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مدتخمز البحث
اف دراسة قػة الجولة والسقػمات التي تجخل في صشاعة ىحه القػة امدت ذات
ضخورة استثشائية تفخض نتائجيا كسقجمات اولية ألية دراسة معاصخة في السجاالت
الجيػبػليتيكية والجيػستخاتيجية ،ومغ ىشا سعت ايخاف الى اعادة بشاء دورىا االقميسي

مدتغمة بحلظ حدمة مغ الستغيخات التي شيجتيا السشصقة بسا تسمكو مغ ارث

حزارؼ وثقافي وتأثيخ معشػؼ عمى جػارىا االقميسي مكشيا مغ تػضيف ثقميا
الجيػبػليتيكي والجيػستخاتيجي لفخض نفديا كقػة اقميسية ،عمى الخغع مغ حيػية

مػقع ايخاف الجيػبػليتيكية بالشدبة لجوؿ الجػار ،اال انو خمق ىاجدا امشيا ديشيا ،اذ
ٍ
تػجو مختمف وىحا ادػ الى تذكيل بيئة صخاع في
تقع في محيط جمو عخبي ذات
محيصيا االقميسي ,ومغ ىشا تدتسج الجراسة اىسيتيا مغ كػنيا تسثل محاولة لمتعخؼ

عمى شبيعة السقػمات الجيػبػليتيكية والجيػستخاتيجية التي تستمكيا ايخاف ،وتحجيج
وتحميل ابخز السذكالت الجيػبػليتيكية في القػة االيخانية ،وبياف مدتقبل ادائيا

الجيػستخاتيجي في اشار التحميالت االستخاتيجية.

الكمسات السفتاحية :السقهمات االستخاتيجية ،قهة الجولة ،السقهمات

الجيهبهليتيكية ،االداء االستخاتيجي
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The Impact of Strategic Ingredients on
Strengthening the Power of the State and the Future
of its Geostrategic Performance
(Iran as a case study)
Jassim Mohammed Taha
Assistant Lecturer, / Dep. Of International Relations / Faculty of
Political Science / International./ Mosul University

Abstract
The study of the power of the state and the foundations
of this force is of exceptional necessity. Its results impose
preliminary conclusions on any contemporary study in the
geopolitical and geostrategic fields. Therefore, Iran sought to
rebuild its regional role through a series of changes in the
region, exploiting its civilizational and cultural heritage, over
its regional neighborhood enabled it to use its geostrategic and
geopolitical weight to assert itself as a regional power. Despite
Iran's geopolitical position vis-a-vis neighboring countries, but
it created a religious security concern as it is located in the
vicinity of an Arab surrounding, that led to formation of
combat environment in its regional surroundings, hence the
study derives its importance from being an attempt to identify
the nature of the geopolitical and geostrategic constituents
possessed by Iran, and to identify and analyze the most
prominent geopolitical problems in Iran's power, and to clarify
its future geostrategic performance within the strategic
analysis.
Keywords: strategic components, state power, geopolitical
components, strategic performance.
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مػضػع السقػمات الجيػبػليتيكية والجيػستخاتيجية واثخىا في

ؾياس قػة الجولة مغ السػضػعات التي انذغل بيا الفكخ االستخاتيجي لسجة شػيمة،

ال سيسا اف ىحه السقػمات ليا تأثيخ كبيخ في التأثيخ عمى شبيعة الجور الحؼ يسكغ

اف تمعبو الجولة في بيئتيا االقميسية والجولية ،كسا تديع اسياما قػيا في بشاء قػة
الجولة وفي صياغة خصصيا االمشية والعدكخية ،ومغ ثع فاف دراسة قػة الجولة
والسقػمات التي تجخل في صشاعة ىحه القػة امدت ذات ضخورة استثشائية تفخض

نتائجيا كسقجمات اولية ألية دراسة معاصخة في السجاالت الجيػبػليتيكية

والجيػستخاتيجية،ال سيسا اف

السػقع الجيػبػليتيكي إليخاف حتع عمييا تػزيع

اىتساماتيا الخارجية بحكع قخبيا أو بعجىا عغ مدخح االحجاث ،ومغ ىشا سعت
ايخاف الى اعادة بشاء دورىا االقميسي مدتغمة بحلظ حدمة مغ الستغيخات التي شيجتيا

السشصقة بسا تسمكو مغ ارث حزارؼ وثقافي وتأثيخ معشػؼ عمى جػارىا االقميسي
مكشيا مغ تػضيف ثقميا الجيػبػليتيكي والجيػستخاتيجي لفخض نفديا كقػة اقميسية.

اوالً :اهسية الجراسة :تأتي اىسية الجراسة مغ عجة اعتبارات لعل اىسيا االتي:
 -1تدتسج الجراسة اىسيتيا مغ كػنيا تسثل محاولة لمتعخؼ عمى شبيعة السقػمات
الجيػبػليتيكية والجيػستخاتيجية التي تستمكيا ايخاف ،وتحجيج وتحميل ابخز السذكالت

الجيػبػليتيكية في القػة االيخانية ،في اشار التحميالت االستخاتيجية.

 -2يكتدب مػضػع الجراسة اىسيتو ايزا في جػانب كثيخة لعل اىسيا محاولة الجراسة
تػسيع نصاؽ السؿياس لقػة الجولة ،بحيث يتزسغ عشاصخ القػة والزعف معا ،اذ
ركدت الجراسة عمى مدألة انو ال وجػد لمقػة السصمقة او الزعف السصمق ،ال سيسا

اف ىشاؾ في كل دولة جػانب مغ القػة والزعف معا ،فالجولة القػية في عجد مغ

السجاالت يسكغ اف تكػف ضعيفة في مجاالت اخخػ.
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 -3يكتدب مػضػع الجراسة اىسيتو مغ انو يتشاوؿ دولة كاف ليا االثخ البالغ في

مجخػ االحجاث الكبيخة التي تسخس عشيا فخض الييسشة والديصخة االمخيكية
السباشخة عمى وسط وجشػب اسيا ،كسا انيا تتػسط مشصقة تعج بالرخاعات الدياسية

واالقترادية والعدكخية ،فزال عغ كػنيا تتػسط قػػ جيػبػليتيكية اقميسية.

 -4كسا تبخز اىسية الجراسة مغ خالؿ سعييا الى ازالة التجاخل والخمط لجػ الكثيخ مغ
الباحثيغ بيغ مفيػمي الجيػبػليتيظ والجغخاؼية الدياسية ،ال سيسا اف الكثيخ مغ

الباحثيغ يخمط بيغ السفيػميغ ،عمى الخغع مغ االختالؼ في نذأة السرصمحيغ وما

ييجفاف اليو ،وىحه مدألة تثيخ الجارسيغ وتزعيع اماـ تجاخالت مفاـيسي
لسػضػعيغ اساسيغ وعمى نحػ ال يعيغ عمى وضع فػاصل بيشيسا ،فالسفيػميغ
يختز كل مشيسا بسجاؿ معيغ يختمف عغ االخخ مغ ناحية التشاوؿ والتدمدل،

فزال عغ اف الجغخاؼية الدياسية تجرس الػاقع ،بيشسا الجيػبػليتكذ تكخس اىجافيا

لمسدتقبل.

ثانياً :السذكمة البحثية وتداؤالتها الخئيدة :يسكغ االستجالؿ عمى اىسية السقػمات
الجيػبػليتيكية والجيػستخاتيجية في صياغة الػزف الجيػستخاتيجي إليخاف عبخ عجد

مغ السؤشخات ،اذ تكسغ اىسية مكانة ايخاف بحكع العػامل السؤثخة عمى الػضع
الجيػبػليتيكي لتعديد قػة ايخاف وعالقة ذلظ بفكخة دعع ىحه الجولة ،ويمجأ

الجيػستخاتيجيػف الى معادلة بديصة لحداب قػة الجولة وىي اف قػة الجولة ىي ناتج

القػة والزعف اقتراديا وسياسيا وثقاؼيا واجتساعيا وعدكخيا ،وىي محرمة قجراتيا
عمى تحقيق مرالحيا في السجتسع الجولي ،وفي التأثيخ عمى غيخىا ،ومغ ثع ال
وجػد لمقػة السصمقة او الزعف السصمق ،ومغ ثع ال تخمػ السقػمات الجيػبػليتيكية

والجيػستخاتيجية ألية دولة في فتخة زمشية معيشة مغ نقاط قػة وضعف ،وتؤثخ
محجدات الزعف والقػة في الػزف الحؿيقي لسػقع ومكانة ايخاف وفي تحجيج الجور
الحؼ يسكغ اف تزصمع بو في السحيط االقميسي والجولي ،وفي تحجيج مدتقبميا
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الجيػستخاتيجي ،ومغ ىشا يثار التداؤؿ البحثي الخئيدي االتي ،والحؼ يسكغ

صياغتو عمى الشحػ االتي-:

ما هه اثخ مقهمات القهة االستخاتيجية في تعديد قهة الجولة االيخانية وصياغة
الهزن الجيهبهليتيكي إليخان؟
ومن هحا التداؤل الخئيدي تشبثق عجة تداؤالت فخعية لعل اهسها االتي:

 -1ماىي شبيعة السقػمات الجيػبػليتيكية والجيػستخاتيجية؟

 -2ماىي أوجو التذابو واالختالؼ بيغ مفيػمي الجغخاؼية الدياسية والجيػبػلتظ؟

 -3ىل تعج مقػمات القػة االيخانية عشرخ قػة اـ ضعف ،وىل تعاني ايخاف مغ
معزالت جيػبػليتيكية تذكل كابحا لقػتيا؟

 -4ماىي امكانية تقييع القػة االيخانية في ضػء السحجدات الجيػبػليتيكية
والجيػستخاتيجية؟

ثالثاً :فخوض الجراسة :تدعى الجراسة الى اختبار مجسػعة مغ الفخوض العمسية
لعل اىسيا االتي:

 -1اف شكل الجولة االيخانية غيخ السشتطع وشػبػغخافيتيا ساعجىا عمى تػفيخ
السداحات البخية الكاؼية لقػاتيا السدمحة إلجخاء مشاوراتيا العدكخية ،لكشو مغ جية

اخخػ سػؼ يفزي الى خمق صعػبات كبيخة في مخاؾبة حجودىا ومتابعة
التشطيسات السدمحة السعارضة إليخاف ،فزال عغ صعػبة سيصختيا عمى كل اجداء

الجولة.

 -2كمسا زادت ندبة التجانذ الجيشي والثقافي والعخقي في ايخاف كاف ذلظ مؤشخ قػة،
وكمسا قمت درجة التجانذ الجيشي والثقافي والعخقي في ايخاف عج ذلظ مؤشخ

ضعف ،وسيفزي الى عجـ االستقخار الدياسي واالمشي في ايخاف ،ال سيسا اف

ايخاف تعج مغ الجوؿ السختمصة عخؾيا ،ولغػيا ،ومحىبيا.
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 -3عمى الخغع مغ حيػية مػقع اي اخف الجيػبػليتيكي بالشدبة لجوؿ الجػار ،اال انو خمق
ىاجدا امشيا ديشيا ،اذ تقع في محيط جمو عخبي ذات تػجو مختمف وىحا ادػ الى
تذكيل بيئة صخاع في محيصيا االقميسي.

رابعاً :مشهج الجراسة:مغ اجل تحميل السذكمة البحثية الخئيدة ،واإلجابة عغ
التداؤالت الفخعية التي شخحتيا الجراسة ،ونط اخ لصبيعة الجراسة التي تصمبت
استخجاـ أكثخ مغ مشيج مغ مشاىج البحث العمسي تع االعتساد عمى مشاىج عمسية

عجه ،ويكػف عسل ىحه السشاىج مذتخكا بسا يؤمغ التخابط ؼيسا بيشيا ،إذ سيتع
استخجاـ السشيج التحميمي ،ألنو لكي نفيع كيف يعسل الشطاـ االيخاني ،ال بج أف

نعخؼ ما ىي البيئة التي يعسل بيا ،باعتبار أف الشطاـ الدياسي شبكة مغ
التفاعالت الدياسية ،ال يحيا في فخاغ و إنسا يعير في بيئة او محيط مادؼ و غيخ

مادؼ يتفاعل معو اخحا و عصاء ،أؼ يؤثخ ؼيو و يتأثخ بو ،كسا سيتع االستعانة
بالسشيج التاريخي نط اخ لتصخؽ الجراسة إلى التصػر الشطخؼ ألدبيات الجيػبػلتكذ
والجغخاؼية الدياسية ،فزال عغ السشيج الػضيفي.

خامداً :التقديم السقتخح لمجراسة :بشاء عمى تحجيج الباحث أىسية الجراسة والسذكمة
البحثية فقج تػزعت ـيكمية الجراسة عمى ثالثة مصالب ،ومقجمة وخاتسة ،تزسشت
أىع االستشتاجات التي تػصل إلييا الباحث وعمى الشحػ االتي:

السطمب االول :مقػمات القػة االستخاتيجية (اشار نطخؼ).

السطمب الثاني :دور مقػمات القػة الجيػبػليتيكية والجيػستخاتيجية في صياغة

الػزف الجيػستخاتيجي إليخاف.

السطمب الثالث :مدتقبل االداء الجيػستخاتيجي االيخاني في ضػء السحجدات
الجيػبػليتيكية والجيػستخاتيجية (نقاط القػة والزعف).
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السطمب االول :مقهمات القهة االستخاتيجية (اطار نظخي):

يخػ الجشخاؿ(ديغػؿ)"اف العالع يشقدع الى قػميات وليذ الى ايجيػلػجيات،
واف الجغخاؼية اىع مغ التاريخ في االبقاء عمى االمع والحفاظ عمييا وفي تكػيغ

الشطع الدياسية وبشاء قػتيا ،فالذعب الػاحج(فخنديا كاف اـ السانيا او روسيا) تتابع
عميو نطع سياسية مختمفة ممكية او جسيػرية ،رأسسالية اـ شيػعية ،ولكغ االبقى

واالقػػ دائسا ىػ االنتساء القػمي لذعب الجولة ،وىحه الحقائق الجغخاؼية اقػػ مغ

االحالؼ"( ,)1ومغ ثع يسكغ القػؿ ببداشة باف الدؤاؿ االساسي السصخوح في
نطخيات قػة الجولة انسا يترل بأىسية السدايا السكانية (الجغخاؼية) في ىحه القػة

سػاء ما تحػزه الجولة مغ ىحه السدايا او ما يسكغ اف تزيفو الييا سمسا وحخبا(،)2
فالحقائق الجغخاؼية امخ ثابت بالغ القػة في تذكيل مرائخ الذعػب واالمع وفي ىحا

االشار يقػؿ (جػتساف" )J.Goetman/اف تاريخ السجتسعات البذخية سػاء ما كاف

مشيا بجائيا اـ مشتطسا في اشار دولة ال يسكغ اف ييسل اثخ العػامل الجغخاؼية
وتأثيخىا البالغ في كياف الجولة وعالقتيا الخارجية" ،ومغ ثع فاف السػقع الجغخافي

لمجولة يؤثخ تأثي اخ كبي اخ في الجور الحؼ يسكغ اف تمعبو الجولة في العالقات

الجولية( ،)3ويحجد اشار عالقتيا بالقػػ الخارجية في البيئة الجولية(.)4
وقج

ميجت

نطخيات(راتداؿ)Ratzel/

في

كتابو

الذييخ"

Political

 ،"Geographyالدبيل إلزالة الغسػض عغ االىسية البالغة لجراسة الشطخيات
الجيػبػليتيكية ودورىا في نذأة وحياة الجولة وما يحيط بيا مغ مؤثخات داخمية

وخارجية( ،)5وفي ىحا الدياؽ يعج مػضػع الجيػبػليتكذ مغ بيغ السػضػعات التي
انذغل بيا الفكخ االستخاتيجي ،ذلظ اف االستخاتيجية كريغة في التفكيخ واسمػب

في العسل تشاقر اىع مختكد تشيس عميو الشطخية الجيػبػليتيكية ،والحؼ يصخح
بريغة افتخاضية مفادىا :اف ثسة عالقة بيغ قػة الجولة و جغخافيتيا فالعامل

الجغخافي يديع اسياما قػيا في بشاء الجولة وزيادة اسباب ومرادر قػتيا ،كسا
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يمعب دو ار ميسا في صياغة خصصيا االمشية والعدكخية والتشسػية(( ،))6ويسثل ؾياس
قػة الجولة احج اشكاالت دراسة العالقات الجولية ،وقج تعجدت السشاىج في ىحا

الشصاؽ ،فقج بشى البعس ؾياسو عمى متغيخ واحج (كالستغيخ العدكخؼ او الستغيخ
االقترادؼ ،بيشسا تع الؿياس لجػ اخخيغ عمى اساس تعجد متغيخات القػة (الدكاف،
السداحة ،القجرة العدكخية،اجسالي الشاتج السحمي ،التصػر التكشمػجي ،الكفاءة
االدارية ،الخ).

