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 تتمتع منطقة غرب آسيا مبوقع جغرايف متميز حيث تتجاور فيها العديد من الدول التي 
كانت ومازالت تجمع بينها مناسباٌت ووشائُج تاريخيٌة وثقافيٌة واقتصاديٌة كربى.

الحقيقة هي أنَّ إيران بالرغم من متيُّزها من الناحية التاريخية وهويتها الوجودية التي تعود 
إىل قرون وحقب طويلة، إاّل أنها تواصلت مع مختلف البلدان الجارة والبعيدة. والسيام يف العقود 
األخرية إذ بلغت العالقات الثنائية مع تلك البلدان من خالل تنمية جسور التواصل الدويل والتقارب 

من خالل الطرق الهوائية والبحرية وتحسني السبل والعالقات التجارية واالقتصادية.

وعىل سبيل املثال، فقد ازدهر تصدير السلع الزراعية والصناعية اإليرانية إىل البلدان الواقعة 
الرأساملية واالستهالكية  السلع  السنوات األخرية، وزاد استرياد  للخليج يف  الجنوبية  الشواطئ  عىل 
من اإلمارات العربية املتحدة إىل إيران بشكل كبري حيث زاد حجم االسترياد عموماً خالل السنوات 

املاضية عن طريق ديب.

أّما يف الوقت الحايل، فقد ازداد حجم رأس املال اإليراين يف اإلمارات بشكل كبري، ناهيك   
عن أنَّ الكثري من القوى العاملة البسيطة أو املتخصصة خاصة يف قطر والكويت واإلمارات العربية 

املتحدة والبحرين كان يتم توفريها من املواطنني اإليرانيني يف املقاطعات الجنوبية من البالد.

كام أنَّ العالقات يف املجاالت التجارية والسياحة مع العراق وتركيا والكويت واإلمارات بلغت 
أوجها، إضافة إىل السياحة الدينية ألداء مناسك الحج يف اململكة العربية السعودية وزيارة املراقد 

املقدسة يف سوريا.

والواقع هو أنَّ منطقة غرب آسيا ال تُعدُّ مهمًة إليران من الناحية السياسية فحسب، بل إنها 
تحتل أهمية كربى من مختلف النواحي االقتصادية والتجارية واملالية إضافًة إىل مكانتها املهمة يف 

االسرتاتيجيات الدبلوماسية إليران. 

ور املهم ملصادر الطاقة مثل النفط والغاز والبرتوكيامويات  يف هذا اإلطار، يجب النظر إىل الدَّ
إيران  بني  والرصاع(  املنافسة  حيث  )ومن  للتعاون  مشرتكة  كمنصة  عنها  االستغناء  ميكن  ال  التي 
وهذه الدول. كام نعلم، فإن بعض الدول يف جنوب الخليج، مثل اململكة العربية السعودية وقطر 
والكويت والبحرين واإلمارات العربية املتحدة أعضاء يف أوبك ولديها مصادر نفطية وغازية مشرتكة 

مع جمهورية إيران اإلسالمية، وبالتايل فإنَّ لها عالقاٍت اقتصاديًة مع إيران.

وعىل هذا األساس، فإنَّ االطالع واإلرشاف عىل االتجاهات االقتصادية والصناعية والتجارية 
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واملالية لهذه البلدان يُعدُّ أمراً مهامً جداً بالنسبة للمؤسسات واألجهزة صانعة القرارات والسياسات 
االقتصادية واألمنية يف البالد، ال سيام وأنَّ هذه الدول وبعد إدراكها لرضورة التنمية املنظمة واملوحدة، 
تابعت وخالل السنوات األخرية موضوع تحديد وصياغة خطط كلية للتنمية املجتمعية، وذلك عرَب 
استشارة القوى الكربى واملتطورة ومؤسسات التنمية الدولية مبا فيها صندوق النقد الدويل والبنك 

الدويل وأيضاً من خالل التشاور والتفاعل مع الرشكات االستشارية األوروبية واألمريكية.

وقد توجهت هذه الدول، وبناًء عىل خطط التنمية الشاملة هذه، إىل تنفيذ تلك القرارات 
بعد إعداد الوثائق األولية وتنظيمها والتصویت علیها. إنَّ طبيعَة مسار الحركة والتنمية يف هذه 
البلدان ومجتمعاتها أمٌر ميكن التنبؤ به )وإْن كان ذلك مع بعض التغيريات التي تحدث بسبب عدم 

اليقني البيئي(.

