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إىل أبي احلنون.
الذي استمد من روحــهِ ينــــابيع األملِ وضوءَ الوفـــــــاء
إىل أمي احلبيبة.
جسر ِاحلب الصاعد إيل اجلنة  ,رضاكِ وديانٌ من هنر الرضا
إيل عائليت حفظها اهلل ورعاها
إىل زمالئي وزميالتي يف قسم العلوم السياسية
أهديهم مجيعاً مثرةَ حصادي العلمي
سائلةً العليَ القدير أن ينفع به

أ

شكر وتقدير
ُون)
( َوا ْ
ش ُك ُرو ْا ّ هلِلّ إّن ُكنتُ ْم إّيَّاهُ تَ ْعبُد َ
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الحمد اهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلىى للى

وصحب أجمعين أما بعد ،،،
لقد أكرمنى اهلل ومن علىي بنعمى البحىو واتسشكشىاف العلمىى ،فىوفقني إلىي إنجىاه هىال الد ارسى
الشىىي مىىا كىىان لتىىا أن شىىشم إت بمسىىاعدة أهىىأ العلىىم الىىاين أشقىىدم إلىىيتم بدسىىمى أمىىاني الشىىكر والشقىىدير ،وت
يسعني إت أن أشقدم في بداي شكري إلي جامع األههر الشي سىاعدشني علىي أن أنقلىي فىي منىابل العلىم
والمعرفى ى والش ىىي أفش ىىر بت ىىا الي ىىوم ،وان ىىي ريجى ى ه ىىال الجامعى ى المعق ىىاءل الش ىىي لقالم ىىا احش ىىن

ك ىىأ

المشعقشين للعلم والمعرف وهنا أ ص األستاذ الدكتور /كمال األسطل (حفظى اهلل) لجتىودل الجبىارة
والمميهة في شقوير القسم واترشقاء بمسشوي قلب وقالبا

العلوم السياسي .

والاي غمرني بالنصح واإلرشاد والشوجي والشصويب وأمدني بالعون دون كلأ أو ملأ.
وممىىا يهيىىدني شىرف ا وف ى ار أن يقىىوم كىىأ مىىن الىىدكشور  /أيمننش هننا يش مناقشى ا دا ليىىا والىىدكشور /إبن ار ي
المصري مناقش ا ارجي ا بمناقش هال الرسال وشقويمتا.
وت يفىىوشني أت أن أشقىىدم بالشىىكر الجهيىىأ للىىدكشور /سننن ي الون ننوش الىىاي سىىاعدني فىىي اإلقىىار النظىىري
من برش في العالقا

الدولي  .وأ ي ار عظيم الشىكر وجهيىأ اتمشنىان لكىأ مىن سىاهم فىي انجىاه هىاا

العمأ واشمام هال الدراس  ،داعي اهلل عه وجأ أن شكون في دم عبادل الصالحين.

و ما توفيقي إال من عند هللا عز وجل

ب

م خص الدراسة
السياسي والدولي نقق شحوأ وشغير في الو ل القائم ،بين الحياة والمو ،

شعد األهما

الحرب والسلم وهى في أوسل معانيتا موقف ا مفاجئ ا علي أر ي

يي الوق  ،وعنصر الشتديد ألشحاا

القرار الصحيح الاي يشعر ب صانل القرار في السياس ال ارجي للبالد ،حيو األهما

الدولي يؤثر

فيتا عامأ الحرك والسرع  ،عامأ الديناميكا والميكانيكا لقياس حرك وسرع األحداو والمشغي ار يؤثر
على صانل القرار السياسي ،وعلي ردود األفعاأ الدولي وسرع شحركتا واسشجابشتا لتال المشغي ار  ،إن
السيقرة على األهما
لشالشى األهما

الدولي الكبرى ،واحشوائتا علم ل قواعدل وأسس  ،ويجب شقويرل وشوسيل قواعدل

الشي ششحوأ إلى كوارو اا

سائر بشري مادي ومعنوي والشي ينشج عنتا الدمار

والشد ر في جميل المجات .
شنقلي هال الدراس من شساءأ رئيس هو (الديناميكا السياسي وادارة األهما
هال الدراس بشكأ عام اتشجاها
السياسي و اص بفرع العالقا
اسش دم

السياسي الحديث في شوظيف علم الديناميكا والميكانيكا في العلوم
الدولي والشفاعال

النظري على احد الدوأ الرائدة في

المشحدة األمريكي وسياسشتا ال ارجي للشعامأ مل أهم البرنامج النووي

اتيرانى ،وكيفي شناوأ اإلدارة األمريكي
وقد شوصل

الدولي .

هال الدراس مناهج العلوم السياسي واتشجاها

هاا المجاأ وهى الوتيا

الدولي ) وشبحو

لألهم الراهن الشي اسشحوا

على اهشمام المجشمل الدولي.

الدراس إلى نشائج من أهمتا أن البرنامج النووي قد وصأ إلى مرحل مشقدم جدا مما

يشيح لتا شصنيل القنبل الاري

من برنامجتا النووي مما يثير قلي المجشمل الدولي.

ج

Abstract
The political and international crises are considered a turning point and a
change in the status quo; between life and death , war and peace which is a
surprised attitude, in the broadest sense and on basis of time and threat, for
taking the right decision needed by the foreign policy decision maker, in the
country.

So far the International Crisis are affected by motion and speed,

dynamics and mechanics factors - in measuring the motion and speed of
events and variables - affect largely the political decision-maker and the
international reactions and responses to these variables.
The control of major International Crisis is a science with certain rules
and foundations . It should be developed and expanded to avoid crises that
may turn into disasters , resulting in material and moral casualties and may
lead to destruction and illiteracy (anarchy) in many fields.
This study is based on political dynamics and international crisis
management as an essential wonder. In general, it examines the recruitment of
modern political trends of dynamics and mechanics in political science
,specially in the international relations and interactions branch .
This study applied the theoretical trends in political science over one of
the leading countries in this field - the United States and its foreign policy in
dealing with the crisis over Iran's nuclear program and how the U.S.
Administration deals with this current crisis that has captured the attention of
the International community.
The study reaches to important conclusions as ; the Iranian nuclear
program has reached a very advanced stage that enable them to manufacture
the atomic bomb within their nuclear program .Therefore, the anxiety of the
International community is stimulated .
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 : 2.2مقدمة
ششتد العالقا
على جميل المسشويا

الدولي شقو ار مشالحق

اص واننا نشتد فىي عصىر العولمى مشغيى ار عديىدة

اإلقليمي والدولي والمحلي  ،ولم يعد فيا أن كثي ار من األهما

على العالم الأ العقود الما ي  ،وتهال

هناك العديد من األهما

الدولي قىد مىر

الشىي شعصىف فىى العىالم المعاصىر

مىىن حىىين إلىىى ل ىر ،مثىىأ أهم ى القاق ى  ،الغىىااء ،األهم ى المالي ى واتقشصىىادي العالمي ى  ،المىىاء ،الشلىىوو،
سباي الشسلح ،األمن ،أهم دارفور ،الصواريخ السوفيشي في كوبا ،أهم كوريا ،أهم اتحشباس الحراري،
 ...وغيرها مما ت يمكن حصرل من أهما

(.)1

المعىىروف أن ى مىىا إن شحىىأ أهم ى حشىىى شظتىىر أهمىىا
ششفىاقم لشصىبح أهمى شىؤثر علىى العالقىا

جديىىدة ،شبىىدأ بدحىىداو صىىغيرة سىىرعان مىىا

بىين الىىدوأ الشىي شجىد نفسىتا مشورقى  -بشىكأ أو بىر ر – فىىي

األهم  ،أو شجد نفستا قرف ا في األهم  .وهنا شظتىر عمليى إدارة األهمى وكيفيى مواجتشتىا وال ىروم منتىا
بدقأ ال سائر وأعظم الفوائد .وعادة ما ششتد األهم شقو ار في عملي ديناميكي مشصىاعدة ،فكىأ أهمى
لتىىا مقىىدماشتا وأسىىبابتا والمصىىالح المش ىىارب ألقرافتىىا ،ثىىم سىىرعان مىىا شنفجىىر األهم ى وششفىىاقم أحىىداثتا
وششقور إلى مرحل حرجى ششىب عمليى إنسىداد فىي عنىي الهجاجى  ،ثىم ششقىور األهمى وشنشقىأ مىن موقىف
إلىىى موقىىف ل ىىر ،حيىىو قىىد يجىىد أق ىراف األهم ى أنفسىىتم فىىي موقىىف حىىرم وشح ى

ىىغق عامىىأ الوق ى ،

حي ىىو شف ىىاجئتم األهمى ى ف ىىي معظ ىىم األحي ىىان وشس ىىبب للن ىىب الحاكمى ى وص ىىناع القىىرار السياس ىىي

ىىغقا

عصبي ا يشقلب السرع في إش اا الق ار ار المشعلق باألهم (.)2

()1

متى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا الشى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىميري ،الشقى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىور الشى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاري ي لمفتى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىوم األهم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى  ،1111 ،الموقى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل اإللكشرون ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي:

www.social.com/forum/showtriad/php967.

()1

أحمىد أحمىد إبى ارھيىىم ،إدارة األهمى الشعليميى منظىىور عىالمي ،اإلسىكندري  ،دار الوفىىاء لىدنيا القباعى والنشىىر1112 ،م،

ص 21
2

شعد أهم البرنامج النووي اإليراني من األهما
فىىي اةون ى األ ي ىرة ،حيىىو شجىىد الوتيىىا

المشفاقم الشي ششتدها الساح الدولي واإلقليمي

المشحىىدة واس ىرائيأ وغيرهىىا مىىن األق ىراف مثىىأ الوكال ى الدولي ى

للقاقى النوويى واإلشحىىاد األوروبىىي أق ارفى ا فىىي أهمى البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي ،وفىىي مواجتى مباشىرة مىىل
إي ىران ،بىىأ أن هنىىاك بعىىا األق ىراف العربي ى ولىىو مىىن وراء السىىشار شجىىد نفسىىتا أي ىا أق ارف ىا فىىي أهم ى
البرنامج النووي اإليراني وشداعياشتا المشفاقم (.)1

ومن الأ حالى الديناميكيى السياسىي الشىي ششىتدها األهمى اإليرانيى األمريكيى وأقىراف أ ىرى،
ششنىىاوأ هىىال الد ارس ى بالشحليىىأ كيفي ى إدارة الوتيىىا

المشحىىدة األمريكي ى ألهم ى البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي

وحوأ الغموا الاي يحيق بالبرنامج النووي اإليراني وحقيق وجودل من عدم .
يبقىىى أن نشىىير إلىىى أن علىىم الىىديناميكا يىىدرس حرك ى األجسىىام وعالقشتىىا بكىىأ مىىن اإلحىىداثيا
المكانيى والهمنيى  ،وبمىىا أن علىىم السياسى هىىو علىىم القىىوة الديناميكيى  ،والقىىوة هىىي الشىىي ششىىكأ صىىلب علىىم
السياسى وأسىىاس وجىىودل ،وكيىىف شلعىىب المشغيى ار السياسىىي دو ار ديناميكيىا فىىي ششىىكيأ الحىىدو ،فالنشىىاق
الىىاي يمارس ى الىىبعا علىىى الىىبعا يشحىىرك كغي ىرل مىىن األفعىىاأ فىىي عىىالم الواقىىل بعامىىأ قىىانون الفعىىأ
 Actionورد الفعأ  ،Reactionوعامأ الوق

الاي يؤثر في الظواهر واألحداو العالمي (.)2

نىىدرس أي ى ا عالق ى هىىاا العلىىم الحركىىي والمشغيىىر بفىىن إدارة األهمىىا

الدولي ى وعالق ى الىىديناميكا

السياس ىىي بعناص ىىر األهمى ى الدوليى ى  ،والق ىىاء نظى ىرة ش ىىامل عل ىىى كيفيى ى ص ىىناع األهم ىىا

الدوليى ى والفئى ى

المس ىىشفيدة منت ىىا ،وعمليى ى اش ىىاا القى ىرار السياس ىىي ال ىىارجي والس ىىلوك السياس ىىي للدولى ى شج ىىال المشغيى ى ار
الديناميكي القارئ وعلىى برنامجتىا السياسىي ال ىارجي  ،وكيىف يمكىن لصىانل السياسى ال ارجيى اش ىاا

()1
()1

أحمد أحمد إب ارھيم ،المرجل السابي ،م،ص 25

 -كم ى ىىاأ األس ى ىىقأ ،مقدمى ى ى ف ى ىىي عل ى ىىم الحركى ى ى السياس ى ىىي وال ى ىىديناميكا الس ى ىىلوكي والسياسىى ىىي  ،الموق ى ىىل اإللكشرون ى ىىي:

http://www.k-astal.com/index.php?action=detail&id=194
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القرار المناسب في الوق
الى ىراهن أوق ىىا

المناسب إلدارة أهمى دوليى قارئى  ،مىن ناحيى أ ىرى شواجى الىدوأ فىي الوقى

عص ىىيب نشيجى ى األو ىىاع البيئيى ى المشغيى ىرة باس ىىشمرار فالثابى ى

الوحي ىىد ف ىىي السياسى ى ه ىىو

المشغير ،ونظ ار للمشغي ار الجاري الشي شق أر على النظام العالمي الجديد وسرعشتا ،وظتور األهما
جميل مجات

حياشنا اليومي فاألهما

ليس

اا

في

قبيع واحىدة ،ش شلىف بدسىلوبتا ومسىبباشتا كمىا أنتىا

شواجى بدسىىاليب م شلفى  .ونظى ار ألهميى إدارة األهمىىا

الدوليى و أثرهىىا الكبيىىر فىىي اش ىىاا القىرار السياسىىي

الدوليى ال ارجيى للىىدوأ بىىدأ

بشقىىويرل كعلىىم وفىىن .وكمىىا

ال ىىارجي فىىي العالقىىا
بدأ

بعا الجامعا
وشعشبر الوتيا

الحكومىىا

والمنظمىىا

الدولي " (.)1

العربي بشدريس مادة " إدارة األهما

المشحدة األمريكي من الدوأ ال ارئىدة فىي مجىاأ إدارة األهمىا  ،بىأ وصىأ األمىر

إل ىىى قي ىىام ص ىىناع السياسى ى األمى ىريكيين بش ق ىىيق وشفجي ىىر وافشع ىىاأ بع ىىا األهم ىىا
األمريكي من وجت نظىرهم ،أو دمى لمصىالح حلفىاء الوتيىا

لشحقي ىىي المص ىىلح

المشحىدة األمريكيى  .ولعىأ أهمى البرنىامج

النىىووي اإلي ارنىىي شمثىىأ نمواج ى ا لكيفي ى إدارة األهم ى الدولي ى فىىي السياس ى ال ارجي ى األمريكي ى  ،حيىىو أن
المشح ىىدة شح ىىاوأ إظت ىىار ص ىىورشتا بدنت ىىا اا

الوتي ىىا

الق ىىوة والس ىىيادة العالميى ى والراعيى ى لجمي ىىل ال ىىدوأ

المسش عف  ،وششد أ بشكأ مباشر وغير مباشر في معظىم األحيىان  -إن لىم يكىن فىي جميىل األهمىا
الدولي  -الشي شق أر علىى صىانعي السياسى ال ارجيى  ،وشحديىدا أهمى البرنىامج النىووي اإلي ارنىي  ،والشىي
شعشبر أهم إقليمي و دولي

في نفس الوق (.)2

ششكىىون هىىال الد ارسى مىىن مقدمى و اشمى وشوصىىيا

باإل ىىاف إلىى أربعى فصىىوأ .يركىىه الفصىىأ

األوأ علىىى منتجي ى الد ارس ى  ،أمىىا الفصىىأ الثىىاني فيقىىدم د ارس ى شدصىىيلي للىىديناميكا السياسىىي  ،وعالقشتىىا
()1

 -ع ىىه ال ىىدين الى ىراهم " ،الش قى ىيق للقى ىوارإ وادارة األهم ىىا

،ص.112

()1

 -نصىير محمىد كىاظم الهبيىدي ،الوتيىا

"  ،ق  ، ١دار ال واج ىىا للنش ىىر والشوهي ىىل ،عم ىىان 1992

المشحىدة األمريكيى وادارشتىا لالهمىا

غير منشورة ،1111 ،ص .11
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الدوليى  ،جامعى بغىداد  ،رسىال دكشىىورال

بإدارة األهما

الدوليى وصىنل قى ار ار السياسى ال ارجيى  ،فىي حىين يشنىاوأ الفصىأ الثالىو مفتىوم األهمى

الدولي وادارة األهم الدولي وكيفي اش اا قرار السياس ال ارجي فىي وقى

نشىوب األهمىا

الدوليى  .أمىا

الفصىىأ ال اربىىل فيشنىىاوأ بالشحليىىأ نشىىوب وشقىىور أهم ى البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي وكيفي ى إدارة الوتيىىا
المشحدة األمريكي لتال األهم .

 : 2.1مشكلة الدراسة
شحاوأ هال الدراس اإلجاب عن الشساؤأ الرئيس الشالي:
كيف واجهت الواليات المتحدة األمريكية وص اع قرار ا أومة البر امج ال ووي اإلي ار ي؟
ويشفرع عن هاا الشساؤأ الرئيس الشساؤت

الشالي :

 مىىا هىىي الىىديناميكا السياسىىي ومىىا هىىي عالقشتىىا بعلىىم السياس ى  ،وبصىىنل الق ىرار السياسىىي ،وب ىإدارة
األهما

الدولي ؟

 كيف شنفجر األهم الدولي وماهي عناصرها وكيفي مواجتشتا وادارشتا؟
 ما هي إسشراشيجيا

ووسائأ حأ األهما

الدولي ؟

 كيف يشم اش اا قرار السياسي ال ارجي المشعلي باألهم ؟
 ما هي حقيق وجود البرنامج النووي اإليراني ؟


كيف شقور أهم البرنامج النووي اإليراني؟

 ما هو دور صناع القرار السياسي ال ارجي وأهميش في حأ األهما


وما هي الكيفي الشي قام

فيتا الوتيا

الدولي ؟

المشحدة بإدارة أهم ملف البرنامج النووي اإليراني؟
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 : 3.1أهداف الدراسة
 شتىىدف الد ارس ى إلىىى و ىىل د ارس ى أولي ى شدصىىيلي إللقىىاء ال ىىوء علىىى علىىم الىىديناميكا السياسىىي
والشعريف ب وربق بعلم السياس وكيفي اتسشفادة منى فىي العلىوم السياسىي واإلنسىاني  .والىربق
بىىين هىىاا العلىىم وبىىين فىىن إدارة األهمىىا

الدولي ى وأهميش ى فىىي شوجي ى الق ىرار السياسىىي ال ىىارجي

للدوأ.
 د ارسى ى ف ىىن إدارة األهم ىىا

الدوليى ى وكيفيى ى نش ىىدش وشق ىىورل وعناصى ىرل واس ىىشراشيجيا

األهما  ،ومناهج علم إدارة األهما

والشعرف على بعا األهما

الشفاع ىىأ م ىىل

الدولي .

 الشعرف على كيفي اش اا القىرار السياسىي ال ىارجي فىي اإلدارة األمريكيى عنىد مواجتى األهمىا
الدولي والمواقف الدولي الشي شتدد مصالحتا.
 ربىىق علىىم الحرك ى بعملي ى اش ىىاا الق ىرار السياسىىي ال ىىارجي لىىإدارة األمريكي ى  ،وربقتىىا بعناصىىر
اش ىىاا القى ىرار السياس ىىي ال ىىارجي المناس ىىب إلدارة

األهم ىىا

الدوليى ى وكيفيى ى إدارشت ىىا ،و قى ىوا

األهما

لشفادي ال سائر وشحقيي المكاسب الدولي .

 شسليق ال وء على البرنامج النووي اإليراني كدهم دولي ششفاعىأ معتىا ال ارجيى األمريكيى فىي
الوق

الراهن وقرح جميل السيناريوها

المقروح لحأ هال األهم .

 : 4.1أهمية الدراسة
شنبل أهمي هال الدراس من عدة عوامأ وأسباب ناكر منتا:


كما شكشسب هال الد ارسى أهميشتىا مىن مو ىوعتا الجديىد فىي الىربق بىين عىدة مشغيى ار واظتىار
عالق ى الشىىدثير والشىىدثر فيمىىا بينتىىا مثىىأ األهم ى الدولي ى وصىىنل الق ىرار السياسىىي والموقىىف الىىدولي
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وكىىالك البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي ،وأق ىراف األهم ى واتنشقىىاأ مىىن موقىىف إلىىى ل ىىر فىىي حرك ى
ديناميكي مشغيرة.


شثيىىر هىىال الد ارس ى الجىىدأ العلمىىي حىىوأ الغمىىوا والمالبسىىا
اإليراني ،واألهم الدولي ما بين إيران والوتيا

 نىدرة الدارسىىا

الشىىي أحاق ى

بالبرنىىامج النىىووي

المشحدة األمريكي .

المشعلقى بتىاا المو ىىوع المششىىعب والمشعىدد الجوانىىب ،و اصى لمىا لى مىىن شىىدثير

مباشر على فلسقين والمنقق العربي  ،وعلى مجمأ األو اع والعالقا
 شقدم هال الدراس حال دراسي نمواجي لكيفي الشعامىأ مىل األهمىا

اإلقليمي والدولي .

الدوليى مىن ىالأ الشقبيىي

على أهم البرنامج النووي اإليراني وشعدد األقراف وش ارب المصالح حوأ هىال المو ىوع او
األبعاد اإلقليمي والدولي .

 : 5.1فرضيات الدراسة
ش شبر هال الدراس الفر يا

اةشي :

 علم الديناميكا السياسي هو علم الحرك السياسي ويرشبق بديناميكي إدارة األهما
 إدارة الوتيىىا

الدولي .

المشحىىدة األمريكي ى ألهم ى البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي ا ىىع تعشبىىا ار وأق ىراف

إقليمي ودولي أ رى.
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 : 6.1منهجية الدراسة
الم هج الوصفي التح ي ي
يعشبىىر هىىاا المىىنتج مظلى واسىىع ومرنى قىىد شش ىىمن عىىددال مىىن المنىىاهج واألسىىاليب الفرعي ى مثىىأ المسىىوح
اتجشماعي ودراسا

الحات  ،سوف أسش دم هاا المنتج في شو يح علم الديناميكا وادارة األهما

في

شحديىىد صىىائص وأسىىس هىىاا العلىىم ،ووصىىف شىىامأ لقبيعشتىىا ونوعيشى والعالقى بىىين مشغيراشتىىا وأسىىبابتا
واشجاهاشتا ،وما إلى الىك مىن جوانىب شىدور حىوأ سىبر أغىوار هىاا العلىم كظىاهرة مشصىل بىدرا الواقىل.
كمىىا يمكىىن أي ى ا مىىن ىىالأ هىىاا المىىنتج رصىىد وقىىائل مىىن ىىالأ المالحظى وأحىىداو شحىىدو علىىى أرا
الواقل لدراسشتا وشحليلتا على أسىس علميى ومنتجيى دقيقى  ،بتىدف الشوصىأ إلىى حقىائي ثابشى  ،شسىاعدنا
عل ىىى فت ىىم الظ ىىاهرة بن ىىاءا عل ىىى المالحظ ىىا

الواقعيى ى  ،ومحاولى ى الشنب ىىؤ بالمس ىىشقبأ م ىىن ىىالأ عالم ىىا

إرشىىادي رئيسىىي ششقىىابي مىىل المنقىىي ،والىىك مىىن ىىالأ رصىىد عناصىىرها وشحليلتىىا ومناقشىىشتا وشفسىىيرها
إلسشيعاب الواقل الحالي وشوقل إشجاها

مسشقبلي بعيدة.

أداة دراسة الحالة
وهو من أدوا

المنتج الوصفي الشحليلي وجهء من منتج شحليأ الم مون لدراس حال  ،وشقبيي جميل

األقىىر النظري ى علىىى هىىال الحال ى  ،سىىشقوم الباحث ى بإقارهىىا العملىىي علىىى شقبيىىي إدارة األهمىىا

الدولي ى

والق ىرار السياسىىي ال ىىارجي األمريكىىي علىىى أهم ى البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي والقىىاء ال ىىوء علىىى شعامىىأ
السياس ى ال ارجي ى األمريكي ى مىىل هىىال الحال ى  ( .د ارس ى حال ى أهم ى البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي – 2222
) 2212
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 :7.2حدود الدراسة
الحد الموضوني
لتال الدراس حدود مو وعي ششمثأ في جهئيىا

رئيسىي ششمثىأ الىديناميكا السياسىي فىي علىم وفىن إدارة

الدوليى ى بص ىىناع القى ىرار السياس ىىي ال ىىارجي ،م ىىل الشقبي ىىي عل ىىى

األهم ىىا

العالميى ى  ،وعالقى ى األهم ىىا

الوتيىىا

المشحىىدة األمريكي ى نمواج ىا ،والجىىهء األ يىىر بكيفي ى اش ىىاا الق ىرار السياسىىي ال ىىارجي األمريكىىي

وشعامل مل أهم البرنامج النووي اإليراني.
الحد المكا ي
ششمحور الدراس حوأ الوتيا

المشحدة األمريكي وادارشتا وسلوك سياسشتا ال ارجيى نحىو إيىران  -كبعىد

إقليمي -وبعا األقراف اإلقليمي والدولي .
الحد الوما ي
هنالك سش أحداو جعل

أهم البرنامج النووي اإليراني ششفاقم الأ الفشرة (: )2212-2222

 -1أن إيران – حسب شقرير للوكال الدولي ووثيق فرنسي – قام
نووي

بمحاول للحصوأ على معىدا

اص بإعادة معالج الوقود النووي عام .1111

 -1أن إيران قد قام

باسشيراد حوالى قن ونصف قن من اليورانيوم القبيعي في بداي الشسعينا

1991م دون إبالغ الوكال الدولي للقاق الاري بالك.
 -2أن إيىران قامى

بىىإقالي برنىىامج لشقىىوير شكنولوجيىىا شصىنيل المىىاء الثقيىىأ ،وأن لىىديتا منشىىدة شقىىوم

بالك في مدين أراك.
 -4أن إي ىران شقىىوم باسىىشغالأ شرسىىيبا

لليورانيىىوم القبيعىىي موجىىودة فىىى أ ار ىىيتا بىىالقرب مىىن يىىاهد،

كمصدر محلى للمواد النووي .
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 -2أن إي ىران شسىىشعين – حسىىب شص ىريحا

روسىىي – ب ب ىراء وعلمىىاء أجانىىب فىىى بعىىا برامجتىىا

النووي  ،من باكسشان وكوريا الشمالي  ،ودوأ غربي .
 -6أن عينىا

مىىن مسىىشويين مىن اليورانيىىوم الم صىىب قىد وجىىد

فىىى منشىدة لمعالجى الوقىىود النىىووي

فى موقل ناشانه النووي.
 -7إن معظىىم هىىال الوقىىائل قىىد أقىىر بتىىا إيىران رسىىميا ممىىا يشىىير إلىىى وجىىود مالمىىح محىىددة لبرنىىامج
نووي سري يقوم على أساس ش صيب اليورانيوم.

 : 8.1صعوبات الدراسة
العلمي الواسع للبحو العلمي الجديد.

 ال لق بين المفاهيم والمصقلحا

 عدم شوافر فرص للسفر بسبب قل المصادر المالي للشدكد من بعا المراجل.
 كثرة انققاع الشيار الكتربائي ونقص المراجل.

 : 9.1مصطلحات الدراسة
الدي اميكا -:علم ي شص بحرك األجسام ومسبباشتا وعالقشتا باإلحداثيا

المكاني والهماني (.)1

الميكا يكا -:يدرس حرك األجسام من حيو وجودها أو انعدامتا وانشظامتا ومسارها ومسبباشتا ششيح لنا
معرف شاريخ حرك أي جسم أو شنبؤ بحرك الجسم (.)2
األستاتيكا  -:هى علم السكون والثبا

()1
()1

وعدم الشغيير .

بدون إسم  ،علم الديناميكا السياسي http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=499162.2008 ،
كماأ األسقأ ،مقدم في علم الحرك السياسي

والديناميكا السلوكي والسياسي  ،الموقل اإللكشروني:

http://www.k-astal.com/index.php?action=detail&id=194
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الق نرار -:هىىو عبىىارة عىىن ا شيىىار بىىين مجموعى بىىدائأ مقروحى لحىىأ مشىىكل مىىا أو أهمى مىىا شسىىير وفىىي
شكأ معين (.)1
األومة الدولية :األهم
في نهاعا

الدولي حسب شعريف "كوراأ بيىأ" هىي عبىارة عىن "المجىاأ الهمنىي الىاي شظتىر

شرشفل إلى الحىد الىاي شتىدد فيى بشغييىر قبيعى العالقىا

القائمى " ( .)2وشعىرف األهمى الدوليى

وفق ا لما يرال شارله ماكيالند ،وهو من رواد مدرس شحليأ النظم/النسي على أساس مظاهرها وشفاعالشتا
ال ارجيى بدنتىىا فشىرة إنشقاليى مىىابين الحىىرب والسىىلم ،واحشمىىاأ شصىىعيد جميىىل األهمىىا

الدوليى لشصىىأ إلىىى

مرحلى الحىىرب ،إت أن معظمتىىا يش ىىاءأ بىىدون اللجىىوء إلىىى إسىىش دام القىىوة مىىن قبىىأ الىىدوأ المشورقى فىىي
األهم (.)3
على الرغم من شعدد شعريفا

مفتوم األهم الدوليى وعىدم وجىود شعريىف واحىد مشفىي عليى بىين الدارسىين

والمحللىىين والبىىاحثين ،وعلىىى الىىرغم مىىن عىىدم الششىىاب بىىين كىىأ األهمىىا

ألن كىىأ أهم ى لتىىا صوصىىيشتا

وشفردها وظروفتا ال اص بتا ،إت أن هناك عناصر أساسي يش منتا موقف األهم هناك شىب إجمىاع
عليتا وهال العناصر الثالث هي (:)2
 -1الشتديد المرشفل (للقيم والمصالح واألمن القومي واألهداف مل إدراك القيادة السياسي للشتديد).
 -1اإللحاح أو

يي الوق

المشاح (إلش اا القرار وال غق العصبي.)..

 -2المفاجدة (شقل األهم على نحو مفاجئ لصناع القرار).

( - )1مصقفى علوي ،الشعريف بظاهرة األهم الدولي ؛ مج ة الفكر االستراتيجي العربي ،بيرو ،ع  ،1957 ،19ص112
(- )2

نادي شكارة ،اش اا القرار فى األهم الدولي  ،دار النشر والقباع مكشب جامع بغداد ،1996 ،ص 45

( - )3مصقفى علوي ،مرجل سبي اكرل ،ص.146
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القرار السياسي وادارة األ ومة الدولية:
شعنىىي كلم ى ق ىرار أو إش ىىاا ق ىرار لغويىىا الحكىىم بشىىرجيح جانىىب علىىى ل ىىر ،وشعنىىي إيجىىاد حىىأ لمشىىكل أو
الشوصىىأ إلىىى إقىرار الشىىيء أو شبنيى او إسىىشعمال  .وبالنسىىب "لجىىون لىىونترد " فىىإن صىىناع القىرار شمثىىأ
قور من اإلجىراءا

الشىي شحىوأ المشىاكأ إلىى سياسى  .وعىادةا لىن ي لىو القىرار مىن شبريى ار أيديولوجيى ،

وقىىد يثيىىر الق ىرار ردود فعىىأ مىىن دوأ او مجموعىىا

لتىىا أيىىديولوجيشتا ال اص ى وهىىاا يىىؤدي إلىىى أن شد ىىا

المش ىىكل ص ىىورشتا السياس ىىي او شص ىىبح مسيسى ى  .أم ىىا "بى ىالوفين" فإنى ى يع ىىرف القى ىرار كعم ىىأ م ىىدروس ق ىىام
صاحب القرار بإش اال باشجال مجموع من األفعاأ لتا صوصيشتا ،وهو عمأ يؤ ا علىى

ىوء قى

عمأ يمكن شصنيف عناصرل الرئيسىي إلىى نىاشج العمىأ وحصىيل المنشىوم ،...ويعىد "اليىو جىاك" القىرار
كحىىدو نفسىىي يشصىىف أوت بممارس ى الحىىار والشعقىىأ مثىىأ إ شيىىار نىىوع العمىىأ ،وثاني ىا قىىرح الحلىىوأ غيىىر
العقالني أثناء الممارس العقالني  ،أما ثالثا :فإن القرار هو هدف يحاوأ صاحب القرار شحقيق  ،وف ال
عن الك فإن القرار يش من إلشهام قد يؤدي إلى نشائج سلبي وايجابي (.)1
 : 1.11تعريف اجرائى
ال ندي اميكا السياسننية هىىى باألجمىىاأ المشغي ى ار السياسىىي المششالي ى الشىىى شحىىيق بالبيئ ى السياسىىي
قانون الفعأ ورد الفعأ والك

(- )1

من المجاأ السياسي والعالقا

الدولي ومشغيراشتا.

كاظم هاشم نعم  ،الوجيهة فى اتسشراشيجي  ،دار النشر اياد للقباع ،بغداد  ، 1111 ،ص112

( – )1كمال األسطل  ،دراسة أولية تأصي ية بع واش الدي اميكا والفيوياء السياسية،
 ،astal.com/index.php?action=detail&id=184تاريخ االطالع 2102/2/01
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ىىمن

هرت ن ى موقع د كمال االسطل  ،2102الرابط http://k-

دي امكيننة أدارة االومننات الدوليننة هىىى حرك ى الفعىىأ وردود اتفعىىاأ الس ىريع  ،وغيرمسىىيقرة عليتىىا لشعىىدد
اتقى ىراف شص ىىبح دينامي ىىا

وشفى ىىاعال

القى ىرار ال ىىدولى ششعل ىىي بالسياس ى ى ال ارجيى ى للدولى ى وبمصىىىالحتا

المششرك .
وأفعىىاأ وردود أفعىىاأ ششعلىىي بممارس ى الشىىدثير علىىى

دي اميكننا القننوة السياسننية  :وهىىي عبىىارة عىىن أليىىا
الق ار ار السياسي للدوأ األ رى.

 : 11..الدراسات السابقة
كمال األسطل ،دراسة أولية تأصي ية بع واش الدي اميكا والفيوياء السياسية:1.21 ،
وهى دراس مشفردة ومشدصل لفكرة وجود علم الديناميكا ،و ح

هىال الد ارسى وربقى

الديناميكا والحرك وكيف يمكن أن شوظف فىي علىم السياسى الىاي هىو علىم حركى
وجد

حال مىن الشىواهن بفعىأ شفىاعال

بىين مفىاهيم علىم

ولىيس السىكون ،وان

بىين قىوى م شلفى فىي فشىرة أو مرحلى شاري يى معينى  ،فىإن حالى

السىىكون والش ىواهن سىىرعان مىىا ششبىىدأ وششغيىىر بحكىىم ظتىىور قىىوى وا شفىىاء قىىوى و ىىعف أ ىىرى ،المجشمىىل
السياسي على جميل المسشويا
جميع ى ا أن الثاب ى

المحلي واإلقليمي والدولي هو في و ل ديناميكي حركي مشغير .نعلم

فىىي السياسى ى هىىو المشغي ىر ،عل ىىم السياس ى هىىو علىىم الحركى ى  ،ويشنىىاوأ كاف ى الظى ىواهر

السياسي بم شلف شنوعاشتا .هو فىي الحقيقى علىم دينىاميكي مشحىرك مشقىور ،وشقىور الد ارسى واشبعى
المنتج الشحليلي الوصفي ،وربق

بين علم الديناميكا وغيرها من العلوم اإلنساني األ رى ،ويؤ ا على

الدراس قصرها وعدم شوسعتا بشفاصيأ كبيرة .

كمننال حمنناد ،ال ن مط اإلسننتراتيجي األمريكنني فنني إدارة األومننات الدوليننة ،مقننال ،مج ننة جننيش النندفاع
الوط ي ال ب ا ي:1.21 ،
وشعر ى

هىىال الد ارس ى

الدوليى ى  ،وش صصى ى

إلىىى مفتىىوم إدارة األهمىىا

الد ارسى ى

و انعكاسىىا

“الحىىرب البىىاردة” علىىى إدارة األهمىىا

ىىالأ الحقبى ى الهمنيى ى ال اصى ى بى ىالحرب الب ىىاردة ب ىىين الوتي ىىا

13

المشح ىىدة

األمريكي ى واتشحىىاد السىىوفيشي ،ولىىم يشعىىرا الباحىىو لكيفي ى مىىيالد األهمىىا
واسىىشراشيجيا
للوتيا

ومراحلتىىا وكيفي ى مواجتشتىىا

حىىأ األهمىىا  ،ويؤ ىىا علىىى الد ارسى نقصىىتا فىىي الشعىىرا إلىىى القىرار السياسىىي ال ىىارجي

المشحدة األمريكي  ،واقشصارها على حقب همني معين .

صير كاظ الوبيدي ،الواليات المتحدة األمريكية وادارتها لألومات ،رسالة دكتوراة بغداد:1.2. ،
الدراس بشكأ شىدرجي فىي فصىولتا عبىر هيكليى الد ارسى فىي الفصىأ األوأ شو ىيح وشعريىف

ش صص

األهمى  ،وكيفيى إدارة األهمىىا

الدوليى وأمثلى شاري يى علىىى أهمىىا

دوليى حىىدث  ،والفصىىأ الثىىاني د ارسى

شقبيقيى شحىىدو فيتىىا الباحىىو بشىىكأ موسىىل فىىي أهمشىىي البرنىىامج النىىووي الع ارقىىي وكوريىىا الشىىمالي  ،وكيىىف
شعاملى ى

اإلدارة األمريكيى ى م ىىل جمي ىىل جوان ىىب األهمى ى بش ىىكأ ي ىىدم مص ىىالحتا ونفواه ىىا بش ىىكأ رئيس ىىي.

واسىىش دم الباحىىو المىىنتج الشحليلىىي لدارسى فىىن وعلىىم إدارة األهمىىا  ،ودارسى الحالى علىىى العىراي وكوريىىا
الشىىمالي  ،وكيفيى شعامىىأ اإلدارة األمريكيى مىىل ملفاشتىىا ال ارجيى لمحافظشتىىا علىىى هيمنشتىىا الدوليى وعلىىى
كسىر جميىىل القىوى األ ىىرى الشىي شتىىدد مصىالحتا اإلسىىشراشيجي  .ويؤ ىا علىىى هىال الد ارسى بشىكأ أساسىىي
أنتا شوسع

في األهما  ،ومراحأ ششىكلتا وشحىدو بصىورة غيىر مفصىل عىن األهمىا

الدوليى  ،وأغفلى

الدراس هيكلي السياس ال ارجي  ،وكيفي صناع القرار السياسي ال ارجي للشعامأ مل األهما

الدولي

القارئ ى  ،ومىىا هىىي العوامىىأ الشىىي شلعىىب دو ار بىىار اه فىىي ششىىكيأ الق ىرار ال ىىارجي ومىىدى شىىدثيرل علىىى إدارة
األهما .
جاس ن يننو س الحريننري ،دور ن منناء السياسننة العننرب فنني نم يننة ص ن ع الق نرار السياسنني الخننارجي،
العربية: 1..7،
يناقش هاا الكشاب دور علماء السياس العرب في دعىم عمليى صىنل القىرار السياسىي ال ىارجي ،وشحديىد
العوامىأ والمىىؤث ار فىىي صىنل القىرار السياسىىي ال ىىارجي ،وأبىره هىىال الد ارسى مسىاح متمى مىىن علمىىاء
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السياس في شؤون السياس ال ارجيى وصىنل القىرار السياسىي ال ىارجي ،سىيجعأ علمىاء السياسى يىدلون
بىىدلوهم ،ويم ىىون فىىي ششىىجيعتم علىىى جعىىأ أرائتىىم واسششىىاراشتم فىىي دم ى دولتىىم ولىىيس مجىىرد إصىىدار
د ارسىىا

أكاديميى وأراء علميى مصىىيرها اإلهمىىاأ وعىىدم اتسىىشجاب لتىىا .وركىىه الد ارسى علىىى أن علمىىاء

السياسى العىىرب شنشظىىرهم ادوار فىىي عمليى صىىنل القىرار السياسىىي ال ىىارجي ،وأوصى
السياسىىي العربي ى أت شغفىىأ هىىال الد ارس ى  ،و

المؤسسىىا

لل روم بنشائج وشوصيا

ىىع

الد ارسى بىىدن علىىى

للد ارس ى والشحليىىأ والرصىىد المو ىىوعي،

في الشؤون السياسي والدولي واإلسشراشيجي .

إدريس لكري ي ،دراسة بع واش إدارة األومات الدولية فني ننال متحنول مقاربنة ل منوذج األمريكني فني
الم طقة العربية ،دراسات محكمه ،موقع ديواش العرب:1..1 ،
ركه هال الدراس في جوهرها األساسي حوأ ما هو مفتوم إدارة األهما
الشىىي شعشمىىد عليتىىا الوتيىىا
مىىل األهمىىا

المشحىىدة فىىي إدارة هىىال األهمىىا  ،وكيىىف شعاملى

العربيى ؟ كمىىا شناولى

فىي إدارة األهمىا

الدولي  .إن مقارب النموام األمريكىي إلدارة األهمىا

الباردة ششقلب منا الشمييه بين الحات
المشحدة ،وأغفل

الوتيىىا

مرونى القىرار السياسىىي ومالءمشى لحىىأ األهمىىا

أي ا عن :دور القوة العسىكري والمعلومىا
األهما

الدولي  ،ومىا هىي المقومىا

الدوليى  ،وعىن المقومىا

المشحىدة األمريكيى
المرسىىوم  ،شحىىدث
األمريكيى إلدارة

الدوليى والعربيى فىي عىالم مىا بعىد الحىرب

الشي ششد أ فيتا هال الدول باسم الشرعي الدولي وق ار ار األمم

هال الدراس إبعاد وشفاصيأ فن وعلم إدارة األهما .

محمد السيد س ي  ،تح يل السياسة الخارجية والموقف الندولي لصن انة القنرار السياسني الخنارجي،
القا رة. 2111 ،
شنىاوأ الكشىاب مىن القىديم إلىىى الحىديو شحليىأ العمليى السياسىي ال ارجيى  ،وكيفيى اش ىاا القىرار السياسىىي
ال ىىارجي ،وشحليىىأ عناص ىرل وكيفي ى اش ىىاا الق ىرار فىىي السياس ى ال ارجي ى والموقىىف الىىدولي ىىالأ األهم ى
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الدوليى  ،والعناصىىر المرشبقى بمصىىقلح األهمى الدوليى مثىىأ المفاجىىدة والشتديىىد و ىىيي الوقى  .ركىىه هىىاا
الكشاب على السياس ال ارجي وشحليلتا وأبعادها ووحىداشتا ،ولىم يشعىرا الكشىاب بشىكأ موسىل ومفصىأ
إلى مفتوم إدارة األهما

الدولي .

محمد إب ار ي م صور ،الخيار ال ووي في الهرق األوسط ،إنمنال ال ندوة التني ظمهنا مركنو دراسنات
المستقبل ،جامعة أسيوط: 2111،
شع ىىرا الكش ىىاب ف ىىي محشى ىوال وعب ىىر هيكلشى ى إل ىىى الشع ىىرف عل ىىى ك ىىأ من ىىاقي الشس ىىلح الن ىىووي ف ىىي الش ىىري
األوسىىق ،وينىىاقش مىىدى أهميى ال يىىار النىىووي لىىبعا الىىدوأ العىراي ،إيىران ،باكسىىشان ،التنىىد ،إس ىرائيأ
ونشدة البرنامج النووي لكأ الدوأ الشي شمشلك السالح النووي .كما شعر
الموقىىف النىىووي فىىي إيىران واحشمىىات
علىىى قىىدرة نوويى  .و شمى

شقىىورل واشجاهىىا

الد ارسى

بشىكأ موسىل إلىى

المسىىشقبأ ،و إلىىى أسىىباب سىىعى إيىران للحصىىوأ

الد ارسى بمسىىشقبأ ريقى القىىوى النوويى فىىي الشىىري األوسىىق فىىي أوائىأ القىىرن

الحىىالي  :الموقىىف الحىىالي والمسىىشقبلي ومىىدى مراقب ى وشىىد أ إس ىرائيأ والوتيىىا

المشحىىدة األمريكي ى فىىي

النشىىاق النىىووي بدق ى فىىي الشىىري األوسىىق ،ويؤ ىىا علىىى هىىال الد ارس ى عىىدم حىىداثشتا وقىىدمتا وحص ىىوأ
شقو ار كثيرة في البرنامج النووي في الشري األوسق لم ششعرا لتا الدراس .
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الفصل الثاني
إدارة األزمات الدولية
0.2المقدمة
 2.2البعد المفا يمي لألومات الدولية؛ المفهو واألسباب ومراحل التطور
 1.2دي اميكية إدارة األومات الدولية
 2.2الخالصة
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الفصل الثاني
إدارة األزمات الدولية
 :1.1مقدمة
أ حى عالم اليوم عالما مليئا بالصراعا
الكبرى والكيانا

الدولي  ،ومحاوت

والمصالح المشعار

 ،عالم هاد

في شفاعال

القوى

انشقاأ مراكه النفوا والسيقرة والتيمن  ،بما لي نهع عارم

ألصحابتا لحياهة القوة بكاف أشكالتا ،ويؤشر الك لوجود نهع جامح للشسلق والتيمن شؤدي بال رورة
إلى حرمان كيانا

ودوأ وقوميا

من الوصوأ إلى مسشوى من القوة يجعلتا أن شكون ندا للقوى

الكبرى ،ويؤدي هاا السلوك إلى نشوء األهما  ،الشي قد ششقور إلى شفاقم صراعا

أو نشوب حروب.

في هاا اإلقار شعمأ األقراف على إدارة األهم بممارس ال غق بشكأ مرن وحكيم وفي
مقش يا

الموقف ،أو شسعى إلى الشعايش والشوافي دون أن ششحمأ دولتم شكلف أو سائر مرشفع ؛ بما

يشكأ ديناميكا (حركي ) سياسي إلدارة األهم في إقار أفعاأ يمارستا البعا مل البعا اة ر أو
البعا على البعا.
ورغم أن األهما

على أشكالتا الم شلف حال مالهم لإنسان في كأ همان ومكان  ،وشحدو

في البلدان المشقدم والمش لف على حد سواء ،مل ا شالف قبيعشتا وعمي شدثيرها ،إت أن األهما

الشي

يعيشتا العالم اليوم شد ا قابعا أكثر شدثي ار بحكم بني النظام الدولي الاي يشسم بالققبي األحادي
وهيمن قوة واحدة على مجريا

السياس الدولي  .وعلي يشكون هاا الفصأ من مبحثين :

 المبحو األوأ :البعد المفاهيمي لألهما
 المبحو الثاني :ديناميكي إدارة األهما

الدولي  ،المفتوم واألسباب ومراحأ الشقور
الدولي
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 : 2.2البعد املفاهيمي لألزمات الدولية ،املفهوم واألسباب ومراحل التطور
ىىرورة ملح ى هىىي الشىىي حىىدد

مجىىاأ اإلهشمىىام فىىي إدارة األهمىىا

الدولي ى  ،فغيىىاب نظىىام دولىىي

فعىىاأ للرقاب ى علىىى الحىىروب واشسىىاع هىىامش المنىىاورة بالشىىرعي الدولي ى  ،والميىىأ الوا ىىح إلىىى إسىىش دام
معايير مهدوج الشقبيي ،ي لي المناخ األمثأ لشعدد وشفاقم األهما

الدولي  ،وشواشر إحداثتا  ،واسشفحاأ

قورشتىىا ممىىا ي ىىعنا علىىى أعشىىاب عصىىر الفو ىىى الحقيقيى  ،قىىد يبلىىع العبىىو الالمسىىئوأ فيى باأللعىىاب
النووي حد إشعاأ محرقى نوويى كبىرى شلىشتم العىالم فىي أشونتىا .وهنىا شعنىى الحاجى وبإلحىاح إلىى اللجىوء
إلىىى أسىىلوب إدارة األهمىىا

الدولي ى والسىىعي الىىدائم والحثيىىو إلىىى شقىىويرل وشوسىىيل قواعىىدل ،والشوسىىل فىىي

اسش دام ك يار ت بديأ عن لردع الصراعا

الدولي واألهما

الدولي .

 : 1.1.1التطور التارخيي ملفهوم األزمة
ظتىىر فىىي الق ىىب اإلغريقىىي الق ىىديم أي نقق ى شح ىىوأ بمعنىىى أنتىىا لحظى ى ق ىرار حاس ىىم فىىي حي ىىاة
الم ىريا وهىىى شقلىىي للدتل ى علىىى حىىدوو شغييىىر جىىوهري ومفىىاجئ فىىي جسىىم اإلنسىىان كاألهم ى القلبي ى
وأقلىىي عليتىىا أهم ى ألنتىىا وصىىل

إلىىى قريىىي مسىىدود  ،كمىىا أقلىىي هىىاا المصىىقلح فىىي القىىرن السىىادس

عشر ،للدتل على ارشفاع درج الشوشر في العالقا
شىواشر اسىىش دامتا للدتل ى علىىى ظتىىور مشىىكال

بىين الدولى والكنيسى  .وبحلىوأ القىرن الشاسىل عشىر

قي ىرة أو لحظىىا

شحىىوأ حاصىىل فىىي شقىىور العالقىىا

السياسي واتقشصادي واتجشماعي (.)1
وفى عام  ، 1927عرف
مجاأ اتقشصاد وال دما

() 1

األهم بدنتا لأ فادح ومفاجئ في العالقى بىين العىرا والقلىب فىي

ورؤوس األمواأ  ،ومنا الك الشاريخ بدأ الشوسل في اسش دام مصقلح األهم

كمىىاأ حمىىاد ،الىىنمق اتسىىشراشيجى اتمريكىىى فىىى أدارة األهمىىا

الدولي ى  ،مج ننة النندفاع الننوط ى ال ب ا يننة ،1111 ،

العددwww.lebarmy.gov.lb/artical.aspin=arid=1614 . 121
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فىىي أقىىار علىىم الىىنفس الحىىديو عىىن أهم ى

التوي ى  ،واس ىش دم الىىديموغرافيون عنىىد حىىديثتم عىىن أهم ى

اتنفجىىار السىىكاني  ،وأسىىفر اسىىش دام عىىن شىىدا أ بىىين مفتىىوم األهم ى والمفىىاهيم الم شلفى اا

اترشبىىاق

الحيوي والوثيي ب (.)1
 : 2...1مفهوم األزمة
انعكس ى

الشصىىو ار الم شلف ى لألهمىىا

ومو ىىوعاشتا وأسىىباب ظتورهىىا علىىى شعريىىف األدبيىىا

الم شلف ى

لتا ،حيو يسش دم مصقلح األهم بشكأ واسل لشوصيف العديد من المشكال  :فتناك أهم اقشصادي ،
أهمى نقديى  ،أهمى نفسىىي  ،أهمى دوليى ...الىىخ ،واحشلى
اهشمام الباحثين في مجاأ العالقا

األهمى الدوليى بوصىىفتا مصىىقلحا سياسىىيا محىىأ

الدولي  ،ساعين لو ل شعريىف محىدد لتىا ،غيىر أن ا ىشالف الىرؤى

الفكري للباحثين أدى إلى شعدد الشعاريف ،وفي هاا السياي انقسم الباحثون في شعريف األهم إلى ثالو
مىىدارس فكريى  ،األولىىى شقىىدم شعريفىا يرشكىىه علىىى مفىىاهيم مىىنتج صىىنل القىرار ،والثانيى شقىىدم شعريفىا نسىىقيا
لألهم  ،وثالث شحاوأ الشوفيي بين المنتجين(.)2
ويع ىىود اص ىىقالح األهمى ى «  » Crisesإل ىىى الفك ىىر اليون ىىاني الق ىىديم ال ىىاي يقص ىىد بت ىىا نققى ى شح ىىوأ ف ىىي
األمراا ال قيرة والقاشل والشي شؤدي عادة إلىى المىو المحقىي أو الشىفاء الشىام ،كمىا ورد اسىش دام هىاا
المصقلح باللغ الصيني في شكأ كلمشين «  » Wet-jiأوتهما شعبر عن ال قر والثاني عن الفرص

( ) 1نصىىير كىىاظم الهبيىىدى الوتيىىا

المشحىىدة اتمريكي ى وادارنتىىا لألهمىىا  ،جامع ى سىىان

كلمنىىشس اتمريكي ى فىىى بغىىداد ،

 ، 1111ص .12

()2

مص ىىقفى عل ىىوي ،الشعري ىىف بظ ىىاهرة األهمى ى الدوليى ى ؛ مج نننة الفكنننر االسنننتراتيجي العربننني ،بي ىىرو ،ع ،1957 ،19

ص.129
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الشىىي يمكىىن اسىىشثمارها لىىدرء ال قىىر مىىن ىىالأ شحويىىأ األهمى ومىىا شنقىىوي عليى مىىن م ىىاقر إلىىى فىىرص

إلقالي القد ار اإلبداعي تسشثمار هال األهم (.)1
 : 4....مفهوم األزمة يف علم السياسة
األهم ى السياسىىي هىىي موقىىف أو ظىىرف أو حال ى يواجتتىىا مش ىىا الق ىرار السياسىىي فىىي الدول ى لمواجتشتىىا
وحلتىىا ،عنىىدما ششالحىىي فيتىىا اإلحىىداو  ،وششىهامن وشششىىابك فيتىىا األسىىباب بالنشىىائج  ،فاألهم ى هىىي لحظ ى
حرج ى وحاسىىم ششعلىىي ظتورهىىا فىىي مسىىشقبأ الدول ى والحكوم ى السياسىىي المسىىئول عىىن الدول ى لمواجت ى
 .وعلي ى فالبىىد مىىن شنصىىيب برنىىامج أو أكثىىر ،يىىشم ششىىغيل فىىي ظىىروف الق ىوارإ ،إاا مىىا أراد

األهمىىا

القائمون على الواقل السياسي واإلداري شفادي مصير الشقتقر والتالك على اقأ شقدير ،وبرنامج من هاا
القبيأ هو عبارة عن منتج يمثأ شقني شسش دم لمواجت الحىات

ا\لقارئى الشىي ت يمكىن شجنبتىا واجىراء

الشح ىىي ار الالهم ى لتىىا قبىىأ وقوعتىىا .بمعنىىى أكثىىر دق ى أشىىب بمحاول ى شجميىىل المعلومىىا
األهم ومن ثم شحليلتا واش اا القرار المناسب بشكأ سريل وفاعأ.

