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كلمة شكر
بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى ألو وصحبو أمجعني ومن تبعهم
بإحسان إىل يوم الدين.
فاحلمد هلل الذي ال ينتهي فضلو وال عطاءه ،الذي أىدانا الصحة والعافية وأنار درهبا بالصرب والعزمية إلمتام ىذا
العمل املتواضع.
وعمال بقول نبينا املصطفى " من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل"
وبعد أتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان إىل مشرف املذكرة األستاذ "الكرمي فتاك مهدي" ،الذي قدم يل الكثري
من وقتو وجهده وكانت إلرشاداتو وتوجيهاتو األثر الكبري يف دعم وتوجو املذكرة هبذه الصورة وإثراء ىذا العمل،
كما أشكر األستاذة الكرمية نامر ىبة اليت ساعدتين يف بداية ىذا العمل.
كما أتقدم خبالص الشكر والعرفان إىل األساتذة الكرام أعضاء جلنة املناقشة الذين اقتطعوا من وقتهم الثمني لقراءة
املذكرة.

اإلىـ ـ ـ ــداء
إلى والدي العزيزين اللران زبياني ولهما الفضل الكبير بعد فضل هللا تبازك وتعالى في إكمالي مشىازي
الدزاس ي.
إلى من جعلهم هللا إخىتي باهلل ومن أحببتهم باهلل.
إلى كل العائلة وألاقازب من قسيب ومن بعيد.
إلى من أتمنى أن أذكسهم إذا ذكسوني ......أصدقائي.
إلى هؤالء جميعا ،أهدي جهدي زاجية من املىلى عز وجل أن ًجعله
خالصا لىجهه الكسيم.

جوهرة

خطة الدراسة
مقدمة
الفصل األول :اإلطار المفاىيمي والتطبيقي لمسياسة الخارجية األمريكية.
المبحث األكؿ :مدخؿ مفاىيمي لمسياسة الخارجية األمريكية.
المطمب األكؿ :مفيكـ السياسة الخارجية.
المطمب الثاني :العالقة بيف السياسة الخارجية ك المفاىيـ األخرل.
المبحث الثاني :المسار التاريخي لمسياسة الخارجية األمريكية.
المطمب األكؿ :المرحمة االنعزالية ( مف االستقالؿ إلى الحرب العالمية األكلى).
المطمب الثاني :مرحمة الحربيف العالميتيف ( )1945-1914
المطمب الثالث :مرحمة الحرب الباردة .
المطمب الرابع :مرحمة ما بعد الحرب الباردة(الييمنة عمى العالـ)
المبحث الثالث :صنع القرار في السياسة الخارجية األمريكية.
المطمب األكؿ :المؤسسات الرسمية .
المطمب الثاني :المؤسسات الغير رسمية.
المبحث الرابع :المقاربات النظرية المفسرة لمسياسة الخارجية األمريكية.
المطمب األكؿ :الكاقعية الجديدة .
المطمب الثاني :الميبرالية الجديدة.
المطمب الثالث :النظرية البنائية.
الفصل الثاني :صنع القرار السياسي اإليراني
المبحث األكؿ  :مؤسسات صنع القرار السياسي اإليراني.
المطمب األكؿ :القائد أك كلي الفقيو.
المطمب الثاني :رئيس الجميكرية( الرئاسة).

المطمب الثالث :األحزاب السياسية.
المبحث الثاني :محددات صنع القرار السياسي اإليراني.
المطمب األكؿ :البيئة الداخمية.
المطمب الثاني :البيئة الخارجية.
المبحث الثالث :االحتالؿ األمريكي لمعراؽ  2003ك نضرة إيراف بخصكص ذلؾ.
المطمب األكؿ :أىداؼ الحصار األمريكي لمعراؽ.
المطمب الثاني :نظرة إيراف لالحتالؿ األمريكي لمعراؽ.
المبحث الرابع  :مسيرة البرنامج النككم اإليراني ك دكافع إيراف المتالكو.
المطمب األكؿ :مسيرة البرنامج النككم اإليراني.
المطمب الثاني :دكافع إيراف المتالؾ السالح النككم اإليراني.
الفصل الثالث :مقترحات االستراتيجية األمريكية اتجاه البرنامج النووي اإليراني
المبحث األكؿ :سمكؾ السياسة الخارجية األمريكية اتجاه البرنامج النككم اإليراني.
المطمب األكؿ :الخيار الدبمكماسي سيناريك الحؿ السممي).
المطمب الثاني :العقكبات الدكلية تجاه البرنامج النككم اإليراني.
المطمب الثالث :الخيار العسكرم.
المبحث الثاني :المكاقؼ الدكلية حكؿ المشركع النككم اإليراني.
المطمب األكؿ :المكقؼ األمريكي.
المطمب الثاني :مكقؼ االتحاد األكركبي.
المطمب الثالث :المكقؼ الركسي.
خاتمة.
قائمة المصادر والمراجع.

مقدمة

مقدمة

مقدمة
ركزت السياسة الخارجية األمريكية في مراحميا المختمفة عمى ىدؼ يتمثؿ في المضي
قدما في صعكد قكة أمريكا كفرض سيطرتيا عمى النظاـ الدكلي كىذا ما نممحو مف الطريقة
التي تتحرؾ فييا السياسة الخارجية األمريكية منذ حرب االستقالؿ األمريكية إلى يكمنا ىذا.
تتميز السياسة الخارجية األمريكية بالنزعة البرجماتية كىذا لسعييا الدائـ لمختمؼ
األىداؼ المادية كالرمزية المعنكية المعمنة كالغير معمنة باستخداـ مختمؼ الكسائؿ المتاحة
لضماف استمرار ىيمنتيا عمى العالـ كم ا تتحكـ فييا مجمكعة مف المؤسسات الرسمية كالغير
رسمية ،كما أف السياسة الخارجية األمريكية تعتمد عمى مجمكعة مف النظريات المفسرة ليا.
يعتبر مكضكع السياسة الخارجية األمريكية نحك إيراف مكضكع ميما فإيراف اعتبر
العبا إقميميا ميما يشكؿ حي از كاسعا الىتمامات اإلدارة األمريكية في منطقة الشرؽ األكسط
كازدادت أىميتيا االستراتيجية لمكاليات المتحدة بعد أحداث  11سبتمبر  2001ككذلؾ
أحداث احتالؿ أفغانستاف كالعراؽ كاسقاط نظامي الحكـ في ىذيف البمديف ،كلقد اقترف اىتماـ
الكاليات المتحدة األمريكية بإيراف برغبتيا المتالؾ السالح النككم .
لمبرنامج النككم اإليراني تأثي ار كاضحا عمى العالقات األمريكية اإليرانية ،حيث يمثؿ
نقطة نزاع كخالؼ بينيما.
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مقدمة

التعريف بالموضوع.
يشغؿ مكضكع السياسة الخارجية األمريكية نحك إيراف أىمية بالغة في الدراسات
األكاديمية باعتبار الكاليات المتحدة األمريكية الدكلة المسيطرة عمى العديد مف تحكالت
السياسة الدكلية كمختمؼ تفاعالتيا.
فالسياسة الخارجية األمريكية تعتمد نيج المصمحة كذلؾ باستخداـ مختمؼ الكسائؿ
كالطرؽ لضماف استقرار ىيمنتيا عمى العالـ كانفرادىا بتسيير العالـ ألجؿ ضماف حفاظيا
عمى مصالحيا في أم جية مف العالـ.
ككف الكاليات المتحدة األمريكية قد تطكرت بناء عمى مختمؼ التحكالت التي شاىدتيا
إيراف كالنظاـ الدكلي فقد تطرقنا إلى الحديث عف عالقتيا بغيراف ككف إيراف ترتبط بشبكة
مف العالقات مع ىذه األخيرة  ،كبالخصكص عند الحديث عف البرنامج النككم اإليراني الذم
يؤثر بشكؿ كبير عمى العالقات األمريكية مع إيراف كيشكؿ نقطة اختالؼ بيف كمتا الدكلتيف.

أسباب اختيار الموضوع.
-1أسباب ذاتية.
أىمية المكضكع تمكننا مف اكتشاؼ السياسات التي تنتيجيا الدكؿ خاصة الكبرل
ألجؿ الكصكؿ إلى القمة كضماف مصالحيا.
المخاطر التي تكاجو منطقة الشرؽ األكسط تمس الجزائر ككنيا جزء منيا.

-2أسباب موضوعية.
 -اإللماـ بمحتكل االستراتيجية األمريكية نحك إيراف كبسط نفكذىا فييا .

 -الكشؼ عف نشأة البرنامج النككم اإليراني كتصدم الكاليات المتحدة األمريكية لو.
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مقدمة
 تبياف طبيعة العالقات األمريكية اإليرانية التي تمتاز بعدـ الثبات كالتغيير كفؽالتحكالت الدكلية .
 استصعابي ليذا المكضكع خالؿ منياجي الدراسي دفعني لدراسة ىذا المكضكعقصد استيعابو بشكؿ أكضح.

أىداف الدراسة.


فيـ السياسة الخارجية األمريكية ككيفية صنع القرار فييا .



التعرؼ عمى عالقة الكاليات المتحدة األمريكية بإيراف .



التطرؽ إلى النيج الجديد لمكاليات المتحدة األمريكية نحك إيراف فيما يخص برنامجيا
النككم.

االشكالية.
تكمف مشكمة الدراسة في اإلجابة عف التساؤؿ الرئيسي المتعمؽ بػ ػ ػ ػ ػ :فيما تتمثؿ
اال ستراتيجية الجديدة التي اعتمدتيا الكاليات المتحدة األمريكية نحك إيراف بخصكص برنامجيا
النككم؟
كمف خالؿ ىذه اإلشكالية تبرز األسئمة الفرعية:
 فيما تتمثؿ السياسة الخارجية األمريكية ؟ ككيفية صنع القرار فييا؟ ما ىي كيفية صنع القرار السياسي اإليراني كالعكامؿ المؤثرة فيو؟ فيما تتمثؿ سياسة أمريكا نحك إيراف كالكسائؿ التي انتيجتيا مف أجؿ منع البرنامجالنككم اإليراني مف التطكر؟
 -فيما تتمثؿ مكاقؼ الدكؿ بخصكص البرنامج النككم اإليراني؟
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مقدمة

اإلطار المنيجي:
تحتاج ىذه الدراسة إلى إعتماد مناىج عممية مف أجؿ اإلحاطة بظاىرة البرنامج
النككم اإليراني كاستراتيجية الكاليات المتحدة األمريكية نحكه ذلؾ قصد استيعابيا كتفسيرىا
كعميو إعتمدت في دراسة ليذا المكضكع عمى بعض المناىج .

المنيج الوصفي:
ككننا تطرقنا لكصؼ المتغيرات اإلقميمية كالدكلية مف خالؿ التطرؽ إلى العالقات
األمريكية التي تربطيما بالخصكص في إطار الحديث عف البرنامج النككم اإليراني كما
يمثمو مف ضغط عمى الكاليات المتحدة األمريكية.

المنيج التاريخي:
قمت بإستخداـ ىذا المنيج لسرد الكقائع التاريخية كرصدىا كفي بحثي ىذا قمت بسرد
المسار التاريخي لمبرنامج النككم اإليراني كتطكره.

اإلطار النظري
قمت باستخداـ عدة نظريات في ىذا العمؿ بيدؼ المساىمة في فيـ كتحميؿ السياسة
الخارجية األمريكية كمف بيف تمؾ النظريات تطرقت إلى :
 النظرية الكاقعية بيدؼ تفسير العالقات بيف الكاليات المتحدة األمريكية كايرافكغيرىا مف الدكؿ المجاكرة.
 الميبرالية الجديدة تساعدنا في فيـ النظاـ الداخمي كبالنسبة لممكضكع الذمتناكلتو فميا دكر في تفسير النظاـ الداخمي سكاء إليراف أك الكاليات المتحدة
األمريكية أم صنع القرار في كمتا الدكلتيف كالعكامؿ المؤثرة في ذلؾ.
 النظرية البنائية بتناكلنا لمعقيدة اإليديكلكجية لمكاليات المتحدة األمريكية.4

مقدمة

فرضيات الدراسة
لإلجابة عمى األسئمة الفرعية إعتمدنا عمى الفرضيات التالية:
رغـ رفض الكاليات المتحدة األمريكية لمبرنامج النككم اإليراني إال أنو يستمزـ عميياالتفاكض ألجؿ حماية مصالحيا في منطقة الشرؽ األكسط .
 -القكة العسكرية كاألداة الدبمكماسية تعكس العالقات األمريكية اإليرانية.

مجال الدراسة
تحديد مجاؿ الد ارسة في الفترة الممتدة مف .2015-2001

المجال المكاني
الكاليات المتحدة األمريكية  ،الشرؽ األكسط.

الدراسات السابقة
دراسة ىاشـ أجرد الخكالدة تحت عنكاف السياسة األمريكية اتجاه البرنامج النككم
اإليراني  2012-1991منشكرة في  ، 2013مذكرة ماجستير في قسـ العمكـ السياسية
بجامعة الشرؽ األكسط  ،طرحت اإلشكالية التالية :كيؼ تعاممت الكاليات المتحدة األمريكية
تجاه أزمة البرنامج النككم اإليراني ؟
كقد تناكلت الدراسة فرضية مفادىا أف الكاليات المتحدة األمريكية تتعامؿ مع أزمة
البرنامج النككم اإليراني مف منظكر ما يشكمو مف تيديد لمصالح الكاليات المتحدة األمريكية
كألمف حمفائيا في الخميج العربي كاسرائيؿ.
دراسة مريـ غربي بعنكاف  :السياسة الخارجية األمريكية اتجاه إيراف "دراسة حالة
البرنامج النككم اإليراني" المنشكرة سنة  2013كىي مذكرة ماجستير مقدمة في قسـ العمكـ
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مقدمة
السياسة ،كمية الجزائر ،طرحت اإلشكالية التالية :كيؼ تعاممت السياسة األمريكية مع
البرنامج النككم اإليراني خالؿ فترة حكـ جكرج بكش كلكر؟.

تقسيم الدراسة.
مف خالؿ دراسة لمكضكع السياسة الخارجية األمريكية نحك إيراف  )2015-2001قمت

بتقسيـ المكضكع إلى  03فصكؿ:

الفصؿ األكؿ :اإلطار النظرم لمسياسة الخارجية األمريكية.
الفصؿ الثاني :السياسة الخارجية األمريكية نحك إيراف.
الفصؿ الثالث :مقترحات االستراتيجية األمريكية اتجاه البرنامج النككم اإليراني.
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الفصل األول:
اإلطار النظري للسياسة الخارجية األمريكية

الفصل األول:

اإلطار المفاهيمي والنظري للسياسة الخارجية األمريكية

تمييد:
تعرؼ السياسة الخارجية األمريكية عمى أنيا تنظيـ نشاط الدكلة في عالقاتيا مع غيرىا
مف الدكؿ كمع الشركات الدكلية ،حركات التحرر أك نحك قضية معينة ،كعميو فمفيكـ
السياسة الخارجية بالرجكع إلى المتغيرات التي عرفتيا منذ استقالليا عف المممكة المتحدة سنة
1783ـ ،مف حيث تعامميا مع المحيط الدكلي ،أك تأثيرىا الكبير عمى السياسة الدكلية
باألخص مكانتيا في سمـ القكل الدكلي أم ار في غاية الصعكبة.
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الفصل األول:

اإلطار المفاهيمي والنظري للسياسة الخارجية األمريكية

المبحث األول :مدخل مفاىيمي لمسياسة الخارجية األمريكية.
المطمب األول :مفيوم السياسة الخارجية.
عرؼ مكضكع السياسة الخارجية تعدد في التعارؼ التي أعطيت نظ ار لتعدد المككنات
كالعناصر التي تتدخؿ في تركيبتيا مف أىداؼ ككسائؿ كمف جية أخرم التكجيات كاألدكار
كالمحددات ،كالى التداخؿ الكبير بينيما كبيف المفاىيـ األخرل كالسياسة الدكلية كاالستراتيجية
كالدبمكماسية مف جية أخرل.
عرؼ المفكر" كيمكف فيمد "كزمالؤه السياسة الخارجية عمى أنيا تتككف مف تمؾ األفعاؿ
كردكد األفعاؿ الرسمية التي تبادر بيا (أك تتمقاىا كترد عمييا الحقا) الدكؿ ذات السيادة
بيدؼ تغيير أك خمؽ ظركؼ أك(مشكمة) جديدة في خارج حدكدىا السيادية .كما يقدـ" بالنك
كالتكف "تعريؼ لمسياسة الخارجية حيث يركز عمي عنصر التخطيط كالمصمحة الكطنية
:فالسياسة الخارجية ىي منياج مخطط لمعمؿ يطكره صانع القرار في الدكلة تجاه الدكؿ أك
الكحدات الدكلية األخرل بيدؼ تحقيؽ أىداؼ محددة في إطار المصمحة الكطنية.1
عرؼ جيمس" ركزنك" السياسة الخارجية األمريكية عمى أنيا مجمكعة مف التصرفات
السمطكية التي تتخذىا أك تمتزـ باتخاذىا الحككمات إما لممحافظة عمى الجكانب المرغكب
فييا في البيئة الدكلية ،أك لتغيير الجكانب الغير المرغكبة.2
كما يقصد مف السياسة الخارجية برنامج لمعمؿ العمني الذم يختاره الممثمكف الرسميكف
لمكحدة الدكلية مف بيف مجمكعة مف البدائؿ المتاحة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المحددة في
المحمي.

 1محمد السيد سميـ ،تحميل السياسة الخارجية (الطبعة األكلى ،بيركت  :دار الجيؿ ،)1002 ،ص.22-20
2
”James N. Rosenau , « Companing Foreign policies : Why,What , how, in: James Rosenau.
Companing,Foreign policies: theories,finding,methods”,New York,sage publication,2974,p06.
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تعريؼ السياسة الخارجية تتداخؿ مع بعض المفاىيـ األخرل حيث تعتبر كال مف
الدبمكماسية كاإلستراتيجية أدكات لتنفيذ السياسة الخارجية ،تعتمد األكلى عمى اإلقناع كبينما
ينطكم عمؿ الثانية عمى استخداـ كسائؿ أخرل قد تككف عسكرية ،ككالىما يسعى لتحقيؽ
أىداؼ السياسة الخارجية بأقؿ تكمفة ممكنة ،كبالتالي فدكرىما ينعكس بصكرة إيجابية عمى
السياسة الخارجية كقصكرىا يؤدم إلى ضعؼ السياسة الخارجية كتبعيتيا.1

المطمب الثاني :العالقة بين السياسة الخارجية والمفاىيم األخرى.
تعتبر السياسة الخارجية ظاىرة معقدة تتداخؿ مع جممة مف المفاىيـ المتقاربة معيا
كذلؾ مف حيث الداللة كفي مستكيات مختمفة ،كمف بيف أىـ ىذه المفاىيـ نخص بالذكر
عالقتو بالمفاىيـ التالية:
-1العالقات الدولية
تعرؼ العالقات الدكلية في إطار عاـ بأنيا ذلؾ الفرع مف العمكـ السياسية الذم ييتـ
بالشؤكف الخارجية كالعالقات بيف الدكؿ ، 2كقد ساد ىذا الفرع منذ معاىدة كاستفاليا سنة
1648ـ كالى غاية نياية الحرب العالمية الثانية ثـ إنشاء ىيئة األمـ المتحدة 1945ـ كتحت
إطار المسممة القائمة بأف " الكؿ ىك مجمكع أجزاءه ،فإنيا تعتبر مجمؿ السياسات الخارجية
لمدكؿ ،لكف التفاعالت الحاصمة عمى مسرح العالقات الدكلية بعد ذلؾ عرفت كجكد كحدات
أخرل دكف مستكل الدكلة كالحركات التحررية ،جماعات عرقية ككحدات فكؽ مستكل الدكلة
كالمنظمات الدكلية فكؽ الحككمية ،شركات متعددة الجنسيات ،ك ذلؾ أدل في األخير إلى
ظيكر تفاعالت أخرل غير السياسات الخارجية لمدكؿ ،كبيذا تراجع المسممة السابقة.

1

Anne H.Sanokhonov and others , the American heritage Dictionary of English language, third edition,
(New York : Houghton MIFFLIN company, 1992),p711
2

محمد السيد سميـ ،مرجع سابؽ ،ص.17
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الفصل األول:

كمف جية أخرل نجد أف بعض فركع العالقات الدكلية قد تحكلت إلى تخصصات
مستقمة إلى حد ما تحتكم عمى مناىج كنظريات خاصة بيا نذكر منيا فرع السياسة
الخارجية ،كذلؾ كمو في ظؿ الثكرات العممية التي شاىدتيا عقكد ما بعد الحرب العالمية
الثانية.

1

-2الدبموماسية واإلستراتيجية.
تكمف العالقة بيف الدبمكماسية كاإلستراتيجية بالسياسة الخارجية مف حيث أنيما
كسيمتاف لتحقيؽ أىدافيا ،أما مف حيث كجو االختالؼ فنجد أف الدبمكماسية ىي أداة لتنفيذىا
كىذا ما كرد عف " كينيث تكمبسكف " حيث عبر عنيا بقكلو :السياسة الخارجية ىي الكجو
التشريعي إلدارة العالقات الدكلية ،أما الدبمكماسية فيي الكجو التنفيذم ليا.2
أما اإلستراتيجية فقد عرفيا الجنراؿ الفرنسي" أندرم بكفر":
"أنيا فن استخدام القوة لموصول إلى أىداف السياسة ،مع استخدام الوسائل

التي لدينا أفضل استخدام".

3

فالدبمكماسية ىي الكجو السممي لمسياسة الخارجية حيث تقكـ عمى اإلقناع كالتفاكض
أما اإلستراتيجية فيي الكجو المختص بالقكة الذم ىك الجانب العسكرم حيث يقكـ عمى
اإلكراه بالقكة ،كىك في المرتبة الثانية كعادة ما تمجأ إليو الحككمات لحسـ قضية معينة كذلؾ
بعد فشؿ الجانب الدبمكماسي في تحقيؽ األىداؼ المرجكة في قضايا السياسة الخارجية.
بالتالي يعكس البعد الدبمكماسي كاإلستراتيجي فاعمية السياسة الخارجية لدكلة ما.

1

محمد السيد سميـ ،مرجع سابؽ ،ص .18
- Henry A , Kissinger, Domestic politics and foreign policy , In : jams N Rosenau , Internationel

2

politics and Foreign policy , (New York: the Free press, ,1969),p261
3

محمد نصر مينا ،العموم السياسية بين الحداثة والمعاصرة ،ط( ،2مصر :منشأة المعارؼ ،)1001 ،ص.62411
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-3السياسة الداخمية.
إف تفسير كفيـ العالقة بيف السياسة الداخمية كالخارجية يستكجب تحديد الحدكد
المنيجية لمسياسة الخارجية كتميزىا عف السياسة الداخمي ة ، 1كىذا يتطمب اإلشارة إلى
محددات ىذه العالقة التي تكمف في مؤشرات مف مستكيف ،حيث أف األكؿ يدؿ عمى ترابط
كتداخؿ السياستيف الداخمية الخارجية ،كالثانية عمى انفصاليما إال أنو تجدر اإلشارة إلى أف
عالقات التداخؿ ال تدؿ عمى تماثؿ السياستيف أك تطابقيما ،كأف مؤشرات االنفصاؿ بيف
السياستيف ال تدؿ عمى الفصؿ التاـ بينيما.2
كمف ىذا كمو نجد أف السياسة الداخمية كالخارجية تجمعيما عالقة ترابط مف حيث
االنتماء لمدكلة كمصدر لمسياستيف ،في حيف يدؿ التبايف بيف السياستيف مف حيث أف الفصؿ
بينيما ذك بعد تحميمي في األساس ييدؼ إلى كضع الحدكد المنيجية لمفيكـ السياسة
3
الخارجية .

تعددت اآلراء حكؿ عالقة السياسة الخارجية كالداخمية ىناؾ مف يرل أف السياسة
الخارجية لدكلة معينة بغض النظر عف طبيعتيا فيي تمثؿ انعكاس لمسياسات الناتجة عف
تفاعؿ متغيرات البيئة الداخمية ،أما الرأم التقميدم يفصؿ بشكؿ تاـ بيف السياسييف كيعتبر
السياسة الخارجية تبدأ أيف تنتيي السياسة الداخمية.4

1

-بطرس بطرس غالي ،السياسة الخارجية لمدول الكبرى ،المجمة المصرية لمعمكـ السياسية ،العدد  ،28الجمعية المصرية

2

 -محمد السيد سميـ ،مرجع سابق ،ص.17

لمعكـ السياسية ،مصر ،سبتمبر  ،2961ص.16
3

 -عبير بسيكني عرفة عمى رضكاف ،السياسة الخارجية األمريكية في القرن الحادي والعشرين( ،القاىرة" :دار النيضة

4

 -محمد السيد سميـ ،مرجع سابؽ ،ص.35

العربية ،) 1022 ،ص.27
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مف جية أخرل ،فإف السياسة الداخمية كالخارجية تصنع داخؿ الدكلة كتنفذ مف طرؼ
المؤسسات المختصة في تمؾ الدكلة ،لكف األكلى تكجو إلى تحقيؽ أىداؼ داخمية بعكس
الثانية التي تكجو لتحقيؽ أىداؼ خارج الحدكد اإلقميمية لمدكلة.1
كعمى العمكـ نصؿ إلى أف رغـ الغمكض كالصعكبة التي تميز السياسة الخارجية في
مستكيات مختمفة إال أف القياـ بربط الظاىرة بكاقع سياسة خارجية لدكلة ا يجعؿ الصكرة أكثر
كضكحا كيعكس مدل شرح المفاىيـ لكاقع ظاىرة معينة مف الناحية اإليستمكلكجية.

-Maxime Lefveri, la politique étrangère américaine .1er édition, ( Paris : 2004), p07 .
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المبحث الثاني :المسار التاريخي لمسياسة الخارجية لمواليات المتحدة
األمريكية.

كانت الكاليات المتحدة األمريكية تحت مظمة االستعمار البريطاني ذك الطابع
االستبدادم الممكي المتمركز في السكاحؿ الجنكبية ألمريكا الشمالية في 1775ـ  ،1كىذا ما
دفع الكاليات المتحدة األمريكية إلى المجكء إلى الثكرة ضد بريطانيا فاستقمت بقيادة جكرج
كاشنطف  1775ـ ،ساعدتيا في ذلؾ إسبانيا ،فرنسا ،ىكلندا فاستقمت الكاليات الشمالية
1783ـ كتـ كضع أكؿ دستكر أمريكي سنة 1787ـ كأصبح نافذا 1789ـ كبذلؾ أنتخب
جكرج كاشنطف أكؿ رئيس لمكاليات المتحدة.

2

مف خالؿ دراستنا ليذا المبحث تطرقنا إلى ثالث مراحؿ مرت بيا السياسة الخارجية
األمريكية كؿ مرحمة ليا أثرىا البالغ في بناء السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية.
المطمب األول :المرحمة االنعزالية (من االستقالل إلى الحرب العالمية األولى).
شيدت ىذه المرحمة البدايات المبكرة لمسياسة الخارجية األمريكية كيحدد الخبراء أف
ىذه المرحمة تشمؿ الفترة الممتدة مف بدء الحرب األمريكية البريطانية حتى نياية الحرب
األمريكية اإلسبانية كفي ىذه الفترة خضعت أمريكا لمحكـ االستعمارم البريطاني ككانت
فرنسا كاسبانيا متحالفة مع أمريكا إلسقاط القكة اإلمبراطكرية البريطانية فنجحت بذلؾ مما
أدل إلى بناء ركابط معيـ.

1

3

-ناصيؼ يكسؼ حتي ،النظرية في العالقات الدولية ،بيركت :دار الكتاب الغربي ،2983 ،ص.271

-2محمد السيد سميـ ،تطور السياسة الدولية في القرن التاسع والعشرين ،ط( ،1مصر :دار األميف لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،)1001 ،ص52

- 3صبيحي عندكر  ،متى المراجعة الفعمية في السياسة الخارجية األمريكية( ،دمشؽ :مركز دمشؽ لمدراسات النظرية
كالحقكؽ المدنية.)1020،
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أكد عمى سياسة العزلة الرئيس األكؿ لمكاليات المتحدة األمريكية " جكرج كاشنطف "عندما
وصف االنعزالية بأنيا أكبر قاعدة لمتعامل مع األمم الخارجية".

1

لكف ال بد مف السماح بربط شبكة مف العالقات االقتصادية كالدبمكماسية متى دعت
الضركرة كالمصمحة كتأكد ذلؾ مع "جيمس مكنرك" في ديسمبر 1823ـ عندما رفع

شعار

"أمريكا لألمريكييف" 2.تمكنت الكاليات المتحدة في ىذه الفترة مف بناء نظاميا السياسي كقكتيا
االقتصادية ،حيث شكؿ ذلؾ قاعدة انتشارىا الخارجي في تمؾ الفترة التي اعتمدت فييا عمى
نشر نمكذجيا ألقيمي.

3

المطمب الثاني :مرحمة الحربين العمميتين ( .)1145-1114
اعتبرت الكاليات المتحدة األمريكية الحرب العالمية حربا أكركبية ال مصمحة ليا فييا،
كقد ضمف ليا حيادىا ميزة التعامؿ االقتصادم مف جميع األطراؼ ،كلـ يكف التدخؿ
األمريكي في الحرب إال بعد تنفيذ ألمانيا بعض العمميات العسكرية ضد المالحة األمريكية
التي أدت إلى إلحاؽ الضرر بشركة المالحة األمريكية ،حيث كاف التدخؿ األمريكي عامال
حاسما في ىزيمة دكؿ المحكر كمف جية أخرل أدل التدخؿ في الحرب العالمية األكؿ إلى
إدخاؿ مفاىيـ جديدة في السياسة الدكلية مثؿ الدبمكماسية العمنية ،حرية التجارة ،حؽ تقرير
المصير ،كذلؾ ما دعا إليو مبادئ" كلسف " 14الذم أعمف عنيا قبؿ الحرب العالمية األكلى
في .41914-01-8

 -1محمد السيد سميـ ،مرجع سابؽ ،ص.171
2

 -رياض حمدكش ،تأثير السياسة الخارجية األمريكية عمى عممية صنع القرار في اإلتحاد األوروبي بعد أحداث 11

سبتمبر (، 2001رسالة دكتكراه في العالقات الدكلية ) ،جامعة مستكرم ،قسنطينة ،1021 ،ص.210

- Maxime le Fbver, op .cit , p15.

