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 :دمةـــقــم 
جال كبيرة في م بأهميةمن الموضوعات التي تحظى  اإليرانيالنووي يعد موضوع البرنامج       

و ذلك لكونه ال يتعلق فقط ، بشكل خاص اإلستراتيجيةالدراسات الدراسات الدولية بشكل عام و 
التوازن و  األوسطفحسب بل بمستقبل منطقة الشرق  اإليرانية اإلسالميةبمستقبل الجمهورية 

 .االستراتيجي فيها

من خالل  أيضاتنبع  اإليرانيالبحث في موضوع البرنامج النووي  أهميةومما ال شك فيه ان    
التي تصر على انه  إيرانوجهات النظر بين و مازال يثيره من تناقضات  و تباين في  آثارهما 

المشكك فيه و الذي تقوده الواليات  اآلخرو الجانب من جهة ، سلمية  غراضألمخصص 
كونها ترى انه برنامج  ببرنامجها النوويفيما يتعلق   إليرانالتي توجه االتهام  األمريكيةالمتحدة 

و ان البرنامج النووي  ، الح النوويانه يهدف الى امتالك الس أيعسكرية  ألغراضنووي سري 
.على برنامجها النووي السري غطاء للتستر إالما هو  إيرانالسلمي الذي تدعيه   

      :إلطار المنهجي للدراسةا   

:المشكلة البحثية( 1  

ترتكز الدراسة على تحليل مشكلة بحثية جوهرية ،أساسها التساؤل عن طبيعة البرنامج          
، و يمكن تلخيص  النووي اإليراني ، وأثره على نظام توازن القوى اإلقليمي في الشرق األوسط

: هذه المشكلة في اإلشكالية التالية  

إيران للسالح النووي على توازن القوى اإلقليمي في الشرق األوسط؟ امتالكما مدى تأثير   

:مجموعة من التساؤالت الفرعية منهاتندرج تحت هذه اإلشكالية الرئيسية   

.االقتصادية  و العسكرية إليران؟ ةفيما تتمثل أهم عناصر القو  -    

.؟فع إيران المتالك السالح النوويتتمثل أهم دوا افيم –    



ت  

 

     .السالح النووي في سياستها الخارجية؟ المتالكأثر سعي إيران هل  -  

 ماهي أهم السيناريوهات المحتملة للبرنامج النووي اإليراني؟

                              :    فرضيات الدراسة( 2                            

إلى جانب سعيها إلى اإلجابة على  تسعى الدراسة إلى اختبار مجموعة من الفرضيات،      
  : عدد من التساؤالت التي أثرناها من قبل، ومن بين هذه الفرضيات نذكر ما يلي

ازدادت عالقاتها مع الغرب  السالح النووي كلما المتالكزداد سعي إيران اكلما  -
  .توترا

اإلقليمي في  لسالح النووي سيؤدي إلى اإلخالل بنظام توازن القوىلإيران  امتالكإن  -
.الشرق األوسط  

. وويالنسالح لإيران ل امتالكالخليج العربي أكثر الدول تضررا في حالة  إن دول -  

:أهمية الدراسة( 3   

ودورها  الدولية و حضورها المستمر إقليميا ودوليا ،إن مكانة إيران في الساحة     
االهتمام  يستدعي العالقات اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط تفاعالتالفعال في 

  .العلمي و األكاديمي بها

:أسباب اختيار الموضوع( 4  

:األسباب الموضوعية(أ      

إن السبب في اختيار هذا الموضوع يكمن في أنه يدخل ضمن مجال تخصصنا      
 هذا األكاديمية حولإضافة إلى قلة الدراسات  ،إقليميةدراسات شرق أوسطية و 

.النتائجالذي ال يخلو من التشابك والتعقيد في األسباب و التفاعالت و  موضوعال  



ث  

 

:األسباب الذاتية(ب            

تتمثل في الرغبة في دراسة هذا الموضوع ، لمعرفة جذور البرنامج النووي االيراني    
.قليمية و الدوليةو انعكاساته اإل  

:الدراسات السابقة( 5  

: لت مواضيع قريبة من هذا موضوع منهاهناك عدة دراسات ومؤلفات تناو       

تها االداخلية وسياس اإيران في تحوالته :الجمهورية الصعبةسي،طالل عتر  - 
دار الساقي، تحدث فيه الكاتب عن النموذج اإلسالمي وعالقة القائد بالرئيس  ، اإلقليمية

.ى االحتالل األمريكي للعراقفة إلإضا,العربية -،العالقات اإليرانية  

،مركز اإليرانية -صنع القرار في إيران و العالقات العربية ، مسعد نيفين عبد المنعم -
تناولت فيه أهم مؤسسات صنع القرار في إيران وتأثيرها على  دراسات الوحدة العربية ،

.لعامة للسياسة الخارجية اإليرانيةالتوجهات ا  

،العربي للنشر و التوزيع، تحدث يران تجاه دول الجوارإسياسة ضاري سرحان الحمداني، - 
العالقات ، و عن (السياسية ، اإلقتصادية ، و العسكرية)مكونات القوة اإليرانية فيه عن 

 . الخليجية -يرانية اإل

 6) :مناهج الدراسة 

:اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من المناهج أهمها  

 

:المنهج التاريخي    

يكاد يخلو أي بحث من المنهج التاريخي، ألهميته في كشف تطور الظاهرة عبر  ال   



ج  

 

المكان و الزمان، خاصة وأن العالقات الدولية تقوم على التنبؤ بمستقبل الظاهرة، و 
1.التي ال يمكن التنبؤ بها دون معرفة تاريخها  

نووي وظف هذا المنهج في الدراسة، من خالل تتبع مراحل تطور البرنامج ال  
اإليراني، فال يمكن الحديث عن تأثيرات هذا البرنامج دون العودة إلى البدايات األولى 

.له  

:   المنهج المقارن  

كما  يعتبر من أكثر المناهج استعماال، ألنه يجد مكانه في كل مستويات البحث،   
ويختص هذا المنهج في دراسة مواضيع . أنه يستعمل في كافة العلوم االجتماعية

واسعة النطاق، كما يستعمل للمقارنة بين موضوعين مختلفين،أو للمقارنة الزمنية لنفس 
      .    الموضوع خالل فترات زمنية مختلفة

اإلقليمية في الشرق في الدراسة، من خالل مقارنة إيران بالقوى  هذا المنهجوظف     
(.تركيا و إسرائيل)األوسط   

 

:ة الدولةقو منهج قياس          

بل يمكن استخدامه في فهم التطور  ،رلدولة ال يساهم فقط في فهم الحاضإن قياس قوة ا     
المساعدة     ساس قياس قوة الدولة هو، أي أن أقات بين الدولالمستقبلي للنسق الدولي،و العال

 .سة أبنية القوة في النظام الدوليو ذلك بهدف درا،بالمخرجات أي ممارسة القوةلتنبؤ على ا
           ،ئج مواجهات عسكرية تمت في الماضيكما أن قياس قوة الدولة يساعد في تحليل نتا

                                                           
1
األدوات، االقترابات ،المناهج، لمفاهيمل السياسي التحليل في المنهجية،شلبيمحمد  

.65.ص،(1991،ن.د.د:الجزائر)   



ح  

 

و التنبؤ بالسلوك المتوقع أن يتم من طرف أ، رة التوازن القائم في الوقت الحاضأو تفهم طبيع
 1.حلف تجاه اآلخرين في المستقبل في ضوء فهم التوازن القائم و احتماالت تطورهأي دولة أو 

 ،اقتصاديا)مختلف عناصر قوة إيران من خالل استعراض،الدراسة  وظف هذا المنهج في
                                                                               (.تركيا و إسرائيل)مع مقارنتها بالقوى اإلقليمية في الشرق األوسط ،(و سياسيا،عسكريا

  : أدوات جمع المعلومات  (7 

على التوثيق من  مالبيانات، القائسلوب جمع أاعتمدت هذه الدراسة على 
 .الكتب،المجاالت،التقارير، و الرسائل الجامعية

:الدراسةتقسيم   (8 

تناولت الدراسة موضوع أثر السالح النووي اإليراني على توازن القوى اإلقليمي في     
ستراتيج  حيث تضمنت ثالثة فصول ،الفصل األول كان بعنوانب ،الشرق األوسط  ة يجيوا 

إيران في الشرق األوسط ،حيث تطرق إلى تاريخ إيران وأهم عناصر قوتها 
أما الفصل . مية الشرق األوسط بالنسبة إليرانوكذا أه العسكرية، و ،السياسية،االقتصادية

الثاني فقد كان بعنوان تأثير البرنامج النووي على السياسة الخارجية إليران، حيث تطرق 
ية على أثير األزمة النوو و كذا مدى ت ل تطور البرنامج النووي اإليراني،إلى أهم مراح

النووية  ةفقد كان بعنوان تأثير القو  و األخير أما الفصل الثالث. العالقات الخارجية إليران
 ةحيث تطرق إلى مدى تأثير القو  ، إليران على توازن القوى اإلقليمي في الشرق األوسط

العراق  العربية األخرى كسوريا، الدولبعض كذا  وية إليران على دول الخليج العربي،النوو 
مختلف السيناريوهات المحتملة بشأن الملف النووي  وفي األخير تطرق إلى ، لبنان و

.اإليراني  

 
                                                           

.65.ص،(1،1911.ط،مدبوليمكتبة:القاهرة) 7611 - 7691 حربي بين إسرائيل و العرب بين القوى توازن،زهرانعليجمال
1
  



خ  

 

:للدراسة اإلطار النظري   

رابطة و المتناسقة التي تساعدنا تتعرف النظرية على أنها مجموعة من األفكار الم     
      لتنبؤ لعلى الفهم و التحليل و تفسير الظواهر المتعددة، وتصلح أن تكون أساسا 

.و التوقع  

  الوسائط المعرفية التي يستعين بها الباحث قصد الفهم و التفسير ىحدا النظرية هيو 
.طةاو تتسم بالوضوح و البس ،وتكتسي أهمية ألنها قابلة للتطبيق التنبؤ،و   

طبيعة الموضوع تفرض طبيعة  عشوائيا، فإن اولما كان اختيار النظرية ليس اختيار  
.المفاهيممناهج و تحدد بدورها كل من ال النظرية، التي  

:النظريات التاليةهذه الدراسة  فت فيوظ        

:نظرية توازن القوى  

إن التوازن في القوى هو الحالة التي تصل فيها األطراف بحيث يتعذر عليهم في      
اضطرت إلى ذلك يكون القتال  نو إ ،لفض النزاعات ةالقو  استخدامإلى  وءظلها اللج

ساس وجود عدد من الدول ال تستطيع أ،فتوازن القوى قائم على الحدودفي أضيق 
وضاع التوازن أفي حداث اختالل ااحداها ان تحصل على القوة التي تتمكن معها من 

و بآخر ،البد من معرفة القوة أو يتغير بشكل أو لكي يستمر هذا التوازن . الموجود
من الدول األخرى بطريقة تؤكد النسبية لكل دولة أو لكل تحالف و مقارنتها بمثيلتها 
1.الوصول الى وضع التعادل الذي يفرضه هذا النظام  

، فامتالك إيران للسالح وقد وظفت هذه النظرية لما لها من صلة بموضوع الدراسة

                                                           

 ،الصراع العربي اإلسرائيلي بين الرادع التقليدي و الرادع النوويحامدهويديأمين 
1
   

 . 11.،ص(1،1891.العربية،طمركزدراساتالوحدة:بيروت) 



د  

 

.النووي سوف يؤدي إلى اإلخالل بنظام توازن القوى القائم في منطقة الشرق األوسط  

:ظرية الردع النووين    

و حرمان الخصم من محاولة تحقيق أاستعمال التهديد لمنع  الردع هوإن        
التكلفة التي تنتج عن أفعاله تفوق قيمة األهداف  نأ إلى إقناع الخصم فأهدافه، ويهد

خصم بذلك يمتنع عن القيام فإذا اقتنع ال التي يفترض تحقيقها في حال القيام بالفعل،
  .بالفعل

رادع على إيصال الرسالة وتأكده من لمدى قدرة ا :هما ن لنجاح الردع وهناك عامال 
و عامل التماثل بين النتائج المحتملة لقيام المردوع  عاب الطرف الثاني لها ،يستا

و حجم التهديد الموجه ضده ،أما الردع النووي فيستند إلى  محتوىو بين  ، بالفعل
و أساسه هو النووية ، البعد النفسي و السيكولوجي لمنع الخصم من استخدام أسلحته

1.ربة األولى التي تضعف الرد للخصمقوة الض  

و قد وظفت هذه النظرية لما لها من صلة بموضوع الدراسة، فإذا امتلكت إيران   
.السالح النووي سيتحقق الردع النووي بينها وبين إسرائيل  

                                                         :للدراسة اإلطار المفهومي
، و مجموعة من المصطلحات و المفاهيم التي تشكل جوهره ىيحتوي كل بحث عل 

.في هذه الدراسة سنحاول ايجاد تعريف دقيق و مبسط لمختف المفاهيم الواردة فيها   

:الشرق األوسط     

لى إقسيم مستعمراتها لما بدأت بريطانيا في ت ،2091يعود ظهور هذا المصطلح إلى سنة  
و منذ ذلك التاريخ و هذا  ،و الشرق األوسط  ،الشرق األدنى،الشرق األقصى  :ثالثة أقسام

                                                           
2
.11،12.صص،نفسهمرجعال    



ذ  

 

نه اختلفت أغير  ،و المنظمات الدولية و اإلقليمية  ،المفهوم يستخدم على مستوى الدول
كل دولة من الجوانب و أبعاد و هذا طبقا لمصالح ، التعاريف من حيث النطاق الجغرافي

1.، االقتصادية و السياسةاإلستراتيجية  

 : رانـــإي      

،و يطلق و معناها الطاه" آري"ة إيران هو و أصل كلمهي دولة في الشرق األوسط ،     
 ."فارس" يةسمتعليها 

سيا آر بين غرب قارة إذ تشكل المم ، في منطقة جغرافية ذات أهمية خاصةإيران تقع        
ا الوسطى سيآ)ووسط وشرق القارة ( سيا الصغرى آشبه الجزيرة العربية ،الهالل الخصيب و ) 

 ،، تركمنستان، أذربيجان و أرمينيايحد إيران من الشمال بحر قزوين (. و شبه القارة الهندية
ينما ب ،تركياالعراق و ومن الغرب  ،أما من الشرق فتحدها كل من أفغانستان و باكستان 

 2.الحدود البحرية الجنوبية إليرانيشكل الخليج العربي الفارسي 

    

 :البرنامج النووي  

إلى خطة الدولة في مجال الطاقة النووية و استخداماتها بشكل  يشير البرنامج النووي        
تنفيذها ج عمل يتم في شكل مشاريع و برام األولوياتو  األهدافو يتضمن ذلك تحديد ،عام

 3.في إطار جدول زمني محدد

                                                           
1

مركزاإلماراتللدراساتوالبحوث،:اإلمارات)مشروع الشرق األوسط الكبير دالالته و اشكاالتهماجدالكيالي،

 .22.،ص(2002

2
،واألدابالمجلسالوطنيللثقافةوالفنون:الكويت)6090-6091تاريخ إيران السياسي بين ثورتين أمالالسبكي،

 .208.ص،(1888

1
مذكرةماجستيرغيرمنشورة ،المشكلة النووية في الشرق األوسط و انعكاساتها على استقرار المنطقة  ،شوقيعرجون

.9.ص،(2002–2002كليةالعلومالسياسيةواإلعالم:جامعةالجزائر)   



ر  

 

ذ يتألف هذا البرنامج من إ ،يتمثل في بناء مفاعالت نوويةف، أما البرنامج النووي اإليراني     
 .و محطة تخصيب اليورانيوم ،عدة مواقع بحث كمنجم اليورانيوم ،مفاعل بوشهر

 :توازن القوى اإلقليمي 

التكافؤ أو التقارب في اإلمكانيات بين األطراف يقصد بمفهوم توازن القوى اإلقليمي     
و قد يختــل هذا التوازن في حالة ما إذا تفوق طرف ،المتصارعة بما يحدث الردع المطلوب

 1.مع إشعار الطرف  األخر بذلك ،دام ما لديه من إمكانيات بشكل ماخر في استخآعلى 

 

  

 

                                                           

.44.ص،مرجعسابق،زهران
1
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 :الفصل األول

جيو إستراتيجية إيران  
 في الشرق األوسط
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 :تمهيد
 

األدوار  األمر الذي يرشحها للعب ،وقع محوري في منطقة الشرق األوسطم إيرانتحتل 
أو  اإلقليميعلى المستوى ذلك والتأثير على مختلف الفواعل سواء كان  ،في المنطقة األولى
 . الدولي

ال بد من دراسة  ،يراني في منطقة الشرق األوسطاإل و تحليل الدورو من أجل فهم 
 ،الثقافي و الفكري ،ثرائها التاريخيإضافة الى  ،االستراتيجية واالقتصادية إليراناألهمية 

 .يؤهلها لتولي القيادة في المنطقةالذي 
ولة لذا كان على الدراسة تسليط الضوء في فصلها األول على التطور التاريخي للد 
سواء على الصعيد االقتصادي أو العسكري أهم عناصر قوة هذه الدولة ثم تحديد  ،اإليرانية

تركيا و  :هيأال و  ،في الشرق األوسطالمنافسة لها القوى اإلقليمية بمقارنتها و  ،أو السياسي
 .إسرائيل

 ،إيرانلى األهمية التي تحظى بها منطقة الشرق األوسط لدى إوفي األخير يتم التطرق 
، اإليراني همية كبيرة في الفكر االستراتيجيخاصة منطقة الخليج العربي التي تحظى بأ
هي خطوة لتحقيق دور إقليمي أعظم العربي فإيران تعتبر أن السيطرة على منطقة الخليج 

 .الهندي يمتد إلى بحر العرب و المحيط
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 اإلقليمي في الشرق االوسطيران في ميزان القوى إ: المبحث األول    

 
لى أهم الفترات التي مرت بها الدولة إسنحاول من خالل هذا المبحث التطرق    

مع مقارنتها لهذه الدولة،  قوةاللى أهم مقومات إثم نتطرق  ،يرانية في تطورها التاريخياإل
 . (تركيا و إسرائيل)ليمية في الشرق األوسطقبالقوى اإل

 :ثالثة مطالبلى إو قسم هذا المبحث 
  
 يرانيةتاريخ الدولة اإل: المطلب األول  
 

عالقاتها و كذا طبيعة  ،قليميدورها اإل و طبيعة ،إن المشهد السياسي الحالي إليران
 .دورا كبيرا في تشكيل هذه الدولةرها التاريخي الذي لعب ال يمكن فهمها خارج إطا ،الخارجية

حدة في فتاريخ ظهور أول دولة مو  ،سنة 0666يران طويل و ثري يتعدى إإن تاريخ 
الشمال و مملكة  لما تأسست مملكة الميديين في ،األول قبل الميالدلف لى األإيران يعود إ

أين  ،(م.ق 556)القرن السادس واسطأ إلىيدية مواستمرت المملكة ال ،الفرس في الجنوب
الذي أسس مملكة عظيمة امتدت من  ،"قوروش"بزعامة  خمينيةاأل قامت مملكة الفرس

و الدول التي كانت على المماليك  ضىبعد أن ق ،و مصرلى بحر ايجة إأطراف الهند 
 .قائمة

الذي ،(م.ق 333)عام "المقدوني االسكندر"على يد  خمينيةاأل اإلمبراطورية انهارت
هذا وفاة لكن بعد  ،(م.ق 323-م.ق 333)رة الممتدة بينإمبراطورية كبيرة في الفت أسس