مسببا

الالهم ى عىىن

()2

 : 2.1.1تعريف األزمة الدولية
األهم

الدولي

في نهاعا

حسب شعريف "كوراأ بيأ"  Coral Bellهي عبارة عن "المجىاأ الهمنىي الىاي شظتىر

شرشفل إلىى الحىد الىاي شتىدد فيى بشغييىر قبيعى العالقىا

القائمى " .إمىا "أوران يىونج" Oran

 Youngفيرى بدن األهم الدولي عبارة عن "مجموع أحداو شكشف عن نفستا بسىرع محدثى بىالك

() 1

هش ىىام عوك ىىأ  ،القواننننند االساسننننية فننننى ادارة االومننننات الدوليننننة  ، 2101ص  2 -1عل ىىى الموق ىىل اتلكشرون ىىى

www.hichamoukal.maktoobblog.com

() 2

نصير كاظم الهبيدى  ،مرجل سبي اكرل ص . 12 -14
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إ التا في شواهن القوى القائم في ظأ النظام الدولي ،أو أيا من نظم الفرعي  ،بصورة أنسابي وبدرج
شفوي في الدرجا

اتعشيادي مل هيادة احشماأ شصعيد الموقف إلى درج العنف دا ل "

(.)1

وشعرف األهم الدولي وفقا لمىا يىرال ششىارله ماكيالنىد  ، Chares Makelandوهىو مىن رواد مدرسى
شحليأ النظم/النسىي علىى أسىاس مظاهرهىا وشفاعالشتىا ال ارجيى بدنتىا فشىرة انشقاليى مىابين الحىرب والسىلم
واحشمىىاأ شص ىىعيد جمي ىىل األهم ىىا

الدولي ى لشص ىىأ إل ىىى مرحلىى الحىىرب ،إت أن معظمت ىىا يش ىىاءأ ب ىىدون

اللجىىوء إلىىى اسىىش دام القىىوة مىىن قبىىأ الىىدوأ المشورق ى فىىي األهم ى  ...لكن ى يىىرى بىىان األهم ى الدولي ى رغىىم
قورشتىىا ت شىىؤدي بصىىورة دائمى إلىىى الحىىرب .وشىىارة شكىىون األهمى بمثابى الوقىائل اإلجرائيى الشىىي ششعىىرى
فيتا الصال

القائم بين سم وأ رى أو حال الشبدأ في الحات

وعملي صنعتا والشعقيدا

الشي شىالهم األهمى والقى ار ار المش ىاة

الشي شكشنفتا ،فتي شقشرن بحدو أو واقعى شىدفل بىالموقف إلىى نققى انعقىاف

قد شؤوأ ب إلى أحىد أمىرين سىلبا أو أيجابىا ،ويشمثىأ فىي هىاين األمىرين ،فىي السياسى الدا ليى والسياسى
الدولي  ،واسشقرار وعدم إسشقرار ،عنف وعدم عنف ،حأ ونهاع(.)2
أمننا تهننارلو يرمنناش  ،و ننو مننش رواد مدرسننة ص ن ع الق نرار  ،فيننرى إش األومننة الدوليننة ت طننوي ن ننى
ن اصر معي ة تكوش مدركة مش قبل ص اع القرار ي:
 -1أعماأ مشوقع من قبأ ال صم.
 -1إدراك أو شصور وجود شتديد.
 -2إدراك الوق

المحدد لصنل القرار والرد علي .

() 1

ق ىىاري المغرب ىىي ،من ىىى المق ىىردي  ،ادارة االومننننات فنننى العالقنننات الدوليننننة ،دار النش ىىر المكش ىىب العرب ىىى الح ىىديو ،

() 2

انظر :أحمد عامر ،مقدمة في إدارة األومات ،كلي الشجارة قسم اتقشصاد والعلوم السياسي جامع قناة السىويس بىور

اتسكندري  ،1111 ،ص . 51-51

سعيد  ،1959ص  11و ما بعدها .
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 -4إدراك العواقب المتلك لعدم الرد (.)1
أما "مي ائيىأ بريشىر" فقىد عىرف األهمى الدوليى بدنتىا حالى شميههىا وشنبىئ بقىدومتا أربعى أمىور وشىشل ص
كما شراها المسشويا

العليا لصانعي القرار فيما يدشي:

 -1الظروف المحيق الدا لي وال ارجي .
 -1قيام شتديد للقيم األساسي الحالي والمسشقبلي .
 -2شصاعد احشماأ حدوو أعماأ عنف عسكري .
 -4فرا وق

محدد يكون قصي ار للشعامأ مل كأ هال المسشجدا

والشتديدا .

وهناك من يري أنتا ظاهرة دولي شعكس حال شوشر (قد شكون سريع جدا أحيانا) بىين فىريقين أو دولشىين
نشيج ى

ىىالف فىىي ال ى أري أو الموقىىف إهاء مسىىدل مىىا ،وقىىد يشحىىوأ هىىاا (الشىىوشر) إلىىى حال ى ن ىهاع دولىىي

محشمأ أو فعلي ،أما بصورة غير عادي أو فجائي .
وشعىرف بدنتىا شىكأ ىاص مىن أشىكاأ الشفاعىأ الىدولي يقشىرن بىالك الشحىوأ المفىاجئ فىي قبيعى العالقى
السىىائدة بىىين دولشىىين ،والىىاي ينقىىوي علىىى شتديىىد جىىدي لمصىىالح حيوي ى واحشمىىاأ الىىد وأ فىىي مواجت ى
عسكري مباشرة ،ف الا عن
وقد عولج

يي الوق

(.)2

األهم من حيو أنتا حال يشولد فيتا حىوادو كثيىرة وشىديدة شىدعو األقىراف المنتمكىين فىي

أهم إلى القيام بدفعاأ كما يشقلب الحاأ وهاا الحادو على الفعأ أنما يعىود فىي األسىاس إلىى األقىراف
المشىىدهمون ،وأنتىىم عنىىدما ي و ىىون فىىي حالى أهمى عبىىو ار فىىي مراحلتىىا يشمثلىىون فىىي إدراكتىىم المحصىىال

() 1
() 2

نصر محمد متنا  ،إدارة االومات والكوارث ،اسيوق  ،مصر  ،المكشب الجامعى الحديو  ، 1117ص . 29

السىىيد علىىوة  ،أليننات الص نرانات الدوليننة  ،دراسننة سياسننات التعنناوش النندولى  ،التيئ ى المص ىري العام ى للكشىىاب ،

 ،1955ص .411 -411
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اةشي بعد عىيش األهمى واقفىاء جىدواها ،كمىا أن األهمى ششكىون مىن أحىداو ششمركىه فشعىود لشكىون صىيع
جديدة من شقارب أو اع ،وكالك شفحص األهم من حيو وهن األحواأ وما يصاحبتا من شىعور بعىدم
الشدكىىد ممىىا هىىو حاصىىأ أو سيحصىىأ ،وت مفىىر فىىي حىىاأ كتىىال مىىن الشحسىىب والشثبي ى
وبىىدائأ يعىىوأ عليتىىا فىىي مواجت ى مىىا قىىد ينشتىىي إلي ى األمىىر فىىي
بدوق ىىا

م شلفى ى األم ىىد ،ولم ىىا كانى ى

واعىىداد يىىا ار

ىىم شص ىريف األهم ى  ،أو علىىى أثرهىىا

األو ىىاع غي ىىر المشدهمى ى ششس ىىم بك ىىون المش ىىاركين ف ىىي إدارة األهمى ى

يشمشعون بقدر من قابلي الرقاب والسيقرة على الحات  ،فإن األهم شعد حاتا من الصعوب بمكان على
المعنيين بتا إن يشمشعوا بقدر واف مىن مشقلبىا
اص عندما يالهم األهم

يي في الوق

الرقابى والسىيقرة ،ويصىبح قصىور الرقابى مىدعاة للفىهع

ونقص في كمي ونوعي المعلوما

يعوأ عليتا ،هاا ف الا عن سىرع وديناميكيى شغيىر أنمىاق المواقىف والعالقىا
في األهم مما يعكس مهيدا من حات
والواقىىل ان ى كلمىىا كان ى

الموثق والمصنف الشي
بىين األقىراف المشورقى

القلي واإلجتاد وات قراب (.)1

األهم ى الشىىي شنشىىد بىىين دولشىىين أو أكثىىر فىىي البيئ ى الدولي ى شمىىس األمىىن القىىومي

والمصىىالح الحيوي ى كلمىىا كىىان رد الفعىىأ س ىريع ا ،وعلىىى العكىىس مىىن الىىك فإن ى يكىىون رد الفعىىأ أقىىأ شىىدة
وسىىرع والىىك حينمىىا ت يحصىىأ أي انشتىىاك أو مسىىاس مىىن شىىدن أن يقىىود إلىىى

ىىرر قيىىر بالمصىىالح

األمني والحيوي واألهداف الوقني العليا.
هاا من ناحي  ،ومن ناحي أ رى ،فىإن عىدم المسىاس بىدمن الدولى القىومي ومصىالحتا الحيويى وأهىدافتا
األساسي  ،يجعأ من الحال المشوب بالشوشر ش شلف شمام ا ،وفي هال الحالى فإنى لىيس مىن المسىشبعد أن
يصبح مو وع قيام األهم مسدل احشماأ ،أي أن المسدل الناشئ قد شحأ وهي في بدايشتا وبالك يهوأ
مو ىىوع األهم ى أص ىالا ،ولكىىن مشىىى نشىىد

(-) 1

حال ى يشعىىرا فيتىىا أمىىن ومصىىالح دولي ى معين ى لشتديىىد ،وت

كاظم هاشم نعم  ،الوجيهة فى اتسشراشيجي  ،دار النشر اياد للقباع ،بغداد  ، 1111 ،ص . 112 -114
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شسشجيب في حين الدول األ رى بإهال ما قد سببش من شتديد لألمن والمصالح الحيوي فمعنىي الىك أن
األهم قد نشد

بالفعأ (.)1

لىىاا يمكىىن القىىوأ أن األهم ى الدولي ى هىىي الىىك الجىىهء الحاسىىم مىىن الص ىراع الىىدولي ال ىاي يشسىىم بىىاحشرام أو
شصاعد وشائرل نشيج مساستا بالمصالح القومي والقيم والمثأ العليا ،بحيو يشعر صناع القرار بشتديدها
وشعر تا لل قر مما يشقلب سرع الرد وشبره احشمالي اندتع الحرب اللتا نشيج

المفاجدة الشي

يحىىدثتا مثىىأ هىىاا الشتديىىد ،ويمكىىن شقورهىىا بدحىىد اشجىىاهين :أمىىا نحىىو الشصىىعيد والوصىىوأ بتىىا إلىىى حاف ى
الحرب ،وأما باشجال الش فيا وامشصاص وشائرها وشالشيتا

(.)2

وشعىىرف األهم ى الدولي ى  -أي ى ا -بدنتىىا شىىكأ ىىاص مىىن إشىىكاأ الشفاعىىأ الىىدولي يقشىىرن بىىالك الشحىىوأ
المف ىىاجئ ف ىىي قبيعى ى العالقى ى الس ىىائدة ب ىىين دولش ىىين ،وال ىىاي ينق ىىوي عل ىىى شتدي ىىد ج ىىدي لمص ىىالح حيويى ى
واحشماأ الد وأ في مواجت عسكري مباشرة ،ف ال عن

يي الوق .

 : 6.1.1تعريف األزمة الدولية وفق املدارس الثالث يف العالقات الدولية
 : 0.6.2.2مفهو األومة في إطار مدرسة ص ع القرار
اهشم رواد مدرس صنل القرار ( جيمس روبنسون ،ششارله هيرمان ،هولسشي ،هيومان كاهن) فىي
شعريفتم لألهم بشدثيرها علىى عمليى صىنل القىرار ،بوصىفتا حىدثا مفاجئىا يواجى صىانل القىرار ،وفقىا لتىاا
المنظور ركه روادها على حالى الشتديىد المفىاجئ أو اةنىي ألهىداف حيويى يعشبرهىا صىانل القىرار
مدركا

نابع من النسي العقيدي ،فيرى روبنسون أن األهمى موقفى ا بىين دولشىين أو أكثىر يىشم إد اركى مىن

قبىىأ صىىانل الق ىرار ،ويش ىىمن الموقىىف سىىما
() 1

ىمن

اص ى مىىن قبيىىأ ،أن ى يشىىكأ شتديىىدا لألهىىداف والمصىىالح

 -فا أ هكى محمد  ،األهم الدولي بىين الشصىعيد والشفعيىأ  ،مجلى العلىوم القانونيى والسياسىي  ،بغىداد ، 1954 ،

ص . 174

( ) 2نادي شكارة ،اتخاذ القرار فى األومة الدولية  ،دار النشر والقباع مكشب جامع بغداد  ،1996 ،ص .11
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المتمى  ،إ ىىاف لكونى شتديىىد مفىىاجئ لصىىانل القىرار ،ويصىىاحب شىىعور بمحدوديى الوقى

الىالهم تش ىىاا

القرار(.)1
ويىىرى هيرمىىان أن األهمى موقىىف مفىىاجئ فىىي أحىىد مشغي ى ار النظىىام ( ،)2ويؤكىىد أن األهمى عبىىارة
عن موقف يسبب شغيي ار مفاجئ ا في واحدة أو أكثىر مىن المشغيى ار األساسىي المنشظمى  ،فىي اا
يؤكد هولسشي على أن األهم الدولي شعشبر أحد مراحأ الصراع  ،وششسم بسما

السىياي

اصى أبرههىا أحىداو

مفاجئ ى غيىىر مشوقع ى مىىن جانىىب أحىىد األق ىراف ،وشىىؤدي لرفىىل درج ى الشتديىىد فشىىرغم صىىانل الق ىرار علىىى
ات شيار بين بديلين فقق الحرب أو اتسشسالم). (3
 2.6.2.2مفهو األومة في إطار مدرسة ال سق أو ال ظ .
شكشسىىب مدرس ى النسىىي أهمي ى كبىىرى عنىىد شحليىىأ األهمىىا
الىىدولي أق ارف ىا مباش ىرة أو غيىىر مباش ىرة فيتىىا  ،نظ ى ار لش اهيىىد مقومىىا
وش اهيىىد شبىىادأ األفعىىاأ والشحركىىا

الشىىي شكىىون القىىوى الكبىىرى فىىي النظىىام
عىىدم اتسىىشقرار فىىي النظىىام الىىدولي،

الصىراعي  ،الشىىي شؤشىىر علىىى اسىىشعراا القىىوة الماديى أو اسىىش دامتا،

ويمثأ الك جوهر المد أ النسقي في دراس األهم الدولي ).(4
فىىي هىىاا السىىياي اهىىشم الشعريىىف القنسىىقي لألهم ى الدولي ى بىىإبراه العالق ى بىىين ظىىاهرة األهم ى الدولي ى
والنظ ىىام ال ىىدولي  ،فت ىىو ي ىىدرس األهمى ى الدوليى ى ف ىىي إق ىىار المف ىىاهيم ال اصى ى بم ىىنتج النس ىىي ف ىىي شحلي ىىأ
العالقىىا
()1
((2

الدولي ى ( ،)5وقىىد اهىىشم رواد مدرس ى النسىىي ( كينىىو بولىىدبنع ،أوران يونىىع ،كىىوراأ بيىىأ ،ششىىارله

وليد األعظمي ،األهم الدولي ؛ مج ة الع و السياسية؛ كلي العلوم السياسي  ،جامع بغداد ،ع ،2نوفمبر ،ص.27
وليد األعظمي ،المرجل السابي ،ص .44

)(3

k. J. Holsti, Intentional political A frame work for Analysis, Prentice hall, n. j. Third Edition,1977,
p.429.
)(4
Charles McClelland, “The Beginning Duration and Abatement of International Crisis: Comparison in Tow
Conflict Arenas”, In Charles F. Herman (Eds), International Crisis: Insight Form Behavior Research,
New York, the Free Press, 1972, p. 83

()5

مصقفى علوي ،س وك مصر الندولي خنالل أومنة منايو/يو ينو  ،0967رسىال دكشىورال غيىر منشىورة ،كليى اتقشصىاد

والعلوم السياسي  ،جامع القاهرة ،1951 ،ص.5
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ماكليالند) في شعريف األهمى الدوليى بشحديىد لثارهىا علىى شقىور النظىام الىدولي القىائم ،ويىرى الىبعا أن
األهم بوصفتا ظاهرة دولي شحدو فىي إقىار النظىام الىدولي نشيجى الشفىاعال
هاا السياي يعرف "بولدنع" األهم الدوليى بدنتىا "نققى شحىوأ فىي العالقىا
أي أن األهم الدولي هي أهما

القائمى بىين وحداشى ؛ فىي

الدوليى أو النظىام السياسىي،

النظام السياسي"( ،)1ويرى "يونج" أن األهمى الدوليى هىي مجموعى مىن

األحداو سريع الشالحي شهيد مىن أثىر قىوى عىدم اتسىشقرار فىي النظىام الىدولي العىام  ،أو أي مىن نظمى
الفرعي فوي المسشويا

المعشادة القبيعي وبشكأ ملحوظ  ،بحيو شهيد من إمكانيا

وقوع العنف دا أ

النظىىام") ،(2وفق ى ا لىىالك يفتىىم "يونىىع" األهم ى علىىى أنتىىا أحىىداو شسىىاهم فىىي حال ى مىىن عىىدم اتسىىشقرار فىىي
العالقا

الدولي  ،بما يؤدي لنشوء حال قائم على اسش دام العنف في العالقا

الدولي .

وشىرى كىىوراأ بيىىأ أن األهمى شىىؤدي إلىىى شغييىىر فىىي قبيع ى العالقى بىىين أقرافتىىا ،فىىي هىىاا السىىياي
شعرف األهم الدولي "بدنتا نقق شحوأ في قبيع العالقى بىين األقىراف ،حيىو شرشفىل الصىراعا
مسشوى يتدد بشغيير قبيع العالق بين الدوأ  ،على سبيأ المثاأ األهما
عالق الشحالف إلى عالق انشقاي،وفي حال األهما

إلىى

الشي شقىل بىين حلفىاء ششحىوأ

الشي شقل بىين األعىداء ششحىوأ العالقى مىن عالقى

سلم إلى عالق حرب") ،(3ويىرى ششىارله ماكليالنىد أن األهمى شمثىأ مرحلى وسىقا بىين حالى السىلم وحالى
الحرب؛ فاألهم قد شكون بداي فعلي للشوج نحو الحرب أو شجنبتا) ،(4وفىي شقىديرل ششىكأ األهمى مرحلى
حاسىىم شش ىىا عنىىدها قى ار ار مصىىيري ) .(5وفقى ا لمنظىىور مدرسى النسىىي فىىإن األهمى الدوليى ششىىكأ نققى

)(1

Kenneth E. Boulding, Conflict And Defense, New York, Harper & Row Torch Book Edition, 1963,
p.250.
)(2
Oran young, The Politics of Force: Bargaining During International Crisis, New Jersey, Princeton
University-Press 1968.P.15.
)(3
Coral Bell, the Convention of Crisis, A Study In Diplomatic Management, London, Oxford University
Press, 1977, p 4-9.
)(4
Charles McClelland, “The Beginning Duration and Abatement of International Crisis: Comparison in Tow
Conflict Arenas” Op.cit, p.83.
)(5
Charles McClelland, “The Acute International Crisis”, In: Dean G. Pruitt And Richard C. Snyder, (Eds),
Theory And Research on The Causes of War, Prentice-Hall, 1969,p.96 .
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شحوأ فىي شقىور نظىام دولىي أو فرعىي ،يصىاحبتا شىوشر مفىاجئ يد ىا قىا بيانيىا صىاعدا بشىكأ سىريل،
وقد يؤدي لحال من عدم اتسشقرار في النظام ،الك إلمكاني اللجوء للحرب.
 1.6.2.2مفهو األومة في إطار المدرسة التوفيقية.
حىىاوأ رواد المدرس ى الشوفيقي ى (مايكىىأ بريشىىر ،لري اوفىىري) عنىىد شع ىريفتم لألهم ى المهاوج ى بىىين
افش ار ا

مدرسىشي النسىي وصىنل القىرار ،والعمىأ علىى الشوفيىي وشحقيىي الشكامىأ بيىنتم  ،ويىرى "اوفىري"

األهم بوصفتا " حال الشغيير في المحيق ال ارجي ويشم إدراكتا في إقار وق

محدد ،مل اش اا و ل

لمواجت شتديد المصالح القومي والقيم"( .)1بينما يرى "بريشر" األهم اسشنادا علىى الظىروف المصىاحب ،
فيؤكد على أن األهم ششكأ "حال شصاحبتا ظروف أربع

روري شفىي بغىرا قيامتىا ،هىال الظىروف

ششمثىىأ فىىي :شغيي ىىر فىىي البيئى ى الدا لي ى وال ارجيى ى  ،شتديىىد الق ىىيم والمصىىالح؛

ىىيي الوق ى

ومحدوديشى ى ،

احشمالي اسش دام العنف(.)2
وفق ا لتاا المنظور فإن المدرس الشوفيق شركه على عدة حقىائي ششمحىور حىوأ :وجىود شتديىد للقىيم
والمصىىالح،

ىىيي الوق ى

احشمالي شغيير العالقا

()2

المشىىاح أمىىام صىىانل الق ىرار ،حال ى مىىن الشىىوشر مصىىاحب لعملي ى اش ىىاا الق ىرار،
في المسشقبأ بين أقراف األهم .

Arie Ofri, Crisis And Opportunity for Casting, Orbid. a Journal of World Affairs .vol.26 .no. 4.winter
1983.p.821.

)(1

فا ىىأ هكىىي ،األهم ى الدوليى بىىين الشصىىعيد والشعقيىىد ،مج ننة الع ننو القا و يننة والسياسننية ،جامع ى بغىىداد ،ع ىىاص،

 ،1954ص.172
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 : 7....العالقة بني األزمة واملفاهيم األخرى
 0.7.2.2مفهو األومة بيش التهابك والتمييو
يميىه المفكىرون بىىين مفتىوم األهمى وعىىدد مىن المفىاهيم اا

الصىىل بتىا مىىن قبيىأ ( المشىىكل ،

الكارث ؛ الشوشر ،النهاع ،الصراع) ،ويىدشي هىاا الشمييىه نظى ار لوجىود حالى مىن الششىابك والشقىارب بىين هىال
المفاهيم ومصقلح األهم  ،ورغم الشدا أ والششاب إت أن هناك حدا فاصالا بينتم.
 : 2.7.2.2األومة ومفهومي المهك ة والكارثة
الفىري بىين األهمى والمشىكل والكارثى  ،يكمىن فىىي أن المشىكل يكىون مقىروح أمامتىا حلىوأ فىإاا مىىا
شفاقم

المشاكأ وشقور الصراع و ال الف نكون عندئا بصدد أهم  ،بتىاا المعنىى فىإن المشىكل شمثىأ

سىبب مىن أسىباب قيىام األهمىا  ،وبالشىالي ت شمثىأ كىأ مشىكل أهمى وان كىان لكىأ أهمى مشىكل  ،بينمىا
األهمى عبىارة عىن مشىكل معقىدة يبىدو أن حلتىا أمىر شىب مسىشحيأ بىالقري الشقليديى  ،أمىا الكارثى فتىي
مشىكل ولكنتىا فىي أغلىب األحيىان ت شكىون مىن صىنل البشىر ،كىالهتهأ والبىراكين وشوابىل الحىروب
والفي ىانا

المىدمرة واألعاصىير الكاسىح ..إلىخ ،فتىي اا

قىوى أ ى م مىن أن شواجى باإلمكانىا

العاديى لإنسىان الفىرد أو حشىى الجماعى أو للدولى فىي بعىا األحيىان  ،وشمشىد لثارهىا إلىى لفىاي بعيىدة
كثير عن الدمار والش ريب ،ومن الممكن أن شنىشج عنتىا أهمىا
شقوأ البشر والبنى األساسي  ،وش لف اا
ت حصرلتا ،أهما

فردي وأهما

اقشصادي  ،وكأ أهم منتا شحشام إلى فن إلدارشتا

اجشماعي وأهما

من الأ منظوم مشكامل يقلي عليتا أسم السيناريو(.)1

()1

هشام حمهة ،إدارة األخبار في الق وات الت فويو ية في وقت األومات ،دراسة حالة :تجربة ق ناة أبنو ظبني فني تغطينة
الحرب في افغا ستاش والعراق ،رسال ماجسشير غير منشورة ،الجامع اتفش ار ي  :كليى إدارة األعمىاأ ،1117 ،ص

.72

29

 : 1.7.2.2األومة ومفهو التوتر
ينشد الشوشر النفسي مىن شفىاعال

المشغيى ار اتجشماعيى واتقشصىادي والسياسىي ؛ الشىي شلشقىي فىي

م ىىمون واحىىد هىىو األهم ى  ،وت يمكىىن القىىوأ أن الشىىوشر هىىو سىىم مىىن سىىما
األهمى ؛ ويعشبىىر أحىىد أدوا

األهم ى بىىأ هىىو أحىىد أبعىىاد

الصىراع الشىىي مىىن نمواجتىا ال ىىغوق النفسىىي  -المؤديى للشىىوشر -والحصىىار

والشتديد وغيرها(.)1
 : 2.7.2.2األومة ومفهو ال واع
يمثىىأ الن ىهاع الىىدولي حال ى

ىىالف أو ا ىىشالف مشصىىاعدة قىىد شىىؤدي إلىىى صىىراع دولىىي ،كمىىا يىىدشي

النىهاع نشيجى ألحىداو أو عوامىأ سىابق  ،فىي حىين ش شلىف األهمى عىن النىهاع فىي احشوائتىا علىى عنصىر
المفاجئى ى فشح ىىدو بش ىىكأ مف ىىاجئ وسى ىريل ،إ ىىاف إل ىىى أنت ىىا شش ىىكأ حالى ى شش ىىدهم عن ىىدها العالق ىىا

ب ىىين

األق ىراف؛ كمىىا شحمىىأ فىىي قياشتىىا اسىىشمرار الص ىراع الىىاي يسىىشدعي مىىن األق ىراف المشصىىارع السىىعي
تحشوائ من الأ و ل ق لش فيف شمتيدا إليجاد حلوأ قبأ أن ينشقأ إلى حال الحرب (.)2
 : 1.1.2.2األومة ومفهو الصراع
شعشبىر األهمى نققى شحىوأ فىي قبيعى العالقى بىين األقىراف حيىو شرشفىل الصىراعا

إلىى مسىىشوى

يتدد بشغيير قبيع النظام ،ويؤشر الك إلى أن األهم الدولي أ يي نقاق ا من الصىراع ،وأكثىر احكامى ا
فىىي إدارشتىىا وأكثىىر و ىىوح ا فىىي شعريفتىىا ،إلىىى جانىىب إمكانيى عهلتىىا كظىىاهرة عىىن الصىراع( .)3بمعنىىى أن
الصراع مفتوم أوسل وأشمأ من األهم الشي شعشبر جهء من الصراع.

()1

()2

فا أ محمد هكي ،األهم الدولي بين مقشربا

المصىقلحا  ،مج ة أ المعارك ،بغىداد،ع(،1996 ،)9,5

ومفشرقا

ص.42.

فا أ محمد هكي ،المرجل السابي ،ص .45
Coral Bell, the Convention of Crisis, Op.cit, p 4-9.
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)(3

شنقىوي األهمى بحكىم قبيعشتىا علىى عىدة جوانىب مششىابك ومشدا لى سياسىي وجغرافيى واقشصىىادي
واداري  ،نظ ار لالك ششعدد وششنوع شصنيفا

األهم بشعدد المعايير المسش دم فىي عمليى شحديىد أنواعتىا،

في هاا السياي يصنف بعا المفكرين األهما

الدولي وفق ا لمعاير محددة ،فىالبعا يميىه بىين األهمى

الدولي الحقيقيى واألهمى الدوليى المهيفى ” “Pseudo Crisisالشىي يصىعب شبريرهىا ،فتىي أشىب بىاألمراا
الشي شنشج عن ا قراب ،وش شلف أسبابتا الظاهري عن أسبابتا الحقيقي ( ،)1والىبعا األ ىر يميىه بىين
األهمىىا

الدولي ى وفق ى ا لنقاقتىىا الجغ ارفىىي فىىي هىىاا اإلقىىار هنىىاك أهمىىا

محدود ،كما يحدو في بعا المدن والمحافظا  ،وهناك أهما
البيئي أو شتديد ارجي ،وأ ي ار ثم أهما

محلي ى شقىىل فىىي نقىىاي جغ ارفىىي

قومي شؤثر في المجشمل ككأ كالشلوو

دولي كدهم اتنحباس الحراري ،وأهم العراي وأفغانسشان(،)2

وأهم البرنامج النووي اإليراني ،وشعشبر األهما

المحلي واإلقليميى والقوميى متمى لكنتىا ت شحمىأ نفىس

ال قر الاي شحمل األهم الدولي  ،ما لم ششد أ القوى الكبرى كدقراف رئيسي فيتا(.)3
 : 6.1.1مراحل تطور األزمة الدولية
شرشبق األهما

الدولي بدسباب عديدة ومشنوع وت يمكن اإلحاق بتا جميع ا ،ما يعني أن اندتع

األهم ى لىىيس م ىن ال ىىروري أن ي ىرشبق بسىىب واحىىد فقىىق ،ورغىىم أن لكىىأ أهم ى أسىىباب اص ى تنىىدتعتا
وشميهها عن غيرها من األهما  ،إت أن هناك أسباب عام ششقاقل فيتا الكثير من األهما
من جانب ،وعلى الجانب األ ر ش

الدولي هاا

ل األهم لنظام مشغيىر ،وشمىر بم ارحىأ مشعىددة وشىرشبق كىأ مرحلى

بقبيع الظروف المصاحب لألهم .

Coral Bell, the Convention of Crisis, Op.cit, p 4-9.

)(1

( )2عبد هلل البلداوي ،إدارة األومات،العراق موذجا ،معتد اإلمام الشىيراهي الىدولي للد ارسىا  ،واشىنقن ،المصىدر:المثقىف
السياسي.

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/345.htm
Coral Bell, the Convention of Crisis, Op.cit, p 4-9.
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 :0.6.2.2أسباب األومة
شعىدد

لراء البىاحثين حىوأ أسىباب انىىدتع األهمىا

إلى حد بعيد بدسىبابتا؛ فىإاا كانى
حىىين إاا كان ى

األهم ى اا

الدوليى  ،ويىىرى الىبعا أن نىىوع األهمى يىرشبق

األهمى اقشصىادي فىإن أسىباب انىدتعتا شىرشبق بعوامىأ اقشصىادي ؛ فىي

دتت

سياسىىي فإنتىىا ش ىرشبق بعوامىىأ سياسىىي ( ،)1ويؤكىىد الىىبعا علىىى أن

اندتع األهم ت يرشبق بعامأ واحد فقق؛ وانما يرشبق بدسىباب جوهريى شش ىمن عوامىأ م شلفى ومشعىددة
تنىدتعتا؛ كمىا أن هىال األسىباب مىن الصىعوب بمكىان حصىرها واإلحاقى بتىا( ،)2وفقى ا لتىاا المنظىور ت
شعشبر األهم وليدة لحظ اندتعتا؛ ولكنتا نشىام شفاعىأ أسىباب وعوامىأ شراكمى
إن أسباب اندتع األهما
وعوامأ اندتع األهما

وشعىدد

قبىأ ظتورهىا،

الدولي مشعددة ومشباين من أهم إلى أ رى؛ ويمكن اإلشارة إلىى أهىم أسىباب
الدولي .

 : 2.6.2.2تحقيق التماسك والوحدة الداخ ية
شعمأ بعا الدوأ على لي مشكل

ارجي لصرف أنظار المجشمىل عىن المشىاكأ واألهمىا

الدا ليى ؛

الىىك بتىىدف شعهيىىه وحىىدة وشماسىىك المجشمىىل الىىدا لي ،وفق ىا لتىىاا الفتىىم يىىرى "ششىىارله ماكليالنىىد" أن أحىىد
أسباب اندتع األهم يشمحور حىوأ حالى سىعي القىادة إلىى الحفىاظ علىى مىوقفتم ،وو ىعتم القيىادي مىن
ىىىالأ البحىىىو عىىىن مصىىىدر ىىىارجي للشتديىىىد ،وبالشى ىىالي الىىىد وأ فىىىي ص ى ىراع ىىارجي لشحقيى ىىي الوحىىىدة
الدا لي ).(3

()1

عباس العماري ،إدارة األومة في نال متغير ،مركه األهرام للشرجم والنشر ،القاهرة ،1992 ،ص .16 ،14

)Charles F. Herman “International Crisis as A situational Variable”, in: Jemes N. Rosenau, (Eds
International Political and Foreign Policy: a reader in Research and Theory, new York, the Free
Press, 1969, p.414.
Charles McClelland, “The Beginning Duration and Abatement of International Crisis: Comparison in
Tow Conflict Arenas”, Op.cit, p.83.
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: 3.6.2.2التمسك باأل داف والمصالح
شؤشىىر الشقىىو ار فىىي النظىىام الىىدولي لشحىىوأ ص ىراعا

محىىددة إلىىى ص ىراعا

بظتور األهما ( ،)1ومن الممكن أن ششحوأ بعا صىراعا

حىىادة ،ومىىن ثىىم الشعجيىىأ

المصىالح إلىى أهمىا

شتىدد باسىش دام القىوة

العسكري  ،وشرشفل فيتا حدة العداء لدرج أن شصبح الحرب محشمل الحدوو ،عادةا شحىاوأ الدولى شىدمين
و مان مصالحتا ،وفي حال شعىرا المصىالح ألي شتديىد فىإن رد فعىأ الدولى سىيكون قويى ا دفاعى ا عىن
مص ىىالحتا وشدمينت ىىا ،م ىىا ي ىىؤدي إل ىىى ان ىىدتع األهم ىىا

ب ىىين ال ىىدوأ ،وشش ىىكأ بى ىرة الش ىىاريخ مرجعى ىا ملي ىىئ

بالشجىىارب الدال ى علىىى الىىك ،فالمصىىالح اتقشصىىادي للوتيىىا
وتهال

المشحىىدة فىىي منققى ال لىىيج العربىىي شىىكل

سبب ا لنشوب العديد مىن األهمىا ( ،)2كمىا أن الصىراع بىين الوتيىا

المشحىدة واتشحىاد السىوفيشي-

سابقا -على أوروبا الشرقي بعد عىام 1942أدى لشصىاعد أهمى بىرلين ،نظى ار إلصىرار اتشحىاد السىوفيشي
على أن شحقيي أهداف ومصالح ششقلب الحفاظ على مناقي النفوا في أوروبا الشرقي  ،الك ما رف ش
الوتيا

المشحدة(.)3

 : 2.6.2.2التبايش واالختالف األيدلوجي
األيديولوجيا إان هى نسي من المعشقدا

والمفاهيم ( واقعي ومعياري ) يسعى إلى شفسىير ظىواهر

إجشماعي معقىدة مىن ىالأ منظىور يوجى ويبسىق ات شيىا ار السياسىي اتجشماعيى لألفىراد والجماعىا .
وهاا هو ما يمكن وصف بالمعنى الحيادي للمصقلح ،إا أن مثىأ هىاا الشعريىف ليسى
شو يح الدتت

لديى القىدرة علىى

الم شلف والمشنوع الشي اكشسبتا من األنساي الفكري العديدة الشي عمل

على إظتىار

James L. Richardson, Crisis Diplomacy, The Great Power Since The Mid Nineteenth Century, Great
Pretain: Cambridge University Press, 1994, P219

( )2عبد ال الي عبد اهلل ،الشوش ار

في النظام اإلقليمي ال ليجي ،السياسة الدولية ،ع  ،121ص 14و .16
James L. Richardson, Crisis Diplomacy, Op.cit, P233.
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مدى الشواهن بين الجانبين الواقعي واأل القي اللاين يمثالن مقوما
أو ه ىىى نظ ىىام األفك ىىار المشدا لى ى ( كالمعشق ىىدا

األيديولوجي (.)1

والشقالي ىىد والمب ىىادإ واألس ىىاقير) الش ىىي ش ىىؤمن بت ىىا

جماعى معينى أو مجشمىىل مىىا وشعكىىس مصىىالحتا واهشماماشتىىا اتجشماعي ى واأل القيى والدينيى والسياسىىي
واتقشص ىىادي والنظامي ى ى  ،وشبرره ىىا فى ىىي نفى ىىس الوقى ى

بمتمى ى الشبري ى ى ار المنققي ى ى

وشقىىىوم األي ىىديولوجيا

والفلس ىىفي لنم ىىاام الس ىىلوك واتشجاه ىىا  ،واأله ىىداف وأو ىىاع الحي ىىاة العامى ى الس ىىائدة وج ىىدير بال ىىاكر أن
أيديولوجي أى شعب شنقوى على شفسير واعادة صىياغ أقىر مرجعيى أيديولوجيى بديلى علىى أن هنىاك
من يرى أن عناصر األيديولوجيى حقىائي صىادق ومىااهب ثابشى وليسى

صىيغا فلسىفي أو نظريى يمكىن

أن ششوافي مل كأ شغير في الظروف اتجشماعي والثقافي (.)2
ومثاأ شقبيقي على ات شالف اإليديولوجي بين الوتيا
يعرف في فشرة الحرب الباردة بين الىدولشين انشتى

المشحدة األمريكي واإلشحاد السوفيشى لما

بانشصىار الوتيىا

المشحىدة األمريكيى وانتيىار اتشحىاد

السوفيشي في مرحل ما بعد .1991
 : 7...2مراحل تطور األزمة
شمر األهم باعشبارها ظاهرة اجشماعي بدورة حياة ،مثلتا في هاا مثأ أي كائن حي ،وهىال الىدورة
شمثأ أهمي قصوى في مشابعشتا واإلحاق بتا مىن جانىب مش ىا القىرار اإلداري ،فكلمىا كىان مش ىا القىرار
سريل الشنب في اإلحاق ببداي ظتور األهم  ،أو بشكون عواملتا كلما كان أقدر على عالجتا والشعامىأ
معتا ،والك للحد من لثارها وما ينشج عنتا من انعكاسا

سلبي .

( )4عبد اهلل العروي ،مفهو األيديولوجيا ،دار الشنوير ،ق ،1بيرو  ،1952 ،ص15
()1

ياكوب باريون  ،ما ي األيديولوجية  ،شرجم سعد رهي ،الدار العلمي  ،بيرو  ،1971 ،ص54
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الهكل رق ()2

()1

 : 2.7.2.2المراحل الرئيسية لتطور األومة
شمر األهم بعدة مراحأ على النحو الشالي:
المرح ة األولى /الميالد:
في هال المرحل شبدأ األهم الوليدة في الظتور ألوأ مرة في شكأ (إحساس) مبتم قلي بوجود
شيء ما يلوح في األفي ،وينار ب قر غريب غير محدد المعالم أو اتشجال أو الحجم أو المدى الاي
سيصأ إلي ( ،)2واألهم غالب ا ت شنشد من فراغ وانما هي نشيج لمشكل ما لم يشم معالجشتا بالشكأ
المالئم .ومن هنا يكون إدراك مش ا القرار و برش ومدى نفاا بصيرش  ،هي العوامأ األساسي في

1

( ) ناصر كاظم الزبيدي ,مصدر سبق ذكره ,ص .012

( )2سيد التواري ،إدارة األومات في أصول التهخيص والقياس والتخطيط والسيطرة ،ق ،1القاهرة ،مكشب عين شمس،
،1116ص6
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الشعامأ مل األهم في مرحل الميالد ،ويكون محور هاا الشعامأ هو "شنفيس األهم " وافقادها مرشك اه
النمو ،ومن ثم شجميدها أو الق اء عليتا في هال المرحل دون أن شحقي أي سارة أو دون أن شصأ
حدشتا إلى درج الصدام العنيف ،وشكون عملي الشنفيس في محورها العام هي:
لي محور اهشمام جديد يغقي على اتهشمام باألهم  ،ويحولتا إلى شيء ثانوي ت قيم ل .
معرف أين شكمن عواملتا والشعامأ معتا بالعالم الناجح للق اء على أسباب الشىوشر الىاي انشىد األهمى .
امشصاص قوة الدفل المحرك لألهم وشششي

جتودها في نواح أ رى (.)1

المرح ة الثا ية /ال مو واالتساع
وشنشىد نشيجى لعىدم معالجى المرحلى األولىى – المىىيالد – فىي الوقى

المناسىىب ،حيىو شد ىىا األهمى

في النمو واتشساع من الأ نوعين من المحف اه هما :
األوأ :مغايا

ومحف اه ااشي مسشمدة من اا
ومحفى ى اه

الثىىاني :مغ ىىايا

األهم شكون

ارجيى ى اس ىىشققبشتا األهمى ى وشفاعل ى

معتا في مرحل الميالد.
معت ىىا وبت ىىا ،وأ ىىاف

إليت ىىا ق ىىوة دف ىىل

جديدة ،وقدرة على النمو واتشساع.
في شلك المرحل يشعاظم اإلحساس باألهم وت يسشقيل مش ا القرار أن ينكر وجودها أو يشجاهلتا
نظى ى ار لوج ىىود

ىىغق مباش ىىر ي ىىهداد ثقلى ى يومى ى ا بع ىىد ي ىىوم ،ف ى ىالا ع ىىن د ىىوأ أقى ىراف جدي ىىدة إل ىىى مج ىىاأ

اء تن قرهىا امشىد إلىيتم أو ل ىوفتم مىن نشائجتىا أو مىن أن قرهىا سىوف يصىأ
اإلحساس باألهم سو ا
إليتم ،في هال المرحل يكون علىى مش ىا القىرار الشىد أ مىن أجىأ إفقىاد األهمى روافىدها المحفىهة والمقويى
لتا على النحو الشالي:

()1

محسىىن أحمىىد ال

ىىيري ،إدارة األومننات  :م ن هج اقتصننادي إداري لحننل األومننات ن ننى مسننتوى االقتصنناد القننومي

والوحدة االقتصادية ،القاهرة ،مكشب مدبولي ،ق1112 ،1م ،ص . 74 - 71
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اء باسىىشققابتا ،أو لىىي شعىىارا مصىىالح بينتىىا
شحديىىد وعىىهأ العناصىىر ال ارجي ى المدعم ى لألهم ى  ،س ىو ا
وبين اسشفحاأ األهم .
شجميىىد نمىىو األهمى بإيقافتىىا عنىىد المسىىشوى الىىاي وصىىل
اسشققاب عوامأ النمو الااشي الشي حرك

إليى وعىىدم السىىماح بشقورهىىا ،والىىك عىىن قريىىي

األهم (.)1

المرح ة الثالثة /ال ضج:
شعد من أ قر مراحأ األهم  ،ومن النادر أن شصأ األهم إلى مثأ هال المرحل  ،وشحدو عندما
يكون مش ا القرار اإلداري على درج كبيرة من الجتأ والش لىف واتسىشبداد ب أريى وانغالقى علىى ااشى أو
إحاق ى هىىال الىىاا

بالقدسىىي والشدلي ى  ،وبحاشىىي مىىن المنىىافقين الىىاين يكيلىىون ل ى المىىديح ويصىىورون ل ى

أ قاءل حسنا  ،...وبالك شصأ األهم إلى أقصى قوشتا وعنفتا ،وشصبح السيقرة عليتىا مسىشحيل وت
مفىىر مىىن الصىىدام العنيىىف معتىىا .وهنىىا قىىد شكىىون األهمى بالغى

الشىىدة  ،شىىديدة القىىوة شقىىيح بمش ىىا القىرار

وبالمؤسس ى أو المشىىروع الىىاي يعمىىأ في ى  ،أو أن يكىىون مش ىىا الق ىرار قىىد اسىىشقاع بىىدهاء شحويىىأ اشجىىال
األهم ى إلىىى كىىبش فىىداء ،وهمىىي ،ششفش ى

األهم ى عنىىدل ،وشنشتىىي باسىىشققاب عناصىىر القىىوة فيتىىا والسىىيقرة

عليتم بشكأ أو بر ر (.)2
المرح ة الرابعة /اال حسار والتق ص
شبدأ األهمى باتنحسىار والىشقلص نشيجى للصىدام العنيىف الىاي شىم اش ىاال والىاي يفقىدها جىهءا هامى ا
مىىن قوشتىىا ،علىىى أن هنىىاك بعىىا األهمىىا
أهداف وشصبح األهما
()1
()2

محسن أحمدال
محسن أحمد ال

ششجىىدد لتىىا قىىوة دفىىل أ ىىرى ،عنىىدما يفشىىأ الصىىدام فىىي شحقيىىي

في هال الحال كدموام البحر ،موج شندفل وراء موج .

يرى  ،المرجل السابي 1112م ،ص 74
يري ،إدارة األومات :ن امتالك كامل القوة في أهند لحظنات الضنعف" ،القىاهرة ،مجموعى النيىأ

العربي  ،ق1111 ،1م ،ص (.)66
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المرح ة الخامسة /االختفاء
وشصأ األهم إلى هال المرحل عندما شفقىد بشىكأ شىب كامىأ قىوة الىدفل المولىدة لتىا أو لعناصىرها
حيو ششالشى مظاهرها وينشتي اتهشمام بتا والحديو عنتا ،إت أن من ال رورة اتسشفادة من الدروس
المسشفادة منتا لشالفي ما قد يحدو مسشقبال من سلبيا .
والحقيق ى أن اتنحسىىار لألهم ى يكىىون دافع ىا للكيىىان الىىاي حىىدث

في ى إلعىىادة البنىىاء ولىىيس إلعىىادة

الشكيف ،فالشكيف يصبح أم ار مرفو ا وغير مقبوأ ألن سيبقى على لثار ونشائج األهم بعىد انحسىارها،
أما إعادة البناء فيشصأ أساس ا بعالم هال اةثار والنشائج ومن ثم اسشعادة فاعلي الكيىان وأدائى واكسىاب
مناع أو برة في الشعامأ مل أسباب ونشائج هاا النوع من األهما (. )1

() 1

محسن ال

يري ،المرجل السابي  ،1112 ،ص .72
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 : 2.1ديناميكية إدارة األزمات الدولية
شعشبىىر إدارة األهمىىا

الدولي ى محاول ى الشغلىىب علىىى األهم ى الواقع ى بىىين دولشىىين أو أكثىىر ومحاول ى

السىىيقرة عليتىىا منع ىا مىىن شفاقمتىىا ووصىىولتا لحال ى الحىىرب أي المرحل ى األ ي ىرة مىىن الص ىراع ،والىىك مىىن
الأ اسش دام األدوا

واتسشراشيجيا

المشغي ار واألقراف واشجاها

المناسب  ،أما ديناميكي إدارة األهما

القوة ،ومحاول الشكيف السريل مل المشغي ار والمؤث ار المحيق باألهم

دا لي ىا و ارجي ىا.كمىىا أن هنىىاك محىىاوت
المؤثرة والمحيق باألهم

الدولي فتىي رصىد لحركى

عديىىدة ل ىربق األهمىىا

الدولي ى والشفىىاعال

ارجي ا بالحرك الديناميكي وسرع الشغي ار

السياسىىي والعوامىىأ

من المؤث ار والعوامىأ المىؤثرة

على األهم من ناحي وصناع القرار السياسي ال ارجي والنظام الدولي من ناحي أ رى

(.)1

 : 1...1مثال تطبيقي حرب جزر الفوكالند
حرب جهر الفوكالند الشي سببتا الرئيس األرجنشين عام  ،1982نشيج أ قاء جسيم وحسىابا
قاشل لشعب وشصعيدل ألهم مفشعل وم ادة في اتشجاها
أهم اقشصادي

انق بافشعال أهم

إلى درج الشقىرف ألنى حىاوأ ال ىروم مىن

ارجي و دولي يسىشعيد بتىا الجىهر إلىى سىيقرة األرجنشىين  ،وا ىعا

فىىي حسىىاباش ال اقئ ى عىىدم قيىىام بريقانيىىا بىىدي أعمىىاأ عسىىكري شجىىال شص ىرفاش  ،ألن األرجنشىىين لىىديتا
معاهدا

موقع مل الوتيا

المشحدة األمريكي لمساندشتا عند شعر تا ألي عدوان ارجي  ،فبريقانيا

لم شغا القرف وهى من الدوأ الكبرى وأعلن
لتا علن ا  ،والوتيا

()1

المشحدة األمريكي دعم

الحرب بقرار سياسي ارجي ومساندة الدوأ األوروبي
الحرب س اُر وانشت

بتهيم األرجنشين على أ ار يتا

كماأ اتسقأ ،الدي اميكا السياسية وادارة األومات الدولية  ،مقاأ الكشروني 2012 ،

www.kimai.topic ،

(.)2

)(1

THE Falklands war over view of the Falkland war on:
http//military history.about.com/od/battles war 1900 /p/ Falklands.htm 2012
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 : 1...1املؤثرات الديناميكية واخلارجية لألزمة وصناعة القرار السياسي اخلارجي
ف ىىي األهم ىىا
األهمىىا

الدوليى ى عن ىىدما شفشع ىىأ ال ىىدوأ الص ىىغرى األهم ىىا

ىىمن أع ىراف ومعاهىىدا

وشش ىىد أ ال ىىدوأ الكب ىىرى ف ىىي ه ىىال

دولي ى  ،فىىإن المىىؤث ار وردود األفعىىاأ شكىىون س ىريع وغيىىر مسىىيقرة

عليتىا لشعىىدد اإلقىراف ،وشصىىبح ديناميىا

وشفىىاعال

القى ارر الىدولي ال ىىارجي يشعلىي بالسىىيادة ،و ىىعف

المقىىدرة علىىى احش ىواء األهم ى واحشمىىاأ وصىىولتا إلىىى نقق ى اتشىىشباك أي الحىىرب
الفعأ ورد الفعأ .ومن العوامأ المؤثرة على إدارة األهما

ىىمن ديناميكي ى سىىرع

الدوليى  ،سىوء اإلدراك والميىأ إلىى المجاهفى ،

الشفكير السلبي والشفكير المغلي بمصلح كأ قرف متما كان

النشائج(.)1

 : 2...1مستويات دينامكية إلدارة األزمات الدولية
إن إدارة األهما

الدولي ليس

وسيل جديدة في القانون الدولي أو العالقا

إلى شقويرها ألهميشتا ،فتي منا البداي كان

الدوليى  ،إنمىا شتىدف

في صىميم إليى الشىواهن فىي أوروبىا مىل نجىاح الدبلوماسىي

وفن الشفاوا للحفاظ على السالم واتسىشقرار لعقىود مىن الهمىان ،حشىى شغيىر مىواهين القىوى العالميى فمىا
الىىاي شغيىىر؟ أوت  :نظىىام الشس ىلح شغيىىر قبيعش ى وشقىىور إلىىى اسىىحل نووي ى فشاك ى شح ى
الىىدمار الشىىامأ ،ثاني ى ا  :األنظم ى اتقشصىىادي المعقىىدة وكث ىرة المنظمىىا

العىىابرة وغيرهىىا ،ثالث ىاُ  :األنظم ى

السياسي وشعقدها ،فاعشبر بداي العصر النىووي القىرن العشىرين فدصىبح
النووي قادرة على شوجي

الىدوأ الشىي شمشلىك األسىلح

رب إلى دول لديتا نفس المقدرة واألسلح النووي وقادرة على الرد مما يتدد

بمىىا يعىىرف بعملي ى الى ىدمار الشىىامأ ،ولجميىىل األسىىباب الس ىىابق أصىىبح
المشغيى ار والمىىؤث ار الشىىي شىىشحكم بمسىىشويا

()1

ظىىأ عملي ى

إدارة األهمىىا

الدوليى

قيىرة وحساسى  ،الصىراع مىىن أجىىأ

شىيال هىىاردن ،دويننالت فنني نننال كبيننر ،شرجمى وليىىد عبىىد الحىىي ،قىالس للد ارسىىا

ص .4
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مسىىشويا

وديناميكي ى وس ىىرع

والشرجمى  ،دمشىىي سىىوريا،1989 ،

البقاء واغالي بوابى الكىوارو الدوليى فنجىاح ومشابعى دينامكيى إدارة األهمىا

الدوليى والسىيقرة علىى كىأ

الفناء (.)1

المشغي ار ي من نجاح العملي واسشمرار العالم دون ويال
 : 4...1البعد الديناميكي لعناصر األزمات الدولية

عناصر األهم الدولي هي ثالو عناصر رئيسي إا شوافر بظاهرة ما عرف
المفاجدة ،الشتديد للمصالح والو ىل الىراهن،

ىيي الوقى

مباشىرة بدنتىا أهمى

وال ىغق النفسىي وفقىدان السىيقرة .ففىي حالى

الشتديد من قبىأ األقىراف المشعلقى باألهمى وشفىاعلتم مىن ىالأ مواقىف وردود أفعىاأ دينامكيى شغيىر مىن
مجىىرى العالقىىا

ىىرورة اش ىىاا ق ى ار ار س ىريع وفعال ى  ،ففىىي

بىىين األق ىراف المعني ى باألهم ى ممىىا يعكىىس

أهم قصف المفاعأ النووي العراقي  ،1982من قبأ إسرائيأ اش ا القرار رئيس الوهراء األسبي منىاحيم
بيغين بنفسى قىرار القصىف دون موافقى معظىم القىادة اإلسىرائيليين بمىا فىيتم رئىيس مجلىس األمىن القىومي
اإلسرائيلي.
 : 2...1ديناميكية عنصر املفاجأة
عنصر المفاجدة ت يوجد علي أجماع من قبأ المش صصين  ،حيو إن األهمى قىد شكىون مشوقعى
وشنفجىىر بش قىىيق وشىىدبير مسىىبي ،وأحيانىىا مفاجىىدة ،وبالشىىالي د ىىأ عنصىىر النسىىبي علىىى عنصىىر المفاجىىدة
حش ىىى إن "شش ىىارله هيرم ىىان" نفسى ى ال ىىاي اعشم ىىد عنص ىىر المفاج ىىدة ك اص ىىي مميى ىهة لموق ىىف األهمى ى ف ىىي
شحليالش عام  1969وعام  1972والك في كشابي "أهما

السياس ال ارجي " عام  ،1969و"األهما

الدولي " عام  ،1972أعاد هيرمان في دراسش عن "أثر الشرشيبا

أو األنساي الشنظيمي في إدارة األهم

" عىىام  1975ليسىىقق المفاجىىدة كدحىىد العناصىىر الممي ىهة لألهم ى فىىي شعريف ى لألهم ى الدولي ى  ،كىىالك فىىإن
"مايكأ بريششىر" اسىشبعد المفاجىدة ك اصىي شميىه موقىف األهمى الدوليى  ،وأقشصىر علىى عنصىري الشتديىد
()1

كماأ حماد ،ادارة األومات ( اإلدارة األمريكية واإلسرائي ية لألومات موذجا ) ،مقاأ الكشروني
http:www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/317.htm
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و يي الوق

والك في مقال بعنوان "نحو بناء نظري لسلوك األهم الدولي " في عام  .1977فموقف

األهمى قىىد يكىىون مشوقىىل عىىن قريىىي م اركىىه المعلومىىا

وقيىىاس الىرأي العىىام ،وأحيانىىا مفاجىىدة فىىي السياسى

ال ارجي بين الدوأ نظ ار للسري و قورة الموقف (.)1
 : 6...1األزمات الدولية ودينامكية صانع قرار األزمة
األهم ى قىىد شمثىىأ شتديىىد عىىاأ أو مشوسىىق أو م ىن فا للقىىيم والمصىىالح العليىىا ،واألهم ى أ ي ى ار قىىد
ششميه ب يي الوق

المشاح للشصرف أو بقوأ الك الوق  ،وهكاا فإن لكأ عنصر مىن عناصىر األهمى

مسشوياش الم شلف .
وهىىاا ال ىىغق العىىالي المشولىىد عىىن األهم ى ت شىىك وأن ى يىىؤثر علىىى أداء متىىام عملي ى صىىنل الق ىرار
و اص ى مىىا يشعلىىي بنمىىاام اإلدراك فتىىال ال ىىغوق قىىد شىىؤدي إلىىى ششىىوي المتىىام اإلدراكي ى لصىىنل الق ىرار
حيو شؤدي إلى

عف اتنشبال والششويش ،وش يي مجاأ إدراك المعلوما

اإلدراك ،و عف القدرة على اإلبداع ،وهيادة مسشويا
جمل المعلوما

و ىيي األفىي وش اهيىد جمىود

الغموا وعدم الشيقن والشدثير السلبي على متام

واتسششارة واتشجال نحو ال برة الشاري ي ال اص بالقائد للعودة تسش دام نفس الحلوأ

الشىىي اسىىش دمتا فىىي أهمىىا

سىىابق دون األ ىىا باتعشبىىار لديناميكي ى المشغي ى ار المحيق ى باألهم ى ومىىدى

قورشتا(.)2

))1

عه عبد الواحد سىيد ،ادارة االومة فى السياسة الخارجية المصرية  :دراسة حالنة ألومنة الخ نيج الثا ينة -0991

 ،0990رسال ماجسشير غير منشورة كلي اتقشصاد والعلوم السياسي  ،جامع القاهرة  ، 1994ص.15

()2

مصقفى علوي ،الشعريف بظاهرة األهم الدولي والشقبيي على أهما

االستراتيجي ،يناير  ،1987ص .62– 61
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الصراع العربي األسرائيلى ،مج ة الفكر

 :7...1دينامكية تفاعل املؤثرات واملتغريات البيئية على أطراف األزمة الدولية
شحديىىد سىىما

األهمىىا

الدولي ى

يشقلىىب الشركيىىه علىىى النقىىاق الرئيسىىي فىىي األهم ى والمشمثل ى فىىي

األق ىراف المشىىشبك  ،المنقق ى الجغرافي ى  ،والبيئ ى اإلقليمي ى والدولي ى الشىىي يحشم ىأ أن ينشىىد فيتىىا الن ىهاع أو
الصراع ،درج الشدة في مسشواها األقصى ،عقد مقارنا
المشفاعلى ى ف ىىي ج ىىو األهمى ى واألح ىىداو المباشى ىرة الش ىىي دفعى ى

بين قىد ار ومواقىف وادوار وأهىداف األقىراف
بت ىىا ،والشكشي ىىك المس ىىش دم م ىىن قب ىىأ جمي ىىل

األقراف(. )1

 :0.7.1.2خطورة تدخل أكثر مش طرف في األومات الدولية
من قورة شد أ أقراف دولي أ رى ،ا شالأ في مواهين القوى الدوليى ششعىرا المصىالح العليىا
لل قر مما يدفل األمر إلى اش اا إجراءا

م ادة ،شف ىي بى إلىى اش ىاا موقفىا إلىى جانىب أحىد قرفىي

األهم و د القرف اة ر ،فالبيئ الدولي مششابك وحافل بشىدا أ األهىداف والمصىالح بسىبب انشمائتىا
إل ىىى حل ىىف أو معاه ىىدة دف ىىاع مش ىىشرك أو اشفاقيى ى شجاريى ى  ،وه ىىاا الش ىىيء ال ىىاي ي ش ىىى منى ى ولكنى ى يبق ىىى
محشمال ،هو اشساع رقع المشدا لين في األهم مما يهيد من شفاقم قورشتا ،ويجعأ منتا صراع ا دوليى ا
فعليا على أسوأ حات

الصراع يمكن إن شدفل األهم باشجال حرب التالك(.)2

( )0أمين هويدي ،ادارة اتهما

فى ظأ النظام العالمى المرواغ فى السياس الدولي  ،العدد  ، 1111ابريأ ،1992

ص  ،175 -177وأي ا أمين هويدى ،الفرص الضائعة والق اررات الحاسمة فى حرب االست واف ،شرك المقبوعا
للشوهيل والنشر ،ق  ،1991 ،1ص . 41 -29

( )3أحمد عبد البديل ،أدارة األهما

الدولي ودبلوماسي القوة السياس الدولي ،العدد  111كانون الثانى  ،1992ص

. 112
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 :2.7.1.2مؤهرات الخطورة لمستويات األومة الدولية :
أ قىىر حىىات

الشىىدهم شىىدة هىىي الحال ى الشىىي شصىىأ فيتىىا األهم ى حىىد الشعقىىد ،بحيىىو يصىىأ مؤشىىر

الشىىوشر فىىي العالقىىا

إلىىى حىىد اسىىشتداف القىىيم السياسىىي والمصىىالح العليىىا للدول ى المشمثل ى بالسىىيادة علىىى

أ ار ىيتا واتسىشقرار األمنىىي واألمىىن القىىومي ،عنىىدها فقىىق شكىون المسىىاف صىىفر مىىل ال قىىوة الشاليى والشىىي
هي اسش دام العنف المسلح أو الحرب.
مثال تطبيقي  :حرب الخ يج الثا ية أغسطس 1990 -
على سبيأ المثاأ أن الدول مشى ما أدرك
في أهم  ،قد وصل

بدن اإلجراءا

والنوايا للدولى األ ىرى الدا لى معتىا

حد اتسشتداف المباشر والشامأ وهو الحد األقصى الاي يعمأ فعلي ا علىى هعهعى

مركهها ،ويحاوأ النيأ منتا ،فإنتا والحالى هىال سىوف شعمىأ فىي سىياي إجراءاشتىا الم ىادة إلىى شقىويا
أهىىداف الدول ى المعشدي ى  ،وشصىىعيد إجراءاشتىىا الم ىىادة إلىىى حىىدود اتنشقىىام المقابىىأ أي ىىا .فدهم ى ال لىىيج
كان ى

أهم ى حىىادة ومعقىىدة منىىا بداي ى اتحىىشالأ الع ارقىىي للكوي ى

اش اا قرار الحرب وبدء العمليا

العسكري في  15يناير-كانون الثاني .)1(1991

يؤش ىىر م ىىا س ىىبي إل ىىى إن الصى ىراعا
بال ىىرورة ص ىراعا

فىىي شىىتر لب-أغسىىقس  1990وحشىىى

الش ىىي شق ىىف وراء األهم ىىا

ف ىىي الس ىىاح الدوليى ى ه ىىي ليسى ى

سياسىىي فقىىق ،وانمىىا يمكىىن أن شكىىون اقشصىىادي وعسىىكري وشكنولوجي ى واجشماعي ى

وثقافي وح اري .