()7

وقج يخمط الكثيخ مغ الباحثيغ بيغ مفيػـ الجيػبػليتكذ (')Geopolitics

وبيغ مفيػـ الجغخاؼية الدياسية ( )Political Geographyعمى الخغع مغ
االختالؼ في نذأة العمسيغ وما ييجفاف اليو بالخغع مغ انتسائيسا الى دائخة العمػـ

الجغخاؼية االندانية ،وىحه مدألة تثيخ الجارسيغ وتزعيع اماـ تجاخالت مفاـيسية

لسػضػعيغ اساسيغ ىسا الجيػبػلتكذ ،والجغخاؼية الدياسية وعمى نحػ ال يعيغ
عمى وضع فػاصل لمتسييد بيشيسا ،ذلظ اف كل السعاني التي استعسمت فييا كمسة

الجيػبػليتكذ تعػد الى استعساؿ الجغخاؼية كعمع في خجمة الجوؿ ،اال اف حؿيقة
االمخ تختمف عغ ذلظ ،فالجغخاؼية الدياسية و الجيػبػليتكذ يختز كل مشيسا

بسجاؿ معيغ يختمف عغ االخخ مغ ناحية التشاوؿ والتدمدل(.)8

اوال  :مفيػـ الجغخاؼية الدياسية:

ليذ مغ الديػلة اعصاء تعخيف واحج لمجغخاؼية الدياسية ،الف ىحا الفخع مغ

الجغخاؼية تتقاذفو اآلراء السختبصة بالسجارس الفكخية والجغخاؼية والتصػر التاريخي
ليحا العمع ،ومسا زاد الػضع تعقيجا التصػر الجائع والتغيخ السدتسخ في مػضػع
الجغخاؼية ،سيسا بعج تفكظ االتحاد الدػفيتي ،وبخوز العػلسة والسدتججات الجولية

الججيجة ،بعج أحجاث الحادؼ عذخ مغ ايمػؿ  ،2221واحتالؿ العخاؽ عاـ 2223
وثػرات التغييخ العخبي عاـ  ،2212واحجاث  2214/6/12وسيصخة التشطيسات

االرىابية داعر عمى العجيج مغ السجف العخاؾية(.)9
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تعخؼ الجغخاؼية الدياسية بانيا العمع الحؼ يبحث في تأثيخ الجغخاؼية عمى الدياسة،
اؼ الصخيقة التي تؤثخ بيا السداحة والتزاريذ والسشاخ عمى احػاؿ الجولة والشاس،
ؼبدبب الجغخاؼية كانت اثيشا إمبخاشػرية بحخية ،وبدببيا ايزا كانت اسبخشة اقخب

في شبيعتيا الى القػة البخية ،وبدبب الجغخاؼية ايزا تستعت الجديخة البخيصانية في

القخف الثامغ عذخ بحخية السالحة في البحار ،في حيغ كانت بخوسيا وبدبب

الجغخاؼية ايزا محاشة باألعجاء مغ جسيع الجيات( ,)12ويتجاخل ىحا السفيػـ مع
الجيػبػليتكذ ((عمع سياسة االرض)) اؼ دراسة تأثيخ الدمػؾ الدياسي مغ تغييخ

االبعاد الجغخاؼية لمجولة ،وىػ السفيػـ الحؼ ابتجعتو السجرسة االلسانية مشح بجء

القخف العذخيغ وتصػر فييا بيغ الحخبيغ العالسيتيغ ،وتجرس الجغخاؼية الدياسية
االمكانات الجغخاؼية الستاحة لمجولة بيشسا الجيػبػليتكذ تعشى بالبحث عغ

االحتياجات التي تتصمبيا ىحه الجولة لتشسػ حتى ولػ كانت وراء الحجود(.)11

وقج عخؼ(فاف فالكيشيخج) ( )Van Valkenbergالجغخاؼية الدياسية بانيا:

جغخاؼية الجولة او الػحجات الدياسية التي تذتسل عمى دراسة كل دولة مغ الجوؿ
كػحجة ذات كياف خاص يتدع بسسيدات معيشة تسيدىا عغ غيخىا مغ دوؿ العالع،كسا

انيا العمع الحؼ يجرس ايزا السقػمات السختمفة التي يتػقف عمييا تقجـ الجولة

وقػتيا والحؼ يفدخ العالقات الغامزة بيشيا وبيغ غيخىا مغ الجوؿ عمى اساس

جغخافي( ,)12وفي ىحا االشار فاف الجغخاؼية الدياسية تبحث في الحقائق الستعمقة
بالسػقع والحجود والسداحة والتساسظ والتجانذ الجاخمي وكحلظ في العػامل الستعمقة

في عالقات الجولة بغيخىا مغ الجوؿ وغيخ ذلظ مغ العػامل واالسباب التي تتعمق
بخخائيا وازدىارىا ورفاىيتيا.

وفي ىحا االشار تعخؼ(الجغخاؼية الدياسية) ( )Political Geographyبانيا (احج

فخوع الجراسة االوسع واالشسل الخاصة بالجغخاؼية البذخية ( Human

 )Geographyوىػ الفخع الحؼ يعشى بج ارسة الػحجات الدياسية ( Political
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 )Unitsاؼ الػحجات واالقاليع السشطسة تشطيسا سياسيا(الجوؿ) وذلظ مغ حيث
نذأتيا وتكػيشيا ،ومغ حيث مقػمات الصبيعة البذخية ومغ حيث مػاردىا

ومذكالتيا وعالقتيا الجاخمية والخارجية واثخ العػامل الجغخاؼية في ذلظ كمو

()13

وفي ىحا الدياؽ ندتصيع القػؿ باف الجغخاؼية الدياسية تجرس الحقائق

الجغخاؼية الجاخمية التي تديع في تكػيغ شخرية الجولة ،كسا انيا تتشاوؿ دراسة

الحقائق الجغخاؼية التي تكيف العالقات الخارجية بيغ الجوؿ،ومغ ثع فاف الجغخاؼية
الدياسية ىي عمع وصفي تحميمي يعالج العالقات السكانية والحجودية والسػارد

والشػاحي االخخػ السترمة بالػحجة الدياسية اؼ الجولة(,)14وقج حجد(ىاوشػفخ)

( )Haushoferما يقرجه بالجغخاؼية الدياسية والفخؽ بيشيا وبيغ مفيػـ

الجيػبػليتكذ مغ وجية الشطخ االلسانية بقػلو" :اف الجغخاؼية الدياسية تبحث في
الجولة مغ وجية نطخ السجاؿ The Space

السجاؿ مغ وجية نطخ الجولة"((.)15

بيشسا الجيػبػليتكذ تبحث في

وفي ىحا االشار فاف الجغخاؼية الدياسية تبحث مغ حيث مػضػعاتيا

وانذغاالتيا الفكخية في الجولة مغ زاوية السكاف الحؼ تذغمو او االقميع الحؼ تتسجد

عميو او تتػاجج عميو كالسشاخ ،سصح االرض والتخبة ،االنيار السػجػدة ضسغ

االقميع حجوده الدياسية الخ ،في حيغ اف الجيػبػليتكذ تبحث في السكاف مغ وجية
نطخ الجولة ،اؼ اىسية الحيد او السجاؿ الجغخافي الحؼ تذغمو الجولة واثخ ذلظ في

رسع سياستيا وخصصيا الدػؾية التعبػية(.)16اؼ اف الجغخاؼيا الدياسية تجرس الػاقع

بيشسا الجيػبػليتكذ تكخس اىجافيا لمسدتقبل(.)17

اما (ىارتذػف) ( )Hartshorneيعخؼ الجغخاؼية الدياسية بانيا( دراسة

االختالفات والستذابيات االقميسية

مغ الشػاحي الدياسية ،كجدء ال يتج أد مغ

السخكب الكمي لالختالفات والستذابيات االقميسية العامة)(،)18ولعل تعخيف(دمحم
ابخاـيع الجيب) يعج احج اكثخ ىحه التعخيفات تكامال مغ بيغ التعخيفات العخبية
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لمجغخاؼيا الدياسية ،فالجغخاؼيا الدياسية عشجه ىي العمع الحؼ ييتع بجراسة التػزيع
الجغخافي لمػحجة الدياسية ومجػ التذابو واالختالؼ فييا مغ مكاف ألخخ عمى

االرض ،وعػامل ذلظ ،وتحميل التأثيخ الستبادؿ بيشيا وبيغ الخرائز الجغخاؼية

الستشػعة لمسكاف( .)19ومغ ثع فاف الجغخاؼية الدياسية تبحث في دور الستغيخات

السكانية عمى الػضائف الدياسية لمجولة بسختمف مدتػياتيا وتػجياتيا(.)22وقج اتدع
مجػ الجراسات السترمة بالجغخاؼية الدياسية فذسل دراسات عجيجه حػؿ الجغخاؼية

الدياسية والجولة ،كاف مجاليا العمػـ الجيػبػليتيكية والعمػـ الخاصة بيا ،اذ تشاوؿ

الجغخافيػف واالستخاتيجيػف ىحه الجراسات في اشار الجغخاؼية الدياسية وفي اشار
عشاصخ قػة الجولة وقج حرخىا كيميغ ( )Kjellenبالعشاصخ الخسدة االتية:

 .1الجيػبػلػتيكيا

 .2الجيسػبػلػتيكيا
 .3االيكػبػلػتيكيا

 .4الدػسيػبػلػتيكيا

Geopolitika

Demopolitika
Eckopolitika

Sociopolitika

 .5الكخاتػبػلػتيكيا Kratopolitika

اؼ الجغخاؼيا والجولة

اؼ الدكاف ولجولة

اؼ السػارد االقترادية والجولية

اؼ التخكيب االجتساعي لمجولة

اؼ حكػمة الجولة

ويالحع اف (كيميغ) قج وضع الجغخاؼية الدياسية في السقجمة ،باعتبارىا العمع االـ،
واف ىحه الجراسات التي عجدىا انسا ىي عشاصخ تكسيمية تجخل ضسغ االشار

الذامل لسفيػـ الجغخاؼية الدياسية(.)21
ثانيا :مفيػـ الجيػبػلتكذ:

تمعب مكػنات العامل الجغخافي (السػارد ،حجع ،.....عجد الدكاف ،السػقع)

دو ار كبي اخ في بشاء قػة الجولة .وىي ذات صفة تكاممية وخاصية متخابصة ،ىحه

العالقة بيغ العامل الجغخافي وقػة الجولة وسياستيا يصمق عمييا مرصمح

(الجيػبػلتكذ) ( ،)Geolitiesوالتخكيب المغػؼ لمجيػبػلتكذ يشصػؼ عمى

مفيػـ( )Geoبسعشى االرض و( )politiesوتعشي الدياسة ،وعميو فاف السقرػد
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بالسرصمح(جيػبػلتكذ) ىػ سياسة االرض اؼ ما يسكغ اف يفخضو الػاقع االرضي
او السكاني بكل عشاصخه مغ متغيخات قج تؤدؼ الى انكساش في سياسة الجولة او

تػسيعيا وتصػيخىا ،فالشطخية الجيػبػليتيكية تبحث في قػة الجولة مغ خالؿ

االرضية الستػاججة عمييا(.)22

ويقرج بالعشرخ الجيػبػليتيكي ،الجراسة الجؾيقة لجسيع العػامل والسػارد

الصبيعية لمجولة ،او التي يسكغ تػفيخىا ،او الحرػؿ عمييا ،ثع تػجيو وتصػيع
نتائج الجراسة التي يسكغ التػصل الييا لرالح تحقيق اىجاؼ الجولة ومرمحتيا

القػية(.)23

وقج اثبت (ىاوسيػفخ)( )Haushoferاف كمسة ) (Goeالتي تدبق كمسة
( )politiesلع ِ
تأت اعتباشا بل جاءت لمتجليل عمى صمة الدياسة والجولة باألرض
فكمسة( )Geتعشي في اساسيا االرض في المغة االغخيؿية القجيسة وقج اصجر معيج
ميػنيغ تعخيفات لسفيػـ ( )Geolitiesمحجدا ليا بانيا(:)24
 .1الشطخية التي تبحث في قػة الجولة بالشدبة لألرض.

 .2نطخية التصػرات الدياسية لمجولة مغ حيث عالقتيا باألرض.
 .3العمع الحؼ يبحث في السشطسات الدياسية لمسجاؿ االرضي.

 .4وانيا االساس العمسي الحؼ يقػـ عميو فغ العسل الدياسي لمجولة في كفاحيا

السسيت مغ اجل الحرػؿ عمى مجاليا الحيػؼ ،ومغ ثع فاف الشطخية الجيػبػليتيكية

ال تشطخ الى الجولة بػصفيا كيانا سياسيا ستاتيكيا ثابتا وجامجا ،بل ىي كائغ حي
يشسػ ويتصػر ويتػسع شانيا بحلظ شاف بؿية الكائشات الحية ،ويأتي في مقجمة

االىجاؼ التي تؤيج الشطخية الجيػبػليتيكية عمى وجػب تحخؾ الجولة نحػىا ىػ

السجاؿ الحيػؼ ،والسجاؿ الحي وفق الترػر الجيػبػليتيكي ىػ االشار السكاني او

الحيد الجغخافي الحؼ تعتقج الجولة اف التحخؾ باتجاىو يعج ضخوريا لتحقيق اىجاؼ

سياستيا العميا(.)25
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وقج اخحت فكخة السجاؿ وضخورتو لشسػ الجولة وتػسعيا تدداد رسػخا عشج

الباحثيغ االلساف وخرػصا بعج انترار السانيا عمى فخندا عاـ  1872وضيػرىا
كجولة مشافدة لبخيصانيا في مجاؿ الرشاعة والتجارة وكاف في شميعة السفكخيغ

االلساف الحيغ اكجوا عمى فكخة اف الجولة كائغ حي بحاجة الى اف يشسػ ويتػسع

ىػ(راتدؿ) ( ،)26()Ratzelوفي ىحه الطخوؼ افخزت فمدفة القػة االلسانية مجسػعة

مغ الشطخيات استشجت الى مبادغ عمع الجغخاؼيا الدياسية احيانا والى دعاوؼ
الجيػبػليتكذ في معطع االحياف تسثمت برفة اساسية في(:)27

 نطخية راتدؿ في الجولة العالسية (القػة الػاحجة).

 نطخية كيميغ عغ قػػ البخ والبحخ(القػة الثشائية).

 نطخية ىاوسيػفخ عغ التقديع الثالثي لمعالع (القػة الثالثية).

وقج كاف راتدؿ ىػ احج العمساء السبخريغ لمدياسة التػسعية االلسانية ومغ الحيغ

وضعػا الجيػبػليتكذ في خجمة السصامع االلسانية ،قج حجد بعس قػانيغ لعمع

الجيػبػليتكذ ،تشاوؿ فييا نسػ رقعة الجولة وانيا تشسػ بشسػ ثقافتيا ،واف ىحا الشسػ

ضاىخة الحقة لسطاىخ الشسػ الدكاني في الجولة ،كسا بخر في افكاره ىحه حاالت

ضع اراضي الغيخ بالقػة واالستيالء عمى ثخواتيع تحت دعاوؼ حساية السجاؿ

الجػؼ لمجولة( ،)28ومغ ثع اضحى مفيػـ الجيػبػليتكذ بعج الحخب العالسية الثانية

قخيغ التػضيف الديء لمجغخاؼية الدياسية وىػ ما اضخ بتصػيخ الجيػبػليتيظ
والجغخاؼية الدياسية معا(.)29وفي ىحا االشار تحاوؿ الجيػبػليتكذ اف تثبت اف
الجولة كائغ حي او انيا كاإلنداف تسخ بسخاحل الػالدة والشسػ والشزػح والذيخػخة،

وفي ىحا الدياؽ يعج ابغ خمجوف مغ اوائل السفكخيغ الحيغ بحثػا في تأثيخ مجاؿ

الجغخاؼية والبيئة عمى سياسة الجولة ،لحا فاف فمدفة الجيػبػليتكذ تخػ في حياة
الجوؿ قػانيغ لمشسػ وقػانيغ لالضسحالؿ ،ومغ ثع فاف الجيػبػليتكذ ىػ عمع

تحميمي متفخع مغ الجغخاؼية الدياسية ،يعالج معطع مفخداتيا مشطػ ار الييا مغ زاوية

السرمحة القػمية لمجولة ومدتقبل حخكتيا الدياسية الخارجية ،وبعبارة اخخػ فاف
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الجيػبػليتكذ تحاوؿ االجابة عمى تداؤؿ مفاده كيف يؤثخ السجاؿ الجغخافي بكل
عشاصخه في رسع سياسة الجولة وتحجيج استخاتيجيتيا القػمية( ،)32والجيػبػليتكذ

تدتسج مادتيا ومرادر اىتساميا تاريخيا مغ اربعة مرادر وىي الجراسات

االكاديسية لكل مغ الجغخاؼية الدياسية والتاريخ ثع الجراسات التخررية في

مػضػع االمبخيالية والتدمط االستعسارؼ واالستخاتيجية العدكخية والبحخية والجػية،
بيشسا الجغخاؼية الدياسية تأخح بعيغ االعتبار الجولة وتعشى بتحميل بشيتيا الصبيعية

والبذخية تحميال مػضػعيا(.)31

.1الجيػبػلتكذ تخسع خصة لسا يجب اف تكػف عميو الجولة بيشسا الجغخاؼية الدياسية
تجرس كياف الجولة كسا ىػ في الػاقع.

.2الجيػبػلتكذ تخسع حالة الجولة في السدتقبل في ضػء واقعيا الجغخافي ،ومغ ثع
يربح التحميل الجيػبػليتكي قاد ار عمى التشبؤ واالستذخاؼ في ضػء الحقائق

الجغخاؼية ،بيشسا تقترخ الجغخاؼية الدياسية عمى رسع صػرة الجولة في الساضي
والحاضخ.

.3الجيػبػلتكذ متصػرة متحخكة بيشسا الجغخاؼية الدياسية
ثابتة.

أميل الى اف تكػف

.4الجيػبػلتكذ تجعل الجغخاؼية في خجمة الجولة ،بيشسا الجغخاؼية الدياسية مخآة
لمجولة تعكذ صػرتيا الحؿيؿية(مػقعيا ،حجودىا ،مشاخيا ،مػاردىا).

 .5الجيػبػلتكذ تعتشق فمدفة القػة وتخسع الخصط الدياسية التي تحقق سياسة
الديصخة ،بيشسا الجغخاؼية الدياسية تجرس مقػمات القػة دراسة متجخدة غيخ متأثخة
بجوافع قػية معيشة.

