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 الملخص 
اهتمت اكثر دول الشرق االوسط بتطوير وبناء ادوات قوتها الناعمة , واصبحت تنظر      

اليها على انها ميزة ايجابية اذا احسن استخدامها في محلها الصحيح , والسيما في مجال تطوير 
عالقاتها الخارجية , فضاًل عن اهميتها في اعطاء الدولة وزن جيوبولتيكي يمنحا القدرة على 

الدولية . ويأتي قياس ادوات ول على النتائج المرجوة , وتحقيق مصالحها في االوساط الحص
القوة الناعمة من االهمية لمعرفة المستوى الذي حققته الدولة في تطويرها , والذي يعكس طبيعة 
ستراتيجياتها المتخذة من اجل االستثمار االمثل لمقوماتها الجغرافية لتطوير هذه االدوات , 

القدرات المتوفرة لديها التي تستطيع انتاج ادوات متطورة للقوة الناعمة , والذي ينعكس  ومدى
بدورة على مساعيها لتحقيق اهدافها ومصالحها . فضاًل عن انها تعكس قدرة الباحثين في حقل 
, الجغرافية السياسية والجيوبولتيك على قياس المستويات المتحققة من ادوات القوة الناعمة للدولة

 ومقارنتها مع الدول المجاورة لها . 

Abstract  

      Most of the Middle East countries have been interested in developing 

and building their Soft Power tools , and have come to view them as 

appositive advantage if they are properly Used , especially in the Field of 

developing its Foreign , as well as their importance in giving the state a 

geopolitical Weight that gives it the ability to obtain the desired results 

and achieve interests in international circles . it is important to measure 

the tools of Soft power to know the level achieved by the state in its 

development , Which reflects the nature of its strategies taken for the 

optimal investment of its geographical components to develop these 

tools and the extent of the capabilities available  to it through which it 

can produce advanced tools of Soft Power , which in turn is reflected in 

its endeavors to achieve its goals and interests as well as it reflects the 

ability of researchers in the field of geopolitics and geopolitics to 

measure the achieved levels of the state's Soft Power tools and compare 

them with its neighboring countries .                                                     
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 :المقدمة
يعد مفهوم القوة الناعمة من المفاهيم المحورية في العالقات الدولية , واحد المفاهيم االكثر       

الستراتيجيات الدولية في العقود االخيرة , كونه يرتبط بمجموعة من االدوات ذات اثارة في 
التأثير الفعال في السياسة الخارجية للدول , كالقيم السياسية , واالدوات الثقافية , والسياسة 

. ويرجع تنامي االهتمام باألدوات الناعمة الخارجية , لذلك فهو يعد من المفاهيم الحديثة نسبيًا 
للقوة الى نهاية الحرب الباردة وما بعدها , فقد شهدت ستراتيجيات الدول اهتمامًا متناميًا بأدوات 

بعد ان تصدرت ادوات القوة الصلبة المشهد في ستراتيجياتها طوال المراحل  القوة الناعمة , 
لدولة من الزمنية التي سبقت نهاية الحرب الباردة . لتشكل بعد ذلك جوانب مهمة لزيادة رصيد ا

القوة , ومؤشرات مهمة لقياس قوة الدولة , واالعتماد عليها في تحقيق مصالح الدولة واهدافها . 
مع االخذ بعين االعتبار ان عملية نجاح تطبيق ستراتيجية القوة الناعمة يعتمد على اربع مراحل 

رتها على نقلها رئيسة تتمثل بمدى توفر ادواتها في الدولة ومستوياتها المتحققة منها , وقد
 والتأثير بها في االخرين , ومدى تفاعل المستقبلين معها , والنتائج التي تحققت منها . 