هذه  برزو من أ ،مماليك متعددة بين قادة جيشه ودول  إلىانقسمت هذه الدولة  األخير
 1.اإلمبراطوريةية التي احتفظت بمعظم أراضي هذه قالدولة السلو  ،الدول

 

                                                           
1
 مطبعة جامعة دمشق،:دمشق ) مدخل إلى تاريخ فارس و حضاراتها القديمة قبل اإلسالممحمد حرب فرزات،  

.11-5.ص ص ،( 1911,ط.ذ.د   
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لتخلص  ،(م221-م.ق 301)في الفترة الممتدة بين (الفرثية)ة األرشاقية ثم جاءت األسر    
المملكة من الصمود أمام التوسع الروماني  هذه  و قد تمكنت ،يةالسلوقلة من حكم الدو  إيران

 .الخليج العربي إلىفي الشرق على طول خط يمتد من األناضول 
الذي امتد من  ،فهو العصر الساساني ،يران القديم إأما آخر عصر من عصور تاريخ  

المسلمين أثناء الفتح على يد العرب الساسانية و كانت نهاية الدولة ،(م053-م220)
 1.االسالمي في القرن السابع

ة الدول: يران عدة دول أهمهاإظهرت في  ،سالميةلكن مع بداية تفكك الدولة اإل
عالن الوحدة إو في عهد هذه الدولة تم ،(م3330-م3563)الصفوية في الفترة الممتدة بين

و بعد  ،سالمية طابعها الرسمي المذهب الشيعيإلكن في صورة  ،يرانية و القومية الفارسيةاإل
على ( 3331 -م3330)في الفترة الممتدة بين شارية ظهرت الدولة األف ،الدولة ر هذهانهيا

ذلك حكم  ثم جاء بعد. إيرانبين المذاهب اإلسالمية في ول التوفيق االذي ح ،"نادر"يد الشاه 
 .(3125-3311)في الفترة الممتدة بين  األسرة القاجارية

الذي تولى  ،"محمد رضا شاه"التي كان آخر ملوكها ،و بعد ذلك جاءت األسرة البهلوية
 3131إيران عام سالمي في لى غاية قيام النظام الجمهوري اإلإو  3113الحكم منذ سنة 

 .يرانيةاإل اإلسالميةالذي أسس الجمهورية  ،"آية اهلل الخميني"على يد 
للثورة  منصب القائد األعلى في"خامنئي علي"خلفه  ،3191عام  "الخميني"و بعد وفاة

كرئيس للجمهورية  البرلمان باسمالناطق  "هاشمي رفسنجاني لي أكبرع" و انتخباإلسالمية 
 2.اإليرانية

ة التي بدأها السياس لى الحكم و أكملإ" محمد خاتمي"جاء  3113و في عام 
صورة عطاء إبهدف الغرب على  االنفتاح حوار الحضارات و إلى دعاحيث ، "فسنجانير "

 .إيرانايجابية عن 
تميزت سياسته  حيث ،لعهدتين إيرانالذي حكم " أحمدي نجاد " جاء 2665و في عام 

المحافظة على مبادئ الثورة  إلىيدعون  نباالنغالق على الغرب كونه من المحافظين الذي

                                                           
1

 .02.ص سابق،مرجع ،  فرزات
    2

 Alfredo valladao, les  mutations de l’ordre mondial géopolitique des  grandes 

puissances (paris: la découverte ,1995),p .147.   
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ثم جاء . و الدوليةاإلقليمية لى الواجهة إيران إلكن بالمقابل عرفت فترته عودة  ،سالميةاإل
و ،و الذي تميزت سياسته بالتقارب مع الغرب،يرانالرئيس الحالي إل" حسن روحاني"ه بعد

 1.اإليرانيلى اتفاق بشأن الملف النووي إالتوصل  ةمحاول
 
 إيرانقياس قوة  :الثانيالمطلب      

 
 ،ول إيجاد تعريف موحد لقوة الدولةقد اختلف الباحثين في مجال العالقات الدولية ح       

فمنهم من يرى أنها القدرة على التأثير في الوحدات الدولية األخرى بما يتفق و أهداف الدولة 
ومنهم من يرى أنها دراسة كيفية تحقيق  ر،إليها من وراء ممارسة هذا التأثيالتي تسعى 

  .التوازن في القوى بين األطراف المتصارعة داخل أي نطاق إقليمي أو دولي
، للدولةو العسكرية  ، السياسيةيشمل قياس قوة الدولة مجمل القدرات االقتصاديةو     

 .    إضافة إلى الموقع الجغرافي
  :الموقع الجغرافي إليران (3

فهي تقع في الجنوب الغربي  تتمتع إيران بأهمية جيوسياسية كبيرة في الشرق األوسط ،
ع الحدود المائية من جميع دولة م 35، تحدها ثماني دول عبر حدودها البرية، و كذا آلسيا

، كما تتمتع بموقع استراتيجي حيوي، بإطاللتها المباشرة على الخليج العربي وبحر الجهات
الذي يعد أداة فعالة في , ا على منافذ بحرية مهمة من بينها مضيق هرمزقزوين،و سيطرته

البحري لإلمدادات النفطية نحو باقي دول  باعتباره الممر ،يران للضغط على الغربإيد 
 2.العالم

البحرية التي تصل كما أن موقعها يعتبر حيويا ألنها توجد في تقاطع الطرق البرية و 
و تصل ،، و العراق من جهة الغربأفغانستان من الجهة الشرقيةان و ، حيث نجد باكستآسيا

 3.أوربا مرورا بتركيا من الغرب أيضا ، و إفريقيا عبر الخليج العربي، و المحيط الهندي
                                                           

1
كلية : جامعة باتنة)، مذكرة ماجستير غير منشورة الدور اإلقليمي اإليراني في النظام الشرق أوسطي، أمينة عيساوة 

 .99.، ص(0212-0229الحقوق و العلوم السياسية ، 

2
 .132.ص ،(0222 أفريل)191. علبراغماتية،ا من الثورة إلى...الشباب اإليراني والسياسة اإليرانية سمير زكي، 
         ،( 0221، 1.العربي للنشر و التوزيع ، ط: القاهرة)إيران تجاه دول الجوار ، سياسةضاري سرحان الحمداني   3

 .22،  29.ص ص
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تقدر مساحتها و  ،مكل326بطول كما تمتلك إيران أكبر شريط ساحلي على الخليج العربي     
مليون  2.2)و هي بذلك تحتل المرتبة الثانية في الخليج بعد السعودية ،²مليون كلم 3.0بــــــ 
 .1(²كلم

 :التركيبة السكانية إليران (2
، و هي 2632ليون نسمة حسب احصائيات عام م 31بلغ عدد سكان إيران حوالي 

 .بذلك تحتل المرتبة األولى في الخليج العربي
إذ يشكلون أكثر من نصف  ،يرانإ فرس النسبة األكبر من سكانو يمثل ال

األكراد،العرب،البلوش،التركمان، ) األخرى بينما تشكل األقليات ،(%53)السكان
،و هذا ما يظهر تفوق القومية الفارسية على باقي األقليات مشكلة نسبة قليلة( الخ...االذريين

ني إذ أن ، إضافة إلى التفوق الديين أهم مقومات الشخصية اإليرانيةبذلك مقوما هاما من ب
من اإليرانيين مسلمين سواء كانوا شيعة أو سنة، فالمذهب الشيعي يعتنقه حوالي   19%
ديانات أخرى إضافة إلى وجود  ، %1حوالي  فيعتنقه المذهب السني،أما من السكان 91%

 2.، اليهودية و الزرادشتيةكالمسيحية
اللغة الرسمية )ةمن سكان إيران يتكلمون الفارسي %53أما من ناحية اللغة فإن  
الكردية،  %36ومنهم الفيالنية، %0.3منهم االذربيجانية،و يتكلم  %39بينما يتكلم  ،(إليران

 3.يتكلمون العربية، إضافة إلى وجود لغات أخرى %2و 
 

 :القوة االقتصادية إليران (3
كونها تمثل األساس الذي ترتكز عليه  ،قتصادية من أهم أشكال القوةتعد القوة اال 

  .األنواع األخرى للقوة
 :ما يلي أبرزها: اإليرانيةالموارد االقتصادية  ( أ

                                                           
1

مركز اإلمارات للدراسات و : أبو ظبي) األثر اإلستراتيجي في الخليج العربي: إيران و العراق و تركياأحمد شكارة،  

 .33،33.، ص ص (0223، البحوث اإلستراتيجية
2
 .35.المرجع نفسه ، ص 
3

مركز اإلمارات للبحوث : أبو ظبي )  المؤسسات الحاكمة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةابهمان بختياري، 

 .15.، ص(1999، 1.اإلستراتيجية ، ط
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أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم بعد  إيرانلك تإذ تم ،يعتبر أهم مورد إليران :النفط
 .من الناتج القومي االجمالي إليران %05النفط  كما يمثل ،السعودية

لك أكبر تإذ تم ،يران من أغنى دول العالم بالغاز الطبيعيإتعتبر  :الغاز الطبيعي 
غنى  إلى إضافة.3تريليون م 116حواليللغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا ب ياحتياط
و كذلك وجود كميات  ،الرصاص والحديد،النحاس،كالذهب بمجموعة من المعادن إيران

  1.من األحجار الكريمةو مجموعة " مرباط كر ""و  "أتارك" من اليورانيوم في
 : اإليرانيقتصاد الدور التكنولوجيا النووية في ا (ب 

أحمدي "كما أعلن  ،يران في تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزيإنجحت 
قد  إيران و بذلك تكون ،يران لدورة وقود نووي كاملةإعن امتالك  2660في أفريل " نجاد

 .امتلكت التقنية النووية
يراني سوف يستخدم لتحديث الدولة االيرانية في مختلف كما أن البرنامج النووي اإل

ة كما تم تطوير قطاع الطاقة النووية لتوليد الطاق ،(ية والعسكريةالطب ،الزراعية)الميادين 
 ،قدرة على تصدير النفط الى الخارجلضمان استمرار ال ،الكهربائية لالحتياجات المحلية
 .التنمية االقتصادية ألغراضللحصول على العملة الصعبة 

ألف  26 لىتصل الكهربائية من المفاعالت النووية لتوليد الطاقة ا إيرانأيضا تسعى 
مليون برميل من النفط  316 إيران، و في حالة تحقق ذلك ستوفر 2626ميغا واط في آفاق 

 2.سنويا
 :إلى مؤشرات اقتصادية أخرى أبرزهاإضافة 

 .(2632حسب إحصائيات عام )ار دوالرملي 199: الناتج القومي اإلجمالي
 (.2632)دوالر 32666: نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 (.2660) 5 ,7% :نسبة النمو االقتصادي
 (.2632% )35 ,5:نسبة البطالة
 (.2632% )23 ,3:نسبة التضخم

                                                           
1
 .035-011.السبكي ، مرجع سابق، ص ص 
2
، مذكرة ماجستير غير منشورة 1199 -9191السياسة اإلقليمية إليران في آسيا الوسطى و الخليج عبد هللا حجاب ،  

 .32-33.، ص ص ( 0210-0211كلية العلوم السياسية و اإلعالم ،: جامعة الجزائر)
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و يأتي النفط في مقدمة ،(2632)مليون دوالر %05 ,33 :الصادراتنسبة 
 %.96الصادرات بنسبة 

 (.2632) مليون دوالر 13,00: نسبة الواردات

 1(.2632)مليون دوالر  91,31 :نسبة المديونية الخارجية
 :القوة العسكرية إليران (1

 إقليمي،القوة العسكرية إحدى مقومات تحديد شكل ميزان القوى في أي نظام  تعتبر     
ستخدمها الدولة في إدارة سياستها الخارجية في وقت السلم تاألدوات التي  إحدى كما أنها

 .أو الحرب
 : تتجلى القوة العسكرية إليران من خالل المؤشرات التالية     

و هي بذلك تتفوق على دول مجلس ،نديألف ج 515يقدر بحوالي :  تعداد الجيش
تفوقها في مجال القوات البرية و البحرية على  إلى  إضافة ،التعاون الخليجي مجتمعة

 2.تلك الدول
 :و تشتمل القوة العسكرية اإليرانية على ثالث مكونات أساسية هي         

 القوات البرية ،الجيش و تشمل القوات المسلحة الرئيسية في: القوات النظامية، 
و تتولى مهمة الدفاع عن الدولة و حدودها ،البحرية و قوات الدفاع الجوي ،الجوية

 .الخارجيةالتهديدات ضد مختلف 
 عن حماية نظام الحكم الديني و الدفاع عن  مسئول  :الحرس الثوري اإلسالمي

 .اإليرانيةو يتكون من وحدات المشاة الموزعة على المحافظات  ،الثورة اإلسالمية

                                                           

  
1

إلستشراف ، مركز الدراسات التطبيقية و ا: الجزائر ) 1111إيران مستقبل المكانة اإلقليمية عام وليد عبد الحي ، 

 .093. ، ص(0212

 
0
مذكرة ماجستير ،  1192 -9111التنافس التركي اإليراني على مناطق النفوذ في الشرق األوسط محمد العربي الدمي ،  

 .91. ، ص(0213 – 0213كلية الحقوق و العلوم السياسية، : جامعة بسكرة)غير منشورة 
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  وتحقيق األمن  مسئولة عن الدفاع عن الحدود (:الباسيج)قوات حفظ القانون
القوى  إخمادو تلعب دورا رئيسيا في  ،تتبع رسميا لوزارة الداخلية ،الداخلي

 .المعارضة للنظام
واخر و ب ،الروسية" 32-تي"دبابات  ،دبابات ذو الفقار: تتمثل في:  الترسانة العسكرية

-أف"مقاتالت ،الروسية " 33-ميغ"و " 21-ميغ"طائرات ،أجنبية و محلية الصنعسفن 
البحرية التي  النورصواريخ  ،غواصات روسية ،اإليرانيةطائرات الصاعقة ،"5-أف" و" 1
 ".زلزال"و" نازعات"،"رفج" ،"شاهين"خ واريص و ،كلم366 إلىصل مداها ي
الصواريخ  ،ناقالت الجنود ،الدبابات :التاليةتنتج إيران األسلحة : يةالصناعة العسكر    

  .حربيةكما أنها تمكنت من صنع أول طائرة  ،الموجهة و الغواصات
 2660.1مليون دوالر عام  366و قدرت عائدات إيران من األسلحة بـــ     

 
 :إليرانالقدرة السياسية  (5
 ،عن غيره من النظم السياسية بطابعه الدستوري الفريداإليراني  يتميز النظام السياسي  

إذ  ،فهو المحور األساسي في النظام االيراني  ،نظرا لوجود مؤسسة المرشد األعلى للثورة 
كل السلطات و عمل هو المسؤول المباشر عن و  ،يجمع بين السلطتين الدينية و السياسية

  .المجالس السياسية
ية التداول على السلطة آلفيه تكون جمهوري  إيرانكما أن النظام السياسي في  

 ،المرشد األعلى: مؤسسات هي سبعةيران إو يبلغ عدد مؤسسات الحكم في  ،باالنتخاب
المجلس األعلى  ،مجلس الخبراء ،السلطة القضائية ،السلطة التشريعية ،السلطة التنفيذية

 2.و مجلس تشخيص مصلحة النظام ،لألمن القومي
 3191و الذي تم تعديله في عام  ،3131يراني الذي صدر عام الدستور اإليعتبر 

للحديث عن السياسة  منه إذ خصص الفصل العاشر ،يران الخارجيةإالمصدر األول لسياسة 
تقوم "  :ما يلي اإليرانيمن الدستور "  352 " فمثال جاء في المادة ،إليرانالخارجية 

                                                           

 
1
 .125.حجاب، مرجع سابق ، ص 

 
2

 .122.-95 . مرجع سابق، ص ص الحمداني ،
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السياسة الخارجية لجمهورية ايران االسالمية على أساس االمتناع عن أي نوع من أنواع 
و الدفاع  ،البالدالتسلط أو الخضوع له و المحافظةعلى االستقالل الكامل و وحدة أراضي 

و تبادل العالقات السلمية  ،و عدم االنحياز مقابل القوى التسلطية المسلمين،عن جميع 
1."حاربةمع الدول غير الم

 

 ،"الخميني" كما أن الفكر االيديولوجي إليران القائم على مبدأ تصدير الثورة في عهد 
تحت ضغوط الظروف الدولية و نتيجة للمراجعة التي خضع لها  ،قد طرأت عليه تغييرات

 يعل"على لذلك كان  ،يران أثناء الجمهورية األولىإقليمية و حتى الداخلية التي مرت بها اإل
أن يتبع ايديولوجية أكثر براغماتية مع التخفيف من اطالق شعارات تصدير  "رفسنجاني

 .الثورة
الشعب  التفافكان نتيجة  ،3131يران عام إسالمية في كما أن انتصار الثورة اإل

األمر الذي يدل على قوة التوافق بين النخبة السياسية و ،"الخميني"حول قيادة  اإليراني
 . السياسة الخارجية إليران فيو كان لذلك أثر كبير  ،الشعب
 

 (إسرائيلتركيا و ) في الشرق األوسط اإلقليميةو القوى  إيران: المطلب الثالث      
 

في  بالمقارنة مع القوى اإلقليمية إيران عسكريا و اقتصاديامكانة  إلىسنحاول التطرق  
 :من خالل الجدولين التاليين (إسرائيلتركيا و )الشرق األوسط 

  المكانة االقتصادية إليران في الشرق األوسط: (10)الجدول رقم
 إسرائيل تركيا ايران الدولة
 (المؤشر)متغير القوة 
 22.632 396.596 3.0 (²كلم)  المساحة

مليون )عدد السكان 
 (نسمة

31 32 3.993 

                                                           
1
مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت ) اإليرانية –صنع القرار في إيران و العالقات العربية نيفين عبد المنعم مسعد ،   

 .19.،  ص(0211،

 
 



 جيواستراتيـــجيـــة إيــــران فـــي الشـرق األوسط                             :الفصل األول

 

21 
 

الدخل القومي 
 ($مليار)االجمالي

199 3361 206 

 32666 31666 32666 (دوالر)الدخل الفردي 
مليون )النفط 
 (اليوم/برميل

 مستورد مستورد 1.3

 مستود مستورد 336 (3مليارم)الغاز الطبيعي
(     2632 احصائياتخص ي و) طالبالجدول مقترح من طرف  :رالمصد  

دخل قومي مرتفع مقارنة  لهما و تركيا إيرانالجدول نالحظ أن هذا من خالل 
 .األمر الذي انعكس ايجابا على الدخل الفردي في كال الدولتين، بإسرائيل

يران إفتنفرد ،(الغاز الطبيعي النفط و)رد االقتصادية الرئيسية أما فيما يخص الموا
  .لتغطية حاجاتها باستيراد تلك الموارد إسرائيلبينما تقوم تركيا و  ،بامتالكهما

   
 المكانة العسكرية إليران في الشرق األوسط :(10)الجدول رقم 

 إسرائيل تركيا ايران الدولة
 (المؤشر)متغير القوة 

 االتفاق العسكريحجم 
 (مليون دوالر)

1911 33213 33232 

العسكري  نسبة اإلنفاق
الناتج المحلي  إلى

 (%)االجمالي

1.1 2.3 9.3 

حجم القوات المسلحة 
 (جندي)

515666 536066 330566 

 322666 162666 135666 حجم القوات البرية
 1566 19066 39666 حجم القوات البحرية
 21666 06666 52666 حجم القوات الجوية
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   .(2663 احصائياتخص ي و) جدول مقترح من طرف الطالب:المصدر   
و كذا في حجم  ،يران متفوقة في حجم القوات المسلحةإأن الجدول نالحظ  هذا من خالل