ولحلظ الجيػبػليتكذ مترمة مشح نذأتيا بالعمػـ العدكخية وبالتػسع االمبخيالي،

اكثخ مغ اتراليا بسعصيات االمغ الجاخمي لمجولة ولحلظ فيي تجج مجاليا في

العمػـ االستخاتيجية والعدكخية البحتة اكثخ مغ مجاؿ تصبيقيا عمى الشػاحي االمشية

لمجولة.
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رابعا :مفههم الجيهستخاتيجية :Geostrategy

تشاولشا ؼيسا تقجـ الشطخية الجيػبػليتيكية ولكغ يقف الى جانب ىحه الشطخية،

نطخية اخخػ تذتق مشيا وتتسيد عشيا وىي الشطخية الجيػستخاتيجية ،ويبجو اف ىحا
التسييد بيغ السقػمات الفكخية لمشطخيتيغ الجيػبػليتيكية والجيػستخاتيجية قج غاب

عغ العجيج مغ الباحثيغ والجارسيغ ،االمخ الحؼ دفع بيع الى الػقػع في اخصاء
مفاـيسية ومشيجية مخده ضعف ادراؾ االبعاد الػضيؽية والبشيػية التي تديع في بشاء

كل مغ الشطخيتيغ(.)32

واذا كاف مفيػـ الجغخاؼية الدياسية يشرخؼ في اساسو الى دراسة السػاضيع

الستعمقة بكياف الجولة ،فقج ضيخت الحاجة الى اصصالح اخخ يتفق مع االىسية

الكبخػ لمجغخاؼيا بالشدبة لمعالقات القػمية والجولية ككل ،يتشاوؿ صمة السػقع
االساس او الجولة باالقتراد العالسي وبالثخوات االستخاتيجية وباألحالؼ العدكخية
وبصبيعة الحجود الدياسية والجغخاؼية ومسيداتيا وما يترل باالمتداج الثقافي ومجػ

عالقة الصبػغخاؼيا بالتجارة الجاخمية ،وىي مدائل تتعمق بالجيشاميكية والحخكة ،وىي
لحلظ قػية الرمة بأبحاث الدياسة والتخصيط بػصفيا الجغخاؼية التصبيؿية في مجاؿ

العسل وىحا الشػع مغ الجراسة يصمق عميو اسع الجيػستخاتيجية(.)33

اف الجيػستخاتيجية الحجيثة تبحث عغ تصػيخ االمغ القػمي الجاخمي كػنو

االشار الحؼ يدسح بتصػيخ االمة بسختمف قصاعاتيا االقترادية ،واتباع

الجيػستخاتيجية الحجيثة لسشيج سمسي قائع عمى تصػيخ اليات الجفاع عغ السدخح

العسمياتي القػمي الحؼ يستج عمى كامل التخاب القػمي لمجوؿ( ،)34فسيػـ االمغ

القػمي يختبط باإلقميع القػمي لمجولة ومجالو الحيػؼ ،و حجود الجولة ابجا ودائسا ىي
سياج االماف إلقميع الجولة(.)35

وفي ىحا االشار فاالختالؼ بيغ الشطخية الجيػبػليتكية والجيػستخاتيجية ىػ

اختالؼ ذو شبيعة بشيػية ووضيؽية لكل مغ الجولة واالقميع ،فسغ الشاحية البشيػية
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تذكل الجولة وحجة التحميل االساسية مغ الشطخية الجيػبػليتيكية ،وعشجما نجرس
السػقع الجغخافي او الحيد الجغخافي في ىحه الشطخية ،فأنشا في الػاقع نجرس مػقع

الجولة بحاتو وعمى وجو التحجيج ،في حيغ يذكل االقميع محػر البشاء الفكخؼ لمشطخية

الجيػستخاتيجية.

اما مغ الشاحية الػضيؽية فاف الشطخية الجيػبػليتيكية تجرس حخكة الجولة في

اقميسيا بدبب مغ تأثخىا ؼيو ،في حيغ نجج اف الشطخية الجيػستخاتيجية تشصمق مغ

الخرائز االستخاتيجية لإلقميع واثخىا في تحخكات وسياسات القػػ العالسية .ومغ
ثع تخكد الجيػستخاتيجية عمى وضيفة االقميع بدبب مغ مداياه وخرائرو

االستخاتيجية واثخ ذلظ عمى حخكة القػػ في الديصخة عميو إلتساـ سيصختيا

العامية(.)36

ومغ ابخز مشطخؼ الفكخ الجيػستخاتيجي (ماكشجر) و(سبيكساف) و(دوـية)

و(سفخسكي) والحيغ انصمقػا مغ االقميع بكل مداياه االستخاتيجية لتحقيق الديصخة

العالسية ،سيسا اف (ماكشجر) انصمق مغ(القمب االرضي) وىػ اقميع حيػؼ نط اخ لسا
يحتػيو مغ امكانات ومػارد ضخسة ليشتيي الى معادلة تقػؿ ،اف مغ يديصخ عمى

قمب العالع يديصخ بالشتيجة عمى العالع بخمتو ،وىي نطخية تشصمق مغ السقػمات

الجيػستخاتيجية إلقميع وجج ؼيو (ماكشجر) مغ الخرائز ما تؤىمو الف يكػف

مشصقة القمب او مفتاح الديصخة العالسية ،وشخح(سبيكساف) نطخية االشار ووجج ؼيو

ما يسيج لمديصخة التي كاف يشاشج بيا(ماكفػرد)(.)37

وفي ضػء ما تقجـ يسكغ القػؿ اف مػقع الجولة واثخه في حخكتيا الدياسية

الخارجية وصػال الى اىجاؼ سياستيا العميا يجخل ضسغ الجراسات الجيػبػليتكية،
في حيغ تجخل الخاصية االستخاتيجية لإلقميع واثخىا عمى القػة الستحكسة ؼيو ،او

تمظ التي تخيج اف تتحكع ؼيو ،تجخل ضسغ ترشيف الجراسات الجيػستخاتيجية(.)38
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السطمب الثاني

دور مقهمات القهة الجيهبهليتيكية والجيهستخاتيجية في صياغة الهزن
الجيهستخاتيجي إليخان

مسا ال ريب ؼيو اف مػضػع قػة الجولة والعشاصخ التي تتجخل في صشاعة ىحه
القػة والتخكيب الحؼ تتذكل بو عشاصخ القػة ىحه ،اصبحت ذات ضخورة استثشائية
تفخض نتائجيا كسقجمات اولية ألية دراسة معاصخة في السجاالت الجيػسياسية او

في العالقات الجولية( ،)39اذ يمجأ الجيػستخاتيجيػف الى معادلة بديصة لحداب قػة
الجولة وىي ( اف قػة الجولة ىي ناتج القػة والزعف اقتراديا وسياسيا وثقاؼيا

واجتساعيا وعدكخيا) ،وىي محرمة قجراتيا عمى تحقيق مرالحيا في السجتسع

الجولي ،وفي التأثيخ عمى غيخىا( ،)42ومغ ثع ال وجػد لمقػة السصمقة او الزعف
السصمق ،بسعشى انو ال تػجج عبخ التاريخ دولة حققت القػة السصمقة مغ كافة جػانبيا

او ىحه الجولة الزعيفة تساما مغ كافة مقػماتيا ،وكل ما في االمخ اف ىشاؾ في

كل دولة جػانب مغ القػة والزعف معا ،واف التػزيع ليحه الجػانب انسا ىػ برػرة
ندبية محزو)41(،فالجولة الزعيفة في بعس السجاالت يسكغ اف تكػف قػية في

مجاالت اخخػ ،والجولة القػية في بعس السجاالت يسكغ اف تكػف ضعيفة في
مجاالت اخخػ ،ومغ ثع لكي يربح السؿياس شامال لقػة الجولة او لالمة بحق البج
مغ الحخص عمى تػسيع نصاؽ السؿياس بحيث يتزسغ عشاصخ القػة والزعف

معا ،كسا يجب اال يقترخ السؿياس عمى عشاصخ القػة وحجىا(.)42

وتعتبخ الكتمة الحخجة مغ اىع عشاصخ القػة الذاممة وىي تتكػف مغ العشرخيغ

االساسيغ لمجولة وىسا الدكاف و السكاف او الذعب واالقميع ،وبؿياس قجرة التفاعل

بيغ الدكاف واالرض يسكغ وضع الجولة في مدتػػ معيغ مغ القػة عالسيا(،)43
ويسكغ االستجالؿ عمى اىسية السقػمات الجيػبػليتيكية والجيػستخاتيجية في صياغة
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الػزف الجيػستخاتيجي إليخاف عبخ عجد مغ السؤشخات التي يسكغ ؾياسيا كسيا
وتتسثل ىحه السقػمات في عجة اقداـ ،السقػمات الصبيعية ،البذخية ،الدياسية،

العدكخية ،االقترادية ،اذ تكسغ اىسية مكانة ايخاف بحكع العػامل السؤثخة عمى
الػضع الجيػبػليتيكي لتعديد قػة ايخاف ،ويسكغ تشاوؿ ىحه السؤشخات كاالتي:
اوال :السقػمات الصبيعية إليخاف :

 -1طبيعة السهقع الجغخافي(التحكم في السزايق):
يعج السػقع الجغخافي لمجولة احج العػامل السؤثخة عمى قػة الجولة ،اذ يحجد
اتجاىات وميػؿ وحزارة الدكاف كسا يؤثخ عمى تػجيات وسمػؾ الشطاـ الدياسي

لمجولة وكحلظ عمى عالقاتيا بغيخىا مغ الجوؿ في الشدق االقميسي والجولي،

ويشرخؼ السػقع الجغخافي الى اربعة ابعاد رئيدو ىي :السػقع الفمكي ،السػقع

بالشدبة لمبحار والسحيصات ،والسػقع االستخاتيجي ،واخي اخ السػقع بالشدبة لمجولة

السجاورة ،السػقع بالشدبة لمعاصسة.
أ -السهقع الفمكي:

يقرج بالسػقع الفمكي ،السػقع بالشدبة لخصػط الصػؿ والعخض وتعتبخ خصػط

العخض اىع مغ خصػط الصػؿ ،اذ تؤثخ عمى مشاخ الجولة الحؼ يؤثخ بجوره عمى

الشذاط البذخؼ( ،)44وتقع ايخاف جشػب غخب اسيا وشساؿ شخقي شبو الجديخة العخبية

بيغ دائختي عخض ( )42 -25شساؿ خط االستػاء وبيغ خصي شػؿ ()63 -44
شخقي خط جخيشتر ،وىي بحلظ تقع اغمب اراضييا ضسغ السشصقة السجارية السعتجلة

الجافئة ،وقج كاف ليحا االمتجاد االثخ الكبيخ في كثخة االمصار الداقصة في الذساؿ

والغخب ،وتشػع االقاليع السشاخية وتشػع الغصاء الشباتي وتشػع السحاصيل الدراعية
وادػ اعتجاؿ درجات الح اخرة الى سيادة ضاىخة الخزخة لسجة شػيمة مغ الدشة في

ىحه السشاشق( ،)45وتسثل ايخاف مغ خالؿ مػقعيا الستسيد حمقة الخبط بيغ القارات
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الثالثة(اسيا ،افخيؿيا ،اوربا) ،كسا تعج ايخاف دولو شخؽ اوسصية ،وىحا بجوره مشحيا
مجسػعة مغ السسيدات االستخاتيجية و الجيػبػليتيكية ،سيسا بسا تترف بو مشصقة

الذخؽ االوسط مغ مسيدات عمى صعيج اىسية الدياسة الجولية االمخ الحؼ زاد مغ
اىسية ايخاف ،وثسة حؿيقة ميسة البج مغ االشارة الييا وىي اف السػقع الفمكي كاف
عامال محف اد في نذػء حزارات عخيقة في مشاشق متعجدة مغ ايخاف ،وىكحا امدت

مؤثخات العامل الفمكي إليخاف ذات اىسية كبخػ لجيػبػليتيكية ايخاف(.)46
ب -السهقع بالشدبة لمبحار والسحيطات:

تذكل السياه الجولية جدءا مغ الحجود االيخانية وتتستع ايخاف بإشاللتيا عمى

اىع ثالث مدصحات مائية ،ىي الخميج العخبي في الجشػب الغخبي والبحخ العخبي
والسحيط اليشجؼ في الجشػب وبحخ قدويغ في الذساؿ ،وتبمغ مجسػع سػاحل ايخاف

البخية (2524كع) ( ،)47ومسا زاد مغ اىسية ايخاف اشاللتيا عمى مزيق ىخمد الحؼ
يعج حمقة االتراؿ الػحيجة بيغ مياه الخميج العخبي والسحيط اليشجؼ( ،)48ويعج

مزيق ىخمد أحج اىع السسخات السائية في العالع نط اخ لمحجع اليائل مغ صادرات

الشفط التي تعبخه يػميا( ،)49سيسا اف ايخاف تتحكع في السالحة الجولية عشج مزيق

ىخمد خاصة بعج استيالئيا عمى الجدر االماراتية الثالث (ششب الكبخػ وششب

الرغخػ وابػ مػسى)( ،)52االمخ الحؼ اعصى ايخاف خرػصية عمى صعيج

االستخاتيجية الجولية وعمى صعيج الثخوات القػمية التي تعدز مغ قػة ايخاف

االقترادية وتجعل ىحه السشصقة تأخح اىسيتيا في الدياسة العدكخية ،وقج زاد مغ

اىسية السػقع البحخؼ إليخاف اشخافيا عمى مجسػعة مغ الجدر وىي( ،ىخمد ،النكا،

قذع ،ىشكاـ ،ششب الكبخػ والرغخػ وابػ مػسى) ومشح اشاللة ايخاف عمى شط
العخب اىسية كبيخة ،اذ اعصت ىحه السسيدات السختمفة التي تتستع بيا اىسية كبيخة

بالشدبة لعسمية السالحة حتى بالشدبة لمدفغ الكبخػ(.)51
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ج -السهقع بالشدبة لمجول السجاورة:
تستمظ ايخاف مػقعا جغخاؼيا متسي اد يػفخ ليا عالقات جػار جغخاؼية اسالمية في

اسيا الػسصى وسيسا مع افغاندتاف وباكدتاف وكحلظ مع الجسيػريات االسالمية
السدتقمة عغ االتحاد الدػفيتي(ارميشيا ،اذربيجاف ،تخكسدتاف) ،اضافة الى الحجود

البخية مع العخاؽ( ،)52اذ تعج ايخاف حمقة الػصل بيغ الذخؽ االوسط واسيا( ،)53وتقع
ايخاف في جشػب غخبي اسيا وشساؿ شخقي شبو الجديخة العخبية ،ويػاجو البمج االتحاد

الدػفيتي(ارميشيا ،اذربيجاف ،تخكساندتاف) وبحخ قدويغ مغ الذساؿ ،وافغاندتاف

وباكدتاف مغ الذخؽ ويقع الخميج العخبي وخميج عساف الى الجشػب ،وتحج العخاؽ
وتخكيا ايخاف مغ الغخب( ،)54وتحتل ايخاف مداحة جغخاؼية تبمغ نحػ

1,648,222كع.)55( 2

وانصالقا" مغ ىحه السعصيات يسكغ تحجيج مشصقتيغ سياسيتيغ رئيديتيغ بالشدبة

لمسجاؿ الحيػؼ واحجة في الذساؿ وتتسثل في :دوؿ القػقاز ،بحخ الخخز ،واسيا
الػسصى ،وىي تدسى باسع شساؿ غخب اسيا ،اما السشصقة الجشػبية إليخاف فيي
دوؿ الخميج العخبية ،وتدداد اىسية السػقعيغ الذسالي والجشػبي عبخ ما تسمكو

ىاتاف السشصقتاف مغ احتياشي شعبي ومادؼ نفصي وغازؼ كبيخ ،اذ تحتل دوؿ
حػض الخدر السختبة االولى في العالع في االحتياشي السادؼ في مجاؿ الغاز،

والثاني روحيا ،اما السشصقة الجشػبية فيي اغشى مشاشق العالع بسرادر الصاقة

السادية الستسثمة بالبتخوؿ واالولى روحيا(ارتفاع ندبة عامل التساسظ االجتساعي

السحىبي ؼيسا بيشيع)( ،)56بالسقابل الشظ انو عمى الخغع مغ حيػية مػقع ايخاف

الجغخافي بالشدبة لجوؿ الجػار ،اال انو خمق تخػفا قػميا ومحىبيا مزافا ليحه

الجولة ،اذ تقع في محيط جمو عخبي يختمف في تػجياتو ،وىحا االمخ قج خمق بيئة

صخاع الف ايخاف مازالت مدكػنة بسرادر تيجيجىا الحؼ تذكمو ىحه الجوؿ ،وباتت
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مشغسدة بتحالفات دوؿ الجػار ،وبشاء قػتيا االقترادية والعدكخية ،وتفعيل مجاؿ

تأثيخ الػزف الدياسي لمجولة التي تذغميا ايخاف ،كسا اف معصيات مداحة ايخاف قج
اعصتيا امكانات اقترادية كبيخه ،لكشيا لع تزع الذعب االيخاني في مراؼ الجوؿ

الستقجمة مغ حيث مدتػػ السعيذة بفعل حجع الدكاف الكبيخ إليخاف ،فزال عغ
تخريز الجولة لشدبة كبيخة مغ مػاردىا لتعديد قجراتيا العدكخية(.)57
د :السهقع االستخاتيجي:

يزفي السػقع االستخاتيجي عمى الجولة اىسية خاصة ،اذ تتحكع الجوؿ ذات

السػقع االستخاتيجي في شخؽ السػاصالت العالسية ،وحخكة التجارة الجولية ،مغ
خالؿ سيصختيا عمى السسخات والبخازخ والجدر والسزايق( ،)58وتتسيد ايخاف بسػقع

استخاتيجي فخيج مشحيا مدايا جيػستخاتيجية ،اذ انيا تعج حمقة الػصل بيغ الذخؽ
االوسط واسيا( ،)59وتذخؼ وتتحكع ايخاف في خميج العخب وخميج عساف ومزيق
ىخمد وتذخؼ ايزا" عمى بحخ قدويغ( ،)62ومغ ثع فيي تتستع بإشاللتيا عمى اىع

ثالث مدصحات مائية في الخميج العخبي والبحخ العخبي و السحيط اليشجؼ في

الجشػب وبحخ قدويغ في الذساؿ( ،)61وىكحا اصبحت ايخاف في مػقع جيػ
استخاتيجي ميع بيغ مشابع الشفط في الخميج العخبي واسيا الػسصى والقػقاز وبحخ

قدويغ( ،)62فسؤىالت ايخاف االستخاتيجية تتسثل في مػقعيا الداحمي ،وشػؿ ىحه
الدػاحل ،الثخوات الشفصية ،الغازية ،السعادف ،الثخوات الصبيعية والبذخية ،وقج

ـيأت ايخاف سػاحميا إلنذاء العجيج مغ السػانئ البحخية والتجارية ،وقج مشحيا شػؿ

الدػاحل مكدبا عدكخيا مغ خالؿ تدييل اجخاء مشاوراتيا العدكخية البحخية ،ومغ
ثع فاف ايخاف تقع في قمب السشصقة التي يصمق عمييا حافة االرض والتي شخح
نطخيتيا( سبيكساف) اذ اعتبخ الديصخة عمييا معشاه الديصخة عمى اوراسيا وبالتالي

يديصخ عمى العالع ،فزال عغ ذلظ تقتخب ايخاف مغ نقصة االرتكاز الجغخافي

()63

في نطخية (قمب االرض)التي وضعيا (ماكشجر) والتي تتمخز باف مغ يديصخ
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عمى مشصقة اليالؿ الجاخمي يديصخ عمى قمب االرض كسا يقع جدء مغ ايخاف
ضسغ السشصقة االستخاتيجية التي حجدىا (فيخ جخيف) والتي اشمق عمييا مشصقة

