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 2020-1957 برنامجها النووي حيال إيران اتجاه ةيكياألمر السياسة الخارجية 
 إعداد:

 قدر محمد الفايز
 إشراف:

 الدكتورة ريما لطفي ابو حميدان
 صخّ المل

في ضوء برنامجها  إيرانحيال  ةيكياألمر على السياسة الخارجية  التعر ف إلىهدفت الدراسة 
وقد  إيرانحيال  ةيكياألمر على السياسة الخارجية  التعر فوقد تمثلت مشكلة الدراسة في  النووي

 .الدراسة عدة مناهج كالمنهج الوصفي التحليلي ومنهج اتخاذ القرار ومنهج تحليل النظم استخدمت
 عدة فصول نظرا للملفات المتعلقة بالدراسة والتي إلىالدراسة تم تقسيم الدراسة  أهدافلتحقيق 
ي. فقد تناول الفصل يرانحيال الملف النووي اإل ةيكياألمر ايجابًا على السياسة الخارجية  أوتؤثرسلبا 

أما الفصل ، من الدراسة المقدمة ومشكلة الدراسة والدراسات السابقة كما تناول الفصل الثاني األول
ي منذ عهد الشاه محمد رضا بلهويوحتى يومنا هذا، وتناول يرانالثالث فقد تناول البرنامج النووي اإل

خاص مواقف الصين  ي وبشكليرانالمواقف الدولية واالقليمية من الملف النووي اإل الثالثالفصل 
 مجلس التعاون الخليج ومواقف دول يسرائيلاإلوالموقف التركي والموقف  األوروبي اإلتحادوروسيا و 
كما تناول الفصل  النووي إيراناتجاه برنامج  ةيكياألمر وتناول الفصل الرابع السياسة  ،العربي

أن  إلىليها الدراسة، وقد توصلت الدراسة إالخامس الخاتمة واالستنتاجات والتوصيات التي توصلت 
 إلىتحولت من التعاون والصداقة في عهد الشاه محمد رضا بهلوي  ةيكياألمر السياسة الخارجية 

خالل  ةيكياألمر ثبات السياسة الخارجية  إلى، كما توصلت اإلسالمية إيرانالعداء في عهد جمهورية 
أن هناك اختالف  إلىالرئيس ترامب، وتوصلت الدراسة  إدارةباستثناء  ةيكياألمر مختلف االدارات 

الكيان  وروسيا والصين من البرنامج النووي،والموقف العدائي من األوروبي اإلتحادبين موقف 
 .الصهيوني

ي يراناإل يكياألمر قضايا الصراع  أهمي يشكل أحد يرانأن الملف النووي اإل إلىكما توصلت 
أخرى في المنطقة تمتلك السالح النووي ولم تقف  هناك دوالً  نأ إذأمريكا تكيل بمكيالين  وأن

الخارجية التركية اتخذت ن السياسة أ إلىالواليات المتحدة مثل هذا الموقف معها، كما توصلت 
 .من حيث حقها في امتالك الطاقة النووية السلمية إيران إلى منحازاً  موقفاً 



 ط

 رغراضإقناع العالم بأحقيتها في امتالك الطاقة النووية لأل إيرانوأوصت الدراسة بأن تحاول 
إلعادة السلمية لتفادي تصعيد الصراع مع الواليات المتحدة كما أوصت بأن هناك ضرورة ماسة 

حيز التنفيذ من خالل استكمال المفاوضات التي تجري حاليًا  إلى 2015االتفاق الموقع عام 
 .ييرانالبرنامج النووي اإل بخصوص

 .ةيكياألمر الواليات المتحدة ، البرنامج النووي، إيرانالكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية، 
 

 

 

 

 

 

  



 ي

American Foreign Policy towards Iran towards Iran About its Nuclear 

Program (1957-2020) 

Prepared by: 

Qader Mohammad Al-Fayez 

Supervised by: 

Dr. Rima Abu Hmaidan 

Abstract 

The study aimed to identify US foreign policy towards Iran about its nuclear 

program. The study problem is to identify US foreign policy towards Iran. The study 

used several approaches, such as descriptive and analytical approach, decision-making 

approach and systems analysis approach. To achieve study objectives, the study was 

divided into several chapters in view of files related to the study that positively or 

negatively affect the US foreign policy towards the Iranian nuclear file. The first chapter 

addressed the study problem and previous studies. The second chapter addressed   the 

Iranian nuclear program from Shah Muhammad Reza Bahlwi era until now and the third 

chapter addressed international and regional positions on the Iranian nuclear file, in 

particular, positions of China.The fourth chapter addressed the US foreign policy 

towards Iran newclear program. The fifth chapter addressed the conclusion, conclusions 

and recommendations. The study found concluded that US foreign policy has shifted 

from cooperation and friendship during the reign of Shah Muhammad Reza Pahlavi to 

hostility in Islamic Republic era. It also concluded the stability of US foreign policy 

during the various US administrations with the exception of President Trump’s 

administration, and the study concluded that there is a difference. Between the position 

of the European Union, Russia and China on the nuclear program and the hostile 

attitude towards Zionist entity. 

It also concluded that the Iranian nuclear file constitutes one of the most important 

issues of the US-Iranian conflict, and that America is using double standards, as there 

are other countries in the region possessing nuclear weapons and the United States did 

not stand such a position with it. It also concluded that the Turkish foreign policy took a 

biased attitude towards Iran in terms of its right to own peaceful nuclear energy. 



 ك

The study recommended that Iran try to convince the world of its right to possess 

nuclear energy for peaceful purposes in order to avoid an escalation of the conflict with 

the United States. It also recommended that there is an urgent need to return the 

agreement signed in 2015 to implementation by completing the negotiations currently 

taking place regarding the Iranian nuclear program Keywords: Foreign Policy, Iran, 

Nuclear Program, and United States of America. 

Keywords: Foreign Policy, Iran, Nuclear Program, United Stats of America. 

 

 

 



 األولالفصل 
 خلفية الدراسة واهميتها

 مةمقدّ ال

عناصر السياسة  أحد اإلسالمية إيرانحيال جمهورية  ةيكياألمر تشكل السياسة الخارجية 

ويعود ذلك خاص، بشكل عام والخليج العربي بشكل  األوسطتجاه منطقة الشرق  ةيكياألمر الخارجية 

حيال جمهورية  ةيكياألمر في المنطقة. وتنطلق السياسة الخارجية  ةيكياألمر نتيجة وجود المصالح 

في  ةيكياألمر  هدافلبية األدون تحقيق رغا خيرة تقف حائالً من افتراض مفاده ان األ اإلسالمية إيران

تمتلك  اإلسالمية إيرانالخليج العربي بشكل خاص، وال سيما ان جمهورية  أوككل  األوسطالشرق 

تسعى لتصبح قوة اقليمية لها وزن  اإلسالمية إيرانكما ان جمهورية  والجغرافية.المقومات العسكرية 

وذلك من خالل سعيها إلمتالك الطاقة النووية. وعلى الررغم من زوال الخطر الشيوعي في بداية 

حيال جمهورية  ةيكياألمر ان السياسة الخارجية  إالالسوفياتي السابق  اإلتحادالتسعينات بعد تفكك 

ة للواليات المتحدة تحديا تواجهه الواليات المتحدة لم تتغير الن االخيرة تمثل بالنسب اإلسالمية إيران

 اإلسالمية إيرانان تتعامل مع جمهورية  ةيكياألمر ، وهذا يفرض على الواليات المتحدة ةيكياألمر 

على المصالح  اإلسالمية إيرانومحددات معينة للحد من تأثير جمهورية  ئسس ومبادأل وفقاً 

 (Hill, 2003: 466) . المنطقةضرار بحلفائها في اإل أو ةيكياألمر 

نه الجدل في اروقة أي يشكل موضوعا يثور بشيرانان الملف النووي اإل إلى اإلشارةوتجدر 

تصر على ان برنامجها النووي سلمي ويسير وفقا  اإلسالمية إيرانفجمهورية  السياسة الدولية،

ترامب على أن  إدارةالواردة في االتفاق النووي، بينما ترى  اإلسالمية إيراناللتزامات جمهورية 

ي يرانان التطورات المتعلقة بالملف اإل إلى اإلشارةوتجدر  .بداية للتسلح النووي إالما هو البرنامج 
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ويتضح من  ترامب من االتفاق النووي. إدارةاالخص بعد انسحاب  يوميا وعلىالنووي تحدث 

تعامل الواليات المتحدة  أسلوبي االزدواجية في يرانامج النووي اإلمن البرن يكياألمر الموقف 

. األوسطالنووية في الكثير من دول العالم وخاصة في منطقة الشرق  سلحةمع انتشار األ ةيكياألمر 

ي وتشن حملة شعواء عليه وتغض يرانترفض البرنامج النووي اإل ةيكياألمر ان الواليات المتحدة  إذ

. كما ان موقفها هذا يشكل امتداد لموقفها المعادي الذي تبنته يسرائيلاإلالنظر عن البرنامج النووي 

ة النزاع بين وقد تزايدت حد  ، 1979عام  اإلسالميةمنذ قيام الثورة  اإلسالمية إيرانتجاه جمهورية 

حيث رفضت  2001سبتمبر  11بعد أحداث  اإلسالمية إيرانوجمهورية  ةيكياألمر الواليات المتحدة 

واتبعت استراتيجية هدفت من ورائها  اإلسالمية إيرانبوش االبن أي حوار مباشر مع جمهورية  إدارة

 .(Quillan, 2002: p17) الحصول على أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي

ي فقد يرانسياسة الشد والجذب في تعاملها مع الملف النووي اإل أوباماباراك  إدارةنهجت وقد 

وأكد  اإلسالمية، إيرانحشد التوافق الدولي لتصعيد العقوبات الدولية بحق جمهورية  لىع عملت

في امتالك الطاقة النووية السلمية  اإلسالمية إيرانفي الوقت نفسه على حق جمهورية  أوباما

الثانية حدث تقارب بين واشنطن وطهران  أوباماالنووي. وخالل والية  بموجب معاهدة عدم االنتشار

تم التوقيع على االتفاق النووي وبموجب االتفاق ألغت الدول  2015تموز  14وفي  سريع،بشكل 

 أموالعن  وتم اإلفراجالعقوبات ذات العالقة بالبرنامج النووي  ةيكياألمر الواليات المتحدة و الغربية 

الحكم، حيث  إلىان األوضاع تغيرت بعد وصول ترامب  إال المجمدة. اإلسالمية إيرانجمهورية 

ة اإلقتصاديانسحاب بالده من االتفاق النووي واعاد فرض العقوبات  2018 أيارفي شهر  أعلن

بانها أنها ستستأنف  ةيكياألمر على تصاعد موجة العقوبات  إيرانوقد ردت  .إيرانالمشددة على 

وأكدت  .%3.67تخصيب اليورانيوم وتتجاوز الحد المتفق عليه في اتفاق فيينا النووي والمحدد في 



3 

الرشدان (لمثل هذه العقوبات ورفصت دخول أي مفاوضات ما دامت العقوبات قائمة.  رفضها

 )67: 2017، والخماش

 مشكلة الدراسة

وتنحصر ، من العوامل الذاتية والموضوعية في تحديد معالم الدراسة وتوجيهها مجموعةساهمت 

تجاه البرنامج النووي  ةيكياألمر السياسة الخارجية اهتمام الباحث بدراسة في  المبررات الذاتية

قوة إقليمية  اإلسالمية إيرانجمهورية بناء رؤية علمية باعتبار في الموضوع فاختيار ، ييراناإل

 قوية من قبل الواليات المتحدة تواجه ضغوطاً  يوالخليج العرب األوسطإسالمية في منطقة الشرق 

اهتمام الباحث من مبررات اختيار الموضوع  ن  أكما ، النووية سلحةانتشار األ رتحت ذريعة حظ

 ونهجها ةيكياألمر السياسة الخارجية في فتتمثل أما المبررات الموضوعية  ةستراتيجياإلبالدراسات 

لصنع القرار  أن تصبح مركزاً  إيرانذلك محاولة  إلىضف ، أييرانموضوع الملف النووي اإلتجاه 

 .ييرانالحقيقية للبرنامج اإل رغراضالجدال القائم حول األو  ة،في المنطق

تقييد االنتشار النووي والحد منه في منطقة الشرق  إلى ةيكياألمر الخارجية  السياسة تهدفو 

بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص لما لهذه المنطقة من خصوصية بالنسبة  األوسط

 التالي:على التساؤل  اإلجابةص مشكلة الدراسة في وتتلخ   ة.يكياألمر متحدة لا والياتلل

في ظل البرنامج النووي  إيرانحيال  ةيكياألمر ما المرتكزات التي تنطلق منها السياسة الخارجية  

 ؟ييراناإل

 الدراسة أسئلة

 التالية: سئلةعلى األ اإلجابة تحاول هذه الدراسة
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 ؟ييرانالبرنامج النووي اإل مراحل تطو رما  .1

 ؟ييراناإل النووي بالبرنامجذات العالقة  فاقيات والمعاهدات الدوليةتاال ما .2

 ؟ييراننامج النووي اإلر حيال الب واإلقليميةمواقف الدولية هي ما  .3

 ؟ييرانعلى البرنامج النووي اإل ةيكياألمر سياسة الخارجية لل ما تأثير .4

 الدراسة أهداف

 :التالية هدافتحقيق األ إلىتهدف هذه الدراسة  

 العالقة.  والمعاهدات ذاتتفاقيات واإلي يرانالبرنامج النووي اإل رمراحل تطو   إلى التعر ف -

 .ييرانامج النووي اإلنر الببيان االتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العالقة ب -

  .ييرانقليمية والدولية من البرنامج النووي اإلالمواقف اإل تحديد -

 ي.يرانالبرنامج النووي اإل ة حياليكياألمر السياسة الخارجية  سس وثوابتأبيان  -

 ي.يرانالبرنامج النووي اإلعلى  ودولياً  قليمياً إ ةيكياألمر السياسة الخارجية  تأثير بيان -

 فرضية الدراسة

سياسة خارجية  ةيكياألمر المتحدة عتمدت الواليات ا نأفرضية مفادها قامت الدراسة رغلى 

 .ييراناإل النوويزاء البرنامج إ متباينة

 الدراسة أهمية

 العلمية هميةاأل

المهمة في مجال البحث العلمي حول العالقات بين بلدين ذات  اتالدراسة من الدراستعد هذه 

بشكل العربية  ةإثراء المكتب على تعمل هذه الدراسةن أكما  .ةواإلقليميات الدولية المستوي علىثقل 
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ن نتائج هذه أ، كما ييرانتجاه الملف النووي اإل ةيكياألمر السياسة الخارجية  نها تناقشإ إذ خاص

  .المستوى المحلي والطلبة والباحثين الجدد علىن تفيد المعنيين أالدراسة يمكن 

 العملية هميةاأل

تسعى لتقديم  ألنهامنها،  ينن السياسييالباحث مكانية استفادةإمن  العملية للدراسة تنبع األهمية

كما اإليراني. بالبرنامج النووي  ة المتعلقةيكياألمر الخارجية التحديات السياسية  همألتحليل معمق 

م الدراسة معلومات موسعة عن تقد   إذ، المنطقة أهمية بدراسةوالمهتمون  راراع القسيستفيد صن  

اع وتفيد صن   ييرانتجاه الملف النووي اإل ةيكياألمر ومسار السياسة الخارجية  يكياألمر الموقف 

والواليات المتحدة  اإلسالمية إيرانالقرار في العالم العربي والدول المعنية ممثلة بجمهورية 

 .ةيكياألمر 

 حدود الدراسة

تم اختيار هذه الفترة لكونها  وقد 2020- 1957الفترة قتصرت الدراسة على ا :الزمانيةالحدود 

 إيراني واالهتمام به بعد قيام جمهورية يرانبداية االهتمام الواليات المتحدة بالبرنامج النووي اإل

 .اإلسالمية

 .ةيكياألمر والواليات المتحدة  اإلسالمية إيرانجمهورية : المكانيةالحدود 

 تجاه البرنامج النووي ةيكياألمر اقتصرت الدراسة على السياسة الخارجية  الموضوعية: الحدود

 .ييراناإل
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 مصطلحات الدراسة

 كلمة سياسة عند العرب هو من السوس بمعنى )الرياسة( فقول العرب أصلإن  :لغةالسياسة 

القيام على شىء  – السياسة –وسوسه القوم أى جعلوه ليسوسهم ، بمعنى قام به القوم سياسةً  ساس  

والوالي  –ضها عليها ويرو   والسياسة فعل السائس الذي يسوس الدواب أي يقوم –بما يصلحه 

 (1415لفيروزأبادي، )ا .يسوس الرعية أي يأمرهم

 :اصطالحا  

ذا كانت إف، تكون مدنية أوالسياسة هي " تنظيم امور الدولة وتدبير شؤونها وقد تكون شرعية 

من الحكمة العملية وهي  كانت مستمدةوان كانت مدنية ، حكامها مستمدة من الدينأ شرعية كانت

تتعامل نها " العملية التي أكما تعرف ب (.679 :1982 )صليبا،علم السياسة "  أوالحكمة السياسية 

 (102العلوم السياسية،  )موسوعةها " أهداف إلى البشريةمع مشكالتها وصوالً  بمقتضاها الجماعة

اتخاذ قرارات من أجل  إلىي والطرق التي تؤد   بأنها االجراءات إجرائياً السياسة وتعرف  

 .المجموعات والمجتمعات البشرية

 السياسة الخارجية

هي "برنامج العمل العلني الذي يختاره الممثلون الرسميون للوحدة  :الخارجية اصطالحاً السياسة  

محددة في المحيط  أهدافجل تحقيق أالدولية من بين مجموعة من البدائل البرنامجية المتاحة من 

 السياسة الخارجية هي النشاطات السلطوية التي يتخذها( و 2، ص2009ـ )النعيميالخارجي " 

موقف معين في  أوتغيير وضع  أوأجل اإلقرار  القومي، عن وعي من الممثلون الرسميون للمجتمع

 (17 :2013)بوقارة،  .»(الوطنية المحددة بدقة هدافالبيئة الدولية بشكل ينسجم واأل
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 لدولة ما،لتزام الخارجي اإلالعمل على إيجاد التوازن بين  الخارجية إجرائيًا بأنهاالسياسة وتعرف 

 لتزام.اإل والقوة التي تلزم تنفيذ هذا

  ةيكياألمر السياسة الخارجية 

سواء كانت السياسة  ةيكياألمر "كل العالقات الخارجية  ةيكياألمر الخارجية  السياسةتعني 

أن ها تتعلق بالجهاز الرسمي للوحدات السياسية. إن  إالثقافية، ورغيرها،  أوة اإلقتصادي أوالخارجية 

هي نتاج لمجموع خبرة تراكمية وقرارات مستمرة وتنافس قوي بين  ةيكياألمر السياسة الخارجية 

السياسي والتي يجمعها هدف واحد مشترك  صنع القرارمؤسسات النظام المختلفة التي تشترك في 

  (5، :1989، ل)هالوهو المصالح القومية العليا للبالد 

تجاه  ةيكياألمر التي تقوم بها الواليات المتحدة  والنشاطات السياسيةجراءات اإل رائياً إجوتعرف  

 .ييرانالنووي اإل البرنامج

نووية بما في ذلك  المتالك قدرات اإلسالمية إيرانه جمهورية توج   : هواإليرانيي و البرنامج النو 

 أسلحةك الالمت مجال امتالك هذه القدرات لتتحول مستقبالً في  التي تقوم بها نشطةيات واألملالع

 (22: 2006، )الراوي .نووية

ستفادة من لإل إيران االسالميىة خطة جمهورية نهأب إجرائياً ي يراننامج النووي اإلر ويعرف الب 

ويات فى شكل مشاريع األولو  هدافن ذلك تحديد األويتضم   عام،الطاقة النووية واستخدامتها بشكل 

 .حددم   زمنيوبرامج عمل يتم تنفيذها فى إطار جدول 
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 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 النظري أوال: اإلطار

من خاللها  الدولية حيثالعالقات  للبحث فيالسياسة الخارجية من المجاالت المهمة  تعتبر

السياسة الخارجية. وتتبرز  ينبغي فهمالعالقات ولكي يتم فهم هذه  تتبلور العالقات بين الدول،

بعضها  عالقاتها معالخارجية للدول في  على التوجهات التعر فخالل  الخارجية من أهمية السياسة

مصادر القو ة، وتبيان  إدراكالسياسة الخارجي ة على مبدأ تحقيق المصالح عبر  البعض. وتقوم

خالل سلوكها السياسي في البيئة الدولية، تحقيقها من  إلىالت ي تسعى النخب الحاكمة  هدافاأل

جانب تأثر  إلىالسياسة الخارجي ة بحجم اإلمكانيات الذاتي ة وحجم الطموح السياسي،  ترتبطوعليه 

عوامل البيئة الخارجي ة من قوى ومواقف ومتغيرات ومصالح. وت عب ر السياسة الخارجي ة عن 

أي دولة في  أدواريمكن أن نلمس  إذمجمل توجهات الدولة تجاه الدول والفواعل األخرى، 

السياسة الخارجية من خالل مواقفها وآرائها في السياسة العالمي ة، وما يجري من أحداث 

حاضرها ومستقبلها وسط كم من األحداث المتضاربة في  إلىوكيف تنظر  العالم،تطورات في و 

خضم التفاعالت اإلقليمية والدولية، التي من الصعب على أي دولة النأي بنفسها أمامها في 

على الررغم من  الخارجية. للبيئة صلاألفي  سياسة الخارجية موجهةلفا.والمواقف القضاياالكثير من 

إطار البيئة  م فيهسلوكات الخارجية ومسارالسياسة  تنفيذ ولكنأجهزة الدولة  داخل صناعتها تتمان 

تحقق من خالله  السلوكيات الذي يتم فيه اختبار اإلطار الذي تشكلالبيئة الخارجية ن إ إذالدولية 

 ها.أهدافالسياسة الخارجية 

ثر أتت ألنهاالخارجية في أي دولة من الدول باالستمرارية والعمل الجاد، وذلك  السياسةتتميز و  

وقد تناول العديد من بمبادئ التعاون والعمل المشترك وتبادل المصالح، والسعي لتحقيق المصالح، 
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برنامج العمل العلني الذي يختاره ” بأنهاتعريف السياسة الخارجية فقد عرفها سليم  الباحثين والكتاب

الممثلون الرسميون للوحدة الدولية من بين مجموعة من البدائل البرنامجية المتاحة من اجل تحقيق 

أن الدولة تحدد  ”ريتشارد سنايدر“ويرى  (27: 1997)سليم،  محددة في المحيط الخارجي أهداف

وان  دولة هو سلوك الذين يعملون باسمها.ن سلوك الإومن ثم ف بأشخاص صانعي قراراتها الرسمين،

السياسة الخارجية عبارة عن محصلة القرارات من خالل أشخاص يتبوؤون المناصب الرسمية في 

السياسة الخارجية تتكون من ن أ( 15: 2010، طشطوش)ويذكر  ،129): 1999، الدولة )زايد

مرين هما، قرارات حكومية يتخذها صناع القرار وأفعال تعالج مشاكل خارجية، وهذه القرارات أ

ن السياسة أ (Irish, 1995: p2) قريبة وبعيدة المدى. ويؤكد أهدافواألفعال تستخدم لتحقيق 

اع السياسة للمحافظة على المصالح القومية دها صن  " أساليب الفعل التي يحد  إلىتشير  الخارجية

 .وتطويرها وزيادة قوة الدول في الشؤون العالمية "

 هدافحيث األ والتنوع منالتوس ع على  منذ البداياتفقد قامت  ةيكياألمر  الخارجية السياسة ماأ

 الظروف المتحدة وكذلك نتيجة تغير للواليات الداخلية الظروف رنتيجة تغي   األهدافهذه وتغير 

 األهداف العامة وتتلخص .(18: 2008، )فنسان ةيكياألمر  المصالح معتتقاطع  التي العالمية

 والعسكري على كافة الصعد السياسي يكياألمر  على التفوق األمريكية بالحفاظللسياسة الخارجية 

 أسلحة انتشار منعوكذلك  .المتحدة للواليات المنافسة القوى من المزيد ظهور ومنع. واإلقتصادي

بشكل رئيسي  ةيكياألمر  الخارجية السياسة وتهدف .البحرية التجارة خطوط الشامل وحماية الدمار

 هذه تحقيق نأل هاأهداف إلى الوصول من خالل ةيكياألمر  المتحدة الواليات مصالح تلبية إلى

 )مكسيم، .العالمي النظام في المتحدة للواليات على المركز الريادي والتفوق فظايح هدافاأل

2006 :1) 
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بوجود ما يمكن تسميته بالثوابت، والتي ال تتغير بتغيير  ةيكياألمر الخارجية  السياسةتتميز 

. وهذه الثوابت قائمة على إتفاق الجمهوريين والديمقراطيين على السواء وذلك بغض ةيكياألمر  دارةاإل

 النظر عن اإلختالفات الفكرية بين الحزبين

جـزء ا لطبيعة المصالح  إيران تشكلحيال  ةيكياألمر الخارجية  إلى السياسـة اإلشارةوتجدر 

لمعظـم  اإلسالمية معيقاً  إيران المتحدة تعتبر جمهوريةالواليات  نأل نظراً في المنطقة،  ةيكياألمر 

 السياسي العـربي وقد ركزتالخلـيج  أو األوسطسـواء في المنطقـة الشـرق  ةيكياألمر  هدافاأل

 إيرانإتباع سياسة العزل واالحتواء ضد  إلىيـة يراناحتـواء السياسـات اإل ة علىيكياألمر الخارجية 

تبـاع سياسـات التشـدد إيرانمـن خـالل حشـد ودعـم الـدول اإلقليميـة والدوليـة للضـغط علـى  ، وا 

 (37: 2002)عتريسي،  اتجاهها

النووي ،على الررغم من  اإلسالمية إيران جمهوريةبرنامج  ةيكياألمر تعادي السياسة الخارجية 

