الشؤون النسائية 1

 الخاصة بالمرأة
فافية شراف على االنشطة االجتماعية والثاال وزارة الداخلية حكومية االمانة المركزية لشؤون المرأة 2

 النسوية
المجلس االجتماعي الثقافي  3

 النسائي
جهاز الحرس  حكومية

 الثوري
 التعليمي للمرأةتطوير الوضع 

 تطوير النشاط المنزلي للمرأة - غير حكومية رابطة السيدة زينب )ع(  4
 تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية - غير حكومية جمعية النساء في ايران 5
 الدفاع عن حقوق المرأة العاملة - غير حكومية منتدى العامالت 6

 ، مركز دراسات الوحدة العربية،1ية، طااليران -القرار في ايران والعالقات العربيةالمصدر: نيفين عبد المنعم مسعد، صنع 
 .175، ص2001بيروت، 

  
ن تصل نفسها تمثياًل في مجلس الشورى، وأن تضمن لنظمات استطاعت المرأة االيرانية أوبفعل هذه الم   

التربية وقيادة المجتمع، وهكذا وجدت الى مراكز حساسة ومهمة في الدولة، فضاًل عن دورها الرئيس في 
تمين بالشأن نفسها في بيئة تختلف كليًا عن البيئة التي كانت فيها سابقًا، حتى رأى الكثير من المه

ن اعطاء حقوق المرأة االيرانية، كان من ابرز اهداف الثورة االيرانية، وهي الحقوق التي اعطاها االيراني أ
  .(1)ة ذاتها وهويتهاأة من اجل استعاداالسالم للمر 

ن تمسك حكومة الجمهورية االسالمية االيرانية بالقيم السياسية االسالمية النبيلة، وتطبيقها داخليًا إ   
وخارجيًا، ادى الى اتساع دائرة الرضا واالعجاب داخل الشعب االيراني بهذه القيم، مما ادى الى زيادة ثقة 

حولها ومساندتها، وهذا واضح من خالل زيادة االقبال الشعب بحكومته، والتمسك بها وااللتفاف 
الجماهيري على االنتخابات، والمشاركة الواسعة بها، سواء اكانت البرلمانية ام الرئاسية. فمن خالل 

حققت نسب مشاركة جيدة في عموم ( نجد ان االنتخابات البرلمانية االيرانية 51مالحظة بيانات جدول )
الى يومنا هذا، متجاوزة ثلثي الناخبين في اكثر الدورات  1980 انطالقها عام ورات االنتخابية منذالد

على (، 52منذ انطالقها، جدول ) ة لالنتخابات الرئاسيةنسببال وكذلك الحال (.10شكل )االنتخابية، 
جرت ها في بعض الدورات االنتخابية السيما آخر دورة انتخابية التي فيالرغم من انخفاض نسبة المشاركة 

 .، بسبب تأثير العقوبات االقتصادية الشديدة على السكان(11شكل )، 2021عام 
                                                           

وبعدها )دراسة في االهداف والمعوقات(، مجلة  1979ة النسوية االيرانية قبل الثورة االسالمية ( فاتن محمد رزاق، الحرك(1
 .  480، ص2018المانيا، العدد االول،  -مدارات ايرانية، المركز الديمقراطي العربي، برلين
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 ( 51جدول )
  2016 -1980االنتخابات البرلمانية في الجمهورية االسالمية االيرانية للمدة  

 نسبة المشاركة % عدد المصوتين عدد الناخبين مدة الدورة رقم الدورة ت
 52 10857969 20857391 1984 -1980 االولى 1
 65 15607306 14143498 1988 -1984 الثانية  2
 60 16714281 27986736 1992 -1988 الثالثة 3
 60 18767042 32465558 1996 -1992 الرابعة 4
 71 24682386 34716000 2000 -1996 الخامسة 5
 69 26808403 38726431 2004 -2000 السادسة 6
 51 23734677 46351032 2008 -2004 السابعة 7
 55 24249049 34824252 2012 -2008 الثامنة 8
 63 30844462 48288799 2016 -2012 التاسعة 9
 62 33956651 54915024 2020 -2016 العاشرة 10

، نسخة اي به زبان فارسى دي سايت  سالمىمجلس شورى ا، نتائج انتخابات  وزارات كشور إيرانالمصدر: 
 .2021محفوظ است ،  وزارتخانه

 

 ( 10شكل )
  2016 -1980نسب المشاركة باالنتخابات البرلمانية االيرانية في الدورات االنتخابية  

 
 ( . 51المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )    
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 (52جدول )
  2021 -1980االنتخابات الرئاسية في الجمهورية االسالمية االيرانية للمدة  

 نسبة المشاركة عدد المصوتين عدد الناخبين مدة الدورة الدورةرقم  ت
 67 14152907 20993643 1980 االولى 1
 64 14572493 22687017 1981 الثانية  2
 74 16847715 22687017 1985 -1981 الثالثة 3
 54 14238587 25993802 1989 -1985 الرابعة 4
 54 16452562 30139598 1993 -1989 الخامسة 5
 50 16796755 33156055 1997 -1993 السادسة 6
 17 26145745 36466487 2001 -1997 السابعة 7
 66 28155969 42170230 2005 -2001 الثامنة 8
 59 27958931 46786418 2009 -2005 التاسعة 9
 85 39371214 46199997 2013 -2009 العاشرة 10
 72 36821538 50483192 2017 -2013 الحادية عشر 11
 73 41366085 56410234 2021 -2017 الثانية عشر 12
 49 28933004 59046947 2025 - 2021 الثالثة عشر 13

، نسخة اي به زبان فارسى دي سايت  ان ، نتائج انتخابات رياست جمهورىوزارات كشور إيرالمصدر : 
 .2021وزارتخانه محفوظ است ، 

 

 (11شكل )
  2021 -1980نسبة المشاركة باالنتخابات الرئاسية االيرانية في الدورات االنتخابية  

 
 ( . 52المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )   
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 سادسًا : المهاجرين الدوليين االيرانيين 
يقصد بالهجرة الدولية االنتقال الجغرافي للسكان، من موطنهم االصلي الى دول اخرى، بغض النظر    

المختلفة، سواء عن العوامل الدافعة لذلك، والوسيلة المستخدمة للهجرة، وذلك لغرض ممارسة االنشطة 
ثقافية، بحثًا عن مستوى افضل للعيش والسكن، وسواء اكانت بشكل دائم  اكانت اقتصادية ام اجتماعية ام

اجر لموطنه من خالل استقرار المهاجر نهائيًا في الدولة المستقبلة، ام بشكل مؤقت نتيجة عودة المه
  .(1)االصلي بعد مدة معينة

تفاؤل واالرتياح، فبالرغم ن عملية انتقال المهاجر الى دولة جديدة، تكون في بعض االحيان مملوءة بالإ   
نها ال تسبب له االزعاج في كثير من عية والثقافية التي سوف تواجهه، إال أمن االختالفات االجتما

آمااًل االحيان، بل على العكس من ذلك قد تسبب له التحمس واالرتياح، لذلك عادة ما يمتلك الوافدون 
ترتيب امور حياتهم واوضاعهم، وتمنحهم الثقة للتكيف وتوقعات عالية، تجعلهم يشعرون بالطاقة والحيوية ل

والتأقلم مع الحياة الجديدة حتى مع وجود الصعوبات، ومع تزايد اعدادهم بمرور الوقت، سوف يشكلون 
قد يؤثر هؤالء المهاجرين  إذ ،(2)بين الدول عاماًل مؤثرًا على العالقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية

وتدفعهم دوافع ذاتية الى تحسين في سلوكيات ومعتقدات شعوب الدول المستقبلة لهم عند تزايد اعدادهم، 
سمعة دولهم االصلية، ويتجهون الى تأدية ادوار اجتماعية وثقافية واقتصادية، وربما سياسية مهمة في 

  .(3)ة للقوة الناعمة لدولهم االصليةمالدول المقيمين بها، لذلك فهم يشكلون اداة مه
تمثلت هجرة االيرانيين الى دول العالم المختلفة في شكل اوقات زمنية متعاقبة، وكان اهمها في      

يران، السياسية واالقتصادية المضطربة التي شهدتها ا لألوضاعالعشرينيات من القرن الماضي، نتيجة 
يام حكم االسرة البهلوية، فضاًل عن االجراءات التعسفية التي اجارية، وقالتي صاحبت سقوط االسرة الق

مارستها االسرتان بحق الشعب االيراني، التي نتج عنها تدهور االوضاع االقتصادية واالجتماعية 
االسر االيرانية، مما ادى الى هجرة اعداد من السكان،  ألكثروالسياسية، وانخفاض المستوى المعيشي 

كثيرة  بأسبابحثًا عن فرص العمل، فضاًل عن الهجرة التلقائية التي ترتبط السيما من الشباب ب
  .(4)ومتنوعة

                                                           
(1) International Organization for migration, World Migration – Costs and benefits of international 

migration, Vol. 3, Iom world migration report series, 2005, P.13.       

(2) Richard H. Adams JR, and John Page, Do International migration and Remittances  Reduce 

poverty in developing countries, world development, Vol. 33, No. 10, 2005, P.1645.       

(3) Douglas S. Masser, Theories of international migrations: A review and appraisal, population 

council, population and development review, 1993, P.431.   

 -1925مال زكريا قاسم، العالقات االيرانية بالمملكة العربية السعودية والخليج العربي على عهد االسرة البهلوية ( ج4)
 .  145، ص1993، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1، ط1979
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لم المختلفة، ن عدد المهاجرين االيرانيين المقيمين في دول العاإ 2019لعام تدل االحصاءات السكانية       
االيرانيين، وذلك وتعد دول الشرق االوسط اكثر الدول جذبا للمهاجرين  ،(نسمة 3366456يقدر بنحو )

بلغ عدد  إذفر فرص العمل، السيما في دول الخليج وسوريا وتركيا، ابسبب قرب المسافة، فضاًل عن تو 
، وشكلوا نسبة قدرها 2019 نسمة( عام 1452568رق االوسط نحو )الجالية االيرانية في دول الش

دول االمارات، والكويت،  (. وتعد53%( من اجمالي الجاليات االيرانية في الخارج، جدول )43.1)
، 16.5، 55.1شكلوا نسب قدرها ) إذن، نيو ن االيرار الدول التي اتجه اليها المهاجرو والبحرين، اكث

%( على التوالي، من اجمالي الجاليات االيرانية المتوزعة بين دول الشرق االوسط ، في حين شكلت 14.5
، 2.1، 2.1، 3.1، 5.7وقطر، والعراق، نسب قدرها )الجاليات االيرانية في دول عمان، وسوريا، وتركيا، 

%( على التوالي، من اجمالي الجاليات االيرانية في دول الشرق االوسط . وقد شكلت الجاليات 0.9
%( من 30االيرانية نسبًا مرتفعة من اجمالي سكان بعض دول الخليج، كما هو الحال في البحرين )

%( من اجمالي السكان، وقطر 5.4اجمالي السكان، والكويت )%( من 8.1اجمالي السكان، واالمارات )
 . 2019 كان، حسب التعدادات السكانية لعام%( من اجمالي الس3.7)

  2019 ي دول وقارات العالم المختلفة عامالمقيمة ف( عدد الجاليات االيرانية ونسبها المئوية 53جدول )
% من المجموع الكلي  العدد الدول والقارات ت

  للمهاجرين االيرانيين
 
 
1 

% من سكان  العدد الشرق االوسط
 الدولة

% من المهاجرين االيرانيين في دول 
 الشرق االوسط

 1.0 2.1 0.03 31922 تركيا 1
 0.3 0.9 0.03 13401 العراق 2
 1.3 3.1 0.2 45000 سوريا  3
 7.2 16.5 5.4 238945 الكويت 4
 0.9 2.1 3.7 30000 قطر 5
 6.3 14.5 30 210000 البحرين 6
 23.7 55.1 8.1 800000 االمارات  7
 2.4 5.7 1.7 83300 عمان 8

 43.1 100 1452568 المجموع
 40.4 1363000 امريكا الشمالية 2
 15.3 517015 اوربا 3
 1.0 28143 يانوسيااالق 4
 0.2 5730 آسيا 6

 100 3366456 المجموع
المصدر : سان كنجالي، وآدم ميرغول، التحقق في وجهة الهجرة الدولية لدول الخليج الفارسي مع التركيز على ايران، 

 . 443، ص2019، 5، العدد 3مجلة الجمعية الديموغرافية االيرانية، مجلد 
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الوسط، بسبب وتأتي قارة امريكا الشمالية بالمركز الثاني بجذب المهاجرين االيرانيين بعد الشرق ا    
، وشكلوا نسبة قدرها نفسه  لعام( لنسمة1363000الجالية االيرانية فيها )بلغ عدد  إذفر فرص العمل، اتو 
رانية . في حين بلغ عدد الجالية االي(48اليرانيين في الخارج، خريطة )%( من اجمالي المهاجرين ا40.4)

بلغ عددهم %( من اجمالي المهاجرين، و 15.3)، وشكلوا نسبة قدرها (نسمة 517015في قارة اوربا نحو )
%( 0.2، بنسبة قدرها )(نسمة 5730وفي آسيا ) ،%(1.0، بنسبة قدرها )(نسمة28143في االقيانوسيا )

 .2019 لخارج، بحسب التعدادات السكانية لعاممن اجمالي الجاليات االيرانية في ا
ول وقارات العالم المختلفة، يشكل اهمية كبيرة ن وجود جاليات ايرانية في دتأسيسًا على ما تقدم، أ    

تمثل هذه الجاليات ميزة جيوبولتيكية إليران من  إذتنعكس ايجابًا على مصالح الجمهورية االسالمية، 
النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية واالمنية، لذلك فهي تعد من ادوات القوة الناعمة المهمة التي 

مساعدة في تحقيق اهدافها ومصالحها على المستويين االقليمي والدولي، السيما تستخدمها ايران في ال
دورها في توثيق العالقات والروابط مع الدول التي تشكل فيها الجاليات االيرانية نسبة مرتفعة من المجموع 

ليج، االجمالي لسكانها، وهذا يفسر بقاء العالقات الودية بين الجمهورية االسالمية وبعض دول الخ
كاإلمارات، وقطر، وعمان، والكويت ، والبحرين، على الرغم من الضغوط االقليمية والدولية التي تحاول 

 تبديدها وانهاءها. 

 القوة الناعمة االيرانية في مواجهة الحرب الناعمةسابعًا: 
التبليغية نها العمل المنظم الذي يستخدم جميع الوسائل واالساليب تعرف الحرب الناعمة بأ      

واالعالمية والنفسية والسياسية، التي يمكن معها تبرير العمل والتمويه في ارتكابه للوصول الى الغاية 
وهي  .(1)المنشودة ، وهي التأثير في الحكومات والناس بهدف تغيير قيمها وثقافاتها ورؤاها وسلوكياتها

ستهدف االفكار والمعتقدات والقيم والثقافة تمتاز بانها حرب تدريجية وشاملة وواسعة، وعميقة ومعقدة، ت
اد بالدين، وتوجيهها السائدة في المجتمع، السيما المبادئ والقيم والثقافة االسالمية وابعاد الناس عن االعتق

والفساد االخالقي، واستبدال ثقافة الناس وقيمهم بأخرى اجنبية، وخلق اجواء تجعلهم يندمون  نحو االبتزال
لسابقة، واضعاف همة الشباب ، وايجاد حالة من البرود امام العدو من خالل بث روح على تضحياتهم ا

  .(2)التردد واالرتباك داخل المجتمع، وتوسيع الهوة بين الشعوب ومرجعياتها السياسية والدينية

                                                           
(1) Matthfw Symonds, Soft war an intimate portrait of larry Ellison and oracle, Simon, Schuster 

paperbacks, Rockefeller center, Avenue of the Americas, New York, 2004, P.37.          
بيروت ،  ،جمعية المعارف االسالمية الثقافية، 1ط( مركز المعارف للدراسات الثقافية ، مدخل الى الحرب الناعمة، (2

 .  17، ص2014لبنان، 
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 2019المقيمة في مناطق وقارات العالم عام ( عدد الجاليات اإليرانية ونسبها المئوية 48خريطة )

 
 (53المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )
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وتعد المعارضة والعصيان المدني، واالعتصامات وتنظيم االحتجاجات الميدانية، ورفع الشعارات     
، واستمالة الناشطين  والتدخالت الكثيرة والمستمرة، وتعبئة الحشود وعدم التعاون باإلصالحالمطالبة 

وجذبهم وتدريبهم، وفق احدث البرامج والتقنيات، وتوجيه وتمويل آالف المنظمات، بما تسمى بمنظمات 
المجتمع المدني، وناشطي شبكات التواصل االجتماعي في شتى دول العالم، من اهم تكتيكاتها واساليبها 

، بما يخدم  مدة زمنية ممكنة بأقصروقلب االوضاع السياسية واالجتماعية  ، من اجل تحويل المستخدمة
ستراتيجيات الحديثة التي لجأت اليها القوى االمبريالية، وهي من ال ،(1)لها مصالح واهداف االطراف المنفذة

نهب الحكومات، وتمزيق الشعوب، واغراقها بالمشكالت التي ال حصر لها، من اجل النهاك الدول وافشال 
خيراتها، كما هي الحال في ستراتيجية الحرب الناعمة االمريكية المطبقة حاليًا في اغلب دول المنطقة، 

  .(2)مشروعها التوسعي في الشرق االوسطالسيما دول محور المقاومة والممانعة ل
تبنت الجمهورية االسالمية االيرانية قيادة محور المقاومة والممانعة في الشرق االوسط، الذي يشمل كل    

من ايران وسوريا، وحزب اهلل في لبنان، وفصائل المقاومة المسلحة الفلسطينية، والمقاومة العراقية، 
واالعتماد على  ،(3)مستمرة بصورةوالمقاومة اليمنية، ويسعى هذا المحور الى تقوية الروابط بين اطرافه 

ادوات القوة الناعمة في احيانًا كثيرة لمواجهة الحرب الناعمة التي يشنها المحور الداعم للمشروع 
الصهيوني االمريكي في الشرق االوسط، بقيادة الواليات المتحدة االمريكية، وذلك لتأثيرها المباشر في 

 من مخاطر الحرب الناعمة، السيما في ظل االنتشار نفوس الشعوب، ودورها في تحصين المجتمعات
  .(4)الواسع لوسائل االتصال الحديثة

المحوري في العالم االسالمي، والقيادي للمحور المقاوم في الشرق تنطلق ايران من احساسها بدورها    
من القوى االقليمية  نها واحدةلحقيقية، وثقلها الجيوبولتيكي، وأاالوسط ، الذي يعكس قدراتها وامكاناتها ا

أ نصرة الصاعدة، فضاًل عن مبادئها وقيمها السياسية االخالقية التي تدافع عنها، السيما تبنيها مبد
نها تقع عليها مسؤولية توحيد الدول االسالمية لذلك فهي تشعر دائمًا بأ، (5)المستضعفين في بقاع االرض

                                                           

،  المركز االسالمي للدراسات االستراتيجية، 1طاالسس النظرية والتطبيقية،  -علي محمد الحاج حسن، الحرب الناعمة 1))
 . 20، ص2018 العتبة العباسية المقدسة،

 .  34( محمد حمدان، الحرب الناعمة، مصدر سابق، ص2)
دراسة حالة دول  –عبد ربه المغير، دور ايران في ادارة الجبهات الداخلية في الشرق االوسط وانعكاسها على اسرائيل  ( محمد محمد3)

 .  78، ص2020، 7، العدد 2المانيا، مجلد  -محور المقاومة والممانعة، مجلة مدارات ايرانية، المركز الديمقراطي العربي، برلين
(4) Hamid Algar, Ayatollah Ruhollah Khomeini, Islam and revolution, writings and declarations of 

Imam Khomeini, 1981, P.53.                                                

، 46، العدد 13محمد ضياء الدين عيسى، السياسة االيرانية الراهنة اتجاه دول حوض النيل، مجلة افاق افريقية، مجلد  5))
 . 128، ص2017
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ة والممانعة ثالثًا، والحفاظ على تماسك جبهتها الداخلية اواًل، ودول الشرق االوسط ثانيًا، واطراف المقاوم
ستراتيجيات التي تهدف الى االطاحة بهذه الدول، ومنها من اجل النجاح في الوقوف بوجه الرابعًا، 

 ستراتيجية الحرب الناعمة. 
اكتشاف مصادر قوتها، وتوظيفها في انتاج ادوات القوة الناعمة،  إلعادةنجحت ايران في سعيها     

وقد وضع صناع  ،(1)اقليمية ودولية مؤثرة بأدوارلتشكل اضافة قوية لقوتها الذكية، التي اهلتها لالضطالع 
تطبيق  إلنجاحثمة شروط يستوجب العمل بها، كشرط اساس القرار في الجمهورية االسالمية االيرانية، 

  ( 2):ية القوة الناعمة، ونجاح ادواتها للوقوف بوجه الحرب الناعمة، وهي كاآلتيستراتيج
 ال بد في بداية االمر االيمان واالقتناع بوجود الحرب الناعمة، والفهم العميق لطبيعتها وستراتيجيتها .1

واهدافها وادواتها المستخدمة، فبدون ذلك ال يمكن اكتشاف مخططات االعداء، ولم يمكن بالمستطاع 
تحديد االدوار المطلوبة من الحكومات والمؤسسات والشعوب والمنظمات المختلفة، مما يترتب عليه الفشل 

وات القوة الناعمة، هو ن من اهم عوامل نجاح ادإ إذفي توظيف ادوات القوة الناعمة باالتجاه الصحيح، 
  .(3)د الدقيق للنتائج المترتبة عليهامعرفة ما تريده منها، وكيفية الوصول الى ذلك، والتحدي

عزم وصمود القيادات بوجه اساليب الحرب الناعمة، والتحلي بالشجاعة والثبات والصبر وااليمان  .2
بقضايا الشعوب االسالمية العادلة، وهداية مجتمعاتها نحو النظام االلهي ، كي تتهيأ الظروف المناسبة 

 فيها لظهور المواهب واستغاللها لبناء قوة الدولة. 
إن ادارة شؤون الدولة  إذاعمة وتوجيهها واالشراف عليها من قبل اهل البصيرة، ادارة ادوات القوة الن .3

ن تكون بيد االشخاص الصالحين، الذين يتصفون بالتقوى والعدالة وااللتزام، وقدرتهم على تمييز ينبغي أ
ضاًل نقاط القوة والعمل على تعزيزها واستغاللها بالشكل االمثل، والعمل على معالجة نقاط الضعف ، ف

من ثم التمييز بين الصديق عن قدرتهم على تفسير ادوات واساليب الحرب الناعمة وكشف ستراتيجيتها ، و 
  .(4)والعدو

اعتماد ادوات القوة الناعمة، بالدرجة االساس على المبادئ االسالمية، وتعاليم الدين االسالمي  .4
وعدم االعتماد على الحنيف، والتي تنسجم مع قيم واخالق المجتمعات، والضوابط والقوانين البشرية، 

 الوسائل المادية فقط. 
لدول المستهدفة، السيما التنسيق في كيفية ايجاد نوع من التنسيق بين عمل ادوات القوة الناعمة ل .5

مواجهة االشاعات المغرضة والكاذبة وغير الموثوقة، بوسائل واساليب ناعمة موثوقة، ومحاوالت التسقيط 
                                                           

(1) Firas Elias, The future of Iran's influence in the middle East, ANKASAM- Bolgesel 

Arastirmalar Dergisi, Hibrit 2, 2017, P.103                           

 . 50عمر حمدان، الحرب الناعمة، مصدر سابق، ص (2)
  . 50( مركز المعارف للدراسات الثقافية ، مصدر سابق، ص(3
 .  276( نيفين عبد المنعم مسعد، مصدر سابق ، ص4)
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لهذه الدول، كما يجري من محاوالت التسقيط التي تتبعها الماكنة االعالمية االمريكية وحلفاؤها في المنطقة 
شعوب ، وبحق الكثير من القيادات والعلماء والمراجع والرموز في الدول بحق حركات المقاومة وال

 االسالمية، السيما الواقعة ضمن المحور المقاوم. 
استمرار التواصل مع الجماهير داخليًا وخارجيًا، والعمل على تحصين المجتمعات من االنحرافات،  .6

والحفاظ على الثقافات واالفكار والقيم والمعتقدات وذلك من خالل تطوير التعليم، السيما التعليم الجامعي، 
والسلوكيات السائدة في المجتمعات، ويتم ذلك من ذوي االختصاص، واالتفاق على آلية عمل مدروسة 

  .(1)مسبقاً  ومخطط لها
المشاركة الفعالة والمؤثرة في الفعاليات والملتقيات العلمية، والثقافية، والسياسية، والعسكرية،  .7

 واالجتماعية، واالقتصادية الدولية، من اجل فضح ستراتيجية الحرب الناعمة وادواتها. 
 ًا: تقييم قوة ايران الذكية ثامن
تيك في قياس قوة الدولة، وذلك ألنها تؤثر في يهتم الدارسون في حقل الجغرافية السياسية والجيوبول  

السلوك الذي تتخذه الدولة في محيطها االقليمي والدولي، واداء وظائفها داخليًا وخارجيًا، وبالتالي في 
مساعيها نحو تحقيق اهدافها ومصالحها، وأن منهج تحليل القوة هو المنهج الرئيس الذي يتم االعتماد 

لتيكية التي تهتم بدراسة قوة الدولة، والذي يتم من خالله تقييم عناصر القوة لدى عليه في الدراسات الجيوبو 
الدولة، بما فيها مقوماتها الجغرافية، وادوات قوتها الناتجة عنها، للوصول بعد ذلك الى الوزن الجيوبولتيكي 

 العالمية.  الذي تتخذه الدولة في الساحة االقليمية والدولية، وهو من يحدد مكانتها بين القوى
في الفصلين الثالث والرابع، يمكن تقدير مؤشر ادوات القوة  والناعمةالصلبة وة بعد دراسة ادوات الق   

الذكية لبعض دول الشرق االوسط ، على اعتبار أن هذه االدوات هي خالصة القوة المتوافرة لدى الدولة، 
وهي تدخل في حساب القوة الشاملة لها، فكلما زاد مؤشرها، كلما دل على وزن جيوبولتيكي اكبر للدولة 

قليمية والدولية، واصبح لها شأن بين القوى العالمية، ويصبح لديها قدرة اكبر على في الساحتين اال
(، نجد تباين دول الشرق 54استخدامها لتحقيق اهدافها ومصالحها. ومن خالل مالحظة بيانات جدول )

اقتصاديًا االوسط في مؤشر ادوات قوتها الذكية، وهذا يتوقف على مدى استقرار الدولة سياسيًا واجتماعيًا و 
وثقافيًا، ودرجة استثمار مقوماتها الجغرافية النتاج ادوات القوة، وعالقاتها في محيطها االقليمي والدولي. 

نقطة( بحسب النقاط التي اتخذت لتقييم ادوات القوة الذكية، وهي بهذا  2180وقد حصلت ايران على )
دوات القوة بعد كل من تركيا والسعودية، جاءت بالمرتبة الثالثة من بين دول الشرق االوسط في مؤشر ا

 (.49خريطة )
                                                           

 .  50( مركز المعارف للدراسات الثقافية ، مصدر سابق ، ص1)
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  2020( مجموع نقاط ادوات القوة الذكية لبعض دول الشرق االوسط عام 54جدول )
مجموع نقاط ادوات  نقاط ادوات القوة الصلبة الدول ت

 القوة الصلبة 
نقاط ادوات القوة الناعمة 

 (45جدول )
المجموع االجمالي لنقاط 

 العسكرية االقتصادية ادوات القوة
جدول 

(22) 
جدول 

(23) 
جدول 

(25) 
جدول 

(28) 
جدول 

(29) 
جدول 

(30) 
جدول 

(36 ) 
جدول 

(40) 
 2180 65 2115 356 511 268 311 178 140 130 221 ايران 1
 1707 24 1683 372 318 210 141 123 94 228 197 الباكستان 2
 2842 50 2792 368 838 341 303 404 140 142 256 تركيا 3
 1029 13 1016 212 257 135 103 103 117 30 59 العراق 4
 471 1 470 152 64 26 36 22 77 39 54 سوريا 5
 1455 27 1428 332 443 175 70 221 158 25 4 الكيان الصهيوني 6
 2602 24 2578 344 836 469 384 304 147 56 38 السعودية 7
 686 2 684 128 186 71 74 72 150 2 0.5 الكويت 8
 791 4 787 84 296 86 40 117 162 1 0.5 قطر  9
 328 1 327 44 90 24 13 17 137 1 0.5 البحرين 10
 1472 9 1463 268 477 245 137 170 153 10 3 االمارات 11
 475 2 473 100 114 45 37 37 133 6 1 عمان 12
 284 1 283 124 32 15 6 13 71 5 17 اليمن 13
 1484 25 1459 360 344 163 200 140 129 89 34 مصر 14
 1034 8 1026 304 204 92 76 79 120 69 82 الجزائر 15

 (.24،  51،  47،  41،  40،  39،  36،  33،  32المصدر: الباحث باالعتماد على  الجداول )
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 2020القوة الذكية لدى بعض دول الشرق األوسط عام ( مؤشر ادوات 49خريطة ) 

 
 (54المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )                      
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ن قوة الدولة إوألن انتاج ادوات القوة الذكية يعتمد بالدرجة االساس على مقومات الدولة الجغرافية، إذ    
وثيقة بمقوماتها الجغرافية الطبيعية والبشرية، وهي نتاج تفاعل جميع عناصر القوة المتوافرة  ذات صلة

لديها المتمثلة بمقوماتها وادواتها المتحققة، لذلك ال يمكن تقييم قوة الدولة بمعزل عن مقوماتها الجغرافية. 
، جدول (نقطة  4495دى ايران )وعند جمع نقاط مقومات الدولة الجغرافية مع نقاط ناتج ادواتها يصبح ل

(، وهي بهذا تأتي بالمرتبة االولى بين دول الشرق االوسط في مؤشر قوتها الذكية، والتي تمثل في 55)
(، 50تركيا والسعودية، خريطة )كل من الوقت نفسه قوتها الشاملة، مبتعدة عن اقرب منافسيها وهم 

قوة الدولة. وتجدر االشارة ان مؤشر قوة الدولة بحسب النقاط التي وضعت لتقييم كل عنصر من عناصر 
يعد دائمًا عملية دينامية متغيرة، فيمكن لدولة ذات قوة ضعيفة ان تصبح قوية في المستقبل، والعكس هو 
الصحيح، لذلك توجد صعوبة في التكهن بمستوى قوة الدولة في المستقبل، الن عناصر تشكيل القوة 

 .متغيرة زمانيًا ومكانياً 
 (55) جدول

  2020المؤشر النهائي لتقييم قوة الدولة الذكية لبعض دول الشرق االوسط عام  
المجموع االجمالي لنقاط المقومات  الدول  ت

 ( 21الجغرافية/ جدول )
المجموع االجمالي لنقاط 

 ( 54ادوات القوة/ جدول )
مؤشر القوة 
 الذكية للدولة 

 4495 2180 2315 ايران 1
 3149 1707 1442 الباكستان 2
 4368 2842 1526 تركيا 3
 1708 1029 679 العراق 4
 776 471 305 سوريا 5
 1592 1455 137 الكيان الصهيوني 6
 3803 2602 1201 السعودية 7
 869 686 183 الكويت 8
 1169 791 405 قطر  9
 386 328 58 البحرين 10
 1802 1472 330 االمارات 11
 765 475 290 عمان 12
 588 284 304 اليمن 13
 2327 1484 843 مصر 14
 1986 1034 952 الجزائر 15

 ( .54( و)21المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على الجداول ) 
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 2020( مؤشر قوة الدولة الذكية في بعض دول الشرق األوسط عام 50خريطة )

 
 .(55المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )                     



 ........................................................................... أدوات القوة الناعمة اإليرانيةالفصل الرابع 

  [242] 
 

( نجد انخفاض مؤشر انتاج ادوات قوة ايران، قياسًا لمؤشر 55ومن خالل تحليل بيانات جدول )     
في مؤشر ادوات القوة، بينما مقوماتها الجغرافية، فقد جاءت بالمرتبة الثالثة بين دول الشرق االوسط 

جاءت بالمرتبة االولى في مؤشر مقومات القوة الجغرافية، وتكاد تكون الدولة الوحيدة في الشرق االوسط 
التي تمتاز بهذه الصفة، ويعزى ذلك الى ظروف العقوبات االقتصادية التي تطالها بين مدة واخرى، التي 

تها الجغرافية، وتوظيفها إلنتاج قدر كاف من ادوات القوة، فضاًل تشكل عائقًا امام االستثمار الكامل لمقوما
عن أنها الدولة الوحيدة في الشرق االوسط التي تعتمد على قدراتها الذاتية في تحويل مقوماتها الجغرافية 
الى ادوات للقوة، وهذه الخاصية بحد ذاتها تعطيها ميزة تنفرد بها عن دول الشرق االوسط، إذ توفر لها 

 .عدة كبيرة من المقومات باستطاعتها االرتكاز عليها لتطوير ادوات قوتها في المستقبلقا
من خالل دراسة مقومات وادوات القوة الذكية اليران، نجد تمتعها بقدر جيد منها، التي احسنت ايران     

وقوة صاعدة على المستوى استثمارها في بناء وانتاج قوتها الذكية، والتي جعلت منها القوة االولى اقليميًا، 
الدولي، وذات تأثير ملحوظ في مجمل القضايا واالحداث االقليمية والدولية، رغم الضغوط الدولية التي 
تواجهها، التي تحاول حرمانها من حقها في بناء قوتها، السيما التواجد العسكري في المنطقة بقيادة 

في الشرق االوسط، حفاظًا على سالمة المصالح  الواليات المتحدة، الذي يسعى لمنع ظهور قوى صاعدة
الغربية فيها، وتأمين سالمة الكيان الصهيوني تمهيدًا لجعله القوة االوحد في المنطقة، فضاًل عن العقوبات 
االقتصادية التي تطالها بين مدة واخرى، التي تهدف الى عرقلة مسيرة التقدم الذي انتهجته الجمهورية 

 االخيرة. االسالمية في العقود
 

                     



  الفصل الخامس 

لقوة إيران الذكية في  ةالجيوبولتيكي اتالتأثير

 الشرق األوسط وآفاقها المستقبلية 

 
التأثير الجيوبولتيكي لقوة إيران المبحث األول : 

 في الفواعل الرئيسة في الشرق األوسطالذكية 

  

التأثير الجيوبولتيكي لقوة إيران المبحث الثاني : 

 الذكية في األزمات الرئيسة في الشرق األوسط 

 

المبحث الثالث: اآلفاق المستقبلية لقوة إيران الذكية 

 في الشرق األوسط 
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 تمهيد: 
اإليراني الذي يبحث عن التجديد  مثلت ستراتيجية القوة الذكية تحركًا جديدًا من الفكر الستراتيجي     

الدائم ، وهو دليل على تغير رؤى وتطورات اإلدارة اإليرانية حيال القضايا الداخلية واألحداث والتحوالت 
اإلقليمية ، والتي تعكس بدورها ادراك صناع القرار اإليراني بضرورة تحقيق التطور والتقدم في المجاالت 

 على المستوى اإلقليمي والدولي.  كافة ، والحفاظ على مصالح إيران
ها في بناء قوتها اتماالمقومات الجغرافية الطبيعية والسكانية لقوة إيران ، ومعرفة اسهمن خالل دراسة     

وما تمتلكه من نظام سياسي ، الصلبة  ناجمة عنها سواء اكانت الناعمة أمالذكية ، وتوضيح األدوات ال
والتي ، الجغرافية وتوظيف ادوات قوتها بالشكل األمثل مقوماتها ومؤسسات رصينة عملت على استثمار 

اتضح أنها أسهمت في جعل إيران واحدة من أبرز القوى اإلقليمية ،  شكلت بمجموعها عناصر قوتها،
وفي ، شرق األوسطأداء دور اقليمي مؤثر في سلوك الكثير من الفواعل في العلى والتي منحتها القدرة 

مهمًا في مجمل األحداث واألزمات التي تعصف بالمنطقة ، فضاًل عن دورها في التأثير في مؤثرًا كونها 
 عالقاتها الخارجية. 

تواجه العديد من التحديات التي تعيق تطبيق اال أنها  على الرغم من تأثيرها اإلقليمي المهمولكن      
يادة الواليات المتحدة في المنطقة بقستراتيجية قوتها الذكية إقليميًا ، كالتواجد العسكري األجنبي 

برنامجها النووي وعرقلة ليران إاستكمال  تحول دون ان ، والعقوبات االقتصادية التي تحاولاألمريكية
استكمال بناء قوتها ، فضاًل عن المنافسة القوية التي تواجهها من بعض القوى اإلقليمية ، وما شهدته 

من تنامي دور التنظيمات اإلرهابية وتزايد ظواهر العنف والتطرف المنطقة العربية في العقود األخيرة 
 واتساع دوائر نفوذها وتهديدها لألنظمة القائمة.