البالد امتالك معرفة دقيقة  لذلك، يجب عىل املحلّلني والباحثني واملسؤولني الحكوميني يف 
الربامج يف دول غرب آسيا، وأْن  وحديثة وشاملة ملحتوى وَجودِة وأبعاد وأهداف وتفاصيل هذه 
يف   2030 برنامج  )مثل  محاورها  وتنفيذ  تطبيق  ملستوى  الكامل  العلمي  اإلرشاف  من  يتمكنوا 
اململكة العربية السعودية(. إنَّ المتالك مسؤويل البالد العلم والوعي والدراسة لهذه الربامج أهميًة 

اسرتاتيجية من ناحيتني.

أ( يف مجال التعاون اإلقليمي:  

كام ذكرنا، فإنَّ جمهورية إيران اإلسالمية ملزمٌة باملشاركة يف بعض مجاالت التعاون اإلقليمي 
والتفاعل مع جريانها القريبني والبعيدين يف منطقة غرب آسيا، ال سيام يف مجاالت مثل السياحة 
الدينية كالحج والزيارة، والنفط والغاز والبرتوكيامويات والبحار واملياه املشرتكة املوارد مثل شحن 
تجاريًة لبيع  السفن والبيئة وما شابه ذلك، وينبغي اعتباُر معظِم هذه البلدان، ُوجهاٍت وأسواقاً 
االقتصادي  للوضع  العميق  الفهَم  فإنَّ  لذلك،  الهندسية.  والخدمات  والزراعية  الصناعية  املنتجات 
لهذه الدول وأهدافها وخططها التنموية أمٌر مهٌم جداً وبتحقق هذا الفهم تتوفر إمكانية التعاون 
البلدان، سيتم تحديد  التنمية يف هذه  الصحيح لخطط  الفهم  الثنايئ. وبعبارة أخرى، فمن خالل 
القدرات واإلمكانات املتوفرة للتعاون االقتصادي وسيتم تحديد اآلليات املتعلقة باألنشطة املشرتكة.

 ب( من حيث املنافسة االقتصادية: 

انطالقاً من وجهة نظر املدرسة الواقعية، فإنَّ امتالك فهم واضح للتنفيذ الحقيقي لخطط 
وبرامج التنمية يف جميع دول منطقة غرب آسيا، وخاصة القوى العظمى مثل تركيا واململكة العربية 
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التجارة  اإليرانيني يف شؤون  والناشطني  للمسؤولني  بالنسبة  جداً  مهامً  أمراً  يُعدُّ  السعودية ومرص 
والدبلوماسية واالقتصاد. فإذا ما اعتربنا هذه بلدان منافسة، فعندئٍذ يجب أْن نعرف العنارص التي 
تحقق إنجازاتهم وتقدمهم وأيضاً العنارص التي تسبب تخلفهم وتُحدُث لهم ثغراٍت ومشاكل. مبعنى 
الدول من خالل قياس مستوى  الوضع االقتصادي لهذه  آخر، فإنَّ عدم اإلطالع واالسترشاف عىل 
التقدم املستمر لربامجها التنموية، هو باألساس يعني عدم الدراية واإلطالع مبكانة تلك البلدان يف 
النظام االقتصادي الدويل وبالتايل عدم الوصول إىل دراسة وتحليل منطقي بالنسبة إىل مكانة بلدنا 
ومقارنته مع تلك البلدان، خاصة يف قطاعات الطاقة، وهي النفط والغاز والبرتوكيامويات، والتجارة، 
والصناعة، والسياحة، وخاصة الحج والزيارة، وتكنولوجيا املعلومات، والتخطيط العمراين وتطوير 
املوانئ والسواحل والتعليم والعلوم والتكنولوجيا املتقدمة والصحة وأمور أخرى. ومام يجب االنتباه 
إليه هو أنَّ أهداَف وثيقة اآلفاق املستقبلية إليران لعام 1404 هجري شميس املوافق لعام 2025 
والوثائق األولية األخرى ذاِت الصلة عىل وجه الخصوص تمَّ تحديُدها بحيث تقوم مبقارنة البالد مع 

دول املنطقة )24 دولة يف املنطقة(.