 .إسرائيلالقوات البرية على حساب تركيا و 
 

 .ستراتيجية للشرق األوسط بالنسبة إليرانااألهمية الجيو : المبحث الثاني   
 
تحكم في العديد مو الز،األوسط بالموقع الجغرافي المتميترتبط أهمية منطقة الشرق  

 ،جبل طارق ،المندب باب) والمضايق ،(البحر األحمر و شواطئ البحر المتوسط)من البحار
الذي يكتسب أهمية  ،مضيق هرمز إلى باإلضافة ،(و قناة السويسالدردنيل  ،البوسفور

و هذا ما جعله من أهم طرق  ،العالم إلىيمر عبره   من نفط الخليج %96ألن  ،بالغة
 .المواصالت البحرية عبر العالم

كما أن المنطقة تعد مدخال يتيح للقوى االقليمية و الدولية النفاذ الى مناطق أخرى في 
كما أن هذه المنطقة غنية  ،أو ممارسة النفوذ و التأثير في دولها ،افريقيا وآسيا للسيطرة عليها

 .بالموارد الطبيعية خاصة النفط و الغاز الطبيعي
 

 إليرانسبة أهمية الخليج العربي بالن: المطلب األول
 

القوة : تستمد منطقة الخليج العربي مكانتها المتميزة من ثالث مصادر أساسية هي
 .ي و الحضاري للمنطقةتاريخالوالوزن  ،ثروة النفطية الهائلةال ،هاالمميزة ل ستراتيجيةاالجيو 

ذات أهمية الخليج العربي منطقة حيوية  ال تزال تعتبر أن منطقةكانت إيران منذ القدم و 
على  إيرانفالخليج العربي يعتبر نافذة  ،السيطرة عليها إلىقليمية تسعى إاستراتيجية و أبعاد 

و  ،كلم966قي على مساحة ر من الشمال الغربي الى الجنوب الش بامتداده ،العالم الخارجي
يران دولة شبه مغلقة إ و على هذا األساس تعتبر ،لى مضيق هرمزإشط العرب من مصب 
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بحيث تعتمد أساسا في اتصالها بالخارج على  ،الشرق و الغرب،صرها اليابسة من الشمالتحا
  1.مقارنة بغيرها( كلم3266)اطاللتها الخليجية التي تعتبر األطول 

ليس فقط  ،إليران اإلستراتيجيةأيضا يعتبر الخليج العربي أحد ثوابت السياسة األمنية و 
و إنما باعتباره خزان للطاقة و المركز الرئيسي لثقل الدور  ،هبحكم الموقع الجيوسياسي ل

السيطرة على أن تقوم على أساس  إليران اإلقليميالدور  فإستراتيجية، في المنطقة اإليراني
 2.قليمي أعظم يمتد الى بحر العرب و المحيط الهنديإالخليج هي مجرد خطوة لتحقيق دور 

 
 إليرانأهمية الهالل الخصيب بالنسبة  :المطلب الثاني

 
فهي تعتبرها  ،إليران تيجياستر اتعتبر دول الهالل الخصيب من مناطق الجذب الجيو  

 ،سوريا)لى تقوية عالقاتها مع هذه الدولإيران إسرائيل لهذا سعت إمن دول المواجهة مع 
 .(و فلسطين ،لبنان ،العراق

 :إليرانأهمية العراق بالنسبة 
أي ضد  إليرانفالعراق يعتبر خط الدفاع األول  ،إليرانيمثل العراق عمقا استراتيجيا  

يران و دول الخليج إكما يعتبر العراق الجسر الرابط بين  ،محاولة الجتياحها أو احتوائها
ذ و تحقيق النفو  ما يسهل لها التواصل، ئفة الشيعيةالعربي التي يوجد فيها تمركز للطا

 2.الطائفة الشيعيةباالعتماد على 
 : أهمية سوريا بالنسبة إليران 

تدرك إيران أن التحالف مع سوريا سيعطي لها قوة لتشكيل جبهة موحدة ضد السياسة   
لذلك نجد أن السياسة اإليرانية تتقارب مع  ،األمريكية و اإلسرائيلية في منطقة الشرق األوسط

 :سوريا لألسباب التالية

                                                           
1

   
1
       السياسة الخارجية اإليرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي نصور حسن العتيبي ،م 

  . 31.، ص( 0221ط ، . ذ. مركز الخليج لألبحاث، د :دبي)
2
أفريل ) 129. ، ع13.، ممجلة السياسة الدوليةعالقات متوترة، ... محمد سعد أبو عامود، إيران و دول الخليج العربي  

 .199-193.ص ص ،( 0229
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حيث أن سوريا و إيران  ،ابقاء سوريا في االتجاه المعادي للواليات المتحدة و إسرائيل 
خاصة بعد تضاؤل دور الشريك األوروبي  ،تعلمان أن هناك إجماعا دوليا على عزلهما

و يبرز ذلك من خالل الدعم األوروبي لمعظم القرارات الدولية ضد سوريا و ، لكل منهما 
بية  يقضي  بدعم السياسة األمريكية في و جه جديد للسياسة األور و ذلك ضمن تو  ،إيران 

المنطقة مقابل سماح الواليات المتحدة األمريكية للدول األوروبية بالعودة إلى مناطق 
و كذلك تطابق وجهات  النظر بين اوروبا  و الواليات المتحدة  ،النفوذ التقليدية 

 .األمريكية بخصوص الملف النووي اإليراني 
 ن سوريا تضع  أحيث  ،وريا على موقفها من عملية السالملعمل على ابقاء سا

 ،غير واقعية لكي تتم عملية السالمشروطا يعتبرها الجانب اإلسرائيلي أنها شروط 
ق خاصة ما يتعل، ع كل ما يجري في المنطقة العربيةيران على ان تتابإبينما تحرص 

 .بعملية السالم في الشرق األوسط
 ياسة الخارجية االيرانية على رفض الوجود االمريكي في منطقة الشرق تحرص الس

ألن هذا الوجود يعرض هذه األخيرة  ،و تشترك معها في هذا االتجاه سوريا ،االوسط 
 2665لذا قام الجانبان بتشكيل جبهة موحدة لمواجهة التهديدات خالل عام  ،للخطر

 : و اتفقا فيها على ما يلي 
 .على سوريا هو اعتداء على ايران و العكس صحيح اعتبار اي اعتداء (3
 .االلتزام اإليراني بتقديم الدعم لسوريا  في حالة تعرضها آلي اعتداء  (2
و قد أكد ذلك وزير الدفاع  ،التعاون العسكري بين القوات  اإليرانية و السورية  (3

مي اإليراني لما قال أن سوريا عمق استراتيجي إليران و هي جزء من االمن القو 
 1.للجمهورية اإليرانية

  فهي تعلم ان سوريا  ،تنظر ايران لسوريا على انها نافذة على الدول العربية
و  ،تستطيع ان تلعب دورا مهما في تحقيق التقارب بين إيران و الدول العربية 

و أن  ،إقناع هذه الدول بأنه ال توجد هناك أي أهداف توسعية إليران في المنطقة 
 .ي خطر على العربأاإليراني ال يشكل  السالح النووي

                                                           

.10،  11.، ص ص( 0222) 053. عمجلة المستقبل العربي، ، "إيران إلى أين"غسان ابن جدو ، 
1
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 حيث انه عن طريق سوريا  ،تعتبر ايران ان سوريا نقطة العبور األولى إلى لبنان
الذي يعتبر أداة هامة بالنسبة إليران  ،تقديم كل الدعم الالزم لحزب اهللتقوم ايران ب

 .في منطقة الشرق األوسط
  حزب اهلل الى توجيه رسالة تهدف إيران من خالل إقامة عالقات مع سوريا و

تحذيرية للواليات المتحدة مفادها أن إيران تمتلك القدرة على تهديد مصالحها إذا 
 لضغط على الوالياتو كذا ا ،ألخيرة توجيه ضربة عسكرية إليرانما أرادت هذه ا

 .المتحدة األمريكية لالعتراف بان إيران قد أصبحت قوة إقليمية في الشرق األوسط
اعتبرت إيران أن التحالف  ،ف االستراتيجي بين إيران و سورياإضافة إلى التحال         

هو ورقة جديدة لها بحكم ،الفلسطينية التي تدعمها ماليا و عسكريا "حركة حماس"مع 
  1.الموقف المشترك لهما من الدور األمريكي في منطقة الشرق األوسط

 
      

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           

   
1
مذكرة ، 1119 – 9191(سوريا و لبنان)تأثير النفوذ اإليراني على الدول العربية خالد جويعد ارتيمة العبادي ، 

.15، 13. ، ص ص(  0221,كلية الدراسات العليا : جامعة مؤتة )ماجستير غير منشورة    
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:ةخالص               
ربط بين الشرق و تاذ  ،تتمتع إيران بموقع جيواستراتيجي هام في منطقة الشرق األوسط     
.يخدم مصالحها الداخلية و الخارجيةوفقا لما  و قد استطاعت استغالله، الغرب  

االمر الذي يسمح  ،النفط و الغاز الطبيعيكإضافة إلى تمتعها بثروات طبيعية هامة      
مختلف الجوانب خاصة األمنية نة إقليمية هامة في المنطقة و في ن تكون ذات مكاألها ب
.كما تميزت إيران بالحفاظ على مكوناتها القومية رغم اختالف األنظمة و األشخاص، منها  

 ،ردول الجوال الداخلية  شؤونالكما تعتبر إيران دولة توسعية تحاول دائما التدخل في      
رغم و  ،اليها دائما بنظرة الشك في مختلف تحركاتها مر الذي جعل دول المنطقة تنظراأل

يع ان توسع صناعة القرار داخلها جعل جم إال ، على العالمالنفتاح إيران لمحاوالت 
ذا علمنا ان المرشد األعلى للثورة هو أعلى سلطة إخاصة ، محاوالت االنفتاح تبوء بالفشل

           .  و تعتبر الثورة اإلسالمية داخلها نقطة فاصلة في عالقاتها الدولية ، في الدولة
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  :الثانيالفصل  

تأثير البرنامج النووي  
على السياسة الخارجية  

 إليران
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 تـمهـيد
والجدل بين إيران وكل من الواليات  ير البرنامج النووي قدرا واسعا من الشكوكيث
سرائيلالمتحدة   االستخداماتأن برنامجها النووي يندرج في إطار على فبينما تؤكد إيران ،   وا 
سرائيل تؤكدان على أن هذا البرنامج  النووية، فإن كل من الواليات المتحدةلطاقة السليمة ل وا 

 .السالح النووي امتالكيهدف إلى 

ية وقد مثلت األزمة النووية اإليرانية أحد أبرز األزمات على الساحة الدولية منذ بدا 
المعنية، طراف ت أجواء حرجة وحاسمة بالنسبة لمعظم األالقرن الواحد والعشرين، إذ خلق

تضمنت قدرا واسعا من التعقيد ختلف القوى الدولية واإلقليمية، كما ا بين موأثارت صراعا حاد
 .والتشابك في األسباب والدوافع المؤدية إليها

م هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث األول سنتطرق فيه إلى أهم التطورات التي قس
السالح النووي، أما المبحث الثاني  المتالكران وأهم دوافع إي ،عرفها البرنامج النووي اإليراني

يران، خاصة مع الواليات  فسنتطرق فيه إلى تأثير األزمة النووية على العالقات الخارجية إل
 .واالتحاد األوروبي المتحدة
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 البرنامج النووي اإليراني: المبحث األول     

ات القرن العشرين إلى تطوير قواعدها العلمية في المجال ينتيسقد سعت إيران منذ 
وتحقيقا لنهجها ا السالح النووي، تعزيز  امتالكالنووي، وكان الهدف الرئيسي من ذلك هو 

 .ألحالمها التوسعية بإعادة إحياء أمجاد اإلمبراطورية الفارسية

 :م هذا المبحث إلى مطلبينوقد قس

 رنامج النووي اإليرانيمراحل تطور الب: المطلب االول   

 :نعالج في هذا المطلب أهم تطورات البرنامج النووي اإليراني عبر مراحل، أبرزهاس

      

قامة البنية األساسية  (:8691-8691)المرحلة األولى   مرحلة النشأة وا 

وترمي إلى تحويل  ترجع البداية الحقيقية للبرنامج النووي اإليراني إلى عهد الشاه،
على البدء في إنشاء مفاعالت نووية، وكانت الدول  واالتفاقإيران إلى قوة إقليمية عظمى، 

قد شجعت إيران على المضي قدما في  الواليات المتحدة األمريكية الغربية، وعلى رأسها 
 .برنامجها النووي

نفيذ لى عاتقها مهمة تكما قام الشاه بتأسيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، لتأخذ ع
سه في هذا الميدان بحاجة بلده إلى الطاقة النووية خطة برنامجه النووي، وقد برر الشاه تحم
ضخما من النفط والغاز الطبيعي، مقابل  احتياطيالتوليد الطاقة، في الوقت الذي تمتلك فيه 

 .إليران ببناء قوة عسكرية اهتمامه

وفي هذه المرحلة قامت إيران بإيفاد المئات من الطلبة إلى الغرب للتدريب في المجال 
و الواليات لم يقتصر على ألمانيا الغربية  التعاون اإليراني في هذا المجال النووي، كما أن

  1.ىاها إلى دول غربية أخر فقط بل تعد صالمتحدة األمريكية 

                                                           
1

 .141، 141 .، ص صالتحديات في مواجهة الخليج العربي،"القوى في منطقة الخليج العربي ميزان"عبد ّللاه النفيسي، 
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 بالطاقة النووية مرحلة عدم االكتراث  (:8611-8691) المرحلة الثانية

، دخل البرنامج النووي اإليراني مرحلة 9191مع قيام الثورة اإلسالمية في إيران عام 
 واتخذود جميع األنشطة النووية اإليرانية، تماما عن سابقتها، إذا أصاب الجم جديدة مختلفة

 .الطاقة النووية، كما أن الو هتجاصناع القرار في إيران وفي مقدمتهم الخميني موقفا سلبيا 
تعاون مع إيران في المجال والدول الغربية األخرى قد رفضت مواصلة ال، ألمانياأ ، . م

إلى درجة أنها فرضت خطرا شامال على إيران في كافة مجاالت التسلح، خاصة بعد  ،1النووي
 .من عام طهران ألكثرب احتجاز الرهائن األمريكيين في السفارة األمريكية أزمة 

اقي أثناء كما أن تعرض المنشآت النووية اإليرانية للقصف الجوي والصاروخي العر 
  2.ا على البرنامج النووي اإليرانييسلب انعكس قد (9199-9191) اإليرانية -الحرب العراقية

 مرحلة االهتمام الجزئي بالبرنامج النووي (:  8661-8619)المرحلة الثالثة      

اإليراني يشهد منذ منتصف الثمانينات مزيدا من قوة الدفع،  النوويبدأ البرنامج 
اإليرانية أدت إلى إحداث تحوالت جذرية في التفكير اإلستراتيجي  -فتطورات الحرب العراقية 

بصفة عامة، وفي المجال النووي بصفة خاصة ، فالقيادة اإليرانية اعتبرت أنه من الضروري 
، من خالل الشروع في تنفيذ األنشطة المتعلقة بتصميم األسلحة  إعادة إحياء البرنامج النووي

ودورة الوقود الالزمة لصنع السالح النووي ، كما قامت بتقوية منظمة الطاقة الذرية ، 
، إضافة إلى تأسيس مراكز أبحاث " أمير آباد "وتخصيص إمكانيات مالية ضخمة لمركز 

 3.يةرنسبمساعدة  ف" أصفهان " نووية جديدة في جامعة

اإليرانية ، اكتسبت الجهود اإليرانية في المجال النووي المزيد  -وبعد نهاية الحرب العراقية   
من قوة الدفع ، باعتبارها جزءا من الجهود اإليرانية إلعادة بناء قدراتها العسكرية ، لتعويض 

لنووي أحد أبرز الخسائر الفادحة التي لحقت بها خالل هذه الحرب ، وبالتالي كان البرنامج ا
  .عناصر برنامج التحديث العسكري اإليراني

                                                           
1
 Knvao, Iran : the torg et of usa, journal of ostrology( 1 may 2003). 

1
. ، ص ص( 5005فريل أ) 5.، ع  دراسات ايرانية مجلة  ، "اإليرانيةاالزمة النووية "، الخزار فهد مزبان خزار  

501،505 . 
5
.502.ص ،المرجع نفسه 
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واعتمدت إيران في تلك الفترة بشكل أساسي على اإلتحاد السوفياتي، حيث أجريت 
الذي كان " هاشمي رافسنجاني"، شارك فيها من الجانب اإليراني  عدة محادثات بين الجانبين

ت موسكو على تصدير أسلحة تتراوح يشغل منصب رئيس البرلمان آنذاك ، وخالل ذلك وافق
مليار دوالر إلى إيران ، إضافة إلى التعاون في المجال النووي،  10إلى  10قيمتها ما بين 

ن فشلت جهودها الرامية الى التعاون ألكن إيران لم تلجأ إلى التعاون مع هذه الدولة إال بعد 
 مع دول غرب أوروبا ، بحيث دخلت إيران في مفاوضات

انيا أواخر الثمانينات ، من أجل إصالح و إكمال المفاعالت النووية في بوشهر، مع إسب 
كما دخلت أيضا في مفاوضات مع شركات ألمانية للغرض نفسه ، إال أن كل هذه الجهود 

 1.باءت بالفشل

 الكثيف بالطاقة النووية االهتماممرحلة   (:5112-8668)المرحلة الرابعة       

على حيز  استحواذه و ط مكثف للبرنامج النووي اإليرانيبنشاهذه المرحلة تميزت  
الرئيس اإليراني  ، وقد برز هذا التوجه جليا في تصريح كبير من اهتمام الحكومة اإليرانية

إيران ال تستطيع أن تتجاهل الواقع النووي في أن  ": بقوله " هاشمي رفسنجاني"السابق 
 ."العالم الحديث

إيران على إستراتيجية مزدوجة تقوم على السعي للحصول على المساعدة  اعتمدتوقد 
إلعادة العمل في بوشهر، والحصول على مفاعالت نووية جديدة، وأخرى لألبحاث، ولتحقيق 

للحصول على  انهيارهحالة الفوضى التي أعقبت  استغاللهذين الهدفين، تمكّنت إيران من 
االستعانة بالعديد من علماء الذرة السوفيات لتسريع و ب، البلوتونيوم واليورانيوم المخص

التعاون الروسي مع إيران الذي مثل النقلة النوعية  ، ويضاف إلى ذلكة برامجهم النووي
، حيث أعلنت الحكومة الروسية في أواخر شهر جويلية يرانياألكثر أهمية للبرنامج النووي اإل

ووية جديدة في إيران، ويتجلى هذا في سة مفاعالت نلبناء خم استعدادأنها على  0111
حتى  م اإلعالن عن خطط روسياالوثيقة الصادرة عن وزارة الطاقة الروسية والتي بموجبها ت

                                                           
 
1

محمد زاهر،
 

 : ، في  "قراءة في الملف النووي االيراني و موقف االدارة االمريكية منه"

htt : www.al-liwa.com, 5/3/2015                                         
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 نة في طياتها تأكيد روسيا على بناء محطات نووية جديدة في إيرانم، والمتض0190عام 
مرحلة بتكليل الجهود هذه ال انتهت، وقد  الواليات المتحدة األمريكية لذلك رغم معارضة