في امتالك الطاقة  إيرانانها دعمت وباركت ذلك في عهد حليفها الشاه محمد رضا بهلوي فررغبة 

عقد  إلىالنووي  اإلسالمية إيران اهتمام جمهورية يعود إذ اإلسالميةالنووية لم تبدا مع قيام الثورة 

اول اتفاق نووي في  ةيكياألمر المتحدة والواليات  إيرانالخمسينات من القرن العشرين عندما وقعت 

على تطوير المشروع  اإلسالمية إيران جمهورية ةيكياألمر وشجعت الواليات المتحدة  1957عام 

 . :5)2012، مفاعل نووي لتكون جاهزة للعمل في منتصف التسعينات )وهاس 23 إلنشاءي يراناإل

حيال الملف النووي  ةيكياألمر تغيرت السياسة  1979م في عا اإلسالميةبعد قيام الثورة 

 إيرانسياسة فرض العقوبات الدولية على جمهورية  ةيكياألمر ي واستخدمت كافة االدارات يراناإل

من خالل قرارات  ، أواألمنسواء بموافقة المجتمع الدولي من خالل قرارات من مجلس  اإلسالمية

ته بالدبلوماسية ر حيث اتسمت ادا أوباماكذلك لحين وصول  األمروبقي  ،ةيكياألمر  دارةفردية من اإل
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من جمهورية  ةيكياألمر  دارةتغير موقف اإل .2015عام  1+5والتفاوض ونتج عن ذلك توقيع اتفاق 

 ي. يرانبعج وصول دونالد ترامب من خالل االنسحاب من االتفاق النووي اإل اإلسالمية إيران

 ذات الصلة الدراسات السابقةثانيا: 

 العربية  الدراسات -1

ية في عهد الرئيس دونالد يراناإل ةيكياألمر العالقات  بعنوان:( 2019دراسة الحديثي وعلوان )

 ترامب

المتعاقبة تجاه  ةيكياألمر على السؤال: ألي مدى اختلفت سياسة اإلدارات  اإلجابة إلىهدفت الدراسة 

حيال الملف  ةيكياألمر وافترضت الدراسة أن السياسة  ؟2019-2001ي منذ يرانالملف النووي اإل

 اإلسالمية إيرانجمهورية  ي في المنطقة، ومنعيراني تقوم على أساس تحجيم الدور اإليرانالنووي اإل

استخدمت الدراسة المنهج في المنطقة.  ةيكياألمر تهدد المصالح  لكيالمن امتالك السالح النووي 

 يكياألمر قرار الرئيس ان  إلىاالستنباطي لدراسة وتحليل العالقات الدولية، وقد توصلت الدراسة 

  زيادة حجم التوتر في العالقات بين الجانبين إلىترامب باالنسحاب من االتفاق النووي أدى 

 2019-2000ي "يرانتجاه الملف النووي اإل ةيكياألمر ( بعنوان: السياسة 2019دراسة دودين )

ي في الفترة يرانحيال الملف النووي اإل ةيكياألمر على السياسة الخارجية  التعر فهدفت الدراسة 

ي يقوم على يرانحيال الملف النووي اإل ةيكياألمر وافترضت الدراسة بأن السياسة  ،2019- 2000

ي في المنطقة، ومنعها من امتالك السالح النووي حتى ال تهدد المصالح يرانأساس تحجيم الدور اإل

واستخدمت الدراسة المنهج التاريخي، من خالل تتبع بروز الملف النووي  المنطقة.في  ةيكياألمر 

، أوباماالمتعاقبة "بوش،  ةيكياألمر ي، والمنهج التحليلي، من خالل تحليل مواقف اإلدارات يراناإل



12 

ان سياسة كل من جورج بوش لم  إلىي. وتوصلت الدراسة يرانالملف النووي اإل"حيال  ترامب،

باستخدام  أوباما إدارة. في حين اتسمت إيراناتفاق نووي مع  إلىتحقق القدر المطلوب للوصول 

بعيدا عن التركيز على القوة والتهديد العسكري فقط. أما سياسة  إيرانعدة سياسات للتفاوض مع 

ي فقد تمثلت بانسحابه من االتفاقية وفرض عقوبات جديدة على يرانلف النووي اإلترامب تجاه الم

  .إيران

 ةيكياألمر السياسة الخارجية  بعنوان:( 2019) يةيراندراسة المنتدى العربي لتحليل السياسات اإل

 .وترامب أوبامافي عهدي  إيرانتجاه 

 تجاهوترامب  أوباماالرئيسين  إدارةعلى اختالفات نهجي  التعر ف إلىهدفت الدراسة   

تجاه  ةيكياألمر وقد تبين ان هناك اختالف في سياسة الواليات المتحدة  اإلسالمية إيرانجمهورية 

وقد لخصت الدراسة هذه االختالفات من خالل النتائج  االدارتينبين  اإلسالمية إيرانجمهورية 

 التالية التي تم استخالصها 

 إدارةترامب من حيث  إدارةعن نهج  أوباما إدارةخارجية المتبع في نهج السياسة ال اختلفأوال 

 في المنطقة،  ةيكياألمر ملفات السياسة الخارجية وضمان استقرار المصالح الحيوية 

خيار  أوبامابينما فضل الرئيس  سياسته الخارجية. إدارةالصفقات في  أسلوبترامب  ثانيا: يفضل

 سياسته الخارجية. إدارةالدبلوماسية في 

 اإلقليم،والحد من االنتشار النووي في  إسرائيلالتزمت كلتا االدارتين بالمحافظة على أمن  ثالثا:

وتأمين منابع النفط والغاز وضمان المرور من الممرات والمضائق البحرية في المنطقة ومحاربة 

 المتبع في الحفاظ على ذلك اختلف فيما بين االدارتين. أسلوبان  إال اإلرهاب
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يعبر عن نهج النظام  اإلسالمية إيرانان اختالف نهج االدارتين في التعامل مع جمهورية  رابعا:

  واعتماده على تغيير سياساته لتحقيق مصالحه. يكياألمر 

 بعد االتفاق الَنووي إيرانتجاه  ةيكياألمر السياسة  ( بعنوان2018دراسة قليج وحسن )

الموقف  واسع، ودراسةعلى مضمون االتفاقية، وعملية المفاوضات بشكل  التعر فهدفت 

والخطوات التي أقدم  ييراناإل  ترامب حول االتفاق الن ووي   يكياألمر المعارض الذي طوره الرئيس 

للرئاسة كان السبب الرئيسي   من ترشحه  وبينت الدراسة ان الموقف الذي تبناه ترامب اعتباراً  عليها

 ييكاألمر نسحاب نتائج اإل واستعرضت الدراسة .ييراناإل في انسحاب واشنطن من االتفاق الن ووي

من االتفاق على المجتمع الدِ ولي، وتحليل اآلثار المحتملة للسياسات التي ستتبعها في المستقبل. 

 شنطن بسبب هذا القراروا إلىة انتقاداتٍ  كبيرة األوروبيحيث وجهت الد ول 

 وتداعياتها االقليمية، إيرانتجاه  ةيكياألمر افاق السياسة  بعنوان:( 2018)دراسة حيدر 

حالة العداء في  صلامع تو  ةيكياألمر البحث في افاق السياسة الخارجية  إلىهدفت الدراسة 

يرانالرؤية االستراتيجية المتبادلة بن الواليات المتحدة و  الصراع والتنافس تطغى ، فان احتماالت ا 

سيكون له تداعيات  خرى في سياق المسار الطبيعي للعالقات الثنائية، مماعلى االحتماالت األ

 إيرانجمهورية تجاه نشاطات  أوباماوعلى خالف تصور  حتمية على مسار التفاعالت في المنطقة.

ضمن  اإلسالمية إيرانجمهورية الرئيس ترامب الذي عد  إدارةاإلقليمية، يأتي تصور  اإلسالمية

 مسار تغير االبيض، البيت إلى ترامب الرئيس وصول فمع المتحدة الواليات لمصالح المعيقة ؿالدول

 تجاه ترامب سياسة مالمح وبرزت االرتباط عن بعيدا والتصعيد المواجهة نحو وتحولت السياسة هذه
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وقد جاءت الرؤية  اإلقليميةفعليا في العديد من الملفات والقضايا  اإلسالمية إيرانجمهورية 

 أوباماترامب مغايرة بشكل كبير لسياسة  إدارةفي ظل  ةيكياألمر 

دونالد  إدارةفي ظل  إيرانتجاه  ةيكياألمر السياسة الخارجية  بعنوان:( 2018)دراسة بن عتيقة 

 ترامب

في  اإلسالمية إيرانجمهورية تجاه  ةيكياألمر دوافع السياسة الخارجية  إلى التعر فهدفت الدراسة  

 اإلسالمية إيرانجمهورية  ترامب تجاه دارةترامب وتفترض الدراسة ان السياسة الخارجية إل إدارةظل 

 اإلسالمية إيرانجمهورية في تحجيم قدرات  ة،يكياألمر انعكاس لررغبة الواليات المتحدة  إالما هي 

ترامب تجاه  دارةأن السياسة الخارجية إل إلىالنووية واضعاف دورها االقليمي. وتوصلت الدراسة 

وجاء ت متماشية  نالسياسييمن المحللين  جاءت عكس ما توقعه الكثير اإلسالمية إيرانجمهورية 

رامب ان سياسة ت إلىتماما مع لغة التصعيد التي تضمنتها خطاباته السياسة كما توصلت الدراسة 

وهي الملفات التي تشكل  ةيكياألمر ربطت بين كل الملفات التي يعتقد انها تمثل تهديدا للمصالح 

 اإلسالمية. إيرانجمهورية الجديدة تجاه  ةيكياألمر ركائز االستراتيجية 

أوباماية في عهد الرئيس يراناإل ةيكياألمر ( بعنوان: العالقات 2015)دراسة الموساوي   

الذي  األمرحالة من الغموض السياسي،  إلىية يراناإل ةيكياألمر ادى التوتر في العالقة   

 أو ةيكياألمر جعل العديد من المراقبين والمحللين السياسيين عدم استبعاد توجيه الواليات المتحدة 

بلغت  يلوح للمراقبين: أنه كلما إذ،  اإلسالمية إيرانجمهورية ضربة عسكرية ل إسرائيلحليفتها 

 ةيكياألمر أن اإلستراتيجية  إلىساحة المفاوضات، مما يشير  إلىاألمور شدتها عادت من جديد 

واالعتراف بها على انها قوة  اإلسالمية إيرانجمهورية  تقوم على التعايش" مع إ أوباماالتي يتبعها 
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إقليمية طالما عملت على ازالة الغموض بخصوص برنامجها النووي، والتزامها بالخطوط الحمراء" 

الخاصة بعدم امتالك السالح النووي. وتهدف هذه الدراسة لمحاولة قراءة طبيعة العالقات  ةيكياألمر 

 عن بعض التساؤالت  اإلجابة، و أوباماية في عهد الرئيس يران_اإلةيكياألمر 

ي ) يرانتجاه ازمة البرنامج النووي اإل ةيكياألمر ( بعنوان: السياسة 2013)دراسة الخوالدة 

1991-2012 ) 

ي والتي اتبعت العديد من يرانتجاه البرنامج النووي اإل ةيكياألمر السياسة  إلى التعر فهدفت الدراسة  

 يمع البرنامج النوو  ةيكياألمر الوسائل السياسية وقد افترضت الدراسة ان تعامل الواليات المتحدة 

ي لم يكن من منطلق ما يمكن ان يسببه هذا البرنامج للنظام العلمي الذي يهدف لمنع يراناإل

 ةيكياألمر االنتشار النووي وانما ينطلق من منظور التهديد الذي يشكله لمصالح الواليات المتحدة 

خذت الدراسة بمنهج أوقد استخدمت الدراسة المنهج التاريخي والمنهج التحليلي الوصفي وكذلك  ...

وقد اوصت الدراسة بضرورة قيام  للدراسةمناسبة  ألنهاالتحليل النظمي في العالقات الدولية 

ك بالجهود والتمس أكبربالتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشفافية  اإلسالمية إيرانجمهورية 

 الدبلوماسية في التعامل مع ازمة البرنامج النووي

العربي  ية وانعكاساتها على امن الخليجيراناإل ةيكياألمر األزمة  بعنوان:( 2012) العتبيي دراسة

 (2012 إلى 1997)الكويت كحالة دراسية 

بيان جوانب األزمة وعلى االخص موقف الكويت منها؛ وقد استخدمت الدراسة  إلىهدفت الدراسة 

عدم وضوح الرؤية اإلستراتيجية  إلىالوصفي والتحليلي وتوصلت الدراسة  التاريخي؛المنهج 

المشتركة لدول الخليج العربي وأن الخالفات الحدودية بين هذه الدول تشكل عائقا دون تحسن 

في برنامجها النووي سيعمل  اإلسالمية إيرانية وكذلك استمرار جمهورية رانيالعالقات الخليجية اإل
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الخارجية  تالسياساواوصت الدراسة بضرورة توحيد  التسل ح.على ادخال المنطقة في سباق نحو 

االحترام  ةوضرور الوحدة الخليجية  إلىوالعسكري للوصول  اإلقتصاديالسياسي و  على المستوى

الداخلية لدول مجلس التعاون وتعزيز ن ي الشؤو فالمتبادل وعالقات حسن الجوار وعدم التدخل 

 الديموقراطية.

 ييرانأمن الخليج العربي والتحدي النووي اإل ":( بعنوان2011دراسة المطيري )

العالقات ي، والذي يؤثر على يراندراسة موضوع الخليج العربي والتحدي النووي اإل إلىهدفت  

انعدام وفقدان الثقة بين  إلىاالستقرار وقد توصلت الدراسة  إلىية وحاجة المنطقة يرانالخليجية اإل

 الخليجي، وان األمناإلخالل ب إلىالذي يؤدي  األمر اإلسالمية جمهورية إيرانو دول الخليج 

سباق التسلح في المنطقة وعدم االستقرار  إلىفي تحديها يؤدي  اإلسالمية إيرانجمهورية  استمرار

في إنهاء هذا الصراع سيؤدي إلي  اإلسالمية إيرانجمهورية ان فشل دول الخليج و  إلىكما توصلت 

 مصالحها الحيوية في المنطقة حمايةتدخل القوى األجنبية بحجة 

النووية  لحةسالدمار الشامل ومن األ أسلحةواوصت الدراسة بضرورة اعالن المنطقة خالية من 

اللجوء للتحالفات من اجل احداث توازن كما اوصت الدراسة  إلىحتى ال تضطر دول الخليج 

محكمة العدل الدولية في قضايا الخالفات بين دول مجلس التعاون الخليجي  إلىبضرورة اللجوء 

يرانو   .ا 

 الخليج العربيي وأمن يران( بعنوان: البرنامج النووي اإل2009دراسة بني ملحم والصمادي)

 )دراسة تحليلية(

على  اإلجابةي من خالل يرانبيان وجهات النظر حول البرنامج النووي اإل إلىهدفت الدراسة  

لتكوين تلك الرؤية؟  إيراني ألمِن الخليِج؟ وما العوامل التي دفعت يراناآلتية: ما المنظور اإل سئلةاأل
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ية تجاه المنطقة مع ت طو ر الوقت؟ أي ما اإلشكالية يرانوكيف ت ؤث ر  تلك العوامل على السياسِة اإل

ي في المنطقة وتداعياتها؟ ولقد حاولت الدراسة اثبات الفرضية يرانالتي خلفها البرنامج النووي اإل

واالستقرار في منطقة الخليج العربي  األمني دورا أساسيا في تهديد يرانالقائلة " للبرنامج النووي اإل

مصالح وطنية تتناقض مع مصالح دول المنطقة".  إيران إيران اإلسالمية ريةخاصة وان لجمهو 

استخدمت الدراسة المنهج العلمي التكاملي، الذي يشتمل على عدة مناهج علمية. وتوصلت الدراسة 

 استراتيجيةبناء  إلىفي منطقة الخليج العربي بحاجة  األمنلعدة نتائج ومقترحات أهمها: إن حالة 

 إلىواوصت الدراسة  أمنية تتماشى مع الظروف اإلقليمية والدولية ومتطلبات أمن دول المنطقة. 

كم  لدول المنطقـة األمنمع الظروف اإلقليمية والدولية ومتطلبات  أمنية تتماشى استراتيجيةبناء 

من جهة  العربي -الخليجي من جهة والعربي-الخليجي رورة تفعيـل مؤسسات التكامل وصت بضأ

والمنفتح خاصة بيـن  العربي الجاد -ضرورة تعميق الحوار العربي وكذلك ثانية وتطوير هياكلها. 

تفعيل،  العربي عامة. وبطبيعة الحال فإن ذلك يتطلب األمنخاصة و  الدول المعنية بأمن المنطقة

ط دورها العسكري المشترك، وتنشيالمختصة بالتعاون والدفاع العربي وربما إعادة إحياء المؤسسات 

  والسياسي.

وازمة الملف النووي  إيرانتجاه  ةيكياألمر السياسة الخارجية  بعنوان:( 2007)دراسة القرم _

 (2006-2001ي )يراناإل

بشكل عام  اإلسالمية إيرانجمهورية تجاه  ةيكياألمر على السياسة  التعر فهدفت الدراسة 

ـ استخدمت  2006وحتى  2001ي بشكل خاص خالل الفترة الزمنية من يرانوالملف النووي اإل

ان الملف النووي  إلى وتوصلت الدراسةالدراسة عدة مناهج كالمنهج التاريخي والوصفي والتحليلي 

ى وله ابعاد وتوجهات مرتبطة بشكل اساسي في األولي هو ملف سياسي اقتصادي بالدرجة يراناإل
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استغالل هذا الملف بكل السبل الممكنة لزعزعة  ةيكياألمر  دارةسعى اإلوت ةيكياألمر االستراتيجية 

 .تغييرهمن الداخل واضعاف النظام ومن ثم  اإلسالمية إيرانجمهورية 

 الدراسات باللغة االنجليزية -2

 U.S. Foreign Policy Towards Iranian ,( ( بعنوان :(Anak,2020دراسة 

Nuclear Threat from Bill Clinton to Donald Trump Administration 

دونالد  إدارة إلىكلينتون  إدارةي من يرانحيال التهديد النووي اإل ةيكياألمر السياسة الخارجية 

 ترامب

ي من أكثر القضايا إلحاًحا على مدار تاريخ السياسة الخارجية يرانال يزال التهديد النووي اإل

في  إيران اإلسالمية العدائية لجمهورية نشطةكانت األ ،1979عام  اإلسالمية. منذ الثورة ةيكياألمر 

إيران جمهورية ، ال سيما عندما بدأت ةيكياألمر تشكل تهديًدا كبيًرا للواليات المتحدة  األوسطالشرق 

حيال  ةيكياألمر مناقشة السياسة الخارجية  إلىببناء سالحها النووي. وتهدف هذه الدراسة  اإلسالمية

ترامب. وقد استخدمت الدراسة  إدارةبيل كلينتون حتى  إدارةي من عهد يرانتهديد البرنامج النووي اإل

داخلية النوعي على وجه التحديد في التحليل الموضوعي وقد تناولت الدراسة العوامل ال سلوباأل

وقد وجدت الدراسة أن السياسة الخارجية للواليات  إيرانتجاه  ةيكياألمر والخارجية للسياسة الخارجية 

قد تأثرت كثيًرا بالعوامل الداخلية والخارجية الناتجة عن ردود مختلفة للسياسة  ةيكياألمر المتحدة 

كانت السياسة الخارجية للواليات المتحدة متسقة  ذلك،. عالوة على إدارةفي كل  ةيكياألمر الخارجية 

ي كتهديد أمني رئيسي لها على الررغم من االختالف في سياستها يرانمع وضع التهديد النووي اإل

من صفقة خطة العمل بقيادة ترامب  ةيكياألمر فإن انسحاب الواليات المتحدة  ،ذلكالخارجية. ومع 

  مع السياسة الخارجية السابقة ( يعد تضارًباJCPOAالشاملة المشتركة )
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 :The Return to the Pressure Track بعنوان :l (  Matthew , 2018 )دراسة 
The Trump Administration and the Iran Nuclear Deal 

"بإعادة التفاوض"  ،2016لعام  ةيكياألمر وعد دونالد ترامب خالل حملته االنتخابات الرئاسية 

ي. يرانوالمعروفة باسم االتفاق النووي اإل ،2015بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة في تموز 

 إيرانويجعل في بعض النواحي من السهل على  نووية، أسلحةمن بناء  إيرانحيث ال يمنع االتفاق 

أن تصبح نووية في المستقبل. إن مجرد استمرار في الصفقة الحالية يمكن أن يقوض مصالح 

دونالد  إدارةوسياستها العالمية لعدم االنتشار. فكيف يمكن أن تعمل  األوسطأمريكا في الشرق 

عها ترامب اتبا دارةترامب إلعادة التفاوض على الصفقة؟ يوفر هذا التحليل إستراتيجية يمكن إل

بالواليات المتحدة: االلتزام بالشروط  إيرانوهي فعل ما تفعله  إيران،تجاه  ةيكياألمر لتحسين السياسة 

من منظور  الصفقة.مع التنافس في جميع الطرق التي لم يتم تناولها في  لالتفاقية،الصارمة 

المزعزع لالستقرار في المنطقة. مع  إيرانفإن الضغط المتزايد على طهران سيحد من نفوذ  أميركي،

طاولة المفاوضات  إلىعلى العودة  إيرانيمكن لواشنطن أن تمارس الضغط إلجبار  الوقت،مرور 

   وليس فقط التأخير اإليراني،اتفاق جديد يقضي على التهديد النووي والصاروخي  إلىللتوصل 

 The US policy towards Iran’s Nuclear( بعنوان: Ariyawansa2017 دراسة)

Enrichment. 

 ييرانسياسة الواليات المتحدة تجاه تخصيب اليورانيوم اإل

ي يرانحيال تخصيب اليورانيوم اإل ةيكياألمر سياسة الواليات المتحدة  إلى التعر فهدفت الدراسة 

مع  ةيكياألمر التركيز على المشكالت بين البلدين وكيف تتعامل الواليات المتحدة  إلىكما هدفت 

تجاهها استخدمت الدراسة البيانات النوعية  ةيكياألمر وما هي السياسة  اإلسالمية إيرانجمهورية 

https://www.tandfonline.com/author/Kroenig%2C+Matthew


20 

 وتم جمعية والبيانات الثانوية. األوللتحليل مشكلة البحث. وتم جمع البيانات من خالل البيانات 

 إيرانجمهورية  ان إلىية من خالل مقاطع الفيديو عبر اإلنترنت وتوصلت الدراسة األولالبيانات 

ترى انه يحق لها تطوير الطاقة النووية كما تؤكد أن برنامجها النووي مخصص  اإلسالمية

 السلمية.  رغراضلأل

 The History of US-Iran Relations and its, بعنوان: McCain)2015دراسة )

Effect on the JCPOA Negotiations 

 على مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة وأثرهاية يراناإل ةيكياألمر  العالقاتتاريخ 

ذلك على مفاوضات خطة العمل  وأثر ةيكياألمر تاريخ العالقات  إلى التعر فهدفت الدراسة 

+  5إن مجموعة  إلىالمشتركة وقد استخدمت الدراسة المقابالت وكذلك االستبانة وتوصلت الدراسة 

النووي،  إيرانتمكنوا من وضع خطة عمل شاملة مشتركة لبرنامج  اإلسالمية إيرانجمهورية و  1

 انطالق.والتي يمكن استخدامها كنقطة 

 Nuclear Iranian the on Perspectives :بعنوان    (Pieper, 2015 )      دراسة

sPolicie Foreign Turkish and Russian, Chinese, Analysing Programme: 

لم  ذلك،ية ميدان لتنافس الرؤى حول عمل العالقات الدولية. ومع يرانالنووية اإل تشكل األزمة

ية كمثال لتصور التفاعل بين يرانيتم إجراء أي تحليالت شاملة حتى اآلن تستخدم الحالة النووية اإل

تحلل هذه الدراسة السياسات الخارجية للصين وروسيا  ... تقاومها"الهياكل المهيمنة" وتلك التي 

أي مدى تشير سياساتها  إلىالسؤال  اإلجابة علىوبالتالي  اإليراني،ه البرنامج النووي وتركيا تجا

شبه منظمة من خبراء  مقابلة مع نخبة 55جرت الدراسة أثقافة أمنية تقاوم الهيمنة؟ وقد  إلى

  .اإليرانيوصانعي القرار المعنيين بالملف النووي 
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امتثال الصين وروسيا وتركيا للنهج المتعلقة ن دراسات الحالة التي تم فحصها كيف كان تبي  

ي. يرانفي الملف اإل ةيكياألمر وكيف قاومت تفضيالت السياسة  انتقائًيا،ي يرانبالصراع النووي اإل

إن ممانعة الصين وروسيا وتركيا الستخدام العقوبات كأدوات في الدبلوماسية الدولية على مستوى 

متثال الصيني والروسي والتركي واإل إيرانالخطاب لم تمنع االعتماد النهائي للعقوبات الدولية ضد 

على أنها  رانإيعلى  طرافالعقوبات المتعددة األ إلىلها على المستوى السلوكي. في حين ي نظر 

 سبابيتم االعتراض على عقوبات إضافية أحادية الجانب أل المتحدة،تمتثل لقواعد نظام األمم 

 معيارية وي نظر إليها على أنها رغير شرعية وكونها تتجاوز الحدود اإلقليمية للتشريعات المحلية.

لهذه "العقوبات الثانوية"  اإلقتصاديفإن األثر  األحادية،جانب المقاومة العقائدية للعقوبات  إلى

يشير  ذلك،على كيانات دول ثالثة يشكل سبًبا جوهرًيا إضافًيا للنقد الصيني والروسي والتركي. ومع 

لآلليات المالية  اإلقتصاديمستوى من القبول للتأثير  إلىامتثالهم في نهاية المطاف لقوائم العقوبات 

ية بمثابة يرانفإن القضية النووية اإل السياق،في هذا الدولية التي تهيمن عليها الواليات المتحدة. 