()1

شامر كامأ ال هرجى ،العالقات الدولية واستراتيجية أدارة األومة ،دار المجدتوى للنشر والشوهيل ،عمان األردن

 ،1112ص . 265 -267

44

 : 5...1دينامكية التعامل مع حميط األزمات الدولية
يحشىىام الشعامىىأ مىىل األهم ى إلىىى نوعي ى

اص ى مىىن السياس ى وفىىن الشفىىاوا والدبلوماسىىي المرن ى ،

وديناميكي وحرك سريع للشكيف مل المؤث ار واألحداو المشسارع بتدف السىيقرة وشجىاهوا لإجىراءا
المشبعى تش ىىاا القىرار السياسىىي ىىارم األقىىر المدلوفى  ،والىىك ألن األهمى هىىي عبىىارة عىىن شحىىوأ مفىىاجئ
عن السلوك المعشاد ،فتي الك الموقف الاي ي لي انققاعا أو شغي ار مفاجئا في أحد المشغي ار النظاميى
أو أكثر.

 :2.1.1.1استراتيجيات مواجهة األومات
يشير ( الكسندر جورم ) إلى أن هناك مجموعشين من اتسىشراشيجيا
إدارة األهما

الدولي

( )1

الشىي يمكىن اسىش دامتا فىي

:

 : 1. 1.8.3.2االستراتيجيات الهجومية
شن ىىدرم شحشت ىىا مسى ى اس ىىشراشيجيا
وشقدي ار ال صم ،وهال اتسشراشيجيا

شس ىىش دم لشغيي ىىر الو ىىل الق ىىائم عل ىىى نح ىىو ي ىىالف حس ىىابا
التجومي بع ىتا يعبىر عىن شحركىا

مثىأ اتبشىهاه الشتديىىدي ) ،وبع ىىتا اة ىر يشىراوح مىىا بىىين اتنشتاكىىا
كال منتا يمكن أن يصاحبتا شدكيدا

أو أفعىاأ شتديديى

ىارة (

واسىش دام درجى مىىن العنىىف .لكىىن

بششجيل المرون  ،أو شقليأ م اقر الشصعيد من جانب ال صم.

إستراتيجية االبتواو التهديدي
شعني أن هناك مقالب للقرف الاي يسىش دمتا ،وعلىى ال صىم اة ىر أن ينفىاها وات كىان جىهاؤل
العقىىاب ،فىىالقرف المتىىدد هنىىا يسىىش دم اتبشىهاه الشتديىىدي إليجىىاد أهمى يحقىىي مىىن اللتىىا مصىىالح  ،وااا
()1

مصىىقفى علىىوي ،إدارة األومننات الدوليننة ،القىىاهرة ،جامع ى القىىاهرة ،مركىىه البحىىوو والد ارسىىا
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السياسىىي  ،1991،ص

نجىىح فىىي اسىىش دام هىىال اإلسىىشراشيجي فىىال مجىىاأ للشصىىعيد ،فىىالقرف الىىاي يتىىدد قىىد حقىىي مصىىلحش دون
اسىىش دام القىىوة غالبىىا ،ولكىىن يالحىىظ أن نجىىاح هىىال اإلسىىشراشيجي ششقلىىب وجىىود شفىىاو وا ىىح فىي ميىهان
القىىوة لصىىالح مىىن يسىىش دمتا ،تن الىىك هىىو مىىا يىىوفر ل ى القىىدرة علىىى النجىىاح فىىي شنفيىىاها بعىىد أن أدرك
صم هاا الشفاو وبالشالي نفا ما يقلب  ،مىن أمثلى هىال اتسىشراشيجيا

ال ىغق الىاي مارسى اتشحىاد

السوفيشي من اجأ شغيير السياس الغربي اشجال برلين اص  ،وفي ألمانيا عام

الأ أهم .)1(1958

إستراتيجية جس ال بض المحدود ( االمتحاش المحدود )
شبىىدأ اإلسىىشراشيجي بمحاول ى أحىىداو شغييىىر مقبىىوأ فىىي الو ىل القىىائم مىىل م ارعىىاة شجنىىب الشصىىعيد،
ولالك يشم أشباع وسائأ مرن للفعأ  ،بحيو يمكن وقفتا أو إلغاءهىا بسىرع وبسىتول  .هىال اإلسىشراشيجي
محدودة ومرن ( أي قابل للشبديأ )  ،وهي ششقلب الو وح في الشحرك ،وكفايى الشتديىد إلرغىام ال صىم
على اتسشجاب للمقالب  ،واعالن الك بصورة وا ح وفي الوق

المناسب.

إستراتيجية الضغط المحكو
فيتا يدرك القرف المشحدى أن القىرف اة ىر المىدافل قىد شعتىد بالىدفاع عىن الو ىل القىائم ،ومىل
الىىك يبىىادر بحمل ى لشغييىىر الو ىىل القىىائم ،مىىن ىىالأ ا شيىىا ار اقىىأ حىىدة مىىن إسىىشراشيجي جىىس النىىبا
المحدود ،فالقرف المشحدي يلجد تسش دام أفعاأ صغيرة لممارس ال غق

د اسىشمرار الو ىل القىائم،

ويجد القىرف المىدافل صىعوب فىي مواجتى الىك ال ىغق ،أمىا ألنى ت يملىك قىد ار مالئمى لىالك ،أوألنى
معارا تسش دامتا (.)2

()1
()1

سعد حقي شوفيي ،ال ظا الدولي الجديد ،عمان  ،دار وائأ للنشر ،1116 ،ص61
كولن باوأ  ،وبيشر موني ،الحرب الباردة وما بعد ا  ،شرجم نهاه عبدون ،عمان  ،دار النشر  ،1952،ص.12
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إستراتيجية األمر الواقع
شسىىش دم هىىال اإلسىىشراشيجي عنىىدما يكىىون القىىرف المشحىىدي علىىى ثق ى مىىن أن منافس ى غيىىر مشعتىىد
بالدفاع عن الو ل القائم في ظأ النهاع ،حيو يقرر المشحدي اش اا إجراء حاسم وسريل لشغيير الو ل
القائم ،ولكن مثأ هال اإلسشراشيجي قد ت شلقى قبوت قوميا أو دوليا ،فقد ششعرا لإدان  ،وقد شؤثر علىى
سمع المبادر بتا كفاعأ جدير بالثق  ،وهاا في حد ااش قد يكىون كافيىا للعىدوأ عىن شلىك اإلسىشراشيجي ،
ويىىدرك القىىرف المشحىىدي المىىدافل أن أمام ى بىىديلين  :أمىىا أن يشىىرك هىىال اإلسىىشراشيجي ويشبىىل إسىىشراشيجي
هجومي أكثر حارا ،أو يش ا ق اررل الحاسىم بشغييىر الو ىل القىائم بسىرع ت ششىرك لل صىم المىدافل فرصى
للمقاوم والرد.
إستراتيجية االحتكاكات البطيئة ( االست واف البطئ )
قد شلجا الدول إلى شغيير الو ل القائم عىن قريىي إسىشراشيجي اتحشكىاك البقىئ ،وفىي الغالىب أن
الفاعأ ال ىعيف هىو الىاي يلجىا إلىى هىال اإلسىشراشيجي إلرهىاي القىرف القىوى ،وشد ىا هىال اإلسىشراشيجي
شكأ حرب عصابا  ،وأعماأ إرهابي فدائي  ،وقد يشىورق القىرف ال ىعيف فىي عمليىا

عسىكري شىؤثر

على المهايا الشي يشمشل بتا ال صىم القىوى مثىأ ( حىرب اتسىشنهاف الشىي قادهىا جمىاأ عبىد الناصىر

ىد

إسرائيأ في عام .)1()1972-1969

 : 2. 1.8.3.2االستراتيجيات الدفانية إلدارة األومة
دب وماسية القهر واإلجبار
شس ىىعى ه ىىال اإلس ىىشراشيجي إل ىىى دف ىىل ال ص ىىم إل ىىى الشوق ىىف ع ىىن س ىىلوك الع ىىدواني ،وال ىىك بالشتدي ىىد
باسىش دام القىوة أو اتسىىش دام الفعلىي لتىىا ،ولكىن فىىي أشىكاأ محىدودة إلجبىىارل علىى الش ارجىىل عىن مقالبى ،
()1

الحرب واألهم  ،ملف عدوان اسرائيأ على لبنان ،بيرو  ،العدد ،1116 ،11ص.12
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مىىل إعقائ ى الوق ى

المناسىىب للش ارجىىل قبىىأ أن يلجىىد المىىدافل إلىىى األعمىىاأ العسىىكري إلجبىىارل علىىى الىىك،

ومث ىىأ ه ىىال اإلس ىىشراشيجي شش ىىمن اس ىىش دام أنم ىىاق الشتدي ىىد ونم ىىاام األعم ىىاأ العس ىىكري الش ىىي يص ىىاحبتا
اشصات

مالئم بال صم  ،كالشحاير والشتديد والمساوم والمفاو

(.)2

إستراتيجية التصعيد المحدود
ينفا القرف المدافل هال اإلسشراشيجي من اجأ كسب شروق أف أ في عملي المساوم  ،ولاا قىد
يشىىورق فىىي بعىىا األعمىىاأ العسىىكري المحىىدودة والمنشقىىاة فىىي سىىبيأ شحقيىىي هىىاا التىىدف ،حشىىى إاا شقلىىب
األمر شصعيدا رأسيا أو أفقيا ( هيادة الصراع في مجاأ ما  ،أو شوسيل نقاق ومدال في مناقي أ رى).
شعىىد حىىرب اتسىىشنهاف بىىين مصىىر واسىرائيأ مىىثال تسىىش دام شلىىك اإلسىىشراشيجي مىىن جانىىب القىرفين
عنىدما أراد
لشوجي

إسىرائيأ أن شق ىي علىى إسىشراشيجي اتسىشنهاف المفشوحى الشىي اشبعتىا عبىد الناصىر ،والىك

ىرب جويى ت شىراي العمىي المصىري ،و ىرب األهىداف المدنيى المصىري بمىا يحملى الىك مىن

سىائر فادحى لعبىىد الناصىىر ،وش ىىعف مىىن قدرشى علىىى اسىىشمرار إسىىشراشيجي اتسىىشنهاف .ولمواجتى الىىك
الموقف اسشقاع عبد الناصر أن يقنل السوفي

بالد وأ إلى جانب فىي عمليى شصىعيد م ىادة ،وكانى

النشيج إرساأ مبعوو و اهرة الدفاع السوفيشي إلىى مصىر لىالك الغىرا ،وشم ىا عىن الهيىارة با شصىار
العمليا

العسكري للقرفين (.)1

إستراتيجية الخطوة – خطوة
قد ت يرغب المدافل في اسش دام اإلسشراشيجي  ،نظ ار ألنتىا قىد شقىود إلىى الشصىعيد غيىر المرغىوب،
لىىاا قىىد يف ىىأ إسىىشراشيجي ال قىىوة  -قىىوة أو اتنشقىىام الجهئىىي ،هىىال اإلسىىشراشيجي قىىد يصىىاحبتا شعبيىىر
إداري من جانب المدافل ،بدن هال اإلسشراشيجي شسش دم لمناقش شكاوي ومقالب ال صم.
()1

محمد شومان ،األهما

()1

وأنواعتا ،جريدة الجويرة القطرية ،العدد ،11212ص.14
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إستراتيجية اختبار القدرات
يلجا المدافل تسش دام هال اإلسشراشيجي عندما يواج بمسشوى محدود من محاوت

شغيير الو ل

القائم ،بما يجعل يقبأ الشحدي المقروح ،ويد أ مل المشحدي في ا شبار للقد ار  ،وبالك ي ل ال صم
المشحدي أمام بديلين  :أما الشقور في شصعيد يعر ى للم ىاقر ،وأمىا قبىوأ الفشىأ فىي مبادرشى لشحىدي
المدافل ( ولكي شنجح هال اإلسشراشيجي يجىب أن يعمىأ المىدافل علىى منىل محىاوت
وقىىد يسىىش دم فىىي الىىك وسىىائأ الشحىىاير ،ونشىىر الق ىوا

ال صىم للشصىعيد )

المسىىلح  ،وشوجي ى شتديىىدا

والغرا مىن الىك لىيس الشتديىد مىن الشصىعيد الفعلىي ،بىأ منىل ال صىم الىاي أحبقى

ىىمني أو ص ىريح ،
ققى مىن القيىام

بالك الشصعيد(.)1
إستراتيجية قل التعهد والحو
لعىىأ نقىىأ الشعتىىدا

( اش ىىاا الق ىرار ) ه ىو عنصىىر هىىام فىىي بعىىا اتسىىشراشيجيا

السىىابي اكرهىىا،

ولكن في ظأ ظروف معين شصبح في حد ااشتا إسشراشيجي مسشقل  ،والك عنىدما ششىير الشقىو ار إلىى
أن ال صىىم قىىد يلجىىد إلىىى المبىىادرة لشغييىىر الو ىىل القىىائم ،وشكىىون لىىدى المىىدافل الفرص ى المناسىىب إلثنىىاء
ال صىم عىىن القيىىام بىىالك ،والىىك إلعالنى الشعتىىد بحمايى الو ىىل الىراهن ،واش ىىاا قىرار بمواجتى أيى أثىىارة
مسشقبلي  ،أو أي مواجت وشيك  ،فإاا كان المدافل سبي وان أشار بإشباع سياسى رادعى لحمايى الو ىل
الراهن المتدد ،فدن هال اإلسشراشيجي يمكن اسش دامتا لشدعيم شلك اإلشارة الشحايري في حال ما إاا بىدأ
ال صم العمليا

العسكري .

Holsti, K.J. International politics, A framework for Analysis, Prentice Hall, N.J 3rd dition, 1977. P. 418
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)(1

إستراتيجية هراء الوقت
من اجأ البحو عن إمكاني الشوصأ

من الأ هال اإلسشراشيجي يلجد المدافل إلى محاول كسب الوق

إلى شسىوي شفاو ىي مقبولى مىن القىرفين ،وهىال اإلسىشراشيجي شتىدف لحمايى مصىالح احىد األقىراف ،أو
شقليأ سائرل علىى األقىأ لشحىوأ دون الشصىعيد غيىر المرغىوب فيى  ،ويف ىأ المىدافل هىال اإلسىشراشيجي ،
( شراء الوق

) إاا قدر أن اسشعداداش ليس

كافي لمواجتى الشحىدي ،وأي ىا إا أدرك بىان شىراء الوقى

وسيل لشحسين و ع الشساومي (.)1
 : 9...2أدوات اإلدارة األمريكية إلدارة األزمات الدولية
إن موق ىىف األهم ى ى يشى ىىتد اسىىىش دامتا ألدوا
وششعدد أدوا

السياسى ى ال ارجي ى ى بت ىىدف إدارة األهمى ىىا

السياس ال ارجي للدول  ،ومن ابره هال األدوا

ما يلي:

الدولي ى ى ،

( )2

 :2.1.1.1األداة الدب وماسية
ش ىىم المت ىىا ار والم ىوارد اإلداريى ى الشىىي شس ىىشعملتا الدولى ى فىىي شمثي ىىأ ااشتىىا إهاء الوح ىىدا

الدوليى ى

األ ىىرى ،ويىىشم اسىىش دامتا مىىن ىىالأ السىىفراء المعشمىىدين ،أو المىىؤشم ار مشعىىددة األق ى ارف أو مىىن ىىالأ
المبعىىوثين الش صىىيين ،وششعىىدد مظىىاهر اسىىش دام هىىال األداة فتىىي شبىىدأ مىىن شص ىريحا
الدولى ى  ،وشمش ىىد باش ىىااهم لشحرك ىىا

المسىىؤولين فىىي

رس ىىمي شج ىىال الق ىىرف اة ىىر ف ىىي األهمى ى المعنيى ى  ،وششع ىىدد أس ىىاليب

اسش دام هال الدبلوماسي  ،فقد شكون في شكأ مساعي حميدة،أو وساق ،أو شفاوا.

()1
()2

إسماعيأ صبري مقلد ،ظريات السياسية الدولية ،الكوي

 ،منشو ار

اا

السالسأ ،1957،ص.129

وليد سليم ،مفتوم الشسوي السياسي  ،مج ة الع و السياسية ،جامع الكوي  ،العدد12-11 ،1951 ،1
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 : 1.1.1.1األداة االقتصادية
يقصىد بتىا األنشىىق الشىي شسىىشعمأ للشىدثير فىىي إدارة وشوهيىل الثىىروة اتقشصىادي للدولى  ،ومىن أمثلى
اتقشصادي  ،سواء منحتا أو منعتا ،والشفاوا حوأ شنظىيم المعىامال

هال األنشق المعونا
والشعريف الجمركي وأدوا

الحماي الجمركي  ،والعقوبا

كإعقاء و ل الدول األولى بالرعاي  ،وأدوا

والمقاقعا

الشجاريى

اتقشصادي  ،واعقىاء اتف ىليا ،

شحديد سعر صرف العمل الوقني .

 : 1.1.1.1األداة الدنائية
يقصد بتا اسش دام وسائأ اإلعالم الم شلف والك للشدثير على الرأي العام – الدا لي وال ارجي-
بما يدعم ويساعد موقف مسش دمتا،وي عف من موقف صم  .وفي إقارها شسش دم المؤث ار الثقافي
الم شلف من معشقدا

وأيديولوجيا (.)1

 1.1.1.1األداة العسكرية
يقصد بتا مجموع اإلجراءا

المشعلق باسىش دام القىوة أو الشتديىد باسىش دام القىوة المسىلح للدولى

في شحقيي هدف ما ،وششىمأ هىال األدوا

إنشىاء قىوا

مسىلح وشسىليحتا وشىدريبتا ،وشوهيعتىا واسىشعماأ

القى ىىوة ،أو الشتديى ىىد بت ى ىا ،والمسى ىىاعدة العسى ىىكري  ،والغى ىىهو المسى ىىلح ،وشقى ىىديم المعى ىىدا
األسىىلح  ،وعمليىىا
وعقد الشحالفا

العسى ىىكري وشقى ىىوير

شوهيىىل الق ىوا  ،س ىواء بالنقىىأ البحىىري أو الج ىوي ،وشغييىىر حجىىم المعىىدا

العسىىكري ،

العسكري  ،والتجوم المسلح ،وهال األداة قىد يىشم اسىش دامتا بشىكأ محىدود لشحقيىي هىدف

جهئي ،فيما يسمى بالحرب المحدودة أو العملي العسكري  ،وقد يشم اسش دامتا ويشسل نقاقتا ليصأ إلى

()1

سكو ريشير ،استهداف إيراش ،شرجم األيوبي ،بيرو  ،الدار العربي للعلوم ،1117 ،ص22
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شوجىىىد بع ىىا األم ىىور المدعومى ى لشهي ىىد مىىىن كفى ىىاءة

موق ىىف الحى ىىرب الشىىىامل  .وباإل ى ىىاف لت ىىال األدوا
اسش دامتا (.)2
وكأ أداة من األدوا

السابق اكرها يمكن لإدارة األمريكي اسش دامتا فىي إدارة األهمىا

الدوليى

بش ىىكأ ش ىىوفيقي وفقى ى ا لت ىىدف ص ىىانل القى ىرار والمس ىىئوأ ع ىىن إدارة األهمى ى فعل ىىى س ىىبيأ المث ىىاأ ف ىىإن اإلداة
العسكري

قد يىؤدي الشتديىد باسىش دمتا كشصىعيد ممىا يىؤدي اسىش دامتا بشىكأ

ىاغق ،وقىد يىشم سىحبتا

وشراجعتا بما يعني اسش دامتا بشكأ شوفيقي ،وكىالك األداة الدبلوماسىي قىد شسىش دم بشىكأ
يشم سحب السفير عند حدوو األهم  ،أو يشم ققل العالقا

ىاغق كىدن

الدبلوماسي  ،ونفس األداة يمكىن اسىش دامتا

بشكأ شوفيقي ،بالشصريح مىثال عىن عىدم رغبى الدولى فىي شصىعيد األهمى مىل القىرف اة ىر ،أو اللجىوء
للشفىىاوا .وفىىي إدارة األهمى الدوليى يتىىشم صىىانل القىرار بشحديىىد و ىىع الشسىىاومي الىىاي يعنىىي المصىىالح
المشصارع عليتا ،ومدى أهميشتا في األهم  ،وفاري القوة لمواقف  ،وموقىف القىرف اة ىر ،والىك لشحديىد
األدوا

الشي يمكن اسش دامتا في إدارش لألهم  ،واألسلوب األمثأ تسىش دامتا ( بال ىغق أم بىالشوفيي

والشتدئى ى ) عل ىىى أن الت ىىدف مم ىىا يش ىىال م ىىن شحرك ىىا

ىىاغق أو شوفيقيى ى ه ىىو الش ىىدثير عل ىىى م ىىدركا

ال صم لشحقيي أعظم مكاسب ل  ،واقأ سائر ممكن .
وبصىىف عام ى يمكىىن القىىوأ بىىدن ا شيىىار اتسىىش دام ال ىىاغق أو الشىىوفيقي لىىألداة فىىي إدارة األهم ى
الدولي  ،أو في مراحلتا ،وجعأ اتسش دام الثاني ممكنىا ومسىاعدا ،إنمىا يشوقىف علىى اعشبىارين أساسىيين
هما  :األوأ شقدير الدول لشواهن القوى بين ال صم من حيو القوة النسبي لكأ منتما ،وأهمي المصالح
واألهداف الشي يسعى كأ منتما إليتا الأ األهم  ،فإاا قدر الدول أن الشواهن يميأ لصالحتا كانى
إميأ إلى اسش دام األدوا

بشكأ

اغق ،والعكس صحيح أي إاا كان الشواهن في غير صالحتا مال

Simon A.Booth. Crisis Management Strategy. U.S.A.Routledge,1993.p.150.
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()2

تسش دام األدوا
كان ى

بشكأ شوفيقي ألثىر منى

الدول ى مؤمن ى بشىىرعي مقالبتىىا مال ى

ال صىىم شىىرعي لجىىد

ىاغقا ( ،)1أمىا الثىاني :مىدى شىرعي مقالىب ال صىم فكلمىا
تسىىش دام أدواشتىىا بشىىكأ

ىىاغق ،وااا قىىدر أن مقالىىب

إلىىى الشوفيىىي بشىىكأ أس ىاس فىىي اسىىش دامتا ألدواشتىىا ،إاا لىىم شكىىن مشفوق ى بدرج ى

وا ح نسبيا عن ال صم.

()1

كينيو أر شيمرمان ،العد العكسي لالومة ،المواجهه ال ووية المقب ة مع ايراش ،دار الماليين ،1116 ،ص.91
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 : 4.1خامتة
ي لىىص هىىاا الفصىىأ إلىىى أن األهم ى موقىىف مفىىاجئ شقىىل أحدث ى علىىى نحىىو يفىىاجئ صىىناع الق ىرار،
وهال المفاجئى شىؤدي إلىى عىدم الشىيقن الىاي ي ىيف إلىى حالى الغمىوا فىي موقىف األهمى  ،التىدف مىن
إدارة األهمىا

الدوليى هىىو شجنىىب القشىاأ المباشىىر باسىىش دام القىوا

المسىلح  ،و ويىىرى بعىىا العلمىىاء أن

الردع هو الوسيل الوحيدة إلدارة األهم بنجاح.
إن البعد الديناميكي لشصاعد األهم الدولي أو شراجل حىدشتا هىو شعبيىر عىن الديناميكيى السياسىي
السريع لألهما

الدولي من حيو أنتا حال يشولد فيتا حوادو كثيرة وشديدة شدعو األقراف المنتمكىين

فىىي أهم ى إلىىى القيىىام بدفعىىاأ كمىىا يشقلب ى الحىىاأ ،كم ىا أن األهم ى شعىىد حال ى مىىن الصىىعوب بحيىىو قىىد ت
ش

ىىل للرقابى والسىىيقرة بقىىدر كىىاف ،ويصىىبح قصىىور الرقابى مىىدعاة للفىىهع اصى عنىىدما يىىالهم األهم ى
ونقىص فىي كميى ونوعيى المعلومىا

الموثقى والمصىنف الشىي يعىوأ عليتىا ،هىاا ف ىال

يي في الوقى

عىىن سىىرع وديناميكيى شغيىىر أنمىىاق المواقىىف والعالقىىا

بىىين األقىراف المشورقى فىىي األهمى ممىىا يعكىىس

مهيدا من حات

القلي واإلجتاد وات قراب.
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الفصل الثالث
اإلدارة األمريكيةأل ومة البر امج ال ووي اإلي ار ي

دراسة حالة
 2.1مقدمة
 2.1المبحث األول :الواليات المتحدة وادارة البر امج ال ووي اإلي ار ي
 1.1المبحث الثا ي :مواقف الدول الكبرى بهأش امتالك إيراش السالح
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 : 1.3مقدمة
الوتيىىا

كانى

المشحىدة األمريكيى ومىىا اهلى

شنظىىر إلىى البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىي وقد ارشى بدنى قىىد وصىىأ

إلىىى حال ى مىىن الشقىىور الشىىي شؤهل ى إلىىى درج ى الىىشمكن مىىن صىىنل قنبل ى نوويى دون الحاج ى إلىىى مسىىاعدة
الدوأ األجنبي األ رى ،وأن اتسشمرار في ممارس ال غق على إيران إليقاف المشروع النووي اإليراني
لن شجدى نفعا.

 :1.2الواليات املتحدة وإدارة الربنامج النووي اإليراني
 : 1.1.2بداية الربنامج النووي اإليراني
إيران منا ال مسينيا

سع

من القرن العشرين إلى شقىوير قواعىدها العلميى فىي المجىاأ النىووي ،وكىان

التدف الرئيسي من الك هو امىشالك السىالح النىووي ،شعهيى اه لنتجتىا وشحقيقى ا ألحالمتىا الشوسىعي بإعىادة
أمجاد اتمبراقوري الفارسي المندثرة (.)1
وقىىد كىىان للىىدوأ الغربيى دو ار كبيى ار فىىي شحىىديو وشقىىوير البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي ،اسىىشنادا إلىىى اعشقادهىىا
الراسخ بدور إيىران فىي المنققى  ،وعلىى الىرغم مىن عىدم شىوافر القىد ار العلميى وصىعوب شىدمين الشكىاليف
الشي يشقلبتا مثأ هاا البرنامج القموح إت أن جتود شال إيران كان

مسشمرة فى هىاا المجىاأ .فقىد كىان

نظام الشال يسعى إلى شقوير قدراش النووي للوصوأ إلى إمكاني القيام بشفجير نووي لألغراا السلمي
على غرار الشفجير التندي عام .)2(1974

()1
()2

 -أنيس الدغيدى ،الملف النووي( ،القاهرة ،العالمي للكشب والنشر ،)1117 ،ص .42

 -عصىىام عبىىد الشىىافي ،أهم ى البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي( ،القىىاهرة :مركىىه ال لىىيج للد ارسىىا

ص .4
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اتسىىشراشيجي ،)1114 ،

ولكىىن بعىىد سىىقوق شىىال إي ىران شىىدثر العمىىأ فىىي البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي شىىدث ار سىىلبيا ،لحىىين اش ىىاح رؤي ى
رؤي ى ال مينىىي الداعي ى ل ىىرورة امىىشالك إي ىران اإلسىىالمي للقنبل ى النووي ى

ال مينىىي ،وبعىىد أن أش ىىح

لشحقيي الشواهن مىل إسىرائيأ بىدأ

إيىران شحقىي بعىا الشقىدم فىي هىاا اتشجىال .وفىى فشىرة الحىرب العراقيى

اإليراني ى شىىتد البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي انشعاش ىا مىىن جديىىد بعىىد اسىىشئناف لجن ى القاق ى الاري ى اإليراني ى
لعملتا مجددا وكان (لي اهلل بتششى) هو المشرف األوأ على شقوير البرنىامج النىووي فىي حينى  ،والىاى
سعى إلى الشعاون مجددا مل أوروبا وباكسشان ،وقىد أعيىد العمىأ بالمفىاعال

النوويى اإليرانيى بعىد قىرح

المو وع على مجلس الشورى اإليراني وحصول على موافقشتا (.)1
ومن ثم فإن القمىوح النىووي اإلي ارنىي لىم يكىن يشجىاوه حىدود المعرفى العلميى الالهمى للعمليىا
والدراسي في الجامعا

اإليراني والك حشى عام  1927حينما وقع

الوتيا

الشعليميى

المشحدة األمريكي وايران

على اشفاقي بينتما للشعاون النووي ،وبالفعأ بدء فىي إنشىاء مفاعىأ قتىران النىووي لألبحىاو ،وبىدأ عملى
في عام  1967بقاق  2ميجاوا  .ويبدو أن القيىادة اإليرانيى لىم شكىن يشملكتىا قمىوح كبيىر فىى المجىاأ
النىووي لىاا بمجىرد صىدور اشفاقيى منىل انششىار األسىلح النوويى فىي حهيىران  /يونيىو عىام  1965بىىادر
إيىران علىىى الشوقيىىل عليتىىا فىىى األوأ مىىن شمىىوه  /يوليىىو عىىام  ،1965وصىىدق
وهىىى اتشفاقيى الشىىي حىىدد

عليتىىا فىىى عىىام ،1971

حصى ار الىىدوأ النوويى فىىي الىىدوأ ال مىىس دائمى الع ىىوي فىىى مجلىىس األمىىن

الدولي ،وفى مقابأ الك أورد

هىال المعاهىدة بعىا اتلش اهمىا

علىى هىال الىدوأ ،وحظىر علىى الىدوأ

- David Albright, An Iranian Bomb? The Bulletin of Atom Scientists (Washington D.c) January 1995), pp.,
4-7.
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)(1

األ ىىرى حيىىاهة أو نقىىأ أو اسىىش دام أى سىىالح نىىووى .واعشبىىر المعاهىىدة أن حظىىر األسىىلح اا

الىىدمار

الشامأ ملحوظ أي ا مثأ األسلح النووي (.)1
وفىىى مقابىىأ هىىاا الحظىىر فىىإن لتىىال الىىدوأ غيىىر النووي ى حىىي اسىىش دام القاق ى الاري ى مىىن أجىىأ أغ ىراا
سلمي  .وفى عام  1972وقعى
منقق

علىى اشفاقيى ال ىمانا

النوويى وفىى عىام  1974أدرم مو ىوع إنشىاء

الي من األسلح النووي فى الشري األوسق ألوأ مرة فى جىدوأ أعمىاأ الجمعيى العامى لألمىم

المشحدة بناء على قلب مقشرح من إيران الشي ان ىم

إليتىا مصىر فىي وقى

تحىي ،حيىو اشىشركشا فىي

شقديم قرار اعشمدش الجمعيى العامى فيمىا بعىد ،بوصىف القىرار رقىم (( )2162د –  )19بشىاريخ  9كىانون
اوأ  /ديس ىىمبر ع ىىام  .1974ث ىىم وقعى ى

إيى ىران عل ىىى المعاه ىىدة الدوليى ى الشاليى ى ( )CTBTوالش ىىي ششعل ىىي

بالحظر الجهئي للشجىارب النوويى والشىى صىدر بصىيغشتا النتائيى فىى عىام  ،1996حيىو بىا

الحظىر

شىىامالا لكاف ى الشجىىارب النووي ى مىىن جت ى وملهم ىا لكاف ى الىىدوأ النووي ى وغيىىر النووي ى مىىن جت ى أ ىىرى.
وحدد

هال اتشفاقي أجتهة رقابي دولي  ،شابع لوكال القاقى الاريى  ،لرصىد كىأ هىال الشجىارب الممكنى

فوي سقح األرا أو فى أعماي الميال وشعشبر هاشان اتشفاقيشان قواعد ثابش فى القانون الدولى للحفاظ
على السلم واألمن الدوليين (.)2
وقىىد شىىدد ال ىرئيس علىىى ىىامنئي فىىي قىىاب ألق ىال فىىي عىىام  1957أمىىام المنظم ى الاري ى اإليراني ى علىىى
أهمي الجوانب العسكري للقوة النوويى اإليرانيى واكىر فيتىا  " :فيمىا يشعلىي بالقاقى الاريى فإننىا نحشاجتىا
اةن ،ولالك فإننا بحاج إلى جتود مسشمرة وحثيث منظم جميعى ا أيتىا األ ىوة فىى هىاا الحقىأ ،وأن أقىأ

()1

 -محمىىود عبىىد الظىىاهر ،مسىىار القيىىود علىىى البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي بىىين الفعىىأ ال ىىارجي ورد الفعىىأ اإلي ارنىىى ،ورقى

مقدم ى إلىىى نىىدوة إي ىران والنظىىام الىىدولي( ،جامع ى القىىاهرة :مركىىه البحىىوو والد ارسىىا

السياسىىي  ،كلي ى اتقشصىىاد والعلىىوم

السياسي  17 ،أبريأ  )1116ص.11 – 9 :
(2) -

– The Annual Report for 1992, International Atomic Energy, DC (XXXVII) – 1060, July 1993, p., 140
142. www.iaea.org/About/Policy/GC/GC37/.../English/gc37-1060_en.pdf
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مىىا يمكننىىا عمل ى هىىو أن نىىدع أعىىدائنا يعلمىىون بدننىىا نسىىشقيل الىىدفاع عىىن أنفسىىنا ،وعلي ى فىىإن كىىأ قىىوة
شش اونتا هنا هى الدفاع عن بالدكم وثورشكم لاا فإن عليكم العمأ بجد وسرع كبيرة " (.)1
وبعىىد شسىىلم رفسىىنجانى السىىلق عىىام  ،1959فقىىد اسىىشمر العمىىأ علىىى إعىىادة بنىىاء المفاعىىأ النىىووي فىىى
(بوشىىتر) جنىىوب إيىران ،باإل ىىاف إلىىى بنىىاء مفىىاعال
اإليراني ى مىىن ال ىىارم بإبىىداء كاف ى الشسىىتيال
السياسي

نوويى جديىىدة .ودعىىا إلىىى

ىىرورة عىىودة ال بى ار

لتىىم إلحيىىاء البرنىىامج النىىووي بغىىا النظىىر عىىن شوجتىىاشتم

(.)2

وفى هاا الصدد شم اتشفاي مل اتشحاد السوفيشي لبناء محق كترونووي بقاقى ( )441ميجىاوا  ،كمىا
واصل

إيران جتودها مل ألمانيا إلعادة بناء مفاعأ (بوشتر) كما وقع

إيران اشفاقا مل ألمانيا الغربيى

لشنفيا مشروع كيميائي ل دم األبحاو النووي بقيم مليار مارك ألماني فى قتران

(.)3

 : 1.1.2تطورات األزمة
فىىي بدايى الشسىىعينيا

مىىن القىىرن العشىرين ،عنىىدما اشتمى

شقىىارير دولي ى وغربيى إيىران بدنتىىا شمكنى

حياهة بعا األسلح النووي بعد شفكك اتشحاد السوفيشي و اص من جمتوري كا اه سشان ،قام
من مفششى الوكال عام  1991للشحقي من الك وأي ا لشقرير هأ هناك علماء سوفيي
في المواقل النووي اإليراني حسب ما سرب
علىىى أي م الفىىا

وأعق ى

الك معلوما

مىىن
لجن

سابقين يعملون

أمريكي واسرائيلي  ،ولم شعثر الوكالى الدوليى

إي ىران شىىتادة بىىالك .ومىىن الوا ىىح أن الحكوم ى اإليراني ى اسىىشقاع

إقنىىاع

أع اء الوفد بسلمي البرنامج النووي اإليراني ،وهاا ما حىدى بتىا إلىى أن شنفىى أنتىا شنىشج أسىلح نوويى

( -)1أنيس الدغيدى ،مرجل سابي اكرل ،ص.24

( -)2جماأ مظلوم ،الفكىر اإلي ارنىى فىى شقىوير البرنىامج النىووى اإلي ارنىى ،فىى :د .ممىدوح حامىد عقيى (محىرر) البر نامج
ال ووى اإلي ار ى والمتغيرات فى أمش الخ يج( ،القاهرة :التيئ المصري العام للكشاب ،)1112 ،ص .122 – 122

()3

 -أنيس الدغيدى ،مرجل سبي اكرل ،ص .26
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س ار وأعلن

أنتا شدمأ فى الحصوأ على مسىاعدة أجنبيى لىدعم برنامجتىا للقاقى النوويى  .وقىد جىاء هىاا

اإلعىىالن بعىىد أن أعلن ى

ألمانيىىا الغربي ى عىىن عىىدم رغبشتىىا فىىى اكمىىاأ مشىىروع نت ى محق ى (بوشىىتر)

النووي ى الىىاى بدأش ى فىىى همىىن الشىىال ،ورفىىا األرجنشىىين لشسىىليم إي ىران شىىحن مىىن المعىىدا

النووي ى وسىىق

شىىكوك بىىدن قت ىران ربمىىا شحولتىىا إلىىى اتسىىش دام لألغ ىراا غيىىر السىىلمي  ،واعىىالن فرنسىىا عىىن شدجيىىأ
مباحثا

مل إيران لدعم قق صناعشتا النووي ( .)1وفى الفشرة من  1991وحشى عام  1111اسىشمر

اشتاما

المشحدة واسرائيأ إليران بوجود برنامج سرى عسكري وأنتا شسعى لشملك القىدرة النوويى

الوتيا

ألغراا عسكري و اص على

ىوء اسىشمرار إيىران فىي سلسىل شجاربتىا الصىارو ي و شقويرهىا .وفىى

عام  1992أكد شقريىر وكالى الم ىاب ار األمريكيى المعلىن سىعى إيىران المحمىوم تمىشالك القنبلى النوويى
وشقوير صناعشتا العسكري .
وفىىى عىىام  1991شحولى

إيىران شجىىال روسىىيا اتشحاديى الشىىى كانى

اتشح ىىاد الس ىىوفيشي ،وف ىىى اا

شعىانى مىىن مشىىكال

مىىا بعىىد انتيىىار

الع ىىام ش ىىم شوقي ىىل اشفاقيى ى شع ىىاون عس ىىكري ب ىىين روس ىىيا وايى ىران ف ىىى مج ىىاأ

األغراا الصناعي السلمي وبناء المحقا

النووي  ،وشتد عام  1994شوقيل عقىد بقيمى  511مليىون

دوتر لبنىىاء مفاعىىأ بوشىىتر األوأ فىىى نفىىس الموقىىل مىىل الشفىىاوا حىىوأ بنىىاء روسىىيا للمفاعىىأ الثىىاني فىىى
إقىىار مشىىروع إي ارنىىي جديىىد القمىىوح إلقام ى  11محقىىا
الدفل اإليراني – الروسىي قىد فقىد

بشىكأ سىريل ،فقىد أد

علىىى بنىىاء المفاعىىأ المشفىىي عليى مىىل شدجيىىأ البى

للقاق ى النووي ى
المشىكال

ىىالأ  11عام ى ا( .)2لكىىن قىىوة

الماليى إلىى اتشجىال نحىو الشركيىه

بشىىدن المفاعىىأ الثىىاني ،ولىىم شىىشمكن الشىىركا

المشارك فى عملي البناء من شنفيا الشهاماشتا وفق ا للجدوأ الهمنىى وشصىاعد

اإليرانيى

ال ىغوق األمريكيى علىى
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روسىىيا لشعىىديأ أو إلغىىاء اتشفاقىىا

المبرم ى مىىل إي ىران ،بحيىىو شغيىىر عملي ى بنىىاء المفاعىىأ شمام ىا عىىام

 .1995وفى نفس العام شمكن القرفان من الشوصأ إلى بروشوكوأ (شسليم مفشاح) شقوم روسيا بمقش ال
بإنتاء العمأ فى المفاعأ النووي األوأ فىى أيىار  /مىايو  ،1112بينمىا يىشم شدجيىأ بنىاء المفاعىأ النىووي
الثانى إلى عام  1117وسجأ عام  1111شقو ار حاسم فى عملي بناء مفاعأ بوشتر األوأ (.)1
وفىىى هىىال الفشىرة شتافى

المسىىئولون فىىى النظىىام اإلي ارنىىي علىىى الحصىىوأ علىىى فرصى لشعهيىىه الشعىىاون مىىل

فرنسىىا والصىىين وربمىىا بعىىا الىىدوأ األ ىىرى لشقىىوير المشىىاريل العسىىكري وامىىشالك القنبلى الاريى ولىىم يعىىد
الك س ار بأ هو معروف من قبأ أجتهة الم اب ار األمريكي والغربي  ،ولكن أحد لم يحرك سىاكن ا لوقىف
الك حشى الوكال الدولي للقاق الاري وكدن اشفاق ا على غا القرف عما يدبرل النظام اإليراني وموقف
المعلىىن علىىى لسىىان مس ىىئولي ( .)2وهنىىاك وصىىف للمنش ىىر

النووي ى اإليراني ى حس ىىب شدثيرهىىا فىىي مرحلى ى

الشقور الشكنولوجي ودورها المرسوم فى العملي اإلجمالي تمشالك إيران للقنبل النووي (.)3

وفى سبشمبر  /أيلوأ عام  1111قام
اإليرانيى ) بشصىىوير منشىىر

إحدى جماعا

فىىى "نىىانشه" ،وأو ىىح

إلنشى ىىام المى ىىاء الثقيى ىىأ وأن المنشى ىىر

المعار

اإليراني (المجلىس الىوقني للمقاومى

أنتىىا لش صىىيب اليورانيىوم ومصىىنل فىىي منققى "اراك"

فى ىىي المى ىىوقعين يمكى ىىن أن شسى ىىش دما ألغ ى ىراا سى ىىلمي أو ألغ ى ىراا

عسكري (.)4

()1

 -ميشىىاأ يمىىين" :العالقنننات الروسنننية اإلي ار ينننة ،مهننناكل وتط عنننات"( ،بيىىرو  :مجل ى شىىئون األوسىىق ،العىىدد ،114

()2

 -أنيس الدغيدى ،مرجل سبي اكرل ،ص.61

 ،1114ص.)51
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( (  -المصدر السابق

()1

أحمىد عبىىد الحلىىيم :ريقى القىىوى النوويى فىىى الشىىري األوسىىق فىىى أوائىأ القىىرن الحىىادى والعشىرين :حقائقتىىا واحشمىىات

شقورها .فى محمد إيراهيم منصور (محىرر) ال يىار النىووى فىى الشىري األوسىق(،بيىرو  :مركىه د ارسىا
مركه دراسا

المسشقبأ ،)1111 ،ص .46
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الوحىدة العربيى ،

ومىىن ثىىم يمكىىن القىىوأ بىىدن البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي قىىد مىىر بعىىدة م ارحىأ إبشىىداءا مىىن مرحلى اإلعىىالن أو
النيى فىىى امىىشالك السىىالح النىىووي ،وحشىىى شصىىعيد المواقىىف وصىىوتا إلىىى إصىىدار ق ىرار مىىن مجلىىس األمىىن
بف ىىرا عقوب ىىا

عل ىىى إيى ىران ويمك ىىن إبى ىراه أه ىىم م ارح ىىأ شق ىىور البرن ىىامج الن ىىووي اإلي ارن ىىي عل ىىى النح ىىو

الشالى(:)1
 : 2.1.2مراحل تطورات األزمة النووية اإليرانية

مىىر البرنىىامج النىىووى اتي ارنىىى مىىن ناحيى صىىعود األهمى النووي ى وشبلورهىىا بعىىدة م ارحىىأ مىىن
اهمتا وابرهها مرحل اكماأ بناء مفاعأ بوشتر وش صيب اليورانيوم 122-
المرح ة األولى مرح ة ال وايا ال ووية اإلي ار ية.
الفشى ىرة م ىىن منشص ىىف الس ىىبعينيا

ظلى ى
اشجاها

وحش ىىى –  ،1112مثيى ىرة دائمى ىا ب ىىافشراا أن إيى ىران شس ىىير ف ىىي

نووي عسكري  ،لكن بعيدا عن الك ،كان معروف ا دائم ا أن إيران ت شمشلك عملي ا سىوى قىد ار

نوويى محىىدودة ،فشبعى ا ألكثىىر الشقىىارير دقى
نىىووى قاقش ى  2ميجىىاوا  ،حصىىل

()2

شعىىد أهىىم منشىىدة نوويى شعمىىأ فىىى إيىران هىىى مفاعىىأ أبحىىاو

علي ى إيىران مىىن الوتيىىا

المشحىىدة فىىى السىىشينيا  ،وبىىدأ ششىىغيل عىىام

 ،1967بمركىىه األبحىىاو النووي ى شىىماأ غىىرب قت ىران .إ ىىاف إلىىى أربع ى مفىىاعال
القاق  ،ت شهيد قدرة أكبرها عن  21كيلو وا
مشروعا

أبحىىاو محىىدودة

شقل جميعتا فى مركه أبحاو أصفتان النووي ،مل وجود

نووي غير مكشمل فى مناقي م شلف من الدول  ،أهمتا على اإلقالي منقق بوشتر.

واألهم من الىك أن كىأ الم ارفىي النوويى المشىار إليتىا فىي إيىران ش

ىل لنظىام

ىمانا

(رقابى ) الوكالى

الدولي ى للقاق ى الاري ى  ،وشفىىشح أبوابتىىا لفىىري الشفشىىيش الشابع ى لتىىا بصىىورة اعشىىاد ب ىراء الوكال ى – قبىىأ أن
()1

Julien Mercille, The Iranian nuclear “International crisis Group” 21 July 2008, pdf, p. 6

)(1

راجل فى الك ،أحمد إيراهيم محمود ،البرنامج النووى اإليرانى لفاي األهم بين الشسىوي الصىعب وم ىاقر الشصىعيد،

(القاهرة :مركه الدراسا

السياسي واإلسشراشيجي باألهرام ،)1112 ،ص.12
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يشغيىىر الموقىىف عىىام  – 1112علىىى وصىىفتا بدنتىىا مثالي ى  ،فلىىم شثىىر إي ىران مشىىاكأ علىىى غ ىرار مىىا أثارش ى
كوريا الشمالي – على سبيأ المثاأ – فى الشسعينا  ،بشدن ع ويشتا فى معاهدة منل انششار األسلح
النووي ( )NPTرغم ال غوق الشى ششعرا لتا أنشقشتا النووي  ،وبدا بو وح أن المسىئولين اإليىرانيين
قد أش اوا ق ار ار بعد األقشراب من هال المساح ال قرة الأ فشرة قويل .
وفى الواقل ،كان المسئولون األمريكيون يدركون الىك .فشبعى ا لشصىريح شىتير كىان قىد صىدر عىن شومىاس
جراهام ،أهم مسئولى

بق الشسىلح فىى اإلدارة السىابق (كلينشىون) واسىشمر يشكىرر علىى لسىان المسىئولين

الىىاين يقىىودون الحمل ى

ىىد إي ىران ،فىىإن المسىىدل هىىى " أننىىا نعشقىىد أن لىىديتا – إي ىران – ني ى السىىعى وراء

برنامج شسلح نووى ...فما يقلقنا هو نواياهم المسشقبلي  ،وليس امشثالتم الحالى" ،فمعظم ما كان مقىروح
بشدن إيران قبأ بداي القرن الجديد على األقأ ،يشعلي بنواياها أكثر مما يشعلي بقدراشتا.
لكىىن رغىىم الىىك ،فىىإن الشوجتىىا

ال اص ى بعملي ى بنىىاء البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي منىىا بدايش ى  ،كان ى

شثيىىر

ه ىواجس ت يمكىىن شجنبتىىا ،فعنىىدما اش ىىا شىىال إي ىران محمىىد ر ىىا بتلىىوى ق ى اررل بىىإقالي البرنىىامج النىىووي
اإلي ارنىىي عىىام  ،1974كان ى
نىىووى ،بينتىىا مفىىاعال

قق ى المعلن ى شش ىىمن بىىدء عملي ى مكثف ى لبنىىاء ( 11عش ىرين) مفاعىىأ

قاق ى شبلىىع قىىدرة بع ىىتا  1211ميجىىاوا  ،وهىىى قىىق دفع ى

الع ىراي إلىىى بىىدء

برنامج نووى يحمأ مالمح مدني – عسكري فى العىالم الشىالى ( )1972مباشىرةا فىى ظىأ هىواجس أمنيى
وا ىىح شجىىال البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي ،علىىى الىىرغم مىىن أن حكومى شىىال إيىران قىىد حاولى

عىىام 1974

قمدن الدوأ األ رى بإقالي مبادرة "إنشاء منقق ت نووي فى الشري األوسق" باألمم المشحدة (.)1

(- )1

محمىىد عبىىد السىىالم ،البرنىىامج النىىووى اإليىرانيين اتسىىش داما

إيران والنظام الدولى ،مركىه البحىوو والد ارسىا

السىىلمي والشوجتىىا

العسىىكري  ،ورقى مقدمى إلىىى نىىدوة

السياسىي ( ،جامعى القىاهرة ،كليى اتقشصىاد والعلىوم السياسىي  17 ،أبريىأ

 )1116ص.9 – 5 :
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وعنىىدما أعىىاد

إي ىران شنشىىيق برنامجتىىا النىىووي بعىىد الثىىورة ،أعلىىن ر ىىا أمىىر اهلل مىىدير البرنىىامج النىىووي

اإليراني عام  1992أن بالدل شعشهم بناء  11محقا
لقد كان

للقاق النووي

إيران شحاوأ اسشكماأ برنامجتا النووي الاى بدأش منا سىنوا

مل قيام الثورة عام  ،1979وكان كأ ما يشار إليتا الأ السنوا
مسشقبلي وبدايا

اإليراني ،بحيو ارشبك

شقريبا عام  ،1999ولم ششم إقام أي مفاعال

م شلفى ششصىأ بشمويىأ البرنىامج

المشحىدة علىى روسىيا والصىين مىن أجىأ إلغىاء

أو شع ىىديلتا ،وأدى ك ىىأ ال ىىك – إ ىىاف إل ىىى مش ىىكال
عملي شنفيا الشعاقدا

قويلى  ،وشعىرا تنققىاع حىاد

الما ي يعبر فى الواقل عن قق

عمليى شمتيديى شحقىي شقىدم ا عاديى ا ،وشواجى مشىكال

ماليا ،وعدم شوافر ب ار محلي كافي  ،و ىغوق الوتيىا
الشعاق ىىدا

الأ السنوا

العشرين الشالي .

