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 الملخص
في طميعة القوى  ,األوسطفي الشرؽ  األخرى جانب عدد محدود مف الدوؿ تعد إيراف, إلى  

وذلؾ  ,ىذه المنطقةاإلقميمية التي استطاعت فرض أرادتيا السياسية عمى الكثير مف قضايا 
بالنظر إلى ما تحوزه مف مقومات لمقوة في المجاالت الجيوستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

ومف بيف سائر دوؿ الشرؽ االوسط االخرى, أصبحت تتوافر اآلف عمى  ,إيرافف .عسكريةوال
وؿ لصالح د أو بعض منيا اىامقومات مع االرجحية النسبية إلحدىذه الالنصيب االعظـ مف 

أف النظرة العامة تشير إلى اف إيراف دولة تمتمؾ رؤية استراتيجية تصر عمى بموغ ىدفيا  أخرى.
حقيق مكانة القطب االقميمي في الشرؽ األوسط. ورغـ اعتقادنا اف إيراف لف تبمغ المركزي وىو ت

ىذه المكانة في المدى المنظور بحكـ جممة مف المعوقات الداخمية والخارجية, إال أف االتجاه 
   العاـ لحركاتيا يشير إلى انيا تسير نحو ىذا اليدؼ.

Abstract 

    Iran, along with a few other countries in the Middle East, is at the 
forefront of the regional powers that have been able to impose its 
political will on many of the region's issues because of its strengths in 
the geostrategic, political, economic and military spheres. Iran, 
among other countries in the Middle East, now has the largest share 
of these assets, with relative relativeity to one or some of them for 
the benefit of other countries. That the view that Iran is a state with a 
strategic vision insists on achieving its central goal is to achieve the 
status of the regional pole in the Middle East. Although we believe 
that Iran will not achieve this status in the foreseeable future by 
virtue of a number of internal and external obstacles, but the general 
trend of its movement indicates that it is moving towards this goal      

                             

 المقدمة :
سياسي في الشرؽ األوسط لمسنوات القميمة الماضية, أف تحوالت  -تفيد دراسة الواقع الجيو     

القوة أصبحت تشير إلى نوع جديد وغير مسبوؽ مف التسارع في التوزيع المتغير لمقوة اإلقميمية. 
يكية معظـ لقد بقي الشرؽ األوسط, حتى وقت قريب, ميدانا تحتكر الواليات المتحدة األمر 

تفاعالتو, كما تخضع حركية الدوؿ والشعوب فيو إلى سيطرتيا المنضبطة. كاف ىذا ىو واقع 
الشرؽ األوسط عمى امتداد معظـ عقود القرف الماضي, وبصورة أوضح, خالؿ السنوات األولى 

 مف ىذا القرف.
سوريا والحرب , الربيع العربي والحرب في 1133أظيرت أحداث الشرؽ األوسط بعد العاـ      

في اليمف, أف القوى اإلقميمية, أو, الدوؿ المتوسطة القوة, قد عادت إلى المنطق التقميدي لمواقعية 
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السياسية. فالتعاوف الدولي الذي كانت تبديو تحت رعاية القوى العظمى قد أخمى مكانو جزئيا 
الفعمية عمى ترجمة رؤاىا  لمنطق المحاور الذي وفر بدائل أكثر قبوال ألطرافيا, كما بيف قدراتيا

البعيدة المدى حياؿ أمنيا ومصالحيا المتعاظمة ضمف مجاليا الحيوي أو مناطق  نفوذىا 
 المباشر.

سرائيل والمممكة العربية السعودية ومصر, في طميعة      تعد إيراف, إلى جانب كل مف تركيا وا 
ثير مف قضايا الشرؽ األوسط القوى اإلقميمية التي استطاعت فرض أرادتيا السياسية عمى الك

وذلؾ بالنظر إلى ما تحوزه مف مقومات لمقوة في المجاالت الجيوستراتيجية والسياسية واالقتصادية 
والعسكرية . حيث تسكف بقعة مف االرض بالغة االىمية مف الناحية االستراتيجية, كما تمتمؾ 

مى دوؿ الجوار الجغرافي, فضال عما امتدادا تاريخيا عميقا وتأثيرا سياسيا وايديولوجيا كبيرا ع
تكتنزه تحت سطحيا مف موارد طبيعية ىائمة, وما تتوافر عميو مف كتمة بشرية كبيرة, ناىيؾ عف 

 قوتيا العسكرية المؤثرة والمتنامية.
 فرضية الدراسة :

تفترض ىذه الدراسة أف إيراف,  ومف بيف سائر دوؿ الشرؽ االوسط االخرى, وتحديدا, الدوؿ 
ميمية الفاعمة فيو, أصبحت تتوافر اآلف عمى النصيب االعظـ مف مقومات القوة االق

الجيوستراتيجية والسياسية واالقتصادية والعسكرية, مع االرجحية النسبية إلحدى ىذه المقومات أو 
دارة قدراتيا الشاممة  بعض مف عناصرىا لصالح دوؿ أخرى. كذلؾ فأف نجاح إيراف في تنمية وا 

تالي نحو تطوير نموذج فعاؿ لمصعود االقميمي قد مكنيا مف ترقية مكانتيا وتوظيفيا بال
االستراتيجية في المنطقة مف وضع الفاعل االقميمي الى وضع القطب االقميمي في الشرؽ 

 االوسط . 
 إشكالية الدراسة :

الفعمية  تتمثل إشكالية ىذه الدراسة في التساؤالت التالية التي تطرحيا, ماىي مقومات القوة    
التي تمتمكيا إيراف وكيف تقوـ بتوظيفيا في خدمة مشروعيا الطويل والشاؽ نحو تبوء مكانة 
القطب االقميمي, أو, ما تسميو الدولة المركزية في الشرؽ االوسط؟ وما مدى قدرة إيراف في أف 

لشرؽ تحافع عمى مكانتيا النسبية ىذه, أو, أف ترتقي بيا في ظل تحوالت القوة في منطقة ا
االوسط وما يعترييا مف تسارع وا عادة توزيع مستمر؟ وماىي درجة األرجحية النسبية بيف مقومات 
القوة التي تممكيا دولة كإيراف والتي تستطيع في ضوئيا التغمب عمى اختالالتيا عمى االصعدة 

 االخرى كي تمضي في مشروعيا الطموح نحو الريادة االقميمية؟
 هدف الدراسة :
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ىذه الدراسة الى إعطاء تصور نسبي لما نعتقد أنيا بالفعل المقومات االساسية لمكانة  تيدؼ    
إيراف االقميمية وقوتيا في الشرؽ االوسط. ففي ظل تصاعد مكانة دولة محورية كإيراف, مع ما 
تنطوي عميو تمؾ العممية بالضرورة مف تعديل في توازنات وتفاعالت منطقة تعد بطبيعتيا مف 

 التغيير وعدـ االستقرار والتدخل الدولي كالشرؽ األوسط,طق العالـ تعرضا لعوامل أكثر منا
 تصبح مف االىمية بمكاف دراسة مقومات القوة ىذه ومعرفة أبعادىا وتحميل عناصرىا.  