ي ، الراغبة في أداء دور أكثر فعالية فالصاعدة النشطة إقليمياً تمتلك إيران مواصفات القوة        
الى األبعاد في المنطقة الذي يستند  تيكي المهممعتمدة بذلك على وزنها الجيوبول ،محيطها اإلقليمي

، وما تمتلكه من عناصر للقوة والردع الكفيلة بإيجاد توازنات للقوى المؤثرة في التاريخية والحضارية
من خالل ممارسة التأثير في معطيات البيئة المنطقة ، ومن ثم تحقيق أهداف إيران الستراتيجية 

ت تكوين مشروعًا دفاعيًا ضد الستراتيجيات األمريكية اإلقليمية. وهي تهدف من وراء هذه التأثيرا
التقسيم التي يطرحانها بصورة  ول الشرق األوسط ، من خالل مشروعاتوالصهيونية الرامية الى تمزيق د

والذي انبثق من نظرية اليهودي البريطاني )برنارد ، مستمرة ، واهمها مشروع الشرق األوسط الكبير
نشر الفوضى الخالقة في دوله ، تمهيدًا الى نطوي على األوسط من جديد ، التي تلويس( لتجزئة الشرق 
طمس المعالم اإلسالمية والحضارية والثقافية و (، 51، خريطة )للمنطقة الجغرافية اعادة صياغة الخريطة

يطرة لشعوب المنطقة ، والقضاء على المقومات الجغرافية والسياسية والتاريخية لدولها ، حتى يسهل الس
عليها واستغالل مواردها ، وابقاء الكيان الصهيوني القوة االبرز فيها ، وحتى يتحقق حلمه بإقامة دولة 

 (. 52اسرائيل الكبرى ، خريطة )
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  نظرية برنارد لويس لتجزئة الشرق األوسطمشروع الشرق األوسط الكبير بحسب  (51خريطة )

 
 . 257، ص2010، دار الفكر للنشر، دمشق ، سوريا، 3المصدر: مفيد محي الدين الصواف ، ويستمر الصراع على الشرق األوسط الكبير، ط      
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 نظرية اليهودي البريطاني برنارد لويس( مشروع دولة إسرائيل الكبرى بحسب 52خريطة )

  
 .138، ص1983وق ، بيروت ، لبنان ، ، دار الشر 1ستممار والتحرير ، طالمصدر: جمال حمدان ، استراتيجية اال                      
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الستراتيجيات بلذلك فإن إيران تنطلق أواًل بدافع أنها جزءًا محوريًا في الشرق األوسط ، وهي مشمولة      
، وثانيًا أنها تمثل أحدى القوى الكبرى في المنطقة ، لذلك يحتم عليها مركزها اإلقليمي نفسها التقسيمية 

اإلقليمي ، وتحقيق االستقرار فيها ، السعي بالتعاون مع األطراف الفاعلة في المنطقة للحفاظ على األمن 
لذلك سنتناول في هذا الفصل التحركات اإليرانية باستخدام  فير فرص التقدم واالزدهار لدولها،ومن ثم تو 

ادوات قوتها الذكية للتأثير في أهم الفواعل اإلقليمية ، وبعض الدول المجاورة لها ، كتركيا والسعودية 
عراق وسوريا ، وفي مجمل األزمات والقضايا في الشرق األوسط ، فضاًل والباكستان ومصر والجزائر وال

 عن اعطاء نظرة مستقبلية لدور إيران اإلقليمي. 
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 األول المبحث 
 التأثير الجيوبولتيكي لقوة إيران الذكية في الفواعل الرئيسة في الشرق األوسط 

 أواًل: المالقات اإليرانية التركية 
ز بأنها تمتا إذنذ انطالقها الى يومنا هذا ، م حكمت أدوات القوة الناعمة العالقات اإليرانية التركية    

عالقات يغلب عليها التعاون في أكثر مراحلها ، على الرغم من وجود التنافس في العالقات غير المباشرة 
 :تلك العالقات التي تتمثل بما يأتي ، وقد تحقق ذلك نتيجة الثوابت التي بنيت عليهابين الدولتين 

تعد تركيا بوابة إيران نحو الغرب ، وتمثل إيران  إذالموقع الستراتيجي المناسب لكل منهما لألخر،  .1
 .(1)ركيا باتجاه آسيا والمحيط الهنديبوابة ت

ستثمارات المصالح االقتصادية المتبادلة بينهما ، السيما في مجال التبادل التجاري وموارد الطاقة واال .2
حداهما بأضعافها ، السيما بعد فرض العقوبات ال توجد مصلحة إل إذوالنقل والمواصالت ، 

 االقتصادية على إيران ، ورغبة تركيا في ضمان الحصول على الطاقة وتطوير اقتصادها.
ا القومي ، كما هو الحال في مفي بعض القضايا التي تمس أمنه حاجة كل منهما للتنسيق مع اآلخر .3

 القضية الكردية ، وقضية حزب العمال الكردستاني.
ن الصدام معها غير أن يستهان بها ، و اآلخر يمثل قوة إقليمية ال يمكن أاإلدراك التام لكل منهما أن  .4

 .(2)مأمون العواقب ، وسوف يؤدي الى الضرر بمصالحها إقليمياً 
   كان للتوجه االسالمي في كال النظامين عاماًل مهمًا في رسم صورة التعاون بينهما.  .5
  .(3)المشتركة بين شعبي الدولتينالقواسم التاريخية والثقافية  .6

األساس لبناء عالقات قوية بين إيران وتركيا، فقد تم ، 1932اتفاقية عام لسياسي تعد ففي المجال ا    
وحل جميع اشكال النزاعات الحدودية ، ، من خاللها التوصل الى ترسيم الحدود بينهما بشكل نهائي 

دية ، فضاًل عن انها تضمنت بنودًا اقتصاحةللقضاء على العناصر الكردية المسل زيادة التعاون بينهماو 
ن مصالح القوى الغربية في تلك المرحلة تتطلب البقاء على أ كما .(4)الحهماوسياسية وأمنية لخدمة مص

لذلك استمرت  .(5)الى المياه الدافئةالدولتين ، منعًا لوصول االتحاد السوفيتي السابق  عالقات متينة بين
العالقات االيجابية بينهما طوال المراحل الزمنية للقرن العشرين ، والسيما شعورهما بضرورة زيادة التعاون 

                                                           

(1) Saban Kardas, Turkey: Redrawing the Middle East Map or Building Sandcastles, Middle 
East folicy, Vd 17, No1, 2010, p.115. 

االيرانية جدلية التعاون والتنافس على النفوذ والقيادة ، اطروحة  –لطفي صور ، االبعاد االقليمية للسياسات التركية ( 2)
 . 270، ص2017العالقات الدولية ، جامعة الجزائر ، دكتوراه ، كلية العلوم السياسية و 

، مركز األمارات للدراسات والبحوث 1االيراني في آسيا الوسطى والقوقاز، ط –عمار جفال ، التنافس التركي ( 3)
 .  66، ص2005االستراتيجية ، ابو ظبي ، 

ترجمة: محمد احسان رمضان ، دار أراس للطباعة االيرانية ،  –روبرت اولسن ، المسألة الكردية في العالقات التركية ( 4)
 . 38، ص2001والنشر، اربيل ، 

(5) Mehmet Saray, Turk- Iran iliskieri, Ataturk Arastrma Merkezi, Ankara, 1999, p.122.  
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بينهما من اجل منع اقامة كيان كردي في شمال العراق ، على الرغم من حصول بعض القضايا التي 
 .(1)عكرت صفو هذه العالقات في بعض األوقات

، 2001 لفية الجديدة تحسنت عالقاتهما بصورة أكثر، والسيما بعد أحداث أيلول عامومع بداية األ     
توافقت رؤى الدولتين بمعارضتهما  إذ، 2002وحصول حزب العدالة والتنمية على السلطة في تركيا عام 

من التحالف الذي ابدته الواليات المتحدة مع أكراد العراق ،  التدخل العسكري في العراق ، وانزعاجهما
وقد ابدت الدولتان تعاونًا عسكريًا واستخباراتيًا  إقامة دولة كردية في شمال العراق،ومعارضتهما الشديدة 

ضد تحركات حزب من أجل حماية حدودهما ، وألول مرة تحدث عمليات عسكرية وأمنية مشتركة بينهما 
اتفقت إيران وتركيا على العمل بقوة إلفشال تنفيذ  2003وبعد احتالل العراق عام  .(2)دستانيالعمال الكر 

ن ذلك بحسب رأيهما له اليات المتحدة وحلفائها بذلك ، ألمشروع تقسيم العراق ، ومعارضة وجهة نظر الو 
جديد ، السيما بعد هذه التطورات الجديدة وحدت موقف الدولتين من  مخاطر كارثية على المنطقة برمتها،

  .(3)وانعكاساته السلبية على المنطقة واألمني الذي ولده احتالل العراقالفراغ السياسي 
وقوف تركيا الى جانب الواليات المتحدة إلسقاط  ورغم الفتور الذي اصاب عالقات الدولتين ، نتيجة    

الحكومة السورية ، وفتح حدودها إلدخال اإلرهابيين ، ودعمها للمعارضة السورية وسمحت لها بتنظيم 
صفوفها وعقد اجتماعاتها على اراضيها ، بينما وقفت إيران إلى جانب الحكومة السورية ودعمتها لوجستيًا 

ن العالقات استمرت طبيعية بينهما إال أ .(4)غوط الدولية الرامية الى اسقاطهاالض وعسكريًا وماديًا لمواجهة
نهما متفقتان أنه عليها هذه العالقات ، فضاًل عن أ بسبب عدم رغبتهما بالتخلي عن الثوابت التي بنيت

 من مصلحة المنطقة تغيير األنظمة القائمة بطريقة التدخالت العسكرية والحروب. ليست
وقد قللت تركيا من المخاطر التي رافقت حصول إيران على التكنولوجيا النووية ، وهي تؤكد دائمًا أن     

من حق إيران وأية دولة أخرى تطوير برامجها النووية لألغراض السلمية ، فضاًل عن أنها عارضت فرض 
ها تفكر في الوقت الحاضر عقوبات اقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي ، وجاء موقفها هذا ألن

ن يؤدي توصل إيران المتالك األسلحة النووية ا النووية ، ولكنها مع ذلك تخشى ألالستفادة من التكنولوجي
 . (5)الى سباق تسلح إقليمي يزعزع أمن المنطقة برمتها

                                                           

، 2016التركية ، غانم ، مجلة دراسات الدولية ،  -عبد الحميد العيد سلطان ، قراءة في طبيعة العالقات اإليرانية  (1)
 . 139ص
(، مركز الدراسات االيرانية ، 15اإليرانية ، مجلة دراسات إيرانية ، العدد ) –فراقد داود سلمان ، العالقات التركية ( 2)

 . 5، ص2012جامعة البصرة ،  
دراسة تاريخية  -(2005-1997( هاني جواد كاظم النجار ، السياسة الخارجية إليران في عهد الرئيس محمد خاتمي )3)

 .  301، ص2018، مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة ، 1سياسية ، ط
 .  290( لطفي صور ، مصدر سابق ، ص4)
 .  13( فراقد داود سلمان ، مصدر سابق ، ص5)
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ديد من أما في المجال العسكري واألمني واالستخباراتي فقد تطابقت وجهات نظر الدولتين في الع    
القضايا واألزمات التي تهدد أمن المنطقة ، فضاًل عن المشكالت التي تعدها إيران وتركيا بأنها مهددة 
ألمنهما القومي ، كالعمليات العسكرية التي تقوم بها الفصائل الكردية المسلحة في أراضي كلتا الدولتين ، 

ت الدولتان العديد من االتفاقيات من أجل دولة كردية مستقلة. لذلك عقد ومشكلة مساعي األكراد إلقامة
تنسيق جهودهما لمنع إقامة دولة كردية مستقلة في شمال العراق قد تكون نواة لدولة كردية كبرى في 
المنطقة ، وتبادل المعلومات األمنية واالستخباراتية التي تخص تحركات حزبي العمال الكردستاني والحياة 

عن تنسيق (، فضاًل 2004، و1986، 1932، 1926اتفاقيات األعوام )ي ، ومن أهمها الحرة الكردستان
السماح  1986فقد تضمنت اتفاقية عام  ،(1)لمطاردة العناصر الكردية المسلحةالعمليات العسكرية بينهما 

كم( لمالحقة  30تا الدولتين التوغل في اراضي الدولة األخرى لمسافة تصل الى )لللقوات المسلحة لك
اعتبار عناصر حزب  2004بينما وضعت من ضمن بنود اتفاقية عام  ،(2)الكردية المسلحة العناصر

  .(3)ة مجاهدي خلق عناصر إرهابيةمنظم العمال الكردستاني وعناصر
وفي المجال الثقافي ، توجد بعض القواسم المشتركة التي تشكل المسارات الثقافية والحضارية لشعبي     

فضاًل عن ان القوميات ذوات  ،(4)%( من اجمال سكان تركيا10نسبته )يشكل العلويون ما  إذالدولتين ، 
%( من 19نحو )األصول التركية كالقومية االذرية ، والقومية التركمانية ، والقومية الجيالنية تشكل 

كما أن اعداد  مًا لتقوية الروابط بين الدولتين،وقد شكل هذا الجانب عاماًل مه ،(5)اجمالي سكان إيران
بلغ عدد الرحالت التي  إذ، شر طبيعة العالقات الودية بينهماالسياح بين الدولتين تزداد كل عام ، وهو مؤ 

ثلها من ، ومعشرين رحلة في االسبوع 2017ة الى المدن اإليرانية عام نظمتها الخطوط الجوية التركي
ن في الجامعات المختلفة لتا الدولتين الدارسيفضاًل عن آالف الطلبة من ك .(6)إيران الى المدن التركية

 .(7)فيهما
نجحت الدولتان في تأسيس  إذاإليرانية التركية ،  وشكل التعاون االقتصادي جانبًا مهمًا في العالقات    

 شراكة ستراتيجية قوية استطاعتا من خاللها بناء عالقات اقتصادية متينة ، وتجاوز بعض الفتور الذي
وتعد الطاقة أحد أهم األسباب في بقاء العالقات الودية بين تركيا  ينتاب عالقاتهما في بعض األوقات،

يران ، فتركيا تعتبر إيران أهم مصادرها للحصول على الطاقة ، كونها دولة حدودية لها وهو ما يوفر لها  وا 
                                                           

 . 67عمار جفال ، مصدر سابق ، ص( 1)
(2) James Brandon, Iran's Kurdish Threat: FJAK, Terrorism Monitor, The Jamestown Foundation, Vol 

4, Issue 12, 2006, p.88. 

 . 291لطفي صور ، مصدر سابق ، ص( 3)
تقرير منشور على مركز الجزيرة للدراسات ، ( محمد سمير الرنتيسي ، عاصفة الحزم : حدود التنافس التركي اإليراني ، 4)

 .  5، ص2015الدوحة ، قطر، 
(5) Rasmus Christion Elling, OP. Cit, P. 28-38.  

  . 382لطفي صور ، مصدر سابق ، ص (6)
 . 5فراقد داود سلمان ، مصدر سابق ، ص( 7)
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إيران لنقل الطاقة الى أوربا ، التقليل من كلف نقلها ، في حين تعتبر األراضي التركية أهم واجهات 
  .(1)تردي األوضاع األمنية في الخليج السيما عند

عقد  إذ نقطة تحول في العالقات االقتصادية اإليرانية التركية ،من القرن الماضي عقد الثمانينيات يعد    
يقضي بموافقة تركيا على مرور تجارة إيران الخارجية عبر اراضيها ،  1980عام  ن اتفاق تجاريالطرفا

مقابل زيادة صادرات إيران من النفط والغاز الطبيعي الى تركيا ، وقد أدت زيادة العالقات االقتصادية بين 
ون اإلقليمي التعا، التي خلفت منظمة 1985الدولتين الى تأسيس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عام 

للتنمية ، وضمت في عضويتها عند اعالن تأسيسها كاًل من إيران وتركيا والباكستان ، وذلك لتعزيز 
  .(2)إليها بعد ذلك دول آسيا الوسطىانظمت التعاون االقتصادي بينها ، ثم 

الذي سوف  وكوبكمشروع ناوتدعم إيران وتركيا انشاء بعض المشاريع االقتصادية المقترحة المهمة ،     
يعمل على تصدير الغاز الطبيعي من دول آسيا الوسطى الى أوربا عبر بحر قزوين وتركيا ، ومشروع 

الحرير الصيني الجديد ومشروع من إيران وربطه بخط نابوكو ، تبريز لنقل الغاز الطبيعي  –طرابزون 
بإيران والعراق وتركيا والبحر المتوسط ، كونهما  يربط فرعه البري الصين بدول آسيا وأروبا مروراً الذي 

    .(3)بيرة من جراء انشاء هذه المشاريعسوف يحصالن على فوائد اقتصادية ك
استمرت العالقات االقتصادية الودية بين إيران وتركيا طوال عقد التسعينيات وااللفية الجديدة ، وتطور    

رسوم الكمركية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون حجم التبادل التجاري بينهما بسبب تخفيض ال
(. 56)، جدول 2019مليار دوالر( عام  10.895والتنمية االقتصادية ، حتى وصل الى ما قيمته )

لتركيا الى دول آسيا  المهممصادر تزويد تركيا بالطاقة ، وهي المنفذ البري  واصبحت ايران واحدة من أهم
ن الشركات التركية االقتصادية الى أوربا. فضاًل عن أواجهات إيران  يا من أهمالوسطى والقوقاز، وتعد ترك

أصبحت في العقود األخيرة تحصل على المناقصات ذات العوائد االقتصادية الكبيرة داخل إيران ، السيما 
المتينة ما يعكس العالقات االقتصادية الشركات النفطية التي منحت حق تنقيب ونقل النفط اإليراني ، وهو 

 .(4)بين الدولتين

                                                           

( الواقع والمستقبل ، اطروحة دكتوراه ، كلية العلوم 2006-1979سعيد ، العالقات التركية االيرانية ) سعد ارزيج ايدام( 1)
 . 50، ص 2008السياسية ، جامعة بغداد ، 

اإليرانية: دراسة في العالقات السياسية واالقتصادية ، دار غيداء للنشر  –( منهل الهام عبد العقراوي ، العالقات التركية 2)
 . 167، ص2014يع ، عمان ، األردن ، والتوز 

 . 282لطفي صور ، مصدر سابق ، ص( 3)
(4) Emrullab Uslu, Turkey – Iran Relations: A Trade Partnership or a Gateway For Iran to 

Escape International Sanctions, Eurasia Daily Monitor, Vol 6, Issue 41, 2009, P.22. 
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 (2019-2002تطور حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا للمدة )    (56جدول )
 حجم التبادل التجاري )مليار دوالر( األعوام ت حجم التبادل التجاري )مليار دوالر( األعوام ت
1 2002 1.25 10 2011 16.05 
2 2003 2.39 11 2012 21.88 
3 2004 2.77 12 2013 13.05 
4 2005 4.38 13 2014 12.96 
5 2006 6.85 14 2015 17.29 
6 2007 8.05 15 2016 16.68 
7 2008 10.22 16 2017 12.35 
8 2009 5.43 17 2018 11.10 
9 2010 10.68 18 2019 10.89 

 .International Monetary Fund Diectory of Trade Statistics (Dots) 2020المصدر:   

 

إيران وتركيا بعالقات متينة على كافة األصعدة ، على الرغم من بعض  تمتع يتضحما تقدم م     
القضايا التي كانت تعكر صفو هذه العالقات ، ولكن نجاح الدولتين في توظيف ادوات القوة الناعمة في 
عالقاتهما طوال المراحل الزمنية المنصرمة أدى الى أن تكون الجوانب االيجابية تطغى على الجوانب 

وأمنيًا. وأظهر التعاون فيها ، وذلك نتيجة للمصالح المشتركة التي تربط الدولتين اقتصاديًا وسياسيًا السلبية 
التي سمحت بتذليل العقبات التي كانت تعترض عالقاتهما في بعض األوقات ، كثير من المرونة بينهما 

ي مقومات وأدوات القوة وهو األمر الذي اعطى لعالقاتهما قوة وديمومة. وساعدهما في ذلك التوازن ف
بينهما ، وهو ما يعكس أهمية الدولتين كقوى إقليمية صاعدة ، وقدرتهما على االستفادة من قدراتهما 
وتوظيفها باألسلوب الناعم بينهما ، بهدف تحقيق مصالحهما الستراتيجية بشكل أفضل ، ومواجهة 

  التحديات التي تواجههما على الصعيدين اإلقليمي والدولي.   
 المالقات اإليرانية المراقيةثانيًا: 
بالقلق والتوتر،  2003زت العالقات اإليرانية العراقية طوال الحقب الزمنية التي سبقت عام أمتا    

وطغت عليها ظواهر عدم االستقرار والنزاعات التي غالبًا ما تؤدي الى استخدام القوة العسكرية من 
ما مشكلة الحدود ، لفات الشائكة غير المحسومة بينهما ، والسيالطرفين ، نتيجة وجود العديد من الم

دور إقليمي أكبر لكل منهما على حساب اآلخر، فضاًل عن تأثير الفواعل اإلقليمية  والرغبة في اداء
وعلى الصعيد السياسي  .(1)لتي توالت على الحكم في كل منهماوالدولية ، وطبيعة األنظمة السياسية ا

 تمييز ثالث مراحل مرت بها العالقات اإليرانية العراقية: يمكن
                                                           

دراسة في المتغيرين السياسي واالقتصادي ،  -2003ذر الوحيلي ، العالقات العراقية اإليرانية بعد عام محمد حسين ش( 1)
 . 34، ص2016، دار الجنان للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، 1ط
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 1979المرحلة األولى: المرحلة التي سبقت الثورة اإلسالمية في إيران عام  .1
العديد من  1975العالقات اإليرانية العراقية خالل المدة التي سبقت توقيع اتفاقية عام تخللت    

المشكالت واألزمات التي أدت الى تردي العالقات بينهما ، والسيما مشكلة الحدود واالعتداءات على 
  .(1)ط العرب ، فضاًل عن قضية األكرادشالمخافر الحدودية من الجانبين ، ومشكلة 

شط العرب ، توصل الجانبان الى عقد اتفاقية ترسيم الحدود ، السيما الحدود في  1937في عام     
والتي اعتبر فيها خط الحدود مقابل مدينة عبادان اإليرانية مع خط العمق المائي ، بعد أن كان قبل هذه 

توقف  1958وفي عام  .(2)لنهر المحاذية لألراضي اإليرانيةاالتفاقية يتبع مستوى المياه المنخفضة في ا
، والتي أعلنت العمل بهذه االتفاقية بسبب قيام ثورة تموز في العراق التي حولت نظام الحكم الى جمهوري 

، ثم استأنفت الغرب في تلك المرحلة، في حين كانت عالقات إيران قوية مع الوقوف على الحياد
تخطيط نهائي  ألجراءاتفاقية الجزائر ، والتي توصلت الى عقد 1975المفاوضات بينهما مع بداية عام 

لحدودهما ، والسيما في شط العرب ، ووضع حد للخالفات والتجاوزات الحدودية المستمرة، وحسب بنود 
الوك لمسافة دود في شط العرب يسير مع مجرى التهذه االتفاقية اتفق الطرفان على أن يصبح خط الح

خط الحدود يبقى في منتصف النهر على طول هذه كم( امام مدينة عبادان ، أي بمعنى ان  7.75)
فضاًل عن وضع نقاط مراقبة فعالة على حدودهما المشتركة ، بهدف وضع حد نهائي  ،(3) المسافة

دم دعم حركات المعارضة لكل ، والسياحة الدينية ، وعبينهما، وتنظيم الرسوم الكمركيةللتسلالت التخريبية 
  .(4)منهما

 (. 2003-1979المرحلة الثانية : التي تمتد بين ) .2
منعطفًا جديدًا في العالقات اإليرانية العراقية ،  1979نجاح الثورة اإلسالمية في إيران عام شكل      

على الرغم من أن الحكومة العراقية اعترفت بالحكومة الجديدة في إيران ، وعبرت عن رغبتها بفتح 
 إذمصلحة الواليات المتحدة ،  يحقق مصالح الدولتين ، ولكن ذلك لم يصب فيعالقات ايجابية معها بما 

أن التقارب بين أكبر قوتين في الشرق األوسط في تلك المرحلة يشكل خطرًا على مصالحها في المنطقة ، 
في الدولتين ، وكان أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي زجهم  لذلك عمدت على وضع ستراتيجية ألضعاف

 ف طويلة األمد. حرب استنزا
                                                           

اإليرانية في ظل االحتالل األمريكي للعراق  –( عبد الرحمن عبد الكريم عبد الستار العبيدي ، العالقات العراقية 1)
 . 18، ص2011(، رسالة ماجستير، كلية اآلداب والعلوم ، جامعة الشرق األوسط ، 2003-2011)
بيداء محمود احمد ، الحدود العراقية اإليرانية: دراسة تاريخية سياسية ، مجلة مركز دراسات وبحوث الوطن العربي، ( 2)

 . 107، ص2015امعة المستنصرية ، (، الج21و 20االعداد )
في ضوء القانون الدولي ، الجمهورية العراقية ،  1975اإليرانية لعام  –جابر ابراهيم الراوي ، الغاء االتفاقية العراقية ( 3)

 . 91، ص1980وزارة الثقافة واالعالم ، 
اإليرانية في ضوء حروب الخليج العربي واالحتالل االمريكي ، دار آمنة  –علي عبد محمود ، العالقات العراقية ( 4)

 . 70، ص2021للنشر، عمان ، األردن ، 
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في تلك المرحلة استغالل االوضاع التي عقبت قيام الثورة العراقي السياسي النظام  وقد حاول    
العراق  ن يصبح، مدفوعًا بهاجس أاالسالمية في إيران وسقوط نظام الشاه، بتحقيق مكاسب على األرض

ن ، واعتقد أبترميم اوضاع البلد الداخليةغلة ن الحكومة اإليرانية منش، والسيما أالقوة األبرز في المنطقة
القوة العسكرية اإليرانية قد اصابها الضعف بعد االجراءات التي اتخذتها الحكومة الجديدة بتصفية بعض 

، واستعادة شط 1975لذلك وجد العراق الفرصة السانحة إللغاء اتفاقية عام  لقيادات في القوات المسلحة،ا
عالن الحر العرب بالكامل  .(1)1980ب على إيران عام ، وا 

لقد كان للواليات المتحدة األمريكية دور كبير في أثارة حرب الخليج األولى واستمرارها مدة أطول ،      
فهي كانت تزود العراق طيلة مدة الحرب بمعلومات عن القوات المسلحة اإليرانية ، والتي كان لها دور 

ه العراق من حلفائها ي تلقافضاًل عن الدعم الذكبير في اعطاء القوات العراقية األفضلية في المعارك ، 
ومن جانب آخر عملت على تزويد إيران بالسالح ، وهي بهذا استطاعت ضرب كل دولة  في المنطقة ،

  .(2)حفاظ على مصالحها في المنطقةباألخرى من اجل ال
، وذلك بسبب الدعم  خرج العراق من حرب الخليج األولى بقوة عسكرية واقتصادية ال يستهان بها   

وجود عراق قوي ومؤثر في المنطقة يشكل خطرًا فأن  الغربي والخليجي الذي تلقاه طيلة مدة الحرب ، لذا
وتهديدًا لألمن القومي والمصالح األمريكية في الشرق األوسط ، لذلك عملت الواليات المتحدة على توريط 

ن بالقواعد العسكرية ، وذلك بحسب نظرية االحتواء واحاطة إيرا، النظام العراقي السابق بغزو الكويت 
 .(3)ا العسكرية واالقتصاديةمالمزدوج تمهيدًا لتدمير قوته

، وعلى الرغم من أن إيران استفادت فائدة كبيرة منها ، وذلك 1991خالل حرب الخليج الثانية عام     
احتلها أثناء ألن العراق قد تنازل عن كافة مطالبه من إيران ، بما فيها اعادة كافة األراضي اإليرانية التي 

 ن إيران ادانت دخول القوات العراقية الى الكويت ،ال أ، إ1975راف باتفاقية الجزائر عام الحرب ، واالعت
  .(4)ف إخراج الجيش العراقي من الكويتفضاًل عن ادانتها استخدام القوة العسكرية بهد

تأزمت العالقات اإليرانية العراقية بشكل أكثر، بعد أن وجه العراق اصابع االتهام الى  1991في عام    
إيران بمحاولتها تأجيج الشارع العراقي بهدف اسقاط نظام الحكم فيه ، خالل األحداث التي شهدتها 

ت األمريكية الى دخول القوا المحافظات الوسطى والجنوبية العراقية ، واستمرت القطيعة بين الدولتين حتى
  .(5)2003العراق عام 

                                                           
 . 59، ص1994(، مكتبة االسكندرية ، االسكندرية ، مصر، 1988-1980ليم ابو غزالة ، الحرب العراقية اإليرانية )حعبد ال( 1)

(2) Jonathan Cook, Iraq – Iran and the plan to Remake the Middle East, Pluto Press, London, 2008, P.3.  

(، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت،  264مارتن كريمر ، بعد حرب العراق ، مجلة المستقبل العربي ، العدد )( 3)
 . 76، ص3003

علي محمد حسين العامري، أثر المتغير اإليراني على العالقات العراقية السعودية خالل حربي الخليج األولى والثانية ( 4)
 . 158، ص2012(، بيت الحكمة ، بغداد ، 20، مجلة دراسات سياسية ، العدد )

يران ، اطروحة دكتوراه، كلية لطيف كامل كليوي ، تحليل جغرافي سياسي للسياسة الخارجية العراقية حيال تركيا و ( 5) ا 
 . 244، ص2014اآلداب ، جامعة البصرة ، 
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 2003المرحلة الثالثة : مرحلة ما بمد االحتالل األمريكي للمراق عام  .3
ووقفت  ،ستخدام القوة العسكرية ضد العراق، وادانت ا2003إيران وبقوة احتالل العراق عام  عارضت    

وذلك  .(1)ى الرغم من العداء القائم بينهماالعراقي علألسقاط النظام على الحياد حيال الحرب األمريكية 
ن احتالل العراق يمثل بداية تنفيذ المشروع األمريكي لتقسيم دول المنطقة ، واتخاذ ألنها تدرك تمامًا أ

العراق منطلقًا لتنفيذ تهديداتها ضد الدول األخرى ، وأن إيران من الدول المستهدفة بعد احتالل العراق ، 
، قها بالقواعد العسكرية األمريكيةالل تطبيق ستراتيجية عزل إيران وزيادة الضغط عليها وتطويوذلك من خ

نشاء حكومة عراقية موا   .(2)وتكن بالعداء إليران لية للواليات المتحدة األمريكيةوا 
الى ، اتاح أيجاد فراغ سياسي واقتصادي وأمنيلقد أدى احتالل العراق واسقاط نظام الحكم فيه الى     

 في الساحة العراقية ، والسيما إيران التي حرصت على أيجاديكون لها األثر المهم ن دول إقليمية ودولية أ
ن تحفظ وحدة العراق ، وال تشكل تهديدًا إليران وصديقة لها ، لذلك حكومة عراقية مركزية قادرة على أ

من وجود بعض التيارات السياسية إيران استفادت فضاًل عن ان  .(3)تكون ذات اغلبية شيعيةن فضلت أ
الحكومة العراقية العراقية المعارضة للنظام السابق فيها، وزجهم في العملية السياسية الجديدة ، لذلك فإن 

، ورةحرصت على فتح صفحة جديدة من العالقات االيجابية مع الدول المجا 2003التي تشكلت بعد عام 
اإليرانية العراقية تطورات عميقة ومؤثرة فتحت لها آفاقًا جديدة  والسيما مع إيران ، لذلك شهدت العالقات

أن الدول العربية حاولت ابعاد العراق عن المحيط العربي ،  كما لتعاون والتنسيق في شتى المجاالت،من ا
سي ء النظام السيا، ولم تبد أية مرونة ازاعراقية ترحيبًا من الدول العربيةلم تجد القيادات السياسية ال إذ

ن وصول االحزاب والتيارات الشيعية المدعومة من إيران الى الحكم قد ألنها تعتقد أوذلك ، العراقي الجديد
وهو ما خالف توقعاتها وطموحاتها حول طبيعة الحكومة العراقية الجديدة بعد ازاحة نظام الحكم السابق ، 

وتحقيق أعلى درجات التعاون السياسي والثقافي  إليرانحدا بالحكومات العراقية ألن تكون اكثر انجذابًا 
وفي المقابل أبدت ايران رغبتها في مساعدة الحكومة العراقية، وعملت على تعزيز  ،(4)عهاواالقتصادي م

فحة جديدة من معها في كافة المجاالت، وابدت الدولتان رغبة عالية في نسيان الماضي والبدء بصالتعاون 
ولكن هذه العالقة قد ولدت ضررًا على عالقات العراق مع دول جواره العربية ،  .(5)العالقات االيجابية

 وحتى عالقته مع الواليات المتحدة األمريكية. 

                                                           

 . 1محمد حسين شذر الوحيلي ، مصدر سابق ، ص( 1)
(2) Paul Rogers, Awar Too Far: Iraq – Iran and the New American Century, Pluto Press, 

London, 2006, P.122.  

المستقبل ، دار آمنة للنشر  –احمد يونس السبعاوي ، احتالل العراق في المنظور االستراتيجي األمريكي: الواقع ( 3)
 . 281، ص2012والتوزيع ، عمان ، األردن ، 

يران ، مصدر سابق، ص 4))  .246لطيف كامل كليوي، تحليل جغرافي سياسي للسياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وا 
  . 168سين شدر الوحيلي، مصدر سابق، صمحمد ح (5)
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وتعد ايران الدولة الوحيدة في المنطقة التي وقفت الى جانب العراق في حربه على االرهاب، فبعد    
، تعهدت ايران بمساعدة 2014العراق عام ت محافظابعض من هجوم الجماعات االرهابية واحتاللها ل

االسلحة والمعدات الحربية،  بأنواعالعراق ودعمه لوجستيًا وتقنيًا، وفتحت مخازن اسلحتها وزودت العراق 
المسلحة العراقية والحشد الشعبي في  فضاًل عن مشاركة وحدات من الحرس الثوري االيراني مع القوات

االيجابي مع العراق ضد ولكن على الرغم من موقفها  العراقية،ضي تحرير مناطق واسعة من االرا
نجحت في ان تكون العبًا اساسيًا  إذن موقفها يمكن ان يفهم بسعيها لتعزيز نفوذها فيه، االرهاب، إال أ

 في الساحة العراقية. 
نطقة، والسيما اما في الجوانب العسكرية واالمنية فقد فرض احتالل العراق تهديدات امنية كبيرة للم    

ايران، ودفعها الفراغ االمني الذي تولد نتيجة سقوط الدولة في العراق للمشاركة في ترتيب المشهد االمني 
بعد االحتالل، لذلك قامت بتقديم الدعم االمني والعسكري للفصائل الشيعية المسلحة، وكونت عالقات مع 

وقد انطوى هذا االمر على جوانب  .(1)العراقاتلة القوات االمريكية في مجموعات مسلحة تعمل على مق
سلبية اضرت بالوضع االمني في العراق بقادم االيام، فهي الى جانب هدفها في جعل العراق مأزقًا حقيقيًا 

لتنفيذ أجندتها في المنطقة، وجعل الساحة العراقية مسرحًا لتصفية للواليات المتحدة، وعدم اعطائها الفرصة 
حساباتها معها، أسرفت في تزويد الفصائل المسلحة غير المنضبطة بالسالح، وهذا بحد ذاته شكل ازمة 

جعل الحكومات العراقية تواجه صعوبات كبيرة في  إذكبيرة للوضع االمني في العراق من جانب آخر، 
جوانب االمنية وتطبيق القانون، وعدم القدرة على حصر السالح بيد الدولة، وصعوبة السيطرة على ال

 السيطرة على الفصائل المسلحة المنفلتة.
تحوالت مهمة في اتجاه  2003وفي المجال الثقافي شهدت العالقات االيرانية العراقية بعد عام     

واسم المشتركة التي يشترك بها شعبي الدولتين، منها االنفراج والتقارب الثقافي بينهما، متأثرة بعدد من الق
 الدينية والمذهبية والديموغرافية والثقافية، فضاًل عن عالقة الجوار الجغرافي. 

)عليهم ن االغلبية السكانية في كلتا الدولتين من المسلمين الشيعة، ووجود اضرحة اهل البيت إذ إ    
يتوافد ماليين الزائرين كل عام من كلتا الدولتين لغرض السياحة السالم( في كل من ايران والعراق، لذلك 

، نتيجة الحدود الطويلة التي تفصل بينهما  فضاًل عن التداخل الديموغرافي بين سكان الدولتينالدينية. 
الجهات الشمالية الغربية من ايران والجهات الشمالية الشرقية كما هو الحال في بعض العشائر الكردية في 

دولتين، والتي تسكن اقليم العراق، وبعض العشائر العربية التي تتداخل ضمن الحدود الجنوبية بين المن 
 2003واتفقت الدولتان بعد عام  .(2)الشرقية من العراقفي الجانب االيراني والمحافظات الجنوبية  االهواز

،  اللغة الفارسية في الجامعات العراقيةعلى نشر الثقافة واللغة بينهما، لذلك تم تطوير وزيادة عدد اقسام 

                                                           
(1) Joseph Felter and Braian Fishman, Iranian Strategy in Iraq Politics and other means, Combating 

Terrorism Center, New York, 2008, P.55.                           