فنيى ى – إل ىىى عرقلى ى البرن ىىامج الن ىىووي

مل روسيا عام  ،1995وشجمد الشعاون اإليراني الصينى
جديىدة باسىشثناء بوشىتر –  1الىاى لىم يعمىأ حشىى بدايى

عام .)1( 1116
لكىىن كىىان اتنقبىىاع العىىام بشىىدن وجىىود شىىك فىىي النوايىىا النوويى اإليرانيى قىىد شرسىىخ ،اصى وأن إيىران لىىم
شىشمكن مىىن إقنىىاع األقىراف األ ىىرى فىىى العىىالم أو حشىى فىىى إقليمتىىا ،بحاجشتىىا إلىىى القاقى النوويى لشوليىىد
الكترباء فى ظأ كونتا رابل أكبر منشجي النفق فى العالم ،إ اف إلى قبيع نظامتا السياسىي الىاى ت
ششحدو من الل قتران "بصو واحد" ،ويش من شيا ار إيديولوجيا ،كان المسئوأ عن شوجتا
إهاء الدوأ المجاورة ،وأد

شقو ار سنوا

ما بعد عام  1112فيما يشعلي بالنشىاقا

مشقرف

السىري  ،وصىعود

شدثير الرئيس أحمدى نجاد فى هيكأ الحكم ،إلى شفاقم الشكوك فى النوايا ،على الرغم من اسشعداد إيران
المعلن للشعامأ معتا وفي مدا أ فني  ،والمحصل أن كان

()1
()1

 -المرجل السابي  ،ص.11

 -محم ىىد الش ىىي لى "الق ىىدرة النوويى ى اإليرانيى ى ب ىىين الواق ىىل والشجني ىىا

.)1112
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هناك دائم ا مشكل ثق

()2

(مجلى ى المس ىىشقبأ ،العى ىىدد  11 ،1126سى ىىبشمبر

المرح ة الثا ية :البر امج ال ووي السري
ىىل إلش ىراف  IAEAورقاب ى دوأ المصىىدر ،لىىم يكىىن

إن برن ىامج إي ىران النىىووي المعلىىن الىىاي ي

يمثىىأ "مصىىدر القلىىي" الرئيسىىي مقارن ى بمىىا أثيىىر حىىوأ نشىىاقا
البرنامج المعلن – إاا مىا شىم اسىشكماأ بنىاء المحقىا

إي ىران النووي ى الس ىري  ،فقىىد كان ى

أهمي ى

العشىر الشىي يشىدلف منتىا – شكمىن فىي أنى سىيبره

إيىىران كىىدكبر دول ى شمشلىىك صىىناع نووي ى فىىي المنقق ى كلتىىا ،اص ى وأن إي ىران هىىي الدول ى األولىىى الشىىي
أد ل

بالفعأ مفاعال

القوى إلى المنقق  .أما المصدر الحقيقي لالنششار القريب ،الىاى شمى

اإلشىارة

إلي دائما ،فتو ما قيأ حوأ وجود "برنامج نووى مواهى" ششرف علي المؤسس العسكري اإليراني .
لقىىد كان ى

إيرنىىى يعمىىأ – حسىىب
هنىىاك شقىىارير منشظم ى يىىشم نشىىرها حىىوأ وجىىود برنىىامج نىىووى ا

مصىىادر غريب ى م شلف ى – بدسىىاليب س ىري مىىن ىىالأ  111شىىرك شحىىاوأ الحصىىوأ علىىى م ىواد نووي ى
كى ىىالبلوشونيوم –  ،129أو اليورانيى ىىوم –  ،122أو معى ىىدا

نووي ى ى لرفى ىىل درج ى ى ش صى ىىيب اليورانيى ىىوم ،أو

اتشفاي مىل بعىا العلمىاء للعمىأ فىى إيىران .فمثىأ هىاا البرنىامج النىووي المفشىرا هىو الىاى كىان يجعىأ
مصادر م شلف (فى منشصف الشسعينيا ) ششير بحار إلى سىنوا
إا كان هناك من يعشقدون أن فى غ ىون عىدة سىنوا

 1995أو  1111كىدعوام حاسىم ،

شاليى  ،سىوف ششىتد إيىران نقلى نوعيى نوويى  ،أو

ربمىا مفاجىىدة علىى غىرار المفاجىىدة العراقيى عىىام  .1991وقىد نفىىى المسىىئولون اإليرانيىون مى ار ار أن الجىىيش
يمشلك برنامجا نوويا مسشقالا ( ،)1لكن هاا لم يوقف شلك الشصو ار الشى اسشمر حشى عام .1112
المشىىكل أن البرنىىامج ال ىىاص بفك ىرة البرنىىامج النىىووي السىىرى لىىدى إي ىران لىىم يغلىىي أبىىدا ،فقىىد ظىىأ
اتنقباع السائد دا أ مراكه الشقدير في الدوأ المعني بالمسدل هو أن مثىأ أشىياء كثيىرة ششعلىي بىإيران،
شوجىىد مس ىىاح مىىن الغم ىىوا شجعىىأ م ىىن الصىىعب شمامى ى ا شحديىىد ق ىىوق فاصىىل ب ىىين الحقىىائي واألوه ىىام
()1

 -أحمىىد إب ىراهيم محمىىود" :البر نننامج ال نننووى اإلي ار نننى :التطنننور والننندوافع والننندالالت االسنننتراتيجية"( ،القىىاهرة :مجل ى

السياسي الدولي  ،ع  ،)1995 ،121ص.211 :
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المشصل بما يثار بشىدن نشىاقا
نشاقا

نوويى سىري إيرانيى  ،وشفىاقم هىاا الو ىل أي ىا عنىدما شىم الكشىف عىن

نووي سري إيراني عام  .)1(1112فعلى الرغم من أن شلك النشاقا

يمكن الحديو مع عن برنامج عسكرى نووى ،إت أنتا ظل
إجاب حوأ نشاقا

لم شصأ إلى الحىد الىاى

شثيىر مسىدل أن هنىاك أسىئل ت شى اهأ بىدون

إيراني لم يشم اإلبالغ عنتا.

وشجىىاوه الشصىىو ار شل ىىك الحىىدود ،فق ىىد أشىىار بع ىىا المصىىادر ع ىىام  1116إلىىى أنى ى ت ي ىهاأ هن ىىاك
برنىىامج ن ىىووى عس ىىكرى سىىرى ش ىىم الكش ىىف عن ى فعليى ىا ع ىىام  ،1112فقىىد اس ىىشمر ه ىىاا الملمىىح أي ى ىا ف ىىى
قريق (.)2

المرح ة الثالثة :مرح ة اإلنالش نش مفانل بوههر
عام  1111كان

هناك محق أ رى هام في مسيرة البرنامج النىووي اإلي ارنىي ،فقىد ثىار

مسىىبوق  ،مرشبق ى بحرك ى النشىىاق الواسىىع الشىىى كان ى

ىج غيىر

شجىىرى علىىى مسىىشوى الشعىىاون النىىووي بىىين إي ىران

وروسيا اتشحاديى فىى اشجىال اسىشكماأ بنىاء مفاعىأ بوشىتر النىووي ،الىاى كىان قىد شىم الشعاقىد علىى إعىادة
بنائى عىام  ،1994فىى ظىىأ شقىدي ار أمريكيى بىىدن هىاا المفاعىأ يشىكأ ،أو يمكىىن أن يشىكأ ،سىشا ار يشىىيح
إليران الشحرك عملي ا فى اشجال امشالك أسلح نووي .
إن مفاعىىأ بوشىىتر –  1كىىان يمثىىأ "العمىىود الفقىىرى" للبرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي ،ويعىىد – فىىي حال ى بىىدء
ششىىغيل – أوأ "مفاعىىأ قىىوى" فىىى الشىىري األوسىىق ،وشصىىأ قاقش ى إلىىى  1111ميجىىاوا  ،لىىاا واجت ى
عملي بناءل عراقيأ من كأ اشجال اسشمر شؤثر على بنائ لمىا يهيىد عىن  21سىن  ،فعلىى الىرغم مىن أن
هاا المفاعأ ت يقرح مباشرة ق ايا عسكري حادة ،إت أن كان مفتوم ا أي ا أنى ت يمثىأ مجىرد شقىور
شكنولوجي كبير.
()1
()2
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لقد كاد

عملي بنىاء مفاعىأ بوشىتر –  1أن شىشم فىى أوا ىر السىبعينيا

إي ىران .فحشىىى عىىام  1974كان ى
أبحاو قاقش  2ميجا وا

لىوت قيىام الثىورة اإلسىالمي فىي
اإلشىىارة – مفاعىىأ

أهىىم منشىىدة نووي ى شمشلكتىىا إي ىران هىىي – كمىىا شم ى

بقتىران .وفىى الىك العىام أعلىن شىال إيىران محمىد ر ىا بتلىوى برنامجى ا شىديد

القموح ،شىم الش قىيق مىن اللى إلقامى  11مفىاعالا نوويىا ،بىدءا بمفىاعلى قىوى لشوليىد القاقى الكتربيى ،
بقاق  1211 – 1111ميجاوا
بحلوأ عام  ،1979كان

لكأ منتما ،ششم إقامشتما بالقرب من بوشتر

الشرك األلماني قد انشت

(.)1

شقريبا من  %52من عمليى بنىاء المفاعىأ األوأ،

الىاى أصىبح يعىرف فيمىا بعىد باسىم مفاعىأ بوشىتر ،بينمىا كىان قىد شىم الشقىدم جهئيى ا – بنسىب شقشىرب مىىن
 - %21فىي بنىاء المفاعىأ الثىىاني المجىاور لى  ،لكىىن قيىادا

بإيقىاف المشىىروعين.

الثىورة اإليرانيى قامى

وثمى ى شفس ىىي ار م شلفى ى لت ىىال ال ق ىىوة شربقت ىىا بشص ىىو ار اإلم ىىام ليى ى اهلل ال مين ىىى أو شوجت ىىا
باارجىىان ،إت أن المشىىروع النىىووي اإلي ارنىىي كىىان جىىهءا مىىن مي ىراو عتىىد أقاح ى
المشصور أن يسشمر .فشغيي ار سياسي دا لي أقأ حدة من الك قد أوقفى

مت ىىدى

ب ى ثىىورة ،ولىىم يكىىن مىىن

مشىروعا

مماثلى فىى بلىدان

أ رى(.)2
كان الشحدي الثاني الاى واج مفاعأ بوشتر إقليمي ا ،هو العىراي الشىى ششىابل مشىروع الشىال النىووي بقلىي
شىىديد ،وكان ى

شىىدرك معنىىى أن شىىشمكن إي ىران الشىىال مىىن امىىشالك أسىىلح نووي ى  ،علىىى نحىىو أدى بتىىا إلىىى

إقىىالي برنىىامج نىىووى ت يقىىأ قموح ىا عىىام  ،1972ويحمىىأ هىىو اة ىىر – كمىىا شم ى
عسكري شديدة الو وح ،اسشنادا علىى مفىاعلين فرنسىيين قامى
ششىىغيل فىىى يونيىىو  ،1951لشق ىىى علىىى القموحىىا

()1

اإلشىىارة – مالمىىح

إسىرائيأ بقصىف أكبرهمىا (أوهيىراك) قبىأ

النووي ى العراقي ى فىىى الىىك الوق ى  ،قبىىأ أن يعمىىأ

- Al Venter, Iran`s nuclear option: Tehran`s Quest for the atom bomb, casemate (September 2004), p.32.

)(1

 -إيراهيم جرشى" :إيراش وحقها فى تخصيب اليو ار يو  ،مجل شئون األوسق( ،بيرو  ،العدد  ،)1112 ،117ص:
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ال ىرئيس الع ارقىىى صىىدام حسىىين علىىى اسىىشعادشتا م ىرة أ ىىرى ،بنفقىىا

وصىىل

إلىىى  11مليىىار دوتر ،فىىي

أوا ر الثمانينا .
بعىىد قصىىف أوهي ىراك ،كىىان أحىىد الشحىىديا

الشىىي شواج ى الع ىراي يشمثىىأ فىىي البني ى الكامن ى للبرنىىامج النىىووي

اإليراني ،كجهء من قوة إيران الشي كان شن الحرب
ولقىىد أد

دها عام  1951يسشتدف شحقيمتا (.)1

الغىىا ار العراقيى إلىىى إحىىداو شىىدمير كبيىىر لمفاعىىأ بوشىىتر الرئيسىىى ،لحىىي بتياكلى ال رسىىاني

وقب الحاوي ال اصى بقلىب المفاعىأ الىاى لىم يكىن قىد شىم شركيبى بعىد .وقىد أد

شلىك الغىا ار إلىى جعىأ

المسىىئولين اإلي ىرانيين يعيىىدون شقيىىيم مىىدركاشتم لمسىىدل القىىد ار النووي ى  ،فىىى اشجىىال الشفكيىىر بإعىىادة إحيىىاء
البرنىىامج النىىووي ،لك ىن الظىىروف المحيق ى بىىإيران كان ى

قىىد شغيىىر شمام ىا ،بىىدأ

شنشىىيق برنامجتىىا النىىووي فىىي أوا ىىر عىىام  ،1954وشىىتد

الحكوم ى اإليراني ى فىىي

هىىال الفشىرة عملي ى نقىىأ لألنشىىق النوويى مىىن

مركه قتران النووي إلى مركه أبحاو أصفتان ،للحفاظ علىى وجىود البرنىامج النىووي ،وشىتد الىك العىام
افششىىاح مفاعىىأ محىىدود ( 21كيلىىو وا ) كىىان قىىد أكشمىىأ وقى

سىىقوق الشىىال ،إت أنى لىىم يكىىن مىىن الممكىن

عمأ شىء لحماي مفاعلى بوشتر في ظأ الشفوي الجوي العراقى ،وقرب بوشىتر مىن القواعىد العسىكري
العراقي ى  .لك ىىن بعىىد أن انشتى ى

الحىىرب ،قلبى ى

المفىىاعلين المىىدمرين ،إت أن الشىىرك رف ى

قت ىران م ىىن شىىرك "س ىىيمنس" اسىىشئناف عملت ىىا فىىي بن ىىاء
الىىك فىىى ظىىأ

ىىغوق عنيفى مىىن جانىىب الوتيىىا

المشحىىدة،

وانشقأ ال الف بين إيران وسيمنس إلى ساح القانون الشجاري الدولي.
ولق ىىد ش ىىتد ع ىىام  1111شق ىىو ار حاس ىىم ف ىىى عمليى ى بن ىىاء مفاع ىىأ بوش ىىتر األوأ ،فق ىىد ب ىىدأ المس ىىئولون
اإليرانيون منا بداي العام فى شوجي انشقادا
()1

حادة لروسيا لشباقؤهىا فىي بنىاء المفاعىأ ،مشىيرين إلىى أن

 -لقىىد كىىان للعىراي برنامجى ا قموحى ا تمىىشالك قىىد ار نوويى منىىا أوا ىىر السىىبعينيا

وكىىان هىىاا الشوجى ينىىدرم فىىى إقىىار

حالى مىىن سىىباي الشسىلح النىىووى مىىل إيىران ،وكىىان الشوجى الع ارقىى مىىا هىىو إت رد فعىأ لل قىىق النوويى اإليرانيى الشىىى شبناهىىا

الشىىال فىىى السىىبعينيا

"لمهيىىد مىىن الشفاصىىيأ يمكىىن الرجىىوع إلىىى :عمىىر محمىىد علىىى الشىىيخ ،مرجىىل سىىبي اك ىرل ،ص .45

وأي ا أحمد إيراهيم محمو ،مرجل سبي اكرل ،ص .29
68

المشىىروع قىىد يشىىد ر لعىىامين ل ىرين إاا أسىىشمر العمىىأ يسىىير بشلىىك القريق ى  ،فلىىم يكىىن قىىد شىىم إنجىىاه سىىوى
 %21من المفاعأ .لكن فى مارس من العام ( )1111قام الرئيس اإليراني السابي محمد ىاشمي بىدوأ
هيارة يقوم بتا رئيس إيراني لروسيا ،وكان من الوا ح أن المسدل النووي شمثأ بندا رئيسىي ا علىى جىدوأ
أعمال (.)1
فىىى نفىىس الوق ى  ،كان ى

واشىىنقن قىىد د ل ى

المعرك ى بقىىوة ،فقىىد شىىم بىىو صىىور ف ىىائي الشققتىىا القمىىر

الصىىناعي األمريك ىىي "إيكون ىىوس" فىىى س ىىبشمبر ( )1111لم ىىا سىىمى مدينى ى بوش ىىتر النووي ى عل ىىى س ىىاحأ
ال لىيج الشىرقى فىىى إيىران شو ىىح أن اإليىرانيين يقومىىون ببنىىاء مفىىاعلين نىىوويين ،ولىىيس مفاعىىأ واحىىد فىىى
شلك المنقق  ،أحدهما شارف بناؤل على اتنشتاء ،ويحيق بتما مجمل نووى يشىدلف مىن  621مبنىى ،بمىا
يؤكد وجود مشروع نووى أ

م مما كان مشصو ار من قبأ ،وهو ما اعشبر من جانب محللين أمريكيين،

واسرائيليين بالقبل ،مسدل "شثير القلي".

كما ههدت الفترة التالية تطورات محمومة فى ندة اتجا ات ،أ مها(:)2
 -1إبرام مجموع من اتشفاقيا

اإليراني – الروسي لشوسيل نقاي الشعاون العسكري قويأ المدى بين

القرفين ،فى مجاأ شكنولوجيا الصواريخ ،واألقمار الصناعي  ،والشعىاون النىووي ،مىل إبىداء ىاشمي رغبى
اء قويىا لروسىيا الشىى أصىبح
فى شوقيل عقد مفاعأ بوشىتر الثىانى ،وهىو مىا شىكأ إغىر ا

الشىريك الرئيسىى

إليران.

(1)-

Anthony H. Cordesman, Iran`s developing military capabilities, center for – straregic and international
studies (May 2005), pp., 102 – 108.

ولمهيد من الشفاصيأ يمكن الرجوع إلى د .محمد عبد السالم ،مرجل سبي اكرل ،ص .12
)(1

- Kathleen J. Mclnnic, Extended Deterrence, the U.S Credibility Gapin the Middle – East, (The
Washington Quarterly, Vol., 28., No. 3, Summer 2005). Available at the world Wide Web at
Summer_mcinnis. Pdf., accessed on 20-11-http://www.twq.com/05summer/docs/05/2008.
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 -1شسارع غير معشاد فى حرك روسيا بإشجال اسشكماأ بناء مفاعأ بوشىتر األوأ ،فقىد شىم شىحن أجىهاء
أساسي من هيكأ وقاعدة المفاعىأ إلىى إيىران ،فىى ظىأ شوقعىا

بإمكانيى بىدء ششىغيل بالفعىأ فىى كىانون

اوأ ديسمبر  ،1112قبىأ أن يشدجىأ الموعىد الشقىديرى بعىد الىك إلىى عىام  1114ثىم  ،1112وقىد أشىير
إلى أن بدأ العمأ فى العام (.)1116
 -2إنشقادا
اجشماعىا

عنيف من جانب الوتيا
مكثفى علىى مسىشويا

المشحدة لما يحدو على المسشوى النووي بين روسيا وايىران ،مىل

رفيعى بىين الجىانبين لبحىو الموقىىف ،دون أن شبىدو مالمىح محىددة لمىىا

يىىشم الشفىىاهم بشىىدن بىىين الجىىانبين .واسىىشقر األمىىر فىىى النتايى علىىى فصىىأ مىىا يشعلىىي بمفاعىىأ بوشىىتر عىىن
مجمأ ما يثار بشدن قموحا

إيران النووي العسكري .

ولقىىد سىىار عملي ى "فىىك اتشىىشباك" بىىين مفاعىىأ بوشىىتر والمشىىكل النووي ى اإليراني ى بصىىورة نمواجي ى  ،إا
أعلن

روسيا شمسكتا بإسشمرار شعاونتا النووي مل إيران ،وأنتا سوف شسىشكمأ بنىاء المفاعىأ ،لكىن كىان

من الوا ح أي ا أن األمور شسير فى اشجال مراعاة مقالب واشنقن ،بعدم شستيأ شوج إيىران عسىكريا
اسىىشنادا علىىى برنىىامج شعىىاون بوشىىتر .ففىىى كىىانون اوأ ديسىىمبر  1111شىىم إبىىرام بروشوكىىوأ شعىىاون نىىووى
إيراني – روسي يق ى بقيام إيران بإعادة النفايا
كما عمل

النووي المسش دم فىى مفاعىأ بوشىتر إلىى موسىكو.

إيران على قمدن واشنقن بنفيتا المشكرر السعى تمشالك السالح النووي ،مل شرحيبتا بفىشح

منشرشتا النووي أمام الوكال الدولي للقاق الاري  ،وموافقشتا على د وأ الوتيا

المشحىدة كقىرف ثالىو

فى صفق اسىشكماأ المفاعىأ ،وقبولتىا الشفكيىر فىى ان ىمام مشىروق للبروشوكىوأ اإل ىافي لنظىام شفشىيش
الوكال الدولي للقاق الاريى الىاى يسىمح بىالشفشيش المفىاجئ فىى أي وقى
على منشرشتا النووي .
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وفىى أى مكىان وبديى أسىاليب

إن دتت
أن مفىاعال

الشقو ار ال اص بمفاعىأ بوشىتر ششسىم نسىبيا بىبعا الشعقيىدا  ،فلىم يعىد يىشم الحىديو عىن
بوشىىتر يمكىن أن شمثىىأ "غقىاءا مىىدني ا لنشىىاقا

األمريكي شعشبرها

عسىكري " ،بىىأ أصىبح

الوتيىىا

المشحىىدة

من نقاي حي إيران في اسش دام القاق النووي ألغراا سلمي  ،فيما يمثىأ شقىو ار

هاما فى سياساشتا النووي شجال الشري األوسىق ،فىألوأ مىرة يىشم الشمييىه بو ىوح بىين النشىاقا
والعسكري  ،ويسمح (أو يشم اإلقرار) بىد وأ مفاعىأ بقاقى
المشكل ششعلي بوقود المفاعال
المفاعأ من روسيا ،وبىدأ

بعد أن شراجع

 1111ميجىا وا

المدنيى

إلىى المنققى  ،لكىن ظلى

إيران عن اشفاقتا المبدئي مل روسيا بشدن شلقيتا "وقود

فىى إقامى برنامجتىا ال ىاص بش صىيب اليورانيىوم لدرجى من ف ى ششىيح لتىا

الحصوأ على وقود مفاعالشتا (.)1

المرح ة الرابعة :مرح ة بدء الهكوك الدولية (.)2117 – 2112
انشقلى

أهم ى البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي فىىى فش ىرة مىىا بعىىد عىىام  1112إلىىى مسىىشوى أكثىىر شعقيىىدا أدى إلىىى

عىىودة كىىأ اإلشىىكاليا

المشعلقى بشقيىىيم القىىد ار وشقىىدير النوايىىا إلىىى الواجتى مىرة أ ىىرى ،فقىىد كانى

الشقىىارير والشقىىدي ار السىىابق لىىالك العىىام حىىوأ البرنىىامج ششعلىىي فىىى النتاي ى بافش ار ىىا

معظىىم

شقليدي ى اعشىىاد

اإلدا ار األمريكي على إقالقتا حىوأ نوايىا كىأ قىرف يفكىر فىى اتقشىراب مىن المسىاح النوويى  ،إت أن
الشقو ار ال اص بالبرنامج الأ النصىف الثىاني مىن عىام  1112بىدأ

فىى اتشجىال نحىو وقىائل جىادة

أثار هواجس حقيقي  ،ش شلف عما كان مثا ار شقليديا فى الحال اإليراني  ،ليس ألنتا ششىير بشىكأ مؤكىد
إلى وجود شلك النوايا النووي العسكري اإليراني الشى شىم الشركيىه عليتىا قىويالا ،ولىيس ألنتىا ششىير أي ىا
بشىىكأ مؤكىىد إلىىى وجىىود برنىىامج نىىووي عسىىكرى سىىرى إي ارنىىي ،لكنتىىا ششىىير إلىىى وجىىود الىىك الشىىيء "غيىىر

)(1

Kaveh L. Afrasiabi, Iran`s nuclear program: debating facts versus fiction, (book surge publishing March
8, 2006), pp., 35 – 51.
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المفتوم" الاى كان مرشبقا دائما بالنشاقا
األقأ شح

عنوان "نشاقا

 -1أن إيىران قىىد قامى

النووي اإليراني  ،فقد شفجر مرة واحدة س

مشكال

على

غير معلن " ،هى:

باسىىشيراد حىوالى قىىن ونصىىف قىىن مىىن اليورانيىىوم القبيعىىي فىىي بدايى الشسىىعينا

دون إبالغ الوكال الدولي للقاق الاري بالك.
 -1أن إيران قام

بإقالي برنامج لشقوير شكنولوجيا شصنيل الماء الثقيىأ ،وأن لىديتا منشىدة شقىوم بىالك

في مدين أراك.
 -2أن إيى ىران شق ىىوم باس ىىشغالأ شرس ىىيبا

لليوراني ىىوم القبيع ىىي موج ىىودة ف ىىى أ ار ىىيتا ب ىىالقرب م ىىن ي ىىاهد،

كمصدر محلى للمواد النووي .
 -4أن إي ىران – حسىىب شقريىىر للوكال ى الدولي ى ووثيق ى فرنسىىي – قام ى
نووي

بمحاول ى للحصىىوأ علىىى معىىدا

اص بإعادة معالج الوقود النووي عام 1111.

 -2أن إيران شسشعين – حسب شصريحا

روسي – ب براء وعلماء أجانب فىى بعىا برامجتىا النوويى ،

من باكسشان وكوريا الشمالي  ،ودوأ غربي .
 -6أن عينىا

مىن مسىشويين مىن اليورانيىىوم الم صىب قىد وجىد

فىى منشىىدة لمعالجى الوقىود النىووي فىىى

موقل ناشانه النووي.
إن معظىىم هىىال الوقىىائل الشىىى أقىىر بتىىا إيىىران – فىىى ظىىأ شفسىىي ار م شلفى لحجمتىىا ودتتشتىىا – رسىىمي ا،
بإسشثناء اتسشعان بعلماء أجانب ،كان

ششير إلى وجود مالمىح محىددة لبرنىامج نىووي سىرى يقىوم علىى

أسىىاس ش صىىيب اليورانيىىوم ،دون حاج ى إلىىى مفاعىىأ نىىووى ،أو أن إي ىران كان ى

شسىىشعد لشهويىىد المفاعىىأ

المنشظىر فىىى بوشىىتر بوقىود نىىووى محلىىى فىى مرحلى مىىا مىىن م ارحىأ الششىىغيأ ،لكىىن أيى ا كىىان الموقىىف فىىإن
إيىران لىم شقىىم بىىإبالغ الوكالى الدوليى للقاقى الاريى بشلىىك النشىىاقا  ،الشىىى كشىىف
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عنتىىا مصىىادر أ ىىرى،

وهىىو مىىا أدى إلىىى أشجىىال الوتيىىا

المشحىىدة – الشىىى يقىىوم موقفتىىا علىىى الشىىك المىىهمن فىىى النوايىىا النووي ى

اإليراني – نحو الشدكيد على أن هناك برنامج ا نووي ا عسكري ا مواهي ا يعمأ دا ىأ إيىران ،اصى فىى ظىأ
إشكاليشين:
أ -أن إيىران قىىد حصىىل
مواد ومعدا

الك عينا

علىىى مكونىىا
وشصميما

السىىوداء مىىل شىىبك شكشىىف
القدير ان ،وبعا الشركا

معلومىىا

شىىب كاملى لبرنىىامج ىىاص بش صىىيب اليورانيىىوم  ،122ي ىىمن
عبر نشىاقا

كامل ى عنت ىا فىىى الىىك الوق ى  ،هىىى شىىبك العىىالم الباكسىىشاني عبىىد

الغربي (.)1

ب -أن الدول األ رى الشى حصل

مل إيران شقريبا على نفس المواد والمعدا

المص ىىدر ،وه ىىى ليبي ىىا ،ق ىىد أق ىىر بدنت ىىا كانى ى
اليورانيىىوم ،واثىىر إشفىىاي مىىل الوتيىىا
البرنامج والقبوأ بإهال ونقأ مكوناش
ولقد كان

سىري ممشىدة ارشبقى

بالشعامىأ فىى السىوي النوويى

والشصىميما

مىن نفىس

ش ق ىىق لبن ىىاء برن ىىامج ن ىىووى س ىىرى يق ىىوم عل ىىى ش ص ىىيب

المشحىىدة وبريقانيىىا ،بعىىد اكششىىاف نشىىاقاشتا ،قام ى

بىىالش لي عىىن

ارم أ ار يتا.

لدى إيران وجت نظر بالنسب لما جرى ،وكان لديتا شفسير فنى لكأ بنىد مىن البنىود السىابق ،

فلم يكن هناك ما يلهمتا قانونا باإلبالغ عن شحن اليورانيوم القبيعي الشي شم اسشيرادها ،وقد شم شقىوير
شكنولوجيىىا المىىاء الثقيىىأ ألغىراا اصى بىىبعا المفىىاعال
اسشغالأ شرسيبا

اليورانيوم فى ياهد تعشبا ار

الكنديى الشىىي كىىان يىىشم الشعاقىىد عليتىىا ،ويىىشم

اصى بالبرنىامج المىدنى ،والمعىدا

فى اسش داماشتا بقبيعشتا ،ولثار اليورانيوم الم صب في ناشانه كان

()1

الفرنسىي "مهدوجى "

موجىودة فىى المعىدا

المسىشوردة،

 -لقد كان لباكسشان رؤي في شعهيه الشعاون مل إيران فى كاف المجات  ،بما فىى الىك بيىل الشكنولوجيىا النوويى إلىى

إيران ،لمواجت الوتيا

المشحدة األمريكي  ،الشى شسعى إلى شدمير العالم وهو ما أش ح فى الحال العراقي  .ومن ثىم أر

باكسشان أن ت مفر من أن يكون هناك شعاون كبير بين باكسشان وايران

د الوتيا

المشحدة األمريكي  .راجل فىى الىك،

أحمد إبراهيم ،البرنامج النووى اإليرانى لفاي األهم  ،مرجل سبي اكرل ،ص  ،161وعمر محمد على الشيخ ،مرجل سىبي

اكرل ،ص.22
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وقد أو ح المسئولين فى إيران إثر الكشف عن شلك النشاقا

بدن ما يدملون في هو أن ت يشم الشسرع

فى اسش الص النشائج ،وأن شظأ المسدل عند حدودها الفني بدون شسييس(.)1
لكىىن رغىىم الىىك ،فىىإن المسىىدل النووي ى اإليراني ى برمشتىىا قىىد انشقل ى

مىىن الشىىك فىىى النوايىىا إلىىى الشىىك فىىى

القىىد ار  ،فعلىىى الىىرغم مىىن أن د .محمىىد البرادعىىي مىىدير عىىام الوكال ى الدولي ى للقاق ى الاري ى السىىابي ،لىىم
يصأ إلى حد اشتام قتران بالكاب على الوكال الدولي  ،إت أن قاأ إن إيران لم شقدم صىورة كاملى عىن
برنامجتىا النىىووي ،مشىىي ار إلىىى أنتىم "لىىم يشسىىموا بقىىدر كامىأ مىىن الشىىفافي فىىى إ قارنىا مسىىبقا بمىىا يجىىرى".
لكن األهم أن حين سئأ عما إاا كان

إيران شىدير برنامجى ا سىري ا لألسىلح النوويى قىاأ "يمكىن أن شكىون

ويمكن أت شكون" ،فالحقيق – مرة أ رى – شوجد فى مكان ما يصعب الجهم بشدن  ،وقد انشقىأ البرنىامج
برمش إلى مجلس األمن اسشنادا على شلك الوقائل ال اصى بعىدم اإلبىالغ عىن شلىك النشىاقا  ،ولىم شحىأ
شلك المشكل بعد (.)2

المرح ة الخامسة :مهك ة بر امج اليو ار يو –  215اإلي ار ي.
شمثأ شلك المشكل الحلق األ يرة فى أهم البرنامج النووي اإليراني ،وهى الحلقى األكثىر شعقيىدا ،إا أنتىا
شثيىر مباشىرةا مسىىدل الشوجتىىا

العسىكري للبرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي ،فكىأ بىرامج ش صىىيب اليورانيىىوم الشىىى

ش ىىتدشتا المنققى ى م ىىن قب ىىأ كانى ى
واتسش داما

()1

شت ىىدف إل ىىى إنش ىىام أس ىىلح نوويى ى  ،كم ىىا شمث ىىأ اتس ىىش داما

العسكري محقشان مشباعدشان لكنتما على نفس ال ق ،وثم شعقيدا

 -ممىىدوح حامىىد" ،إنشىىاء منقق ى

الس ىىلمي

فني واسع النقاي

الي ى مىىن أسىىلح الىىدمار الشىىامأ فىىى منقق ى الشىىري األوسىىق" فىىى :محمىىد إي ىراهيم

منصور (محرر) ال يار النووى ،مرجل سابي اكرل ،ص .72
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 -محمىىد عبىىد السىىالم ،البرنىىامج النىىووى اإلي ارنىىى اتسىىش داما

السىىلمي والشوجتىىا

العسىىكري  ،مرجىىل سىىبي اكىرل ،ص

 .16 – 12ولمهيىىد مىىن الشفاصىىيأ يمكىىن الرجىىوع إلىىى :الشقريىىر الشفصىىيلى للوكال ى الدولي ى للقاق ى الاري ى بشىىدن البرنىىامج
النىووى اإلي ارنىى (( ،)2 – 1القىاهرة :م شىا ار إيراني ،عىدد  ،46مىايو  ،)1114ص ( 22 – 17عىن :باهشىاب اإليرانيى ،

فبراير  /مارس .)1114
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فى شقدير ما إاا كان

الدول الشى ششمكن مىن حيىاهة شكنولوجيىا الش صىيب يمكنتىا أن شرفىل نسىب النظيىر

 122إلىى مسىشوى أعلىىى ببسىاق أو بصىىعوب  ،وحشىى إيىران ااشتىىا ،اعشبىر نفسىىتا – حسىب شصىريحا
الىرئيس أحمىىدى نجىىاد – الدولى الثامنى فىىى النىىادي النىىووي لمجىىرد شوصىىلتا إلىىى إمكانيى ش صىىيب لدرجى
 2,2فى المائ (.)1
ومن الناحي الفنيى شمشلىك إيىران كىأ العناصىر المحليى الالهمى إلدارة برنىامج ش صىيب يورانيىوم مسىشقأ،
وهى مناجم اليورانيوم ام فى منقق "يهد" ،ومنشدة لشحويأ اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم وسادس
فلوريد اليورانيوم فى أصفتان ،ومنشدة كبيىرة لش صىيب اليورانيىوم بىالقرب مىن مدينى "نشىانه" ،إ ىاف إلىى
المعىدا

الالهمى لش صىيب اليورانيىىوم وفىي نظىىام القىرد المركىىهى .لكىن األهىىم أن إيىران قىىد قامى

بالفعىىأ

بششغيأ برنامج ش صيب اليورانيوم على نقاي بحثىى فىى إبريىأ  ،1116وو ىح فىى إقىار شلىك العمليى
ما يلى (:)2
أ -أن حجم البرنامج اإليراني ال اص بش صيب اليورانيوم أكبر مما كان مشصو ار ،فقد شمكن

إيران من

شحويأ كمي كبيرة نسبي ا من ام اليورانيوم (حوالى  111قن) إلى ثاني أكسيد اليورانيوم فىى أصىفتان،
وعلى الرغم من أنتا لم شسش دم سوى وحدة ششكون من  164جتاه قرد مركهي فقىق ،فىإن الشصىريحا
الرسمي اإليراني ششير إلى امشالكتا حوالى  24ألف جتاه ،وبالشالي فإن لديتا القدرة علىى الشحىوأ إلىى
اإلنشام الصناعي.
ب -أن البرن ىىامج أكث ىىر شق ىىدما مم ىىا ك ىىان مشص ىىو ار أي ى ىا ،فم ىىن المع ىىروف أن عمليى ى الش ص ىىيب شواجى ى
مشىىكال
()1

كثي ىرة ومشعىىددة ىىالأ عمليىىا

الششىىغيأ الشجريبي ى  ،ويىىؤدى أدنىىى قىىد فيتىىا إلىىى عىىدم اكشمىىاأ

 -أحمد إبىراهيم محمىود ،السياسىي اإليرانيى والملىف النىووى فىى عتىد أحمىدى نجىاد( ،القىاهرة :م شىا ار إيرانيى  ،العىدد

 ،61أغسقس  )1112ص .92 – 55

()1

 -أحمد منيسى ،أهم البرنامج النووى اإليرانى :سيناريوها

نوفمبر  )1112ص .91 – 91
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مشعددة للمسشقبأ( ،القاهرة :م شا ار إيرانيى  ،العىدد ،64

العملي بالمسشوى المقلوب فى النقاء على األقأ ،وااا كان
 2,2فى المائى فىى الفشىرة القصىيرة الشىى أعقبى

مىن الوصىوأ إلىى مسىشوى

إيران قد شمكنى

قيامتىا باسىشئناف الش صىيب لمىا أسىمش أغىراا بحثيى ،

فإن الك يعنى مسشوى من الشقور فى الشكنولوجيا

الشي شمشلكتا.

وششكك المصادر األمريكي فى أن شكون إيران قد قام

فعلي ا بما أعلنى الىرئيس اإلي ارنىي أحمىدى نجىاد،

لكىىن مصىىادر الوكالى الدوليى للقاقى الاريى ت شسىىشبعد شمكىىن إيىران مىىن القيىىام بىىالك ،اصى وأنتىىا شىىدرك
بالفعأ ما لدى إيران من معدا  ،وما حصل

علي من شكنولوجيا (.)1

وبىىالقبل فىىإن مىىن الممكىىن افشى ارا أنتىىا قىىد حصىىل
ىىان ،أو أنتىىا قامى

علىىى شفاصىىيأ شلىىك العمليى عبىىر شىىبك عبىىد القىىدير

بدعمىىاأ البحىىو فىىى فشىرة سىىابق قبىىأ اكششىىاف برنامجتىىا ال ىىاص بىىاليورانيوم ،أو أن

لديتا برنامج سرى مىواهى ل ىر لىم يىشم شعليىي نشىاقاش  ،لكىن الىك ت يىؤثر فىى النشيجى النتائيى ال اصى
بىىالحجم والشقىىور ،لكىىن األكثىىر أهمي ى هىىو شلىىك اإلشىىا ار المشواهي ى شهامن ى

مىىل شقىىور مشىىكل البرنىىامج

اإليراني ،أو أقلقشتا إيران ااشتا ،والشي ششير إلى أن إيران ربما شمشلك "الحلقا

الوسيق الالهم " للشقدم

نحو إنشام المواد النووي المؤهل تسش دامتا في صناع القنبل  ،علم ا بدن  24ألف جتاه قرد مركهي
هو عدد كافي للحصوأ على الكشل الحرج المقلوب لصىناع قنبلى اليورانيىوم ( 11 – 12كجىم) ،أهىم
شلك اإلشا ار ما يلى:
 -اتكششى ىىاف القى ىىديم الى ىىاى يمكى ىىن إعى ىىادة شقييم ى ى فى ىىى

ى ىىوء المعلومى ىىا  ،وال ى ىىاص بوجى ىىود مسى ىىشويا

ش صيب مرشفع فى أحد أجتهة القرد المركهى الشى حصل

()1

 -د .محمىىد عبىىد السىىالم ،البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي اتسىىش داما

عليتا أيران من شبك عبد القدير ان.

السىىلمي والشوجتىىا

العسىىكري  ،مرجىىل سىىبي اك ىرل،

ص ،16 -12 :وببى ى ىىروه إسى ى ىىماعيلى ،فى ى ىىرص إي ى ى ىران فى ى ىىى الشركيب ى ى ى الجديى ى ىىدة لمجلى ى ىىس محى ى ىىافظى الوكال ى ى ى ( ،القى ى ىىاهرة:
م شا ار .إيراني  ،العدد  ،64نوفمبر  ،1112ص ()61 – 61عن :الش امن ،إيران.)1112/9/19 ،
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 -الشصىريحا

اإليرانيى ال اصى ببىىدء إجىراء أبحىىاو علىىى أجتىهة "بىىى –  "1األكثىىر شقىىدما مىىن األجت ىهة

المسىش دم حاليى ا ،والشىى يمكىىن إسىش دامتا مىىن الوصىىوأ لنسىب ش صىىيب أعلىى ،وكانى
بدن لديتا شصميما

إيىران قىىد أقىىر

لتا.

 الواقع ى ال اص ى بوجىىود شصىىميم لقنبل ى نووي ى لىىدى إي ىران ،والشىىي شىىم الشدكيىىد للمفششىىين الىىدوليين بىىدنالشصميم انشقأ "بدون قصد" إلى إيران

من ملفا

صفقاشتا السري  ،وأن ت يعنى شيئ ا.

إن الحىىأ الىىاى شعر ى إي ىران ،هىىو أن يىىشم اتعش ىراف لتىىا بمىىا امشلكش ى بالفعىىأ ،وبالشىىالى فإنتىىا يجىىب أن
شحشفظ ببرنامجتا ال اص بش صيب اليورانيىوم –  ،122المتىم أن هىدف إيىران هىو أن شظىأ العمليى فىى
أ ار يتا مل الشعتد بكأ القري بدنتا لن ششجى نحىو امىشالك األسىلح النوويى  ،الشىى أصىبح
قام ى
فر

ب ى – قىىادرة علىىى األقش ىراب منتىىا ،بىىالشواهى مىىل إقىىالي شتديىىدا
عقوبا

عليتا ،أو شن

حرب

– وفىي مىا

مسىىششرة بدنتىىا فىىد شفعىىأ الىىك ،إاا

دها.

ولىىم شقشصىىر أهم ى البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي عنىىد هىىاا الحىىد فقىىق أكششىىف

الوكال ى الدولي ى للقاق ى الاري ى

مفاعىىأ ش صىىيب اليورانيىوم فىىى مدينى قىىم وشىىم اإلعىىالن عنى فىىى  11أغسىىقس  ،1119ويقىىل علىىى بعىىد
 111كم عن العاصم قتران وقد شىم بنىاءل شحى

جبىأ .وهىو مىا هاد مىن م ىاوف المجشمىل الىدولي مىن

اسشمرار إيران فى برنامجتا النووي.

المرح ة السادسة :مرح ة التهدئة والبحث نش مخرج لألومة
د أ البرنامج النوى اإليراني منا شتر أيلوأ سبشمبر  1119مرحل جديدة ،انشقأ فيتا من شرق ا وحيىدا
تسشئناف المفاو ا
فسش

مل إيران وهو أن شبىدى اسىشعدادها إلثبىا

القىابل السىلمى لبرنامجتىا النىووي وات

ىىل لمهيىىد مىىن ال ىىغوق وسىىشجد نفسىىتا معهول ى  ،ويبىىدو أن هىىال الىىدعوة تق ى
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قبىىوتا علىىى الجانىىب

اإليراني ،فبادر باإلعالن عن المفاعأ الجديد ،مما نقأ األهم من مرحلى الشصىعيد للشتدئى بىين إيىران
والمجشمل الدولي .
 : 4.1.2مراحل تصعيد األزمة
مر األهم النووي اإليراني منا بدايشتا فى أغسقس  1111بعدة مراحأ شرك
وصىىل

إلىىى نقق ى الحسىىم أو مفش ىري الق ىري بعىىد رفىىا الوتيىىا

صىىفق "رهمى الحىوافه" الشىىى قىىدمشتا الىىدوأ الس ى

لثا ار قويى عليتىا حشىى

المشحىىدة األمريكي ى للىىرد اإلي ارنىىي علىىى

(الىىدوأ ال مىىس دائمى الع ىىوي فىىى مجلىىس األمىىن +

ألمانيىىا) فىىى الهيىىارة الشىىى قىىام بتىىا ىىافيير سىىوتنا عقىىب اجشمىىاع فىىى فيينىىا فىىى أوأ يونيىىو  1116لىىوهراء
ارجي الدوأ الس

بمشارك سوتنا (.)1

ويمكش نرض ذه المراحل ن ى ال حو التالى
 -1المرح ننة األولننى :مرحلى الشحقىىي مىىن المعلومىىا

بشىىدن المنشىىدشين النىىوويشين أب /أغسىىقس 1111

فب اري ىر  .1112وأبىىره مىىا فىىى هىىال المرحل ى قيىىام الىىدكشور محمىىد البرادعىىى المىىدير العىىام للوكال ى الدولي ى
للقاق الاري بهيارة قتران فى شباق  /فبراير  1112للشفشيش على منشرشى لراك ونانشه المششب فيتما.
 -1المرح ننة الثا يننة :مرحل ى ال ىىغق علىىى إي ىران للشوقيىىل علىىى البروشوكىىأ اإل ىىافى أب  /أغسىىقس
 – 1112ششرين الثانى  /نوفمبر  ،حيو يساهم هاا الشوقيىل فىى السىماح لمفششىى الوكالى حىي الشفشىيش
المفاجىء للمنشد

النووي اإليراني  .وعلى الرغم من رفا إيران فى بداي األمىر ،إت أنتىا وافقى

علىى

الشوقيىىل علىىى البروشوكىىوأ اإل ىىافى أثنىىاء هيىىارة وهراء ارجي ى الشرويكىىا األوروبي ى لتىىا فىىى شش ىرين أوأ
/أكشوبر .1112
()1

 -محمىىد السىىعيد إدريىىس ،البرنىىامج النىىووى اإلي ارن ىىى األهم ى والسىىيناريوها

مصىقفى علىوى (محىىرر) م ىاقر وشىىداعيا
بالشعاون مل مركه ال ليج للدراسا

اتنششىار النىىووى( ،أعمىاأ ومناقشىىا

اإلسشراشيجي  ،المنام  ،)1117 ،ص .114
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المحشملىى والشىىداعيا

اإلقليميىى  ،ف ىىى د.

مىؤشمر و اهرة الدا ليى بمملكى البحىرين

 -2المرح ننة الثالثننة :مرحلى الشعىىاون بىىين إيىران والوكالى الدوليى للقاقى الاريى نىىوفمبر  /ششىرين الثىىانى
 – 1112نوفمبر  /ششرين الثانى 1114.
 -4المرح ننة الرابعننة :مرحلى ال ىىالف الحىىاد حىىوأ إصىرار إيىران علىىى ش صىىيب اليورانيىىوم ،األمىىر الىىاى
دفىل مجلىىس محىافظى الوكالى الدوليى فىى إجشمىىاعتم فىىى أيىوأ  /سىىبشمبر  1114إلىىى شبنىى قىرار يقالىىب
قتران بوقف كأ عمليا

ش صيب اليورانيوم بحلوأ ششرين ثانى  /نوفمبر .1114

 -2المرح ننة الخامسننة :وهىىى مرحل ى البحىىو عىىن مسىىار بىىديأ إلدارة األهم ى  ،وبىىدأ

هىىال المرحل ى مىىل

الشقريىر الىاى قدمى د .محمىد البرادعىي فىىى  19ايلىوأ  /سىبشمبر  1112وحشىىى إعىالن الوتيىا
فىىى  21لب  /أغسىىقس  1116رف ىىتا للىىرد اإلي ارنىىي علىىى صىىفق الح ىوافه .وقىىد بىىدأ
بإدراك إيران أن دبلوماسي الشفاوا مل اتشحاد األوروبي قد اسشنفد
الشجميد القوعى لش صيب اليورانيوم ،كما قرح

المشحىىدة

هىىال المرحل ى

أغ ار تا ،فبادر بىإعالن إنتىاء

ما أسمال على تريجانى الاى شولى مسئولي البرنامج

النووي فى حكوم الرئيس "أحمدى نجاد" بدبلوماسي المسار اة ر كما حددها نجاد (.)1
 -6المرح ة السادسنة  :وهىى المرحلى الممشىدة مىن  1117وحشىى  1111شلىك المرحلى الشىى شىتد فيتىا
البرنامج النووي اإليراني درج من درجا

الشتدئ إا أعشمد أقراف الن اهع على المفاو ىا

ودورهىا فىى

إدارة األهم  .ففى أيلوأ  /سبشمبر  1119شم اتشفاي على مشروع يىشم بموجبى نقىأ  1111إلىى 1211
كلم من اليورانيوم المن فا الش صيب دون  2في المئ – على رغم معار

مجلىس األمىن الىدولى –

لش صيب بنسب  19,72فى المئ (.)2
()1

 -محمد السعيد إدريس ،البرنامج النووى اإلي ارنىى األهمى والسىيناريوها

المحشملى والشىداعيا

اإلقليميى  ،مرجىل سىبي

اكرل ،ص  .117ولمهيد من الشفاصيأ يمكن الرجوع إلى :د .محمد السعيد إدريس ،الشواهن اإلقليمى وشحديا

دبلوماسي

المسار اة ر اإليراني ( ،القاهرة :م شا ار إيراني  ،السن الرابع  ،العدد  ،61سبشمبر  .)1112ص .2 – 4

()1

 -غال ى ى ى ىىب حس ى ى ى ىىن محم ى ى ى ىىد ،قتى ى ى ى ىران والغ ى ى ى ىىرب م ى ى ى ىىن المواجتى ى ى ى ى إل ى ى ى ىىى الشف ى ى ى ىىاوا ،مجلى ى ى ى ى الث ى ى ى ىىورة عل ى ى ى ىىى الى ى ى ى ىرابق

،http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=19619881220091029204429

وأي ا م شا ار

إيراني  ،القاهرة،عدد أكشوبر  ،1119نقالا عن جريدة الشري اإليراني .

79

ومجمأ القوأ أن البرنامج النىووى اإلي ارنىي بى عىدة نقىاق
أجتهة الفصأ المركهي  ،وصحيح أن المحاوت

ىعف ،صوصىا علىى

الشى شقودهىا الوتيىا

ىوء هشاشى

المشحىدة األمريكيى لىم شسىشقيل أن

شؤ ر البرنامج النووي اإليراني همن ا ونقاق ا .ومن ثم ليس هناك م ىرم سىتأ مىن المىدهي النىوى اإلي ارنىي
علىىى الىىرغم مىىن أن إيىران اسىىشقاع

اسىىشغالأ الو ىىل فىىى العىراي وأسىىعار البشىىروأ العاليى  ،إ ىىاف إلىىى

اإلحساس بعدم األمان واتعشداد القومى ،كأ الك أدى إلى اإلصرار على حقتا فى شقوير قدرة اإلنشام
دورة وقود نووى كامل  ،بما فى الك القدرة على ش صيب اليورانيوم .إت أن معظم البلدان األ ىرى ،وفىى
الوق ى

الىىاى شعشىىرف في ى بىىدرجا

مشفاوش ى بحىىي إي ىران بموجىىب معاهىىدة منىىل إنششىىار األسىىلح النووي ى

بالحصوأ على شلك القدرة ألغراا اسش دامتا السىلمى إلنشىام القاقى  ،شبىدى قلقىا – يعىههل افشقىار إيىران
للشفافي فىى الما ىى ودعمتىا المشواصىأ لمجموعىا

قشاليى شىري أوسىقي و قابتىا الرئاسىى المتىيج –

مىىن أنتىىا مىىا أن شىىشمكن مىىن ش صىىيب اليورانيىىوم بدرج ى عالي ى حشىىى يصىىبح بإمكانتىىا ويصىىبح مغري ى ا لتىىا
إنشام أسلح نووي  ،لقد ظلى

إيىران شلعىب علىى عنصىر كسىب الوقى

قبأ قادة إيران على أن البرنامج النووي اإليراني لن يشوقف شح

مىل الشرديىد الرسىمى المسىشمر مىن

أى ظرف ومتمىا كانى

العقوبىا

وأنى

موجى ل دمى األغىراا السىىلمي للقاقى  ،يعنىىى الىىك أن إيىران أر أن األهمى شد ىىا منحىىى ل ىىر اصى
بعد اتشفاي الروسي األمريكي حوأ الصواريخ المنششرة فى أوروبا الشرقي .
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 : 2.2مواقف الدول الكربى بشأن امتالك إيران للربنامج النووى
واقل األمر أن الجدأ الدولى المثار حوأ امشالك إيران للسىالح النىووي يمكىن الوقىوف علىى أبعىادل
وشحديد نقاق من الأ رصد وبيان مواقف كأ من روسيا واتشحاد األوروبي.
رغم أن إيران شعد من أوائىأ الىدوأ الشىي وقعى
بداي السبعينا  ،إت أنتىا لجىد

علىى اشفاقيى

قىر انششىار األسىلح النوويى فىى

إلىى برنامجتىا النىووي بمىا يحملى مىن أ قىار مسىشقبلي إقليميى ودوليى ،

وقىىىد هى ىىدف هىىىاا البرنى ىىامج فى ىىى مرحلش ى ى األولى ىىى إلى ىىى شوليى ىىد القاق ى ى الكتربائي ى ى الالهم ى ى ل قى ىىق الشنمي ى ى
اتقشصادي  ،وتبىد وأن يشقىور فىى المسىشقبأ ليشىمأ األغىراا العسىكري  ،إن شصىاعد القىد ار العسىكري
اإليراني سيؤدى لحدوو لأ فىى الشىواهن العسىكري بمنققى ال لىيج لصىالح إيىران األمىر الىاى قىد يجعىأ
الىىدوأ ال ليجي ى وأهمتىىا السىىعودي أن شحىىاوأ الحصىىوأ علىىى قىىد ار ردع نووي ى قوي ى ( ،)1حيىىو نجح ى
إيران فى ش صيب اليورانيوم باسش دام  164جتاه للقرد المركهى.
ششدرجح األسرة الدولي على حاف أهم كبرى بسبب قموحا

إيران النووي  ،بينما شبدو الوتيا

المشحدة األمريكي وغيرها مىن دوأ العىالم منقسىم علىى أمرهىا ،ومفشقىرة إلىى مىا يكفىى مىن ال ىغق لكىبح
جماح إيران من منظور إيىران ،فىإن القىدرة النوويى هىى الوسىيل المؤكىدة الوحيىدة الشىى ش ىمن لتىا األمىن
فالقدرة النووي شمثأ "ال الص" من حال الشعرا الدائم لل قر الىاى شحىس بى إيىران اصى نحىو القىوة
األمريكي  ،وهو إحساس يغاي الشواجد األمريكي العسكري المكثف فى العراي وال ليج وأفغانسشان ،الاى
يشكأ فعليا قوقا من القوة القشالي األمريكي حوأ إيران(.)2

()1

 -إبىراهيم جىىالأ أحمىىد ،البرنىىامج النىىووى اإلي ارنىىى جىىاورل الشاري يى – شداعياشى – الموقىىف الىىدولى منى  ،مجلى شىىئون

الشري األوسق ،1117 ،ص.52

()1

 -كيني ىىو كاشهم ىىان ،أهمى ى البرن ىىامج الن ىىووى اإلي ارن ىىى :جمي ىىل الحل ىىوأ الص ىىعب  ،مرك ىىه اتم ىىا ار

األسشراشيجي .1116 ،
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للد ارس ىىا

والبح ىىوو

ولكن حشى هال اإلجراءا  ،بغا النظىر عىن صىعوب حصىولتا علىى إجمىاع عىالمى لفر ىتا،
يمكن إليران أن شفقدها فاعليشتا ،ومن جت أ رى ،ليس من المحشمأ أن يحظى أى حظر عالمي علىى
مبيعا

األسلح بموافق المصدرين الرئيسين إليران ،وهما روسيا والصىين .كمىا أنى لىيس بال ىرورة أن

يؤثر هىاا الحظىر ،فىى حىاأ شنفيىال ،فىى أهىم ميى اه إيىران العسىكري  ،وهىى قىدرشتا علىى شىن حىرب غيىر
شقليدي  ،مثأ شلغيم م يي هرمه ،أو شن هجما
ومن المؤكد أن قدرة إيران على شن هجما
علىىى مبيعىىا

بالهواري الحربي الصغيرة على المالحى فىى ال لىيج.