3

4

-مريـ غربي ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيران :دراسة حالة البرنامج النووي اإليراني (.رسالة ماجستير ،معيد

العمكـ السياسية كالعالقات الدكلية ) ،جامعة الجزائر ،1025 ،ص.22
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في الحرب العالمية الثانية لـ تدخؿ الكاليات المتحدة األمريكية بشكؿ مباشر كلـ تبادر
بأم سمكؾ عسكرم اتجاه أم طرؼ إلى أف جاءت حادثة " بيؿ ىربر " التي ضمنت الكاليات
المتحدة األمريكية تأييد الرأم العاـ األمريكي لمدخكؿ في الحرب لتكسيع الرد عمى الياباف بعد
ذلؾ إلى مستكل تحكيؿ نخبة لصالح بريطانيا كالدكؿ المتحالفة ،كىذا التدخؿ أعطى ليا
مكانة دكلية متميزة بعد الحرب العالمية.1
المطمب الثالث :مرحمة الحرب الباردة .
الكاليات المتحدة األمريكية في ىذه الفترة قد انفتحت بشكؿ كبير عمى العالـ الخارجي
كصارت ليا مصالح في أغمب المناطؽ مف العالـ ،حيث برزت أىميتيا بصفة أكبر بعد
استعراض قكتيا النككية حيف فجرت قنبمتي ىيركشيما كناكازاكي كبدأت نزعتيا العالمية تظير
في سياستيا مع بدايات الحرب الباردة بتقديميا المساعدات لتركيا كاليكناف  1947ـ بعدما
عجزت بريطانيا عف ذلؾ كأصبح التفسير اإليديكلكجي لممساعدات األمريكية يعرؼ بمبدأ
تركماف.

2

كجدت الكاليات المتحدة نفسيا في ىذه المرحمة في مكاجية قكة عالمية عظمى يمثميا
اإلتحاد السكفييتي كألجؿ مكاجيتو اتبعت عدة إستراتيجيات أبرزىا:
-

إستراتيجية االحتواء  :التي كضعيا تركماف تيدؼ إلى الكقكؼ أماـ المد الشيكعي
كنتج عنيا مشركع مارشاؿ لممساعدات االقتصادية في جكاف 1947ـ.3

1

 -مصطفى صايج ،السياسة األمريكية تجاه الحركات اإلسالمية التركيز عمى إدارة جورج والكر بوش-1000 ،

2

-جكزيؼ نام ،المنازعات الدولية ،مقدمة لمنظرية والتاريخ ( ترجمة ،أحمد أميف الجمؿ كمجدم كامؿ) ،القاىرة ،الجمعية

3

 -قاسـ أسماء أمينة (،التوجيات الجديدة لمسياسة الخارجية األمريكية تجاه إيران وانعكاساتيا عمى دول المنطقة

(،1008أطركحة دكتكراه ،كمية العمكـ السياسية ك اإلعالـ) ،جامعة الجزائر ،1007-1006 ،ص.45
المصرية لنشر المعرفة كالثقافة العالمية ،2997 ،ص.385

( ،) 2014-2003مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ماستر في العمكـ السياسية) ،جامعة الجياللي بكنعامة خميس مميانة ،جكاف
 ،1023ص.29
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 إستراتيجية الرد الشامل  :كانت في مكاجية اإلتحاد السكفييتي ،تمثؿ ىدفيا في جعؿالخصـ يستسمـ كفرض أداة النصر عميو ككانت أمريكا تحظر ألم ىجكـ محتمؿ مف
الخصـ ،ذلؾ لمتطكر الراىف لألسمحة النككية لمدكلتيف كعظمة قكاتيما البرية كلقد جاء
بيا كزير الخارجية األمريكي " جكف فكستر " عاـ 1954ـ.
-

مشروع حرب النجوم  :لركنالد ريغاف،اليدؼ منيا استخداـ كافة كسائؿ األرض
كنظاـ الفضائية لحماية الكاليات المتحدة مف ىجمات الصكاريخ الباليستية النككية
اإلستراتيجية.1

المطمب الرابع :مرحمة ما بعد الحرب الباردة(.الييمنة عمى العالم).
بدأت ىذه المرحمة بانييار اإلتحاد السكفييتي كاندالع حرب الخميج التي قادت فييا
الكاليات المتحدة األمريكية التحالؼ الدكلي الذم أخرج القكات العراقية مف الككيت.
في ىذه المرحمة سعت الكاليات المتحدة إلى التقميؿ مف االىتماـ بأجندة السياسة
الخارجية كركزت بقدر أكبر عمى تحقيؽ االزدىار االقتصادم أما االستثناء الكحيد تمثؿ في
قياميا بإدارة األزمة اليكغكسالفية كالتي كصمت إلى حد استعماؿ القكة العسكرية.
تعتبر ىذه المرحمة مرحمة القكة كالييمنة بإنفراد الكاليات المتحدة األمريكية بالقطبية ،كما
أنيا مرحمة زيادة استعماؿ القكة العسكرية كانتصار الثقافة األمريكية كاألسمكب االقتصادم
المبرالي األمريكي أك ما يعرؼ بنياية التاريخ ،عبر عنيا "فرانسيس فكككياما" بطغياف النمكذج
المبرالي أك ما يسمى" بأمركة العالـ".2

1

 -قاسـ أسماء أمينة ،مرجع سابؽ ،ص.29

2

-مجيكؿ ،إستراتيجية الردع النووي من تحديات الماضي ومخاوف المستقبل ،الطيران والدفاع ،ع 3-4تاريخ تنزيؿ

المقاؿ ،1008/06/11 :تاريخ الزيارة  ،1026/21/01عمى المكقع اإللكتركني:

http://www.aviadef.com/article.aspx?imagid=43end page index = 4
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باستعراض مراحؿ تطكر السياسة الخارجية األمريكية نالحظ أنيا ركزت عمى غاية
كاحدة تتمثؿ في المضي قدما في صعكد قكة أمريكا كفرض سيطرتيا عمى النظاـ الدكلي
كذلؾ عمى الرغـ مف تعدد الكسائؿ كىي حقيقة تؤكدىا تحركات السياسة الخارجية األمريكية
منذ استقالؿ الحرب األمريكية إلى يكمنا ىذا.

1

1

-ىادم قيس ،السياسة الخارجية األمريكية بين مدرستين :الواقعية والمحافظة الجديدة ،ط ( ،2بيركت :الدار العربية

لمعمكـ ،)1008 ،ص.13
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المبحث الثالث :صنع القرار في السياسة الخارجية األمريكية.
عند الحديث عف السياسة الخارجية األمريكية يخطر في بالنا كيفية صنع القرار فييا
كالمؤسسات المعنية بذلؾ ،فنتيجة لمدكر الكبير لمكاليات المتحدة األمريكية في الساحة الدكلية
فإف عممية صنع القرار فييا يشمؿ صعكبة كبيرة ،بذلؾ نجد مجمكعة مف المؤسسات تتدخؿ
كتعمؿ عمى صنع القرار السياسي األمريكي ،كىذه األخيرة تنقسـ إلى مؤسسات رسمية كأخرل
غير رسمية.
المطمب األول :المؤسسات الرسمية.
الرئيس :يعد الرئيس في الكاليات المتحدة ىك المحدد لمخيارات في مجاؿ السياسة
الخارجية ،كيتمتع بشرعية مصدرىا الشعب الذم انتخبو .فقد منحو الدستكر صالحيات
متعددة فيك المسئكؿ األكؿ عف السمطة التنفيذية كلو صالحية تعييف كبار مكظفي الدكل ػ ػة
بعد مكافقة الككنغرس ،كما يسير عمى تطبيؽ القانكف ،كبإمكانو االعتراض عمى مشاريع
القكانيف ،دعكة الككنغرس إلى االجتماع في دكرة خاصة ،كما يخكؿ لو الدستكر إبراـ
المعاىدات الدكلية بعد مكافقة ثمثي أعضاء مجمس الشيكخ ،باإلضافة أنو يعتبر القائد األعمى
لمقكات المسمحة كلو حؽ العفك.

1

يعتمد الرئيس في اختياره لمسياسة الخارجية عمى عدة بدائؿ تعرضيا عميو مختمؼ
المؤسسات االستشارية منيا المكتب التنفيذم الذم أنشأه الرئيس ركزفمت 1939ـ كالذم
بدكره يتككف مف البيت األبيض كمكتب التسيير ،الميزانية ،مجمس األمف القكمي كككالة
المخابرات المركزية.

1

2

خمؼ الجراد ،أبعاد االستيداف األمريكي ( ،دمشؽ ،الطبعة األكلى ،دار الفكر ،1005 ،ص.2102

-Marc Aicard de Saint Paul, politique africaine des États-Unis (mécanismes et conduite), 2ème
édition, (Paris ,1987), p18.
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لقد أسندت إلى الرئيس األمريكي ثالث أنكاع مف السمطات كالتي يتقاسميا معو الجياز
التشريعي كيراقبيا فيو  :حؽ قيادة كرئاسة القكات المسمحة ،إمضاء االتفاقيات مع الدكؿ
األجنبية ،تعييف السفراء ،فالمادة الثانية مف الجزء الثاني مف الدستكر تقر بأف الرئيس ىك
القائد األعمى لمجيش كالبحرية ،في حيف نجد سمطات الحرب تعكد إلى الككنغرس ،كألجؿ
إضفاء الشرعية لتدخالتيـ حاكؿ رؤساء الكاليات المتحدة كسب مساندة الككنغرس قبؿ
التدخؿ كىذا ما حدث في الحرب الككرية ،أك ما حدث في قضية " خميج التنكاف"  1964في
لفيتناـ.

1

كاتب الدولة األمريكي لمخارجية :يمعب كزير الخارجية األمريكي دك ار ميما في
تكجيو السياسة الخارجية ،كبالخصكص في حالة ما إذا كاف الرئيس األمريكي لـ يكف ميتما
كثي ار بالقضايا الخارجية أكليس لديو خبرة ،كبالتالي يصبح ىك المحدد لسياستيا الخارجية
مثمما كاف لكزير الخارجية "جكف فكستر داالس" في عيد حكـ الرئيس األمريكي السابؽ
إيزنياكر دكر ميـ في كضع السياسة الخارجية ككف الرئيس إيزنياكر لـ يكف ميتما بتفاصيؿ
القررات الخارجية عمى عكس خبرة جكف فستر داالس في ىذا الميداف.
ا

2

تعتبر ك ازرة الخارجية الجياز التنفيذم التي تساىـ في صنع قرار السياسية الخارجية
حيث تقكـ بالمشاركة في رسـ كتنفيذ كاإلشراؼ عمى العالقات الخارجية عف طريؽ البعثات
الدبمكماسية كالسفارات كالقنصميات .

3

1

-محمكد شرقي ،السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية اتجاه العراق( ،2006-1991 :أطركحة لنيؿ شيادة

2

-جانس تيرم ،دور جماعات الضغط في تشكيل سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط ،المستقبؿ العربي،

3

-عبير بسيكني عرفة ،مرجع سابؽ ،ص 15

الدكتكراه في العمكـ السياسية كالعالقات الدكلية ،فرع العالقات الدكلية) ،1007 ،ص.44
العدد ،162نكفمبر  ،1000بيركت ،مركز دراسات الكحدة العربية ،ص.09
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االستخبارات األمريكية.تعد مف أىـ الككاالت األمريكية في الخارج حيث تتكلى ميمة التجسس عمى الدكؿ
كالمكاطنيف األجانب ،كانت قبؿ أحداث الحادم عشر مف سبتمبر تتجنب العمؿ عمى الساحة
الداخمية حتى ال يتعارض نشاطيا مع نشاط مكتب المباحث الفدرالية.
يشمؿ نظاـ المخابرات األمريكية عمى تسعة فركع أساسية ىي :ككالة المخابرات
المركزية ،ك ازرة الخارجية ،ك ازرة الدفاع ،ىيئة المخابرات التابعة لك ازرة الدفاع ،ىيئات
المخابرات التابعة لفركع القكات المسمحة الثالث ،ىيئة األمف القكمي ،كمكتب التحقيقات
الفدرالي ،في بعض األحياف يضـ ممثال عف مؤسسة الطاقة النككية.

1

تقكـ أجيزة المخابرات بجمع المعمكمات كاعداد التخمينات المساعدة في رسـ السياسة
الخارجية كىي تخضع مف الناحية النظرية لمراقبة الككنغرس غير أف ىذه الرقابة محدكدة
لمغاية.

2

استخدمت ككالة االستخبارات األمريكية كأداة سرية لمعالجة قضايا سياسية مف إدارتا
الرئيس " تركماف كايزنياكر" فأسقطت حككمتي إيراف كغكاتي ما عاـ  1954-1945كفشمت
في إسقاط الحككمة الكطنية في سكريا  1957في عيد إيزنياكر ،كما فشمت في حماية
النظاـ الممكي المكالي لمكاليات المتحدة كدكؿ الغرب عاـ 1958ـ ،حيث فكجئت بانقالب
عسكرم قكمي أسقط الممكية.

3

1

-محمكد شرقي ،مرجع سابؽ ،ص.32

2

-المرجع نفسو ،ص.31

3

 "من يصنع السياسة األمريكية اتجاه العرب" ،مجمة البصيرة ،العدد ،1004 ،7ص.1821
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الكونغرس األمريكي:
تعكد تسميتو إلى المؤتمر الذم أنعقد عاـ 1776ـ في فالديمفيا بالكاليات المتحدة
األمريكية كالذم أعمف خاللو استقالؿ المستعمرات الثالث عف إنجمت ار حيث أطمؽ عمى ىذا
المؤتمر الككنغرس 1،يحتكم مجمسيف :مجمس النكاب يتككف مف  435عضك ،يمثمكف الشعب
األمريكي كينتخبكف لسنتيف حسب عدد السكاف تقريبا ،يشترط لمترشح لممجمس أف يككف

المرشح قد أكمؿ سف( )25كأمضى مدة  7سنكات الكتساب الجنسية األمريكية كمقيما
بالدائرة االنتخابية ،أما مجمس الشيكخ يضـ  100عضك ،كؿ كالية يمثميا عضكيف
كيشترط في عضكه بمكغ سف  30عمى األقؿ ،كيككف مقيما في الكالية التي أنتخب فييا ،تدكـ
العضكية لمدة  6سنكات مع تجديد  1عمى  3مف األعضاء كؿ سنتيف كيرأس المجمس نائب
رئيس الجميكرية الذم ليس لديو الحؽ في التصكيت إال في حالة تعادؿ األصكات.
يتمتع الككنغرس األمريكي بدكر مستقؿ في عممية صنع قرار السياسة الخارجية
األمريكية كمف أبرز األدكار التي يقكـ بيا:
 التصديؽ عمى المعاىدات كاالتفاقيات. التصديؽ عمى الذيف ترشحيـ اإلدارة األمريكية لتكلي المناصب الدبمكماسية. التصديؽ عمى تنظيـ التجارة الخارجية. التصديؽ عمى الميزانيات المتخصصة لتمكيؿ األنشطة الخارجية. التصديؽ عمى إرساؿ القكات األمريكية لممناطؽ الخارجية. -فرض العقكبات ضد األطراؼ الخارجية كاعالف الحرب. 2

1

-إدريس دلكر كأحمد كافي ،النظرية العامة لمدولة والنظام السياسي الجزائري في ضل دستور 1989م( ،الجزائر:

2

عبير بسيكني ،عرفة رضوان ،السياسة الخارجية األمريكية في القرن الحادي والعشرين( ،القاىرة :دار النيضة العربية،

المؤسسة الجزائرية لمطباعة ،)2991 ،ص.246
الطبعة األكلى ،)1022 ،ص.13
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المطمب الثاني :المؤسسات غير رسمية.
ىي مؤسسات تعمؿ خارج الحككمة كيككف ليا تأثير في صنع السياسة الخارجية
كالداخمية ،كتعتبر األحزاب السياسية ،جماعات المصالح كسائؿ اإلعالـ ،الرأم العاـ،
مؤسسات الفكر كالرأم مف أىـ المؤسسات الغير حككمية المؤثرة في السياسة الخارجية
األمريكية.
األحزاب السياسية:
تعتبر األحزاب السياسية مف أبرز المؤسسات التي تساىـ في صنع السياسة
الخارجية األمريكية كيتكقؼ دكر الحزب في قدرتو عمى المشاركة كالتأثير بالمكافقة في
األجيزة الحككمية سكاء كاف في السمطة أك المعارضة ،حيث يعتبر الحزب الجميكرم
كالديمقراطي أكبر حزبيف في الكاليات المتحدة األمريكية كعادة ما تككف مكاقفيا تجاه القضايا
الدكلية غامضة كتتسـ بالتردد كالحذر كفي الغالب ال نكاد نجد فرؽ بيف سياستيا بخصكص
أىـ المسائؿ الدكلية كالصراع العربي اإلسرائيمي كغزة.1
إف األحزاب السياسية في الكاليات المتحدة غالبا ال تيتـ بالشؤكف الخارجية كمعظـ
األمريكييف ال يدفعكف باتجاه السياسة الخارجية ،فاالنتخابات تقرر بشكؿ أساسي حكؿ
القضايا الداخمية ،غير أف قضايا األمف القكمي كالمصالح األمريكية العميا مسألة يشترؾ فييا
الحزباف الرئيسياف باإلجماع ،فألمف القكمي األمريكي يتطمب قكة عسكرية كاالستعداد
الستخداميا في الدفاع عف مصالح الكاليات المتحدة الحيكية ،كما تبقى مبادئ كؿ حزب
متميزة في السياسة الخارجية كادارة العالقات الدكلية ,فالحزب الجميكرم كاف مف المؤيديف
لسياسة العزلة كالحزب الديمقراطي كاف حزب الدكلية فأراء الحزب الجميكرم كانت مع العزلة

1

 ماجد عرساف الكالني ،صناعة القرار األمريكي( ،عماف :دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع ،)1003 ،ص.4623
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حتى قبؿ الحرب العالمية الثانية كلـ ترد التكرط في الشؤكف الخارجية لمدكؿ األخرل كدافع
عمى بناء اقتصادم قكم.1
أما الحزب الديمقراطي فقد كاف يتعامؿ مع السياسة الدكلية كبالتحديد في فترة الرئيس
كيمسكف كمثاليتو العالمية ،إلى الرئيس فراف كميف ركزفمت كسياستو "سياسة حسف الجكار".2
جماعات الضغط والمصالح.كردت عدة تعريفات لمجمكعة الضغط في مكسكعة العمكـ السياسية لجامعة الككيت
نذكر منيا  :كؿ الجماعات التي تسعى لمتأثير في السياسات العامة لمدكلة ،فيما تحجـ عف
تحمؿ مسؤكلية مباشرة في الحكـ .3
فمفيكـ جماعات المصالح يقصد بو مجمكعة مف األفراد تجمعيـ مصالح كأىداؼ
مشتركة يجتيدكف لمكصكؿ إلييا ليس مف خالؿ الكصكؿ إلى الحكـ بؿ ألجؿ التأثير في
ق اررات الحككمة كسياستيا كفي الكاليات األمريكية تكجد العديد مف جماعات الضغط ك مف
بينيا المكبي اإلسرائيمي الذم يعتبر األكثر اىتماما بتكجيو صنع السياسة الخارجية األمريكية
باتجاه دعـ مصالح كأمف إسرائيؿ كتتككف شبكة المكبي اإلسرائيمي مف أكثر مف  50منظمة
كجمعية كتجد ىذه المنظمات مساندة الييكد األمريكييف كأنصار المسيحية الصييكنية.4
تعتبر جماعات المكبي اإلسرائيمي ىي التي أىمت إسرائيؿ أف يككف لدييا دكر ميما في
صيانة المصالح األمريكية التي تقدـ إلسرائيؿ ما يزيد عف  %20مف إجمالي

المساعدات

 -1محمد شرفي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.60
2

 -محمد مصمح ،الواليات المتحدة والسمم في الشرق األوسط  :دراسات دكلية ،تكنس ،عدد  ،34مارس ،2993

ص.08

 -3عبير بسيكني عرفة عمي رضكاف ،مصدر سبؽ ذكره ،ص.19
4

John J Mearsheiner, Stephen M Walt, the Israel lobby US Foreign policy, review of books
published, n06, marsh 23,2006, p 14-15
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التي تقدميا الكاليات المتحدة إلى الدكؿ األجنبية األخرل باإلضافة إلى صفقات األسمحة
المتطكرة.
 الرأي العام.يمعب الرأم العاـ دكر ميما في صنع السياسة الخارجية في الكاليات المتحدة
األمريكية خاصة إذا كاف مدعما لبرنامج الرئيس كسياستو المختمفة اتجاه العالـ ،فقد قاـ
مجمس شيكاغك لمعالقات الخارجية باستطالع أراء األمريكييف في الصيانة الخارجية كؿ أربع
سنكات بعد 1974ـ ،فكجد دعما مستم ار لدكر فعاؿ لمكاليات المتحدة األمريكية في العالـ،
حيث أيد ىذه الفعالية  61بالمائة مف القادة ،بؿ أف ثالثة أرباع الجميكرية كالقادة تنبؤ بدكر
أعظـ لبمدىـ في غضكف  10سنكات ككانت غالبيتيـ تعتقد أف القرف الكاحد كالعشريف سكؼ
يشيد المزيد مف العنؼ كأف اإلرىاب يعتبر التيديد األكؿ لمصالح أمريكا الحيكية.1
مف جية أخرل كبعد انتياء الحرب الباردة ظير الرأم العاـ األمريكي غير مبالي
بالسياسة الخارجية كترؾ مياديف معركة السياسة الخارجية لذكم المصالح الخاصة ،حيث
تمثمت نسبة الجميكر األمريكي الميتـ بأخبار الدكؿ ب  29بالمائة ك 22بالمائة ال ييتمكف
بيا أما  7بالمائة يعتقدكف أف السياسة الخارجية ىي مف أكبر المشاكؿ التي تكاجو البمد.2
يمثؿ الرأم العاـ قكة أساسية مف قكل التأثير السياسي كاالجتماعي ،لذا تستغؿ ىذه القكة
في تكجيو المجتمعات المحمية عمى المستكل القكمي إلنجاز أىداؼ معينة ،كما يبرز تأثير
الرأم العاـ في تصدير القكانيف كتغييرىا كالغائيا ،حيث يمثؿ الرأم اتجاىات القاعدة
الجماىيرية.

 -1جكزيؼ نام ،مفارقة القوة األمريكية ،ترجمة :محمد تكفيؽ البحرم( ،الرياض  :مكتبة العبيكاف ،)1005 ،ص.140
 -2قاسـ أسماء أمينة ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.55
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الديمقراطية في الكاليات المتحدة قائمة عمى دكر المتعمـ كالمثقؼ الذم باستطاعتو
الحكـ عمى القضايا الكطنية سكاء الداخمية أك الخارجية كىذا بدكره يعكد إلى نظرية
الخارجية كالمبنية عمى افتراض أف النظاـ التعميمي األمريكي يبحث ليعمـ الرأم العاـ كما
يعمـ النخبة التعميـ الجامعي ،عمى أساس ىذا النظاـ التعميمي يصنع المكاقؼ كاألحكاـ حكؿ
المصالح األمريكية كيبرز الخيارات المسئكلة كيمارس انتخاب المسئكليف حيث أنو أساس
الديمقراطية.
وسائل اإلعالم.تتميز العالقة بيف صانع القرار ككسائؿ اإلعالـ في الكاليات المتحدة األمريكية
بالحساسية الشديدة بحيث أف كسائؿ اإلعالـ عادة ما تككف في خدمة تكجيياتيـ كمشاريعيـ
السياسية ،فكثير ما قامت الجيات اإلعالمية في الكاليات المتحدة بنشر فضائح السياسة
الخارجية حيث تعتبر فضيحة "كاترغات" خير دليؿ عمى ذلؾ ،فمإلعالـ أىمية كبيرة بالنسبة
لصناع القرار حيث يعتمدكف عميو مف أجؿ دعـ تكجياتيـ الخارجية كاضفاء الشرعية عمييا
حيث نجد ذلؾ في الدكر الذم لعبتو كسائؿ اإلعالـ أثناء أحداث  11مف سبتمبر 2011
كالذم أعطى قكة أكبر شرعية لمحرب األمريكية عمى اإلرىاب.1
مراكز البحوث والدراسات.عبر عنيا الرئيس إيزنياكر بقكلو "إف نفكذ ىذه المؤسسات ينطكم عمى تفكيض لـ
يصكت عميو أحد كسمطتو ال تخضع لحساب" كما أف نفكذ ىذه المؤسسات بعيدة عف
المساءلة كالمسؤكلية أف حركة ىذه المؤسسات قادرة عمى التأثير في صناعة الرأم العاـ
باإلضافة إلى ىذا فقد تحكلت ىذه المؤسسات في جزء مف نشاطيا إلى جماعات ضغط

 -1قاسـ أسماء أمينة ،مرجع سابؽ ،ص .15
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فتحت المجاؿ في الكقت نفسو لمجاالت أخرل تكافقيا في المصالح عمى المستكل الداخمي
كالخارجي ،نذكر مف ىذه المراكز عمى سبيؿ المثاؿ مؤسسة التراث التي أنشئت منذ 30
سنة ،مركز مانياتف لمدراسات أنشأ منذ  25سنة ،المشركع األمريكي أنشأ منذ  60سنة،
مركز ىكفر أنشأ منذ  25سنة.
نجد أىـ صناع القرار في الكاليات المتحدة األمريكية ينتمكف إلى ىذه المؤسسات
البحثية ألىميتيا ،فمثال كزير الدفاع "دكنا لد رامسفيمد" كمستشارة األمف القكمي" ككندالي از
ريس" ككاتبة الدكلة لمشؤكف الخارجية في العيدة الثانية لحكـ الرئيس جكرج كالكر بكش
كالىما مف مركز ىكفر لمدراسات اإلستراتيجية كنائب الرئيس ريتشارد تشيني كزكجتو ينتمياف
إلى المشركع األمريكي ،كما أف ريتشارد بيرؿ الرئيس السابؽ لمجمس الدفاع القكمي في ك ازرة
الدفاع ىك مف أىـ دعاة إعادة رسـ خريطة الشرؽ األكسط بدءا مف العراؽ.1

1

محمد حسنيف ،ىيكل اإلمبراطورية األمريكية واإلعارة عمى العراق ،ط ( ،5القاىرة :دار الشركؽ ،)1004 ،ص.17027
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المبحث الرابع :المقاربات النظرية المفسرة لمسياسة الخارجية األمريكية.
المطمب األول :الواقعية الجديدة.
قامت الكاقعية الجديدة عف طريؽ ركادىا بتقديـ مجمكعة أعماؿ لتفسير كشرح السياسة
الخارجية لمدكؿ كمف بيف ىؤالء الركاد ،نجد ريمكف آركف كمفكر في الكاقعية الكالسيكية
ككينث كالتز أب الكاقعية الجديدة ,إال أننا سنتطرؽ إلى استعراض كالتركيز عمى أعماؿ
كأفكار الكاقعييف الجدد.1
الكاقعية الجديدة تفسر العالقات الدكلية مف كجية نظر بنيكية مناسبة لمنظاـ الدكلي
خاصة تكزيع القكل ,فيي ليا نظرة سكداكية لمعالقات الدكلية انطالقا مف افتراض أف الحرب
كالنزاع ظاىرتيف قابمتاف لمتجنب بسبب فكضكية النظاـ الدكلي كعدـ كجكد سمطة دكلية عميا
فكؽ الدكلة.
مف ابرز ممثمي الكاقعية الجديدة يمكف أف نذكر ركبرت جيميف ككينيث كالتز ستيفف
كريزيز كركبرت تاكر كجكرج مكد لكسي ,كقد كاف ىدفيـ محاكلة إخراج الكاقعية مف المفيكـ
الكالسيكي كالتحميؿ البدييي إلى مستكل تحميؿ أكثر عممي لمكصكؿ بيا إلى نظرية عممية,
كنجد الكاقعية الجديدة تقكـ عمى مجمكعة مف االفتراضات حاكؿ كؿ مفكر مف ركادىا أف
يختصرىا في مجمكعة نقاط ىي :
 النظاـ الدكلي كالعالـ ىك فكضى. النظاـ الدكلي ىك المسئكؿ ألكبر عف سمكؾ الدكلة عمى المسرح الدكلي. الدكؿ تبحث عف الحد األقصى مف القكة كاألمف. الشؾ ككية نحك القكانيف الدكلية كالمؤسسات كالمشاليات. -1رياض حمدكش ،مرجع سابؽ ،ص.34
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 القكة ىي السمة األساسية في السياسات الدكلية. النظرية ال تخمؽ التطبيؽ كانما التطبيؽ ىك الذم يخمؽ النظرية.كعمكما يقدـ الكاقعيكف الجدد تأكيدا عمى نحك مميز يقضي بكجكد العاطفة الشريرة
كالحصكؿ الفاجع لمشر في كؿ فعؿ سياسي ,كبسبب ىذه العكاطؼ الغير قابمة االستئصاؿ
يصبح النزاع أم ار محتكما كما يركز الكاقعيكف الجدد عمى الق اررات السياسية الناتجة عف
الفكضى الدكلية ففي غياب حككمة دكلية يبقى قانكف األدغاؿ ىك السائد ,فالكاقعيكف الجدد
يركزكف عمى أقامة التحالفات المتكازنة كالقكة الدفاعية الرادعة التي تحقؽ األمف الدكلي.1
حسب الكاقعيكف الجدد لمدكؿ نفس األىداؼ إال أنيا تختمؼ في حجـ القدرات المتكفرة
ليا ,حيث أف حجـ القدرات المتبايف ىك الذم يحدد تركيبة النظاـ الدكلي كيزيد مف احتماؿ
النزاع ,فحسب كالتر فإف نظاـ ثنائي القطبية كاف أكثر استقرار مف نظاـ متعدد األقطاب
حيث أف نظاـ تكازف القكل بيف الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد السكفيتي عمؿ عمى
استقرار األكضاع كتجنب حرب عالمية.
لقد ظير داخؿ الكاقعية الجديدة تياراف ىما الكاقعيكف الدفاعييف كالكاقعيكف اليجكميكف,
حيث يرل كؿ مف ىذيف األخيريف أف األمف يعتبر الحافز األكبر لكؿ الدكؿ في نظاـ
فكضكم إال أنيما تختمفاف في انجاز ىذا األمف ,فالكاقعية اليجكمية تعتمد عمى كجكد تيديد
دائـ ألمنيا فمف المنطؽ أف الدكلة يجب أف تتنازؿ عف جزء مف استقالليا في سمككيا
الخارجي لصالح التأثير ,كبالتالي السيطرة عمى بقية الفكاعؿ الدكلية ,2أما الكاقعية الدفاعية,
فيي تيتـ باالستقالؿ الخارجي لسمكؾ الدكلة ,حيث أف الدكلة تضع خيارات سياستيا
-1د .عبد الحكيـ سميماف كادم ،ممخص حول النظريات في العالقات الدولية  (،رئيس مركز راشيؿ الككرم الفمسطيني
لحقكؽ اإلنساف كمتابعة العدالة الدكلية) ،تاريخ النشر ،1025-05-13 :تاريخ النقؿ ،1026-06-06 :عمى المكقع

اإللكتركني .http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=4437
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الخارجية اعتمادا عمى أسكء السيناريكىات الممكنة كذلؾ عف طريؽ خطر أكيد ييددىا,
كيجب البحث عمى المزيد مف القكة لتحقيؽ االستقالؿ في سمككيا الخارجي كبالتالي أمنيا,
كيقكؿ ميرشاـ أىـ ركاد الكاقعية اليجكمية أف المكاسب النسبية أىـ مف المكاسب المطمقة
بالنسبة لمدكؿ كيجب عمى رؤساء الدكؿ مكاصمة سياستيـ ألمنية إلضعاؼ قكل أعدائيـ
بزيادة قكاىـ النسبية عمى آخريف.
كقد ظير تيار جديد سمي بتيار الييمنة الذم يرل استقرار النظاـ يعتمد عمى حالة
الييمنة مدعمة اقتصاديا كتكنكلكجيا كسياسيا كباألخص عسكريا كىذا األخير يدعـ الييمنة
األمريكية كانتشارىا عالميا كسيطرة قكتيا تسمح ببقاء النظاـ الغربي كاستم ارره كالمحافظة
عمى استقرار المؤسسات السياسية.