إلى  0192نوفمبر  00في ( 9+5)اإليرانية بالنجاح، بعدما توصلت إيران والقوى الكبرى 
بشكل  الستخدامهتوفير ضمانات  مقابلالبرنامج النووي اإليراني  الستمرارتاريخي  اتفاق
 .سلمي

 السالح النووي المتالكدوافع إيران : المطلب الثاني

، اقتصاديةالتي تحرك السياسة النووية اإليرانية ما بين  واالعتباراتتتوزع الدوافع 
ستراتيجيةسياسية، عسكرية  ر متكامل للسياسة الخارجية اإليرانية وّ تندرج في إطار تص، و  وا 

على الساحة إليران إقليميا ودوليا، يقوم على تحقيق هدف أساسي هو بناء مكانة متميزة 
من التحوالت  واالستفادةمتعددة تبدأ بالهيمنة على أمن الخليج اإلقليمية، والقيام بأدوار 
 .الهيكلية في النظام الدولي

 :االقتصاديةالدوافع  (8
من الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها البالد من % 01تهدف إيران إلى تأمين 

الطموحة  االقتصاديةالطاقة النووية السيما في ضوء الزيادة السكانية المطردة، والخطط 
على  االعتمادسنويا، من أجل تقليل % 5بوتيرة تصل إلى  اقتصادهاللبالد التي تسير قاطرة 
والغاز الطبيعي، لزيادة صادراتها النفطية وضمان الحصول على   ثروتها الكبيرة من النفط
 .المزيد من العملة الصعبة

اعة الطاقة ما أن صنك 1،وفي ظل سياسة أشمل تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة
كميات كبيرة من  استيرادمن المشكالت الفنية و اإلدارية، مما دفع إيران إلى  دتعاني العدي

فقد أنفقت إيران قدرا كبيرا من ثروتها القومية خالل فترة حكم  2،المحليلالستهالك البنزين 

                                                           
1
Jolil Rochandel, « Iran, Nuclear Technology and, International security », ethe Itanian 

journal of International affairs, vol, VII I, N° 1( spring 1996) , p p .151,152.  
2 
 :، في  "اإليرانيغموض يلف أهداف البرنامج النووي " 

http://www.newSarchiver.com/calendor/2/20-6/html/inde-824.htm,13/05/2015.  

http://www.newsarchiver.com/calendor/2/20-6/html/inde-824.htm
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ال تذهب بالبرنامج حتى  واالهتمامالتشديد على النفقات م الشاه على البرنامج النووي، لذا ت
 1.هدرا القدرات التي صرفت عليه

 :الدوافع السياسية (5
ن بعد نجاح الثورة لكلم تعارض الدول الغربية البرنامج النووي خالل حكم الشاه، 

 .بدأ العداء األمريكي إليرانو  من الدول الغربية  اعتراضات هناكظهرت 
أن الشاه إلى  اإليرانيويرجع السبب في تباين مواقف هذه الدول من البرنامج النووي 

كان يهدف إلى تعزيز قدراته العسكرية كي يستحق بجدارة دور شرطي الخليج الحامي لحقول 
، و إمداداته عبر البحار، أما مع نجاح الثورة وتحول إيران إلى جمهورية إسالمية فقد  النفط

  ، خاصة مع صعود المحافظين نظام الحاكم الرغبة في قيادة العالم اإلسالميتولدت لدى ال
لها مكانة  ين، ورغبت إيران اإلسالمية في أن توجدياإلصالح دلمعركة الداخلية ضلوربحهم 

متميزة على الساحة اإلقليمية، والقيام بأدوار متعددة أبرزها المشاركة في ترتيبات أمن الخليج، 
الت الجارية في من التحو  واالستفادةفي منطقة شمال غرب آسيا،  اراالستقر وتحقيق 

حالة الفراغ اإليديولوجي لوضع إستراتيجية إستقطابية في العالم  واستغالل،  المنظومة الدولية
تخلص من قوى إقليمية معادية السياسة األمريكية التي مكنتها من ال استغاللالثالث، كذلك 

ن السالح النووي يمكن أن يقدم أ، كون النظام أدرك ب"ظام طالبانون""صدام حسين "كنظاملها 
يعطيها المزيد من  ماهمية لتعزيز سياستها ومكانتها اإلقليمية والدولية مإليران أداة بالغة األ

ائفية لها ط، ويساهم في تعزيز قيادتها لتيارات مذهبية و  الثقل والتأثير الفكري واإليديولوجي
 2.حدودها الجغرافية فيما وراء امتدادات

 :الدوافع القومية والدينية (3
 االهتماملمناطق خارج  وامتدادها اهتمامهاإن المتتبع لسياسة إيران يلحظ تعدد دوائر 

باإلضافة إلى استغالل نفوذها و  ،،إلى إفريقيا وأمريكا الالتينية امتدتاإليراني سابقا، بحيث 
دول  نحو تمددها و كذلك نفوذها في منطقة آسيا ، عة في العالميتأثيرها الديني على الش

 .البحر المتوسط  حوض
                                                           

1 
مركز  :لقاهرةا) آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد :اإليرانيالبرنامج النووي أحمد إبراهيم محمود،  

 .11 .ص ،(5005الدراسات السياسية اإلستراتيجية، 
1

، 0292-9191على األمن القومي اإلسرائيلي  وانعكاساتهالبرنامج النووي، اإليراني رائد حسين عبد الهادي حسنين، 

 .55 .، ص(5011جامعة األزهر، )
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وترتب على هذا قيام إيران بالعمل على تعزيز مكانتها وتاريخها في المنطقة إلى 
جانب تعزيز قوتها اإلستراتيجية من جهة، ومن جهة أخرى يحتم عليها تصحيح الخلل في 

إقليمية للسالح النووي، وهي اسرائيل، والهند و  ثالث قوى بامتالكموازين القوى والذي يتمثل 
 .باكستان

باإلضافة إلى ذلك فقد أسهم العامل العرقي واإلثنى والقومي والديني في تعزيز رغبة 
عليها من الطوائف الكبرى في  االعتداءأو  فاالختالفالطاقة النووية،  امتالكإيران في 
، فلماذا  خاصة في ظل امتالك المسجين والبوذيين واليهود وحتى المسلمين السنة المنطقة،

إيران تتعامل مع ذاتها بأنها الدولة الممثلة للطائفة  باعتبار. امتالكهيحرم الشعبية من 
تستخدمها إيران في تعزيز التعبئة الدينية للنظام ولبرنامجه  االعتباراتكل هذه . الشعبية

 .تها الخارجيةوكذلك في عالقا
العراق للسالح  امتالكإيران من درس العراق، كون إيران تعتقد بأن  استفادتوقد 

على مهاجمته أو اإلطاحة بنظام  تحدة االمريكيةالنووي كان سيحول دون إقدام الواليات الم
، فالسالح النووي يشكل معالجة جديدة قادرة على تغيير قواعد اللعبة "صدام حسين"الرئيس 

حتى اآلن ن من أخطائه في التعاطي مع المجتمع الدولي، فإيرا استفادتالمنطقة، كذلك في 
مع المجتمع الدولي تبدي فيها بعض المرونة، وفي ذات  توظف سياسة مزدوجة في تعاطيها

قامة كتلة  يالوقت تستمر في تعزيز قدراتها النووية، وتعمل على إحياء المّد اإلسالم وا 
يران وجمهوريات آسيا الوسطى اإلسالمية، فالسالح يدعم هذا الموقف إسالمية قوية تضّم إ

 1.في مواجهة الواليات المتحدة وحلفائها
 :األهداف اإلستراتيجية (1

 السالح النووي له دور في اإلستراتيجية اإليرانية على المدى الطويل،إن      
وتطوير القدرات النووية اإليرانية في إطار تصور متكامل للسياسة الخارجية اإليرانية 

، إلى  اإلقليمي والدولي الصعيدران بالقيام بدور إستراتيجي على يبشكل يسمح إل
 2.جانب ضمان بناء القوات المسلحة اإليرانية ضمن برنامج متكامل وشامل

                                                           
1
 .54.، صمرجع نفسهال 
5

 جانفي )6. ،عمختارات إيرانية مجلةبين الدوافع العسكرية والتطبيقات السلمية،  :محمود، البرنامج النووي اإليراني 

 .55.ص، (5001
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 :األهداف العسكرية واألمنية (2
ألي حروب قادمة أو مفاجآت  استعدادهاالسالح النووي هو  المتالكإيران  من دوافع

تكنولوجية جديدة، حيث أسهمت الدوافع السياسية إليران الهادفة إلى القيام بدور إقليمي فاعل 
صعيد التهديدات اإلسرائيلية إليران، إضافة إلى رغبة إيران في  امتالكفي إدراك أهمية 

دفاعية مع الواليات المتحدة األمريكية  اتفاقياتالخليج، والتي عقدت تأمين نفسها تجاه دول 
ه إحاطة ن، األمر الذي ترتب ع9119والدول الغربية في أعقاب حرب الخليج الثانية عام 

و ، ناهيك عن التهديدات اإلسرائيلية إليران  عّدة اتجاهاتالقوات األمريكية إليران من 
ألهداف تصاعد العداء بين الدولتين وتخّوف إيران من ضربة عسكرية إسرائيلية وأمريكية 

 .م9111تركي منذ عام  -لييإضافة إلى وجود تحالف إستراتيجي إسرائ. 1حيوية في إيران
وقد دفعت كل التهديدات األمنية المشار إليها إلى ترسيخ قناعة لدى القيادة اإليرانية 

 اندالع الحرب ويقلل العدواند هو ما يؤخر ك قوة الردع وفعاليتها في الر امتالمفادها أن 
مواجهتهما، ز من قدرة إيران األمنية في واإلسرائيلي في المنطقة، ويعز األمريكي  واالندفاع

من قدرات إيران العسكرية في مواجهة أي عدوان محتمل من باكستان أيضا يعزز  كما 
 .اإليراني الهنديمستقبال نتيجة التقارب 
فاألمر  أن تلعب دورا في منطقة بها العبيين نوويين، أرادت إيران وبالتالي إذا 

إلى جانب حماية النظام اإليراني من محاولة تغييره،  النوويالسالح  امتالكيتطلب منها 
يجاد بيئة تشكل أقل   الراهنة المتغيرات الدوليةحماية مصالح إيران الحيوية في ظل و  وا 
 2.اله اديدته

 

 البعد الدولي للبرنامج النووي اإليراني: المبحث الثاني    

الدولي واإلقليمي بالبرنامج النووي اإليراني إلى خلق ما يمكن تسميته  االهتمامقد أدى 
خاصة مع  التي انعكست سلبا على عالقات إيران الخارجية ،، بأزمة الملف النووي اإليراني 

 .مريكية و اإلتحاد األوروبيتحدة االالقوى الدولية وعلى رأسها الواليات الم
                                                           

 1
 .11.، ص(5002أوت  5 )لحياةا جريدة، "السالح النووي في اإلستراتيجية اإليرانية"وهبي قاطيشا، 

 5
 .45.المرجع نفسه ، ص
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 مراحل تطور األزمة النووية اإليرانية: المطلب األول

سري إليران ، خاصة من طرف حول وجود برنامج نووي  طالما كانت الشكوك تدور
ما أن اإليرانيون يؤكدون د ولونالواليات المتحدة األمريكية ، في الوقت الذي كان فيه المسئ

إيران ليس لها سياسة سرية في مجال التكنولوجيا النووية ، وأن برنامجها النووي يندرج في 
 .إطار االستخدامات السلمية للطاقة النووية

المجلس الوطني اإليراني " تعود بداية األزمة النووية اإليرانية إلى تاريخ تسريب ما يعرف     
و الذي يعد أحد أطراف المعارضة اإليرانية في المنفى ، لمعلومات تؤكد قيام     ، "للمقاومة 

، لتخصيب اليورانيوم بعيدا عن " ناتنز"و " آراك"إيران ببناء مفاعلين نوويين في منطقتي 
 1.رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وذلك من أجل صنع أسلحة نووية

هة إليران قدرا من المصداقية ، من خالل ما وقد اكتسبت هذه االتهامات الموج
أظهرته صورة لألقمار الصناعية األمريكية ، تؤكد قيام إيران ببناء جدران اسمنتية سميكة 
تحت األرض ، كما أن المعدات المتبادلة بين الواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول 

  0.كشفت أمر وجود المفاعلين علنا

حين جدد المسئولون اإليرانيون مواقفهم التقليدية من مسألة البرنامج النووي،  في
والقائمة على الدفاع القوي عن هذا البرنامج بحجة أنه برنامج سلمي، وأن جميع المنشآت 

 3.النووية اإليرانية جزء من البرنامج النووي السلمي إليران

 :بعدة مراحل، أبرزها 0110في أوت  وقد مرت األزمة النووية اإليرانية منذ بدايتها

 مرحلة التحقق من المعلومات: المرحلة األولى 

                                                           
 .8.، ص( 0202)63.،ع شؤون ايرانية،"ازمة البرنامج النووي االيراني"داود سلمان فراقد ،   1
 ، (0226جانفي، )62.، ع مختارات ايرانية، االزمة النووية الجديدة بين ايران و الواليات المتحدة األمريكية "محمود،  0

 .88 -80.ص ص
    .068.،مرجع سابق ،ص"افاق االزمة بين التسوية الصعبة و مخاطر التصعيد: البرنامج النووي االيراني "،   محمود 6
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تم خالل هذه المرحلة التركيز على التحقق من مدى صحة المعلومات التي ذكرتها 
المدير " محمد البرادعي"المعارضة اإليرانية ، وكانت الخطوة األبرز في هذا اإلطار ،قيام 

، للتفتيش في المنشأين 0112طاقة الذرية بزيارة لطهران في فيفري العام للوكالة الدولية لل
المشتبه فيهما، وقد أشار مجلس أمناء الوكالة إلى أن إيران خالفت اتفاقية الضمانات بشأن 

، كما 9119عدم اإلعالن عن وارداتها من اليورانيوم الطبيعي في : عدد من النقاط ، أبرزها
البروتوكول اإلضافي لمعاهدة منع االنتشار النووي ، باعتبار أثيرت مسألة توقيع إيران على 

أن ذلك ضروري لتمكين الوكالة من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن أنشطة إيران 
 1.النووية

مرحلة الضغط على إيران للتوقيع على البروتوكول اإلضافي في أوت : المرحلة الثانية
5113 

ية أن توقيع إيران على البروتوكول اإلضافي ، تعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذر 
سيمنح لمفتشي الوكالة في التفتيش المفاجئ للمنشآت النووية اإليرانية، وعلى الرغم من رفض 

 إيران لهذا األمر في البداية، 
إال أنها وافقت على التوقيع على هذا البروتوكول اإلضافي أثناء زيارة وزراء خارجية الترويكا         

 0.0112.وروبية لها في أكتوبراأل

 

مرحلة التعاون الواسع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية : المرحلة الثالثة  
 (5111نوفمبر -5113نوفمبر )

أدى توقيع إيران على البروتوكول اإلضافي إلى توسيع مجاالت التعاون بين إيران 
فقط قدمت إيران تقريرا شامال بشأن مختلف مكونات  ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية

                                                           

  
1
، اإلستراتيجية الروسية في الشرق األوسط دراسة في توظيف البرنامج النووي اإليراني فاتن مجيد ناصر الجاسمي، 

 .521.، ص(5015قسم اإلستراتيجية ،: جامعة النهرين )مذكرة ماجستير غير منشورة
5 

 .81.هيا عدنان عاشور ، مرجع سابق، ص
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برنامجها النووي، إال أن ذلك ال ينفي قيام إيران بإخفاء بعض األمور المتعلقة ببرنامجها 
 1.النووي عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 مرحلة الخالف الحاد حول إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم: لمرحلة الرابعةا   

 0110األمر الذي دفع مجلس محافظي الوكالة الدولية في اجتماعهم في سبتمبر 
إلى تبني قرار يطالب طهران بوقف كل عمليات تخصيب اليورانيوم بحلول شهر نوفمبر 

، وهي المطالبة التي تكررت من جانب العديد من الدول الغربية األعضاء في مجلس 0110
ية ، وهو ما رفضته إيران على أساس أن أنشطة تخصيب أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذر 

 .اليورانيوم تعد حقا للدول األعضاء في معاهدة منع االنتشار النووي

 مرحلة ا لـبـحث عن مسار بديل إلدارة األزمة: المرحلة الخامسة

بدأت هذه المرحلة مع إدراك إيران أن دبلوماسية التفاوض مع اإلتحاد األوروبي قد 
 .غراضها ، فبادرت بإعالن انهاء التجميد الطوعي لتخصيب اليورانيوماستنفذت أ

 5188إلى غاية  5119تمتد من : المرحلة السادسة

وفيها شهد البرنامج النووي اإليراني درجة من التهدئة، إذ اعتمد أطراف النزاع على    
روع يتم تم االتفاق على مش 0111المفاوضات ودورها في إدارة األزمة ، ففي سبتمبر 

، على الرغم من %( 15دون )بموجبه نقل كميات من اليورانيوم المنخفض التخصيب 
 2.معارضة مجلس األمن الدولي لتخصيبه

 
 تأثير األزمة الـنووية على عالقات إيران مع اإلتحاد األوروبي: المطلب الثاني   
 

قد تبنى اإلتحاد األوربي منذ انتصار الدولة اإلسالمية االيرانية سياسة منفصلة و       
مختلفة عن سياسة الواليات المتحدة األمريكية ، فبينما كانت هذه األخيرة تعمل بشكل دائم 

                                                           

 
1
       جريدة الشرق األوسط ،" تقرير وكالة الطاقة يشك في إعالن إيران كل تفاصيل برنامجها النووي " كارل فيك، 

 .11. ،ص( 5004فيفري  55)

.1.ص.(5005) مجلة دراسات إيرانية ،"طهران و الغرب من المواجهة الى التفاوض"محمد ،   حسن غالب 
2
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على مقاطعة إيران و عزلها و حصارها اقتصاديا ، كان اإلتحاد األوربي يعمل على تقليص 
يكي من خالل عملية التفاوض، و يدخل ذلك في اطار السعي األوربي حدة الضغط األمر 

لتقديم مفهوم مختلف لحل األزمات الدولية ، و الذي ال يخرج عن اطار تحقيق مصالحه 
التي قد تختلف عن مصالح الواليات المتحدة االمريكية ، و مثال ذلك الدور الذي لعبته 

 .ران بشأن ملفها النوويالترويكا األوربية أثناء المفاوضات مع إي
وتأخر التحرك األوروبي تجاه البرنامج النووي اإليراني، ألن أوروبا حرصت على عدم 
المشاركة في العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة االمريكية على إيران ، بل سعت من 

تفاوض والحوار، إلى إيران لل( فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا)خالل ارسال وفد الترويكا األوروبية 
من أجل اقناع إيران بتعليق برنامجها النووي ، ومحاولة تمييز موقفها عن موقف الواليات 

 .المتحدة المتشدد تجاه هذا البرنامج
سعت الترويكا األوروبية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المحافظة على المصالح 

ضغط والتهديد بالعقوبات في حالة األوروبية في إيران ، وعدم التفريط فيها من جهة، وال
إصرار إيران على اإلستمرار في برنامجها النووي ، فقد هددت أوروبا بإعادة النظر في 

  1.عالقاتها اإلقتصادية والتجارية مع إيران
دراك أوروبا أن إيران تحاول  ونتيجة إلصرار إيران على مواصلة برنامجها النووي، وا 

ء لكسب الوقت، قامت بوقف المفاوضات، واالتفاق مع استخدام المفاوضات معها كغطا
الواليات المتحدة األمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحويل الملف النووي اإليراني إلى 