 منهجية الدراسة :
إلثبات فرضية الدراسة وبسبب ما ينطوي عميو موضوعيا مف تعدد في األبعاد والمحاور فقد     

حاولنا قدر االمكاف اعتماد أسموب التعدد المنيجي الذي يستوجب استخداـ اكثر مف منيج 
غنى عنو الستعراض بعض مف  عممي, وعميو كانت االستعانة اوال بالمنيج الوصفي الذي ال

الجذور التي راكمت مقومات القوة لدى إيراف وباألخص المقومات الجيوستراتيجية والسياسية منيا, 
المنيج االحصائي الذي اتاح الوصوؿ الى كل ما ىو موضوعي مف حقائق فضال عف 

مكانات, كما تمت االستعانة بالمنيج التحميمي الذي وفر امكانية تفسير الكثير مف المعطيات  وا 
المتعمقة بمقومات القوة في إيراف , واخيرا كانت االستعانة  بالمنيج المتساند الذي اتاح الجمع بيف 

 ورة وذلؾ حسب المقتضيات التي فرضتيا الدراسة.المناىج المذك
 هيكلية الدراسة : 

 تضمنت الدراسة ثالثة مباحث فضال عف مقدمة وخاتمة تـ تقسيميا إلى ما يأتي :   
 المبحث األوؿ تناوؿ المقومات الجيوستراتيجية والسياسية.

 المبحث الثاني تناوؿ المقومات االقتصادية.
 ومات العسكرية.المبحث الثالث تناوؿ المق

 : المقومات الجيوستراتيجية والسياسيةالمبحث االول
 حظيت إيراف عبر تأريخيا الموغل في القدـ بمزايا جيوستراتيجية نابعة مف موقعيا الجغرافي     

عف  ستحضار إيراف في الخريطة الذىنية كمفيوـ "مكاني", فضالا الفريد. ولعمو ليذا السبب يمكف ا
". تتوسط إيراف, بالمعنى الجيوبوليتيكي, اثنتيف مف اكثر مناطق العالـ جذباا مفيوميا "الحضاري 

لمصراع الدولي وتنافس القوى العظمى, ىما, الشرؽ االوسط وآسيا الوسطى. ىذيف الموقعيف 
المذيف يعانياف مف فوضى سياسية وضعف عسكري واضح أدى إلى عدـ قدرة دوليما التصدي 

قتيف قد منحيا قدرة ىائمة عمى , إذ اف معرفة إيراف الجيدة بالمنطاإليرانيلمتأثير الثقافي والسياسي 
 .(3)التأثير في محيطيا اإلقميمي
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أف إيراف ليست ميمة لدورىا كالعب جيوستراتيجي فحسب بل لكونيا محوراا جيوبوليتيكياا       
تو, و تعد قوة أيضاا. تمتمؾ ظروفيا الداخمية أىمية حاسمة لمصير منطقة الشرؽ االوسط برم

 .(1)متوسطة الحجـ وليا تطمعات إقميمية قوية
لعل إيراف, بيف سائر دوؿ الشرؽ االوسط, ىي المتوفرة كذلؾ عمى الخبرة األكثر تماسكاا      

عمى صعيد التراث االستراتيجي األعرؽ واالوسع دىاءا, عبر إتقاف فف التالعب بعناصر محيطة 
 .(1)وتوظيفيا

الدولي, وفيما يتصل بعالقات القوى العظمى, تستند إيراف إلى منظور  فعمى المستوى      
دنى لمحاولة يشكالف قوة معرقمة في الحد األ ىو االعتقاد بأف روسيا والصيف بدآاستراتيجي 

متمدد في الشرؽ االوسط )والتي مازاؿ الجميوريوف في أغمبيـ يتبنونيا(, وقوة العودة االمريكية ل
عمى السيما في إطار المنظور المستقبمي. وترى كل مف روسيا والصيف أف موازية في الحد اال

إيراف تقع في قمب المجاؿ الحيوي لكل منيما, وىو ما يفسر السموؾ الروسي في سوريا الحميف 
 .(3)األكثر أىمية إليراف

طيراف ىو أساس المشروع الجيوليتيكي األوراسي الذي تتصوره روسيا  -أف محور موسكو     
مستقبل. واإلسالـ اإليراني ىو الصورة األفضل لألسالـ مف وجية نظر روسيا االتحادية مف لم

 .(5)أجل الدخوؿ في حمف قاري 
سواء أكانت فمف الواضح أف االقطاب االطمسية الصرفة االخرى في العالـ االسالمي      

 يمكنيا أف تؤدي وظيفة عممانية كما في حالة تركيا أـ إسالمية كما في حالة العربية السعودية ال
"القمب الجنوبي" ألوراسيا في المشروع الكوني ألمبراطورية قارية. وتبقى "االصولية االيرانية" 

 . (6)وحدىا القادرة عمى ذلؾ
وبالطبع, فمف وجية نظر الثوابت الجيوبوليتيكية تتمتع إيراف دوف شؾ, باألولوية في ىذه      

معايير األوراسية, فيي دولة قارية كبرى, ترتبط إرتباطاا شديداا المسألة, كونيا تستجيب لجميع ال
بآسيا الصغرى وتقميدياا ليا موقف سمبي مف الواليات المتحدة, وتركز في الوقت ذاتو عمى نصرة 
المستضعفيف والمساكيف. وعمى خارطة األرض تحتل إيراف ذلؾ الموقع الذي يجعل إقامة محور 

اا مف المشاكل بالنسبة لالمبراطورية الجديدة. فبأدخاؿ إيراف طيراف يحل عدداا ضخم -موسكو
قطباا جنوبياا في االمبراطورية يمكف لروسيا االتحادية اف تصل عمى الفور الى اليدؼ 
االستراتيجي الذي ما أنفكت تسير إليو "بطرؽ خاطئة" بضع مئات مف السنيف وىو الخروج إلى 

جي "غياب مثل ىذا الخروج لدى روسيا االتحادية" كانت المياه الدافئة. وىذا األفق االستراتي
الورقة الرابعة األىـ في يد الجيوبوليتيكا األطمسية منذ أياـ بريطانيا االستعمارية التي ىيمنت كمياا 

 .(7)وصوؿ روسيا إلى الشواطئ الجنوبية لمقارة انعداـعمى آسيا والشرؽ مستخدمة بالذات عامل 



 م.د مروان عوني كاملمجلة آداب الفراهيدي                               مقومات مكانة إيران اإلقليمية 
 م8102( أيلول 53العدد )                                                               في الشرق األوسط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

185 

, فإف نج      اح إيراف في إدارة عالقاتيا مع القوى العظمى المؤثرة في منطقة الشرؽ وفي العمـو
االوسط مف حيث إقامة تحالفات وثيقة مع بعضيا كروسيا والصيف وطرح مشاريع منافسة 