 .  96( بيداء محمود احمد ، مصدر سابق، ص2)
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وقد ازداد عدد الطلبة العراقيين الدارسين في  ،(1)عن فتح اقسام للغة العربية في الجامعات االيرانية الً فض
   .(2)2019ًا( من كافة االختصاصات عام طالب 6000نية حتى وصل عددهم الى نحو )الجامعات االيرا

استأنفت السياحة بين إيران والعراق ، وظهرت العديد من الشركات التي تولت  2003بعد عام     
اتفقت  2013مسؤولية تنظيم الحمالت السياحية بينهما ، وتوفير كافة مستلزمات السياح ، وفي عام 
ياح ، وخفض الدولتان على فتح مكاتب خاصة للسياحة في المدن اإليرانية والعراقية لتسهيل حركة الس

 (. 57، جدول )بشكل مطرد بينهما سنويًا يزداد عدد السياح  أخذلذلك  ،(3)رسوم السفر بينهما
 (57جدول )

 (2019-2004ن اإليرانيين والعراقيين لكلتا الدولتين للمدة )عدد الوافدو  

 األعوام ت
ن عدد الوافدي

االيرانيين الى 
 المراق

 نالمسافريعدد 
المراقيين الى 

 ايران
 األعوام ت

ن عدد الوافدي
االيرانيين الى 

 المراق

 نالمسافريعدد 
المراقيين الى 

 ايران
1 2004 200000 - 9 2012 1300000 1115220 
2 2005 310000 - 10 2013 1450000 1000000 
3 2006 420000 131900 11 2014 904000 850000 
4 2007 850000 223612 12 2015 1052000 1100000 
5 2008 1200000 295000 13 2016 2600000 1500000 
6 2009 1000000 309000 14 2017 3090382 2000000 
7 2010 1161541 920000 15 2018 3125312 2985100 
8 2011 1287310 1090881 16 2019 4266091 3233909 

 المصدر: 
 .2020منتشر شده در وب سايت اين وزارتخانه ،  جمهورى اسالمى ايران ، وزارت كر شكرى وميراث فرهنكى ، داده هاى .1
 (.2019-2010الجمهورية المراقية ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، المجموعات اإلحصائية السنوية لألعوام ) .2
 . 2020الجمهورية المراقية ، مديرية إحصاءات التجارة ، مسح االنفاق السياسي ،  .3

 

االقتصادي فقد استغلت إيران الفراغ االقتصادي الذي تولد في العراق بعد عام أما في المجال      
، وعملت على االنفتاح على االقتصاد العراقي وكسب سوق رائجة لبضاعتها ، من أجل التخفيف 2003

عن العقوبات االقتصادية المفروضة عليها. وقد شكلت الدولتين لجنة مشتركة بينهما سميت بلجنة التنمية 
قتصادية بين إيران والعراق ، لتطوير العالقات التجارية بينهما ، والسيما تصدير الغاز الطبيعي والطاقة اال

 . (4)الكهربائية الى العراق
                                                           

 .  168( محمد حسين شذر الوحيلي، مصدر سابق، ص1)

  newshttps://almasalah.comالموقع االلكتروني اآلتي:  ،  الكشف عن عدد الطلبة العراقيين الدارسين في إيران( (2

 . 167محمد حسين شدر الوحيلي ، مصدر سابق ، ص( 3)

 . 156، ص المصدر نفسه( 4)
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وقعت الدولتان اتفاقًا يتضمن دفع إيران مليار دوالر كقروض الى العراق لتطوير  2006وفي عام       
موظفين العراقيين في المؤسسات الحكومية المختلفة داخل القطاعات المختلفة ، وتعهدها بتدريب ال

تم االتفاق بين الدولتين على زيادة مساهمة إيران في اعمار البنى التحتية في  2013وفي عام   ،(1)إيران
مليون  100العراق ، وذلك من خالل إقامة المشروعات واالستثمارات في هذا القطاع تقدر بأكثر من )

نشاء سكة حديد لربط إيران بالعراق كخطوة لزيادة  دوالرًا(، والسيما إعادة تأهيل مطار النجف الدولي ، وا 
التبادل التجاري والسياحة الدينية بينهما ، وقد بلغ عدد الشركات اإليرانية التي تقوم بتنفيذ مشاريع 

في قطاعات  2018عام شركة(  79من العراق بنحو ) استثمارية في المحافظات الوسطى والجنوبية
 .(2)ا قطاعات النفط والكهرباء والسكن، والسيممختلفة 

تطور حجم التبادل التجاري بينهما حتى وصل ونتيجة لتحسن العالقات االقتصادية بين الدولتين ،      
(، ولكنه انخفض بعد ذلك بسبب العقوبات 58، جدول )2017مليار دوالر( عام  7.345الى ما قيمته )
وهو  مليار دوالر(. 4.628قيمة قدرها ) 2019حتى شكل في عام ي فرضت على إيران ، االقتصادية الت

مليون دوالر( عام  41بلغت صادرات العراق الى ايران ) إذعلى العموم يميل لصالح إيران بفارق كبير، 
ن أر( لنفس العام ، وهذا دليل على مليار دوال 4.587، بينما بلغت صادرات إيران الى العراق )2019

المنتجات اإليرانية تسيطر على السوق العراقية ، وهو ما أدى الى خلق مشكلة اقتصادية متمثلة بالتبعية 
  االقتصادية الى إيران. 

تأسيسًا على ما تقدم يمكن القول إن ادوات القوة الصلبة هي ما ميزت العالقات اإليرانية العراقية       
، سواء أكان باستخدام القوة العسكرية الفعلية في بعض 2003طوال الحقب الزمنية التي سبقت عام 

مراحلها، ام التهديد باستخدامها في احيان كثيرة ، إذ رأت الحكومات المتعاقبة التي توالت على الحكم في 
كل منهما أنها األسلوب األمثل لحفظ مصالح الدولة واهدافها ، وذلك بسبب الطبيعة التنافسية بينهما ، 

شكالت العالقة ، لذلك سعت كل منهما الى فرض ارادتها وخياراتها على حساب األخرى. وطبيعة الم
فضاًل عن رغبة كل نظام في تأدية إدوار إقليمية أكبر على حساب اآلخر، كما أن للفواعل الدولية 

تغير نظام و  2003واإلقليمية أثرًا مهمًا في تأجيج حدة الصراعات والنزاعات المستمرة بينهما. أما بعد عام 
الحكم في العراق ، عملت إيران على توظيف ادوات قوتها الناعمة في الساحة العراقية ، واالستفادة من 
الثغرات التي ولدها االحتالل االمريكي للعراق في كافة األصعدة ، من اجل التأثير في مجريات األمور 

يدة كانت حريصة على فتح صفحة لخدمة أهدافها ومصالحا ، فضاًل عن ان الحكومات العراقية الجد
 جديدة من العالقات اإليجابية مع الدول المجاورة. 

                                                           

 . 168( علي عبد محمود ، مصدر سابق ، ص1)
عدد الشركات اإليرانية العاملة بالعراق ، تقرير منشور على الموقع االلكتروني : ( 2)

<news<https://www.alsumarid.tv.  
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 (2019-2003)تطور حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق للمدة     (58جدول )

صادرات المراق الى إيران  األعوام ت
 )مليون دوالر(

صادرات إيران الى المراق 
 )مليار دوالر(

التجاري بين اجمالي حجم التبادل 
 الدولتين )مليار دوالر(

1 2003 96 0.588 0.684 
2 2004 25 0.369 0.394 
3 2005 134 1.233 1.367 
4 2006 35 1.718 1.753 
5 2007 92 1.841 1.933 
6 2008 67 4.118 4.185 
7 2009 63 4.559 4.622 
8 2010 46 4.538 4.584 
9 2011 124 4.735 4.859 
10 2012 83 5.678 5.761 
11 2013 68 5.257 5.325 
12 2014 60 6.182 6.242 
13 2015 50 6.206 6.256 
14 2016 55 5.959 6.014 
15 2017 52 7.293 7.345 
16 2018 49 5.922 5.971 
17 2019 41 4.587 4.628 

 .2020بيانات عام ، مديرية الحسابات القومية ،  ية ، الجهاز المركزي لإلحصاء جمهورية المراقال. 1المصدر: 
 .2020جمهورية المراقية ، وزارة التجارة ، دائرة المالقات االقتصادية التجارية ، بيانات عام ال. 2          

 

 

  : ثالثًا: المالقات اإليرانية السورية
، والسيما الصريح والسالم البارد ن العداءبالتأرجح بي 1979العالقات اإليرانية السورية قبل عام  امتازت   

خالل عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ، ويرجع سبب ذلك الى اختالف وجهات نظرهما 
فإيران كانت  ،(1)تهما وعالقاتهما مع القوى العظمىحيال القضايا اإلقليمية ، التي ادت الى اختالف توجها

المتحدة ، فضاًل عن تأييدها الكامل للكيان الصهيوني ،  الياتفي تحالف قوي مع الغرب ، والسيما مع الو 
أما سوريا فقد كانت مرتبطة بتحالف مع االتحاد السوفيتي  ،(2)1960واقدمت على االعتراف به عام 

ن يهدد االستقرار واألمن في لمصالح الغربية من شأنه أية لكدولة راعالسابق ، وهي ترى أن مهمة إيران 
 الشرق األوسط. 

                                                           
(1) Jubin M. Goodarzi, Syria and Iran : Diplomatic Alliance and power Politics in the Middle East, 

Tauris Academic Studies, London, 2006, P.14.   

، 1979حتى قيام الثورة اإليرانية  1945اإليرانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية  –سمر بهلوان ، العالقات السورية ( 2)

 .  322، ص2006(، 3(، العدد )22مجلة جامعة دمشق ، المجلد )
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، وقدمت الدعم لقيام الثورة وأثناء 1979رحبت سوريا بقيام ونجاح الثورة اإلسالمية في إيران عام     
لكيان وا جدية طروحاتها المناهضة للواليات المتحدة األمريكية اندالعها وبعد انتصارها ، كونها تدرك تماماً 

التحالف اإليراني مع  لى أنهاءن نجاح الثورة في إيران سوف يؤدي االصهيوني ، وكانت تأمل في أ
وتعزيز قوتها ، وبالتالي خلق توازن في ميزان القوى ومن ثم دخولها منظومة جبهة المقاومة  .(1)الغرب

الذي كان يميل لصالح الكيان الصهيوني ، السيما بعد انسحاب مصر من محور المقاومة بعد اإلقليمية 
لذلك تحسنت العالقات بين الدولتين  ،(2)1978الكيان الصهيوني عام توقيعها اتفاقية كامب ديفيد مع 

المجاالت الى تحالف بشكل كبير ، وتحولت من عالقات تطابق في المصالح وتبادل المنافع في كافة 
ستراتيجي، والذي يعد االطول تاريخيًا من الناحية الزمنية، واالكثر ثباتًا تجاه التحديات والتحوالت االقليمية 

لمصيرية التي تهم والدولية، وذلك بسبب توافق وجهات نظر الدولتين في العديد من القضايا والملفات ا
نه جاء لتعويض حالة الضعف في المشروع العربي وتبعية اغلب حكومات فضاًل عن أ .(3)المنطقة برمتها

المقاومة في الشرق  المنطقة للغرب. لذلك كانت رغبة ايران وسوريا في تكوين قوة مشتركة تقود جبهة
وقد اعلنت الدولتان منذ االيام االولى  .(4)راتيجيات االمبريالية والصهيونيةاالوسط، وتقف بوجه الست

لتحالفهما العداء للواليات المتحدة والكيان الصهيوني وستراتيجياتهما التوسعية، ودعم حركات المقاومة في 
حياد تجاه القوى العالمية الن وسيناء، والوقوف على الالمنطقة، ودعم جهود سوريا ومصر الستعادة الجو 

  .(5)العظمى
، وعدتها حربًا خاطئة وادانت (1988 -1980)وقفت سوريا الى جانب ايران في حرب الخليج االولى    

ن الهدف منها هو لغرض اضعاف قدرات ايران والعراق، تدرك تمامًا أ ألنهااقدام العراق على هذه الحرب، 
مت على اغالق حدودها مع العراق طيلة مدة الحرب، واوقفت نقل النفط العراقي عبر االنبوب لذلك اقد

الذي يخترق اراضيها الى موانئ البحر المتوسط، وفي المقابل تعهدت ايران بتزويد سوريا بالنفط ضمن 
  .(6)وبأسعار تفضيلية 1982اتفاق عقد بينهما عام 

، وعدتاه تصرف خاطئ وغير مدروس 1990اقية الى الكويت عام عارضت الدولتان دخول القوات العر    
من النظام العراقي، وتوحدتا ضمن الجبهة المعارضة الجتياح الكويت، وعلى الرغم من مشاركة سوريا مع 

                                                           

(، مركز 316شفيع ابو منجل ، خلفيات المواقف اإليرانية اتجاه العراق المحتل ، مجلة المستقبل العربي ، العدد )( 1)
 . 54، ص2005دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 

(2) William, B, Quandt, Camp David: Peacemaking and Politics, Brookings institution Press, London, 

2016, P.27.                                                               

ر علي حسن باكير، الثورة السورية في المعادلة االيرانية التركية: المأزق الحالي والسيناريوهات المتوقعة، تقري 3))
 . 6، ص2012منشور على موقع المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر، 

االيرانية انموذجًا( سلسلة ملفات، تقرير منشور على المركز العربي  -موسى الغرير، العالقات العربية االيرانية )السورية 4))
 . 4، ص2011لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر، 

(، رسالة 2003 -1979االيرانية ) -( هند احمد محمد فكري، أثر المتغيرات االقليمية والدولية على العالقات السورية5)
 .  29، ص2014ماجستير، كلية االقتصاد، جامعة القاهرة، 

والعالقات سالم سفاف ، دور إيران اإلقليمي في المشرق العربي )سوريا ولبنان(، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد  6))
 . 126، ص2005الدولية ، جامعة حلب ، 



 المستقبلية وآفاقها األوسط الشرق في الذكية إيران لقوة الجيوبولتيكي التأثير .............الفصل الخامس :..

  [261] 
 

ن ذلك لم يؤثر في عالقات الدولتين، بل القوات العراقية من الكويت، إال أ إلخراجقوات التحالف الدولية 
ذلك تمكنت ايران من خالل عالقتها بسوريا من اقامة عالقات مع دول التحالف، وقبولها  على العكس من

  .(1)نها لم تشارك بقوات عسكرية فيهأ في معسكر التحالف، على الرغم من
ركان تمامًا توافقت وجهات نظر الدولتين حول رفضهما احتالل العراق، وذلك النهما يد 2003في عام    
البوابة لتنفيذ المشروع االمريكي الصهيوني في المنطقة، الذي يهدف الى اعادة  العراق هون احتالل بأ

نهما من ضمن الدول التي على شرذمتها واضعافها، والسيما أ ترتيب المنطقة وفق اسس جديدة تعمل
ب عام ومثلت حر  .(2)لإلرهابحددتها الواليات المتحدة المشمولة بالتقسيم، وعلى رأس الدول الداعمة 

بين حزب اهلل في لبنان والكيان الصهيوني االختبار الحقيقي لمتانة التحالف االيراني السوري،  2006
  .(3)وانتصار المقاومة في جنوب لبنان الذي بفعله ادى الى هزيمة الكيان الصهيوني

لحة والجيش ، واتساع رقعة المواجهات بين الجماعات المس2011عندما بدأت االحداث في سوريا عام    
السوري، وقفت ايران الى جانب الحكومة السورية ودعمتها بقوة، وعدتها مؤامرة خارجية تحركها الواليات 

اعتبارها جزءًا من محور المتحدة والكيان الصهيوني وحلفائهما في المنطقة، من اجل اضعاف قوة سوريا ب
ير خريطة توازنات القوى في المنطقة، يمن تغتخشى  ألنها ، وجاء موقف ايران الداعم لسوريا .(4)المقاومة

، وليس الحراك باإلصالحوخسارتها ألكبر حلفائها، لذلك اكدت انها تؤيد الحراك الشعبي السلمي والمطالبة 
المسلح المدعوم من الخارج، وشهد هذا الدعم ابعادًا مختلفة وعلى كافة االصعدة السياسية واالقتصادية 

 والعسكرية واالمنية. 
اما على الصعيد االمني والعسكري، فقد كان المنطلق االمني هو االساس للتحالف االيراني السوري في    

 .(5)حيان كثيرةبدايته، بسبب تزايد التهديدات لهما التي ال تخلو من التهديد باستخدام القوة العسكرية في ا

للتعاون االمني والعسكري خالل االعوام ن أمن سوريا من أمنها، لذلك وقع الطرفان اتفاقيات وترى ايران أ
والصواريخ  باألسلحةيد سوريا على قيام ايران بتزو ، شملت هذه االتفاقيات 2007، 2006، 2004
 -صواريخ االرض، وقيامها بمساعدة سوريا بإنشاء مصانع لصنع وتطوير االسلحة، ومن بينها  البالستية

  .(6)ارض البعيدة المدى
                                                           

(، رسالة ماجستير ، كلية 2013-2001شنين محمد المهدي ، السياسة الخارجية اإليرانية تجاه دول المشرق العربي )( (1
  . 133، ص 2014بسكرة ، الجزائر،  -الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خضير 

(2) Bruce Cumings, and his Colleagues, Inventing the axis of evil: the truth about North Korea- Iran- 

and Syria, the new press, New York, 2004, P.159.         

(، مركز 331( خيري الدين حسيب، حول الحرب االسرائيلية على لبنان وتداعياتها، مجلة المستقبل العربي، العدد )3)
 .  38، ص2006وحدة العربية ، بيروت، دراسات ال

 -2011في المنطقة العربية دراسة مقارنة: سوريا واليمن ) ( دنيا محسن محمود عبده، االتجاهات العامة للمصالح االقليمية اليران(4
  . 50، ص2016(، المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية االقتصادية والسياسية، القاهرة ، مصر، 2016

 . 184شنين محمد المهدي، مصدر سابق، ص (5)

االيرانية في عهد الرئيس بشار االسد، مجلة التربية والعلم، المجلد  -( اميره اسماعيل محمد العبيدي، العالقات السورية6)
 .  5، ص2010(، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة الموصل 3(، العدد )17)
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، ارسلت ايران وحدات من الحرس الثوري 2011وضاع االمنية في سوريا بعد عام وعندما تأزمت اال    
االيراني والمتطوعين للقتال الى جانب الجيش السوري للقضاء على الجماعات االرهابية، وقد قدر عدد 

 من الحرس الثوري االيراني الف مقاتاًل( 70نحو )ب 2014المقاتلين في ذروة المعارك في سوريا عام 
والمعدات العسكرية  باألسلحةفضاًل عن تزويد الجيش السوري  .(1)لمتطوعين من بعض الدول اإلقليميةوا

في  ية، وكان لهذا الدعم االثر المهمالمتطورة، والخبراء العسكريين والفنيين لتدريب القوات المسلحة السور 
 التي استولى عليها المسلحون منذ بداية االزمة.  لألراضياستعادة الحكومة السورية 

، بعد ان 2003عام د وفي المجال الثقافي شهدت العالقات االيرانية السورية تطورًا كبيرًا، والسيما بع   
في المجاالت التعليمية والثقافية، والتي تضمنت برامج للتعاون العلمي  (مذكرة تعاون 11وقع الجانبان )
ي، وتسهيل تقديم المنح الدراسية، وتبادل الخبرات العلمية، ونقل التكنولوجيا االيرانية الى والثقافي والبحث

فضاًل عن قيام ايران بفتح عدد من المراكز  .(2)ا بالتجهيزات االيرانية المتطورة، وتزويده الجامعات السورية
الشباب السوري بمخاطر الغزو والمؤسسات الثقافية في سوريا لترسيخ مبادئ الدين االسالمي، وتعريف 

وقعت الجامعات االيرانية والسورية  2011وفي عام (. 59، جدول ) الثقافي الغربي ضد الشباب المسلم
مذكرات تعاون علمية في شتى االختصاصات، تضمنت تنظيم الزيارات للمسؤولين واالكاديميين في التعليم 

سية في الجامعات السورية، وتعهدت ايران بتقديم تسهيالت العالي ولكلتا الدولتين، وفتح اقسام للغة الفار 
كبيرة للطلبة السوريين الراغبين بالدراسة في الجامعات االيرانية، وقد قدر عدد الطلبة السوريين الدارسين 

 .  (3)طالبًا( في مختلف االختصاصات 20000نحو ) 2019في الجامعات االيرانية عام 
  (2018-2000للمدة )أهم المؤسسات الثقافية التي فتحت في سوريا بالتعاون مع ايران  ( 59جدول )

 الوظيفة سنة االنشاء  اسم المؤسسة  ت

طبع الكتب والمؤلفات والبحوث، وانتاج البرامج واالفالم  2005 المركز الثقافي االسالمي في الالذقية  1
 والمسلسالت الثقافية

 تقديم المساعدة للمحتاجين 2000 في الالذقية جممية البستان الخيرية 2
 مختصة بالملوم االسالمية والفقه 2005 مدرسة الرسول االعظم في دمشق 3
 مختصة بالمملومات واالتصاالت والملوم البحرية 2008 جاممة الفارابي الخاصة 4
 طبع وتوفير الكتب والمؤلفات بجميع اللغات  2009 المستشارية الثقافية االيرانية في دمشق 5
 نشر تماليم الدين االسالمي بين الشباب                                              2014 مجمع الصراط الثقافي في السيدة زينب )ع( 6

تسهيل تقديم المنح الدراسية، وتنظيم دورات لتمليم  2018 المركز الثقافي في دير الزور 7
 اللغة الفارسية، ونشر تماليم الدين االسالمي 

سيمو للدراسات واالبحاث المصدر : نورا بندراي، التغلغل الثقافي االيراني في سوريا: االدوات والتداعيات، تقرير منشور على مركز 
       Paris.Com-https://WWW.almarjie     .5، ص2020ية حول الدول االسالمية، االستشراف

                                                           

لالبحاث والدراسات االستراتيجية ، رشيد حوراني ، ارتدادات التدخل العسكري اإليراني في سوريا ، مركز طوران  (1)
  . 9، ص2017

  . 186شنين محمد المهدي، مصدر سابق، ص (2)
االدوات التعليمية واالجتماعية، تقرير وصفي تحليلي منشور على موقع  -( ياسين جمول ، التغلغل الثقافي االيراني في سوريا3)

  .WWW.SYDIALOGUE.ORG. 14، ص2020مركز الحوار السوري، 

https://www.almarjie-paris.com/
http://www.sydialogue.org/
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ة وصلت الدولتان الى مراحل متقدمة في هذا المجال، بعد توقيعهما مذكرة تفاهم وفي مجال السياح    
 ق السياح الى، من اجل تنشيط تدف2009لتنظيم السياحة، وتسهيل اجراءات السفر امام السياح عام 

عام  ًا(ايراني اً سائح 1120000وقد استقبلت سوريا نحو ) ية في كل منهما،المراقد الدينية والمناطق السياح
انخفض عدد السياح بينهما بسبب االوضاع االمنية في سوريا، وبعد عام  2011، ولكن بعد عام 2010
 تقرار الى اكثر المناطق والمدن السوريةبدأ نمو قطاع السياحة في سوريا من جديد بعد عودة االس 2017

اإليرانيين الى سوريا عام ، لذلك عاودت الرحالت السياحية نشاطها بين الدولتين، وقد وصل عدد الزائرين 
 90باإلقامة فيها لمدة )وفي المقابل سمحت ايران للمواطنين السوريين  ،(1)ًا(زائر  500000نحو ) 2019
 63000نحو ) 2019ن الى ايران عام من دون تأشيرة سفر، وقد بلغ عدد السياح السوريي (يوماً 
  .(2)ًا(سائح
من اجل اقامة مشاريع  التاالتفاق بين الدولتين على بروتوكاما على الصعيد االقتصادي تم     

اقتصادية مشتركة، السيما في مجال الطاقة والتجارة والنقل والزراعة والصناعة، واصبحت سوريا تعتمد 
بشكل كبير على استثمارات الشركات االيرانية، وعلى الخبرات االيرانية في انشاء وتطوير البنى التحتية 

ى اصبحت استثمارات الشركات االيرانية في سوريا والمشروعات االقتصادية في القطاعات المختلفة، حت
ففي  ،(3)2019عام  (مليار دوالر 1.5يها، بحجم استثماري بلغ نحو )تشكل ثلثي اجمالي االستثمارات ف

، فضاًل عن 2007الكهرباء في سوريا عام  إلنتاجمجال الطاقة الكهربائية افتتحت ايران ثالث محطات 
وقعت سوريا اربعة  2013، وفي عام ة القديمة تأهيل المحطات السوري بأعادهقيام الشركات االيرانية 

وفي مجال طاقة الوقود  .(4)اقة الكهربائية مع شركات ايرانيةعقود إلنشاء محطات جديدة لتوليد الط
ثالثة )، تقضي بتصدير ايران (2006 -1982)االحفوري وقع الطرفان اتفاقيات تعاون خالل االعوام 

، فضاًل  منخفضة بأسعار، وتزويد سوريا بالنفط الخام  من الغاز الطبيعي الى سوريا سنوياً  (3م مليارات/
 .(5)الف برميل( 140يا بطاقة انتاجية قدرت بنحو )عن انشاء ايران مصفاة لتكرير النفط الخام في سور 

 60الى نحو )بكلفة تصل  السيارات في سوريا إلنتاجُانشأت ايران مصنع سيمامكو  2006وفي عام 
انشات مصنعًا آخر  2008السيارات، وفي عام  إلنتاج، بواسطة شركة خوردو االيرانية مليون دوالر(

ونتيجة للعالقات االقتصادية المتطورة تضاعف حجم التبادل التجاري بينهما خالل  .(6)سيارات الشام إلنتاج
كنه انخفض عام ، ول2017عام  (مليون دوالر 869وصل الى ما قيمته )، حتى 2019 -2000االعوام 
 (.60بسبب العقوبات االقتصادية على ايران، جدول ) (مليون دوالر 550الى نحو ) 2019

                                                           
 .  2020( الجمهورية السورية، وزارة السياحة، بيانات منشورة على موقع الوزارة، (1

 .  2020( جمهورية ايران االسالمية، وزارة السياحة والتراث الثقافي، بيانات منشورة على موقع الوزارة، 2)

        Feature-01<htpps://diyaruna.com( تقرير منشور على الموقع االلكتروني اآلتي: 3)

 . 181شنين محمد المهدي، مصدر سابق، ص (4)
 . 334( سمر بهلوان، مصدر سابق، ص5)
، وآخرون، النفوذ االيراني في المشرق العربي والعراق، سلسلة ترجمات، المركز الدولي للدراسات ( فريد ريك كاجان6)

 .  6، ص2008المستقبلية واالستراتيجية، القاهرة، 



 المستقبلية وآفاقها األوسط الشرق في الذكية إيران لقوة الجيوبولتيكي التأثير .............الفصل الخامس :..

  [264] 
 

 (     60جدول )
 ( 2019 -2000تطور حجم التبادل التجاري بين ايران وسوريا للمدة )

صادرات سوريا الى  االعوام ت
 ايران/ مليون دوالر

صادرات ايران الى سوريا/ 
 ون دوالرملي

اجمالي حجم التبادل التجاري بين 
 الدولتين/ مليون دوالر

1 2000 1.396 38.523 39.919 
2 2001 1.709 52.475 54.184 
3 2002 3.716 62.937 66.653 
4 2003 3.356 70.791 74.147 
5 2004 4.450 115.673 120.123 
6 2005 6.451 186.127 192.578 
7 2006 9.311 236.499 245.810 
8 2007 14.986 330.219 345.205 
9 2008 15.972 316.319 332.291 
10 2009 19.941 378.980 398.921 
11 2010 29.361 524.487 553.848 
12 2011 26.226 372.982 399.208 
13 2012 21.445 219.235 240.680 
14 2013 9.308 189.004 198.312 
15 2014 6.112 174.297 180.409 
16 2015 14.992 295.430 310.422 
17 2016 35.918 833.197 479.912 
18 2017 32.775 741.636 869.115 
19 2018 29.815 588.937 618.752 
20 2019 27.991 522.019 550.01 

  .2020، وصادرات ايران باسورية واردات ايران ، حساب  ركالمصدر: جمهورى اسالمى ايران ، كم

 
ن ادوات القوة الناعمة هي االسلوب الذي ميز العالقات االيرانية السورية أ من خالل ما سبق يتضح    

لم يكن  1979طوال مراحلها الزمنية، وحتى المدد الزمنية التي سبقت الثورة االسالمية في ايران عام 
رؤاهما حيال القضايا المصيرية  الكبير في ألدوات القوة الصلبة شيئًا يذكر بينهما، وهذا ناتج من التطابق

على الساحتين االقليمية والدولية، لذلك استطاعت العالقات بينهما المحافظة على قوتها وثباتها في 
القات الى تحالف ستراتيجي الذي امتاز مواجهة كل التحديات التي حاولت اضعافها، وتطورت هذه الع

 ًا. نه احد اقوى التحالفات االقليمية واطولها عمر بأ
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 رابمًا: المالقات االيرانية السمودية 
شهدت العالقات االيرانية السعودية منعطفات كثيرة ومتنوعة عبر مراحلها الزمنية المختلفة، تأرجحت     

بين التوتر والصراع احيانًا كثيرة وما يشبه االنفراج في بعض االحيان، ولكنها على العموم تتبع بالدرجة 
كل منهما في المنطقة، وعلى االساس عالقة كل منهما بالغرب، والتي تعتمد على االدوار التي يؤديها 

ياسي فعلى الصعيد الس ،(1)مدى استعداد كل منهما لقبول وتنفيذ الستراتيجية االمريكية في كل مرحلة زمنية
     تين مرت بها العالقات اإليرانية السعودية: سيمكن أن نميز مرحلتين رئي

، شكلت الدولتان 1979عام خالل المرحلة الزمنية التي سبقت : 1979المرحلة التي سبقت عام  .1
ين الرئيسين الراعيين للمصالح الغربية في الشرق االوسط ، لذلك شكل هذا العامل دورًا مهمًا ر المحو 

ة الى تطبيق في تقارب رؤاهما حيال بعض القضايا، وعلى أثر ذلك سعت الواليات المتحدة األمريكي
االنسحاب البريطاني من الخليج بداية عقد  الفراغ األمني الذي تولد على اثر مبدأ الدعامتين لملئ

التسعينيات من القرن الماضي ، الذي تمثل بدعم كل من إيران والسعودية ومساعدتهما للحفاظ على 
المصالح الغربية في الشرق األوسط ، والوقوف بوجه محاوالت االتحاد السوفيتي لتعزيز نفوذه في 

، 1979بينهما حتى قيام الثورة االسالمية في إيران عام لذلك استمرت العالقات الودية  .(2)المنطقة
افسية بين الدولتين الطبيعة التنبعض المراحل الزمنية بسبب  الرغم من حدوث بعض التوتر فيعلى 

ة، كالتنافس على قيادة العالم االسالمي والشرق االوسط، واالختالف االيديولوجي، في جوانب عد
 عن اختالف وجهات نظرهما ازاء العديد من االحداث واالختالف في انظمة الحكم، فضالً 

  .(3)والمستجدات التي تحدث في المنطقة
انعطافه جديدة  1979شكل نجاح الثورة االسالمية في ايران عام  :  1979المرحلة التي تلت عام  .2

بدأ الصراع الحقيقي بينهما، وذلك بسبب الرؤى الجديدة التي جاء  إذفي العالقات االيرانية السعودية، 
بها قادة الثورة في ايران حيال القضايا واالحداث االقليمية والدولية، والتي تتعارض مع رؤى وتطلعات 

فمنذ األيام األولى للثورة نادى قادتها بضرورة تغيير انظمة  ض دول المنطقة، والسيما السعودية،بع
الحكم الدكتاتورية في المنطقة، ومساعدة الشعوب االسالمية لالستفادة من مبادئ الثورة االيرانية من 

ا وبين اجل التخلص من انظمتها الفاسدة، لذلك أوجدت هذه الرؤية الثورية االيرانية توترًا بينه
 .(4)مبادئ ثورتها الى الدول المجاورةنية الحكومة االيرانية الجديدة تصدير اعتبرتها السعودية، التي 

وبدأت الخطابات المتشنجة بينهما، التي غلبت عليها في احيان كثيرة لغة التهديد والوعيد باستخدام 
 القوة العسكرية. 

                                                           
(1) Banafsheh Keynoush, Saudi Arabia and Iran: Friends or Foes? Palarave Macmillan, U.S, 2016, p.17.  

عدنان كاظم جبار الشيباني، الوزن الجيوبوليتيكي للمملكة العربية السعودية، اطروحة دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة  2))
 .235، ص2011البصرة، 

دراسة سياسية، مركز الدراسات االقليمية،  2001 -1979السعودية  -محمد سالم احمد الكواز، العالقات االيرانية3) )
 .13، ص2007السنة الرابعة،  ، جامعة الموصل،7العدد 

 .   167( فهد مزبان خزار الخزار، مصدر سابق ، ص4)
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ة مع الواليات المتحدة والكيان وعملت الحكومة الجديدة في ايران بقطع عالقات ايران التي كانت قائم   
الصهيوني، واغالق السفارة االمريكية في طهران وطرد موظفيها، لذلك اتخذت السعودية موقفًا مناوئًا لها 
بحكم ارتباط مصالحها مع مصالح الواليات المتحدة، وهو ما دفع قادة الثورة في ايران الى توجيه االتهام 

دة والراعية لمصالحها في وانها الوكيل الرئيس للواليات المتح ،(1)لإلسالمودية باإللحاد ومعاداتها الى السع
ودعمته الى جانب العراق في حرب الخليج األولى ، كل ذلك اسهم بوقوف السعودية  .(2)المنطقة

ية السعودية خالل عقد ، لذلك تدهورت العالقات االيران بمساعدات اقتصادية ودبلوماسية سخية
  .(3)اتيالثمانين

 إذحدث تغير في مجرى العالقات المتوترة بين الدولتين،  1991خالل حرب الخليج الثانية عام      
ادانت ايران دخول القوات العراقية الى الكويت، وطالبت باالنسحاب الفوري وغير المشروط للقوات 

التوتر بينهما، وقد مثل  بإزالة اً قف االيراني، وكان لهذا الحدث أثر العراقية، وقد رحبت السعودية بالمو 
، 1997حصول التيار االصالحي على الحكم في ايران، والسيما في عهد الرئيس محمد خاتمي بداية عام 

وهو المعروف بانفتاحه على دول العالم، وانتهاجه ستراتيجية تستند الى التواصل وعدم القطيعة والمواجهة 
وتوجت هذه العالقات بعقدهما اتفاقية امنية  ،(4)القات بينهمارًا مهمًا بعودة العالمتشددة مع دول الجوار، دو 

  .(5)طر والتحديات التي تواجه المنطقةلمواجهة المخا 2001عام 
، واالحداث التي وقعت في بعض الدول العربية بما يسمى بثورات 2003نتج عن احتالل العراق عام    

، فراغ امني وسياسي في هذه 2011بدءًا من عام الربيع العربي والتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية 
سعت كل منهما لتوسيع دائرة نفوذها في الدول  إذ افسًا شرسًا بين ايران والسعودية،الدول، وهو ما ولد تن

االقليمية على حساب االخرى، باعتبارهما القوتين االبرز في المنطقة في الوقت الراهن، وبدت جليًا 
من دولة، لذلك تنزعج السعودية من اية تقارب ايراني مع دول الخليج، وتعده مصالح كل منهما في اكثر 

تعديًا صارخًا على نفوذها الستراتيجي، وبالمقابل تعد ايران التدخل السعودي في دول محور المقاومة 
 تجاوزًا على مناطق نفوذها، وهو ما ادى الى خالفات قوية بينهما وصلت الى التهديدات باستخدام القوة

 العسكرية، او استخدامها الفعلي في احيان ومناطق معينة، كما هو الحال في اليمن وسوريا والعراق. 
                                                           

 . 18محمد سالم احمد الكواز، مصدر سابق، ص 1))
(، رسالة ماجستير، معهد الدراسات 2000 -1990رنده مصطفى عبد الرحمن، العالقات االيرانية السعودية ) (2)

 . 43، ص2004االفريقية واآلسيوية، جامعة الخرطوم، 
(3) Dillip Hiro, The longest war: The Iran- Iraq Military Conflict, Rougledge, London, 1990, P.250.  

(4) Gwenn Okrohlik, Saudi Arabian- Iranian Relations: Exiemal  Repprochment and international  

Consolidation, Middle east policy, Vol.10, No. 2, 2003, P.114.   

( فهد مزبان خزار الخزار، العالقات االيرانية السعودية: التطورات الراهنة وآفاق المستقبل، منشورات مركز (5
 .   6، ص2003ات االيرانية، جامعة البصرة، الدراس



 المستقبلية وآفاقها األوسط الشرق في الذكية إيران لقوة الجيوبولتيكي التأثير .............الفصل الخامس :..

  [267] 
 

بعد هذه االحداث رأت دول الخليج، السيما السعودية، ضرورة اشراك الواليات المتحدة االمريكية في       
لعدم ثقتها بالجانب االيراني، تحقيق االمن في الخليج بصورة خاصة، والشرق االوسط بصورة عامة، وذلك 

ن التهديد االمني ة من المنطقة. في حين ترى ايران أوفقدان االمن واالستقرار في دول ومناطق عديد
ن االمن في الخليج هو من ط هو الوجود العسكري االمريكي، وأاالخطر في الخليج والشرق االوس

تها دول الخليج مع الدول المنية والعسكرية التي عقدمسؤولية الدول المطلة عليه، لذلك انتقدت االتفاقيات ا
  .(1)الغربية
عارضت السعودية البرنامج النووي االيراني، على الرغم من انها رحبت بامتالك ايران التكنولوجيا     

العسكرية، وهو ما يؤدي  لألغراضن يتحول هذا البرنامج السلمية، ولكنها تتخوف من أ لألغراضالنووية 
لذلك اتجهت السعودية الى تطوير قدراتها  ،(2)ين القوى في المنطقة لصالح ايراناث خلل في مواز الى احد

العسكرية، واخذت دول الخليج االخرى تحذو حذوها، وهو االمر الذي ادى الى توسيع حدة الخالف القائم 
ن الواليات المتحدة االمريكية تتعامل مع ازمة البرنامج النووي ن أبين الدولتين بشكل اوسع. فضاًل ع

االيراني في اطار تحقيق اهداف ستراتيجية في المنطقة، فهي تزرع المخاوف بصورة مستمرة لدى دول 
، وذلك من اجل اغراق هذه الدول بصفقات بيع االسلحة  النووية لألسلحةالخليج من خطر امتالك ايران 

ها اصاًل وربما لم تستخدمها على االطالق، وهو ما ولد سباقًا للتسلح في هذه المنطقة التي ال تحتاج ل
 الحيوية من العالم. 

تمثل المرحلة الحالية من اكثر المراحل توترًا في العالقات االيرانية السعودية، والتي تتمحور اساسًا    
المي، وعدم الثقة المستحكم على حول الصراع على النفوذ في الشرق االوسط، وقيادة العالم االس

ها تحوالت واحداث خطيرة هددت أمنها شهد بعض إذا، والذي انعكس بدوره على دول المنطقة، معالقاته
تتهم السعودية ايران بممارسة الضغط  إذواستقرارها. واستمرار لغة التهديدات واالتهامات بينهما، 

ومنها بعض الدول الخليجية والتدخل في شؤونها  الجيوسياسي والجيواقتصادي على بعض دول المنطقة،
ن السعودية تحاول ها في المنطقة. بينما ترى ايران أالداخلية، والتي تهدف من وراء ذلك الى توسيع نفوذ

توسيع مناطق نفوذها في المنطقة، ومن اجل تحقيق ذلك تحالفت مع الواليات المتحدة، الذي تعتبره بانه 
ها وضد مصالحها، وقد نتج عن هذا التحالف صناعة الجماعات االرهابية موجه بالدرجة االساس ضد

بالتعاون مع اطراف دولية واقليمية اخرى، وتقدمها وتوسعها في مناطق واسعة من سوريا والعراق واليمن، 
 والتي تعدها ايران جزءًا من محور المقاومة في المنطقة. 