1

المطمب الثاني :المبرالية الجديدة .
مفيكـ المبرالية في السياسية نجده ممخص في المادة األكلى مف إعالف حقكؽ اإلنساف
كالمكاطف كالتي تنص عمى أف الناس خمقكا كسيظمكف أحرار أك متساكيف في الحقكؽ ,كىي
في المجاؿ السياسي المحمي مختمفة عنو في مجاؿ الشؤكف الدكلية كحسب بعض الكتاب
فإ نو في الكقت الذم شيد فيو المجاؿ الداخمي لمعديد مف الدكؿ تقدما كبي ار مف حيث
اىتماميا بالنظاـ كالعدالة ,فاف المجاؿ الدكلي في حقبة نظاـ الدكؿ الحديث قد اتسـ بنظاـ
متغمغؿ كغياب العدالة .

1

2

-ميمكد العطرم ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه أمريكا الالتينية في فترة ما بعد الحرب الباردة(،مذكرة مقدمة لنيؿ

شيادة الماجستير في العمكـ السياسية ،تخصص العالقات الدكلية كالدراسات اإلستراتيجية)،جامعة الحاج لخضر – باتنة
كمية الحقكؽ قسـ العمكـ السياسية.1008-1007 ،
2

-إيناس شيباني ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسط خالل إدارتي جورج بوش االبن واألب( ،مذكرة

مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير ،في العمكـ السياسية -تخصص دبمكماسية كعالقات دكلية) ،جامعة الحاج لخضر -باتنة –

كمية الحقكؽ -قسـ العمكـ السياسية ،1020-1009،ص.27

-Stevel Lovel, op-Cit, p 213
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بركز تيار المبرالية الجديدة مع بداية سبعينات القرف الماضي عمى خمفية أزمة 1973
حيث لـ تعني أفكار ىذه النظرية األزمة فقط إلى ارتفاع أسعار البتركؿ فقط بؿ أيضا ارتفاع
نفقات الدكلة عمى الفئات االجتماعية البسيطة ,كقد اعتبرت ىذه األفكار انعكاس عمى
المنظكر الكينزم الداعي إلى تدخؿ الدكلة كتأتي دراسات االندماج الكظيفي كاالندماج
اإلقميمي كأرضيات بناء ىذه النظرية حيث يفترضكف أف السمـ يتحقؽ ببناء شراكة متعددة
بيف الدكؿ بالتنازؿ عف جزء مف سيادتيا لخمؽ مجمكعات مندمجة لترقية النمك االقتصادم
كاالستجابة لممشاكؿ اإلقميمية.
كتعتبر الكظيفية كالكظيفية الجديدة إحدل تياراتيا حيث تظير المنظمات الدكلية لتمبية
رغبات كظيفية لمرأم العاـ كالتكنكقراط كذلؾ بالسير في االتجاه غير الكظيفي ،ك قد عرفت
انتشار كبي ار في الفكر االقتصادم األمريكي عمى يد كؿ مف تكماس فريدماف كجكزيؼ نام
ككيكىاف.
يضع دافيد الدكيف نكعيف مف الميبرالية:
 المبرالية النفعية :ىي بالتالي تعطي األكلكية لمنظاـ الداخمي كالعكامؿ المؤثرة فيو كالتركز عمى السمكؾ الخارجي لمدكؿ .
-

المبرالية المؤسساتية والتجارية  :االعتماد المتبادؿ كتقكـ ىذه المبرالية بعالقة النظاـ
الدكلي بالسمكؾ الخارجي ,فيك يركز عمى النظاـ الدكلي بتركيبتو كبنيتو الجديدة
المتمثمة في المؤسسات الدكلية الحككمية كغير الحككمية التي تعمؿ عمى كضع أسس
جديدة لتحقيؽ األمف الدكلي كذلؾ بتكجيو سياسات الدكلة الخارجية
يعتبر االعتماد المتبادؿ بيف الدكؿ كالفاعميف مف غير الدكؿ باإلضافة إلى ظيكر

أجندات جديدة حكؿ القضايا الجديدة مثؿ اإلرىاب الدكلي كالمخدرات تعتبر المدخؿ الرئيسي
31

الفصل األول:

اإلطار المفاهيمي والنظري للسياسة الخارجية األمريكية

لنيكلبرالية لفيـ عاـ ما بعد الحرب الباردة ,فحسب ىذه األخيرة فالدكؿ تسعى لتحقيؽ مكاسبيا
في بيئة تتميز بالتنافس مف خالؿ التعاكف عكس النيككاقعية فالنيكلبرالية ال تيتـ بتكزيع القكة
بؿ بالمؤسسة عمى المستكل الدكلي ,فمثال حسب فكككياما أف السبيؿ الكحيد الذم تمارسو
الكاليات المتحدة األمريكية لتحقيؽ إستراتجيتيا ىك إعادة تشكيؿ المؤسسات العالمية خاصة
األمـ المتحدة كليس القكة العسكرية.1

المطمب الثالث :النظرية البنائية .
البنائية نظرية في العالقات الدكلية انضمت إلى الئحة نظريات السياسة الخارجية حديثا
رغـ ألعماؿ المقدمة مف قبؿ ما يعرؼ بالمدرسة االنجميزية كأعماؿ أخرل كالتي تـ اعتبارىا
بنائية كباالعتماد عمى شكمية مصادر مستمدة مف عمـ االجتماع كفمسفة المغة ,يتبنى
البنائيكف نمكذج التحميؿ العقالني حيث يعتبركف أف النيككاقعيكف كالنيكلبراليكف ىمشكا دكر
األفكار في السياسة الدكلية كبما في ذلؾ كؿ أنكاع المعتقدات كاإلدراكات كالمعاني التي
يتقاسميا الفاعمكف بشكؿ متزامف ,يفترضكف كجكدا كيعيدكف إنشاءىا في تفاعالتيـ أك
ممارساتيـ .
فالنظرية البنائية كنظرية قائمة بذاتيا في العالقات الدكلية مع نياية الحرب الباردة كمف
ابرز دعاتيا :بيتر كاتزنشتايف كفريدريؾ تراتكشكيؿ ،نيككالس أكناؼ ،الكسندر كندات.
بالرغـ مف إسيامات أبي النظرية الكسندر كندات ,فالمنظكر البنائي ينطمؽ باألساس مف
االفتراضات التالية :
 إف الدكؿ ىي الكحدات األساسية لمتحميؿ . تذاتية البني األساسية لمنظاـ القائـ عمى الدكؿ .1

ميمكد العطرم ،مرجع سابؽ ،ص .18
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تتشكؿ ىكيات كمصالح الدكؿ في إطار نسؽ مترابط بفعؿ البني االجتماعية ضمف
النظاـ الدكلي ,كالعالقات الدكلية ,إضافة إلى اعتراؼ المقاربة البنائية بالقدرات الدفاعية
لمدكؿ كانعداـ الثقة بيف الفاعميف كاألفراد بالطابع العقالني لسمككيات الدكؿ ,فالنظرية البنائية
تعتبر الدكلة ظاىرة اجتماعية تتككف بفعؿ الضركرة التاريخية.1
كيركز كندات عمى البنية كالمسار المؤدم لتككيف اليكايات ,فالبنية عبارة عف مصادر
مادية باإلضافة إلى مجمكعة القكاعد كالمعايير كاألفكار كالخطابات كالتفاعالت كالمؤسسات,
ك يبرز المسار كمصدر محدد لكيفية التفاعؿ عبر عمميات اجتماعية كتاريخية ,كيؤكد كندات
عمى أف البنية ليس ليا كجكد كال القدرة النسبية خارج المسا ارت ،حيث يظير البنائيكف كيفية
خمؽ مؤسسات دكلية جديدة تساىـ في مسار إدخاؿ المالتي تقكد الدكؿ إلى إعادة التفكير في
ىكياتيـ كمصالحيـ.
بإسقاط األفكار السابقة عمى السياسة الخارجية األمريكية فاف" ستيفف كراس نك" يقكؿ
باف السياسة الخارجية األمريكية مدفكعة بالعقيدة إليديكلكجية أكثر مف ككنيا مدفكعة
بمصمحة كطنية محددة كيؤكد ارنست نام عمى األىمية المركزية كاليكية عندما قاؿ أف
قضايا السياسة الخارجية األمريكية مف الناحية التاريخية تضمنت مسئكال كاحدا "من نحن".2
أف الكاليات المتحدة األمريكية ال نظير ليا في تصدير ثقافتيا الشعبية إلى كؿ أنحاء
العالـ  ,أفالـ ,مكاد استيالكية ,أطعمة ....الخ كىذا ما أكده جكزيؼ نام بدكر القكة الناعمة
إلى جانب القكة الصمبة أم العسكرية كاقتصادية  ,القكة الناعمة تكمف في القدرة عمى جمب
اإلتباع كالتقاليد التي تعتبر أكثر إقناعا مف الحجة حيث قاؿ جكزيؼ نام -إف اليدؼ ىك

1

السعيد لكصيؼ ،واقع ومستقبل الدولة الوطنية ضمن رىانات وتحديات مرحمة ما بعد الحرب الباردة،2010-2009 ،

(مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمكـ السياسية ،تخصص العالقات الدكلية كالدراسات اإلستراتيجية) ،ص.87

2

Peter T, katzanstei, National security in a changhng world , in
http://www,cicionet,org/book/katzenstein/conclusion.html
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جعؿ اآلخريف يفعمكف ما أريده أنا دكف إرغاـ أك فكرية مف الياـ اآلخريف كالتأثير عمييـ كىي
المعايير التي تدافع عنيا الدكلة في الخارج كحقكؽ اإلنساف كالديمقراطية كمصادر القكة
الناعمة مرشحة لمتزايد بتطكر كسائؿ المعمكمات.1
ظيكر البنائية في السياسة الخارجية األمريكية أكثر كضكحا عند كريسبراكف عند قكلو:

"أصبحت الواليات المتحدة األمريكية وحمفاءىا ليم القدرة عمى تمديد متى تكون المعايير
ميددة وما الذي يجب أن يفعل اتجاه ذلك" كىنا تظير مشكمة إمكانية ممارسة ىذا التقدير
بخدمة المصالح الخاصة.2

 -1جكزيؼ نام ،مرجع سابؽ ،ص.40
 -2قاسـ أسماء أمينة ،مرجع سابؽ ،ص.47.
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خالصة الفصل األول
تناكؿ ىذا الفصؿ تحميال لمسياسة الخارجية األمريكية كتداخميا مع مفاىيـ أخرل
كالعالقات الدكلية كالدبمكماسية ككذلؾ االستراتيجية كفي األخير السياسة الداخمية ،كما تناكؿ
مسار السياسية الخارجية األمريكية الذم بدأ مف مرحمة بناءىا لنظاميا السياسي كقكتيا
االقتصادية كصكال إلى مرحمة القكة كالييمنة باالنفراد بالسيطرة عمى العالـ ككؿ مرحمة مف
ىذه المراحؿ فسرتيا مقاربات نظرية اعتمدت الكاليات المتحدة األمريكية عمى تكجياتيا ألجؿ
بناء سياستيا الخارجية عف طريؽ تفاعؿ شبكة مف المؤسسات الرسمية كالغير الرسمية
كتمثمت ىذه المقاربات بالكاقعية الجديدة إلى الميبرالية كصكال إلى البنائية .
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السياسة الخارجية األمريكية نحو إيران

الفصل الثاني:

تمييد:
نظ ار لممكقع الجغرافي كاألىمية اإلستراتيجية إليراف إضافة إلى محدداتيا االقتصادية
كالعسكرية ،فإنيا تمعب دك ار رئيسيا عمى المستكييف اإلقميمي كالدكلي ،كما أف الكاليات
المتحدة األمريكية تعمؿ عمى تحقيؽ مصالحيا اإلستراتيجية في منطقة الشرؽ األكسط كذلؾ
منذ إنفرادىا بالحكـ عمى العالـ كباعتبار إيراف أىـ دكلة في منطقة الشرؽ األكسط ذلؾ أدل
بيا إلى تنكع عالقاتيا مع الكاليات المتحدة األمريكية مف عالقات تعاكف كتحالؼ إلى
عالقات صراع كعداء حيث يتعمؽ ىذا التغير في العالقات بالبرنامج النككم اإليراني الذم
يشكؿ أىمية كبيرة سكاء إليراف أك لمكاليات المتحدة األمريكية.

المبحث األول  :مؤسسات صنع القرار السياسي اإليراني.
تتدخؿ مجمكعة مف المؤسسات في عممية صنع القرار السياسي اإليراني كىذه األخيرة
كرد ذكرىا في الدستكر اإليراني كالتي بدكرىا تعتبر فاعال ميما في عممية صنع القرار
السياسي في إيراف كىذه المؤسسات تتمثؿ في:

المطمب األول :القائد أو ولي الفقيو:
يعتبر منصب الكلي الفقيو المنصب األعمى في الدكلة كاألعمى ىرـ النظاـ السياسي
اإليراني ،كيعتبر أقكل مؤسسة في إيراف كىك الرجؿ األكؿ في الحكـ كالدكلة كاألقدر عمى
معرفة مصمحة البالد دكف غيره.

1

1

-كماؿ عطية العبد حمس ،أثر المتغيرات اإلقميمية عمى العالقات اإليرانية المصرية  (. 2012-2005رسالة ماجستير،

معيد دراسات الشرؽ األكسط ،قسـ التاريخ) ،جامعة األزىر ،غزة ،1025 ،ص.41

-1سيد أحمد كلد أحمد سالـ ،الولي الفقيو .....الدور والصالحيات ،المتحصؿ عميو مف المكقعwww.aljazeera.net :

في تاريخ .1026-21-22
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الفصل الثاني:
تتمثؿ صالحياتو فيما يمي:
 يعيف الدستكر المرشد األعمى كيخكلو: -تعييف رئيس السمطة التنفيذم.

 تعييف كعزؿ نصؼ أعضاء مجمس صيانة الدستكر البالغ عددىـ . 12 تعييف رئيس مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف. تعييف رئيس القيادات العميا لمقكات المسمحة . -رئيس القائد األعمى لقكات الحرس الثكرم.

1

يتـ انتخاب كلي الفقيو مف قبؿ" مجمس الخبراء " المنتخب مف قبؿ الشعب ككاف
اإلماـ الخميني ىك القائد األكؿ لمثكرة اإليرانية ،إلى أف تكفي سنة 1989ـ فتكلى المرشد
الحالي السيد" عمي خامنئي" ىذا المنصب في حيف أنو يتكلى "أية اهلل العظمى" حسب
منتظرم "خميفة الخميني" ،إال أف انتقاداتو لإلعدامات التي قامت بيا الحككمة اإليرانية
 1989-1988ـ جعمت الخميني يدفعو لالستقالة في مارس 1989ـ.2
كلممرشد األعمى أكثر مف  2000ممثؿ أغمبيـ برتبة حجة اإلسالـ منتشريف في كؿ
الك ازرات كفي مؤسسات الدكلة كفي المراكز الثقافية داخؿ إيراف كخارجيا كفي محافظات
إيراف الثماني كالعشريف ،كقد أسس خامنئي عاـ  1990المجمع العالمي لمتقريب بيف
المذاىب اإلسالمية ككذلؾ المجمع العالمي ألىؿ البيت.3

1

 -سيد أحمد كلد أحمد سالـ ،الولي الفقيو .....الدور والصالحيات ،المتحصؿ عميو مف المكقعwww.aljazeera.net :

2

نيفيف عبد المنعـ مسعد ،مرجع سابؽ ،ص.78

في تاريخ .1026-21-22

( )°كالية الفقيو  :ىي كالية كحاكميو الفقيو الجامح لمشرائط في عصر اإلماـ الفقيو( الميدم المنتظر) حيث ينكب الكلي
الفقيو عف اإلماـ المنتظر في قيادة األمة كاقامة حكـ اهلل عمى األرض
3

-د.رسمية محمد ىادم ،إيران والواليات المتحدة األمريكية -العالقات واألزمة وأفاق المستقبل ،نقال عف المكقع

 http://platform.almanhal.comفي تاريخ .1026-21-22
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الفصل الثاني:

يمكف لمجمس الخبراء نظريا أف يعزؿ المرشد في حالتيف ىما:
 .1فقدانو صفة مف صفات األىمية التي نصت عمييا المادتاف( )3ك(  )109مف
الدستكر ،أك إذا تبيف أنو ال يممؾ تمؾ الصفة مف األساس,
 .2عجز المرشد عف أداء كاجباتو الدستكرية.1

المطمب الثاني :رئيس الجميورية ( الرئاسة).
عرفيا الدستكر بأنيا أعمى سمطة في البالد بعد القيادة ،تحدث عنيا الدستكر في المادة
 20كينتخب الرئيس مف قبؿ الشعب  4سنكات كيحؽ لو تكلي الرئاسة بشكؿ متتالي مرتيف
فقط.2
تتمثؿ صالحيات رئيس الجميكرية في:
 يكقع ىك أك ممثمو القانكني بعد مصادقة المجمس الشكرم اإلسالمي عمى المعاىداتكالعقكد كالمكاثيؽ.
 يتكلى رئيس الجميكرية مسؤكلية أمكر التخطيط كالميزانية الكطنية. -تعييف معاكنيف لو كيقكـ المعاكف األكؿ بمراقبة إدارة مجمس الكزراء كالتنسيؽ بيفسائر المعاكنات.
في حاالت خاصة كبمصداقية مجمس الكزراء يحؽ لو بتعييف ممثؿ خاص لو أك عدة
ممثميف كتحديد صالحياتيـ.

 -1معيف عبد الحكيـ ،دبموماسية حياكة السجاد ،صناعة القرار السياسي اإليراني :المحددات والمؤسسات المؤثرة ،السنة
الثالثة عشر ،العدد  (-248جمادل الثاني 2453ق) نيساف 1024ـ.

 -2نيفيف عبد المنعـ مسعد ،مرجع سابؽ ،ص.90 89
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الفصل الثاني:

تناكؿ الدستكر اإليراني لمجيش كقكات حرس الثكرة اإلسالمية في تسع مكاد مف ( -143
 )151ككفقا لمدستكر فيعتبر الجيش المسئكؿ عمى حماية استقالؿ ككحدة األراضي اإليرانية.
 الدفاع عف النظاـ السياسي اإلسالمي لمدكلة كما نص الدستكر عمى إسالمية الجيش في تصكراتو ،كيعتمد في أفراده عمىالمسمميف المؤمنيف بمبادئ الثكرة.
 -المادة  145منع التحاؽ األجانب بالجيش اإليراني كقكات حرس الثكرة كجميع قكاتاألمف اإليرانية.
 يحرـ الدستكر إقامة قكاعد أجنبية في إيراف كلك ألغراض سممية.أما بالنسبة لحرس الثكرة فقد نص الدستكر عمى استمرارىا في القياـ بدكرىا في حماية
الثكرة كانجازاتو.1
تتألؼ المؤسسة العسكرية في إيراف مف الجيش النظامي كالحرس الثكرم كقكة الباسيج
تحت إشراؼ المرشد األعمى حسب ما كرد في الدستكر اإليراني ،ففيما يخص الحرس الثكرم
فيسير جنبا إلى جنب مع الجيش كيؤدم دك ار أساسيا في تصدير الثكرة اإلسالمية ،فالحرس
الثكرم ىك مؤسسة المرشد كتديف لو بالكالء كتتمتع في المقابؿ بامتيازات داخؿ إيراف
كخارجو ،أما قكات الباسيج فيي قكة احتياطية شعبية تابعة لمحرس الثكرم تتمقى الدعـ
كاألكامر منو كتعتبر كسيمة لزيادة عدد أفراد الحرس الثكرم في األزمات كالحركب كقد برز
دكرىا في إخماد المظاىرات الشعبية التي قامت عقب انتخاب الرئيس أحمد نجاد 2009
كدكرىا في قمع التظاىرات الرافضة لنتائج االنتخابات .2

 -1قاسـ أسماء أمينة مرجع سابق ،ص.43
 -2المرجع نفسو ،ص .70
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الفصل الثاني:

المطمب الثالث :األحزاب السياسية
تنشط عشرات األحزاب السياسية في الساحة اإليرانية كعمى جميع الصعكد السياسية
كاالجتماعية ،االقتصادية ،الفكرية كيحصر المراقبكف ىذه األحزاب في تياريف رئيسييف
يتصارعاف لمنفكذ كادارة البالد كلكؿ مف التياريف كجية نظر خاصة كلكنيما يمتقياف عمى
األسس التي قامت بيا الثكرة اإلسالمية سنة  1979ـ.1
-1اإلصالحيين :أكؿ األحزاب اإليرانية المشكمة بعد انتخاب الرئيس اإليراني "محمد خاتمي"
كيعتبر الحزب األكثر تحر ار في إطار الحككمة اإلسالمية كالفكر اإلسالمي في إيراف،
سياساتو كأراءه التنظيمية كالعقائدية مشتقة مف أراء الدكتكر عمي شريعتي ،2يضـ ىذا التيار
 15حزب أك جمعية سياسية تناصره الكثير مف الجمعيات الحقكقية ،باإلضافة إلى مؤسسات
فاعمة في المجتمع اإليراني.
-7المحافظون :يتمثؿ ىذا التيار بعدة أحزاب كجمعيات ردفية ،كيقكـ عمى أسس كأساليب
تقميدية التي غالبا ما تككف ذات طابع إيديكلكجي صارـ كأىـ حزبيف يتصدرانو ىما حزب
المؤتمفة اإلسالمي كرابطة رجاؿ الديف المناضميف.3

-1

محمد

اإللكتركني:
2
3

الصادؽ

الحسيني،

المحافظون

واإلصالحيون،

وجو

لوجو،

المتحصؿ

www.aldjazeera.net

 -مدخل إلى النظام السياسي في إيران ،نقؿ عف المكقع اإللكتركنيwww.shaam.org :

 -مرجع سابؽ ،ص .257- 252
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الفصل الثاني:

المبحث الثاني :محددات صنع القرار السياسي اإليراني.
تبرز العديد مف المحددات كالعكامؿ التي تساىـ في صنع القرار السياسي اإليراني
الخارجي ،حيث أف ىذه المحددات تؤثر في عالقات إيراف مع غيرىا مف الدكؿ كمف بيف تمؾ
المحددات نجد:

المطمب األول :البيئة الداخمية:
تعتبر البيئة الداخمية مف العكامؿ ذات التأثير األكبر عمى عممية صنع القرار في إيراف،
كتتمثؿ تمؾ البيئة في بعض العكامؿ أىميا:
المحدد الجغرافي.اتصاؿ إيراف بريا مع مجمكعة مف الدكؿ المجاكرة عربيا كأسيكيا.
اعتماد إيراف عمى حدكدىا الخميجية التي تعتبر أطكؿ حدكد ب  3200كمـ كىذا
باعتبار مياه الخميج ىي الممر الرئيسي لنفط إيراف باإلضافة إلى القضية الكردية حيث أف
األكراد يمثمكف حساسية مماثمة لمعرب كيتمركزكف في منطقة نفطية يتكاصمكف جغرافيا
كديمغرافيا مع تركيا ،سكريا ،العراؽ. 1
فالمكقع الجغرافي يمثؿ أىمية كبيرة في السياسة الدكلية حيث نجد العديد مف الباحثيف
قد ربطكا بيف العامؿ الجغرافي كعناصر القكة في الدكؿ بسياستيا الخارجية نذكر منيـ "
مياف كماكندر".2

1

-نيفيف عبد المنعـ مسعد ،مرجع سابؽ ،ص.247-240

2

عبد المنعـ سعيد ،العرب ودول الجوار الجغرافي ،ط( ،2لبناف :دراسات الكحدة العرية ،)2987 ،ص.10
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الفصل الثاني:

السياؽ التاريخي لمفرس كالعرب كالتفاعؿ الحضارم عمى الجانبيف سكاء إيجابيا ( تبادؿ
ثقافي) أك سمبيا (العداء التاريخي) كلكف ذلؾ عمى أرض الكاقع يرتبط بتحقيؽ المصمحة
القكمية اإليرانية كمدل مالئمة الظركؼ كالكاقع ليا.
المشاكؿ االقتصادية التي تكاجو النظاـ نظ ار لتعدد أجيزة صنع السياسة االقتصادية
كالتأثير عمى مككناتيا كاعتماد االقتصاد بصفة أساسية عمى الصادرات النفطية كتضخـ
القطاع العاـ كعدـ فاعميتو كاإلنفاؽ العسكرم الضخـ ككذلؾ الثقافة السياسية الشيعية
اإليرانية التي تعتبر ثقافة غنية بالرمكز كالدالالت التي يمكف تكظيفيا في تعبئة الجماىير
سكاء كاف ضد السمطة المستبدة مثمما حدث في بداية الثكرة اإليرانية أك التعبئة لتدعيـ الحكـ
داخميا كخارجيا بعد قياـ الثكرة.1

المطمب الثاني :البيئة الخارجية.
تعتبر البيئة الخارجية كعامؿ بارز في التأثير عمى صنع القرار في إيراف ،كتمؾ البيئة
تنقسـ إلى إطاريف إقميمي كدكلي.
اإلطار اإلقميميتتعدد التشابكات اإلقميمية كالقضية الفمسطينية كمسار عممية السالـ ،كالقضية األفغانية
تطكرات عالقة دكؿ المحكر الذم يضـ كال مف تركيا ،إسرائيؿ ،الكاليات المتحدة األمريكية،
فيي المداخؿ األكثر تأثي ار عمى عممية صنع القرار اإليراني تجاه الدكؿ العربية ،فالعالقات
اإليرانية – العربية تميزت بالتقارب كالتباعد تبعا لطبيعة القضية مكضكع التعامؿ كدرجة
أىميتيا بالنسبة لمجانبيف.2

1

-عادؿ نبياف النجار ،أثر النظام السياسي عمى عممية صنع القرار في إيران  ،)1997-2005 (،جامعة القاىرة.