بي, فضالا عف تطورييا لنموذج فعاؿ لمصعود و لبعضيا اآلخر كالواليات المتحدة واالتحاد االور 
مكانتيا االستراتيجية مف وضع الفاعل تطوير تيدؼ مف خاللو االقميمي في المنطقة والذي تس

االقميمي الى وضع القطب االقميمي, باإلضافة إلى التوظيف المتكامل لمقوة في السياسة الخارجية 
مف عناصر القوة الصمبة إلى عناصر القوة الناعمة. ىذه التفاصيل كميا تستدعي االقرار بما 

 .(8)نة في الشرؽ االوسطأصبحت  تتمتع بو إيراف مف مكا
قد ترى وجية نظر معينة اف ايراف تتصور نفسيا إحدى دوؿ ما يسمى تجاوزاا بالعالـ الثالث      

وبالتي ىي تتصرؼ عمى أساس األنتماء ليذه الدوؿ والتي ليا مف الخصوصيات ما يجعل 
ذه ىلة القومية في سياستيا الخارجية أيضاا تبنى وتنفذ في إطار خاص. فمف جية فإف مفيوـ الدو 

الدوؿ ىو مفيوـ حديث ال يتجاوز الستيف عاماا, بمعنى اف ىذه الدوؿ ال تزاؿ في سياؽ البحث 
عف مكاف ليا في االنظمة الدولية المتعاقبة. ومف جية أخرى فإف ضعف بنية ىذه الدوؿ يجعميا 

 .(9)دوليةتعطي األولوية لإلنكفاء عمى القضايا الداخمية بدؿ التورط في القضايا ال
مف خالؿ ىذيف المرتكزيف يمكف القوؿ اف ما يحرؾ دوؿ العالـ الثالث ىو بحثيا عف     

االستقاللية كقيمة سياسية مركزية, كما اف أىداؼ ىذه الدوؿ ال تعرؼ االستقرار نظراا لتأثرىا 
لعالـ عف االستراتيجية المفضمة لدوؿ اتي تخضع لميوالت نظـ الحكـ. اما بتغير السياسات وال

الثالث فيي استراتيجية مسايرة الركب عمى اعتبار اف قدرات ىذه الدوؿ ال تسمح ليا بمواجية 
 .(31)سياسات القوى العظمى بشكل مباشر

أف فكرة اإلنتماء إلى دوؿ العالـ الثالث ليس ليا تأثير كبير في السياسة الخارجية االيرانية,      
اإلطار العاـ المفسر لسياسات ىذه الدوؿ. فإيراف ال  إذ تتباعد ىذه السياسة إلى حد كبير عف

تحدد االستقاللية كمحرؾ لسياستيا الخارجية بل تتجاوز ذلؾ إلى تطوير مكانتيا باستمرار في 
النظاـ الدولي. ومف جية اخرى تستند السياسة الخارجية االيرانية إلى أىداؼ قومية ثابتة بالرغـ 

ف ثالث تيارات سياسية داخل إيراف وىي التيار اإلصالحي مف وجود اختالفات فرعية حوليا بي
نغماساا كبيراا في القضايا تي. يضاؼ إلى ذلؾ أف إيراف تبدي اوالتيار الثوري والتيار البراغما

الدولية وخاصة اإلقميمية منيا بالرغـ مف وجود قضايا داخمية ذات اىمية قصوى خاصة ما يتعمق 
راف ال تعتمد بشكل رئيسي عمى استراتيجية مسايرة الركب بل تبدي بالقضايا االقتصادية, ثـ اف إي

 .(33)تحدياا واضحاا لسياسات القوى العظمى وخاصة الغربية منيا
يشير تاريخ ايراف أنيا, ومف بيف جميع البمداف في منطقتيا, قد توافرت عمى أكثر المشاعر      

الوطنية إتقاناا. في  -راث المصمحة القومية الدولتية تماسكاا وأعمى درجات فف الحكـ القائـ عمى ت
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الوقت نفسو, سبق لقادة إيراف اف وصموا إلى ما ىو أبعد بكثير مف حدود إيراف الحديثة ونادرُا ما 
متمثالا  التأسيسيكانوا قد انصاعوا لمفيومي الدولة الوستفالية والمساواة السيادية. كاف تراث إيراف 

تمكنت, عبر سمسمة مف عمميات التجسد مف القرف السابع قبل الفارسية التي  باإلمبراطورية
الميالد إلى القرف السابع الميالدي, مف إقامة حكميا عمى امتداد القسـ األكبر مف الشرؽ االوسط 

 .(31)المعاصر مع أجزاء مف آسيا الوسطى, جنوب غرب آسيا, وشماؿ أفريقيا
وحدىا, بصفتيا حضارة قديمة ليا دور بارز  إيراف أف مصر اعتبرتتأريخياا أيضاا, طالما      

في التاريخ اإلسالمي, ىي مف ينازعيا ريادة المشيد السياسي والحضاري بيف دوؿ الشرؽ 
في الشرؽ األوسط في  االستراتيجيةاألوسط العربية. ومع ذلؾ, فقد غابت مصر عف المشيد 
سوؼ تبقى مشغولة بالشأف الداخمي العقود الثالثة الماضية, وتؤشر مشكالتيا الداخمية عمى انيا 

 .(31)لسنوات قادمة
أف ىذا الغياب قد أدى إلى اضطالع المممكة العربية السعودية بميمة الوقوؼ أماـ المشروع      

االيراني, بصفتيا الدولة العربية الوحيدة القادرة عمى ذلؾ. ولما كاف اإليرانيوف ورثة إمبراطورية ال 
يرانيا في الخميج, فقد رفضت النخب اإليرانية التصالح مع فكرة قبوؿ تقارف انجازاتيا أبداا بج

 . (33)بالدىـ لجيراف يرونيـ أقل جدارة عمى انيـ مساووف ليـ سياسياا 
اف االيرانييف يشعروف إذف بنوع مف الترؼ عمى االقواـ التي تجاورىـ ويعدوف أنفسيـ أمة      

اث التاريخ, ويتطمعوف إلى يوـ يعيد ليـ تستحق مكانة تحت الشمس أفضل مما اعطتيـ أحد
عظمة فارس القديمة. وىذا يعني اف لإليرانييف اجندة خصوصية, فتطمعاتيـ بالنسبة لمدولة تعكس 
طبيعة مشاعرىـ الوطنية. فيـ مرتبطوف بتراث وطني مديد ينطوي عمى حضارة قديمة وثقافة 

مبراطورية مكنت إيراف بسمطانيا وثرواتيا ونفو  مكانة ىامة في الشرؽ  ءتبو ذىا مف مميزة وا 
 . (35)تمؾ المكانة ءتبو األوسط, وينبغي اف تستمر في 

في ىذا الشأف يشير راي تاكاي, عضو مجمس العالقات الخارجية االمريكية الى اف عمماء      
 الديف األيرانييف اليوـ قد حافظوا عمى التقميد الذي أتبعو "المموؾ واألباطرة" الفرس المتعاقبوف 
والذيف عدوا اف إيراف ىي مركز الثقل في المنطقة. وىكذا فاف القومية الفارسية قد انصيرت في 