إرهابيى علىى منشىر

ليجيى لىن ششىدثر بىدى حظىر شقليىدى

األسىىلح  ،علم ى ا بدن ى مىىل هواأ الشتديىىد العسىىكري الشقليىىدى مىىن صىىدام حسىىين ،فلىىيس لىىدى

إيران الكثير مما ش شال من الدوأ المجاورة(.)1
ال الصى ى أن هن ىىاك القلي ىىأ م ىىن ال ي ىىا ار الوا ىىح المقروحى ى للشعام ىىأ م ىىل الشح ىىدي الن ىىووي
اإلي ارنىىي وممىىا يهيىىد األمىىر صىىعوب مقارن ى بالشجىىارب السىىابق الشىىى شو ىىح أن أى دول ى مصىىمم علىىى
امشالك قدرة نووي ربما يمكنتا شحقيي الىك ،وفىى حالى إيىران فإنتىا شمشلىك وسىائأ أكثىر ممىا شمشلكى دوأ
أ رى كثيرة لمجابت األسرة الدولي ومل إدراك صعوب منل إيران من شحقيي أهدافتا النووي  ،ربما يكون
الشوج األمريكي فى حاج إلى البدء فى و ل شصور لكيفي مواجت إيران المسلح نوويا ،وربما يكون
الك عبر اش اا اسشراشيجيا

الردع الشى نجح

بشكأ جيد فى مواجت ال قر السوفيشى.

انقالقىا مىىن السىىياي للبرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي يشقىىري هىىاا المبحىىو إلىىى قىىرح مواقىىف وجىىدليا
الدوأ اا

الشدثير فى مصير أهم ملف البرنامج النووي اإليراني وامكاني إيران امىشالك السىالح النىووي

مشىىي ار بىىالك إلىىى المىىدى الىىاى سىىيعبر عىىن مىواهين القىىوى فىىى منققى الشىىري األوسىىق مىىن ىىالأ مقلبىىين
األوأ لعرا مواقف كأ من (اتشحاد األوروبي) والمقلب الثانى لشناوأ موقف (روسيا ،الصين).

()1
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 : 1.2.2املخاوف األمريكية بشأن الربنامج النووي اإليراني
إن قلي واشنقن حياأ قموحا

األمريكي ألن من

إيران النووي ل ما يبررل لدى م شلف اإلدا ار

جت سوف يجعأ إيران بإمكاناشتا اتقشصادي والعسكري من أن شصبح قوى إقليمي اا

وهن فى

المنقق وبالشالي شصبح قوى كابح للسيقرة األمريكي على شؤون المنقق  ،ومن جت أ رى فإن نجاح
إيران فى ش صيب اليورانيوم وحياهشتا على برنامج نووى سوف يشجل دوأ المنقق على د وأ مجاأ
الحياهة النووي
اسشراشيجي

اص فى مجاأ القد ار

النووي السليم غير الحثي وهو ما ينشج عن شدثي ار

قيرة على المنقق ت شقأ عن شدثير األسلح النووي  ،مل الك يمكن وصف السياس

األمريكي فى هاا المجاأ بسياس الكيأ بمكيالين ،فمن جت ش غق على إيران وشنعشتا بكونتا الدول
شساند اإلرهاب وش عتا فى دوأ محور الشر ،ومن جت أ رى نجدها شغا النظر عن حليفتا
الشقليدى فى المنقق (إسرائيأ) بأ وشقدم لتا الدعم الالهم وهى الشي لم شوقل على معاهدة قر انششار
األسلح النووي وليس

ع وا فى الوكال الدولي للقاق الاري ( .)1وهكاا وفى ظأ اإلصرار اإليراني

على إن السياس النووي هى سياس ثابش ولن ششغير متما كان
شبقى ال يا ار

ال غوق األمريكي والغربي عموما

األمريكي مفشوح على عدم اسشبعاد أى يار لردع إيران عن قموحاشتا النووي  ،حيو

شؤكد إسشراشيجي األمن القومى األمريكي فى هاا الجانب على "إن الوتيا

المشحدة ملشهم بإبقاء

أ قر أسلح العالم بعيدة عن أيدى أكثر األش اص قورة فى العالم (.)2
لقىىد امشىد

السىىيناريوها

األمريكيى والغربيى إلىىى اةفىىاي المسىىشقبلي لبرنىىامج إيىران النىىووي حيىىو أشىىار

بعا الشقارير الغربي بدن لدى إيىران قى إلقامى عشى ار اةتف مىن أجتىهة القىرد المركىهى المشقدمى

( -)1صحيف القدس العربى ،العدد  19 – 15 ،2111شباق .1116
()1

 -انظر :بيأ بيركوشيه ،البي

األبيا بعيد الشدكيد على عقيدة ال رب األولى على الموقل:

http/ www.ipsnews. Net /Arabic/nota.asp 4/2/2006.
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فى منشرشتا النوويى ال ى م المقامى شحى

األرا ،األمىر الىاى سىوف يسىمح لتىا بش صىيب اليورانيىوم

بقريق أسرع مرشين مما هو مشوقل ومل أن الم اوف الغربي لم يكن بتا أدل دامغ على أن إيران شقوم
بالفعىىأ بشصىىنيل أجتىهة القىىرد المركىىهى المعدلى  ،فىىإن اسىىشناد هىىال الم ىىاوف يشمثىىأ فقىىق فىىى أن الحكومى
اإليرانيى ااشتىىا كانى

قىىد أعلنى

فىىى عىىام  ،1114فإنتىىا شعشىىهم اسىىش دام أجتىهة القىىرد المركىىهى المشقدمى

تحق ىا عىىالوة علىىى اسىىشمرار األعم ىاأ الرامي ى لشقىىوير منشىىدة ش صىىيب اليورانيىىوم فىىي نىىاشنه وشقىىوم هىىال
ال ق المهعوم على أن إيران شعشهم في هال الحال إنشام كميا
وعليى ى ينبغ ىىي عل ىىى إيى ىران قمدنى ى الوتي ىىا

كبيرة من اليورانيوم علىى الش صىيب.

المشح ىىدة األمريكيى ى بدنت ىىا ت شص ىىنل أس ىىلح ال ىىدمار الش ىىامأ

وسشكون هناك صعوب فى حأ هال الق ي حيو سشسشمر قتران فى جتودها لشقوير صواريخ شىتاب
 2وسشقوم واشنقن بال غق على اة رين وتسيما لوقف مساعداشتا إليران وقد ششمكن الوتيا

المشحدة

األمريكي من إبقاء برنامج شقوير الصواريخ اإليراني ،ولكنتا لن شسشقيل إيقافى علىى أن القلىي األكبىر
لواشنقن هو قدرة إيران على شقوير أسلح نوويى ففىى حىين سىشعجه واشىنقن عىن إيقىاف برنىامج إيىران
النووي ،فإنتا سشصر على أن شقوم قتران بجعأ هاا البرنىامج أكثىر شىفافي وحيىو أن إيىران مىن الىدوأ
الموقع على معاهدة منل اتنششىار النىووي فدنتىا سىشواج عقوبىا

مىن األمىم المشحىدة إاا قامى

بانشتىاك

المعاهىدة ،وحيىىاهة القىدرة علىىى إنشىىام األسىلح النوويى ولعىىأ أف ىأ حىىأ أمىىام الوتيىا

المشحىىدة األمريكيى

للشعامأ مىل ق ىي أسىلح الىدمار الشىامأ هىو شحسىين العالقى مىل إيىران .1كمىا سىع

إيىران إلىى شقىوير

القاعدة الصناعي الحربي لتا لشحقيي اتكشفاء الااشي والحصوأ على شكنولوجيا شسلح ومعدا

()1

صناعي

 -دوغىىالس ف ىرانشش ،مسىىئولون اسىىش باريون :إي ىران لىىديتا ق ى لشس ىريل ش صىىيب اليورانيىىوم ،جريىىدة الشىىري األوسىىق،

يونيو .1112
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مشقىىورة لشحىىديو قاع ىىدة اإلنشىىام الحربىىى والحص ىىوأ علىىى حاسىىبا

إلكشرونيى ى مشقىىورة وأليىىاف هجاجيى ى

إلقام صناع شسليح مشقورة (.)1
أعلن

الوتيىا

المشحىدة األمريكيى فىى عىام  1112بدنى يمكىن إليىران أن شقىور برنامجتىا النىووي مىدنيا

والىىك شدييىىدا لالقشىراح األوروبىىى الىىاى يق ىىى بالسىىماح إليىران أن شواصىىأ السىىعى للحصىىوأ علىىى القاقى
النووي فى مقابأ الش لي عن نشاق إنشام الوقود النووي ،ورغىم شدكيىد واشىنقن علىى أن إيىران لتىا الحىي
فى أمشالك برنامج نووى سلمى ومدنى ششعر الوتيا

المشحدة بالقلي من أن يكون لتاا البرنامج أهداف

إلنشىىام وشصىىنيل أسىىلح نوويى ممىىا يىىؤثر علىىى المصىىالح األمريكيى فىىى أهىىم بقىىاع العىىالم (منققى الشىىري
األوسق).
إن م اوف الوتيا

المشحدة من أن يشحوأ العمأ العسكرى على إيران إلىى حىرب عالميى فىى المنققى ،

قد يحوأ هال الشتديدا
الفصائأ والشنظيما

المشكررة إلى مجرد وسائأ لل غق على قتىران لحثتىا علىى ال ىغق علىى هىال
اللبناني والفلسقيني من أجأ وقىف عملياشتىا لشتيئى المنىاخ أمىام مىا شسىمي الحىوار

السياسى فى الشري األوسىق ،ومىن أجىأ رفىل يىدها عىن السىاح العراقيى  ،والشوصىأ إلىى صىيغ مشىشرك
ش ىىمن الحفىىاظ علىىى أمىىن إسىرائيأ ،وكىىالك الحيلولى دون وجىىود دولى إيرانيى نوويى  ،الش ىىوف األميركىىى
الاى ششاقرل بعا دوأ الجوار يعشبر أن إيران النوويى سىشكون أكثىر "عدوانيى " ممىا يعنىى أنتىا سششىكأ
شتديىدا مباشى ار للمصىىالح الحيويى للوتيىا

المشحىىدة فىى المنققى  ،وهىىاا لىن شسىمح بى واشىنقن حشىى ولىىو

ا قر تسش دام القوة العسكري  ،باإل اف إلى صعود الشيار المششىدد دا ىأ النظىام اإلي ارنىي ومىل أن
ال ىرئيس اإلي ارن ىي محمىىود نجىىاد لىىيس بال ىىرورة هىىو الش ى ص القىىوى دا ىىأ هىىاا الشيىىار ،فىىإن شص ىريحاش
وأحاديث المسشفهة عن إهال إسىرائيأ وانكىارل للمحرقى (التولوكوسى ) يسىاعدان فىى إعقىاء الشبريىر لكثيىر
()1

 -روب ىىر س ىىنايدر ،الوتي ىىا

للدراسا

المشح ىىدة األمريكيى ى وايى ىران :شحلي ىىأ العوائ ىىي البنيويى ى للشق ىىارب بينتم ىىا :مرك ىىه اإلم ىىا ار

والبحوو اتسشراشيجي .1112 ،
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من الدوأ الغربي الشى ما هال

ششعر بعقدة الانب شجال اإلبىادة الجماعيى الشىى شعىرا لتىا اليتىود أثنىاء

الحرب العالمي الثاني  ،ويرشبق بتاا األمر الدور اإلسرائيلي واألوروبي المشفي مل واشنقن على

رورة

حرمان إيران المحكوم من قبأ النظام الحالى من أمشالك القنبل النووي (.)1
ويكمىن ش ىىوف الوتيىىا

المشحىىدة مىن البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي لىىيس فيمىا يحشويى مىىن قىىد ار وشكنولوجيىىا

نووي مشقورة وانما فى شكأ إيران كقوة إقليمي قادم فى الشري األوسق ،وحشى بدون سالح نووى لعدة
أس ىىباب منت ىىا نفواه ىىا اة ىىا باتهدي ىىاد ف ىىى العى ىراي ولبن ىىان وب ىىين الفلس ىىقينيين ،وأي ى ىا ف ىىى أجى ىهاء م ىىن
أفغانسىىشان وأصىىحب

راعي ى ا لىىيس فقىىق لحىىهب اهلل بىىأ لحمىىاس والجتىىاد اإلسىىالمى وبشىىشى األشىىكاأ هىىى

ظتيىىر سىىوريا ،وشعشبىىر درع للصىراع السىىنى الشىىيعى باإل ىىاف ترشفىىاع أسىىعار الىىنفق كىىأ الىىك سىىاهم فىىى
ششكيأ إيران وبصورة نسبي أقوى من أى وق

م ى على مدار شاري تا الحديو.

ويشكأ اإلصرار اإليراني على ش صيب اليورانيوم أحىد أقىوى بواعىو الشىكوك الدوليى وب اصى الوتيىا
المشحدة األمريكي واألوروبي فى قصىد إيىران علىى الىرغم أنى لىيس فىى معاهىدة منىل اتنششىار النىووي مىا
يح ىىوأ دون ممارسى ى اإلثى ىراء الشنظي ىىرى بإس ىىش دام أى شقنيى ى ن اره ىىا الدولىى الراغبى ى ف ىىى ال ىىك ،وألن األم ىىر
ي شلىىف فىىى حال ى إيىران نظى ار لشعلق ى بمىواد نووي ى قابلى لالنشىىقار النىىووي فقىىد اسىىشدعى الىىك بسىق رقاب ى
الوكالى ى الدوليى ى للقاقى ى الاريى ى  ،وه ىىو م ىىا شق ىىوم بى ى الوكالى ى بالفع ىىأ ،فالحص ىىوأ عل ىىى م ىىادشى البلوشوني ىىوم
واليورانيىىوم أصىىعب مرحل ى فىىى شصىىنيل القنبل ى النوويى ى  ،فىىالبلوشنيوم يمكىىن الحصىىوأ علي ى بقىىاف وق ىىود
اليورانيوم بالنيشرونا

دا أ المفاعأ النووي أما اليورانيوم الم صب فيشم الحصوأ علي بعملي صىناع

يكثف بموجبتا نظير اليورانيوم(.)2

()1
()1

 -أحمد حسين الشيمى ،نووى إيران ..دوافل الحوار وسيناريوها

المواجت  ،اسالم أون تين.1117 ،

 -لمهيد من الشفاصيأ حوأ دورة الوقود النووى الالهم إنشام سالح نووى ،راجل :حمهة

ال فاجى ،دليأ المفاعال

ير الدجيبى ،صىالح مجيىد

النووي  ،منشو ار منظم القاق الاري العراقي  ،قسم اتعالم والنشر.
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شنقلىي نظىرة الوتيىىا

المشحىىدة لق ىىي منىىل اتنششىىار النىووي بانى يحقىىي لتىىا هىىدفتا فىىى أت شصىىبح هنىىاك

أقىراف إقليميى علىىى امىىشالك األسىىلح النوويى  ،ألن امىىشالك هىىال األقىراف للسىىالح النىووي سىىوف يحىوأ
دون شمكىىن الوتيىىا

المشحىىدة مىىن ىىوا أى مواجتىىا

اصى بتىىا ،مثلمىىا حىىدو فىىى حالى العىراي ،كمىىا أن قىوا

ىىد القىىوة الشىىى شسىىعى لشحقيىىي أهىىداف

إقليمي ى
الوتيىىا

المشحىىدة شعشمىىد فىىى ىىوا معاركتىىا

علىىى األسىىلح الشقليديى وشحقىىي شقىىو ار ملحوظىا فىىى إقىىار هىىاا اتسىىش دام ،وشىوافر األسىىلح النوويى لىىدى
القوى اإلقليمي سوف يحرم اإلدارة األمريكي من اسش دام قواشتا المسلح فى المسشوى الشكشيكى (.)1
وبعد نجاح الوتيا

المشحدة األمريكي فى دفل المجشمل الدولي فىى شمديىد معاهىدة منىل اتنششىار النىووي

إلىىى مىىا ت نتاي ى فإنتىىا شسىىعى كىىالك دفىىل المجشمىىل الىىدولي

ىىد إي ىران بحج ى سىىعيتا تمىىشالك السىىالح

النىىووي ،ممىىا يىىؤدى مىىن المنظىىور األمريكىىي إلىىى الفو ىىى النووي ى فىىى المنقق ى وشنقلىىي نظ ىرة الوتيىىا
المشحىىدة األمريكي ى للبرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي مىىن شميىىه عالقىىا

الق ىرفين المبني ى علىىى الشىىك والصىىدام

باإل اف إلى المحااير األمريكي والقلي المشعلي بميهان القوة فى المنقق .
اما المحااير والقلي اللاان يحكمان ش وف الوتيا
فى وف أمريكي مشهايد من احشمات

المشحدة األمريكي من البرنامج إيران النووي ،فششمثأ

سعى إيران لشقوير هىاا البرنىامج ،والعمىأ علىى اسىش دام الشقنيى

النووي فى المجاأ العسكري ،وهو ما يجعأ واشنقن ش شى من ا شالأ ميهان القوى لصالح قتران فى
مواجت شأ أبيب ،ف الا عن القلي الناجم من احشمات

وصىوأ هىال األسىلح أليىدي جماعىا

شعشبرهىا

واشنقن إرهابي  ،وششارع بشتديدها ألمنتا القومي ،ويشهايد القلي األمريكي من ىالأ رؤيشتىا إليىران علىى
أنتا ما هال
الوتيا
()1

شمثأ شتديدا أيديولوجي ا وعائق ا ثقافيى ا أمىام أنششىار القىيم األمريكيى فىى المنققى  ،كمىا ششىارك

المشحدة إسرائيأ فى اعشبار إيران ت شهاأ القوة الوحيدة اإلقليمي فىى المنققى بعىد سىقوق النظىام

 -عمىىرو جمىىاأ علىىى ،إي ىران كقىىوة إقليمي ى  ،ق ىراءا

إسىىشراشيجي  ،مركىىه الد ارسىىا

.1116
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السياسىىي واإلسىىشراشيجي  ،األه ىرام،

العراقي الشى يمكن أن ششىكأ شتديىدا لألمىن اإلسىرائيلي والمصىالح األمريكيى  ،ف ىالا عىن سىعى واشىنقن
بشر أى محاول إيرانيى قىد يكىون مىن شىدنتا الشىدثير علىى ريقى القىوى السياسىي فىى العىراي ،صوصى ا
وأن نحو  %61من العراقيين ينشمون للشيار الشيعى ،بمعنى ل ر ،ش شى واشىنقن مىن أن ششىكأ إيىران
قى ى ار عل ىىى العى ىراي الجدي ىىد ال ىىاى شس ىىعى الوتي ىىا

المشح ىىدة لشدش ىىين  ،كم ىىا أن عالقى ى إيى ىران بمنظم ىىا

المقاومى الفلسىىقيني وبحىىهب اهلل مىىن وجتى نظىىر واشىىنقن شمثىىأ قى ار علىىى مسىىشقبأ المسىىشجدا
الساح الفلسقيني وعلى ريق القريي( .)1لالك وغيرل من الارائل واألسباب ،أعلن
فى 1117-11م أن إيىران لىم شلشىهم بمعاهىدة حظىر اتنششىار النىووي ،وأنتىا وافقى

الوتيىا

علىىى
المشحىدة

علىى إعقىاء الوكالى

الدولي ى للقاق ى الاري ى فرص ى أ ي ىرة شىىم شحديىىدها بنتاي ى أكشىىوبر  ،1112مىىن أجىىأ الشحقىىي مىىن البرنىىامج
النىىووي اإلي ارنىىي ،وال ىهام بىىالشوقيل علىىى الملحىىي اإل ىىافى لمعاهىىدة حظىىر اتنششىىار النىىووي ،وجىىاء هىىاا
الشصرف األمريكي بعد سلسل من ال غوق على الوكال .
فامشالك إيران لبرنامج نووي سيقلب ميهان القوى اإلقليمي ويجعأ منتا قىوى إقليميى كبىرى فىى المنققى ،
فالوتيىا

المشحىىدة شىرى إن المشىىروع النىووي اإلي ارنىىي فىى بوشىىتر ت يعشبىر شتديىىدا مباشى ار لمصىىالحتا فىىى

الىىنفق القوقىىاهى ،ونفىىق لسىىيا الوسىىقى ،ولكن ى أي ىا شتديىىد مباشىىر لمعىىابر الىىنفق الشقليدي ى فىىى ال لىىيج
والشىىري األوسىىق(.)2

ىىالأ السىىنوا

الما ىىي  ،أصىىبح هىىدف احش ىواء إي ىران هىىدف أساسىىي فىىي السياس ى

األمريكي شجال منقق الشىري األوسىق ،فواشىنقن شحمىأ قتىران مسىئولي الشمىرد فىى العىراي وأفغانسىشان،
والشىىدهم البنىىانى ،وعنىىاد حركى المقاومى اإلسىىالمي "حمىىاس" ،وا ىىشالأ ميىهان قىىوى المنققى لصىىالح إيىران

()1
()1

 على المليجى على ،األهم النووي اإليراني  ،مجل كلي المالك الد العسكري  ،العدد.1112 ،72 -أنظىىر :لمىىااا ش شىىى واشىىنقن البرنىىامج النىىووى اإلي ارنىىى؟ نش ىرة مركىىه الد ارسىىا

الثالو ،السن األولى ،كانون األوأ  ،1114ص.1
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اإليراني ى  ،جامع ى البص ىرة ،العىىدد

والقىىوى اإلسىىالمي الحلفي ى لت ىا ،فكىىبح إي ىران مىىن الوجت ى األمريكي ى أصىىبح أم ى ار

ىىروريا لألمىىن القىىومي

األمريكي(.)1

تمثل ال قاط التالية انتراضات الواليات المتحدة ن ى البر امج ال ووي اإلي ار ي:
 -1قيىىام الثىىورة اإلسىىالمي فىىى إيىران عىىام  ،1979ونجاحتىىا واسىىشمرارها ونمىىو الصىىحوة اإلسىىالمي علىىى
مسى ىىشوى العى ىىالم ،فاإلسى ىىالم أيى ىىديولوجيا سياسى ىىي واقشصى ىىادي واجشماعي ى ى مشكامل ى ى  ،وهى ىىى األ قى ىىر م ى ىىن
األيديولوجي الشيوعي (.)2
 -1المصالح اإلسشراشيجي للوتيا

المشحدة فى الشري األوسىق والعىالم العربىى ،وش ىوف مىن أن شصىبح

إيىران قىىوة نوويى بحيىىو سىىيكون فىىى الشىىري األوسىىق قوشىىان نوويشىىان همىىا :إسىرائيأ وايىران ،وبىىالك يشحقىىي
الش ىواهن اتسىىشراشيجي فىىى المنقق ى ممىىا سىىيكون ل ى أثىىر بىىالع علىىى مصىىالح الوتيىىا

المشحىىدة فىىى الشىىري

األوسق وفى الدوأ المجاورة (.)3
 -2شمشلك إيران مقوما

قوة ااشي فىى مواجتى محيقتىا اإلقليمىى ،فىإلى جانىب الىدور الشىاري ي والعمىي

اتسشراشيجي والمىوارد اتقشصىادي والبشىري ال ى م فتىي شمشلىك أي ىا مىوارد سياسىي ششجسىد فىى كونتىا
شمثىىأ مىىا يمكىىن شسىىميش بالديمقراقي ى اإلسىىالمي  ،والىىك يىىدشي فىىى إقىىار إقليمىىي يشسىىم باحشكىىار معظىىم
السياسي لجميل لليا

الفعأ الدا لي وال ارجي فتىو نظىام إان يقشىرب أكثىر مىن غيىرل إلىى الديمقراقيى ،

ويشميىىه بىىالقوة علىىى الشفاعىىأ مىىل الجمىىاهير وشفعيلتىىا حىىين ال ىىرورة ،وهىىاا يجسىىد عامىىأ حاسىىم فىىى دعىىم
اسشقاللي القرار اإليراني فى مواجت محاوت

()1

التيمن األمريكي (.)4

 -عمرو عبد العاقى شقرير واشنقن ،العدد .1117 ،129

()2

 -محمود محمود إبراهيم ،إيران دول نووي  ،مجل شؤون الشري األوسق العدد ،1116 ،19ص.62

()4

 -باكينام الشرقاوى ،إيران وأمريكا المناورة شواج النظري  ،1116/6/2 ،إسالم أون تين.

()1

 -محمود محمود إبراهيم ،مصدر سبي اكرل ،ص.62
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 -4شماسىىك الجبتى الدا ليى والشفافتىىا حىىوأ الق ىىي النوويى اإليرانيى وعلىىى جميىىل المسىىشويا

السياسىىي

والديني والشعبي  ،األمر الاى دعم من موقف نجاد وشحدي لل غوق الدولي باعشبار أن إيران لم ش ري
معاهىىدة ولىىم ش ىىري قىىانون ،وان اسىىشعمل

حق ى ا مىىن الحقىىوي المقىىررة للىىدوأ الموقع ى علىىى معاهىىدة منىىل

اتنششار النووي ،فإن من حي إيران امشالك برنامج نووي سلمى(.)1
 -2إن إيران دول نفقي كبرى شسشقيل أن شؤثر سلبي ا على أسعار النفق العالمي بشكأ يتدد اتقشصاد
العىىالمي كك ىىأ وه ىىال ورقى ى هامى ى و ىىاغق ت يمكىىن اتس ىىشتان بشدثيره ىىا ال ىىدولي( .)2ارشك ىىه الم ىىاوف
األمريكي الغربي بشدن احشمات

سىعر إيىران إلىى امىشالك السىالح النىووي قائمى منىا بدايى الثمانينيىا ،

وعلى الرغم من أن لىم يكىن لىدى إيىران قىد ار نوويى يعشىد بتىا إقالقى ا ،فىإن هىال الم ىاوف اسىشند
ا ارئىىل م شلفى  ،كىىان ششمحىىور كلتىىا حىىوأ المبالغى فىىى شفسىىير عالقىىا

إلىى

الشعىىاون النىىووي الشىىى أقامتىىا نظىىام

الحكم الثوري اإليراني مل بعا الدوأ ،تسيما الصين وباكسشان ،أو نظام حىوأ شبنىى شفسىي ار محىددة
للجتود الشى شقوم بتا إيران فاسشكماأ البني األساسي النووي (.)3
ويمكن شل يص الم اوف الغربي إهاء البرنامج النووي اإليراني بالشالى:
 -1قبيع ال قق الشى أعلنشتا الثورة اإليراني فى المجاأ النووي والشى أششمل
النووي ،مل الشحوأ نحو العمأ على الحصوأ على مفاعال
 -1إمكاني حصوأ إيران على كميا

()3

على مواصل البرنامج

نووي (.)4

كبيرة من اليورانيوم عالى الش صيب من باكسشان (.)1

 -أحمىىد الس ىيد شركىىى ،أبعىىاد إحال ى الملىىف النىىووى اإلي ارنىىى إلىىى مجلىىس األمىىن ،السياس ى الدولي ى  ،العىىدد ،164إبريىىأ

 ،1116ص.122

()4
()1

 المصدر السابي. -د .إحمد إبراهيم ،البرنامج النووى اإليرانى لفاي األهم بين الشسوي الصعب وم اقر الشصعيد مصىدر سىبي اكىرل،

ص.57
(2) - Leonard S.Spector & Jacqueline R Smith, Nuclear Ambitions. The Spread of Nuclear weapons, 1989- 1990
(Boulder: west view press, 1990), p. 208

92

 -2مما هاد الم اوف األمريكي والغربي عام  1991محاوت

إيران لشتريب معدا

نووي من الوتيا

المشحدة بصورة غير قانوني .
 -4شراء إيران كميا

م من اليورانيوم الم صب من جنوب أفريقيا (.)2

وقد هاد من م اوف واشنقن أن إيران شعكف على شقىوير صىواريخ (شىتاب )2-لشصىأ إلىى (شىتاب-
 )4بعيىدة المىدى والشىىي سىشحمأ رؤوس نوويى  ،باإل ىىاف إلىى امشالكتىا كىىأ المقومىا
إلنشام أسلح نووي والمشمثل فى المفاعال

األساسىي الالهمى

النووي  ،والكوادر البشري من العلماء والمتندسين والفنيين،

والمىواد النوويى مىىن أبرههىىا اليورانيىىوم سىواء كىىان ىىام مسىىش رم مىىن البوشاسىىيوم أو المسىىش رم مىىن منققى
يىىاهد ،كمىىا شمشلىىك إي ىران محىىاور اشصىىات
الشكنولوجيىىا النووي ى  ،بىىأ واكشسىىب

مىىل الكثيىىر مىىن الىىدوأ النووي ى الكبىىرى ،وحصىىل

منتىىا علىىى

فع ىالا بى ار عميق ى وواسىىع فىىى المجىىاأ النىىووي منىىا عتىىد الشىىال فىىى

السبعينا  ،وبما يمكنتا من اتعشماد على نفستا فىى إسىشكماأ برامجتىا النوويى والصىارو ي  ،حشىى مىل
فرا الحظر الشكنولوجى الدولى عليتا ،ناهيك عن قد ار إيران اتقشصىادي ال ى م الشىى شمكنتىا مىن
اإلنفاي غير المحدود على هال البرامج (.)3

(3) - Kenneth R. Timmerman, Op- Cit, p.43.
()4

 -أحمد إبراهيم محمود ،البرنامج النووى اإليرانى لفاي األهم بين الشسىوي الصىعب وم ىاقر الشصىعيد ،مصىدر سىبي

()1

 -مجدى كامأ ،األسرار النووي  ،مصدر سبي اكرل ،ص.271

اكرل ،ص.91-91
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 :1 .2.2املوقف األوروبي والربنامج النووي اإليراني
الموقىىف اتوروبىىى أ ىىا موقف ىا وسىىقا مىىا بىىين الموقىىف األمريكىىي والموقىىف اإلي ارنىىي حيىىو يىىدعو
لشبنىىى ال يىىار الشفاو ىىى ،ي ىىمن إ اهل ى الغمىىوا فىىى البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي ،ولكىىن علىىى الىىرغم مىىن
موافقى إي ىران لالن ىىمام إلىىى البروشوكىىوأ اإل ىىافى لحظىىر اتنششىىار النىىووي ،إت أن الىىدوأ األوروبي ى لىىم
شلشهم بتاا البروشوكوأ من جت أ رى فإن إعالن اتشحاد األوروبى فى شقديم المساعدة إليران للحصوأ
على برنامج نووي سلمى ،وشقديم الدعم الشكنولوجي للمسىاعى اإليرانيى الراميى إلىى شقىوير قىد ار نوويى
سىىليم فىىى مجىىاأ إنشىىام القاق ى كقيىىام شىىركا

أوروبي ى مش صص ى بشهويىىد إي ىران بالمعىىدا

الشكنولوجي ى

الالهمى لبنىىاء مفاعىىأ نىىووي سىىلمى يعمىىأ بالمىىاء ال فيىىف مىىن أجىىأ شوليىىد الكتربىىاء إلىىى جانىىب
أوروبيى أ ىىرى بشىىدمين احشياجىىا

ىىمانا

إيىران مىىن الوقىىود والقاقى الالهمى لمحقاشتىىا( ،)1بإ ىىاف إلىىى شعتىىدا

أوروبي لقتران بإنتاء عهلشتا السياسي واتقشصادي عىن العىالم الغربىى مىن ىالأ مسىاندشتا فىى الولىوم
إلى منظم الشجىارة العالميى  ،وا اهلى الحىواجه والقيىود الشىى و ىعشتا الوتيىا
دون ان ىىمامتا إليت ىىا ،وشدش ىىين المفاو ىىا

المشحىدة األمريكيى للحيلولى

والشع ىىاون اتقشص ىىادي واألمن ىىي ب ىىين إيى ىران ودوأ اتشح ىىاد

األوروبي( .)2حيو شعد إيران واحدة من الدوأ القليل الشى لم شعقد أى أشفاي مل اتشحاد األوروبىي والىك
بسبب انشقاد اتشحاد األوروبي لنظام الحكم فى إيران فى مجالى حقوي اإلنسان ومحارب اإلرهاب ،غير
أن إي ىران الغني ى بىىالمواد القبيعي ى شعىىد سىىوقا جىىاابا للكثيىىر مىىن المسىىشثمرين والشىىركا  ،وبنىىاء علىىى الىىك
يسىعى اتشحىاد األوروبىىي إلىى الشوصىأ إلىىى شعىاون اقشصىادي وشحريىىر الشجىارة إلىى ششىىجيل إيىران إلد ىىاأ
إصالحا

جادة على نظامتا ،الموقىف األوروبىى مىن البرنىامج النىووي اإلي ارنىي شميىه بقىدر مىن المرونى

وانشتىىام سياس ى الشرغيىىب ولىىيس الشصىىعيد ،حيىىو عمىىأ الجانىىب اإلي ارنىىي األوروبىىى علىىى إ اهل ى الغمىىوا

()1
()1

 بشير عبد الفشاح ،المسدل النووي اإليراني أو هدن ؟ مجل السياس الدولي  ،العدد  ،1112 ،129ص.166 المرجل السابي ،ص.16692

والم اقر الشى شعشرى البرنامج النووي اإليراني ،وحرص اتشحاد األوروبىى علىى شسىوي المسىدل النوويى
اإليراني من الأ المفاو ا  ،غير أن اتشفاي والعروا األوروبي إليران لىم شسىشمر بسىبب اسىشئناف
إيران عمليا

ش صيب اليورانيوم س ار واسشقدامتا ألجتهة قرد مركهى جديدة.

وشبن

األقراف الغربي موقف ا مششرك ا منا بداي األهم النووي اإليرانيى فىى أوا ىر عىام 1112

يقوم على رفا مواصل إيىران أنشىق ش صىيب اليورانيىوم ،اسىشنادا إلىى انشتاكتىا معاهىدة منىل اتنششىار
النووي واشفاقي ال مانا

النووي  ،ألنتا شسىء اسش دام هال المادة من مواد المعاهدة وشقىوم بإسىشغاللتا

وشش ا من الك غقاء لبرنامج شسليحي نووى(.)1
و يم

شعقيدا

وشقو ار المسدل النوويى المكونى مىن ألمانيىا وفرنسىا وبريقانيىا فىاعالا رئيسىيا فىي إدارة

األهم ى النووي ى اإليراني ى  ،وبىىالرغم مىىن اشفىىاي األوروبيىىين مىىل األم ىريكيين علىىى

ىىرورة منىىل إي ىران مىىن

شصنيل أو أمىشالك السىالح النىووي ،إت أن الشرويكىا األوروبيى شىرى فىى المفاو ىا

سىبيالا أمثىأ لشحقيىي

هال الغاي على عكس ما شرى واشنقن الشى شصر على شرك ال يا ار جميعتا مفشوح بما فيتىا ال يىار
العسىىكري( .)2لقىىد شوصىىل

بريقانيىىا وفرنسىىا إلىىى رؤيى ى أن إي ىران شعمىىأ بفاعلي ى لىىيس فقىىق علىىى إنش ىىام

شكنولوجيا نووي ألغراا سلمي  ،بأ إنشىام أسىلح نوويى وهىى شعشقىد أن إيىران ششىرع ببرنىامج سىرى اى
شقين أحدهما مدنى واة ر شح

السىيقرة العسىكري  ،رغىم أنتىا شعلىن عىن إمكانيى فىشح منشىرشتا النوويى

والظاهر أن هال الدوأ لم شمشلك بعد الدليأ القاقل على أن قتران شعمىأ علىى شصىميم والشىروع بإنشىام
قنابلتا النووي  ،فتى ت شهاأ واثق أن هاا العمىأ مىا هاأ فىى قىورل األوأ( .)3أمىا ألمانيىا غيىر مقشنعى أن
إيى ىران ق ىىد اش ىىا
()1

قى ى ار ار ب ىىامشالك الس ىىالح الن ىىووي ،فت ىىى شعشق ىىد أنت ىىا ق ىىد امشلكى ى

See. Jean du preez and Lawrence Scheinmam. On line: www.Gnti.org/f-wnd 411/f2el2.

(1) -

 -عمى ىىر محمى ىىد الشى ىىيخ ،اإلدارة األمريكي ى ى ألهم ى ى البرنى ىىامج النى ىىووى اإلي ارنى ىىى بعى ىىد أ ى ىىداو سى ىىبشمبر  ،1111رسى ىىال

ماجسشير ،جامع القاهرة ،كلي اإلقشصاد والعلوم السياسي  ،1115 ،ص.57

()2

ق ىىدرة إنش ىىام مى ىواد قابلى ى

-

ىىر عبىىاس ،العالقىىا

األمريكيى – اإليرانيى الواقىىل الحىىالى واحشمىىات

 ،1116 ،42ص.11
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المسىىشقبأ ،مجلى شىىؤون ليجيى  ،العىىدد

لالنشقار ،ولكنتا قد لجل

إش اا قرار فيما ي ص السىالح النىووي ،حيىو أن امىشالك مثىأ هىال القىد ار

يمكىن أن يىشم مالحظشتىىا مىن ىىالأ الظتىور بمظتىىر القىوة والثقى  ،وشعقىىى إشىا ار دالى لم شلىف الىىدوأ،
مىن دون الحاجى لشجىاوه الشهاماشتىىا ،وسىشكون عندئىىا قىادرة علىىى إنشىام السىىالح النىووي فىىى وقى
وفىىى الواقىىل أنى ت يوجىىد إثبىىا

قصىىير،

بىىدن أمىىشالك قىىدرة إنشىىام مىواد قابلى لالنشىقار سىىشؤدى إلىىى شنميى قىىد ار

إيران على إنشام السالح النووي فى الحاأ(.)1
ورغىىم اتشفىىاي األوروبىىى – األمريكىىي علىىى شحقيىىي ثالث ى أهىىداف رئيسىىي فيمىىا يشصىىأ بالبرنىىامج
النووي اإليراني ،ششمثأ فى منل إيران من أمشالك السالح النووي ،وشد ير البرنىامج النىووي اإلي ارنىي عىن
قريىىي عمليىىا

الشفشىىيش الشىىى يقىىوم بتىىا ب ىراء الوكال ى الدولي ى  ،والحفىىاظ علىىى إجمىىاع دولىىى إهاء ه ىىاا

البرنامج النىووي ،إت أن الجانىب األوروبىى دعىا إلىى الشفىاوا والقىري الدبلوماسىي فىى شحقيىي األهىداف
المش ىىشرك م ىىل الوتي ىىا

ىاء عل ىىى فش ىىأ الحل ىىوأ والق ىىري الدبلوماس ىىي الش ىىى انشتجشت ىىا ال ىىدوأ
المشح ىىدة ،بن ى ا

األوروبي  ،شغير الموقف األوروبى من داعى للشفاوا إلى اتشجال بقبوأ فرا عقوبا
عىىام  1116بموجىىب مشىىروع القىرار المشىىشرك مىىل الوتيىىا
بفرا عقوبا

على إيران فى

المشحىىدة المقىىدم إلىىى مجلىىس األمىىن بالمقالبى

على البرنامج اإليراني لشقاعس إيران بالشهاماشتا مل المجشمل الدولى.

المراوغ اإليراني ومحاوت

الشملص والش ليأ الكامأ حوأ البرنامج النووي هو ما يالحىظ فىى

الشقارير المرفوع إلى الوكال الدولي  ،فكلتا شثير شكوكا عميق حوأ أن إيران شتدف من وراء ش صيب
اليورانيىىوم إلىىى أن شصىىبح قىىوة شكنولوجي ى نووي ى وربمىىا مالك ى للسىىالح النىىووي ،فىىاألمريكيون واألوربيىىون
شوصىلوا إلىىى اشفىىاي أنتىىا فىىى الحىىد األدنىىى شسىىعى تمىىشالك شكنولوجيىىا نوويى  ،ولكىىنتم ي شلفىىون فىىى مسىىال
اش اا إيران لقرار سياسى بإمشالك السالح النووي.

- Robert J. Einhorn "A Transatlantic 'S Nuclrar program". Op Cit. pp22- 23 Stratege on Iran
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)(1

الفصل الرابع
االليات المطروحه ل تعامل مع اومة البر امج ال ووى االي ار ى ومستقبل الهرق االوسط
المبحث االول السياسة الخارجية األمريكية والبر امج ال ووي اإلي ار ي
المبحث الثا ى مستقبل الهرق األوسط في ظل البر امج ال ووي اإلي ار ي
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 : 1.4مقدمة
يشنىىاوأ هىىاا المبحىىو السياس ى ال ارجي ى األمريكي ى شجىىال البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي ،فىىي

ىىوء م ىىمون

الشغيىر الىاي شىىتدش السياسى بعىد أحىىداو الحىادي عشىر مىىن سىبشمبر ،ويمكىن افشىراا أن م ىمون هىىاا
الشغيىىر قىىد انعكىىس علىىى سياسى الوتيىىا

المشحىىدة األمريكيى شجىىال إيىران ،ولكىىن لىىم يىىنعكس م ىىمون هىىاا

الشغيير بصورة كامل أو على األقأ فىي عناصىرل الرئيسىي فىي السياسى الشىي شىم إشباعتىا مىن قبىأ إيىران،
لاا شوجد أهمي للوقوف على مدى صح الك اتفشراا من عدم  ،والشقري إلى السم الغالب لسياسى
المشحدة األمريكي شجال إيران في ظأ إدارة باراك أوباما ،وم مون هال السياس ولليا

الوتيا

شنفياها

وشم الك من الأ مقلبين :المقلب األوأ :م ىمون السياسى ال ارجيى األمريكيى شجىال إيىران فىى ظىأ
إدارة الرئيس باراك أوباما ،المقلب الثاني  :اةليا

األمريكي لل غق على البرنامج النووي اإلي ارني.

 : 1..السياسة اخلارجية األمريكية والربنامج النووي اإليراني
 : 1 .1..مضمون السياسة اخلارجية األمريكية جتاا إياران يف ظال إدارة الارئي

بااراك

أوباما
انقلق ى

سياس ى إدارة ال ىرئيس بىىاراك أوبام ىا للشعامىىأ مىىل الشحىىدي اإلي ارنىىي ،وفىىى مقدمش ى البرنىىامج

النووي اإليراني من أن الوتيا

المشحدة األمريكي قد بدأ

شعانى بعد انشتاء وتي إدارة دبليو بىوش مىن

ش ارجىىل نفواهىىا فىىى منقق ى الشىىري األوسىىق ،والىىك بىىالشواهي مىىل ش ارجىىل نسىىبى أكثىىر اشسىىاع ا فىىى نفواهىىا
العالمي (وبدء الحديو عن إرهاصا

ششكأ نظام عالمى جديد مشعدد القوى)

ال ىىك نشيجى ى أل ق ىىاء السياسى ى األمريكيى ى ف ىىى ظ ىىأ إدارة دبلي ىىو ب ىىوش ،وع ىىدم شعام ىىأ الوتي ىىا
األمريكيى بصىىورة جيىىدة مىىل صىراعا

المشح ىىدة

وق ىىايا المنققى  ،ت سىىيما الق ىىي الفلسىىقيني وا اللتىىا بىىالشواهن
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اإلقليمى (إسقاق نظام صدام حسين فى العراي ،ونظام حكم قالبىان فىى أفغانسىشان) ،األمىر الىاى أدى
إلى إفساح المجاأ اإليران ،وهى دول إقليمي لتا قموحا

تسىشغالأ الىك لصىالح مشىروعتا اإلقليمىي،

والشرويج ل على أن الحأ األمثأ لق ايا المنقق كبديأ عن المشروع األمريكي المش ارجىل ،األمىر الىاى
يتىىدد الشرشيبىىا

اإلقليمي ى الشىىى شسىىاندها الوتيىىا

المشحىىدة األمريكي ى فىىى المنقق ى  ،ويجعىىأ مىىن المشىىروع

اإلي ارنىىي الشحىىدي الىرئيس الىىاى يجىىب أن يحشىىأ األولويى فىىى أجنىىدة اإلدارة األمريكيى الجديىىدة فىىى منققى
الشري األوسق (.)1
وكىىان م ىىمون سياسى اإلدارة األمريكي ى الجديىىدة قائم ى ا علىىى دبلوماسىىي شغييىىر اللعبى ( Diplomacy
 ،)Game- changingالشىى ت شتىدف إلىى إنتىاء اللعبى بىين الوتيىا
شحقيي اتنشصار فيتا ،حيو سيسشمر ال الف بين الوتيا

المشحىدة األمريكيى أو إيى ارن أو

المشحدة األمريكي وايران فى المدى القصير

حوأ عدد من النقاق األساسي فى المسشقبأ؛ حيو لن يقدم أى من القرفين على شغيير نتج اإلقليمى
جاري ا :لن شفعأ الوتيا

المشحدة الىك ألنتىا غيىر راغبى فىى شغييىر سياسىشتا حيىاأ إسىرائيأ؛ وألن عليتىا

أن شد ى ىىا بالحسى ىىبان م ى ىىاوف العى ىىرب إهاء جوارهى ىىا مى ىىل إي ى ىران ،ولى ىىن شفعى ىىأ إي ى ىران الى ىىك بسى ىىبب مبادئتى ىىا
األيديولوجي ى وقموحتىىا للعىىب دور الدول ى اإلقليمي ى األولىىى فىىى المنقق ى وشنافسىىتا مىىل إس ىرائيأ فىىى هىىاا
الصىىدد ،ومىىن ثىىم فىىإن السياس ى األمريكي ى شتىىدف فقىىق إلىىى شغييىىر قبيع ى اللعب ى مىىن الموقىىف اإلي ارنىىي
المىىرجح فيتىىا حاليى ا بحيىىو شكىىون الوتيىىا

المشحىىدة األمريكيى فىىى موقىىف أف ىىأ لشحقيىىي النجىىاح

()2

علىىى

المىىدى البعيىىد ،وهىىو اإلق ىرار بدهىىداف إي ىران األمني ى المشىىروع فىىى مقابىىأ جعىىأ إي ىران قىىوة اسىىشقرار فىىى
المنقق ى  -قبىىأ امشالكتىىا للقىىدرة النووي ى (-علىىى غ ىرار سياس ى إدارة ال ىرئيس نيكسىىون فىىى اتنفشىىاح علىىى
الصىين ،والشىىى شمكنى

مىىن شحويىىأ الصىىين إلىىى قىىوة سياسىىي معشدلى والىىى أهىىم شىريك اقشصىىادي وشجىىارى

(1) -

James N. Miller, Christine parthemor, and kurt M. campbel, Game- changing Diplomacy: ANeW
American Approach To lran, lran: Assessing U.S.Strategic Options, (Washington,DC:September2008),p.14.
 )(2Ibid.p.14.
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للوتيىىا

المشحىىدة األمريكي ى ) شقبىىأ بقيىىادة الوتيىىا

المشحىىدة األمريكي ى

الشى شساندها فى المنقق (أحد المشعاقدين مل الوتيىا

اإلقليمي ى

للعىىالم وشىىدعم الشرشيبىىا

المشحىدة األمريكيى ) ،وشنتىى عىداوشتا مىل إسىرائيأ

على نحو يؤدى إلى إنشاء نظام إقليمي جديد يعكس الشواهن القبيعي فى المنقق ؛ ومن ثم يكىون أكثىر
اسشق ار ار وأقأ شكلف للحفاظ علي من قبأ الوتيا

المشحدة األمريكي ( ،)1وفى هاا اإلقار يشم إلقاء عبء

المسىىئولي علىىى عىىاشي الجانىىب اإلي ارنىىي؛ لكىىى يقىىوم ب يىىا ار صىىعب فإمىىا أن يقبىىأ بمجموعى اتقش ارحىىا
المعقول الشى سوف شقدم ل أو يشحمأ المسئولي عن الك أمام الجميل.
يوج ىىد مجموعى ى م ىىن اتعشب ىىا ار اإلس ىىشراشيجي والشكشيكيى ى الش ىىى شراعيت ىىا س ىىع

إدارة أوبام ىىا ف ىىى اقشرابت ىىا

للشعامأ مل الشحدى اإليراني :
أ -شغيي ىىر ال ق ىىاب األمريك ىىي شج ىىال إيى ىران ،فال ق ىىاب األمريك ىىي المع ىىادى إليىىران ت ي ىىدشي بنش ىىائج إيجابيى ى
وشغييرل سوف يغير من مناخ العالقا

بين الجانبين وسوف يش من الك الشعبير عن احشرام الح ارة

اإليراني ى والشىىعب اإلي ارنىىي وسىىيادشتا ،واتعش ىراف بالمصىىالح األمني ى األيراني ى واسىىتاما

إي ىران لألمىىن

اإلقليمىىى( ،)2والسىىعى للبحىىو عىىن فىىرص لحىوار موسىىل حىىوأ عىىدد كبيىىر مىىن المو ىىوعا

دون شىىروق

مسىبق  ،وشجنىب كىأ مىن :لغى الشتديىد ولغى "العصىا والجىهرة" قىدر اإلمكىان ،واتعشمىاد بىدتا منتىا علىى
لغ المنافل الحقيق المشبادل والصفقا
المشبادأ بتا ،وكان

الشجاري "األ ا والعقاء" ومناقش األ قاء السابق واتعشراف

رسىال الىرئيس بىاراك أوبامىا إليىران فىى عيىد النيىروه فىى  19مىارس شقىو ار هامىا

فىى هىاا الصىدد ،فىألوأ مىرة يىشم اتعشىراف فىى قىاب عىام بحقيقى الجمتوريى اإلسىالمي
الحكىىم اإلي ارنىىي ،كمىىا بىىد
الوتيىىا

المشحىىدة المحادثىىا

()3

وشىرعي

بعىىا المؤش ى ار اإليجابي ى فىىى سىىياي الشتدئ ى مىىل إلي ىران ومنتىىا ح ىىور
السداسىىي ( ،)1+2ودعوشتىىا إلي ىران لح ىىور اجشمىىاع بشىىدن أفعانسىىشان،
)(2

- Trita,parsi,Op.Cit,p.280.
John Tirman, A New Approach to lran :The Need for Transformative
Diplomacy,(Cambridge:April2009),p.29.
 )(1Ibid.p.27.
(3) -

98

واقىىالي س ىراح اإلي ىرانيين ال مس ى الىىاين اعشقلىىشتم الق ىوا

اتمريكي ى فىىى 1117/1/11م فىىى محافظ ى

أربيأ العراقي  ،ومىنتم أع ىاء فىى فيلىي القىدس الشىابل للحىرس الثىورى فىى يوليىو 1119م ،وقىد يكىون
جرى الك كجهء من شرشيبا

أمني بين واشىنقن وبغىداد ،وقىد سىبي الىك إفىرام السىلقا

اإليرانيى عىن

الصحفي األمريكي (اإليراني األصأ) روكسانا صابرى فى مايو 1119م بعد إدانشتىا بشتمى الشجسىس
لصالح الوتيا

المشحدة األمريكي  ،ف ىالا عىن موافقى الوتيىا

المشحىدة األمريكيى ال ىمني فىى يوليىو

1119م عىىن اقشحىىام معسىىكر أشىىرف بىىالقرب مىىن العاصىىم العراقي ى بغىىداد مىىن قبىىأ الحكوم ى العراقي ى
القريب ى مىىن إي ىران ،والىىاى ي ىىم عناصىىر منظم ى "مجاهىىدى لىىي" المعار ى للنظىىام اإلي ارنىىي( ،)1فقىىد
ش ىهامن اتقشحىىام مىىل هيىىارة غيىىر معلن ى قىىام بتىىا وهي ىر الىىدفاع األميركىىى روبىىر جيىىشس ،واعشبىىر وهي ىرة
ال ارجي هيالرى كلينشون بان الغارة على المعسكر عمأ مشروع من جانب دول اا
عدم الشد أ فىى السياسىا

سيادة(.)2

اإليرانيى الدا ليى وعىدم اعشمىاد أى اقشىراب لىدعم أو معار ى القىادة والن ىب

المشنافسىىين علىىى السىىلق فىىى إيىىران ،وشوجي ى المبىىاد ار لكىىأ الفىىاعلين فىىى إي ىران (المرشىىد األعلىىى للثىىورة
اإليرانيى  ،والىرئيس اإلي ارنىىي ،ووهيىىر ال ارجيى ) ،ومرجىىل الىىك عىىدد مىىن اتعشبىىا ار  :أن الشوجى األساسىىي
لسياس ى إي ىران ال ارجي ى يحىىددل المرشىىد األعلىىى للثىىورة اإليراني ى ولىىيس ال ىرئيس ،وبالشىىالى سىىيكون شىىدثير
الرئيس المسشقبلي محدود( ،)3وأن هناك إجماع بين المشنافسين فى اتنش ابا

الرئاسي اإليرانيى األ يىرة

علىىى عىىدم الش ارجىىل عىىن حىىي إيىران فىىى امىىشالك الشكنولوجيىىا النوويى  ،وأن الموافىىي شجىىال الوتيىىا
ليس ى

المشحىىدة

بال ىىرورة نشيج ى للمواقىىف السياسىىي أو حشىىى األيديولوجي ى  ،ويشفىىي فىىى هىىاا السىىياي العديىىد مىىن

المس ىىئولين والمحلل ىىين اإليى ىرانيين عل ىىى أن الى ىرئيس أحم ىىدى نج ىىاد ق ىىد يرغ ىىب باس ىىشئناف اتشص ىىات
(- )2
(- )3

مصقفى اللباد ،أوباما وايران ...ومؤش ار الشحوأ ،مرجل سابي.
عبد اإلل مجيد ،اقشحام معسكر أشرف ي ل الوتيا

المشحدة فى مدهي 21 ،يوليو 1119م،

http:www.elaph.com/Web/Politics/2009/7/466608.htm

(- )1

األهما

إيران :مااا يعنى فوه أحمدى نجاد ،شقرير مجموع األهما

الدولي ) ،بشاريخ  4أغسقس 1112م،ص ص .14-11
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حوأ الشري األوسق رقم ( ،5بروكسأ :مجموع

م ىىل

الوتي ىىا

المشح ىىدة دون اكشى ىراو ب ىىالميوأ األيديولوجيى ى لل ىىبعا

ىىمن معس ىىكرل السياس ىىي ،ويسشش ىىتدون

برسائأ كشبتا إلى الرئيسين بوش وأوباما ،إ اف إلى هياراش الثالو للوتيا

المشحدة منىا شوليى منصىب

لح ور دو ار الجمعي العام لألمم المشحدة(.)1
فالرئيس الحالى قد يكون نسىبي ا أكثىر حريى واسىشقالتا فىى الحركى إن أعيىد انش ابى  ،وسىيكون قىاد ار علىى
الب ىىدء ب ىىالحوار وأن يجي ىىد بس ىىبب سى ىىيرش ق ىىد ار منافس ىىي عل ىىى إفسى ىىاد حملشى ى  ،ف ىىى ح ىىين إن صىىىوم
سيشمشعون بمجاأ أقأ للمناورة ،وقد يواجتون مجموع من المحىافظين المششىددين (ربمىا يقىودهم أحمىدى
نجىىاد نفسى )،

()2

وأن فىىوه موسىىوى كمعشىىدأ كىىان مىىن شىىدن أن ي فىىف مىىن ال ىىغوق الدوليى علىىى قتىران

مىىن دون أن شكىىون األ قىىار الشىىى شمثلتىىا إي ىران قىىد شالش ى
بالحوار مل إيران واترشباق بتا قبيىأ اتنش ابىا
الوا ح أن الوتيا

أو ف ى

حىىدشتا ،لىىالك شىىم شوجي ى المبىىاد ار

الرئاسىي اإليرانيى فىى يونيىو1119م ،بحيىو يكىون مىن

المشحدة اتمريكي ت شساند احد على حساب ات ر.