توضيح إللقاء الضوء على التفاعل المعاصر لقوى الرضا واإلكراه في السياسة الدولية. وبالتالي فإن 

 ية،األمن الحكومة أصلالرئيسية للعالقات الدولية في ف سئلةهذا البحث يقدم مساهمة حاسمة في األ

والنقاشات المحيطة بالتعايش بين الهياكل المهيمنة و"صائغي المعايير في نتشار، وسياسات اإل

  .طور التكوين

  ,.Relations Between the U.S. and Iran ( بعنوان:Dabbous 2013دراسة ) 

  اإلسالمية إيرانوجمهورية  ةيكياألمر العالقات بين الواليات المتحدة  
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جمهورية حليًفا وثيًقا وصديًقا ل ةيكياألمر كانت الواليات المتحدة  العشرين،في منتصف القرن 

من  جزًءاإيران اإلسالمية جمهورية ل ةيكياألمر المتحدة . كان دعم الواليات إيران اإلسالمية

بدعم من رجل دين  المعارضة،اندلعت  1979ي. في عام يراناستراتيجيتها الحتكار إنتاج النفط اإل

يون باحتجاز أكثر من يرانية وقام اإليراناإل األراضيإسالمي أراد إخراج نفوذ الواليات المتحدة من 

ية منذ يراناإل ةيكياألمر ظلت العالقات  سنة.كرهائن لـأكثر من  ةيكياألمر أمريكًيا من السفارة  60

بالقلق من التأثير السلبي  ةيكياألمر  الواليات المتحدة ذلك الحين متوترة وعدائية للغاية. تشعر

تحليل العوامل  إلىالراديكالية كقوة إقليمية. وقد هدفت الدراسة  إيرانالمحتمل الذي يمكن أن تمارسه 

يرانالرئيسية واالهتمامات التي تشكل سياسات الواليات المتحدة و  تجاه بعضهما البعض كما هدفت  ا 

في التوتر في العالقات بين البلدين وتحليل إمكانية  دراسة القضايا الحالية التي تساهم إلى

  المصالحة بين البلدين

 United States Foreign Policy Towards Iran in( بعنوان : Rix,2013)  دراسة

the 21st Century 

 في القرن الحادي والعشرين إيرانالسياسة الخارجية للواليات المتحدة تجاه 

خالل رئاسة بوش  اإلسالمية إيرانالسياسة الخارجية تجاه جمهورية  إلى التعر فهدفت الدراسة 

االبن باعتبارها دراسة تاريخية معاصرة مستندة على تحليل السياسة الخارجية. وقد توصلت الدراسة 

قادرة على  اإلسالمية إيرانبوش فشلت في إنتاج سياسة خارجية متسقة تجاه جمهورية  إدارةأن  إلى

 النووي.أوروبا فيما يتعلق ببرنامجها  أوية بالتعاون مع الواليات المتحدة يرانإلإقناع الحكومة ا
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 US-Iran Relations in the Post-Cold( بعنوان : Naji &. Jawan ,2011دراسة )

War Geopolitical Order 

 ية بعد الحرب الباردةيراناإل – ةيكياألمر عالقات الواليات المتحدة 

إيران على جمهورية  أطلقسبتمبر  11السلطة وبعد هجمات  إلىلدى وصول بوش االبن 

رت السياسة ، تغي  2005وبعد عام  مسمى واحدة من ثالث دول في "محور الشر ". اإلسالمية

والواليات المتحدة كأعداء  إسرائيلية تجاه الواليات المتحدة بشكل أساسي بحيث تم اعتبار يراناإل

تزايد العداء بين  إلىي أدت يرانالرئيسيين. كما أن ازمة الملف النووي اإل إيران اإلسالميةجمهورية 

الدولتين وقد استغلت الواليات المتحدة ازمة الملف النووي لزيادة هيمنتها. وبذلت الواليات المتحدة 

جهودها لفرض رموزها الجيوسياسية على الدول األخرى لتبرير المشاركة في تنفيذ سياساتها ضد 

لم  إذاالعسكرية  بالمواجهةالسياسية مع التلويح  -ية يراناإل نشطةلكبح األ إيران اإلسالميةة جمهوري

 نشاطها النووي. إيران اإلسالمية منتخفض جمهورية 

  عن الدراسات السابقةما يميز هذه الدراسة 

اإليراني تناولت الدراسات السابقة مواضيع مختلفة عن السياسة األمريكية تجاه الملف النووي 

فقد تناولت  والعالقات اإليرانية األمريكية وموقف الواليات المتحدة األمريكية من الملف النووي،

مدى اختلفت سياسة اإلدارات األمريكية المتعاقبة تجاه الملف النووي اإليراني  السابقة تالدراسا

كما  االتفاق الن ووي وبعد قبل األمريكية تجاه الملف النووي اإليراني " الخارجية  لسياسةوكذلك ا

كما تناولت بعض دوافع السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيران في ظل إدارة ترامب  تناولت

.وبالمقارنة فقد هدفت الدراسة الحالية إلى التعر ف على تاريخ العالقات األمريكية  الدراسات السابقة 

اني وقد تشابهت أهداف الدراسة الحالية مع السياسة الخارجية األمريكية تجاه الملف النووي اإلير 
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أهداف الدراسات السبقة باستثناء الفترة الزمنية إذ تناولت الدراسة الحالية السياسة الخارجية 

وبذلك خالل مرحلتين مختلفتين: مرحلة الصداقة اإليرانية األمريكية  1957األمريكية منذ عام 

تناولها المواقف الدولية واإلقليمية من الملف النووي ومرحلة العداء بين الدولتين، كما تميزت في 

فضاًل عن بيان أثر السياسة الخارجية األمريكية من خالل العقوبات على البرنامج  النووي 

 اإليراني.

 مناهج الدراسة

الدراسة سوف تقوم الدراسة باستخدام المناهج  هدافللتثبت من صحة الفرضية والوصول أل

ي ومن بين يرانفي ظل الملف النووي اإل إيرانحيال  ةيكياألمر العلمية في تحليل السياسة الخارجية 

 :هذه المناهج ما يلي

 المنهج التاريخي

األحداث التاريخية  إلىالمنهج  ويستند هذا ن رواد هذا المنهج أرسطو وابن خلدو  أهممن ان 

دراك  إذفي فهم الحاضر والمستقبل،  جذورها  إلىبالعودة  الإية حالة سياسية أال يمكن فهم وا 

بناء  أوايجابية، ومن ثم استنتاج أفكار جديدة  أوالتاريخية وتطورها سواء كانت حاالت سلبية 

لمنهج من زاوية كون تصورات، وتقديم تعميمات ويمكن استخدامها بشكل صحيح، " وينتقد هذا ا

عصر  أووان لكل جيل  الحاضر ، األحداث التاريخية ومعالجاتها لمشاكلها انما هي مغايرة للوقت

تهتم بالعمليات التاريخية قدر اهتمامها  مشكالت نوعية خاصة به، وأن الدول في العصر الراهن ال

الواقعية التي تتخطى حدود مقولة الزمان. وررغم ذلك فإن الدراسات الحديثة المتعلقة  هدافبالقيم واأل

تسوية الخالفات، والدبلوماسية تستعين بالتجارب  الدول، ووسائلبالنظم السياسية، وعالقات 

التاريخية الستخالص الدروس والعبر، والمطلوب من الباحثين التثبت من الوقائع التاريخية والدقة 
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يوجد كثير من العلماء العظام ممن استخدموا المنهج التاريخي في و  موضوعية في عرضهاوال

 ةيكياألمر العالقات اإليرانية هذا المنهج في الفصول التي تتحدث عن  وتم  توظيف العلمي،البحث 

 .وتطور البرنامج النووي ةيكياألمر ية جومراحل تطور كل من السياسة الخار 

 التحليلي المنهج الوصفي

الوصفي المنهج  فرويد وجورج مور وبرتراند رسل المنهج سيجموندرواد هذا  أهممن بين 

الظاهرة دون أن يسعى  (المنهج الوصفيمن  وصف كل  المنهج الذي يقوم على  التحليلي هو

وينقسم إلي وصفي تحليلي يصف الظاهرة ويحللها ومسحي، ويتبع له أيضًا  تحليلها. أولتفسيرها 

ل ؤ منهج دراسة الحالة وخطــــــــــوات المنهج الوصفي صيارغة المشكلة في إطار نظري وفي شكل تسا

يقوم على مسح ووصف شامل لمجتمع البحث حول كما وصيارغة الفروض العلمية لحل المشكلة 

قات الالمنهج الوصفي التحليلي من المناهج المهمة في تحليل العو  .رفيةت المعالالظواهر والمشك

ت مختلفة االالتفاعلية بين المتغيرات التي تكتنفها الدراسة، كما يتيح هذا المنهج إمكانية دراسة ح

مستويات متعددة من التحليل كما يساعد هذا المنهج على  إلى نتقالباإلضمن دراسة واحدة ويسمح 

تم توظيف  وقد (108 :1998)شفيق، قليمي االالسياسة الخارجية ومحيطها الداخلي و الربط بين 

 هذه الدراسة.الثاني والثالث من  ينالفصل في كال جهذا المنه

 منهج تحليل النظم

 منهج تحليل النظم هوالمنهج كال من دافيد بستوت وجابراييل الموند و  رواد هذا أهممن 

االجتماعية يحدد نقاط تركيز للدراسة،  أوتحليلي لدراسة الظاهرة السياسية  إطار أواستراتيجية عامة 

كما يحدد كيفية معالجة الموضوع، كما يقوم بتحديد وحدات التحليل المستخدمة. فضاًل عن ذلك 

ال بأس به من المناهج  اً لى أن عددعمنهج تحليل النظم في الدراسات السياسية ترجع  أهميةفإن 
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 .في التحليل السياسي، تعتمد في مفاهيمها وأساسياتها على منهج تحليل النظم دمةالمستخاألخرى 

السياسة في منهج تحليل النظم، بالقياس الدقيق لخصائص محددة. ويفيد منهج تحليل  علماءيهتم 

النظم أ كثيرًا في مجال دراسات المقارنة، ال سيما بعد تطويره على يد الموند وباول. فإن إمكانية 

األبعاد: مدى  المقارنة بين النظم السياسية تصير ممكنة على أساس مجموعة من األبعاد. من هذه

عقد وتمايز هذه األبنية، مدى التخصص الوظيفي لهذه األبنية، مدى قدرة هذه األبنية على القيام ت

نمطية في كل  أوبعبارة أخرى، كانت من نتيجة اكتشاف وظائف مشابهة  بالوظائف الموكولة إليها

ي من الطرق الت أوقة يمعاصر، أضحى من الممكن الدراسة المقارنة للطر  أونظام سياسي، تاريخي 

مقتبس  وهذا المنهجخاللها يقوم النظام بأداء هذه الوظائف في ظل ظروف مختلفة لكل نظام. 

 إلىفي دائرة العلوم االجتماعية، ويهدف هـذا المـنهج  systems theoryم أساس من نظرية النظ

االنتظام  القوانين والنماذج المتكررة في كيفية عمل هذه النظم وتحديد مصـادر ومظاهر إلىالتوصـل 

وقد ( 1987 )مقلد،اسـتنتاجات عامـة تتعلـق بعوامــل التــوازن واالخــتالل.  إلىكـذلك التوصـل  فيهـا،

ية وتطور السياسة الخارجية يراناإل ةيكياألمر الضوء على العالقات  إللقاءستخدم هذا المنهج ا

 .إيرانحيال  ةيكياألمر 

 منهج صنع القرار

ن السياسة أيقوم هذا المنهج على افتراض كال من شنايدر واليسون و ن من رواد هذه المنهج إ

يمكن دراسة السياسة قبل دراسة عملية التحضير لبناء  ال وبالتالي تالقراراتعني سلسة من صنع 

يقوم به  الذي يالسياسية على الدور القو  تللقرارا دراسته إطار فيالقرار، ويوكد منهج صنع القرار 

ويعد منهج صنع القرار من المناهج  .السياسيرئيس الدولة والمجموعة العاملة معه داخل النظام 

ن كل النظم السياسية وعلى اختالف أالشائعة في البحوث السياسية وينطبق ذلك على المبدأ القائل ب
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يصنعون القرار  شخاصأسياسي هناك  عي نزاأ صنافها تقوم بوظيفة صنع القرارات ففيألوانها و أ

 (87 :2015)العنبكي والعقابي،  م من داخل مؤسسات معينة.أسواء كانوا يعملون بشكل انفرادي 

السياسة في النهاية هي عملية صنع قرارات، وعملية صنع القرار هي  المنهج انوترى مقوالت 

جوانب الدراسة السياسية، وال يزعم المنهج أنه يفسر جميع الظواهر السياسية، بل ما يعتقد  أهممن 

التفاعل بين المشاركين في تقرير السياسات  إلىأنه الجانب المحوري فيها، ويشير صنع القرار 

لة هي يزعم هذا المنهج أن الدو و  العامة، بعبارة أخري أنه يعني االختيار من بين الحلول البديلة.

الصعب  ومن أن أفعالها يقوم من يتحدثون باسمها. إالالوحدة األساسية في العالقات الدولية، 

أشخاص  أوقد يكونون مسؤولين صغار الشأن في جهاز صنع القرار،  ألنهمتحديد صانعي القرار 

  .في الفصل الرابع من الدارسة هذا المنهجوقد تم استخدام   ليست لهم صفة رسمية مطلقًا.

 المنهج القانوني 

 Cicero, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Jeremyالمنهج القانوني ان من بين رواد

Bentham, John Austin, Dicey and Henry Maine  يهــتم هــذا المــنهج بدراســة وتحليل

بين المشروعية المعاهـدات واالتفاقـات الدوليـة وتحليـل عنصـر الدوليـة فـي تصـرفات الدول والتمييز 

عتـراف ورغير المشروعية من وجهـة النظـر القانونية. ويهتم بدراسـة التكييـف القـانوني المتعلق باإل

عدمـه في عالقات الدول بعضـها  أوبنظام الحكم فيها، واآلثـار المترتبـة علـى االعتـراف  أوبالدولة 

للتكييف القانوني لموضـوع الحـرب وكيفيـة تسـوية  اهتمامـاً  يضاً أبـبعض. ويولي هـذا المـنهج 

 (64 :2010 )العقابي، المنازعـات الدوليـة بالطرق القانونية والدبلوماسية.

 على اهتمامها تركز وهي. القانون منظور من السياسة فهم محاولة إلى القانوني يرمز المنهج

 وتستفسر خالله، من تعمل أن الحكومة أجهزة مختلف على نيتعي   الذي والدستوري القانوني اإلطار
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 ويعتبر  .قانوًنا صحيحة أفعالها تجعل التي واإلجراءات وسلطاتها منها، لكل القانوني الوضع عن

 .القانونية والعمليات المؤسسات مع ويتعامل ومنفذه القانون منشئ هي الدولة أن القانوني المنهج

نفاذها القوانين إلنشاء األساسية المنظمة بمثابة الدولة: القانوني المنهج ربويعت  هذا ويهتم لذلك،. وا 

ومن بينن   القضاء  واستقالل والعدالة القانونية المؤسسات أو والهيئات القانونية بالعملية المنهج

 ,Cicero, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Jeremy Bentham, John Austin رواده 

Dicey and Henry Maine  وقد تم توظيف هذا المنهج في الفصلين الثالث والرابغ 

 هيكلية الدراسة

في ضوء برنامجها النووي في  إيرانحيال  ةيكياألمر تتناول هذه الدراسة السياسة الخارجية 

 :وذلك من خالل الفصول التالية 2020 -1957ن الفترة ما بي

هميتها أها و أهدافالفصل مقدمة الدراسة والتي تشتمل على مشكلة الدراسة و  : يتناولاألولالفصل 

 .النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة واإلطاروفرضياتها وحدودها 

 .ييرانالبرنامج النووي اإل رتطو   :ينالثاالفصل 

 .ييراناإلقليمية حيال البرنامج النووي الدولية واإل : المواقفالثالثالفصل 

 .ييرانالبرنامج النووي اإل تجاه ةيكياألمر الخارجية  : السياسةالرابعالفصل 

 .الخاتمة والنتائج والتوصيات :امسخالفصل ال
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 :نيالفصل الثا
 ييرانالبرنامج النووي اإل

المتـالك القدرة النووية منذ عهد الشاه محمد رضا بهلوي  اإلسالمية إيرانتعود ررغبة جمهورية 

بدأت الفكـرة خالل النصف الثاني من القرن العشرين وفي سبيل ذلك عقد الشاه محمد رضا  إذ

تم تطوير  1979يـة عـام يرانوبعـد الثـورة اإل ةيكياألمر بهلوي اتفاقات متعددة مع الواليات المتحدة 

يادة الجديدة ية ورفض القيرانللحرب العراقية اإل ونتيجةفخالل عقد الثمانينات  اإليرانية.القدرات 

ية وعادت في منتصف عقد الثمانينات وبداية يراناالستمرار في البرنامج النووي توقفت الجهود اإل

على مختلف الجوانب واالصعدة واصبحت جمهورية  كبيراً  شهد عقد التسعينات نشاطاً  إذ التسعينات

تمتلك البنية التحتية الالزمة إلجـراء ابحاثها النوويـة المتقدمة، واصبح لديها العديد  اإلسالمية إيران

من المنشـآت النوويـة االسـتراتيجية المقامة على مسـاحة واسـعة من البالد، وقد تكتمت جمهورية 

ـكرية واحاطتها بجـدار مـن السـرية، خوفا من اية ضربـات عس نشطةعلى هذه األ اإلسالمية إيران

 . إسرائيل أو ةيكياألمر من الواليات المتحدة 

تطوير قدراتهـا النوويـة بعدة دوافع كسـعيها  إلىجهودها الهادفة  اإلسالمية إيرانرت جمهورية بـر  

ـتها من الصادرات االستخدام السلمي، وذلك بهدف زيادة حص   رغراضامتالك القدرات النووية أل إلى

فـي االسـتفادة مـن التكنولوجيا النووية المتقدمـة  اإلسالمية إيرانعن ررغبة جمهورية  النفطية فضالً 

النووية في تخصيب  سلحةوكذلك في استخدام حقها حسب نصوًص" اتفاقية حظر انتشـار األ

عالن عنها خرى لم يتم اإلأدوافع  اإلسالمية إيرانن لجمهورية أ" وهناك من يرى  اليورانيوم محلياً 

 (McGlinckey, 2013: p841) .السعي المتالك الطاقة النووية وراء
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من حيث النشأة والتطور فضال  يرانعلى البرنامج النووي اإل التعر ف إلىيهدف هذا الفصل 

ويستخدم المنهج التاريخي  النووية،المتالك الطاقة  اإلسالميةن اير إعن معرفة دوافع جمهورية 

على  اإلجابةجل أومن  النووية؟المتالك الطاقة  ودوافع إيرانعلى السؤال الرئيس ما طبيعة  لإلجابة

 يلي:ثالثة مباحث كما  إلىالسؤال سيتم تقسيم هذا الفصل 

 .اإلسالميةقبل الثورة  ييرانتطور البرنامج النووي اإل :األولالمبحث 

 .اإلسالمية الثورةبعد ي يرانتطور البرنامج النووي اإل :الثانيالمبحث 

 .المتالك الطاقة النووية إيراندوافع  :الثالثالمبحث 
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 :األولالمبحث 
 اإلسالميةقبل الثورة  ييرانتطور البرنامج النووي اإل 

برنامج تعاون نووي مدني في إطار  إنشاءي عندما تم يرانبدأت أساسيات البرنامج النووي اإل

 1957مركز طهران لألبحاث النووية في عام  إنشاءبرنامج الطاقة الذرية من أجل السالم. مع 

ية في يران، وافقت الحكومة اإل1968النووية في عام  سلحةوالتوقيع على معاهدة عدم انتشار األ

وثيقة  إيران. كانت عالقة 2000م محطة للطاقة النووية بحلول عا 23ذلك الوقت وخططت لبناء 

ة على القيام األوروبيو  ةيكياألمر مع واشنطن والقوى الغربية الكبرى. في الواقع وقد تنافست الشركات 

 (Lal, 1022006 :. )إيرانبأعمال تجارية في 

تدهور العالقات  إلىفيما بعد  ةيكياألمر "  أزمة الرهائن و" 1979عام  اإلسالمية ت الثورةأد  

توقف  إلى ةيكياألمر ة وفي مقدمتها الواليات المتحدة األوروبيوالدول  اإلسالمية إيرانبين جمهورية 

اعادت العمل بالبرنامج  اإلسالمية إيرانن جمهورية أ إال قصيرة.ي لفترة يرانالبرنامج النووي اإل

  النووي.الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلعادة تشغيل برنامجها  وطلبت مساعدة

 1983فخططت في عام  اإلسالمية إيراناستجابت وكالة الطاقة الدولية لطلب جمهورية 

سبانيا و األوروبين الدول أ إاللتقديم المساعدة إلنتاج اليورانيوم المخصب.   ألمانياة وفرنسا وبلجيكا وا 

 إيرانية بحجة أن دوافع جمهورية يرانرفضت وقاومت الخطة اإل ةيكياألمر متحدة والسويد والواليات ال

 (Lal 2006 107هي امتالك سالًح نووًي وليس لالستخدام السلمي ), اإلسالمية

ى، بمرحلة النشأة في الفترة األولي بعدة مراحل تمثلت المرحلة يرانالبرنامج النووي اإل وقد مر  

 عادة النشاط " في الفترة ما بينا  المرحلة الثانية مرحلة التوقف و و  1979-1957 ما بين
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 2002-1989والمرحلة الثالثة مرحلة التفعيل رغير الكلي في الفترة ما بين  1979-1989

 .نوحتى اآل 2002ي المكثف بالطاقة النووية يرانوالمرحلة الرابعة االهتمام اإل

 : (1979-1957الشاه محمد رضا بهلوي )ى: البرنامج النووي خالل حكم األولالمرحلة 

خمسينات القرن الماضي خالل حكم الشاه محمد رضا بهلوي  إلىتعود بداية البرنامج النووي 

، إيرانفقد سعى الشاه محمد رضا بهلوي الذي حكم  ةيكياألمر مع الواليات المتحدة  إيرانتعاونت  إذ

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية للحصول على التكنولوجيا  1978عام  إلى 1941من عام 

نقطة انطالق للتكنولوجيا النووية  مصدق،بعد انقالب  ةيكياألمر وقد مثلت الواليات المتحدة  النووية،

دوايت “ علن الرئيس األميركي أ 1953التي كان الشاه محمد رضا بهلوي يبحث عنها. ففي عام 

امج "ذرة من أجل السالم". وقد فتح هذا االعالن المجال للدول النامية الستخدام ايزنهاور برن

 أهمان  إالمن بين هذه الدول  إيرانالتكنولوجيا النووية بهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وكانت 

عن رغيرها هو تحالفها مع الواليات المتحدة، حيث ان الشاه محمد رضا بهلوي لم  إيرانما يميز 

الكيان الصهيوني بسبب العالقات الجيدة التي  أو ةيكياألمر جه معارضة من الواليات المتحدة يوا

مع كال البلدين، هذا فضال عن أن الشاه محمد رضا بهلوي قدم خدمات كبيرة للدول  إيرانتربط 

 ، حيث عمل الشاه محمد رضا بهلوي على تأمينةيكياألمر الغربية وفي مقدمتها الواليات المتحدة 

المصالح الحيوية للدول الغربية والحفاظ على هذه المصالح في منطقة الخليج 

 ( .McGlinckey , 2013 p841العربي)

يرانوقعت الواليات المتحدة و   على اتفاقية التعاون لالستخدامات المدنية  1957في عام  ا 

الشاه محمد رضا بهلوي ببيع نظام  ةيكياألمر تفاقية قامت الواليات المتحدة وبموجب هذه اإل للذرة.

خططها  إيرانم وبعد ذلك وضعت 1960مفاعل ابحاث والذي تمت المباشرة في تنفيذه عام 
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مفاعاًل نوويا  شريطة اكتمالها في منتصف عقد التسعينات من القرن  23 إلنشاءالمستقبلية 

مليون دوالر أمريكي، ولهذه  30 إلىية بكلفة تصل يراناإل األراضيالعشرين، لتغطي كافة 

النووية. لقد كان  سلحةالمفاعالت القدرة على إنتاج البلوتونيوم العنصر الرئيس والمهم لصناعة األ

الطاقة  إلىبحاجة  إيرانهذا المجال تحت ذريعة ان  إيرانالشاه محمد رضا بهلوي رارغبا في دخول 

 ديها احتياطي ضخم من النفط والغاز الطبيعيالذرية لتوليد الطاقة الكهربائية بالررغم من ان ل

(Kerr, 2009: p1). 