 مشكلة البحث 
 تتمثل مشكلة البحث بالتساؤالت اآلتية :      

ما هو مفهوم القوة الناعمة ؟ وما هي المراحل التاريخية التي استخدمتها الستراتيجية اإليرانية  .1
 فيها ؟ 

ومقارنة ذلك مع دول الشرق ما هو المستوى المتحقق من ادوات القوة الناعمة إليران ,  .2
 ؟ االوسط

 فرضية البحث 
انطالقًا من مشكلة البحث , يفترض البحث بوجود بعض المراحل التاريخية التي اهتمت       

ية والخارجية , فيها إيران باستخدام أدوات قوتها الناعمة , وتضمينها في ستراتيجياتها الداخل
وذلك بحسب الموقف والسياق المحلي واالقليمي والدولي . وانها من دول الشرق االوسط التي 

تقدمًا ملحوظًا في ادوات قوتها الناعمة , والتي عكست استثمارها االمثل لمقومات قوتها حققت 
 الجغرافية .

 هدف البحث 
يهدف البحث الى التعرف على المستوى المتحقق من أدوات القوة الناعمة إليران , ومقارنتها مع 
دول الشرق االوسط , وذلك بهدف الوقوف على الوزن الجيوبولتيكي لكل دولة من هذه الدول , 
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والذي يعكس قدرتها على استثمار مقوماتها الجغرافية لتحقيق التطور في انتاج ادوات القوة 
 ناعمة , والتي تنعكس بدورها على السلوك الذي تنتهجه في المجتمع الدولي . ال

  مفهوم القوة الناعمة واستخدامها في الستراتيجية اإليرانية 
يعد مفهوم القوة الناعمة من المفاهيم المحورية في العالقات الدولية , واحد المفاهيم االكثر      

عقود االخيرة , كونه يرتبط بمجموعة من االدوات ذات اثارة في الستراتيجيات الدولية في ال
التأثير الفعال في السياسة الخارجية للدول , فضاًل عن كونها تمثل القاعدة الفكرية التي تعتمد 
عليها ستراتيجية الدولة وطريقة تنفيذها في الداخل , وفي محيطها الخارجي , والسيما بعد تراكم 

من المفاهيم ثورة التكنولوجيا ورسائل االتصال , لذلك فهو يعد الكم الهائل من المعلومات , و 
 . (1)الحديثة نسبياً 

يرجع تنامي االهتمام باألدوات الناعمة للقوة الى نهاية الحرب الباردة وما بعدها , فقد       
اهتمامًا متناميًا بأدوات القوة الناعمة , بعد ان تصدرت أدوات القوة شهدت ستراتيجيات الدول 

الصلبة المشهد في ستراتيجياتها طوال المراحل الزمنية التي سبقت نهاية الحرب الباردة , التي 
عجزت بمفردها عن تحقيق اهداف الدولة ومصالحها . لذلك اهتمت الدول بمراجعة ستراتيجياتها 
الداخلية والخارجية , واعطاء االهمية ألدوات القوة الناعمة , لتشكل بعد ذلك جوانب مهمة 

 . (2)القياس قوتها , واالعتماد عليها في تحقيق مصالحه
لقد رأت اكثر الدول ان هناك جوانب ايجابية تصاحب تطبيق القوة الناعمة , السيما فيما     

يتعلق بجوانب االمن والنمو االقتصادي , وتحقيق التنمية والتطور والبناء , فضاًل عن دورها في 
ركزت  توطيد العالقات الدولية بشكلها الصحيح , المبنية على السالم والتفاهم والتعاون , لذلك

, حتى غدت القوة (3), اساسًا للعالقات الدولية بينهاعلى أدواتها منذ تسعينات القرن الماضي 
الناعمة اداة مهمة ورئيسة في ستراتيجية الكثير من الدول , التي تسعى لتحقيق مكانة مهمة في 

يران , والهند وغ كن مع ذلك فهي . ول(4)يرهاالساحة الدولية , كالصين , وتركيا , والبرازيل , وا 
ن توازن بين القوتين عند لم تتخل عن ستراتيجية القوة الصلبة بصورة نهائية , وتحاول ا