ول ىىم ش ىىد أ اإلدارة األمريكيى ى ف ىىى الج ىىدأ وات ىىقرابا

الدا ليى ى ف ىىى إيىىران عق ىىب اع ىىالن ف ىىوه الى ىرئيس

أحمىىدى حشىىى ت ي ىدعى النظىىام اإلي ارنىىي بىىدن هىىؤتء المشظىىاهرين محر ىىون مىىن ال ىىارم لالنقىىالب علىىى
نظىىام الثىىورة اإلسىىالمي ؛ حيىىو أعلنى

و اهرة ال ارجيى األمريكيى أن هىىاا األمىىر شىىدن دا لىىى إي ارنىىي ،وأن

واشىىنقن عاهم ى علىىى الم ىىي قىىدما فىىى الشفىىاهم مىىل إي ىران واسىىشئناف المفاو ىىا

معتىىا حىىوأ برنامجتىىا

النىىووي أيىىا كىىان رئيسىىتا ،كمىىا لىىم يسىىشجب ال ىرئيس األمريكىىي بىىاراك أوبامىىا لل ىىغوق الشىىى شلقاهىىا بسىىبب
صمش حياأ ما يجرى فى إيران؛ لشجبرل على شغيير سياسش شلك إت مىن مقالبىا

للنظىام اإلي ارنىي بعىدم

اسش دام العنف في قمل المشظاهرين ،كما ان القرار الاى اقرل مجلس النواب بغالبي كبيرة فى شدن دعم

()1
()2

 -اتن راق األميركى -اإليرانى :المشتد من قتران ،مرجل سابي ،ص.11

 -انظىر فريىىدريك شيلييى  " ،الشعامىأ مىىل احمىىدى نجىاد" جلوبىىاأ بوسى  11 ،مىارس 1119م ،ورد فىىى مىىوجه مجموعى

األهما

الدولي  ،اتن راق األميركى اإليرانى :المشتد من قتران ،مرجل سابي،ص.11
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المشظاهرين اإليرانيين ،ليس ل أي صف إلهامي ويمكن اعشبارل محاول للحفىاظ علىى مىاء وجى واشىنقن
أمىىام دعىىاة الديمقراقي ى وحقىىوي اإلنسىىان فىىى أمريكىىا والعىىالم أكثىىر ممىىا يش ىىمن إشىىا ار لشقىىويا النظىىام
اإليراني.

()1

بالقنوا

م -يمكن أن شبدأ ال قوة األولى تنقالي المحادثا

بتا ش ص مفوا من قبأ الرئيس) لشحديد شكأ المفاو ا

ال لفي

واألجندا

الثق ى  ،وأن يكىىون هنىىاك دبلوماسىىيين أم ىريكيين يق ىىودون المفاو ىىا
النووي مباشرة ،شحى

()2

(المحادثا

السري الشىى يقىوم

واإلجراءا  ،واجراءا

شعهيه

األمريكي ى اإليراني ى حىىوأ البرن ىىامج

مظلى عمىأ جمىاعى مشعىدد األقىراف علىى غىرار المحادثىا

السداسىي فىى األهمى

النووي الكوري الشمالي (.)3
د -و ل سقف همنى تسشراشيجي اترشباق بإيران ،ولكن دون الششدد فى و ل قيود همني غير معقول
وغيىىر إيجابي ى  ،فمىىن جانىىب شمىىارس إس ىرائيأ
لالرشباق بإيران ،وشرسىأ إشىا ار للوتيىا
يسشنفد فىى

ىىغوق ا علىىى الوتيىىا

المشحىىدة علىىى و ىىل سىىقف همنىىى

المشحىدة بىدن مىن منظورهىا فىإن الوقى

المشىاح لالرشبىاق قىد بىدأ

ىوء اقشىراب إيىران مىن امىشالك القىدرة النوويى  ،ومىن جانىب ل ىر فىإن عمليى اترشبىاق بىإيران
الرسمي وغير الرسمي قبىأ شحقيىي مؤشى ار للشقىدم

عملي ششقلب فشرة همني قويل للحوار والمفاو ا
(.)4
هى -جعأ عرا المفاو ا

المباشرة حوأ البرنامج النووي اإليراني جهء من مبادرة أكثىر اشسىاع ا؛ ألن

الشركيه فقق على البرنامج النووي اإليراني أدى إلى ش
( - )1بشىىير عب ىىد الفش ىىاح ،شواب ىىل:مقلق ى لهلى ىهاأ اتنش اب ىىا

يم قيمى هىال القىد ار وشسىريل البرنىامج النىووي
الرئاس ىىي اإليراني ى  ،شعليق ىىا

مصىىري  ،الع ىىدد

 11 ،119يونيو 1119م.

http://acpss.ahram.org.eg/Ahram/2009/6/20.MM.htm
)(2

- Dennis Ross,Op.Cit.p.17.
Richard N.Haass and Martin S.lndyk,Op.Cit,p.17.
)(2
Eriks Berzins,Daniel Brumberg,US-lranian Engagement Toward AGrand Agenda,United States lnstitute of
peace,Working paper,(Washington,DC,U.S.lnstitute of peace,May2009),p.14.
(1)-
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وشدعيم مكان المششددين فى إيران وهيادة اتعشبا ار األمني فى العالقا
مفاو ىا

ثنائيى علىىى مسىىا ار منفصىىل شىىشم بصىورة مشواهيى

()1

مل الغرب ،وشش من المبادرة

ششعامىىأ مىىل :شقبيىىل العالقىىا

األمريكيى

اإليراني ى  ،وملىىف الع ىراي ،وملىىف أفغانسىىشان ،ودعىىم إي ىران لقىىوى المقاوم ى الشىىى شعشبرهىىا الوتيىىا

المشحىىدة

إرهابي (مثىأ حركى حمىاس والجتىاد وحىهب اهلل اللبنىانى) وت يجىب أن شصىر الوتيىا

المشحىدة

جماعا

على الربق بين هال المسا ار المنفصل  ،حيو شوجىد حىوافه م شلفى يمكىن شقىديمتا علىى كىأ مسىار مىن
هال المسا ار وشقديم الحوافه سوف يشوقف على السلوك اإليراني فى المجاأ النووي(.)2
و -جعأ السياسا

األمريكي شجال إيران اص فيما يشعلي بالبرنامج النووي فى إقار مشعىدد األقىراف

ش م :اتشحاد األوروبى والصين وروسيا والوكال الدولي للقاق الاري واسششارة دوأ المنقق (:إسرائيأ،
والدوأ العربي  ،وشركيا) بشدنتا أما فيما يشعلي بباقى الق ايا(أفغانسشان ،والعراي ،والشرشيبا

األمني فى

المنقق ى  ،واترهىىاب ،ودعىىم حمىىاس وحىىهب اهلل) ،فيىىشم إشبىىاع سياس ى شفىىاوا ثنائي ى بىىين إي ىران والوتيىىا
المشحدة األمريكي بعيدا عن اتقراف اإلقليمي  ،وأن يشم شرشيب البرنامجا
إلى أولويا

بين الوتيا

على النحو الشالى (أفغانسشان ،العراي ،البرنامج النووي اإليراني ،أمن ال ليج).

ه -الشعامأ مل مسدل البرنامج النىووي فىى

ىوء أن إيىران لىن شش لىى عىن حقتىا ش صىيب اليورانيىوم أو

إعىىادة معالجى البلوشنيىىوم بموجىىب معاهىىدة منىىل اتنششىىار النىىووي ،وأن شش ىىا الوتيىىا
اإلجىراءا

المشحىدة وايىران

األشي ى  :أن شقىىدم هىىال ال ىىمانا

المشحىىدة األمريكيى

قىىد يغيىىر اإلدراك والسىىلوك اإلي ارنىىي( ،)3وأن شش لىىى الوتيىىا

المشحى ىىدة األمريكي ى ى عى ىىن مقالبشتى ىىا للنظى ىىام اإلي ارنى ىىي بى ىىالشوقف عى ىىن ش صى ىىيب اليورانيى ىىوم كش ى ىرق مسى ىىبي
للمحادثا

الرسمي بين الجانبين وأن ش ع كشرق إلحراه شقدم فى المفاو ا ( ،)4وأن شعقى الوتيا

المشحدة األمريكي والمجشمل الدولى األولوي المباشرة؛ إلعادة بناء نظام شامأ للشحقيي النووي فى أقرب
)(2

Richard N.Haass and Martin S.lndyk,Op.Cit,p.17.
(2) lbid.p.18.
)(3
JohnTirman,OP.Cit,p.39.
( )4
- lbid.p.17.
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وق

ممكن ،حيو أن إيران شوقف

عىن الشهامتىا ات شيىارى بىالبرشوكوأ اإل ىافى للوكالى الدوليى للقاقى
لعمليىىا

الاريى فىىى عىىام 1116م بمىىا يمثلى الىىك مىىن شحىىديا

الشفشىىيش( ،)1وأن شعيىىد الوتيىىا

المشحىىدة

األمريكي وحلفاؤها النظر فى إمكاني وفائدة فرا الحأ القائم على وقف عملي الش صىيب نتائيى ا ،وأن
شقبأ الوتيا

المشحدة األمريكي على المدى القصير ،وك قوة أولي للشوصىأ إلىى اشفاقيى مىل إيىران فىى

النتايى لعىدم إنشىىام الوقىىود النىىووي علىىى أ ار ىىيتا -مناقشى مىىا يدعيى الجانىىب اإلي ارنىىي حىىوأ أحقيشى فىىى
ش صيب اليورانيوم وفق ا لمعاهدة منل اتنششار النووي ل مان ارجاء عملي الش صيب ،والك من الأ
بناء نظام شامأ للشحقي يقوم المجشمل الدولى فى إقارل ،إما بالسماح إليران بالش صىيب واتعشىراف لتىا
بالك الحي فى النتاي على أن شكون قدرة الش صيب محىدودة جىدا ،وشحى
بعمليا

ىمانا

صىارم مىل القيىام

شفشيش لمنل إيران من الوصوأ إلىى مرحلى مىن الش صىيب شمكنتىا مىن صىنل أسىلح نوويى أو

شحويأ إلى الشسلح النىووي والكشىف المبكىر عىن أى أنشىق نوويى سىري  ،ومىنح إيىران ف ىر امىشالك دورة
الوقىىود النىىووي والفائىىدة الفعلي ى إلنشىىام القاق ى مىىن ىىالأ شحويىىأ منشىىد
منشىىر

اإلث ىراء الىىوقنى اإليراني ى إلىىى

مشعىىدد األق ىراف ،بحيىىو شكىىون هنىىاك دولشىىين ش ىريكشين إلي ىران فىىى البرنىىامج النىىووي ششىىارك فىىى

إدارش ى وششىىغلي وشمويل ى ( ،)2وشىىشم عملي ى اإلث ىراء وفقىىا ل ىىمانا
سبي واقشرحش إيران بإنشاء نادى دولى إلدارة منشر
ح -وأن شسىىعى الوتيىىا

الش صيب اليورانيوم فى دا أ إيران.

المشحىىدة األمريكىىي علىىى المىىدى البعيىىد علىىى لىىي األو ىىاع الشىىى شجعىىأ إي ىران

شقوم قواعي  ،ولفشرة غير محددة بإرجاء عمليا
إمكاني ى أرجىىاء العقوبىىا

الوكال ى الدولي ى للقاق ى الاري ى  ،وهىىو مىىا

الش صيب

األحادي ى الشىىى شفر ىىتا الوتيىىا

()3

بقريق يمكن الشدكد منتا ،باإل اف إلىى

المشحىىدة األمريكي ى علىىى إي ىران فيمىىا عىىدا شلىىك

)(3

JamesN.Miller,christineparthemore,kurtM.campbel,op.cit,p.17.
Tirman.John, OP.Cit,p.40.
)(2
JamesN.Miller,Christineparthemore,kurt M.campbel,op.cit,p.17.
)(1
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المشعلق ى بالشكنولوجي ى النووي ى  ،علىىى أن يىىشم ربىىق الشوقىىف عىىن ش صىىيب اليورانيىىوم ىىالأ المفاو ىىا
بالشوقف عن فرا العقوبا

(األحادي ومشعددة األقراف) على النظام اإليراني.

وسشجد ما سبي فى مسودة اشفاي صىفق شبىادأ اليورانيىوم الشىى شىم الشوصىأ إليتىا عبىر مفاو ىا
عقىىد

سىري

فىى جنيىىف وفينىىا فىىى أكشىىوبر 1119م بىىين إيىران والىىدوأ الغربيى بوسىىاق الوكالى الدوليى للقاقى

الاريى  ،شقىىوم بموجبتىىا إيىران بإرسىىاأ م هونتىىا مىىن اليورانيىىوم مىىن فا الش صىىيب إلىىى روسىىيا وش صىىيب
لدرج ى %19,72؛ ومىىن ثىىم إرسىىال إلىىى فرنسىىا كىىى شقىىوم بعملي ى شصىىنيع إلىىى ق ىىبان وقىىود ،وشسىىليمتا
إليران تسش دامتا فى المنشدة العملي فى قتران .وكان من شىدن نجىاح هىال الصىفق إرجىاء قىدرة إيىران
علىىى ش ىىنيل سىىالح نىىووى لمىىدة عىىام علىىى أقصىىى شقىىدير عبىىر إ ىرام معظىىم م هونتىىا مىىن اليورانيىىوم
مىىن فا الش صىىيب ،ولكىىن لىىم شىىنجح هىىال الصىىفق الشىىى كان ى
بدنشىىق

سىىوف شمثىىأ قبىىوأ غربىىى غيىىر مسىىبوي

الش صىىيب اإليراني ى ( ،)1والىىك نشيجى اعشبىىا ار الشنىىافس الىىدا لى فىىى اي ىران بىىين النظىىام الحىىاكم

والمعار ى  ،اتمىىر الىىاى دفىىل اي ىران الىىى العىىدوأ عىىن موافقشتىىا المبدئي ى علىىى الصىىفق وقيامتىىا بو ىىل
شروق اص لقبولتا لتا (منتا :أن المبادل المشعلق بالوقود النووي تغراا القاق يجب أن ششم على
أ ار يتا وان ش رم ايران اليورانيوم الم صب لديتا بشكأ جهئى ت كلى وشف يلتا لدوأ بعينتا من اجأ
ان شجىىرى معتىىا المبىىادت

النووي ى مثىىأ شركيىىا والب ارهيىىأ واليابىىان) ،ومعار ى الصىىفق مىىن قبىىأ اس ىرائيأ

وربما فرنسا الشى شىرفا اعقىاء اى شىرعي دوليى للبرنىامج النىووي اإلي ارنىي وعىدم ثقى قتىران ان فرنسىا
بسبب سجلتا السيئ فى شعاونتا النووي مل قتران.
وأدى أ ف ىىاي الص ىىفق ال ىىى قي ىىام الوكالى ى الدوليى ى للقاقى ى الاريى ى بإص ىىدار قىىرار أدان ايىىران لع ىىدم الشهامت ىىا
بسياس ى الشىىفافي حىىوأ برنامجتىىا النىىووي ،وشحديىىدا فيمىىا يشعلىىي بعىىدم ابىىالغ الوكال ى ني ى و قت ىران بنىىاء
محقى جديىىدة لش صىىيب اليورانيىىوم قىىرب مدينى قىىم  ،والشىىى كشىىف عنتىىا الىرئيس اوبامىىا فىىى  12سىىبشمبر
)(1

- Dana H.Allin and steven simon,The sixth crisis:lran,lsrael,Americaandthe Rumors of War,(New
YORK:PUBLISHedby Oxford University press),2010.pp.126-128.
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1119م فى مؤشمر صىحفى علىى هىامش مىؤشمر نىهع السىالح النىووي ،ممىا دفىل ايىران علىى اعىالن عىن
دراس

فا مسشوى شعاونتا مل الوكال الدولي للقاق الاري  ،ورفا السماح للوكالى الدوليى بىالشفشيش

الكامأ للمنشدة السري الشى كشف عنتا فى مدين قم ،وصرح الرئيس نجاد عن ني الحكوم بناء عشىر
محقىىا

إلنشىىام الوقىىود النىىووي فىىى المسىىشقبأ ،وان دولشى سىىوف شقىىوم ش صىىيب اليورانيىىوم لدرج ى %11

لشلبي احشياجتا من الوقود النووي .وقد بد

ايران بالك فى منشدة نانشه فى  9فبراير 1111م  ،وهو ما

يشىىكأ شقىىور هىىام فىىى سىىعى ايىران للحصىىوأ علىىى السىىالح النىىووي .لىىاا مىىل الشوصىىأ الىىى صىىيغ جديىىدة
تشفاي شبادأ اليوانيىوم عبىر اتشفاقيى الشىى وقعى

فىى قتىران بىين ايىران وشركيىا والب ارهيىأ حىوأ ش صىيب

اليورانيوم فى  17مايو 1111م  ،يو ل بموجبتا  1111كيلىو جىرام مىن اليورانيىوم اإلي ارنىي الم صىب
بنسب  %2,2فى شركيا شح

اشراف ايران والوكال الدولي للقاق الاري  ،شمتيىدا لمبادلشى ب 111كيلىو

غ ارمىىا مىىن اليورانيىىوم الم صىىب بنسىىب  %11مىىن فبىىأ مجموع ى فيينىىا ،كان ى

الوتيىىا

المشحىىدة وال ىدوأ

اتوربيى أقىىرب الىىى رؤيى الىىك علىىى انى محاولى ايرانيى ت ىىعاف شوافىىي أع ىىاء مجلىىس اتمىىن الىىدولى
علىىى فىىرا مهيىىد مىىن العقوبىىا

علىىى اي ىران ،كمىىا أن أهمي ى مبادل ى  1111كيلىىو غ ارمىىا مىىن اليورانيىىوم

من فا الش صىيب ،قىد شراجعى

أنىااك حيىو لىم شعىد شمثىأ هىال الكميى سىوى نصىف الم ىهون اإلي ارنىي

من اليورانيوم من فا الش صيب (.)1

 :1 . 1..أدوات اإلدارة األمريكية حلل أزمة الربنامج النووي اإليراني
ويشنىىاوأ المقلىىب الثىىانى لتىىاا المبحىىو لليىىا

الوتيىىا

المشحىىدة األمريكي ى الشىىى اسىىش دمشتا فىىى سىىعيتا

للحيلول دون مواصل إيران لبرنامجتا النووي والشقور الشكنولوجى النووي.

- Ibid.p.132.
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)(1

فىىي الواقىىل الىىدولي أن الوتيىىا

المشحىىدة األمريكي ى شسىىعى تسىىش دام شتم ى امىىشالك إي ىران ألسىىلح الىىدمار

الشامأ لل غق عليتا ،وكشعار ش م ب نظم دوأ محور الشر حسب شصنيفتا والشى شعىارا وش ىالف
سياسا

الوتيا

المشحدة األمريكي وشرفا الشد أ والتيمن األمريكي ويششعب من هاا الملقب:

 : 1...1..األدوات الدبلوماسية
 -1العمأ على بناء موقف دولى قوى

د البرنامج اإليراني.

 -1ال غق األمريكي على روسيا.
 -2حو اإلشحاد األوروبى على ممارس
شىىشتم الوتيىىا

غوق على إيران.

المشحىىدة األمريكي ى إي ىران بىىدعمتا لإرهىىاب ومعار ى عملي ى السىىالم فىىى الشىىري األوسىىق

والشد أ فى الق ىايا اإلقليميى (العىراي ،لبنىان ،فلسىقين) ،وشتديىد أمىن الىدوأ الصىديق والحليفى ألمريكىا
وانشتاك قواعد الديمقراقي وهعهع

أمن المنقق .

الموقىىف األمريكىىي المعىىارا للبرنىىامج النىىووي اإلي ارن ىي لىىيس وليىىد المرحل ى الراهن ى ولكن ى يعىىود لسىىنوا
م ى  ،ففىىى عىىام  1992قىىاأ "وارن كريسىىشرفر" وهيىىر ال ارجيى األمريكيى " :نسىىشقيل أن نؤكىىد أن إيىران
شنشتج النتج الشقليدى ألمشالك األسلح النووي  ،وهىو الىنتج الىاى سىار عليى معظىم الىدوأ الشىى سىع
ألمىىشالك هىىاا السىىالح ،وهىىال الجتىىود اإليراني ى شنقىىوى علىىى م ىىاقر جم ى  ،وأن أى دول ى مسىىئول فىىي
المجشمل الدولى ششقلل لفشأ هال الجتود وت يوجد مجاأ لقبوأ هاا( .)1وفى عام  1111نشر صحيف
(نيويورك شايمه) مقاتا أشار في إلى أن إيران شمارس نفواا فى أفغانسشان فى محاول للحد من الشوج

()1

 -وارن كريسشوفر ،موقل البي

األبيا على شبك األنشرن ،

www/whitehouse.org/releasese/2006424.
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الموالى للغرب ،وأنتا شسش ىيف بعىا الالجئىين مىن شنظىيم القاعىدة
إلي ىران بىىدعم القاعىىدة واإلرهىىاب الىىدولى عىىام  ،1112وجعل ى
الشصىىعيدى لليى
الشقني ى  ،وكان ى

()1

الوتيىىا

وشصىاعد

اتشتامىا

األمريكيى

المشحىىدة األمريكي ى ه ىاا الشوج ى

ىىغق علىىى إيىران لردعتىىا نوويى ا وايقىىاف البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي لمسىىشوى محىىدود مىىن
األمريكي ى فىىى السىىماح لعىىدد مىىن أع ىىاء القاعىىدة

ردة الفعىىأ اإلي ارنىىي علىىى اتشتامىىا

وحرك قالبان فى العبور والش قيق عبر األ ار ى اإليراني هو نفى هال اتشتاما .
فالوتي ىىا

المشح ىىدة ش ىىرى أن إيى ىران ه ىىى الدولى ى الش ىىى شمث ىىأ أكب ىىر شتدي ىىد إره ىىابى ف ىىى الع ىىالم ،فت ىىى ش ىىهود

اإلرهابين بماليين الىدوت ار فىى حىين شىعبتا يعىانى مىن ظىروف اقشصىادي سىيئ  ،إنتىا شىدعم الجماعىا
اإلرهابيى فىى المنققى مثىأ حىىهب اهلل فىى لبنىان حمىاس والجتىاد اإلسىىالمي فىي فلسىقين ،وشرسىأ أسىىلح
الشيعي فى العىراي ،إيىران شتىدد جيرانتىا بالصىواريخ البالسىشي ،

لحرك قالبان فى أفغانسشان والميليشيا
وشتىىدد اتسىىشقرار العىىالمى برف ىىتا الشىىفافي

يىىاأ برنامجتىىا النىىووي ،باإل ىىاف إلىىى اشتىىام إيىران والعىراي

وكوري ىىا الش ىىمالي بدنت ىىا دوأ شش ىىكأ فيم ىىا بينت ىىا "مح ىىور للش ىىر" وشس ىىعى جاه ىىدة ألم ىىشالك أس ىىلح ال ىىدمار
الشامأ.
وصنف جورم بوش إيران

من "محور الشر" مل كوريا الشمالي والعراي ود لى

ثالثى األوروبي (ألمانيا وفرنسا ،وبريقانيا والوتيا
البل ىد شح ى

المشحدة األمريكيى ) منىا بدايى  1112و ىع

مراقب ى الوكال ى الدولي ى للقاق ى الاري ى  ،حيىىو شم ى

أنششىىار األسىىلح النووي ى  ،وشسىىير هىىال الوكال ى ال ىىمانا

المشرشب ى عىىن هىىال المعاهىىدة

()1

 حمدان الشمرى ،الملف النووى اإليرانى إلى أبن؟؟ ،مجلس األم الكويشى.1117 ، ،.................... -شجدد اتشتاما

األمريكي إليران ،العربي ن .1115 ،
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هىاا

إقام ى هىىاا النظىىام بموجىىب معاهىىدة حظىىر

ال ارجي األمريكىي األسىبي (ريششىارد أرميشىام) عىام  1112أن واشىنقن مىا اهلى

()1

إيىران فىى صىراع مىل

()2

وأعلىىن وهيىىر

قلقى مىن دعىم قتىران

ىداء بالعقوبىىا
إرهابيى  ،مو ىىحا أن اإلدارة األمريكيى شبىىاأ جتىىودا ثنائيى ومشعىىددة األقىراف بى ا

لجماعىىا

وانشتاء بالنداءا
لقد كان

اإلرهابي ومن بينتا شنظيم القاعدة(.)1

المباشرة لوقف دعم إيران للمنظما

أحداو  11سبشمبر الشي داهم

الوتيا

المشحدة األمريكيى فىى عقىر دارهىا علىى يىد عناصىر

شىىري أوسىىقي شنشمىىى فىىى غالبيشتىىا إلىىى دوأ حليفى شقليىىدي ا لتىىا نققى الشىىروع فىىى حملى كفىىاح اإلرهىاب
الشى جعل

نتاياشتا منفشح مكاني ا وهماني ا ،بأ إن هناك ومن دا ىأ دائىرة صىنل القىرار األمريكىي يعشبىر

أحداو الحىادى عشىر مىن أيلىوأ بمثابى التديى الشىى جىاء

بتىا السىماء إلىى الوتيىا

المشحىدة األمريكيى

لششولى بنفستا قيادة الحمل الواسع للشغيير فى منقق الشري األوسق(.)2
وت شىك إن عمليى غىهو العىراي ثىىم احشاللى مىىن قبىىأ الوتيىا
شىىداعياشتا إلىىى كاف ى دوأ المنقق ى  ،وشحديىىدا إي ىران الشىىى كان ى
واتسشراشيجي الشى قد شنجم عنتىا ،اصى وان الوتيىا

المشحىىدة األمريكيى عىام  1112قىىد امشىىد
ش شىىى مىىن الشىىداعيا

المشحىدة فىد جعلى

األمني ى والسياسىىي

مىن إيىران إحىدى دوأ محىور

الشر بعد حربتا على أفغانسشان واسقاق نظام قالبان ،األمر الاى جعلتا شبدو أكثر قلقا من أى مسعى
أمريكىىى للشغييىىر س ىواء فىىى الع ىراي أو فىىى منقق ى الشىىري األوسىىق ،عموم ى ا فىىدن احىىشالأ الع ىراي مىىن قبىىأ
الوتيا

المشحدة عام  1112قد جعأ إيران فى مو ىل ال قىر المباشىر اصى وانتىا أصىبح

إقليمي ىا للوتيىىا
األمريكي أصبح

المشحىىدة بحكىىم سىىيقرة األ ي ىرة علىىى الع ىراي وشحكمتىىا بمنقق ى الشىىري األوسىىق ،فىىالقوا
على حدود إيران الشرقي فى أفغانسشان ،وشمات فى جوار بحر قهوين فى أكثىر مىن

دولى مىىن دوأ اتشحىىاد السىىوفيشي السىىابي ،كمىىا إن جارشتىىا باكسىىشان دولى نوويى ولتىىا عالقىىا
الوتيىىا
()1

المشحىىدة وهىىى شسىىير بإشجىىال عالقىىا

مماثل ى مىىل إسىىرائيأ ،وقىىد شعىىدد

جيىىدة مىىل

األسىىباب الشىىى دفع ى

 -فىىاشح بودامىىوس الشحيىىه الىىدولى ي ىىل الموانىىل أمىىام قت ىران لشك ىريس الشفىىوي اتس ىرئيلى بالمنقق ى  ،مجل ى الم شىىار،

.1116

()2

مجىاورة

 -د .أحمىىد إبىراهيم محمىىود ،األهمى النوويى الجديىىدة بىىين إيىران والوتيىىا

والبحوو اتسشراشيجي  ،األهرام.1115 ،
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المشحىىدة ،م شىىا ار إيراني ى  ،مركىىه الد ارسىىا

الوتي ىىا

المشح ىىدة األمريكيى ى إل ىىى شص ىىعيد حملشت ىىا

ىىد إيى ىران ع ىىامى  ،1114-1112فق ىىد أو ىىح

شقىىو ار األحىىداو الدوليى أن الىىدوأ المارقى قبقى ا لشصىىنيف األمريكىىي أصىىبح
كوريا الشمالي  ،وايران بعد أن قام
وبعد أن حدو شقدم فى العالقا
العسىىكري األمريكي ى

الوتيا

ششمحىىور باألسىىاس حىىوأ

المشحدة بإسقاق كأ من نظام قالبان ونظام صدام حسىين

األمريكي السوري  ،وبالنسب لكوريا الشمالي فإن إمكاني اسش دام القوة

ىىدها أمىىر بىىالع الصىىعوب نظ ى ار لقىىدراشتا العسىىكري  ،فشبقىىى إي ىران التىىدف المحشمىىأ

القريب للتيمن األمريكي على المنقق (.)1
حيىىو أن أي محاول ى مىىن إي ىران لهيىىادة قىىدرشتا القومي ى سىىينشج عن ى عواقىىب سياسىىي علىىى موقىىل أمريكىىا
السياسي واتسشراشيجي في الشري األوسق ،وأن شعاظم القوة اإليراني يقوا التدف األمريكي في شغيير
النظام اإليراني ،ومن هنا ششمسك واشنقن بسياس منل الدوأ غير السائرة فى ركبتا من امشالك وسائأ
القوة(.)2
 :1. 1.1..آليات األعمال السرية

 -1األنمال التخريبية:
يشصاعد التجوم على البرنامج النووي اإليراني من قبىأ الوتيىا

المشحىدة األمريكيى والكيىان الصىتيوني،

حيىىو شقىىود الىىدولشان حملى شتىىدف إلىىى حشىىد المجشمىىل الىىدولي

ىىد إي ىران ،وشعظىىيم الم ىىاوف مىىن قىىر

برنامجتىىا النىىووي ،مم ىا أدى إلىىى إعىىالن إي ىران قرارهىىا باسىىشئناف إنشىىام أجت ىهة القىىرد المركىىهى فىىى شىىتر
يونيىىو  ،1114حيىىو جىىاء الىىك بعىىد شوقيىىل إي ىران فىىى  15ديسىىمبر  ،1112علىىى البروشوكىىوأ اإل ىىافي

()1

 -سعيد رشيد عبد النبى ،القد ار

العسكري اإليراني بين الهعم والوهم ،أوراي أسيوي  ،جامع بغداد ،مركه الدراسا

الدولي  ،العدد ،1111 ،74ص.1

()1

 -محمود حيدر ،اللحظى النوويى بىين إيىران وأمريكىا -احشىدام الميشىا -اسىشراشيجيا ،مجلى شىئون األوسىق ،العىدد ،114
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لمعاهدة منل اتنششار النووي ،الىاى يسىمح للوكالى الدوليى للقاقى الاريى الشابعى لألمىم المشحىدة ،بىإجراء
شفشيش مفاجىء لمنشرشتا النووي  ،لكن ت يمنحتا حي الشفشيش بدون إعىالن مسىبي ودون شحديىد للمكىان
أو الهمىىان فىىى إيىران ،بعكىىس الشفىىويا الىىاى منحى مجلىىس األمىىن الىىدولي للوكالى بىىإجراء أعمىىاأ شفشىىيش
مفشوح ى فىىى الع ىراي قبىىأ الحىىرب ولىىن يمنىىل إي ىران مىىن شقىىوير قىىد ار شمكنتىىا مىىن صىىنل سىىالح نىىووى إاا
لراد

الك ،وألغراا سلمي (.)1

ومنا عام  1114والوتيىا
عقىىابى

المشحىدة األمريكيى ششحىرك اشجىال إصىدار قىرار دولىى يىدعو إلىى إش ىاا إجىراء

ىىد إيىران مىىا لىىم ششعىىاون مىىل المجشمىىل الىىدولى والوكالى الدوليى للقاقى الاريى بالكشىىف عىىن كافى

برامجتا النووي مسشغل بالك حلفاؤها وموقعتا فى مجلس األمن حيو شعمأ على شحريك واعمىاأ نظىام
األمن الجمىاعي حيىاأ إيىران ،كمىا حىدو قبيىأ غىهو العىراي وشىدعو الوتيىا

المشحىدة األمريكيى المجشمىل

الىىدولى إلىىى اش ىىاا كافى الشىىدابير المناسىىب للحيلولى دون حصىىوأ إيىران علىىى أسىىلح نوويى سىىاعي بىىالك
للحد من انششار النشاق النووي وشقوير البرامج النووي للدوأ.
وفىىى الوقى

الىىاى شعلىىن فيى اإلدارة األمريكيى أن الق ىىاء علىىى أسىىلح الىىدمار الشىىامأ هىىو أحىىد أهىىدافتا

األساسىىي  ،شواصىىأ واشىىنقن شقىىوير قىىدراشتا النوويى ففىىى أعقىىاب هيىىادة ميهانيى الىىدفاع األمريكيى السىىنوي
مىىىن  61إلى ىىى ح ى ىوالى  261مليى ىىار دوتر بى ىىدأ

واشى ىىنقن شنفى ىىي على ىىى برنى ىىامج إنشى ىىام األس ى ىلح النووي ى ى

الجديدة(.)2
الشفجي ار المسلح فى النصف األوأ من فبراير عىام  ،1112لىم شكىن هىي العمليىا
األولى الشي شقل في المحافظا

()1
()1

الحدودي اإليراني  ،والشى شسكنتا أقليا

كبيرة غيىر فارسىي العىري ،فقىد

 فتمى هويدى ،إيران فى دائرة التدف ،صحيف األهرام ،مصر ،العدد (1112-2-12 ،)14216م. -شىريف شىىعبان مبىىروك ،البرنىىامج النىووى اإلي ارنىىى :بىين ال ىىغوق األمريكيى والشتديىىدا
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الش ريبيى

اإلسىرائيلي  ،مجلى العصىىر،

سىىبقشتا عمليىىا

قشىىأ مسىىئولين إي ىرانيين وش ريىىب منشىىر

مششىىاب كبي ىرة شىىمل

عناصر انفصالي ششلقى دعم من جتا
العمليا

المشحدة األمريكي كداعم أساسى لتال

بتدف إسقاق نظام إيران.
وفىىى لنىىدن كشىىف

عمليا

ارجي شمثل

بالوتيا

و قىىوق نفىىق بواسىىق

شقىىارير اتسىىش باراشي النقىىاب عىىن معلومىىا
المسلح المعار

لنشر الفو ى ودعم الجماعا

هىىاا النظ ىام لوقىىف مىىا ش ىرال واشىىنقن قموحىىا
المشحىدة األمريكيى شمىوأ الجماعىىا

ششىىير إلىىى قيىىام واشىىنقن بشحويىىأ

لنظام الحكم فى إيران بتدف ال غق على
الشقىىارير أن الوتيىىا

نووي ى غيىىر مشىىروع  ،وقىىد أثبش ى

اتنفصىالي العرقيى المسىلح المنششىرة فىى منىىاقي الحىدود اإليرانيى ،

وقىىد أشىىار صىىحيف صىىاندى شىىايمه اللندني ى فىىى  1117/11/12إلىىى أن جماعىىا

األك ىراد فىىى غىىرب

إيىران ،واألاربيىىبن فىىى شىىماأ الغربىىى ،واأله ىواه العىىرب الجنىىوب الغربىىي ،والبلىىوش فىىى الجنىىوب الش ىرقي،
نفىىاوا عىىدة عمليىىا

ش ريبي ى

ىىد نظىىام الحكىىم فىىي إي ىران بشح ىريا وش قىىيق وشمويىىأ مىىن قبىىأ أجت ىهة

الم ىىاب ار األمريكي ى  ،وان التجمىىا
األقليىىا

األ يى ىرة فىىى إي ىران ششنىىاغم م ىىل الجتىىود األمريكي ى إلمىىداد وش ىىدريب

العرقي ى فىىى إي ىران لهعهع ى اسىىشقرار النظىىام اإلي ارنىىي ،ولىىم شكىىن األحىىداو الش ريبي ى الشىىى وقع ى

دا ىىأ إي ىران فىىى الشىىتور األ ي ىرة مىىن عىىام  1112وليىىدة م ققىىا
األمريكي الجسيم الشى وقع

أمريكي ى جديىىدة ردا علىىى ال سىىائر

فى العراي(.)1

 -1دن األق يات المعارضة:
شسىشند ال قى األمريكيى فىى شىكلتا األساسىي إلىىى اسىشغالأ ات شالفىا
المحافظىىا

اإليراني ى الحدودي ى  ،ومىىا لل ى

إلي ى مىىن سىىوء أح ىواأ سىىكان هىىال المحافظىىا

السياسي واتقشصادي واتجشماعي  ،فى إثارة ات قرابا
()1

العرقيى والماهبيى المشواجىدة فىىى

 -حس ىىام س ىىويلم ،شص ىىاعد الح ىىرب غي ىىر المعلنى ى ب ىىين الوتي ىىا

ىد السىلقا
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اإليرانيى فىى هىال المحافظىا

المشح ىىدة وايى ىران ،م ش ىىا ار

السياسي واتسشراشيجي  ،األهرام ،العدد ،51لعام  ،1117ص.91-51

علىىى األصىىعدة

إيرانيى ى  ،مرك ىىه الد ارس ىىا

وبما يؤدى بتا إلى الشورق فى صراعا

دا لي (إيراني  -إيراني ) مما يؤدى إلى انشغاأ حكوم قتران

اتنكفاء على ااشتا إل ماد هال ات قرابا  ،وبىالك شبشعىد عىن الشىد أ فىى العىراي ومنىاقي أ ىرى مىن
الشري األوسق(.)1
وظتىر هىىاا الىىدعم فىى عىىدة مؤشى ار مىىن بينتىا :احش ىىان حسىىين مصىقفى ال مينىىى ،حفيىىد ليى
اهلل ال مين ىىى هع ىىيم الث ىىورة اإلس ىىالمي ال ارح ىىأ ،إث ىىر قدومى ى إل ىىى العى ىراي بع ىىد اتح ىىشالأ ،وان اهلى ى ف ىىى أح ىىد
القصور ،واتسشفادة من شصريحاش بإعشبار "وتي الفقي " الشي يقوم عليتا النظام فى قتران.

 : 2 .1.1..اآلليات األمريكية للضغط على الربنامج النووي اإليراني
وبنىىاء علىىى مىىا سىىبي شقديمى نسىىش لص اةليىىا

األمريكي ى لل ىىغق علىىى البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي بعىىدة

نقاق-:

 : 0.1.2.2.2ب اء موقف دولى ضد البر امج ال ووي اإلي ار ي
نجح

اإلدارة األمريكي فى إقناع وهراء ارجي الدوأ الصناعي الثماني الكبرى فى العالم فى

اجشمىىاع فىىى بىىاريس فىىى  ،1112/2/12بىىدن يش ىىمن الشقريىىر الصىىادر عىىن اتجشمىىاع الشعبيىىر بقىىوة عىىن
القلي الىدولى مىن البرنىامج النىووي اإلي ارنىي ،وشحميىأ إيىران مسىئولي قمدنى المجشمىل الىدولي وو ىل حىد
للشساؤت

المثارة بشدن هاا البرنامج ،وقالبوا إيران أن شقوم بمباد ار من أجأ اسشعادة الثق بتىا ،والىك

من الأ الشوقيىل علىى البروشوكىوأ اإل ىافى للحىد مىن انششىار األسىلح النوويى  ،واحشىرام بنىودل ،وقبىوأ

()1

 -عمى ىىر محمى ىىد الشى ىىيخ ،اإلدارة األمريكي ى ى ألهم ى ى للبرنى ىىامج النى ىىووى اإلي ارنى ىىى بعى ىىد أحى ىىداو سى ىىبشمبر  ،1111رسى ىىال

ماجسشير ،القاهرة ،ص.172
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اةلي ىىا

الدوليى ى ال اصى ى بالرقابى ى والشفش ىىيش عل ىىى البرن ىىامج الن ىىووي اإلي ارن ىىي حش ىىى شك ىىون ه ىىال الرقابى ى

كامل (.)1
كمىىا شقىىود الوتيىىا

المشحىىدة حمل ى شىىديدة

ىىدها وشعظىىيم

ىىد إي ىران شتىىدف إلىىى حشىىد المجشمىىل الىىدولى

الم ىىاوف مىىن برنامجتىىا النىىووي ،فىىى ظىىأ شقىىارير م ابراشيى أمريكيى ششىىير إلىىى أن إيىران سىىشمشلك القنبلى
النوويى بحلىىوأ عىىام  ،1117فمارسى

ىىغوق ا علىىى المجشمىىل الىىدولى حشىىى قلبى

رفل السري عن برنامجتا النووي وهو ما اسشثمرش الوتيا
بالسىىعى إلىىى اسىىش دام برنامجتىىا النىىووي ألغىراا عسىىكري

عىىدة دوأ مىىن إيىران
د إيران باشتامتا

المشحدة واسرائيأ للدعاي

ىىد إسىرائيأ ،والوجىىود األمريكىىي فىىى منققى

القوفىىاه برسىىيا الوسىىقى ومنقق ى الشىىري األوسىىق ،وعلي ى فقىىد سىىع

أمريكىىا باتسىىشغالأ المجشمىىل الىىدولى

وأجتهش ل دم مصالحتا القومي وال اص ولحماي أهدافتا فى منقق الشري األوسق والك من ىالأ
ال غق على مجلس األمن الدولى والوكال الدولي للقاق الاري إلصىدار عقوبىا
األصعدة اتقشصادي والسياسي والشتديد بالعهل الدولي
أن ىىم

ملهمى علىى م شلىف

د إيران شعيي شقويرها للبرنامج النووي(.)2

إي ىران تشفاقي ى منىىل انششىىار األسىىلح النووي ى  ،وأظتىىر حرص ى ا علىىى المقالب ى بجعىىأ الشىىري

األوسق منققى

اليى مىن أسىلح الىدمار الشىامأ ،وعبىر مىل دوأ أ ىرى عىن شحفظىا

شجىال المىد الىال

نت ىىائى لالشفاقيى ى  ،وم ىىن ث ىىم ف ىىإن ك ىىأ الم ارف ىىي النوويى ى الش ىىى يش ىىمنتا البرن ىىامج اإلي ارن ىىي ش
ىىمانا

ىىل لنظ ىىام

(رقابى ) الوكالى الدوليى للقاق ى الاريى  ،وشفىىشح أبوابتىىا لفىىري الشفشىىيش الشابعى لتىىا بصىىورة اعشىىاد

براء الوكال قبأ ان يشغير الموقف منا مايو  1112على وصىفتا بدنتىا مثاليى  ،فلىم شثىر إيىران مشىاكأ

()1

 -أحمىىد إب ىراهيم ،هىىأ يكىىون الملىىف النىىووى سىىبب ا لحىىرب بىىين إي ىران والوتيىىا

()1

 -على المليجى على ،األهم النووي اإليراني  ،مرجل سابي.

يونيو ،1112 ،ص.116-111
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المشحىىدة.؟ م شىىا ار إيراني ى  ،العىىدد22

على غرار ما أثارش كوريا الشمالي على سىبيأ المثىاأ فىى الشسىعينا

بشىدن ع ىويشتا فىى معاهىدة منىل

اتنششار النووي ،رغم ال غوق الشى ششعرا لتا أنشقشتا النووي (.)1
ولكن ظأ القلي األمريكي قائما

د البرنامج اإليراني على الرغم من قيام قتران بنفيتا المشكرر أنتا ت

شسىىعى ألمىىشالك السىىالح النىىووي وأدى هىىاا القلىىي إلىىى ممارس ى
برلي ىىا

مشع ىىددة ل ىىردع إيى ىران ع ىىن برنامجت ىىا الن ىىووي ،وحاولى ى

ىىغوق أمريكي ى علىىى المجشمىىل الىىدولى
ال ىىغوق األمريكيى ى الثنائيى ى م ىىل اتشح ىىاد

األوروبى على الدوأ الكبرى األ رى فى مجلس األمن شمتيدا إلعماأ نظام األمن الجمىاعى حيىاأ هىال
األهمى ى كم ىىا ه ىىو ح ىىاأ أهمى ى ال ل ىىيج األول ىىى ل ىىيس لمص ىىلح ش ىىعوب المنققى ى وانم ىىا لمص ىىلح األه ىىداف
والمصالح األمريكي ولحماي الحليف الشاري ى لتا (إسرائيأ).
وحوأ األهم النووي اإليراني أشار الشحليأ األمريكي الصادر بعنوان (إيران شقوأ أن برنامجتىا
النىىووي لالسىىش داما
ال قىوا

السىىليم ولكىىن شىىاريخ ال ىىداع اإلي ارنىىي يثيىىر الشىىكوك) حيىىو يشنىىاوأ ه ىاا الشحليىىأ

العديىىدة الشىى أش ىىاشتا إيىران بتىىدف قمدنى الم ىىاوف الدوليى شجىىال برنامجتىىا النىىووي مثىىأ فىىشح

منشىىرشتا النوويى الكبىىرى أمىىام المفششىىين الىىدوليين ووسىىائأ اإلعىىالم العالميى  ،باإل ىىاف إلىىى أن مثىىأ هىىال
ال قوا

شبدو غير مشجع بما يكفى ومشناق ى مىل قىوا

أ ىرى مثىأ اكششىاف وجىود أنشىق نوويى

سري إليران منا سنوا .

 : 2.1.2.2.2الضغط األمريكي ن ى الجا ب الروسى
فقد أصبح البرنامج النىووي اإلي ارنىي بنىدا ثابشىا فىى كافى اللقىاءا

الرسىمي األمريكيى  -الروسىي ،

حيىىو يثيىىر المسىىئولون األمريكيىىون هىىاا المو ىىوع دائمى ا مىىن أجىىأ إقنىىاع نظىرائتم الىىروس بوقىىف شعىىاونتم
النىىووي م ىىل إيى ىران ،ف ىىى ح ىىين أن الحكومى ى الروس ىىي ششمسىىك بت ىىاا الشع ىىاون لم ىىا يجلبىى لت ىىا م ىىن مكاس ىىب
()1

 -محم ىىد عب ىىد الس ىىالم ،اتس ىىئل المعلقى ى ح ىىوأ البرن ىىامج الن ىىووى اإلي ارن ىىى ،مجلى ى السياسى ى الدلويى ى  ،مرك ىىه الد ارس ىىا

السياسي واتسشراشيجي  ،مؤسس األهرام ،مصر العدد ( ،)124أكشوبر 1112م.221 ،
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اقشص ىىادي بالغ ى ى األهمي ى ى  ،وبالىىىاا

فى ىىى ظىىىأ األهمى ى اتقشص ىىادي المهمن ى ى الشىىىى ششعى ىىرا لتى ىىا روسىىىيا

اتشحادي .
إاا كانى ى

الوتي ىىا

المشح ىىدة ششجى ى نح ىىو شش ىىديد

ىىغوقتا عل ىىى إيى ىران ف ىىإن الحكومى ى الفدراليى ى

الروسىىي شسىىير وجت ى معاكس ى  .فتىىى لىىم شؤكىىد فقىىق حىىي إي ىران فىىى أمىىشالك المفاعىىأ النىىووي لألغ ىراا
المدنيى  ،بىأ أنتىىا شعمىأ أي ى ا علىى شقىىوير اشفاقياشتىا الثنائيى الشقنيى بشىىكأ يجعىأ منتىىا ال ىامن الىىدولى
الفعلىىى للبرنىىامج اإلي ارن ىىي النىىووي .وأمى ىا واشىىنقن ،فت ىىى لىىم شع ىىد شتىىدد باس ىىشعماأ العقوبىىا

اتقشصى ىادي

وحسب ،وانما شاكر بدنتا سشنقأ ملف األهم النووي اإليراني إلىى مجلىس األمىن الىدولى للحصىوأ علىى
إدانى كمىىا حىىدو فىىى السىىابي مىىل العىراي ،ممىىا يمتىىد القريىىي تسىىش دام القىىوة العسىىكري  .ومىىن جتشى رأى
مىىدير الوكالى الدوليى للقاقى الاريى محمىىد البرادعىىى أن هىىاا المسىىعى سىىابي ألوانى  ،وأنى قىىد يثيىىر نشىىائج
عكسي .
فمنا الثمانينا
ففىىى منشصىىف الشسىىعينا

أنشقأ الشعاون بينتما إلى شعاون شقنى رفيل المسشوى فى مجات
عقىىد

غير عسكري ،

روسىىيا اشفاق ى ا مىىل إي ىران لشنفيىىا مشىىروع بنىىاء مفاعىىأ نىىووى فىىى مينىىاء

"بوشتر" المقأ على ال ليج ،ورغم القلي األمريكي فقد شمسك الروس بالم ي فى بنائ مل الشدكيد من
جانبتم بدن الجانب اإليراني لن يحصأ من جراء هاا المشروع على أى دعىم فىى قد ارشى علىى ش صىيب
اليورانيوم الاى قد يشيح ل صنل قنبل اري فى المسشقبأ ،وفى إقار دعم شعاون اسشراشيجى بعيد المىدى
فىىى مجىىات

عىىدة ،أبرههىىا شوثيىىي الشعىىاون الشقنىىى الروسىىى اإلي ارنىىي ،حيىىو أحشلى

الشكنولوجيىىا العسىىكري

المكانى األولىىى ،ثىم شقىىور هىىاا الشعىاون ليشىىمأ المجىاأ النىىووي غيىىر العسىكرى ،مىىل الشدكيىد الروسىىى بىىدن
هاا الشعاون ت يشعارا مل بنود معاهدا
()1

نهع السالح(.)1

 -نبيل ى األصىىفتانى ،مسىىشقبأ الشعىىاون الروسىىى اإلي ارنىىى فىىى

الدراسا

السياسي واإلسشراشيجي  ،األهرام ،العدد (.1111 ،)144
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ىىوء الشعىىاون األ يىىر ،مجل ى السياس ى الدولي ى  ،مركىىه

الرئيسى ىيي الوتي ىىا

وف ىىى القمى ى الش ىىى جمعى ى

المشح ىىدة األمريكيى ى وروس ىىيا ف ىىى س ىىبشمبر ،1112

شجنىىب ال ىرئيس الروس ىى اتنسىىياي لىىف حمل ى ال ىىغوق الدولي ى الشىىى شقودهىىا واشىىنقن مىىن أجىىأ إحال ى
البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي إلىىى مجلىىس األمىىن ،وأكشفىىى بشوجي ى الىىدعوة إلىىى القىىادة اإلي ىرانيين إلىىى الشعىىاون
الكام ىىأ م ىىل الوكالى ى الدوليى ى للقاقى ى الاريى ى م ىىن أج ىىأ الكشى ىف ع ىىن برنامجت ىىا الن ىىووي ،وشدكي ىىد أغ ار ى ى
السلمي ( ،)1وكأ ما وعد بى هىو سىحب اليورانيىوم الم صىب مىن مفاعىأ "بوشىتر" أوتا بىدوأ إلىى روسىيا،
وهو ما يحجب عىن إيىران قىد ار إنشىام القنبلى النوويى ( .)2ولكىن بىدأ
أمريكىي حيىاأ عىدد مىن البرنامجىىا

شظتىر مؤشى ار شقىارب روسىى -

الدوليى السىا ن  ،صوصى ا ملىىف إيىران النىووي عىام  .1117وكىىان

بوشين هاجم واشنقن بقوة لنااك واشتمتا بالسعى إلى التيمن على العىالم ،واعشبىر هىاا الموقىف الروسىى
بوادر حرب باردة جديدة ،صوص ا أن أقشرن بإعالن موسكو نيشتا شقوير قدراشتا الدفاعيى والتجوميى ،
رقدا عل ىىى شتدي ىىد محشم ىىأ بس ىىبب نواي ىىا واش ىىنقن نشى ىر أنظمى ى دف ىىاع ص ىىارو ي عل ىىى مقربى ى م ىىن الح ىىدود
الروسي فى أوروبا
أعلنى

()3

أمىا مقدمى الشقىارب روسىى  -أمريكىى علىى صىعيد البرنىامج اإلي ارنىي شحديىدا ،إاا

موسىىكو فجىىدة عىىن وجىىود الفىىا

ماليى مىىل إيىران وقىىرر شدجيىىأ إرسىىاأ أربعىىين قنى ا مىىن الوقىىود

النووي الالهم لششغيأ محق "بوشتر" إلى أجأ غيىر مسىمى ،وا ىاف إلىى ش اهيىد الشىكوك بنوايىا قتىران،
صوصىا بعىىد شسىىرب معلومىىا

ببىىدء اإليىرانيين ششىىييد محقى نوويى جديىىدة فىىى شىىكأ منفىىرد ،وت ي فىىى

المس ىىئولون ال ىىروس ح ىىاأ اإلحب ىىاق الش ىىى ول ىىدها إصى ىرار اإليى ىرانيين عل ىىى شجاه ىىأ النص ىىائح الروس ىىي ف ىىى
الشعامأ مل الوكال الدولي للقاق الاري ومقالب المجشمل الدولي .ومن هنىا ش اهيىد

احشمىات

الشقىارب

األمريكي الروسى حىوأ البرنىامج النىووي اإلي ارنىي والشوصىأ بتىاا الشقىارب إلىى عقىد صىفق بىين الجىانبين

( - )1صحيف األهرام ،مصر ،العدد (.1112 -11 - 2 ،)41671
()2
()1

 صحيف األهرام ،مصر ،العدد (.1112 – 11 – 5 ،)41674 -شىريف مبىىروك شىىعبان ،هىىأ بىىدأ

روسىىيا بىىاش لى عىىن إي ىران؟ م شىىا ار إيراني ى  ،مركىىه األه ىرام للد ارسىىا

واإلسشراشيجي  ،األهرام ،العدد  51مايو .1117
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السياسىىي

ولكن دون الر وخ الروسي لل غق األمريكي فىى المسىاوم للش ارجىل عىن الشعىاون النىووي مىل إيىران فىى
مقابأ شناهت

أمريكي فى الدرع الصارو ى.