، عن خطط طهران لتزويد مركز األبحاث النووية  1959أعلن الشاه محمد رضا بهلوي في عام 

 ميغاواط 5بالجامعة بمفاعل بحث حراري تم شراؤه من الواليات المتحدة بقدرة 

 (: P223-P2252007Kibaroglu,  وفي عام )كجم من  5.54ت المنشأة تلق   1967

 كجم نظائر انشطارية قادرة على إنتاج قنبلة نووية 5.16اليورانيوم المخصب، منها 

 ( 2004: p5,Sahimi وبعد مرور ما يقرب من أربع سنوات من تصديق )على معاهدة  إيران

حظر االنتشار النووي، وقعت على اتفاقية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تنص على 

ان يجب على الدول أن تعلن للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود أي منشأة نووية في موعد ال 

على معاهدة حظر االنتشار  المنشأة. وبعد التوقيع إلىيوًما قبل إدخال أي مواد نووية  180يتجاوز 

بتمديد اتفاقية التعاون مع الواليات المتحدة  إيرانقامت  الواحد،النووي بفترة لم تتجاوز العام 

 إيران سنوات أخرى. وقد لعب هذا التعاون دورا بتقديم الدعم الحيوي كما ساعد 10لمدة  ةيكياألمر 

لنووية. فعلى سبيل المثال بدأت وزارة المياه في البحث عن المزيد من االستخدامات العملية للطاقة ا

محطات ء دراسة جدوى بخصوص بنا بإجراء 1972من عام  األولية في كانون يرانوالكهرباء اإل

 ( ,p52004Sahimi :) .إيران( في جنوب NPPالطاقة النووية )
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ة المهم  تشغيل الالزمة للمفاعل النووي في جامعة طهران من الخطوات اليشكل استالم معدات 

ية بالتقنية صلالمعرفة األ إلىكانت في مرحلة تفتقر فيها  إيرانن ي، أليرانفي البرنامج النووي اإل

يين المسجلين في البرامج النووية الجامعية في يرانالنووية. علما بانه كان لديها مئات الطالب اإل

 ( ,p2132007Kibaroglu :) .ةيكياألمر جميع أنحاء أوروبا والواليات المتحدة 

واكبت الجهود المذكورة تطلعات الشاه محمد رضا بهلوي المتعلقة ببناء دولة اقليمية في منطقة 

برنامج نووي  إنشاءعن طريق  يرانالخليج العربي تستطيع بسط سيطرتها على الدول المجاورة إل

ويضمن لها التفوق العسكري على جميع دول المنطقة وخاصة  اقتصادياً  إيرانل على تنمية مللع

 (.54: 2017 والخماش، )الرشداندول منطقة الخليج العربي 

م نظام الشاه النووية وفي نفس الوقت تقد   سلحةمعاهدة حظر األ 1968في عام إيران  وقد وقعت 

من  األوسطمنطقة الشرق خالء إالجمعية العامة المتحدة يطالب فيه  إلىمحمد رضا بهلوي بقرار 

  .النووية سلحةاأل

 * والتي تنص1النووية سلحةان المادة الثالثة من معاهدة حظر األ إلى اإلشارةوتجدر  

النووية تكون طرفًا في هذه المعاهدة بقبول  سلحة" تتعهد كل دولة من الدول رغير الحائزة لأل

الضمانات المنصوص عليها في اتفاق يجرى التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

وفقًا لنظام الوكالة األساسي ونظام ضماناتها، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك تحري تنفيذ تلك الدولة 

 رغراضهذه المعاهدة منعًا لتحويل استخدام الطاقة النووية من األ لاللتزامات المترتبة عليها بموجب
                                                             

:  Treaty on theباإلنجليزية )[3]معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية أو ة الحد من انتشار األسلحة النوويةهدعام1 *

Proliferation of Nuclear Weapons-Non)   والمعروفة اختصارا NPT دولية تهدف إلى منع  معاهدة هي
، وتهدف بشكل النووية للطاقة وتكنولوجيا األسلحة، لتعزيز التعاون حول االستخدامات السلمية النووية األسلحة انتشار

 1968و  1965تم التفاوض على المعاهدة بين عامي  [4]العام والكامل.ونزع االسلحة  النووية االسلحة نزع ابعد إلى
 .السويسرية جنيف دينةفي م المتحدة األمم من قبل لجنة مؤلفة من ثمانية عشر دولة برعاية من

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9#cite_note-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%B9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%B9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%B9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%B9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%B9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9#cite_note-un.org-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
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األجهزة المتفجرة النووية األخرى. ويراعى، في إجراءات تنفيذ  أوالنووية  سلحةاأل إلىالسلمية 

المواد االنشطارية الخاصة  أوالضمانات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبيقها على الخامات 

كانت موجودة  أواستخدامها في أي مرفق نووي رئيسي  أوتحضيرها  أوسواء كان يجر إنتاجها 

المواد  أوخارج ذلك المرفق. ويراع تطبيق الضمانات المطلوبة في هذه المادة على جميع الخامات 

داخل إقليم تلك الدولة، تحت االنشطارية الهامة في جميع النشاطات النووية السلمية المباشرة 

 المباشرة تحت مراقبتها في أي مكان آخر". أوواليتها، 

موارد انشطارية  أوفي المعاهدة بعدم توفير )أ( أية خامات  طراف" تتعهد كل دولة من الدول األ

إنتاج المواد  أواستخدام  أومهيأة خاصة لتحضير  أومواد معدة  أوأية معدات  أوخاصة؛ )ب( 

إذا  إالالسلمية،  رغراضالنووية، لأل سلحةارية الخاصة، ألية دولة من الدول رغير الحائزة لألاالنشط

 المواد االنشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة في هذه المادة" أوكانت تلك الخامات 

المعاهدة "يراعى في تنفيذ الضمانات المطلوبة في هذه المادة التزام أحكام المادة الرابعة من هذه 

التعاون الدولي في ميدان النشاطات النووية  أوالتقني  أو اإلقتصادي طرافوتفاد عرقلة نماء األ

إنتاج  أواستخدام  أوالسلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد والمعدات النووية بغية تحضير 

المنصوص عليه في ديباجة السلمية وفقًا ألحكام هذه المادة ومبدأ الضمان  رغراضالمواد النووية لأل

 المعاهدة".

ًا في هذه المعاهدة، بعقد اتفاقات مع أطرافالنووية، والتي تكون  سلحةالدول رغير الحائزة لأل تقوم "

 أوالوكالة الدولية للطاقة الذرية الستيفاء الشروط المطلوبة في هذه المادة، وتفعل ذلك إما استقالاًل 

التفاوض على  ويبدأ باالشتراك مع الدول األخرى وفقًا للنظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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يوم من بعد نفاذ هذه المعاهدة. ويبدأ التفاوض  180عقد تلك االتفاقات في رغصون 

يومًا، في موعد ال  180انضمامها بعد فترة  أوالدول التي تودع وثائق تصديقها  إلى بالنسبة

تلك االتفاقات في موعد ال يتجاوز ثمانية عشر شهرًا من بعد  وتنفذ يتجاوز تاريخ ذلك اإليداع.

 موعد بدء المفاوضات".

النووية قبول الضمانات الشاملة للوكالة الدولية  سلحةالتي ال تمتلك األ طرافوتشترط على الدول األ

ات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة للطاقة الذرية. وفي هذا السياق أبرمت طهران اتفاقية ضمان

"اتفاقيات الضمانات الشاملة" على نموذج ينص على أن هذه  تستند” و. 1974الذرية في عام 

االتفاقات "يجب أن تنص على حق الوكالة والتزامها لضمان تطبيق الضمانات" على جميع المواد 

 أو الدولة،نووية السلمية داخل أراضي ال نشطةالنووية من مخاوف االنتشار المحتملة "في جميع األ

لغرض حصري للتحقق من  مكان،التي تتم تحت سيطرتها في أي  أوالخاضعة لواليتها القضائية 

أجهزة متفجرة نووية أخرى." ويمنح اتفاق  أونووية  أسلحة إلىأن هذه المواد ال يتم تحويلها 

تقتصر قدرة الوكالة الدولية للطاقة  العملية،ية الوكالة هذه السلطة ومن الناحية يرانالضمانات اإل

في بلد معين وفًقا  المعلومات،وكذلك الحصول على  ومراقبتها،الذرية على تفتيش المنشآت النووية 

التي أعلنتها الحكومة. تزيد  نشطةالتفاقية الضمانات الشاملة للحكومة، على المنشآت واأل

الشاملة من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على  البروتوكوالت اإلضافية التفاقيات الضمانات

النووية عن  سلحةالنووية رغير المعلنة في الدول رغير الحائزة لأل نشطةالتحقيق في المنشآت واأل

 (Burr, 2009: p29طريق زيادة سلطة الوكالة على التفتيش في بعض الدول النووية. )

عندما رفض الشاه محمد رضا بهلوي  1973ية بعد حرب تشرين يراناإل ةيكياألمر تطورت العالقات 

،ونتيجة لذلك عملت الواليات المتحدة على  ةيكياألمر استخدام النفط للضغط على الواليات المتحدة 
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بالبرنامج النووي ، نجح  آلخريزداد من يوم  إيراني و اخذ اهتمام يرانتطوير المشروع النووي اإل

في التعاقد مع الحكومة الفرنسية لبناء مفاعلين نوويين قدرة  1974عام  الشاه محمد رضا بهلوي في

، كما نجح اإلسالميةان هذا المشروع لم يتم تنفيذه بسبب قيام الثورة  إال(ميغاواط  950كل منهما )

ميغاوات ولم يتم  120في إبرام عقد مع شركة المانية إلقامة مفاعلين في " بوشهر" طاقة كل منهما 

 (25: 2013) الخوالدة ، اإلسالميةكذلك تنفيذ هذا العقد بسبب قيام الثورة 

ان اتفاقية  إالنظام الشاه محمد رضا بهلوي  مع 1976و 1975لالتفاقيات الموقعة عامي  ووفقاً 

منشأة لتخصيب اليورانيوم  بإنشاءت على قيام نظام الشاه محمد رضا بهلوي نص   1976عام 

 ةيكياألمر ( كما نصت على استمرار دعم الواليات المتحدة Kerr, 2009 p1باستخدام الليزر )

وقعت البلدان اتفاق نص على بناء مفاعالت للشاه محمد رضا  1978ية. وفي عام يرانللجهود اإل

 .النووية سلحةاي وقود لأل أوالبلوتونيوم  إلنتاجية يراند القدرة اإلن االتفاق حد  أ إالبهلوي، 

(Burr, 2009: p29 ) 
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 :المبحث الثاني
 1979 اإلسالميةي في عهد الثورة يرانالبرنامج النووي اإلر تطوّ 

النووي حيث توقف البرنامج ية المتعلقة بتطوير البرنامج يرانتوقفت الجهود اإل 1979بعد قيام ثورة  

م نتيجة 1984عام  إلىم 1979ي بعد سقوط الشاه محمد رضا بهلوي من عام يرانالنووي اإل

” الخميني“ اإلسالميةية يرانية من جهة ومن جهة ثانية كان لقائد الثورة اإليراناإل –للحرب العراقية 

ل واعتبارها عمل ال اخالقي حيث الدمار الشام أسلحةرؤية أيديولوجية تتمثل في تحريم استخدام 

ة يمجد ريرغ مشاريعوفقا لرأيه  ألنهاأصدر الخميني قراًرا بوقف العمل في جميع المحطات النووية 

وخاصة مع فرنسا  -ة يعة للمال العام. وعليه تم إلغاء العقود المبرمة مع الدول الغربيومض

، كما انهارت النوويةت ومنها الطاقة في مختلف المجاال -وألمانيا األمريكيةالمتحدة  والواليات

 النوويةالكوادر  لتدريبات التي كان الشاه محمد رضا بهلوي قد وقعها مع الدول الغربية يتفاقاإل

تعليق العمل في  وقد تم   (،12: 2006 ،)علي اإليراني. وهكذا توقف البرنامج النووي اإليرانية

المشاريع النووية التي كانت مستمرة في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، مثل بناء محطة بوشهر 

 )عبدالهادي، أهمها:من  أسبابية وهناك من يفسر ان هذا التوقف يعود لعدة يراناإل للطاقة النووية

2011 :36) 

 ييراناإلة نتيجة تغير النظام السياسي األوروبيالخالفات مع الشركات  -1

ي على تحمل التكاليف المالية العالية المترتبة على البرنامج يرانعدم قدرة النظام السياسي اإل  -2

 النووي

في المجال النووي بهدف الضغط  إيرانرفض الواليات المتحدة والدول الغربية للتعاون مع  -3

 ي يرانعلى النظام اإل
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 إلىالذي ادى  األمر اإلسالمية إيرانخارج جمهورية  إلىهروب معظم الخبراء والعلماء   -4

 انعدام الخطط التطويرية

وطلب مساعدة  النووية،مجددا بالطاقة  إيرانعن اهتمام  ،1984أعرب الخميني في عام 

 (Iran’s Strategic Weapons Programmed, 2005: p9) الشركاء الدوليين إلكمال البناء في بوشهر

مراجعة العقود التي وقعها نظام الشاه محمد رضا بهلوي مع  اإلسالمية إيرانعلنت جمهورية أو 

 ة لبناء مفاعالت نووية لتوليد الطاقة الكهربائية واستئناف البرنامج النووية.األوروبيالدول 

بخصوص البرنامج  اإلسالمية إيرانالتعامل مع جمهورية  ةيكياألمر رفضت الواليات المتحدة 

 ولذلك ركزت التسل ح.بخصوص  اإلسالمية إيرانالنووي، وقامت بفرض حظر شامل على جمهورية 

للباحثين بمركز أمير آباد  موالاهتمامها بالسالح النووي حيث رصدت األ اإلسالمية إيرانجمهورية 

وقد اجرت  .1984افتتاح مركز أصفهان لألبحاث النووية عام  ونجحت في النووية،لألبحاث 

مفاوضات مع فرنسا وباكستان بخصوص الحصول على المساعدات  اإلسالمية إيرانجمهورية 

، )عمر .الفنية وتمكنت من الحصول على كميات من مادة اليورانيوم دايوكسايد من األرجنتين

2004: 24) 

في إعادة التركيز على امتالك  اإليرانية،يون يعد انتهاء الحرب العراقية يرانبدأ القادة اإل

تعاون نووي  اتفاقيات 1990و 1987في عامي  إيرانالتكنولوجيا النووية وفي هذا السياق وقعت 

ووافقت  اإليرانيين،تفاقيات تدريب األفراد نت اإلطويلة األمد مع كل من باكستان والصين، وقد تضم  

كيلووات ومفاعلي طاقة بقوة  27ر ـصغ  بمفاعل مصدر نيوتروني م إيرانالصين أيًضا على تزويد 

أعلنت روسيا أنها ستكمل بناء بوشهر ووافقت  ،1995ميجاوات في كينشان. وفي كانون  300

 (Joseph, et al, 2005: p303على بناء ثالثة مفاعالت إضافية. )
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جهودا للحصول على مساعده من  1989-1988خالل السنوات  اإلسالمية إيرانبذلت جمهورية 

معها من خالل مباشرة رئيس تخصيب  وتجاوبت باكستانعمليات تخصيب اليورانيوم  فيباكستان 

. سبب اإلسالمية إيرانجمهورية  في ةالنووي ةالطاق يمحادثاته مع مسئول الباكستانياليورانيوم 

على باكستان بهدف التوقف  ومارست ضغوطاً  ةيكياألمر للواليات المتحدة  قلقاً  الباكستانيالتجاوب 

 نإيرانفت باكستان وجود اي تعاون مع جمهورية  اإلسالمية. إيرانعن التعاون مع جمهورية 

 (44: 2013 )الهبيدة، .اإلسالمية

عالما  14في استقطاب حوالي  1992و 1991خالل عامي  اإلسالمية إيراننجحت جمهورية 

اتفاقية في عام  اإلسالمية إيرانجمهورية عقدت  اإلسالمية، إيرانجمهورية نوويا بروسيا للعمل في 

 اإلسالمية إيراناعتمدت جمهورية  بخصوص التعاون النووي بينها وبين روسيا، وعليه فقد 1995

على روسيا لتنفيذ مشروع محطة بوشهر لتصنيع توربينات للمحطة وجرى بالفعل تصنيعها وشحنها. 

بنية أساسية كافية إلجراء األبحاث  اإلسالمية إيرانلدى جمهورية  (. أصبح78: 2005،)محمود

على نشر  اإلسالمية إيرانولتفادي اي هجوم على منشاتها عملت جمهورية  المتقد مة.النووية 

وخالل عقد  تامة.ية واحاطت ذلك بسرية يراناإل األراضيشآتها النووية اإلستراتيجية في جميع من

نحو الصين ووقعت معها اتفاقية  اإلسالمية إيرانالتسعينات من القرن العشرين اتجهت جمهورية 

وقد استند التعاون الصيني  (.1991لبناء مفاعل لألبحاث النووية بمركز أصفهان في عام )

 التيوفقا للتشريعات واللوائح  النووية للطاقة السلميةي المتعلق بتطوير برنامج االستخدامات يراناإل

 بأجهزة اإلسالمية إيرانوقامت الصين بتزويد جمهورية  الذرية، للطاقة الدولية الوكالةتضعها 

تعاقدت  ميةاإلسال إيرانكما ان جمهورية  المشعةالنظائر  بإنتاج الخاصة الكهرومغناطيسيللفصل 
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وذلك وفقا  النوويةوالبحوث والفيزياء  النووي الطبيمع الصين الستيراد اجهزه خاصه بالتشخيص 

  (.22: 2008 السالم، )عبدللوائح والتشريعات الدولية 

للطاقة النووية وعرضت  -على استكمال بناء محطة بوشهر  1995وافقت روسيا في عام 

، ومصنع لتصنيع الوقود، ومصنع عل أبحاث كبيرتزويدها بمفا اإلسالمية إيرانعلى جمهورية 

بيل كلينتون وباشرت الواليات المتحدة  يكياألمر للطرد المركزي للغاز. واثار هذا مخاوف الرئيس 

بالضغط على روسيا واستجاب الرئيس الروسي بوريس يلتسين لهذه الضغوطات ووافق على تقليص 

ن هذه االجراءات لم تقلل من أ إالحتى االنتهاء من بناء بوشهر.  ييرانالتعاون النووي الروسي اإل

ين من أن العلماء والمعاهد الروسية قدمت يد المساعدة للمهندسين يكياألمر اعتقاد المسؤولين 

 40وبإنشاء مفاعل أبحاث الماء الثقيل بقدرة  النووي،يين في المجاالت الحساسة لدورة الوقود يراناإل

 Iran's Strategic Weapons Programmes, 2005: p3). )ميجاوات في آراك

من قبل  2002في بداية العقد الحادي والعشرين تم الكشف عن البرنامج النووي عام 

وبناء على هذه المعلومات قام محمد البرادعي المدير  المنفى.ية الموجودة في يرانالمعارضة اإل

 إيرانجمهورية  إلىالعام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرفقة مسؤولين رئيسيين بزيارة 

نشاطات واسعة تتعلق تقوم ب اإلسالمية إيرانجمهورية  ووجد وفد وكالة الطاقة الذرية ان اإلسالمية

ية وفقا لمعاهدة يرانواعتبر وفد وكالة الطاقة ذلك خرقا لاللتزامات اإلببرنامجها النووي للتخصيب 

 (. 102: 2009المنعم، )عبدالنووية.  سلحةحظر انتشار األ

قامت  اإلسالمية إيرانن جمهورية أ 2005أب  10بلغ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أ

 استأنفت اإلسالمية إيرانن جمهورية أأختام الوكالة عن خطوط معالجة اليورانيوم تترافلوريد و  بإزالة

جعلت  اإلسالمية إيرانن تصرفات جمهورية أب البرادعيإنتاج اليورانيوم وقال  2005 أيلولفي 
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 إيرانرية الوكالة رغير قادرة على توفير الضمانات الكافية المتعلقة بالطبيعة السلمية لبرنامج جمهو 

 (96: 2005)محمود،  النووي اإلسالمية

تشكيل ما يسمى  إلىة األوروبيالنووية الدول  نشطةية المتعلقة باأليراندفعت الجهود اإل 

وبريطانيا وفرنسا لمفاوضة جمهورية  ألمانياممثلة ب األوروبي اإلتحادالترويكا من ثالث دول من 

من افشال مجهودات الترويكا من خالل  اإلسالمية إيران. واستطاعت جمهورية اإلسالمية إيران

 إلى األمرلذلك احالت وكالة الطاقة الذرية الدولية  ونتيجةخرى أالمناورة بالقبول مرة والرفض مرة 

 (3: 2006)سامور،  .الدولي األمنمجلس 

التي بدورها رفضتها  اإلسالمية إيرانجمهورية  إلىمقترحات  2006مت الترويكا في تموزقد   

الثابت في إنتاج دورة وقود كاملة،  اإلسالمية إيرانالرئيس أحمدي نجاد على حق جمهورية  وأصر

)الرشدان والخماش  األمنمجلس  إلىثر ذلك قامت وكالة الطاقة الذرية بتحويل القضية إوعلى 

2017 :64.) 

فيه ثانية أنه على  أكد(، 1747القرار رقم ) 2007 آذار 24الدولي في  األمن مجلس ىتبن  

ضمن تعليق جميع نشاطات التخصيب والمعالجة، تخطوات ضرورية ت اإلسالمية إيرانجمهورية 

ذات العالقة بالماء الثقيل، وكذلك تضمن القرار اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع  وجميع القرارات

المتعلقة  إيرانيات التي يمكن أن تساهم في نشاطات المعادن، السلع، والتقن جميعنقل  أوتزويد 

 (2: 2010)ابو ناصر،  .بالتخصيب

على دخول مفتشي الوكالة الدولية للمفاعل  2009آب  21في  اإلسالمية إيرانوافقت جمهورية 

الذي كان بناؤه على وشك االنتهاء ووافقت في نفس الوقت على مراقبة موقع ” أراك“النووي 
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 إيرانن جمهورية أب وررغم ذلك كان لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتقاداً “ يوم تخصيب اليوران

 (107: 2013، )لوصيف .تخفي مواقع نووية أخرى اإلسالمية

و تشرين  أيلولتم تقديم مسودة اتفاق خالل اجتماعات فينا التي انعقدت في الفترة الواقعة ما بين 

من  اإلسالمية إيرانجمهورية سميت اتفاق فيينا والتي نصت على حصول  2009اول من عام 

بتسليم ما  اإلسالمية إيرانجمهورية الطبية وتقوم  رغراضاليورانيوم المخصب الذي يستخدم في األ

 إلىه فرنسا لزيادة نسبة تخصيب إلىروسيا ثم  إلىلديها من اليورانيوم المخصب بنسبة منخفضة 

الطبية  رغراضمن اجل استخدامه في األ اإلسالمية إيرانجمهورية  إلىوبعد ذلك يسلم  20%

ن رد أ إال(..123، ص  2010روسيا )البحيري،  إلىشريطة اعادة الوقود الذي تم استنفاذه 

 اإلسالمية إيرانجمهورية على المسودة وفي المقابل بدأت  ايجابياً لم يكن  اإلسالمية إيرانجمهورية 

بتشغيل اول محطة نووية لها في مفاعل بو شهر بالتعاون مع روسيا ) وحيد ،  2010/ 21/8في 

 (195، ص 2010

دولي واسعة النطاق على  ةط اقتصاديو بحملة ضغ ،2010في عام  أوباما إدارةقامت 

إلقناعها بقبول االتفاق النووي المعروف بخطة العمل الشاملة. وقدمت  اإلسالمية إيرانجمهورية 

 %20نص على تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة  2012( اقتراحا لطهران في عام 1+5مجموعة )

رفضت العرض وقدمت مقترحا من تسع  اإلسالمية إيرانان جمهورية  إالمقابل تخفيف العقوبات 

ل تدريجي ويقابل ذلك وقف التخصيب في موقع واحد من الموقعين خطوات يبدأ برفع العقوبات بشك

وينتهي التخصيب في منشأة فردية كما يتضمن  %20اللذين يتم فيهما تخصيب اليورانيوم بنسبة 

ي وقت )الرشدان أاالقتراح امكانية استئناف برنامج التخصيب في حالة فشل المفاوضات في 

 (. 67: 2017، والخماش
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ي بحجة عدم وجود ضمانات تؤكد على ان جمهورية يرانالعرض اإل ةيكياألمر  دارةاإلرفضت  

ومع ذلك استمرت المفاوضات مع الدول  نووي.سالح  بإنتاجال يمكن ان تقوم  اإلسالمية إيران

وتم تقديم تنازالت من كال  طرافومع ذلك استمرت المفاوضات بين األ .شيئاً الغربية والتي لم تحقق 

 Katzman and Kerrr, 2017: P10)) .نيسان 2ي اتفاقية لوزان ف إلىالطرفين وتوصال 

المفاوضات  إلى 2013في عهد رفسنجاني في عام  اإلسالمية إيرانهت سياسة جمهورية توج  

ها. توصلت أهداف( بعد نجاح اتفاقية جنيف في تحقيق 1+5بهدف رفع العقوبات مع مجموعة )

 إيراناتفاقية جديدة تضمنت قيام جمهورية  إلى (1+5ومجموعة ) اإلسالمية إيرانجمهورية 

بتخفيض العمل في البرنامج النووي على اساس إلغاء العقوبات المفروضة عليها،  اإلسالمية

قع النووية للوكالة الدولية للطاقة للقيام بعملية التفتيش في الموا اإلسالمية إيرانوسمحت جمهورية 

سنوات، وقد حصل االتفاق على موافقة معظم دول  10والسماح لها بإجراء بحوثها لمدة 

 (85: 2014شعير،  )ابو العالم.

حد كبير من إمكانية أن يتمكن المفتشون الدوليون  إلىالشاملة المشتركة  العملعززت خطة 

التخلي عن أحكام خطة  إيراني في الوقت المناسب. إذا قررت إيرانمن اكتشاف أي عدم امتثال 

فإن المجتمع الدولي سيتفاعل على الفور من خالل إعادة تطبيق جميع  المشتركة،العمل الشاملة 

تنص خطة العمل الشاملة  ذلك،. عالوة على 2016العقوبات التي تم رفعها في كانون الثاني 

 رغراضبهدف إنهاء إنتاج البلوتونيوم لأل آراك،اء الثقيل في المشتركة على إعادة بناء مفاعل الم

يساهم االتفاق  باختصار،العسكرية وتخصيص المصنع حصرًيا إلنتاج النظائر المشعة الطبية. 

 ( p5,Jessen :2017 ). 1968النووية لعام  سلحةالنووي في تعزيز معاهدة عدم انتشار األ
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 م في توقف2015في عام  1+5ومجموعة  اإلسالمية إيرانجمهورية  أسهم االتفاق النووي بين

عن عملية تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الدولية واإلفراج عن  اإلسالمية إيرانجمهورية 

بكسر العزلة  اإلسالمية إيرانأرصدتها المجمدة التي قدرت بعشرات المليارات، واستفادت جمهورية 

حمد، أفي المنطقة. ) يكياألمر ا حقق لها توازنا في مواجهة النفوذ الدولية والعقوبات الدولية وهذ

 (76، ص 2017

من عام  أيارفي شهر  أعلن 2016في عام  ةيكياألمر بعد وصول ترامب لسدة الرئاسة 

، )عمرو. إيرانكما اعاد فرض عقوبات جديدة على  إيراناالنسحاب الكامل من صفقة  2018

 اإلسالمية إيرانخطوات إضافية للضغط على جمهورية  ةيكياألمر  دارةواتخذت اإل .(2018: 13

 Katzman, 2019)) من بين هذه الخطوات ما يلي: 2018تشرين ثاني  4في 

 إلىوفي أول خطاب لمايكل بومبيو كوزير خارجية أعلن العودة  ،2018 أيار 21في  ●

 12من خالل العقوبات. وطرح  اإلسالمية إيرانللضغط على جمهورية  ةيكياألمر االستراتيجية 

استيفاؤها في خطة العمل المشتركة الشاملة المنقحة وتطبيع  إيرانمتطلًبا التي يجب على 

لحلفائها  دعمها اإلسالمية إيرانبما في ذلك وقف جمهورية  المتحدة،العالقات مع الواليات 

 ووكالئها. 