                                                           

االسباب والتداعيات وآاليات المواجهة ، مركز دراسات استراتيجية  –الخليجية  –اشرف كشك ، توتر العالقات اإليرانية  1))
 . 19، الجزائر ، ص

واثرها في استقرار الشرق  2015( رسل ابراهيم مردان، وسعدون شالل ظاهر، العالقات االيرانية السعودية بعد عام 2)
 .  23، ص2020(، كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ، 32االوسط، مجلة البحوث الجغرافية، العدد )
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تهما االقتصادية بعالقاتهما السياسية كثيرًا، فضاًل عن اما على الصعيد االقتصادي فقد تأثرت عالقا   
تأثرها بعالقات كل منها الخارجية مع دول العالم االخرى، لذلك واجهت صعوبات كبيرة بسبب التوتر الذي 

 خيم على عالقاتهما السياسية والدبلوماسية في احيان كثيرة. 
ينيات، وذلك لتوفر الرغبة لدى مسؤولي الدولتين بدأت العالقات االقتصادية بينهما نهاية عقد الثمان   

االقتصادي مع اآلخر قد  ن التعاونطوير عالقاتهما االقتصادية، بعد أن اقتنع كل منهما أبضرورة ت
-1997)وار الجغرافي والمصالح المشتركة، وفي نهاية عقد التسعينيات، وتحديًا خالل االعوام يفرضه الج

تم االتفاق من قبل اللجنة  2001اقيات االقتصادية بينهما، وفي عام تم توقيع عدد من االتف (1999
وهو ما ادى الى انعاش حجم  ،(1)%(5الرسوم الكمركية بينهما الى )االقتصادية المشتركة على تخفيض 

التبادل التجاري بينهما، واصبحت عالقاتهما االقتصادية بأحسن حاالتها، ووصل حجم التبادل التجاري 
ن توقفت (، ثم اخذ باالنخفاض الى أ61دول )، ج2005عام  (مليون دوالر 931نحو ) ىبينهما ال

  متأثرة بتأزم العالقات السياسية بينهما. 2015عالقتهما االقتصادية عام 
 ( 61جدول )

  2014 -1990تطور حجم التبادل التجاري بين ايران والسعودية للمدة 
 حجم التبادل التجاري/ مليون دوالر االعوام ت دوالرحجم التبادل التجاري/ مليون  االعوام ت
1 1990 48 14 2003 683 
2 1991 43 15 2004 785 
3 1992 55 16 2005 931 
4 1993 68 17 2006 500 
5 1994 73 18 2007 485 
6 1995 87 19 2008 450 
7 1996 158 20 2009 480 
8 1997 290 21 2010 395 
9 1998 194 22 2011 375 
10 1999 250 23 2012 219 
11 2000 265 24 2013 206 
12 2001 282 

25 2014 248 
13 2002 450 

 . 2015،  باسموديةالمصدر: جمهورى اسالمى ايران ، كمرك ايران ، حساب واردات وصادرات ايران 
                                                           

(، رسالة 2005 -1997تها على دول الجوار العربي )فداء يوسف ابو جزر، العالقات االيرانية السعودية وانعكاسا1) )
 . 120، ص2014ماجستير، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة االزهر، غزة، 
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مما سبق يتضح أن ادوات القوة الصلبة هي االسلوب الطاغي في العالقات االيرانية السعودية، سواء      
اكان من خالل التهديد باستخدامها، ام استخدامها الفعلي في بعض المناطق والدول من المنطقة التي 

، ويرجع ذلك الى 1979تشهد منافسة شديدة بينهما من اجل توسيع نفوذهما فيها، والسيما بعد عام 
 التنافس الشديد بين الدولتين، كونهما القوتين االبرز حاليًا في المنطقة.

   

  خامسًا : المالقات اإليرانية الباكستانية
ارتكزت العالقات اإليرانية الباكستانية على مصالح كثيرة تصب في مصلحة كل منهما ، وتطابق     

المصيرية ، لذلك سعى الطرفان خالل المراحل الزمنية المتعاقبة وجهات نظرهما حيال العديد من القضايا 
الحفاظ عليها ، على الرغم من تأثرها ببعض القضايا التي تبرز بين الحين واآلخر، والتي يعمل الطرفان 
على معالجتها وتسويتها في كل مرة ، حفاظًا على ديمومة العالقات االيجابية بينهما ، كقضية افغانستان 

قة كل منهما بالواليات المتحدة االمريكية والهند والسعودية ، ومشكلة الجماعات المسلحة وعمليات ، وعال
 التهريب على الحدود بينهما. 

فعلى الصعيد السياسي توجت العالقات االيجابية بينهما باشتراكهما في بعض االحالف والمنظمات     
، ومنظمة المؤتمر االسالمي، ومنظمة التعاون االقليمي للتنمية 1955االقتصادية ، كحلف بغداد عام 

ب الباكستان في ، ووقوف ايران الى جان1985، ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية عام 1964عام 
، وتطابق وجهات نظرهما حول رفضهما االحتالل السوفيتي 1965الحرب التي وقعت بينها وبين الهند 

 . (1)1979ألفغانستان عام 
رة القلق لدى القادة االيرانيين الى اثا 1996ادت سيطرت حركة طالبان على الحكم في افغانستان عام    

الفوضى في هذا البلد ، وعدم االستقرار في حدودها الشرقية ، وما  ن ذلك سوف يؤدي الى اثارةباعتبار أ
قته حركة طالبان من يشكله من خطر على مصالحها في جوارها الشرقي. وعلى الرغم من الدعم الذي تل

ن نية ، وذلك بسبب قناعة الدولتين أن ذلك لم يؤثر على العالقات اإليرانية الباكستاالباكستان ، إال أ
 . (2)زمة االفغانية تتطلب التعاون بينهمامعالجة اال

وعلى الرغم من الضغوط التي مارستها الواليات المتحدة االمريكية على الحكومة الباكستانية الرامية الى    
ارباك إيران باألزمة االفغانية من خالل دعم الجماعات االفغانية المسلحة ضد إيران ، ودعمها لمساعي 

ن سيا، إال أل اضعاف دور إيران في جنوب ووسط آتها مع الباكستان، من اجالسعودية لتعزيز عالقا
 . (3)الباكستان حرصت على االبقاء على عالقات متزنة مع جارتها إيران

                                                           

فاطمة الصمادي ، باكستان وإيران : مصالح متشابكة وعالقات متعثرة ، مركز الجزيرة للدراسات ، الدوحة ، قطر ،  (1)
 . 2، ص 2015

(، مجلة ابحاث كلية 1998-1979موقف إيران من التطورات السياسية في افغانستان )الكواز ، محمد سالم احمد  (2)
 .  277، ص2007(، مركز الدراسات االقليمية ، جامعة الموصل ، 1(، العدد )5التربية االساسية ، المجلد )

( ، رسالة 2001_1991الجوار الشرقي في الفترة )فاتنة محمد خليل بيضون ، المواقف السياسية الخارجية اإليرانية تجاه دول  (3)
 . 109، صـ 2014ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، جامعة بيرزيت ، فلسطين ، 



 المستقبلية وآفاقها األوسط الشرق في الذكية إيران لقوة الجيوبولتيكي التأثير .............الفصل الخامس :..

  [270] 
 

قلقًا كبيرًا الى إيران، وبدرجة اقل الى الباكستان ،  2001شكل االحتالل االمريكي ألفغانستان عام   
مع الواليات المتحدة االمريكية ، ولكن على الرغم من ذلك استطاعت كل  بسبب عالقة الباكستان الطبيعية
، وتقديمها الدعم والمساندة لهاصالحها ، ر والجماعات المسلحة االفغانية لمنهما استثمار بعض العناص

وخالل هذه المرحلة عززت السعودية  ،(1)واستخدامها كورقة ضغط ضد القوات العسكرية االمريكية المحتلة
قاتها مع الباكستان بصورة اكثر ، السيما بعد دفع الواليات المتحدة االمريكية بضرورة اقامة تحالف عال

ن صناع القرار في ح إيران في جنوب ووسط آسيا ، إال أبين السعودية والباكستان ، موجه ضد مصال
الشرق االوسط على الباكستان كانوا حريصين على تجنب االنخراط في تحالفات مع اطراف معينة في 

ن طائفي داخل الباكستان ، والسيما أن المسلميحساب اطراف اخرى ، وذلك خوفًا من تجدد الصراع ال
من اجمالي سكانها ، وعلى اثر ذلك زار الرئيس اإليراني محمد  (%20)الشيعة يشكلون نسبة تقدر بنحو 

ومن هذا المنطلق رفضت الباكستان طلب . (2)، لتعزيز التعاون بين الدولتين2002خاتمي الباكستان عام 
نها رفضت ، فضاًل عن أ 2015ن في اليمن عام السعودية المشاركة في التحالف الذي قادته ضد الحوثيي

 . (3)ع مع الكيان الصهيونيالتطبي
تعززت العالقات بين الدولتين بشكل اكثر بعد حصول حزب االنصاف على الحكم  2018وفي عام     

، وهو المعروف بعالقته الجيدة مع إيران ، ولذلك تطابقت وجهات نظرهما حول ضرورة  في الباكستان
نسحاب منها الذي اتخذته عام تحقيق االستقرار في افغانستان بعد قرار الواليات المتحدة االمريكية اال

ة فيه ، ن يعاد سيناريو الحرب االهلي، وذلك ألنهما ال يريدان أ2021، والذي تحقق بالفعل عام 2019
جنوب ووسط آسيا . فعلى الرغم وما سيولده من عدم االستقرار في المنطقة والتأثير على مصالحهما في 

نها ابدت تعاونًا مع الواليات المتحدة االمريكية لبان ، حتى أن إيران كانت على عداء مع حركة طامن أ
فها تغير نهاية العقد الثاني من القرن من اجل القضاء على هذه الحركة بداية االلفية الجديدة ، ولكن موق

 2020و 2019ن ، واستقبلت وفودها عامي اتجهت الى االنفتاح على حركة طالبا إذالحادي والعشرين ، 
، ولجأت الى استخدام ادوات قوتها بعد االنسحاب االمريكي 2021وعام ، سحاب االمريكيقبل االن

قاليد الحكم في نها ستستلم معها ، بعد أن تيقنت أن مالناعمة لضم هذه الحركة ، وابداء اوجه التعاو 
جديدة مع على انها تنوي فتح صفحة هذا إيران  فق. وقد فهم مو (4)افغانستان بعد االنسحاب االمريكي

 .هي المنشغلة بأكثر من ملف اقليمينها ال ترغب بفتح جبهة جديدة معها و طالبان ، وأ
                                                           

حقي اويغور ورحيم اهلل فارزام ، ماذا يعني انسحاب واشنطن من افغانستان بالنسبة لدول المنطقة ، تقرير منشور على الموقع  (1)
   https : //www.aa.com.tr.p..2>.  2021االلكتروني 

عبد الزهرة شلش العتابي ، جمهورية الباكستان دراسة في الجغرافيا السياسية ، مجلة كلية التربية االساسية ، العدد  (2)
 .  207ـ ص،  2007، الجامعة المستنصرية ، (51)

سمية مروتي ، أفاق العالقات اإليرانية الباكستانية في الحكومة الثالثة عشرة ، تقرير منشور على الموقع االلكتروني ،  (3)
  .Scfr.ir/ar/103_ar:  2، ص 2021

 .   4ـصحقي اويغور ورحيم اهلل فازام ، مصدر سابق ،  (4)
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ن إ إذنها اصبحت في وضع حرج بعد قرار االنسحاب االمريكي من افغانستان ، اما الباكستان فإ    
عودة سيطرة طالبان على الحكم في هذا البلد سبب لها ضغوط دولية تطالبها بكبح جماح هذه الحركة ، 

دون اندالع الحرب االهلية فيها. ودعمها لتشكيل حكومة متفق عليها من جميع االطراف ، والحيلولة 
ن حركة طالبان قد غيرت من ستراتيجيتها بعد تسلمها مقاليد الحكم في افغانستان بعد عن أفضاًل 

االنسحاب االمريكي ، وابدت استعدادها للتعاون مع االطراف الدولية ، والسيما مع إيران والباكستان من 
درات ، ومشكلة اجل البدء في معالجة بعض القضايا العالقة عن طريق المفاوضات ، والسيما تجارة المخ

المياه ، ومشكلة الالجئين االفغان في كل من إيران والباكستان ، مرسلة بذلك اشارات تطمينيه لجيرانها 
ن زعماء الحركة يدركون تمامًا حساسية دول الجوار تجاه ألبرغبتها بالعمل بالحلول السياسية ، وذلك 
 . (1)ستراتيجيتهم المتشددة ونجاحاتهم العسكرية 

تعززت العالقات الثنائية بين إيران والباكستان بشكل اكثر ، بعد اتجاه الصين  2020بداية عام  مع   
ا جزء مهم من طريق الحرير الصيني الجديد الذي اطلقته عام ملتعزيز عالقاتها مع كل منهما ، كونه

 25لمدة  2021م إليرانية عا، لذلك عقدت اتفاقيات مع الدولتين ، ابرزها االتفاقية الصينية ا 2013
ء وتحسين البنى التحتية في ألنشا (مليار دوالر 400)، والتي تتضمن استثمار الصين ما قيمته عاماً 
، واتفاقية مشروع الممر االقتصادي بين الصين والباكستان لنفس العام ، وتسعى الصين الى ربط إيران

د من الفرع كونهما يقعان على خط واح،  في كلتا الدولتين مع بعضهما مشاريعها التي باشرت بأنشائها
 . (2)البري لطريقها الجديد

المنطقة الحدودية بين إيران والباكستان الخاصرة الرخوة شكلت اما في الجوانب العسكرية واالمنية ،     
لكل منهما ، بسبب وجود بعض الجماعات المسلحة الذي ينتمي اكثرهم الى القومية البلوشية ، والذين 

داخل اراضي الدولتين لتنفيذ عمليات عسكرية ، السيما داخل إيران بما فيها ضرب المخافر يتنقلون 
الحدودية ، والقيام بعمليات تخريبية ، فضاًل عن قيامها بتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية ، لذلك 

، ولكن (3)على الحدود ، لمعالجة التجاوزات2002ة بينهما اتفاقية امنية عام عقدت اللجنة الوزارية المشترك
 2017، وفي عام ودت هذه الجماعات نشاطها من جديد، عاشغال الدولتين بالقضية االفغانيةبسبب ان
على انفسهم جيش العدل وجيش  ، والذين اخذوا يطلقونران نشاطات ملحوظة لهذه الجماعاترصدت إي

هذه الجماعات ودعمها ، لذلك جاءت زيارة رئيس ل، وقد وجهت إيران االتهام الى الباكستان بإيوائها اهلل
                                                           

 2ص،  2021احمد موفق زيدان ، افغانستان فرص الحرب والسالم ، تقرير منشور على الموقع االلكتروني ، (1) 

<opinions<https://www.aljazeera.net.  

 .  4سمية مروتي ، مصدر سابق ، ص (2)

ابحاث نادر وآخرون ، النفوذ اإليراني في افغانستان : اآلثار المترتبة على انسحاب الواليات المتحدة ، معهد  عليرظا (3)

 .  27، صـ 2014القومي ، الواليات المتحدة االمريكية ،  لألمنراند 
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، افظة على العالقات الودية بينهما، لطمئنة الجانب اإليراني والمح2019اء الباكستان الى طهران عام وزر 
وتشكيل قوة عسكرية مشتركة للقضاء على هذه الجماعات ، فضاًل عن تعزيز تعاونهما االمني 

 . (1)نستاناراتي بشأن االوضاع في افغاواالستخب
اما في المجال االقتصادي ، تعد العالقات االقتصادية االيجابية بين الدولتين احد اهم العوامل التي     

بسبب المصالح االقتصادية ساهمت بالبقاء على عالقات سياسية ودبلوماسية متينة بينهما ، وذلك 
تعتمد الباكستان على إيران للحصول على امدادات الطاقة الالزمة ، بينما ترى إيران ان  إذ، المتبادلة 

الباكستان تمثل الممر لها لنقل الغاز الطبيعي والنفط الى الهند ودول جنوب ووسط آسيا ، فضاًل عن 
فاقيات االقتصادية وقد وقعت الدولتان العديد من االت. (2)مًا للبضائع والمنتجات اإليرانيةكونها سوقًا مه

رات ، والتعاون في المجال ، وتبادل الخب، وتخفيض الرسوم الكمركية بينهمالتسهيل التبادل التجاري 
وقد دعمت الباكستان حصول  ،(3)2007، 2004، 1986قيات االعوام ، كما هو الحال في اتفاالنووي

وحة امام إيران في حالة طلبت المساعدة إيران على الطاقة النووية لألغراض السلمية ، وابقت قنواتها مفت
للحصول على خبراتها في هذا المجال ، وبالفعل قدمت الباكستان خبرتها التي سبقت إيران في المجال 
النووي ، وزودت إيران بالخطط والمعلومات الدقيقة لبناء المفاعالت النووية ، فضاًل عن تزويدها بمكونات 

تم  2010. وفي عام (4)والمعدات الخاصة ببناء المفاعالت النووية وتصاميم اجهزة الطرد المركزي ، 
كم ،  2000االتفاق بين الدولتين على انشاء انبوب لنقل الغاز الطبيعي من إيران الى الباكستان بطول 

من الغاز يوميًا الى   (3مليون م 21.5)، والذي سوف يوفر نحو  2015وتم اكمال العمل بالمشروع عام 
، فضاًل عن االتفاق على انشاء سكة حديد تربط اراضي الدولتين لتسهيل التعاون االقتصادي  الباكستان

كستاني على بحر العرب وتفكر الدولتان في الوقت الحاضر بربط ميناء جوادر البا ،(5)والسياحة بينهما 
 . (6)يادة التعاون التجاري بينهمااهار اإليراني على خليج عمان ، من اجل ز بميناء تشاب

 525ي بينهما ، فبعد ان بلغ نحو )ونتيجة للعالقات االقتصادية الجيدة تطور حجم التبادل التجار    
، ولكنه بدء (62، جدول ) 2017( عام مليار دوالر 1.8، وصل الى نحو ) 2005عام  (مليون دوالر
بسبب  ، وذلك 2020عام  (مليون دوالر 845ى نحو )الى ان وصل ال 2018من عام  باالنخفاض

العقوبات االقتصادية المفروضة على إيران ، فضاًل عن الضغوط االمريكية على الباكستان لتقليل التعاون 
 االقتصادي مع إيران . 

                                                           

 .  3احمد موفق زيدان ، مصدر سابق ، ص (1)
                                             .  228(، مصدر سابق ، ص1998-1979، موقف إيران من التطورات السياسية في افغانستان ) محمد سالم احمد الكواز (2)
 .  5سمية مروتي ، مصدر سابق ، ص (3)
 . 116فاتنة محمد خليل بيضون ، مصدر سابق ، ص (4)
 .  5فاطمة الصمادي ، مصدر سابق ، ص (5)
 .  27نادر وآخرون ، مصدر سابق ، صـ عليرظا (6)
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 (62جدول )
 (2020-2005)تطور حجم التبادل التجاري بين إيران والباكستان للمدة 

 االعوام ت
 حجم التبادل التجاري

 االعوام ت / مليون دوالر 
 التجاري التبادل حجم

 / مليون دوالر
1 2005 525  9 2013 689  
2 2006 598  10 2014 690  
3 2007 586  11 2015 1.200  
4 2008 835  12 2016 1.200  
5 2009 878  13 2017 1.800  
6 2010 893  14 2018 1.600  
7 2011 915  15 2019 1.300  
8 2012 724  16 2020 845  

المصدر: جمهورى اسالمى ايران ، كمرك ايران ، حساب واردات وصادرات المصدر : 
 .2020،  با باكستانايران 

  

من خالل ما تقدم نجد تمتع إيران والباكستان بعالقات متينة على كافة االصعدة ، على الرغم من       
بعض المراحل الزمنية ، ونجاح الضغوط االمريكية التي تحاول عرقلة العالقات االيجابية بينهما في 

على الساحة بينهما بين مدة  اعمة في معالجة القضايا التي تظهرالدولتين في توظيف ادوات قوتهما الن
واخرى ، السيما مشكلة افغانستان ، والتجاوزات على الحدود الفاصلة بينهما ، وذلك نتيجة المصالح 

 ًا وامنيًا . المشتركة التي تربط الدولتان سياسيًا واقتصادي
 

 سًا: المالقات االيرانية المصرية ساد
شهد مسار العالقات االيرانية المصرية تحوالت متفاوتة، تمثلت بالتقارب في بعض المراحل، والتباعد     

والفتور في اغلب مراحلها الزمنية، متأثرة بالعديد من االحداث والمتغيرات والقضايا االقليمية والدولية، 
عالقة كل منهما بالغرب، واألمن في  والسيما الصراع مع الكيان الصهيوني، والقضية الفلسطينية، وطبيعة

فضاًل عن العوامل والمتغيرات الداخلية في كل  ،(1)وصراع القوى الدولية في المنطقة الشرق االوسط،
يرجع االهتمام االيراني بالقارة االفريقية الى  .(2)ا االقليميةملح واالدوار وطموحاتهمنهما، وطبيعة المصا
سعت ايران الى توطيد عالقاتها مع الدول االفريقية، من اجل الحصول على  إذمرحلة الحكم الملكي، 

                                                           

االيرانية(، مجلة جامعة فلسطين  -( كمال محمد الشاعر، تطورات قضية أمن الخليج واثرها على العالقات )المصرية1)
 .  7، ص2013، 5لالبحاث والدراسات، غزة، العدد 

، مجلة جامعة االنبار 2011يناير  25، العالقات المصرية االيرانية في مرحلة ما بعد ثورة صالح سمير البندراي 2))
 . 54، ص2016، 11، العدد 6للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 
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دعمها لمواجهة نفوذ االتحاد السوفيتي في الشرق االوسط، واستمرت الحالة مع الحكم الجمهوري، من اجل 
. ةادة الواليات المتحدة في المنطقكسب الدعم االفريقي في المحافل الدولية، ومواجهة النفوذ الغربي بقي

وتعد مرحلة عقد السبعينيات من القرن  ،(1)1922وعلى أثر ذلك اعترفت ايران باستقالل مصر عام 
الماضي من أفضل المراحل التي مرت بها العالقات االيرانية المصرية ، ويعود سبب ذلك الى العالقة 

ذا التقارب ان اتجهت وكان من نتائج هالوثيقة التي جمعت الرئيس المصري بشاه إيران في تلك المرحلة ، 
السوفيتي، وقيام ايران بدور  مصر لتوثيق عالقتها مع الواليات المتحدة على حساب عالقتها مع االتحاد

 .1979اتفاقية السالم بينهما عام  في المحادثات المصرية مع الكيان الصهيوني التي ادت الى توقيع مهم
على الرغم من اعتراف تدهورت العالقة بين الدولتين،  1979بعد نجاح الثورة االسالمية في ايران عام    

الحكومة المصرية بالحكومة االيرانية الجديدة، واعالن اعترافها بالجمهورية االسالمية، ولكن ثمة اسباب 
 ادت الى تدهور العالقة بينهما تمثلت بما يأتي : 

 1979نالت منه اتفاقية عام  ن الدور المصري في المنطقة قدادركت الحكومة الجديدة في ايران أ  .1
ن مصر لم تعد تلك القوة ات االقتصادية، ومن هنا فهي ترى أمع الكيان الصهيوني، وانهكته االزم

  .(2)يمية المؤثرة في محيطها االقليمياالقل
ن اتفاقية السالم بين مصر والكيان الصهيوني تمثل بداية تنفيذ دركت الحكومة االيرانية الجديدة أا .2

 الصهيوني في الشرق االوسط، وبداية القضاء على المقاومة الفلسطينية.  المشروع
 ترى إيران أن االتفاقية تخالف االيدلوجية والتوجه اإليراني ازاء القضية الفلسطينية.  .3
  .(3)حفيظة الحكومة االيرانية الجديدة، الذي اثار 1980استضافة مصر لشاه ايران المخلوع عام  .4

انتصار ايران  الى جانب العراق في حرب الخليج االولى، نتيجة لتخوفها من أنوقفت مصر وقد      
بما فيها سوف يعطيها دافعًا قويًا لتوسيع نفوذها في المنطقة، ونقل تجربتها الثورية الى الدول االقليمية 

في  ن هزيمة العراق سوف يؤدي الى فقدان آالف العمال المصريين اعمالهممصر، فضاًل عن ادراكها أ
العراق، ومن ثم حرمانها من احد المصادر الخارجية لتوفير العملة، ووجدت في مساندة العراق فرصة 

لذلك ساندت مصر العراق  .(4)جانب العراقسانحة للتقرب من دول الخليج التي وقفت هي االخرى الى 
 ا مع ايران. سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وفنيًا واعالميًا، وهو ما ادى الى تدهور عالقته

ات حدث تقارب في عالقات الدولتين، بسبب اعادة ايران النظر في ستراتيجيتها يخالل عقد التسعين   
، الذي عمد الى اتباع ستراتيجية قائمة على 1989الخارجية بعد وصول التيار االصالحي الى الحكم عام 

                                                           

دراسات سياسية،  -( بدر حسن شافعي، الدور االيراني في افريقيا: المحددات والتحديات، المعهد المصري للدراسات1)
 .  3، ص2020، القاهرة

(، الدار الثقافية 2011 -1981سعيد الصباغ، العالقات المصرية االيرانية بين صراع النفوذ وصدام االرادات ) 2))
 . 49، ص2015للنشر، القاهرة، مصر، 

(، رسالة 2012 -2005المصرية ) –( كمال عطيه العبد حلس، اثر المتغيرات االقليمية على العالقات االيرانية 3)
 .  28، ص2013ماجستير، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة االزهر، غزة، 

 .  14( سعيد الصباغ، مصدر سابق، ص4)
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وقد ادانت الدولتان دخول  ،(1)ها مصرسيما الدول االقليمية ومناالنفتاح على دول العالم االخرى، وال
ا ضرورة ام ومبادئ الشريعة الدولية، واكدت، وعدتاه مخالف ألحك1990القوات العراقية الى الكويت عام 
وقد ادى موقف الدولتين هذا الى التخفيف من  ية من االراضي الكويتية،االنسحاب الفوري للقوات العراق

ادى موقفها الرافض  إليرانالتوتر الحاصل بينهما، والى تعزيز دور كل منهما االقليمي والدولي، فبالنسبة 
لدخول القوات العراقية للكويت الى كسر طوق العزلة الدولية الذي فرض عليها، وعودة انفتاحها على دول 

االقليمية. اما مصر فقد ادى موقفها المعارض الى عودتها الى الصف العربي، بعد العالم، السيما الدول 
، وعودة 1979القطيعة العربية التي فرضت عليها نتيجة توقيعها اتفاقية السالم مع الكيان الصهيوني عام 
ت، والتخلص مقر جامعة الدول العربية اليها، وقيادتها للتحالف العربي الخراج القوات العراقية من الكوي

  .(2)من اكثر ديونها العربية والغربية
مع بداية االلفية الجديدة سعت ايران لتحسين عالقاتها مع الدول االفريقية، وكان احد اسباب هذا     

التوجه هو لغرض الخروج من العزلة الدولية والعقوبات االقتصادية التي فرضت عليها وكانت بداية 
وشمالها، والسيما السودان ومصر وارتيريا ودول المغرب العربي، ثم انتقلت  التقرب مع دول شرق افريقيا

، وتوجت هذه (دولة افريقية 30)بعد ذلك الى دول غرب افريقيا، واصبحت تمتلك سفارات في اكثر من 
  .(3)2002العالقات بحصول ايران على صفة العضو المراقب في االتحاد االفريقي عام 

تطابقت رؤى الدولتين حول رفضهما احتالل العراق، وشاركتا في االجتماع الذي ضم  2003في عام    
، لمناقشة كيفية الوصول الى حل سلمي لالزمة العراقية 2003الدول المجاورة للعراق في اسطنبول عام 

 إذيًا غير مسبوق، شهدت هذه المرحلة تعاونًا ايرانيًا مصر  استخدام القوة العسكرية، ومن ثممن دون 
تطورت العالقة بين الدولتين، واسفرت عن عقد اتفاقيات ثنائية في كافة االصعدة، وشاركت الدولتان في 
جميع المؤتمرات التي عقدتها الدول المجاورة للعراق، وذلك من اجل وضع االسس الكفيلة لعدم تقسيم 

رات الكويت والقاهرة وطهران التي عقدت عام العراق، والحفاظ على وحدة اراضيه، كما هو الحال في مؤتم
دخلها في الشؤون ، ولكن سرعان ما اصاب عالقة الدولتين الفتور بعد اتهام مصر إليران بت2004

  .(4)الداخلية للعراق
الذي اطاح بالحكومة  2011ابدت ايران ارتياحًا ملحوظًا لنجاح الحراك الشعبي في مصر عام    

التي تعدها ايران حليفة للغرب، واعلنت تأييدها للثورة ودعت الشعب المصري الى  ،()ة السابقةالمصري
مصر مثل ما كانت ن ال تعود حكومة وطنية منتخبة، وكانت تأمل أاالستمرار باالنتفاضة لحين تشكيل 

                                                           

(1) Ray Takeyh, Guardians of the revolution: Iran and the world in the Age of the Ayatollahs, 

Oxford University Press, New York, 2009, P.112.                      

 .  7( كمال محمد الشاعر، مصدر سابق، ص2)
 للدراسات( لطفي صور، سياسة الجمهورية االسالمية االيرانية تجاه افريقيا في فترة حكم احمد نجاد، مجلة الناقد 3)

 .  220، ص2017، الجزائر، 1السياسية، العدد 

 .  23( كمال محمد الشاعر، مصدر سابق، ص(4
) نجح الحراك الشعبي في مصر بعزل الرئيس محمد حسني مبارك، وانتخاب محمد مرسي رئيساً جديداً للبالد.   2011( في عام 
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 فتحت افاقًا جديدة للعالقات 2011سابقًا تابعة للغرب وحليفة للكيان الصهيوني، لذلك فان ثورة عام 
قة الدولتين الى والشعبية من اجل اعادة عال، ()ادلتا الدولتان الزيارات الرسميةااليرانية المصرية، وتب

  .(1)صورتها الطبيعية
لجيش نتج عنه قيام ا، الذي 2013الذي حدث في مصر عام تحفظت ايران على الحراك الشعبي    

كانت تأمل بان تكون حكومة  ألنهاالذي عدته ايران خطًا كبيرًا، وذلك  ،( )بعزل واعتقال الرئيس المصري
االخوان المسلمين اكبر حليف لها في المنطقة بعد التقارب الذي حدث بينهما في كافة االصعدة، على 
الرغم من االختالف االيديولوجي بينهما. ولكن على الرغم من ذلك استمرت العالقات الطبيعية بين 

د تسلم مهام الحكومة المصرية الجديدة، السيما بعد تأكيدها أحقية ايران امتالك التكنولوجيا الدولتين بع
  .(2)النووية لألسلحةالسلمية، ولكنها رفضت امتالكها  لألغراضالنووية 

لدبلوماسية وعلى الصعيد الثقافي، تأثرت العالقات الثقافية بين الدولتين بفتور العالقات السياسية وا    
 إذاجل تحقيق اهداف وغايات معينة،  ميل الى استخدام الدين وتوظيفه مندة كانت تبينهما، ففي مراحل ع

كثيرًا ما كانت الصحف االيرانية توجه االنتقادات الى الحكومة المصرية وشيوخ االزهر، ومواقفهم الباردة 
 حيال القضية الفلسطينية. 

لدولتين مع بداية عقد السبعينيات، على اثر تحسن عالقاتهما بدأت العالقات الثقافية تتحسن بين ا     
السياسية، واخذت صحف الدولتين تهتم بمسألة التقارب الثقافي بينهما، وتكللت بعقد اتفاقية للتعاون 

، تقضي بتبادل البعثات والخبرات، وتبادل المطبوعات والكتب، وفتح اقسام للغة 1976الثقافي عام 
ثم تحسنت  ،(3)ة العربية في الجامعات االيرانيةات المصرية، وكذلك اقسام اللغالفارسية في الجامع

عالقاتهما الثقافية بشكل اوسع مع بداية عقد التسعينيات، وعلى اثرها تم عقد اجتماع تشاوري ودي 
واتفقوا على احياء  ،(4)1998ب االسالمية في القاهرة عام تاريخي ضم علماء الدين من كافة المذاه

في القاهرة، والتي استمرت في عملها حتى عام  1947جمعية التقريب  بين المذاهب التي تأسست عام 
، وعلى اثر ذلك عاودت عملها من جديد في دعم وتشجيع وتبادل المنشورات والمطبوعات التي 1979

                                                           

) زار الرئيس  2013زار الرئيس المصري محمد مرسي طهران لحضور قمة عدم االنحياز ، وفي عام  2012( في عام
 اإليراني محمود احمدي نجاد القاهرة للمشاركة في قمة منظمة المؤتمر االسالمي     

يمقراطي العربي للدراسات ، المركز الد2016 -2011االيرانية من الفترة  -احمد عرفات محمد، العالقات المصرية 1))
 . 21، ص2016االستراتيجية االقتصادية والسياسية، القاهرة، مصر، 

( في عام )قام الجيش المصري على اثر سلسلة من التظاهرات الشعبية العارمة التي اجتاحت مدن مصرية  2013
 سي رئيسًا للدولة.  عديدة بعزل واعتقال الرئيس محمد مرسي، وتنصيب الفريق االول عبد الفتاح السي

 .  78( صالح سمير البندراي، مصدر سابق، ص2)
، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، 1967الى  1928محمد عبد اهلل عبد الرحمن متولي، العالقات المصرية االيرانية من  (3)

 .  44، ص2005جامعة الزقازيق، مصر، 
( سعيد محمد الصباغ، المواجهة الصحفية بين مصر وايران، دراسة تحليلية لقضيتي الصدام الثقافي والعالقات الثنائية، 4)

 .  8، ص2020، المنصورة، 39مجلة كلية اللغة العربية، العدد
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، وعقد المؤتمرات في جميع الدول تهتم بالتقريب بين المذاهب، ونشر الكتب والرسائل في كلتا الدولتين
  .(1)السالمية التي تهتم بهذا االتجاها

ية بينهما خالل عقد اما على الصعيد االمني واالقتصادي، فقد استأنفت العالقات االقتصاد    
، واثمرت هذه 1998عندما زار وفد من المستثمرين ورجال االعمال المصريين طهران عام التسعينيات، 
لتجاري وانشاء المشاريع التعاون في المجاالت االقتصادية، والسيما في مجال التبادل االزيارة عن 

  .(2)الصناعية
، 2011للتعاون االقتصادي عام  وقع الطرفان بروتوكول إذجديدة، وازداد التعاون بينهما بداية األلفية ال   

ناصر الذي تضمن زيادة االستثمارات االيرانية في مصر، وعلى اثر ذلك قامت ايران بترحيل جميع الع
ت العديد من المؤتمرات االمنية التي شاركت فيها وفود مصرية، اهمها المطلوبة امنيًا الى مصر، ونضم
 2015وفي عام  ،(3)2011المقاومة الفلسطينية عام ، ومؤتمر دعم 2011مؤتمر الصحوة االسالمية عام 

ن، تأشيرات الدخول الى اراضيها لمواطني سبع دول، ومن ضمنهم المواطنين المصريي بإلغاءبادرت ايران 
لقوى الكبرى، وقد رحبت مصر باالتفاق النووي الذي ابرم بين ايران وا بهدف تنشيط حركة السياحة فيها،

وعلى الرغم من  ،(4)واالمن في الشرق االوسط قق هذا االتفاق االستقرارن يحمعبرة عن املها في أ
رن الماضي، عينيات من القنه تطور بدءًا من نهاية عقد التسأال اض حجم التبادل التجاري بينهما، إانخف

 (. 63، جدول )2019عام  (مليون دوالر 115حتى وصل الى نحو )
 (2019 -1997)تطور حجم التبادل التجاري بين ايران ومصر للمدة   ( 63جدول )

 دوالر حجم التبادل التجاري/ مليون االعوام ت دوالر حجم التبادل التجاري/ مليون االعوام ت
1 1997 65 13 2009 85 
2 1998 70 14 2010 87 
3 1999 74 15 2011 112 
4 2000 78 16 2012 113 
5 2001 79 17 2013 116 
6 2002 80 18 2014 115 
7 2003 85 19 2015 114 
8 2004 86 20 2016 113 
9 2005 80 21 2017 114 
10 2006 79 22 2018 114 
11 2007 78 

23 2019 115 
12 2008 80 

 .2020،  بامصرالمصدر: جمهورى اسالمى ايران ، كمرك ايران ، حساب واردات وصادرات ايران المصدر : 
                                                           

 .  20( محمد عبد هللا عبد الرحمن متولي، مصدر سابق، ص1)
 .  34( كمال عطيه العبد حلس، مصدر سابق، ص2)
 .  74( صالح سمير البندراي، مصدر سابق، ص3)
 . 22احمد عرفات محمد ، مصدر سابق، ص 4))
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القوة الناعمة من  بأدواتن العالقات االيرانية المصرية طغى عليها التعامل أ من كل ما تقدم يتضح     
ن كان قد مر عليها بعض التوتر والتصريحات مراحل الزمنية التي مرت عليها، وأالجانبين طوال ال

لزمنية، ولكنها رغم ذلك المتشنجة، والسيما خالل مرحلة حرب الخليج االولى، والفتور في بعض مراحلها ا
لم تصل الى مستوى التهديد باستخدام القوة الصلبة، وذلك بسبب الوزن الجيوبولتيكي الذي تتمتع به كلتا 

ا في مواقف وقضايا عدة، مالدولتين في الشرق االوسط، وتطابق رؤاهما بضرورة استئناف مشاوراته
للكثير من المتغيرات والمستجدات في الساحة وضرورة تماسك دورهما االقليمي من اجل الوصول الى حل 

 االقليمية.
  