 .(36)طموحات أوسع لنشر اإلسالـ وميراث زعيميا األبرز الخميني المتمثل "بالثورة بال حدود"
لمدولة يي:"اف الدولة الساسانية كانت تمثل إحياء واعياا وفي ىذا المعنى, بقوؿ ريتشارد فر      

االخمينية مف ناحية دعوتيا لالتجاه العالمي". وينبغي ىنا أف نؤكد, مف اف ىناؾ تشابياا واضحاا 
بيف الدولتيف الساسانية والصفوية. فإذا كاف الساسانيوف قد حاولوا وبشكل متعمد احياء الدولة 

لدولة الساسانية في االخمينية وبغرض مفيوـ العالمية, فإف الصفوييف, ىـ اآلخروف قاموا بإحياء ا
دشتي عمى الدولة, فى الساسانيوف الطابع الزراالميالدي ولمغرض نفسو. ومثمما أض القرف السادس
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فوا الطابع الشيعي عمى دولتيـ. ومثمما أدعى مؤسس الدولة الساسانية الممؾ فإف الصفوييف أض
فإف الشاه إسماعيل أثناء تأسيس الدولة الساسانية,  ألييوـ" صفات 131-116أردشير األوؿ "

 .(37)" عد نفسو ظل هللا عمى األرض أثناء تأسيس الدولة الصفوية3513-3513"
أف النظرة العامة تشير إلى اف إيراف دولة تمتمؾ رؤية استراتيجية تصر عمى بموغ ىدفيا      

المركزي وىو تحقيق مكانة الدولة المركز في فضائيا األقميمي المتعدد, خاصة في الشرؽ 
وسط. ورغـ اعتقادنا اف إيراف لف تبمغ ىذه المكانة في المدى المنظور بحكـ جممة مف األ

المعوقات الداخمية والخارجية, إال أف االتجاه العاـ لحركاتيا يشير إلى انيا تسير نحو ىذا 
 اليدؼ.

 المبحث الثاني: المقومات االقتصادية
المممكة  تركيا و ألوسط وشماؿ أفريقيا بعدأكبر اقتصاد في منطقة الشرؽ ا تمتمؾ إيراف ثالث     

مميار دوالر.  33111حوالي  1136عاـ  ياالعربية السعودية, حيث بمغ إجمالي الناتج المحمي في
وىي كذلؾ ثاني أكبر بمد في المنطقة بعد مصر مف حيث عدد السكاف والقوى العاممة بنحو 

اني بوجود قطاع ىيدروكربوني, . ويتميز االقتصاد اإلير )*(1135مميوف نسمة عاـ  78,8
وقطاعي الزراعة والخدمات, وحضور ممحوظ لمدولة في قطاعي الصناعات التحويمية والخدمات 

 .(38)المالية
 1كـ 31111و يابسة  1مميوف كـ 3,616, ميا 1مميوف كـ 3,638تبمغ مساحة إيراف      

اليندية, وتتمتع بموقع حساس مياه. وتمتاز بموقع استراتيجي حساس, فيي متاخمة لشبو القارة 
آخر عمى بوابات الخميج العربي. ولدييا موارد اقتصادية كبيرة ومتنوعة, الفحـ, خاـ الحديد, 

 .(39)الرصاص, النحاس, المنغنيز, الزنؾ, الكبريت
البنؾ الدولي تتمتع ايراف كذلؾ بصناعات متنوعة وبنية تحتية متطورة. كل ذلؾ, جعل      

الشريحة العميا مف فئة الدخل المتوسط. حيث أف مف المتوقع اف ينمو  وؿيصنف إيراف ضمف د
 .(11)1138بالمئة عاـ  3,5اقتصاد إيراف بنسبة 

تحتل إيراف المركز الثاني في العالـ مف حيث احتياطات الغاز الطبيعي والمركز الرابع في      
يوـ االحصائية لمطاقة العالمية", يبمغ احتياطات النفط الخاـ المثبتة. فوفقاا لػػ "نشرة بريتش بيترول

بالمئة مف  38تريميوف قدـ مكعب, أي ما يزيد عف  3111مخزوف إيراف مف الغاز نحو 
 .(13)االجمالي العالمي

مف ذلؾ, تمتمؾ إيراف بشكل واضح إمكانية ىائمة كالعب رئيس في مجاؿ الغاز الطبيعي.      
تاج بارس" في الخميج, إحدى أعظـ الجواىر في تبمغ االحتياطات في حقل الغاز اليائل في "
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تريميوف متر  511-181متداداا لحقل الشماؿ القطري, ما بيف الطاقة اإليراني, والذي يعد ا
 .(11)مكعب
 انو ال يوجد مف االحتياطات النفطية المثبتة. مما يعني بالمئة9فضالا عف ذلؾ فإف إليراف      

مميار  161عربية السعودية, التي تبمغ احتياطاتيا نحو ما يفوقيا سوى احتياطات المممكة ال
مميار برميل, وربما العراؽ الذي يعتقد اف احتياطاتو  371برميل, وكندا التي تبمغ احتياطاتيا 

مميار برميل. واألىـ مف ذلؾ اف احتياطات إيراف التي لـ يتـ اكتشافيا بالكامل بعد,  335تبمغ 
معظـ الخبراء إلى البالد األخرى, ربما تكوف أكبر, إذ يشير  مثل تمؾ الموجودة في العديد مف

 .(11)مف بحر قزويفوالسيما ير مكتشفة إليراف وجود احتياطات غ
مف ىنا, فقد بدأت إيراف تعقد آماالا عمى نفط بحر قزويف منذ أكثر مف عقد مف الزمف, كي      

لو, حيث تصبح حمقة الوصل  تتحوؿ إيراف معيا مف محور مركزي لمطاقة في العالـ إلى قمب
 بيف نفط الخميج ونفط قزويف.

تدرؾ إيراف بالطبع, أف الطاقة عصب الحياة في العصر الحديث, وعمييا اف تعمل بجد      
لمقياـ بمسؤولياتيا عمى توفير الطاقة الكامنة لمحياة والتنمية االقتصادية, وايجاد مصادر بديمة 

بالفعل و  طموح ىو أحد تجميات ىذا االدراؾ. اف لبرنامج نووي لمطاقة البترولية. ولعل تطوير اير 
إيراف أف تحقق بعض االنجازات العممية بيذا الخصوص. فقد نجحت في تخصيب  فقد استطاعت

, 1116نجاد في عاـ  ياليورانيوـ باستخداـ أجيزة الطرد المركزي. وبأعالف الرئيس االسبق أحمد
مة, تكوف إيراف قد امتمكت العمـ والتقنية النووية. وىذا يعني أف إيراف امتمكت دورة وقود نووي كام

أف البرنامج النووي االيراني سوؼ يستخدـ في تحديث الدولة عممياا وتقنياا في المجاؿ الصناعي 
والزراعي والطبي والعسكري. فضالا عف تنوع مصادر الطاقة فييا, ألف البتروؿ مادة ناضبة, 