 2.مجلس األمن، الذي أصدر أربع قرارات بشأن ذلك، شملت عقوبات على قطاعات مختلفة
اون مع الوكالة الدولية للطاقة ولكي تطمئن إيران المجتمع الدولي، عرضت التع

الذرية، والترويكا األوروبية، كما أبدت استعدادها لقبول وجود مفتشي الوكالة الدولية بشكل 
 .دائم، ودعت االتحاد األوروبي إلى المشاركة في تخصيب اليورانيوم

                                                           
1
 .65.،ص50.،ع مجلة دراسات دوليةبية من البرنامج النووي اإليراني، وعامر كامل احمد، موقف الترويكا االور   

  
2

في هالل األزمات اإلستراتيجية األمريكية األوروبية حيال الشرق األوسط ، "األزمة النووية اإليرانية"برونو ترترية، 

 .    41.، ص(5006الدار العربية للعلوم، : بيروت)حسان البستاني : ، ترالكبير
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إلى وبدعم من الترويكا األوروبية، أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي 
مجلس األمن الدولي، الذي أقر فرض عقوبات على إيران، شملت المواد النووية الحساسة، 

 .ثم أقر المزيد من العقوبات، شملت قطاع الصناعة ، األسلحة والصواريخ 
فاالتحاد األوروبي يعتبر أن العقوبات هي التي ستجدي نفعا مع إيران، إذ تراجعت 

في الفترة الممتدة بين % 1، والصادرات بنسبة %05بة الواردات األوروبية من إيران بنس
، ورغم هذه العقوبات المفروضة على إيران، إال أنها بقيت مصرة على (0119-0111)

 .استكمال برنامجها النووي
تحاد األوروبي حاول اتباع سياسة قائمة على أساس وبالتالي يمكننا القول أن اإل

ان التعاون في المجال السياسي، التجاري، والنووي، الترغيب والترهيب، فقد عرضت على إير 
إلقناعها بتعليق أنشطتها النووية الحساسة، إال أن إعالن إيران عن مواصلة نشاطها النووي 
دفع بالترويكا األوروبية إلى تعليق مفاوضاتها معها، واالنتقال إلى سياسة الترهيب ، من 

 1.لى مجلس األمن الدوليخالل التهديد بتحويل الملف النووي إليران إ
 

 تأثير األزمة النووية على عالقات إيران مع الواليات المتحدة األمريكية: المطلب الثالث   

منذ قيام الثورة اإلسالمية في  األمريكية بالعداء و التوتر –تمتاز العالقات اإليرانية       
و ما زاد من تعميق هذا التوتر الوجود األمريكي في منطقة الخليج العربي  ،9191إيران عام 

أفغانستان ، ) ، و بذلك أصبحت الواليات المتحدة األمريكية تحيط بإيران من كل الجهات 
، كما تعتبر الواليات المتحدة األمريكية أن إيران تسعى إلى (العراق ، و دول آسيا الوسطى

جورج "اض عسكرية ، و هذا ما عبر عنه الرئيس األمريكي السابق تطوير برنامج نووي ألغر 
 .0119سبتمبر  99الذي أدخل إيران ضمن دول محور الشر بعد أحداث " بوش االبن

                                                           
 1 

اإلمكانيات العسكرية اإليرانية وأثرها على التوازن اإلستراتيجي اإلقليمي بعد محمد نجاح محمد كاظم الجزائري، 

 .156. ، ص(5015قسم الدراسات االستراتيجية، : جامعة النهرين)، مذكرة ماجستير غير منشورة 0222
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فرغم تعاقب  بدايتها،تميز الموقف األمريكي تجاه األزمة النووية اإليرانية بالثبات منذ   
الرؤساء إال أن الموقف األمريكي بقي ثابتا على فكرة مفادها أن النشاط النووي إليران هدفه 

 .الحصول على السالح النووي

بأن في ذلك دليال " ناتنز"و " بوشهر"اعتبرت إدارة اإلدارة األمريكية منذ اكتشاف مفاعلي  
ووجدت في هذه األزمة النووية  على ضرورة إيقاف إيران عن مواصلة نشاطها النووي ،

هدفا أساسيا يتمثل في ضرب إيران أو على األقل محاصرتها لعزلها على الصعيدين الدولي 
 :ه األزمة في  ثالث محاور رئيسية و اإلقليمي ، و تمحورت اإلدارة األمريكية لهذ

-
يها اإلصرار على نقل الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن الدولي لكي يفرض عل 

عقوبات بسبب انتهاكها لمعاهدة حظر االنتشار النووي التي صادقت عليها في 
9191. 

-
تكثيف الضغوط على الدول القادرة على تقديم تكنولوجيا الضرورية للبرنامج النووي  

 .اإليراني و على رأسها روسيا و كوريا الشمالية
-

القوة العسكرية ضد إيران اإلبقاء على الخيار الدبلوماسي و التلويح باحتمال استعمال  
 1.في حالة مواصلة برنامجها النووي

ترى الواليات المتحدة األمريكية أن سعي إيران المتواصل المتالك السالح النووي قد    
يحدث خلال في ميزان القوى اإلستراتيجي في منطقة الشرق األوسط ، كما أن ذلك يعد 

، و كذا تهديدا لألمن القومي األمريكي مباشرة  تهديدا للمصالح األمريكية في المنطقة ،
لذا قامت الواليات المتحدة األمريكية بتصنيف إيران ضمن الدول الراعية لإلرهاب ، و 

 .قامت بزيارة تفتيشية للمواقع النووية اإليرانية للتأكد من طبيعة النشاط النووي اإليراني

ي اإليراني من أهم أولويات السياسة جعلت الواليات المتحدة األمريكية الملف النوو    
األمريكية في الشرق األوسط ، من خالل سعيها للحلول دون امتالك إيران للسالح النووي 

 .، ألن امتالك إيران لهذه التقنية  يهدد تفوق إسرائيل في المنطقة
                                                           

 
1
، ( 5002أفريل )155. ، عمجلة السياسة الدولية، "موقف إدارة بوش من البرنامج النووي اإليراني"رشا حمدي ،   

 .201. ص
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الرئيس الحالي للواليات المتحدة األمريكية حدث تغير في  "باراك أوباما"وفي عهد    
الموقف األمريكي تجاه الملف النووي اإليراني ، فبعد أن تولى هذا األخير الحكم حاول 
ايصال بعض اإلشارات  اإليجابية إلى إيران ، حيث صرح خالل خطابه في القاهرة بما 

كما صرح بإمكانية ، ''أن إيران لديها الحق في امتالك الطاقة النووية السلمية  '': يلي
بالقول " أحمدي نجاد"يران ، فكان رد فعل الرئيس اإليراني السابق إجراء مفاوضات مع إ

أن " وباماأباراك "و يرى  .''ان إيران قابلة للمفاوضات وفق مبدأ اإلحترام المتبادل '': 
الخيار العسكري ضد إيران ليس خيارا لحل الملف النووي ، فخالل عهدته بدا الموقف 

على المساعي الدبلوماسية التي ينبغي اتباعها من متوقفا األمريكي تجاه هذا البرنامج 
 1:أجل 
-

 .إنهاء التهديد النووي اإليراني ، خاصة فيما يتعلق بتخصيبب اليورانيوم  
-

 .إن لم تنجح الدبلوماسية في تحقيق هذا الهدف سيتم نقل الملف النووي 

بفرض عقوبات  "وباماأباراك "لكن هذه اإلشارات اإليجابية لم تدم طويال، حيث قام 
 .0119تقرير وكالة المخابرات األمريكية في صدور جديدة على إيران بعد 

   

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1
 .15.، ص(5005أوت ) 5.،ع جريدة الشرق األوسط، "األزمة الجديدة حول البرنامج النووي : إيران" ،أمير طاهري   
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 :خالصة    
إن ما يمكن قوله حول هذا الفصل هو أن للمسألة النووية اإليرانية تداعيات     

رئيسية و تحديات جيو استراتيجية و عسكرية هامة في منطقة الشرق االوسط و على 
الدولي، و بالتالي يمكنـنا القول أن الرهــان النووي في الشرق األوسط يتجاوز الصعيــد 

المنطقة ليشمل صراعات الدول الكبرى الساعية للهيمنة، و على رأسها الواليــات 
 .    المتحدة االمــريكية
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  :لثالثاالفصل  

السياسة اإلق ليمية  
إليران في الحقبة  

 النووية
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 :يدــمهــت     

إال أن القليل ،منطقة الخليج العربيمن في تناولت موضوع األالتي تعدد الكتابات رغم      
البرنامج النووي اإليراني و انعكاساته على  نمنها قد  تعرض لآلثار التي يمكن أن تترتب ع

  .العالقات اإليرانية مع دول الخليج العربي

لذا ارتقت الدراسة في فصلها الثالث التطرق إلى مدى تأثير القوة النووية إليران على      
 .منطقة الشرق األوسط،خاصة على منطقة الخليج العربي

سيناريوهات المحتملة بشأن البرنامج النووي و في األخير يتطرق الفصل إلى أهم ال    
 .اإليراني
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 يالخليج العرب دولتجاه السياسة اإليرانية  :ولل االمبحث   

البرنامج النووي إليران على  تأثير مدى  لىإسنحاول من خالل هذا المبحث التطرق       
العربي أكثر تأثرا بامتالك إيران  ، حيث أن دول الخليجاستقرار منطقة  الخليج العربي و نمأ

مختلف المقاييس يميل لصالح للسالح النووي، فقد أصبح ميزان القوى في منطقة الخليج ب
، خاصة وأن عقيدة النظام السياسي اإليراني عقيدة توسعية، األمر الذي يؤدي إلى خلق إيران

محورا مهما و رئيسيا في ي تأثير مباشر على أمن الخليج العربي، الذي يشكل فيه البعد األمن
  .نظرا لضعف النظام األمني في المنطقة،عالقاتها

 

البحرين                                  السياسة اإليرانية تجاه: المطلب الول      

، فقد لشاه و حتى عهد الثورة اإلسالميةطالبت إيران بضم البحرين إليها في عهد ا     
% 06خاصة و أن نسبة الشيعة فيها تقدر بحوالي ،اإليرانية الرابعة عشراعتبرتها المقاطعة 

من إجمالي عدد السكان، باإلضافة إلى أن البحرين دولة صغيرة جدا مقارنة بإيران من حيث 
ة المساحة و عدد السكان، وكذا القدرات العسكرية، و قد استغلت ايران هذا الفارق لدعم شيع

ى درجة أن وصل األمر بها إلى القيام بتفجيرات داخل البحرين ، إلالبحرين بجميع الوسائل
 عام آنذاك ، كما حاولت اإلطاحة بالحكم القائم العراقية-سنوات الحرب اإليرانية خالل

1891.1  

ذ األجندة ، تعمل على تنفيي البحرين لها ارتباطات مع إيرانهناك عدة جمعيات فو     
لى نشر التشيع إحيث تسعى ،البحرينية و منطقة الخليج العربي ككل اإليرانية على األراضي

في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء  1880في المنطقة، فقد أعلنت الحكومة البحرينية في 
بالد، فقررت سحب عن كشف مخطط إرهابي تموله إيران و تسانده لقلب نظام الحكم في ال

،أما القيادة رالدبلوماسية إلى درجة سفيعالقات ، و خفض مستوى السفيرها من طهران
                                                           

  
1
 .591.، ص، مرجع سابقبو عامودأ 
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، و هذا ما يعني بلدين الجاريناإليرانية فقد أعربت عن رغبتها في تطوير العالقات بين ال
ضمنيا التزام السياسية اإليرانية بمبدأ حسن الجوار و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه 

، و إيجاد صيغة أفضل ا السياسيستقاللها و طبيعة نظامهالدول، و احترام سيادتها و ا
1.للتعايش السلمي بين الدول المطلة على الخليج  

،إال أن و اليمن،رات الشعبية في تونس،مصرمع أن الموقف اإليراني كان مؤيدا للثو      
الشعبية في البحرين اتخذ طابعا تصعيديا مختلفا، سواء على صعيد اللغة  االحتجاجاتتأييد 

، فقد يد اإلجراءات المتخذة بهذا الشأنعلى صع أو،متحدثين اإليرانيينالمستخدمة من قبل ال
،كما شنت اتهمته بسفك دماء الشعب البحرينيأدانت إيران النظام البحريني بلهجة شديدة و 

عودي حملة إعالمية كبيرة ضد هذا النظام لتغطية هذه األحداث،كما عارضت التدخل الس
.البحرينإلى  "درع الجزيرة"عبر دخول قوات   

 

                                   اليمن تجاه السياسة اإليرانية:المطلب الثاني   

، بحكم تحقيق طموحاتها في الشرق األوسط ترى  إيران أن اليمن قاعدة انطالق لها نحو   
في  ،أكبر المنافسين إليرانع أسفل المملكة العربية السعوديةالموقع االستراتيجي لليمن و الواق

 ،رساحل البحر األحم و أحد المسيطرين على الممرات المالحية الرئيسية في العربي الخليج
" عاصفة الحزم"تحالف مع األزمة اليمنية و السعودي  -اإليراني قد  تعاظمت حدة التنافس و

تخطيا  "عاصفة الحزم"، فقد اعتبرت ف مواجهة المد اإليراني في اليمن، بهدضد الحوثيين
.عدم المواجهة المباشرة بين الدولتينلتقليد   

، بل سعت إلى جاه اليمن باستخدام الحوثيين فقطلم تكتف إيران في استراتيجيتها ت      
االلتفاف حول اليمن عن طريق وضع قدم لها في خليج عدن و انشاء قاعدة عسكرية تمد 

2.األمر ذلكن استلزم إأعوانها بالدعم اللوجيستيكي و العسكري و التدخل العلني    

 العديد من التداعيات الخطيرة  2611 قد أفرزت األزمة اليمنية منذ بدايتها في فيفري        
                                                           

 5
 .55.، ص(8002ن ، .د.د: الكويت)منطقة الخليج العربي محركات السياسة الفارسية فيعادل علي عبد هللا، 

2
 .586،581. ، ص ص(8052، 5.دار الشرق، ط: الدوحة ) 2102مقاالتي ، خالد عبد الرحيم السيد  
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نامي و من أبرز هذه التداعيات ت،بصفة عامة البالد و النظام اإلقليمي العربيعلى مستقبل 
 ستغالل حالةحيث سعت إيران منذ اندالع الثورة اليمنية إلى ا ،اإليراني في المنطقة النفوذ
،خاصة بعد أن أصبح لها من أجل توسيع نفوذها في المنطقةاستقرار السياسي في اليمن الال
قامت إيران بتقديم الدعم السياسي، و في هذا اإلطار ،ذ واسع في كل من  العراق و سوريانفو 

حيث اعترضت السلطات اليمنية عددا من السفن المحملة ،واإلعالمي للحوثيين المالي،
و يعتبر الوجود ،مة من إيران تجاه جماعة الحوثيينباألسلحة على سواحل البحر األحمر قاد

دو التقليدي المتمثل في السعودية من خالل محاصرتها اإليراني في اليمن بمثابة تطويق للع
، فبعد العراق تعمل إيران على السيطرة على جنوب الجزيرة العربية لما لها من كل النواحي

.إستراتيجية من أهمية    

" كما أن الوضع الحالي في اليمن يمثل تهديدا ألمن الخليج، من خالل تنامي نشاط     
ثيين على مناطق و سيطرة الحو ه الجزيرة العربية في جنوب اليمن،في شب" تنظيم القاعدة

، مع تصاعد في بين أنصار القاعدة و الحوثيينو بداية الصراع الطائواسعة من البالد،
 . الحراك الجنوبي أنشطة

ضوح آفاق الحل ،و عدم و العسكرية اليمنية في ظل انهيار المؤسسات األمنية وو       
       ،للحكومة الشرعية في اليمن ليجيةخ، و كذا غياب المساندة الالسياسي لألزمة اليمنية

مفتوحة، ، فإن كل االحتماالت حول مصير هذا البلد تبقى و تنامي الدعم اإليراني للحوثيين
أو ،مع انفصال جنوب اليمناليمن تابعة إليران، ية في شمالو أخطرها تأسيس دولة شيع

 1.اندالع حرب أهلية

 

 

                                                           
1   

 .55. ص،(8052 -09- 20)جريدة االتحاد، "رفقا باليمن السعيد"أحمد يوسف، 
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                                  المنطقة العربية اإليرانية تجاه  السياسة:لثانيالمبحث ا  

بين من  ،النووي اإليرانيتختلف المواقف العربية حول أفضل السبل للتعامل مع الملف      

  ،المراقبةمن يميل إلى االكتفاء بالسكوت و  و بين،جه األمريكي أكان ظاهرا أم باطنالتو ايؤيد 

يعود هذا االختالف في المواقف  و.و بين من يرى حق اإليرانيين في تطوير برنامجهم النووي

العربية إلى التباين في تصور مدى األخطار التي يمكن أن يخلفها البرنامج النووي اإليراني، 

 .و تأثيره على المحيط العربي

 

 لبنان  تجاه يةإليرانالسياسة ا :الولالمطلب   

شرق هو نتيجة لتصاعد الدور اإليراني في منطقة ال 2662إن ما يحدث في لبنان منذ       
من أجل تهديد " حركة حماس"و" حزب اهلل"االرتكاز على األوسط، بالتحالف مع سوريا و

ساحة المواجهة مع إيران من أجل  سرائيلية و األمريكية في المنطقة،فلبنان هوالهيمنة اإل
اذ تعاملت معها ،2660في جويلية الحرب على لبنان تحجيم دورها، و يتجلى هذا من خالل 

 1.ليس كعدوان على شعب و دولة لبنان و،ألمريكية كمعركة اختبار مع إيرانالسياسة ا

       بقوته" حزب اهلل"يتمثل الهدف األساسي للسياسة اإليرانية في لبنان في احتفاظ و      
مع ،"ميشال عون"التحالف مع )الحكومة  من خالل وزنه و دوره في البرلمان وو نفوذه،
و التحكم في تعيينات ،درة على تشكيل الحكومة و تعطيلها، القمع جماعة سورية و،األرمن

 (.الجيش و القوى األمنية و القضاء

                                                           
  

1
 البرنامج النووي اإليراني و التداعيات المحتملة على أمن المنطقةأزمة رفعت عبد الوهاب لقوشة ، و آخرون ، 

    .512، 512.، ص ص(8006،  مركز الخليج للدراسات االستراتيجية: البحرين )
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بانسحاب الجيش  2660في جنوب لبنان في  "حزب اهلل"أن االنتصار الذي حققه كما      
انب الدور اإليراني الذي ساهم إلى جزاد من تقدير ،سرائيلي  دون أي شرط أو مفاوضاتاإل

 .ي قدمته إيران لحزب اهللذ، من خالل الدعم المباشر السوريا في تحقيق هذا االنتصار

هي فإن جبهة جنوب لبنان ، أمريكية إيران لضربة عسكرية إسرائيلية أوفي حالة تلقي 
 .لالشتعال و الرد العنيف إلى قلب إسرائيل المرشحة

 

 فلسطين تجاه يةإليرانالسياسة ا :الثانيالمطلب 

مكانة 1979 سنة يران اإلسالمية في إاحتلت القضية الفلسطينية منذ نجاح الثورة      
     يران في عدم الثقة في النهج السلمي إو استمرت ،اإليرانيةالسياسة الخارجية  ة فيخاص
كما كونت عالقة خاصة مع  ،الفلسطينيينعلى حسم الصراع لصالح  قدرة االتفاقياتو 
يرانية في تعاملها مع دوات السياسة الخارجية اإلأهم أحد أالتي تعد الجهادية، "حركة حماس"
هم أأحد يراني من القضية الفلسطينية يعد و لعل الموقف اإل،ضية الصراع العربي اإلسرائيليق