ض , فليس شرطًا ان توظف الدولة ادوات قوتها الناعمة وحدها تجاه موقف معين في بعالتطبيق
مة , في ان تلجأ للقوة الصلبة الى جانب ادوات القوة الناع الحاالت , اذ قد تكون مضطرة الى

حين قد تجد البيئة مهيأة الستخدام أدوات القوة الناعمة فقط في مواقف اخرى , وتلك هي 
كما تراه يخدم مصالحها بكفاءة عالية , ويتوقف  بها الدولة ناورتستراتيجية القوة الذكية التي 
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خطار ذلك على طبيعة الموقف والسياق الذي تتعامل معه على االصعدة كافة , ومدى شدة اال
  .(5)التي تهدد امنها واستقاللها

تعرف القوة الناعمة بانها قدرة الدولة على التأثير في سلوك اآلخرين والحصول منهم على     
ما تريده عبر الجاذبية والضم , دون استخدام اإلكراه والتهديد , وهي تنشأ من جاذبية سياسة 

 . (6)نظر اآلخرين تتسع قوتها الناعمة الدولة وثقافتها , فعندما تبدو سياستها مشروعة في
ويعد عالم السياسة االمريكي جوزيف ناي اول من طرح فكرة تطور مفهوم القوة من القوة    

, بعد ان رأى ان هناك مرتكزات اكثر اهمية  1990الصلبة الى القوة الناعمة , وكان ذلك عام 
الخارجية , والدبلوماسية , والثقافة , في تحقيق االهداف والمصالح المرجوة للدولة , كالسياسة 

 . (7)سياسية , والتطور الفكري والعلميوالقيم ال
لذلك فان القوة الناعمة تتمثل بقدرة الدولة على جذب الدول االخرى , والتأثير في سلوكها     

 وتجعلها تعمل ما تريده بأسلوب لين وناعم , دون اللجوء الى االجبار والتهديد العسكري , او
لكسب الموالة والتأييد , او فرض العقوبات  ادي عن طريق دفع األموال والرشاوىالضغط االقتص

ة , وتكون االقتصادية , اذ يتم خلق وضع بين الدول بالتراضي يخدم مصالحها واهدفاها مجتمع
 . (8)المنفعة متبادلة بينها

, 1979لثورة االسالمية فيها عام ا اتجهت إيران الى تبني ستراتيجية القوة الناعمة بعد نجاح    
وذلك من خالل استثمار أدوات القوة الناعمة لتحقيق اهدافها ومصالحها , والسيما انها تمتلك 

. ونجاحها في (9)لمفاهيم والرؤى والبرامج الناجحةترسانة كبيرة من هذه األدوات المبنية على ا
ة , وضمنتها بمضامين فكرية اسالمية توظيف تلك األدوات في ستراتيجياتها الداخلية والخارجي

بهذا النهج والخط الفكري نتيجة لقدرتها على منذ االيام االولى لتطبيقها , وما زالت محتفظة 
, ى مع المستجدات على االصعدة كافةتطوير نفسها بأفكار ورؤى اسالمية جديدة , تتماش

وعكست للعالم قدرتها على التعامل مع االحداث والمواقف والمستجدات ومواجهة التحديات 
بأسلوب الصبر واإلصرار , ونجاحها في تحقيق ما تصبو اليه من االهداف , وحماية مصالح 

 . (10)جية والجيوسياسية والجيواقتصاديةالدولة الجيوستراتي
طقة الشرق االوسط تحديات خطيرة انذرت بموجه من ومع بداية االلفية الجديدة شهدت من     

العنف والحروب واالرهاب , ومهددة ألمن دول المنطقة واستقاللها , وسعي القوى الدولية الكبرى 
الى خلق االزمات في المنطقة ونشر الفوضى الخالقة فيها , واالطاحة بأنظمة سياسية قائمة , 