2

 نصيب عتيقة كنمكشي نسريف ،النظام السياسي في إيران ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة  ،1008/1007،ص.1343
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الفصل الثاني:

اإلطار الدولي  :ما يمكف اإلشارة إليو ىك عالقة إيراف بالدكؿ الكبرل حيث تساىـ فيتشكيؿ رؤية صانع القرار اإليراني لكيفية إدارة العالقة مع الدكؿ العربية ،كفي الكقت نفسو
الذم تتأثر فيو العالقات اإليرانية -العربية مف جراء الضغكطات التي تمارسيا القكل الكبرل
سمبا أك إيجابيا.1
العالقات مع أمريكا ،فبعد قياـ الثكرة كالعداء الشديد لمكاليات المتحدة كاف جميا فيسياسة إيراف ككذلؾ مف عالقة إيراف مع حمفاء الكاليات المتحدة كمكقفيا منيـ مثمما حدث
في قطع العالقات مع مصر ،كقد تطكرت العالقات األمريكية اإليرانية كخاصة في عيد
خائمي ،حيث تكرر طرح فكرة الحكار اإليراني األمريكي المشركط كلكف قكل المعارضة
اإليرانية كانت أنشط كذلؾ أفشؿ الفكرة.
العالقات اإليرانية مع اإلتحاد السوفييتي أو روسيا حاليا ،قد تطكرت ما بيف عالقاتمتكازنة كمتشددة إلى أف استقرت عمى عالقات كثيقة حتى بعد سقكط اإلتحاد السكفياتي،
فبالرغـ مف الضغكطات التي تكاجو كالىما مف الكاليات المتحدة إال أف ركسيا تظؿ الحميؼ
األكبر إليراف خاصة في مجمس األمف .
العالقات األوربية –اإليرانية :تطكرت تدريجيا ،كفي عيد خائمي كانت مستقرة منذاستئناؼ العالقات الدبمكماسية التي كانت قد قطعت في كجكد الخميني بعد فتكاه بإصدار
الكاتب البريطاني.
العالقات اإليرانية اإلفريقية :كانت في البداية بيدؼ زيادة النفكذ اإليراني في إفريقياكمحاصرة النفكذ العراقي باإلضافة لمضغط عمى مصر ثـ بعد انفتاح إيراف عمى العالـ
تطكرت إلى عالقات اقتصادية عسكرية كسياسية.2
1

نصيب عتيقة كنمكشي نسريف ،المرجع السابؽ ،ص.16

2

 نيفيف عبد المنعـ مسعد ،مرجع سابؽ ،ص5944
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الفصل الثاني:

يعتبر تأثير البيئة الداخمية كالخارجية عمى عممية صنع القرار اإليراني عالقة طردية
حيث أنو ال يمكف الفصؿ بينيما في ظؿ عممية العكلمة ،تككيف التكتالت االقتصادية
كالمحاكر األمنية –العسكرية كفي حالة إيراف ،فمكقعيا اإلستراتيجي ميـ جدا لذا أصبح
الخارج جزء أساسيا في عممية صنع القرار اإليراني ،كمف ىذا المنطؽ أصبح التقارب العربي
متغي ار مف المتغيرات الخارجية لمجميكرية اإلسالمية.1

1

 نيفيف عبد المنعـ مسعد ،مرجع سابؽ ،ص.41-5945
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الفصل الثاني:

المبحث الثالث :االحتالل األمريكي لمعراق  3002ونظرة إيران بخصوص
ذلك
المطمب األول :أىداف الحصار األمريكي لمعراق . 2003
صممت الكاليات المتحدة األمريكية عمى حماية مصالحيا اإلستراتيجية في المنطقة
ككانت تمؾ المصالح تتمثؿ أساسا في حفظ أمف ككياف الصييكني كسالمتو ,تأميف كجكد
متكاصؿ لمقكات األمريكية في منطقة الخميج العربي مع حماية مصادر الطاقة  ,لذلؾ عممت
الكاليات المتحدة األمريكية عمى تحقيؽ أىدافيا كذلؾ مف خالؿ تدمير القكة العسكرية العراقية
كالسيطرة عمى النفط العراقي.1
باندالع الحرب األمريكية الغير عادلة ضد العراؽ كانت ليا ذرائع كأىداؼ لعبت فييا
المصالح األمريكية لتبرر الغزك كاالحتالؿ ،منيا ما يتعمؽ بكذبة امتالؾ النظاـ العراقي
السابؽ ألسمحة الدمار الشامؿ كمنيا ما يتعمؽ بإيجاد نظاـ ديمقراطي يقكـ عمى أساس
احتراـ حقكؽ اإلنساف كبذلؾ يككف نمكذجا في المنطقة ،2كذلؾ السيطرة عمى عممية النفط
كعمى مخزكنو كبذلؾ تتمكف الكاليات المتحدة مف تكزيع ثركاتيا النفطية عمى حصص سنكية
مع قدرات غير مكتشفة تؤىمو لحماية راية الريادة في السكؽ النفطية .3

1

-ستيفف زيكس ،مستقبل اليندسة السياسية األمريكية في الشرق األوسط( ،القاىرة  :مركز العبرة لمدراسات اإلستراتيجية

1

-يكسؼ حسف يكسؼ العربي ،المتغيرات اإلقميمية في منطقة الشرق األوسط وأثرىا في األمن القومي لدول الخميج

ط، ،)2997، 1ص. 18

العربي(( ،)2013-2003رسالة مقدمة الستكماؿ متطمبات الماجستير في العمكـ السياسية ،كمية اآلداب كالعمكـ) ،جامعة
الشرؽ األكسط ،1025 ،ص. 19

5

-عبد الرحمف عبد الكريـ الستار العتيبي ،العالقات العراقية اإليرانية في ظل االحتالل األمريكي لمعراق -2003

(،2011رسالة ماجستير ،معيد العمكـ السياسية) ،جامعة الشرؽ األكسط ،1022 ،ص.64
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الفصل الثاني:

في فجر  20مارس  , 2003كبعد انتياء الميمة المتمثمة في  48ساعة التي كجييا
الرئيس " كلكر بكش " إلى الرئيس" صداـ حسيف" بمغادرة العراؽ رفقة أسرتو كىك الغرض
الذم رفضو ىذا األخير ،بدأ اليجكـ عمى العراؽ بمختمؼ األسمحة ،حيث طمبت الكاليات
المتحدة األمريكية رسميا  20مارس  2003مف جميع دكؿ العالـ تغمؽ السفارات العراقية في
الخارج كما قامت بتجميد الممتمكات العراقية لدييا باستثناء ممتمكات البعثات الدبمكماسية
قامت بطرد أعضاء في السفارة العراقية بكاشنطف كعدد مف أعضاء الكفد الدائـ لمعراؽ في
األمـ المتحدة ،كىذا كمو خمؼ لمقكانيف الدكلية.1
جاء استخداـ القكة مف قبؿ إدارة الرئيس األمريكي جكرج بكش ضد العراؽ لتبرز ىيمنة
الكاليات المتحدة عمى العالـ ،استغمت ىيئة األمـ المتحدة لتبرير تخميو عف الدبمكماسية
كالتكجو نحك القكة كالحركب التي تعترييا مف أجؿ الحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف ،فقد
كاف تيميش دكر الدبمكماسية كاعتماد مبدأ القكة ىي الفكرة التي استبدليا جكرج بكش االبف
بسياسة الحركب اإلستباقية مف خالؿ التعاكف المتعدد األطراؼ ،إال أف اختيار العراؽ ىدفا
لمتدمير في سياسة جكرج بكش االبف لـ يكف إال مف أىداؼ الكاليات المتحدة األمريكية ضمف
السياؽ اإلستراتيجي ككنيا انطمقت مف مستكيات سياسية تتعمؽ بأىداؼ عالمية كاقميمية
كمحمية ،تقكـ مجتمعة بتككيف اإلستراتيجية الشاممة ليا ،بحيث يرتبط كؿ عنصر اآلخر
كيعتمد عميو بشكؿ مباشر ،يمكف الكقكؼ عند ىذه المستكيات السياسية األربعة اآلتية:

1

محمكد شرفي ،مرجع سابؽ ،ص.13747

السياسة الخارجية األمريكية نحو إيران

الفصل الثاني:
المستوى األول :تأكيد الييمنة األمريكية عالميا.

يستكجب مف الكاليات المتحدة األمريكية السيطرة عمى منطقة الشرؽ األكسط كأكراس يا
ألجؿ الييمنة عمى العالـ ،حيث أف تفكقيا حتى  1998كاف معضال بفعؿ كجكد اإلتحاد
السكفييتي عمى الرغـ مف العالقات السياسية كاالقتصادية التي تربطيا بالشرؽ األكسط ،إال
أف سيطرتيا كانت افتراضية كليست فعمية إلى أف تييأت الظركؼ الخارجية التي سمحت ليا
بالسيطرة عمى منطقة الخميج كبدأت تفرض منيجيا القاضي باعتبار االعتداء أك التعرض
لمنطقة الخميج إعدادا لممصالح الحيكية لمكاليات المتحدة األمريكية.1
كقد كانت نقطة االنطالؽ في خطة الكاليات المتحدة األمريكية لمتحكـ في منطقة الشرؽ
األكسط ،تعتمد عمى نظاـ العقكبات المفركضة عمى العراؽ ..، 1990غير أف ىذا النظاـ
بسرعة تنفيذه كقكتو كالنتائج المترتبة عميو كاف يشير إلى كجكد خطة سابقة لتدمير العراؽ
قبؿ  ،2003إال أف السؤاؿ المطركح يتعمؽ باألسباب الحقيقية الستيداؼ العراؽ ،إذ تكمف
اإلجابة في مكقعو الجيكسياسي إقميميا ككنو يقع في مفترؽ طرؽ لمكصكؿ إلى إيراف مف أجؿ
التعامؿ مع سكريا كاألردف كالبحر المتكسط ،كيصؿ الطريؽ بيف سكريا كاألردف كحكض
الخميج العربي فضال عف الطريؽ الطبيعي مف تركيا إلى الخميج كمف الخميج إلى تركيا ،كما
أف العراؽ تقع في الكسط بيف آسيا كالبحر األبيض المتكسط ،إذ تسعى الكاليات المتحدة
األمريكية إلى السيطرة عمى االقتصاد العالمي ألكراس يا ،األمر الذم يحتـ عمييا فرض
نفسيا ككسيط بيف العراؽ كأكركبا كالصيف –الدكؿ التي تشيد صعكدا مثم ار – لذا تأتي
المنافسة مف أجؿ الحصكؿ عمى النفط لضماف ديمكمة ىذا الصعكد كبالنظر لعدـ تحقيؽ
نظاـ العقكبات المفركض عمى العراؽ نتائجو المرجكة ،فقد جاءت المساعي األمريكية
بالتنسيؽ مع عدد مف الصياينة كالمنفذيف مف السياسييف العامميف في بعض الشركات الكبرل
الذيف اقترحكا مشركع القرف األمريكي الجديد ،حيث أنيـ انيكا عالـ متعدد األطراؼ باعتباره
1

 مكتبة جيمي كارترا..ت مكقع إلكتركنيhttp://jimmycarterlibrary,org :48
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الفصل الثاني:

مرادفا لمنظاـ العالمي الجديد مف أجؿ السيطرة الكاممة عمى منطقة الخميج باالعتماد عمى
التفكير بكجكد عسكرم فعمي في المنطقة بشكؿ داعـ كىنا كانت الحرب مع العراؽ تدفع
األمريكاف نحك التكاجد في الخميج حتى دكف قضية النظاـ العراقي.1
المستوى الثاني :تنفيذ اإلستراتيجية األمريكية تجاه الشرق األوسط.
مف بيف الطرؽ العديدة التي ركزت عمييا الكاليات المتحدة األمريكية ألجؿ عدـ قياـ
تقارب ما بيف الدكؿ العربية ،نجد الدعـ المستمر لمكياف اإلسرائيمي ككاف ذلؾ سكاء مف
خالؿ شف الحركب االستعمارية الفدرالية ضد الشعب الفمسطيني أك مف خالؿ المساكمة مع
المصالح السياسية األمريكية ،فمف بيف تمؾ الطرؽ إضعاؼ التضامف العربي كالكطني ،الذم
تعمؿ مف خاللو عمى التأميف مف أجؿ استمرار التعتيـ الداخمي لمدكؿ العربية كالطريقة
األخرل تتمثؿ في تحطيـ اإلنجازات التنمكية العربية تمييدا لفرض عكلمة الشركات
األمريكية.
المستوى الثالث :التواجد الفعمي في منطقة الخميج العربي.
نظ ار الرتكاز منطقة الخميج عمى العديد مف األبعاد التي جعمتيا منطقة ذات أىمية
إستراتيجية لدل الكاليات المتحدة األمريكية ,ك بيذا نظرت الكاليات المتحدة إال أف صيانة
األمف كالمحافظة عمى االستقرار في ا لخميج ليست مسألة إقميمية فحسب بؿ ىي مسألة
تحظى باىتماـ كبير لدل النظاـ العالمي الجديد الذم اتخذ أدكات ميمة في تنفيذ
اإلستراتيجية األمريكية كنذكر منيا استخداـ القكات المسمحة في منع السياسات اليادفة لتغيير
األكضاع القائمة في المنطقة ،فقامت بالمجكء إلى استخداـ العزؿ االقتصادم كالسياسي تحت
مظمة األمـ المتحدة ضد العراؽ كايراف لمنعيا مف فرض أية تغييرات في بنية النظاـ اإلقميمي

 -1يكسؼ حسف ،يكسؼ الغربي ،مرجع سابؽ ،ص.52-50
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الفصل الثاني:

الفرعي في الخميج كالتحكـ في برامج التسميح ،التنظيـ الدفاعي كاألمني ،ربط المنطقة
.

باالقتصاد العالمي ،ثـ ضماف أمف إسرائيؿ كدمجيا في إقميـ الشرؽ األكسط

فالطرؽ الرئيسية التي اعتمدتيا الكاليات المتحدة األمريكية لسياستيا اإلقميمية تجاه
المنطقة كانت تسعى إلى التأكد أف العالـ العربي ال ينجح في تحقيؽ القدر المطمكب مف
التنمية االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالعسكرية ،التي بشأنيا السماح لو باالستفادة مف
مكارده الطبيعية اليائمة كالثركات التي تمكنو مف ممارسة سيادتو الكاممة حيث أف الكاليات
المتحدة ركزت عمى الحفاظ بعدـ االستقرار في العراؽ ،فتدىكر عالقاتو مع جيرانو يعني
تدىكر عالقات التعاكف في المنطقة بأسرىا فاعتمدت التدمير الخالؽ الذم ىك الحالة
الكسطى بيف التدمير الشامؿ كعدـ التدمير بما أنيا ال تريد االستقرار في إيراف كسكريا كلبناف
كال حتى المممكة العربية السعكدية.
المستوى الرابع :تحقيق المصالح األمريكية في العراق.
أدرؾ منظرك مشركع القرف األمريكي الجديد  1997أف الحالة التي ال بد أف يككف
عمييا العراؽ تبدأ بالقضاء عميو ،كمع التحدم الذم أبداه العراؽ في مكاجية الكاليات المتحدة
األمريكية خالؿ القرف الجديد كاف لزاما عمى الكاليات المتحدة األمريكية عدـ تفكيت تمؾ
الفرصة ،حيث تعيش اإلدارة األمريكية خطر كجكد أعباءىا مف الرأس الماؿ الذم تراكـ
.

عمييا مف جراء االستثمارات العسكرية كانجازات السياسة الخارجية لإلدارات السابقة

فاالستيداؼ األمريكي لمعراؽ ليس حديث كالذيف يعتقدكف ذلؾ ىـ كاىمكف حيث
أكردت تقارير سرية أمريكية ،أف مف الضركرم جدا عرقمة القيادة السياسية العراقية عف أم
مف األىداؼ العراقية ،كضركرة تحجيـ نفكذىا السياسي كاالقتصادم تحديدا ،كمنع امتداد
النفكذ العراقي إلى داخؿ منظمة األكبؾ ،كيالحظ أف ىذا الكالـ يتردد منذ .11981
 -1الفاتح كامؿ ،الحروب األمريكية الجديدة ،األىداف المعمنة والخفية ،ط( ،2القاىرة ،)1003 :ص.76
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الفصل الثاني:

كاف أصحاب مشركع القرف األمريكي الجديد يطالبكف بزيادة اإلنفاؽ الجديد عمى
الدفاع كالسياسة الخارجية ،مف أجؿ التأثير كالحد مف كعكد المزايا التجارية قصيرة المدل
التي كانكا يركف فييا أنيا تيدد االعتبارات اإلستراتيجية لبمدىـ ،حيث نجد بركز ديؾ تشيني
رئيس شركة ىاليبرتكف النفطية  1999كالتي أصبحت مف أكبر الشركات العاممة في العراؽ
بعد عاـ  ،2003حيث رسـ سياسة شركتو عمى اعتبارات الكاليات المتحدة األمريكية ستحتاج
بحمكؿ عاـ  2010إلى  50مميكف برميؿ إضافية يكميا.
كمع امتالؾ الشرؽ األكسط ثمثي نفط الغاز بأرخص األسعار عمد ديؾ تشيني مع
عدد مف دعاة فكر المحافظيف الجدد لالستفادة مف تمؾ الجائزة لكف رغـ حرص تمؾ الشركات
عمى الحصكؿ عمى النفط مف تمؾ المنطقة إال أف التقدـ كاف بطيئا كمع حمكؿ عاـ 2000
بدأ أصحاب مشركع القرف األمريكي الجديد يفقدكف صبرىـ جراء عدـ االمتثاؿ لألفكار التي
سبؽ كأف عرضكىا عمى الرئيس ببؿ كمنتكف ،1998التي طالبك فييا بانتظار الفرصة
لإلعالف عف اإلستراتيجية األمريكية كأصدقاءىا كحمفاءىا في العالـ ،بعد الكشؼ عف
التطكرات الكبيرة في مجاؿ األسمحة الكيمائية كالصكاريخ طكيمة كمتكسطة المدل القادرة عمى
حمؿ الرؤكس النككية ،البيكلكجية كالصكاريخ المضادة ،إذ كاف مف بيف المكقعيف عمى ذلؾ
الخطاب ديؾ تشيني كركنالد رامسفيمد كريتشارد ببؿ ككلفكيتر.
كما أف قدرة ا لعراؽ عمى تحدم الكاليات المتحدة كانت مبنية عمى استخدامو
المناكرات في المنطقة التي تيدد األساس الذم يعتمد عميو االقتصاد األمريكي ،فكاف العراؽ
مف بيف الدكؿ التي لـ تساكـ في قضية الصراع العربي اإلسرائيمي كامتنع عف التحاكر معيا
كما أنو نجح بإطالؽ صكاريخ بعيدة المدل عمى إسرائيؿ أثناء حرب الخميج الثانية ،كأنو البمد
الذم استخدـ نفطو مف أجؿ التقدـ كساعد بمدانا فقيرة في آسيا كافريقيا كالعالـ العربي ،بذلؾ
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الفصل الثاني:

أصبح البمد القادر عمى تحدم اإلمبريالية التي كانت منتصرة في كؿ مكاف مف العالـ كبذلؾ
جرل إصدار قرار التخمص مف النظاـ السياسي العراقي.1
كحسب قكؿ( أنتكني زيني) الرئيس السابؽ لمقيادة الكسطى األمريكية التي نفذت غزك
العراؽ حيث قاؿ" :إن المثقفين الييود المعروفين بالمحافظين الجدد ىم من أشعل حرب
العراق خدمة إلسرائيل" كحدد ثالثة أسماء بارزة ىـ (بكؿ ككلفكفتير) نائب كزير الدفاع
األمريكي لشؤكف التخطيط أثناء غزك العراؽ ،قد سبؽ كأف شارؾ في صياغة الكثيقة
المعركفة باسـ "عقيدة بكش" التي تمخص الحركب اإلستباقية التي تبناىا الرئيس األمريكي
أما الشخصية الييكدية الثانية فيك ( دكجالس فيت ) مسئكؿ السياسة الدفاعية أثناء غزك
العراؽ كالشخصية الييكدية الثالثة مف المحافظيف الجدد الذيف ذكرىـ الجنراؿ زيني ،ىك
ريتشارد بيؿ ) كقد شغؿ منصب رئيس مجمس السياسة الدفاعية التابع لك ازرة الدفاع األمريكي
منذ  2001إلى  2003كقد أبعد مف منصبو عمى خمفية ما يشير عف تكرطو بتمقي عمكالت
مف قبؿ إسرائيؿ عف صفقات سالح بمميارات الدكالرات مف بينيا تطكير الطائرة البحرية
اإلسرائيمية (الفي).
فقد كانت قناعة ىؤالء أف سقكط صداـ حسيف سيبدؿ صكرة أكضاع المنطقة العربية
كيمكف النفكذ األمريكي فييا بصكرة مطمقة ،كمف ثـ اتخذكا مف أكذكبة "أسمحة الدمار الشامؿ"
ذريعة مميمة رغـ أنيـ يعممكف أف صداـ حسيف ال يممؾ تمؾ األسمحة ،ألجؿ إقناع الشارع
األمريكي بأحقية ىذه األكذكبة أخرجكا حممة إعالمية صاخبة عف طريؽ محطات ،مؤسسات
كمراكز ،ككاف ركبرت جكزيؼ المسئكؿ في اإلدارة األمريكية المعركؼ بعالقاتو الكطيدة مع
مؤسسات األبحاث المكالية إلسرائيؿ كمركز "فرانؾ غافيتي لمسياسة األمنية" الذم كضع
خطاب بكش عاـ 2003ـ عف حالة اإلتحاد الخبر الكاذب الخاص بشراء العراؽ اليكرانيكـ

1

 يكسؼ حسف ،يكسؼ الغربي ،مرجع سابؽ ،ص.53-5452
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الفصل الثاني:

مف النيجر ،كىي األكذكبة التي أقنعت الككنغرس كالرأم العاـ بضركرة شف الحرب ضد نظاـ
صداـ حسيف.1
فتعدد الذرائع األمريكية لتبرير غزكىا لمعراؽ في 2003ـ ،كانت تشير إلى أسباب غير
حقيقية شممت دكافع كأىداؼ انتقامية شخصية متأصمة لدل عائمة بكش بحيث ينيي االبف ما
بدأه األب عاـ 1991ـ

.

فجكرج بكش االبف يحمـ بإكماؿ ما فشؿ فيو كالده عاـ 1991ـ كىك اإلطاحة بالنظاـ
العراقي ،حيث يريد العكدة ىذه المرة إلى كرسي الرئاسة ليس نتيجة لالنتخابات كاألصكات
المشككؾ فييا ،بؿ عف طريؽ تحطيـ العراؽ كىك الحمـ الذم تكسرت فيو طمكحات كالده.2
لكف يبقى الدافع المنطقي كاألبرز لعممية الغزك كاالحتالؿ األمريكي لمعراؽ ىك ما
يتمثؿ بالحرص األمريكي عمى السيطرة عمى المكارد البشرية الضخمة بكؿ ما تعنيو مف
أىمية إستراتيجية عمى الصعيد الداخمي كالخارجي لمكاليات المتحدة األمريكية التي ترتبط
بالكجكد اإلسرائيمي في منطقة الشرؽ األكسط كما يمثمو ف بؤرة ضد التطمعات العربية لجمع
شمؿ أبناء األمة ضمف نطاؽ إقميمي يقكـ عمى جمع مصالح األمة العربية ،كما أف الكاليات
المتحدة ترل أف احتالليا لمعراؽ سيحقؽ لميا تكاجد في منطقة الخميج العربي مف أجؿ الحفاظ
عمى تكازف القكة بيف دكؿ اإلقميـ بعد خركج العراؽ مف ىذا التكازف كعدـ السماح ببركز إيراف
كقكة رئيسية في المنطقة مف حيث القدرات العسكرية أك التكنكلكجيا ،بما يسمح ليا بتيديد
جيرانيا أك تحفيزىا عمى استخداـ القكة أك التيديد بيا ضد الدكؿ النفطية في الخميج
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-عمي عبد العاؿ مرجع سابؽ.
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الفصل الثاني:

المطمب الثاني  :نظرة إيران لالحتالل األمريكي لمعراق.
يعد المكقؼ اإليراني ىاما في تحديد شكؿ الحؿ القائـ ليذه األزمة العتبارات شتى
منيا ما يضؿ بالجغرافيا ،كمنيا ما يتمثؿ بالصيغة التي ستصؿ إلييا النخبة اإليرانية الحاكمة
بشأف تكظيؼ المكقؼ الراىف كال سيما حاجة الغرب كالكاليات المتحدة إلى تحسيف عالقاتيـ
مع إيراف لمحصكؿ عمى مكاسب اقتصادية كسياسية دكلية كأخي ار مدل قبكؿ النخبة اإليرانية
لتغيرات معينة في الخريطة السياسية في الخميج.
لكف رغـ التنازالت العراقية إليراف إال أف مسألة الخكؼ مف الثكرة العراقية يثير بعض
الشؾ كالتساؤالت ،حيث أف إحدل الصحؼ اإليرانية عبرت عف ذلؾ عندما قالت أف " رجال
يستدير فجأة بزاكية  180درجة يمكف أف يتغير فجأة في االتجاه المعاكس ،كأف المضطريف
عقميا ىـ كحدىـ الذيف يتصرفكف عمى ىذه الشاكمة" كذلؾ في تاريخ .11990/08/20
عمدت إيراف إلى اتخاذ مكقؼ الحياد اإليجابي في الحرب األمريكية عمى العراؽ فيي لـ
تقابؿ القكات األمريكية كلـ تعرقؿ عممياتيا في نفس الكقت ، 2كما لـ تقدـ التسييالت في
الكقت نفسو كلـ تقاتؿ إلى جانب النظاـ العراقي كلـ تسمح لمقكل العراقية المؤيدة ليا مثؿ
(فيمؽ بدر التابع إلى المجمس األعمى لمثكرة اإلسالمية في العراؽ) ،بالقياـ بأم عمميات ضد
النظاـ كجنكده في أثناء الحرب إذا ما اندلعت كىذا مبرر إعالف إيراف غمؽ حدكدىا مع
العراؽ قبؿ اندالع الحرب

. 3

1

-عبد الرحماف الكريـ -عبد الستار العتيبي ،مرجع سابؽ ،ص. 22

2

قاسـ أسماء أمينة ،مرجع سابؽ ،ص.87-86

3

 -طالؿ عتريسي ،النتائج والتداعيات إيرانيا في إحتالل العراق وتداعياتو عربيا ،إقميميا ودوليا ،بحكث كمناقشات الدكرة

الفكرية التي نظميا مركز دراسات الكحدة العربية( ،بيركت :مركز مركز دراسات الكحدة العربية ،)1004 ،ص.432
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الفصل الثاني:

كانت إيراف تديف مبدأ الحرب كتعمف رغبتيا في عدـ المجكء إلى الحرب ،ك لكف في
الحقيقة كانت مع نياية النعت في العراؽ ليس حبا في النظاـ العراقي الذم طالما عبرت
إيراف عف سركرىا برحيؿ النظاـ العراقي ،1بؿ قمقا مف األكضاع الجديدة التي تنذر بتطكيقيـ
بعد انتشار القكات األمريكية في العراؽ بعد أفغانستاف كال سيما أف الكاليات المتحدة لـ
تحقؽ أىدافيا في تغيير أنظمة المنطقة كبشكؿ أدؽ النظاـ العراقي ،كما أف إيراف عمى دراية
أف كاشنطف تريد اإليقاع بيا كلف تكفر أم ذريعة إلحكاـ الطكؽ ليا ،إضعاؼ قدراتيا
كتيميش دكرىا كضربيا إذا ما أمكنيا ذلؾ.2
حاكلت إيراف أف تتدخؿ في الشأف العراقي مف خالؿ جعؿ سياستيا متكافقة مع
السياسات األمريكية في الكثير مف جكانبيا 1كقامت بدعـ حمفاءىا السياسييف كقكاتيا
المكجكدة في العراؽ كتشجيع المرجعيات الشعبية لمكصكؿ إلى الحكـ باألغمبية الشيعية بعد
 2003فقد أزالت الكاليات المتحدة بمساعدة حمفاءىا حككمتاف إقميميتيف كانتا تنافساف إيراف
كىما أفغانستاف كالعراؽ كبذلؾ حؿ محميا نظاماف سياسياف ضعيفاف تؤثر عمييما إيراف
بشكؿ مباشر أك غير مباشر ،مف ىنا تبيف مدل النفكذ اإليراني في العراؽ كسيطرتيا عمى
جنكب العراؽ كالدخكؿ في مجاالتو السياسية كاالجتماعية كاألمنية.3

1

قاسـ أسماء أمينة ،مرجع سابؽ.