 ًا : المالقات االيرانية الجزائرية سابم
مع اكثر الدول االفريقية، السيما بعد نجاح الثورة االسالمية فيها سعت ايران الى بناء عالقات جيدة     
ريقية التي حظيت باهتمام ، وكانت دول المغرب العربي وشمال افريقيا من اهم الدول االف1979عام 

دة في المجاالت الستراتيجية اصة ومزايا عالستراتيجية الخارجية االيرانية، لما تتمتع به من مقومات خ
ن انفتاحها على القارة االفريقية سيخفف عنها قتصادية واالجتماعية، فضاًل عن أنها ترى بأوالسياسية واال

 ليها بين مدة واخرى. الضغوط والعقوبات االقتصادية التي تفرض ع
ا ببعض دول المشرق ميزات خاصة، تكاد تختلف عن عالقتهعالقة ايران بدول المغرب العربي تحمل     

سبب ضعف المؤثرات الدولية واالقليمية، التي طالما بثت روح التخوف والقلق لدى بعض العربي، وذلك ب
لذلك اصبحت عالقتها بدول المغرب العربي اكثر  العربي من مخاطر تنامي قوة ايران،دول المشرق 

ن دول المغرب العربي لم تكن منافسة إليران ة، فضاًل عن أاستقرارًا ولم تكن فيها منعطفات مختلفة كثير 
ن تضطلع ايران بدور محوري في الشرق االوسط، ولم تكن تعارض أيومًا ما لألستحواذ على صدارة القوة 

لجيوبولتيكي وقوتها الصاعدة في المنطقة، وليس لديها مشاكل ونزاعات حدودية اقليمي يتناسب مع وزنها ا
رؤى دول معها. لذلك جاءت مواقف ورؤى ايران ازاء القضايا االقليمية والدولية منسجمة تقريبًا مع مواقف و 

عليها لم ن عالقات ايران مع دول شمال افريقيا طوال الحقب الزمنية التي مرت المغرب العربي، من هنا فإ
 تشكل جوانب ضعف وقلق لدى الطرفين، بقدر ما اسهمت بتطوير عناصر القوة في كل منهما. 

العالقات االيرانية الجزائرية بعمقها التاريخي، وذات خلفيات تعاونية متينة، والتي تدل على  امتازت    
والدولية، لذلك جعلها تميل  تطابق رؤى الدولتين حيال العديد من االحداث والقضايا المفصلية االقليمية

تعد ايران من اوائل الدول التي يعة ، الى التوافق في اكثر مراحلها الزمنية بصورة اكثر من التوتر والقط
اقدمت على فتح سفارة لها في الجزائر، بينما  1963، وفي عام 1962اعترفت باستقالل الجزائر عام 

القات الدبلوماسية بين الدولتين ، بدأ بعد ذلك الع، لت1966فتحت الجزائر سفارتها في طهران عام 
من القرن الماضي، ونتيجة  بين الدولتين خالل عقد السبعينيات والثمانينيات استمرت العالقات الطبيعية

لتقارب الدولتين تمكنت الجزائر من تقريب وجهات النظر بين ايران والعراق، وتسوية الخالفات الحدودية 
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الخاصة بتسوية النزاع الحدودي بينهما على شط  1975بعقد اتفاقية الجزائر عام  بينهما، والتي توجت
. وفي عام 1979العرب، وكانت الجزائر من الدول السباقة التي اعترفت بالثورة االسالمية في ايران عام 

 50م )ارة االمريكية، البالغ عددهسراح رهائن السف بأطالقحليفتها ايران  بأقناعنجحت الجزائر  1981
، وايجاد حل سلمي لالزمة، ونتيجة لهذه العالقة الودية بين 1979المحتجزين لديها منذ عام  (دبلوماسي

  .(1)لمتحدة االمريكية في تلك المرحلةالدولتين عملت الجزائر على رعاية المصالح االيرانية في الواليات ا
ات المرحلة الوحيدة التي ساءت بها العالقة بين الدولتين، فبعد انطالق يويكاد يكون عقد التسعين     

، وجهت 1991التعددية الحزبية في الجزائر وفوز االحزاب االسالمية في االنتخابات البرلمانية عام 
قد ، وتدخلها في الشؤون الداخلية للجزائر. و لإلنقاذاالتهامات للحكومة االيرانية بدعمها للجبهة االسالمية 

تزامن هذا التوتر مع انتعاش ملحوظ للعالقات االيرانية المغربية، وهذا ما عدته الحكومة الجزائرية استفزازًا 
  .(2)1993لها، لذلك قطعت العالقة بين الدولتين عام 

مع بداية االلفية الجديدة سعى الرئيس الجزائري الجديد الى اعادة العالقات مع ايران، وازالة الجمود    
()اتيذي خيم عليها طوال عقد التسعينال

،
وقد جاءت االحداث في صالح توطيد العالقات الثنائية بينهما  

ن وادى الى أ في كافة المجاالت، ووصلت عالقاتهما الى مستويات غير مسبوقة من التنسيق والتعاون،
كثر من عولت ا إذتصبح محط انظار القوى الغربية والدول االقليمية المهتمة بالبرنامج النووي االيراني، 

، (3)يران بالتخلي عن برنامجها النوويا بأقناعن تفلح هذه الصداقة بقيام الجزائر دولة غربية واقليمية على أ
، واكدت في مناسبات عدة احقية ايران بامتالك ولكن ما عملته الجزائر هو دعمها للبرنامج النووي االيراني
باهتمام الجزائر للحصول على التكنولوجيا  2007التكنولوجيا النووية السلمية، لذلك رحبت ايران في عام 

ن تضع خبراتها في هذا المجال تحت تصرف الحكومة أالنووية لألغراض السلمية، واكدت استعدادها في 
ونتيجة لذلك دعمت الجزائر  ،(4)ن رغبت بذلكعلى هذه التكنولوجيا أ تها للحصولالجزائرية، ومساعد

ضد االرهاب، ورفضت التصويت في القمم العربية لصالح  حربهافي  إليرانالحكومة السورية الحليفة 
االعتراف بالمعارضة السورية واعتبارها ممثلة للشعب السوري، فضاًل عن رفضها االنضمام للتحالف 

                                                           

( الحسين الزاوي، المغرب العربي وايران: تحديات التاريخ وتقلبات الجغرافية السياسية، المركز العربي لألبحاث ودراسة 1)
 .  4، ص2011السياسات، سلسلة ملفات، الدوحة، قطر، 

قاسم سعيد، النزعة المذهبية في السياسة الخارجية االيرانية وتداعياتها على القومية الجزائرية، مجلة الدراسات االيرانية،  2))
 . 600، ص2004(، الرياض ، 1المعهد الدولي للدراسات االيرانية، السنة الثانية، العدد )

) الجزائر، وقد سعى الى اعادة العالقات مع ايران الى تسلم الرئيس عبد العزيز بو تفليقه الحكم في  1999( في عام
 .  2004، اعقبتها زيارة الرئيس االيراني محمد خاتمي الى الجزائر عام 2003سابق عهدها، لذلك قام بزيارة طهران عام 

  . 8( الحسين الزاوي، مصدر سابق، ص(3
التحالف المحتمل )دراسة في الدالالت واالبعاد  االيرانية، -وفاء بوكابوس، ومحمد بلعيشه، العالقات الجزائرية 4))

الجيوسياسية(، مجلة قضايا آسيوية، المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، برلين، 
 .58، ص2020 ،(4المانيا، العدد )



 المستقبلية وآفاقها األوسط الشرق في الذكية إيران لقوة الجيوبولتيكي التأثير .............الفصل الخامس :..

  [280] 
 

عد وصول الرئيسان الجديدين الى الحكم في كل وب .(1)ه السعودية ضد الحوثيين في اليمندالعربي الذي تقو 
 . ()دولتيهما ية بينمن إيران والجزائر ، تعهدا باستمرار وتطوير العالقات االيجاب

عام ا االقتصادية منذ بداية االلفية الجديدة، ففي ماما على الصعيد االقتصادي، فقد تطورت عالقاته      
ادي، التي نجحت في توقيع نحو شكلت الدولتان لجنة اقتصادية مشتركة لزيادة التعاون االقتص 2003

برات تفاهم بين الدولتين في المجاالت االقتصادية، والسيما في مجال تبادل التكنولوجيا والخ (مذكرة 20)
وتتبنى الدولتان  .(2)ادل التجاريقتصادية، وزيادة التببتطوير االنشطة اال والبحوث والدراسات التي تعنى

بصورة دائمة مواقف متطابقة في القرارات التي تتخذها منظمة الدول المصدرة للنفط )اوبك(، فهما يقودان 
االتجاه الذي يدعو دائمًا الى تحديد حصص االنتاج، والحيلولة دون انخفاض اسعار النفط في االسواق 

االتجاه الذي يتبنى ستراتيجية زيادة االنتاج داخل اوبك، واغراق العالمية، لذلك فهما في خالف دائم مع 
 سوق النفط العالمية، والسيما دول الخليج. 

ن العديد من االتفاقيات في المجاالت االقتصادية كافة، وقد اقامت وقعت الدولتا 2006وفي عام     
وقع الطرفان اتفاقية  2016عام ايران اول معرض لمنتجاتها الصناعية في الجزائر في نفس العام، وفي 

ورغم العالقات  ،(3)دوالر(مليون  300اليرانية في الجزائر بتكلفة )مجمع لصناعة السيارات ا ألنشاء
فًا بينهما، فقد وصل الى نحو السياسية والدبلوماسية المتينة بينهما، اال ان التبادل التجاري مازال ضعي

، بسبب العقوبات 2020عام  (مليون دوالر 24الى نحو ) ، وانخفض2017( عام مليون دوالر 30)
 (. 64االقتصادية، جدول )

من خالل ما سبق يتضح أن العالقات االيرانية الجزائرية ترتقي الى مستوى الحلف الستراتيجي،       
ت فهي عالقات متينة مبنية على اساس التفاهم والتطابق في رؤى الدولتين حيال اكثر القضايا واالزما

االقليمية والدولية، وأن التعامل بادوات القوة الناعمة هو ما ميز عالقاتهما الثنائية طوال الحقب الزمنية 
ن كان هذا الحلف غير موجود في المراحل السابقة، ولكن مسار العالقات االيجابية  التي مرت بها، وا 

تراتيجية في الوقت الحاضر او في بينهما، وتوفر االرضية المناسبة قد أدى الى بناء عالقة تحالفية س
                                                           

( عبد القادر بن مسعود، السر وراء تمتع الجزائر بعالقة قوية مع ايران رغم اعتراض جيرانها، بحث منشور على الموقع 1)
   .https://www.Sasapost.com. 8االلكتروني، ص

) فاز الرئيس ابراهيم رئيسي  2021ئر، وفي عام انتخب الرئيس عبد المجيد تبون رئيسًا جديدا للجزا 2019( في عام
 باالنتخابات الرئاسية في إيران. 

( سيدي احمد ولد سالم، العالقات الجزائرية االيرانية متينة في اغلب مراحلها، بحث منشور على موقع الجزيرة 2)
   .nethttps://www.aljazeera.. 6االلكتروني، ص

 .57وفاء بوكابوس، مصدر سابق، ص( 3)

https://www.sasapost.com/
https://www.aljazeera.net/
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المستقبل القريب، ليكون امتدادًا ومكماًل للحلف الستراتيجي االيراني السوري، والسيما أن الدول االفريقية 
بصورة عامة، ودول المغرب العربي بصورة خاصة، ال تنظر الى ايران على أنها تمثل تهديدًا لدول 

شريك منافس، وهي ترى أن المنافس يجب أن ال يفهم على أنه  المنطقة، بقدر ما تنظر اليها على أنها
عدو، ولكن بمعنى المحفز الذي يدفع باتجاه بذل الجهود االضافية لتطوير قدرات الدول االخرى، لذلك 
فإن ايران حسب رؤى الدول االفريقية تمثل رصيدًا من القوة االضافية للشرق االوسط وافريقيا إذا احسنت 

 عامل بذكاء مع هذه القوة.  هذه الدول الت
 

   ( 64جدول )
  2020 -2000تطور حجم التبادل التجاري بين ايران والجزائر للمدة 

  حجم التبادل التجاري االعوام  ت
 / مليون دوالر

 حجم التبادل التجاري االعوام  ت
 / مليون دوالر 

1 2000 8 11 2010 22 
2 2001 9 12 2011 22 
3 2002 9 13 2012 23 
4 2003 14 14 2013 23 
5 2004 15 15 2014 24 
6 2005 15 16 2015 25 
7 2006 19 17 2016 29 
8 2007 20 18 2017 30 
9 2008 21 19 2019 26 
10 2009 21 20 2020 24 

االيرانية، حسابات التبادل التجاري بين ايران  المصدر: جمهورية ايران االسالمية، ادارة الكمارك
 . 2020والجزائر، 
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 المبحث الثاني 
 التأثير الجيوبولتيكي لقوة ايران الذكية في االزمات الرئيسة في الشرق االوسط  

األزمة هي نمط معين من المواقف الحرجة والمشكالت التي تتعلق بمصير دولة ، أو جماعة معينة ،     
تتالحق فيها االحداث ، وتختلط فيها االسباب مع النتائج ، وغالبًا ما تتسم بعناصر المفاجأة وضيق الوقت 

 نها ، وهو ما ينتج عنها ناجمة عة المجهول خالل التطورات الونقص المعلومات ، التي تزيد من درج
  .(1)صعوبات كبيرة امام متخذي القرارات

االزمات في الشرق االوسط جزءًا ال يتجزأ من مسار الصراع القائم بين القوى االقليمية،  تعد خريطة     
التي تدخل جميعها ضمن اطار ستراتيجيات القوى الكبرى الرامية للهيمنة على المنطقة، فهي تحاول 

وقد  ز قوة اقليمية تهدد مصالحها فيها،الزمات والصراعات في المنطقة بصورة مستمرة حتى ال تبر افتعال ا
، كان سببها 2003حدثت في المنطقة موجة من االزمات، السيما بعد االحتالل االمريكي للعراق عام 

على العالقات  اختراقات وتفاعالت القوى الدولية الفاعلة لخدمة مصالحها، والتي كان لها تأثير كبير
للتدخل في محاولة توجيه مسار هذه االزمات بما  و ما دفع القوى االقليمية المؤثرةالثنائية بين دولها، وه

 يخدم مصالحها واهدافها، وبما ال يؤثر على موقعها ودورها االقليمي والدولي. 
يمتلك صناع  إذالقوى االقليمية التي تحتل مكانة مؤثرة في الشرق االوسط،  وتعد ايران واحدة من أهم    

القرار االيراني العديد من االدوات التي يمكنهم توظيفها بغية توجيه االحداث واالزمات التي تشهدها 
اول في وسنتن ران واهدافها االقليمية والدولية،المنطقة، والتأثير في مجرياتها بهدف الحفاظ على مصالح اي

 في اهم االزمات االقليمية وعلى النحو اآلتي:  إليرانتيكي ث تحليل ودراسة التأثير الجيوبولهذا المبح
 اواًل : القضية الفلسطينية 

الى قطع عالقاتها مع  1979اتجهت ايران منذ االيام االولى النتصار الثورة االسالمية فيها عام     
ممثلية منظمة ، وحولت سفارة الكيان الصهيوني في طهران الى مقر لالكيان الصهيوني والواليات المتحدة

القضية الفلسطينية قضية االسالم االولى، التي تنطلق من التحرير الفلسطينية. وهي بهذه الخطوة عّدُت 
تها احدى الثوابت التي بنيت ة هذه القضية عند المسلمين، وتشغل مكانة مقدسة في نفوسهم، وعدمركزي

 ورة االسالمية. عليها الث
مرت المقاومة الفلسطينية في مرحلة صعبة للغاية في تاريخ صراعها مع الكيان الصهيوني بداية عقد     

ات من القرن الماضي، وذلك بسبب حالة االحباط التي مرت بها على اثر توقيع مصر التفاقية يالثمانين
مصر من دائرة الصراع مع الكيان ، التي ادت الى خروج 1979السالم مع الكيان الصهيوني عام 

الصهيوني. لذلك شكل موقف ايران الداعم للقضية الفلسطينية دفعة معنوية كبيرة للمقاومة االسالمية، فقد 
ن القضية ى اثر االنسحاب المصري، والسيما أجاء في وقت مناسب بعد الضعف الذي اصابها عل

                                                           

رجب عبد الحميد ، دور القيادة في اتخاذ القرار خالل االزمات ، مطبعة االيمان للطبع والنشر، القاهرة ، مصر  (1)
 . 26، ص2000
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الذي الفلسطينية تشكل مكانة مهمة في وجدان الشعوب االسالمية، فهي تدرك تماما حجم االضطهاد 
ن ارضه ارض اسالمية مغتصبة، لذلك فالبد من دعمه ومساندته والدفاع تعرض له الشعب الفلسطيني، وأ

  .(1)نهع
المقاومة االسالمية على  وقد اعطى نجاح الثورة االسالمية في ايران دافعًا قويًا النبعاث حركات    

الساحة االقليمية، السيما في فلسطين التي برز فيها دور المقاومة بشكل اوسع، وتشكلت فيها فصائل 
للمقاومة بدءًا من منتصف عقد الثمانينيات، على اثر توقيع مصر التفاقية السالم، وهجوم الكيان 

واصبحت ايران بفضل دعمها للقضية  .(2)واحتالله للعاصمة بيروت 1982عام الصهيوني على لبنان 
 السيما في معادلة الصراع اإليرانيالفلسطينية طرفًا ال يمكن تجاهله في معادلة توازن القوى في المنطقة، 

ن الحل النهائي لهذه القضية يكمن في مواصلة الجهاد حتى تحرير االرض الصهيوني، وهي تؤكد دائمًا أ
ًا إلقامة رؤى حركات المقاومة االسالمية الفلسطينية ليكون ذلك مسوغ المغتصبة، لذلك تطابقت رؤيتها مع

ن ايران هي الدولة الوحيدة التي تحمل بعد أن الحظت فصائل المقاومة أ ،(3)تحالف ستراتيجي بينهما
بعمق هم القضية الفلسطينية، وهي من قدمت الدعم لها في كافة المجاالت، فضاًل عن الفكر الثوري 

اتخذت هذه الحركات من الفكر  إذذي ترك اثرًا كبيرًا في نهج حركات المقاومة الفلسطينية، االيراني ال
ومن خالل ما سبق يمكن ان نوجز   ،(4)اعها المستمر مع الكيان الصهيونيالثوري منطلقًا اساسًا في صر 

 للقضية الفلسطينية بالنقاط اآلتية: اسباب الدعم اإليراني 
ن من الواجب الشرعي تقديم نية نابع من عدالة هذه القضية، وأللقضية الفلسطين دعمها تؤكد ايران أ -1

الدعم والمساندة لها، لذلك وضعت هذه القضية في صلب عقيدتها وستراتيجيتها الخارجية، وعدتها قضية 
 المسلمين االولى. 

العربية ودول الشرق  ن الكيان الصهيوني زرع ليشكل تهديدًا وجوديًا مستمرًا ليس للدولترى ايران أ -2
االوسط فحسب، وانما للعالم االسالمي برمته، وبالتالي البد من دعم فصائل المقاومة من اجل كبح قدرات 

كل اشكال المفاوضات هذا الكيان ومنعه من اظهار قوته وتفوقه العسكري في المنطقة، لذلك فهي ترفض 
 . والتطبيع معه

                                                           

وسام صالح عبد الحسين جاسم، دور الجمهورية االسالمية االيرانية في دعم القضية الفلسطينية، مجلة جامعة بابل  (1)
 . 252، ص2020(، 9، العدد )28للعلوم االنسانية، المجلد 

( سيد احمد سادات، الجمهورية االسالمية االيرانية والعالقة مع الحركات االسالمية للمقاومة في فلسطين: حركة الجهاد 2)
 .  77، ص2015(، دمشق، سوريا، 54 -53االسالمي نموذجًا، مجلة الفكر السياسي )اتحاد الكتاب العرب(، العدد )

 .  257( وسام صالح عبد الحسين جاسم، مصدر سابق، ص3)
( فاطمة الصمادي، حماس والجهاد االسالمي تعيدان توظيف العالقة مع ايران_ قراءة تحليلية، مركز الجزيرة للدراسات ، 4)

 .  2، ص2015سلسلة تقارير ، الدوحة ، قطر ، 
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تي كانت تجمع الحكومة الملكية االيرانية بالواليات المتحدة والكيان ن العالقات المتينة الترى ايران أ -3
الصهيوني، وتدخلهما في الشؤون الداخلية االيرانية قبل الثورة االسالمية، يجعلهما يشكالن تهديدًا مستمرًا 

مية الستقالل ايران، بسبب فقدانهما الهم شريك لهما في الشرق االوسط، لذلك فان دعم المقاومة االسال
 يقلل من خطورة هذا التهديد. 

ز موقعها ترى ايران ان تأييدها ودعمها للقضية الفلسطينية يوفر لها ميزة ستراتيجية تسهم في تعزي -4
ودوليًا، يأتي بعضها  ن وزنها الجيوبولتيكي وسمعة قوتها التي تنعم بها اقليمياً كقوة اقليمية، فهي ترى أ

يما الشعب الفلسطيني، وموقفها المعارض للهيمنة االمريكية والنفوذ بسبب دعمها الستقالل الشعوب، الس
 الصهيوني في المنطقة. 

ن يؤدي دعمها لحلفائها في المنطقة، والسيما حركات المقاومة الفلسطينية، في احداث تأمل ايران أ -5
لتحوالت االقليمية تحول ستراتيجي في ميزان القوى لصالحها، وبالفعل استطاعت ايران وحلفاؤها استغالل ا

لصياغة ستراتيجية خاصة اسهمت في اضعاف وافشال المشروع االمريكي الصهيوني في المنطقة لحد 
 اآلن، وبروزها كقوة اقليمية صاعدة ال يستهان بها. 

وجدت ايران في دعمها للقضية الفلسطينية وسيلة جيدة لتوسيع الفجوة بين الشعوب العربية  -6
قاعس اغلب هذه الحكومات وتخليها عن دعم قضية المسلمين االولى، وتحالفها مع وحكوماتها، نتيجة لت

الواليات المتحدة والكيان الصهيوني من اجل االستمرار في حكمها، والسيما بعد اتساع رقعة العداء 
 الشعبي للكيان الصهيوني في الشرق االوسط. 

ليمية، ومنها القضية الفلسطينية، للضغط على أهم القضايا االق بأوراقتهدف ايران من خالل تمسكها  -7
الواليات المتحدة االمريكية من اجل االعتراف بها كأهم قوة اقليمية، واعتبارها اهم العب يستطيع التأثير 
في مجمل القضايا واالزمات التي تحدث في المنطقة، فضاًل عن الضغط على الغرب للتخلي عن 

 اليراني. البرنامج النووي ا ألفشالمحاوالته 
، ادى الى اشتداد حدة  ع االحداث مع بداية االلفية الجديدة، وبروز اكثر من قوة في المنطقةر تسان إ    
، من اجل توسيع مناطق نفوذها على حساب اآلخر وكسب دول صراع بين القوى االقليمية المؤثرة ال

اقليمية اكثر لصالحها. والذي انعكس بدوره على اهم القضايا المصيرية في المنطقة ومنها القضية 
وهذا االمر جعل القضية  وتدخلها في تسيير االمور لصالحها،الفلسطينية، فضاًل عن تأثير القوى الغربية 

الذي يزداد و الفلسطينية طرفًا في معادلة الصراع االقليمي، فهي تتعقد اكثر كلما اشتدت حدة الصراع، 
، وحركة المقاومة االسالمية والسيما حركة الجهاد االسالمي معه الدعم االيراني لفصائل المقاومة، 

 تضيه تفوق معادلة القوى لصالح محور المقاومة. وسعيها لتوجيه هذه القضية باالتجاه الذي يق، حماس
السالم في الشرق ن هدف ايران من دعم القضية الفلسطينية ومعارضتها لعملية وترى الدول الغربية أ   

قعها في معادلة القوى في ن ال تخرج اوراق القوة عن يدها، وبالتالي زعزعة مو االوسط، من اجل أ
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الصادرة من  لإلرهابيات المتحدة االمريكية على رأس قائمة الدول الداعمة بينما وضعتها الوال .(1)المنطقة
نها تعارض عملية السالم في المنطقة، فضاًل عن زيادة ، مدعية أ2009وزارة الخارجية االمريكية عام 

ة، والسيما الفصائل الضغوط عليها من اجل افشال برنامجها النووي، فلوال دعم ايران للفصائل المسلح
  .(2)النووية االيرانيةن تغض الواليات المتحدة الطرف عن التكنولوجيا لسطينية فأنه يرجح أالف
للقضية الفلسطينية وانهاء للمقاومة العادلة،  ن عملية السالم المزعومة هي تسويفى ايران أفي حين تر    

وقتل لطموحات وحقوق الشعب الفلسطيني. وفي المقابل ترفض حركات المقاومة الفلسطينية اتهام ايران 
نها لو كانت تسعى من اجل هذا دمة مصالحها االقليمية، وهي ترى أبتوظيف القضية الفلسطينية لخ

على االقل تبقى مجرد مؤيدة للقيادة الفلسطينية، مقابل الحصول الهدف لتخلت عن دعمها للمقاومة، او 
وبفعل الدعم المالي والعسكري واللوجستي الذي قدمته ايران  .(3)امتيازات ونفوذ كبير في المنطقة على

للمقاومة الفلسطينية، حققت هذه المقاومة انتصارات عدة في صراعها مع الكيان الصهيوني، كما هو 
ن طورت منظومتها العسكرية بدءًا ، بعد أ2019و 2014و 2012و 2009و 2008ام الحال في االعو 

، والسيما منظومة الصواريخ، حتى اصبحت الصواريخ والقذائف 2000من انتفاضة االقصى عام 
يوني في مأمن من صواريخ الفلسطينية تصل الى تل أبيب، ولم تعد هناك منطقة في الكيان الصه

قذيفة  300اطلقت فصائل المقاومة نحو ) 2021سيف القدس االخيرة عام  وفي معركة ،(4)المقاومة
تستخدم  ن الصواريخ م الصهيوني، واستخدمت فيها أنواع على مناطق حساسة داخل الكيان (وصاروخ
  .(5)ألول مرة

ي، الصهيونوانتقدت ايران بشكل حاد اتجاه بعض دول المنطقة في المرحلة االخيرة للتطبيع مع الكيان     
السيما بعض دول الخليج، فضاًل عن بعض التجمعات التي اخذ يروج لها ويعقدها الكيان الصهيوني مع 
بعض العناصر المؤيدة له في المنطقة التي تشجع على التطبيع معه ، ومواصلة جهوده ألخذ موافقة 

، سواء اكان بالضغط على  المزعومة للقبول بالتطبيعحكومات الدول الداخلة ضمن خريطة دولته الكبرى 
لهذه الدول بالكيان الصهيوني، وحملتها  ا اعتراف رسميوعدتههذه الحكومات ، او بالكسب والتأييد له ، 

ن دول الخليج بخطوتها هذه قد فرطت منطقة في المستقبل. واكدت ايران أعواقب هذا التطبيع على أمن ال
بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق بحقوق وتضحيات الشعب الفلسطيني، واصبحت شريكة 

                                                           

( مصطفى اللباد، ايران والقضية الفلسطينية: مشاعر التضامن وحسابات المصالح، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 1)
 .  80، ص2013(، مركز الشرق االوسط للدراسات االقليمية واالستراتيجية، القاهرة، 94)
ن القومي وامن الهوية، المركز العربي لألبحاث ( امل سعيد غريب، التزام ايران بالقضية الفلسطينية : االيديولوجيا واالم2)

 .  5، ص2011ودراسة السياسات ، سلسلة ملفات، الدوحة، قطر، 
 .  5مصدر سابق، صقراءة تحليلية ،  –حماس والجهاد االسالمي تعيدان توظيف العالقة مع ايران ( فاطمة الصمادي، (3
 (،108العربي_ الصهيوني، مجلة الثقافة االسالمية، العدد )( غازي حسين، الثورة االسالمية في ايران والصراع (4

  . 64، ص2019المستشارية الثقافية للجمهورية االسالمية االيرانية في سوريا، دمشق، 
  Alghad.Com/news paper/dashoard.Path= 12/6/2021   :، الموقع االلكتروني2021/ 12/6خ تقرير منشور على موقع صحيفة الغد بتاري( 5)
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نها ستقف بوجه مخطط التطبيع، وستعيد حساباتها مع الدول التي لشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، وأا
بادرت بهذه الخطوة، وبالتالي فهي تضع نفسها قائدة للمحور المعارض لسياسة التطبيع مع الكيان 

 الصهيوني في الشرق االوسط. 
 األزمة المراقية ثانيًا: 

، فقد ادخلت 2003تعود بداية االزمة العراقية الحالية الى بداية االحتالل االمريكي للعراق عام     
الواليات المتحدة العراق في مرحلة جديدة لم يكن يشهدها سابقًا رغم ما مر به من احداث وحروب. فقد 

دولة في العراق، بما فيها مؤسسات الدولة عملت منذ االيام االولى لالحتالل على تدمير مرتكزات ال
والعجز في ادارتها، وتدمير بنيته التحتية، وتغييب لسلطة القانون والنظام واألمن، وادخلت البلد في 
تجاذبات واحداث خطيرة، بعد حل نظامه السياسي ومن ثم اعادة تشكيله وفق نمط جديد يخدم مصالح 

الى خلق فراغ سياسي وامني واقتصادي نتج عنه نمط من االزمات  الدولة المحتلة واهدافها. وقد ادى ذلك
المركبة التي اخذت تتفاقم سنة بعد اخرى، وشملت كافة األصعدة والقطاعات السياسية، واالقتصادية، 
واالجتماعية، واالمنية، والخدمية، والثقافية، وهو ما ادى الى اشاعة الفوضى في مفاصل الدولة كافة، 

 تفاصيلها مؤثرات دولية واقليمية ومحلية.  والتي دخلت في
ن الفراغ السياسي واالمني واالقتصادي الذي تولد في العراق بعد االحتالل، ادخل القوى االقليمية في إ   

حالة من صراع االرادات، واصبحت الساحة العراقية ميدانًا تتنافس عليه ستراتيجيات وطموحات وارادات 
اخذت كل منها تسعى لتكون اكثر تأثيرًا في تشكيل المشهد العراقي على وفق  إذ الدول االقليمية المؤثرة،

   .(1)تتناسب مع توجهاتها الستراتيجية آليات وتصورات
وتعد ايران اكثر الدول التي تأثرت من جراء التواجد العسكري االمريكي في العراق، وهي تخشى من    

ن اسقاط النظام بعد تصريحات االدارة االمريكية أ والسياسية واالمنية، والسيما خطورة تداعياته الستراتيجية
ن دول معينة وعلى رأسها ايران بعد أفي العراق سوف يتبعه نظم اخرى في المنطقة، وفي ذلك اشارة الى 

ن يؤدي ، فضاًل عن أنها كانت قلقة من أ(2)ت المتحدة على رأس دول محور الشروضعتها الواليا
حتالل الى اختالل في التوازنات الستراتيجية والجيوسياسية، واختالل في موازين القوى لمصلحة اطراف اال

حساب ايران، كدول الخليج  ، بعد السماح لها بزيادة نفوذها في الساحة العراقية علىإليرانمعينة منافسة 
، واتخاذ إليرانتناصب العداء و ة، وتخوفها من تكوين حكومة عراقية جديدة موالية للواليات المتحد وتركيا،

  .(3)لمصالحها وتحجيم دورها االقليمي العراق قاعدة لزيادة الضغط والتهديد

                                                           

(، 4( حيدر علي حسين، العراق ودول الجوار_ اهداف ومصالح، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، المجلد )1)
  . 2، ص2011(، 33العدد )

(، 7( حيدر علي حسين، احتالل العراق وتداعياته االقليمية، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، المجلد )(2

 .  74، ص2005(، 17العدد )
 .  69( عبد الرحمن عبد الكريم عبد الستار العبيدي، مصدر سابق، ص3)
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لذلك انتهجت ايران ستراتيجية معينة في تعاملها مع االزمة العراقية، تعمل على تحقيق مصالحها    
تمكنت من ادارة االزمة  إذدة، بكفاءة عالية وال تؤدي الى حدوث مواجهة مباشرة مع الواليات المتح

ن تكون اكثر الالعبين االقليميين رونة عالية، وقد نجحت لحد اآلن بأوالتعامل مع التحرشات االمريكية بم
الفراغ السياسي واالمني  ة ستراتيجية استطاعت بواسطتها ملئتأثيرًا في الشأن العراقي، من خالل صياغ

واالقتصادي الذي ولده االحتالل في العراق، والتدخل في الشأن العراقي ألنشاء حكومة تدين بقدر كبير 
للصداقة مع ايران، وال تشكل تهديدًا لها، وغير موالية للواليات المتحدة، نظرًا لما تمتلكه من ادوات داخل 

ع مرتبطة الى حد ما بمصالح ايران، فهي تتمتع بعالقات جيدة م الساحة العراقية تجعل المصالح العراقية
  .(1)اكثر القوى السياسية في العراق

ان إليران مصالح حيوية في العراق، وتلك حقيقة ال يمكن  2003اثبتت السنوات التي تلت عام    
نفيذ ستراتيجية المرحلة نكرانها، وتأكدت هذه الحقيقة بعد محاولة الواليات المتحدة االمريكية وحلفائها ت

الثالثة الممهدة لتطبيق مشروع تقسيم دول المنطقة بدءًا من العراق، وهي ادخال العناصر االرهابية 
، بعد فشل خطة الحكم 2014وسيطرتها على مساحات واسعة من المحافظات الغربية العراقية عام 

األولى  (، والتي مثلت المراحل2008-2006الفيدرالي، وخطة مستنقع الحرب األهلية خالل المدة )
فقد عملت إيران بكل ما بوسعها للحيلولة دون تقسيم العراق والحفاظ على وحدة  .(2)والثانية لتنفيذ المشروع

صديقة لها ، وذلك ألنها أراضيه ، فهي ال تريد عراقًا مجزًأ ، وانما عراق موحد تحكمه حكومة مركزية 
الى تقوية التحالفات ضدها ، وتقوية مساعي األكراد إلقامة دولة  ن تقسيم العراق سوف يؤديتخشى من أ

 كردية مستقلة شمال العراق. 
قليمية االتهامات الى إيران بأنها تستخدم ستراتيجية الفوضى المسيطر عليها في     وتوجه اطراف دولية وا 

ن في لد ، معللة ذلك إا البن إيران تعمل على منع االستقرار التام في هذترى هذه األطراف أ إذالعراق ، 
وهو ما تنفيه إيران  ،(3)لواليات المتحدة للتحرك ضد إيراناالستقرار في العراق سوف تتجه ا حالة تحقيق

التي تؤكد دائمًا أن إثارة الفوضى واألزمات المستمرة في العراق هو من عمل الواليات المتحدة وحلفائها 
بعد فشل مشروع تقسيم العراق ، للحيلولة دون عودة العراق كقوة تهدد الكيان الصهيوني والمصالح 

حور الممانعة الذي تعمل الواليات المتحدة األمريكية من جديد ، فضاًل عن كونه جزءًا مهمًا من م
 وحلفاؤها على اضعافه. 

بما  2003ومن خالل ما سبق يمكن ان ندرج أهم أسباب االهتمام اإليراني في العراق بعد عام      
 يأتي: 

                                                           
 .  117( محمد حسين شذر الوحيلي، مصدر سابق، ص(1

( ، مركز الدراسات 62( دنيا هاتف مكي ، العراق بين ثنائية الفوضى واالستقرار ، مجلة دراسات دولية ، العدد )2)
 . 43، ص2014االستراتيجية والدولية ، جامعة بغداد ، 

 .  29، ص2005(، 38( كرايسز جروب الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، إيران في العراق : ما مدى النفوذ ، تقرير رقم )3)
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نحو النطالق عراق ، هو لغرض اتخاذه قاعدة لاحتالل الن هدف الواليات المتحدة االمريكية من إ. 1
، لخطوة األولى لتنفيذ ستراتيجيتهاكان العراق يمثل ا إذ، ألنظمة السياسية في الشرق األوسطبعض اتغيير 

في مشروعها ثم بعد ذلك تأتي أنظمة أخرى كإيران وسوريا وغيرها من الدول ممن تمثل محور الممانعة ل
ل ، وخلق المنطقة ، والذي ينطوي على خطوات متالحقة ، كنشر الفوضى الخالقة في هذه الدو 

 الصراعات واالزمات المتراكمة فيها ، وصواًل الى تحقيق الضعف في منظوماتها السياسية واالقتصادية
وهو ما يؤدي الى رفع سقف طموحاتها بتنفيذ مشروعها التقسيمي ، واالجتماعية والعسكرية واألمنية

 ل هذه الستراتيجيات. وتحقيق دولة اسرائيل الكبرى. لذلك تسعى إيران والدول األخرى الى افشا
ن التواجد العسكري األمريكي في العراق يشكل تهديدًا مباشرًا ألمنها واستقاللها ، وهو جزء تدرك إيران أ. 2

، والتوقف عن دعم واضعاف قوتها من ستراتيجية استكمال الطوق حولها ، من اجل زيادة الضغط عليها 
العراق مأزقًا للواليات المتحدة من أجل كسب الوقت لغرض ها في المنطقة ، لذلك عملت على جعل حلفائ

ر بدعم حلفائها في الشرق تقوية موقفها في المفاوضات التي تجريها بشأن برنامجها النووي واالستمرا
 األوسط ، وهو ما اضر بالعملية السياسية وعملية توفير الخدمات الضرورية للشعب العراقي. 

ام العراقي فرصة سانحة لدعم المقاومة العراقية وتوحيد صفوفها، وذلك من وجدت إيران بعد سقوط النظ. 3
أجل توسيع ساحة محور الممانعة وتقويته امام سعي الواليات المتحدة وحفائها الى تعزيز المحور الداعم 

 . عها في الشرق األوسطلمشرو 
هم جزء ال يتجزأ من المكون الشيعي  ن شيعة العراقق يمثل عمقًا ستراتيجيًا لها ، وأن العراترى إيران أ. 4

في الشرق األوسط ، وبما أنها تعد نفسها مدافعة عن مصالح هذا المكون في المنطقة والعالم ، لذلك يحتم 
 عليها الحفاظ على هذا االمتداد األيديولوجي الطبيعي لها. 