عبر الخليج العربي إذا تم منع بعد تهديدات روحاني بمنع تدفق النفط  ،2018تموز  23في  ●

ذلك نشر الرئيس ترامب على تويتر  إثروعلى  العقوبات،ية من خالل يرانصادرات النفط اإل

ال تهدد الواليات المتحدة أبًدا  روحاني:ي يرانالرئيس اإل إلى“ما يلي:  ةيكياألمر بلهجة الغطرسة 

 .ستعاني من العواقب" فإنك أومرة أخرى 
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  .إيراناليات المتحدة يمكن ان تكون عازمة على القيام بعمل عسكري ضد ر البعض أن الو فس   ●

" مجموعة العمل لجمهورية  إنشاءبومبيو  يكياألمر أعلن وزير الخارجية  ،2018ب آ 16في  ●

الوزارة المتعلقة بالشان  أنشطة" في وزارة الخارجية المسؤولة عن تنسيق  اإلسالمية إيران

 ي.يراناإل

أصدرت المجموعة تقرير "نظام الخارج عن القانون" بشأن جمهورية  ،2018 أيلولفي أواخر  ●

حيث كتب وزير الخارجية بومبيو في المقدمة "إن السياسة التي رسمها  اإلسالمية، إيران

  .ليست دولة طبيعية اإلسالمية إيرانالرئيس ترامب تأتي لتوافق تماًما مع حقيقة أن جمهورية 

المبرمة بين الواليات المتحدة  1955معاهدة  ةيكياألمر  دارةت اإلألغ ،2018ول أتشرين  3في  ●

يرانو   ة والحقوق القنصلية ". اإلقتصادي" معاهدة الصداقة والعالقات ا 

ي بأنه منظمة ارهابية يرانالحرس الثوري اإل ةيكياألمر  دارةفت اإلصن   ،2019نيسان  8وفي  ●

ووجهت لها اللوم على تورطها في العديد من األعمال السابقة لإلرهاب المدعوم من جمهورية 

 ((Katzman, 2019 .ةيكياألمر ومقاومة اجراءات الواليات المتحدة  اإلسالمية إيران

أنها لن تقدم استثناءات للدول التي تعهدت بتخفيض  ،2019نيسان  22في •  دارةأعلنت اإل 

 ي بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة الماليةيرانمشترياتها من النفط اإل

 ،2019 أيار 3اعتباًرا من  اإلسالمية وجمهورية إيرانتصاعدت التوترات بين الواليات المتحدة 

حلفائها ووكالئها ربما يستعدون لمهاجمة  أوو /  اإلسالمية إيرانبعد تقارير المخابرات أن جمهورية 

ذلك نشرت الواليات المتحدة قوات إضافية في الخليج لردع  إثروعلى  المنطقة،في  ةيكياألمر القوات 

 .مثل هذا العمل
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يرانتصاعدت التوترات بين الواليات المتحدة و  ،2019 أيارمنذ   إلىوتطورت  كبير،بشكل  ا 

قائد فيلق القدس بالحرس الثوري  سليماني،قاسم  ةيكياألمر صراع بعد أن قتلت القوات العسكرية 

كانون  3. في رغارة جوية أمريكية على بغداد في إيرانالقادة العسكريين في  أهمي وأحد يراناإل

يران. بدت الواليات المتحدة و 2020الثاني  حيث  ن،الحيعلى شفا أعمال عدائية إضافية منذ ذلك  ا 

 ة.يكياألمر على قواعد في العراق تسكنها القوات  إيراناستمرت هجمات الجماعات المدعومة من 

(Kenneth, et al, 2020) 

مثل  التصريحات،ون مجموعة متنوعة من يكياألمر أصدر المسؤولون  التوترات،تصاعد  عم

ستكون تلك النهاية  القتال،تريد  إيرانقائال "إذا كانت  2019 أيار 20تغريدة الرئيس ترامب في 

ية على يرانفإن الهجمات اإل ذلك،. ال تهددوا ابدا الواليات المتحدة مرة أثانية! " ومع يرانالرسمية إل

السفن التجارية واالستيالء عليها في الخليج خالل حزيران وتموز ومع ذلك اشار الرئيس ترامب 

وفيما  إيران،لتغيير نظام  أو إيرانلحرب مع ن الواليات المتحدة ال تسعى لأ إلىوكبار مساعديه 

 .يةيرانيلي خريطة لمواقع المنشآت النووية اإل
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 )االنترنت( Rssmaps الذريةالمصدر: وكالة الطاقة 

ية وتوزيعها على مختلف مناطق يرانعاله انتشار المنشآت النووية اإلأن من الخريطة يتبي  

 ، اإلسالمية إيرانجمهورية 

 

 

  



49 

 :الثالثالمبحث 
 المتالك الطاقة النووية اإلسالمية إيراندوافع جمهورية 

ويعتبر هذا من حق  السلمية، رغراضية فان البرنامج النووي يستخدم لأليرانللرؤية اإل وفقاً 

 استقاللها،للمحافظة على  ااستراتيجيتهلتطويره لكونه يمثل جزءا هاما من  اإلسالمية إيرانجمهورية 

ي نشأ في عهد يرانالبرنامج النووي اإل ان إلى اإلشارةوتجدر  ،المنطقةالقيام بدورها اإلقليمي في و 

لالتفاقيات الثنائية التي عقدت  ووفقاً  ةيكياألمر الشاه "محمد رضا بهلوي" بدعم من الواليات المتحدة 

يزنهاور بعد الحرب آالرئيس  هطلقأالذي » الذرة من أجل السالم«  برنامجبين البلدين وبموجب 

 (8: 2012، )العكلة .العالمية الثانية

اهتمامه بتعزيز القدرات  إلىويعود تركيز اهتمام الشاه محمد رضا بهلوي بالطاقة النووية 

ية في جميع المجاالت العسكرية من اجل الهيمنة على دول الخليج العربي ولعب دور مركزي يراناإل

 إال اإلسالميةالنووية في بدايات الثورة  نشطةرغم من وقف األوعلى الر  األوسط.في منطقة الشرق 

وقد رغضت  الثمانينات.أخذت تركز وتكثف انشطتها منذ منتصف  اإلسالمية إيرانان جمهورية 

ومع  الزمن.خالل عقد ونيف من  اإلسالمية إيران جمهورية أنشطةالواليات المتحدة النظر عن 

ي حيث يرانعلى البرنامج النووي اإل ةيكياألمر اخذت تركز الواليات المتحدة  2002بدايات عام 

  اإليراني.عملت على تدويل البرنامج النووي 

راودتها الشكوك  ةيكياألمر أن الدول الغربية وفي مقدمتها الواليات المتحدة  إلى اإلشارةوتجدر 

ي تسعى من خاللها المتالك يراندوافع سرية للبرنامج النووي اإل اإلسالمية إيرانن لجمهورية أ

 المتالك الطاقة النووية: إيرانمبررات ودوافع جمهورية  أهمالسالح النووي وفيما يلي 
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  ةاإلقتصاديالدوافع  .1

االستخدام السلمي للطاقة  إلىعلى أن برنامجها النووي يهدف  اإلسالمية إيرانتصر جمهورية 

بنائها ستعمل  إلى إيرانجمهورية  أن المفاعالت النووية التي تسعى إلىكما تشير مؤكدة  النووية،

من حاجتها للطاقة الكهربائية وذلك لتلبية حاجة الزيادة المطردة  ٪20على توفير ما يقرب من 

مما يتطلب  %5 إلىالتي تدفع االقتصاد بنسبة تصل  ةاإلقتصاديللسكان فضال عن خطط التنمية 

بناء الطاقة النووية سيقلل من اعتمادها  أومعدالت استهالك الطاقة الكهربائية. وان اعتماد رفع 

من عائدات العملة الصعبة،  كم   أكبر والحصول علىلزيادة صادراتها النفطية  والغاز،على النفط 

تنويع مصادر الطاقة فيها بدون النفط.  إلىتهدف  اإلسالمية إيرانن جمهورية إشمل فأشكل بو 

من ثروتها القومية خالل فترة حكم  كبيراً  قد أنفقت جزءاً  اإلسالمية إيرانناهيك عن أن جمهورية 

هتمام بالبرنامج الشاه محمد رضا لشراء معدات الطاقة النووية لذلك فقد تم التركيز على النفقات واإل

 (10: 2015، )زهرة .دىس   التي انفقت عليه موالحتى ال تضيع األ

     الدوافع العسكرية  .2

 اإلسالمية إيرانيجب على جمهورية  إذي، يرانهناك دوافع عسكرية وراء البرنامج النووي اإل

أرادت أن تلعب دورًا في المنطقة التي يوجد فيها دول نووية  ذاإ االستعداد ألية احتماالت مستقبلية.

كثيرة؛ وهذا يحتم عليها امتالك السالح النووي لحماية مصالحها الحيوية في ظل النظام العالمي 

يجاد بيئة تشكل أقل    .http;// www 2015)عزت، تهديدا له.  الحالي والمتغيرات الدولية وا 

Moheet. Com.) 

على الدروس  اإلسالمية إيراني فقد ركزت حكومة جمهورية يرانإلستراتيجي اإلا للفكر ووفقاً 

ة لها وأنها البد من أن تستعد يسرائيلاإل ةيكياألمر ية والتهديدات يراناإل -الم ستفادة من الحرب العراقية
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فضال عن وجود القوات  إيرانوجود دول اقليمية قريبة من  إلى باإلضافة ألية احتماالت مستقبلية

بعد انتهاء الحرب العراقية  اإلسالمية إيراناالجنبية في دول الخليج العربي مما دفع جمهورية 

، )محمودوضع الخطط لتطوير القدرات العسكرية والتركيز على البرنامج النووي  إلىية يراناإل

1998 :136.) 

لعربي اتفاقيات دفاعية مع الواليات ، وتوقيع دول الخليج ايكياألمر يمثل التواجد العسكري 

على  اإلسالمية إيرانية لجمهورية األمن السياسة تقومو  المتحدة، دافعا نحو امتالك السالح النووي.

  :اتجاهين رئيسيين هما

وهذا يؤكد  ،المتكررة ةيكياألمر ة و يسرائيلاإلامتالك القدرة الدفاعية للوقوف امام التهديدات  :أوال 

ية في امتالك الطاقة النووية حيث تتوقع قيام دولة الكيان الصهيوني بضربة خاطفة يرانالررغبة اإل

الخطر  اإلسالمية إيرانجمهورية ن دولة الكيان الصهيوني تعتبر أية، خاصة و إيرانحيوية  هدافأل

امتالك الكيان الصهيوني  اإلسالمية إيرانوتعتبر جمهورية ، األوسطد وجودها في الشرق الذي يهد  

 )126 :2011 )عبدالهادي، .ألمنها القومي صريحاً  النووية تهديداً  سلحةلأل

لتعزيز دورها االستراتيجي في منطقة الشرق  اإلسالمية إيرانالررغبة لدى جمهورية  : تتولدثانيا

سالمي من حماية النظام اإل إلى باإلضافة، بشكل عام والخليج العربي بشكل خاص األوسط

 41) : 2013 الحيوية. )الهبيدة،محاوالت التغيير وكذلك حماية مصالحها 

لتصبح قوة عسكرية في المنطقة وخيارها  اإلسالمية إيرانسعت جمهورية  سبق،على ما  ناءً بو  

 زهرة،) المستقبل،الوحيد هو امتالك السالح النووي السبيل الوحيد لردع ألي عدوان قد يهددها في 

2015 :85.) 
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بعض الدول النووية المجاورة من اجل االستفادة  إلى اإلسالمية إيرانجمهورية لذلك كله لجأت 

من خبراتها لتطوير قدراتها، حيث قامت بعقد عدة اتفاقيات للتعاون النووي مع كل من باكستان 

كما عقدت عدة اتفاقيات مع روسيا فعلى سبيل  العلمية،والهند والصين من اجل تبادل الخبرات 

في موسكو اتفاقا مع الحكومة الروسية  2001ي "محمد خاتمي" في عام يرانالمثال وقع الرئيس اإل

 (.24: 2013، )ندينفي المجال النووي  والتعاون التكنولوجي، اإلقتصاديللتعاون 

 االستراتيجية الدوافع .3

ي في امتالك قوة رادعة وهذا يشكل يرانللبرنامج النووي اإلتتمثل الدوافع اإلستراتيجية 

عن ماهية النظام الحاكم فالسالح  بصرف النظرو  اإليراني،القومي  األمنفي منظومة  استراتيجية

قدراتها النووية بشكل  ن تطويرأالمدى البعيد، كما  ىية عليرانالنووي له دور في اإلستراتيجية اإل

جنب مع ضمان بناء  إلىالمستويات اإلقليمية والدولية، جنبا  علىيسمح لها بالقيام بدور استراتيجي 

ان جمهورية  إلىاليه  اإلشارةية ضمن برنامج متكامل وشامل. وما ينبغي يرانالقوات المسلحة اإل

 ،إظهار نفسها كقوة متميزة إلىيدفعها ترتبط بعالقة مضطربة مع دول الجوار وهذا  اإلسالمية إيران

ن إان عالقاتها مع دول الخليج العربي متوترة، كما هو الحال مع دول بحر قزوين وكذلك ف إذ

كما ان  رجحة وعالقتها مع دولة الكيان الصهيوني سيئةأفغانستان متأعالقاتها مع تركيا وباكستان و 

في تطوير قدراتها   النووية هو القيام بدور استراتيجي  اإلسالمية إيرانالدوافع االستراتيجية لجمهورية 

 سلحةتطوير قواتها المسلحة وامتالكها أل إلى باإلضافةعلى جميع األصعدة اإلقليمية   والدولية، 

 ( 15: 2015، )زهرة .استراتيجية قادرة على حمايتها من التهديدات االقليمية والدولية

 

 مع الكيان الصهيوني تحقيق التوازن .4
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للطاقة النووية هو ررغبتها في  اإلسالمية إيران جمهوريةن من بين الدوافع المهمة وراء امتالك إ

ويشكل تحقيق التوازن مع القوى اللحاق بركبة القوى اإلقليمية المجاورة لها مثل الكيان الصهيوني. 

المهمة لتطوير برنامجها النووي خاصة وان الكيان  اإلسالمية إيراناالقليمية أحد دوافع جمهورية 

ن امتالكها أكما  العدو المركزي واالستراتيجي له. اإلسالمية إيرانالصهيوني يعتبر جمهورية 

للسالح النووي يعبر عن رفضها للسياسة االزدواجية للدول الغربية وفي مقدمتها الواليات المتحدة 

 أوة، يسرائيلاإلصهيوني بالمثل بالتفتيش على المنشآت النووية التي ال تعامل الكيان ال ةيكياألمر 

 (42: 2013)الهبيدة،  .النووية سلحةمطالبة الكيان الصهيوني بالتوقيع على اتفاقية منع انتشار األ

ر بشكل عام عن رفضها لسياسة المتالك السالح النووي يعب   اإلسالمية إيران جمهوريةكما أن سعي 

 إيران جمهوريةن أ. ومن المعروف ةيكياألمر المعايير التي تتبعها الواليات المتحدة  ازدواجية

أن توازن القوى يشكل  اإلسالمية إيران جمهوريةوتعتبر  نووي،تقع وسط محيط إقليمي  اإلسالمية

المنطقة ن تحقيق التوازن النووي ليمنع أية دولة في إلالستقرار الدولي واإلقليمي وبالتالي ف اً مصدر 

 (75: 2014 )السهلي، اإلسالمية. إيران جمهوريةعتداء على من اإل

 الدوافع السياسية .5

 هميةبأن السالح النووي يمكن أن يعطيها أداة بالغة األ اإلسالمية إيرانأدركت جمهورية 

ية بشدة يران( لذا ركزت السياسة اإل29: 2009لتعزيز سياستها ومكانتها اإلقليمية والدولية )محمود، 

على الدروس التي استفادتها من حربها مع العراق في بدايات الثمانينات من القرن العشرين 

تعزيز مكانتها  إلىتسعى  اإلسالمية إيرانة لها، كما ان جمهورية يسرائيلاإل ةيكياألمر والتهديدات 

الدولية ومن وجهة نظرها ان امتالك للطاقة النووية والسالح النووي يساعد في تعزيز قوتها 
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التفاوضية من اجل تحقيق مكاسب سياسية تستطيع من خاللها من مواجهة الواليات المتحدة 

 .ةيكياألمر 

 العربية في المنطقة اإلسالمية إيرانتوسيع نفوذ جمهورية  .6

ها واستراتيجياتها، أهداف أهم أحدية في بسط نفوذها في الدول المجاورة يراناإلتشكل الررغبة 

 أوما ررغبت في التوسع فال مجال لها لالتجاه شماال  إذا اإلسالمية إيرانجمهورية هذا أن ويؤكد 

شرقا بسبب وجود قوى نووية وعسكرية كبرى كالهند، وباكستان والصين وروسيا، وهذا يفرض عليها 

للسالح النووي  اإلسالمية إيرانن امتالك جمهورية أما ررغبت في التمدد االتجاه للغرب. كما  إذا

: 2013 )الهبيدة،يعزز من قدرتها على فرض هيمنتها على دول الجوار وتهديد أمنهم واستقراهم. 

44.) 

 زيادة شرعية نظام الحكم وحفز التسييس المذهبي .7

ذا كانت قدراتها العسكرية إاالسالمبة من تعرض النظام الشيعي للزوال  إيرانتخشى جمهورية 

ضعيفة والتي يرتبط مصيرها بامتالكها للسالح النووي كسالح ردع ضد اعدائها المفترضين، ويعتقد 

بأن بقائها كدولة إسالمية ذات ثقافة شيعية هو التهديد  اإلسالمية إيرانالمتشددون في جمهورية 

ن الوهابية السعودية تشكل عدوا أ إيرانن في و ( ويعتقد المتشدد16: 2009، جنيفرالحقيقي لها )

دلة على ذلك ما يصدر من كبر األأنها تخلق جماعات سنية متطرفة في المنطقة، ومن لها وذلك أل

على زيادة  اإلسالمية إيرانجمهورية البلدين من فتاوى المرجعيات الدينية، وفي ضوء ذلك عملت 

 اإلسالمية إيرانجمهورية ن أفي تخصيب اليورانيوم، في عهدالرئيس المتشدد نجاد ، كما نشاطاتها 

: 2006" )رياض، اإلسالميةن الحصول على القنبلة النووية يعتبر هدفا لحماية األمة أتؤكد على 

23). 
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 الدوافع الجيوسياسية .8

 Actorثر السياسي للفاعـل الـدولي ي األأرض هو علم سياسة األ Geopoliticsالجيوسياسي 

International ً  ًاً ووفق ،في حدود نفوذه ةقليميإسـواء أكانت هذه الرؤية  الجغرافيـة،لرؤيتـه   وفقـا 

كانت الرؤية لمصالحه الخارجية اي في مواقع جغرافيـة أخـرى وبهذا تعني الجيوسياسـة  أو ،لموارده

البحـث عـن االحتياجات التي يتطلبها الفاعل الدولي لكي ينمو حتى ولو كان ذلك خارج الحدود 

ثار جغرافية األرض )البشرية آتعني دراسة  Geopoliticsوالجيوسياسي ( 2012)الشيشاني، 

على السياسة والعالقات الدولية. وتعتبر الجيوسياسية على مستوى العالقات الدولية طريقة والمادية( 

لدراسة السياسة الخارجية لفهم وشرح والتنبؤ بالسلوك السياسي الدولي من خالل المتغيرات 

  (Kur, 2014) .ةالجغرافي

 إيرانعناصر قوة الدولة، فجمهورية  أهممن  اإلسالمية إيرانجمهورية تعتبر جيوبولتيكية 

تطل على ثالثة مسطحات مائية هي الخليج العربي والمحيط الهندي وبحر قزوين،  اإلسالمية

كلم، وتمتاز بعمق مياهها مقارنة بالسواحل الغربية التي تطل عليها دول  2500ر بـ بسواحل تقد  

ولها تاريخ  نسمة،مليون  82حوالي  اإلسالمية إيرانجمهورية ويبلغ عدد سكان  العربي.الخليج 

تحتل المرتبة الرابعة في احتياطي النفط، والمرتبة  نهاأطويل وتملك ثروات طبيعية. فمن المعروف 

الثانية في مخزونها للغاز الطبيعي ويوجد فيها موارد اقتصادية هائلة ويتوافر فيها مياه كثيرة 

 إلىواراضي زراعية وموقع جغرافي استراتيجي يجعلها قادرة على التحكم في إمدادات النفط المتجه 

 (32: 2020، )الغالب. العالم الخارجي عبر مضيق هرمز
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 :الثالثالفصل 
 ييرانمن البرنامج النووي اإل واإلقليميةالمواقف الدولية  

 تمهيد

حيث  ةيكياألمر القضايا المهمة بالنسبة لواليات المتحدة  أحدي يرانيشكل البرنامج النووي اإل

وعلى  اإلسالمية إيرانشهد هذا الملف تنافسا وتباينا واختالفا في مواقف الدول من برنامج جمهورية 

خص الدول الكبرى التي تسيطر على السياسة الدولية فعلى سبيل المثال برز كال من الدور األ

على الررغم من رفض الواليات  اإلسالمية إيرانال في دعم جمهورية الروسي والصيني بشكل فع  

نه كان لها يد فعالة في أنووية علما ب أسلحة اإلسالمية إيرانالمتالك جمهورية  ةيكياألمر المتحدة 

على  ساً رأمور انقلبت ن األأ إالي في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. يرانالبرنامج النووي اإل نشأة

حدث  إذالتي عملت على تغيير مجريات االمور  1979في عام  اإلسالميةعقب بعد قيام الثورة 

محاولة  بالعدائية. وفيصبحت هذه العالقات تتم أية حيث يراناإل ةيكياألمر تحول كبير في العالقات 

من تطوير قدراتها النووية تمكنت من  اإلسالمية إيرانلمنع جمهورية  ةيكياألمر من الواليات المتحدة 

من الدول التي تسير  ي. وقد القى ذلك ترحيباً يراناثارة الراي العام الدولي للوقوف بوجه النظام اإل

من البرنامج النووي  يكياألمر ن الموقف أ إال الخليجية.والدول  لكإسرائي يكياألمر  الفلكفي 

وقد حددت مصالح كل  األوروبية.من الدول  سلبياً  ي معارضة من قبل روسيا والصين وموقفاً يراناإل

 على التساؤل التالي: ما هي اإلجابةي ويحاول هذ الفصل يرانطرف موقفها من الملف النووي اإل

ي؟ وقد تم استخدام المنهج التاريخي والمنهج يرانمن البرنامج النووي اإل واإلقليميةالمواقف الدولية 

  .الوصفي التحليلي

  :ثالثة مباحث كما يلي إلىمن خالل تقسيمه  الفصل،وهذا ما سيتم توضحيه في هذا 
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 .ييران: المواقف الدولية واالقليمية من الملف النووي اإلاألولالمبحث  

 ي.يرانالمواقف االقليمية من الملف النووي اإل: الثانيالمبحث  

 .ييرانالمعاهدات واالتفاقيات والتفاهمات الدولية حيال البرنامج النووي اإل المبحث الثالث:

 :األولالمبحث 
 ييرانالمواقف الدولية حيال البرنامج النووي اإل

 الموقف الروسي -1

 ةيكياألمر على تحدي الدول الغربية وعلى األخص الواليات المتحدة  اإلسالميةعملت الثورة 

القضايا التي اقلقت الدول  أهمهذا البرنامج من  أصبحي ولذلك يرانفيما يتعلق بالبرنامج النووي اإل

كل  وتأييد ةيكياألمر والواليات المتحدة  اإلسالمية إيرانالغربية وعلى الررغم من العداء بين جمهورية 

سرائيلو  األوروبي اإلتحادمن   اإلتحادانهيار  أثر(. 72Garver, 2013: p) يكياألمر للموقف  ا 

صاب العالقات أية حيث يراناإل -على مسيرة العالقات الروسية  سلباً  1991السوفيتي في عام 

 إيرانجمهورية  إلى األسلحةجمودا سياسيا السياسي وبالتالي انخفضت صادرات روسيا من 

ثر االتفاق بين موسكو إوذلك على  1999 -1996مليون دوالر بين عامي  200 إلىسالمية إلا

: 2018)الغنيمي،  األوسطالدمار الشامل في منطقة الشرق  أسلحة انتشاروواشنطن في الحد من 

110.) 

ي من خالل نقل المعلومات يرانالبرنامج النووي اإل لقد برز دور روسيا في دعم وتطوير 

بالمفاعل الذي  اإلسالمية إيراندت جمهورية رغير مباشرة كما زو   أوالتكنولوجية بصورة مباشرة 

اعتبار  إلى اإلسالمية إيرانفي محطة بوشهر واستندت السياسة الروسية تجاه جمهورية  أنشئ

 (173Bratersky, 2011: p. )األوسطاالخيرة شريًكا وحليًفا جيوسياسًيا في منطقة الشرق 
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ي، يراندات حكمت الموقف الروسي من الملف النووي اإلهناك محد  ان  إلى اإلشارةوتجدر  

ويتمثل دات لعبت دورًا أساسيًا في تحديد الخيارات الروسية حيال هذه األزمة، ن هذه المحد  أكما 

، حيث اإلسالمية إيرانالوثيقة مع جمهورية  اإلقتصاديفي عالقات التعاون النووي و  األول المحدد

وهناك تعاون بين الجانبان  اإلسالمية إيرانأقوى الشركاء التجاريين لجمهورية  أحدان روسيا تشكل 

المفاعالت النووية والمشاركة في برامج  إنشاءفالعالقات بين الدولتين تتضمن  عديدة.في مجاالت 

 لكيالفيتمثل في حرص روسيا على عدم امتالك سالح نووي ما المحدد الثاني أالتحديث العسكري. 