الترادـ واالرتصاـ(.)64

وفي ىحا الدياؽ فقج اعتسجت ايخاف كثي اخ عمى االفكار والشطخيات

الجيػبػليتيكية التي وضعيا مفكخو الجيػبػليتيظ (ماىاف ،ماكشجر ،سبيكساف)

واخحت تتحخؾ ضسغ فخضية مفادىا :اف الشفاذ الى الذخؽ االوسط ودولو يكػف عغ
شخيق تػضيف االقميات الذيعية ودعػتيا لمثػرة عمى االنطسة الدياسية فييا ،ومغ

ثع تسكيشيا مغ الديصخة عمى ىحه االنطسة ،وىي بيحا االشار تتحخؾ ضسغ

مدارات عجة ضسغ السجاؿ الحيػؼ إليخاف وىي ( :الخميج العخبي ،الذخؽ االوسط،
العالع االسالمي) ووضفت في سبيل ىحا التحخؾ عشاصخ قػتيا الذاممة الرمبة مشيا

والشاعسة( ،)65وبالتالي فاف ىحه الخؤية لمجور االقميسي واستسخار االعتقاد بامتالؾ
عشاصخه ومقػماتو في مجركات صشاع االستخاتيجية االيخانية ىي التي حجدت شبيعة

عالقات ايخاف مع دوؿ الذخؽ االوسط(.)66

يتزح مسا تقجـ اف إليخاف مػقعا استخاتيجيا متدايجا في االىسية عبخ التاريخ وىحا

ما اكجتو الشطخيات االستخاتيجية وذلظ بػقػعيا ضسغ مشاشق التحكع والقػة في

العالع ،فالسػقع الجيػبػليتيكي إليخاف حتع عمييا تػزيع اىتساماتيا الخارجية بحكع

قخبيا أو بعجىا عغ السدارح االستخاتيجية الستغيخة ،وذات التأثيخات الكبخػ عمى
نفػذىا ومكانتيا اإلقميسية والجولية .وبيحا فقج مشح السػقع الجيػبػليتيكي إليخاف

حجدت شبيعة َعالقاتيا مع البيئتيغ اإلقميسية
بعس السدايا الجيػستخاتيجية التي ّ
()67
األىع مغ عشاصخ القػة
العشرخ
الجيػبػليتيكي
السػقع
يسثل
وبحلظ
،
والجولية
ّ
وعالقاتيا
دور ا
الجيػستخاتيجية اإليخانية ،كسا يؤدؼ ا
كبيخ في تفديخ استخاتيجية إيخاف َ

اإلقميسية والجولية(.)68
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ه -شكل الجولة ومهقع العاصسة :مسا ال ريب ؼيو اف ىشاؾ ارتباشا قػيا بيغ
شكل الجولة ومعصيات االمغ فييا( ،)69اذ يؤثخ شكل الجولة عمى ؾيسة مداحتيا

ويعتبخ الذكل السشتطع القخيب مغ الجائخؼ ىػ الذكل االمثل ،اذ تكػف العاصسة في

مخكد الجولة وتكػف مدافات االشخاؼ مغ العاصسة متداوية تقخيبا ،مسا يديج
ويديل الديصخة عمى كل اقميع الجولة( ،)72فعاصسة الجولة تعتبخ مػقع في الجولة
ومغ ثع فاف تيجيج العاصسة او سقػشيا يعشي في كثيخ مغ الحاالت سقػط الجولة

نفديا ،لحلظ يختبط مكاف العاصسة بذكل الجولة الى حج كبيخ ،فممسػقع ىشا حداباتو

االمشية كسا اف لو اثارة مغ الداوية االستخاتيجية ايزا( ،)71وفي ىحا الدياؽ تستاز

الحجود االيخانية باتخاذىا شكال رباعيا ،اذ تتكػف مغ اربعة اضالع غيخ مشتطسة،
وعمى الخغع مغ اف شكل ايخاف ليذ مشتطسا باستثشاء بعس الجدر وليذ مبعث اخ،
فسغ السسكغ القػؿ بانو ذو شكل غيخ مشتطع ،وقج اثخ ىحا الذكل في بشاء ىحه

الجولة وادػ الى خمق بيئات شبيعية ومشاخية متبايشة ،ومذكالت سياسية نتيجة

التبايغ في الخارشة الجيسغخاؼية لمدكاف القاششيغ في مشاشق ووحجات بعيجة عغ

مخكد العاصسة شيخاف( ،)72وىحا الذكل غيخ السشتطع قج خجـ ايخاف مغ ناحية
ووفخ لقػاتيا السدمحة السداحات البخية الكاؼية إلجخاء مشاوراتيا العدكخية ،ومغ

جية اخخػ شكل معزمة كبيخة في مخاؾبة حجودىا(.)73
ثانياً :السقهمات الدكانية:

تمعب القػة البذخية دو ار ميسا في تقييع قػة الجولة ،فيي تسثل قػة العسل كسا

تسج القػات السدمحة باحتياجاتيا ،وتذيخ السجخالت الخئيدة لعشرخ الدكاف الى

تفػؽ ايخاف الػاضح في اجسالي تعجاد الدكاف ،بل يسثل ىحا التعجاد ضغصا

ديسغخاؼيا ىائال عمى دوؿ الخميج يتسثل في اليجخات الػاسعة لمعشرخ االيخاني الى
دوؿ الخميج عجا(الدعػدية) ،وقج حرمت ىحه اليجخات عمى جشديات الجوؿ التي
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ندحت الييا ،االمخ الحؼ ادػ الى تعجدية اثشية وقػمية في معطع دوؿ الخميج(،)74

ويبمغ عجد سكاف ايخاف  82مميػف ندسة وفقا لتقجيخات عاـ .)75(2217

وتعج ايخاف بسثابة العسالؽ الجيسغخافي في مشصقة الخميج،اذ يعادؿ عجد

سكانيا ضعفي عجد سكاف دوؿ الخميج مجتسعة،وبحمػؿ عاـ  2225مغ الستػقع

اف يرل عجد سكانيا الى ( )162مميػف ندسة( ،)76ووفقا لتقجيخات بخنامج االمع

الستحجة االنسائي لمعاـ  2211بمغ حجع سكاف ايخاف نحػ ( )75مميػف ندسة في

حيغ بمغ حجع الدكاف في دوؿ مجمذ التعاوف الخميجي مجتسعة (  )39مميػف

ندسة( ،)77وؼيسا يتعمق بالتجانذ الدكاني فاف ايخاف تجسع بيغ قػميات وادياف
وشػائف مختمفة ومشيا الفخس  ،%51االذريػف  ،%24والتخكساف،%12

واالكخاد ،%7العخب ،%4واخي اخ البمػش والجشديات االخخػ بػاقع ،%4واذا كانت

قجرة الجولة عمى التعامل مع ىحه االقميات يسثل عشر اخ ىاما الستس اخرية قػة ايخاف

العدكخية( ،)78وقج اسيست التػتخات التي شيجتيا اغمب االقاليع والسحافطات التي

تقصشيا االقميات في ايخاف في اعادة االىتساـ بيحه القزية مججدا ،بل واضافة بعجا

دوليا ليا(.)79

ثالثاً :السقهمات االقترادية:

تعج القػة االقترادية مغ اىع محجدات قػة الجولة في تفاعالتيا الجولية

واالقميسية ،وىي ىجؼ ووسيمة في نفذ الػقت ،وبجوف وجػد قػة اقترادية لمجولة

يتالشى وجػدىا السعشػؼ وتربح دولة صػرية ىذة ،والسقرػد بالقػة االقترادية

ليذ مجخد حيازة الجولة لسػارد الثخوة الصبيعية بقجر ماىي حدغ تػضيف وادارة تمظ

السػارد والسقجرات بسا يحقق مرالح الجولة ويديج مغ قجراتيا ونفػذىا عمى صعيج

سمع التخاتبية الجولية( ،)82والشظ اف ايخاف تستمظ مػارد اقترادية ضخسة تجعع

وضعيا الجيػبػليتيكي ويداعجىا في تبشي سياسة خارجية اكثخ استقاللية ،وسمػكا

تجخميا في بعس االزمات االقميسية والذؤوف الجاخمية العخبية ،مغ اجل تػفيخ حخكة
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امجاد وتغحية باتجاه ايخاف لتعديد ديسػمة ىحه السػارد ،خجمة لبشاء مجاليا

الحيػؼ( ،)81اذ تذيخ الحقائق الجغخاؼية الدياسية الى اف القػة االيخانية الحالية اذا

ما ارادت اف تتجو فاف مدارىا لغ يكػف الذساؿ او الذخؽ ،ففي الذخؽ تػجج القػػ

الشػوية االسيػية الكبخػ (اليشج ،باكدتاف ،الريغ) وفي الذساؿ تػجج (روسيا)،
ومغ ثع فاف امكانية التسجد الستاحة إليخاف ىي في اتجاه الغخب( ،)82ويتستع
االقتراد االيخاني بكافة الطخوؼ والعػامل التي تؤىمو لكي يتحػؿ الى قجرة

اقترادية كبخػ مثل امتالكو مداحة مغ االراضي القابمة لمدراعة ،تشػع مرادر

السياه ،وتػفخ الصاقة البذخية الساىخة ،فزال عغ وجػد العقػؿ االستخاتيجية التي
()83

تدتػعب ذلظ ،واحتياشي البتخوؿ،

سيسا اف ايخاف تستمظ ثاني احتياشي بتخولي

في العالع بعج الدعػدية ( ) 137,5مميار بخميل ،كسا انيا رابع دولة مشتجة لمبتخوؿ

بعج الدعػدية وروسيا والػاليات الستحجة ،وتستمظ ايخاف مخدونا ىائال مغ الغاز

يبمغ( )2,7تخيميػف قجـ مكعب بسا يقجر ب ( )14,9مغ احتياشي الغاز العالسي،
والغاز ىػ السحخؾ الثاني لالقتراد االيخاني(،)84وىحا يعشي انيا تعج مغ الجوؿ
القميمة القادرة عمى تػفيخ كسيات اكبخ مغ الغاز الصبيعي في السدتقبل ،وىحا يذيخ

انيا ستمعب في السدتقبل دو ار ميسا في السعادلة العالسية لمصاقة( ،)85سيسا اف ايخاف

تزخ ( )82مميار متخ مكعب مغ الغاز سشػيا في الدػؽ العالسية ،وىػ ما يسثل

نحػ  %3مغ اجسالي الرادرات العالسية مغ الغاز ،وتعتبخ سادس مرجر لمغاز

عالسيا( ,)86ويسثل االعتساد الكبيخ عمى الشفط والغاز احج اىع مسيدات االقتراد
االيخاني ،ويأتي قدع كبيخ مغ الجخل الشقجؼ إليخاف مغ العسالت االجشبية مغ خالؿ
بيع البتخوؿ ،ويتستع االقتراد االيخاني بشدبة عالية مغ االحتياشات مغ العسالت

االجشبية التي تخاكست لجيو بدبب زيادة عػائج الشفط مغ العسالت االجشبية،وتبمغ
ندبة االستثسارات في االقتراد االيخاني مغ اجسالي الشاتج السحمي نحػ %36

مقارنة بشدبة %21عمى السدتػػ العالسي ،وىحا يعشي اف ىشاؾ معجالت تخاكع
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لخأس الساؿ والثخوة في ايخاف مختفعة مقارنة بالسعجالت الجولية ،وتقػـ ايخاف بتذجيع
االستثسارات االجشبية في مجاؿ البتخوؿ وتشسية وتصػيخ حقػليا البتخولية وحقػؿ

الغاز الصبيعي ،واستصاعت تأميغ اسػاؽ اسيػية ترجر الييا بتخوليا وتحخكت
صػب روسيا ال نذاء شخكات مذتخكة في مجاؿ التشقيب عغ البتخوؿ وانتاجو(.)87

اما بالشدبة لسؤشخ ندبة االسياـ الرشاعي في الشاتج السحمي ،فتذكل الؿيسة

السزافة لقصاع الرشاعة في ايخاف ما ندبتو نحػ  %44مغ الشاتج االجسالي
السحمي لمجولة وفقا لتقجيخات البشظ الجولي لعاـ  2217بالشطخ الى اف ـيكل
الرشاعات في ايخاف يغمب عميو التخكيد عمى الرشاعات الثقيمة مثل الحجيج

والرمب والديارات والرشاعات التكشمػجية والترشيع العدكخؼ(،)88وتعاني ايخاف مغ

حدمة كبيخة مغ السعزالت االقترادية كالتزخع االمخ الحؼ انعكذ عمى

انخفاض القجرة الذخائية لمعسمة اإليخانية (التػماف) وزيادة ندبة البصالة والفقخ بدبب

تػجيو الجولة لسػاردىا لمشفقات العدكخية( ،)89وؼيسا يتعمق بشسػ الشاتج السحمي مػزعا
عمى القصاعات فقج احتل قصاع الدراعة ندبة  %12مغ الشاتج السحمي ،بيشسا

احتل قصاع الرشاعة ندبة  %45وقصاع الخجمات ندبة  %42وافاد االحراء انو

رغع ارتفاع عجد سكاف البالد خالؿ العقػد الثالثة الساضية اال اف اجسالي الشاتج

الجاخمي لكل شخز وفق مؤشخ  PPPبمغ في عاـ  )12( 2211الفا و258
دوالر ما يذيخ الى ارتفاع قجرة اربعة اضعاؼ لالقتراد مقارنة بالدشػات الدابقة

( ،)92وقج شيج الشاتج السحمي االجسالي االيخاني زيادة ممحػضة بعج االتفاؽ الشػوؼ
وتحجيجا خالؿ العاميغ الساضييغ  2216و  ،2217بعج معجالت نسػ بالدالب

في العاـ الدابق ،ومغ الستػقع اف تتخاجع معجالت نسػ الشاتج السحمي االجسالي

بشياية عاـ  2218الى %3والى صفخ %في عاـ  ،2219اما معجالت البصالة

فيي في تدايج مدتسخ بدبب تفاقع الػضع االقترادؼ جخاء االندحاب االمخيكي

مغ االتفاؽ الشػوؼ في عاـ  ،2218واالنخفاض الذجيج في ؾيسة العسمة
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الػششية( ،)91وبشدبة تدايج فاقت  %112ارتفع سعخ الجوالر االمخيكي اماـ التػماف
االيخاني خالؿ االشيخ الدتة األولى مغ العاـ السيالدؼ الجارؼ بدعخ الدػؽ

السػازية ،وذلظ مغ  4200تػماف لمجوالر بشياية ديدسبخ  2017إلى  9000تػماف
لمجوالر الػاحج في الخابع والعذخيغ مغ يػنيػ ، 2018وخالؿ ىحه الفتخة الدمشية

تغيخ ًّ
القريخة ًّ
حادا( ،)92وؼيسا يتعمق
ججا في عسخ تغيخ أسعار الرخؼ يسثل ىحا ا
بأىع الذخكاء التجارييغ إليخاف تعتبخ الريغ واالمارات واليشج وافغاندتاف وتخكيا

وباكدتاف وتايػاف وكػريا الجشػبية مغ اىع الذخكاء التجارييغ إليخاف وفقا لحجع

الرادرات(.)93

رابعاً :السقهمات العدكخية:

تكتدب السقػمات العدكخية اىسية متدايجة لجػ الباحثيغ في الذؤوف

االستخاتيجية االيخانية لسا تعصيو مغ مؤشخات لسجػ ما حققتو وتدعى الى تحؿيقو
ايخاف مغ تصػيخ قجراتيا العدكخية والتقشية ،وتػضيف تمظ القجرات لتحقيق اىجافيا

الجيػبػليتيكية والجيػستخاتيجية في محيط مجاليا الحيػؼ( ،)94سيسا اف القػة

العدكخية االيخانية شيجت جيػدا مكثفة في اتجاه اعادة بشاء القػات السدمحة بعج
الحخب مع العخاؽ( ،)1988 -1982وتدايجت تمظ الجيػد في اعقاب حخب الخميج

الثانية ،اذ تدعى ايخاف إلحياء دورىا االقميسي في مشصقة الخميج،سيسا واف الفخصة
اصبحت سانحة إليخاف لخسع ذلظ الجور في اعقاب تجميخ القػة العدكخية لمعخاؽ
وانييار االتحاد الدػفيتي مخو ار باحتالؿ العخاؽ عاـ (.)95()2223

ويعج الجير االيخاني احج اكبخ الجيػش في السشصقة مغ الشاحية العجدية،اذ

يبمغ عجد القػات االيخانية وفقا لتقجيخات السعيج الجولي لمجراسات االستخاتيجية في

عاـ  2216حػالي ( )523الف فخد يتػزعػف عمى افخع الجير الخئيدة،وتتكػف

القػات البخية مغ ( )352الف فخد ،القػات البحخية ( )18الف فخد ،والقػات

الجػية والجفاع الجػؼ ( )52الف فخد ،وقػات الحخس الثػرؼ مغ ( )125الف فخد،
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ويبمغ حجع قػات االحتياط في ايخاف نحػ( )352الف فخد( ،)96ويستمظ الجير
االيخاني ( )1693دبابة ،ويستمظ سالح الجػ االيخاني ( )319شائخة مقاتمة متشػعة
مغ شخاز  su-24و su-25و  F-4 Dleو  Mig-29و ، F-14Aوؼيسا
يتعمق بالجفاع الجػؼ تستمظ ايخاف ( )16كتيبة مجيدة بشحػ ( )2522مشرة

صػاريخ ارض -جػ(.)97واستصاعت ايخاف اف تحقق نػعا مغ االكتفاء الحاتي في
التدمح الى درجة كبيخة مغ خالؿ عسمية ترشيعيا لألسمحة لألغخاض الجفاعية

واليجػمية معا ،سيسا اف ايخاف تستمظ قاعجة سكانية كبيخة ومػاردا اقترادية

وتكشمػجية ضخسة ،وقج نجحت في صشاعة الدالح ،االمخ الحؼ مكشيا مغ تحجيث

مختمف قصاعاتيا السدمحة التي تجدجت بقجرات الجولة الحاتية(،)98وفي ىحا االشار
فقج شيجت الرشاعات العدكخية االيخانية قفدة نػعية في مجاالت عجة ابخزىا