2

طالؿ عتريسي ،مرجع سابؽ ،ص.431-432

3

عبد الرحماف عبد الكريـ ،مرجع سابؽ ،ص .71
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الفصل الثاني:

لقد كاجيت إيراف عدة احتماالت بعد الحصار األمريكي عمى العراؽ  2003كالتي
تتمثؿ في:
 أف تصؿ لمحكـ حككمة معادية إليراف كمكالية لمكاليات المتحدة األمريكية مما يشكؿخط ار ليا .
 أف تصؿ حككمة عراقية مستقرة مركزية تجابو الطابع الديني لمدكلة اإليرانية. لذلؾ عممت إيراف عمى إيجاد حككمة عراقية بأغمبية شعبية معقكلة مما يشكؿ كرقةضغط ميمة في يد إيراف لمتعامؿ مع الكاليات المتحدة األمريكية.1
بدأت إيراف تحرص بصكرة كبيرة عمى التدخؿ في الشؤكف العراقية كذلؾ بيدؼ التحكـ
في تكجيات كسياسة العراؽ دكف إرجاعو لعاتؽ كلممصالح اإليرانية كذلؾ بعد سقكط النظاـ
السابؽ في العراؽ كمف بيف الكسائؿ التي اعتمدتيا لمكصكؿ إلى مبتغياىا ،كسعت إلقامة
نظاـ سياسي شعبي مف أجؿ بمكرة ما يسمى ب "اليالؿ الشيعي" كعممت عمى التأثير في
العممية السياسية في العراؽ ،إبقاء االحتالؿ األمريكي في العراؽ ألطكؿ فترة كما قامت
بعالقات كطيدة مع القكل العراقية كذلؾ لمكاجية أم أعداء قد تتخذه السياسات األمريكية
اتجاىيا.
بدأ تغمغؿ القكة اإليرانية في العراؽ في ظؿ الرئيس اإلصالحي" محمد ألخاتمي" كتزايد
في ظؿ المحافظ" محمكد أحمد نجاد" ،عممت إيراف عمى التدخؿ في السياسات الداخمية
كالخارجية لمعراؽ كذلؾ عف طريؽ الضغط عمى الحمفاء السياسييف في السياسة كبناء األجيزة
السياسية كاألمنية بما يتكافؽ مع مصالح إيراف اإلستراتيجية ،كجعؿ العراؽ ساحة تصفية

1

-عبد الكريـ العمكجي ،الصراع عمى العراق من االحتالل البريطاني إلى االحتالل األمريكي ،ط( ،1القاىرة  :الدار

الثقافية ،)1007 ،ص .252
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الفصل الثاني:

حسابات مع الكاليات المتحدة مف أجؿ منع الزحؼ األمريكي في المنطقة الذم يشكؿ تيديدا
إليراف.
تغيرت العالقات ككاقع العراؽ في 2008كذلؾ كمو انعكس عمى نفكذ إيراف ،حيث أنو تـ
عقد اتفاقية بكرستمكرث كىي اتفاقية أمنية أمريكية في العراؽ ،قد كاف مكقؼ إيراف الرفض
حيث تنكعت المعارضة اإليرانية مف خالؿ تعدد التصريحات المناىضة كالمنددة ،إال أف
أبرز ما فييا ىك التحريض عمى مقاكمة االتفاقية عندما دعا" عمي الريجاني "رئيس البرلماف

اإليراني الجديد العراقييف إلى أف " يقاوموا بشجاعة كما قاوموا االحتالل " ،بحسب قكلو
مضيفا" أن انسحاب المحتمين في إشارة القوات األمريكية ىو السبيل الوحيد لضمان أمن
العراق " أما أحمد خاتمي فقد انتقد بعض النقاط التي يبدك أف االتفاقية التي لـ يعمف عف
بنكدىا لحد اآلف قد تضمنتيا كمف بينيا احتفاظ القكات األمريكية باإلشراؼ عمى ك ازرتي
الدفاع كالداخمية لعشر سنكات مقبمة ،إضافة إلى عدـ محاكمة العسكرييف األمريكييف
كمكظفي الشركات العاممة لحساب الجيش األمريكي.1
قاـ" رياف كككر" السفير األمريكي في العراؽ منذ جانفي  2007بمـ إيراف بالعمؿ عمى

تعقيد المحادثات حكؿ االتفاقية حيث قاؿ " :بالنسبة لالنتقادات من الجيران خصوصا إيران
أعتقد أنيا تيدف إلى جعل المفاوضات صعبة " ،بعدىا تكيفت إيراف مع االتفاقية كرحبت
بيا حيث أنيا ستحقؽ ليا مكسبا في مكاجيتيا مع إدارة الرئيس الجديد اكباما ،حيث أنو مف
المتكقع أف تنتيج إدارة اكباما منيجا مختمفا عف إدارة بكش فيذا يعتبر رسالة حسف نية اكباما
بأمؿ فتح مجاؿ لمحكار كالتخفيؼ مف الضغكط التي مارستيا إدارة بكش

2

1

اإلتفاقية األمنية  :بورستوت ،أمريكية في العراق 09 ،جكيمية  ،1008تاريخ اإلطالع  ،1026-07-17مكقع االنترنيت

2

قاسـ أسماء أمينة ،مرجع سابؽ ،ص.89

www.swissinFox ch/ara/6711626/ :
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المبحث الرابع :مسيرة البرنامج النووي اإليراني ودوافع إيران المتالكو.
المطمب األول  :مسيرة البرنامج النووي اإليراني.
تعكد الجيكد اإليرانية لمحصكؿ عمى الطاقة النككية إلى عدة عقكد في عيديف مختمفيف،
في إطار ما يعرؼ بالبرنامج النككم حيث كاف األكؿ في ظؿ الحكـ الممكي أياـ الشاه
 1957إلى  1979كالثاني بعد كقكع الثكرة اإلسالمية كما يزاؿ قائما حتى يكمنا ىذا.
كقد فضمت بيف العيديف فترة تعميؽ لمبرنامج مف جانب القادة اإلسالمييف ،حسب
مكقفيـ الديني السمبي منو ،كقد تعزز ىذا المكقؼ بفتكل أصدرىا آية اهلل خامنئي بمنع إنتاج
األسمحة النككية بأم شكؿ ،ككجد ىذا المكقؼ انعكاساتو بتعطيؿ البرنامج النككم كالغاء
صفقات األسمحة كالمشاريع الصناعية المرتبطة بو ،كاستمرت ىذه السياسة لخمسة أعكاـ بعد
الثكرة  ،1984عندما قامت العراؽ بضرب مفاعالت بكشير كبركز شعكر اإليرانييف بتعاظـ
القكة العراقية ،إذ أدرؾ قادتيـ أىمية بناء قكة نككية. 1
كعمى ىذا األساس يمكف تقسيـ دراسة البرنامج النككم اإليراني إلى ثالثة مراحؿ في
األكلى تـ كضع أسس البرنامج كقكاعده كالثانية جرل فيو تشغيمو بشكؿ فاعؿ ،كاألخيرة حيف
تـ تطكيره كتحديثو بشكؿ مثير لمجدؿ.2

1

-عبد الكىاب لكصيؼ ،دور الوكالة لمطاقة الذرية في إدارة الممف النووي اإليراني( ،رسالة ماجستير ،كمية الحقكؽ

كالعمكـ السياسية جامعة الحاج لخضر ،)1025 1021 ،ص. 93

-1كساـ الديف العكة ،دور الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في الرقابة عمى الطاقة النووية لألغراض السممية( ،رسالة
دكتكراه ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية) ،دمشؽ ،ص420
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الفصل الثاني:
-مرحمة التأسيس.1111-1151 :

تتميز ىذه المرحمة بالتداخؿ في مككناتيا ،كتبرز فييا ثالث محطات رئيسية تتمثؿ:
البدايات األولى تم إنشاء منظمة الطاقة الذرية إليران كما ارتبط بيا مف جيكد مفناحية أخرل ،كجيكد الحككمة اإليرانية مف جية ثالثة كبالتالي سكؼ نتطرؽ إلى إبراز ىذه
المحطات الثالثة فيما يمي:
أ-البدايات األولى:
كانت متكاضعة في 1958ـ كبدعـ مف الكاليات المتحدة عندما حصمت منيا عمى
مفاعؿ نككم بحثي بقدرة  5ميغاكاط كعدة كيمكغرامات مف اليكرانيكـ المخصب ،بعض
المساعدات الفتية بمكجب برنامج الذرة مف أجؿ اإلسالـ .
كانت أكؿ منشأة نككية ضخمة بناىا الشاه في طيراف مركز البحكث النككية التي
تأسست في  1967بجامعة طيراف كقد كانت لممفاعؿ النككية الخمسة ميغاكاط قدرة عمى
إنتاج  600غراـ مف البمكتكنيكـ سنكيا مف الكقكد النككم المستيمؾ ،كما أنشأت باالتفاؽ مع
فرنسا شركة أكركديؼ لبناء مفاعؿ لتخصيب اليكرانيكـ في خكزستاف ،عقدت اتفاقية مع
شركة سيمنز األلمانية إلقامة مفاعؿ نككم في بكشير كقد ساندت" إسرائيؿ " ىذا التكجو
كجرل التعاكف بيف لجاف الطاقة في معيد كزامف كمركز البحكث في جامعة طيراف لتطبيؽ
البحكث النككية في مجاالت الزراعة كالطب ،كما أجرل العديد مف البحكث عمى المنتجات
االنشطارية.1

1

-John Large, IRANS spetential to Develop Nuclear weapons Technology and Materials,(Abu Dhabi:
CSSR,2007,pp,17-18.

-1ىاشـ أجريد الخكالدة ،السياسة األمريكية اتجاه أزمة البرنامج النووي اإليراني ( ،2012- 1991رسالة ماجستير ،معيد
العمكـ السياسية ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية) ،جامعة الشرؽ األكسط ،1025 ،ص.13

3- John Large, op .cit-p 18.
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الفصل الثاني:

كقعت إيراف معاىدة حظر االنتشار النككم جكيمية 1968بعد التصديؽ عمييا مف قبؿ
مجمس الشكرل كمضيت بتاريخ  1970بتنفيذ المادة الرابعة مف المعاىدة كالتي تنص عمى:
"الحؽ غير القابؿ لمتصرؼ في تطكير البحكث كانتاج كاستخداـ الطاقة النككية ألغراض
سممية يقترح دكف تمييز كالحصكؿ عمى المعدات كالمكاد كالمعمكمات العممية كالتكنكلكجية". 1
في سنة  1974تـ إنشاء منطقة الطاقة الذرية إليراف لإلشراؼ عمى تنفيذ البرنامج
النككم،ك ألحقت بالقصر اإلمبراطكرم لتككف تحت إشراؼ الشاه نفسو ،خصصت ليا ميزانية
قدرت بنحك  30مميكف دكالر كأنشئ في تمؾ السنة مركز أمبرآباد لمبحكث النككية في طيراف
كحصمت في السنكات التالية عمى كميات مف نظائر اليكرانيكـ المشعب المعركفة بي "الكيؾ
األصفر" مف جنكب إفريقيا.
ب-جيود منظمة الطاقة الذرية إليران.
تبذؿ منظمة الطاقة الذرية اإليرانية جيكدىا فيما يتعمؽ بالنشاط النككم عمى مستكييف
،حيث يدكر األكؿ حكؿ تنظيـ عمؿ منشآت البرنامج النككم كيتعمؽ الثاني بتسييؿ عممو
مف خالؿ التعاكف مع المؤسسات الدكلية ،فقد قامت كما تزاؿ إلى يكمنا بتشغيؿ منشآت
عديدة في أنحاء إيراف بما فييا مركز طيراف لمبحكث النككية ،مركز البحكث النككية في
الزراعة كالطب ،مركز بحكث المعادف كالتعديف ،اإلشراؼ عمى المنشآت التشغيمية التي تقكـ
بمعالجة اليكرانيكـ كانتاج الكيؾ األصفر ،تحكيؿ اليكرانيكـ كتصنيع الكقكد ،تخصيب
اليكرانيكـ ،كذلؾ اإلشراؼ عمى منشآت تضـ بحكث تشغيمية ،محطة لمماء الثقيؿ كاعداد
المفاعالت الجديدة لمتشغيؿ.2

-2قاسـ أسماء أمينة ،مرجع سابؽ ،ص. 92
1

عطا محمد زىرة ،البرنامج النووي اإليراني ،ط( ، 2بيركت-لبناف :مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستثمارات ،)1023 ،ص2
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أبرمت المنضمة مجمكعة مف العقكد مع مؤسسة كرأفت كيرؾ األلمانية لبناء مفاعميف
نككييف في بكشير ،أحدىما بقدرة  1.300ميغاكاط كاألخر بقدرة  1.200ميغاكاط ،يعمالف
بالماء الثقيؿ المضغكط ،كما كقعت عقدا مع مؤسسة الستكف الفرنسية لبناء أربعة مفاعالت
نككية جديدة كقامت شركات أمريكية ببناء خمسة مفاعالت أخرل ،كما كقعت اتفاقا مع
معيد ماساشكست التكنكلكجي األمريكي في  1975لتكفير كتدريب عدد مف الميندسيف
المتخصصيف كالتزمت الكاليات المتحدة بتزكيد إيراف ب  8مفاعالت نككية تصؿ قدرتيا إلى
 8آالؼ ميغاكاط كتزكيد عدد مف المفاعالت النككية اإليرانية بالكقت الالزـ ،ك مف الميـ
اإلشارة إلى أف المشركع النككم اإليراني بدأ يأخذ طريقو في إنتاج الطاقة الكيربائية.
ج -بروز الجيود الرسمية لوضع أسس البرنامج.
ألجؿ تأسيس البرنامج النككم قامت الحككمة اإليرانية بجيكد كبيرة كذلؾ تـ سكاء
بإبراـ العقكد مع الشركات األجنبية إلنشاء المفاعالت النككية أك عف طريؽ شراء المكاد
كالتجييزات الالزمة لمتشغيؿ ،كمف بيف كؿ تمؾ الجيكد سنتطرؽ إلى اإلشارة لبعض األمثمة
عف تمؾ الجيكد كىي كالتالي:
قامت بالتفاكض مع الشركة الفرنسية فاراماتكف إلنشاء محطة نككية في دار خكيف
في األىكاز ،تعمؿ بالماء الخفيؼ بطاقة  900ميغاكاط كذلؾ سنة  ،1975تـ التكقيع عمى
اتفاؽ مع الكاليات المتحدة ينص بتزكيد إيراف بالكقكد المخصب ل ػ ػ  8مفاعالت .
فطمكح شاه إيراف يدفعو قدما في تنفيذ البرنامج النككم اإليراني ،حيث استطاع بناء 23
مفاعال نككيا إلنتاج الطاقة الكيربائية لمدة قصيرة كذلؾ تحت تصرؼ الكاليات المتحدة
األمريكية ،إال أف العقد الذم أبرمو الشاه مع الشركة األلمانية كرافت ككرؾ سنة  1975قد
سبب إزعاجا لمكاليات المتحدة األمريكية ككاف فحكل العقد ىك بناء مفاعؿ نككم في منطقة
بكشير ب ػ ػ ػ  1200ميغاكاط بتنفيذ شركة سيمنز األلمانية ،كقد قاـ الشاه فيما بعد بتكقيع
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معاىدة مع معيد ماساشكست التكنكلكجي لتدريب  800ميندس كفتي إيراني إلدارة كتشغيؿ
مفاعؿ بكشير عند االنتياء منو كذلؾ كمو إلرضاء الكاليات المتحدة األمريكية.1
ساعدت إيراف عكامؿ متعددة لمتعجيؿ ببرنامجيا النككم مف أىميا الدكر المككؿ إلييا في
منطقة الخميج مف طرؼ الكاليات المتحدة األمريكية ككذلؾ خشية تنامي الكجكد السكفييتي
في المنطقة العربية في ظؿ التغيرات الخطيرة التي كانت تجرم في الكطف العربي.2
لكف الكاليات المتحدة األمريكية رغـ دعميا لجيكد الشاه في الييمنة عمى منطقة
الخميج ،إال أف الكاليات المتحدة كانت تراقب تطكرات البرنامج النككم اإليراني كتحرص عمى
ىدفو السممي فقط كالتدخؿ إلنياء ألية نية لتطكير أسمحة نككية ،حيث أنيا أثناء مكاجيتيا
لتحديات الشاه بعقد اتفاقيات مع اليند كفرنسا كبالتالي الستفتاء عمى الخبرة األمريكية،
أرسمت ممثؿ كزراء الخارجية سدني سكبر لمتفاكض مع الشاه بخصكص البرنامج النككم
اإليراني في أكتكبر ،1977حيث تـ االتفاؽ عمى إلغاء كؿ المعاىدات القائمة بيف إيراف
كالدكؿ األخرل ،يشترط أف تقكـ أمريكا بتزكيدىا بثمانية مفاعالت إلنتاج الكيرباء كتـ التكقيع
عمى شراء تمؾ المفاعالت كتزكيد إيراف بكؿ ما تحتاجو ىذه المفاعالت بما في ذلؾ الكقكد
النككم ككيفية تطكير مكاده األساسية في جكيمية 1978ـ إال أف ىذا العقد لـ ينفذ كصادرت
الكاليات المتحدة مبمغ  8مميارات كجزء مف سعر المفاعالت التي تـ التعاقد عمييا بعد نجاح
الثكرة اإليرانية ضد الشاه كالغاء رئيس الكزراء حينذاؾ ميدم برز كاف العقيد . 31979
لقد أعتمد البرنامج النككم اإليراني أساسا عمى برامج األبحاث في مكاقع مف أىميا:

1

-عصاـ نايؿ المجالي ،تأثير التسمح اإليراني عمى األمن الخميجي منذ الثورة اإلسالمية ( . 2979رسالة استكماؿ

2

-عاصـ نايؿ المجالي ،مرج سابؽ ،ص.37-36

3

 -عطا محمد زىرة ،مرجع سابؽ ،ص.12

لمتطمبات الحصكؿ عمى الماجستير في العالقات الدكلية) ،جامعة مؤتة ، 1007 ،ص.36
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مركز طيراف لألبحاث في أمريكا كمركز لألبحاث في أمبرآباد كمركز جاريف حكؿ األبحاث
كالتحكيؿ ،مركز دكمند ألبحاث فيزياء البالزما ،كمركز جامعة الشريؼ لمبحكث النككية،
مركز يكناف لمبحث كالتطكير كطمؾ مركز معالـ كالية لمبحكث النككية ،كمنشأة كرج لألبحاث
كيضـ مكاقع نككية أخرل مكزعة عمى أماكف مختمفة في البالد كأىميا منشأة فـ ،مصنع
جيياف ،مفاعؿ خكستاف كشركة كالم فقد بات لدل إيراف تمؾ المعامؿ التي تسمح ليا
المتالؾ دكرة كقكد متكاممة لبرنامجيا النككم تمثؿ :مناجـ اليكرانيكـ ،معمؿ معالجة خاـ
اليكرانيكـ ،معمؿ إنتاج الكيؾ األصفر ،معمؿ تحكيؿ اليكرانيكـ ،معمؿ تخصيب اليكرانيكـ
ككذلؾ معمؿ صناعة الكقكد.
مرحمة التشغيل2004-1114 :
تتضمف ىذه المرحمة عدة خطكات أساسية يمكف التمييز مف بينيا ثالثا بصكرة رئيسية
كىي انطالؽ العمؿ في البرنامج النككم بصكرة فعمية ،تكسيع البنية التحتية لمبرنامج ،كأخي ار
الدفع إلى األماـ بمجاالت البحث كالتطكير كال بد مف اإلشارة إلى ىذه الخطكات عمى التالي:
ا-انطالق العمل في البرنامج بصورة فعمية.
تميزت ىذه المرحمة باىتماـ كشغؼ منظمة الطاقة الذرية إليراف يدفع العمؿ كؿ جكانب
البرنامج النككم مع كجكد المنشآت كالمراكز التابعة ليا ،مثؿ مركز التكنكلكجيا المتقدمة في
أصفياف كمركز األبحاث النككية في بكشير ،كاف نشاطيا أكثر ما يككف كضكحا في تدريب
العمماء اإليرانييف كالحصكؿ عمى اليكرانيكـ المخصب إضافة إلى الحصكؿ عمى المساعدات
في مجاؿ تطكير البرنامج مف ركسيا كالصيف كككريا الشمالية.1
يعتقد الخبراء الغربييف أف الحككمة اإليرانية بدأت في منتصؼ الثمانيات إحياء الجيد
النككم الضخـ الذم قاـ بو الشاه بعدما استطاع العراؽ استخداـ األسمحة الكيماكية في
1

رائد حسنيف ،مرجع سبؽ ذكره ،ص . 47-5663
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الحرب بيف إيراف كالعراؽ كأف ىذا ىك السبب الذم دفع إيراف لتقكية مؤسسة الطاقة الذرية
التي أنشأىا الشاه عاـ  ،1974تقدـ أمكاؿ جديدة إلى مركز أمبرآباد لمبحكث النككية في
طيراف كتأسيس مركز بحكث نككية في جامعة أصفياف عاـ  1984بمساعدة فرنسية.
كقد كقعت الحككمة اإليرانية سنة  1984كراء قرار المنظمة استئناؼ العمؿ بمحطات
بكشير ،قد زاد الرئيس األسبؽ ىاشمي رافسنجاني بنفسو عممية إحياء البرنامج ،بالتالي
افتتاح مركز أصفياف لمبحكث النككية لتشغيؿ المفاعؿ فييا بقدرة  400ميغاكاط بمساعدة
فرنسية استمرت حتى سنة  1985لتحؿ محميا الصيف

.1

ب -توسيع البنية التحتية.
تـ سنة  1986االتفاؽ مع الصيف كباكستاف في المجاالت النككية بتدريب اإليرانييف
كمساعدتيـ كتـ ذلؾ االتفاؽ مع البمديف لتزكيد إيراف بمفاعؿ نيكتركف بقدرة  27كيمككات
كمفاعميف مف نكع كرتي شاف بقدرة  300كيمككات ،بدأت إيراف تظير اىتماما في فصؿ
النظائر بالميزر في منتصؼ الثمانيات مف القرف العشريف كعقدت مؤتمر حكؿ ىذا المكضكع
في  ،1987كما سعت لمحصكؿ عمى الدعـ الخارجي مف عدة مصادر ،ككقعت مع باكستاف
اتفاقية لمتعاكف النككم في نفس العاـ ،كبدا مختصكف مف مؤسسة الطاقة الذرية اإليرانية
التدرب في باكستاف.2
تـ االتفاؽ في  1989-1988مع جنكب إفريقيا لمحصكؿ عمى كميات مف اليكرانيكـ
تسمح بإجراء تجارب نككية ،كما تقرر الحصكؿ عمى اليكرانيكـ المخصب مف السكؽ السكداء
كما أنو في أكائؿ  1991أبرمت إيراف عقد أماـ الصيف لتزكيدىا بالكقكد النككم كبمكجبو
اشتممت ما يقارب 1.0000كغ مف غاز ىكسا فمك ار يد اليكرانيكـ ك 4.000كغ مف مادة
 - 1رائد حسنيف ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .30
2

بد اهلل المطرم ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.58
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ديكؾ سيد اليكرانيكـ ،فضال عف 120كغ مف اليكرانيكـ الخاـ المكثؼ دكف إشعار الككالة
الدكلية لمطاقة الذرية كفي نفس السنة أبرـ الرئيس رافسنجاني في صفقة مع الزعماء
الصينييف لشراء مفاعميف بطاقة  330 300ميغاكاط كما أنو في مرحمة التشغيؿ تـ االىتماـ
بدفع عجالت البحث كالتطكير حيث أبرمت إيراف في سنة  1992أكثر مف اتفاؽ مع ركسيا
لمتعاكف النككم في المجاؿ السممي ،تكصؿ إلييا أكثر مف  100خبير ركسي لبناء مفاعؿ
الماء الخفيؼ.1
أما عمى مسار التعاكف النككم اإليراني مع ركسيا االتحادية ،فقد سجؿ نجاحات كثيرة
حيث أنو في  1994/11/20أعمنت إيراف أف ركسيا قد كافقت في إطار صفقة قيمتيا 780
مميكف دكالر عمى استكماؿ بناء مفاعؿ بكشير الذم تـ البدء في بناءه بكاسطة الشركات
األلمانية في عصر الشاه كفي  1999/11/08كقعت إيراف ىذه االتفاقية مع ركسيا كخالؿ
مراسـ التكقيع تـ اإلعالف عف رفع قيمة الصفقة إلى  850مميكف دكالر .2
في سنة  2001عرض الركس خططا لبناء مفاعالت إضافية في بكشير كاستجابة
لطمبات بناء ثالثة مفاعالت قدرت قيمتيا بثالثة مميار دكالر كيتضح أنيا استفادت إلى
أقصى حد مف المتغيرات الدكلية كاإلقميمية ،في تطكير برنامجيا النككم ،سكاء مف حيث بناء
البنية التحتية األساسية أك بذؿ الجيكد الضخمة لمحصكؿ لي مراد شغمو مف الخارج ،نجحت
في ذلؾ إلى حد كبير ،في ىذه المرحمة تـ فييا االىتماـ بتطكير القدرات الفنية في المجاؿ
النككم ففي  2005قامت إيراف باتخاذ إجراءات اختزاؿ سادس فمكريد اليكرانيكـ إلى معنى
اليكرانيكـ المخصب بكميات صغيرة كبعد تكلي الرئيس اإليراني" الجديد محمد أحمد نجاد"
الحك ـ أكد في األمـ المتحدة حؽ إيراف في التحكـ في دكرة الكقكد النككم كىددت إيراف مف
1

عصاـ نايؿ ألمجالي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.62

2

الدسكقي أبك بكر ،البرنامج النووي اإليراني وأمن الخميج ،مجمة آراء حكؿ الخميج ،العدد  ،1006 ،11ص.73-72
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االنسحاب مف معاىدة حظر االنتشار النككم في حالة إذا قدمت الككالة الذرية ممؼ االنتشار
النككم اإليراني إلى مجمس األمف.
أعمف الرئيس اإليراني محمكد أحمد نجاد في  2006أف إيراف انضمت إلى مجمكعة
الدكؿ التي تمتمؾ التكنكلكجيا النككية بعد نجاحيا في تخصيب اليكرانيكـ كاستكماؿ الكقكد
النككم ألغراض سممية حيث قاؿ في خطابو " أنني أعمف رسميا انضماـ إيراف إلى تمؾ
المجمكعة مف البمداف التي تمتمؾ التكنكلكجيا النككية  ....كأف عمى الغرب أف يحترـ حؽ
إيراف في امتالؾ التكنكلكجيا النككية السممية" ،كما أكد أف جميع النشطة النككية اإليرانية تتـ
تحت إشراؼ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية كتأتي ضمف المعاير الدكلية كمعاىدة حظر
االنتشار النككم كبذلؾ أصبحت إيراف ثامف دكلة في العالـ تمتمؾ تقنية تخصيب اليكرانيكـ
منخفض المستكل. 1
أما النقطة الثانية التي اىتـ بيا ىي تكفر إمكانيات إنتاج اليكرانيكـ ،حيث أف إيراف منذ
أكاخر القرف العشريف كانت كحتى قبؿ ذلؾ تستكرد اليكرانيكـ ضعيؼ التخصيب مف الخارج
كبطرؽ مختمف ة ، 2فحصمت عمى كميات منو كقؼ عقكد إنشاء مفاعالتيا النككية ،مثؿ
الحصكؿ في  1976عمى كميات كبيرة مف مادة الكيؾ األصفر بقيمة  700مميكف دكالر مف
جنكب إفريقيا كالحصكؿ سنة 1977عمى  10بالمائة مف إنتاج مفكضية الطاقة الذرية
الفرنسية مف اليكرانيكـ ،كالحصكؿ في منتصؼ الثمانيات عمى عدة آالؼ مف الباكندات مف
مادة ديكؾ سيد اليكرانيكـ مف األرجنتيف ،كما عممت عمى الحصكؿ عمى ىذه المادة مف
مصادر أخرل.3

 - 1عطا محمد زىرة ،مرجع سابؽ ،ص .13

 - 2الدسكقي أبك بكر ،مرجع سابؽ ،ص.73-72
3

عطا محمد زىرة ،مرجع سابؽ ،ص.13
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كمف الثابت أف إيراف باتت تممؾ برنامجا متطك ار في مجاؿ التخصيب ف كأخذت تعمؿ
بسرعة ىائمة لتكفير مخزكف متزايد مف اليكرانيكـ منخفض التخصيب لتزكيد مفاعالتيا النككية
بالكقكد ،ككفقا لبياناتيا فالككالة الدكلية لمطاقة الذرية أنتجت طيراف  2011حكالي 4.543
كغ مف اليكرانيكـ المخصب بنسبة  3.5بالمائة ككصؿ إنتاجيا مف ىذا النكع حتى أكائؿ سنة
 2013ما يقارب  7.611كغ كنحك 735كغ مخصب بقدر  5بالمائة كجربتيا بقرب
250كغ مف اليكرانيكـ المخصب كأصبحت قادرة عمى إنتاج  25كغ مف اليكرانيكـ المخصب
بنسبة .1%90
فيما يخص حمكؿ النشاط النككم اإليراني فإنو يبدك في  03مفاعؿ رئيسية :أكليا تكفير
أجيزة الطرد المركزم حيث إنيا تعد الدعامة األساسية ألم برنامج نككم ،لذلؾ كانت مكضع
اىتماـ القيادة اإليرانية حيث حصمت إيراف  1991عمى عدد مف أجيزة الطرد المركزم
لتخصيب اليكرانيكـ كمع سنة  2007أصبحت إيراف تمتمؾ مجمكعة مف الجيؿ األكؿ لمطرد
المركزم كأعمف الرئيس السابؽ " نجاد" أف بالده انتيت مف عممية نصب  3آالؼ جياز طرد
مركزم في ناتنز كما كشؼ غالـ رضا آغازده رئيس منظمة الطاقة الذرية إليراف أف برنامج
بالده في ىذا المفاعؿ ال يقتصر عمى ذلؾ بؿ يشمؿ التخطيط لنصب كتشغيؿ  50ألؼ
جياز إضافي في سنة  2009تمكنت إيراف مف تركيب  8.308أجيزة طرد مركزم كأكدت
الككالة الدكلية لمطاقة الذرية امتالؾ إيراف  7.052جياز طرد مركزم كمع حمكؿ 2012
ركبت نحك  10آالؼ جياز طرد مركزم في منشأتي ناتنز كفكردك كتمكنت ىذه األجيزة مف

 -1نديف نصر الخريشي ،أثر المشروع النووي اإليراني عمى السياسة الخارجية اإلسرائيمية ،رسالة ماجستير ،كمية اآلداب
قسـ العكـ السياسية ،جامعة اليرمكؾ أريد  ،1024ض .19كككالة أنباء التقريب 1022/22/22في

 .http://www.Taqrib.news.Info/vdc fxdv.w6j10 a:kiw.htmlتاريخ االطالع1026/05/05 :
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إنتاج ما يزيد عف  6أطناف مف غاز ىكسا فمكريد المخصب  305بالمائة كفي 2013
أعمنت أنيا تممؾ  18ألؼ جياز طرد متقدمة. 1
تتمثؿ النقطة الثانية التي ركزت عمييا في إنتاج كتخصيب اليكرانيكـ حيث أف إيراف
باتت قادرة عمى إنتاج نظائر اليكرانيكـ المشعة " أم الكيؾ األصفر" ألغراض البحث الطبي
أك الصناعي كما أف جاءت  2013حتى أصبحت قادرة عمى إنتاج اليكرانيكـ المخصب
بنسبة  %20كالنقطة األخرل تمثمت في العمؿ عمى الماء الثقيؿ حيث أف البرنامج النككم
اإليراني دخؿ مرحمة جديدة في  2006ببدء العمؿ بإنشاء مصنع إلنتاج الماء الثقيؿ في
مجمع أراؾ كبذلؾ يعتمد المفاعؿ النككم لمماء الثقيؿ عمى اليكرانيكـ الطبيعي دكنما الحاجة
إلى تخصيب اليكرانيكـ كيمثؿ إنتاج الماء إنجا از ميما ذلؾ ألنو ينطكم عمى االستقاللية في
دكرة الكقكد النككم.2
في سنة  2012كافقت إسرائيؿ عمى السماح إليراف بتخصيب اليكرانيكـ بنسبة 20
بالمائة الذم اعتبره الرئيس اإليراني " محمكد أحمد نجاد" في مقابمة لو مع قناة فرانس  24أف
تخصيب اليكرانيكـ بنسبة  % 20ىك حؽ إيراف كىي خطكة سممية ال تسعى إيراف مف خالليا
إلى امتالؾ القنبمة الذرية كىك حؽ إيراف بحسب القانكف الدكلي كأضاؼ " كاف يتعيف عمى
القكل الكبرل كالككالة الدكلية لمطاقة الذرية أف تزكد إيراف اليكرانيكـ المخصب بنسبة % 20
لكنيا لـ تفعؿ

1
2

.3

 عطا محمد زىرة ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.17-16 -المرجع نفسو ،ص .18

 - 3قاسـ أسماء أمينة ،مرجع سبؽ ذكره ،ص . 94
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في األخير نجد أف طيراف ابتداء مف سعييا المتالؾ أسمحة نككية تقكؿ :أن برنامجيا
مخصب فقط ألغراض الطاقة كمع ذلؾ يرل الكثير مف المراقبيف أف ىذا اإلصرار اإليراني
المتشدد حياؿ برنامجيا النككم ،يخفي كراءه سعيا كبي ار المتالؾ القدرة العسكرية النككية

.1

المطمب الثاني :دوافع إيران المتالك السالح النووي اإليراني.
عمى الرغـ مف كؿ التأكيدات اإليرانية الرسمية بأف إيراف ال تسعى المتالؾ السالح
النككم كأف ما لدييا مجرد برامج لمطاقة السممية ،حيث تعمف إيراف أنيا تستيدؼ الكصكؿ إلى
ستة أالؼ ميجاكات مف الطاقة النككية سنكيا

كبالتالي فالبرنامج النككم مف شأنو أف

يستيدؼ تأميف  %20مف طاقتيا الكيربائية بكاسطة مفاعالتيا النككية كذلؾ لخفض
االستيالؾ المحمي مف الغاز كالنفط ،فضال عما أشارت إليو بعض المصادر مف أف إيراف قد
كضعت لنفسيا ىدفا بأف تصبح القكة األكبر في االقتصاد كالطاقة في منطقة غرب أسيا
خالؿ العشريف عاـ المقبمة ،عمى الرغـ مف كؿ ذلؾ فإنو ثمة مبررات قكية تفسر اىتماـ إيراف
بتطكير البرامج النككية.2
عمى الصعيد الداخمي :يالحظ أف البرنامج النككم اإليراني أضحى مشركعا إيرانيا قكميا ال يعد ضمف قضايا
الخالؼ بيف اإلصالحييف كالمحافظيف ،انطالقا مف أف امتالؾ ىذا البرنامج يعد ضمانة
أكيدة لممحافظة عمى ىكية إيراف الثكرية التي ما زاؿ ليا معارضكف في الداخؿ.