اإلخالل باالستقرار االستراتيجي في  أواإلخالل بالتوازن االستراتيجي بشكل عام،  إلىيؤدي ذلك 

ما المحدد الثالث فيتمثل في وجود ازمة ثقة تجاه تعامل الواليات المتحدة أ الجنوبية.حدود روسيا 

ما حدث في األزمة النووية لكوريا  إلىزمة الثقة أنتشار النووي، وتعود والدول الغربية بقضايا اال

الشمالية في منتصف تسعينيات القرن العشرين حيث تعاونت روسيا مع كوريا الشمالية في المجال 

بسبب الشكوك  انها توقفت عن تنفيذ صفقة ضخمة لبناء مفاعل نووي لكوريا الشمالية، إالالنووي، 

ان روسيا تفاجأت باالتفاق الذي  إالكوريا الشمالية،  أهدافالواليات المتحدة المتعلقة بالتي اثارتها 

تم توقيعه من قبل الواليات المتحدة واليابان مع كوريا الشمالية الذي تضمن تزويد كوريا الشمالية 

قد اعتبرت بمفاعلين متطورين على ان تتخلى كوريا الشمالية عن مفاعلها الذي يعمل بالماء الثقيل و 

لكسب الصفقة النووية مع كوريا  ةيكياألمر روسيا ذلك خداعا ورغشا من قبل الواليات المتحدة 

 (48: 2004، )عبدالشافي الشمالية.

ن أ إالا النووي هفي برنامج اإلسالمية إيرانلموقف الروسي الداعم لجمهورية اوعلى الررغم من 

نها ال أبتوظيف البرنامج النووي في مجاالت رغير سلمية، كما  إيرانن تقوم أروسيا ال توافق على 

نها إحدودها الجنوبية، ونتيجة لذلك ف ي على مسافة قريبة منإيرانتوافق على وجود سالح نووي 
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ي وتبدي مرونة في تأييدها يرانة حيال الملف النووي اإلاألوروبيو  ةيكياألمر تستجيب للضغوط 

 (125: 2015 )وليد، .األمنفي مجلس  اإلسالمية إيرانلفرض عقوبات دولية على جمهورية 

 الصينيالموقف  -2

نحو الصين وتم  إيرانانطلقت  1985ي محمد على رجائي في حزيران يرانبعد زيارة الرئيس اإل

ووفقا لهذه االتفاقية قامت  النووية.توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في االستخدام السلمي للطاقة 

يين على التكنولوجيا النووية وقدمت تجهيزات بحثية في اصفهان وزودت يرانالصين بتدريب اإل

ة للطاقة الذرية كما ساعدت بمفاعالت نووية تحت اشراف الوكالة الدولي اإلسالمية إيرانجمهورية 

 إيرانمع جمهورية  1990في استخراج اليورانيوم. وقعت الصين في عام  اإلسالمية إيرانجمهورية 

بطن مترًي من سادس فلوريد  ً اإلسالمية إيراناتفاق تعاون نووي وقامت بتزويد جمهورية  اإلسالمية

جل أالنووي من  اإلسالمية إيرانورية دعمها لبرنامج جمه 1997وقفت الصين في عام أاليورانيوم. 

 إيرانتحسين عالقاتها مع واشنطن. ومع ذلك فقد حافظت على جميع صفقاتها مع جمهورية 

 وفي ةيكياألمر بطأت في تطبيق هذه الصفقات الرضاءالواليات المتحدة أنها أ إال اإلسالمية

 .األمنمجلـس  إلىي يرانرفضـت الصيـن إحالـة الملـف النـووي اإل 2015م عا

(Garver, 2013: P73) 

خطة العمل المشتركة  إلى اإلسالمية إيرانوجمهورية  1+5بعد ان توصلت مجموعة  

(JPOA في تشرين الثاني من عام )طرحت الصين خمس نقاط كإطار للتفاوض للوصول 2013 ،

 China's Five Principles for a Comprehensive Solution, 2014))الحل الشامل هي:  إلى

يران( و 1+5"االلتزام بالحوار بين مجموعة ) ●  .ا 

 السعي نحو حلٍّ شامل وعادل ومناسب وطويل المدى. ●
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 اتباع مبدأ الحل خطوة خطوة وبشكل تبادلي. ●

 خلق مناخ مناسب للحوار والتفاوض. ●

 الجذرية للموضوع" سباباتباع نهج شامل لمعالجة األعراض واأل ●

اتفاق شامل مع جمهورية  إلىن الصين ساهمت في المرحلة التي سبقت مرحلة التوصل أكما  

 آذار/ 13طرحت اقتراحا مكونا من اربعة نقاط من خالل وزير خارجيتها في  اإلسالمية إيران

 (Wang, 2015. www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zz): ، يتضمن ما يلي2015

سياسيًّا دون االعتماد على الحلول التقنية فقط، حيث أن للموضوع يتطلب حل القضية قراًرا  ●

 .طابًعا سياسيًّا

 الذي يفرض القبول بتسويات. األمرأن تلتقي في منتصف الطريق  طرافيجب على كل األ ●

 اتباع مبدأ الحل خطوة خطوة وبشكل تبادلي. ●

 تقديم حل متكامل وشامل. ●

 إيراناتفاق بين كل من جمهورية  إلىيتبين مما سبق اهتمام الصين وحرصها للوصول 

 إلىويعود هذا االهتمام  األمريكية،والدول الغربية وفي مقدمتها الواليات المتحدة  اإلسالمية

يجابية على الصين كما ان للصين مصلحة رئيسية في التصورات الصينية االيجابية لالنعكاسات اإل

طرحت  حيث اتفاق ويتمثل ذلك في اعادة طرح تصميم قلب مفاعل أراك للمياه الثقيلة إلىالوصول 

 العسكرية. رغراضفكرة إعادة تصميم قلب المفاعل لكي يصبح رغير قادر على إنتاج البلوتونيوم لأل

(http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/ 2015,Harold ,2015) 

نسحاب من االتفاق النووي شددت روسيا والصين على ضرورة عالن الواليات المتحدة اإلإوبعد 

خطوات قد  ةيأالمحافظة على االتفاق النووي وحذرت موسكو وبكين في بيان مشترك من اتخاذ 
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الروسي وجمهورية الصين  اإلتحاديؤكد  :بإصدارهتقوض تطبيقها وجاء في البيان الذي قامتا 

الشعبية دعمهما الثابت للتطبيق الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة والمشتركة بالشكل الذي اقره 

 (171: 2018، )البازي. 2015الصادر عام  2231الدولي في القرار  األمنمجلس 

 ةاألوروبيموقف الدول  -3

 اإلسالمية إيرانمن جمهورية  األوروبيعلى الموقف  1979في عام  اإلسالميةر قيام الثورة ث  أ

ة األوروبيالدول  اإليراني. هدفتة دعمها للنشاط النووي األوروبيو  ةيكياألمر وقفت الشركات أفقد 

للحصول على نفوذ لها  ةيكياألمر والواليات المتحدة  اإلسالمية إيراناستغالل الخالف بين جمهورية 

وقد  الهدف.ذ له لتحقيق هذا قي الفرصة المناسبة والمنيرانالملف النووي اإل اعتبرتفي المنطقة وقد 

 األوروبيلالتحاد  دافعاً  2003على العراق عام  ةيكياألمر والحرب  2001 أيلول 11شكلت احداث 

 اإلتحاد(. وقد قام 165: 2007، النووية. )شاهرام سلحةللعمل لتحديد موقفه من انتشار األ

 إيرانجمهورية  إلقناعوفرنسا  ألمانيابتشكيل ما يسمى بالترويكا من ثالث دول بريطانيا و  األوروبي

ة. وقد تكللت جهود دول اإلقتصاديبتجميد برنامجها مقابل منحها حزمة من الحوافز  اإلسالمية

حرص  .2004في تشرين الثاني  واتفاقية باريس 2003 أيلولالترويكا بتوقيع اتفاقية طهران في 

في العقوبات التي فرضتها الواليات  على عدم المشاركة 2004االوربي حتى عام  اإلتحادل دو 

 إيرانقناع جمهورية إوحاول ممثلي الترويكا  اإلسالمية إيرانعلى جمهورية  ةيكياألمر المتحدة 

تحقيق توازن بين متطلبات المحافظة على مصالحها في  إلىبتعليق برنامجها كما سعت  اإلسالمية

 اإلسالمية إيرانوالتهديد بفرض العقوبات في حالة استمرار جمهورية  اإلسالمية إيرانجمهورية 

 .(15: 2009، )ستارة اإلقتصاديالتجارية و  النظر في عالقتها بإعادةببرنامجها وكذلك 
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د على المتعلق بالتشد   يكياألمر بالتحول من حيث تاييد الموقف  األوروبي اإلتحادبدأ موقف 

 اإلسالمية إيرانصـرار جمهورية ونتيجـة إل الحكم.ة سد   إلىحمدي نجاد أوصول الرئيس محمود  إثر

المفاوضـات واتفقت مــع الواليــات المتحــدة  األوروبي اإلتحادعلـى المضي ببرنامجها اوقفت دول 

 األمنمجلــس  إلىي يرانوالوكالــة الدوليــة للطاقة الذرية على تحويــل الملــف النووي اإل ةيكياألمر 

الــذي قام باصدار العديد من القرارات التي تضمنت عقوبـات علـى مختلف قطاعات االقتصـاد 

 اإلتحادان دول  إال. سلحةي هذا فضال عن ان العقوبـات توسعت لتشـمل صـناعة األيراناإل

من حرب  اإلسالمية إيرانعـادت ورفـعت العقوبـات بسبب الموقف االيجابي لجمهورية  األوروبي

 ةيكياألمر سعت الواليات المتحدة  2005. وفي عام األمنالخليج ومساندتها قرارات مجلس 

 إال األمنمجلس  إلىالملف النووي  بإحالةة ورغيرها من الدول األوروبيللحصول على التزام الدول 

 (166، ص 2007حل دبلوماسي )شاهرام ، إلىة كانت تفضل الوصول األوروبين الدول أ

الذي دفع  األمرفي انشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم  اإلسالمية إيراناستمرت جمهورية 

النووي  اإلسالمية إيراناحالة ملف جمهورية  إلىاالوربي  اإلتحادودول  ةيكياألمر الواليات المتحدة 

فترة ستة  اإلسالمية إيرانالذي بدوره اعطى جمهورية  2006 آذار 8الدولي في  األمنمجلس  إلى

 .(41: 2012ي، شهر للتوقف عن تخصيب اليورانيوم )العبيدأ

واصرت على االستمرار في برنامجها  األمنلطلب مجلس  اإلسالمية إيرانلم تستجب جمهورية 

اتباع سياسة التررغيب والترهيب حيث عرضت على جمهورية  إلى األوروبي اإلتحادمما دفع دول 

التعاون في المجاالت النووية والسياسة والتجارية بهدف اقناعها لوقف انشطتها  اإلسالمية إيران

 2006اعلنت معاودة نشاطها النووي في اب من عام  اإلسالمية إيرانان جمهورية  إال النووية.



63 

وتهديدها بتحويل الملف  اإلسالمية إيرانلتفاوض مع جمهورية وقف ا إلىوهذا دفع دول الترويكا 

 .(15 :2009 )ستار، األمنمجلس  إلى

وعدت فيها تزويدها  اإلسالمية إيرانجمهورية  إلىمتها ة صفقة قد  األوروبيت دول الترويكا عد  أ

وروسيا وتزويدها بالتكنولوجيا وتعزيز االستثمار  األوروبي اإلتحادبالوقود من عدة مصادر من 

ن أ إالية مقابل ان تتخلى عن انشطتها النووية األمنوالروابط التجارية فضال عن الضمانات 

 تدهور العالقات مع دول الترويكا إلىالذي ادى  األمررفضت الصفقة  اإلسالمية إيرانجمهورية 

)الرشدان والخماش  األمنمجلس  إلىثر ذلك قامت وكالة الطاقة الذرية بتحويل القضية إوعلى 

2017 :64.) 

وقد لعبت  اإلسالمية إيرانعقوبات على جمهورية  2010في عام  األوروبي اإلتحادفرض 

دورا قويا في فرض هذه العقوبات، وقد وتضمنت هذه العقوبات حظر  ةيكياألمر الواليات المتحدة 

ية وحظر يرانبعض المصارف اإل أنشطةو  إيران إلىنقل التقنية النفطية  أوتقديم المساعدة الفنية 

مؤسسة  243بتجميد أرصدة  األوروبي اإلتحادقام  2011التعامل مع بعض الشخصيات. في عام 

، األوروبي اإلتحادشخصية إضافية من الحصول على تأشيرات دخول دول  40ية ومنع حوالي إيران

اتفاقًا مبدئيًا منع فيه بعض التعامالت المالية مع البنك  األوروبي اإلتحادبرم أ 2012وفي عام 

 (.96: 2012، ي. )ابن نامييرانالمركزي اإل

عن اسفه العميق  األوروبي اإلتحادعرب أمن االتفاق النووي  المتحدةبعد انسحاب الواليات 

ح وزراء خارجية حيث صر   اإلسالمية إيرانعادة فرض العقوبات على جمهورية إلقرار واشنطن 

نتيجة انسحاب  ةيكياألمر فرض العقوبات  إلعادةسفها أفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك عن 

لثالث بيانا مشتركا يفيد بان ( وقد اصدرت الدول ا169: 2018واشنطن من االتفاق ) البازي، 
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على ما  األمراالتفاق ليبقى  أطرافحكومات الدول الثالثة ستبقى ملتزمة باالتفاق وستعمل مع بقية 

ان االتفاق النووي مع  إلىيشير  2018نيسان  29هو عليه واصدرت الدول الثالثة بيانا في 

وي واجمعت الدول الثالث على بقاء فضل لمنعها من امتالك سرح نو الطريقة األ هو إيرانجمهورية 

" اننا ال نقبل ان تملي علينا الواليات المتحدة  ألمانيااالتفاق وفي هذا السياق صرح وزير خارجية 

 األمرفي االستمرار في هذا  ةيكياألمر مع اي من الدول نقيم عالقات تجارية ولو تمثلت الررغبة 

 (193: 2018)رغربي،  .الوضع " اين اتخاذ الخطوات المناسبة لهذاألوروبيفعلى 

لإلبقاء على الواليات المتحدة في الصفقة على ثالثة  األوروبي اإلتحادلقد ركزت جهود 

للتعاون الدولي وكقوة معيارية في تطوير  األوروبي اإلتحادأواًل، مبادئ  -مجاالت اهتمام رئيسية 

 اإلتحادلدى  ثانًيا،النزاعات الدولية.  نظام أمني فعال، وعدم االنتشار، وأولوية الدبلوماسية. في حل

تقدر بروكسل أن  وثالثًا، للحياة،مصالح اقتصادية وتجارية كبيرة في صفقة نووية قابلة  األوروبي

اإلقليمي  األمنوبالتالي فهي تعزز  نووية، أسلحةمن امتالك قدرات  إيرانالصفقة تعمل على منع 

 .األوروبيو 

 اإلتحادلم يتم تحقيق نتائج مرضية في أي من هذه المجاالت. تم ذكر نجاح دبلوماسية 

 ة مرات، لكن لم يتم تطوير أي نظام للحفاظ عليه.اتفاق نووي عد   إلىفي التوصل  األوروبي

 المشتركة،بعد انسحاب الرئيس ترامب من خطة العمل الشاملة  نفسه، األوروبي اإلتحادوجد 

رئاسة ترامب على أنها تحٍد وفرصة  إلى. قد ي نظر إيرانحد ما فيما يتعلق ب إلىفي موقف صعب 

 التباع سياسة أكثر استقاللية تجاه هذا البلد األوروبيلالتحاد 
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 :المبحث الثاني
 ييرانقليمية من البرنامج النووي اإلالمواقف اإل 

 الخليجي العربي موقف دول مجلس التعاون

عوامل عدم  أهممن  عد  لقدراتها النووية ي   اإلسالمية إيرانتدرك دول الخليج أن تطوير جمهورية 

، على المدى البعيد أون االستقرار التي تهدد المنطقة وال يمكن توقع نتائج هذا التطوير سواء اآل

 الدول هذه رغالبيةوترى ، ييرانالتعامل مع البرنامج النووي اإل أسلوبولم تتفق الدول الخليجية على 

يضاح موقف دول الخليج كما إويمكن . ي النووي من خالل الضغوط الدبلوماسيةيرانإنهاء الملف اإل

 يلي:

 مجلس التعاون الخليجي -1

 ي، يعتبر داعماً يرانبشكل عام يمكن القول ان موقف دول الخليج العربي من الملف النووي اإل

 اإلسالمية إيرانمنع جمهورية  إلىالتي تهدف  ةيكياألمر  والواليات المتحدةة األوروبيلسياسة الدول 

 أسلحةية لصنع إيرانمن امتالك قدرات نووية عسكرية، ووضع ضمانات كافية لمنع أي محاولة 

التعامل مع البرنامج  أسلوبنه هناك اتجاهين في أ إالنووية، وررغم وجود اتفاق من حيث المبدأ 

 .ييرانالنووي اإل

العربية المتحدة، حيث عبرت بشكل واضح عن القلق من  اإلمارات: تمثله دولة األولاالتجاه • 

يضر باستقرار  األوسطية، واعتبرت وجود قدرات نووية في منطقة الشرق يرانالقدرات النوويـة اإل

 .المنطقة

االتجاه الثاني: تمثله المملكة العربية السعودية، ويقوم موقفها على أنه يجب على جمهورية • 

الدمار الشامل ولذلك اتخذت  أسلحةمن  األوسطاالبقاء على خلو منطقة الشرق  اإلسالمية رانإي

  (100: 2007 )همام، .موقفًا دبلوماسيًا متوازناً 
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رحب المجلس  إذرغلب عليه فكرة الموافقة المشروطه  اما موقف المجلس من االتفاق النووي فقد

يرانالوزاري خالل اجتماعه في الكويت باالتفاق بين الدول الكبرى و  على  ،بشأن برنامجها النووي ا 

التعاون التام مع وكالة  إلىحل شامل لهذا الملف ودعا المجلس  إلىان يكون مقدمة للتوصل 

 (73: 2012العتيبي، ) ة.الطاقه الذري

 مواقف دول الخليج منفردة -2

ي نشاط يستهدف أح وزير الشؤون الخارجية العماني بقوله " نحن ضد صر   :ُعمانسلطنة 

ي أنفسنا عن أن ننأى بأنووية في المنطقة... نحن دول ليست كبيرة وبالتالي ينبغي  أسلحةنتاج إ

انتاج طاقة  إلىتسعى  إيرانن ي هدفه سلمي أليرانن البرنامج النووي اإلإصراع بين الكبار... 

علنت عن أما بالنسبه لموقف سلطنه عمان من االتفاق فقد . أميغاوات ألف 20كهربائية بحدو 

جيدة مع كل من واشنطن وطهران  عالقةنها على أي مؤكدة يراناهتمامها بتطورات الملف النووي اإل

  .ي طرفأليس في مصلحة  ةن خيار المواجهأمؤكدة على 

سلمية البرنامج  يؤكدون رسمياً  اإلسالمية إيران جمهوريةن المسؤولين في أكدت قطر أ :قطر

 سلحةكدت قطر ررغبتها في عدم رؤية األأكما . نتاج الطاقة الكهربائيةإالنووي بهدف استخدامه في 

 )فرحاني .م رغيرهاأ اإلسالمية إيرانالنوويه في منطقة الخليج العربي سواء كان من جانب جمهورية 

 (26 :2016 وقمادي،

على دول الخليج  استراتيجياً  تشكل خطراً  اإلسالمية إيرانن جمهورية أترى الكويت  :الكويت

ع السلمي وتشج   ع الحل  وبناء عليه فهي تشج  ، دمار شامل أسلحةالعربي في حالة ما قامت بتطوير 

الدمار  أسلحةمن  وسط خالٍ أوتطالب بشرق ، ي مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةيرانالتعاون اإل

كدت أو ، لدول منطقة الخليج العربي ةفي الشؤون الداخلي أجنبيل ي تدخ  أرت من وحذ  ، الشامل
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من عدمه حيث انه يسهم في تحقيق  أفضلاالتفاق النووي وان وجود االتفاق  أهميةالكويت على 

 (89 :2016وقمادي،  )فرحاني واالستقرار بالمنطقه من وجهة نظرها. األمن

ي يرانمجلس التعاون تفضل الحل السلمي للملف النووي اإلن " دول أ البحرينعلنت أ :البحرين

وتؤكد ضرورة تعاون طهران الكامل مع المجتمع الدولي وخاصة مع وكالة الطاقة النووية، ورحبت 

فقد ايدت موقف المملكة  يكياألمر البحرين باالتفاق النووي الشامل اما موقفها من االنسحاب 

 (67: 2016 )الجازي، األمريكية.تاييدها للخطوة العربية السعودية واعلنت ترحيبها و 

للموافقة على اخالء منطقة الخليج العربي  اإلسالمية إيراندعت السعودية جمهورية  :السعودية

ما موقفها من االتفاق الشامل فقد اكدت انه في حالة توافر حسن النوايا أ الشامل.الدمار  أسلحةمن 

ي يرانحل شامل للملف النووي اإل إلىفان هذا االتفاق يمكن ان يشكل خطوة اوليه نحو التوصل 

والخليج العربي  األوسطالدمار الشامل من منطقة الشرق  أسلحةازالة جميع  إلىخاصة اذا توصل 

مع ضمان حق جميع دول المنطقه في االستخدام السلمي للطاقة النوويه اما موقفها من االنسحاب 

من  اإلقتصادياستغلت العائد  إيرانوقالت بان  يكياألمر من االتفاق فقد رحبت بالقرار  يكياألمر 

 (/http// raseef22.com/politics 2018) الشايع، نشطتها أرفع العقوبات عليها لالستمرار في 

العربية المتحدة عن مواقف بقية دول  اإلماراتلم يختلف موقف  :المتحدةالعربية  اإلمارات

باالتفاق  اإلماراتي وقد رحبت يرانالخليج العربي ورفضت الخيار العسكري لتسوية الملف النووي اإل

من االتفاقية فقد جاء مؤيدا لموقف المملكة العربية  يكياألمر من االنسحاب  اإلماراتاما موقف 

 (89 :2016)فرحاني وقمادي، . ةيكياألمر السعودية واعلنت ترحيبها وتاييدها للخطوة 

رغياب وجود  إلىي يرانمجلس التعاون الخليجي من البرنامج النووي اإل دول ويعود تباين مواقف

 .اإلسالمية إيرانعن عالقات كل دولة منفردة من جمهورية  المجلس فضالً د بين دول اتفاق موح  
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 يسرائيلاإلالموقف 

منها، ويشكل أد الدول التي تهد   أهمحد أ اإلسالمية إيرانجمهورية  الصهيونييعتبر الكيان 

ويمثل هذا القلق الموقف الرسمي والمعلن ، يةاألمنمن الناحية  سرائيلإل ي قلقاً يرانالبرنامج النووي اإل

من  اإلسالمية إيرانك لمنع جمهورية التحر   إلىللكيان الصهيوني، وهذا يدفع الكيان الصهيوني 

ية أمنع  إلىنه يهدف أ إذ، على أمنه، وهذا الموقف ليس جديداً  اً تلبية طموحاتها والتي يعتبرها خطر 

وخير ، ذلك محتكراً  امتالك السالح النووي ليظل  من وخاصة الدول العربية  األوسطدولة في الشرق 

 :2003ل، الفض بو)أ. 1981م ة للمفاعل النووي العراقي في عابهه من ضر مثال على ذلك ما وج  

86) 

 (107: 2014)الخزاعلة، ثالثة مستويات كما يلي:  إلى يسرائيلاإلوقد انقسم الموقف 

الخيار العسكري وقد عبر عنه بعض القادة السياسيين والعسكريين في : يمثل األولالمستوى 

 الكيان الصهيوني.