االستخجامات العدكخية ألشعة الميدر واالنطسة االلكتخونية التي تتحكع بقجرة وكفاءة
االسمحة الحجيثة وكحلظ التػسع في انتاج قصع غيار االسمحة السدتػردة محميا،
وانتاج الرػاريخ قريخة ومتػسصة السجػ محمية الرشع( ،)99اذ استصاعت ايخاف

عاـ( )2216محميا تصػيخ بعس الشدخ مغ الرػاريخ صيشية الرشع قريخة السجػ

مثل صػاريخ (كخوز الشػر) السزادة لمدفغ بخأس حخبي يدف ( )155كغع ويثبت
ىحا الراروخ عمى بصاريات متحخكة في مشاشق ايخاف الداحمية وجدرىا ،وايزا
استصاعت ايخاف انتاج وتصػيخ صػاريخ سجيل ) )fl-10بعيجة السجػ ،كسا
استصاعت انتاج وتصػيخ بعس الغػاصات الرغيخة والرػاريخ والسخكبات ،ومجافع

الياوف والسجفعية وااللغاـ وقاذفات صػاريخ متعجدة السجيات( ،)122كسا شػرت ايخاف

قجراتيا الراروخية بالتعاوف مع كػريا الذسالية وروسيا والريغ مغ خالؿ انتاج
مجسػعة مغ الرػاريخ متفاوتة السجػ ،سيسا اف بعزيا قادر عمى حسل رؤوس

نػوية وفي نفذ الػقت سعت ايخاف الى تصػيخ بخنامجيا الشػوؼ مغ خالؿ تصػيخ
مفاعالتيا وتخريب كسيات اكبخ مغ اليػرانيػـ(.)121
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وفي ىحا الدياؽ بجأت ايخاف في تصػيخ وانتاج الجيل الثاني والثالث مغ
الجبابة االيخانية (ذو الفقار) ،وىي دبابة خؽيفة وسخيعة ومدودة بشطاـ ترػيب

مػجو بالميدر ،وبحلظ تعتبخ ايخاف ثالث دولة مشتجة لجبابات القتاؿ في الذخؽ
االوسط بعج مرخ واسخائيل ،كسا بجأت ايخاف في انتاج الصائخة السقاتمة(البخؽ) وىي
مقاتمة اعتخاضية مدودة بخادار مغ صشع ايخاني وبسداعجة روسية( ،)122وتدعى

ايخاف جاىجة الى زيادة انفاقيا العدكخؼ مغ اجل مػاكبة بعس دوؿ الذخؽ االوسط
فقج ركدت ايخاف بذجة عمى االنطسة البحخية الججيجة ،وتكسغ الجعامة االساسية لخفع

مدتػػ القػات البحخية في حرػليا مغ روسيا عمى ثالث غػاصات تعسل بالجيدؿ

شخاز(كيمػ)( ،)123ويسكشيا التحخؾ تحت الساء بجوف صػت ،كسا تستمظ ايخاف

اسصػال مغ الغػاصات الرغيخة واالؼ القػارب السجيدة بسعجات مزادة

لمرػاريخ( ،)124فزال عغ ذلظ تستمظ ايخاف صػاريخ (بحخ_ بحخ) التي تصمق مغ
عمى زوارؽ في الجدر السػجػدة بالخميج(.)125

اف ما سبق يػضح اف القػة العدكخية التي تدعى ايخاف المتالكيا تفػؽ

احتياجات الجفاع الحاتي وحساية السرالح الحيػية ،وىػ ما يؤكج رغبتيا في اف
تربح قػة استخاتيجية تفخض مرالحيا الخاصة وسصػتيا العدكخية في اشارىا

االقميسي.
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السطمب الثالث

مدتقبل االداء الجيهستخاتيجي االيخاني في ضهء السحجدات الجيهبهليتيكية
والجيهستخاتيجية (نقاط القهة والزعف)

اف االستخاتيجية االيخانية تيجؼ الى ضساف متصمبات امشيا القػمي والحفاظ

عمى سالمة مرالحيا الحيػية في اقميع الذخؽ االوسط ،وفي ما ىػ ابعج مغ

الذخؽ االوسط وادارة الذؤوف االقميسية والجولية اعتسادا عمى قجراتيا العدكخية
واالقترادية والدياسية واالستخبارية ،فزال عغ تػضيفيا ألدوات القػة الشاعسة
والرمبة ،ومغ ثع الديصخة عمى قسة اليخـ االقميسي ،والتأثيخ عمى مجسل الفعاليات

الجولية التي تذيجىا السشصقة ،ذلظ الف ايخاف تجرؾ جيجا اف عجـ استخجاـ
االستخاتيجيات الػقائية والتجخمية يعشي بالسقابل مديجا مغ الزغػط والتحجيات مغ

قبل القػػ االقميسية والجولية التي تكػف مزصخة لسػاجيتيا.

وفي ىحا الدياؽ تدعى ايخاف جاىجة إلى ابقاء االوضاع االقميسية في السشصقة

ضسغ اشار الفػضى السجارة ،واستشداؼ القػػ االقميسية والجولية السشافدة عغ شخيق
تدخيخ جيػبيا وادوات نفػذىا بالسشصقة والتي اضيخت بجورىا التداما سياسيا وعقائجيا

وعدكخيا بتشفيح االستخاتيجية االيخانية ،وىػ ما يذيخ بجوره الى الحالة السعقجة التي

تذيجىا السشصقة اليػـ ،اذ اصبحت القػػ االقميسية والجولية في مػاجية استخاتيجيات

ايخانية بجؿ استخاتيجية ايخانية واحجة(،)126ومغ ثع ال تخمػ ّأية نطخية أو استخاتيجية
أدؽ فإف
ألية دولة ما في فتخة زمشية معيشة مغ نقاط قػة ونقاط ضعف ،وبسعشى ّ

الشطخيات االستخاتيجية تحمل وتخصط لمحج مغ عػامل القػة عشج الخرع ،وتقّمل
طع نقاط القػة لجػ الصخؼ السقابل( ،)127سيسا انو في عمع
تأثيخ عػامل الزعف وتع ّ
التخصيط االستخاتيجي ،تُبشى الخصة عمى أربعة أسذ ،ولكي تبجأ بػضع خصة
عمسية واضحة السعالع وواقعية التشفيح والتصبيق عمى أرض الػاقع ،سػاء كانت ىحه

الخصة سياسية أو عدكخية أو اقترادية ،يشبغي االستشاد إلى ىحه األسذ ،وىي
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(نقاط القػة وكيؽية تعديدىا ،ونقاط الزعف وكيؽية تقميميا ،والفخص وكيؽية
االستفادة مشيا ،والسعػقات وكيؽية مػاجيتيا وتحػيميا إلى فخص)( ،)128وتعج
محجدات الكتمة الحيػية لمجولة والستعمقة باألرض والدكاف مغ اىع محجدات القػة
االستخاتيجية لمجولة ،سيسا اف ىحه السحجدات تؤثخ في ابخاز الؿيسة الفعمية لسػقع

ومكانة الجولة ،وفي تحجيج الجور الحؼ يسكغ اف تزصمع بو في بيئتيا االقميسية

والجولية( ،)129ومغ ىشا تدعى الجراسة في ىحا السصمب الى تحجيج وتحميل نقاط
الزعف والقػة في السقػمات الجيػبػليتيكية إليخاف ،وبياف ابخز السذكالت

الجيػبػليتيكية في القػة االيخانية ،واؼ االتجاىات تذكل عامل ضعف او قػة ليا
ضسغ محيصيا االقميسي والجولي في اشار التحميالت االستخاتيجية السعشية ببحث
محجدات الكتمة الحخجة لمجولة وفقا لسشيج ؾياس قػة الجولة ،وؼيسا يأتي اىع نقاط

الزعف والقػة:
نقاط الزعف:

 -1درجة التكامل القهمي :تعج االبعاد الجيشية والثقاؼية والعخؾية مغ اىع السؤشخات
التي تديع في تجعيع التكامل القػمي لمجولة باعتبار اف درجة التجانذ في تمظ
السؤشخات مغ شأنو اف يذكل نديجا متشاغسا ليػية الجولة ،والقاعجة انو كمسا
ارتفعت ندبة التجانذ الجيشي والثقافي والعخقي في الجولة كاف ذلظ مؤشخ قػة

والعكذ صحيح ،فكمسا قمت درجة التجانذ الجيشي والثقافي والعخقي في الجولة كمسا

كانت الجولة اكثخ قخبا مغ مؤشخات الزعف في الجولة.

وتعج الجولة االيخانية دولة مختمصة عخؾيا و لغػيا و محىبيا ،اذ يتكػف سكاف

ايخاف مغ مديج مغ العخؾيات الفارسية واالذرية والتخكسانية والعخب والبمػش واالكخاد

فزال عغ الجيالؾ والسازنجراني( ،)112ومغ ثع فاف عجد الدكاف وشبيعة التخكيب
االجتساعي في ايخاف قج تأثخ بحكع السػقع الجغخافي ،وفخض ىحا التشػع في االعخاؽ
واالدياف حدابات دؾيقة لجػ الؿيادات االيخانية التي تعاقبت ،الف اؼ خمل في
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التعامل معيا قج يجعل مشيا عامل ضعف ،اذ تشبيت لحلظ ايخاف،سيسا بعج محاولة

استغالؿ القػػ الخارجية لمتأثيخ عمى االستقخار الجاخمي اليخاف ،كسا ادػ ارتفاع
عجد الدكاف بذكل كبيخ الى زيادة الفجػة بيغ السػارد والدكاف ،لكشو وصل الى
درجة الخمل ،عمى الخغع مغ حجع السػارد الصبيعية الكبيخة التي تتستع بيا ايخاف،

وذلظ بفعل سياسات التيسير واالقراء لبعس الفئات واالعخاؽ والصػائف الدكانية

الحيغ تع تعسج اقراءىع عغ جسيع مخافق الجولة التشسػية تساما( ،)111فزال عغ
التفاوت الكبيخ في تػزيع الدكاف عمى السداحة،اذ يتخكد معطع الدكاف في

العاصسة وبعس مخاكد الػاليات الخئيدة في الػسط ،بيشسا تعاني بؿية السشاشق
الفخاغ الشدبي ،وىحا يعشي نقصة ضعف لمجولة االيخانية سيسا اف الجولة اخفقت في

تػزيع عػائج التشسية بذكل عادؿ عمى مشاشق الجولة السختمفة(.)112

وفي ىحا الدياؽ فاف االثار االجتساعية واالقترادية والدياسية لمعالقة بيغ

الديادة الدخيعة لمدكاف وارتفاع احتساالت عجـ االستقخار نتيجة لالرتباؾ او الخصأ
في التخصيط ومسارسة سياسة التيسير واالقراء ،وعجـ االستجابة بذكل فاعل
ومؤثخ لتمظ االعجاد الستدايجة مغ الستعمسيغ مغ خخيجي الجامعات وتػفيخ فخص

العسل والخجمات،كميا مدارات اصبحت تؤثخ عمى استقخار ايخاف و سيجعميا ذلظ
عخضة لعجـ االستقخار الدياسي واالمشي واالجتساعي)113(،ومغ ثع فاف ىحا التعجد
العخقي والسحىبي سيجعل مغ ايخاف دولة قابمة لالنفجار في اؼ لحطة ،واالخصخ

مغ ذلظ اف ىحه الكيانات العخؾية واالثشية ليا امتجاد جغخافي في دوؿ اخخػ ومغ
ثع سػؼ تتدايج رغبتيا لالنفراؿ( ،)114فالعخب متػاججوف في الجشػب والجشػب

الغخبي اذ يستجوف الى دوؿ الخميج ،والبمػش في الجشػب والجشػب الذخقي وليا
امتجاد في باكدتاف وافغاندتاف ،والتخكساف في الذساؿ والذساؿ الذخقي عمى الحجود

مع تخكساندتاف ،واالذريػف في الذساؿ والذساؿ الغخبي وليع امتجاد في اذربيجاف،
واالكخاد في الغخب وليع امتجاد في تخكيا وكخدستاف،جل تمظ العخؾيات ليا حمع
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تكػيغ الجولة الكبخػ السدتقمة ،وتحخكيع جساعات قػمية مجعػمة بأجشحة مدمحة،
ناـيظ عغ حالة االضصياد الجيشي والعخقي التي تعاني مشيا ىحه االقميات مسا

يخمق حالة عجاء داخل ايخاف( ،)115قج تفزي الى الحخب االىمية( ،)116وقج تذتج
ىحه الشدعة االنفرالية وتتصػر في السدتقبل في ضل عجـ ضيػر اؼ بػادر او

مؤشخات حػؿ احتسالية استجابة الشطاـ لسصالبات ىحه االقميات ،وقج شيج عاـ

 2217سمدمة مغ االشتباكات بيغ ىح االقميات وقػات الحخس الثػرؼ االيخاني كسا
واصل الشطاـ االيخاني في عاـ  ،2218سياستو القسعية تجاه الجساعات الجيشية
ومشيا فخقة الجراوير الرػؼية ،وقج نفح الشطاـ االيخاني حكع االعجاـ بحق العجيج

مغ السشتسيغ الى ىحه الفخؽ الجيشية(,)117واذا كاف معجؿ االستقخار الدياسي مؤش اخ
عمى درجة نجاح الشطاـ في التعامل مع تعقيجات البيئة الجاخمية والخارجية ،فإف

ىشاؾ تخاجعا في درجة االستقخار في ايخاف خالؿ السجة مغ ،2218-2228ومغ ثع
يتبيغ لشا مغ خالؿ مؤشخات عجـ االستقخار الدياسي في السجة السحكػرة ثع اسقاط

الشتائج عمى السدتقبل مغ خالؿ تقشية الدالسل الدمشية ،اف معجؿ االستقخار في
ايخاف سيبقى في حجود %62حتى عاـ 2222وقج تحجث بعس التػتخات في حجود

عاـ  ،2218لكشيا لغ تؤدؼ لتغييخ جحرؼ في بشية الشطاـ(.)118

 -2الجهار الجغخافي :عمى الخغع مغ حيػية مػقع ايخاف الجغخافي بالشدبة لجوؿ الجػار،
اال انو خمق ىاجدا قػميا ومحىبيا مزافا ليحه الجولة ،اذ تقع في محيط معطسو
عخبي ذات تػجو مختمف وىحا االمخ خمق بيئة صخاع ،الف ايخاف مدكػنة بسرادر
تيجيجىا الحؼ تذكمو ىحه الجوؿ ،وباتت مذغػلة بتحالفات دوؿ الجػار وبشاء قػتيا

االقترادية والعدكخية والتكشمػجية( ،)119ومغ ثع يسكغ وصف عالقات ايخاف في
ضل الشطاـ االقميسي لسشصقة الذخؽ االوسط بانيا عالقات صخاع،وذلظ لػجػد عجد

مغ قزايا الخالؼ تحكع تمظ العالقات ومشيا عمى سبيل السثاؿ ،السػقف االيخاني

الخافس لمتدػية الدمسية في الذخؽ االوسط ،وقزية االستقخار الدياسي الجاخمي
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لشطع الحكع العخبية( ،)122وقزايا الحجود ،اذ تعج الحجود احجػ قزايا الرخاع
الخميجي االيخاني ومرج ار رئيدا لمخالؼ بيغ الصخفيغ ،وتتجمى مطاىخ ىحا
الخالؼ في اكثخ مغ مذكمة حجودية ،يأتي في مقجمتيا احتالؿ ايخاف لمجدر

االماراتية الثالث ،فزال عغ الخالؼ الحجودؼ بيغ ايخاف والكػيت حػؿ حقل الجرة

الشفصي ،وانصالقا مغ ىحه السعصيات فاف ايخاف تخػ ذاتيا (مختمفة) ضسغ

(محيصيا اإلقميسي) ولع يكغ ذلظ السحيط رصيجا ليا بل مشاوئا ليا ،ومغ ناحية

اخخػ وضسغ الرخاع االيخاني الغخبي ،تخػ ايخاف اف دوؿ الخميج ىي الحمقة
االضعف التي يسكغ التأثيخ فييا عمى مرالح الجوؿ الغخبية(.)121

 -3القهة العدكخية :ؼيسا يتعمق بعجد قػاتيا البخية ليذ لو أؼ ؾيسة في حاؿ حجثت
مػاجية بيشيا وبيغ دوؿ الخميج عمى سبيل السثاؿ ،فدالحيا البخؼ سيكػف مذمػال
وال يدتصيع أف يتحخؾ بدبب السانع السائي "الخميج العخبي" وعجـ وجػد حجود أو

خصػط تساس مع أية دولة خميجية ،أما سالح الجػ اإليخاني فيػ ضعيف ججا
بدبب الحطخ السفخوض عمى قصع الػيار لمصائخات اإليخانية ،وكحلظ الحالة

االقترادية الستأزمة إليخاف ،والتي حالت بيشيا وبيغ شخاء أو تصػيخ شائخات
حجيثة ،وحالت بيغ تجريب شياريغ إيخانييغ عمى شائخات حخبية ججيجة ،وبيحا فقج

اإليخانيػف العشرخ السادؼ والبذخؼ في سالح الجػ ،سيسا أف حخوب اليػـ حخوب
تكشػلػجية في السقاـ األوؿ ،كسا أف الجفاع الجػؼ اإليخاني يكسغ في سالح بجائي،
وىي الثشائية أو الخباعية الجػية ،أما بخرػص القػة البحخية ،فكذف الخبخاء مغ

خالؿ التقخيخ االستخاتيجي ،أف القػة البحخية اإليخانية مثل الدفغ الحخبية الكبيخة،

ُدمخت في الثسانيشيات ،فيي تعتسج عمى قػتيا البحخية الحالية (الدوارؽ الدخيعة،
والغػاصات الرغيخة السدتشدخة مغ كػريا )(.)122
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 -4السهقع البحخي :يبخز ضعف استخاتيجية السػقع البحخؼ إليخاف في اف البحخ لع
يكغ حاج اد شبيعيا بيشيا وبيغ مرادر التيجيج الخارجي القادـ الييا مغ جية
الذساؿ (بحخ قدويغ) ،فزال اف ليحا السػقع ابعادا جيػبػلتيكية سمبية عمى ايخاف
نتيجة لػجػد بيئة صخاع مع الجوؿ الغخبية ،وسيسا الػاليات الستحجة ()123التي تدتسخ