 .(13)ت مرتفعة, وىي بأمس الحاجة لمصادر بديمة لمطاقةوسكاف إيراف يتزايدوف بمعدال
أما بخصوص عالقات إيراف االقتصادية مع العالـ, فقد حظيت التكتالت االقتصادية بأىمية      

قصوى في السياسة الخارجية االيرانية. وىنا, فقد تمكنت إيراف مف تأسيس العديد مف تمؾ 
الوقت الحاضر.  ييا, واستمرت ىذه السياسة حتىمية فالتكتالت منذ قياـ نظاـ الجميورية اإلسال

فكاف لذلؾ دور كبير في خروج إيراف مف عزلتيا وتحديد الدور الذي تمارسو الواليات المتحدة 
 :(15)ضدىا مف خالؿ الحصار االقتصادي والسياسي. ومف اىـ ىذه التحالفات

كـ, 1661يراني عبر أنبوب بطوؿ مشروع أنبوب السالـ الذي يزود باكستاف واليند بالغاز اإل -3
. وكاف ليذا المشروع دور في عدـ 1133بدأ بنقل الغاز مف حقل "بارس" الجنوبي عاـ 

انصياع اليند لمطمبات االمريكية المتكررة التي تحث اليند عمى إقناع إيراف بوقف برنامجيا 
 النووي.
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و إيراف نفطيا لمدولتيف ضمف التحالف اإليراني مع كل مف الصيف وروسيا الذي تصدر بموجب -1
 .باطرادعالقات تجارية وسياسية وعسكرية متطورة وتنمو 

 التحالف االقتصادي اإليراني مع فنزويال. -1
اشتراؾ إيراف في عضوية منظمة التعاوف االقتصادي )أكوا( التي تضـ إلى جانب إيراف تسع  -3

ركيا, تركمانستاف, , تدوؿ أخرى ىي: أذربيجاف, أفغانستاف, أوزبكستاف, باكستاف
 يزستاف, وكازخستاف.طاجيكستاف, قرغ

االوربية التي شيدت تقدماا واضحاا منذ عيد الرئيس دمحم خاتمي مع كل  -العالقات االيرانية  -5
بي الداعمة لمواليات المتحدة في و مف بريطانيا والمانيا وايطاليا. ورغـ مواقف االتحاد االور 

بية لـ تكف عمى استعداد لمتنازؿ عف و االيراني, فإف الدوؿ االور  موضوع أزمة البرنامج النووي 
 .اإليرانياالستثمارات االقتصادية في إيراف, خاصة في مشاريع الغاز والنفط 

    مف التطمعات التي تسعى إلييا  ةوتمثل خطوة انضماـ إيراف إلى منظمة التجارة العالمية واحد     
. وكانت الحكومات السابقة قد انجزت العديد مف الخطوات بما إدارة الرئيس الحالي حسف روحاني

, لكف اعتراض الواليات المتحدة, الذي 1119يَّمكف مف انضماـ إيراف لممنظمة, خاصة في عاـ 
 .(16)إيراف إلنجاز عضوية منظمة التجارة العالميةقائماا, يمثل تحدياا أماـ تطمع  ال يزاؿ
يكمي لالقتصاد في إيراف, والدراسات والمشاريع التطبيقية التي أما فيما يتعمق بالتخطيط الي     

نجازىا العديد مف مؤسسات الدولة اإليرانية, فقد تبنت الحكومة  اشتركت في االعداد ليا وا 
استراتيجية شاممة تسعى لتطبيق إصالحات تقوـ عمى عوامل السوؽ, كما يتضح في وثيقة 

اا, وخطة التنمية الخمسية السادسة إليراف لفترة السنوات "الرؤية" التي تعتمدىا وتمتد عشريف عام
مرف  اقتصاد, وتتألف خطة التنمية الخمسية ىذه مف ثالثة أعمدة, ىي: تطوير 1136-1113

 .(17)وقادر عمى التحمل, وتحقيق تقدـ في العموـ والتكنولوجيا, وتعزيز التفوؽ الثقافي
ؼ عمى صعيد السياسة الخارجية االيرانية تجد أف ترجمة وتجميع تمؾ الرؤى في صورة أىدا     

 تعبيرىا في البعديف التالييف:
اليدؼ البعيد المدى: ويتمثل في تحقيق ىدؼ الحصوؿ عمى مكانة القوة المركزية في منطقة  -3

الشرؽ األوسط. فطبقاا لما ورد في مشروع الرؤية الذي أعده مجمس تشخيص مصمحة 
ويل إيراف إلى قوة إقميمية أساسية في منطقة جنوب غرب النظاـ, فإف المشروع يستيدؼ تح

دولة. وتتضمف وثيقة الرؤية خططاا بعيدة المدى لمقطاعات االقتصادية  15أسيا التي تشمل 
 -جنوب غرب آسيا -واالجتماعية والعممية والتكنولوجية. وتقوؿ الوثيقة أف ىذه المنطقة 

, وعمى إيراف اف تكوف االولى بيف دوؿ 1مميوف كـ 31مميوف نسمة وبمساحة  511تضـ 
ىذه المنطقة. وتقوـ الرؤية االيرانية عمى اف المتغير المركزي لتحقيق المكانة االقميمية ىو 
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"معدؿ النمو االقتصادي" , ولضماف الفوز البد أف يكوف معدؿ النمو االيراني اقتصادياا في 
يشير إلى  1116-3995منذ  , وترى الخطة اف اتجاه النمو1115بالمئة عاـ  8حدود 

 . (18)امكانية ذلؾ
اليدؼ قصير ومتوسط المدى: شكل الحصار الدولي الذي فرض عمى إيراف بسبب برنامجيا  -1

النووي موضع العناية الرئيسية لمدبموماسية االيرانية. ومف المؤكد اف تأثيرات ىذا الحصار ال 
ب صعوبة تحصيل األمواؿ نتيجة القيود تزاؿ تتراكـ: انخفاض في صادراتيا النفطية, إلى جان

عمى المصارؼ والتضييق عمى النشاط المصرفي, تراجع قيمة العممة االيرانية بنسبة عالية, 
ضعف االستثمار الخارجي. غير اف مراجعة حاالت الحصار االقتصادي التي فرضت منذ 

نسبة الفشل فييا  حالة, كانت 371تشير إلى  1131نياية الحرب العالمية الثانية حتى عاـ 
بالمئة. والمالحع اف نسبة الفشل تتزايد في الحاالت التي تكوف فييا بنية النظاـ 61حوالي 

الدولي قائمة عمى أساسا تعدد االقطاب أو الثنائية القطبية. وىو أمر بدأت مالمحو تتشكل 
ل مف مع تنامي الدور الروسي والصيني بشكل واضح, مما يعزز مف فرص إيراف في التسمس

 .(19)شقوؽ التنافس القطبي لتحسيف فرصيا في مقاومة الضغوط
وفي كل االحواؿ, يبدو المستقبل في صالح إيراف. فالصفقة التي أبرمتيا طيراف مع ست      