ششمثأ ال غوق األمريكي على روسيا فى الش لى عن الشعاون النووي مل إيىران باإلعشمىاد علىى
نشر الدرع الصارو ي الموجت

ىر للمصىالح القوميى
د روسيا فى شري أوروبا مما يشكأ شتديىدا مباش ا

لروسىىيا ،واشىىعاأ سىىباي شسىىلح مىىن جديىىد .وش قىىق اإلدارة األمريكيى إلىىى نشىىر نظىىام رادار فىىى جمتوريى
الششىىيك ول ىىر م ىىاد للصىواريخ فىىى بولنىىدا بحلىىوأ عىىامى  1111و  1111بىىدعوى حمايى حلفائتىىا فىىى
"الناشو" من صواريخ "دوأ مارق " مثأ إيران وكوريا الشمالي (.)1

 : 1.1.2.2.2حث االتحاد األوروبي ن ى ممارسة الضغوط ن ى إيراش
حيىىو إش ىىا اتشحىىاد األوروبىىي موقفى ا مششىىددا حيىىاأ البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي مىىن ىىالأ مقالبى
إي ىران بالسىىماح للفريىىي الىىدولى الشىىابل للوكال ى الدولي ى للقاق ى الاري ى بىىالشفشيش الىىدقيي لمنشىىرشتا النووي ى ،
وشؤيد بعا الدوأ األوروبي م صص لإسش دام السلمى ،كما جاء الموقف األوروبى مشفىي مىل المبىدأ
األمريكىىي المش ىىمن بإسىىش دام القىىوة قىىد يكىىون

ىىرورى حىىين شفشىىأ الدبلوماسىىي فىىى معالج ى الشتديىىدا

الناجم عن أسلح الدمار الشامأ ،وش من الموقف األوروبى ألوأ مرة باإلشارة إلى الشحىرك العسىكرى
المحشمأ

د إيران.
ونظ ار للظىروف اإلقليميى المشدا لى فىإن الوتيىا

المشحىدة ش شىى أن يكىون د ىوأ إيىران النىادي

النىىووي العسىىكري سىىوف يشىىكأ شحىىوت اسىىشراشيجيا متم ىا فىىى منقق ى ال لىىيج والشىىري األوسىىق ،قىىد ي ىىأ
بالشواهنىىا

والشرشيبىىا

الش ىى نجح ى

فىىى بنائتىىا ل ىىمان شىىدفي الىىنفق وحماي ى منابع ى مىىن جت ى  ،ولحماي ى

إس ىرائيأ مىىن جت ى أ ىىرى ،ممىىا جعلتىىا شسىىعى إلىىى إش ىىاا إج ىراءا

وقائي ى شمنىىل مثىىأ هىىاا الشحىىوأ ،وفىىى

( -)1محمىىد عبىىد الس ىىالم ،األسىىئل المعلق ى حىىوأ البرنىىامج اإلي ارنىىى ،مجلىى السياسىى الدوليىى  ،مركىىه الد ارسىىا
واإلسشراشيجي  ،مؤسس األهرام ،مصر العدد (.1112 ،)124
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السياسىىي

الوق ى

ااش ى ا ىىقر إلىىى شقىىديم شنىىاهت

إسىىشراشيجي فيمىىا يشعلىىي بالموافق ى علىىى أمىىشالك إي ىران للقاق ى

النوويى ى الس ىىليم دون أكشم ىىاأ دورة إنش ىىام الوق ىىود الن ىىووي ف ىىى إيى ىران

()1

ويعشب ىىر إع ىىالن اإلدارة األميركيى ى

المشواصأ أن كأ ال يا ار مفشوح فى الشعامأ مل إيران ،بما فى الك ال يار العسكرى ،واشىاع أجىواء
الشتديد والحرب الشى ش يم على منقق ال ليج بشكأ اص ،أمى ار يىد أ فىى بىاب ال ىغوق الدبلوماسىي
وشش ىىجيل إيى ىران عل ىىى أ شي ىىار اتشجاه ىىا
الشحليال

أن ثم إشكاليا

وعقبا

األق ىىأ كلفى ى ف ىىى ح ىىأ أهمى ى ملفت ىىا الن ىىووي ،كم ىىا شفي ىىد م شل ىىف

شحيق بالقرار األمريكي ،الاى يتدف إلى وقىف الشقىدم اإلي ارنىي فىى

مجاأ القاق النووي .
باإل اف إلى ما اكىر لنفى ا فىإن الوتيىا

المشحىدة األمريكيى سىع

علىى حىو األشحىاد األوروبىى

على ممارس ال غق على إيران ،حيو يشج الجانب األوروبىى إلىى العمىأ علىى إنتىاء البرنىامج النىووي
اإليراني دون السماح للجانىب اإلي ارنىي بإ اهلى الشىكوك حولى أو محاولى الوصىوأ إلىى حىأ وسىق ي ىمن
عوامأ األمان والسلمي لتاا البرنامج.
قبيعى ى ى السياسى ى ى األوروبيى ى ى شمي ى ىىأ نح ى ىىو الجت ى ىىود الدبلوماس ى ىىي وشوظي ى ىىف األدوا

وال ي ى ىىا ار

اتقشصادي  ،كما إنتا غالب ا ما ششسم بشباين الموافي ولكن فى إقار واحد للعمىأ فنجىد الموفىي البريقىاني
داعم ومؤيد للموقف األمريكي الاى ينادى بالوقف الكامأ لش صيب اليورانيوم ووقف جتود إيران علىى
صىىعيد إنشىىام الوقىىود النىىووي ،كمىىا ششبنىىى بريقانيىىا الموقىىف األمريكىىي القىىائم علىىى الشعامىىأ مىىل البرنىىامج
النووي اإليراني

من ملفا

كحهم واحىدة ت شنفصىأ شحى

أ رى مثأ موقف إيى ارن مىن عمليى السىالم فىى الشىري األوسىق ،واإلرهىاب
عنىوان كبيىر هىو البرنىامج النىووي اإلي ارنىي وممىا ت شىك فيى أن الشعامىأ

مل كأ شلك البرامج دفع واحدة وربقتا بع تا يستأ لق األوراي ويهيد مىن ال ىغوق علىى إيىران مىن

()1
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كاف اإلشجاها ( .)1وكان

الجتود األوروبي قد أسفر عن شوقيل إيران على البروشوكوأ اإل افى فىى

عام  1112ثم شوقيل باريس فى نوفمبر  1114والاى شلشهم إيران بموجب بىالشوقف الشىام والشىامأ لكافى
أنش ىىق البرن ىىامج الن ىىووي قيلى ى فشى ىرة المفاو ىىا
اتسىىشمرار فىىى عمليىىا

م ىىل الشرويك ىىا األوروبيى ى  ،وبحي ىىو شمشن ىىل قتى ىران ع ىىن

ش صىىيب اليورانيىىوم أو ششىىغيأ أجت ىهة القىىرد المركىىهى ،والىىك فىىى مقابىىأ شعتىىد

الشرويكا بشقديم الدعم الشكنولوجي إليران فى مجاأ اإلسش دام السلمى للقاق النوويى  ،إلىى جانىب شجنىب
إحال البرنامج النووي اإليراني إلى مجلس األمن والعمأ على إنتاء عهل قتران السياسي واتقشصىادي
عن العالم الغربى(.)2
يسش لص من الشوج األوروبي بدن قائم على

رورة إعقاء الفرص للحأ الدبلوماسىي لألهمى

دون الشسرع فى ال يار العسكري واسش دام القوة فى ردع البرنامج النووي اإليراني من الشقور والوصوأ
إلىىى درج ى عالي ى م ىن الشقني ى النووي ى  .وشمثىىأ النقىىاق الشالي ى سياس ى الوتيىىا

المشحىىدة فىىى ال ىىغق علىىى

المجشمل الدولى:
 -1ششكيأ شحالف دولى لفرا عقوبا

د إيران.

أقشصادي

 -1حشد الدعم الدولى إلهال نظام الحكم اإليراني الداعم لإرهاب الدولى والمنظما
 -2شعبئ ى الحلف ىاء الىىدوليين للوتيىىا

اإلرهابي .

المشحىىدة مىىن أجىىأ أحش ىواء إي ىران وردعتىىا عىىن شتديىىد األمىىن الىىدولى

سواء على بعدل اإلقليمى أو العالمى.
 -4و ىىل سىىيناريو ال ىرب العسىىكري المحشمل ى

ىىد إي ىران علىىى جىىدوأ أعمىىاأ مجلىىس األمىىن إلش ىىاا

الشدابير الالهم بوجب الفصأ السابل من الميثاي وشفعيأ نظام األمن الجماعى.
()1

 -أسام فاروي م يمر ،الملف النووى اإليرانى بين الشرويكا األوروبي وال غوق األمريكي  ،م شا ار إيراني  ،مركىه

()1

 -أسام فاروي م يمر ،مصدر سابي.

للدراسا

السياسي واإلسشراشيجي  ،األهرام.1112 ،
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ولم شد ر بموجب المشحدة جتدا فى حشد المجشمل الدولى والمنظما

الدولي

د إيران بتىدف

حصىىارها وعهلتىىا عىىن المجشمىىل الىىدولى ممىىا يعنىىى فىىى نتاي ى المقىىاف شكثيىىف ال ىىغوق علىىى قت ىران
لمراجع مواقفتا من الق ىايا السىابق ووقىف برنامجتىا النىووي .ولعىأ نمىوام البرنىامج النىووي الليبىى هىو
النموام الحا ر فى اهن واشنقن .فالرئيس األمريكي بوش ت يمأ من شكرار مقول أن اسششعار ليبيا
لجدي الوتيا

المشحدة فى وقف البرنامج النووي الليبى هو الاى دفعتا إلى وقىف الىك البرنىامج وشسىليم

معداش ى إلىىى واشىىنقن .غي ىر أن واشىىنقن شعلىىم أن الظىىروف المحيق ى بالبرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي ش شلىىف
شمام ا عن شلك الشى كان

شحيق بالبرنامج النووي الليبى ،وبالشالى فمىن المسىشبعد أن شسىير قتىران علىى

نفس قى قرابلس فى هاا البرنامج وقد لجد
فاسش دم

الوتيا

المشحىدة إلىى عىدة أدوا

لل ىغق علىى قتىران

األداة الدبلوماسي للشتديىد بشحويىأ البرنىامج النىووي اإلي ارنىي إلىى مجلىس األمىن ،وسىع

حشد الدوأ األوروبيى ( اصى بريقانيىا) لشبنىى نفىس الموقىف األمريكىي ،وحاولى
الدولي للقاق الاري إلش اا موقف يدين قتران ،وعندما أو ح

إلىى

ال ىغق علىى الوكالى

الوكال أن ت يوجد دليأ قاقل علىى

أن البرنامج النووي اإليراني يسعى إلنشام أسلح نووي  ،وأن المقلوب مىن قتىران هىو إبىداء المهيىد مىن
الشىفافي والو ىوح للعىىالم حىوأ برنامجتىا النىىووي ،أشتمى
البرادعى بدنى يحمىأ نوايىا قيبى شجىال إيىران وصىل

واشىىنقن رئىيس الوكالى الدوليى الىدكشور محمىىد

إلىى القىدر الىاى جعلى يعقىى نصىائح للدبلوماسىيين

اإليرانيين حوأ كيفي العمأ والشصرف فيما ي ص البرنامج النووي اإليراني.
األداة األ ىىرى ،ه ىىى األداة العس ىىكري حي ىىو ه ىىدد
إلجتىىاا المشىىروع النىىووي اإلي ارنىىي ،بىىأ س ىرب

الوتي ىىا

المشح ىىدة بشوجيى ى

ى ىرب عس ىىكري وقائيى ى

للصىىحاف أن موعىىد شلىىك ال ىرب قىىد شقىىرر فىىى يونيىىو
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( 1112موعد إجراء اإلنش ابا

الرئاسي فى إيران) وأن هناك وحدا

أمريكي

اصى فىى دوأ مجىاورة

إليران شعمأ منا شتور اسشعدادا لشحقيي الك التدف(.)1

 : 2..مستقبل الشرق األوسط يف ظل الربنامج النووي اإليراني
يسىىلق هىىاا المبحىىو مىىن الد ارسى ال ىىوء علىىى مسىىشقبأ البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي علىىى
السيناريوها

المقروح على ساح العالقا

ىىوء شحليىىأ أهىىم

اإليرانيى األمريكيى  ،مىن ىالأ ثالثى مقالىب يىدشى األوأ

منتا ليعرا سيناريو ال رب األمريكي  ،أما المقلب الثاني فيشناوأ سيناريو الشعايش مل إيران النووي ،
في حين يعرا المقلب الثالو من هاا المبحو سيناريو الصفق المشبادل .
والواق ىىل أنى ى عن ىىد و ىىل رؤيى ى مس ىىشقبلي تحشم ىىات

شق ىىور البرن ىىامج الن ىىووي اإلي ارن ىىي والجت ىىود

الدبلوماسىىي المباول ى  ،فىىإن الىىك يشوقىىف علىىى عىىدة عوامىىأ منتىىا ،كيفي ى شعامىىأ أق ىراف األهم ى  ،اص ى
الوتيىا

المشحىىدة وايىران مىىل الشقىىو ار الم شلفى للملىىف النىووي ،فإمىىا أن يكىىون الشعامىأ بالشصىىعيد األمىىر

الاى يىؤدى إلىى الشسىوي السىلمي  ،وثىانى هىال العوامىأ يكمىن فىى الشقىو ار اإلقليميى أو الشقىو ار علىى
المسىىشوى الىىدا لي لكىىال الق ىرفين ،باإل ىىاف إلىىى موقىىف القىىوى اإلقليمي ى والدولي ى مىىن شقىىو ار البرنىىامج
النووي اإليراني.
شتد

األهم النووي اإليراني شقو ار نوعيا بالع األهميى مىل صىدور قىرار مجلىس أمنىاء الوكالى

الدولي للقاق الاري فى  14سبشمبر  ،1112والاى ش ىمن إدانى وا ىح إليىران تنشتاكتىا اتلش اهمىا
المفرو ى عليتىىا بموجىىب معاهىىدة منىىل اتنششىىار النىىووي ،فىىالمجشمل الىىدولي ت يعىىارا حصىىوأ إي ىران
عل ىىى الق ىىد ار النوويى ى أو القاقى ى النوويى ى السى ىلمي  ،ولك ىىن يج ىىب أن يك ىىون ال ىىك مقاب ىىأ الحص ىىوأ عل ىىى
مانا
()1

بعدم شحوأ البرنامج النووي اإليراني إلى برنامج عسكري.
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األهم في العام 1117م مفشوح على ال يا ار كافى باعشبىار أن عناصىر األهمى

إن اشجاها

نفسىىتا مشحرك ى غي ىىر ثابش ى  ،ششغي ىىر وششقلىىب بش ىىكأ س ىريل ومفىىاجئ ،اعشم ىىادا علىىى الح ىىد مىىن المنا ىىا
اإلقليمي والدولي والشقو ار الشى شق أر على أوراي كأ مىن قتىران وواشىنقن ،اصى فيمىا يشعلىي بىدارع
إي ى ىران اإلقليمي ى ى فى ىىى منقق ى ى ال لى ىىيج العربى ىىي ،والى ىىدوأ المجى ىىاورة ،تسى ىىيما فى ىىى الع ى ىراي وسى ىىوريا ولبنى ىىان
وفلسقين(.)1
ششج ى األهم ى الحالي ى بىىين قت ىران والغىىرب نحىىو مهيىىد مىىن الشىىدهم ،حيىىو ت يوجىىد قريىىي سىىتأ
لل روم من المدهي النووي اإليراني ،فإيران الشى شجعتا الو ل فى العرا واترشفاع فى أسعار النفق،
إ اف إلى مجموع مىن العوامىأ األمنيى والقوميى شصىر علىى حقتىا فىى شكىوين القىد ار ال اصى بىدائرة
كاملى ى للوق ىىود الن ىىووي ،بم ىىا ف ىىى ال ىىك الق ىىدرة على ىى ش ص ىىيب اليوراني ىىوم .إن الشع ىىرف عل ىىى لف ىىاي الشق ىىور
المحشملى لألهمى النوويى اإليرانيى بىىدأ منىىا إصىىدار القى ار ار الدوليى

ىىد البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي ،ومىىا

شعكس هال الق ار ار من دتت

هام بشىدن شقىور موقىف الىدوأ األع ىاء فىي األمىم المشحىدة ،وهىو مىا

يقرح العديد من السيناريوها

الشى يمكن أن يش اها مسار البرنامج النووي اإليراني دولي ا ،إن البرنىامج

النىىووي اإلي ارنىىي سىىيشرك انعكاسىىا
المهيد من الشصعيد األمريكي
الشتديىىد بشوجي ى

متم ى ومىىؤثرة علىىى مس ىشوى دوأ الشىىري األوسىىق فىىى حال ى حىىدوو
د البرنامج النووي ،من الأ العقوبا

ىرب عسىىكري للمنشىىر

اتقشصادي أو حشىى مىن ىالأ

النووي ى اإليرانيى  ،أو فىىى حال ى امىىشالك إي ىران للسىىالح النىىووي.

ومن المشوقل أن يد ا هاا البرنامج النووي اإليراني أكثر مىن سىيناريو لالنشتىاء وال ىروم مىن أهمشى ومىن
ذه السي اريو ات-:
 -1سي اريو الضربة العسكرية.
()1

 -علىى حسىىين بىاكير ،األهمى األميركيى – اإليرانيى فىىى العىام  : 1117اتشجاهىىا

شري أوسقي العدد .1116 ،41-41
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وال يىىا ار  ،مجلى د ارسىىا

شىىئون

 -2سي اريو التعاوش وقبول إي ارش دوليا كدولة ووية.
 -1سي اريو الصفقة المبادلة بيش الواليات المتحدة وايراش.
وعلي ى فىىإن هىىاا المبحىىو يلقىىى ال ىىوء علىىى بعىىا السىىيناريوها

المسىىشقبلي فىىي الشعامىىأ مىىل

برنىامج إيىران النىووي فىي إقىار نظىام األمىىن الجمىاعي ،والىك مىن ىالأ المقلىب األوأ يشعلىي بسىىيناريو
ال رب العسكري األمريكي لمنشر

إيران النووي .

 1.2..سيناريو الضربة األمريكية
هىىاا السىىيناريو يرجىىل إلىىى شحقيىىي أهىىداف محىىددة وهىىى شىىدمير البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي والبني ى
الشحشي المشعلق ب  ،إسقاق النظام السياسى اإليراني ،شفعيأ نظام األمىن الجمىاعي بإعمىاأ بنىود الفصىأ
الس ىىابل م ىىن الميث ىىاي لص ىىالح شحقي ىىي وحمايى ى المص ىىالح األمريكيى ى ف ىىى المنققى ى  .وق ىىد ش ىىم إدرام ال ي ىىار
العسكري

من الوثيق األ يرة تسشراشيجي األمىن القىومى األمريكىي ،شلىك الوثيقى الشىى أحيى

"بعقيىىدة بىىوش" وحىىي الوتيىىا
للقىىوى العظمىىى ،كمىىا سىىع

المشحىىدة بالقيىىام ب ىرب عسىىكري وقائيى
الوتيىىا

المشحىىدة فىىى اشجىىال العقوبىىا

مىا سىمى

ىىد أى شتديىىد حىىالى أو مسىشقبلي

اتقشصىىادي والدبلوماسىىي

اصى مىىن

الأ مجلس األمن الدولي ،ف ال عن إحداو شغيير دا لي للنظام فى قتران.
وشسعى الوتيا

المشحدة األمريكي إلى مباشرة المهيد من ال غق على الجانىب اإلي ارنىي ،والىك

يتىىدف إص ىدار ق ى ار ار دولي ى صىىارم مىىن قبىىأ مجلىىس األمىىن شنىىدرم شح ى

الفصىىأ السىىابل مىىن الميثىىاي

بتىىدف الشجتيىىه تسىىشتداف إي ىران عسىىكري ا ،وعلىىى هىىاا النحىىو يش ىىح فىىى هىىال األهم ى النووي ى اإليراني ى
ال لق بين ما هو سياسى وقانونى ،وبين الموروو العدائى بين الوتيا

المشحىدة وايىران ،باإل ىاف إلىى

أن إي ىران شعشبىىر حجىىر عثىىرة للمشىىروع األمريكىىي فىىى إعىىادة هيكل ى منقق ى الشىىري األوسىىق اص ى فىىى
الع ىراي ،وهىىو مىىا يعىىود بنىىا إلىىى ال لىىف قلىىيالا والكيفي ى الشىىى شعامل ى
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بتىىا السياس ى األمريكي ى مىىل الع ىراي،

حيىىو شوجي ى الىىشتم واصىىدار الق ى ار ار الم شلف ى والمششالي ى مىىن مجلىىس األمىىن شبىىيح لتىىا ش ىن حىىرب علىىى
العراي وشغيير نظام واحشالل  ،مسشغل بالك حقتا كقوى عظمى في العالم ،واسىش دامتا لمجلىس األمىن
كىىدداة فىىى يىىدها إلعمىىاأ نظىىام األمىىن الجمىىاعي

ىىد أي دول ى شنىىشتج قريق ى ا يعرقىىأ األهىىداف األمريكي ى

والمصالح القومي لتا.
ويالحظ أن الشعامأ األمريكي مل البرنامج النووي اإليراني على مدى الفشىرة السىابق يكىاد يكىون
مقابقىا لىىالك الىىاى اشبىىل أثنىىاء شح ىىير اإلدارة األمريكيى للىىاهاب إلىىى الحىىرب

ىىد العىراي عىىام ،1112

باسم ملف أسلح الدمار الشامأ والشى اش ح فيما بعد أنتا قص م شلف  ،مل فاري واحد وهو أن حجىم
المعار ى الدولي ى تحشمىىات

ىىرب إي ىران أقىىأ كثي ى ار ممىىا كىىان علي ى الحىىاأ عشىىي غىىهو الع ىراي ،وأن

هناك شوافقا بين القوى الكبرى بره فى اجشماعا

مجلس األمن باشجال ممارس المهيد من ال غق علىى

إيران (.)1

قرار مج س األمش:
وعلى الرغم من أن قرار مجلس األمن رقم ( )1747قد صدر دون اإلشارة إلى الحأ العسىكري
لألهم النووي اإليراني  ،فإن القرار أباح للوتيا

المشحدة أن شفرا المهيد من الحظر على إيران ،فيمىا

يشعلي باألش اص المشاركين فى األنشق الحساس فىى شقىوير منظومىا

إيصىاأ األسىلح إلىى إيىران،

باإل ىىاف إلىىى مىىنح إيىران مىىدة همنيى لوقىىف ش صىىيب اليورانيىىوم ،والشتديىىد بمواجتى العديىىد مىىن العقوبىىا
الدولي ى األكثىىر شىىدة شمشىىد إلىىى المواجت ى العسىىكري رغىىم معار ى القىىوى الدولي ى الكيىىرى مشمثل ى بروسىىيا
والصىىين لتىىال المواجت ى العسىىكري  ،رغىىم الىىك اشجت ى

()1

الوتيىىا

المشحىىدة األمريكي ى إلىىى ش قىىيق أهىىدافتا
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ىىالأ ال ىرب العسىىكري
ال قوا

ىىد البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي علىىى أسىىاس إشبىىاع هجىىوم كاسىىح يشىىشمأ علىىى

الشالي :

 -1اسشتداف كأ المواقل والمنشر

النووي والمرافي األساسي والثانوي الشابع لتا.

 -1اسشتداف الوسائأ الدفاعي اإليراني ومواقل الصواريخ الشي ششكأ شتديدا للغا ار والقائ ار .
 -2اسشتداف مواقل عسكري ومدني اا

صل بالبرنامج النووي اإليراني.
اص إاا حاول

 -4اسش دام السالح النووي والصواريخ العابرة للقا ار

إيران اسش دام أي مىن أسىلح

الدمار الشامأ أو األسلح البيولوجي والكيماوي .
ومىىن أهىىم الىىدتئأ الشىىي شىىدأ علىىى العىىهم األمريكىىي علىىى شوجي ى
النووي اإليراني ولجوئتا تسش دام القوة

د المنشر

ىرب عسىىكري

ىىد البرنىىامج

النووي اإليراني  ،معشمدة على شفعيىأ نظىام األمىن

الجماعي للدفاع عن مصالحتا فى المنقق ما يمكن شل يص في النقاق الشالي :
 -1شواجد حاملشى قائ ار أمريكيشين في ال ليج في وق
"ايهنتىىاور" والمشواجىىدة فىىى منىىا فش ىرة ،أرسىىل

واحىد ،فىإلى جانىب مجموعى حاملى القىائ ار

واشىىنقن مجموع ى حامل ى قىىائ ار جديىىدة أكىىد

المشحىدة األمريكيى اسىشعدادها رغىىم و ىعتا فىىى العىراي لشىن هجمىىا

وقائيى

الوتيىىا

ىىد إيىران باعشبارهىىا الدولى

الشى شقرح أكبر شحد اللجوء للقوة (.)1
 -1أكىىد

الوتيىىا

المشحىىدة الش قىىيق لعمليى قصىىف واسىىع

نوويى م شرعى للشحصىىينا

ىىد أهىىداف فىىى إيىران شسىىش دم فيتىىا قنابىىأ

لشىىدمير م ارفىىي إيىران النوويى الشىىى يشىىشب فىىى إنتىىا شسىىش دم فىى أنشىىام أسىىلح

نوويى  ،مثىىأ سىىالح بىىى  11-61ل ىىمان شىىدمير منشىىدة "نىىانشه الشىىى ش ىىم أجتىهة قىىرد مركىىهى ،وأن هىىاا
يثيىىر مشىىاعر اتسىىشياء دا ىىأ الجىىيش األمريكىىي ،وان الش قىىيق العسىىكري يسىىشند إلىىى اتعشقىىاد بىىدن حملى
()1

 محمد عبدل ،األهم النووي اإليراني هأ شسير نحو الحسم العسكرى؟ مجل شؤون ليجي  ،العدد .1117 ،49125

قصف مسشمرة علىى إيىران سىشاأ قيادشتىا الدينيى وشىدفل الشىعب إلىى القيىام بانشفا ى لإقاحى بالحكومى
وهو نفس اتعشقاد ال اقىء ل رب العراي (.)1
رد الفعل االي ار ى :
فى مقابأ الش قيق األمريكىي لشىن التجىوم العسىكري

ىد البرنىامج النىووي اإلي ارنىي جىاء

ردة

الفعىىأ اإلي ارنىىي بشبنيتىىا سياس ى هجومي ى واسىىع أمني ى ودبلوماسىىي فىىى السىىاح العراقي ى  ،هىىدفتا معاقب ى
الوتيا

المشحىدة األمريكيى وحلفاؤهىا حيىو يىشم الىك مىن األ ار ىى اإليرانيى  ،والعمىأ علىى شعهيىه موقىف

إي ىران كالعىىب محىىورى فىىى اسىىشقرار الع ىراي وشركيبش ى السياسىىي  ،ممىىا سىىيتدد المصىىالح األمريكي ى علىىى
المدى البعيد ،وشعدد

يا ار إيران لمواجت ال رب األمريكي والش قيق العسكرى وهو ما يش ح من

الأ النقاق الشالي -:
م فى ميال ال ليج العربى عام  1117بتدف إبراه قدراشتا الدفاعي (.)2

 -1المناو ار العسكري ال

 -1اسشتداف القواعد العسكري األمريكي فى ال ليج عبر سلسل من التجما

المسىلح علىى األهىداف

األمريكي ى العسىىكري والدبلوماسىىي واتقشصىىادي المشمرك ىهة فىىى دوأ مجلىىس الشعىىاون ال ليجىىي ،مىىل شقىىديم
ال ىىدعم واتسى ىناد لمنظم ىىا

ارجيى ى مشحالفى ى للقي ىىام بعملي ىىا

الفلسقيني وحهب اهلل(.)3

()1

 -المصدر السابي ،ص .116

()1

 -المصدر السابي ،ص.119

()1

 -محمد عبدل ،مصدر سابي ،ص .117
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ىىد المص ىىالح األمريكيى ى ومنت ىىا المقاومى ى

 -2غلي المد أ الشمالى لل ليج (م يي هرمه) الاى يمر منى

مىس شجىارة الىنقق العالميى  ،وشعقيىأ

المالح هناك والك بف أ موقعتا الجغرافى وقدراشتا الصارو ي وامكانىا
بستول من إعاق المالح فى الم يي ،وبالشالى وقف
-4

قواشتىا البحريى الشىى شمكنتىا

خ النفق ال ليجى إلى األسواي العالمي (.)1

رب أهداف إسرائيلي منتا المفاعىأ النىووي فىى ديمونى بالصىواريخ ،اصى إاا شىارك

شىأ أبيىب

فى الحرب ،رغم شمشل إسرائيأ بشفوي عسكرى على إيران إت أن القدرة اتنشقامي إليران شكمن بامشالكتىا
الصواريخ الباليسشي بعيدة المدى الشى شمكنتا من

رب إسرائيأ بالعمي(.)2

 -5إنتاء كأ الشعاون السلمى مل الوكال الدولي للقاق  ،والم ى قدم ا فى مشىاريل القاقى النوويى
وربم ىىا الس ىىالح الن ىىووي ،صوصى ىا أن شق ىىارير أمريكيى ى شح ىىدث
تسش دام أسلح نووي شكشيكي

ع ىىن أفك ىىار عس ىىكري أمريكيى ى

د إيران(.)3

 -6الخيار العسكرى والجهود الدب وماسية
إن ال يار العسكرى هو يار ت يحظى بشف يأ كبير فى الشعامأ مل األهم النووي اإليراني ،
وانما الشركيه ينصب على الجتود الدبلوماسي الشى يمكن أن شؤدى إلى شفكيك األنشق النووي اإليراني
المحظىىورة ،كمىىا ششكامىىأ هىىال الجتىىود مىىل محىىاوت

أمريكيى حثيثى للشىىدثير علىىى الشفىىاعال

الدا ليى فىىى

إيران فى اشجال شغييىر سياسىى حىاد يقىيح بالن بى الدينيى المحافظى الشىى شسىيقر علىى النظىام السياسىى
اإليراني ،وهو ما يؤدى فىى حىاأ حدوثى إلىى شيسىير إغىالي لكثيىر مىن ال الفىا

بىين الجىانبين وبالىاا

البرنامج النووي(.)4

()2

 -مصقفى اللباد ،السيناريوها

العسكري لألهم النووي  ،مسار الحرب األمريكي المحشلم قىد ينشتىى بسىقوق النظىام

اإليرانى ،الحياة.1116/4/1 ،

( -)4محمد عبدل ،مصدر سابي ،ص .119
() 3

 -محمد عبدل ،مصدر سابي ،ص .119

(.-) 4

أحمد إبراهيم محمود ،البرنامج النووى اإليرانى ،لفاي الشسوي  ،مصدر سابي ،ص.171 -169
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وت يرشبق هاا السيناريو بشوقي

همنى محدد ،بأ على العكىس شبىدو لفىاي حىدوو هىاا السىيناريو

واردة فى العديد من األوقا  ،فتو قد يدشى فى سياي شقىور عمليى فىرا العقوبىا
إا يمكن أن شل ص اإلدارة األمريكي أن العقوبا

لم شعد فعال  ،وأنتا شرغب فى وقف إيران من أمشالك

السالح النووي فعليا ،كما أن من الممكن أي ا أن يشحقي هاا السيناريو فى أوقا
شمر بتا عملي المفاو ا

بين إيران والشرويكا األوروبي

إن شنفيا ال رب

الدوليى علىى إيىران،

الجمود والشدهم الشىى

(.)1

د إيران مرشبق بعوامأ كثيرة أبرهها اسشنفاد الوسائأ الدبلوماسي  ،والعقوبىا

غير العسكري فى إجبار إيران على اتنصياع لق ار ار مجلس األمن ،واسشكماأ الحشىد البحىرى والجىوى
فى المنقق  ،ونجاح الشمتيد السياسي فى إقناع الكونجرس والرأى العام األمريكي بمبر ار ال رب
وشرجل إحشمات
ب رب المنشر

(.)2

حدوو هاا السيناريو إلى أن هناك شيا ار متمى ا دا ىأ اإلدارة األمريكيى يقالىب

النووي اإليراني  ،فقد أثار األهم النووي اإليراني اسشققاب ا فيما بىين مشنىاهعين دا ىأ

اإلدارة بشدن الشعامأ مل إيران فى سياي األهم النووي  ،األوأ يف أ اللجوء ل يار المواجتى العسىكري
مىىل إي ىران للحيلول ى دون شمكىىين إي ىران مىىن إنشىىام السىىالح النىىووي ،ويىىرى أن مسىىدل المواجت ى هىىال شعشبىىر
مسىىدل وق ى

ت أكثىىر ،فىىى حىىين أن الشيىىار الثىىاني يف ىىأ اسىىشنفاد النمىىوام األوروبىىى القىىائم علىىى صىىفق

مشكامل بين إيران ودوأ الشرويكا األوروبي  ،وهو ما سيشقري إلي المبحو الثانى من هاا الفصأ.
فم ىىن غي ىىر المشوق ىىل أن شلج ىىد الوتي ىىا

المشح ىىدة إل ىىى القي ىىام بعمليى ى عس ىىكري واس ىىع النق ىىاي

تعشبىىا ار عديىىدة منتىىا ،أن اإلدارة األمريكي ى مىىا اهل ى
الشكلف العالي للوتيا

(- )1
(-) 2

منشىىغل بشعقيىىدا

ىىد إيى ىران

المسىىدل العراقي ى  ،ف ىالا عىىن

المشحدة من النواحى العسكري والبشري والسياسي  ،من ناحي  ،ومن ناحي أ رى

المصدر سابي ،ص167 .
حسىىام سىىويلم ،احشمىىات

شوجي ى

ىرب عسىىكري إلي ىران ،ملىىف األه ىرام اتسىىشراشيجى ،العىىدد  /145مركىىه الد ارسىىا

السياسي واتسشراشيجي  ،اتهرام ،إبريأ  ،1117ص.41
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ألن إيىران ليسى

مثىأ أفغانسىشان أو العىراي ،فىي ظىأ العديىد مىن نقىاق القىوة الشىى شميىه الجانىب اإلي ارنىىي

كامشالكتىىا لق ىوا

الحىىرس الثىىورى ،كمىىا شمشلىىك ص ىواريخ بعيىىدة المىىدى ،هىىاا باإل ىىاف إلىىى أن إي ىران مىىن

الناحيى الجيواسىىشراشيجي شمشلىىك موقعى ا جغرافيى ا يعقيتىىا م اهيىىا اسىىشراشيجي عديىىدة ،فتىىى رقعى بريى واسىىع ،
وبالشىىالي فىىإن إمكانيى شىىدمير األهىىداف سىىشواج صىىعوب لالنششىىار الكبيىىر لتىىال األهىىداف ،كمىىا إنتىىا قىىادرة
على غلي م يي هرمه وايقاف حرك ناقال

البشروأ عبرل

(.)1

 : 1.2.4عوائق السيناريو العسكرى األمريكى
ويعشبر العائي األوأ والرئيسي الاى يمنل حدوو هاا السىيناريو علىى أرا الواقىل هىو

ى ام

عدد األهداف الشى ينبغى الشعامأ معتا ت سيما فى ال رب اتفششاحي  ،حيو شقدر بحوالي  112هدف
إي ارنىىى تبىىد مىىن شىىدميرها كدفعى واحىىدة مىىن

ىىمنتا مواقىىل الىىدفاع الجىىوي األر ىىي  ،كمىىا سىىيشقلب األمىىر

شدمير مراكه قيادة اسشراشيجي إلى جانب  14منشدة نووي (.)2
مما تشك في أن قيىام الوتيىا

المشحىدة األمريكيى بشوجيى

ىرب عسىكري

ىد إيىران ،وشسىوي

األهم النووي اإليراني عسكريا سيؤدى إلى العديىد مىن النشىائج السىلبي إقليميىا ،وعلىى وجى ال صىوص
الساح ال ليجي .
ي ىىار ال ى ىرب العس ىىكري ي ىىروي كثيى ى ار لص ىىناع السياسى ى األمريكيى ى ال ىىاين ت يري ىىدون إليى ىران أن
ش ىىشمكن م ىىن ام ىىشالك ق ىىد ار إلنش ىىام أس ىىلح نوويى ى  ،كم ىىا ت يري ىىدون أن يشرك ىىوا لحلف ىىاء الوتي ىىا
وغيرها من الدوأ حري اش اا القرار حوأ المدى الاى يمكن أن يصأ إلي البرنامج اإليراني.

( -) 1حسام عبد الشافى ،مصدر سابي ،ص ص .111-99
(-) 2

عمر الشيخ ،مصدر سابي ،ص.167
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المشح ىىدة

فشلويح الوتيا
اليتىىودي فىىى الوتيىىا

المشحدة بال يار العسكري إنما يمثأ اسشجاب لل غوق من قبأ إسرائيأ واللوبى
المشحىىدة ،ومىىن قبىىأ المشق ىرفين فىىى اإلدارة األمريكيى  ،لكىىن اتشصىىات

اإلي ارني عبر الوسقاء وعبىر لجنى القاقى الدوليى  ،وربمىا عبىر قنىوا
حلىىوأ وسىىق ،إن المعقيىىا

األمريكي ى

أ ىرى ،شنبىد بإمكىان الشوصىأ إلىى

العسىىكري القائم ى لىىدى القىرفين اإلي ارنىىي واألميركىىي وفىىى المحىىيق اإلقليمىىي

لمنقق ى الن ىهاع المحشمىىأ ،ششىىير إلىىى أن يىىار القىىوة العسىىكري إنمىىا يسىىش دم مىىن قبىىأ الوتيىىا
لشحقيىىي ال ىىغق الدبلوماسىىي ،اص ى وأن الوتيىىا

المشحىىدة لىىم شىىشمكن بعىىد مىىن الحصىىوأ علىىى موافق ى

الىىدوأ الكبىىرى ( )1+2ب صىىوص اسىىش دام القىىوة العسىىكري
ال ىىدوأ العربيى ى أنى ى ف ىىى ح ىىاأ ك ىىان هن ىىاك

المشحىىدة

ىىد إي ىران ،كمىىا أعلن ى

السىىعودي وجامع ى

ىىغق ج ىىاد لن ىىهع أس ىىلح ال ىىدمار الش ىىامأ ،وشوق ىىف اس ىىش دام

الشكنولوجيا النوويى لألغىراا الحربيى  ،فىإن إسىرائيأ الشىى شملىك حاليىا صىواريخ حاملى للىرؤوس النوويى ،
أولى من إيران الشى لم شملك بعد مثأ هال الجاههي .
ىرب عسىىكري للمنشىىر

ومىىن جتى أ ىىرى فىىإن قيىىام إسىرائيأ بشوجيى

النوويى اإليرانيى  ،اصى

على الساحأ ال ليجي (كمفاعأ بوشىتر مىثالا) سىيعقد الموقىف األمريكىي ،كمىا أنى سىيثير حفيظى الىدوأ
والشعوب العربي واإلسالمي

د إسرائيأ ،و د الوتيا

المشحدة الشى سمح

لتا باالك ،مما سيعقى

إي ىران فرص ى جديىىدة علىىى الصىىعيدين السياس ىىى واإليىىديولوجي لكسىىب ال ىرأي العىىام العربىىي واإلس ىىالمي،
واحرام الوتيا

المشحدة ،كما سيدفل بروسيا إلى اش اا موقف مناها لتال ال رب  ،ممىا قىد يسىتم فىى

إفشاأ الجتود الدبلوماسي والعقوبا
إن قىىدرة ال ىربا

اتقشصادي الشى شفر تا هال الدوأ على إيران(.)1

العسىىكري

ىىد المنشىىر

يمكن أن ششكأ نجاحا كبيرا ،إا إن شلك ال ربا
(-) 1

الشىىداعيا

اتسىىشراشيجي علىىى دوأ ال لىىيج ،يىىا ار

النووي ى اإليراني ى علىىى شحقيىىي الغىىرا المىىدموأ ت
يمكنتىا شىدمير البنيىا

الشحشيى الماديى ولىيس القىد ار

األهم ى النووي ى بىىين إي ىران وأمريكىىا ،مركىىه الجهي ىرة اتلكشرونىىى

للدراسا  ،شاريخ ل ر هيارة.1115/11/11 ،
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قادرة على الشوصأ إلى قد ار شصنيل السالح

الفكري  ،ويبدو من المؤكد أن إيران سشكون بمرور الوق

النووي باش اا المهيد من الشدابير السري  ،وو ل شقنيشتىا فىى أمىاكن يصىعب الوصىوأ إليتىا .أمىا السىؤاأ
عما إاا كان

الوتيا

مشقورة وشكرار ال ربا

المشحدة قادرة على مقاوم الشحركا
والعمليا

عسكري

اإليراني بفاعلي من الأ شقنيا

ال اص فتو سؤاأ ينشظىر اإلجابى  ،الصى هىاا الشحليىأ أن هنىاك

القليأ من ال يا ار الوا ح المقروح للشعامأ مل الشحدي النووي اإليراني .وممىا يهيىد األمىر صىعوب
أن الشجارب السابق شو ح أن أى دول مصمم على امشالك قدرة نووي ربما يمكنتىا شحقيىي الىك ،وأن
إيران شمشلك وسائأ أكثر مما شمشلك دوأ أ رى كثيرة لمجابت األسىرة الدوليى  .ومىل إدراك الصىعوب فىى
منل إيران من شحقيي أهدافتا النووي  ،ربما يجب على الوتيا

المشحدة أن شبدأ فى و ل شصور لكيفي

مواجت إيران المسلح نووي ا ،وربما يكىون الىك عبىر اش ىاا اسىشراشيجيا

الىردع الشىى نجحى

بشىكأ جيىد

فى مواجت ال قر السوفيشى(.)1
هن ىىاك العدي ىىد م ىىن القي ىىود الش ىىى شح ىىيق بشنفي ىىا ه ىىاا الس ىىيناريو ،لع ىىأ أبرهه ىىا أن الوتي ىىا

المشح ىىدة

مسشنهف غلى حد كبير فى العراي ،بصورة قد يصعب معتا فشح جبت عسكري جديىد مىل إيىران ،ناهيىك
عن أن شنفياها أهداف ال رب العسكري
إجراءا

د منشر

إيران النووي قىد ت ششحقىي بصىورة حاسىم بسىبب

الوقاي والحماي المشنوع الشى شنفال إيران ،مثأ نشر منشرشتا النووي على امشىداد الىبالد ،وفىى

منىىاقي حصىىين شح ى

األرا ،مىىن دون شركيههىىا فىىى مكىىان واحىىد ،عىىالوة علىىى أن شنفيىىا هىىال ال ىرب

العسىىكري يمكىىن أن يثيىىر ردود فعىىأ عنيفى مىىن جانىىب إيىران ،علىىى امشىىداد السىاح الدوليى  ،وأي ىا علىىى
صىعيد إمكانيى اشجىال إيىران نحىىو إعىادة شنشىىيق برنامجتىا النىىووي فىىى منىاقي حصىىين  ،بعيىدا عىىن الرقابى

( -) 1كينيو كاشهمان ،أهم البرنامج النووى اإليرانى :جميل الحلوأ صعب  ،الموقل اتلكشرونى لمركه اإلما ار
والبحوو اإلسشراشيجي  ،بشاريخ  /14يناير  .1116ل ر شاريخ هيارة .1119/7/15
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للدراسا

الدولي ( ،)1وسوف يكون الو ل أكثر سوءا فى حال حدوو شصعيد عسىكري وشوجيى الوتيىا
ىربا

عسىىكري

سيما إاا شحرك

ىىد منشىىر
القىوا

المشحىدة

إي ىران النىىووي ،إا سىىوف شجىىد دوأ ال لىىيج نفسىىتا قرف ى ا فىىى الص ىراع ،ت

األمريكيى المتاجمى مىن أ ار ىى بعىا هىال الىدوأ ،وسىوف ششىدثر دوأ ال لىيج

على عدة مسشويا  ،لعأ من أبرهها أنتا قد شكون عر

لتجما

انشقامي من جانىب إيىران ،سىواء فىى

سىىياي اسىىشتداف إي ىران للمصىىالح األمريكي ى والغربي ى  ،أو فىىى سىىياي اسىىشتدافتا لىىبعا هىىال الىىدوأ ااشتىىا
باعشبارها صديق للوتيا

المشحدة (.)2

فىى حىىين يقىىرح هىىاا المبحىىو السىىيناريو يىىار الوتيىىا

المشحىىدة األمريكيى وهىىو القىىدرة علىىى الشعىىايش مىىل

إيران نووي .
 : 2.2.4سيناريو التعايش والتعاون مع إيران النووية
يق ىىوم ه ىىاا الس ىىيناريو عل ىىى كافى ى ال ي ىىا ار  ،الدبلوماس ىىي واتقشص ىىادي والعس ىىكري المشاحى ى أم ىىام
الوتيىىا

المشحىىدة واألق ىراف الدولي ى واإلقليمي ى األ ىىرى فىىي حىىاأ فشىىلتا فىىى وقىىف أنشىىق إي ىران المثي ىرة

للشكوك ،وشواصأ إيران جتودهىا حشىى شفلىح فىى امىشالك السىالح النىووي ،ممىا ي ىقر األقىراف الغربيى
فى نتاي المقاف للقبوأ بامشالك إيران للسالح النووي ،وهو ما سوف يكون بحد ااش شحىوتا اسىشراشيجي ا
في منقق الشري األوسق(.)3
يقوم هاا السيناريو على عدد من الشىروق ،أبرههىا فشىأ العقوبىا
برنىىامج إي ىران النىىووي ،وادراك الوتيىىا

الدوليى وال ىربا

العسىكري فىى قىف

المشحىىدة واألق ىراف الدولي ى واإلقليمي ى األ ىىرى أن القبىىوأ بىىإيران

نووي هو أمر اقأ شكلف بكثيىر مىن الىد وأ فىى مواجتى عسىكري معتىا ،والحصىوأ علىى
( - )1أحمد إبراهيم ،البرنامج النووى اإليرانى ،مركه الدراسا
()2
()1

السياسي واإلسشراشيجي  ،القاهرة ،ص.29

 ،......................-البرنامج النووى اإليرانى لفاي الشسوي  ،مصدر سبي اكرل ،ص.171

  ،......................البرنامج النووى اإليرانى لفاي الشسوي  ،مصدر سبي اكرل ،ص.171132

ىمانا

مىن

إيران بدنتا لن شلجد إلى شوظيف قدراشتا النووي

المشحىدة وحلفائتىا وأصىدقائتا ،ومصىالحتا،

د الوتيا

ت سيما فىى مجىاأ الشدكىد مىن عىدم إمكانيى حصىوأ الجماعىا
وشدأ المؤش ار المشاح حاليى ا علىى رفىا الوتيىا

اإلرهابيى علىى رؤوس نوويى مىن إيىران،

المشحىدة ،ومىن ورائتىا إسىرائيأ ،والىدوأ الرئيسىي فىى

اتشحاد األوروبي ،القبوأ بامشالك إيران السالح النووي ،باعشبار الك شتديىدا جسىيماا لألمىن الىدولي مىن
وجت نظرهم ،وشنظر شلك األقراف بفهع شديد إهاء هاا اتحشماأ ،وشباأ جتودا مشواصل محموم لمنل
حدوو هاا اتحشماأ(.)1
ومن الجانب األمريكي فقد أعلن

الوتيا

المشحدة قدرشتا على الشعايش مل إيران اا

النوويى المشقىىورة ،حيىىو ت يوجىىد الكثيىىر لىىدى الوتيىىا
وردع إيران من الحصوأ على مكونا

المشحىىدة األمريكيى لشقدمى للمجشمىىل الىىدولي لمنىىل

صنل القنبل النووي .

ف ىىي مقاب ىىأ ه ىىاا القب ىىوأ عل ىىى المق ىىدرة عل ىىى الشع ىىايش م ىىل إيى ىران النوويى ى  ،أك ىىدد
األمريكي ى رف ىىتا لسىىيناريو شوجتي ى
المعلوما

القد ار

ىرب عسىىكري للمنشىىر

اتس ىىش با ار

النووي ى اإليراني ى والىىك علىىى أسىىاس أن

الالهم لشن هاا التجوم شعانى من النقص وعدم المصداقي .
وفى هاا السياي يرى بعا المعنين بشدن البرنامج النىووي اإلي ارنىي أن امىشالك قتىران السىالح

النىىووي لىىن يكىىون أمى ار بىىالع ال قىىورة علىىى أمىىن منققى ال لىىيج واسىىشقرارها ،بىىأ بىىالعكس قىىد يكىىون عامىىأ
شواهن مل القد ار النووي اإلسرائيلي  ،األمر الاى يؤدى إلىى شصىحيح جىهء مىن ال لىأ الفىادح فىى ميىهان
القىىوى اإلقليمىىي لمصىىلح إس ىرائيأ ،والىىك مقارن ى بالعالقىىا
والعالقىىا

األمريكي ى السىىوفيشي

ىىالأ الحىىرب البىىاردة،

التندي ى الباكسىىشاني ( ،)2لىىاا يقىىرح هىىاا السىىيناريو شسىىاؤأ وهىىو كيفي ى الشصىىرف اإلي ارنىىي بعىىد

ام ىىشالك الق ىىدرة النوويى ى الكاملى ى ؟ فاإلجابى ى عل ىىى ه ىىاا الشس ىىاؤأ منقس ىىم م ىىا ب ىىين م ىىن ي ىىرى أن الشفكي ىىر
( -)1المصدر نفس  ،ص.171
()1

 فشوح أبو دهب ،أهم البرنامج النووى اإليرانى ،مجل شؤون ليجي  ،العدد  ،1116 ،42ص.11133

اتسىىشراشيجيى اإلي ارنىىي يغلىىب علي ى القىىابل الثىىورى األيىىديولوجي ،وبىىين مىىن يىىرى أن إي ىران شعشمىىد علىىى
العقالني فى حساباشتا وعالقاشتا الدولي واإلقليمي وش ل فى عين اتعشبار شواهن القوى.
فىىالشفكير اتسىىشراشيجي اإلي ارنىىي يعشمىىد علىىى لىىيق مىىن النمىىواجين ،وي شلىىف بىىا شالف الحال ى
وال صىىم والتىىدف ،فمىىن المؤكىىد أن النىىووي اإلي ارنىىي سىىيشم اسىىش دام فىىى نشىىر وشصىىدير وشعهيىىه الثىىورة
اإليراني فى مناقي نفواها فى ال ليج والعراي وسوريا ولبنان وفلسقين ،وهو التدف اإليراني األوأ منا
اإلعىالن عىن البرنىىامج النىووي اإلي ارنىىي ،وبتىال القريقى شسىشقيل إيىران أن ششىد أ فىىى أى دولى مىىن دوأ
المنقق ى وعلىىى أى صىىعيد ،والعمىىأ علىىى شحقيىىي أهىىدافتا س ىواء بقىىدراشتا الااشي ى أو عبىىر دعىىم حقائقتىىا
المعشمدين واارعتا المنششرة فى المحيق العربى دون ان ش شى من أي دول عسىكري قالمىا انتىا شمشلىك
الرادع النووي(.)1
كمىىا أن شقىىوير القىىد ار النووي ى اتيراني ى فىىى مجىىاأ الشكنولوجيىىا والشقني ى النووي ى يجعىىأ النفىىوا
اإليراني يهداد قوة فى المنقق  ،ويقودها لشصبح احد القوى الكبرى اقليميا لشششيد منقق الشري اتوسق،
وهو التدف اتوأ لسعيتا في امشالك القد ار النووي  ،والشعايش مل ايران نووي يسشوجب على الوتيا
المشحددة المريكي شقيأ الشصعيد الجييواسشراشيجى من الأ -:
اتنسىىحاب مىىن الع ىراي بعىىد الشحقىىي مىىن اتسىىشقرار في ى  ،وشركيىىه الق ىوا

العسىىكري حىىوأ الحىىدود

ال ليجي بتدف اسشرجاع القدرة اتمريكي الردعي .
امكاني ى شهويىىد الجىىو اإلي ارنىىي (ال لىىيج-شركيىىا) بشكنولوجيىىا وقىىد ار نووي ى سىىليم بحيىىو شكىىون
مواهيى  ،بشىىرق ان شكىىون هىىال القاقى النوويى شحى

()1

اشىراف األمريكىىي الكامىىأ ،ممىىا يشىىرك رد فعىىأ سىىلبى

 -على حسين باكير اتهم اتمريكي اتيراني _اتشجاها
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وال يا ار سجل دراسا

شري أوسقي العدد ، 41-41

لدى اسرائيأ الشى قد شقبأ ااا ما ا قر بالشعايش مل ايىران نوويى  ،ولكنتىا لىن شقيىب الشعىايش مىل أى
دول عربي نووي .

()1

ف ىىى ظ ىىأ المق ىىدرة اتمريكيى ى عل ىىى الشع ىىايش م ىىل ايى ىران كدولى ى نوويى ى  ،س ىىيكون هن ىىاك اس ىىشئناف
العالقىىا

الدبلوماسىىي واتقشصىىادي والشعىىاون بشىىدن الع ىراي ،قىىد يكىىون بىىادرة للوصىىوأ الىىى اشفىىاي بشىىدن

البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي بحيىىو يكىىون اكثىىر الش اهمىىا بمعاهىىدة منىىل انششىىار اتسىىلح النووي ى  ،وعالقىىا
واشىىقن مىىل قت ىران ت يجىىب ان شىىاشى علىىى حسىىاب العالقىىا
اتوسىىق ،وبىىدت مىىن عسىىكرة منققى ال لىىيج العربىىى والشحالفىىا

اتولىىى م ىل حلفائتىىا فىىى منقق ى الشىىري
ال ىىعيف

ىىد قتىران فدنى يشوجىىب علىىى

واشىىقن الشحىىرك للوصىىوأ الىىى نظىىام أمنىىى اقليمىىى جديىىد بالمنققى ي ىىم كىىأ الفىىاعلين بالمنققى  ،ويسىىشند
الىىى شعتىىد بحصىىان الحىىدود وحظىىر عىىدد مىىن اتسىىلح واقام ى سىىوي مشىىشرك مىىل منىىاقي الشجىىارة الح ىرة،
وايجىىاد أليى لحىىأ المناهعىىا  ،وهىىاا النظىىام األمنىىي الجديىىد سىىوف يصىىب علىىى مصىىلح الىىدوأ ال ليجيى ،
حي ىىو ي ىىد أ الش ىىيع العى ىراقين المول ىىون إليى ىران ف ىىي شى ىراك بن ىىاءل مم ىىا يقلى ىأ م ىىن ف ىىرص النى ىهاع الق ىىائفى
ب ىىالعراي ،ويمك ىىن للحكومى ى العراقيى ى م ىىن لع ىىب دو ار بعي ىىدا ع ىىن الشبعيى ى إليى ىران .وشل ىىك الشرشيب ىىا

األمنيى ى

الجديدة سوف شمكن قتىران مىن إ ىفاء الشىرعي علىى قوشتىا وشحقيىي مصىالحتا وأهىدافتا بالشعىاون بىدت
من المواجت (.)2
مشارك إيران فى مثأ هاا الشرشيب والشنظيم اإلقليمي الجدى ي من اسشقرار منققى الشىري األوسىق بمىا
فيتىا مىىن ق ىايا شىىائك كو ىىل العىراي واسىىشق اررل باإل ىاف إلىىى الىىدفل باشجىال المبىىادرة العربيى فىىى عمليى
السالم مل إسرائيأ ويتدف هاا النظام األمنى اإلقليمىى إلىى شدييىد الوجىود األمريكىي فىى المنققى و دمى

()1
()1

 -المصدر السابي.