ودعم االرهاب في بعض دول المنطقة , كما هو كما حصل في افغانستان والعراق وليبيا , 
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الحال في سوريا والعراق واليمن , من اجل استمرار السيطرة عليها والحفاظ على مصالح القوى 
الى تضمين ادوات القوة الصلبة في ستراتيجيتها الخارجية , الفاعلة فيها . لذلك اتجهت إيران 

عليه بستراتيجية القوة الذكية , وذلك لحماية الى جانب ادوات قوتها الناعمة , وهو ما يطلق 
امنها واستقاللها , واستخدامها للردع والدفاع في حالة تعرضها للتهديدات الخارجية , فضاًل عن 

 حماية مصالحها في المنطقة . 
  منطقة الشرق االوسط 
حديد برزت عدة تعاريف من مدارس مختلفة اهتمت بتحديد منطقة الشرق االوسط , ويعد ت    

للشؤون الدولية اهم التعريفات التي اهتمت بتحديد هذه المنطقة , وهو المعهد الملكي البريطاني 
 التحديد الذي يؤخذ به من قبل اكثر الدراسات التي تهتم بهذه المنطقة . 

( قام المعهد المذكور بتحديد حدود 1945_1939فخالل مدة الحرب العالمية الثانية )   
ن وصفها بانها المنطقة التي تتضمن كافة دول المشرق العربي , والسودان المنطقة , بعد ا

يران وتركيا وافغانستان  . (11)ومصر , وا 
قام المعهد نفسه بتوسيع حدود المنطقة , اذ اصبحت تشمل فضاًل عن  1946وفي عام    

المنطقة المذكورة , كل الدول العربية في شمال افريقيا والباكستان , اي انها اصبحت تشمل 
المنطقة المحصورة بين الحدود الشرقية ألفغانستان والباكستان شرقًا الى المغرب العربي غربًا , 

. وبذلك فهي تضم شبه الجزيرة العربية , (12)في الشمال الى السودان في الجنوبتركيا وبين 
والهالل الخصيب , ومصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب , فضاًل عن الكيان 

. وقد اعتمد معهد الشرق االوسط (1فغانستان والباكستان , خريطة )الصهيوني وقبرص وتركيا وا
على هذا التحديد , والذي اعتمدته بدورها وزارة الخارجية  1946واشنطن عام الذي تأسس في 

العلمية في الجامعات االمريكية التي االمريكية , فضاًل عن الدراسات واالبحاث في االقسام 
 اهتمت بهذه المنطقة . 

  قياس مستوى أدوات القوة الناعمة إليران ومقارنتها مع دول الشرق االوسط 
باحثون في حقل الجغرافية السياسية والجيوبولتيك بتحديد الوزن الجيوبولتيكي للدولة , يهتم ال   

وذلك لتأثيره الفعال في عالقاتها الخارجية , وفي السلوك السياسي الذي تنتهجه في المجتمع 
الدولي , والذي تتوقف عليه مساعيها نحو تحقيق اهدافها ومصالحها . وذلك من خالل دراسة 

, ماد على البيانات المتوافرة عنهاقوة لدى الدولة , ومعرفة مستوياتها المتحققة فيها باالعتادوات ال
 ومقارنتها مع محيطها اإلقليمي . 