لتنظيـ برنامجيا النووي, قد أزاحت بشكل كبير القيود األجنبية التي  1135قوى عالمية في عاـ 
 الزمف. خنقت اقتصادىا لقرابة عقد مف

مف ذلؾ, فإف تعافي االقتصاد االيراني بعد رفع العقوبات عنو بشكل كمي سيسمح لو اف      
ينافس اقتصاديات الدوؿ الناشئة مثل تركيا عمى وجو الخصوص التي يقدر حجـ اقتصادىا ما 

 7-6يقارب تريميوف دوالر. فارتفاع معدالت النمو في العشر سنيف المقبمة بمعدالت تتراوح مف 
يمكف اف يحسف أداء االقتصاد الكمي اإليراني  1135-1133بالمئة لعامي  1بالمئة مف مستوى 

المناخ االستثماري في إيراف الذي يتسـ بالعمق  انفتاح. كما اف يومضاعفة االجمالي المحم
ير الموجود في االقتصاديات الخميجية مثالا والتي نوع في قطاعات النشاط االقتصادي غوالت

في جميا عمى قطاع الطاقة, سيؤدي إلى نزوح رؤوس األمواؿ االجنبية التي تستثمر في  تعتمد
سينعكس عمى مضاعفة معدالت النمو المنطقة العربية إلى إيراف بدواعي تحقيق أرباح أكثر, ما 

ستناداا إلى افتراض أف الصفقات االستثمارية الجاري التفاوض عمييا حالياا ستتبمور في عاـ ا
 .(11)تستعاد الروابط المالية مع سائر العالـ, و 1138
ستحتاج إلى  فإنيالية ستواصل إحراز التقدـ, وبالطبع, فإذا كانت الحكومة االيرانية الحا     

النظر إلى ما ىو أبعد مف المستقبل القريب, لمتصدي لمتحديات الييكمية الراسخة التي تواجو 
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ة عمى األطر المؤسسية والقضائية والقانونية االقتصاد االيراني فضالا عف القيود المفروض
 .(13)لمدولة

 المبحث الثالث: المقومات العسكرية
    تتكوف القوات المسمحة اإليرانية بشكل عاـ مف بنيتيف منفصمتيف ىما, )الجيش اإليراني(      

قيادة  عمى)فيمق حرس الثورة اإلسالمية ومنظمة الباسيج(. وتشرؼ األركاف العامة الموحدة و
عمى لمقوات المسمحة. ويمتمؾ ويعتبر المرشد األعمى في إيراف القائد األ الجيش والقوات المسمحة.

 .(11)كل مف الجيش وفيمق حرس الثورة والباسيج قواتو البرية والجوية والبحرية
 مف الدستور اإليراني, فإف القوات المسمحة االيرانية مكمفة 331وكما ىو مبيف في المادة      

أوالا وقبل كل شيء بالدفاع عف استقالؿ ايراف وسيادتيا, ولكنيا مسؤولة أيضاا عف حماية 
نجازاتيا  الجميورية اإلسالمية الحاكمة. وفي الوقت نفسو, فإف ميمة حماية الثورة اإلسالمية وا 

, إلى القوات المسمحة الثورية, وىي الحرس الثوري اإلسالمي ومنظمة 351منوطة بموجب المادة 
الباسيج. األمر الذي يوضح نفوذىا السياسي األوسع نطاقاا, وميزانيتيا السنوية األكبر بشكل 

 .(11)ممحوظ
ىي الثمث التي خصصت لمحرس الثوري  1138وبالفعل, فقد كانت ميزانية الجيش لعاـ      

اسيج فتبمغ مميار دوالر. أما ميزانية الحرس والب 1,1بمغت نحو  إذوالباسيج وعممياتيما العسكرية. 
 .(13)مميار دوالر 7,65حوالي 
يبمغ العدد اإلجمالي لمقوات المسمحة اإليرانية )بدوف قوات الحرس الثوري والباسيج(, وفقاا      

فرد. ويبمغ عدد االحتياط حوالي  513,111نحو  (Global Fire Power)لتقديرات مركز 
 .(15)فرد 311,111

فرد. وخالؿ شير يمكف 311,111 نحولثوري فيي تضـ ما القوة البرية لفيمق الحرس اأ     
 .(16)تعبئة حوالي ثالثة مالييف فرد في قوات الباسيج

أما بالنسبة لألسمحة والمعدات والموجودات العسكرية, فجزء منيا مف صنع امريكي      
. وبعد النصف األوؿ مف التسعينات, وحتى 3979وبريطاني تـ استيرادىا قبل الثورة في عاـ 

آلف, أستوردت إيراف كميات كبيرة مف السالح والمعدات العسكرية مف روسيا والصيف ودوؿ ا
عربة قتاؿ  3135دبابة, وحوالي  3636اخرى. وفي العموـ, تمتمؾ القوات االيرانية البرية 

منظومة صواريخ  3373طور وحوالي مدفع مق 1111اتي الحركة وأكثر مف مدفع ذ 111و
 .(17)ميداف مختمفة األنواع
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تسعى إيراف إلى تحسيف قدرات قواتيا البرية باستمرار. وىنا فقد تفاوضت مع روسيا بشأف      
مبيعات ألنواع متقدمة مف منظومات االسمحة. كما توجد في إيراف سبعة مجمعات صناعية تنتج 

 .(18)االسمحة والذخيرة لمجيش ولمحرس يجري تطويرىا وتوسيعيا بشكل متواصل
جيوداا كبيرة كذلؾ لتحسيف قدراتيا في مجاؿ "الحرب غير المتكافئة". وقد اثبتت  بذلت إيراف     

إيراف بالفعل قدرتيا عمى استخداـ قواتيا في الحرب غير المتكافئة وغير المنتظمة وبطرؽ عديدة 
منيا عمى سبيل المثاؿ ال الحصر, تدريبات كتائب القوات الخاصة المجنديف الذيف يتعمموف 

ساسية لمقفز بالمظالت ويتـ تدريبيـ عمى القتاؿ في بيئات متنوعة, وتدريبات الميارات اال
المينييف الذيف يتمقوف تدريباا أوسع نطاقاا في الحرب غير التقميدية واليجمات الجوية وتكتيكات 
التسمل والغوص والقفز بالمظالت وانقاذ الرىائف والقنص وغير ذلؾ, فضالا عف سمسمة التدريبات 

ة الخاصة بالحرس الثوري في الخميج لمتدليل عمى قدراتيا عمى مياجمة األىداؼ العسكري
 .(19)الساحمية والمنشآت البحرية

ألف  31الف فرد بما في ذلؾ  11اما في مجاؿ سالح الجو, فتضـ القوات الجوية االيرانية      
طائرة مقاتمة,  317طائرة, منيا  377مف قوات الدفاع الجوي. وتضـ القوات الجوية ما مجموعو 

طائرة مروحية  316طائرة تدريب, و  79طائرة نقل عسكرية, و 111طائرة ىجومية, و 317و
 .(31)مختمفة االنواع