 -فىىالى نصىىر ،رأى شاكي ى  ،لمىىااا احش ىواء اي ىران يىىؤشى ثمىىارل :اسىىشراشيجي واشىىنقن ال اقئ ى بالشىىري اتوسىىق ،مجل ى
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المصىىالح األمريكيى ى وحلفائت ىىا األوروبيىىين وك ىىالك الص ىىين وروسىىيا م ىىن ىىالأ اتسىىشقرار وح ىىأ الق ىىايا
العالق فى المنقق وشدمين إمدادا

النفق.

هاا السيناريو القائم على الشعايش مل إيران نووي يقرح مع شساؤت متما وهو:
كيىىف سششصىىرف إي ىران بعىىد أن شمشلىىك القىىدرة النووي ى كامل ى ؟ حيىىو يىىرى عىىدد مىىن المحللىىين أن الشفكيىىر
اتسشراشيجي فى إيران يغلب علي القابل الثوري األيديولوجي ،فيما يىرى الىبعا اة ىر أن إيىران شعشمىد
الحسىىابا

العقالنيى وشد ىىا شىواهن القىىوى بعىىين اتعشبىىار ،فىىان الشفكيىىر اتسىىشراشيجى اإلي ارنىىي يعشمىىد علىىى

لىىيق مىىن النمىىواجين وي شلىىف بىىا شالف الحال ى وال صىىم والتىىدف .الشىىىء المؤكىىد أن النىىووي اإلي ارنىىي
سيشم اسش دام فى نشر ،شصدير وشعهيه الثورة اإليراني فى مناقي نفواها فى ال ليج العربىى ،العىراي،
سىىوريا ،لبنىىان وفلسىىقين ،وهىىو التىىدف اإلي ارنىىي الحقيقىىي األوأ منىىا إعىىالن الجمتوري ى اإلسىىالمي بقيىىادة
ال مينى ،بتال القريق شسشقيل إيىران أن ششىد أ فىي أي مكىان فىى هىال المنققى وعلىى أى صىعيد ،وأن
شحقي أهدافتا سواء بقدراشتا الااشي أو عبر دعم حلفائتا المعشمدين واارعتا المنششرة فى المحيق العربي
دون أن ش شى من أى ردة فعأ عسكري قالما أنتا شمشلك الرادع النووي.
 -لي جىو إقليمىى

ىاغق علىى إيىران والعمىأ قىدر المسىشقاع علىى عهلتىا وعىدم السىماح لتىا بالشغلغىأ

إقليميا وشهويد دوأ الجوار بدنظم صارو ي دفاعي وهجومي مشقورة ، -قد شعشرا إسرائيأ على هاا
ال يار أي ا على اعشبار ان ت يمكن إعقاء العرب هاا النوع من الشفوي الاى يشكأ شتديدا لتا(.)1
 الىىدفل باشجىىال عملي ى السىىالم بىىين إس ىرائيأ والعىىرب ،والىىك كىىى ششوقىىف إي ىران عىىن ابش ىهاه العىىالم بحج ى"معاداشتا" إلسرائيأ ولحرمانتا من اسش دام هاا الشعار كرافع لشفاوا أو هيادة الكاسب اإلقليمي (.)2

()1
()1
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غيىىر أن هىىاا الس ىيناريو ،ف ىالا عىىن كون ى مرفو ىا بشىىكأ مقلىىي مىىن جانىىب الوتيىىا
واس ىرائيأ ،تسىىيما فىىى ظىىأ الشوجتىىا

المشحىىدة

العدائي ى الشىىى يحملتىىا النظىىام اإلي ارنىىي ،فإن ى يمثىىأ قىىورة كارثي ى

بالنسب لدوأ ال ليج ،ألن امشالك إيران القدرة النووي سيعهه سعيتا ألن ششحوأ إلىى قىوة إقليميى كبىرى،
وه ىو مىىا يعىىهه لىىدورل الم ىىاوف لىىدى دوأ مجلىىس الشعىىاون ال ليجىىى ،علىىى اعشبىىار أن نمىىو القىىوة النووي ى
أمني ى إقليمي ى جديىىدة وفق ىا ألجنىىدشتا ال اص ى  ،والشىىى

اإليراني ى سىىيدعو قت ىران إلىىى إعىىادة بنىىاء شرشيبىىا

سشحد بال ىرورة مىن اسىشقاللي القىرار ال ليجىي ،وسىشفرا علىى دوأ مجلىس الشعىاون واقعى ا أمنيى ا جديىدا
على المسشويين اإلقليمي والدا لى(.)1
وحدوو هاا السيناريو سوف يشرك أنعكاسا

إقليمي ودوليى واسىع النقىاي ،أبرههىا إشىعاأ سىباي شسىلح

نىووى حقيقىىى فىىى منققى الشىىري األوسىىق ،إا يمكىن فىىى مثىىأ هىال الحالى أن شش لىىى إسىرائيأ عىىن سياسى
الغمىىوا النىىووي ،وشعلىىن نفسىىتا كقىىوة نووي ى رسىىمي  ،بمىىا فىىى الىىك إمكاني ى القيىىام بشجىىارب نووي ى  ،وفىىى
الوق ى ى

نفس ى ى فى ىىإن هىىىاا الو ى ىىل سىىىوف يسىىىشفه الىىىدوأ العربي ى ى الرئيس ىىي فى ىىى المنقق ى ى  ،تسىىىيما مصى ىىر

والسىعودي  ،بىالنظر إلىى هىىاا الشتديىد الجسىيم ألمىن ومكانى شلىك الىدوأ ،والىك فىىى

ىوء الموقىف المعلىىن

لل ىرئيس حسىىنى مبىىارك مىىن أن "مصىىر لىىن شقىىف مكشوف ى األيىىدى" فىىى مثىىأ هىىال الحال ى  ،وهىىو مىىا يقىىرح
إمكاني اشجال الدوأ العربي نحو امشالك بديأ لشحقيي الشواهن فى ظأ هاا الو ل الجديد(.)2
إن القيام بصفق مشبادل بين إيران مىن جانىب والوتيىا

المشحىدة مىن جانىب ل ىر للشدكىد مىن أن

إيران لن شحىوأ برنامجتىا النىووي إلىى برنىامج عسىكري ،فىى أي منعقىف سىائح ،والىك مقابىأ الحصىوأ
على امشيا اه اقشصادي وشكنولوجي  ،واألهم من الك إقليمي جيو -اسشراشيجي هو ما سيشناول المقلىب
الثالو من هاا المبحو.
()2
()1
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 : 4.2..الصفقة املتبادلة بني أطراف األزمة
شعشبىىر هىىال الصىىفق اإليرانيى مىىن أبىىره المىىدا أ لشسىىوي أهم ى البرنىىامج النىىووي اإلي ارنىىي وأكثرهىىا
فاعلي ى  ،وهىىو مىىد أ لىىم يىىشم الشقىىري إلي ى ولكن ى مقىىروح فىىى األدبيىىا

األمريكي ى والغربي ى  ،ويشميىىه هىىاا

ار مقارن بسيناريو ال رب العسكري .
السيناريو بشموليش وأن واسل النقاي وأكثر اسشقر ا
وششمثأ الميهة األساسي لتاا السيناريو فى أن إاا نجح الجانبان األمريكي واإليراني فىى اتشفىاي
على صفق شامل شش ىمن مىن ناحيى الشىهام الوتيىا

المشحىدة بعىدم اسىشتداف إيىران عسىكري ا أو محاولى

إس ىىقاق النظ ىىام الح ىىاكم فيت ىىا ب ىىالقوة ،كم ىىا شش ىىشمأ م ىىن ناحيى ى أ ىىرى عل ىىى إلشى ىهام إيى ىران بوق ىىف األنش ىىق
المحظورة تسيما فى مجاأ ش صيب اليورانيوم ،فإن الك سوف يمتد السىبيأ أمىام شسىوي الن اهعىا
الجانبين األمريكي واإليراني ،بأ ويفشح صفح جديدة أكثر إيجابي فى العالقا

بىين

بين الجانبين(.)1

فوجىىود صىىفق مشبادل ى بىىين قرفىىى األهم ى (األمريكىىي – اإلي ارنىىي) مىىن شىىدن الشدكىىد مىىن برنىىامج
إيى ىران الن ىىووي ،والمحافظى ى عل ىىى مس ىىشوى ودرجى ى ثابشى ى شح ىىوأ دون الوص ىىوأ إل ىىى شحويلى ى إل ىىى برن ىىامج
عسكري ،وفى مقابىأ هىاا الحىرص األمريكىي اإلي ارنىي فىى نجىاح هىاا السىيناريو ،شعمىأ الوتيىا

المشحىدة

األمريكي على إعقاء إيران امشيا اه اقشصادي وشكنولوجي وكىالك إقليميى جيىو اسىشراشيجي  ،يعشبىر هىاا
السيناريو من أكثر ال يا ار المالئم لالنشتاء من األهم النووي اإليراني  ،والك من الأ العمىأ علىى
إعىىادة شحقيىىي اتسىىشقرار فىىى منقق ى الشىىري األوسىىق ،ومىىن أهىىم مظىىاهر إمكاني ى اللجىىوء إلىىى مثىىأ هىىاا
السىيناريو لل ىروم مىن األهمى مىا ش ىمنش الوثىىائي السىري مىن شنىاهت
المقدم من الجانب اإليراني للوتيا

إيرانيى وشىروق لىإدارة األمريكيى

المشحدة األمريكي عام .1112
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يعشبىىر هىىاا ال يىىار مىىن أكثىىر ال يىىا ار المالئم ى تنشتىىاء األهم ى الحالي ى
القى ىرفين عب ىىر هك ىىاا ص ىىفق إع ىىادة إحي ىىاء العالق ىىا

اص ى ان باسىىشقاع

الثنائيى ى القبيعيى ى واتشف ىىاي عل ىىى شحقي ىىي اس ىىشقرار

المنقق .
وقىد دأب عىدد مىن ال بىراء وأصىحاب القىرار فىى البلىىدين بالىدفل باشجىال هىاا ال يىىار ،اصى مىا شىم كشىف
مىىؤ ار عىىن وثيق ى سىري شىىم إرسىىالتا إلىىى الوتيىىا

المشحىىدة عبىىر السىىفارة السويسىري فىىى قتىران بش ى ص

السىىفير "شىىيم غولىىدمان" وبموافق ى المرشىىد األعلىىى للثىىورة اإلسىىالمي أوا ىىر إبريىىأ  ،أوائىىأ مىىايو مىىن العىىام
 1112شش ىىمن عر ىىا إيرانيى ا سىري ا بإشجىىال إنجىىاه "صىىفق كبىىرى" حيىىو ش ىىمن
من الشناهت

هىىال الصىىفق مجموعى

اإليراني  .باإل اف إلى مجموع الشروق اإليراني .

أوال :الت اوالت اإلي ار ية-:
 -1اسش دام نفوا إيران فى العراي لشحقيي اتسشقرار واألمن وانشاء مؤسسا

ديمقراقي (.)1

 -1إعىىالن الشىىفافي فىىى الشعامىىأ مىىل ملىىف برنامجتىىا النىىووي والشدكيىىد علىىى عىىدم شقىىوير أسىىلح الىىدمار
الشامأ مل اتلشهام بالمقالب الدولي للوكال الدولي للقاق الاري ومجلس األمن.
 -2إيقىىاف دعمتىىا للمجموعىىا

الفلسىىقيني المعار ى وال ىىغق عليتىىا إليقىىاف عملياشتىىا

اإلسرائيليين(.)2
 -4شحويأ حهب اهلل إلى شنظيم سياسى مشدا أ مل النظام واإلقار اللبنانى.
 -2القبوأ بالمبادرة العربي لعام  1111المشعلق بق ي الشري األوسق.

()1
()1
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ىىد المىىدنيين

ثا يا :هروط الوثيقة اإلي ار ية-:
 -1إلغاء الوتيا
 -1رفىىل العقوبىىا

المشحدة األمريكي إيران من محور الشر (العراي ،سوريا).
اتقشصىىادي والشجاريى كليى ا عىىن إيىران

()1

باإل ىىاف إلىىى فىىشح المجىىاأ أمىىام الشعىىامال

الماليى وانتىىاء الشجميىىد المفىىروا علىىى األم ىواأ اإليرانيى لالن ىراق فىىى المؤسسىىا

المالي ى واتقشصىىادي

الدولي .
 -2احشرام حقوي إيران الشرعي ومصالحتا القومي وعالقشتا الديني بالعراي.
 -4الس ى ىىماح إليى ى ىران بمواص ى ىىل برنامجت ى ىىا الس ى ىىلمى للقاقى ى ى النوويى ى ى ومص ى ىىادر الشكنولوجي ى ىىا البيولوجيى ى ى
والكيماوي (.)2
 -2الحصوأ على اإلقرار األمريكي بشرعي إيران ومصالحتا األمنيى فىى المنققى كقىوة إقليميى شىرعي
وفى هاا الشرق شقالب إيران بدعم نفواهىا فىى ال لىيج والمشىارك فىى الشرشيبىا
فى المنقق مصحوب ب مانا

عدم الشعرا إليران عسكري ا.

من ناحي أ رى فإن الصفق المشبادل بين إيران والوتيىا
من الصعوبا

الشى شحوأ دون إب ارمتا والشي من

 -1شحىىدى إي ىران للوتيىىا

اتسىشراشيجي المسىشقبلي

المشحىىدة بحيىىو أعق ى

المشحىدة األمريكيى قىد شواجتى العديىد

منتا:
لنفسىىتا وهن ى ا ومكان ى إقليمي ى ودولي ى وبالشىىالى فىىإن مىىا

شقلبى إيىران أكبىىر بكثيىىر مىىن حجمتىىا القبيعىىى وعلي ى فىىإن اإلدارة األمريكي ى شىىرى أنى مىىن غيىىر المقبىىوأ
إعقاء إيران امشيا اه لتال الدرج .

()2
()4
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 -1رفىىا إيىران شقىىديم أيى شنىىاهت

حقيقيى بشىىدن الوقىىف الكامىىأ والنتىىائي ألنشىىق ش صىىيب اليورانيىىوم،

ألن العائد من الك لم يكن عائدا مقبوتا من الجانب اإليراني(.)1
باإل ىىاف إلىىى المقلىىب اإلي ارنىىي ال ىىاص "بالوصىىاي " علىىى ال لىيج واتعشىراف بتىىا كقىىوة شىىرعي
مما يجعأ منتا قوة كبرى شسيقر وششحكم بدوأ المنقق وهو مقلب مرفوا من الجانب األمريكي بعد
شجرب إنشاء وشجرب صدام الشى كان
ولعىىأ أبىىره المعوقىىا

شحوأ هاين النظامين إلى قوة عالمي ششحكم بالدوأ العظمى.

كىىالك ششمثىىأ فىىى شوجتىىا

الوصىىوأ معتىىا إلىىى مثىىأ هىىال الصىىفق  ،حشىىى لىىو أراد

القيىىادة السياسىىي فىىى إي ىران والشىىى قىىد يصىىعب
الوتيىىا

المشحىىدة الىىك ،فتىىال الصىىفق كىىان مىىن

الممكن إبرامتا بالفعأ فىى حىاأ لىو كىان قىد وصىأ للحكىم ش صىي برجماشيى
رفسنجانى ،فىى حىين أن الىاى فىاه فىى اتنش ابىا

معشدلى علىى غى ار هاشىمى

الرئاسىي هىو المحىافظ المششىدد أحمىدى نجىاد والىاى

شبنىىى موقف ى ا مششىىددا فىىى الىىدفاع عىىن حىىي إي ىران فىىى مواصىىل أنشىىقشتا النووي ى بمىىا فىىى الىىك ش صىىيب
اليورانيىىوم مىىل اسىىشعدادل الكامىىأ للىىد وأ فىىي أي جول ى للشصىىعيد
اش ا

صورة عقوبا

اقشصادي أو

ربا

ىىد الوتيىىا

المشحىىدة والغىىرب س ىواء

عسكري أو غير الك وهو مىا قىد يحىوأ دون إمكانيى إبىرام

مثأ هال الصفق (.)2
لىىالك شعىىدد

المصىىاعب الشىىى شحىىوأ دون يىىار الصىىفق المشبادل ى بىىين قرفىىي األهم ى (إي ىران -أمريكىىا)

ومنتا-:
 -1أن إي ىران أعق ى
بالوتيا

()1
()1

نفسىىتا قىىد ار أكبىىر مىىن الىىوهن والقىىوة والمكان ى اقليمي ى والدولي ى عنىىدما سىىاو نفسىىتا

المشحدة وهىو األمىر الىاى مىا كىان يىشم قبولى لالشحىاد السىوفيشى!! وبالشىالى فىإن مىا شقلبى إيىران
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أكبر بكثير من حجمتا القبيعي ،وعلي  ،فإن اإلدارة األمريكي شىرى أنى مىن غيىر المقبىوأ إعقىاء إيىران
امشيا اه لتال الدرج  ،فتال إيران وليس

اتشحاد السوفيشي أو الصين!!(.)1

 -1شسىىش دم إي ىران وسىىائأ ش ريىىب فىىي المنقق ى العربي ى برمشتىىا لل ىىغق مىىن أجىىأ الحصىىوأ علىىى هىىاا
السىىيناريو والىىك غيىىر مقبىىوأ أي ى ا فىىى نظىىر الوتيىىا

المشحىىدة ودوأ المنققى  ،إا علىىى إي ىران أن شعشمىىد

على أن شلجد إلى القري الدبلوماسي أو الااشي المحلي (.)2
 -2إن إبرام صىفق كتىال مىل الثىوريين المحىافظين فىى إيىران سىشعمأ علىى شفىويا نظريى اإلصىالحيين
وقىىوشتم دا لي ى ا وشعقىىى شىىرعي أكبىىر للمششىىددين فىىى رسىىم السياس ى ال ارجي ى والدا لي ى مسىىشقبالا علىىى
اعشبىار أنتىىم أنشصىىروا عبىىر أسىىلوب الش ريىىب الىىاى اشبعىىول فىىى المنققى للحصىىوأ علىىى مقىىالبتم وشحقيىىي
المصىىلح القومي ى اإليراني ى

()3

وهىىو العنصىىر األهىىم ،أن المشىىكل شكمىىن فىىى المقلىىب اإلي ارنىىي بإعقائتىىا

الوصاي على ال ليج واتعشراف بتا قوة شىرعي  .إا أن اتسىشجاب لمثىأ هىاا القلىب يعنىى شحويىأ إيىران
إلىىى قىىوة عالميى شسىىيقر علىىى نفىىق العىىالم عبىىر ال لىىيج وشىىشحكم بىىالمم ار

وعوامىىأ القىىوة وشبشىىه اة ىرين

دوأ المنقق ى مشىىى ششىىاء وهىىاا أمىىر مرفىىوا بشاش ى ا أي ى ا فىىى السياس ى األميريكي ى
المشحدة كانى
الشى كان

قىد حسىم

أمرهىا فىى إ

اص ى أن الوتيىىا

ىاع إلشىرافتا مباشىرة تسىيما بعىد شجربى الشىال وشجربى صىدام

شحوأ هاين النظامين إلى قوة عالمي ششحكم بالدوأ العظم(.)4
لىىالك فىىإن كىىان مىىن

ىىرورة إليجىىاد صىىفق  ،فيجىىب عليتىىا أن شكىىون انشقائي ى محىىددة و ليس ى

مفشوحى علىىى هىىاا النحىىو الىىاى ي ىىر بالىىدوأ العربيى ويجعلتىىا إ ىىاف إلىىى كونتىىا شابعىا أمريكيىا ،يجعلتىىا
ا ىىع إليى ىران ولعوام ىىأ الشجان ىىب ب ىىين القى ىرفين ووق ىىودا لمحرقشتم ىىا ش ىىدفل ال ىىثمن فيم ىىا يحص ىىلون عل ىىى
( -)1على باكير ،مرجل سبي اكرل.
( -)2المصدر السابي
()4

 -المصدر السابي.

( -)1على باكير ،مصدر سبي اكرل.
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النشيج ى !! ويبىىدو أن حسىىابا

الماللىىى فىىى قت ىران شقىىوم علىىى اسىىشغالأ ورق ى ش صىىيب اليورانيىىوم وهىىى

الورق الوحيدة المشاح حاليا للمساوم والشفاوا إلى أقصى حىد ممكىن ،بحيىو ت يكىون هنىاك شفىاوا
موسىىل مىىل الوتيىىا

المشحىىدة أو المجشمىىل الىىدولى إت بعىىد اتنشتىىاء مىىن الش صىىيب أو بعىىد انجىىاه م ارحىىأ

مشقدم من على األقأ والك ليكون الشفاوا من موقل القوة ولشكون المكاسب أكبر وأكثر جدوى.
لكىىن هىىال السياسى
اللعب أصبح

قيىرة جىىدا اصى أن الغىىرب يىىدرك هىىال المنىىاورة اإليرانيى  ،وبالشىىالي فىىدوراي

مكشوف  ،وااا ما أراد الغرب إيقاف إيران حقيق فإن يسشقيل و ت يعدم اإلمكانيا
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الفصل الخامس
ال تائج والتوصيات
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الخاتمة :
شعد دراس اتشجاهىا
م ىىن الد ارس ىىا

الحديثى ى لالس ىىشفادة منت ىىا نح ىىو رؤيى ى سياس ىىي ودوليى ى حديثى ى ،كم ىىا شع ىىد األهم ىىا

المعاص ىرة مىىن الد ارسىىا
الوتيىىا

السياسىي الحديثى وشقىوير ديناميىا

الشفىاعال

السياسىي أي الىديناميكا السياسىي

الشىىي ششىىدثر بمسىىشويا

الدوليى ى

مشغي ى ار ديناميكي ى لكىىأ األق ىراف الدولي ى .وقىىد بىىره

المشحىىدة فىىي سىىلوكتا الىىدولي نحىىو الشىىد أ فىىي صىراعا

وأهمىىا

الشىىري األوسىىق .وظتىىر جلىىي

اتهشمىىام بدهم ى البرنىىامج النىىووي اتي ارنىىى لمىىا سىىوف يكىىون ل ى شىىدثير بىىاره علىىى منقق ى الشىىري األوسىىق
و اص إسرائيأ.

 2.1تائج الدراسة
شوصل

الباحث إلى عدة نشائج من أهمتا ما يلي :

 .1صعوب شحديىد مفتىوم دقيىي وشىامأ لالهمىا
في كاف مجات

الشعاون الدولي.

 .2أن الشعامىىأ مىىل األهمىىا
عمليا

الدوليى و اصى بعىد شقىور صىور العالقىا

اإلنسىاني

كعلىىم وفىىن فر ىىش مسىىشلهما

واقعنىىا المعاصىىر الىىاي

المراوغ وال داع والش ليأ وما يجري كإدارة علمي لالهما

ىىعنا لكثيىىر مىىن

هو محاولى لشدصىيأ نظريىا

علمي للشعامأ مل األهما .
 .3إن الاي فىرا اتهشمىام باألهمى الدوليى وسىبأ إدارشتىا وسىماشتا مىن حيىو صىعوب الىشكتن بتىا وأن
المشنىىاهعون ت يشمكنىىون مىىن سىىيقرشتم علىىى األحىىداو بىىأ أن األحىىداو شفىىرا علىىيتم اش ىىاا ق ى ار ار
ششماشي مل م اوفتم وشكوكتم.
 .4إن األهمىىا

الدوليى شىىدار دائمىا بقىىري عىىدة منتىىا الحىىرب أو الشسىىوي السىىلمي  ،وشحديىىد هىىال القريقى

يعشمىىد علىىى حىىدة األهمى نفسىىتا وقريقى إدارشتىىا بواسىىق أقىراف أو بواسىىق قىىرف ثالىىو سىواء كىىان
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ال ىىك دولى ى أو منظمى ى دوليى ى أو غيره ىىا  ،وم ىىن الممك ىىن أن ش ىىؤدي مجري ىىا

األح ىىداو إل ىىي إمكانيى ى

الحصوأ بعا المشغي ار الشي لم شكن موجودة في أاهان أقرف األهم او القائمين عليتا.
 .5إن إ شيار أسلوب اإلدارة ال اغق او الشوفيقي إلدارة األهما

الدولي يعشمد على اعشبارين :األوأ

( شق ىىدير الدولى ى لشى ىواهن الق ىىوى ب ىىين ال ص ىىم م ىىن حي ىىو الق ىىوة النس ىىبي لك ىىأ منتم ىىا وأهميى ى المص ىىالح
واألهداف الشي يسعي كأ منتما إليتا من ىالأ األهمى ) وعلىى مىدى شىرعي مقالىب ال صىم فكلمىا
كان ى

الدول ى مؤمن ى بشىىرعي مقالبتىىا كلمىىا كان ى

قدر أن مقالب ال صم شرعي لجد

أكثىىر مىىيالا تسىىش دام أدواشتىىا بشىىكأ

ىىاغق وااا

إلي الشوفيي بشىكأ أساسىي فىي اسىش دامتا ألدواشتىا ،وااا لىم

شكن مشفوق بدرج وا ح نسبي ا عن ال صم.
 .6إن إدارة اتهم الدولي من قبأ الوتيا
قىىد اسىىش دم
كما في أهما
لإفال
 .7الوتيا

فيتىىا

المشحدة األمريكي مثىأ إدارة أهمى البرنىامج النىووي اإلي ارنىي

ىىبق األهمى والىىك ألن ظىىروف ومشغيى ار األهمى غيىىر مشاحى ومسىىيقر عليتىىا

الحرب الباردة ،والك لشمكن الدولشين من إرهىاي واسىشغالأ ظىروف الوتيىا

المشحىدة

من امكاني الشدثير عليتا.
المشحدة األمريكي قام

همني و من سناريوها
 .8إن مسى ى ىىشقبأ إدارة األهمى ى ىىا
اتسىىشراشيجي لألهمىىا
وهو جمل الشحديا
 .9إن إدارة األهما

بالسيقرة على أوم البرنامج النووي اإليراني وشوجيتتا عبر فش ار

م قق لتا للشعامأ مل إيران النووي في المسشقأ
الدولي ى ى ى فى ى ىىي المنظى ى ىىور اتسى ى ىىشراشيجي األمريكى ى ىىي يشحى ى ىىرك مى ى ىىن اتدارة

إلىىي إدارة الشغييىىر بصىىيع لمواجتى الشتديىىد والىىك مىىا رشبى إرو إحاديى الققىىب
الشي شواجتتا الوتيا

المشحدة األمريكي .

السياسي الدولي هي فرع من علم العالقا

شدير أمورهىا اليىوم بقريقى علميى وبالىاا

الدولي والدوأ الكبري والعظمي والشي

فىي األمىور السياسىي  ،فعلىى الىدوأ العربيى اإلسىشفادة مىن
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الىىك بششىىكيأ فريىىي إلدارة األهمىىا
لريادة إدارة األهما
.11

يىرشبق بىىاعلى سىىلق حكوميى وشحى

إشىرافتا ويعىىد الحىىأ األمثىىأ

واإلسشفادة من الشقور الاي رافقتا.

الديناميكا والحرك السياسي المشغيرة لتا دور كبير في علم السياس و اص في فرع العالقا

الدولي والسياسي ال ارجي .
.11

الحرك السياسي والديناميكا السياسي شظتر بو وح في القبيع الحركي للسياس من الأ

منقلي منققي فالعلوم السياسي نسبي وأن الثاب
.11

في السياس هو المشغير.

يرشبق مفتوم القوة والنفوا وال غق السياسي وشواهن القوى الدولي ،بصانل القرار السياسي

وشدثير الشفاعال

الديناميكي و المد ال

والمؤث ار الم شلف والديناميكي في الفعأ و السرع

الحركي برد الفعأ كعملي سياسي مشكامل .
.12

الحرك السياسي المشغيرة علم ل قواعد ،وأهداف وأدوا

الحسابا

الدولي للشحرك

أصبح يمكن الشنبؤ باألحداو وو ل

من الجدوأ الهمني لم قق السياس ال ارجي للدوأ.

 2.5التوصيات الع مية :
 .1اتس ىىشفادة م ىىن شج ىىارب ال ىىدوأ ال ارئ ىىدة ف ىىي مج ىىاأ إدارة األهم ىىا
الوتيىىا

وت س ىىيما ال ىىدوأ المشقدمى ى ومنت ىىا

المشحىىدة وأ ىىا الحكمى والعقالنيى فىىي شالفىىي الكىوارو ،واعشمىىاد أسىىلب الش قىىيق المركىىهي

إلدارة األهما

على كاف المسشويا

واإلبشعاد عن اإلرشجاأ في مواجت المواقف األهموي .

 .1يجىىب شوظيىىف علىىم الىىديناميكا والميكانيكىىا والحركى المشغيىرة فىىي العلىىوم السياسىىي وشقىىويرل وشوسىىيل
قواعدل

من المشغي ار واإلحداو والشفاعال

الدولي .
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 .2إدارة األهمىىا

الدوليى علىىم يسىىاعد فىىي اهدهىىار الىىدوأ وحىىأ صىراعاشتا فعلىىى الىىدوأ العربيى شوسىىيل

مجاأ هاا العلم وشقويرل وشقبيق عملي ا وشح
حات
.4

األهما

أشراف الحكوما

و ل فريي مكشمىأ للشىد أ فىي

الدا لي للبالد وال ارجي .

رورة إنشاء مراكه حكومي ودولي لشبادأ المعلوما

بين الدوأ .

 .2يجىىب الحىىد مىىن انششىىار األسىىلح النووي ى و وجىىود قىىانون دولىىي عىىادأ لفىىرا هىىاا القىىانون علىىى
الجميل بدون وجود قوى شؤثر على هال الق ار ار .
.6

رورة شفعيىأ سياسى منىل اتنششىار النىووي فىي العىالم مىن جانىب الوكالى الدوليى للقاقى الاريى ،
وبدعم من الدوأ الكبرى .

.7

ىىرورة السىىعي لشقىىوير الىىدوأ العربي ى لبالدهىىا اسىىشراشيجيا وشفعيىىأ العلىىوم النظري ى بشىىكأ شقبيقىىي
إلدارة األهما

الدولي

مما يقور البالد ويرشقى بتا.

 .5يجىىب أن شقابىىأ فك ىرة نىىهع السىىالح النىىووي مىىن إيىران بنىىهع السىىالح النىىووي اتس ىرائيلى حىىوأ و ىىل
إسشراشيجي منقق

الي من انششار السالح النووي في الشري األوسق.

 .9يجىىب العمىىأ علىىى شجنىىب حىىدوو األهمىىا
م ف

أف ىىأ مىىن معالج ى األهم ى  ،والىىك مىىن ىىالأ نظىىم

لألهم .

 .11اتسشفادة من شجارب الدوأ الرائدة في مجاأ إدارة األهما
الوتيا

الدولي وتسيما الىدوأ المشقدمى مثىأ

المشحدة األمريكي .

 .11ينبغىىي أنشىىاء شىىبكا

المعلومىىا

عناصر التيكأ الوقني لمواجت

المشقىىورة أو شقىىوير نظىىم المعلومىىا
األهما

بالمعلوما

148

الم شلف .

بالجتىىاه الحكىىومي لىىدعم

قائمة املراجع واملصادر
الكتب باللغة العربية
.1

إبى ى ارھي ىىم ،أحم ىىد أحم ىىد :إدارة األهمى ى الشعليميى ى  :منظ ىىور ع ىىالمي ،دار الوف ىىاء ل ىىدنيا القباعى ى والنش ىىر ،اإلس ىىكندري ،
1112م.

.1

باريون  ،ياكوب  :ماهي األيديولوجي  ،شرجم سعد رهي ،الدار العلمي  ،بيرو .1971 ،

.2

باوأ  ،كولن  ،موني ،بيشر  :الحرب الباردة وما بعدها  ،شرجم نهاه عبدون ،عمان  ،دار النشر .1952،

.4

شيمرمان ،كينيو أر  :العد العكسي لالهم  ،المواجت النووي المقبل مل ايران ،دار الماليين.1116،

.2

ال هرجىىى  ،شىىامر كامىىأ  :العالقىىا

الدوليى واسىىشراشيجي أدارة األهمى  ،دار المجىىدتوى للنشىىر والشوهيىىل  ،عمىىان ،

األردن .1112
.6

ال

يري ،محسن أحمىد  ":إدارة األهمىا

 :مىنتج اقشصىادي إداري لحىأ األهمىا

علىى مسىشوى اتقشصىاد القىومي

والوحدة اتقشصادي " ،القاهرة ،مكشب مدبولي1112 ،م.
.7

الدغيدى ،أنيس  :الملف النووي ،العالمي للكشب والنشر ،القاهرة.1117 ،

.5

شكارة ،نادي  :اش اا القرار فى األهم الدولي  ،دار النشر والقباع مكشب جامع بغداد .1996 ،

.9

العروي ،عبد اهلل  :مفتوم األيديولوجيا ،دار الشنوير ،بيرو .1952 ،

 .11علىىوة  ،السىىيد  :ألي ىىا

الصىىراعا

الدولي ى  ،د ارسى ى سياسىىا

الشع ىىاون ال ىىدولى  ،الناشىىر التيئى ى المصىىري العامى ى

للكشاب.1955 ،
.11

العماري ،عباس  :إدارة األهم في عالم مشغير ،مركه األهرام للشرجم والنشر ،القاهرة.1992 ،

 .11محسىىن  ،أحمىىد ال

ىىيري :إدارة األهمىىا

علىىم امىىشالك كامىىأ القىىوة فىىي أشىىد لحظىىا

النيأ العربي 1111 ،م.
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ال ىىعف" ،القىىاهرة ،مجموعى

 .12مظل ىىوم ،جم ىىاأ  :الفك ىىر اإلي ارن ىىى ف ىىى شق ىىوير البرن ىىامج الن ىىووى اإلي ارن ىىى ،ف ىىى :د .مم ىىدوح حام ىىد عقيى ى (مح ىىرر)
فى أمن ال ليج ،القاهرة :التيئ المصري العام للكشاب.1112 ،

البرنامج النووى اإليرانى والمشغي ار

 .14المغربىىي ،قىىاري ،المقىىردي  ،منىىى  :ادارة اتهمىىا

فىىى العالقىىا

الدولي ى ،دار النشىىر المكشىىب العربىىى الحىىديو ،

اتسكندري .1111 ،
السياسي الدولي  ،منشو ار

 .12مقلد ،إسماعيأ صبري :نظريا
 .16متنا  ،نصر محمد  :إدارة اتهما
.17

اا

السالسأ ،الكوي .1957 ،

والكوارو اسيوق  ،مصر  ،الناشر المكشب الجامعى الحديو .1117

نعم كاظم هاشم  :الوجيهة فى اتسشراشيجي  ،دار النشر اياد للقباع ،بغداد .1111 ،

 .15هاردن  ،شيال  :دويال

في عالم كبير  ،شرجم الدكشور وليد عبد الحي – دار النشر قالس للد ارسىا

والشرجمى

 ،دمشي سوريا .1989،
 .19الت ىواري ،سىىيد  :إدارة األهمىىا

فىىي أصىىوأ الشش ى يص والقيىىاس والش قىىيق والسىىيقرة ،ق ،1القىىاهرة ،مكشب ى عىىين

شمس.1116 ،
 .11هويىىدى ،أمىىين  :الفىىرص ال ىىائع والق ى ار ار

الحاسىىم فىىى حىىرب اتسىىشنهاف ،شىىرك المقبوعىىا

للشوهيىىل والنشىىر،

القاهرة.1991 ،
 .11الراهم ،عه الدين " الش قيق للقوارإ وادارة األهما

"  ،ق  ، ١دار ال واجا للنشر والشوهيل ،عمان 1992

المقاالت :
 .22إبراهيم  ،جالأ أحمد  :البرنامج النىووى اإلي ارنىى جىاورل الشاري يى – شداعياشى – الموقىف الىدولى منى  ،مجلى
شئون الشري األوسق.2002 ،
 .22إبراهيم،أحمد  :البرنامج النووى اإليرانى ،مركه الدراسا

السياسي واإلسشراشيجي  ،القاهرة.2002،

 .22إبراهيم،أحمد :هأ يكون الملف النووى سبب ا لحرب بين إيران والوتيا
يونيو.2002 ،
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المشحىدة.؟ م شىا ار إيرانيى  ،العىدد23

 .23كريسشين  ،ايغو ،جون  ،إليو  :روسيا والشري األوسق ،مجل لفاي اسشراشيجي  ،العدد .2002 ،53
 .22بىىدون اسىىم  ،إي ىران :مىىااا يعنىىى فىىوه أحمىىدى نجىىاد ،شقريىىر مجموع ى األهمىىا
(بروكسأ :مجموع األهما

الدولي ) ،بشاريخ  2أغسقس 2003م.

 .22بدون اسم  ،شجدد اتشتاما

األمريكي إليران ،العربي ن .2008 ،

حىىوأ الشىىري األوسىىق رقىىم ،8

 .28بدون اسم  ،السياسي اإليراني والملف النووي في عتد أحمدي نجاد( ،القاهرة :م شا ار

إيراني  ،العدد ،25

أغسقس .)2003
 .22بدون اسم  ،األهم النووي الجديدة بين إيران والوتيا

المشحدة ،م شا ار

إيراني  ،مركه الدراسا

والبحوو

اإلسشراشيجي  ،األهرام.2008 ،
 .20شركىىى ،أحمىىد السىىيد  ،أبعىىاد إحالى الملىىف النىىووى اإلي ارنىىى إلىىى مجلىىس األمىىن ،السياس ى الدوليى  ،العىىدد،522
إبريأ .2002
 .25جرشى ،إيراهيم" :إيران وحقتا فى ش صيب اليورانيوم ،مجل شئون األوسق ،بيرو  ،العدد .2003 ،552
 .22حسين  ،الشيمى أحمد  :نووى إيران ..دوافل الحوار وسيناريوها

المواجت  ،اسالم أون تين.2002 ،

 .22حمدان  ،الشمرى  :الملف النووى اإليرانى إلى أين؟؟ ،مجلس األم الكويشى.2002 ،
 .22دورة الوقىىود النىىووى الىىالهم إنشىىام سىىالح نىىووى ،ارجىىل :حمىهة
المفاعال

النووي  ،منشو ار منظم القاق الاري العراقي  ،قسم اتعالم والنشر.

 .23رشيد  ،سعيد عبد النبى :القىد ار
الدراسا

المشحدة األمريكي وايران :شحليىأ العوائىي البنيويى للشقىارب بينتمىا :مركىه اإلمىا ار

والبحوو اتسشراشيجي .2002 ،

 .22سىىويلم  ،حسىىام  :احشمىىات
الدراسا

العسىكري اإليرانيى بىين الىهعم والىوهم ،أوراي أسىيوي  ،جامعى بغىداد ،مركىه

الدولي  ،العدد.2005 ،22

 .22سنايدر ،روبر :الوتيا
للدراسا

ىىير الىىدجيبى ،صىىالح مجيىىد ال فىىاجى ،دليىىأ

شوجي ى

ىرب عسىىكري إلي ىران ،ملىىف األه ىرام اتسىىشراشيجى ،العىىدد  /528مركىىه

السياسي واتسشراشيجي  ،اتهرام ،إبريأ .2002
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 .28سويلم ،حسام  :شصاعد الحرب غير المعلن بين الوتيا

المشحدة وايران ،م شىا ار

إيرانيى  ،مركىه الد ارسىا

السياسي واتسشراشيجي  ،األهرام ،العدد ،80لعام .2002
 .22الشرقاوى ،باكينام إيران وأمريكا المناورة شواج النظري  ،2002/2/2 ،إسالم أون تين.
 .20شعبان  ،شريف  :مبروك ،البرنامج النىووى اإلي ارنىى :بىين ال ىغوق األمريكيى والشتديىدا

اإلسىرائيلي  ،مجلى

العصر.2002 ،
 .25شعبان ،شريف مبروك ،هأ بىدأ

روسىيا فىى الش لىى عىن إيىران؟ م شىا ار إيرانيى  ،العىدد ،2002 ،82موقىل

البيئ اإللكشروني  ،شاريخ أ ر هيارة .2002 /282
 .22عىامر ،أحمىد :مقدمى فىىي إدارة األهمىا  ،كليى الشجىىارة قسىم اتقشصىاد والعلىوم السياسىىي جامعى قنىاة السىىويس
بور سعيد .5282
 .22عباس،

ر  :العالقىا

األمريكيى – اإليرانيى الواقىل الحىالى واحشمىات

المسىشقبأ ،مجلى شىؤون ليجيى ،

العدد .2002 ،23
 .22عبىىد الحلىىيم ،أحمىىد :ريقى القىىوى النووي ى فىىى الشىىري األوسىىق فىىى أوائىىأ القىىرن الحىىادى والعش ىرين :حقائقتىىا
واحشمات
دراسا

شقورهىا .فىى محمىد إيىراهيم منصىور (محىرر) ال يىار النىووى فىى الشىري األوسىق ،بيىرو  :مركىه
الوحدة العربي  ،مركه دراسا

المسشقبأ.2005 ،

 .23عبد الفشاح ،بشير  :المسدل النووي اإليراني أو هدن ؟ مجل السياس الدولي  ،العدد .2003 ،532
 .22عبىىدل ،محمىىد :األهمى النووي ى اإليرانيى هىىأ شسىىير نحىىو الحسىىم العسىىكرى؟ مجل ى شىىؤون ليجي ى  ،العىىدد ،22
.2002
 .22فى ىرانشش ،دوغ ىىالس مس ىىئولون اس ىىش باريون :إيى ىران ل ىىديتا قى ى لشسى ىريل ش ص ىىيب اليوراني ىىوم ،جري ىىدة الش ىىري
األوسق ،يونيو .2003
 .28مبىىروك  ،ش ىريف شىىعبان  :هىىأ بىىدأ

روسىىيا بىىاش لى عىىن إي ىران؟ م شىىا ار إيراني ى  ،مركىىه األه ىرام للد ارسىىا

السياسي واإلسشراشيجي  ،األهرام ،العدد  82مايو .2002
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 .22محم ىىود  ،أحم ىىد إبى ىراهيم  :األهمى ى النوويى ى الجدي ىىدة ب ىىين إيى ىران والوتي ىىا
الدراسا

المشح ىىدة ،م ش ىىا ار إيرانيى ى  ،مرك ىىه

والبحوو اتسشراشيجي  ،األهرام.2008 ،

 .30محمود ،أحمد إبىراهيم " :البرنىامج النىووى اإلي ارنىى :الشقىور والىدوافل والىدتت

اتسىشراشيجي " ،القىاهرة :مجلى

السياسي الدولي  ،ع .5228 ،525
 .35محمود ،أحمد إبراهيم  :السياسي اإليراني والملف النىووى فىى عتىد أحمىدى نجىاد ،القىاهرة :م شىا ار إيرانيى ،
العدد  ،25أغسقس .2003
 .32محمىىود ،أحمىىد إي ىراهيم  :البرنىىامج النىىووى اإلي ارنىىى لفىىاي األهم ى بىىين الشسىىوي الصىىعب وم ىىاقر الشصىىعيد،
القاهرة :مركه الدراسا

السياسي واإلسشراشيجي باألهرام.2003 ،

 .32م يم ىىر ،أس ىىام ف ىىاروي  :المل ىىف الن ىىووى اإلي ارن ىىى ب ىىين الشرويك ىىا األوروبيى ى وال ىىغوق األمريكيى ى  ،م ش ىىا ار
إيراني  ،مركه للدراسا

السياسي واإلسشراشيجي  ،األهرام.2003 ،

 .32المصىىرى  ،شىىفيي" :أسىىلح الىىدمار الشىىامأ بىىين القىىانون والممارس ى والمثىىاأ اإلي ارنىىى  ،بيىىرو  :مجلى شىىئون
األوسق ،العدد .2003 ،552
 .33منيسىىى،أحمد  :أهم ى البرنىىامج النىىووى اإلي ارنىىى :سىىيناريوها

مشعىىددة للمسىىشقبأ ،القىىاهرة :م شىىا ار إيراني ى ،

العدد  ،22نوفمبر .2003

الصحف :
 .32المليجى على،على  :األهم النووي اإليراني  ،مجل كلي المالك الد العسكري  ،العدد.2002 ،23
 .32باكير  ،على حسين :اتهم اتمريكيى اتيرانيى _اتشجاهىا

وال يىا ار سىجل د ارسىا

شىري أوسىقي العىدد

.2002 ،25-20
 .38عمىىرو ،جم ىىاأ علىىى  :إيى ىران كقىىوة إقليميى ى  ،قى ىراءا

إسىىشراشيجي  ،مرك ىىه الد ارس ىىا

األهرام.2002 ،
 .32عمرو عبد العاقى شقرير واشنقن ،العدد .2002 ،522
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السياس ىىي واإلس ىىشراشيجي ،

 .20بودامىىوس  ،فىىاشح  :الشحيىىه الىىدولى ي ىىل الموانىىل أمىىام قت ىران لشك ىريس الشفىىوي اتس ىرئيلى بالمنقق ى  ،مجل ى
الم شار.2002 ،
 .25محمىىد  ،فا ىىأ هكىىى  ،األهمى الدوليى بىىين الشصىىعيد والشفعيىىأ  ،مجل ى العلىىوم القانوني ى والسياسىىي  ،بغىىداد ،
.5282
 .22محمد  ،فا أ هكي ،األهم الدولي بين الشصعيد والشعقيىد ،مجلى العلىوم القانونيى والسياسىي  ،جامعى بغىداد،
ع اص.5282 ،
 .22محم ى ىىد  ،فا ى ىىأ هك ى ىىي  :األهمى ى ى الدوليى ى ى بى ى ىىين مقشرب ى ىىا

ومفشرق ى ىىا

المص ى ىىقلحا  ،مجلى ى ى أم المعى ى ىىارك،

بغداد،ع(.5222 ،)2,8
 .22نصىىر ،فىىالى  :رأى شاكي ى  ،لمىىااا احش ىواء اي ىران يىىؤشى ثمىىارل :اسىىش ارشيجي واشىىنقن ال اقئ ى بالشىىري اتوسىىق،
مجل "الشؤون ال ارجي ".2008،
 .23أبو دهب ،فشوح أهم البرنامج النووى اإليرانى ،مجل شؤون ليجي  ،العدد .2002 ،23
 .22هويدى ،فتمى إيران فى دائرة التدف ،صحيف األهرام ،مصر ،العدد (2002-3-52 ،)22322م.
 .22نصير  ،كاظم  :الوتيا

المشحدل اتمريكي وادارشتا لألهما

 ،جامع سان

كلمنشس اتمريكي فى بغداد ،

.2055
 .28كماأ األسقأ  ،محا ار
برنامج الدارسا

فى اتمن القومى العربى والق ي الفلسقيني محا ار

العليا كلي اتقشصاد والعلوم اتداري

 .22األسقأ  ،كماأ :محا ار

فى العلىوم السياسىي ،

.2002

فى النظم السياس المقارن  ،كلي اتقشصاد والعلوم اإلداري .2005،

 .20كاشهمان ،كينيو  :أهم البرنامج النووى اإليرانى :جميل الحلوأ الصعب  ،مركه اتما ار

للدراسا

والبحوو

األسشراشيجي .2002 ،
 .25بدون اسم  ،لمااا ش شى واشنقن البرنامج النووى اإليرانى؟ نشرة مركىه الد ارسىا
العدد الثالو ،السن األولى ،كانون األوأ .2002
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اإليرانيى  ،جامعى البصىرة،

 .22مجل مدا ار

غربي  ،العدد ،2ششاء .2002

 .22إدريس ،محمىد السىعيد  ،البرنىامج النىووى اإلي ارنىى األهمى والسىيناريوها

المحشملى والشىداعيا

مصقفى علوى (محرر) م اقر وشداعيا

اتنششار النووى ،أعماأ ومناقشا

البحرين بالشعاون مل مركه ال ليج للدراسا

اإلسشراشيجي  ،المنام .2002 ،

 .22إدريىىس محمىىد السىىعيد  :الش ىواهن اإلقليمىىى وشحىىديا

اإلقليميى  ،فىى

مؤشمر و اهرة الدا لي بمملك

دبلوماسىىي المسىىار اة ىىر اإليراني ى  ،القىىاهرة :م شىىا ار

إيراني  ،السن الرابع  ،العدد  ،22سبشمبر .2003
 .23الشي لى  ،محمد  :القدرة النووي اإليراني بين الواقل والشجنيا  ،مجل المسشقبأ ،العىدد  55 ،2022سىبشمبر
.2003
 .22عب ىىد الس ىىالم ،محم ىىد  :األس ىىئل المعلقى ى ح ىىوأ البرن ىىامج اإلي ارن ىىى ،مجلى ى السياسى ى الدوليى ى  ،مرك ىىه الد ارس ىىا
السياسي واإلسشراشيجي  ،مؤسس األهرام ،مصر العدد (.2002 ،)532
 .22عبد السالم ،محمد  :اتسئل المعلق حوأ البرنامج النووى اإليرانى ،مجل السياس الدلوي  ،مركىه الد ارسىا
السياسي واتسشراشيجي  ،مؤسس األهرام ،مصر العدد ( ،)532أكشوبر 2002م.
 .28عبىىد الس ىىالم ،محم ىىد  :البرن ىىامج النىىووى اإلي ارن ىىى اتسىىش داما

الس ىىلمي والشوجتىىا

العس ىىكري  ،ولمهيىىد م ىىن

الشفاصيأ يمكن الرجوع إلى :الشقرير الشفصيلى للوكالى الدوليى للقاقى الاريى بشىدن البرنىامج النىووى اإلي ارنىى
(( ،)2 – 5القىىىاهرة :م شىىىا ار إيراني ،عى ىىدد  ،22م ىىايو ( ،)2002ع ىىن :باهش ىىاب اإليرانيى ى  ،فب اري ىىر  /مى ىىارس
.2002
 .22عبد السالم ،محمد :البرنامج النووى اإليرانيين اتسش داما
نىىدوة إيىىران والنظ ىىام الىىدولى ،مركىىه البح ىىوو والد ارسىىا

السلمي والشوجتىا

العسىكري  ،ورقى مقدمى إلىى

السياس ىىي  ،جامعىى الق ىىاهرة ،كليى ى اتقشصىىاد والعل ىىوم

السياسي  22 ،أبريأ .2002
 .80حيدر ،محمود  :اللحظ النووي بين إيران وأمريكا -احشىدام الميشىا -اسىشراشيجيا ،مجلى شىئون األوسىق ،العىدد
 ،2002 ،522القاهرة.
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 .85إبراهيم  ،محمود محمود  :إيران دول نووي  ،مجل شؤون الشري األوسق العدد.2002 ،52
 .82اللب ىىاد ،مص ىىقفى  :الس ىىيناريوها

العس ىىكري لألهمى ى النوويى ى  ،مس ىىار الح ىىرب األمريكيى ى المحشلمى ى ق ىىد ينشت ىىى

بسقوق النظام اإليرانى ،الحياة.2002/2/5 ،
 .82علوي ،مصقفى الشعريف بظاهرة األهم الدولي ؛ مجل الفكر اتسشراشيجي العربي ،بيرو ،ع .5282 ،52
 .82عل ىىوي ،مص ىىقفى  :الشعري ىىف بظ ىىاهرة األهمى ى الدوليى ى ؛ مجلى ى الفك ىىر اتس ىىشراشيجي العرب ىىي ،بي ىىرو ،ع ،52
.5282
 .83يمين ،ميشاأ" :العالقا

الروسي اإليرانيى  ،مشىاكأ وشقلعىا " ،بيىرو  :مجلى شىئون األوسىق ،العىدد ،552

.2002
 .82نبيل األصفتانى ،مسشقبأ الشعاون الروسى اإليرانى فى
الدراسا

وء الشعاون األ ير ،مجل السياس الدولي  ،مركىه

السياسي واإلسشراشيجي  ،األهرام ،العدد (.2005 ،)522

 .82األعظم ىىي ،ولي ىىد  :األهمى ى الدوليى ى ؛ مجلى ى العل ىىوم السياس ىىي ؛ كليى ى العل ىىوم السياس ىىي  ،جامعى ى بغى ىىداد ،ع،2
نوفمبر.5228
 .88شيلييى  ،فريىىدريك " الشعامىىأ مىىل احمىىدى نجىىاد" جلوبىىاأ بوسى  55 ،مىىارس 2002م ،ورد فىىى مىىوجه مجموعى
األهما

الدولي  ،اتن راق األميركى .

 .82صحيف القدس العربى ،العدد  52 – 58 ،3202شباق .2002
 .20صحيف األهرام ،مصر ،العدد (.2002 -50 - 3 ،)22225
 .25عقا اهلل ،مرسى  :هأ سيشكرر سيناريو العراي مل إيران؟ األهرام.2002/2/2 ،
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أوراق نمل
 .22الدجيبى ،حمهة

ير  :صالح مجيد ال فاجى ،دليأ المفاعال

النووي  ،منشو ار

منظم القاق الاري

العراقي  ،قسم اإلعالم والنشر.
 .22األسقأ  ،كماأ  :محا ار

في النظم السياس المقارن كلي اتقشصاد والعلوم اإلداري ،2005،

 .22إدريس  ،محمد السعيد  :البرنامج النووي اإليراني األهم والسيناريوها
د .مصقفى علوي (محرر) م اقر وشداعيا

المحشمل والشداعيا

اتنششار النووي( ،أعماأ ومناقشا

بمملك البحرين بالشعاون مل مركه ال ليج للدراسا

مؤشمر و اهرة الدا لي

اإلسشراشيجي  ،المنام .)2002 ،

 .23عبد السالم ،محمد  :البرنامج النووي اإليراني اتسش داما
ندوة إيران والنظام الدولي ،مركه البحوو والدراسا

اإلقليمي  ،في

السلمي والشوجتا

العسكري  ،ورق مقدم إلى

السياسي ( ،جامع القاهرة ،كلي اتقشصاد والعلوم

السياسي  22 ،أبريأ .)2002
 .22عبد الظاهر  ،محمود  :مسار القيود على البرنامج النووي اإليراني بين الفعأ ال ارجي ورد الفعأ اإليراني،
ورق مقدم إلى ندوة إيران والنظام الدولي( ،جامع القاهرة :مركه البحوو والدراسا

السياسي  ،كلي

اتقشصاد والعلوم السياسي  22 ،أبريأ .)2002

الرسائل الع مية :
 .22عبد الصادي ،عبد الغفار بحو في دراسا
العليا  ،كلي الدفاع الوقني دورة األهما

األهم والمفاهيم المرشبق بتا  ،أكاديمي

ناصر العسكري

والشفاوا رقم 52سمشبر . 5220

 .28سيد  ،عه عبد الواحد  :أدارة األهم في السياس ال ارجي المصري  :دراس حال ألهم ال ليج الثاني
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