تعليماتها من البيت األبيض ، تخشى إيران من أن تنشأ حكومة عراقية تابعة للواليات المتحدة ، وتتلقى . 5
القرار لذلك وطدت عالقاتها مع أكثر القوى السياسية العراقية من اجل كسب تأييدها ، والتأثير في صناع 

ن تكون القرارات الحكومية الصادرة لصالحها ، وال تتعارض مع مصالحها في العراقي ، وبالتالي ضمان أ
 العراق. 

ة تمثل سوقًا كبيرة وقريبة لها ، وهي وجهة رائجة لتصريف منتجاتها ن السوق العراقيتدرك إيران أ. 6
، لذلك سعت 2003المختلفة ، والسيما انها قد افتقدت هذه السوق طوال المراحل الزمنية التي سبقت عام 

الى توطيد عالقاتها االقتصادية والتجارية مع العراق من اجل التخفيف من شدة العقوبات االقتصادية التي 
 رض عليها.تف
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 ثالثًا: األزمة السورية    
، عندما جابت المسيرات االحتجاجية 2011انطلقت الشرارة األولى لألزمة السورية الحالية بداية عام     

وسياسية واجتماعية.  المحافظات السورية الجنوبية منددة بالحكومة ومطالبة بإجراء إصالحات اقتصادية
ن تدخلت فيها أطراف خارجية ، وتحولت الى حرب أهلية تخللتها اعمال تخريبية ، وحرق ثم ما لبثت أ

للمؤسسات الحكومية والخدمية ، وكان الهدف منها بحسب ما مخطط لها من الجهات الفاعلة ، تفكيك 
لحكومة ، وهي نفس الستراتيجية التي المجتمع السوري ونشر الفوضى تمهيدًا النهيار الدولة واسقاط ا

 .  (1)طبقت في بعض الدول المعارضة للمشروع الصهيوني األمريكي في الشرق األوسط
، الى منظومة إقليمية ودولية واسعةأدى تطور وتسارع األحداث الى أْن تحولت األزمة السورية      

تحولت سوريا الى ساحة للصراع اإلقليمي واصبحت أكثر تعقيدًا نتيجة لتقاطع مصالح القوى الفاعلة ، و 
والدولي. والذي أدى الى اصطفاف الفواعل الى معسكرين متضادين في األرض السورية ، وهما المعسكر 
الداعم لقوى المعارضة بقيادة الواليات المتحدة األمريكية ، وهو المعسكر الرافض لبقاء الحكومة السورية 

عض القوى الدولية وحلفاء الواليات المتحدة في المنطقة ، والسيما ويعمل على اسقاطها ، والذي يضم ب
دول الخليج والكيان الصهيوني وتركيا ، والمعسكر الداعم للحكومة السورية بقيادة روسيا ، والذي يضم 
بعض القوى الدولية كالصين ، وبعض الدول اإلقليمية كإيران والعراق ، فضاًل عن بعض الفواعل 

 ير الدول المتحالفة مع إيران.اإلقليمية من غ
النظام السوري ، تمثل خارطة  بأسقاطولدى الواليات المتحدة وحلفائها حسابات ستراتيجية كثيرة ترتبط     

الطريق التي تنطلق من تدمير الجيش السوري باعتباره احد اقوى الجيوش الحالية في المنطقة بعد تدمير 
الجيش العراقي والليبي ، واستنزاف قوة إيران ، فهي تراهن على عامل الزمن الذي سوف يؤدي الى 

ها في المنطقة ، واسقاط الحكومة السورية الحالية أضعاف قوة إيران ، وبالتالي تخليها عن دعم حلفائ
قامة حكومة موالية لها بعد انهاك البلد في األزمات المركبة المستمرة ، وهو ما يؤدي الى تغيير خارطة  وا 
موازين القوى اإلقليمية لصالح الكيان الصهيوني ، حتى تتهيأ البيئة المناسبة لمحاصرة إيران ، وصواًل الى 

ا والصين بعد القضاء على نفوذهما في المنطقة ، وبالتالي  افشال التحالف الروسي محاصرة روسي
  .(2)مصالح األمريكية في الشرق األوسطالصيني اإليراني السوري الموجه ضد ال

عن مرحلة نظام القطبية  بينما ترى روسيا والصين أن النظام الدولي الحالي هو يختلف تماماً     
اتها الخارجية مع بداية االلفية الجديدة تعتمد على انهاء نظام هذه الدول ستراتيجي، فقد رسمت األحادية

القطب الواحد في النظام الدولي، والبدء بتهيئة الظروف المناسبة لنظام دولي يعتمد على التعددية القطبية. 
نات تمثل فيه لذلك قررت هذه الدول تعزيز حضورها في الشرق االوسط، وتأسيس مرحلة جديدة من التواز 

                                                           

(، رسالة 2015-2010( باهي سعد ، الصراع الروسي األمريكي في منطقة الشرق األوسط دراسة حالة سوريا )(1
 . 61، ص2017الوادي ، الجزائر ،  -رضالسياسية ، جامعة الشهيد حمة لخ ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم

جيوبولتيكية )دراسة في الجيوبولتيك النقدية( ، مجلة من حالة ازموية الى معضلة  –( شاهر اسماعيل الشاهر ، سورية 2)
 .  187، ص2019المانيا ،  -(، المركز الديمقراطي العربي ، برلين4دراسات إيرانية ، العدد )
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ن سوريا وقد ادركت روسيا أ .(1)منة االمريكية على النظام الدوليروسيا وحلفاؤها طرفًا فعااًل وموازنًا للهي
تمثل الموطئ الوحيد المتبقي لها الستعادة دورها في الشرق االوسط وشمال افريقيا، واستعادة مصالحها في 

ن هدف الواليات المتحدة من تغيير النظام في تدرك تمامًا أ هانتوسط والمياه الدافئة، فضاًل عن أالبحر الم
سوريا ال يخلو من ضربها اقتصاديًا، من خالل دفع الدول االوربية لالستغناء عن الغاز الطبيعي الروسي، 
وفتح وجهات جديدة لتزويد اوربا بالغاز تتمثل بالغاز القطري وبعض دول آسيا وشمال افريقيا ونقله عن 

  .(2)ضي السورية الى البحر المتوسطراطريق اال
ن ضبط التصاعد في مستويات الصراع الدائر فيها تمتلكه تطور االحداث في االزمة السورية أوقد دل    

كل من الواليات المتحدة وروسيا بالدرجة االساس، فهما من يتحكمان برفع حدة الصراع او تخفيفه بحسب 
ن مفتاح الحل لهذه االزمة يكمن باالتفاقات الستراتيجية بين فإما تقتضيه اهدافهما ومصالحهما، لذا 

 االطراف الفاعلة فيها، والسيما بين روسيا والواليات المتحدة. 
اما ايران فقد وقفت مع حليفتها سوريا منذ االيام االولى الندالع االزمة فيها، ودعمت الحكومة السورية    

النظام السوري او سياسته، ألن ذلك سوف يكون كارثيًا  بكافة المجاالت، ورفضت اية تغيير في بنية
وقد اكدت  .(3)في المنطقة برمتها بصورة نهائية عليها، كونه يقضي على مصالحها في بالد الشام وربما

ن حل االزمة السورية ال يتم بالخيار العسكري، والسيما بعد االنتصارات التي حققها الجيش السوري أ
وهو ما عزز  وى لصالح المعسكر الداعم للحكومة،معادلة الق السورية، وتحولض االر  ألغلبوتحريره 

موقف ايران باعتبارها اكثر المستفيدين من هذا التفوق، والسيما فيما يخص دعم موقفها في المفاوضات 
ن حل ؤها في المنطقة، لذلك اخذت تؤكد أالتي تجريها مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي ودعم حلفا

 ،(4)ة للحلن اية تجاهل لدورها سوف يؤدي الى فشل اية مبادر السورية ال يتم اال عن طريقها، وأاالزمة 

ن ايران تعتمد ستراتيجية المواجهة مع اعدائها خارج حدودها، عن طريق تشكيل حزام من فضاًل عن أ
ها، لذلك فهي تتمسك الدول واالذرع االقليمية الحليفة لها، والتي تشكل خط الدفاع االول عن اراضي

  .(5)وي في هذه الدول ومن ضمنها سوريابحضورها الق
                                                           

شذى زكي حسن، حلف شمال االطلسي والتوازنات االقليمية في الشرق االوسط )دراسة في االزمة السورية(، مجلة  1))
 . 101، ص2014(، الجامعة المستنصرية، 45ات العربية والدولية، العدد )المستنصرية للدراس

( نهرين جواد شرقي، التنافس االمريكي الروسي في منطقة الشرق االوسط )سوريا نموذجًا(، مجلة دراسات دولية، العدد 2)
 .  201، ص2018(، مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، جامعة بغداد، 74)
، رسالة ماجستير، المدرسة 2015 -2011محمد الشريف شيباني، السياسة الخارجية االمريكية تجاه االزمة السورية  3))

 . 182، ص2016الوطنية العليا للعلوم السياسية، غزة، 
 . 28، ص2018اسامة عبد الرحمن، دور ايران في االزمة السورية، مكتبة شريف، القاهرة،  (4)

 -2011معين عبد العزيز ابو شريعة، التدخل االيراني في االزمة السورية واثره على نفوذها في المنطقة العربية ) (5)
 . 65، ص2017(، رسالة ماجستير، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة االزهر، غزة، 2017
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 السورية على النحو اآلتي :  باألزمةوتأسيسًا على ما سبق يمكن ان نوجز أهم أسباب االهتمام االيراني    
، فهي تجاور الكيان الصهيوني وتشرف جبالها التي تمتد من إليران. تمثل سوريا عمقًا ستراتيجيًا مميزًا 1

العاصمة دمشق حتى الساحل على الجزء الحيوي المأهول من الكيان الصهيوني، لذلك يصبح تحت 
التفريط بهذا الموقع الستراتيجي المهم الذي يجعل  إليرانمراقبتها بصورة مباشرة، وبالتالي ال يمكن 

 صهيوني ساقطة عسكريًا بحكم القواعد العسكرية. المناطق الحيوية للكيان ال
، فهي توفر لها فرص الوصول الى البحر إليران. تمثل سوريا موقعًا ستراتيجيًا وحليفًا بالغ االهمية 2

نها تمثل نافذتها للتقارب مع الدول العقوبات االقتصادية، فضاًل عن أ المتوسط، وبالتالي التخفيف من شدة
ن اي اهداف توسعية نه ال يوجد لدى ايراالدول العربية بأ ن سوريا تسعى دائمًا لطمأنةسيما أالعربية، وال

 ن برنامجها النووي ال يشكل خطرًا عليها. في المنطقة، وأ
ن المؤامرة ضد سوريا بقيادة الواليات المتحدة تأتي كجزء من مشروع الشرق االوسط . ترى ايران أ3

ي العراق، والذي يعتمد تطبيقه على خلق الصراعات واالزمات واشاعة الكبير، بعد فشل تطبيقه مرحليًا ف
الفوضى في الدول المستهدفة، ثم ياخذ بعد ذلك مساره في التنفيذ وفق مرحلة نضوجه على ارض الواقع، 

 والتي تتمثل بقناعة جميع االطراف بانه ال يوجد حل لالزمة اال في حالة التقسيم. 
ام ضعيف في سوريا ومواٍل للغرب بعد االطاحة بالحكومة السورية الحالية، ن اقامة نظ. تدرك ايران أ4

يمثل تهديدًا ألمنها القومي، بعد القضاء على أهم حليف ستراتيجي لها في الشرق االوسط، وبالتالي 
فقدانها لمصالحها الحيوية في بالد الشام، فسوريا تمثل لها حلقة الوصل مع حلفائها من المقاومة 

ية في لبنان وفلسطين، وهو ما يؤدي الى تصدع محور المقاومة، وزيادة عزلتها وتعرضها االسالم
 للضغوط الخارجية. 

. تسعى إيران الى استخدام الورقة السورية بالضغط على الواليات المتحدة األمريكية والقوى الدولية 5
 ا النووي. األخرى من اجل تعزيز موقفها في المفاوضات الجارية معها بشأن برنامجه

 رابمًا: األزمة اليمنية:
، عندما انطلقت المسيرات االحتجاجية التي نظمها الحوثيون 2011بدأت االزمة اليمنية الحالية عام      

على الحدود  ضد الحكومة في محافظة صعدة، وهي المعقل الرئيس للحوثيين الواقعة شمال غرب اليمن
خاض  2004الحوثيين والحكومة ليست حديث العهد، فمنذ عام ن الصراع بين مع السعودية. ويذكر أ

الطرفان ست جوالت من الصراع، وكانت مطالب الحوثيين تتمحور حول احقيتهم بالمشاركة في الحكم، 
  .(1)االصالحات السياسية واالقتصادية واجراء

ن الفساد الحكومي المستشري في مؤسسات الدولة ولد مشكالت شاقة ومترابطة، ويرى المتظاهرون أ    
تمثلت بتدني مستوى االقتصاد، ونهب ثروات وموارد الدولة، مما ادى الى ارتفاع معدالت الفقر والبطالة 

                                                           

، الحرب في صعدة، من تمرد محلي الى تحد وطني، مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، برنامج الشرق ( كريستوفر بوتشيك1)
 .  7، ص2010(، بيروت، 110االوسط، العدد )
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وعجز حكومي في توفير الخدمات  ،(1)2010من اجمالي السكان عام  (%35)ن التي وصلت الى اكثر م
تكونت ية، والسطو على المال العام من قبل الطبقة المقربة للحكومة وجماعات المصالح، التي االساس

الساحة لعصابات الفساد والرشوة وحاشية الحكومة والباحثين عن  على اساس قبلي ومذهبي، وخلو
ة عجزت وسرعان ما تحولت التظاهرات الى ثورة شعبي ،(2)ثراء غير المشروع وتجار المخدراتالمناصب وال

ن سياسة التمييز واالقصاء التي مارستها الحكومة ضد الحوثيين ومة عن حسمها، ويرى قادة الثورة أالحك
كانت السبب الرئيس وراء ثورتهم، فهم لم يحصلوا على ادنى حقوقهم من السلطة والثروة، عكس المكونات 

لمتشددين في محافظة صعدة الذين والقبائل االخرى التي تحصل على الدعم الحكومي، السيما السلفيين ا
تم نقلهم اليها من مناطق اخرى، وهو ما عده الحوثيون استهداف لهويتهم ووجودهم وثقافتهم على الرغم 

لذلك فان الشعور بالتخلف االقتصادي المتعمد  ،(3)السكان %( من اجمالي40لون نحو )من انهم يشك
 خارجية مثلت الدوافع االساسية لثورة الحوثيين.  والتهميش الطائفي تنفيذا لستراتيجيات

انتهجت الحكومة ستراتيجية االرض المحروقة مع الحوثيين إلنهاء الثورة بصورة نهائية منذ االيام    
االولى النطالقها، وعلى الرغم من الهزائم التي تكبدها الحوثيين في بداية االزمة، لكنهم سرعان ما 

البدء بهجمات مضادة، واخذوا باستعادة المناطق التي اجبروا على التخلي استطاعوا توحيد صفوفهم و 
ونتيجة لذلك رفض قادة الثورة المبادرة  ،(4)طروا على مساحات واسعة من الدولةسي 2012عنها، وفي عام 

  .(5)على المكاسب التي حققتها الثورة التوتر، وعدوها مؤامرة خليجية لاللتفاف ألنهاءالخليجية 
ن الحوثيين اكثر خبرة في القتال من الجيش الحكومي، واكثر قدرة بتت السنوات الالحقة للصراع أاث   

وفي المقابل كانت  أسلحة تحقق لهم التفوق بالمواجهة،على الصمود والمواصلة في الحرب، ويمتلكون 
نوية مع الخسائر كبيرة في صفوف الجيش، وحدثت حاالت فرار جماعية في صفوفه، وهبوط روحه المع

والذخيرة من قبل افراد الجيش  لألسلحةاستمرار العمليات العسكرية، فضاًل عن حدوث حاالت بيع 
يطرة على للحوثيين، لذلك تحول ميزان الصراع لصالح الحوثيين الذي تمكنوا من اسقاط الحكومة والس

ة المتشددة للحكومة على الرغم من الدعم الذي قدمته العناصر السلفي ،(6)2014العاصمة صنعاء عام 
ر التمرد ضد الحكومة ن كانوا قد شكلوا احد بؤ جيش في القتال ضد الحوثيين، بعد أومشاركتهم مع ال

  .(7)جنوب اليمن
                                                           

 .  4، ص2019كلية اآلداب والعلوم، الخليج ومستقبل الدولة في اليمن، تقرير مركز دراسات الخليج، قطر،  -( جامعة قطر1)
مصر واليمن  -الى العنف السياسي 2011ماجد محمد ابراهيم رواجبه، اسباب تحول الثورات العربية بعد العام  2))

 . 82، ص2016نموذجاً، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الدولية، نابلس، فلسطين، 

 . 8، مصدر سابق، ص (  كريستوفر بوتشيك3)
أبعادها وطرق تسويتها، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية              -منية: أسبابهاكمال صفا، االزمة الي 4))

 .  18، ص2018واالدارية، الجامعة اللبنانية، بيروت، 
، مكتبة الملك فهد الوطنية 1مراجع ومواجع، ط -( احمد امين الشجاع، بعد الثورة الشعبية اليمنية: ايران والحوثيين5)

 .  99، ص2016ر، الرياض ، للنش

   117( ماجد محمد ابراهيم رواجبه، مصدر سابق، ص6)
 .  24( كمال صفا، مصدر سابق، ص7)
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ن سيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن سوف يؤدي الى كت السعودية ودول الخليج االخرى أادر     
تعزيز النفوذ االيراني جنوب شبه الجزيرة العربية، وبالتالي عدم االستقرار في حدودها الجنوبية ، وما 
ينطوي عليه من تهديد ألمنها القومي ، وتغيير موازين القوى لصالح إيران ، وما يتبعها من تغيير في 

ن تتجه الواليات المتحدة الى اشراك إيران في من المحتمل أ إذية في المنطقة ، المواقف الستراتيج
  .(1)منية في البحر االحمر وبحر العربالترتيبات األ

لذلك اعلنت السعودية عن تشكيل تحالف دولي والبدء بالعمليات العسكرية ضد الحوثيين بحجة إعادة    
دة ، تمثلت بمحاولة السعودية الستعادة هيمنتها عسكرية دوافع عء هذه العملية الالشرعية لليمن ، وكان ورا

ظهار قوتها وتفوقها على جميع اجزاء  ن دول الخليج شبه الجزيرة العربية ، فضاًل عن أعلى اليمن ، وا 
ن أمن ان تكون عربية خالصة ، باعتبار أ ترى ان الترتيبات األمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية يجب

زء ال يتجزأ من األمن القومي العربي، وأن اليمن يمثل عمقًا ستراتيجيًا لدول الخليج. فضاًل اليمن هو ج
، لذلك فضيلها اجراء االصالحات المتدرجةعن حساسية النظم المحافظة من التغيير بواسطة الثورات ، وت

ا في شبه الجزيرة ة بالنظم الدكتاتورية ، والسيمتيجية مناهضة ألية ثورة تهدف لإلطاحفهي تتبع سترا
ن األمر ال يخلو من يمكن ان يمتد تأثيرها لها. كما أ العربية ، خوفًا من نشوء نظم ديمقراطية مجاورة

تهدف السعودية للسيطرة على الموانئ اليمنية ، والسيما موانئها الشمالية الواقعة على  إذدوافع اقتصادية ، 
الحدود مع عمان. وقد بررت السعودية حملتها العسكرية بسبب قلقها من التواجد المتصاعد إليران في 

نوبية ، وتكرار اليمن ، وقلقها من المناورات العسكرية التي اجراها الحوثيون شمال اليمن قرب حدودها الج
 إذبعد ذلك اخذت األزمة اليمنية ابعادًا إقليمية ودولية ،  .(2)وغل التي قاموا بها داخل اراضيهاعمليات الت

، وتحكمه بأهم طريق اليمن من موقع ستراتيجي مهم ع بهتداخلت فيها مصالح قوى عدة ، بسبب ما يتمت
 هة ، واسيا وشرق افريقيا من جهة أخرى. للمالحة الدولية الذي يربط اوربا واالمريكيتين من ج

ن في حالة لعسكرية ضدهم ، وهي تدرك تمامًا أفإيران زادت من دعمها للحوثيين بعد العمليات ا   
هزيمتهم سيؤدي الى فقدان نفوذها في اليمن ، لذلك عملت بكل ما بوسعها ليكون لها حضور قوي في 

استمرار سيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن سوف  نبحر األحمر ومضيق باب المندب ، وأمنطقة ال
، وقواتها 2009قد استخدمت قاعدتها العسكرية في ارتيريا التي أنشأتها عام و يحقق لها هذا الهدف. 

البحرية في البحر االحمر وخليج عدن، لدعم الحوثيين ماليًا وعسكريًا ولوجستيًا، وشمل هذا الدعم اسلحة 
 .(3)مضادة للدروع، والطائرات المسيرةاريخ البالستية، والصواريخ المتطورة، والسيما الصو 

                                                           

، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت ، 1( عايدة العلي سري الدين ، صراع  على البحر األحمر من البوابة اليمنية ، ط1)
 .  7، ص 2016لبنان ، 

وزمياله ، ادوار الفاعلين اإلقليميين في اليمن وفرص صناعة السالم ، تقرير صادر عن مركز صنعاء ( ماجد المذحجي 2)
 .  3،  ص 2015للدراسات االستراتيجية ، صنعاء ، اليمن ، 

 .  157( احمد امين الشجاع، مصدر سابق، ص(3
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، وأبدت استعدادها وحلفائهاالعسكرية السعودية  فقد رحبت بالحملةالواليات المتحدة األمريكية  اما    
ن األمر ال يخلو من دفع أمريكي إلشعال فتيل ستي واالستخباري لها ، ومن هنا فإلتقديم الدعم اللوج

الحرب ، بهدف خلق بؤرة جديدة للصراع في الشرق األوسط ، من اجل استنزاف أكبر قوتين حاليتين في 
روسيا موقف حليفتها إيران في وقوفها في حين دعمت  .(1)هما إيران والسعودية على حد سواءالمنطقة ، و 

في مجلس األمن  الى جانب الحوثيين ، واستخدمت حق النقض )الفيتو( عند طرح المشروع البريطاني
ة روسيا لتعزيز تواجدها مها للحوثيين ، وهو اشارة الى ني، والقاضي بإدانة إيران لدع2018الدولي عام 

ى في البحر األحمر والمحيط الهندي عبر بوابة حليفتها إيران ، والتقليل من سيطرة الواليات المتحدة عل
 .(2)هذه المنطقة الحيوية من العالم

وفي السنوات االخيرة للصراع تعرضت مواقع حساسة في السعودية الى هجمات بالصواريخ البالستية      
والطائرات المسيرة، شملت مواقع صناعية ومطارات، ومحطات للوقود، ومؤسسات حكومية، فضاًل عن 

عودية، وعلى تكرار العمليات العسكرية التي اخذ ينفذها الحوثيون  في محافظة جازان داخل االراضي الس
 .(3)ي قدرات الحوثيين العسكريةمواقع للجيش السعودي على الحدود اليمنية، وقد شكل ذلك تطورًا الفتًا ف

ن الضربات الجوية التي شنتها ة في اليمن في السنوات االخيرة، أوقد كشف سير العمليات العسكرية الدائر 
دافًا محدودة، وذلك لقلة المعلومات االستخبارية السعودية وحلفاؤها على مواقع الحوثيين لم تحقق اال اه

الدقيقة التي تتطلبها من اجل اصابة اهدافها بدقة، فضاًل عن ان القوات البرية السعودية واجهت صعوبات 
دة في الحدود اليمنية وذلك بسبب طبيعة التضاريس المعق كبيرة اثناء محاولة التقدم في االراضي اليمنية،

مثل بسالسل جبلية متوسطة االرتفاع ولكنها وعرة وقاحلة، جعلت عملية دخول الدبابات السعودية، التي تت
والعربات المدرعة شبه مستحيلة. وفي المقابل يمتلك الحوثيون خبرة طويلة في كيفية التعامل مع هذه 

بيعة ، فضاًل عن طالتضاريس، فقد شكلت لهم مواقع جيدة لالختباء ومباغتة القوات السعودية الغازية
المجتمع اليمني الذي يتصف بالتعصب القبلي، وانتشار االسلحة بشكل واسع بين صفوفه، والسيما بعد 

كل ذلك جعل الحوثيين الطرف االقوى في معادلة الصراع في الوقت الحاضر، وهذا  .(4)انهيار الدولة
ل االزمة، فضاًل عن ر مفاوضات لحاصبحوا ال يقدمون تنازالت عند ظهو  إذعزز من موقفهم التفاوضي، 

ن على وقف الضعف الذي يكوًنون فيه مجبرينهم اصبحوا الطرف الذي يفرض شروطًا بدال  من مأ
 الموافقة عليها. 

                                                           

( خالد الشرقاوي السموني ، االبعاد االقليمية والدولية لألزمة اليمنية ، تقرير منشور على الموقع االلكتروني : 1)
https://www.hespress.com,2015.P.4   . 

( محمد علي السقاف ، االزمة اليمنية في ميزان العالقات الدولية ، بحث منشور على الموقع االلكتروني : 2)
https://aawsat.com,2018,P.2  

 .  36( كمال صفا، مصدر سابق، ص3)
لحوثيين في اليمن )دراسة في الجغرافية السياسية( ، مجلة ( حسين عليوي ناصر الزيادي، التحليل الجغرافي لمشكلة ا(4

 .  356، ص2011(، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، 13البحوث الجغرافية، العدد )

https://www.hespress.com,2015.p.4/
https://www.hespress.com,2015.p.4/
https://aawsat.com,2018,p.2/
https://aawsat.com,2018,p.2/
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 ن نوجز اهم اسباب االهتمام االيراني في اليمن على النحو اآلتي: تأسيسا على ما تقدم يمكن أ   
ن دعمها للحوثيين يوفر لها فرصة التواجد بشكل فإ ة موقع اليمن الستراتيجي، لذلك. تدرك ايران اهمي1

فعال في البحر االحمر ومضيق باب المندب، وهو ما يتيح لها التحكم بحركة المرور بهذا الممر المائي 
ة في الحيوي، ويوفر لها قاعدة لمراقبة التحركات الخارجية ضدها، والتأثير على دخول االمدادات العسكري

الواليات المتحدة وحلفائها في المنطقة، فضاًل عن ما يوفره لها من ميزة الرد على  من حالة تعرضها لهجوم
 اية مواجهة عسكرية محتملة. 

سيطرتها على مضيق باب المندب والتحكم فيه ، فضاًل عن سيطرتها على . تهدف ايران من خالل 2
وحلفائها في المنطقة، السيما للضغط على الواليات المتحدة االمريكية ، دعمها للحوثيين مضيق هرمز، و 

السعودية، ومنعها من توسيع نفوذها جنوبًا، واجبار هذه االطراف على االعتراف بمصالحها في المنطقة، 
 وقبولها كشريك وفاعل اقليمي رئيس. 

ن الحوثيين ة لصالح محور الممانعة، فهي ترى أ. تهدف ايران الى التأثير في توازنات القوى االقليمي3
، لذلك ، والسيما انهم جزء مهم من المكون الشيعي في الشرق األوسط  جزءًا من هذا المحور يشكلون

سعت الى ضمهم اليه من اجل توسيع نطاقه وتقوية اركانه، بهدف الحاق اكبر قدر ممكن من الضرر 
ع عن بالمصالح االمريكية وحلفائها في المنطقة، فضاًل عن شعورها بمسؤولية حماية الحوثيين والدفا

 حقوقهم، السيما حقهم بالمشاركة في الحكم والمحافظة على هويتهم وثقافتهم. 
 . يأتي اهتمام ايران باليمن من ضمن ستراتيجيتها التي تعتمد على مواجهة خصومها خارج اراضيها. 4
. تسمى ايران من خالل دعمها لليمن الى تحقيق مكاسب اقتصادية، تتمثل بعقد صفقات بيع االسلحة 5

 لتصريف منتجاتها، السيما المواد االساسية الضرورية للسكان.  يين، فضاًل عن كونها سوقًا مناسباً للحوث
 خامسًا: االزمة القطرية 

مع بداية االلفية الجديدة اتبعت السعودية ستراتيجة تهدف الى طرح نفسها قائدًا للعالم االسالمي      
،  قيادتها لمواجهة ما اسمته النفوذ االيراني في المنطقة ، وتأسيس منظومة امنية وعسكرية تحت السني

واخضاعها لستراتيجيتها  وتحقيقًا لذلك تضمنت ستراتيجيتها الهيمنة الكاملة على قرارات دول الخليج،
  .(1)المتشددة

بينما اتجهت قطر لتبني ستراتيجية مستقلة عن دول الخليج والتأثير السعودي، واتسمت بالمرونة     
قدرة على المناورة، ونجحت في ايجاد عالقات متوازنة مع اكثر القوى االقليمية والدولية، حتى اصبحت وال

تنافس السعودية في قيادة الدول االسالمية السنية، وفي التقارب والدخول كحليفة مع الواليات المتحدة 
  .(2)دارة بالقوة االقتصادية اقليمياً االمريكية، وفي مجال اخذ مركز الص

                                                           

( مركز الجزيرة للدراسات، الخليج: ازمة غير مسبوقة وتداعيات كبيرة، من كتاب حصار قطر: سياقات االزمة (1
 .  27، ص2017مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، قطر،  ،1الخليجية وتداعياتها، ط

الدولية المؤثرة على الصراع السعودي_ القطري،  مهدي فليح الصافي، وستار جبار الركابي، المتغيرات الجيوبولتيكية 2))
 . 116، ص2021(، كلية االمارات للعلوم التربوية، االمارات، 5مجلة العلوم التربوية واالنسانية، العدد )
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تعد االزمة القطرية الحالية ليست جديدة في اصلها، بل تمثل حلقة لسلسلة من االزمات المترابطة،    
، بسبب ما اوصفته 2014وكان ابرزها قيام السعودية واالمارات والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة عام 

ر بطرد الجماعات ، والذي يقضي بقيام قط2013هذه الدول بعدم التزام قطر باتفاق الرياض عام 
والتنظيمات االرهابية من اراضيها، وعدم احتضانها لها، والتوقف عن دعم بعض الحركات االقليمية التي 
تعدها السعودية وحلفاؤها ارهابية، والتوقف عن اتصالها وتقربها من ايران، فضاًل عن معارضة قطر القوية 

طاح بحكومة االخوان المسلمين، والذي ، الذي ا2013لالنقالب العسكري الذي حدث في مصر عام 
ايدته كل من السعودية واالمارات. وقد سعت اطراف خليجية لتسوية االزمة، السيما الكويت التي نجحت 

بجمع الفرقاء في الرياض للتباحث حول نقاط الخالف، وعلى الرغم من تقديم قطر تعهدًا  2014عام 
العالقات بين الفرقاء بقيت عالقات يسودها الفتور وتخللتها ن مل على تحقيق المطالب الخليجية، إال أللع

  .(1)ت المتشنجة واالتهامات المتبادلةبعض التصريحا
بتطورات غير مسبوقة بالمواقف القطرية ازاء االحداث  2017فوجئت دول الخليج في منتصف عام    

نطقة، ودور حزب اهلل وحماس للوقوف الدائرة، فقد اشادت الحكومة القطرية بمواقف ايران االيجابية في الم
بوجه االطماع التوسعية للكيان الصهيوني، وحق الحوثيين بالمشاركة في الحكم في اليمن. لذلك سارعت 
السعودية واالمارات بتوجيه االتهامات الى قطر بعدم توقفها عن دعم التنظيمات االرهابية، ودعتا الى قمة 

مواجهة االرهاب واحتواء  ألجلياض بنفس العام، وكان هدفها المعلن عربية اسالمية امريكية عقدت في الر 
التمدد االيراني في المنطقة، وقد رأت اكثر االطراف الدولية واالقليمية ان الرئيس االمريكي قد اعطى 

  .(2)اتخاذ االجراءات الرادعة بحق قطرالضوء االخضر للسعودية واالمارات في هذه القمة للبدء ب
بعد ذلك اعلنت كل من السعودية واالمارات والبحرين ومصر بقطع عالقاتها مع قطر، وقد اتضح     
ن االجراء ليس مجرد قطع للعالقات فقط، بل مخطط لحصار كامل غير بعد ذلك بمدة قصيرة، أ االمر

البحرية والجوية اغلقت السعودية واالمارات والبحرين حدودها البرية و  إذمسبوق ضمن المنظومة الخليجية، 
مع قطر، وفرضت حظرًا على الطيران معها، وطالبت المواطنين القطريين مغادرة بلدانها بأسرع وقت، 

لدول الخليج  فضاًل عن مواطنيها المتواجدين في قطر، وكانت هذه الدول تريد تقديم قطر كأنذار شديد
  .(3)ا هو الحال في الكويت وعمانة، كمن تتبنى ستراتيجة مستقلة عن السعودياالخرى التي تحاول أ

وقد وجهت الدول الخليجية الثالث االتهامات الى قطر، تمثلت بدعمها لحزب االصالح والحوثيين في    
ن دول الخليج ترتبط كلها بعالقات عالقتها مع ايران، على الرغم من أاليمن، واستمرار اتصالها و 

ة، فضاًل عن اتهام قطر بدعم بعض التنظيمات دبلوماسية واقتصادية مع ايران ما عدا السعودي
                                                           

الخليجية: التداعيات على مستقبل منظمة مجلس التعاون الخليجي،  -احمد محمد ابو زيد، عام على االزمة القطرية 1))
 . 9، ص2018مل، معهد االصغري للمجتمع المدني والمواطنة، الجامعة االمريكية، بيروت، اوراق ع

( المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات، حصار قطر: سياقات استمرار االزمة وآفاق حلها، تقرير صادر عن 2)
 .  2، ص2020وحدة تحليل السياسات في المركز، الدوحة، قطر، 

 .  11( احمد محمد ابو زيد، مصدر سابق، ص3)
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والجماعات المعارضة للحكومة السعودية، واستقطابها لقيادات منظمة االخوان المسلمين المصرية التي 
تعدها السعودية منظمة ارهابية، وقبولها انشاء قاعدة عسكرية تركية على اراضيها، وممارستها ستراتيجية 

ن قرار فرض الحصار عليها ليس له من جانبها اعتبرت قطر أ .(1)خليجتتعارض مع ستراتيجيات دول ال
وقواعد القانون الدولي، كونه لم يصدر من مجلس االمن الدولي، وال من  ألعرافمسوغ شرعي ومخالف 

ن الهدف الوحيد منه هو لغرض ن منظمة مجلس التعاون الخليجي، وأجامعة الدول العربية، وال حتى م
  .(2)ملة على دولة قطررض الوصاية الكاف

لقد كشفت االزمة القطرية مدى التصدع الذي يمر به مجلس التعاون الخليجي، فقد تجاهل قرار     
ن االمانة العامة للمجلس لم مؤسسات مجلس التعاون، فضاًل عن أ المقاطعة من قبل السعودية واالمارات

تدع الى قمة طارئة مثل ما كانت تعمل سابقًا مع اكثر القضايا الخليجية واالقليمية، ولم تطرح اتهامات 
السعودية واالمارات لقطر على طاولة المجلس لمناقشتها، وهي كشفت وضع فكرة القيادة السعودية 

لبعض ليست الشقيقية الكبرى التي تحرص على اصبحت في نظر ا إذللمنظومة الخليجية على المحك، 
  .(3)ت عن انيابها كدولة تسعى للهيمنةالوحدة الخليجية، وانما كشر 

قتها مع ايران استجابة لمطالب نها اكثر الدول الخليجية التي تضررت نتيجة فتور عالترى قطر أ   
يرة نتيجة استمرار عالقاتها شقائها الخليجيين، بينما حققت دول خليجية اخرى مكاسب اقتصادية كبا

وعمان، لذلك اتجهت قطر نحو الشرق بعد فرض الحصار عليها  كاإلماراتاالقتصادية المتينة مع ايران، 
وطلبت من تركيا وايران توفير الحماية لها والدفاع عنها في حالة تعرضها لهجوم  .(4)لدول الخليجيةامن 

من دول الخليج، وقد استجابت تركيا لطلبها وارسلت قوات عسكرية اضافية الى قاعدتها العسكرية في 
ادمة قطر. اما ايران فقد اظهرت تعاطفًا مع قطر وقامت بفتح مجالها الجوي لعبور الطائرات المغادرة والق

قوات عسكرية لقطر في حالة تعرضها لهجوم خليجي، وتوفير  ألرسالالى الدوحة، وعبرت عن استعدادها 
الحدود مع الدول  بأغالقن تكون قد تأثرت ية من السلع االساسية التي يمكن أما تحتاجه السوق القطر 

ن إيران تخشى عن أ فضالً الخليجية، وقد خصصت ميناء بحري لتسهيل نقل السلع والبضائع الى قطر، 
، والسيما حقل بارس الجنوبي للغاز على حقول الغاز الطبيعي المشتركة بينها وبين قطر في الخليج 

%( من الحقل ، بينما 38الطبيعي التي تشترك في انتاجه مع قطر )حقل غاز الشمال(، فهي تمتلك )
ترليون  51فهو يحتوي على ما يقارب ) الجيوستراتيجية الكبيرة ، ألهميته%( منه ، نتيجة 62تمتلك قطر )

فات الغاز الطبيعي ، وهو ما يجعله في مليار برميل( من مكث 50ما يقارب )( من الغاز الطبيعي ، و 3م
                                                           

القطري: االسباب والنتائج المحتملة، مركز البيان للدراسات والتخطيط،  -( عبد هللا عبد االمير، الصراع السعودي1)
 .  28، ص2017بغداد، 

(، المركز الديمقراطي 6الطاهر، حصار قطر بين االسباب والتداعيات، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد ) زديك 2))
 . 182، ص2018العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، برلين، المانيا، 

 .  36( مركز الجزيرة للدراسات، مصدر سابق، ص3)
 .  185ص( زديك الطاهر، مصدر سابق، 4)
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في وضع افضل بعد اصبحت قطر في ظل هذا الدعم  لذلك .(1)صدارة حقول الغاز الطبيعي في العالم
  .(2)ين جوانبها العسكرية واالقتصاديةتأم
الة ايجابية بالنسبة لها، طالما انه يؤدي الى اضعاف ن حدوث االنقسام في دول الخليج حأترى ايران    

التحالف الخليجي بقيادة السعودية الموجه ضدها، فضاًل عن كونه مؤشرًا لتراجع الدور القيادي للسعودية 
وقد اتبعت ايران  .(3)واحدن كانت في محور ور عدة بعد أفي الخليج، واصطفاف دول الخليج في محا

عات اقليمية ودولية، ستراتيجية خاصة مع االزمة القطرية اتسمت بالحذر والهدوء واالتزان خشية حدوث تب
ن ال يؤدي مد العون لقطر الى مزيد من الضوضاء والتوتر في الخليج، بسبب طبيعة والعمل على أ

يجية قطر الخارجية الداعمة لبعض التنظيمات عالقاتها الموترة مع السعودية، فضاًل عن طبيعة سترات
ن االزمة قد خفت حدتها بين وعلى الرغم من أ .(4)المتشددة، وعالقتها القوية مع الواليات المتحدة االمريكية

 إذن العالقات ما زالت متشنجة، ولم تحدث اية تطور يذكر فيها، ، إال أاطراف النزاع في الوقت الحاضر
ة في تاريخ عالقات دول مجلس ة فارقومصالحه، وهو ما جعلها عالمبمواقفه  استمر كل طرف بالتمسك

التعاون الخليجي، فهي تعد االولى من نوعها التي يكون فيها التهديد والتصعيد من داخل دول المنظمة، 
 فضاًل عن كونها االولى من داخل دول المنظمة التي تأخذ ابعادًا اقليمية ودولية. 