وفي مجاؿ الدفاع الجوي, تتمتع إيراف بأنظمة أسمحة يقوؿ الخبراء أنيا قادرة عمى خمخمة      
 .(33)معروفة عسكرياا مفيوـ السيطرة الجوية وفقاا لممعطيات والخصائص التقنية ال

في ىذا الشأف, تمتمؾ إيراف عدداا مف منظومات االسمحة منيا, منظومات صواريخ "فاكل      
 11كـ. كما تمتمؾ منظومات رادار " 351" التي يبمغ مداىا 1أي  6أي" و "فاكل أف  6أف  38
في منتصف كـ وتوفير توجيو  111أىداؼ جوية عمى مدى  6" التي تستطيع مراقبة 3أي  6أف 

 " األعمى تطوراا التي تستطيع1أي / أي  6أف  63المسار. فضالا عف منظومات "بيغ بيرد 
 31شتبؾ في الوقت نفسو مع كـ واف ت 111اكتشاؼ اىدافاا يصل عددىا إلى مئتيف وعمى مدى 

 االمكانية التي بمقدورىا تيديد حتى ةاليائم 111-منيا. تمتمؾ إيراف ايضاا منظومة صواريخ أس
الطائرات الصعبة المالحظة مف الجيل الخامس. ووفقاا لقاعدة بيانات معيد ستوكيولـ الدولي 
ألبحاث السالـ, تـ تسميـ أربع أو خمس كتائب مف ىذه الصواريخ. ويمكف توقع أنيا ستحمي 
مواقع استراتيجية بما فييا العاصمة والمواقع النووية ومنشآت النفط والغاز األساسية, ومضيق 

 .(31)ز مع احتماؿ وجود تبعات أمنية جدية عمى البمداف المجاورةىرم
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أما في مجاؿ سالح البحر, فمدى إيراف قدرات بحرية متطورة وكبيرة قادرة عمى إغالؽ      
مضيق ىرمز في منطقة الخميج في حالة تعرضيا ليجوـ, وىو ما يمثل تيديداا استراتيجياا ليس 

نما ألمف ال  .(31)طاقة في العالـ أجمعلدوؿ الجوار وحدىا وا 
بإجراء مناورات في مياه الخميج, لتستخدـ فييا  1131في ىذا الشأف, قامت إيراف في عاـ      

كشفت إيراف عف امتالكيا صواريخ  1133صواريخ مضادة لمسفف مختمفة األنواع, وفي عاـ 
قادرة عمى تدمير "فارس الخميج" الباليستية المضادة لمسفف األسرع مف نوعيا في العالـ وال

 .(33)حامالت الطائرات
مف مشاة  1611فرد, بما في ذلؾ  38111وفي العموـ, تضـ القوات البحرية اإليرانية نحو      

 11طرادات و  1فرقاطات و   5قطعة بحرية منيا,  198البحرية, وفييا قيد الخدمة نحو
 .(35)كاسحات ألغاـ 31زورؽ دورية ونحو  111غواصة مختمفة االنواع واالمكانيات ونحو 

أما في مجاؿ الفضاء والتجسس العسكري الفضائي, فتعتبر إيراف الدولة الثانية بعد إسرائيل      
وضعت  1119في الشرؽ االوسط التي تمتمؾ القدرة عمى إطالؽ أقمار اصطناعية. ففي عاـ 
" الذي 1خ "سفيرإيراف قمراا اصطناعياا في الفضاء مف صنعيا, كما تـ أطالقو بواسطة الصارو 

 .(36)أفادت التقارير انو بدوره صنع في إيراف ايضاا 
لمتخصصيف, في الصواريخ قوة إيراف االستراتيجية, وفقاا  أما في مجاؿ الصواريخ, فتكمف     
أرض بعيدة المدى التي تنتجيا وتطورىا, القادرة عمى إصابة أي ىدؼ معاد ثابت أو  -أرض 

لخميج والمحيط اليندي القريبة وداخل إلسرائيل وبعض البمداف متحرؾ في دوؿ الجوار ومياه ا
بية, سواء اطمقت مف األراضي االيرانية نفسيا أو وصل بعضيا إلى سوريا أو حزب هللا و األور 

 في لبناف.
ستية يالبال 1, بإجراء تجارب عمى صواريخ شياب 1118وفي ىذا الشأف قامت إيراف عاـ      

الذي يبمغ مداه  1ستي ساجيل ي, قامت باختبار الصاروخ البال1119متوسطة المدى. وفي عاـ 
وفاتح  1و شياب  3ميل, كما قامت بأجراء عدد مف التجارب عمى الصواريخ شياب  3511
, قامت باختبارات أخرى باإلضافة إلى كشفيا عف بناء صوامع صواريخ 1133. وفي عاـ 331

 3811بمدى يبمغ  3-روخيا الجديد قدر, أعمنت إيراف عف صا1131تحت األرض. وفي عاـ 
 .(37)1كـ. ىذا الصاروخ الذي ىو تطوير لصاروخ شياب 

أخيراا, وفيما ىو أىـ مف سائر مجاالت التسمح السابقة, يبقى المجاؿ النووي وفيو إمكانية      
ذبات حيازة إيراف عمى قدرة الردع المطمقة, ىي المسألة التي ستبقى تثير الكثير مف الجدؿ والتجا

إلى آماد مفتوحة. فرغـ تأكيد إيراف أف برنامجيا النووي ىو لألغراض السممية, فإنو مف المعروؼ 



 م.د مروان عوني كاملمجلة آداب الفراهيدي                               مقومات مكانة إيران اإلقليمية 
 م8102( أيلول 53العدد )                                                               في الشرق األوسط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

193 

أف الحصوؿ عمى التقنية النووية يسيل مف إمكانية تصنيع االسمحة النووية في حاؿ صدور قرار 
 سياسي بذلؾ.

, 1135يو في العاـ لل إومف المعروؼ أيضاا, أف االتفاؽ النووي االيراني الذي جرى التوص     
ما ىو إال تسوية سياسية مؤقتة, إذ أف إيراف ستعتق مف قيودىا بعد اقل مف عقد مف الزمف. وأنو 

ياء مدة االتفاؽ أجيزة طرد مركزي تقوـ بتخصيب اليورانيـو بشكل سريع تسيكوف إليراف بعد إن
لتصل إلى الصفر تقريباا. مف  إلى حد ما, وفي تمؾ المرحمة قد تتقمص فترة تجاوز العتبة النووية

ياء مدة تىنا ال يتفق أغمب المحمموف والخبراء عمى ميزات االتفاؽ النووي, لكنيـ يقروف بمشكمة إن
 . (38)االتفاؽ
بالطبع, يمكف إليراف االستفادة مف مقاربة" االنتظار والترقب" فالمفتشوف النوويوف سيكونوف      

وية إذا ما توسعت بسرعة, كما أف حيازة أجيزة الطرد مضطريف إلى تفسير أنشطة إيراف النو 
المركزي المتطورة يمكف أف تساعد إيراف عمى إخفاء أعماليا. وسيعتمد فرض أي عقوبات جديدة 