}7{ 
 

 (1خريطة )
 الشرق األوسط بحسب تحديد المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية في لندن

 
 ,Brown Caril, International Politics and the Middle East, Old Rulesالمصدر: 

Dongerous Game, London, I. B. Tauris, 1984, P.11 
 

 
 وتتمثل أدوات القوة الناعمة إليران بما يأتي : 

  :الدبلوماسية والسياسة الخارجية .1
واالجراءات والتدابير التي يضعها  تعرف السياسة الخارجية بانها مجموعة الستراتيجيات    

صناع القرار السياسي , والتي تسير عليها الدولة في تعامالتها مع محيطها الخارجي , بما 
 . (13)يحقق مصالحها الوطنية والقومية 

ادارة العالقات الدولية , وتسويتها عن طريق المبعوثين  علم وفن فأنهااما الدبلوماسية       
. الذي يحرص ( 14)خدام اسلوب المفاوضات , لذلك فهي وظيفة وفن الدبلوماسي , باستوالسفراء 

من خاللها الحفاظ على مصالح دولته ويسعى لتحقيقها , باالعتماد على مبادئ القانون الدولي 
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. (15)ي ضرورة لقيادة السياسة الخارجية, وهات المعقودة بين الدولونصوص االتفاقيات والمعاهد
فاذا كانت السياسة الخارجية هي مجموعة الخطط والستراتيجيات التي تتبعها الدولة في عالقاتها 
مع الدول االخرى , فان الدبلوماسية هي فن وتنفيذ وتطبيق هذه الستراتيجيات عن طريق 

 المفاوضات . 
الدول  الى تطوير عالقاتها مع دول العالم كافة , والسيما 1979سعت إيران بعد عام     

اإلسالمية ودول الشرق االوسط , من اجل اعادة تعزيز دورها في العالم اإلسالمي , وخلق 
مكانة بارزة ومؤثرة لها في الشرق االوسط , والتخفيف من شدة العقوبات التي تفرض عليها بين 
ى مدة واخرى , وتبنيها مبدأ مساعدة الدول والوقوف بجانبها في حالة الطلب منها الحصول عل

المساعدة , ولكن سياستها الخارجية هذه جعلها تتعارض مع اهداف ومصالح بعض الدول 
اإلقليمية , التي وصفتها بانها سياسة توسعية . وان مبدأ مساعدة الدول وبعض الحركات 
المسلحة الضي تبنته في المنطقة يندرج ضمن مساعيها لتوفير األمن لها , ودفع المواجهة 

 . (16)ا خارج اراضيهاالمباشرة مع خصومه
اما بخصوص الدبلوماسية اإليرانية فقد تميزت إيران بأداء دبلوماسي ناجح في العقود     

االخيرة , فمن خالل مراجعة اداء الدبلوماسية اإليرانية في القضايا التي تتفاوض بها مع 
واستطاعت ان توظفها  المجتمع الدولي , نجد تحليها بالموهبة والعقالنية في ادارة تلك الملفات ,

( الدولية 1+5ع مجموعة )لخدمة مصالحها واهدافها , وكان اهمها االتفاق النووي الذي ابرمته م
. وهذه الدبلوماسية تفتقدها اكثر دول الشرق االوسط , والسيما الدول العربية , (17)2015عام 

والفشل في ادارة اغلب  تر, وخيبة القراراصالتي تعاني من غياب بعد النظر والعقالنية والتب
 . (18)المفاوضات

  :الثقافة .2
تعرف الثقافة بانها مجموعة العلوم واالفكار والفنون واالخالقيات وسائر الممارسات التي      

يكتسبها افراد المجتمع , والتي تمنحه معنى خاص به , وهي تتضمن الثقافة العليا للمجتمع 
ن الثقافة كالتعليم واالدب والفن واالعالم , والثقافة الدنيا المتمثلة بالثقافة الشعبية , ويعد المزج بي

 .  ( 19)الثقافة العامة الشاملة للدولة  إلنتاجالعليا والثقافة الدنيا مهمًا جدًا 
ويرى اكثر المهتمين بالدراسات الجيوبولتيكية ان قوة الدولة الناعمة هي قوة غير تقليدية ,     