: يرى هذا المستوى ان الكيان الصهيوني ال يستطيع مواجهة التهديد النووي المستوى الثاني

 .ةيكياألمر لوحده وال بد من االعتماد على االخرين كالواليات المتحدة 

الخيار العسكري ويجب  إلىق تعاون دولي واسع وعدم اللجوء ويتمثل في خل :المستوى الثالث

  عسكريًا.ليس  اإلسالمية إيراني، وأن الحل في جمهورية يرانايجاد تعاون دولي واسع في الملف اإل

 اإلسرائيلية بمهاجمةالقناعة  إلىذلك  األول ويعود اإلسرائيلي المستوىويطغى على الموقف 

 إسرائيللدى ف النووية. سلحةتصنيع األ إيران منية قببل ان تتمكن يرانوتدمير المنشأت النووية اإل

، من أجل إيقاف إيرانمخططات ونوايا أكيدة لضرب المنشآت النووية الصاروخية والعسكرية في 

ي والذي في بعده العسكري يمكن أن يكسر مستقباًل االحتكار النووي يرانالبرنامج النووي اإل
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وهو ما يعنى في المحصلة أن الخيار العسكري وارد في  األوسط.في منطقة الشرق  يسرائيلاإل

 .الواليات المتحدة اإلسالمية بمساندة إيرانجمهورية ة ضد يسرائيلاإلالمخططات اإلستراتيجية 

اتصفت ردود فعل رئيس حكومة الكيان  1+5توقيع االتفاقية الشاملة مع مجموعة بعد 

خطأ  ي وشن حملة ادعى فيها أن  االتفاق "يرانرفض االتفاق النووي اإلالصهيوني بالتشدد في 

"، وأن  االتفاق  العالم أصبح بعد هذا االتفاق أكثر خطورة مم ا كان عليه باألمس تاريخي"، وأن  "

وقد ركزت  النووية". سلحةمن "امتالك القدرة على إنتاج األ اإلسالمية إيرانبساعد جمهورية 

ية المحتملة لخطة العمل يراناالنتهاكات اإل الصهيوني بعد االت فاق على نشرسياسات الكيان 

في حالة بروز جمهورية  االستعداد إلىكما سعى الكيان الصهيوني ( JCPOA) الشاملة المشتركة

ية مع األمنالردع لديه وتقوية العالقات  كقوة نووية، عن طريق تعزيز قدرات اإلسالمية إيران

 (2015 رافيد،. )ةيكياألمر الواليات المتحدة 

وأكد أن  الكيان الصهيوني ليس طرًفا في هذا االتفاق، وأنه ليس ملتزم به زسيستكر في الدفاع  

 .( http://group73historians.com) قطب  عن نفسه"

وبعد انسحاب الواليات المتحدة من االتفاقية النووية أظهر الكيان الصهيوني سعادته بقرار 

وصحيحا  الرئيس األميركي "دونالد ترامب" ووصفه رئيس الوزراء "بنيامين" نتنياهو بالقرار الشجاع

استخدام وتحاول  اإلرهابدعم  أصلواتهم نتنياهو طهران بأنها تو  إيرانبإلغاء االتفاق النووي مع 

 (.aljazira.net بالستية. )الصمادير صواريخ وتطو   إسرائيلسوريا كقاعدة أمامية لمهاجمة 

 ييرانالموقف التركي حيال البرنامج النووي اإل

ي وعلى يراناتسم الموقف التركي بااليجابية عامة بخصوص تطورات البرنامج النووي اإل

عهد حكومة حزب العدالة والتنمية. ويقوم الموقف التركي على انه يحق ألي دولة  االخص في

http://group73historians.com/
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نتاجها لأل السلمية، شانها في ذلك شأن جميع الدول النووية؛ اي انه  رغراضامتالك الطاقة النووية وا 

سلمية تحت إشراف الوكالة الدولية  رغراضإنتاج طاقة نووية أل اإلسالمية إيرانيحق لجمهورية 

ي ال تحل باستخدام القوة بل بالحوار يران. ويرى الموقف التركي أن مسالة البرنامج النووي اإلللطاقة

.. وبناء على ذلك نجد ان الموقف التركي قد وجه انتقادات في عدة مناسبا .والوسائل السلمية 

ة تحت يسرائيلاإلي ويتجاهل الترسانة النووية يرانللمجتمع الدولي الذي يركز على البرنامج النووي اإل

ذريعة ان الكيان الصهيوني لم يوقع على معاهدة حظر انتشار السالح النووي. وقد ادى انتهاج 

ة بـين جمهورية اإلقتصاديحكومة حزب العدالة والتنمية للسياسة المعتدلة الفرصـة لتطـوير العالقـات 

 )النعيمي، .ها من وراء ذلكأهدافان لكل دولة منهما  إلى اإلشارةوتركيا وتجدر  اإلسالمية إيران

2008 :25-26) 

طبيعة الموقف التركي  إلىي يعود يرانيمكن القول ان الموقف التركي من الملف النووي اإل

 إيرانان تركيا ال ترى في جمهورية  إذة األوروبيو  ةيكياألمر المستقل وعدم االتفاق مع وجهة النظر 

وسياسيا يحقق من خاللها  اقتصادياً اثارة فوضى بل تعتبرها شريكا  أومصدر تهديد  اإلسالمية

 ي حول ما يلي: يرانالمصالح التركية ويدور الموقف التركي من البرنامج النووي اإل

في امتالك الطاقة النووية السلمية شريطة االلتزام باالتفاقيات  اإلسالمية إيرانييد حق جمهورية أت -

دت ي  ألذلك فقد  النووي،نتشار اقة الذرية والتزامها ايضا بمعاهدة اإلالتي وقعتها مع وكالة الط

(. 9Wang, 2011: p) السلمية فقط رغراضي شريطة ان يكون لأليرانتركيا البرنامج النووي اإل

االدلة على  أهمت عليه المواثيق واالتفاقيات الدولية ومن بين وتنسجم الرؤية التركية مع ما نص  

ذلك ما ذكره رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردورغان في الكلمة التي القاها في الواليات 
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 سلحةمئات األ أنتمليس من العدل ان تمتلكوا  ))انهعندما قال  2009في عام ةيكياألمر المتحدة 

 (114ص  ،2017والخماش،  )الرشدان .ال(( اإلسالمية إيرانالنووية بينما تقولون لجمهورية 

النووية في المنطقة وترى القوات  سلحةالنووية وتكنولوجيا األ سلحةترفض تركيا انتشار األ -

للسالح النووي سيغير ميزان القوى في  اإلسالمية إيرانالعسكرية التركية ان امتالك جمهورية 

وان امتالكها للسالح النووي يهدد امن تركيا القومي. كما ان تركيا ترفض  األوسطمنطقة الشرق 

فتح  إلىالن ذلك يمكن ان يقود  اإلسالمية إيرانالخيار العسكري ضد جمهورية  إلىاللجوء 

جبهة على حدودها الجنوبية الشرقية والى امكانية تحرك االكراد بهدف االنفصال وبذلك تواجه 

الذي يشكل تهديدا  األمرتركيا مشكالت في منع االكراد االتراك من االنضمام للدولة الجديدة 

اقب عو  اإلسالمية إيرانللتركية االجتماعية في تركيا، هذا فضال عن ان للحرب على جمهورية 

ية وخاصة في مجال النفط والغاز. يراناقتصادية على تركيا نتيجة لتشابك المصالح التركية اإل

 (254 :2017)زروقة، 

تنتقد تركيا ازدواجية معايير الدول الغربية وسياسة الكيل بمكايلين في تعامها مع الملف النووي  -

 .ييرانوتقف بحزم حيال الملف النووي اإل يسرائيلاإلانها صامتة تجاه الملف النووي  إذي يراناإل

القضية يقوم على أساس االحترام  بالطرق الدبلوماسية وترى أن حل   ةزمتفضل تركيا تسوية األ -

السلمية؛  رغراضحق امتالك التكنولوجية النووية لأل اإلسالمية إيرانالمتبادل، ولجمهورية 

كما ان تركيا  اإلسالمية، رانإيفرض العقوبات ضد جمهورية  أوورفضها الي حل عسكري 

وجمهورية  ةيكياألمر فضلت لعب دورالوسيط بين الدول الغربية وفي مقدمتها الواليات المتحدة 

 (.115، ص 2017والخماش، )الرشدان اإلسالمية إيران

 إيراني للوساطة التركية نظرا النها وسيطا محايد موثوق به بالنسبة لجمهورية يرانالقبول اإل -

 وعرضت تركيا استعدادها الستضافة المفاوضات بين الطرفين. اإلسالمية
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سواء  الخالف، أطرافاستعداد تركيا لتقديم جميع اشكال الدعم النجاح العملية التفاوضية بين  -

من حيث استضافة المفاوضات ام العمل كوسيط بهدف تقريب وجهات النظر بين طرفي 

من  إيرانيرة لتفادي المزيد من العقوبات على وفي هذا السياق بذلت تركيا جهودا كب التفاوض،

يرانحيث وقعت تركيا والبرازيل و  طرافخالل ايجاد حل وسط يرضي كافة األ  2010 أيارفي  ا 

التركي  األراضياتفاقا لتبادل اليورانيوم المنخفض التخصيب بوقود نووي على التخصيب على 

 في محاول من تركيا لحل االزمة.

بخصوص البرنامج  1+5ومجموعة  إيرانالترحيب التركي ياي اتفاق دبلوماسي سلمي يتم بين  -

ن تركيا كانت من أكما السلمي،  سلوباتباع األ إلىالطرفين  وشج عت تركياي، يرانالنووي اإل

تشرين الثاني  24في  1+5ومجموعة  إيرانبت باتفاق جنيف المبدئي بين وائل الدول التي رح  أ

 . "اإلسالمية إيران، وقد قدمت التهنئة لجمهورية 2013من عام 

 اإلشارةوتجدر  .2010في عام  إيرانة التي فرضت على األوروبيو  ةيكياألمر تحدي العقوبات  -

من قبل  اإلسالمية إيرانجمهورية ان تركيا صوتت ضد فرض المزيد من العقوبات على  إلىهنا 

 الذي انعكس سلباً  األمر المجلس،رغير دائم في  عندما كانت عضواً  2010عام  األمنمجلس 

رت تركيا موقفها ومعارضتها لقرار فرض المزيد من ، وقد بر  ةيكياألمر على العالقات التركية 

 (11Karen, 2012: p) .على طاولة المفاوضات اإلسالمية إيرانجمهورية بقاء إالعقوبات بحجة 
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 :المبحث الثالث
 ية الدولية حيال برنامجها النووييرانوالتفاهمات اإلالمعاهدات واالتفاقيات 

 المعاهدات واالتفاقات الدولية

 النووية سلحةالمعاهدات الدولية المتعلقة بانتشار األ أهمفيما يلي 

 الملكي الشاهاالتفاقيات مع النظام  .1

ول أ ةيكياألمر  الواليات المتحدة عقد الشاه العديد من االتفاقيات مع الدول الغربية فقد كانت ●

دولة من الدول الغربية التي اابدت استعدادها للتعاون مع الشاه محمد رضا فى المجاالت 

، 1974فى حزيران  مبدئياً  اتفاقاً  األمريكية.وفي هذا السياق ابرمت الواليات المتحدة  النوويه،

في  وتم وضعها ةيكياألمر تم شراء مفاعل نووي بحثي من الواليات المتحدة  1976وفي عام 

على خطه لشراء  إيرانيكى وشاه األمر اتفق الرئيس  1978ي ون الثاننمركز امير ابا وفي كا

. ةيكياألمر مفاعالت نوويه تعمل بالماء الخفيف من الواليات المتحده  8و6ما يراوح بين 

 (2007 )نور،

مع  1974فى عام  ةييراناإل ةاتفقت الحكوم إذا فرنسا،وكل من  إيرانتم التعاون النووى بين  ●

 إيران، كما وقعت إيرانفى  النووية للطاقة ةمحط إنشاءعلى  ةالفرنسي النووية ةمفوضية الطاق

 900خرين طاقة كل منهما آخرى لشراء مفاعلين أاتفاقا مع شركه فازاماتون الفرنسيه 

باليورانيوم المخصب الالزم لتشغيل  إيرانتلزم فرنسا  االتفاق،وبموجب هذا  ميجاوات،

 (15: 2015 )زهرة، .ولم يتم انجاز ذلك سنوات،لمدة عشر  ةالمفاعالت النووي
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الغربية لشراء مفاعلين  ألمانيابتوقيع اتفاقا مع حكومة  1974فى تشرين الثاني  إيرانوقامت  ●

ولم يتم  إيرانويتم انشاؤهما فى بوشهر جنوب  ميجاوات، 1200للماء الثقيل طاقة كل منهما 

  .انجاز ذلك

  .اتفاقا للتعاون النووى الشامل مع الهند 1975في شباط  إيرانوقعت  ●

فى  يرانرجنتين بتقديم النصح إلتقوم بموجبها األ 1974 أيارتم توقيع تنفاق بين البلدين في  ●

  النووية.المجاالت 

مليون دوالر من  700بما قيمته  إيرانلى تزويد ع 1976وافقت جنوب افريقيا فى عام  ●

بتمويل عملية بناء محطه لتخصيب اليورانيوم بجنوب  إيرانالصفراء مقابل قيام  ةالكعك

  .فريقياإ

 النووية.ن تخزين النفايات أستراليا بشأمع  إيرانتعاونت  ●

 االتفاقيات الدولية .2

    النووية سلحةمعاهدة الحد من انتشار األ .أ

 الواليات من عام ووقعت حزيران1عن معاهدة بدأ التوقيع عليها في  وهي عبارة

دولة ولم توقع عليها  187ووقعت عليها  1968عام  المتحدة المملكةو  السوفيتي اإلتحاد و المتحدة

من  وفنلندا يرلنداإالنووية وكانت كل من دولتي  سلحةررغم انهما دولتان تملكان األ وباكستان الهند

اولى الدول الموقعة على المعاهدة، والتزال المعاهدة مفتوحة للتوقيع. وقد وقعت كل من 

خرى أدول  إلىوتعاهدت هذه الدول على عدم نقل التكنلوجيا النووية  1992عام  والصين فرنسا

واتفقت هذه الدول على ان التستعمل  النووية سلحةاأل يقوموا بتطوير ترسانتهم من ن الأوعلى 

واتفقت . النووية سلحةبواسطة األخرى أمن قبل دولة هجوم  إلىضت ذا تعر  إ إالالسالح النووي 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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واستعمال قدراتها النووية  النووية سلحةاأل على تقليل نسبة ترسانتها من اً يضأالدول الموقعة 

 فعلى سبيل المثال، وهناك بعض الشكوك على مدى التزام الدول بهذه المعاهدة ،سلمية رغراضأل

 سالحاً  180 إلىبما يصل  األطلسي شمال حلف بتزويد دول اعضاء في المتحدة الواليات قامت

 الشمالية كوريا وقامت هذا،يومنا  حتى على المعاهدة باكستانو  الهندو  إسرائيلع . ولم توق  نووياً 

  اتهمت المتحدة الواليات نأ إالبتوقيع المعاهدة  إيران وقامت، 2003نسحاب من المعاهدة عام باإل

 على حاليا بمحاولة اجراء تفتيش الذرية للطاقة الدولية الوكالة اهدة وتقومبخرق المع إيران

 بتحريم  فتوى صدرأ قد خامنئي علي اهلل آية نأومن الجدير بالذكر  يةيراناإل النووية المفاعالت

 النووية. سلحةتصنيع األ

 الحظر الجزئي للتجارب النووية معاهدة .ب

 اإلتحادو  )راسك( المتحدة الواليات وقعت من كل من وزراء خارجية 1963اب  5في وقعت  

 ثانتيو  المتحدة لألمم العام األمين وحضرها موسكو )هيوم( في وبريطانيا )جروميكو( السوفييتي

في اي مكان  يةنوو  تفجيرات أووتضمنت المعاهدة خمس مواد تحرم اجراء تجارب  وخروشوف.

 حتى في الفضاء الخارجي. أوالبحر  أوسواء في البر 

  الحظر الشامل للتجارب النووية معاهدة .ج

سواء  النووية التفجيرات كل باقي أنواع أو النووية سلحةاأل اختبار هي معاهدة دولية تحظر

 24 عسكرية في أي محيط كان.هذه المعاهدة فتحت للتوقيع في أو سلمية رغراضأكانت أل

 حد اآلن لم تدخل حيز التنفيذ. إلى، و هي المتحدة الواليات في نيويورك في  1996أيلول
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https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 النووية سلحةحظر األ معاهدة .د

ي طبـق عالميـاً  تخـص  طرافالنوويـة هيـ أول اتفـاق متعـدد ااأل سلحةتعتبر معاهـدة حظـر األ 

المسـاعدة فـي معالجـة العواقـب االنسـانية المترتبـة علـىً  أول معاهـدة تتضمـن أحكامـاً . وهـي أيضـا 

النوويـة وتجريبهـا. وتكمـل المعاهـدة ااالتفاقـات الدوليـة القائمـة بشـأن  سلحةشـاملة  اسـتخدام األ

النوويـة، ومعاهـدة الحظـر الشـامل للتجـارب  سلحةـدة عـدم انتشـاراألااللسـلحة النوويـة، ووال سـيما معاه

النوويـة، والمعاهـدات االلقليميـة المنشـئة لمناطـق خاليـة مـن االـلحة النوويـةوقد تم فتح بـاب توقيعهـا 

ودخلــت . 2017 أيلولوقد وقعت في  2017تمـوز  7فـي مؤتمـر دبلوماسـي لالمـم المتحـدة فـي 

بعــد أن أودع صــك المصادقـة الخمسـون فـي  2021كانــون الثانــي  22المعاهــدة حيــزالتنفيذ فــي 

 .2020 األولتشـرين  24

 المشتركة الشاملة االتفاقية .3

 إيرانوجمهورية  ةيكياألمر العالقات الدبلوماسية بين كل من الواليات المتحدة  عتم قط

ين، لكن يكياألمر لى اثر مشكلة حجز الرهائن ع 1980نيسان من العام  منمنذ السابع  اإلسالمية

أستمر بشكل رغير مباشر من خالل  إيرانفي  ةيكياألمر التمثيل ألدبلوماسيي للواليات المتحدة 

كما ان سفارة باكستان في واشنطن  1980نيسان من العام  24السفارة السويسرية في طهران منذ 

، وقد كانت الجزائر قبل ذلك ترعى 1993منذ عام  اإلسالمية إيرانية تقوم برعاية مصالح جمهور 

ال زالت تحتفظ بوفدها في مقر  اإلسالمية إيرانية في واشنطن كما ان جمهورية يرانالمصالح اإل

هناك خالفات بين البلدين حالت دون تطبيع  إلى اإلشارةاألمم المتحدة في نيويورك وتجدر 

بتمويل الجماعات  اإلسالمية إيرانا اتهام الواليات المتحدة لجمهورية العالقات الرسمية من بينه

ين اما الموقف يسرائيلاإللعملية السالم بين العرب و  إيرانية، والبرنامج النووي، ومعارضة اإلرهاب
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بشرعية  ةيكياألمر باعتراف الواليات المتحدة  اإلسالمية إيراني فيتلخص في ررغبة جمهورية يراناإل

الداخلية واالفراج عن  اإلسالمية إيرانالنظام اإلسالمي والتوقف عن التدخل في شؤون جمهورية 

من الخليج العربي.لقد أتسمت العالقات بين  يكياألمر ها المجمدة وسحب االسطول البحري أموال

يرانو  ةيكياألمر الواليات المتحدة  شهدتها المراسيم منذ أزمة الرهائن بالعديد من العقوبات التي  ا 

 .يكياألمر الرئاسية وقرارات الكونغرس 

 ةيكياألمر والواليات المتحدة  إيرانكانت بداية االتصاالت بين البلدين عندما التقى الممثلون عن 

عندما اقر المؤتمر الثاني الثالثي المنعقد في بغداد بشكل شبه رسمي  م،2007 العامفي تموز من 

يران، و ةيكياألمر المصالح المتبادلة للواليات المتحدة  جل أمن  دائماً  جهازاً  أنشأ، والعراق، عندما ا 

 .ةيكياألمر ية األمني حول الرهانات إيران - عقد حوار ثنائي أمريكي

بعد يومين فقط من االنتخابات، بطاقة تهنئة رغير متوقعة  أوباماوعندما تسلم الرئيس باراك  

ين سواء في يكياألمر الررغبة في رؤية تغير في موقف  إلىي، والتي هدفت يرانمن الرئيس اإل

أكد بأنه سيمد  2009كانون الثاني  20في  أوبامافي أفعالهم. وفي خطاب تنصيب  أوسياساتهم 

المرشد األعلى للثورة  إلىرسالتين  2009في صيف عام  اماأوبيين وقد بعث الرئيس يراناإل إلىيده 

ية أية اهلل )علي خامنئي( في سبيل العمل على تشجيع ذوبان الجليد في العالقات بين يراناإل

الشعب  إلىنترنت بمناسبة أعياد نوروز يرسل شريط فيديو على اإل أوباماواشنطن وطهران. وكان 

 (2012ي، )بارزي،يراناإل

يين وتسهيل لقاءاتهم يرانعدلت من معايير دخول الدبلوماسيين اإل أوباماالرئيس  إدارةن أكما 

ين في أثناء انعقاد االجتماعات والقمم الدولية وكانت أفغانستان هي التي يكياألمر مع نظرائهم 

 إيرانجمهورية  ةيكياألمر الدبلوماسي المباشر بين الواليات المتحدة  لالتصالأتاحت أول فرصة 
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يين لالحتفال بعيد يرانأيضا اإلذن بدعوة الدبلوماسيين اإل ةيكياألمر وقد تلقت السفارات  اإلسالمية

 (439: 2009اللند، ) .وزفي الرابع من تم   يكياألمر االستقالل 

وفدا أمريكيا بحضور جون كيري مع علي صالحي أكبر  2012جمعت تركيا في بداية عاموقد 

رنامج النووي. وقد جرت اإلجتماعات في نهاية رئاسة أحمدي نجاد في يين في البيرانالمفاوضين اإل

محادثات مباشرة مع المسؤولين في  ةيكياألمر  دارةبدأت اإل ،2013في أوائل عام  مان.سلطنة ع  

للتوصل  اإلسالمية إيرانفي سلطنة عمان للبحث في استعداد جمهورية  اإلسالمية إيرانجمهورية 

. وقد أشهراتفاق مؤقت مدته ستة  إلىوقد تم التوصل  2013اتفاق نووي شامل في حزيران  إلى

التأكيد على الدبلوماسية.  إلىفي تحول الواليات المتحدة  2013ساهم انتخاب روحاني في حزيران 

على  ،2013 أيلول 24في خطابه في الجمعية العامة لألمم المتحدة في  أوباما،وقدأكد الرئيس 

دل رسائل مع روحاني تفيد باستعداد الواليات المتحدة لحل القضية النووية سلميا وأن الواليات تبا

حصل اتصال هاتفي بين الرئيسين وكان  2013 أيلول 27المتحدة "ال تسعى لتغيير النظام". وفي 

 .1979منذ عام  اإلسالمية إيرانهذا االتصال اول اتصال هاتفي بين الواليات المتحدة و جمهورية 

(Katzman, 2019) 

استعدادها للمفاوضات بخصوص البرنامج  اإلسالمية إيرانعلنت جمهورية أ 2012وفي عام 

 اإلسالمية إيرانوقد بدأت جوالت المفاوضات بين جمهورية ( 1+5) ي مع دوليرانالنووي اإل

نيسان  2في  إيرانوافقت  .2013والتي انتهت بما يسمى اتفاقية جىنيف عام ( 1+5) مجموعةو 

على تنفيذ القيود المفروضة على برنامجها النووي على األقل لعقد من الزمن، وعلى  2015

في حال  الدولية العقوبات الموافقة على التفتيشات الدولية لمراقبة تنفيذ االتفاقية. بالمقابل، ست رفع

(، على تخفيض عدد 1+5في مفاوضاتها مع مجموعة ) إيرانبالشروط. ووافقت أيضًا  إيران تقي د

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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، 6104 إلىألف جهاز  19أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها في تخصيب اليورانيوم من 

دخل االتفاق  2016 يناير 15 منها فقط، بموجب اإلتفاق. وفي يوم السبت 5060وستقوم بتشغيل 

ة التي اإلقتصاديالنووي الموقع بين طهران والدول الكبرى حيز التنفيذ، ليبدأ بالتبعية رفع العقوبات 

 األوروبي اإلتحادو ( 1+5ل )سلسلة من المناقشات بين دو بعد كانت قد فرضت على طهران و 

من الحصول على  إيرانلمنع  إلىتشكل إطاًرا للمعايير في لوزان يهدف  اإلسالمية إيرانوجمهورية 

قنبلة وفي نفس الوقت منحها الحق في االحتفاظ بدورة الوقود النووي وقد تألفت خطة العمل الشاملة 

 ية النووية المحتملة. وشملت هذه؛يرانالمشتركة من خمسة عناصر أساسية للحد من الطموحات اإل

عادة المعالجة والعقوبات والمراحل  .التخصيب والتفتيش والشفافية والمفاعالت وا 

  ,p292015(Nazir, and Sannia :تضمنت االتفاقية ما يلي: )

، من %98ي الحالي من اليورانيوم منخفض التخصيب بمقدار يرانتخفيض المخزون اإل ▪

ويستمر هذا التخفيض لمدة خمسة عشر سنة على األقل،  كجم. 300 إلىكجم  10.000

، وهي النسبة الكافية %3.67ي لتخصيب اليورانيوم على يرانويقتصر النشاط اإل

 .نية واألبحاثالمد النووية الطاقة لتوليد

لديها )اآلالت اإلسطوانية المستخدمة لتخصيب  المركزي الطرد أجهزة ثلثي إيرانتقلل  ▪

 10.000جهاز طرد مركزي ) 19.000 إلىي الذي يصل اليورانيوم(، من مخزونها الحال

منهم فقط بتخصيب  5.60لــ ، مع السماح 6.104ما ال يزيد عن  إلىمنهم قيد التشغيل( 

 .اليورانيوم على مدار العشر سنوات التالية

جهاز طرد مركزي بحد أقصى( على محطة  5.60تقتصر قدرة التخصيب اإلجمالية )أي  ▪

والتي تعتبر أقدم  األول، أجهزة طرد مركزي من الجيل IR-1لمركزي ناتنز. أجهزة الطرد ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
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لديها من أجهزة  عما اإلسالمية إيران؛ وتتخلى جمهورية إيرانوأقل أجهزة طرد مركزي في 

 الطرد المركزي المتقدمة. 

عن تخصيب اليورانيوم لخمسة عشر سنة على األقل؛ ويتم تحويل  فدرو مرفقيتوقف  ▪

بـ مركز أبحاث نووية، فيزيائية وتكنولوجية. ويسمح لمرفق فدرو باالحتفاظ  إلىالمرفق 

في ست مجموعات في جناح واحد في المرفق. "إثنان  IR-1رد مركزي جهاز ط 1.044

من تلك المجموعات الستة يتم تشغيلها بدون تخصيب ويتم تحويلها، بما في ذلك تعديل 

  .البنية التحتية المناسبة"

ببناء أي مرافق جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة أربعة  اإلسالمية إيرانال تقوم جمهورية  ▪

تجميعها لمدة  أوإضافية  ثقيلة مياه مفاعالت ببناء يرانكذلك ال يسمح إل [عشر سنة

 .أربعة عشر سنة

على الكثير من المرافق. لتخفيض  بعمل بتعديالت اإلسالمية إيرانتقوم جمهورية  ▪

 مجمع طرد المركزي فيتخفيض أجهزة ال اإلسالمية إيران، كما ان على جمهورية االنتشار

عادة بنائه باستخدام تصميم يحصل على موافقة المجتمع الدولي، وذلك لمنع  آراك وا 

النوويةما دام مفاعل آراك  سلحةلتصنيع األ پلوتنيوم من إنتاج اإلسالمية إيرانجمهورية 

 خارج البالد إلى المستهلك الوقود موجودًا، وكذلك تم إرسال كل

التخصيب، شريطة ان  وتطوير بحث ة العمل علىأصلمو  اإلسالمية إيرانيمكن لجمهورية  ▪

 يتم ذلك فقط في مرفق ناتنز لمدة ثماية سنوات. 