 القطرية على النحو اآلتي:  باألزمةن نوجز اهم اسباب االهتمام االيراني ق يمكن أومن خالل ما سب   
. تدرك ايران ان الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة تحتم عليها كسب اكثر عدد ممكن من 1

لذلك سعت الى سياسة ات وعدم الدخول في صراعات اضافية ، االصدقاء، وتجنب قدر االمكان التوتر 
استثمار األزمة القطرية لتحقيق مكاسب جيوسياسية ، من خالل ضم احدى دول مجلس التعاون الخليجي 

  ، والسير نحو محاوالت ايجاد االنقسام فيه واضعافه. 
. تهدف ايران الى التقليل من اهمية التحالف االمريكي السعودي، وزيادة الضغط على السعودية من 2

 ال ستراتيجيتها التي تهدف للسيطرة على دول الخليج، وتوسيع نفوذها في المنطقة. اجل افش
ن تؤدي االزمة القطرية الى تدخل قوى اقليمية ودولية وتعزيز تواجدها في الخليج، . تخشى ايران من أ3

 ر والبعيد. الخليجي على المدى القصي باألمنوالسيما الكيان الصهيوني وتركيا، وهو ما يؤدي الى االخالل 
ن ايران وقطر من اهم المنتجين للغاز لى مكاسب اقتصادية، فمن المعروف أ. تهدف ايران للحصول ع4

وامام ، ويشتركان في عدد من الحقول المهمة المنتجة له في الخليج الطبيعي في الشرق االوسط والعالم، 
                                                           

)1( https://www.qatargas.com  
قطر، من كتاب صمود قطر نموذج في مقاومة  علي حسن باكير، الدور التركي وااليراني في مسارات االزمة السناد (2)

 . 74، ص2018الحصار وقوة الدول الصغيرة، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، قطر، 
، مركز دراسات 27( محبوب الزويري، ايران واالزمة الخليجية: المكاسب والخسائر، مجلة سياسات عربية، العدد 3)

 .   41، ص2017الخليج، جامعة قطر، 
مة الصمادي،  القراءة  االيرانية لالزمة: الوحدة الخليجية اصبحت من الماضي، من كتاب حصار قطر: سياقات ( فاط4)

 .  89االزمة الخليجية وتداعياتها، مصدر سابق ، ص

https://www.qatargas.com/
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السوق العالمية موحدة تهدف للسيطرة على  التطور االيجابي للعالقات الثنائية بينهما يمكن بناء ستراتيجية
ن التقارب مع قطر سوف يعوضها جزءًا من المكاسب االقتصادية للغاز، فضاًل عن أن ايران ادركت أ

 التي فقدتها من جراء العقوبات االقتصادية المفروضة عليها. 
ت الرئيسة في الشرق ن المسبب الرئيس الذي يحرك ويوجه االزماأ من خالل دراسة هذا المبحث يتضح   

االوسط هو تدخالت القوى الدولية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والسيما الواليات المتحدة االمريكية، 
حساباتها الستراتيجية لهذه ظ على مصالحها، فهي تولي عناية كبيرة لوراءها الى الحفامن التي تهدف 

المسلحة المتحالفة  وسيا والصين وايران والدول والفصائلالمنطقة الحيوية من العالم، وزيادة الضغط على ر 
فضاًل عن  ممانعة المدعوم من قبل هذه الدول،ن اكثر االزمات حدوثًا في دول محور المعها، بدليل أ

المنافسة الشديدة بين القوى االقليمية الكبرى التي تولدت نتيجة الرغبة في توسيع مناطق نفوذها في 
المنطقة على حساب القوى االخرى، لذلك خصصت كل منها مناطق نفوذ تخدم مصالحها، وعدتها توابع 

نها من القوى االقليمية رك ايران أعليها تجاوزًا على امنها القومي، ومن جانبها تد لها، واعتبرت التجاوز
االزمات الرئيسة بالشكل  إلدارةتوظيفها  بإمكانهاالمهمة التي تمتلك مجموعة متنوعة من ادوات القوة، 

ن تستغل كل ما لديها من امكانات واوراق تمكنها قق اهدافها ومصالحها، فهي تحاول أالذي تراه يح
نها الطرف من خاللها برسائل الى منافسيها بأنطقة، وتبعث الحفاظ على مصالحها ومناطق نفوذها في الم

االهم الذي ال يمكن تجاهله، فضاًل عن استخدامها للضغط على القوى العظمى لتقوية موقفها في 
 المفاوضات التي تجريها معها. 
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 المبحث الثالث 
 اآلفاق المستقبلية لقوة ايران الذكية في الشرق االوسط 

د منطقة الشرق االوسط منطقة حيوية وغنية بثرواتها الهائلة، والسيما موارد الطاقة، فضاًل عن تع     
مكانتها الستراتيجية المهمة، لذلك تعاظمت اهميتها في االدراك الستراتيجي للقوى الدولية الكبرى، وهو ما 

عملت القوى الكبرى طوال المراحل فقد  قاطع المصالح االقليمية والدولية،جعلها هدفًا لتالقي التحالفات، وت
المنافسة الحادة خلق الزمنية السابقة على توجيه العالقات بين دولها على نحو سلبي، وعمدت على 

 فيها حفاظًا على مصالحها واهدافها.  ها، والحيلولة دون ظهور قوى مؤثرةواالزمات المستعصية بين دول
ووزن جيوبولتيكي كبير ضمن خارطة القوى  بأهميةن لقد كشفت دراسة الفصول السابقة تمتع ايرا   

االقليمية، فهي تعد واحدة من بين القوى االقليمية المؤثرة في المنطقة نظرًا لما تتمتع به من مقومات 
وقد ظهر جليًا من  في الساحتين االقليمية والدولية، ستراتيجية مؤثرة بأدواروادوات للقوة اهلتها لالطالع 

نها استطاعت الى حد كبير من توظيف ادوات قوتها ثين االول والثاني من هذا الفصل إخالل دراسة المبح
الناعمة والصلبة في ادارة عالقاتها الخارجية، وفي ادارة وتوجيه بعض االزمات االقليمية من منطلق 

وى من اي وقت مضى، وتواقة لممارسة دور اقذات تأثير اقليمي المصلحة القومية لها، وهي اآلن تعد 
اقليمي يسمح لها بحماية مصالحها مهما كانت طبيعة السيناريوهات المستقبلية المحتملة. ولكن هذا ال 

 بأحداثن طبيعة منطقة الشرق االوسط تنذر إ إذيعني عدم تخوف صناع القرار في ايران من المستقبل، 
 لمنطقة في دوامة الحسابات المعقدة. ومستجدات مستقبلية خطيرة، تجعل دول ا

لقوة الدولة عملية بالغة الصعوبة، بحكم طبيعتها الدينامية المتغيرة، وذلك  ()يةتعد القراءة االستشراف    
احثين في حقل الجيوبولتيك . ولكن مع ذلك يمكن للبوزمانياً  مكانياً مقومات وعوامل تشكيلها  لتغير

فمن خالل قراءة  تيكي على االقل على المدى القصير،مستقبل مكانة قوة الدولة وتأثيرها الجيوبول استشراف
ماضي الدولة وتحليل حاضرها، يمكن لهم استشراف مستقبل قوتها بطريقة علمية وواضحة، وباالعتماد 

السيما ان على المعطيات يمكن لهم وضع االطار العام لدورها االقليمي والدولي في المستقبل، و 
 فرت الظروف المالئمة لها، طالما انها من صنع البشر. اا ما تو إذاالحتماالت تعد امرًا قاباًل للحصول 

في  بعد دراسة مقومات وادوات القوة الذكية االيرانية في الفصول السابقة، ودراسة تأثيرها الجيوبولتيكي    
الشرق االوسط، سنتناول في هذا المبحث السيناريوهات المحتملة والتحديات المستقبلية التي ستواجه عملية 

 بناء قوتها، وانعكاسها على تأثيرها المستقبلي في المنطقة. 
                                                           

( )ة، يعرف علم المستقبل او المستقبليات في علم الجيوبولتيك بأنه العلم الذي يرصد التغيرات في ظاهرة جيوبولتيكية معين
ويهتم بتحديد االحتماالت المختلفة لتطورها في المستقبل ، من خالل دراسة المتغيرات التي تؤدي الى حدوث هذه 
االحتماالت ، وتحليل ما يساعد على ترجيح احتمال على غيره.  ينظر في ذلك للمصدر: وليد عبد الحي ، مدخل الى 

  . 13، ص2002ز العالمي للدراسات السياسية ، عمان ، االردن ، ، المرك1الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية ،ط
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 اواًل: سيناريو ازدهار قوة ايران وتزايد تأثيرها في الشرق االوسط 
كبرى، واالولى في الشرق االوسط  اقليميةد تهدف الى بلوغها قوة وضعت ايران ستراتيجية طويلة االم   

. وقد ركزت على الجوانب التي فيهسياسيًا واقتصاديًا وعلميًا وتكنولوجيًا وعسكريًا، وامتالك الدور الريادي 
في المنطقة، والسيما  تراها العوامل االكثر حضورًا لتحقيق مصالحها ومواصلة تفوقها الستراتيجي

مفاوضاتها مع القوى الدولية الكبرى حول برنامجها النووي، وما يترتب عليها من نتائج ستعزز من قوتها، 
مساعيها اقتصادها من جديد، واتساع عالقاتها مع دول العالم، وتقوية تفاعالتها االقليمية، ونجاح  كإنعاش

 واالستقرار االقليمي والدولي.  لألمنال يمثل تهديدًا  ن برنامجها النوويلطمأنه المجتمع الدولي بأ
ن امتالكها للتكنولوجيا النووية تعد من اهم العوامل التي سوف تسهم في تعزيز قوتها ايران أوتدرك    

، والقدرة على جذب بشكل أكثر من ذي قبل  ووزنها الجيوبولتيكي، والتي ستمنحها الهيبة والثقة بالنفس
ودولية اكثر، وتقوي عالقاتها مع اصدقائها الحاليين، وتعزز من امكاناتها للحفاظ على اطراف اقليمية 

ن اية دولة ال تمتلك هذه التكنولوجيا ستواجه مشاكل ت الواسعة التي تطالها، وهي ترى أامنها ضد التهديدا
ضات مع ايران بشأن ن عودة القوى الكبرى الى استئناف المفاو المستقبل. ويرى اكثر المراقبين أ كثيرة في

العديد من القضايا المصيرية، والسيما فيما يتعلق بملفها النووي، هو دليل على اعتراف هذه القوى بقوة 
ها القدرة على تقوية مواقفها في المفاوضات والتمسك بمطالبها، وعدم تقديمها تنازالت تايران، التي منح
، يعني اعتراف القوى الدولية 2015اتفاق عام ن حصول اتفاق نووي جديد على غرار إكبيرة. لذلك ف

 السلمية. لألغراضبقبول ايران كقوة اقليمية كبرى، وبشرعية برنامجها النووي 
ن حسابات الربح والخسارة للستراتيجية االمريكية قد تدفعها للتراجع عن مواقفها ومنهم من يرى أ     

ن يعاد العمل الدبلوماسي بين الواليات المتحدة أ كدةن من السيناريوهات المؤ ذلك فإالعدائية ضد ايران، ل
ن تحقيق ضتها عليها بشكل كامل. فهي تدرك أوايران، وربما قبولها رفع العقوبات االقتصادية التي فر 

ن يتم دون اشراك ايران، وبالتالي الحفاظ على مصالحها ستقرار في الشرق االوسط ال يمكن أاالمن واال
 في صراعات قد تكون عواقبها وخيمة.  في المنطقة دون الدخول

ومن جانب آخر دفع التحالف االمريكي مع بعض القوى االقليمية، كالسعودية والكيان الصهيوني،    
باتجاه اقامة تحالف دولي مضاد له، والذي ضم لحد اآلن قوى دولية كروسيا والصين، وقوى اقليمية 

لحة المتحالفة مع ايران، من اجل الحفاظ على مصالحها وسوريا، فضاًل عن القوى والحركات المس كإيران
ن ايران نجحت في اختيار اصدقائها وحلفاؤها الدوليين واالقليميين وسط. لذلك يرى البعض أفي الشرق اال

لدعمها في تحقيق مبتغاها للوصول الى القوة االبرز في المنطقة، فضاًل عن نجاحها في ادارة االزمات 
ن وحلفاءها يدركون أن الواليات المتحدة االمريكية ا يخدم مصالحها واهدافها. لذلك فإموالملفات المعقدة ب

ن خالل المواجهة مع ايران وزيادة الضغوط عليها سوف تؤدي الى اثارة تداعيات عكسية، سواء اكان م
ناء قوتها من خالل استغالل ايران لهذه المواجهة لصالحها واستمرارها في ب زيادة التشدد االيراني، ام
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االقتصادية والعسكرية والنووية وتحقيق تفوقها االقليمي، في ظل ما اظهرته خبرتها الطويلة من قدرة على 
 التعامل مع االزمات والضغوط التي تواجهها وتحويلها الى فرص تصب في مصلحتها. 

ة االمريكية في المنطقة فضاًل عن اكثر القوى الدولية المهتمة بالشرق االوسط ال تعول على الستراتيجي   
كحليف موثوق به، بل حتى بعض القوى االقليمية اصبحت تخشى من احتماالت توريطها من قبل 

ها ن التقارب مع ايران سوف يحفظ لها مصالحصراعات استنزافية، لذلك فهي ترى أالواليات المتحدة في 
 ن تكون قوته رصيدًا لقوتها. من المؤكد أفيها سوى الجار الذي  نها ال ترىفي الوقت الحالي والمستقبل، وأ

 * الفرص الداعمة لتحقيق هذا السيناريو 
الدول الموقعة بعض . قدرة ايران في التعامل وااللتفاف على العقوبات االقتصادية االمريكية، واستمرار 1

على االتفاق النووي بعدم التزامها بالعقوبات االمريكية وثبات مواقفها في التعامل مع ايران، فضاًل عن 
استمرار الدول الحليفة والصديقة لها بتعامالتها االقتصادية والتجارية معها، بما فيها دول الشرق االوسط، 

 والشركات التي تتعامل مع ايران.  وعدم الرضوخ للتهديدات االمريكية بمعاقبة الدول
. نجاح ايران في االستمرار في اعادة ترتيب االوضاع والشؤون االقليمية وفقًا لمصالحها واولوياتها، 2

منة على المنطقة. وتحقيق التفوق وتجاوز الستراتيجيات االمريكية التي تهدف الى اضعاف قوة ايران والهي
يرة التي وقعت في الشرق االوسط قدرة ايران على تحويل ميزان القوى التطورات واالحداث االخ فقد اثبتت

لصالحها، وتعزيز قوة دورها االقليمي، وتحسين موقفها في التفاوض حول القضايا التي تحدث في 
 المنطقة. 

. ترى القوى الدولية الكبرى امكانية حصول اتفاق نووي جديد مع ايران، من خالل المفاوضات الجارية 3
التي  في الوقت الحاضر، وهي تأمل بعودة انضمام الواليات المتحدة االمريكية للمجموعة الدولية معها

في التعاطي مع المطالب الغربية، والتفاهم على  بعض المرونةن ايران ابدت تتفاوض مع ايران، والسيما أ
 كية. تعديل بنود االتفاق السابق، او صياغة اتفاق جديد يضمن تحقيق المطالب االمري

. قد تدرك الواليات المتحدة بعدم جدوى اسلوب القوة والتصعيد ضد ايران، ولم تمنعها العقوبات 4
االقتصادية من المضي باتجاه اكمال برنامجها النووي، بل على العكس من ذلك فهي سوف تزيد من 

ستميل معادلة توازن القوى ميًا، و يلة والعسكرية لتكون القوة االبرز اقاصرار ايران على بناء قوتها النووي
 لصالحها في المستقبل القريب. 

ن ستراتيجية العزل واالحتواء التي تطبقها الواليات المتحدة حاليًا على ايران، لم تنجح لحد اآلن ولم . أ5
تحقق االهداف المرجوة منها، فهي لم ترغم ايران على تغيير سلوكها االقليمي، بل على العكس من ذلك 

تيجية احتالل افغانستان والعراق من اجل تطويق ايران فشلها، فقد اصبحت ايران هي المستفيدة اثبتت سترا
 منها من خالل تقوية عالقتها مع اكثر القوى السياسية والشعبية في الدولتين. 

تخصيب اليورانيوم، والتوقف عن  بإيقافن مطالب الواليات المتحدة االمريكية من ايران، والمتمثلة . إ6
مها للفصائل المسلحة، وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة، فضاًل عن مطالب ايران من الواليات دع
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المتحدة، المتمثلة برفع العقوبات االقتصادية، واالعتراف بدورها االقليمي، هي مطالب من الممكن 
 التفاوض عليها بما يخدم مصالح الدولتين. 

ضرورة تقليل التوتر مع الواليات المتحدة، والتعامل معها  . ترى بعض القيادات االصالحية االيرانية7
ن اعادة بعض اوجه التعاون معها يصب في دمة المصالح االيرانية، وهي ترى أبصورة اكثر حكمة لخ

 . إليرانمصلحة االهداف الستراتيجية 
ن ، فضاًل عن ألقة في الشرق األوسط كثير من الملفات العاالواليات المتحدة األمريكية في . اضعاف 8

ا ما تعرضت ألية احداث إذالكثير من دول الشرق األوسط تشعر بأن الواليات المتحدة ربما تتخلى عنها 
 طارئة.

 * محددات تحقيق هذا السيناريو 
 يعد هذا السيناريو صعب التحقق لألسباب اآلتية :     
االوسط على حساب بيرة في الشرق قوة ك الكبرى باي حال من االحوال ظهور . ال تسمح القوى الدولية1

 ن ذلك سوف يجعلها تهدد مصالحها في المنطقة. القوى االخرى، أل
ن تصبح ايران قوة نووية في المنطقة، وبالتالي تشكل تهديدًا مح الواليات المتحدة االمريكية بأ. ال تس2

حليفها الكيان الصهيوني، لذلك سوف تسعى بكل ما بوسعها ألفشال  ألمنلمصالحها، فضاًل عن تهديدها 
ن العقوبات االقتصادية المتشددة سوف تحقق لها ذلك، وربما ال رنامج النووي االيراني، وهي ترى أالب

 تضطر الى استخدام القوة العسكرية ضدها. 
له تأثير كبير في منع اية تقارب يمكن . التأثير الذي يؤديه الكيان الصهيوني في الستراتيجية االمريكية، 3
ن يحدث بين الواليات المتحدة وايران، بل وحتى معارضته للمفاوضات االمريكية معها، ألنه يعدها أ

 اعترافًا صريحًا بقوتها ودورها االقليمي. 
دول . تأثير القوى االقليمية الحليفة للواليات المتحدة االمريكية، السيما الكيان الصهيوني وبعض 4

الخليج، التي تدفع دائمًا نحو تحجيم قوة ايران، عن طريق توجيه ضربات عسكرية ألهداف ستراتيجية 
مختارة داخل اراضيها، وتدمير برنامجها النووي بصورة كاملة، وعدم التعاون معها، وعدم اعطائها دور 

 ريادي في المنطقة. 
 * النتائج المترتبة على تحقيق هذا السيناريو 

احداث خلل في موازين القوى في الشرق االوسط، يتمثل في تراجع قوة المحور الداعم للمصالح  .1
 االمريكية، وتفوق محور المقاومة بقيادة روسيا في المنطقة. 

ن نجاح ايران باحتاللها مركز الصدارة في موازين القوى في الشرق االوسط، يعني فشل الستراتيجية إ .2
عزلها اقليميًا ودوليًا، وفرضت نفسها بقوة كجزء رئيس في المعادلة االقليمية،  االمريكية التي حاولت

بصورة تجعل من القوى الدولية واالقليمية ال تستغني عنها في اية ترتيبات امنية اقليمية، وستواصل تأكيد 
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التي تتعرض  دورها المحوري في الملفات واالحداث االقليمية والدولية، وستبعدها عن التهديدات والضغوط
 لها في الحاضر والمستقبل. 

ن تقبل الواليات المتحدة االمريكية فوقها االقليمي، ربما سيؤدي الى أفي حالة ازدهار قوة ايران وت .3
ورها الريادي بوساطة من االتحاد االوربي اللجوء الى التفاوض مع الجانب االيراني، واالعتراف بد

متحدة تضع من ضمن اولوياتها الحفاظ على مصالحها في الشرق ن الواليات الاالقليمي، والسيما أ
االوسط باقل حجم ممكن من التكاليف، وربما تلجأ الى التقارب مع ايران لمنع اقامة تحالف روسي صيني 

 ايراني، وجعلها حاجزًا يحول دون وصول روسيا والصين الى المنطقة. 
النووية،  لألسلحةة في الشرق االوسط، وربما امتالكها ن نجاح ايران في الوصول الى قوة نووية جديدإ .4

سوف يعطي دافعًا لبعض دول المنطقة لتكريس محاوالتها المتالك التكنولوجيا النووية، كما هو الحال في 
 تركيا والسعودية واالمارات والجزائر، وهو ما يؤدي الى زيادة االضطراب في المنطقة. 

لى اندفاع دول العالم والسيما الدول االقليمية الى تقوية عالقاتها معها في سيؤدي تفوق ايران اقليميًا ا .5
 كافة المجاالت. 

ن محددات هذا السيناريو واردة الحدوث ، ولكن من خالل دراسة الفرص الداعمة على الرغم من أ   
ول اتفاق في حال حص ،ايضاً  دة ومتفوقة في الشرق األوسط ورادلتحقيقه يتضح بروز إيران كقوة صاع

نها تفوقت على دول وبات االقتصادية عنها ، والسيما أنووي جديد مع القوى الدولية الكبرى ورفع العق
المنطقة في مؤشرات قوتها الذكية عند دراستها في الفصول السابقة ، وهي تعد من ضمن القوى الصاعدة 

ا تم رفع هذه إذليها ، فما بال الحالية في المنطقة على الرغم من العقوبات االقتصادية المفروضة ع
 العقوبات وحصول اتفاق نووي. 

 ثانيًا: سيناريو ضمف قوة ايران وتراجع تأثيرها في الشرق االوسط 
ليمية المؤثرة، على الرغم من القوة التي تتمتع بها ايران في الوقت الحاضر، كونها احدى القوى االق    

ن ثمة جوانب سلبية بالنسبة لها محتملة في المنطقة، إال أحتل المركز الريادي ن تالتي من المتوقع أ
 الحدوث قد تؤدي الى اضعاف قوتها، وهو ما يؤدي الى تراجع تأثيرها االقليمي. 

ن ميزان القوى االقليمية يميل لصالح ايران، فهي تمتلك يات المتحدة االمريكية وحلفاؤها أتدرك الوال   
سيطرة على البيئة االقليمية، لذلك سارعت الى ادراج ايران ضمن محور القدرة اكثر من غيرها للتفاعل وال
، حتى يتم توفير الظروف المناسبة 2001بعد احداث ايلول عام  لإلرهابالشر وعلى رأس الدول الداعمة 

قوتها واحتوائها وعزلها اقليميًا ودوليًا، وحتى تستطيع استخدام نفوذها في  ألضعافلتشكيل تحالف دولي 
االمن واالمم المتحدة لفرض العقوبات االقتصادية المتشددة عليها، وربما توجيه ضربات عسكرية  مجلس
وى الدولية قالمفاوضات التي تجريها ال وإلفشال، ن لزم االمرتارة داخل اراضيها أستراتيجية مخ ألهداف

القتصادية والعسكرية، ومن الكبرى بشأن برنامجها النووي، وهو ما يؤدي الى تراجع قوتها، والسيما قوتها ا
 ثم احداث خلل في توازن القوى في المنطقة لصالح القوى المتحالفة مع الواليات المتحدة االمريكية. 
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ن نجاح ستراتيجية اضعاف قوة ايران تتوقف على تعاون عدد من الالعبين يرى اكثر المراقبين أ   
ية ودبلوماسية بطهم معها عالقات اقتصادية وامنتر  االقليميين والدوليين، وتخلي اصدقائها عنها الذين

وستراتيجية متينة، كما هو الحال في روسيا والصين وبعض دول االتحاد االوربي، وكوريا الشمالية والهند 
ول الخليجية والدول واليابان وفنزويال والبرازيل، والدول االقليمية كسوريا وتركيا والعراق، وبعض الد

سوف يؤدي الى خلق مشكالت سياسية واجتماعية واقتصادية في الداخل االيراني، ن ذلك االفريقية، أل
وهو ما يدفع النظام االيراني الى تغيير سلوكه في المنطقة، ومن اهمها توقفه عن تدخله في شؤون دول 

ى المنطقة، وتخليه عن دعم الحركات والفصائل المسلحة، ومن ثم يقود ذلك تدريجيًا الى تحول اكثر القو 
الدولية واالقليمية الى جانب الواليات المتحدة، وحتى الدول التي كانت تعارض خيار التدخل العسكري في 

اثناء احتاللها للعراق عام  ما حدث السابق سوف تضطر لالنضمام الى جانب الواليات المتحدة، مثل
استهدافها عسكريًا ، بدوافع الوقوف مع االقوى من اجل المحافظة على مصالحها، وضمان عدم 2003

 بعد االطاحة بقوة ايران. 
 * الفرص الداعمة لتحقيق هذا السيناريو 

فشل المفاوضات الجارية حاليًا بين القوى الدولية الكبرى وايران بشأن برنامجها النووي، وعودة  .1
ة عليها حاليًا قد ن العقوبات االقتصادية االمريكية المفروضعليها، والسيما أ العقوبات االقتصادية الدولية

تسببت في انهيار سعر صرف العملة الوطنية االيرانية امام  إذاثرت سلبًا في نشاطها االقتصادي، 
 العمالت االجنبية، وارتفاع معدالت التضخم والبطالة، والعجز في الموازنة وزيادة الديون الحكومية. 

ايران بمواصلة سعيها المتالك السالح النووي، والتدخل في الشؤون الداخلية  ن استمرار ستراتيجيةإ .2
لدول المنطقة، وموصلة دعمها للفصائل المسلحة، ومواقفها المتشددة من الكيان الصهيوني ومعارضتها 

ن الخطر االيراني ما ة بأخطوات التطبيع معه، ربما ستعطي انطباعًا لدى بعض القوى الدولية واالقليمي
ن كان خارج نطاق االمم المتحدة لغرض القوى لتشكيل تحالف بينها حتى وا   زال مستمرًا، وقد تلجأ هذه

 تدمير برنامج ايران النووي، وتحجيم نفوذها في المنطقة. 
زيادة عدد القواعد العسكرية االمريكية في المنطقة، والتي تم توزيعها جغرافيًا على شكل طوق يحيط  .3

 عملية عزلها عن اية مساعدة ودعم خارجي في حالة تعرضها لضربة عسكرية.  حققبإيران، وبهذا ت
ن الوقت الطويل للمفاوضات يصب في مصلحة ايران، فهي اليات المتحدة والكيان الصهيوني أتؤكد الو  .4

 قريب، ومن ثم مستمرة في تخصيب اليورانيوم عند المستوى الذي يجعلها تمتلك السالح النووي بوقت
 تدمير برنامجها النووي قبل فوات االوان.  تريان ضرورةيكون من الصعوبة التعامل معها، لذلك سوف 

الضغط الذي تمارسه القوى االقليمية المتحالفة مع الواليات المتحدة االمريكية على مركز صناعة  .5
 دورها في المنطقة. القرار االمريكي بتوجيه ضربة عسكرية اليران والقضاء على برنامجها النووي وتحجيم 

ن اعتماد ايران على عالقاتها المتينة مع روسيا والصين وبعض الدول االوربية، ربما ال تستطيع ان إ .6
ن هذه الدول رغم معارضتها القوية للهيمنة ي االستمرار على المدى الطويل، فإتوفر لها ضمانات كافية ف
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نها تجمعها مع يران اقتصاديًا وعسكريًا، إال أهداف ااالمريكية على الشرق االوسط، ومعارضتها است
الواليات المتحدة االمريكية بعض المصالح، لذلك ربما تتخلى عن مصالحها مع ايران في حالة حصولها 
على ضمانات كافية من الواليات المتحدة لالعتراف بمصالحها في المنطقة وعدم التعرض لها في 

 الحاضر والمستقبل. 
 ا السيناريو تحقيق هذ * محددات

هناك جملة من المعوقات التي تمنع تحقيق هذا السيناريو، فضاًل عن التداعيات الخطيرة التي سوف     
  -تظهر الى السطح في حالة تحققه بسبب طبيعة المتغيرات المؤثرة فيه:

المقومات الجغرافية التي تتمتع بها ايران، فضاًل عن تمتعها بقيادة حكيمة استطاعت استثمار هذه  .1
ذه القوة صعبة جدًا. زد على المقومات بالشكل االمثل لبناء قوتها الحالية، لذلك ستكون عملية تدمير ه

خالل الستراتيجيات التي نها اثبتت نجاحها في القدرة على التعامل مع العقوبات االقتصادية من ذلك أ
 اتبعتها في العقود االخيرة. 

هن للخيار العسكري ضد تدرك الواليات المتحدة االمريكية بعدم توفر الظروف المناسبة في الوقت الرا .2
ل ستراتيجية ايران القتالية التي تعتمد على المطاولة عارضة الدولية الواسعة له، وفي ضل المايران، في ض
ات العدو، بينما تريدها الواليات المتحدة وحلفاؤها حربًا قصيرة، وهي تخشى ان تكون نهايتها واستنزاف قدر 

 ها. بالنسبة للواليات المتحدة وحلفاؤ  بيد ايران، وربما ستكون حربًا غير مسيطر عليها وغير معروفة النتائج
قوتها، وذلك ألن هذه الدول  ران وعزلها واضعافتعارض اكثر دول العالم والدول االقليمية محاصرة اي .3

ن اية عقوبات او عمل لها وال للمصالح الغربية فيها، وأن ايران لم تشكل تهديدًا للدول المجاورة ترى أ
ن ين الدولية، لذلك ترى هذه الدول أعسكري ضدها بدون موافقة االمم المتحدة هو تجاوز على القوان

 االطراف.  المفاوضات معها اسلم الطرق لتحقيق مصالح جميع
ن يين كروسيا والصين، والسيما بعد أستؤدي محاصرة ايران واضعاف قوتها الى تحرك حلفائها الدول .4

اصبحت روسيا اهم العب دولي في المنطقة في الوقت الحاضر، وتنامي فرصهما للتواجد في المنطقة 
اجئة في حالة اقدمت الواليات نها تمتلك ستراتيجيات مفهما فيها، واخذت حكوماتهما تؤكد أوتحقيق مصالح

 المتحدة على التحرك العسكري ضد ايران. 
ن ايران تخفي بعض مفاعالتها النووية المهمة تحت اقبين للبرنامج النووي االيراني أيشير اكثر المر  .5

ن المفاعالت المعروفة لديها تم في اكتشافها وتدميرها. فضاًل عن أاالرض، لذلك توجد صعوبة كبيرة 
دفاعية متطورة، وبالتالي لن تؤدي الضربة  بأنظمةعها في مناطق شبه محصنة وتمت حمايتها توزي

 العسكرية السريعة الى تدمير برنامجها النووي بصورة كاملة. 
من خالل مقارنة مقومات قوة ايران وادواتها مع القوى االقليمية المتحالفة مع الواليات المتحدة، والسيما  .6

واضحة ببعض المقومات واالدوات المهمة،  بأفضليةوالسعودية، نجد تمتع ايران  الكيان الصهيوني
كالموقع الجغرافي، والمساحة، والعدد السكاني، والموارد الطبيعية، والعمق الستراتيجي، فضاًل عن القوة 
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غط على العسكرية والخبرات القتالية، وهو ما يعني عدم قدرة حلفاء الواليات المتحدة المطاولة في الض
ن ايران لن تقف ع الحرب، وهي تدرك تمامًا أايران، وعدم قدرتهم تحمل ضرباتها العسكرية في حالة وقو 

مكتوفة االيدي في حالة تعرضها لهجوم عسكري، بل سترد بقوة على القواعد االمريكية ومصالح حلفائها 
 في المنطقة. 

ان سوف تدفع الى اثارة الروح الحماسية لدى ن اية محاولة تهديد تستهدف اير تدرك القوى الكبرى أ .7
حول قيادته، فضاًل عن اثارة مشاعر شعوب المنطقة  يراني، وهو ما يؤدي الى زيادة التفافهالشعب اال

والشعوب االسالمية، واظهار تعاطفها مع الشعب االيراني، وهو ما قد يؤدي الى االضرار بالمصالح 
 الغربية في المنطقة. 

ن ايران سوف تلجأ الى اغالق مضيق هرمز في حالة تعرضها الدولية واالقليمية أ تدرك القوى .8
للتهديدات والضغوط المستمرة، وبالتالي ايقاف تجارة النفط الدولية عبره، وهو ما يؤدي الى ارتفاع غير 

 النفط الدولية الذي سيؤثر سلبًا على اقتصاديات هذه الدول .  بأسعارمسبوق 
نه ال توجد دالئل تشير الى عدم تعاون ايران مع مفتشي الوكالة ترى اكثر القوى الدولية الكبرى أ .9

الة لم تجزم حتى هذه اللحظة على ن تقارير الوكطوال المرحلة الماضية، فضاًل عن أالدولية للطاقة الذرية 
تتجه في المستقبل المتالك  ن ايران قدح النووي، وانها مجرد تخمينات بأن ايران بدأت بتصنيع السالأ

 االسلحة النووية. 
 * النتائج المترتبة على تحقيق هذا السيناريو 

. سوف يؤدي تراجع قوة ايران وتأثيرها االقليمي الى اضعاف موقفها في المفاوضات التي تجريها مع 1
ا ايقاف تخصيب هالقوى الدولية بشأن برنامجها النووي، وربما الغاء المفاوضات بصورة نهائية وقبول

ن كان لألغراض السلمية، وستضطر الى تقديم التنازالت عن الكثير من مطالبها، وستفقد اليورانيوم حتى وا  
 نفوذها ومصالحها في المنطقة. 

. قد يترتب على ضعف قوة ايران وتدهور اوضاعها االقتصادية واالجتماعية والسياسية وضعف نظامها 2
الحكومة على اجزاء الدولة، الى تنامي الحركات االنفصالية لبعض  السياسي، وبالتالي ضعف سيطرة

الطوائف االيرانية، والسيما عند البلوش في الجنوب الشرقي، واالكراد في الشمال الغربي، والعرب في 
فضاًل عن عودة االحتجاجات في المدن االيرانية للمطالبة باإلصالح  ،الجنوب والجنوب الغربي من ايران

ي، والكف عن دعم الحكومة لحلفائها في المنطقة، كون ذلك قد ادى الى استنزاف القدرات االقتصاد
 االقتصادية للدولة. 

ي موازين القوى في المنطقة، بعد أن ن ضعف قوة ايران وتراجعها سوف يمهد الطريق لتغييرات فإ. 3
في الساحة االقليمية مقابل  لمؤثركيا والسعودية لتأخذ الدور اقوى منافسة لها كالكيان الصهيوني وتر  تظهر

 انحسار الدور االيراني. 
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. في حالة تراجع قوة ايران سوف تضطر الدول والفصائل المتحالفة معها في المنطقة الى البحث عن 4
 داعمين آخرين لمساعدتها في الحفاظ على مصالحها، وربما ستعيد النظر في عالقتها مع ايران. 