بادئ وسلوك تتمثل بالدرجة االساس بمؤسساتها الثقافية كالمعارف والتعليم والفن , فضاًل عن م
المجتمع وتاريخه الحضاري والديني . وتقاس ثقافة الدولة من خالل المستوى الذي وصلت اليه 
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مؤسساتها التعليمية وانتاجها العلمي , باعتبار ان التعليم ركيزة اساسية لكل االشكال الثقافية 
العصر ,  اساسية للتقدم , وشرط اساس لمواكبة التطور ومواجهة تحدياتاالخرى , وركيزة 

حجم المعرفة التي يحصل عليها و ي مواصبحت قوة الدولة الناعمة تقاس بحجم االنتاج العل
المتعلمون , سواء أكانوا من ابنائها , ام المتخصصون من الخارج الذين تستقطبهم مؤسساتها 

 . (20)دوات المهمة لقوة الدولة الناعمةالتعليمية , لذلك اصبح التعليم يمثل احد اال
( 47تحتل إيران مركزًا متقدمًا في الترتيب العالمي لجودة التعليم , اذ احتلت المركز )     

( , وتطور انتاجها العلمي بشكل ملفت للنظر , حتى اصبحت 1, جدول ) 2019عالميًا عام 
( . 2تحتل المركز الخامس عشر عالميًا , والمركز االول بين دول الشرق االوسط , خريطة )

تركيا بالمرتبة الثانية في انتاجها العلمي بين دول الشرق االوسط والمركز الثامن  في حين جاءت
عالميًا , بينما حل الكيان الصهيوني بالمرتبة الثالثة بين دول الشرق االوسط , بعد ان جاء 
بالمركز الحادي والثالثين عالميًا , وجاءت مصر بالمرتبة الرابعة اقليميًا واحتلت المركز الثاني 
والثالثين عالميًا , والباكستان بالمرتبة الخامسة بين دول الشرق االوسط , والتي حصلت على 

 المركز الرابع والثالثين عالميًا في انتاجها العلمي . 
  2019(  جودة التعليم واالنتاج العلمي لبعض دول الشرق االوسط سنة 1جدول )

المرتبة العالمية  الدول  ت
 لجودة التعليم

االنتاج العلمي 
 )البحوث المنشورة(

مؤشر جودة 
 البحوث 

الترتيب العالمي 
 لإلنتاج العلمي

 15 329 64744 47 ايران 1
 34 281 24312 96 الباكستان 2
 18 443 49930 104 تركيا 3
 48 109 12821 175 العراق 4
 115 113 564 178 سوريا 5
 31 721 27195 26 الكيان الصهيوني 6
 36 291 23715 63 السعودية 7
 80 162 2304 106 الكويت 8
 66 178 4430 6 قطر 9
 98 94 992 31 البحرين 10
 52 216 9047 13 االمارات 11
 79 140 2316 84 عمان 12
 109 78 672 136 اليمن 13
 32 288 25314 122 مصر 14
 54 178 8459 92 الجزائر 15

 ,World Economic Forum, Execulive opinion survey, for more detailsالمصدر: 

refer to appendix of this (Report), 2019.                                                
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 2019( اإلنتاج العلمي لبعض دول الشرق األوسط عام 2خريطة )

 
 (1) باالعتماد على الجدول انالمصدر : الباحث

 

  :القيم السياسية .3
سية التي تدخل في تركيبة القيم السياسية هي مجموعة من المعتقدات واالفكار السيا    

, وبالتالي تصبح بمثابة السلوك السياسي للدولة , سواء اكان من جانب المجتمع , او المجتمع
, وتفاعله معهامواطن والمجتمع لها السياسية . وهي تتوقف على اكتساب المن جانب السلطة 

. وهي تتضمن مجموعة من االفكار العامة (21)التي يحملها معه في مختلف االدوار االجتماعية 
التي تدافع عنها الحكومة , والتي تمثل ثقافة الدولة السياسية ومحركها الرئيس خالل مراحل 