 - 1دف ضيؼ اهلل الطغياف ،العالقات األمريكية اإليرانية الوجو اآلخر ،كمية العمكـ ،جامعة الممؾ سعكد بالرياض،

ص.155
2

محمد صادؽ إسماعيؿ ،من الشاه إلى النجاد.........إيران إلى أين؟( ،القاىرة :العربي لمنشر كالتكزيع) ،با ،ت ،ف

،ص.128
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-عمى الصعيد اإلقميمي:

مما ال شؾ فيو أف التحكالت اإلقميمية المحيطة بإيراف تؤكد بما ال يدع مجاال لمشؾ أف
ىناؾ مخاطر مستقبمية تيدد الجميكرية اإلسالمية ابتداء بانييار اإلتحاد السكفييتي كما تركو
مف فراغ كمرك ار بحرب العراؽ عاـ  2003التي أطاحت النظاـ العراقي السابؽ كأسفرت عف
كجكد أمريكي مستمر في المنطقة كانتياء بدعاكم اإلصالح كالديمقراطية التي تطالب بيا
الكاليات المتحدة األمريكية كلـ تكف إيراف مستثناة منيا.
كمف ناحية أخرل ،تحاط إيراف بخمس قكل نككية كىي باكستاف كاليند كالصيف كركسيا
كالكاليات المتحدة األمريكية في الخميج كنظ ار لتكتر العالقة مع تمؾ األخيرة ،فضال عف
التيديدات اإلسرائيمية بالقياـ بضربة إستباقية لممكاقع النككية اإليرانية ،فإف سعي إيراف لتطكير
برنامجيا النككم يصبح مبر ار.1
عمكما يشير أكثر مف باحث إلى مجمكعة مف الدكافع التي تتشابؾ كتتفاعؿ مع بعضيا
البعض كىي في الحقيقة عمى درجة كبيرة مف األىمية ،ال سيما كأنيا تقؼ خمؼ السياسة
النككية اإليرانية كمف بيف أىـ ىذه الدكافع نذكر منيا :
-1تدعيم االقتصاد الوطني .
-2االختالل الييكمي :
يظير مف خالؿ عدـ تساكم قطاعات االقتصاد في اإلسياـ في الناتج المحمي
اإلجمالي بشكؿ يتناقض مع ما ىك معركؼ في اإلقتصادات المتقدمة ،فقطاع الزراعة ال
يساىـ بأكثر مف  %11.6مف الناتج المحمي اإلجمالي ،بينما يحض قطاع الخدمات بنسبة
1

حمدم عيسى سميماف ،انعكاسات اإلستراتيجية األمنية اإليرانية عمى دول الخميج العربي بعد حرب الخميج األولى

( ،2014-1988مذكرة نيؿ شيادة الماستر أكاديمي ،الميداف :حقكؽ كعمكـ سياسية ،فرع :عمكـ سياسية) ،جامعة قاصدم
مرباح ،كرقمة  .1023-1024،ص.38
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 ،%50أما قطاع الصناعة بنسبة  %38.4كلكف ىذه النسبة تفتقد داللتيا الحقيقية إذا عرفنا
أف إسياـ الصناعات التحكيمية ال يتجاكز  11.2بالمائة مف الناتج المحمي ،أما باقي النسبة
فيي ناتجة عف الصناعات الناجمة بصكرة أساسية عف استخراج النفط .1
األمر الثاني يبدك في الطبيعة الريعية لالقتصاد اإليراني ،فبالرغـ مف أنو متنكع حيث
يضـ النفط كمشتقاتو ،الغاز ،الفكاكو كالمكسرات كالمنسكجات ككذا السجاد كغيرىا ،إال أف
الجزء األكبر مف الصادرات ىي السمعتيف األكلى كالثانية ،فقطاع فالنفط كالغاز يساىـ بنحك
 % 30مف الناتج المحمي اإلجمالي يقدـ ما بيف  %85-80مف مجمكع الصادرات اإليرانية
كتحتؿ إيراف المرتبة الثانية عالميا مف حيث احتياطي الغاز كالمرتبة الثالثة مف احتياطي
النفط.2
تكمف المشكمة الحقيقية في أف كجكد النفط كالغاز لف يستمر ألكثر مف  30عاـ عمى
أحسف تقدير ،ألنيما مف أنكاع الطاقة غير المتجددة ىذا يعني ضركرة التفكير في تكفير
مكارد بدبمة مثؿ الطاقة الكيربائية كليذا ترل بعض الدراسات أف إقامة  20محطة كيربائية
نككية بكمفة  25مميار ستككف بمثابة الضمانة الكحيدة لمكاجية الزيادة المستمرة في الطمب
عمى الطاقة كما يجعؿ الطاقة النككية بأقؿ كمفة مف غيرىا ىك تكفير اليكرانيكـ في كسط
إيراف.3
نجـ عف ىذيف األمريف العديد مف المشكالت التي أصبح االقتصاد اإليراني يعاني منيا
مثؿ تراجع االستثمارات ،كارتفاع معدالت التضخـ بحيث كصمت إلى ما يقرب مف % 40
في بعض القطاعات كارتفاع البطالة إلى  %14.6بيف الشباب الذيف يمثمكف نصؼ السكاف
1

 -د/عطا ،محمد زىرة ،البرنامج النووي ( بيركت – لبناف-مركز الزيتكنة –ط ،1023 ،2ص.20

2

 -المرجع نفسو ،ص .20

3

 -عبد الكىاب لكصيؼ ،دور الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في إدارة الممف النووي اإليراني ( ،رسالة ماجستير ،جامعة

الحاج لخضر ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،باتنة ،1025-1021 ،ص.73
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ككذلؾ كثرة الديكف الخارجية بحيث تجاكزت  20مميار دكالر كىذا فضال عف تراجع الريا ؿ
اإليراني.
برغـ ذلؾ ،فإف الدكافع االقتصادية السابقة ال تبدك منطقية ،حيث أف تمؾ المفاعالت
سكؼ تكمؼ إيراف مميارات الدكالرات كىي ليست ذات فائدة كبيرة لدكلة مثؿ إيراف تمتمؾ
مخزكنا ضخما مف النفط كالغاز.
-3الدوافع األمنية :
ترتكز أىداؼ السياسة اإليرانية عمى محكريف رئيسييف:
 األكؿ ىك امتالؾ القدرة عمى الدفاع عف األراضي اإليرانية في مكاجية التحرشاتاألمريكية كاإلسرائيمية التي ازدادت عقب االحتالؿ األمريكي لمعراؽ عاـ 2003فقد
أصبحت الكاليات المتحدة عمى مرمى حجر إيراف.
 أما ثانيا ىك تعزيز الدكر اإلسرائيمي اإلقميمي سكاء في منطقة الخميج أك الشرؽاألكسط أك بحر القز كيف كذلؾ أسيا الكسطى كجنكب غرب أسيا.1
ترل القيادة اإليرانية أف األسمحة النككية مصدر لمييبة كلممكانة كأداة لمضاعفة القكل
العسكرية اإليرانية كىك ما كانت إيراف تفتقده أثناء حربيا مع العراؽ ،فألسمحة النككية عمكما
تمعب دك ار محكريا في دعـ مكانة الدكؿ المالكة ليا كتعزيز دكرىا في القضايا الخارجية.2
ال شؾ أف امتالؾ أم دكلة لمسالح النككم يحقؽ ليا مكاسب متعددة كمتنكعة ،ال
يختمؼ األمر بالنسبة إليراف ،إذ أف امتالكيا ليذا السالح ال بد أف يعطييا مكانة مرمكقة

1

 -أحمد سيد عبد الرحيـ عفيفي ،الصراع النووي وتوازن القوى في أسيا( ،رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراه

2

 -المرجع نفسو ،ص.241

في العمكـ السياسية ،معيد البحكث كالدراسات األسيكية) ،جامعة الزقازيؽ ،ص.242
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تكفر ليا ميزة تفاكضية مع خصكميا ،كتمكنيا بالتالي مف الكصكؿ لألىداؼ التي تسعى
إلييا عمى االقتراب كثي ار منيا.1
الكجكد العسكرم األمريكي في الخميج  :فالدارس لمعالقات األمريكية اإليرانية يالحظ
أف العالقات بيف الدكلتيف يربطيما التكتر الدائـ كأحيانا العداء كنظ ار لالختالفات الجكىرية
كقضايا الخالؼ التي ال تزاؿ عالقة لحد اآلف بينيما ما زاد في تعميؽ ىذه الخالفات ىك
التكاجد األمريكي الذم أصبح يحيط بإيراف تقريبا مف كؿ النكاحي ،الشرقية في أفغانستاف
كالغربية في العراؽ قبؿ االنسحاب كمف كؿ النكاحي الشمالية بدكؿ أسيا الكسطى كالقكقاز،
ىذا ما يشكؿ خط ار حقيقيا بالنسبة لمصالح إيراف في ىذه المناطؽ كخصكصا أف أمريكا
تسعى لمحد مف السمكؾ كالتحرؾ اإليراني في ىذه المجاالت التي تعتبر حيكية بالنسبة
لمكاليات المتحدة األمريكية لتحقيؽ أىدافيا ،ىذا الخطر جعؿ إيراف ميددة بذلؾ فيي تسعى
المتالؾ السالح النككم مف أجؿ الدفاع عف مصالحيا كأمنيا القكم ،خاصة كأف ىناؾ أزمة
ثقة بنيكية تدخؿ في تركيبة العالقة بيف الكاليات المتحدة األمريكية كايراف ،فبعد أحداث 11
سبتمبر  2001كاجو األمريكيكف مشكمة في أفغانستاف كطمبكا المساعدة مف إيراف كقدمت
ليـ ،ثـ جاءت المفاجأة بعدىا بكضع إيراف كتصنيفيا ضمف محكر الشر حسب السمطات
األمريكية كىذا التناقض سمة دائمة في مكقؼ أمريكا مف إيراف ،كما أف مكاصمة كاشنطف
الحديث عف الصريح كالعمني عف تغيير النظاـ في إيراف يعد كاحدا مف األسباب المحكرية
التي تجعؿ إيراف راغبة في التحكؿ إلى دكلة نككية.2

 -1ريتشارد رسؿ ،البرنامج النووي اإليراني  :اإلنعكاسات األمنية عمى دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الخميج

العربي  ،ترجمة مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية (أبك ظبي  :مركز الدراسات كالبحكث اإلستراتيجية،
 ،)1008ص.04

2

محمد عباس ناجي ،قراءة في أزمة إيران وتداعياتيا عمى المكقع اإللكتركني:
www . Aljazera.net / studies.
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خالصة الفصل الثاني.
تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى دراسة السياسة الخارجية األمريكية نحك إيراف فتناكلنا أىـ
مؤسسات صنع السياسة الخارجية األمريكية كابراز أىـ المحددات كالعكامؿ المؤثرة في صنع
القرار السياسي اإليراني مرك ار بفترة االحتالؿ األمريكي لمعراؽ سنة  2003الذم كانت فيو
إيراف في مكقؼ حياد لكف االحتالؿ األمريكي دفع بإيراف بالتدخؿ في شؤكف العراؽ كدكافع
أمريكا الحتالؿ العراؽ ،كما تعرضنا أيضا إلى نظرة إيراف لالحتالؿ األمريكي لمعراؽ التي
اتخذت مكقؼ الحياد اإليجابي.
في األخير تناكلنا مسيرة البرنامج النككم اإليراني التي بدأت مف مرحمة التأسيس كصكال
إلى مرحمة التشغيؿ كدكافع إيراف المتالؾ السالح النككم.
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تمييد:
اتخذت الكاليات المتحدة األمريكية كجية نظر سمبية اتجاه البرنامج النككم اإليراني
كظمت ترفض تبريرات إيراف المتالكيا السالح النككم كمع التطكرات األخيرة التي كصؿ
إلييا البرنامج النككم اإليراني أصبحت تخكفات الكاليات المتحدة أكبر ،فال يخفى عمينا أف
جكرج كلكر بكش االبف كصؼ الكاليات المتحدة بأنيا الدكلة الراعية لإلرىاب كألجؿ إثبات
كجية نظرىا قامت بعدة كسائؿ كأدكات كقدمت عدة خيارات إلدارة ذلؾ البرنامج النككم.

المبحث األول :سموك السياسة الخارجية األمريكية اتجاه البرنامج
النووي اإليراني.
المطمب األول :الخيار الدبموماسي (سيناريو الحل السممي)
تنامي دكر الدبمكماسية في السياسة األمريكية بصكرة كاضحة بعد تكلي الرئيس باراؾ
أكبا مائدة الحكـ في الكاليات المتحدة ،فإدارة الرئيس باراؾ اكباما أعطت األكلكية لمكسيمة
الدبمكماسية بالنسبة إليراف ،تعمؿ اإلدارة األمريكية عمى إقناع إيراف دبمكماسيا بالتخمي عف
سياستيا المعادية لمكاليات المتحدة األمريكية حسب ما يراه األمريكاف كالتي تعتبرىا تيديدا
لممصالح األمريكية كقد تسعى لتقديـ عدة محفزات إليراف مف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ
اإلستراتيجي.1
لكف اقتراح التعامؿ بالدبمكماسية اتجاه البرنامج النككم اإليراني كاف قبؿ كصكؿ اكباما
لمحكـ كذلؾ مف قبؿ كليـ لبرز كجيـ كالبش مف خالؿ عممية تخصيب اليكرانيكـ لتكفير إيراف

1

رحمف عبد الحسيف ظاىر ،خيارات االستراتيجية األمريكية اتجاه البرنامج النووي اإليراني .2- tirmane jhon , A new approdotolron ,the need for transformative diplomacy. metclenter for
international studies, july,2009
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إلنتاج الطاقة مقابؿ السماح بدخكؿ حككمتاف أك أكثر في إدارة األنشطة داخؿ إيراف لمنعيا
مف استخداـ عممية التخصيب ألغراض عسكرية في برنامج السالح.1
رغـ الضغكط األمريكية عمى إيراف بسبب تخكفيا مف البرنامج النككم اإليراني فإف اإلدارة
األمريكية في عيد جكرج بكش تسارعت في المفاكضات لمكصكؿ إلى تسكية فيما يتعمؽ
بالمسألة النككية عبر تقديـ بعض اإلغراءات إليراف إال أف القيادة السياسية اإليرانية كانت
تحرص عمى مكاصمة أنشطتيا النككية مع استعدادىا لمكاجية العقكبات مف الكاليات المتحدة
أك الغرب ،ذلؾ يظير في تصريح جكرج بكش االبف بقكلو" أعتقد أنو يمكن حل ىذه األزمة
دبموماسيا ،وأرغب في بذل جميع الجيود لتحقيق ذلك".
مف أىـ المؤشرات في السياسة الدبمكماسية األمريكية تغير الخطاب الرسمي األمريكي،
حيث كصؼ الرئيس األمريكي باراؾ اكباما إيراف بصفة الجميكرية اإلسالمية بدال مف النظاـ
اإليراني الذم اعتادت اإلدارات األمريكية عمى كصفو بو كأكثر مف ذلؾ فقد قكبمت
تصريحات إيراف المتشددة عمى المبادرة األمريكية بميجة أفضؿ مف سابقيا كخمؼ كؿ ىذا
التغيير جممة مف المصالح حيث يمكف تركيز ىذه المصالح في عدة ممفات أىميا:
الممف األفغاني :أدراؾ الكاليات المتحدة أف إليراف دك ار كبي ار في أفغانستاف قد يشكؿ مفالمنظكر األمريكي عامال ميما في تكبير الدكر المتنامي لحركة طالباف ،كتككف إيراف مم ار
مناسبا لإلمدادات األمريكية إلى أفغانستاف نظ ار لكجكد مكانئ كثيرة في بحر قزكيف كالخميج
كلمخبرة السابقة في التعامؿ مع الممؼ األفغاني.
 الممف العراقي :إذ ترل اإلدارة األمريكية بأف إيراف تؤدم دك ار ميما في التأثير في الداخؿالعراقي مف خالؿ نفكذىا عمى بعض األحزاب كالقكل العراقية.

1

قاسـ أسماء أمينة ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.9877
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ممف الشرق األوسط :تعتقد اإلدارة األمريكية الحالية بأىمية الحكار كالتقارب مع إي ارف مفأجؿ عممية السالـ في الشرؽ األكسط ،فالكاليات المتحدة األمريكية أصبحت عمى قناعة تامة
بأف المكقؼ اإليراني مف عممية السالـ كالدعـ الذم تقدمو إيراف لحزب اهلل في لبناف
كلحركات حماس الجياد في فمسطيف كانا مف األسباب الرئيسية لتغيير عممية السالـ طيمة
السنكات الماضية كلذا فإف الحكار كالتعاكف كفتح آفاؽ جديدة مع إيراف مف شأنو مساعدة
اإلدارة األمريكية في جيكدىا إلحالؿ السالـ ...إف اإلدارة األمريكية كضعت عدة حمكؿ في
السيناريك السممي لدراستيا كالكصكؿ إلى نتائج تحقؽ المصمحة األمريكية.1
يتمثؿ الخطر المحتمؿ الذم ييدد منطقة الخميج العربي كالتي تمثؿ منطقة المصالح
الحيكية بالنسبة لمكاليات المتحدة ،فامتالؾ إيراف ألسمحة الدمار الشامؿ يشكؿ خط ار عمى
دكؿ الخميج المجاكرة ليا ككنيا تمتمؾ العديد مف القكاعد العسكرية بجانب مضيؽ ىرمز.
ثـ جاء تقرير الككالة الدكلية لمطاقة الذرية الصادر(  )2011 /11/08ليزيد مف الشؾ
عمى المزاعـ اإليرانية المستمرة بأف برنامجيا النككم ألغراض سممية فقط ،فبدال مف تجميد
برنامجيا األسمحة(  )2003كما كرد في تقرير االستخبارات المركزية األمريكية عاـ2007
كأثار كثي ار مف الجدؿ ،فيبدك أف إيراف استمرت في تطكير مختمؼ المككنات الضركرية
إلنتاج السالح النككم بحسب تقرير الككالة الدكلية لمطاقة الذرية بما في ذلؾ عممية تحرير
البكتركنات كالتي تطمؽ سمسمة تفاعالت نككية ،باإلضافة إلى حصكليا عمى المكاد المعقدة
الضركرية لبناء رؤكس نككية صغيرة بصكرة كافية لكضعيا عمى رأس صاركخ باليستي ،كاف
ىذا في الكقت الذم استمرت فيو إيراف العمؿ عمى زيادة مخزكنيا مف اليكرانيكـ منخفض
التخصيب خاصة اليكرانيكـ المخصب بدرجة 20بالمائة ،الذم يمكف زيادة تحسيف تخصيبو
إلى درجة المكاد المستخدمة في األسمحة.
1

 -السر جاني راغب( ،)2003الممؼ النووي اإليراني وموقف اإلتحاد األوروبي ،قصة اإلسالم  3،كانون األول .

المكقع اإللكتركنيhttp://alba van.co.uk/article. Aspx? Id=173:
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قامت الكاليات المتحدة األمريكية بأسمكب الحكار الذم يعتمد الضغط عمى الدكؿ
كالمنظمات الدكلية ذات العالقة بالبرنامج النككم اإليراني كذلؾ منذ انتصار الثكرة اإلسالمية
في إيراف حيث أنيا تحاكؿ الضغط عمى الككالة الدكلية لمطاقة الذرية كالعمؿ بكؿ ما بكسعيا
لمتأثير عمى مجمس المحافظيف في الككالة مف أجؿ إحالة الممؼ برمتو إلى مجمس األمف
الدكلي كعمى األخص ركسيا االتحادية بكصفيا الدكلة األكثر تعاكنا مع إيراف فيما يتعمؽ
بالبرنامج النككم اإليراني.1
في ظؿ ىذه الخمفية فمف الكاضح أف إيراف تتصرؼ في ظؿ حصار دكلي دقيؽ لذلؾ
فإنيا تريد أف تكتسب أكبر كقت ممكف حتى تستطيع أف تخترؽ ىذا الحصار كتحصؿ عمى
التكنكلكجيا النككية قبؿ التفكير في تصنيع أم سالح نككم ،فالكاليات المتحدة لف تتغاضى
عف أم تصرؼ إيراني لو عالقة بالتكنكلكجيا النككية حتى كلك كاف بعيدا عف السالح النككم
،فعمى الرغـ مف أف المبررات اإليرانية مغمفة بإطار قانكني يتعمؽ بانضماميا إلى معاىدة
منع انتشار األسمحة النككية كاستعدادىا لاللتزاـ بكؿ شركط المعاىدة كقبكليا بالتفتيش
المفاجئ لمنشآتيا النككية ،إال أف الضغكط األمريكية عمييا لف تتكقؼ بحجة عدـ كجكد سبب
يمنع إيراف مف امتالؾ أسمحة نككية إذا امتمكت التكنكلكجيا النككية كاف استخداـ ىذا السالح
يصبح محتمال إذا شعرت إيراف بأف نظاميا ميدد بالسقكط.
كمف الجدير بالذكر أف إيراف حققت حتى نياية  2012انتصارات تكتيكية مف خالؿ
تعامميا مع منظمة مراقبة انتشار األسمحة النككية ،إف رفض السماح لبعثة ككالة الطاقة
الذرية بتفتيش مكقع بار شيف الذم يعتقد أنو مكقع نككم كالكاقع في قاعدة عسكرية كنجحت
مف خالؿ مفاكضات حكؿ الممؼ النككم مع ممثمي االتحاد األكركبي بالحصكؿ عمى عرض

1
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قدمتو مجمكعة الدكؿ الست الكبرل ( الكاليات المتحدة األمريكية ،فرنسا ركسيا ،الصيف
كألمانيا) باستئناؼ المفاكضات المعمقة منذ كانكف الثاني . 12011
بقيت إيراف متمسكة ببرنامجيا النككم كرفضت دخكؿ مفاكضات بشأنو في حاؿ كجكد
شركط مسبقة كأصرت عمى ممارسة حقيا المشركع في إنتاج اليكرانيكـ المخصب
بنسبة %20الستخدامو ألغراض التنمية السممية حسب إدعائيا ،كما تسعى إلدخاؿ قضايا
إقميمية ميمة في األمف العالمي في مفاكضاتيا مع المجمكعة السداسية الغربية كىي:
 مشاركة حركة طالباف األفغانية "المحدكدة "في المفاكضات حكؿ مستقبؿ أفغانستاف. إبراز الحاجة إلى تعاكف إقميمي دكلي لحؿ األزمة السكرية المستحكمة ،التي تؤثر فيكضع دكؿ المنطقة برمتيا ،إذ تدعك ركسيا كالصيف كايراف إلى حؿ إقميمي يستطيع
تاميف مصالح دكؿ المنطقة كالعالـ ،كيجنب المنطقة حرب أىمية مدمرة.
 نزع أسمحة الدمار الشامؿ في منطقة الشرؽ األكسط كىك مكضكع يخدـ مصالحجميع

األطراؼ المتفاكضة ،ككنو ممؼ أمني إقميمي تسعى إيراف لمناقشتو مع

الكاليات المتحدة ،إضافة إلى أنو مكضكع إستراتيجي يرتبط باألمف القكمي اإليراني.
ترل إيراف أنو عمى المتفاكضيف التكصؿ إلى حؿ يراعي الحد األدنى لممصالح
المشتركة كتكازنيا بيف جميع األطراؼ ،كرغـ أنيا تتعرض لضغكط اقتصادية كبيرة ،فإف
مكقعيا الجيكستراتيجي يمكنيا مف أف يؤدم دك ار إقميميا في تذليؿ العديد مف المعضالت
اإلستراتيجية إلى جانب القكل الغربية التي ترل عدـ إمكانية تحقيؽ ذلؾ إال إذا تخمت إيراف
عمى كؿ ما يتصؿ بالتكنكلكجيا النككية السممية كالعسكرية كاذا لـ تقبؿ بذلؾ ،فإف الضغكط

1
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ستحاصرىا مف كؿ مكاف حتى كلك كانت صادقة في عدـ نيتيا في الكقت الحاضر في
تطكير كامتالؾ سالح نككم كتسعى لمحصكؿ عمى التكنكلكجيا النككية السممية فإنو لـ يسمح
ليا

1

.

مف الكاضح أف الكاليات المتحدة األمريكية عازمة عمى إبقاء إيراف في دائرة االتياـ
كالعزلة السياسية عف المجتمع الدكلي ،حيث نجحت في تككيف إجماع عربي ضد إيراف حكؿ
برنامجيا النككم كالسمككيات ا لمتشددة التي تسمكيا إيراف مف كجية النظر الغربية ذلؾ كاف
عف طريؽ فرض العقكبات االقتصادية مف خالؿ إصدار ق اررات أمريكية أك مف األمـ
المتحدة حيث تعتبر ىذه العقكبات محاكلة لعزؿ إيراف عف العالـ كحث المنظكمة الدكلية
التي تتعامؿ معيا اقتصاديا كتجاريا عمى تقميص ذلؾ التعامؿ بقدر اإلمكاف مف جانب
كتشديد العقكبات االقتصادية عبر الق اررات الصادرة مف مجمس األمف الدكلي ضد إيراف .2
رغـ كؿ ىذه العقكبات كالمحاكالت األمريكية بقيت إيراف متمسكة ببرنامجيا النككم
كلذلؾ ال بد مف المجكء إلى أسمكب المفاكضات المباشرة بحيث يعد مف أفضؿ األساليب التي
قد تؤدم إلى نتائج ترضي جميع األطراؼ المتخالفة ،خصكصا إذا عرفنا أف نتائج الضغكط
الدكلية كالعقكبات الدكلية لـ تعطي ثمارىا في تكقؼ إيراف عف حقيا في التقانة النككية ،لذا
عمى الكاليات المتحدة األمريكية كالغرب السعي في طريؽ آخر لمكصكؿ إلى النتائج التي
تطمئف إيراف في حقيا مف التقانة النككية كعمى إيراف أف تطمئف العالـ بأنيا لف تستخدـ
برنامجيا النككم في صنع القنبمة الذرية ذلؾ يأتي مف خالؿ الحكار كالمفاكضات بيف
الكاليات المتحدة األمريكية كايراف التي مف المفركض أف تبدأ مف الجانب األمريكي التي

1

-ىاشـ أجريد الخكالدة ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص8-88
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يجب أف تبادر كتعطي األدلة التي تجعؿ إيراف تثؽ بيا كعميو ال بد مف الحكار الثنائي عمى
أساس التقارب األمريكي كالتالي:
 بدأ الحكار الجاد كالمباشر في جميع القضايا كأف ال تقتصر عمى البرنامج النككمفقط.
 استغالؿ الفرص التي تشجع عمى استمرار الحكار الدبمكماسي. تحديد المصالح المشتركة بيف الطرفيف . تقديـ ضمانات مف قبؿ المجتمع الدكلي لحصكؿ إيراف عمى التقانة النككية السممية . تقديـ ضمانات مف قبؿ إيراف بشأنيا أف برنامجيا النككم سممي رفع العقكبات االقتصادية كالتجارية عف إيراف.1ىنا األميف العاـ لألمـ المتحدة" باف كيمكف" مجمكعة  1+5عمى االتفاؽ الذم تكصؿ
إليو الطرفاف مرحبا بنتائج المفاكضات كأعرب عف ثقتو أف ىذا االتفاؽ سيساىـ في
السالـ كاالستقرار في اإلقميـ كيشجع دكؿ المنطقة عمى التعاكف كمف بيف أىـ
اقتراحات المفاكضات لمتعاكف مع البرنامج النككم اإليراني:
 قياـ السياسة األمريكية عمى فتح حكار مع إيراف بكاسطة ركسيا كالصيف . العمؿ عمى تقديـ الحكافز إليراف في حالة الكصكؿ إلى تسكية تفاكضية مف خالؿالحكار المقترح إلدارة البرنامج النككم اإليراني مما يؤدم إلى انعداـ عزلتيا دكليا. 2
لقد خدمت المفاكضات الجانب اإليراني مف خالؿ كسب الكقت لتطكير برنامجيا النككم في
حيف كجدت الكاليات المتحدة األمريكية نفسيا مضطرة لألخذ بأحد االحتماليف ،إما التسكية
1

-رحمف الحسيف ظاىر ،مرجع سبؽ ذكره.