في تزييق الخشاؽ عمى ايخاف ،وىػ ما انعكذ عمى حجة الخصاب االيخاني الحؼ

ييجد بإغالؽ مزيق ىخمد والمجػء الى الخيار العدكخؼ لمخد عمى االعساؿ
االمخيكية ،في حيغ اف القجرات البحخية إليخاف ليدت مجيدة بذكل جيج إلغالؽ

السزيق( ،)124ال سيسا اف القػات البحخية االيخانية الستػاججة في بحخ قدويغ
والخميج العخبي وبحخ عساف والسحيط اليشجؼ تعج مغ اصغخ الػحجات العدكخية

االيخانية(.)125

 -5شكل الجولة :شكل ايخاف الجغخافي يعج مػشغ ضعف فيػ شكل غيخ مشتطع بػجو
عاـ يبتعج عغ الذكل السثالي الجائخؼ ،وىحا الذكل يعيق الجولة االيخانية مغ بدط
سيصختيا عمى انحائيا كافة ،ويخمق ليا مذكالت سياسية نتيجة التبايغ في

الخارشة الجيسغخاؼية لمدكاف القاششيغ في مشاشق بعيجة عغ مخكد العاصسة ،وىحا

الذكل غيخ السشتطع شكل معزمة كبيخة في مخاؾبة حجودىا التي تشذط مغ خالليا
عسميات التيخيب واالتجار بالسخجرات ،وكحلظ سيػلة حخكة وانتقاؿ التشطيسات

السدمحة الستذجدة السعارضة لمجولة ،فزال عغ صعػبة سيصخة الجولة عمى كل
اجداء الجولة ومشافحىا الستعجدة( ،)126وقج بجأت ايخاف تبشي استخاتيجية امشية ججيجة

لسػاجية احتساالت اختخاؽ التشطيسات الستذجدة لحجودىا ومكافحة عسمية تيخيب

السخجرات(،)127سيسا اف عجد مجمشي السخجرات ومتعاشييا يرل الى اكثخ مغ
مميػني شخز في ايخاف وفق االحرائيات الحكػمية(.)128

كسا اف اضالع ىحه الجولة ال تدتصيع اف تقجـ اشا ار دفاعيا مشيعا ،سيسا اف

مشاشق االضالع االيخانية السختمفة تعاني مغ وجػد اقميات محىبية وعخؾية ولغػية
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لع تدتصع االنجماج مع اىجاؼ الجولة السخكدية ،وباتت تتدبب في صخاعات
ونداعات كبيخة تتجحر يػما بعج يػـ ،ويترل بسػضػع شكل الجولة مػقع العاصسة

ضسغ تمظ السداحة ،فالعاصسة شيخاف تقع في مشصقة بعيجة ندبيا عغ حجود الجولة
ويشصبق عمييا نطخية الحساية البخية( ،)129ولعل اىع السذاكل التي تػاجو شيخاف ىي
االحتساالت القػية لتعخض العاصسة لدلداؿ عشيف بدبب وقػع السجيشة عمى الرجع

الدلدالي االعسق في السشصقة الػاقعة جشػب جباؿ البخز( ،)132مسا جعل ايخاف تفكخ

ججيا بشقل العاصسة مغ شيخاف الى مجيشة اخخػ لمتخمز مغ ىحه السعزمة (.)131

ويترل بسػضػع شكل الجولة الدالسل الجبمية ،فصػؿ ىحه الدالسل وىي

واف كانت مغ الشاحية االستخاتيجية مشصقة حساية شبيعية ،اال اف شػؿ ىحا االمتجاد

يذكل تيجيجا كبي اخ إليخاف مغ الشاحية االستخاتيجية ،نط اخ لديػلة عسميات التيخيب
وانتقاؿ العرابات السدمحة ،والجساعات السعارضة لمشطاـ االيخاني داخل العسق
االيخاني ،ىحا عجا سيػلة استيجاؼ االمغ االيخاني في ضل معصيات بيئة الرخاع

بيغ ايخاف والغخب ،لكغ السدايا الجيػست اختيجية تبخز قػتيا مغ خالؿ االتراؿ بشقاط
االلتحاـ السحىبي ،ولعل اىسيا(العخاؽ ،الدعػدية ،قصخ ،البحخيغ ،الكػيت،

اذربيجاف ،افغاندتاف ،)..وانصالقا مغ ىحه السعصيات فاف الحجود السائية والبخية
والسزايق تسثل السجاخل والسخارج إليخاف ،لكشيا في ذات الػقت تسثل القػة
()132

والزعف بالشدبة إليخاف

 -6انهيار العسمة االيخانية :تفاقع الػضع االقترادؼ في ايخاف عاـ  ،2218بدبب

االندحاب االمخيكي مغ االتفاؽ الشػوؼ واالنخفاض الذجيج في ؾيسة العسمة

الػششية ،ففي أقل مغ ثالثة أشيخ وصمت ؾيسة العسمة اإليخانية إلى أقل مغ

الشرف ،وذلظ نتيجة لتخدؼ األوضاع االقترادية والدياسية وفذل سياسات

حكػمة حدغ روحاني الخامية إلى الخخوج مغ األزمة االقترادية التي باتت تيجد

بخمتو ،وقج خخج السػاششػف في عجد مغ السجف اإليخانية لمتعبيخ
حكػمتو والشطاـ ّ
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مسا آلت إليو األوضاع االقترادية ،ولمسصالبة بخفع

السعاناة عغ كاىل السػاشغ الحؼ تحاصخه األزمات مغ كل االتجاىات ،وكاف أقػػ

واعشف ىحه االحتجاجات تمظ التي شيجتيا نحػ  92مجيشة إيخانية في كانػف االوؿ/

ديدسبخ  ،2217وامتجت إلى عاـ  2218ضج الغالء والبصالة والفقخ ،والدقػط

الكبيخ لمعسمة اإليخانية مقابل الجوالر ،إذ وصل سعخ الجوالر الػاحج إلى أكثخ مغ

 9222تػماف مسا أدػ إلى اعتخاض التجار الحيغ يػاجيػف أزمات حادة تتسثل في
صعػبة الحرػؿ عمى الشقج األجشبي لتدييخ حخكة الػاردات ،وارتفاع األسعار

وتخاجع القػة الذخائية لمسػاششيغ ،واتيع روحاني االعالـ االجشبي والخئيذ االمخيكي

تخامب بذغ حخب اقترادية ونفدية لخمق ازمات مدتسخة في الجاخل االيخاني

()133

وفي ىحا االشار تعكذ خرائز االقتراد االيخاني عامل ضعف كبيخ وىي

تتسثل بسعاناتو مغ االعتساد الكبيخ عمى الشفط والغاز،الحؼ بات يعاني مغ ضعف
االستثسار في ىاذيغ القصاعيغ الحيػييغ بدبب العقػبات الجولية ،سيسا اف صادرات

الشفط االيخانية تخاجعت بحجة في عاـ  ،2218في ضل االندحاب السدتسخ لمعجيج

مغ شخكات الشفط الكبخػ ؾ (تػتاؿ الفخندية ،وروياؿ البخيصانية -اليػلشجية ) ،وقج

تخاجعت الرادرات االيخانية بشدبة  %16خالؿ الشرف االوؿ مغ حديخاف ،2218

وفي ذات الدياؽ شكل اتجاه الجوؿ االعزاء في مشطسة االوبظ الى رفع سقف

االنتاج في حديخاف  2218ازعاجا كبي اخ إليخاف ،الف رفع االنتاج في الدػؽ
سيفزي الى خفس اسعار الشفط ،والججيخ بالحكخ اف ىحا االتجاه جاء بتأييج روسيا

الحميف االستخاتيجي إليخاف ،ويعج ىحا القخار واحجا مغ التغيخات السمحػضة في

العالقات الخوسية -االيخانية عمى الداحة الدياسية خالؿ الفتخة االخيخة( ،)134كسا

يعاني االقتراد االيخاني مغ نقاط ضعف عجيجة اخخػ لعل اىسيا ارتفاع ندبة

السجيػنية والتزخع ،و ارتفاع ندبة الفقخ ،البصالة ،وعجد القصاع التجارؼ ،اثخ
الحدمة الججيجة مغ العقػبات االمخيكية ،كحلظ تعاني ايخاف ارتفاع حجع الدكاف
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عمى حجع الشسػ االقترادؼ ،االمخ الحؼ اثخ بجوره عمى انخفاض متػسط نريب
الفخد ،عمى الخغع مغ اف معصيات مداحة ايخاف قج مشحتيا امكانات اقترادية

كبيخة ،لكشيا لع تزع الذعب االيخاني في مراؼ الجوؿ الستقجمة مغ حيث مدتػػ
السعيذة ،بفعل حجع الدكاف الكبيخ إليخاف ،ىحا عجا تخريز الجولة لشدبة كبيخة
مغ مػاردىا لتعديد قجراتيا العدكخية والتكشمػجية ،ومسا يديج مػاشغ الزعف في
ايخاف انخفاض ندبة الشسػ االقترادؼ والسذاريع التشسػية ،مسا يديج ندبة الفقخ

والبصالة ويزعف مغ قػة الجولة االيخانية ويجعميا عخضة الختالالت سياسية

وامشية كبيخة ،ىحا فزال عغ مػاشغ الزعف الكبيخة نتيجة عجد القصاع الدراعي
والرشاعي عغ تػفيخ اىع الدمع االستخاتيجية ،سيسا القسح والدكخ واالرز،

()135

اذ

تدتػرد ايخاف مميػني شغ مغ الدكخ مغ الخارج ،مسا يعخضيا لقيػد وضغػط

سياسية مدتؿبال( ،)136وىحا بسجسمو سيؤثخ سمبا عمى قػة الجولة االيخانية .

 -7التفاعالت الرخاعية  :مغ نقاط الزعف اإليخانية ىػ العالقات السزصخبة مع
معطع دوؿ الجػار ،وال يعشي ىحا الخميج العخبي وحجه ،الحؼ تػرشت إيخاف في دعع

عسميات إرىابية كثيخة في البحخيغ ،اليسغ ،لبشاف ،الكػيت ،فإضافة لتمظ الجوؿ
ىشاؾ شاجيكدتاف التي تذكػ مغ عسميات اغتياؿ تقف خمفيا شيخاف ،وباكدتاف

التي تجعع إيخاف بعس فرائل البمػش فييا ،وتغحؼ الشعخة الصائؽية(،)137

وأفغاندتاف التي تجعع فييا شيخاف شالباف ،وأذربيجاف التي تجعع إيخاف خرسيا
المجود أرميشيا السديحية ،وتخكيا التي تعاني مغ عسمياتيا اإلرىابية وشخعت ببشاء

سػر يفرل بيشيا وبيغ حجود إيخاف ،وحتى العخاؽ السػالي ليا الحؼ يجرؾ بعس
سياسييو أف قػتو تعشي ضعف إيخاف ،ومغ ثع تدعى ايخاف الستشداخ حالة الكياف
الرييػني في استعجاء شعػب السشصقة التي تخزع لديصختيا عمى نحػ يخمق بيئة
()138

صالحة لتفجيخ مقاومة متشػعة ضجىا
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 -8االنهاك االستخاتيجي :مسا الريب ؼيو اف االعتساد عمى التجسعات السحىبية عسػما
في دولة ما يحتاج الى قػة كبيخة مغ دولة السخكد ،ليحقق صسػده وىػ غيخ متػافخ
بالذكل السصمػب في ايخاف ،ومغ ثع فانو اذا ضعفت دولة السخكد تحت تأثيخ

االنياؾ االستخاتيجي نتيجة التجخل في دوؿ الجػار ،فدػؼ نخػ السذيج الحؼ
حجث في االتحاد الدػفيتي الدابق يتكخر في ايخاف(.)139

نقاط القهة:

حجدت رؤية ايخاف العذخيشية ىجفيا الشيائي باف تربح ايخاف بحمػؿ عاـ

 2225بمجا متقجما ،وحائ اد السػقع االقترادؼ والعمسي والتقشي االوؿ في مشصقة

جشػب غخب اسيا(،)142

ترخ عمى بمػغ ىجفيا
ومغ ثع فأف إيخاف دولة تستمظ رؤية استخاتيجية
ّ
السخكدؼ وىػ تحقيق مكانة الجولة السخكد في فزائيا اإلقميسي الستعجد (غخب

آسيا) ،وتخػ الجراسة أف إيخاف لغ تبمغ ىحه السكانة حتى عاـ  2222بحكع
السعػقات الجاخمية والخارجية ،إال أف االتجاه العاـ لحخكتيا يذيخ إلى أنيا تديخ

وفخ في عالقاتيا الجولية واإلقميسية ،وىي
كخ ّ
نحػ ىحا اليجؼ ،رغع ما يبجو مغ ّ
تدتشج في ذلظ إلى إمكانيات "وسصى عميا"( ،)141مغ خالؿ تػضيف مقػمات القػة

الجيػبػليتيكية واالستخاتيجية التي تستمكيا والتي تشاولتيا الجراسة في السصمب
الثاني(السػقع الجغخافي ،الجػار عجد الدكاف ،الثخوة الصبيعية الشفط والغاز،

واالنتاج العمسي والثخوة البذخية وتصػيخ القجرات العدكخية والبخنامج الشػوؼ) ،فايخاف

تستمظ السػقع الجيػستخاتيجي السيع والسجاور لإلقميع العخبي ،كسا تسثل جدخ الخبط

والسعبخ بيغ العالع العخبي وجسيػريات اسيا الػسصى والقػقاز ،فزال عغ وقػع
ىحه الجولة في مػقع متػسط بيغ مدتػدعي الصاقة بيغ بحخ قدويغ في الذساؿ

والخميج العخبي في الجشػب ،ومسا يديج مغ اىسية ىحه الجولة امتالكيا لسكامغ

الصاقة السادية والخوحية ،مسا يديج مغ فاعمية ايخاف في التفكيخ الجيػبػليتيكي(،)142
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ومغ ىشا نجج اف تػضيف عشاصخ القػة في السعصيات الجيػبػليتيكية واالستخاتيجية

ساعجت ايخاف لتكػف دولة تستمظ دعائع ومقػمات قػة فاعمة ومؤثخة تجاه اقميسيا،

فزال عغ امتالؾ ايخاف حدمة اخخػ مغ عشاصخ القػة الشاعسة والخذشة والتي
تدعى لتػضيفيا لتحقيق اىجافيا االستخاتيجية ولعل اىع ىحه العشاصخ ىي:

-1البحهث العمسية والتقجم التكشمهجي :أدػ التقجـ التكشمػجي في ايخاف الى تصػيخ
قصاعيا الدراعي وكحلظ صشاعتيا السجنية والعدكخية السختمفة ،االمخ الحؼ اسيع في

تشػيع مرادر الشاتج السحمي االجسالي ،ولع تكتف ايخاف بشقل التكشمػجيا مغ
الخارج ،بل عسمت عمى تػليجىا وتػشيشيا مغ خالؿ البحػث العمسية والترشيع،

وحدب اخخ احرائيات البشظ العالسي بمغ االنفاؽ االيخاني عمى البحث العمسي

 6,432مميػف دوالر اؼ ما يعادؿ ثالثة اضعاؼ االنفاؽ السساثل في الجوؿ
العخبية( ،)143مغ ناحية ثانية البج مغ إيالء أىسية لمتصػر العمسي اإليخاني ،والحؼ

قج يؤسذ في السخاحل القادمة لقاعجة تداىع في الشيػض بذكل متدارع ،إذ تجؿ
البيانات السختمفة عمى أف إيخاف تحتل السختبة األولى عالسيا في معجؿ الشسػ في
اإلنتاج العمسي السشذػر ،ويتزاعف إنتاجيا كل ثالث سشػات ،كسا أف معجؿ نسػىا

في اإلنتاج العمسي يرل إلى  11ضعف السعجؿ العالسي ،كسا تحتل مختبة متقجمة
في الفخوع العمسية البحثية والتصبيؿية( ،)144بل اف ايخاف تجاوزت اسخائيل في مجاؿ
البحث العمسي وبفارؽ كبيخ(.)145

 -2تفعيل عشاصخ القهة الكامشة :تدعى ايخاف الستثسار وتػضيف التخكيبة السحىبية

لمجوؿ الػاقعة ضسغ نصاؽ مذخوعيا في السجاؿ الحيػؼ االوؿ سػريا والعخاؽ
واليسغ ولبشاف ودوؿ الخميج( ،)146ومغ ثع تعسل ايخاف عمى تفعيل عشاصخ القػة

الكامشة مغ خالؿ تػجيو القجرة عمى االستغالؿ(،)147

 -3غياب السذخوع العخبي :لعل العامل االىع الحؼ وفخ السشاخ إلنجاز قج ار مغ
اىجاؼ االستخاتيجية االيخانية ىػ حالة الغفمة ،واالفتقار الى الخؤية العخبية
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الػاضحة ،وقج وفخت حالة الزعف والتفخؽ لمبالد والذعػب السدتيجفة بيئة مشاسبة

لتحقيق تمظ االىجاؼ ،فزال عغ غياب اؼ مذخوع عخبي ازاء السذخوع االيخاني
والتخكي واالسخائيمي ,وغياب دور الجولة العخبية السخكد او القائج(.)148

 -4تػافخ عشرخ االدراؾ لجػ صانع القخار االيخاني بسقجرات الجولة القػمية السادية
وغيخ السادية وحجود الجور االيخاني ،والطخؼ االقميسي والجولي ،الحؼ يتيح إليخاف

دو ار فاعال ومؤث اخ مغ خالؿ شبكة مغ الحمفاء االستخاتيجييغ روسيا ،الريغ ،اليشج،

وعمى سبيل السثاؿ فاف ايخاف تعج بالشدبة الى روسيا شخيكا استخاتيجيا تقجـ ليا
الجعع في الذخؽ االوسط ،ؼيسا تتمقى مشيا دعسا مقابال في القػقاز واسيا

الػسصى(.)149

وانصالقا مغ ىحه السعصيات فاف ايخاف تيجؼ عبخ دعايتيا العدكخية الى

ارساؿ رسالة واضحة لمسجتسع الجولي ،بانيا دولة قادرة عمى مػاجية الزغػط

الجولية السفخوضة عمييا ،فيي قادرة عمى االنجاز والتحجيث في قجرتيا العدكخية،
كسا انيا تخيج البخىشة لمجاخل االيخاني باف نطاـ الجسيػرية االسالمية في ايخاف ال