وكها في نموها وتطورها نحو تحقيق اهدافها ومصالحها المطلوبة , سواء اكان من خالل سل
الداخل , كالديموقراطية , والحرية , والوطنية , والفضيلة , وتحقيق العدالة والمساواة بين افراد 

المعونات والمساعدات التي تقدمها كالمجتمع , او من خالل سلوكها في المؤسسات الدولية , 
في السياسة , او من خالل سلوكها لخيرية التي تقوم بها مع االخرينللمحتاجين , واالعمال ا

 . (22)الخارجية , كسعيها لنشر السالم الدولي وحقوق االنسان 
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ان تمسك حكومات الدول بالقيم السياسية النبيلة وتطبيقها داخليًا وخارجيًا , يؤدي الى      
اتساع دائرة الرضا واالعجاب بها , والسيما من داخل شعوبها , وهو ما ينعكس على زيادة ثقة 

ا , لذلك فان المشاركة في االنتخابات تعد مقياس ومؤشر على مستوى القيم الشعوب بحكوماته
 السياسية التي تدافع عنها الدولة . 

( تجد ان إيران من دول الشرق االوسط التي تجري فيها 2ومن خالل تحليل بيانات جدول )   
ركة جيدة , ففي رئاسية وبرلمانية منفصلة وبدورات انتخابية ثابتة , محققة نسب مشاانتخابات 

%( , بينما بلغت نسبة المشاركة في االنتخابات الرئاسية 62اخر دورة انتخابية برلمانية بلغت )
 ( . 3%( , خريطة )49نحو ) 2021في آخر دورة انتخابية فيها عام 

 ( االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في آخر دورة انتخابية لبعض دول الشرق االوسط 2جدول )
آخر سنة  الدول ت

 انتخابية
عدد من يحق  نوع االنتخابات

 لهم 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
 44 10807248 24349357 برلمانية 2018 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 فقطبلدية  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 :
   qrabic<https://www.bbc.comنتائج االنتخابات االخيرة في الدول للسنوات المؤشرة ازائها، الموقع االلكتروني   .1

. وزارة الداخلية االيرانية، نتائج االنتخابات الرئاسية والبرلمانية االيرانية، نسخة محفوظة باللغة الفارسية على موقع 2
 . 2021الوزارة، 
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 ( 3خريطة )
 االنتخابات الرئاسية والبرلمانية آلخر دورة انتخابية في بعض دول الشرق األوسط 

 
 (2) الباحث باالعتماد على الجدولالمصدر : 

 
 

وعند مقارنتها مع دول الشرق االوسط التي تجري فيها انتخابات رئاسية وبرلمانية منفصلة     
نجد تفوقها في نسب مشاركتها على هذه الدول , كما هو الحال في مصر والجزائر واليمن. 

لتي تجري فيها انتخابات ولكنها تنخفض نسب مشاركتها عن بعض الدول , كتركيا وسوريا ا
. تجري فيها انتخابات برلمانية فقطرئاسية وبرلمانية مشتركة , والكيان الصهيوني والكويت التي 

في حين تجري انتخابات بلدية او برلمانية صورية في دول الخليج , كما هو الحال في 
 السعودية وقطر والبحرين واالمارات وعمان . 
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 االستنتاجات:  
, 1979الثورة االسالمية فيها عام  اتجهت إيران الى تبني ستراتيجية القوة الناعمة بعد نجاح .1

وذلك من خالل استثمار ادوات القوة الناعمة لديها لتحقيق اهداف الدولة ومصالحها . ومع بداية 
االلفية الجديدة شهدت منطقة الشرق االوسط تحديات خطيرة القت بضاللها على ستراتيجيات 

ولها , لذلك اتجهت إيران الى تضمين ادوات القوة الصلبة في ستراتيجياتها الى جانب ادوات د
القوة الذكية , وذلك من اجل تحقيق كفاءة اكثر قوتها الناعمة , وهو ما يطلق عليه بستراتيجية 