وبناًء عىل ما مر ذكره، تتبني األهمية االسرتاتيجية للتحليل املستمر والدقيق ألهداف وبرامج 
الواقع. هذا يف وقت ال يوجد فيه لألسف،  التنمية يف دول غرب آسيا ومدى تحقيقها عىل أرض 
تحليٌل شامل وواضح يف هذا الصدد بني كبار املسؤولني السياسيني واالقتصاديني يف البالد، وقد تركز 
كل االهتامم بشكل أساس عىل القضايا األمنية والسياسية يف هذه البلدان. طبعاً هناك بعض التقارير 
والجهود املتفرقة يف هذا اإلطار، التي  ال تفي بالغرض وذلك بسبب عدم وجود طلب فّعال من 

الجهات العليا، خاصة وأنَّ هذه الدراسات تجري بطريقة مبعرثة وغري متامسكة.

الدبلوماسية  وأولوية  الخارجية  السياسة  جهاز  يف  الجديد  النهج  وفق  عىل  فإنه  وعلیه 
االقتصادية يف الحكومة الجديدة، من الرضوري العمل يف أرسع وقت ممكن إلنتاج ودمج البيانات 
واملعلومات والتحليالت يف املؤسسات ذات الصلة. األمر الذي يتطلب تحديَد االحتياجات الرصيحة 
من قبل الجهات الصانعة لألطر والسياسات. من الناحية العملية، فإنَّ املهام الرئيسة يف هذا املجال 
الخارجية،  وزارة  يف  االقتصادية  الدبلوماسية  وزير  نائب  مثل،  مؤسسات  قبل  من  تنفيذها  يتم 
تجارة  البلدان، غرفة  اإلسالمية يف هذه  الجمهورية  لسفارات  واالقتصاديني  التجاريني  املستشارين 
لوزارة  التابعة  التجارية  الدراسات والبحوث  الخاص، مؤسسة  للقطاع  الصناعات واملناجم كممثل 
الصناعة والتجارة واملعادن، منظمة التنمية والتجارة من جانب، ومن جانب آخر بإمكان الباحثني 
آسيا  غرب  ودراسات  والتخطيط  واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  مجال  يف  والناشطني  واألساتذة 
القيام بهذه املهمة. ويف الواقع، فإنَّ التعاوَن والتنسيق بني املؤسسات الحكومية من جهة والقطاع 



5

التنمية والتطور يف عالقة إيران مع دول غرب آسيا

الخاص واملؤسسات البحثية من جهة أخرى، بهدف تبيني تقديرات واضحة لتنفيذ أهداف وبرامج 
التنمية )وخاصة يف دراسة العقبات أمام تنفيذها يف أي بلد من بلدان غرب آسيا( مفيٌد بل رضورٌي 
القيام  وكذلك  بعض  مع  بعضها  الدول  مقارنة  الرضوري،  من  فإنه  املنهجية  الناحية  ومن  للغاية. 

بالدراسة املقارنة بينها وبالتايل مقارنتها مع إيران.
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عن املركز 

تأسس سنة  ربّحية،  عراقية غري حكوميّة، وغري  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ويسعى املركز للمساهمة يف بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية للمشاكل 

السياسات  ورسم  العام،  القطاع  إدارة  آليات  وتطوير  الدولة،  تواجهها  التي  الرئيسة  والتحديات 

البيانات  عىل  املستندة  الرصينة  الدراسات  طريق  عن  وذلك  االسرتاتيجية،  الخطط  ووضع  العامة 

واملعلومات املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات املعنية يف الدولة واملنظامت الدولية 

املساعدة  وتقديم  املستدامة  والتنمية  االقتصادية  اإلصالحات  لدعم  املركز  ويسعى  العالقة.  ذات 

الفنية للقطاعني العام والخاص، كام يسعى املركز لدعم وتطوير القطاع الخاص، والنهوض به لتوفري 

فرص عمل للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتامدهم عىل 

املؤسسة الحكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويحرص أيضاً للمساهمة يف بناء االنسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 

إلعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة عىل طرح وتبني وتطبيق رؤى 

وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد واملجتمع وتحافظ عىل هوية املجتمع العراقي املتميزة ومنظومته 

القيمية، القامئة عىل االلتزام مبكارم االخالق، والتحيل بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه كافة، 

إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org
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