يسكغ اف يخزع لإلمالءات االمخيكية ،وذلظ مغ خالؿ نسػذج االقتراد السقاوـ،
وباف الشطاـ الدياسي قادر عمى السزي بتصػيخ القجرات التدميحية االيخانية ،سيسا

في مجاؿ الرػاريخ الباليدتية والصائخات بجوف شيار واالسمحة الخؽيفة ,وفي ىحا
الدياؽ تعسل ايخاف عمى ارساؿ رسائل ذات مغدػ عدكخؼ لخرػميا عغ شخيق

نذخ مقاشع الفيجيػ الخاصة بالتجارب الراروخية والسشاورات العدكخية او ابخاز
التصػرات الستالحقة التي اصابت الرشاعات الجفاعية االيخانية في اآلونة االخيخة،

وذلظ عمى الخغع مغ تراعج حجة العقػبات االمخيكية عمييا والتي تؤثخ بذكل

واضح عمى اقتراد البالد ،والبج مغ التأكيج ىشا عمى اف الجعاية العدكخية االيخانية
تختكد عمى ابعاد رئيدة ،ىي شخرشة العجو ،و تزخيع التيجيج ،والسؤامخة ،وىي

ابعاد تدتصيع مغ خالليا ادامة الدخع لخصابيا الذعبػؼ الجيشي الثػرؼ القادر عمى
تػضيف الحػاضغ االجتساعية القخيبة مشيا ،بالذكل الحؼ يجعميا في حالة استعجاد
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دائع لس ػاجية االعجاء ،وشكمت تمظ االبعاد بجورىا االساس الحؼ انصمقت مشو ايخاف

في تبخيخ وجػد بخنامجيا الشػوؼ ،وتحجيث بخنامج صػاريخيا الباليدتية وشخعشة
تجخميا في العخاؽ وسػريا واليسغ ،بل واالكثخ مغ ذلظ قسع السعارضة الجاخمية
()152

السشجدة بدياساتيا الخارجية
الخاتسة:

استيجفت ىحه الجراسة بالخصج والتحميل بياف اثخ السقػمات الجيػبػليتيكية
والجيػستخاتيجية في تعديد قػة الجولة االيخانية وتحجيج مدتقبميا الجيػستخاتيجي،
وسعت الجراسة الى تحميل ابخز الثغخات والسعػقات الجاخمية والخارجية ،وبياف ابخز
السذكالت الجيػبػليتيكية في القػة االيخانية ،وتحجيج السدارات التي تسثل عػامل
قػة ليا ضسغ محيصيا االقميسي والجولي ،وتحجيج االتجاىات التي تسثل عػامل
ضعف ليا وتعسل عمى اعاقة جسػح القػة االيخانية الصامعة والصامحة الى الدعامة
االقميسية في السشصقة العخبية ،وفقا لمسفيػـ االستخاتيجي الحؼ يجسع بيغ بيغ
مختكدات القػة السادية والقػة السعشػية.
واستشجت الجراسة عمى حؿيقة استخاتيجية مفادىا انو ال وجػد لمقػة السصمقة او
الزعف السصمق ،ولكي يربح السؿياس مؿياسا شامال لقػة الجولة االيخانية سعت
الجراسة الى تػسيع نصاؽ السؿياس مغ اجل اف يتزسغ عشاصخ القػة والزعف
معا.
وبيشت الجراسة اف ايخاف مغ الشاحية الجيػبػليتيكية والجيػستخاتيجية تستمظ
مقػمات وعشاصخ قػة كبيخة وتستمظ القجرة عمى االستخجاـ الجيج ألدوات القػة
الشاعسة ولكشيا بشفذ الػقت تستمظ عشاصخ ضعف كبيخة ،فاذا كانت الحجود السائية
والبخية والسزائق تسثل السجاخل والسخارج إليخاف ،فانيا في الػقت نفدو تسثل القػة
والزعف ليا ،واذا كاف تعجد االقميات العخؾية والسحىبية عشرخ قػة إليخاف مغ
خالؿ استثسار وتػضيف الخرائز الجيسغخاؼية والسحىبية مغ اجل اف تجعل مغ
ىحه االقميات شخيانا اساسيا يشدجع مع اىجاؼ السجاؿ الحيػؼ االيخاني ،لكشو في
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نفذ الػقت تعجد ىحه االقميات يسثل عشرخ ضعف إليخاف مغ خالؿ ما تسثمو مغ
تيجيج حؿيقي لالستقخار الدياسي واالمشي في ايخاف فزال عغ اف ىحه الكيانات
العخؾية والسحىبية ليا امتجاد جغخافي في دوؿ اخخػ ،وقج تتدايج رغبتيا باالنفراؿ،
ومغ ثع فاف ىحا التعجد العخقي والسحىبي سيجعل مغ ايخاف دولة قابمة لالنفجار.
واوضحت الجراسة باف السشصقة العخبية شيجت مشح احتالؿ العخاؽ عاـ
 2223العجيج مغ التحػالت والرخاعات التي ساىست في التأثيخ عمى شبيعة
سياسات ايخاف تجاه السشصقة العخبية ،ؼبعج احتالؿ العخاؽ سقط السػازف االقميسي
إليخاف ،ومغ ثع بجأت ايخاف في الدعي لسج نفػذىا تجاه السشصقة العخبية مغ خالؿ
تػضيف كل مقػمات القػة الشاعسة والرمبة ،فزال عغ استثسار وتػضيف
التحػالت في البيئة السحمية واالقميسية العخبية والتي كانت بسثابة عػامل ضعف
وخمل في السشصقة العخبية مكشت ايخاف مغ تحقيق اىجافيا االستخاتيجية ،ولعل
العامل االىع الحؼ وفخ السشاخ إلنجاز قج ار مغ اىجاؼ االستخاتيجية االيخانية ىػ
حالة الغفمة ،واالفتقار الى الخؤية العخبية الػاضحة ،اذ وفخت حالة الزعف والتفخؽ
لمبالد والذعػب السدتيجفة بيئة مشاسبة لتحقيق تمظ االىجاؼ ،فزال عغ غياب اؼ
مذخوع عخبي ازاء السذخوع االيخاني والتخكي واالسخائيمي ,وغياب دور الجولة
العخبية السخكد او القائج.
وكذفت الجراسة باف ايخاف تدعى الى ارساؿ رسالة واضحة لمسجتسع الجولي
مفادىا انيا دولة قادرة عمى مػاجية الزغػط الجولية السفخوضة عمييا ،فيي قادرة
عمى االنجاز والتحجيث في قجرتيا العدكخية ،كسا انيا تخيج البخىشة لمجاخل االيخاني
بانيا ال يسكغ اف تخزع لإلمالءات االمخيكية ،وذلظ مغ خالؿ نسػذج االقتراد
السقاوـ ،وباف الشطاـ الدياسي قادر عمى السزي بتصػيخ القجرات التدميحية
االيخانية ،سيسا في مجاؿ الرػاريخ الباليدتية والصائخات بجوف شيار واالسمحة
ترخ عمى بمػغ ىجفيا
الخؽيفة ،ومغ ثع فأف إيخاف دولة تستمظ رؤية استخاتيجية
ّ
السخكدؼ وىػ تحقيق مكانة الجولة السخكد في فزائيا اإلقميسي الستعجد ،وتخػ
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الجراسة أف إيخاف لغ تبمغ ىحه السكانة حتى عاـ  2222بحكع السعػقات الجاخمية
والخارجية.
واف الباحث باستعخاضو ليحه السؤشخات انسا استشج في ذلظ الى الشتائج التي
تػصل الييا مغ خالؿ البحث في ثشايا الجراسة فزال عغ تػافخ بعس السعصيات
والسؤشخات التي استشج الييا في ذلظ ،وانصالقا مغ ىحه السعصيات تػصمت الجراسة
الى استشتاجات عجة لعل اىسيا االتي:
 -1بيشت الجراسة باف الجغخاؼية الدياسية تبحث في الجولة مغ وجية نطخ السجاؿ،
بيشسا الجيػبػلتكذ تبحث في السجاؿ مغ وجية نطخ الجولة ،فالجغخاؼية الدياسية
تجرس الػاقع ،بيشسا الجيػبػلتكذ تكخس اىجافيا لمسدتقبل.
 -2سعت ايخاف الى تػضيف مفخدات ججيجة لمقػة ،وىي القػة الشاعسة فزال عغ
تػضيف الخصاب الجيشي السحىبي الحؼ مكشيا مغ تحخيظ كثيخ مغ االقميات
السؤدلجة في بعس الجوؿ ضسغ فمدفتيا الجيشية.
 -3اعتسجت ايخاف عمى الرياغات الجيػبػليتيكية التي وضعيا مفكخو الجيػبػليتيظ
(ماىاف ،ماكشجر ،سبيكساف) ،اذ تقتخب ايخاف مغ نقصة االرتكاز الجغخافي في
نطخية قمب االرض التي وضعيا ماكشجر ،ومغ ثع فاف االستخاتيجية االيخانية تؤكج
عمى انيا قػة قادرة عمى بدط ـيسشتيا عمى جل مشصقة الذخؽ االوسط مدتشجة الى
ما تسمكو مغ السقػمات الجيػبػليتيكية والجيػستخاتيجية ،ومغ ىشا اخحت تديخ
ضسغ فخضية مفادىا اف الشفاذ الى الذخؽ االوسط يكػف عغ شخيق تحذيج
االقميات الذيعية ودعػتيا لمثػرة عمى االنطسة الدياسية فييا ،ومغ ثع تسكيشيا مغ
الديصخة عمى ىحه االنطسة.
 -4اف تػضيف عشاصخ القػة في السعصيات الجيػبػليتيكية واالستخاتيجية ساعجت ايخاف
لتكػف دولة تستمظ دعائع ومقػمات قػة فاعمة ومؤثخة تجاه محيصيا االقميسي
والجولي.
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 -5بيشت الجراسة انو عمى الخغع مغ حيػية مػقع ايخاف الجغخافي بالشدبة لجوؿ الجػار
اال انو خمق ىاجدا قػميا ومحىبيا مزافا ليحه الجولة ،اذ تقع في محيط جمو عخبي
ذو تػجو مختمف ،وىحا االمخ افزى الى خمق بيئة صخاع مع محيصيا االقميسي.
 -6ادت احجاث  12حديخاف  2214الى زيادة التغمغل االيخاني داخل العسق االمشي
العخاقي مغ بػابات الجعع والسدانجة واالستذارة والتػجيو.
 -7تحتل ايخاف مكانة بارزة في السعادلة االقميسية والجولية نط اخ ألىسية مػقعيا
الجيػبػليتيكي ،سيسا بعج ازدياد اىسية السػقعيغ االستخاتيجييغ الذسالي والجشػبي
إليخاف مغ خالؿ ما تستمكو ىاتاف السشصقتاف مغ احتياشي محىبي ومادؼ كبيخ.
 -8اوضحت الجراسة باف الذكل الجغخافي غيخ السشتطع قج خجـ ايخاف مغ ناحية ووفخ
لقػاتيا السدمحة السداحات البخية الالزمة إلجخاء مشاوراتيا التعبػية ،ومغ جية
اخخػ شكل معزمة كبيخة في مخاؾبة حجودىا البخية.
 -9كذفت الجراسة باف اضالع الجولة االيخانية ال تدتصيع اف تقجـ اشا ار دفاعيا مشيعا،
سيسا اف مشاشق االضالع االيخانية السختمفة تعاني مغ وجػد اقميات محىبية وعخؾية
ولغػية لع تشجمج مع اىجاؼ الجولة االيخانية.
-12تبخز ضعف استخاتيجية السػقع البحخؼ إليخاف في اف البحخ لع يكغ حاج اد شبيعيا
فاعال بيشيا وبيغ مرادر التيجيج الخارجي القادـ ليا مغ جية الذساؿ ،كسا بيشت
الجراسة باف الحجود السائية والبخية والسزايق تسثل السجاخل والسخارج إليخاف لكشيا
في نفذ الػقت تسثل نقصة القػة والزعف ليا.
-11بيشت الجراسة باف خرائز االقتراد االيخاني تعكذ عامل ضعف كبيخ ،وىي
تتسثل بسعاناتو مغ االعتساد الكثيف عمى الشفط والغاز ،الحؼ اصبح يعاني مغ
ضعف االستثسارات االجشبية في ىحيغ القصاعيغ بدبب العقػبات الجولية .
ِ
تكتف بشقل التكشمػجيا مغ الخارج بل عسمت عمى
 -12كذفت الجراسة باف ايخاف لع
تػشيشيا عغ شخيق البحػث العمسية والترشيع واالبتكار ،مسا افزى الى تصػيخ
قصاعيا الدراعي وتحجيث صشاعتيا السجنية والعدكخية .
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 -13تدعى ايخاف إلى ابقاء االوضاع االقميسية في السشصقة ضسغ اشار الفػضى السجارة
واستشداؼ القػػ االقميسية والجولية السشافدة ليا عغ شخيق تػضيف جيػبيا وادوات
نفػذىا بالسشصقة.
بيشت الجراسة باف العامل االىع الحؼ وفخ السشاخ لتحقيق قجر كبيخ مػغ اىػجاؼ
االسػػتخاتيجية االيخانيػػة ىػػػ حالػػة الغفمػػة وغيػػاب الخؤيػػة العخبيػػة الػاضػػحة ،وقػػج وفػػخت
حالة الزعف العخبية بيئة مشاسبة لمتجخالت اإليخانية بذكل كبيخ.
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الههامر والسرادر
()1عسررخ احسررج قررجور ،شرركل الجولررة واثررخر فرري مخفررق االمررن ،مكتبررة مررج هلي ،القرراهخة ،ط،1997 ،1
ص.96

()2عسخ الفاروق ،قهة الجولة ،مكتبة مج هلي ،القاهخة ،1992 ،ص.73
()3عسخ احسج قجور ،السخجع الدا ق ،ص.94

()4اسساعيل صبخي فخيج ،العالقات الدياسية الجولية ،ط ،5ذات الدالسل لمطباعة والشذرخ،1533 ،
ص.25

()5عسخ احسج قجور ،السخجع الدا ق ،ص.94
()6عبرررج القرررادر

فهسررري ،مرررجخل الرررة دراسرررة االسرررتخاتيجية ،جامعرررة بغرررجاد،ط،2004 ،1ص،48

ويقرررج بالعامررل الجغخافرري الحيررد السكرراني الررحي تذررغمج الجولررة وتتهاجررج يررج ضررسن رقعررة مررن

االرض وهرره يتسثررل شهعيررة وطبيعررة مهاردهررا وحجررم اقميسهررا مررن حيررث ضرريقج واتدرراعج و ررحل

مهقعهررا وعررجد الدرركان فيهررا ،ررل هررحر العهامررل تعررج مكهنررا اصرريال فرري شرراء الحيرراة الدياسررية

واالجتساعية لمجولة ،لسديج مرن التفاصريل يشظرخ :صرالح الرجين الذرامي ،دراسرات فري الجغ اخ يرة

الدياسرررية ،يرررخوت ،دار الشهزرررة العخبيرررة ،1971،ص.19و رررحل

سررريج عرررخب الرررجمشههري،

السجخل الة الجغ اخ ية الدياسية ،القاهخة دار عسار ،1980،ص.37

) (7وليج عبج الحي ،شية القهر االيخانية وافاقها ،مخ د الجديخة لمجراسات متاح عمة الخابط:
http://www.studies.aljazeera.net–ar–files-iranandstrenngthactors
.2018/1/30
) (8عبج القادر ،السخجع الدا ق ،ص.54

()9يامن خالج سيهف ،واقع التهازن الجولي بعج الحخب الباردة واحتساالترج السدرتقبمية ،الهيئرة العامرة
الدهرية لمكتاب ،دمذق  ،2010ص.54

()10مذتاق خميل ا خاهيم ،الفخق في الجغ اخ ية الدياسية وعمم الجيهبهليتكذ ،متاح عمة الخابط
https://www.facebook.com\permalink.php
تاريخ الجخهل 2018/1/30
()11

حسدة عمهان ،االسذ والسفاهيم لعمم الجيهبهليتكذ ،متاح عمة الخابط :

تاريخ الجخهل 2018/1/29

https://teleram.me\nabaa_news
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()12احسرررج محسرررهد عبرررجه ،فررري اصرررهل الجغ اخ يرررة الدياسرررية ،مكتبرررة الشهزرررة السررررخية القررراهخة،
 ،1984ص :6ولسديررج مررن التفاصرريل حررهل هررحا السهضررهع يشظررخ الررة :امررين محسررهد عبررجه،

دراسررررررررات فرررررررري الجغ اخ يررررررررة الدياسررررررررية لمعررررررررالم السعاصررررررررخ ،القرررررررراهخة ،مكتبررررررررة الشهزررررررررة

العخبية،1969،ص.907

()13عسرخ احسرج قررجور ،السخجرع الدررا ق ص ،106-98و رحل يشظرخ الررة ا رخاهيم احسررج سرعيج ،مررا
ين الجغ اخ ية الدياسية ومخاطخ الجيهبهليتكذ والعهلسة ،دار نذخ االوائرل ،دمذرق2006 ،

ص.7

()14عبج القادر

فهسي ،مجخل الة دراسة االستخاتيجية ،مخجع سبق ذ خر ،ص.55-54

()15عسخ احسج قجور ،مخجع سبق ذ خر ،ص.100
()16عبج القادر

فهسي ،،مخجع سا ق ص،55ص.57

()17صالح فكخي "نظخيات الجيهبهليتكذ" ،دار الجراسات لمشذخ والتهزيع القاهخة ،1993،ص.125
()18عسررخ احسررج قررجور ،السخجررع الدررا ق ص 104-908و ررحل يشظررخ الررة
العامررة فررري الجغ اخ يررة الدياسرررية و الجيهبهليتيرر

ريرراض ،االصررهل

ط 2دار الشهزرررة العخبيررة ،يرررخوت1979 ،

ص ،35ولسديج من التفاصيل يشظخ الة السخاجع االتية:

 -صررالح الررجين شررامي ،دراسررات فرري الجغ اخ يررة الدياسررية ،دار الشهزررة العخبيررة ،يررخوت1971 ،

ص.21
S.W. Wooldridge &W.G. East: The spirit and purposes of Geography,
Hatchinson, London ,1951, P.123; H.Weigest, Principles of political
geography, Now York , 1975 P.14.
()19يامن خالج سيهف واقع التهازن الجولي ،السخجع سابقا ص.54
()20سرريج عرردب الررجمشههري ،السررجخل الررة الجغ اخ يررة الدياسررية لمجولررة ،دار عسررار ،القرراهخة ،1987
ص.38