بية, وذلؾ عامل غير مؤكد, كما قد يواجو و في المستقبل عمى القيادة السياسية االمريكية واالور 
لح التي عادت إلى إيراف, وتستطيع إيراف أف تستفيد معارضة قوية مف أصحاب األعماؿ والمصا

قدرات لمف ىذا الوقت لتطوير قدرتيا العسكرية التقميدية بشكل أفضل لردع أي ىجوـ, تمؾ ا
 .(39)المتاحة ليا مف تخفيف العقوبات المفروضة عمى أسمحتيا وصواريخيا

نووي تحت أي ظرؼ, مع بناءاا عميو يمكف القوؿ أف إيراف لف تتراجع عف برنامجيا ال     
اجيا الستراتيجية "الغموض النووي". وستبقى ىذه االستراتيجية عند حدود العتبة ياستمرار إنت

. فأربع عقود مف انعداـ الثقة بيف إيراف والواليات المتحدة ال يمكف   النووية إلى وقت غير معمـو
العالقات الخارجية االمريكية, تبديدىا بسيولة. وعمى ما كتبو خبير الشؤوف االيرانية في مجمس 

راي تاكاي, "اف حسابات إياف النووية غير مستمدة مف آيدولوجية غير عقالنية, بل مف محاولة 
حصيفة إلنتاج قدرة رادعة قابمة لمحياة في مواجية حيز متناـ مف التيديدات. إذ ترى القيادة 

لتحديد ما يحرؾ برنامجيا االيرانية نفسيا بوضوح في مرمى واشنطف, وىذا االدراؾ ىو با
 .(51)النووي 

 الخاتمة واالستنتاجات 
 نختتـ ىذه الدراسة بالوصوؿ الى االستنتاجات التالية : 

يا طرفا أساسيا في تالشؾ أف المكانة التي أصبحت تحتميا إيراف في الشرؽ االوسط قد جعم .3
الجيوستراتيجية  الكثير مف تفاعالت ىذه المنطقة بسبب ما تحوزه مف مقومات شاممة لمقوة

ف لـ يكف يعني بالطبع مفيوـ الكل أو الكـ أو  والسياسية واالقتصادية والعسكرية. ذلؾ الشموؿ وا 
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االطالؽ, إال أنو ينطوي عمى االستثمار االفضل والتجميع االكثر نجاحا لعناصر القوة وتوظيفيا 
 الشرؽ االوسط.في خدمة المشروع االستراتيجي, وىو تحقيق مكانة القطب االقميمي في 

تمتمؾ الدوؿ القوية سيطرة أكبر عمى مصائرىا مف الدوؿ االقل قوة بسبب امتالكيا لمقومات القوة  .1
الالزمة لتنفيذ سياسات ناجحة. وىنا فقد خاضت ايراف مواجيات في سبيل استقالؿ قرارىا 

ع الروابط التي السياسي, إلدراكيا اف التقدـ في ظل التبعية أمر مستحيل. وبالتالي البد مف قط
 .تجعل البمد تابعا لمخارج حتى يحدث التقدـ واالستقالؿ

منوط اساسا في عدـ التعارض مع اف نجاح دور ايراف في الشرؽ االوسط وتطوير مكانتيا فيو  .1
ذلؾ اف العزلة التي فرضت  ,مصالح القوى العظمى. ويعد ىذا الشرط في غاية التعقيد والصعوبة

 ى عدـ قبوؿ ايراف بذلؾ فيما يتعمق بالعديد مف القضايا.عمييا منذ عقود يعود ال
الى اختالؿ وىو ما يؤدي  ,عمى الدوؿ العربية فرادة ,تقريبا ,تتفوؽ إيراف في جميع مقومات القوة .3

التوازف االستراتيجي بيف الدوؿ العربية وايراف. تركيا ىي الدولة الوحيدة التي توازف ايراف في 
وستراتيجية والسياسية واالقتصادية والعسكرية, وتتفوؽ عمييا في بعض مختمف مقومات القوة الجي

منيا. وىو ما يعني اف الدولتيف القويتيف في المنطقة ىما ايراف وتركيا. وىو ما ينبئ بمستقبل 
استراتيجي واعد إليراف في المنطقة وفي اطارىا االقميمي يعكس موازيف القوة وحقيقة ما تممكو مف 

   مقومات القوة. 
ترتبط إيراف مع دوؿ الشرؽ االوسط بأواصر وثيقة قواميا العالقات السياسية واالقتصادية  .5

االمر الذي  ,رغـ ما شابيا مف التوتر والحذر في مراحل تطور العالقات المختمفة ,والتاريخية
قي الذي تمت ,جعل إيراف طرفا اساسيا في المعادالت االقميمية وسياقات النظاـ الدولي المختمفة

االستراتيجية االيرانية تجاه المنطقة عميو أو تتصادـ معو وفقا لعدد مف االسس التي قامت عمييا 
والمتمثمة في المصالح القومية االيرانية التي تستثمر مقومات قوتيا الشاممة كأدوات لمحفاظ عمى 

الشرؽ ىذه المصالح وبما يعزز قوتيا وتأثيرىا االقميمي ضمف مشروع قومي متكامل تجاه 
 االوسط بشكل عاـ.

يعد البعد الجيوستراتيجي مف بيف أكثر مقومات القوة االيرانية وضوحا مف حيث اشتمالو عمى  .6
العديد مف عناصر القوة الثابتة : الموقع الجغرافي الفريد, المساحة اليائمة, الموارد الضخمة, 

استخداـ ىذه العناصر.  فضال عف الخبرة االكثر تماسكا عمى صعيد التراث االستراتيجي  في
ذلؾ فقد حرمت ايراف مف التأثير االيجابي لبعض مف ىذه العناصر, منيا, مف رغـ عمى الو 

محدودية امتالكيا لممنافذ البحرية مع ما يستتبع ذلؾ مف تقميص لخياراتيا االستراتيجية, ففيما عدا 
وبذلؾ  اف مف ثالث جياتاطاللتيا عمى مياىي الخميج العربي وخميج عماف تحاصر اليابسة اير 

 . تعد دولة شبو مغمقة
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ينطوي اقتصاد ايراف عمى الكثير مف العناصر التي ترتبط بمفيوـ القوة الكامنة. ىذا المفيـو  .7
لكف اقتصاد ىذا البمد يفتقر  يتعمق بالثروات الطبيعية ومصادر الطاقة والمساحة  والكتمة البشرية.

وىو ما يعني وجود  ,واالقتصاد المعولـ ,تصاد الصناعيفي المقابل الى الكثير مف ابعاد االق
ات مف جية وامتالؾ االطر المؤسسية واالمكانات التقنية مف الثرو امتالؾ عدـ اتساؽ كبير بيف 

جية اخرى. اضف الى ذلؾ اف اقتصاد ايراف اليزاؿ يعتمد في جزء كبير منو عمى صناعة 
 بالمئة منو.الطاقة والتعديف التي تشكل لوحدىا نحو سبعيف 
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