 في ادوات القوة لديها . 
تتعارض مع اهداف ومصالح  رغم النجاحات التي حققتها السياسة الخارجية اإليرانية , ولكنها .2

بعض الدول في المنطقة , وهو ما جعلها تتعرض للنقد واالتهام من قبل هذه الدول . ولكها 
على الرغم من ذلك حققت نجاحات في اداءها الدبلوماسي في العقود االخيرة , الذي جعلها 

رة الملفات التي تتفوق على دول لشرق االوسط في هذا المجال , وهو ما منحها القدرة على ادا
 تتفاوض بها مع المجتمع الدولي وتوظيفها لخدمة مصالحها واهدافها . 

ثبت من خالل البحث تفوق إيران في مجال ادوات قوتها الثقافية بالمقارنة مع دول الشرق  .3
عالميًا في  (47)االوسط , والتي تعد من اهم ادوات القوة الناعمة للدولة , فهي جاءت بالمركز 

الشرق االوسط في انتاجها  تعليم , والمركز الخامس عشر عالميًا واالول بين دولجودة ال
 , متفوقة بذلك على كل من تركيا والكيان الصهيوني ومصر والباكستان . العلمي

تعد إيران من الدول القليلة في الشرق االوسط التي تجري فيها انتخابات رئاسية وبرلمانية  .4
تة , محققة نسبة مشاركة جيدة فيها , ولكنها على العموم انخفضت منفصلة بدورات انتخابية ثاب

نسب مشاركتها عن بعض الدول في المنطقة التي حققت نسب مشاركة مرتفعة في آخر دورة 
انتخابية , كما هو الحال في تركيا وسوريا والكيان الصهيوني , وهذا يدل على ان القيم السياسية 

شعوبها , والسيما  نمن لددول تتلقى المقبولية واالعجاب التي تدافع عنها حكومات هذه ال
 الممارسات الديموقراطية التي تطبقها الختيار حكوماتها . 

 التوصيات:   
بإمكان إيران استثمار مقوماتها الجغرافية بالشكل االمثل لتطوير أدوات قوتها الناعمة , وتحقيق  .1

مستويات متقدمة فيها على مستوى دول الشرق االوسط , والسيما انها تمتلك مقومات جغرافية 
 كافية ومهمة بإمكانها تطويرها لتحقيق اهدافها . 
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ياستها الخارجية , والسيما في الشرق االوسط , وذلك بإمكان إيران تحقيق مقبولية اكثر في س .2
من خالل تحسين عالقاتها مع بعض دول المنطقة , وتسوية الخالفات معها , وجعلها تتماشى 

 مع النجاحات التي حققتها في مجال ادائها الدبلوماسي في العقود االخيرة . 
التي تدافع عنها في الداخل بشكل على الحكومة اإليرانية ان تعمل على تعزيز قيمها السياسية  .3

قراطية , التي , والسيما حقوق االنسان , والديماكثر , وتحقيق مقبولية اوسع لها داخل المجتمع 
 تعد اركان مهمة ألدوات القوة الناعمة للدولة . 

باستطاعة دول الشرق االوسط االستفادة من تجارب بعض القوى الصاعدة في المنطقة , التي  .4
تقدمًا في مجال أدوات قوتها الناعمة , والسيما بعض الدول التي تمتلك مقومات جغرافية حققت 

اتيجيات رات والستر الناعمة , ولكنها تفتقد الى الخب كافية توفر لها امكانية تطوير ادوات قوتها
 التي تمكنها من تحقيق ذلك . 
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 .  23 ، ص 2019ت االستراتيجية ، مصر ، الدراسا

2. Edward Lock ,Soft poer and Strategy Developing a strategic concept of power 

, Routledge , Madison Avenue , New York , 2010 , p.34 . 

3. Robert Keohane and Joseph Nye , power and Terdependence in the 

information Age Foreign , vol 11 , No 5 , 1998 , p.83 . 
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