()21عسخ احسج قجور ،السخجع الدا ق ص.100
()22عبج القادر

()23مرطفة امل
.30

فهسي ،مجخل الة دراسة االستخاتيجية ،السخجع الدا ق ص.1995 ،49

 ،التهازن االستخاتيجي ،مخ د االهخام لمتخجسرة والشذرخ القراهخة ،ط 1ص-25

()24عسخ احسج قجور ،شكل الجولة السرجر الدا ق ص.102
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()25عبج القادر

()26عبج الدتار
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فهسي ،السخجع الدا ق،ص.5

شيت ،السخجع الدا ق ،ص.53

()27عسخ الفاروق سيهسي ،السخجع الدا ق ،ص.111-91
()28عسخ احسج قجور ،السخجع الدا ق ص.103
()29

حسدة عمهان ،االسذ والسفاهيم لعمم الجيهبهليتكذ ،السرجر الدا ق ص.7

()30عبج القادر

فهسي ،السخجع الدا ق ص.55

()32عبج الدتار

قخور ،السخجع الدا ق ص.82

()31عسخ احسج قجور ،السخجع الدا ق ص.101
()33عسخ احسج قجور ،السخجع الدا ق ص101
()34

حسدة عمهان ،السخجع الدا ق تاريخ القهل 2018/30

()35عسخ احسج قجور ،السخجع الدا ق ص.250
()36عبج القادر

فهسي ،السخجع الدا ق ص.83

()37عبج القادر

فهسي ،السخجع الدا ق ص.84

()38عبج القادر

 ،السخجع الدا ق ص.85

()39صبخي مرطفة البياتي ،قياس قهة الجولة،مجمة السدرتقبل العخبري ،العرجد  ،277مخ رد دراسرات
الهحجة العخبيرة ،يرخوت ،2002،ص ،34و رحل انظرخ جسرال عمري زهخان،قيراس قرهة الجولرة،
اطررار تحميمرري لجراسررة الر رخاع العخبرري االسرخائيمي ،السدررتقبل العخبرري ،الدررشة  ،13العررجد ،146

ا خيل  ،1991ص .45

()40عسخ احسج قجور ،السخجع الدا ق ،ص .255

()41عسخ الفاروق سيج رجب ،قهة الجولة ،السخجع الدا ق ،ص.230

()42عبج السجيج فخاج ،القرهة الذراممة لمجولرة ،مؤشرخات وقياسرات ،خاسرات اسرتخاتيجية ،العرجد،50 ،
مخ د االهخام لمجراسات االستخاتيجية ،القاهخة ،1997 ،ص.7-1

()43عسخ احسج قجور السخجع الدا ق ،ص.256
( )44مررررطفة امرررل
()45

 ،الترررهازن االسرررتخاتيجي فررري الذرررخق االوسرررط ،مخ رررد االهرررخام لمجراسررررات

االستخاتيجية ،ط ،1القاهخة،1995 ،ص.25

صادق اسساعيل ،ايخان الة اين ،العخبي لمشذخ والتهزيع ،القاهخة ،2010 ،ص.12
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()46نبيل العتهم ،الجغ اخ ية الدياسية اطار تحميمي لقياس قهة ايرخان ،مجمرة الشهزرة ،العرجد الخابرع،
()47

اكتهبخ ،مية االقتراد والعمهم الدياسية ،جامعة القاهخة ،مرخ ،2011 ،ص.151
صادق اسساعيل ،السخجع الدا ق ،ص.12

()48احسرررررج مهابرررررة ،ايرررررخان والخمررررريج ،الدياسرررررة الجولية،العرررررجد ،105مخ رررررد االهرررررخام لمجراسرررررات
االستخاتيجية ،1991،ص.97

()49مرطفة شفيق ،قياس قهة الجولة االيخانية ،رسرالة ماجدرتيخ،كمية االقترراد والعمرهم الدياسرية،

جامعة القاهخة ،2012 ،ص.38
(50) Washington : Gpo for tha Libray of Congress p38. Iran: A Country, :
)Helen Chapin metz, (ed.
()51نبيل معتهم ،السخجع الدا ق ،ص.152
()52شيساء عمي

 ،محجدات القهة العدكخية إليخان ،رسالة ماجدتيخ ،مية العمهم الدياسية،

جامعة القاهخة ،2009 ،ص.48

()53اشخف

ذ  ،تطهر االمن االقميسي الخميجي مشح عام  ،2003رسالة ماجدتيخ ،مية

االقتراد والعمهم الدياسية ،القاهخة، 2009 ،ص.140

()54

صادق ،السخجع الدا ق ،ص.12

()55مهسهعة مقاتل من الرحخاء عمة الخابط:
http://www.mogatel.com.apenshare.bchoth/dwal/medni/Iran.secoz.d
oe.ev.htm
()56نبيل العتهم،السخجع الدا ق.153 ،
()57نبيل السعتهم ،السخجع الدا ق ،ص.154
()58مرطفة امل ،السخجع الدا ق ،ص.25
()59جاسررررم

طررررج ،اثررررخ ثررررهرات الخبيررررع العخبرررري ،رسررررالة ماجدررررتيخ ،معهررررج البحررررهث والجراسررررات

العخبية،القاهخة،2013،ص.195

()60مرطفة امل ،السخجع الدا ق،ص.118
()61

صادق ،من الذار الة نجاة ،السخجع الدا ق ،ص.195

()62نبيررررل السعتررررهم ،السخجررررع الدررررا ق ،ص ،156ولسديررررج مررررن التفاصرررريل حررررهل هررررحا السهضررررهع
يشظخ:عبراس الحرجيثي ،نظخيرات الدريطخة االسرتخاتيجية وصرخاع الحزرارات ،دار اسرامة لمشذررخ،
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ا رررخاهيم احسرررج سرررعيج ،مرررا رررين الجغ اخ يرررة الدياسرررية

ومخاطخ الجيهبهليتي  ،دار االوائل ،دمذق ،2006 ،ص.88

()63نبيررل العتررهم ،السخجررع الدررا ق،ص ،156ولسديررج مررن التفاصرريل حررهل هررحا السهضررهع انظررخ-:
عباس الحجيثي ،نظخية الديطخة االستخاتيجية وصخاع الحزرارات ،دار اسرامة ،عسران،2004،

ص ,50رحل انظرخ :ا رخاهيم احسرج سررعيج مرا ررين الجغ اخ يرا الدياسررية ومخراطخ الجيهبررهلتكذ،
()64

دار االوائل ،دمذق  ،2006ص.88
صادق ،السخجع الدا ق ،ص.15

()65فخاس الياس ،مخ دية العخاق في العقل االستخاتيجي االيخاني ،السعهج الجولي لمجراسات االيخانية،
ط ،2018 ،1ص ،23ص.28

()66دور ايخان االقميسي ،تقخيخ استخاتيجي ،مهقع االمارات في  15ديدسبخ ،2014

http://cutt.us/q6N8 .

()67فهج مدبان ،العالقات مع ايخان في ضهء السهقع الجغخافي ،جامعة البرخة ،مخ د الجراسات
االيخانية ،2002 ،ص.43

()68عبج الههاب القراب ،التأثيخ الجيه-استخاتيجي لدياسة التدمح اإليخانية ،دراسات استخاتيجية،
العجد  ،8جامعة بغجاد ،مخ د الجراسات الجولية ،2000 ،ص . 12

()69عسخ احسج قجور ،شكل الجولة ،السخجع الدا ق ،ص.130
()70مرطفة امل ،السخجع الدا ق ،ص .155

()71عسخ احسج قجور ،السخجع الدا ق،ص .155
()72نبيل السعتهم ،السخجع الدا ق ،ص.155
()73نبيل السعتهم ،السخجع الدا ق ،ص.155
()74مرطفة امل

 ،التهازن االستخاتيجي ،السخجع الدا ق.119 ،

()75ايرررررررررررررررررررخان االفررررررررررررررررررراق االقتررررررررررررررررررررادية ،البشررررررررررررررررررر الرررررررررررررررررررجولي عمرررررررررررررررررررة الرررررررررررررررررررخابط:
https://www.albankaldawli.org/ar/country/iran/overview
()76شررريساء عمررري ،محرررجدات القرررهة العدررركخية االيخانيرررة ،السخجرررع الدرررا ق ،ص ،500ولسديرررج مرررن
التفاصيل حرهل هرحا السهضرهع يشظرخ :هشرجي نراي
من االزمة الة السرالحة ()2001 -1979
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( )77خنامج االمم الستحجة االنسائي ،تقجيخات التشسية البذخية ،الثخوة الحقيقية لألمم ،واششطن

 ،2011ص.188
(78) http://www.iissorg/publications/military-balance-the-military
()79شيساء هاء الجين ،السجتسع الجولي وتغيخ قهاعج التشسية في ايخان،مجمة الجيسقخاطية ،مخ د
االهخام لمجراسات االستخاتيجية ،القاهخة ،العجد،2012 ،45 ،ص.146

()80مرطفة شفيق عالم ،السخجع الدا ق،ص.41
()81نبيل السعتهم ،السخجع الدا ق،ص.168
()82اشخف

ذ  ،رؤية دول مجمذ التعاون الخميجي لمبخنامج الشهوي االيخاني ،مجمة مختارات

ايخانية ،مخ د االهخام لمجراسات االستخاتيجية،القاهخة ،العجد،2005،62 ،ص.113

()83شيساء عمي

 ،محجدات القهة العدكخية إليخان(  )2007 -1979السخجع الدا ق ،ص.54

()84يحية داؤود عباس ،تاريخ البتخول ،مختارات ايخانية ،عجد  ،2007 ،81ص.27
()85نبيل العتهم ،السخجع الدا ق ،ص .168

()86مغاوري شمبي ،االقتراد االيخاني،الدياسة الجولية ،عجد،2007 ،69ص.124
()87شيساء عمي  ،السخجع الدا ق ،ص.56
(88)hattp:// data world book org indicator Nv. Ind ToT.25.
()89نبيل السعتهم ،السخجع الدا ق ،ص.165
()90احسج امل ،السخجع الدا ق ،ص.117

()91تقخيرررررررررخ الحالرررررررررة االيخانيرررررررررة  ،2018السعهرررررررررج الرررررررررجولي لمجراسرررررررررات االيخانيرررررررررة ،ص،21
https://rasanah-iiis.org
()92تقخيخ الحالة االيخانية  ،2018السخجع الدا ق ،ص.19
()93احراءات ايخانية ،مختارات ايخانية ،العجد 2011 ،125،ص .109

()94عررررادل سررررميسان ،التررررهازن العدرررركخي فرررري الذررررخق االوسررررط ،الدياسررررة الجوليررررة ،العررررجد ،155
،2004ص.234

()95جسررال سررشج الدررهيجي،الشظام االمشرري فرري الخمرريج العخبي،مخ ررد االمررارات لمجراسررات االسررتخاتيجية،

ط ،1االمارات ،2008 ،ص.58
(96)Anthony H. cord desman , the Golf military balance 2010, center for
strategy & international studies Washington Dc . 2010. P. 15.
(97)http://www.Parlimant.Uk/briefings/snia-04264
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()98نبيل السعتهم ،السخجع الدا ق ،ص.169

()99مرطفة شفيق عالم ،السخجع الدا ق ،ص.74
(100)http://www.globalsecurity.Org/military.world/iran/industry.htm
()101خالررج نرراي  ،الشظررام االقميسرري العخبرري ،مجم رة شررؤون عخبيررة ،االمانررة العامررة لجامعررة الررجول
العخبية ،القاهخة ،العجد  ،2001 ،148ص.184

()102مسجوح انيذ فتحي ،االمن القهمي االيخاني ،السخجع الدا ق،ص .285
()103شيساء عمي

 ،السخجع الدا ق ،ص.47

()104ايسرررن سرررالم ،مرررن العقهبرررات الرررة التحخيرررخ ،مجمرررة مخترررارات ايخانيرررة ،عرررجد ،2012 ،140
ص.110

()105عبج ه عبج الكخيم ،االمن والتهازن العدكخي ،مجمة شرؤون خميجيرة ،مخ رد الخمريج لمجراسرات
االستخاتيجية ،لشجن ،العجد ،2010 ،63،ص.15

()106فرررخاس اليررراس ،مخ ديرررة العرررخاق فررري العقرررل االسرررتخاتيجي االيخانررري ،السعهرررج الرررجولي لمجراسرررات
االيخانية ،ط ،2018 ،1ص.23

()107

ن صقخ الدمسي ،الجيهبهليت الذيعي الهاقع والسدتقبل ،مجمة الجراسات االيخانيرة ،العرجد

االول ،ديدسبخ  ،2016مخ د الخميج لمجراسات االيخانية ،متاح عمة الخابط:
http://www.albainah.net/items
()108زي القجرات العدكخية االيخانية ،التقخيخ االستخاتيجي العدكخي ،عمة الخابط:
https://www.thebaghdadpost.com/ar/Story/15774
()109مرطفة شرفيق عرالم ،قيراس قرهة الجولرة االيخانيرة وترهازن القرهن فري مشطقرة الخمريج العخبري،
رسالة ماجدتيخ ،مية االقتراد والعمهم الدياسية ،جامعة القاهخة ،2012،ص .27

()110مرطفة شفيق السخجع الدا ق ص .30

()111نبيل العتهم ،السخجع الدا ق ،ص .175
()112نبيل العتهم ،السخجع الدا ق،ص.177

()113نبيل العتهم ،السخجع الدا ق ص .176

()114حدن الخشيجي ،عهامل القهة والزعف في االستخاتيجية االيخانية ،متاح عمة الخابط-:
http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=5977
ن صقخ الدمسي ،الجيهبهليت الذيعي السخجع الدا ق ص 62
()115
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()116حدن الخشيجي ،السخجع الدا ق.

()117تقخيخ الحالج االيخانية  ،2018السعهج الجولي لمجراسات االيخانية
https://rasanah-iiis.org
()118وليج عبج الحي ،شية القرهة االيخانيرة وافاقهرا السدرتقبمية ،مخ رد الجديرخة لمجراسرات ،متراح عمرة

ال اخبط-:
http://studies.aljazeera.net/ar/files/iranandstrengthfactors/2013/04/2013
()119نبيل العتهم ،السخجع الدا ق ،ص .153
()120شيساء عمي

 ،محجدات القهة االيخانية ،رسالة ماجدتيخ ،مية االقترراد والعمرهم الدياسرية،

جامعة القاهخة.2009 ،ص.93

ذ  ،دول الخميج وايخان قزايا الرخاع واستخاتيجيات السهاجهة ،عمة الخابط -:
()121اشخف
www.arabiang.cis.org
()122زي القجرات العدكخية االيخانية ،التقخيخ االستخاتيجي العدكخي ،السخجع الدا ق.
()123نبيل السعتهم السخجع الدا ق ص.176

()124فخاس الياس ،التهجج االيخاني في مزيق هخمد،عمة الخابط-:
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/iransposturing-on-the-strait-of-hormul
()125تقخيخ الحالة االيخانية  ،2018السخجع الدا ق ص.15
()126نبيل السعتهم السخجع الدا ق ،ص.177

()127القهن االجتساعية في السجتسع االيخاني ،السعهج السرخي لمجراسات ،متاح عمة الخابط-:

https://eipss-eg.org.

()128تعرج ايرخان مررن اكبرخ مهخبرري السخرجرات فرري العرالم ،فهري اكبررخ مدرتهرد لالفيررهن االفغراني واحررج
اكبخ مشتجي الهيخيهن في العالم ،ويأتي  % 95من الهيخيهن في اذربيجان من ايخان ،في حين

ترجر الكسية نفدها من اذربيجان الة الدهق االوربيرة ،لسديرج مرن التفاصريل يشظرخ الرة :ايرخان
عاصسة السخجرات في العالم ،الخميج اون الين عمة الخابط:

http://alkhaleejonline.net
()129نبيل السعتهم ،السخجع الدا ق ،ص.177
()130طهخان وخط الدالزل ،عمة الخابطTehran. Embassy .ga :
(131) https://mawdoo3.com
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تاثير الوقوهات االستراتيجية

()132نبيل السعتهم ،السخجع الدا ق،ص .157

()133تقخيخ الحالة االيخانية  ،2018السخجع الدا ق ص.17
()134تقخيخ الحالة االيخانية  ،2018السخجع الدا ق ص.24
()135نبيل السعتهم ،السخجع الدا ق ،ص .178

()136قشاة العالم ،ايخان واالكتفاء الحاتي ،االربعاء  ،29اغدطذ ,2018 ،عمة الخابط:
www.alalam.ir.new
()137اميخ سعج ،نقاط ضعف ايخان في محيطها االقميسي ،مجمة البيان ،عمة الخابط-:
http://almoslim.net/node/282335.

()138اميخ سعج ،السخجع الدا ق.
()139

ن صقخ الدمسي ،الجيهبهليت الذيعي ،السخجع الدا ق ،ص.60

()140ايخان في افق  ،2025السخ د العخبي لألبحاث والدياسات ،قطخ ،2016 ،ص.2

()141وليج عبج الحي ،شية القهة االيخانية وافاقها ،مخ د الجديخة لمجراسات-:
http://studies.aljazeera.net/ar/files/iranandstrengthfactors
()142نبيل السعتهم ،السخجع الدا ق ،ص .147
()143صباح نعهش ،االقتراد االيخاني ،البيت الخميجي لمجراسات .2018
https://gulfhouse.org/posts/1876
()144وليج عبج الحي ،السخجع الدا ق.
()145هارش يشهن ،ايخان والبحث العمسي. mubasher . Aljazeera. Net ،
()146

ن صقخ الدمسي ،الجيهبهلت الذيعي الهاقع والسدتقبل ،السخجع الدا ق ،ص .59

()147مخور حامج ،شاء الشظام االقميسي ،السكتب العخبي لمسعارف ،عمة الخابط-:
Pst1mKzFPJbeP8u72lDo&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwiEo9fDhLPdA
ن صقخ ،السخجع الدا ق ،ص .60
()148
()149فاطسة العسادي ،ايخان وروسيا ،مخ د الجديخة لمجراساتstudies Aljazeera. Net. ،

()150ف رخاس اليرراس ،الجعايررة العدرركخية االيخانيررة االخفاقررات والشجاحررات ،معهررج واشررشطن لدياسررات
الذخق االدنة ،عمة الخابط:

https://www.washingtoninstitute.org
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