-1قاسـ أسماء أمينة ،مرجع سبؽ ذكره ف ص.202
-5كساـ الديف العكة  "،قراءة في البرنامج النووي اإليراني " ،جريدة الزماف الدكلية ،العدد  ،1021. 4124ص.91
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كالمفاكضات التي يمكف مف خالليا أف تقبؿ إيراف التخمي عف تخصيب اليكرانيكـ بالمقابؿ
تمتزـ الكاليات المتحدة األمريكية بعدة ضمانات أمنية إليراف ،أما االحتماؿ الثاني ىك خيار
العقكبات عمى إيراف .1

المطمب الثاني :العقوبات الدولية تجاه البرنامج النووي اإليراني
تعرضت إيراف لعقكبات عديدة مف مصادر غربية بدا بالكاليات المتحدة األمريكية
مرك ار باإلتحاد األكركبي كانتياء باألمـ المتحدة لذلؾ تنكعت تمؾ العقكبات لتشمؿ الجكانب
التجارية كالمالية ما يسمى العقكبات الذكية كلكؿ كاحدة منيا تأثيراتيا الخاصة .2
منذ قياـ الثكرة اإلسالمية  1979فرضت الكاليات المتحدة األمريكية عقكبات عمى
إيراف كمنذ ثمانيات القرف الماضي منعت فييا شركات كأفراد أمريكية مف إقامة عالقات
تجارية مع إيراف ،ثـ زادت ىذه العقكبات حيث أنو في  1995أصبحت العقكبات أكسع
نطاؽ حينما أصدر الرئيس األسبؽ "كمينتكف" أكامر تنفيذية تمنع الشركات األمريكية مف
االستثمار في النفط كالغاز اإليرانييف كفي  1996أقر الككنغرس قانكنا يفرض عمى اإلدارة
األمريكية عقكبتيف عمى الشركات األجنبية بأكثر مف  20مميكف دكالر التي ستستثمر في
قطاع الطاقة اإليراني مع حرمانيا مف فرض المشتريات الحككمية األمريكية .3
 -1العقوبات التجارية.
بالحديث عف العقكبات التجارية نجد أنيا تمثمت في فرض حصار بحرم يمنع
تصدير النفط كيحظر االستثمارات في ىذا القطاع ،ييدؼ ضرب االقتصاد اإليراني كذلؾ
في ضكء طبيعة التجارة اإليرانية ،حيث أف النفط يساىـ بجزء كبير مف إيرادات الدكلة

2

محمد خير الجركاف ،أثر العقوبات اإلقتصادية الدولية عمى السياسة الخارجية اإليرانية تجاه الشرق األوسط من عام

3

مصطفى المباد ،العقوبات المفروضة عمى إيران ،مكقع المعرفة ،فيhttp://www.marefa.org/index.plp:

( ،2011-2001رسالة ماجستير ،جامعة اليرمكؾ ،كمية األداب ،قسـ العمكـ السياسية) ،إريد ،1025 ،ص.44
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كشممت العقكبات مجاؿ االستثمار نظ ار لإلحساس برغبة اإليرانييف في تكسيع عمميات
استخراج النفط مف الحقكؿ المكتشفة بالفعؿ

1

أك القياـ بعمميات استكشاؼ لحقكؿ جديدة

فالعقكبات االقتصادية التي فرضت مف قبؿ الكاليات المتحدة عمى إيراف يراد منيا استسالـ
الحككمة لمضغكط الغربية كال يمكف ذلؾ مف خالؿ فرض حصار بحرم عمى النفط اإليراني
كايقاؼ االستثمارات الخارجية في قطاعي النفط كالغاز كاغالؽ التجارة اإليرانية الخارجية مما
يؤدم إلى ضرر كبير في االقتصاد اإليراني .2
 -2العقوبات المالية.
تمثمت العقكبات في تجميد الكدائع الحككمية ككدائع الشركات كاألفراد الذيف يحممكف
الجنسية اإليرانية ذلؾ الستيداؼ مصالح الشرائح التجارية كالصناعية كاإليرانية العميا كعرقمة
عممية كصكؿ االستثمارات إلى إيراف كجعؿ الشركط الخاصة بإعادة جدكلة ديكنيا المستحقة
غاية في الصعكبة ،مما يزيد مف أزمة ديكنيا الخارجية كيضغط بقكة عمى صانع القرار
االقتصادم فييا كيؤثر عمى احتياطاتيا مف العمالت الصعبة التي سكؼ تستيمؾ في دفع
الفكائد كاألقساط لبدأ ديكنيا الخارجية ،في السياؽ نفسو يمكف النظر إلى كقؼ الدكؿ
الصناعية لمقركض التي تمنحيا لمشركات اإليرانية في حاؿ كانت الصادرات متجية إلييا.3
فرضت الحككمة األمريكية في عاـ  2008عقكبات مالية عمى أكبر شركات إيراف
لمشحف البحرم كذلؾ لنقميا أسمحة ذات طبيعة عسكرية يتضح مف خالؿ تصريح آدـ ركيف
بأف شركة الخطكط البحرية لمجميكرية اإلسالمية اإليرانية ،تقكـ بنقؿ شحنات لك ازرة الدفاع
اإليرانية كالنقؿ كتساىـ في التجييز كالمكجيستي لمقكات المسمحة التي ليا إشراؼ عمى أبحاث
the
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إيراف الخاصة بالصكاريخ الباليستية كنشاطات تطكيرىا كانتاجيا كفي  2008إلى 2010
فرضت الكاليات المتحدة األمريكية عقكبات عمى الشركات الصينية كالركسية بسبب مساعدة
إيراف في برامجيا الصاركخية النككية مع مقاضاة أفراد كشركات بتيمة بيع أسمحة إلى إيراف
كفي ىذه الفترة تـ اعتقاؿ حكالي  30شخص .1
لكف العقكبات المالية لـ تكف مؤثرة بالقدر المطمكب ،إذ أف سعر النفط المرتفع منذ
 2005جعؿ طيراف تحصؿ عمى احتياطات نقدية كبيرة لذا لـ تتقدـ بأم طمبات لمحصكؿ
عمى قركض مف صندكؽ النقد الدكلي كىذا يعني أف جميع قركض التصدير عف الشركات
األكركبية الراغبة في التصدير إلييا سكؼ يمس ىذه الشركات أكال قبؿ أف يمس إيراف كألف
التاماف اإليراني عممية غير قابمة لمصرؼ في األسكاؽ العالمية دكف كسائط حسابية أخرل،
فإف رفعو مف المبادالت الدكلية سكؼ يككف محدكد التأثير.2
-3العقوبات الذكية.
تتضمف العقكبات الذكية إيقاؼ تصدير المنتجات التكنكلكجية المتطكرة إلى إيراف بحجة
أنيا ستستخدـ ألغراض عسكرية أك نككية ،عمى شكؿ الحظر الذم فرضو العالـ الغربي عمى
دكؿ الكتمة الشرقية إباف الحرب الباردة ،مرك ار بحظر ىبكط الطائرات اإليرانية المدنية في
مطارات العالـ المختمفة كالتضييؽ عمى خطكط مالحتيا البحرية كمف الممكف أف يتضمف ىذا
النكع مف العقكبات أيضا كضع أفراد مف النخبة اإليرانية عمى القائمة السكداء لمدخكؿ إلى
دكؿ العالـ المختمفة ،ىذا المنع لو مغزل سياسي مف الطراز األكؿ كىك أف سياسة إيراف
النككية تتسبب في عزلتيا الدكلية ،كعالكة عمى ذلؾ بقدر مركر رأس الماؿ ،طبقا لتقديرات
خبراء أكركبييف – بحكالي  3مميار دكالر سنكيا ىذا يعني مف ناحية ،عدـ اطمئناف البرجكازية

1

 -د .عطا محمد زىرة ،مصدر سبؽ ذكره ،ص. 54

 2العقوبات األمريكية الجديدة ضد إيران،الجزيرة نت news/pages /ob7eb8ac-a537-4f8b-a 01-07-1021
http://www.aljazeera.net 173867359.
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التجارية إلى مناخ االستثمار في بالدىا مف ناحية أخرل االرتباط العضكم العالي نسبيا بيف"
البازار" كبيف مراكز الرأسمالية العالمية التي تيرب إلييا المميارات اإليرانية فيك المعادم
تاريخيا لدخكؿ الصادرات األجنبية إلى األسكاؽ اإليرانية كىك الذم قاـ بتمكيؿ الثكرة
اإلسالمية سنة .11979
كنظ ار لإلشكاالت الناجمة عف كؿ نكع مف العقكبات يمكف القكؿ بأف العقكبات الذكية
ىي األكثر كاقعية في بداية ممارسة الضغكط عمى طيراف لكنيا ليست بديال عف إستراتيجية
كاضحة لمتأثير عمى صانع القرار السياسي اإليراني كاإلجماع الدكلي ىك الشرط األساسي
لنجاح ىذه العقكبات ،فضعؼ تأثير العقكبات االقتصادية األمريكية المفركضة عمى طيراف
منذ سنة  1980يؤكد ذلؾ ،فإيراف استكعبت الحصار األمريكي كفتحت نكافذ خارجية أخرل
عمى األقطاب الدكلية المختمفة ،مما جعؿ الشركات األمريكية المتضرر األساسي مف
حككمتيا عمى ىذا البمد ،بالتالي لـ تستطع السياسة األمريكية بمفردىا التأثير عمى معادالت
الربح كالخسارة اإليرانية عمى نحك يدفع مف  % 1إلى  3.6بالمائة فقط مف إجمالي الناتج
المحمي اإليراني خالؿ الفترة بيف 2001 1998

كال يمكف تصكر نتائج العقكبات

االقتصادية األمريكية في تغيير السياسة النككية اإليرانية بدكف مشاركة أكركبية كركسية
كصينية تتـ بشكؿ أك بآخر.
كمف خالؿ ما ار سبؽ يتضح مدل أىمية البرنامج النككم اإليراني سكاء مف طرؼ
الحككمات اإليرانية التي ترل في إكسابو حقا قانكنيا كال تسعى الكتساب القكة النككية كحتى
عمى المستكل الدكلي خاصة الكاليات المتحدة األمريكية التي ترل فييا خط ار ييدد مصالحيا
تعمؿ جاىدة الحتكائو.

 - 1عطا محمد زىرة ,مرجع سابؽ  ,ص.55
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المطمب الثالث :الخيار العسكري.
بالرغـ مف أف مسألة الحكار مع إيراف كانت تعمؿ عمى رأس األطركحات التي أكد
عمييا اكباما قبؿ كعقب تكليو المقعد الرئاسي إال أف التيديدات بعمؿ عسكرم ضد إيراف
باتت تتزايد بشكؿ ممحكظ في ظؿ أحاديث عف تحركات أمريكية كتيديدات إسرائيمية كبرغـ
الصعكبات التي تكاجو الخيارات العسكرية ،إال أف احتماؿ تحققيا ليست باألمر المستبعد....
فضال عف التصريح المشار إليو لقائد القيادة األمريكية الكسطى – فقد كشفت شبكة" سي إف
إف "في أبريؿ  2010نقال عف مصدر عسكرم أمريكي أف قادة بالبنتاجكف كالقيادة األمريكية
الكسطى يقكمكف بتحديد الخطط الخاصة بتكجيو ضربة عسكرية تستيدؼ إيراف كمنشآتيا
النككية ،بحيث تككف جاىزة أماـ البيت األبيض إذ قرر الرئيس باراؾ اكباما لمجكء إلى ىذا
الخيار.1
فبالرغـ مف أف التخطيط لتكجيو ضربة عسكرية إليراف جار منذ كقت طكيؿ إال أف
األمر غير محسكـ كمف خالؿ ىذا المطمب سكؼ نتطرؽ الستعراض الخيارات األمريكية
العسكرية ضد إيراف كىي بالتالي:
تعد الكسيمة العسكرية األقكل في تحديد مسارات األداء اإلستراتيجي ،ألنيا ال تقبؿ
الحمكؿ الكسطية كلقد تمثمت اتجاىات الكاليات المتحدة األمريكية في استخداـ القكة الخشنة
تجاه الممؼ النككم اإليراني :
استخداـ القكة العسكرية بصكرة مباشرة كاجياض البرنامج النككم اإليراني معاالستعداد المتصاص ردة الفعؿ اإليرانية عبر ضربات كقائية كانتشار سريع في الدكؿ التي
تحتضف القكاعد العسكرية كىذا التيار يتبناه الصقكر مف الجميكرييف أمثاؿ " جكف مكيف"

1

 -جماؿ سالمة عمي ،أزمة البرنامج النووي اإليراني بين تكمفة المواجية وجدوى العقوبات ،مجمة البحكث اإلدارية،

جكيمية  ،1022ص.24-25
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كالذم يدعك إلى كقؼ التكسع اإليراني كتقميـ أجنحة إيراف مف الفكاعؿ مف غير الدكؿ التي
أصبحت قضية لمتفاكض في العراؽ كسكريا حتى اليمف مقابؿ الممؼ النككم اإليراني.
استخداـ الضربة العسكرية بصكرة غير مباشرة مف قبؿ إسرائيؿ سكاء كافقت كاشنطفأـ لـ تكافؽ رغـ كجكد المؤيديف ليذا كىذا يعتمد عمى اإلدارة التي ستأتي فيما بعد " باراؾ
اكباما" عبر عف ذلؾ قادة سياسيكف كعسكريكف أمثاؿ " باراؾ كليبرماف" كالذم يعني أنو عمى
الدكلة العبرية االستعداد لمخيار العسكرم الذم يرفضو الديمقراطيكف ككاف إلسرائيؿ سابقة في
ذلؾ عندما دمرت مفاعؿ "تمكز" العراقي في عاـ 1981ـ بضربة جكية إجياضية .
األسمكب الخشف الداخمي ،عبر تنفيذ عمالء االستخبارات األمريكية بالتنسيؽ مع المخابرات
اإلسرائيمية عمميات اغتياؿ سرية تجاه عمماء الذرة اإليرانييف كمف يشتبو بقدرتيـ عمى نجاح
برنامجيا النككم.1
تمثمت دكاعي الكاليات المتحدة األميركية لمجكء إلى ضربة عسكرية في المحاضر
المترتبة عمى امتالؾ إيراف لمقنبمة النككية كفي التكمفة العالية لتطبيؽ خيار احتكاء إيراف بدال
مف تكجيو ضربة عسكرية لمنشاتيا النككية فإف الضربة العسكرية تحتـ عمى الكاليات المتحدة
تكجيييا لحماية مصالحيا كأمنيا القكمي.
امتالؾ إيراف لمسالح النككم يحرـ الكاليات المتحدة مف حرية الحركة في منطقة الشرؽ
األكسط ،بحيث يككف عمييا التفكير جديا قبؿ تقديـ أم مبادرات لتغيير الكضعيف السياسي
كالعسكرم ،ككنيا ميددة بحرب نككية مف جانب إيراف طكاؿ الكقت ،اإلضافة إلى سعي
مختمؼ دكؿ الجكار اإليراني إلى امتالؾ أسمحة مماثمة حفاظا عمى أمنيا ما يؤدم إلى سباؽ

1

-د -سيؼ نصرت اليرمزم( ،ازدواجية الموقف اإليراني) "قراءة في االتجاىات والوسائل نقؿ عف المكقع www.nama-

 center.comفي تاريخ .1026-05-24 :
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التسمح ،خاصة إذا نقمت إيراف التكنكلكجيا النككية إلى ككالئيا اإلقميمييف مف الدكؿ
كالجماعات اإلرىابية.
خيار العقكبات كالكسائؿ العسكرية أخفؽ في كقت تقدـ البرنامج النككم اإليراني ،بؿ
عمى العكس تشير تقارير الككالة الدكلية لمطاقة الذرية إلى إجراء إيراف اختبارات نككية،
كاعادة تصميـ لصكاريخ تحمؿ رؤساء نككية كبغض التقديرات تؤكد قدرة إيراف عمى إنتاج
السالح النككم في  6أشير كنقؿ المرافؽ الحساسة إلى أماكف أكثر أمنا في حيف تمت
مياجمة أنظمة التحكـ في المفاعالت النككية بفيركس "ستا كسنت" استطاعت المحطات
المستيدفة أف تتعافى كميا كتعكد لمعمؿ بكامؿ طاقتيا .1
الخالصة أف نجاح ضربة أمريكية ضد إيراف سيعني بدرجة كبيرة تقييد قكة إيراف
اإلقميمية ،كانييار أكبر قكة معادية إلسرائيؿ في الشرؽ األكسط الحميؼ اإلقميمي لكاشنطف
في المنطقة كالقكة النككية الكحيدة غير المشركعة في المنطقة ،بالتالي تأمينا الحتكارىا
النككم كلكف قد تفشؿ الضربة األمريكية في تحقيؽ أىدافيا حتى يمكف إليراف أف تستكعب
ىذه الضربة كيمتصيا بالنظر لقدراتيا الجيكبكليتكية الضخمة التي مكنتيا مف الصعكد في
حرب الثماني سنكات ضد العراؽ ،كانت إيراف في بداية ثكرتيا أضعؼ عسكريا مف كضعيا
الحالي ال سيما أنيا تتحسب جيدا اليكـ ألسكء االحتماالت ،كما تحتفظ باألجزاء الحساسة
مف برنامجيا النككم في تحصينات تحت األرض منتشرة في أماكف سرية مختمفة بعيدا عف
عيكف جكاسيس الكاليات المتحدة. 2

 -1مجمة السياسة الدكلية  ،1022الخيار األقل سوءا ،تحميؿ أمريكي :لماذا ينبغي توجيو ضربة عسكرية إليران األن؟-29

 ،1021-04عرض ماجدة مجدم،مكقع االنترنيت www.albainah . net:
2

-حسف السكيمـ ( ممفات إيرانية  :التسمح اإليراني ) ،ىل تؤدي األزمة اإليرانية إلى خريف ساخم؟ ،مختارات إيرانية،

العدد  ، 61نقال عف المكقعwww.albinah.net :

1027-09-15
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كفي ظؿ ىذا االزدكاج الذم بدا مف سياسة االحتكاء إلى الردع كصكال إلى التفاكض،
فإف السيناريك المستقبمي ال يتجاكز القبكؿ بإيراف كقكة نككية أك ضرب برنامجيا بصكرة
مباشرة أك غير مباشرة.

المبحث الثاني :المواقف الدولية حول المشروع النووي اإليراني
تباينت ردكد األفعاؿ الدكلية حكؿ المشركع النككم اإليراني ،فبالرغـ مف أف بعض
الدكؿ مف بينيا دكؿ الخميج العربية قد صرحت بحؽ إيراف في امتالؾ قدرات نككية في ظؿ
استخداميا في المجاالت السممية ،إال أف ىناؾ تخكؼ كبير في امتالؾ إيراف ألسمحة نككية
ككجكد دكافع كرغبات قكية في إيقاؼ المشركع النككم اإليراني أك استخداـ طاقتو النككية
ألىداؼ سممية كمف بيف تمؾ المكاقؼ نذكر بعضيا عمى النحك التالي:
المطمب األول :الموقف األمريكي:
يقكـ المكقؼ األمريكي عمى أف البرنامج النككم اإليراني يتبنى أىدافا عسكرية كييدؼ إلى
إنتاج األسمحة النككية ،بؿ أف الكاليات المتحدة تعتبر الجيكد اإليرانية المبذكلة في المجاؿ
النككم أكبر مشكمة لالنتشار النككم في العالـ حاليا ،حيث ترتكز االتيامات األمريكية إليراف
بكجكد أبعاد عسكرية كراء برنامجيا النككم ألف األىداؼ االقتصادية التي تذكرىا إيراف ليذا
البرنامج النككم ال تبدك منطقية مف كجية النظر األمريكية ،استنادا عمى أف المفاعالت
النككية سكؼ تكمؼ إيراف مميارات الدكالرات ،رغـ أنيا ليست ذات فائدة كبيرة مف الناحية
االقتصادية بالنسبة لدكلة مثؿ إيراف التي تمتمؾ مخزكنا ضخما مف النفط كالغاز الطبيعي ال
تتعدل  18إلى  %20مف تكمفة إنتاجيا بالطاقة النككية  ,كما أف إيراف ركزت إنشاء
مفاعالتيا النككية في منطقة كاحدة جنكب البالد بعيدا عف المدف اإليرانية كالمنشآت
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الصناعية كىذا يقمؿ مف إمكانية االستفادة مف ىذه المفاعالت في تكليد الطاقة لخدمة
االحتياجات االستيالكية لممدف كالمصانع اإليرانية عمى حسب كاشنطف.1
ىناؾ ازدكاجية في تعاطي الكاليات المتحدة األمريكية مع البرنامج النككم اإليراني فيي
أكؿ الدكؿ التي سارعت إلى تقديـ العكف التقني إليراف مف أجؿ البدء في تطكير برنامجيا
النككم كذلؾ إباف نظاـ الشاه "محمد رضا بيمكم" حميفيا في المنطقة ،كما كانت أكؿ مف
ساىـ في بناء أكؿ مفاعؿ نككم إيراني ،رغـ عمميا أف مركز األبحاث النككية في طيراف
يعكؼ عمى دراسة تصميمات األسمحة كاستعادة البمكتكنيكـ مف الكقكد المستنفذ داخؿ
المفاعالت اإليرانية إال أف السياسة األمريكية انقمبت رأسا عمى عقب بعد اندالع الثكرة
كسيطرة اإلسالمييف عمى الحكـ في طيراف .2 1979
كقد اتسـ المكقؼ األمريكي مف البرنامج النككم اإليراني منذ البداية بالتصعيد كالتيديد
بإحالتو إلى مجمس األمف الدكلي فقد أعربت الكاليات المتحدة منذ أكاسط التسعينات عف
اعتقادىا بأف إيراف تقكـ بتنفيذ برنامج نككم سرم ،قد يترتب عف تمكنيا مف إنتاج أسمحة
نككية لحمكؿ عاـ 2015حسب اإلدارة األمريكية كىك ما يشكؿ تيديدا مباش ار لممصالح
األمريكية في الشرؽ األكسط كعمى األمف القكمي األمريكي مباشرة عمى اعتبار أف كاشنطف
تصنؼ إيراف ضمف الدكؿ الراعية لإلرىاب الدكلي ،أكدت ذلؾ مف خالؿ زيارة المفتشيف
الدكلييف لممكاقع اإليرانية ،ثبكت إلزاـ إيراف بمعاىدة منع االنتشار النككم كعاكدت الكرة في
 2002فقامت بعدىا الكاليات المتحدة بعد احتالليا لمعراؽ بحممة إلقناع مجمس محافظي
الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ،بتحكيؿ الممؼ النككم اإليراني إلى مجمس األمف كذلؾ في
1

-عصاـ نابؿ ألمجالي ،تأثير التسمح اإليراني عمى األمن الخميجي منذ الثورة اإلسالمية ( ،1979رسالة مقدمة إلى

عمادة الدراسات العميا استكماال لمتطمب لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في العالقات الدكلية قسـ العمكـ

السياسية) ،جامعة مؤتة .1007،
2

جريدة األنباء ،النووي اإليراني ،كشف اإلزدواجية األمريكية حول أسمحة الدمار الشامل ،في دراسة أعدىا مركز البحكث

بمجمس األمة http//www.politics-dz.com/hnreads/muaqf-ddufy-mn-a/mshruq-atnuw- 1007-21-04،
ataiani-3740.
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سبتمبر  2003كقد أعمنت بعدىا إيراف بغمؽ كؿ أنشطة تخصيب اليكرانيكـ بعد قبكليا
التفتيش المفاجئ الذم يقكـ بيا مفتشك الككالة الدكلية لمطاقة الذرية.1
كصؼ الرئيس األمريكي بكش في خطابو الشيير  29جانفي  2002في الجمسة
السنكية لمككنغرس األمريكي إيراف أنيا إحدل دكؿ محكر الشر كفي  9فيفرم  2003أعمنت
بأنيا إحدل دكؿ محكر الشر كفي نفس الكقت أعمف الرئيس خاتمي رسميا امتالؾ إيراف
تكنكلكجيا تخصيب اليكرانيكـ كأكدت أف إيراف ستقكـ باستخداـ اليكرانيكـ حتى تمبي حاجياتيا
مف الكقكد النككم كعمى الفكر رخصت كسائؿ اإلعالـ األجنبية جزءا كبي ار مف حممتيا
الدعائية ليذا المكضكع كفي سبتمبر  2003أصدر مجمس حكاـ الككالة الدكلية لمطاقة
الذرية قرار ضد إيراف كأميؿ إيراف حتى نياية أكتكبر 2003لتثبت بشكؿ مكثؽ أنيا ال تممؾ
برنامجا إلنتاج األسمحة النككية كتخصيب اليكرانيكـ كبالتالي كثفت الكاليات المتحدة مف
تحركاتيا لحث الدكؿ األعضاء في الككالة الدكلية التخاذ مكقؼ ضد إيراف.
صرحت مستشارة الرئيس األمريكي لشؤكف األمف القكمي سابقا "ككندالي از ريس" في
مقابمة أجرتيا معيا شبكة "آف بي سي التمفزيكنية" ،أن العالم لن يسمح إليران بتطوير أسمحة
نووية والواليات المتحدة األمريكية لن تمكنيا من ذلك " كتـ إدراج إيراف ضمف محكر الشر
كالدكؿ المارقة عمى خميفة أحداث  11سبتمبر ،سعت الكاليات المتحدة األمريكية إلى تغيير
النظاـ بأكممو كليس تغيير سياساتو فحسب بؿ عدـ السماح إليراف بامتالؾ السالح النككم
كىك ما أشار إليو الرئيس األمريكي السابؽ بكش االبف  2006حيث قاؿ" :يتحدل النظاـ

 -1نكراف طالب كشاش ،العالقات الدولية وتدويل الطاقة النووية السممية( ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمكـ

السياسية كالعالقات الدكلية) ،األكاديمية العربية المفتكحة في الدانمرؾ  ،1020-1009ص ،.40عمى المكقع:
. www.slatharat.net/shathread.php?t=9925
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اإليراني العالـ بطمكحاتو النككية ،كيتعيف عمى دكؿ العالـ عدـ السماح لمنظاـ اإليراني
بالحصكؿ عمى أسمحة نككية.1
في تصريحاتيا التي أطمقتيا في فبراير  2006أماـ حشد مف مسئكلي اإلدارة كالمكبي
الييكدم ،أكدت كزيرة الخارجية األمريكية "ككندالي از ريس" عمى أف الطريؽ نحك استخداـ
بالدىا الخيار العسكرم ضد طيراف ال يزاؿ طكيؿ ،غير أف كاشنطف تتمتع بمصداقية كجدية
ال تقبالف الشؾ في استعدادىا لمجكء عمى نحك يجعؿ مف الخيار دائما مطركحا كغير
مستبعد عمى األطراؼ  ,ما يعزز إمكانية الكصكؿ إلى مراتب الصراع بيف إيراف كالكاليات
المتحدة ىك ككف صراع اإلدارتيف األمريكية كاإليرانية ينطمؽ في جزء كبير منو مف جدؿ
عقائدم ديني بيف تياريف أحدىما يمثؿ األصكلية كالمسيحية بالتعاكف مع المحافظيف الجدد
في صكرتيا المطمقة الساعية لقيادة العالـ منذ تكلي إدارة بكش االبف الحكـ في الكاليات
المتحدة كالثانية تمثؿ فك ار إسالميا يزعـ قكلو لمحؽ المبيف الذم ال يأتيو الشؾ ،حيث كالىما
يجعؿ مف الحاضر نقطة انطالؽ لتييئة األرض لمصراعات القادمة التي في غالبيا
صراعات دمكية ستؤدم إلى اإلخالؿ بأمف المنطقة كميا.

المطمب الثاني  :موقف االتحاد األوروبي.
ال يختمؼ مكقؼ االتحاد ألكركبي كثي ار مف البرنامج النككم اإليراني عف التكجيات
األمريكية مف ناحية المضمكف كالجكىر ،كلكنو يختمؼ مف ناحية أسمكب التعامؿ معو ،فدكؿ
االتحاد األكركبي كال سيما الدكؿ الكبرل منيا تؤيد االدعاءات األمريكية عالنية فيما يتعمؽ
بالمخاكؼ كالطمكحات النككية اإليرانية ،إال أنيا تقؼ ضد المجكء لمخيار العسكرم ضد
إيراف ،كخالؿ ذلؾ يعكس القكؿ أف المكقؼ األكركبي الذم قبؿ التفاكض مع إيراف ال يسعى

1

-أميف،أميؿ،)2006(،الخميج العربي ،ىل يدفع ثمن المواجية "الدوجماطيقية" بين إيران وأمريكا  ،مجمة آراء حكؿ

الخميج ،العدد  13ص . 58-54مكقع األنترنيت. Net/views/2006/10I29/28630.htm.http://www;alarabiya:

تاريخ اإلطالع.1026/8/18:
93

الفصل الثالث:

مقترحات االستراتيجية األمريكية اتجاه البرنامج النووي اإليراني

سكل لمخالؼ مع الكاليات المتحدة عمى كيفية ىذا الممؼ حيث أف أكركبا تسعى لكضع حد
لمبرنامج النككم اإليراني كما ىك الحاؿ عند الكاليات المتحدة كلكنيا لجأت مف ذلؾ مف خالؿ
التفاكض كقد حاكلت ذلؾ عبر مفاكضات طكيمة مع إيراف كتقدمكا بعدة مشاريع لتسكية
األزمة إلى الككالة الدكلية لمطاقة النككية ،كما كانت أغمبيا قائمة عمى بند أساسي كىك
تكقؼ البرنامج النككم اإليراني.1
كاف االتحاد األكركبي إجماال يعارض الكاليات المتحدة األمريكية في مشكمة الدفع
بالممؼ النككم اإليراني إلى مجمس األمف تمييدا لفرض العقكبات ككاف الدافع لالعتراض
مبني عمى عدة اعتبارات أىميا العالقات االقتصادية األكركبية اإليرانية ،كالعمؿ عمى
استقرار المنطقة كتفادم ما قد ينتج عف العنؼ...الخ.2
جرت مفاكضات ماراتكنية سنة 2003في باريس بيف التركيكا األكركبية كايراف مف
خالؿ سبع جكالت مف المفاكضات الصعبة جرل االتفاؽ عمى كقؼ جميع األنشطة المتعمقة
بتخصيب اليكرانيكـ كاالستمرار بالمفاكضات لمكصكؿ إلى إنفاؽ نيائي بما في ذلؾ مساعدة
إيراف في برنامجيا النككم كحؿ األزمة سمميا كأف تمارس الككالة الدكلية مياميا الكاردة في
االتفاقية كأف تككف المنطقة خالية مف أسمحة الدمار الشامؿ حيث سعت التركيكا في ىذه
المدة لمتخفيؼ مف التكتر المتنامي بيف إيراف كالكاليات المتحدة األمريكية كركزت إلى إيصاؿ
رسالة إلى الحككمة اإليرانية مفادىا بأف المجتمع الدكلي يرفض األنشطة النككية العسكرية
كعمى استعداد لمتعاكف معيا في حاؿ ككنيا أنشطة سممية.3

1

-ىاشـ أجرد الخكالدة ،المرجع السابؽ ،ص. 201-202

2

-األنباء ،النووي اإليراني ،كشف االزدواجية األمريكية حول أسمحة الدمار الشامل ،مرجع سبؽ ذكره.