   .لشرق األوسطا قليمية في منطقةإكقوة  هام يران في لعب دورإالمحاور الستمرارية 

  ،، سياسياماليافي غزة  "حماس ةحرك"لقد تبنت إيران القضية الفلسطينية من خالل دعم      
في نصرة القضية ء هذا الدور بحجة غياب الدور العربي و تصر على أدا،و عسكريا

بعد أن  تبنت الدول العربية  ،الفلسطينية و الحفاظ على المقدسات اإلسالمية في القدس
 1.تعارضه إيران في المنطقةذا األمر و هالسالم في التعامل مع إسرائيل، رخيا

بها  ة تتاجرألن المبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية تسلب إيران ورقة تفاوضية مهمو     
فقد كرست إيران جهودها إليقاع أكبر قدر من االضطرابات في ،سياسيا و ايديولوجيا

في إطار مشروعها  2669في الحرب على غزة  اإليراني فيو يأتي التدخل المنطقة،
 دون اإلسرائيلي و،السعودي،صريلفرض نفوذها في المنطقة على حساب النفوذ الماإلقليمي 
ة مرتبطة أن غز  آنذاك رئيس مجلس الشورى اإليراني "علي رفسنجاني" و قد أكد.تورطها

                                                           
 

1
                     ،( 2015-07-17( جريدة السفير،"ما تأثير االتفاق النووي على القضية الفلسطينية"جهاد مصطفى، 

 .52.ص 

http://assafir.com/TodayEdition.aspx?EditionDate=7/17/2015&Ref=Article
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كمن في سعي طهران المتالك أوراق ضغط تنفوذ ال حقيقة هذا،و باألمن القومي اإليراني
 1.هابلمساومة كذا ا،و تعظيم ثقلها اإلقليميتمكنها من 

 يأحمد"اإليراني آنذاك  ، شارك الرئيسة النشطةفي اطار الحركة الدبلوماسية اإليرانيو    
ندد فيها  التي ألقى فيها كلمته،حيث 2668 نفيجا 11التي عقدت في ،في قمة قطر" نجاد

،و الذي استخدمت فيه إسرائيل األسلحة صهيوني الذي سبق العدوان على غزةبالحصار ال
كما اعتبر أن األعراف الدولية،  ذلك انتهاكا للقوانين وأن ، و اعتبر دوليا المحرمة والمدمرة 

، كون الكيان يجب أن ال نسمح بتنفيذها:"ل،حيث قاما يجري في غزة هو مؤامرة كبرى
   ، وعلينا أن ننتبه لذلكربي،وني يستهدف احداث الفرقة في عالمنا اإلسالمي و العالصهي

  2."الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودنا المشتركة إلفشال المؤامرة وو نوحد جه

إلى اإلنسانية  السماح بدخول المساعدات غزة على قد ركزت إيران خالل األزمة في و     
،كما شكلت إيران لجنة قانونية لرفع شكوى تنسيق المواقف السياسيةضافة إلى ، إقطاع غزة
الدعم بكان  فقد إليران ،أما الدور اآلخرمجرمي الحرب على غزةضد  كم الدوليةأمام المحا

، و تعهدت غزة عمارإأنشأت صندوقا إلعادة  فقد،الفلسطينية العسكري للمقاومة و المالي
فقد أعلنت البحرية ،الدعم العسكري نعأما ،الشهداءأهالي ببناء ألف وحدة سكنية و مساعدة 

 .غزة األمريكية عن احتجاز سفينة روسية تحمل أسلحة إيرانية متجهة إلى قطاع

رئيس المكتب السياسي "خالد مشعل "قام الفلسطينية في قطاع غزة، بعد انتصار المقاومة    
إسرائي،ل        تمرار المقاومة ضد اس خاللها عنأعلن  ،حيثبزيارة إلى إيران لحركة حماس

نيين في مواجهة الكيان للفلسطي دعمهاعلى  لجمهورية اإلسالمية اإليرانيةلأعرب عن شكره  و
 3.العدوان األخير على غزة خالل خاصةالصهيوني،

   

                                                           
 
1

  http://www .moqatel.com: في ،"( 8009جانفي  51 - 8002ديسمبر  81) حرب اإلسرائيلية على قطاع غزة ال"
2
 ،مركز الزيتونة للدراسات و اإلستشارات: بيروت ) 2112التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني لسنة  محسن صالح، 

 .856.ص ،(ن.س.د
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 سوريا  السياسة اإليرانية تجاه: المطلب الثالث

مريكي للعراق في السورية بشكل كبير بعد الغزو األ -قد توطدت العالقات اإليرانية      
التعاون االستراتيجي ،األمر الذي عمق من وتيرة "صدام حسين"و انهيار نظام  2662مارس 

مشكلة بذلك نقطة تحول ،2662اتفاقية للدفاع المشترك في  و التي توجت بتوقيعبين البلدين،
 .قات البلدينمهمة في عال

، و هذا "بشار األسد" اتضح جليا الدعم اإليراني لنظام " بالربيع العربي"خالل ما سمي     
 :نتيجة لعدة دوافع أبرزها ما يلي

-
 .بروز الدور التركي بشكل كبير في المنطقة و دعمه للمعارضة السورية 

-
زمة السورية، ألن تزايد المؤشرات الدالة على رغبة روسيا في تحجيم دور إيران في األ 

القيادة الروسية حققت ما أرادته من األزمة التي تحولت في نظرها إلى حرب إقليمية 
 .مذهبية بالوكالة

-
، مما أثار قلق استقالته من منصبه"كوفي عنان"يا تقديم المبعوث المشترك إلى سور  

ها خالل الفترة التي قضا" بشار األسد"إيران من ضياع ما تحقق من مكاسب لنظام 
كوفي "ة في مهمته إلى سوريا، إضافة إلى تخوف إيران من انحياز خليف" كوفي عنان"

       ،التي اشترطت المشاركة في تعيينه الدول العربية للمعارضة السورية و" عنان
 أو رضوخه لمنطق القرار الذي أقرتهر محور مهمته باتجاه نقل السلطة،أو تغيي

ممرات إنسانية و فرض مناطق  الذي طالب بإقامة والجمعية العامة لألمم المتحدة،
 1".بشار األسد"، األمر الذي يضاعف من حدة الضغط على نظامآمنة

-
، قد يدفع بالمبعوث الدولي في إدارة األزمة السورية تعتقد إيران أن عجز مجلس األمن 

بية إلى االنصياع  للضغوط الغربية و العر  "األخضر اإلبراهيمي"إلى المنطقة  األممي
 .و التحول إلى رأس حربة لضرب النظام السوري و تطويقه

                                                           
5
:                                               الطموحات و المخاطر، في : حدود الدور اإلقليمي اإليراني "محجوب الزويري ،  

         

http://studies.aljazeera.net/reports/2011/08/20111824131918157377.htm , 26-11-2015.    
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-
بعض الدوائر اإلقليمية و الغربية  استغاللتصاعد المخاوف اإليرانية من إمكانية  
يدانية التي شهدتها سوريا نتيجة للتطورات المتراجع فرص الحل السياسي في سوريا،ل

نحو سيناريو التدخل  للدفعالة المبعوث المشترك إلى المنطقة،و استقمن جهة،
 .العسكري

-
ن أجل مواكبة التطورات موسائل عملها في األزمة السورية، حاجة إيران إلى تغيير 

ما يتعلق بمزاوجة دعمها فيخاصة الدبلوماسية الحاصلة في المنطقة، و الميدانية
الالمحدود للنظام السوري في خياره العسكري  ضد الثورة بغطاء سياسي و دبلوماسي 

لى حل سياسي ينهي األزمة السورية وفقا لما إف استغالل انتصاراته للتوصل يستهد
 .يتماشى مع مصالح إيران

بل تجاوزه من لم يقتصر على الدعم السياسي فقط، إن الدعم اإليراني للنظام السوري     
كما تشير ،خالل تحالف إيران مع روسيا و الصين لمنع أي قرار أممي ضد النظام السوري

، أين ثورةخاصة في المراحل األولى لل،االتقارير إلى دعم إيران للنظام السوري عسكري مختلف
 .يتمتع بسيطرة كاملة على التراب السوري" بشار األسد" كان نظام

، تفاوض مع الغرب حول ملفها النوويكانت األزمة السورية ورقة رابحة إليران بشأن ال     
 1.ل الجوار و تكريس نفوذها في المنطقةكما أنها ساهمت في انفتاحها على دو 

 العراق                                                       السياسة اإليرانية تجاه: المطلب الرابع       

لتحقيق نفوذها في العراق،و يظهر ذلك  إليرانفرصة  "صدام حسين"شكل سقوط نظام      
طاحة بالرئيس ن اإلإ:"بقوله  "محمد رضا خاتمي"نذاك آفي تصريح رئيس مجلس النواب 

خرى ألى توفر عدة عوامل إضافة إ،"سعد يوم إليرانأآية وسيلة سيكون ب "صدام حسين"
 : ساعدت على تحقيق هذا النفوذ نذكر منها

ثر الطائفة الشيعية الكبرى في النجف على مشاعر الشيعة في الشرق االوسط عموما أ -
   .وفي العراق بشكل خاص

                                                           
.529-521. ،مرجع سابق ، ص صالدمي  
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يوجد فيها تمركز يران و دول الخليج العربي التي إيمثل العراق الجسر الرابط بين  -
تحقيق النفوذ في المنطقة باالعتماد على هذه  يرانمما يسهل إل للطائفة الشيعية،

 .الطائفة
ساعد التنظيمات ،من الخليجأخير في مريكي للعراق و تهميش هذا األاأل االحتالل -

يران على هيمنة و استمرار إلى الحكم، كما عملت إللوصول  إليرانالشيعية الموالية 
الذي  1هذه التنظيمات في الحكومة العراقية الجديدة ،كدعمها لالئتالف العراقي الموحد

 .إليرانيضم احزاب موالية 
        قليميةهدافا استراتيجية في العراق تتوافق مع الظروف اإلأيران لنفسها إسطرت 

 :و الدولية الجديدة نذكر منها
حزاب الموالية لها و استخدامهم كورقة مقايضة في احتواء شيعة العراق من خالل األ -

 .ثارته في العراقإو أو دولي لتهدئة الوضع أقليمي إي استحقاق أ
  .دعم المرجعية الشيعية في النجف تمهيدا للسيطرة على قراراتها -

مبراطورية الفارسية، حياء اإلإعادة إو لديها حلم بيران مشروع نووي طموح ، إلدى   
الساحة  فين تتخذ من العراق ورقة ضغط سياسية تساوم بها ألى إلذلك تسعى 

 .الدولية

 دخاصة بع)رض العراق بهدف تحويل جنوب العراقأخلق تغييرات ديمغرافية على   -    
من خالل ،يرانيةتحت الوصاية اإلليم عراقي قإو أيرانية إلى مقاطعة إ (مريكياالنسحاب األ

و أاالغتيال  وأ باالعتقالهل السنة أيرانية في تلك المناطق و تطهيرها من إتشكيل تجمعات 
 .التهجير

( مني والسياسياأل)يراني اإل مريكية بالدورلى اقناع الواليات المتحدة األإيران إتسعى   -    
 .في ترتيب الوضع في العراق

 حتاللالقاتها في عراق ما بعد اإلعلى البعد القيمي الهوياتي في بناء عيران إركزت   -    
الظروف الموضوعية التي تولدت من الوضع الجديد في  في ذلك علىمعتمدة ،مريكياأل

                                                           
1 

،في"حقائق جديدة :الوجود اإليراني في العراق"الزويري ، 
: 

Css-jordan /org,28-11-2015
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المبني  -لتحقيق نفوذها  وسط بشكل عامالعراق بشكل خاص و الوضع في منطقة الشرق األ
القوميين وفقا للمنظور الواقعي المتجذر في السياسة من ساسا على تحقيق المصلحة و األأ

 1.ة على الطائفة الشيعية في العراقمعتمد –يرانية الخارجية اإل

 السيناريوهات المحتملة للملف النووي اإليراني: المبحث الثالث 

قد تعددت االحتماالت المطروحة حول مستقبل الملف النووي االيراني،ألنه لم يتم الكشف     
هم ألى إوراق التي تتعلق بأزمة هذا الملف، وفي هذا البحث سنحاول التطرق عن كل األ

 :السيناريوهات المطروحة بشان هذا الملف 

  

 سيناريو استمرار الوضع الحالي: المطلب الول 

ي تمكنها و قد تصل إلى الدرجة التستستمر قدما في تخصيب اليورانيوم،إيران  أي أن    
وفي يل في إتباع سياسة الغموض النووي،في حين استمرار إسرائمن صنع القنبلة النووية،

هذه الحالة تتضاعف الجهود األمريكية و اإلسرائيلية إلقناع المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ 
من خالل فرض عقوبات اقتصادية أو حصار و هذا سيضر قصوى ضد إيران، إجراءات

مها السياسي و الدبلوماسي التي ستواصل دعستراتيجيين كالصين و روسيا،أكبر حلفاءها اإل
فشال المساعي المتبعة من طرف  الواليات المتحدة إليران،من أجل منع هذه اإلجراءات،وا 

لى حل آخر تالي قد تتطور األوضاع إبال و.المشروع اإليراني مريكية و إسرائيل إليقافاأل
   و ذلك بقيام القوات األمريكية و اإلسرائيلية بشن  هجمات جويةيتمثل في الحل العسكري،

 .أو صاروخية على منشآت إيرانية  قبل أن تنجح في إنتاج اليورانيوم المخصب

يمكن أن تكون بحيث أن دول الخليج ل العربية بمعزل عن هذه التطورات،لم تكن الدو      
 الكويت،قطرريكية المتواجدة في كل من هدفا لرد اإليرانيين ضد القواعد العسكرية األم

       ، إضافة إلى تضاعف حركات المقاومة الشعبية في جنوب العراق،اإلمارات البحرين،و

                                                           
-
1
،في "الفرص و العوائق البنيوية :الدور االيراني "البطنيجي ،  عياد  

http://www.alukah.net/Authors/View/culture/3736,06-11-2015.                   
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و بهذا يمكن أن تدخل اتها إلى دول الجوار خاصة الكويت،و التي يمكن أن تمتد نشاط
 1.ة في صراعات قد تؤدي إلى حالة عدم االستقرارالمنطق

و في هذا السيناريو يتنبأ المحللون باحتمال المواجهة العسكرية بشكل إنفرادي من طرف    
      وهذا دون إشراك مجلس األمن الدولييات المتحدة األمريكية أو كالهما،الوال إسرائيل أو

متاح على األقل في المستقبل القريب و هذا ألن مثل هذا اإلجماع غير أو أي قوة أوروبية،
 :راجع إلى االعتبارات التالية

ــــ اقتناع أمريكا بصعوبة إيجاد إجماع دولي بالتدخل العسكري أو حتى لفرض عقوبات 
 .اقتصادية صارمة بسبب الفيتو الروسي و الصيني في مجلس األمن

ووي بما أنها مرتبطة بطهران في هذا ــــ رفض روسيا للعقوبات المتعلقة بتجميد التعاون الن
و فقدان مثل هذه الصفقات سيكلف خسارة ،"بوشهر" ال و أكبر صفقة هو إنشاء مفاعلالمج

 .كبيرة لالقتصاد الروسي

ألنها تستورد ثلث احتياجاتها ،ـــــ معارضة الصين للعقوبات أو اللجوء إلى عمل عسكري
 .2661برميل في سنة  مليون  1,8ذ بلغت حوالي ،إالنفطية من إيران

مما تقدم يتضح لنا أن الواليات المتحدة األمريكية و إسرائيل ستكونان مضطرتان لمواجهة    
و تستخدم إيران كل ما لديها مع احتمال مشاركة قوات بريطانية، إيران عسكريا بصفة انفرادية

ق هرمز الذي لنفط عن طريق مضيو االعسكرية، القوة)الدولي المجتمععلى من أوراق ضغط 
، كما ال يجب أن ننسى (مليون برميل من النفط إلى الغرب 19عبره يوميا حوالي  يمر

 .و حماس في فلسطينية في العراق،حزب اهلل في لبنان،أوراقها اإلستراتيج

 

 

                                                           
5

جانفي  82)وسط نقال عن جريدة لوس انجلس تايمزجريدة الشرق األ،"واشنطن إليران تحذير " جون دار نيجونسكي،

8001). 
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 مع الواليات المتحدة المريكية سيناريو صفقة متكاملة: المطلب الثاني

أمريكية شاملة واحدا من أبرز مداخل تسوية األزمة النووية  يعتبر إبرام صفقة إيرانية ـــــ   
مدخل لم يتم التطرق إليه، ولكنه مطروح بقوة  وهو، نية و أكثرها فعالية على اإلطالقاإليرا

العجز عن إبرام مثل هذا االتفاق بين  و.األوروبيةو  األمريكية النقاشاتفي العديد من 
و هذا التعثر يرجع إلى كون األزمة النووية اإليرانية،سوية الجانبين من أبرز أسباب تعثر ت

إيران ترفض تقديم أي تنازل حول الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم ألن ما عرض عليها 
 . غير كاف

التوجه اإليديولوجي و السياسي للحكومة  برزهاأشوبه العديد من العراقيل هذا السيناريو ت     
إلى الحكم شخصية  ذا وصلتإوبالتالي هذه الصفقة يمكن إبرامها في حال ما يرانية،اإل

حمدي نجاد أ"حكم الرئيس ، لكن في ظل1"هاشمي رفسنجاني"معتدلة وواقعية،كالرئيس السابق
،مع وية بما في ذلك تخصيب اليورانيومفي الطاقة النو  ترفض إيران التنازل عن حقها" 

   .مواجهة مع الواليات المتحدة و الغرباالستعداد الكامل للدخول في 

 

 سيناريو رضوخ إيران للمطالب الدولية: المطلب الثالث  

في هذا السيناريو تنجح الواليات المتحدة و إسرائيل في جر إيران دبلوماسيا للتخلي عن      
        بكفالة روسيةقي إيران على برامج سلمية و قد تبشروعها و تفكيك برنامجها النووي،م
إيران عن خيارها النووي لن تتخلى  .للطاقة مراقبة الدائمة للوكالة الدوليةوتحت ال،و صينية 

منها، خاصة األوروبية يزات مغرية تقدمها الدول الغربية،إال إذا كانت قد تحصلت على تحف
     سيةفيما يتعلق بتأمين المعدات الالزمة لعمل مفاعالت توليد الكهرباء و فك العزلة السيا

و االقتصادية مع العالم الغربي و إبرام اتفاقيات تجارة حرة ، و انضمامها إلى منظمة التجارة 
اإلسرائيلية، أما إذا  أمنية حول التهديدات األمريكية والعالمية، مع الحصول على ضمانات 
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   يةفإن ذلك سيكون له آثار واضحة على المسألة النوو ،الشروط و المطالب السابقةتحققت 
1:و أهمها   

ــــ تصاعد التدخل األمريكي في المنطقة لتطبيق سياسة منع االنتشار مع زيادة نشاط 
 .الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحفاظ على االحتكار النووي اإلسرائيلي

ــــــ كما أنها ستزيد من مكانة إسرائيل اإلقليمية و ستكون راعية لسياسة منع االنتشار 
الشرق األوسط و سيزداد نفوذها، ألنها ستعتبر أن هذه الخطوة تعّد نجاحا النووي في 

وي اإلسرائيلي على و سيتضاعف التهديد النو  *"مبدأ بيجن"كبيرا لسياستها النووية و 
ثم سيزداد صة سوريا التي ستجد نفسها معزولة،خاالدول العربية، و دول الطوق،