قوة ايران الى فقدانها تحالفها الستراتيجي الذي تطمح لتحقيقه في الوقت الراهن مع  ع. ربما سيؤدي تراج5
ن تلجأ هذه الدول للتحالف مع قوى مؤثرة تأثيرها االقليمي سوف يؤدي الى أ ن تراجعإ إذروسيا والصين، 

 في المنطقة. 
نه خيار قائم ومتوقع، إال أ ان هذا السيناريو على الرغم من أنه تأسيسًا على ما تقدم يمكن القول     

االطراف الفاعلة غير مستعدة  إن أكثر إذصعب التحقق، وذلك ألنه يواجه صعوبات كبيرة في تحقيقه، 
نه سوف يؤدي الى حدوث صراع تحقيق مصالح اآلخرين، فضاًل عن أ للتضحية بمصالحها من اجل

 وفة النتائج. اقليمي ودولي كبير، وربما حرب مدمرة في الشرق االوسط غير معر 
 على حالهاقوة ايران وتأثيرها االقليمي  ثالثًا: سيناريو بقاء

ن خارطة توازنات القوى الحالية والمستقبلية في الشرق األوسط ترضخ لستراتيجيات القوى الدولية إ     
يتطلب تحقيق ن استمرارية هذا السيناريو المتحدة األمريكية ، والتي ترى أ الكبرى وفي مقدمتها الواليات

امرين مهمين ، اولهما يتمثل باالستمرارية في خلق المنافسة الشديدة بين دول المنطقة ، اما الثاني فيتمثل 
، على الرغم من ميول الواليات لولة دون ظهور قوة اقليمية قائدةبالتدخل لدعم توازن القوى اإلقليمية والحي

، وذلك بهدف استمرارية التحكم في نسق ن الصهيونيجحان كفة حليفها الكياالمتحدة االمريكية الى ر 
االحداث الدائرة في المنطقة ، وضمان عدم خروجها عن سيطرة القوى الفاعلة ، وتحقيق استمرارية 

 السيطرة عليها وضمان مصالحها فيها . 
ن عادلة تواز وقد طرأت على البيئة الستراتيجية االقليمية الحالية جملة من التحوالت ادت الى ترسيخ م    

يها ، ، من خالل تأثيرها في اتجاهات ومستويات الصراعات الدائرة فالقوى بشكل اكثر من اي وقت مضى
. فقد اثبتت اطراف دولية قوة حضورها وتأثيرها في ادارة وتوجيه بعض االحداث والعالقات الخارجية لدولها

 والقضايا االقليمية ، كما هو الحال في االزمة السورية .
ن تبنت أوتعد روسيا من اكثر القوى الدولية التي استطاعت استعادة مكانتها في المنطقة ، بعد      

ق ستراتيجيتها الخارجية الجديدة اعادة لتقييم اولوياتها ، والتي جاءت اعادة توجيه مصالحها نحو الشر 
، ا مع اطراف دولية واقليميةالقاته، فقد استغلت االزمة السورية لتطوير عاالوسط في مقدمة هذه االولويات

ن تخسر فيه ورها الجديد الذي ال تريد أقوتها ، ودورها وحض شكل الذي يحقق لها مساعيها إلظهاروبال
 جودها بالقرب من المياه الدافئة.و 

اما الصين فتعد حاليًا قوة عالمية كبيرة ، ويشير المراقبون الى انها من اكثر القوى المنافسة للواليات      
حاجتها من النفط  ، وهي تسعى حاليًا لتأمينلوقت الحاضر وفي المستقبل القريبلمتحدة االمريكية في اا

الشرق االوسط ، والسيما ، لذلك نجحت في بناء عالقات قوية مع اكثر منتجي الطاقة في والغاز الطبيعي
 . مع إيران
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ن توازن مصالح القوى الدولية الكبرى الفاعلة في الشرق االوسط نتج عنه اندفاع اكثر دول المنطقة إ   
لعقد اتفاقيات وتحالفات مع القوى الفاعلة ، من اجل ضمان مصالحها واهدافها الستراتيجية . فالعالقات 

اشبه ما يكون بتحالف  سية الصينية مع إيران وبعض الدول االخرى كسوريا والجزائر هي غدتالرو 
نهما ، للوقوف بوجه التحالف االمريكي مع بعض القوى االقليمية ، والسيما الكيان الصهيوني ستراتيجي بي

وتضارب وتركيا وبعض دول الخليج . وهو ما ادى الى خلق نوع من التنافس على مناطق النفوذ ، 
إيران وتركيا والكيان الصهيوني والسعودية ، في المنطقة ، كما هو الحال بين  للمصالح بين القوى المهمة

لذلك اندفعت هذه الدول لتطوير قدراتها االقتصادية والعسكرية ، وسوف تكون من اكثر القوى تأثيرًا في 
 محيطها االقليمي خالل المرحلة الراهنة والمستقبلية ، وستحقق دورًا مهمًا في توازنات القوى في المنطقة . 

ن من حقها القانوني امتالك ستراتيجية بناء قوتها ، فهي ترى أالقادمة ستستمر إيران بخالل المرحلة      
السلمية ، وبناء قدراتها العسكرية والدفاعية من اجل الحفاظ على سيادتها  لألغراضالتكنولوجيا النووية 

تطورات االخيرة في واستقاللها ووحدة اراضيها ، بسبب طبيعة التهديدات التي تتعرض لها ، والسيما بعد ال
الستراتيجية االمريكية في الشرق االوسط ، فبعد قرار انسحابها من افغانستان وتسليمها لحركة طالبان 
المتشددة ، وتقليص عدد قواتها المنتشرة في المنطقة ، بات واضحًا انها مناورة جديدة في الستراتيجية 

ادوات التأثير عبر الجماعات المسلحة بما يسمى  نها ستعتمد علىمن المؤكد أ إذالعسكرية االمريكية ، 
الحروب بالوكالة ، والتي تتمثل بدعم الجماعات المتشددة واعطائها الضوء األخضر من جديد الجتياح 
بعض المناطق والدول التي تقوى فيها المصالح الروسية والصينية واإليرانية ، وعودة مستنقع الحروب 

والحركات  الفصائلن إيران ستستمر بستراتيجيتها المتمثلة بدعم اًل عن ألية في الشرق االوسط . فضااله
والى جانب ذلك  لستراتيجية مع بعض دول المنطقة.المسلحة المتحالفة معها ، وتقوية عالقاتها وتحالفاتها ا

ما مع ن تواصل إيران ستراتيجيتها المتزنة والعقالنية في ادارة عالقاتها الخارجية ، والسيمن المتوقع أ
االطراف الدولية واالقليمية ذات التأثير الكبير في مجمل القضايا التي تحدث في المنطقة ، من اجل 
التقليل من حدة التوتر تدريجيًا . فضاًل عن االستمرار في ستراتيجيتها الناعمة لتحقيق اتفاق نووي جديد 

 مع القوى الدولية الكبرى . 
ستستمر بمحاولة عزلها وتطويقها  فأنهاإيران خالل المرحلة القادمة  اما الستراتيجية االمريكية تجاه   

بالقواعد العسكرية ، واالستمرار بالعقوبات االقتصادية المفروضة عليها ، والسعي لتجميد برنامجها النووي 
إضافي في قدرتها النووية ، ومحاولة تحريك تقدم عند مستوى تخصيب معين وضمان عدم حصول 

ني وبعض القوى السياسية المعارضة للضغط على الحكومة وتوفير االرضية المناسبة الشعب اإليرا
وفي المقابل ستستمر بتضخيم الخطر اإليراني في نظر بعض دول  مكانية اسقاط النظام من الداخل،إل

من الزمن لزيادة الضغط  تبعتها الواليات المتحدة منذ عقودالمنطقة السيما دول الخليج ، وهي ستراتيجية ا
تواجدها العسكري في المنطقة ،  كاستمرارعلى هذه الدول من اجل الحصول على مكاسب ستراتيجية ، 
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واالستمرار في عقد صفقات بيع االسلحة لهذه الدول ، فضاًل عن المكاسب االقتصادية التي تتمثل 
  بتحكمها بمصادر انتاج الطاقة والحصول على االموال الطائلة .

في حين تؤكد دول االتحاد االوربي اهمية إيران في منطقة الشرق االوسط ، والبد من االستمرار في     
بات االقتصادية العالقات المبنية على الحوار والتواصل معها ، لذلك فهي ال تميل الى ستراتيجية العقو 

يمكن تجاهلها  تصادية كبيرة ، والنها دولة ذات اهمية ستراتيجية جغرافية وسياسية واقعليها ، وهي ترى أ
بسهولة وال ينبغي عزلها اقليميًا ودوليًا ، وتؤكد مواصلة الجهود إليجاد حل دبلوماسي لبرنامجها النووي بعد 

 جعله تحت الرقابة الكاملة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 
 الفرص الداعمة لتحقيق هذا السيناريو * 
القوى الدولية الكبرى باألخالل او تغيير خارطة توازن القوى في الشرق االوسط ،  عدم وجود نية عند. 1

حفاظًا على مصالحها واهدافها ، لذلك سوف يستمر تحقق توازن القوى في المنطقة ، والسيما القوى 
، والكيان الصهيوني ، ففي ظل االقليمية، وهي إيران، وتركيا، والسعودية االبرز حاليًا في الساحة
ن تتفوق قوة من هذه القوى على البقية ، ولم لمنطقة حاليًا يكون من المستبعد أالمعطيات التي تشهدها ا

 تصل اي منها الى مكانة القوة االقليمية المهيمنة .
، ولم الدائرة حاليًا في الشرق االوسط لم تحدث تطورات ايجابية او سلبية خطيرة في مجمل االزمات. 2

على مدى ، او حتى نطقة الى تسويات نهائية لحد اآلنية بين اطراف النزاع في المتصل القضايا الخالف
ن يستمر سيناريو عدم االستقرار في المنطقة وتبقى بؤر ، لذلك فمن المتوقع أالسنوات القليلة القادمة

 الصراع على ما هي عليه في الوقت الحاضر . 
ا في الشرق االوسط ، للوقوف بوجه النفوذ موعالقاته اممواصلة روسيا والصين دعمهما لتقوية تحالفاته. 3

يران بحاجة كل منهما الى اآلخر في الوقت الحاضر  االمريكي ، فقد تولدت قناعة لدى روسيا والصين وا 
بصورة اكثر من اي وقت مضى ، وبالتالي ستستمر المنافسة والصراعات على مناطق النفوذ والمصالح 

 اتها على صراع القوى االقليمية من اجل الحفاظ على مصالحها في المنطقة . بين القوى الدولية ، وانعكاس
عدم رغبة دول االتحاد االوربي للتصعيد مع إيران او حتى فرض عقوبات اقتصادية عليها ، وسوف . 4

 ن الخطوة الصحيحة بما يتعلق بأزمة الملف النووي اإليرانيالواليات المتحدة بأ ألقناعتستمر بمحاوالتها 
 هي الرجوع الى االتفاق النووي بعد تعديل بعض بنودة . 

وفرت ستراتيجية االنفتاح التي تبنتها إيران تجاه محيطها االقليمي والدولي القدرة على مواجهة العقوبات . 5
االقتصادية االمريكية ، لذلك سوف تستمر بهذه الستراتيجية وتعزيزها من اجل افشال ستراتيجية الواليات 

ة التي تحاول محاصرة إيران وعزلها اقليميًا ودوليًا ، فقد ثبتت ستراتيجية احتواء إيران فشلها في المتحد
تحقيق اهدافها ، فهي لم تمنع إيران من مواصلة تطوير قدراتها العسكرية والنووية ، ولم تثنيها من اقامة 

 عالقات وتحالفات مع بعض القوى االقليمية والدولية . 
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اعالميًا فقط ، وذلك د بإمكانية التغيير من الداخل اإليراني اعتقادًا مبالغًا فيه وتضخيمًا عد االعتقاي. 6
ز ببنية داخلية محكمة ، ونظام سياسي يعتمد على مؤسسات رصينة وثابتة واحكام سيطرته تامالن إيران ت

عارض مع ن كان البعض منها يتعلى كل مفاصل الدولة ، فضاًل عن أن جميع القوى السياسية وأ
ن لمحافظة على النظام القائم ، وأن الشعب اإليراني يدرك أنها ملتزمة باالحكومة ببعض الجوانب ، إال أ

االوضاع االقتصادية الحالية لم تكن سببها الحكومة او النظام السياسي ، وانما بسبب العقوبات 
 االقتصادية المفروضة على إيران . 

تمتلك امكانات اقتصادية وعسكرية متقدمة ، لذلك ال يمكن تجاهل كل  باتت القوى االقليمية الصاعدة. 7
طرف للطرف اآلخر عند الشروع بصياغة الترتيبات االمنية في المنطقة ، او في طبيعة التفاعالت 

 طرف اآلخر بأداءوالعالقات الخارجية الحالية والقادمة لهذه القوى ، ومن هنا اصبح كل طرف ال يسمح لل
 رية فاعلة بمفرده .ادوارًا محو 

طاولة المفاوضات بين الواليات المتحدة  رجوع الىتوجد بعض المصالح التي قد تدفع باتجاه ال. 8
يران واستبعاد الخيار العسكري ، والسيما بعد ابداء القوى الدولية الكبرى الرغبة بعودة  االمريكية وا 

 المفاوضات مع إيران وامكانية تحقيق اتفاق نووي جديد معها . 
 تحقيق هذا السيناريو  * محددات

ية التي تمر بها إيران ، والتي ستؤدي الى تفاقم المشكالت استمرار االزمة االقتصادية والمال. 1
 االجتماعية واالقتصادية ، كالتضخم والبطالة والعجز في الميزانية . 

تبقى احتمالية قيام عمل عسكري ضد إيران امرًا قائمًا ، والسيما بعد احتمالية نفاذ الخيارات . 2
 الدبلوماسية وفشل المفاوضات الجارية حاليًا . 

النفوذ الذي تمارسه الواليات المتحدة االمريكية في مجلس االمن واالمم المتحدة ، والتي تحاول من . 3
 خالله بصورة مستمرة الى اقناع القوى الدولية الكبرى الى اعادة العقوبات االقتصادية الدولية على إيران . 

 بة على تحقيق هذا السيناريو النتائج المترت* 
االمنية في الشرق االوسط مخترقة من قبل القوى الدولية ، وغير مستقرة في ظل ستبقى البيئة . 1

ن عملية حلحلة لذلك فإ ي من تحرك االزمات والقضايا الداعمة لخدمة مصالحها ،االوضاع الراهنة ، وه
القضايا االقليمية باتجاه الحلول وبطرق ترضي جميع االطراف تبدو عملية صعبة جدًا وغير واردة في 

 لوقت الحاضر . ا
استمرار الواليات المتحدة االمريكية بستراتيجية االحتواء وعزل إيران ، والعقوبات االقتصادية ، وفي . 2

ن العالقات االمريكية مع إيران لم شال المخططات االمريكية ، لذلك فإالمقابل ستواصل إيران ستراتيجية إف
 ها الحالي دون التأزم بصورة اكثر . تتطبع على المدى القصير ، ولكنها ستبقى على وضع

، ألنها نولوجيا النووية لألغراض السلميةستواصل إيران بناء برنامجها النووي وطموحها بامتالك التك. 3
 تعدها من الركائز المهمة للحفاظ على هيبتها في المستقبل ، وقوة رادعة للتهديدات المستمرة ضدها . 
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ن تخلف قوتها العسكرية مقارنة بالقوة لعسكرية ، ألنها تدرك جيدًا أها استواصل إيران تطوير قدرات. 4
العسكرية االمريكية وحلفائها في المنطقة يعني توجيه ضربة عسكرية مدمرة لها ، مثل ما حدث مع بعض 

 دول المنطقة المعارضة للمصالح االمريكية .
بسبب اعتمادها على جهات فاعلة  ستكون إيران اكثر قوة لمقاومة وتحدي الضغط االمريكي ، وذلك. 5
ن تمنح إيران مساحة كافية للمناورة واقامة عالقات سياسية واقتصادية قليمية ودولية ، والتي من شأنها أا

 معها ، فضاًل عن استخدامها كورقة ضغط على منافسيها والحفاظ على مصالحها في المنطقة . 
السيناريو تدفع باتجاه مواصلة إيران ببناء قوتها على هذه ن معطيات ومؤشرات هذا يتضح أما سبق م    

الوتيرة ، واستمرار تأثيرها االقليمي والحفاظ على مصالحها الحالية في الساحتين االقليمية والدولية ، 
االقليمية التي تحاول اضعاف دورها االقليمي ، فضاًل عن بقاء ا في مقاومة كل الضغوط الدولية و ونجاحه

ومن خالل دراسة فرص  ،الشرق االوسط على ما هو عليه في الوقت الحاضر لحالية فياالوضاع ا
نه االقرب لالستمرار في التحقق خالل أعلى ستنتاج االتحقيق هذا السيناريو يمكن  محددات ونتائجو 

 السنوات القادمة .                
           



 

 

 النتائج واملقرتحات
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 اواَل: النتائج 
إن منظومة المقومات الجغرافية  إذلدراسة الى جملة من النتائج التي اتفقت مع فرضيتها , اتوصلت       

الطبيعية والسكانية التي تتمتع بها إيران ساهمت بشكل كبير في بناء قوتها الذكية واحتاللها الوزن 
الي , فضاًل عن امتالكها الخبرات الكافية التي استطاعت استثمار هذه المقومات الح الجيوبولتيكي

بالشكل األمثل إلنتاج أدوات قوتها , وتوظيفها بالشكل الذي تراه مناسبًا لتحقيق أهداف الدولة ومصالحها 
 في الشرق األوسط , وكما يأتي : 

وذ األجنبي , وتدخله في الشؤون الداخلية سنوات الحكم الملكي تغلغل النفشهد تاريخ إيران خالل . 1
أّدت و للدولة , وسيطرة القوى الكبرى على مفاصلها المختلفة , والسيما القطاعات االقتصادية والسياسية , 

االمتيازات التي منحتها االسرتان القاجارية والبهلوية للقوى الدولية الكبرى الى وقوع الدولة في الكثير من 
 , وهو ما ادى الى ضعف جبهتها الداخلية . االزمات والمشكالت

سمحت الواليات المتحدة األمريكية والكيان الصهيوني اللذان يعدان أكبر حليفين لألسرة البهلوية . 2
الحاكمة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي , ببناء قوتها الصلبة من خالل المساعدات التي تلقتها 

ناء قوتها العسكرية من اجل استخدامها للقضاء على حركات التمرد اتجهت هذه األسرة لب إذمنهما , 
والتظاهرات الشعبية التي تنظم ضدها , فضاًل عن استخدامها لحماية المصالح الغربية في المنطقة , 

ة وصهيونية في الشرق األوسط ومنحها دور شرطي وبفعل ذلك أصبحت إيران أكبر قاعدة أمريكي
 عزلها اقليميًا وابعادها عن أداء دورها اإليجابي اإلقليمي .  , وهو ما أدى الىالمنطقة

, الحقيقية لبناء قوة إيرانكان االنطالقة  1979تبين من خالل الدراسة ان نجاح الثورة اإلسالمية عام . 3
االقتصادي لة , وتحقيق االستقالل السياسي و بعد ان قضت على المصالح الغربية في مفاصل الدو 

واالعتماد على خبراتها العلمية الذاتية في بناء مؤسسات الدولة المختلفة , التي تعتمد على واالجتماعي , 
 التكنولوجيا الحديثة و االساليب العلمية المتطورة الالزمة إلنتاج ستراتيجية القوة الذكية .

الدعامات ثبت من خالل الدراسة تمتع إيران بمقومات جغرافية طبيعية جيدة و مهمة , شكلت . 4
األساسية لبناء قوتها الذكية , فمن خالل األوزان والمقاييس التي وضعت لقياس كل مقوم لقوة الدولة 

جغرافية الطبيعية , مبتعدة بذلك عن تركيا مجموع نقاط مقوماتها ال ( , مثلتنقطة 1849جمعت إيران )
 . (نقطة 1051بالمرتبة الثالثة ب )ي جاءت , والسعودية الت(نقطة 1067ي جاءت بالمرتبة الثانية ب )الت
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ثبت من خالل الدراسة تمتع إيران بمقومات سكانية مهمة أسهمت بدرجة كبيرة في استغالل مقوماتها . 5
الطبيعية بالشكل األمثل , ومنحتها الوزن الجيوبولتيكي الحالي , فضاًل عن تأثيرها في عالقاتها الخارجية 

بحسب النقاط التي وضعت لتقييم  (نقطة 466فقد جمعت إيران ) على المستويين اإلقليمي والدولي ,
سط بعد أهمية المقومات السكانية في قوة الدولة , وهي بذلك جاءت بالمرتبة الثانية بين دول الشرق األو 

 . (نقطة 839الباكستان التي جمعت )

وعها المرتكزات توصلت الدراسة الى امتالك إيران مقومات جغرافية جيدة ومهمة , مثلت بمجم. 6
االساسية إلنتاج قوتها الذكية خالل مراحل تطور بنائها المختلفة , فهي جاءت بالمرتبة األولى في أهمية 

بحسب المقاييس واألوزان التي وضعت لتقييم كل مقوم  (نقطة 2315أن جمعت ) تها الجغرافية بعدمقوما
الدولة بين دول الشرق جغرافي لقوة الدولة , وذلك من أجل تمييز أهمية المقومات الجغرافية في بناء قوة 

, (نقطة 1526)جاءت بالمرتبة الثانية بـ مبتعدة بذلك عن قرب منافسيها وهي تركيا التياألوسط , 
 1201ية التي جاءت بالمرتبة الرابعة بـ), والسعود(نقطة 1442ـ)بالمرتبة الثالثة بوالباكستان التي جاءت 

 .(نقطة

,  1979تبنت إيران ستراتيجية القوة الناعمة في إدارة شؤونها الداخلية وعالقاتها الخارجية بعد عام . 7
ى تعزيز أدواتها في على الرغم من دخولها في حرب مع العراق خالل عقد الثمانينيات , ولكنها اتجهت ال

وقد تبين من خالل الدراسة أنها نجحت في استثمار مقوماتها الجغرافية  ,ستراتيجياتها الداخلية والخارجية 
والسيما السياسة الخارجية , والدبلوماسية , وجودة التعليم , إلنتاج أدوات قوتها الناعمة,  بالشكل األمثل

 والقيم السياسية .

الجديدة شهدت منطقة الشرق األوسط تحوالت و احداث خطيرة , انذرت بموجة من مع بداية األلفية . 8
واتجاه الواليات  2001العنف والحروب والتهديد ألمن المنطقة واستقرارها , والسيما بعد أحداث ايلول عام 

ن على المتحدة االمريكية الى اتباع ستراتيجية تأجيج الصراعات وخلق األزمات في المنطقة , ووضع إيرا
هذه  م, واماهيمنتها على المنطقة بصورة اوسع , من أجل تعزيزرأس قائمة الدول الداعمة لإلرهاب

التحديات الخطيرة اتجهت إيران الى استخدام ادوات قوتها الصلبة والسيما قوتها العسكرية , سواء أكان 
د على االعتداءات الفعلي للر  ألغراض الردع ومقابلة كل تهديد بتهديد أشد منه , أو من خالل استخدامها

, لذلك سعت الى دمج أدوات قوتها الناعمة والصلبة التي تتعرض لها, وحماية مصالحها في المنطقة 
وتطبيقها في ستراتيجية جديدة واحدة , ومن هنا جاءت ستراتيجية القوة الذكية اإليرانية استجابة للتحديات 
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واع من القيادات اإليرانية لتحقيق كفاءة عالية في معالجة  الخطيرة التي واجهتها إيران , في ظل ادراك
وعية قد اعتمدت في تطبيق أدواتها على نالمشكالت الداخلية وادارة مصالح الدولة وعالقاتها الخارجية , و 

 السياق والموقف اإلقليمي والدولي فضاًل عن طبيعة التهديدات وشدتها . 

ج أدوات قوتها الصلبة بشكل كبير , والسيما قوتها العسكرية , طورت إيران في العقود األخيرة انتا. 9
قتها من اصدقائها كروسيا معتمدة بالدرجة االساس على قدراتها الذاتية , فضاًل عن المساعدة التي تل

وهي ترى أن هذه األدوات تشكل جوانب مهمة للحفاظ على هيبتها وأمنها واستقاللها , والسيما  والصين ,
قدرات النووية والعسكرية للكيان الصهيوني والباكستان , والعسكرية لبعض القوى االقليمية بعد تطور ال

فضاًل عن ما  ,مسبوق في المنطقة كالسعودية وتركيا ومصر , وهو ما ادى الى خلق سباق للتسلح غير 
 ها من قدرة في موقفها التفاوضي مع القوى الدولية الكبرى للحفاظ على مصالحها .تمنح

ترى إيران أن استكمال برنامجها النووي لألغراض السلمية ضرورة البد منها للحفاظ على أمنها  .10
ة موقفها في واستقرارها , فضاًل عن دوره في منحها الهيبة والسمعة الدولية لقوتها الذكية , وتقوي

أجل االستمرار كد أنها ستواصل جهودها من ا مع القوى الدولية . لذلك فهي تؤ همفاوضاتها التي تجري
باالستفادة من هذه التكنولوجيا لألغراض المدنية المتعددة , ودعم وتطوير اقتصادها , وأنها غير مستعدة 

 .طبيعة الضغوط التي تحاول إفشاله للتخلي عن برنامجها النووي مهما كانت

وتها الذكية الحالية اتجهت إيران الى اتباع ستراتيجيات خاصة بها التي تعدها جزءًا من ستراتيجية ق. 11
ات دولية او للتغلب على العقوبات االقتصادية التي تفرض عليها بين مدة واخرى , سواء اكانت عقوب

, بعض األطراف اإلقليمية والدولية , فقد اهتمت بتعزيز عالقاتها االقتصادية والسياسية واألمنية معأحادية
لصناعة قوي واالهتمام بنشاطات اقتصادية اخرى كاالطا لى التقليل من االعتماد على الريعواتجاهها ا

ستراتيجية االقتصاد المقاوم التي تعتبرها السبيل الناجح والحلول الواقعية  جهاهاوالخدمات , فضاًل عن انت
 المناسبة والطويلة األمد لمعالجة مشكالتها االقتصادية . 

حصولها على المرتبة الثالثة من بين دول  الصلبة إليرانالل دراسة أدوات القوة الناعمة و ثبت من خ. 12
اهمية هذه االدوات في الشرق األوسط في مؤشر أدوات القوة , وذلك من خالل النقاط التي اتخذت لتقييم 

, والسعودية  (نقطة 2842كل من تركيا التي حصلت على ), بعد (نقطة 2180, فقد جمعت )قوة الدولة
ي ضمن دول المنطقة المتفوقة في أنتاج أدوات القوة الذي , وهي بهذا تأت(نقطة 2602التي جمعت )

 يعكس االستثمار األمثل لمقوماتها الجغرافية .
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ثبت من خالل الدراسة تفوق إيران في مؤشر القوة الذكية على دول الشرق األوسط , فمن خالل . 13
, (نفطة 4495إيران على )جمع أوزان عناصر القوة المتمثلة بالمقومات الجغرافية وأدوات القوة , حصلت 

(, نقطة 4368وهم كل من تركيا التي جمعت )لتشغل بذلك المرتبة األولى ومبتعدة عن أقرب منافسيها 
 . (نقطة 3803والسعودية التي جمعت )

ثبت من خالل الدراسة تميز إيران عن دول الشرق األوسط بانخفاض مؤشر انتاج أدوات قوتها . 14
جاءت بالمرتبة الثالثة في مؤشر ادوات القوة , بينما جاءت بالمرتبة  إذ الجغرافية,ياسًا لمؤشر مقوماتها ق

األولى في مؤشر المقومات الجغرافية للقوة . ويعود سبب ذلك الى ظروف العقوبات االقتصادية التي 
عن أنها  تطالها بين مدة واخرى , التي تشكل عائقًا أمام االستثمار الكامل لمقوماتها الجغرافية , فضالً 

الدولة الوحيدة في الشرق االوسط التي تعتمد على قدراتها الذاتية في تحويل مقومات قوتها الجغرافية الى 
مخزون وافر من المقومات التي باستطاعتها االرتكاز عليها علتها تتمتع بأدوات للقوة , وهذه الخاصية ج

 لتطوير أدوات قوتها في المستقبل .

قليميًا من أهم عوامل نجا. 15 ح القوة الذكية اإليرانية هو قدرة إيران على توظيف أدواتها المختلفة محليًا وا 
لى المستويين سي الذي يعتمد على مؤسسات رصينة عودوليًا , وقد ساعدها في ذلك نظامها السيا

رجية , الرسمي وغير الرسمي , والتي تعمل بصورة مجتمعة وتعاونية لتحقيق ستراتيجياتها الداخلية والخا
 تعمل تلك المؤسسات في ضوء وحدة االهداف واتساقها مع االهداف العامة للدولة . إذ

م الفواعل االقليمية , تتباين وبولتيكي لقوة إيران الذكية في اهثبت من خالل الدراسة أن التأثير الجي. 16
ستخدمت ادوات قوتها ادواته من فاعل اقليمي آلخر , بحسب ما تقتضيه مصالحها وأهدافها فيه , فقد ا

الناعمة في عالقاتها مع بعض الفواعل طوال المراحل الزمنية التي مرت عليها , حتى تطورت هذه 
العالقات الى احالف ستراتيجية , كما هو الحال في عالقتها مع سوريا والجزائر. في حين طغت أدوات 

 سواء اكان التهديد باستخدامها ام قوتها الصلبة على عالقتها مع السعودية طوال مراحلها الزمنية ,
ت عالقاتها مع تركيا ومصر بأدوات القوة الناعمة تارة الفعلي في بعض االحيان . بينما امتاز  استخدامها

والصلبة تارة اخرى من خالل التوتر بالعالقات في بعض االحيان , ولكنها على العموم لم تصل الى حد 
تين , تمثلت عالقتها مع العراق بمرحلتين رئيس . في حين امتازت دوات القوة الصلبةالتهديد باستخدام ا

 , والتي كان األسلوب الطاغي عليها هو استخدام 2003المرحلة االولى بالمدة الزمنية التي سبقت عام 
, اما المرحلة الثانية سكرية في مراحل زمنية كثيرة منها, والسيما القوة العادوات القوة الصلبة من الجانبين

 إذوما صاحبها من تغيير في ستراتيجية القوة الذكية اإليرانية تجاه العراق ,  2003فهي ما بعد عام 
 .ير الذي شهدته الساحة العراقيةيتبنت ستراتيجية القوة الناعمة في تعاملها مع المشهد العراقي بحسب التغ
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ألزمات الدائرة في الشرق األوسط , ونجحت الى حد بعيد وظفت إيران ادوات قوتها الذكية في أهم ا. 17
ة في إدارة تلك األزمات بما يخدم مصالحها وأهدافها , والتي بعثت من خاللها برسائل الى القوى الدولي

نها الطرف االهم الذي ال يمكن تجاهله , فضاًل عن استخدامها كأوراق الكبرى ومنافسيها االقليميين بأ
 ا في المفاوضات التي تجريها مع القوى الدولية .ضغط لتقوية موقفه

ودعمها تدافع إيران عن االتهامات التي توجه اليها بتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة , . 18
ن من حكومات هذه الدول , فضاًل عن أنها اتخذت هذه الخطوات بطلب للفصائل المسلحة فيها , بأ

ثرة في المنطقة يحتم عليها الوقوف الى جانب هذه الدول . بينما تراها وزنها الجيوبولتيكي وقوتها المؤ 
ن ال تخرج اوراق القوة من يدها , فضاًل ستراتيجية اتبعتها إيران من اجل أبعض األطراف اإلقليمية بأنها 

نشاء طوق امني للدفاع عن نفسها خارج اراضيها .  عن سعيها لتصفية حساباتها مع خصومها , وا 

الل دراسة الفرص الداعمة , والنتائج المترتبة , ومعرقالت تحقيق سيناريو ازدهار قوة إيران من خ. 19
على الرغم ن هذا السيناريو القوى اإلقليمية االخرى , تبين أ وتزايد تأثيرها اإلقليمي وتحقيق التفوق على

تسمح باي حال من  خالل المرحلة القادمة , وذلك ألن القوى الدولية الكبرى ال هتحققة تبو عمن ص
, ألن ذلك سوف يجعلها تهدد رق األوسط على حساب القوى االخرىاالحوال ببروز قوة كبيرة في الش

, اال أنه يعد ايضًا وارد التحقق في حالة حصول اتفاق نووي جديد مع القوى  الحها في المنطقةمص
  الدولية الكبرى , ورفع العقوبات االقتصادية عن إيران. 

ليمي في المرحلة القادمة , خالل دراسة معطيات سيناريو ضعف قوة إيران وتراجع تأثيرها االقمن . 20
ن هذا السيناريو يرافق تحقيقه صعوبات كبيرة , ومن اهمها أن أكثر األطراف الفاعلة ترى أنها غير تبين أ

فضاًل عن التخوف السيناريو , مستعدة للتضحية بمصالحها من اجل تحقيق مصالح القوى الداعمة لهذا 
نه سوف يؤدي الى صراع اقليمي ودولي كبير , وربما حرب مدمرة في الشرق األوسط غير معروفة من أ

 النتائج ومهددة للمصالح الغربية في المنطقة .

ن توازن مصالح واهداف القوى الدولية الفاعلة في الشرق االوسط , انعكس ثبت من خالل الدراسة أ. 21
ل القريب , وهو ما يعني المستقب مية سواء اكان في الوقت الحاضر امالقوى االقلي على توازن معادلة

عليه في المستقبل قوة إقليمية فيها , فضاًل عن بقاء االوضاع الحالية على ما هي  صعوبة ظهور
ان ن السيناريو االقرب لالستمرار في التحقق خالل المرحلة القادمة هو استمرار قوة إير القريب, لذلك فإ

 وتأثيرها االقليمي على ما هو عليه في الوقت الحاضر .
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  ثانيًا : المقترحات
بإمكان إيران االستمرار في تحقيق التفوق في مؤشرات قوتها الذكية على مستوى منطقة الشرق . 1

 التي تحقق لها ذلك .الجغرافية االوسط , فهي تملك القدرات واالمكانات 

ادوات قوتها الذكية ,  اكثر في استثمار مقوماتها الجغرافية من اجل تعزيزبإمكان إيران تحقيق كفاءة . 2
 نها تتمتع بمخزون كاف من مقومات القوة التي تؤهلها لتطوير ادوات قوتها .والسيما أ

ن تعمل إيران لالستفادة من ادوات قوتها الناعمة في توسيع شبكة عالقاتها االقليمية من الضروري أ. 3
سيما مع دول االتحاد االوربي , والدول االفريقية , ودول امريكا الالتينية , فضاًل عن تعزيز والدولية , وال

عالقاتها السياسية واالقتصادية مع اصدقائها الحاليين , وذلك من اجل كسر طوق العزلة وافشال 
 .ستراتيجية االحتواء التي تحاول الواليات المتحدة من خاللها عزلها عن العالم الخارجي 

ن تعمل إيران باستخدام ادوات قوتها الناعمة واصدقائها االقليميين على طمأنة الدول من الضروري أ. 4
ن النووي لألغراض السلمية فقط , وأ ن برنامجها تمثل تهديدًا لدول المنطقة , وأاالقليمية على انها ال

ا إذهي رصيد من القوة في المنطقة قوتها الحالية ما هي اال محفز لهذه الدول من اجل تطوير قدراتها , و 
 ما احسنت دولها التعامل بذكاء من اجل االستفادة منها .

يتحتم على إيران بذل جهود اضافية من اجل استثمار ادوات قوتها الناعمة , والسيما نشاطها . 5
عديل مع المجموعة الدولية , او ت 2015الدبلوماسي لتحقيق اتفاق نووي جديد على غراز اتفاق عام 

 بعض بنودة , بما يضمن لها الرفع النهائي للعقوبات االقتصادية المفروضة عليها .

ن تعمل إيران باستثمار ادوات قوتها الناعمة لتسوية خالفاتها مع منافسيها في المنطقة من الضروري أ. 6
من الملفات , ماعدا الكيان الصهيوني , وايجاد قنوات اتصال مع الدول التي تتقاطع معها في العديد 
 وعقد اتفاقيات تتضمن قبول جميع األطراف كشركاء اقليميين بعيدًا عن المنافسة الشرسة . 

ينبغي ان تحافظ إيران على عالقات متينة مع جيرانها من دون التدخل في شؤونها الداخلية , وتجنب . 7
تها بما ال تؤدي الى توتر في اوقات معينة ومحاولة تسوي مكان الدخول معها بخالفات قد تظهرقدر اإل

 هذه العالقات .

والسيما نة مع الفواعل الدولية الرئيسة على صناع القرار السياسي اإليراني الحفاظ على عالقات متواز . 8
, وذلك من اجل كسب تأييدها في حالة قد تطرح  من الدوليالدول الدائمة العضوية في مجلس األ

 مشروعات لقرارات ضدها من قبل القوى الدولية المعادية لها . 
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ن إ إذ, فضاًل عن االستمرار في استقرارهان بناء القوة الذكية ينطلق اواًل من بنية الدولة الداخلية , إ. 9
قيقية للدولة تستطيع من خاللها تحقيق عد الحجر األساس للوصول الى قوة حاالستمرار في تماسكها ي

ن من ماسك جبهتها الداخلية , والسيما أمصالحها , لذلك فعلى إيران بذل جهود اضافية للحفاظ على ت
مكانية اسقاط المريكية لتدمير قوة إيران , هو إبين السيناريوهات التي تعول عليها الواليات المتحدة ا

 النظام اإليراني من الداخل .   

, مية والدولية العديد من التحدياتيواجه تطبيق ستراتيجية القوة الذكية اإليرانية في توجهاتها االقلي. 10
, والستراتيجيات في المنطقة والعقوبات االقتصاديةالدولية الكبرى إلى جانب التواجد العسكري للقوى ف

 من بعض القوى االقليمية , وامام دةالغربية الرامية الى تمزيق دول المنطقة , تواجه إيران منافسة شدي
االدوات  , سواء أكانت االدوات الناعمة امإيران مواصلة تطوير أدوات قوتها هذه التحديات يتحتم على

 الصلبة والسيما قوتها العسكرية , ومواصلة استكمال برنامجها النووي لألغراض السلمية .   

إيران بأنشاء طوق امني خارج اراضيها , وتصفية حساباتها مع خصومها  ربما ستؤدي ستراتيجية .11
لذلك من  الى تراجع تأثيرها االقليمي , السيما الواليات المتحدة االمريكية في اراضي الدول المجاورة ,

األفضل إقامة عالقات قوية مع دول المنطقة بعيدًا عن حسابات الربح والخسارة لمناطق النفوذ , مع 
 بة الستراتيجيات األمريكية التي من الممكن افشالها بالعالقات المتينة بين دول المنطقة .مراق

,  تجارب القوى الصاعدة في المنطقة باستطاعة بعض الدول اإلقليمية الضعيفة االستفادة من. 12
نية بناء قوتها , كإيران وتركيا والسعودية , والسيما الدول التي تمتلك مقومات جغرافية جيدة توفر لها إمكا

 .ها تحقيق ذلك , كالعراق والجزائرولكنها تفتقد الى الخبرات والستراتيجيات التي تمكن