3

-شاىراـ تشكبيف ،طموحات إيران النووية ،طبعة أكلى ،ترجمة بساـ شيحا ( ،بيركت :الدار العربية لمعمكـ ناشركف

 ،)1007ص.200
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أحدث اإلصرار اإليراني عمى المضي قدما البرنامج النككم تحكال في المكقؼ
األكركبي لتدخؿ األزمة بذلؾ مرحمة جديدة ،حيث أعمنت دكؿ التركيكا في 2006/01/21
أف المفاكضات مع إيراف بشأف برنامجيا النككم قد كصمت إلى طريؽ مسدكد ،1ىكذا اتفقت
الدكؿ الثالث (بريطانيا فرنسا كألمانيا) عمى ضركرة إحالة الممؼ في مجمس األمف تمييدا
لفرض عقكبات عمى إيراف في حاؿ إصرارىا عمى المضي في تنفيذ برنامجيا.أرسؿ االتحاد
األكركبي إلى طيراف رسالة مفادىا أف المجتمع الدكلي دخؿ مرحمة جديدة في التعامؿ معيا
كىذه المرحمة بدأت مع بدء التيديد األكركبي الفعمي بالعقكبات عقب كصكؿ محمكد حمدم
نجاد) إلى سدة الرئاسة عاـ  2005كعقب مشاكرات أكركبية أمريكية مكثفة رافقتيا رحمة
لمرئيس األمريكي السابؽ جكرج بكش إلى أكركبا التي أسفرت عف تكثيؼ الضغكط عمى إيراف
مع عدـ ترؾ باب الممؼ مفتكحا.
كتأسيسا عمى المكقؼ اإليراني الرافض ليذه المقترحات فسر الغرب األكركبي إصرار
إيراف عمى تخصيب اليكرانيكـ ،فضال عف تبني القيادة اإليرانية خطابا متشددا إزاء ىذا الممؼ
ككذلؾ بعض القضايا اإلقميمية ،بأنو سعي دؤكب لتصنيع السالح النككم كتحكلت األزمة إلى
أزمة ثقة في األساس ،تمعب فييا الشككؾ دك ار كبي ار في تشكيؿ المكقؼ األكركبي مف الممؼ
النككم اإليراني ،خاصة مع كصكؿ محمكد أحمد نجاد إلى سدة الحكـ في إيراف.2

المطمب الثالث :الموقف الروسي من البرنامج النووي اإليراني
حكمت ثالثة محددات أساسية المكقؼ الركسي مف األزمة النككية اإليرانية كلعبت
بالتالي دك ار أساسيا في تحديد خيارات ركسيا بشأف ىذه األزمة في كؿ مراحؿ تطكرىا سكاء
في مرحمة البحث عف حمكؿ تفاكضية أك في مرحمة فرض عقكبات عمى إيراف.3
 - 1عامر كامؿ أحمد "،موقف الترويكا من البرنامج النووي اإليراني" ،دراسات دكلية ،العدد  ،30ص72

 - 2السر جاني راغب ،1007 ،الممف النووي اإليراني وموقف اإلتحاد الروبي ،قصة اإلسالم 5 ،كانكف األكؿ.
 - 3األنباء ،النووي اإليراني كشف االزدواجية األمريكية حول أسمحة الدمار الشامل .مرجع سبؽ ذكره.
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يقكـ المكقؼ الركسي في عالقات التعاكف النككم كاالقتصادم مع إيراف ،مف أف ركسيا
تعد كاحدة مف أقكل الشركاء التجارييف إليراف ،إذ يتعاكف الجانباف في العديد مف المجاالت
بدءا بالتعاكف في مجاؿ إنشاء المفاعالت النككية مرك ار بمشاركة ركسيا في برامج التحديث
العسكرم لمختمؼ قطاعات القكات المسمحة اإليرانية كصكال إلى عالقات التبادؿ التجارم
عمى نطاؽ كاسع ما بيف الجانبيف في مختمؼ مجاالت الصناعات الثقيمة كالمنسكجات
كغيرىا.1
المحدد الثاني يتمثؿ في ككف ركسيا حريصة رغـ مصالحيا الكثيقة مع إيراف عمى أال
تستطيع إيراف في نياية المطاؼ مف امتالؾ السالح النككم حتى ال يتسبب ذلؾ في اإلخالؿ
بالتكازف اإلستراتيجي العالمي بشكؿ عاـ ،أك اإلخالؿ باالستقرار اإلستراتيجي القائـ عمى
حدكد ركسيا الجنكبية مف ناحية أخرل ال سيما أف امتالؾ إيراف لمسالح ربما يؤدم لتغيير
مكازيف القكل كالمعادالت اإلستراتيجية مف منطقة آسيا الكسطى التي تدخؿ ضمف اإلطار
الجيكستراتيجي لركسيا ،مما يمحؽ الضرر بنفكذ ركسيا القكم في تمؾ المنطقة ،رغـ أف رفض
ركسيا الحتماالت امتالؾ إيراف لمسالح النككم ال يجعميا تقبؿ تمقائيا بالشككؾ كاليكاجس
الكبيرة التي تثيرىا الكاليات المتحدة كاسرائيؿ كبعض دكؿ اإلتحاد األكركبي ،بشأف حقيقة
األىداؼ المحركة لمبرنامج النككم اإليراني كانما احتفظت ركسيا لنفسيا برؤيتيا الخاصة ليذه
المسألة ،كىي ربما تككف أقدر مف غيرىا عمى تقييـ أبعاد كحدكد البرنامج المذككر ،بحكـ
مشاركتيا فيو بشكؿ رئيسي رغـ أف األزمة متعمقة باألساس بمنشآت أقامتيا إيراف بعيدا عف
إطار التعاكف النككم مع ركسيا.
المكقؼ الركسي يتأثر أيضا مف ىذه القضية بأزمة الثقة التي تحكـ مكقؼ ركسيا إزاء
التعامؿ األمريكي كالغربي كقضايا االنتشار النككم كىي أزمة تعكد إلى بدايات األزمة
الككرية الشمالية في منتصؼ التسعينات ،حيث كانت ركسيا تتعاكف بصكرة كثيقة مع ككريا
 - 1ىاشـ أجريد الخكالدة ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.209-208
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الشمالية في المجاؿ النككم ،إال أنيا تخمت عف تنفيذ صفقة ضخمة لبناء مفاعؿ نككم ليا
بعدما أثارت الكاليات المتحدة شكككا بشأف أىداؼ ككريا الشمالية ،إال أف ركسيا فكجئت بأف
الكاليات المتحدة كالياباف اتفقتا مع ككريا الشمالية عمى تزكيدىا بمفاعميف متطكريف في مقابؿ
تخمييا عف مفاعميا الذم يعمؿ بالماء الثقيؿ ،ىك ما اعتبرتو ركسيا نكعا مف الخداع كالغش
مف جانب الكاليات المتحدة لمفكز بالصفقة النككية مع ككريا الشمالية ،ما يعزز ىذه الفرضية
ما تـ التكصؿ إليو مؤخ ار في الممؼ النككم الككرم كفي النياية أدل ذلؾ إلى رفض ركسيا
الشديد لكقؼ تعاكنيا النككم مع إيراف ،إذ تخشى ركسيا مف أف الكاليات المتحدة كالدكؿ
الغربية تطالبيا باالمتناع عف تزكيد إيراف بالمفاعالت النككية ،بينما تبدم تمؾ الدكؿ
استعدادىا لتزكيد إيراف بتكنكلكجيا نككية في سابؽ إغراءىا بكقؼ برنامج تخصيب اليكرانيكـ
األمر الذم سكؼ يؤثر عمى مستقبؿ التعاكف بيف ركسيا كايراف.1

1

مبركؾ ،شريؼ شعباف ،2007،العالقات اإليرانية الروسية ،ىل بدأت روسيا في التخمي عن إيران؟

إيرانية ،العدد  ،81مام  ، 1007مكقع االنترنت:

،دكرية مختارات

http://www.albinah.net/Index.asox?Function=Item&id=17182=&lang
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خالصة الفصل الثالث.
إف العقكبات آلية غير مؤثرة كغالبا ما تفشؿ في تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا كاف
األزمة لف تنتيي إال عف طريقيف األكؿ التسميـ بإيراف نككية أك بشف عمؿ عسكرم أمريكي
ضدىا ،إال أف التيديد باستخداـ القكة العسكرية سيأتي بنتائج عكسية فيك يضعؼ مكقؼ
اإليرانييف الذيف يحاكلكف بناء عالقات مختمفة مع كاشنطف كيعزز حجج اإليرانييف الذيف
يركف ضركرة مكاصمة العمؿ إلنتاج السالح النككم كرادع ضركرم.
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خامتة
عرفت السياسة الخارجية األمريكية تطك ار ممحكظا مف لحظة نشأتيا كصكال إلى القكة
كالييمنة كبعد سقكط االتحاد السكفييتي كتحكؿ العالـ مف ثنائية قطبية إلى أحادية قطبية
بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية زادت قكتيا كىيمنتيا اإلقميمية كألجؿ تحقيؽ األىداؼ التي
ترمي إلييا الكاليات المتحدة األمريكية المتمثمة في السيطرة عمى العالـ كابقاء كؿ الدكؿ تحت
مظمة الكاليات المتحدة األمريكية اتخذت عدة أساليب اقتصادية كسياسية حتى عسكرية .
تمثمت عالقة الكاليات المتحدة األمريكية مع إيراف بالصداقة في فترة حكـ الشاه محمد
رضا البيمكم حتى أنيا كانت حميفة ليا إال أف ىذه الصداقة لـ تدـ كثي ار كأخذت تعتبر
الكاليات المتحدة األمريكية محكر لمشر ليا كىذا ما نالحظو مف خطابات القادة السياسييف
اإليرانييف عندما كصفكا الكاليات المتحدة األمريكية" بالشيطاف األكبر".
اتخذت إيراف مكقفا محايدا أثناء االحتالؿ األمريكي لمعراؽ سنة  2003حيث رفضت
التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمعراؽ إال أف االحتالؿ األمريكي دفع بيا لمتدخؿ كالتأثير في
الشأف الداخمي اإليراني كبالتالي إنشاء " اليالؿ الشيعي ".
كاف لمكاليات المتحدة األمريكية مصمحة في اندماجيا مع إيراف ككف أف إيراف تمتمؾ
برنامج نككم كىذا األخير أثار مخاكؼ الكاليات المتحدة األمريكية فانتيجت عدة
استراتيجيات اتجاه إيراف منيا الدبمكماسية كالتفاكض كصكال إلى فكرة التدخؿ العسكرم كىذا
كمو لمحفاظ عمى مصالحيا كمنع إيراف بأم كسيمة مف أف تتحكؿ إلى قكة نككية تقدر مف
خالليا أف تنافس الكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة كتيدد اقتصادىا كقد شكؿ البرنامج
النككم اإليراني نقطة ميمة في أجندة السياسة الخارجية حيث تعددت المكاقؼ كاآلراء الدكلية
كاإلقميمية حكلو.
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ىذه الدراسة تكصمت إلى عدة استنتاجات نمخصيا فيما يمي:
 تميزت السياسة الخارجية األمريكية بالنزعة البرجماتية كىذا لسعييا لتحقيؽ أىدافيابأم كسيمة كانت.
 كاف مبدأ إيراف في العراؽ ىك عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية إال أف قكة الكالياتالمتحدة األمريكية دفعت بيا لمتدخؿ كانشاء ما يعرؼ " باليالؿ الشيعي " .
 رغـ المجيكدات التي تقكـ بيا الكاليات المتحدة األمريكية بمناىضة البرنامج النككماإليراني إال أف ىذا األخير في تقدـ دائـ .
 أسمكب التيديد باستخداـ القكة العسكرية ضد إيراف قد يكمؼ الكاليات المتحدةاألمريكية إنشاء عداكة مع إيراف كبالتالي تمسؾ إيراف برأييا بتطكير برنامجيا النككم.
 تعددت تكجيات كمكاقؼ كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية كاإلتحاد األكركبيكصكال إلى ركسيا بشأف البرنامج النككم اإليراني إال أف كؿ ىذه الدكؿ تفرض في
األخير عمى عدـ امتالؾ إيراف لمبرنامج النككم.
 كانت بداية البرنامج النككم اإليراني بيدؼ بناء محطة نككية في ميناء " بشيير". تنطمؽ إيراف في تحالفاتيا كعالقاتيا الدكلية مف مصالحيا القكمية كالطائفية فيي التقدـ خدمات مجانية ألمريكا أك لغيرىا.
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أوال -المراجع بالمغة العربية
-0

الكتب

 -1بسيكني عرفة عبير ،رضكاف عمى ،السياسة الخارجية األمريكية في القرن الحادي
والعشرين( ،القاىرة :دار النيضة العربية)1022،
 -2تشكبيف شاىراـ  ،طموحات إيران النووية ،طبعة أكلى ،ترجمة بساـ شيحا( ،بيركت:
الدار العربية لمعمكـ ناشركف).1007،

 -3الجراد خمؼ ،أبعاد االستيداف األمريكي ،الطبعة األكلى( ،دمشؽ :دار الفكر.)1005 ،
 -4حسنيف محمد ،ىيكل اإلمبراطورية األمريكية واإلعارة عمى العراق ،ط ( ،5القاىرة :دار
الشركؽ.)1004 ،
 -5دلكر إدريس ككافي أحمد ،النظرية العامة لمدولة والنظام السياسي الجزائري في ضل
دستور 1989م( ،الجزائر :المؤسسة الجزائرية لمطباعة.)2991 ،
 -6رسؿ ريتشارد ،البرنامج النككم اإليراني :اإلنعكاسات األمنية عمى دولة اإلمارات العربية
المتحدة ومنطقة الخميج العربي ،ترجمة مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية
(أبك ظبي  :مركز الدراسات كالبحكث االستراتيجية.)1008 ،
 -7زيكس ستيفف ،مستقبل اليندسة السياسية األمريكية في الشرق األوسط( ،القاىرة:
مركز العبرة لمدراسات اإلستراتيجية ،ط.)2997 ،1
 -8السر جاني راغب ،1007 ،الممف النووي اإليراني وموقف اإلتحاد الروبي ،قصة
اإلسالم 5 ،كانكف األكؿ.
 -9صادؽ إسماعيؿ محمد  ،من الشاه إلى النجاد.........إيران إلى أين؟ (القاىرة :العربي
لمنشر كالتكزيع ،ب.ت.ف).

 -10صبيحي عندكر ،متى المراجعة الفعمية في السياسة الخارجية األمريكية( ،دمشق:
مركز دمشؽ لمدراسات النظرية كالحقكؽ المدنية.)1020 06 15 ،
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 -11الطغياف ضيؼ اهلل  ،العالقات األمريكية اإليرانية الوجو اآلخر( ،الرياض :كمية
العمكـ ،جامعة الممؾ سعكد بالرياض).
 -12طالؿ عتريسي ،النتائج والتداعيات إيرانيا في إحتالل العراق وتداعياتو عربيا،
إقميميا ودوليا ،بحكث كمناقشات الدكرة الفكرية التي نظميا مركز دراسات الكحدة العربية،

(بيركت :مركز دراسات الكحدة العربية.)1004 ،

 -13عبد الجميؿ زيد المرىكف ،أمن الخميج العراق وايران والمتغير األمريكي( ،أبكظبي:
مركز اإلمارات لمبحكث كالدراسات اإلستراتيجية .)1009،
 -14عبد الكريـ العمكجي ،الصراع عمى العراق من االحتالل البريطاني إلى االحتالل
األمريكي ،ط( ،1القاىرة  :الدار الثقافية.)1007 ،
 -15عبد المنعـ سعيد ،العرب ودول الجوار الجغرافي ،ط( ،2لبناف :دراسات الكحدة
العريية.)2987 ،

 -16عطا زىرة محمد ،البرنامج النووي اإليراني ،ط ( ،2بيركت -لبناف :مركز الزيتكنة
لمدراسات كاإلستثمارات )5102 ،
 -17العطرم ميمكد ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه أمريكا الالتينية في فترة ما بعد
الحرب الباردة ،جامعة الحاج لخضر – باتنة -كمية الحقكؽ -قسـ العمكـ السياسية( ،

.)1008-1007

 -18الفاتح كامؿ ،الحروب األمريكية الجديدة ،األىداف المعمنة والخفية ،ط( ،2القاىرة:
.)1003
 -19قيس ىادم ،السياسة الخارجية األمريكية بين مدرستين :الواقعية والمحافظة
الجديدة ،ط  ( ،2بيركت :الدار العربية لمعمكـ.)1008 ،
 -20الكالني ماجد عرساف  ،صناعة القرار األمريكي( ،عماف :دار الفرقاف لمنشر
كالتكزيع.)1003 ،
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 -21محمد السيد سميـ ،تحميل السياسة الخارجية ،الطبعة األكلى( ،بيركت  :دار الجيؿ،
.)1002
 -22محمد السيد سميـ ،تطور السياسة الدولية في القرن التاسع والعشرين ،ط،1
(مصر :دار األميف لمطباعة كالنشر كالتكزيع.)1001 ،
 -23نام جكزيؼ  ،المنازعات الدولية ،مقدمة لمنظرية والتاريخ ،ترجمة ،أحمد أميف
الجمؿ كمجدم كامؿ( ،القاىرة :الجمعية المصرية لنشر المعرفة كالثقافة العالمية،
.)2997
 -24نام جكزيؼ ،مفارقة القوة األمريكية ،ترجمة :محمد تكفيؽ البحرم( ،الرياض :مكتبة
العبيكاف.)1005 ،

 -25نبياف النجار عادؿ ،أثر النظام السياسي عمى عممية صنع القرار في إيران(-1997
( ،)2005القاىرة :جامعة القاىرة، .
 -26نصر مينا محمد،

العموم السياسية بين الحداثة والمعاصرة ،الطبعة األكلى،

(اإلسكندرية :منشأة المعارؼ.)1001 ،

 -27نصيب عتيقة ،كنمكشي نسريف ،النظام السياسي في إيران( ،بسكرة :جامعة محمد
خيضر.)1008/1007 ،
 -28ىيكؿ محمد حسنيف ،اإلمبراطورية األمريكية واإلعارة عمى العراق ،ط( ،1القاىرة:
دار الشركؽ).
 -29يكسؼ حتي ناصيؼ ،النظرية في العالقات الدولية( ،بيركت :دار الكتاب الغربي،
.)2983
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-2الرسائل والمذكرات الجامعية
أ-الرسائل
 .1حمدكش رياض  ،تأثير السياسة الخارجية األمريكية عمى عممية صنع القرار في
اإلتحاد األوروبي بعد أحداث  11سبتمبر ( ،2001رسالة دكتكراه في العالقات

الدكلية) ،جامعة مستكرم ،قسنطينة.1021 ،
 .2شرقي محمكد ،السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية اتجاه العراق :
( ،2006-1999أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمكـ السياسية كالعالقات
الدكلية ،فرع العالقات الدكلية.1007 ،
 .3صايج مصطفى ،السياسة األمريكية تجاه الحركات اإلسالمية التركيز عمى إدارة

جورج والكر بوش( ،1008-1000 ،أطركحة دكتكراه ،كمية العمكـ السياسية

كاإلعالـ) ،جامعة الجزائر.1007-1006 ،
 .4عفيفي أحمد سيد عبد الرحيـ ،الصراع النووي وتوازن القوى في أسيا( ،رسالة مقدمة
لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراه في العمكـ السياسية) ،معيد البحكث كالدراسات
األسيكية ،جامعة الزقازيؽ.
 .5العكة كساـ الديف ،دور الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في الرقابة عمى الطاقة
النووية لألغراض السممية( ،رسالة دكتكراه) ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،دمشؽ.

ب-الماجستير

. .1العطرم ميمكد  ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه أمريكا الالتينية في فترة ما بعد
الحرب الباردة (،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمكـ السياسية ،تخصص

العالقات الدكلية كالدراسات اإلستراتيجية)،جامعة الحاج لخضر – باتنة كمية الحقكؽ
قسـ العمكـ السياسية.1008-1007 ،
 .2خير الجركاف محمد  ،أثر العقوبات اإلقتصادية الدولية عمى السياسة الخارجية
اإلي ارنية تجاه الشرق األوسط من عام ( ،2011-2001رسالة ماجستير) ،جامعة
اليرمكؾ ،كمية اآلداب ،قسـ العمكـ السياسية ،إريد.1025 ،
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 .3شيباني إيناس ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسط خالل إدارتي
جورج بوش اإلبن واألب( ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير ،في العمكـ السياسية-
تخصص دبمكماسية كعالقات دكلية) ،جامعة الحاج لخضر -باتنة – كمية الحقكؽ-
قسـ العمكـ السياسية.1020-1009،
 .4عبد الرحماف الكريـ -عبد الستار ألعبيدم ،العالقات اإليرانية في ظل االحتالل
األمريكي لمعراق( ( ،)2011- 2003رسالة استكماؿ لمتطمبات الماجستير في العمكـ

السياسية) ،كمية اآلداب ،جامعة الشرؽ األكسط.1022 ،
 .5عبد الرحمف عبد الكريـ الستار العتيبي ،العالقات العراقية اإليرانية في ظل االحتالل
األمريكي لمعراق (،2011-2003رسالة ماجستير) ،معيد العمكـ السياسية ،جامعة
الشرؽ األكسط.1022 ،
 .6عبد الكىاب لكصيؼ ،دور الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في إدارة الممف النووي

اإليراني ( ،رسالة ماجستير) ،جامعة الحاج لخضر ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية،

الجزائر.1021-1025 ،
 .7عطية العبد حمس كماؿ  ،أثر المتغيرات اإلقميمية عمى العالقات اإليرانية المصرية
 ( 2012-2005رسالة ماجستير) ،معيد دراسات الشرؽ األكسط ،قسـ التاريخ)،

جامعة األزىر ،غزة.1025 ،

 .8غربي مريـ  ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيران :دراسة حالة البرنامج النووي
اإليراني(.رسالة ماجستير) ،معيد العمكـ السياسية كالعالقات الدكلية  ،جامعة الجزائر،
.1025
 .9لكصيؼ السعيد واقع ومستقبل الدولة الوطنية ضمن رىانات وتحديات مرحمة ما بعد
الحرب الباردة( ،2010-2009 ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمكـ
السياسية ،تخصص العالقات الدكلية كالدراسات اإلستراتيجية).
.10

نابؿ المجاني عصاـ  ،تأثير التسمح اإليراني عمى األمن الخميجي منذ الثورة

اإلسالمية  ( ،1979رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العميا استكماال لمتطمب
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لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في العالقات الدكلية) قسـ العمكـ السياسية،
جامعة مؤتة .1007،
 .11نصر الخريشي نديف ،أثر المشروع النووي اإليراني عمى السياسة الخارجية
اإلسرائيمية( ،رسالة ماجستير) ،كمية اآلداب قسـ العكـ السياسية ،جامعة اليرمكؾ أريد
.1024
 .12ىاشـ أجرد الخكالدة ،السياسة األمريكية تجاه أزمة البرنامج النووي اإليراني
(( ،)2012-1991رسالة استكماؿ لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في
العمكـ السياسية) ،كمية اآلداب كالعمكـ االنسانية ،جامعة الشرؽ األكسط .1025
 .13يكسؼ حسف يكسؼ العربي ،المتغيرات اإلقميمية في منطقة الشرق األوسط وأثرىا
في األمن القومي لدول الخميج العربي(( ،)2013-2003رسالة مقدمة الستكماؿ

متطمبات الماجستير في العمكـ السياسية) ،كمية اآلداب كالعمكـ ،جامعة الشرؽ
األكسط.1025 ،
ج-الماستر
 .1حمدم عيسى سميماف  ،انعكاسات اإلستراتيجية األمنية اإليرانية عمى دول الخميج
العربي بعد حرب الخميج األولى ( ،2014-1988مذكرة نيؿ شيادة الماستر

أكاديمي ،الميداف :حقكؽ كعمكـ سياسية ،فرع :عمكـ سياسية) ،جامعة قاصدم

مرباح ،كرقمة.1023-1024 ،
 .2قاسـ أسماء أمينة ،التوجيات الجديدة لمسياسة الخارجية األمريكية تجاه إيران
وانعكاساتيا عمى دول المنطقة ( ،2014-2003مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في
العمكـ السياسية تخصص  :دراسات دكلية) ،جكاف .1023
 .3يكسؼ حسف يكسؼ العربي ،المتغيرات اإلقميمية في منطقة الشرق األوسط وأثرىا
في األمن القومي لدول الخميج العربي( ،)2013-2003 (،رسالة مقدمة الستكماؿ

متطمبات درجة الماستر في العمكـ السياسية) ،كمية اآلداب ،جامعة الشرؽ األكسط،
.1025
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المجالت
 .1أبك بكر الدسكقي  ،البرنامج النووي اإليراني وأمن الخميج ،مجمة آراء حكؿ الخميج،
العدد .11
 .2أبك بكر الدسكقي  ،1006،البرنامج النووي اإليراني وأمن الخميج ،مجمة أراء حكؿ
الخميج ،العدد.11

 .3بطرس بطرس غالي ،السياسة الخارجية لمدول الكبرى ،المجمة المصرية لمعمكـ
السياسية ،العدد  ،28الجمعية المصرية لمعكـ السياسية ،مصر ،سبتمبر .2961
 .4تيرم جانس ،دور جماعات الضغط في تشكيل سياسة الواليات المتحدة في الشرق
األوسط ،المستقبؿ العربي ،العدد ،162نكفمبر  ،1000بيركت ،مركز دراسات الكحدة

العربية.

 .5سالمة عمي جماؿ  ،أزمة البرنامج النووي اإليراني بين تكمفة المواجية وجدوى
العقوبات ،مجمة البحكث اإلدارية ،جكيمية .1022
 .6عامر كامؿ أحمد "،موقف الترويكا من البرنامج النووي اإليراني" ،دراسات دكلية،
العدد .30

 .7عبد الكريـ معيف  ،دبموماسية حياكة السجاد ،صناعة القرار السياسي اإليراني:
المحددات والمؤسسات المؤثرة  ،السنة الثالثة عشر –-العدد  (-248جمادم الثاني
2453ق) نيساف 1024ـ.
 .8العكة كساـ الديف  "،قراءة في البرنامج النووي اإليراني " ،جريدة الزماف الدكلية،
العدد .1021. 4124

 .9مصمح محمد  ،الواليات المتحدة والسمم في الشرق األوسط  :دراسات دكلية ،تكنس،
عدد  ،34مارس .2993
.10

من يصنع السياسة األمريكية اتجاه العرب"،

.1004
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مواقع األنترنت
 .1اإلتفاقية األمنية  :بورستوت ،أمريكية في العراق 09 ،جكيمية  ،1008تاريخ
اإلطالع  ،1026-07-17مكقع االنترنت

www.swissinFox ch/ara/6711626/ :

 .2أميؿ أميف ،)2006(،الخميج العربي ،ىل يدفع ثمن المواجية "الدوجماطيقية" بين
إيران

وأمريكا،

مجمة

حكؿ

آراء

الخميج،

العدد

األنترنيتNet/views/2006/10I29/28630.htm.http://www;alarabiya:

،13

مكقع

.

تاريخ

اإلطالع.1026/8/18:
 .3جريدة األنباء ،النووي اإليراني ،كشف اإلزدواجية األمريكية حول أسمحة الدمار
الشامل ،في دراسة أعدىا مركز البحكث بمجمس األمة ،تاريخ االطالع-21-04 :
http//www.politics-dz.com/hnreads/muaqf-ddufy-mn-a/mshruq-atnuw1026
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Résumé:
Cette étude traite de la politique étrangère des États-Unis vers Iran, elle a
également abordé les différents étapes qui ont conduit à faire de ce pays le plus
puissant et le plus dominant du monde avec les différents établissements influençant
les Etats-Unis, et les déférents concepts théoriques .
Cette études traite aussi de la politique étrangère de l’Iran et de la possibilité de
domination solen la volonté iranienne de devenir une puissance nucléaire
rétablissent le système territorial au moyen – orient en développement un
programme nucléaire et la stratégie entreprise par les êtas- unis contre ce programme
qui fait la divergence entre les deux pays et le moyen de intérêt territorial et
international, y compris la diplomatie et les négociation d’une part et imposer des
sanctions sévères qui endommagent l’économie iranienne d’autre part , poussant
l’Iran a organiser de plus en plus de négociations pour être libre de telles sensations.
Cette étude était basé sur le traitement du sujet selon les Constans précédents
les déclarations des différents responsables politiques des deux pays, les déclarations
officielles des administrations américaines et iraniennes.
Cette étude traite aussi le programme nucléaire iranien et les opinions
internationales divergents à propos de programme nucléaire iranienne.