 .إسرائيل الضغط عليها للتوقيع على اتفاق السالم مع

ـــــ ستجد الدول العربية في الموقف اإليراني حجة إضافية للضغط على إسرائيل لجرها        
و تسعى عبر الجهود الدبلوماسية إلى إقامة منطقة خالية إلى معاهدة عدم االنتشار النووي،

 .من األسلحة النووية

    

  سيناريو امتالك إيران للسالح النووي: المطلب الرابع 

لو تمتلك إيران القنبلة النووية فإن هذا سيكون فرصة للتخلص من الضغوط  
 ،سري يمكنها من تخصيب اليورانيوم األمريكية و الرقابة الدولية لتطوير برنامج نووي

وهنا تدخل المساعي النووية في المنطقة مرحلة و من ثمة إجراء أول تجربة نووية،
 :دولياجديدة ، فتختلف المواقف إقليميا و 

ــــ ستسارع إيران إلى استغالل إعالنها بامتالكها للسالح النووي، فتسعى إلى توظيفه      
        عبر رفع المطالب السياسيةيق االبتزاز السياسي و المساومة،كسياسة رادعة عن طر 

                                                           
.(8002 -55- 80 ) ، جريدة الشرق األوسط" اتفاق أمريكي مع إيران إلى متى" عادل درويش ،  

1
 

 .        الذي يرى أن أحسن طريقة للدفاع هي الهجوم" بيجن إسحاق"حكم  أثناء إسرائيلهي فكرة دفاعية و استراتيجية لدولة * 
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و هذا سيضع الغرب أمام األمر الواقع، كما ة على المستوى اإلقليمي و الدولي،و االقتصادي
 . 2660فعلت كوريا الشمالية سنة 

يفة اإلستراتيجية للسالح ـــــ تريد إيران أن تستعيد مكانتها اإلقليمية باالعتماد على الوظ     
 .واستبعاد المواجهة مع إسرائيل مما يشكل توازنا في الرعب النووي النووي،

لممكنة مقابل تفكيك السالح ــــــ يرى المجتمع الدولي ضرورة تحقيق المطالب اإليرانية ا      
األوضاع إلى  النووي و تلعب الواليات المتحدة و إسرائيل دورا كبيرا في ذلك، من أجل إعادة

 1.حالة االحتكار اإلسرائيلي للسالح النوويحالتها األولى أي 

و البرازيل على اتفاق للتبادل يخص وقعت كل من إيران،تركيا، 2616ماي  10في و       
لمركزية التي مقابل المواد الكفيلة ألجهزة الطرد اران من اليورانيوم األقل تخصيبا،إيمخزونات 

بما " وغلوأأحمد داوود "آنذاك  ذا السياق صرح وزير خارجية تركياففي هتحتاج إليها إيران،
 ".  لقد تم اليوم حل أزمة سياسية خطيرة ، قد بددت المخاوف ضد إيران"... : يلي

لدبلوماسية هذه المبادرة ا إزاءكان رد فعل الواليات المتحدة األمريكية و بريطانيا و فرنسا     
طاء فرصة أخرى إليران لكسب إال أن هذه الدول ترى أنه ال مجال إلعبأنها جديدة و مفاجئة،

لكن هذا االتفاق يستبعد أكثر فأكثر األطروحات . فهي ال تفهم إال لغة العقوباتالوقت،
 .رامية إلى استخدام الحل العسكري ضد إيران ال

تم التوصل  إلى اتفاق تاريخي بين إيران و القوى الكبرى  2612لكن في جوان     
قد يؤدي هذا . بشأن الملف النووي اإليراني( الواليات المتحدة األمريكية و اإلتحاد األوروبي)

فهو بمثابة اليات المتحدة األمريكية،االتفاق إلى تعزيز فرص حدوث تقارب بين إيران و الو 
ليل من احتمال نشوب التق: صفقة تحقق فيها كل من طهران وواشنطن مكاسب كثيرة منها

إلى  إضافةلعدم تطوير إيران للسالح النووي، كما يمكن أن تشكل ضماناحرب ضد إيران،
 .يكيةإعادة بناء الثقة و تطوير العالقات بين إيران و الواليات المتحدة األمر 
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إال أن ذلك لن يقلل من من حدة التهديد األمريكي إليران، لكن و إن كان االتفاق يخفف   
فدول الخليج العربي ترى أن هذا االتفاق اإليرانية على المستوى اإلقليمي،حجم التهديدات 

  ، يرا في السياسة اإلقليمية إليرانكما أنه لن يحدث تغيسيعزز من قدرة إيران على الهيمنة،
 1.و اليمني مناطق مهمة بالنسبة لها كسوريا، العراق،و لن يثنيها عن مواصلة حضورها ف
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 :، في"اإليراني ماذا بعد االتفاق النووي "

                                         . 8051-11-http://studies. aljazeera.net,14 
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 :     ةــالصـخ 
إن إصرار إيران على امتالك السالح النووي سيعرقل إمكانية التوصل إلى صيغة أمنية    

 :مستقبلية ألمن الخليج و هذا لعدة اعتبارات هي

نووي ليس فقط في منطقة الخليج فحسب،و إنما في إمكانية قيام سباق  -
المنطقة العربية ككل،حيث ستعمل الدول العربية على الدخول في النادي 

 .النووي
أن دول مجلس التعاون الخليجي في سعيها إلقامة صيغة أمنية مشتركة في  -

الخليج البد أن تتحصل على ضمانات دولية ملزمة من المجتمع الدولي بشأن 
بناء الثقة مع األطراف اإلقليمية و منها إيران،و أولى هذه المتطلبات إجراءات 

 .ية أو غيرهاعدم تهديد أمن تلك الدول سواء بامتالك األسلحة النوو 
إن امتالك إيران للسالح النووي من شأنه تقويض كل الجهود التي بذلها  -

                     الجانبان الخليجي و اإليراني،بشأن مسألة حسن الجوار و تعزيز الثقة
 .و المنافع المتبادلة

وحا على جميع أما فيما يتعلق بمستقبل الملف النووي اإليراني، فإن هذا األخير يبقى مفت    
 .الخيارات التفاوضية
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 :الخاتمة 

  خلصت الدراسة بعد استعراض فصولها الثالث لمختلف القضايا المتعلقة بالملف النووي     
 :اإليراني إلى ما يلي

-
ضل قدراتها االقتصادية، إيران قوة إقليمية في الشرق األوسط، و ذلك بف 

إلى جانب إرثها الحضاري، كما أن التطورات  ،و البشريةالسياسية، العسكرية،
قد منحت الفرصة إليران   األمنية و السياسية التي عرفتها منطقة الشرق األوسط

 .من أجل تشكيل دور أكثر تأثيرا في شؤون الشرق األوسط
-

 ،منطقة حيوية العتبارات اقتصادية، أمنية تعد منطقة الشرق األوسط 
ستراتيجية ، إقليمي، و هذه السمات جعلتها منطقة استقطاب دولي و تفاعل وا 

، وهي مرشحة للمزيد من التوتر و ستقراراالجعل المنطقة أكثر عرضة لعدم 
 .إذا ما امتلكت إيران السالح النووي استقرارالال

-
إصرار إيران على مواصلة برنامجها النووي، رغم اعتراض الواليات المتحدة  

 .ألنها ترى في ذلك وسيلة من وسائل تأكيد مكانتها اإلقليمية ،كية على ذلكاألمري
-

 ،إليراني نقطة خالف بين الواليات المتحدة األمريكية و إيراناشكل الملف النووي  
بعد اكتشاف الواليات المتحدة األمريكية أن إيران تسعى إلى اكتساب القنبلة 

مريكية في منطقة الشرق األ النووية، و هذا سيشكل تهديدا على المصالح
إلى النووي اإليراني حالة الملف الواليات المتحدة األمريكية إلى إ، فسعت األوسط

 .مجلس األمن الدولي لفرض العقوبات على إيران

تمتلك إيران أوراق ضغط عديدة تجبر بها الواليات المتحدة األمريكية إلى استبعاد  -         
أنها أصبحت العبا رئيسيا في تفاعالت األحداث في العراق  الخيار العسكري ضدها، حيث

ستراتيجي مع كما أن إليران تحالف إ.سواء على مستوى القيادات الدينية أو القيادات الحاكمة
كما ترتبط إيران بتحالف قوي مع دمشق ، ترسخ أكثر بعد الضغوط األمريكية على سوريا ، 

من خالله ، حيث تستطيع أخرى في يد إيران يجعله ورقة ضغطحزب اهلل في لبنان، مما 
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و ضد حلفاء الواليات المتحدة األمريكية في منطقة الشرق إسرائيل،القيام بعدة خطوات ضد 
 . األوسط

إن امتالك إيران للسالح النووي من شأنه التأثير على استقرار منطقة الشرق األوسط،  -   
بحكم القرب الجغرافي لهذه الدول  ،و ستكون دول الخليج العربي أكثر دول المنطقة تضررا

فامتالك إيران للسالح النووي سيؤدي إلى تكريس الخلل القائم في ميزان القوى  من إيران،
 .الخليجي
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 المــالحـق  
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 لمذكرة ليها في ا إ لتطرق التي تم  ا لشخصيات ا

 

 ولد في  يراني،إرجل دين و سياسي :  (الملقب بآية اهلل الخميني)وح اهلل الموسوير  
في إيران عام    سالمية إلقاد الثورة ا .2090جويلية 3 و توفي في 2094سبتمبر  42

 -2090)الممتدة بينفترة اليران في إحكم ،بنظام الشاهمن خاللها طاح التي أو ،  2090
2090.)  

و كان  ،2099و توفي في 2020رجل سياسي إيراني، ولد في :محمد رضا بهلوي  
حكم إيران في الفترة الممتدة .2090 في سالميةإلالثورة اقيام يران قبل إيحكم خر شاه آ

 .(2090-2022)بين

 .2009في  اإليرانيةسالمية إللجمهورية اا تولى حكمو  ،2023ولد في : محمد خاتمي

كما يعتبر من يرانية،سالمية اإل، قائد الجمهورية اإل2030 ولد في: ي حسن خمنائيعل
 . يرانإالمرجعيات الدينية الشيعية في 

 رئاسة الجمهورية، تولى 2091 ولد فيرجل سياسي إيراني، : حمدي نجادأمحمد 
 .4990ه فيعيد انتخابأو  ،4999في  اإليرانية

، شغل 2032في  ولد ،إيراني و سياسي رجل دين :هاشمي رفسنجانيكبر  أعلي 
 (.2009-2090)بين في الفترة الممتدةمنصب رئاسة الجمهورية 

شغل منصب عضو في مجلس  ،2029ولد في يراني إسياسي  رجل: حسن روحاني
، كما كان 2090، وعضو في المجلس األعلى لألمن القومي منذ 2000منذ الخبراء 

 .المفاوضين على البرنامج النووي اإليراني مع اإلتحاد األوروبيكبير 

 22ـ ، و هو الرئيس ال2012أوت  2رجل سياسي أمريكي، ولد في : وباما ك أ بارا
 .4990، و حصل على جائزة نوبل للسالم في للواليات المتحدة األمريكية
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 39 و توفي في 2039أفريل  49، ولد في رجل سياسي عراقي :م حسين صدا
-2090)الفترة الممتدة بين  ، شغل منصب رئيس الجمهورية العراقية في4991ديسمبر
، كما شغل منصب نائب رئيس الجمهورية العراقية في الفترة الممتدة بين (4993

(2099-2090.) 

   



67 
 

 معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  واالنضماملتوقيع و التصديق لعتمدت وعرضت ا
 جويلية في واشنطن موسكوفي لندن و ،جرى توقيعها  2691جوان  22المؤرخ في( 22الدورة )

2691 

اليات الو )ف المعاهدة الي بتعبير أطر ي إن الدول العاقدة لهذه المعاهدة ،و المشار إليها فيما   
.(المملكة المتحدة ،واإلتحاد السوفياتي،األمريكية ةالمتحد  

بذل جميع الجهود الممكنة  وضرورة ،له الحرب النووية بالبشرية قاطبةإذ تدرك الدمار الذي تنز     
نتشار اإذ تعتقد أن  و ،بير الالزمة لحفظ أمن الشعوباباتخاذ التد،تلك الحربلتفادي خطر 

مم ألمنها لقرارات الجمعية العامة ل ومراعاة ،الحرب النووية راألسلحة النووية يزيد من خط
عهد بالتعاون في ت، إذ تنع زيادة انتشار األسلحة النوويةن مأتفاق بشاعقد لى إالتي تدعو ، المتحدة

.طات الدولية السلميةة على النشاطاقة الذريلتسهيل تطبيق ضمانات الوكالة الدولية ل  

ذ تبدي تأييدها للجهود البحثية و اإلستحداثية وغيرها من الج  هود الرامية إلى تعزيز التطبيق وا 
المواد الضمان الفعال لتدفق  ألمبد طاقة الذريةلفي إطار نظام ضمانات الوكالة الدولية ل الالزم

  ،ستراتيجيةاإل اطقخرى في بعض المنألاألدوات و الوسائل التقنية ا باستعمالالخاصة  االنشطارية

 لجميع الدول األطراف في المعاهدة ، ،السلمية غراضلألن تتاح أالمبدأ القاضي ب كدؤ ت إذو  
، فوائد ألسلحة النوويةا على حائزةالغير أو الدول  ،ألسلحة النوويةعلى الحائزة سواء الدول ا

 على منتجات فرعية قد تحصل عليها الدول الحائزة، بما في ذلك أية السلمية النوويةتطبيقات ال
يحق لجميع الدول  نهأواقتناعا منها بية،جرة النوو األجهزة المتف استحداثالنووية من  ألسلحةا

لتعزيز تطبيقات  لمعلومات العلميةاتشترك في تبادل أن تطبيقا لهذا المبدأ،المعاهدة األطراف في 
.ةالسلمي لألغراضالذرية الطاقة   

ذ تعلن  نزع السالح لالزمة ال بيراالتد واتخاذقرب وقت ممكن أوقف سباق التسلح في  رغبتها فيوا 
.دفهعلى التعاون لبلوغ هذا ال األعضاءإذ تحث جميع الدول ،النووي  
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ذ تذكر  تجارب األسلحة النووية في الجو وفي الفضاء حظر في معاهدة طرافاألالدول  أن وا 
على تحقيق  عزمهاأبدت في ديباجة المعاهدة قد ،2691الموقعة عام الماء وتحت سطح  الخارجي

  .صلة المفاوضات لهذه الغايةاعلى مو و  ،ةلألسلحة النووي التجريبيةالتفجيرات  عالوقف األبدي لجمي

سلحة و زيادة توطيد الثقة بين الدول، تسهيال لوقف صنع األ تود زيادة تخفيف التوتر الدولي ذإ و
.الموجودة ناتهاو مخز جميع ولتصفية ، النووية  

في عالقاتها الدولية عن التهديد   باالمتناع ،المتحدة األمملميثاق  اوفق و إذ تذكر أن الدول ملزمة 
ن أ و، يالسياس استقاللهاأو ضد  ،ضد السالمة اإلقليمية ألية دولة استعمالهاأو  ،القوة باستعمال

العالم البشرية تعزيز وصيانة السلم واألمن الدوليين ينبغي أن يجري بأقل تحويل لموارد 
.ةإلى األسلح االقتصاديةو   

:قد اتفقت الدول األطراف في المعاهدة على مايلي  

:المادة األولى  

بعدم  ،تكون طرفا في هذه المعاهدة على أن تتعهد كل دولة من الدول الحائزة لألسلحة النووية
 ،،أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرىغير مباشرة مباشرة أو بصورة ،ي مكانأنقلها إلى 

ية دولة أتشجيع  وبعدم القيام إطالقا بمساعدة أو ،و أية سيطرة على مثل تلك األسلحة أو األجهزةأ
خرى أمتفجرة نووية  جهزةأو أسلحة نووية أية ألحائزة لألسلحة النووية على صنع من الدول غير ا

.السيطرة عليها بأية طريقة أخرى اكتسابأو  اقتنائها وأ  

:المادة الثانية  

 ،في هذه المعاهدة اتكون طرف على أن تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة لألسلحة النووية
،أي نقل ألية أسلحة نووية أو أجهزة مباشرةغير  مباشرة أو ةور ، بصبعدم قبولها من أي ناقل كان

وبعدم صنع أية أسلحة  ،هزةسيطرة على مثل تلك األسلحة واألج أليةمتفجرة نووية أخرى، أو 
أو تلقي أي مساعدة في  التماس ، وبعدمبأية طريقة أخرى اقتنائهانووية أو أجهزة متفجرة أخرى أو 

.نووية أو أجهزة متفجرة أخرى أسلحةصنع أية   
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:الثالثة المادة  

 ،تكون طرفا في هذه المعاهدة على أن عهد كل دولة من الدول غير الحائزة لألسلحة النوويةتت -
يجرى التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية  اتفاقبقبول الضمانات المنصوص عليها في 

، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك تحري تهااونظام ضمان األساسيلنظام الوكالة  اوفق ،طاقة الذريةلل
الطاقة  استخداممنعا لتحويل  ،المترتبة عليها بموجب هذه المعاهدة لاللتزاماتتنفيذ تلك الدولة 

 ويراعى .أو األجهزة المتفجرة النووية األخرى النووية األسلحة النووية من األغراض السلمية إلى
 االنشطاريةتطبيقها على المواد  ي هذه المادةنات المنصوص عليها ففي إجراءات تنفيذ الضما

أو ، سييفي أي مرفق نووي رئ مهااستخداها أو ر يإنتاجها أو تحض ىكان يجر  سواء ،الخاصة
 المطلوبة في هذه المادة على جميعتطبيق الضمانات  ىعاوير . دة خارج ذلك المرفقو كانت موج

أو  ،خل إقليم تلك الدولةاالهامة في جميع النشاطات النووية السلمية المباشرة د االنشطاريةالمواد 
.رفي أي مكان أخ تهابقامر المباشرة تحت   

 انشطاريةأية موارد  (ب)لـ ( أ)بعدم توفيرتتعهد كل دولة من الدول األطراف في المعاهدة  -
دولة من  أليةالخاصة  االنشطارية المواد استخدامأو  رلتحضيمواد معدة معدات أو  أيةأو  خاصة

 االنشطارية، إال إذا كانت تلك المواد لألغراض السلمية  الدول غير الحائزة لألسلحة النووية
.ضمانات المطلوبة في هذه المادةلالخاصة خاضعة ل  

ة أحكام المادة الرابعة من هذه المعاهد التزامفي تنفيذ الضمانات المطلوبة في هذه المادة  ىيراع
ميدان النشاطات  أو التعاون الدولي فيأو التقني لألطراف،  االقتصادي النموعرقلة  يتفادو 

أو  استخدامأو  واد والمعدات النووية بغية تحضيرفي ذلك التبادل الدولي للم ،بماالنووية السلمية
عليه  المنصوصالضمان  مبدأ، وفقا ألحكام هذه المادة و السلمية غراضلألاج المواد النووية إنت

.في ديباجة المعاهدة  

 اتياتفاقبعقد  ،هذه المعاهدة ا في،و التي تكون أطرفدول غير الحائزة لألسلحة النوويةتقوم ال -
بشكل انفرادي أو  ،الشروط المطلوبة في هذه المادة الستيفاءمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

التفاوض  يبدأو  ،لطاقة الذريةللة الدولية لنظام األساسي للوكالمع الدول األخرى وفقا  باالشتراك
.نفاذ هذه المعاهدة بعد يوم من 211في غضون  اتياالتفاقعلى عقد تلك   
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:بعةاالمادة الر   

 فتصر لالقابلة ل هدة بما يفيد إخالله بالحقوق غيرحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه المعا-
الطاقة النووية  إنتاج واستخدام و تطويرالمعاهدة في تي تملكها جميع الدول األطراف في ال

.الثانية من هذه المعاهدةو للمادتين األولى  اوفق يزيتم، دون أي لألغراض السلمية  

لمعدات والمواد و المعلومات اتبادل  هيلسول األطراف في هذه المعاهدة بتتتعهد جميع الد -
في  االشتراك، ويكون لها الحق في ةيالطاقة النووية في األغراض السلم الستخدامالعلمية و التقنية 

.التعاون و القادرة على ذلك كذلك الدول األطراف في المعاهدة ىو تراع ،ذلك التبادل  

:المادة الخامسة  

بير المناسبة لتأمين تزويد الدول غير االتد باتخاذتتعهد كل دولة من الدول  األطراف في المعاهدة 
فا في هذه المعاهدة بالفوائد التي يمكن جنيها من أية  االحائزة لألسلحة النووية و التي تكون أطر 

و في ظل  ،معاهدةم الايز ووفقا ألحكيو ذلك على أساس التم ،النوويةتطبيقات سلمية للتفجيرات 
.ناسبةتبة الدولية المر الم  

 يةنامكإفا في هذه المعاهدة ان أطر الحائزة لألسلحة النووية و التي تكو  لدول غيرليكون  و
عن طريق هيئة دولية مختصة  الخاصة،الدولية  اتياالتفاقبموجب  الفوائد،الحصول على تلك 

إجراء المفاوضات بشأن هذا  أويبد .حائزة لألسلحة النوويةال ردول غيليتوفر فيها التمثيل الكافي ل
النووية حائزة لألسلحة الو يجوز أيضا للدول غير  ممكن،الموضوع بعد نفاذ المعاهدة بأقرب وقت 

بموجب ذلك في إن رغبت  أن تحصل على تلك الفوائد المعاهدة،فا في هذه االتي تكون أطر  و
.ثنائية اتفاقية  

  :المادة السادسة

من أجل ،ةالالزمإجراء المفاوضات مواصلة في المعاهدة ب األطرافتتعهد كل دولة من الدول 
 اتخاذ
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.النوويفي موعد قريب و بنزع السالح  النووي،التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح   

  :المادة السابعة

د معاهدات إقليمية قأية مجموعة من الدول في عحق خل بيهذه المعاهدة أي حكم  ال تتضمن
.وية في أقاليمها المختلفةأية أسلحة نو وجود تستهدف تأمين عدم   

 

  :الثامنةالمادة 

و يقدم نص .إدخال أية تعديالت عليها  اقتراحمن الدول األطراف في المعاهدة ألي دولة  يجوز –
طراف في المعاهدة تتولى إبالغه إلى جميع الدول األ التيأي تعديل مقترح إلى الحكومة الوديعة 

المعاهدة أو أكثر بعقد ها ذلك ثلث الدول األطراف في منطلب  اإذ الوديعة  ةتقوم الحكوم عندئذو 
.ِمؤتمر للنظر في ذلك التعديل تدعو إليه جميع الدول األطراف في المعاهدة  

ف في المعاهدة افي هذه المعاهدة أن تقره أغلبية أصوات جميع الدول األطر  يلينبغي ألي تعد -
هدة ، وجميع في المعا افا،بما فيها أصوات جميع الدول الحائزة لألسلحة النووية و التي تكون أطر 

أعضاء في المجلس التنفيذي للوكالة الدولية  التي تكون عند تعميم التعديلاألخرى  األطرافالدول 
تودع وثيقة تصديقها  ، وطرافاألكل دولة من الدول لى إينفذ التعديل بالنسبة طاقة الذرية، لل

ثائق تصديق جميع بما فيها و  ،لدى إيداع وثائق تصديق  أغلبية جميع الدول األطراف  اعليه
األخرى طراف ألو جميع الدول ا ،طرافا في المعاهدةأزة لألسلحة النووية و التي تكون الدول الحائ
  .طاقة الذريةلالتنفيذي للوكالة الدولية لأعضاء في المجلس   التعديلتعميم  تاريخ  في التي تكون

مؤتمر في جنيف بسويسرا  ،نفاذهاعاهدة  بعد خمسة سنوات من ف في المالدول األطر لد يعقــــ 
 أحكامالتأكيد من أنه يجري تحقيق أهداف الديباجة و أعمال سير المعاهدة بغية  الستعراض
باقتراح يقدم لذلك من أغلبية  ،ذلك على فترات كل منها خمس سنواتبعد  ويجوز ، المعاهدة

تأمين عقد مؤتمرات لنفس غرض استعراض  ،الحكومات الوديعة لىإف في المعاهدة االدول األطر 
.سير المعاهدة   
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:المادة التاسعة  

دولة لم  ةإليها في أي وقت ألي االنضمامويجوز  ، تعرض هذه المعاهدة لتوقيع جميع الدولـــ 
.من هذه المادة ( 1)توقعها قبل نفاذها وفقا للفقرة   

تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة لها وتودع وثائق التصديق ووثائق االنضمام لدى  -
 ايرلنداوالمملكة المتحدة  لبريطانيا العظمى و  ،السوفياتية االشتراكية الجمهوريات داحاتحكومات 

.مات الوديعةالحكو  باعتبارهاالشمالية و الواليات المتحدة األمريكية المعينة بحكم هذه المعاهدة   

وثائق تصديق الدول المعينة حكوماتها بحكم هذه المعاهدة  إيداع تنفيذ هذه المعاهدة لدى -
الحكومات الوديعة و أربعين دولة أخرى من الدول الموقعة لهذه المعاهدة ، ويقصد في  باعتبارها

هذه المعاهدة بتعبير الدولة الحائزة لألسلحة النووية دولة صنعت أو فجرت أي سالح نووي أو أي 
.2691 يناير 2جهاز متجر نووي أخر قبل   

أودعت و ثائق تصديقها عليها أو تنفيذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى الدول التي تكون قد  –
.انضمامهامن تاريخ إيداع تلك الدول لوثائق تصديقها أو  ابتداءإليها بعد نفاذها  انضمامها  

 على وجه السرعة إلى جميع الدول الموقعة  تصديق عليها أو،تنهي الحكومات الوديعة -
.إعالنات أخرى ةوأي ،مؤتمري أ اريخ نفاذها ورود أية طلبات لعقدإليها وت االنضمام  

من ميثاق االمم المتحدة ـ( 212)ــــ تقوم الحكومات الوديعة بتسجيل هذه المعاهدة وفقا للمادة   

  :المادة العاشرة

يكون لكل دولة من الدول األطراف ممارسة منها لسيادتها القومية حق االنسحاب من المعاهدة ـــ 
بموضوع المعاهدة قد أضرت بمصالحها القومية صلة ذات  استثنائيةإذ قررت أن ثمة أحداثا 

قبل ثالثة أشهر من حصوله إلى جميع الدول األخرى  االنسحابو يجب عليها إعالن ذلك  ،العليا
اإلعالن  اضم هذيويجب أن ، مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  و الىاألطراف في المعاهدة 

.بمصالحها العلياي ترى أنها أضرت ث االستثنائية التباألحدا ابيان  
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يعقد بعد خمسة وعشرين سنة من نفاذ المعاهدة مؤتمر لتقرير استمرار نفاذ المعاهدة إلى أجل  -
هذا القرار بأغلبية  اتخاذيكون  جديدة، وغير مسمى أو تمديدها لفترة أو فترات إضافية محددة 

.المعاهدةالدول األطراف في   

:رالمادة الحادية عش  

اإلنجليزية و الروسية و الفرنسية و اإلسبانية و  :بخمس لغات رسمية هيحررت هذه المعاهدة 
إلى حكومات  بإرسال صورة مصدقة عنها الصينية وتودع في محفوظات الحكومات الوديعة ،

.ول الموقعة لها أو المنضمة إليهاالد  
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اهم المفاعالت النووية االيرانية: (2)رقم   ملحقال          

 الرقم المفاعالت برنامج المفاعالت النووية  
ويستخدم اليورانيوم ،واط يعمل بالماء الخفيف  0111تبلغ قوته  -  -

                         .المخصب المستورد من روسيا

النقي ال يزيد  ان ما تمتلكه ايران من المفاعل و ال سيما ،يواجه مشكلة   -  

يقع في  انه سنوات كما 7 لـ إاللسد حاجته  يوهي ال تكف طن، 528عن 

                                                          . منطقة زلزالية

 1 بوشهر

التخصيب فيه منذاذ بدا يعد المنشاة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم    - 

.جهاز طرد مركزي  0611يحتوي على ما يقارب  و 2116 عام       

 

 2 ناتنز

 -                             .الوقود النووي في ايران إلنتاجاول مصنع 

الى غاز سداسي  خام اليورانيوم من الشوائب لتحويله كيميائيا يينق -

و هي المادة التي تضخ في اجهزة الطرد المركزي  فلوريد اليورانيوم

.  انيوماليور  إلنتاج  

اطنان من الوقود النووي لمفاعل المياه  01تبلغ طاقة المصنع  -

طن من الوقود النووي بدرجة تخصيب  01في اراك و  لألبحاثالثقيلة 

.مثل مفاعل بوشهر  %5         

 3 اصفهان

مواد  إلنتاجميغاوات و تقول طهران انه يستخدم  01تبلغ طاقته  -

  إلنتاجلالستخدام السلمي لكن المراقبين يرونه متناسبا مشعة 

      .(  لصنع االسلحة النووية )البلوتونيوم 

 4 اراك

.مفاعل فرود و اردكان ، مفاعل طهران البحثي:من بينها  غير  مفاعالت 

 مؤكدة

5 

احثـالبد ـجه :المصدر  
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 :باللغة العربية راجــــــــعقائمة الم

 الكتب:     
1)

      العربي للنشر : القاهرة)سياسة إيران تجاه دول الجوارالحمداني ضاري سرحان،  
 (.1001، 1.و التوزيع، ط

2)
مركز : اإلمارات)مشروع الشرق األوسط الكبير دالالته و اشكاالته، الكيالي ماجد 

 (.1002اإلمارات للدراسات و البحوث، 
3)

المجلس : الكويت)  1090-1091،تاريخ إيران السياسي بين ثورتين السبكي أمال 
 (.1111الوطني للثقافة و الفنون ،

4)
 (.1،1012.، طدار الشرق: الدوحة) 2912 مقاالتيعبد الرحيم،  السيد خالد 

5)
السياسة الخارجية اإليرانية تجاه دول مجلس التعاون ،حسن العتيبي منصور 

 (.1008ط، .ذ.، دمركز الخليج لألبحاث: دبي)الخليجي
1)

أبو ظبي ) المؤسسات الحاكمة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بختياري ابهمان،  
 (. 1111، 1.، طكز اإلمارات للبحوث اإلستراتيجيةمر :

9)
الصراع العربي اإلسرائيلي بين الرادع التقليدي و الرادع ، هويدي أمين حامد 

 (.1182، 1.الوحدة العربية، ط مركز دراسات: بيروت)النووي
8)

-1019بين العرب و إسرائيل بين حربي توازن القوى ، جمال عليزهران  
 (.  1188، 1مكتبة مدبولي، ط:القاهرة)1093

0)
أزمة البرنامج النووي اإليراني و التداعيات ، لقوشة رفعت عبد الوهاب،و آخرون 

 (.1001، للدراسات اإلستراتيجيةكز الخليج مر : البحرين)المحتملة على أمن المنطقة 
19)

آفاق األزمة بين التسوية الصعبة :اإليرانيالبرنامج النووي محمود أحمد إبراهيم،  
 (. 1005اسات السياسية اإلستراتيجية،مركز الدر : القاهرة)ومخاطر التصعيد

11)
 :بيروت) اإليرانية –صنع القرار في إيران و العالقات العربية مسعد نيفين عبد المنعم،  

 (.1،1001.طالدراسات للوحدة العربية،مركز 
12)

مركز الدراسات  :الجزائر) 2929إيران مستقبل المكانة اإلقليمية عام عبد الحي وليد،  
 (.1010االستشراف،التطبيقية و 
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13)
 :الكويت) السياسة الفارسية في منطقة الخليج العربي محركات، عبد اهلل عادل علي 

 (.1001ن،.د.د
14)

: دمشق) إلى تاريخ فارس و حضارتها القديمة قبل اإلسالممدخل فرزات محمد حرب،  
 (.1188مطبعة جامعة دمشق، 

15)
مركز الزيتونة :بيروت)2990، التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني لسنة صالح محسن 

 (.   ن.س.للدراسات و االستشارات،د
11)

: ظبيأبو )األثر اإلستراتيجي في الخليج العربي: إيران و العراق و تركياشكارة أحمد،  
 (.1002مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتيجية، 

19)
 جية في التحليل السياسي ، المنهمحمدشلبي  

 (.1112ن، .د .د: الجزائر)،المناهج،اإلقترابات،األدواتللمفاهيم
 االتــالمق: 

18)
مجلة السياسة ،"عالقات متوترة...إيران و دول الخليج العربي"،أبو عامود محمد سعد 

 (.1001أفريل )121.،ع12.م، الدولية
10)

 (.1000) 152.ع،مجلة المستقبل العربي، " إيران إلى أين" ابن جدو غسان، 
29)

مجلة دراسات ،"موقف الترويكا األوروبية من البرنامج النووي اإليراني"أحمد عامر كامل، 
 (.ن .ت .د)50.ع،دولية

21)
 : ،في"الفرص و العوائق البنيوية:الدور اإليراني"البطنيجي عياد، 

http://www.alukah.net/authors/View/culture/3736,             
06-11- 2015. 

22)
 :،في"حقائق جديدة:الوجود اإليراني في العراق"الزويري، 

Css-jordan/org, 28-11-2015.                                 
23)

في مواجهة الخليج العربي ، "ن القوى في منطقة الخليج العربيميزا"، عبد اهلل يالنفيس 
  .التحديات

24)
            جريدة الشرق األوسط،"اتفاق أمريكي مع إيران إلى متى"درويش عادل، 
 (.1002نوفمبر 10)
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25)
 :،في"قراءة في الملف النووي اإليراني و موقف اإلدارة األمريكية منه"زاهر محمد، 

http://www.al-liwa.com,05-03-2015.                              
            

21)
مجلة دراسات ،"طهران و الغرب من المواجهة إلى التفاوض"محمد حسن غالب، 

 (.1005)إيرانية
29)

بين الدوافع العسكرية والتطبيقات : البرنامج النووي اإليراني"، محمود أحمد إبراهيم 
 .(1001جانفي ) 1.ع،إيرانية مختارات مجلة ،"السلمية

28)
مجلة مختارات محمود،األزمة النووية الجديدة بين إيران و الواليات المتحدة األمريكية، 

  .(1002جانفي )20.ع،إيرانية
20)

أوت  5)الحياة جريدة ،"السالح النووي في اإلستراتيجية اإليرانية"وهبي قاطيشا،  
1002). 

39)
، "من الثورة إلى البراغماتية... السياسة اإليرانية الشباب اإليراني و "زكي سمير ،  

 (.1002أفريل )118.ع
31)

، مجلة السياسة الدولية، "بوش من البرنامج النووي اإليرانيموقف إدارة " حمدي رشا، 
 (.1002أفريل )151.ع

32)
، جريدة الشرق األوسط،"زمة الجديدة حول البرنامج النووياأل:إيران"،أمير طاهري 

 (.1005أوت )5.ع
33)

 (. 1012سبتمبر 20)جريدة اإلتحاد،"رفقا باليمن السعيد"يوسف أحمد، 
34)

جريدة الشرق األوسط نقال عن جريدة ،"تحذير واشنطن إليران"نيجونسكي جون دار، 
 (.1005جانفي 12)لوس انجلس تايمز

35)
تقرير وكالة الطاقة يشك في اعالن إيران كل تفاصيل برنامجها "فيك كارل، 

 (.1002فيفري  15) سطجريدة الشرق األو ،"النووي
31)

 .(1010)21.،عمجلة شؤون إيرانية،"أزمة البرنامج النووي اإليراني"فراقد داود سلمان، 
39)

في هالل األزمات اإلستراتيجية األمريكية ،"األزمة النووية اإليرانية"ترتريه برونو، 
الدار العربية : بيروت)حسان البستاني:ترحيال الشرق األوسط الكبير،  األوروبية
 (. 1001للعلوم، 
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38)
أفريل )5.،عمجلة دراسات إيرانية، "األزمة النووية اإليرانية"خزار الخزار فهد مزبان، 

1005.) 
30)

: ، في("1001جانفي 12-1008ديسمبر 12)الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة" 
http://www.moqatel.com, 07-11-2015. 

49)
                                                :في"بعد اإلتفاق النووي اإليرانيماذا " 

     http://studies.aljazeera.net, 14-11- 2015.                        
         

41)
:في ،"يلف أهداف البرنامج النووي اإليراني غموض"  (41 

http://www.newsarchiveer.com/calendor/2/20-6/html/inde-
824.html,13-05-2015.     

 المـــذكــــرات: 
42)

سوريا و )تأثير النفوذ اإليراني على الدول العربيةجويعد ارتيمة  العبادي خالد،  
كلية الدراسات : جامعة مؤتة)غير منشورة جستير ، مذكرة ما2999-1090(لبنان
 (.1008العليا،

43)
-1090 آسيا الوسطى و الخليجالسياسة اإلقليمية إليران في  حجاب عبد اهلل، 

كلية العلوم السياسية و : جامعة الجزائر )ر غير منشورة يستجمذكرة ما ،2911
 (.1011/1011اإلعالم، 

44)
نعكاساته على األمن حسنين رائد حسين عبد الهادي   ، البرنامج النووي، اإليراني وا 

األزهر، جامعة )، مذكرة ماجستير غير منشورة 2919-1090القومي اإلسرائيلي 
1011.) 

45)
اإليراني على مناطق النفوذ في الشرق األوسط –التنافس التركي الدمي محمد عربي ، 

كلية الحقوق والعلوم  :جامعة بسكرة) مذكرة ماجستير غير منشورة ،1001-2914
 (.1012/1012السياسة ،
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41)
العسكرية اإليرانية و أثرها على التوازن  اإلمكانيات، محمد كاظم الجزائري محمد نجاح 

قسم :جامعة النهرين)ماجستير غير منشورة ، مذكرة2993اإلستراتيجي اإلقليمي بعد 
 (.1011اإلستراتيجية،الدراسات 

49)
، مذكرة ماجستير الدور اإلقليمي اإليراني في النظام الشرق أوسطيعيساوة أمينة،   

 (.1001/1010، و العلوم السياسيةكلية الحقوق : جامعة باتنة)غير منشورة 
48)

المشكلة النووية في الشرق األوسط و انعكاساتها على استقرار عرجون شوقي ، 
           كلية العلوم السياسية : جامعة الجزائر) ، مذكرة ماجستير غير منشورةالمنطقة

 (.1001/1002و اإلعالم،
 

 :األجنبية  اتغــبالل قائمة المـــراجع    

  المـــراجع  باللــغة الفرنسيةقائمة: 
49)

   Valladao Alfredo,les mutations de l’ordre mondial 
géopolitique des grandes puissances(paris:la 
découverte,1995).               

            
  اإلنجليزيةقائمة المـــراجع  باللــغة:    

50)
 Knvao,Iran:the torg et of usa, journal of ostrology(1 may 2003). 

51)
 Rochandel Jolil, « Iran, Nuclear Technology and, International 

security »,ethe Itanian journal of International affairs, vol VII I, 
N° 1 (spring 1996).  
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