السماح  اإلسالمية إيرانيتم تنفيذ نظام التفيش الشامل؛ ويتبغي على جمهورية  ▪

ية، ومنها يرانبدخول جميع المرافق اإل الذرية للطاقة الدولية الوكالة لمفتشي

https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A#cite_note-Bradner-39
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://www.marefa.org/%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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بإلتزاماتها وعدم قيامها  إيرانالعسكري، للمراقبة والتأكد من وفاء جمهورية  پارچين مرفق

 بتحويل أي مواد إنشطارية. 

عن جمهورية ايرات  ةيكياألمر العقوبات  األوروپي اإلتحادترفع الواليات المتحدة و  ▪

النووية بعد ان تتحقق األمم المتحدة من قيام بالعديد من  سلحةوالمتعلقة باأل اإلسالمية

الخطوات الرئيسية. وفي حالة إنتهاك جمهورية ايرات لشروط االتقاقية يتم اعادة تلك 

االسالمبة المتعلقة  إيرانالعقوبات تلقائيًا. اما بالنسبة للعقوبات المفروضة على جمهورية 

 اؤثر على االتفاقية تبقى ساريةال اإلرهاببإنتهاكات حقوق اإلنسان ودعم 

لمدة ثمان سنوات؛ وكذلك تبقى  الباليستية صواريخلاتظل العقوبات المتعلقة بتكنولوجيا   ▪

 ستظل قائمة لخمس سنوات.  إيران إلى التقليدية سلحةاأل العقوبات المماثلة على بيع

عقدت الواليات المتحدة  ،2015بعد االنتهاء من خطة العمل الشاملة المشتركة في تموز 

عن أمله في أن "خطة  أوبامااجتماعات ثنائية. وعبر الرئيس  اإلسالمية وجمهورية إيران ةيكياألمر 

( ستبدأ في عهد جديد Joint Comprehensive Plan of Actionالعمل الشاملة المشتركة" )

. يكياألمر القومي  األمنستفيد  JCPOAية واكد في الوقت نفسه أن يراناإل ةيكياألمر قات في العال

. 2015أيلولفي جلسة الجمعية العامة في  اإلسالمية إيرانبوزير خارجية جمهورية  أوباماوالتقى 

 إيرانيكان الذين تحتجزهم جمهورية األمر إطالق سراح المواطنين  المشتركة، تم ونتيجة لالتفاقية

المدفوعة مقابل المعدات  موالية القديمة لأليرانالمطالب اإل وكذلك تسويةفي ذلك الوقت  اإلسالمية

يرانو  األوروبي اإلتحادالعسكرية رغير المسلمة من عهد الشاه محمد رضا بهلوي و  في لوزان.  ا 

(Karkaya, 2017) 

https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ي يرانالالزمة للبرنامج النووي اإل موالللثروة النفطية وفر األ إيرانويرى الباحث ان امتالك 

وعلى االخص في زمن الشاه محمد رضا بهلوي فضال عن عالقات الشاه محمد رضا بهلوي الوثيقة 

  .للطاقة النووية إيرانلم يكن لها اي اعتراض على امتالك  األمريكية، التيمع الواليات المتحدة 

المتعلق باالنسحاب من االتفاقية الموقعة  كما يرى الباحث ان القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب

( هو قرا مبيت سابقا فقد كان الرئيس ترامب يلوح بذلكا قبل فوزه في 1+5)وادول  إيرانبين 

 من االتفاق على له تأثير على    يكياألمر ان نتائج االنسحاب  إلى اإلشارةاالنتخابات وتجدر 

وقد وجهت الد  ول  يكياألمر واآلثار المحتملة للسياسات التي سيتخذها الرئيس  المجتمع الِدولي،

ان االنسحاب  إلىواشنطن بسبب هذا القرار. وال بد هنا من التنويه  إلىاألوربية انتقاداتٍ  كبيرة 

متها المملكة العربية السعودية كما دعمه الكيان الصهيوني دعمته بعض الدول الخليجية وفي مقد  

ي وفي هذا السياق، يرانفي عدم الموافقة على االتفاق النووي اإل طرافلتقت اتجاهات هذه األإوقد 

قرار  نأفي السياسات الخارجية في الفترة األخيرة يتضح  ةيكياألمر الحمالت  إلىوعند النظر 

ل من كبير ا في السياسة الخارجية لك ب اختالفاً نسحاب المعلن من جانب الواليات المتحدة سب  اإل

 .ة والواليات المتحدةاألوروبي اإلتحاد
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 :الفصل الرابع
 إيرانحيال  ةيكياألمر السياسة الخارجية  ثوابت ومرتكزات

 مهيدت

السياسية التي يتم تحديدها من خالل  هدافي بلد مجموعة من األتشكل السياسة الخارجية أل 

على المحافظة على أمن  هدافاتصال الدولة مع محيطها الخارجي، وبشكل عام تتركز هذه األ

ما باستخدام إالدولة  أهدافيتم تحقيق  واإلقتصادية،الدولة وتحقيق مصالحها الوطنية، والفكرية، 

داة التي باستخدام الحروب. وتعتبر السياسة الخارجية األ أو الدول،الطرق السلمية والتعاون مع بقية 

 حماية مصالحها الوطنية داخل النظام الدولي أوتستطيع أي دولة من خاللها المحافظة 

(446Hill, 2003: p .) 

عديدة ودوافع تلك  أدوارو  أهداف وتشتمل علىن السياسة الخارجية العديد من التوجهات وتتضم  

انعي السياسة الخارجية بالنسبة لحجم التغير المحتمل في النسق الدولي السياسة، وتوقعات ص

(. وتعرف 62: 1989بسبب تلك السياسة وعدة استراتيجيات لتنفيذ السياسة الخارجية. )سليم، 

السياسة الخارجية على أنها "موقع لألعمال السياسية التي تقوم بها الدولة لحماية مصالحها 

ت المتحدة جميع دول العالم من حيث تعريف السياسة الخارجية. ويتم إنتاج وتشبه الواليا الوطنية:

بما في ذلك الرئيس والكونغرس  المحلية،هذه اإلجراءات السياسية من قبل العديد من الجهات 

 (. 352Milner & Tingley, 2015: pوجماعات المصالح )

متنوعة قابلة للتغير بسبب تغير  أهدافمنذ البداية على  ةيكياألمر قامت السياسة الخارجية 

 تغير الظروف العالمية التي تمس   إلىباالضافة  ةيكياألمر الظروف الداخلية للواليات المتحدة 

 (18: 2008)فنسان،  ةيكياألمر المصالح 
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تتمثل في  هدافبمجموعة من األ ةيكياألمر العامة للسياسة الخارجية  هدافويمكن تلخيص األ 

ظهور  واإلقتصادية. ومنععلى كافة المستويات السياسية والعسكرية  يكياألمر االبقاء على التفوق 

الدمار الشامل وحماية خطوط التجارة البحرية  أسلحةقوى منافسة لها فضال عن منع انتشار 

محاربة  إلىمناطق تواجد المواد الخام في انحاء العالم. باالضافة  إلىالوصول  إلىباالضافة 

تلبية  إلىالسوفياتي كما تهدف ايضا  اإلتحادوقد ظهر هذا الهدف مؤخرا بعد انهيار  اإلرهاب

يحافظ  هدافحيث ان تحقيق هذه األ هدافعن طريق تحقيق األ ةيكياألمر مصالح الواليات المتحدة 

 (151: 2006 )مكسيم،على استمرار امتالكها للمركز الريادي والتفوق على مستوى العالم. 

استقاللها توجب عليهاان تتبنى سياسات  1776عام  ةيكياألمر الواليات المتحدة  بعد ان نالت

خارجية معينة وخاصة ما له عالقة في قضايا البيئة المحيطة بها، ولذلك تبنت مجموعة من 

التوجهات العامة توزعت على عدة مراحل وفقا لتطورها، وقد تميزت كل مرحلة بمزايا متعددة اثرت 

 األول. وسيتم استعراض هذه المراحل في المبحث ةيكياألمر بشكل كبير في بناء السياسة الخارجي ة 

 ضمن هذا الفصل

 ةيكياألمر الخارجية  مراحل السياسةاالجاية على السؤال الذي مفاده ما  إلىيهدف هذا الفصل 

ثالثة مباحث وقد  إلىولالجابة على هذا السؤال تم تقسيم الفصل  اإلسالمية، إيرانحيال جمهورية 

الفصل المنهج التاريخي ومنهج تحليل النظم ومنهج صنع القرار لتحقيق  استخدم الباحث في هذا

 الفصل:المرجوة من  هدافاأل

 .ةيكياألمر مراحل تطور السياسة الخارجية  األول:المبحث 

 .ةيكياألمر ثوابت ومرتكزات السياسة الخارجية  الثاني:المبحث 

 .ييراناليرنامج النووي اإل على ةيكياألمر السياسة الخارجية : تأثبر المبحث الثالث
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 :األولالمبحث 
  ةيكياألمر مراحل تطور السياسة الخارجية  

والهيمنة البريطانية وهذا  األوروبيمع مرحلة التوازن  ةيكياألمر تزامن بناء الواليات المتحدة 

فرض العزلة عليها بحكم بعدها الجغرافي وسيطرة البحرية البريطانية على البحار. استمرت هذه 

ى التي يمكن اعتبارها بداية دخول الواليات المتحدة في األولالسياسة حتى بداية الحرب العالمية 

باالنعزالية خالل الفترة  ةيكياألمر جية عالم العالقات الدولية، ونتيجة لذلك اتصفت السياسة الخار 

. حيث ركز رؤساء الواليات المتحدة بعد االستقالل على بناء دولة قوية لحماية 1776-1914

هذه المرحلة بمرحلة التكوين والتوحيد وبناء القوة  إلىوينظر  الخارجية.استقاللها ومجابهة األخطار 

أول رئيس للواليات  وهو (1799-1789) شنطنوقد أكد جورج وا ةيكياألمر للواليات المتحدة 

 نعزال حيث وصف االنعزال باكبر قاعدة للتعامل مع دول العالم الخارجيعلى اإل ةيكياألمر المتحدة 

. George Washingtonبعـد  ةيكياألمر نعزالي علـى السياسـة الخارجيـة وقد سيطر االتجاه اإل

عندما رفع 1823عام  األولكانون  2في "1825-1817 جيمس مونرو" كماأكد الرئيس الخامس

 . )سليم،لفترة زمنية طويلة ةيكياألمر شعار " أمريكا لألمريكيين"الذي بقي أساسا للسياسة الخارجية 

2002: 53) 

وساطته من  Wilson Woodrowاقتــرح وودرو ويلســون  1916رغــير أنــه وبعــد انتخابــه في 

أجـل سـالم بـدون نصـر ويعتبر ذلك أول مؤشـرات الخـروج مـن العزلـة والتـدخل في " الشؤون 

جانـب الحلفاء بعد  إلىالحـرب  ةيكياألمر ـدخلت الواليات المتحدة  1917نيسان  2ة، ثم في األوروبي

 .موافقة
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ى حربًا أوروبية ال مصلحًة لها فيها، األولالحرب العالمية  ةيكياألمر  اعتبرت الواليات المتحدة

ويعتبر اقتراح الرئيس  اإلقتصادية.الحرب من الناحية  أطرافعطاها ميزة التعامل مع جميع أوهذا 

ة نقطة األوروبيللعمل على حل الخالفات بين الدول  ةيكياألمر الوساطة  1916ويلسون في عام 

، عندما ةيكياألمر تغير في السياسة الخارجية  البداية لالنفتاح على العالم الخارجي وحدث بالفعل

 الغواصات،سبب حرب ب 1917في الحرب الدائرة في نيسان  ةيكياألمر اشتركت الواليات المتحدة 

 إلىلتصبح الحرب عالمية. وهذا ادى  األميركية،بارغراق عدد من السفن  ألمانيافضال عن قيام 

، )رغربي على الساحة الخارجية ةيكياألمر هزيمة دول المحور وظهورالدور الرئيس للواليات المتحدة 

2013 :11 .)  

ى من عزلتها بطريقة ذكية األولبعد الحرب العالمية  ةيكياألمر خرجت الواليات المتحدة 

واستطاعت بناء عالقات مع العالم الرأسمالي، كما استطاعت تفادي التأثيرات السلبية لألزمة 

ى واستمرت في سياستها هذه حتى األولة العالمية اإلقتصادية العالمية وأصبحت القوة اإلقتصادي

ى وبقي األوللحرب العالمية الحرب العالمية الثانية حيث لم يختلف موقفها عما كان عليه في ا

جانب دول الحلفاء وحولت دفـة الحـرب  إلىكذلك حتى حادثـة بـيرل هـاربر فدخلت الحرب  األمر

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كقوة رأسمالية عالمية كما برز  ةيكياألمر .وبرزت الواليـات المتحدة 

عالميـة تظهر في سياسـة الواليات المتحدة مع السـوفييتي. واخذت النزعة ال اإلتحادمن جهة اخرى 

وذلك استنادا للتغييرات  ،1947 واليونان فيبدايات الحرب الباردة حيث قدمت المساعدات لتركيـا 

 والتي تناولـت ةيكياألمر في السياسة الخارجية  Truman Harryالتي أحـدثها الرئيس هاري ترومان 

ما  إلىوالذي ادى  بحت فيما بعد تعرف بمبدأ ترومانما يسمى حماية جميع األحرار والتي اص
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ظهور مشروع مارشال  إلىيسمى بسياسة االحتواء للوقوف أمام المـد الشيوعي والتي ادت 

  1947ة في حزيران اإلقتصاديللمساعدات 

وخرجت في سياسة االحتواء تورطت الواليات المتحدة لحوالي عشرين سنة في فيتنام  واستمراراً 

 ةيكياألمر  دارةساهمت حرب فيتنام في تقسيم الرؤية السياسـية في اإل .1975مهزومة عام  منها

السوفياتي في أفغانسـتان ادى  اإلتحادان تورط  إالوبعد تسلم نيكسون الرئاسة اتبع سياسة الوفاق 

 اصدار إلى 1977الرئاسة في عام  إلىالقضاء على سياسة الوفاق وعمل كارتر بعد وصوله  إلى

أية محاولة سوفييتية  ةيكياألمر والذي جاء فيه: " تعتبر الواليات المتحدة  1979مبدأ كارتر 

ستقوم برد هذا العدوان بشتى الحيوية و تستهدف السيطرة على منطقة الخليج اعتداء على مصالحها 

 (49 :2007، )مصطفى .الوسائل لديها بما في ذلك القوة المسلحة "

وانهيار المعسكر الشرقي في اول عقد التسعينات من  1989وبعد انهيار جدار برلين عام 

على تطبيق سياسة استعمارية والتفرد في النظام  ةيكياألمر القرن العشرين ركزت الواليات المتحدة 

 ةيكياألمر الدولي حيث احتكرت التفوق والهيمنة بعد الحرب الباردة وانفردت الواليات المتحدة 

وأكدت أنها الدولة االقوى المسيطرة على الشؤون  األمريكي،بالسيطرة على العالم وفرضت النموذج 

وررغم ذلك فقد تلقت ضربة  الجديد.وعلى ضوء ذلك تم االعالن عن قيام النظام العالمي  الدولي ة،

 ةيكيمر األذلك أعلنت الواليات المتحدة  إثر ، وعلى2001 أيلولقاسية بعد هجوم الحادي عشر من 

 (25: 2008، العالمي. )قيسي اإلرهابعليه ب أطلقتالحرب باستخدام كافة الوسائل على ما 

شعبا  ةيكياألمر سبتمبر شكلت تحديا للواليات المتحدة  11اعتبر جورج دبليو بوش ان هجمات 

دارةضوء ذلك انتهجت ادارته سياسية أكثر تشددا واستخدم بوش و  وحكومة، وعلى سياسته  ا 
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. مبريالياإلونيات أوسع من السابق، وجاءت لتكمل الهدف  أرغراضالخارجية أكثر عدوانية لها 

 (19: 2005 )محمود

كانت  2001 األول وبحلول كانونشنت عملية على أفغانستان  2001 األولتشرين  7وفي  

 يكياألمر بعد النجاح النسبي الذي حققه الغزو طالبان وحلفاؤها من القاعدة قد انهزموا، و 

وقد وصل  حسين.مصممة على اإلطاحة بحكومة صدام  ةيكياألمر  دارةأصبحت اإل ألفغانستان،

 إلىتوجيه التهمة  إلىمن استعمالهم هذه التبريرات  ةيكياألمر  دارةببعض المسؤولين في اإل األمر

 (65 :2007، )عبود سبتمبر. 11صدام حسين بضلوعه في أحداث 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



89 

 :المبحث الثاني
 ةيكياألمر مرتكزات السياسة الخارجية 

المحافظة على استمرار إمدادات النفط  األوسط،في منطقة الشرق  ةيكياألمر  تتضمن المصالح 

فكل دولة تسعى للحفاظ على بقاءها عن طريق  إسرائيل،من منطقة الخليج العربي وحماية 

المصالح  واالجتماعية، وتعتبرة اإلقتصاديومصالح متعلقة بالقضاياوتعزيزها، الحصول على القوة 

محددات صيارغة  أهمفي كل مناطق العالم من  ةيكياألمر االستراتيجية الحيوية للواليات المتحدة 

إليها، وطنية بالنسبة  وتمثل مصلحةسياستها الخارجية نتيجة تواجدها في كل مناطق العالم تقريبا 

 إسرائيلنفط في الخليج العربي وضرورة تأمينه وحماية ال عليها، وتعتبرضرورة المحافظة  وبالتالي

)حمدوش،  ةيكياألمر التي تعمل على تحقيقها الواليات المتحدة  هدافاأل أهممن  األوسطفي الشرق 

2012: 117) 

وخصوصا منطقة الخليج العربي من المناطق الحيوية بالنسبة  األوسطوتعتبر منطقة الشرق 

تعتبر شريان  للنفط، والتيية األوللما تملكه هذه المنطقة من المصادر  ةيكياألمر للواليات المتحدة 

 ةيكياألمر أصبحت الواليات المتحدة  الثانية،ومنذ نهاية الحرب العالمية اإلقتصادي، الحياة للنشاط 

النفط  إلى. أصبح ضمان االستقرار لتأمين الوصول األوسطمعتمدة بشكل كبير على نفط الشرق 

النفط العربي هو  إلىالرخيص ومنع أي دولة معادية من السيطرة عليه. وهذا يعني أن الوصول 

يجب علىيها السعي لتحقيق  االهتمام،ولتحقيق هذا  ةيكياألمر حجر الزاوية في السياسة الخارجية 

 (6: 2012)وئام،  .االستقرار اإلقليمي
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  ةيكياألمر ثوابت ومرتكزات السياسة الخارجية 

في التعامل مع منطقة الشرق  ةيكياألمر هناك مجموعة من الثوابت التي ترتكز عليها السياسة 

هذه الثوابت  أهمالديموقراطي، وفيما يلي  أوسواء كان الرئيس من الحزب الجمهوري  األوسط،

 والمرتكزات:

 إسرائيلالحفاظ على أمن  .1

الن قيام إع إثرفعلى  ةيكياألمر شكلت دولة الكيان الصهيوني منذ قيامها أولوية للواليات المتحد 

على تثبيت وترسيخ وجود هذا  ةيكياألمر عملت الواليات المتحدة  1948الكيان الصهيوني في عام 

وحافظت  والعسكرية،ة اإلقتصاديالمساعدات  قدمت لهكما  ورعايته،الكيان وعملت على حمايته 

 ةيكياألمر على االبقاء على ميزان عسكري يميل لصالحه. ومن جهة اخرى عملت الواليات المتحدة 

على احتواء  11/12/1948من خالل " لجنة التوفيق الدولية " التي شكلتها االمم المتحدة في 

يات المتحدة وترتبط دولة الكيان الصهيوني والوال الصهيوني.نتائج ارغتصاب فلسطين واقامة الكيان 

 الصهيوني،قيام دول الكيان  بينهما. فمنذفضاًل عن المصالح المشتركة  جيدة،بعالقات  ةيكياألمر 

ان  إلى اإلشارةكان أمنه أولوية بالنسبة للواليات المتحدة على حساب الشعب الفلسطيني. وتجدر 

ون اليه يضعون في وبغض النظر عن الحزب الذي ينتم ةيكياألمر جميع رؤساء الواليات المتحدة 

: 1989ل، هال)األوسط. االعتبار أمن دولة الكيان الصهيوني في سياستهم الخارجية في الشرق 

57( 

  اإلرهابمحاربة  .2

عمال يشكل خطرا  أوأنه "عمل عنيف  1983عام  اإلرهابعرف مكتب التحقيقات الفيدرالى 

كبيرا على الحياة األنسانيه وينتهك حرمه القوانين الجنائيه فى أى دوله" . كماعرفته وزارة الدفاع 
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 موالاأل أوالتهديد الغير مشروع للقوة ضد األشخاص  أوبأنه "األستعمال  1986ه عام يكياألمر 

فقد  CIAه يكياألمر ما وكاله األستخبارات المركزيه أ ةعقائدي أو ةديني أو سياسية أهدافلتحقيق 

 (.21: 2006جماعات" )فررغلي، أوبأنه "التهديد الناشىء عن العنف من قبل أفراد  اإلرهابعرفت 

خاصة والعالم  األوسطفي منطقة الشرق  ةيكياألمر إحدى أولويات السياسة  اإلرهابوقد شكل 

الذي يصدر عن وزارة الخارجية  اإلرهابذلك التقرير السنوي لمكافحة  أكدبوجه عام، وقد 

ية، وكذلك اإلرهابعلى ضرورة مواجهة جميع التهديدات  2019، وشدد تقرير عام ةيكياألمر 

والعمليات التي تنفذها الجماعات  اإلرهابية اإلقليمية. وبين التقرير أن خطر اإلرهابالمنظمات 

 al.2015(8 , آسيا،، وأفريقيا، وجنوب ورغرب األوسطفي مناطق الشرق ية المسلحة تركز اإلرهاب

(Samuel, et 

امرا رئيسيا في السياسة  اإلرهابأصبح مكافحة  ،2001 أيلول 11انه بعد  إلى اإلشارةوتجدر 

ان الواليات المتحدة  إلى اإلشارةبهدف المحافظة على السيطرة. وتجدر  ةيكياألمر الخارجية 

تبحث دائما عن عدو جديد بهدف المحافظة على سيطرتها في العالم. فبعد انهيار  ةيكياألمر 

السوفياتي اعتبرت الواليات المتحدة اإلسالم "العدو الجديد" لها والتهديد الجديد لألمن القومي  اإلتحاد

السياسة  أهدافأحد  اإلرهابوبعد انحسار التهديد السوفياتي وأصبحت الحرب على  يكياألمر 

واشتملت هذه السياسة على عدد  ،األوسطفي منطقة الشرق  ةيكياألمر الخارجية للواليات المتحدة 

 (.19 :2007، )القرم اإلرهابوالمبادئ من أهمها هزيمة  هدافمن األ

 الدمار الشامل أسلحةمنع انتشار  .3

الدمار الشامل في مختلف مناطق  أسلحةمنع انتشار  إلى ةيكياألمر تهدف الواليات المتحدة 

واالستقرار في العالم وذلك  األمنيهدد  سلحةأن انتشار هذه األ ةيكياألمر حيث ترى االدارات  العالم،

وفقا لتقديرها وهذا هدف اخترعته القناع العالم به ونسيت انها ترعى وتسمح بامتالك السالح النووي 
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لإلطاحة بالنظام العراقي عام  ةيكياألمر ويفسر تحرك الواليات المتحدة  الصهيوني.لدولة الكيان 

 )خالد،النووية،  سلحةمن امتالك األ اإلسالمية إيرانوسياستها الحالية لمنع جمهورية  2003

2019 https://bit.ly/3jyGqJ1). 

  على تدفق النفط بأسعار مناسبة ضمان أمن الطاقة والحفاظ .4

. ولذلك األوسطعلى نفط الشرق  الثانية،اعتمدت الواليات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية  

النفط الرخيص ومنع أي دولة معادية من السيطرة عليه مصلحة رئيسية  إلىأصبح الوصول 

النفط العربي يشكل ركنا  إلىفي المنطقة. وهذا يعني أن الوصول  ةيكياألمر للواليات المتحدة 

 (. Waxer, 2013: P33) اساسيا في السياسة الخارجية للواليات المتحدة.

على تدفق النفط لها ولحلفاؤها بأسعار رخيصة وعليه ةيكياألمر لذلك حرصت الواليات المتحدة  

 ةيكياألمر ة ضمان وصول الطاقة )النفط والغاز الطبيعي( هدفًا استراتيجيًا للواليات المتحد أصبح

 أهموررغم أن الواليات المتحدة تعد اآلن من  .واحد الثوابت والمنطلقات التي يستحيل التنازل عنها

أنها ما تزال  إالدولة مصدرة للنفط والغاز،  إلىالقوى الدولية في مجال الطاقة في العالم، وتحولت 

بأسعار مناسبة، وكثيرًا ما طالب الرئيس  األوسطتعمل على ضمان تدفق النفط من منطقة الشرق 

دونالد ترامب دول الخليج ومنظمة أوبك بتخفيض أسعار النفط، بل إنه اتهم أوبك برفع  يكياألمر 

 (2017، )سالم. أسعار النفط، وطالبها بضخ مزيد من النفط لخفض األسعار

 المحافظة على مركز الواليات في قمة الهرم .5

القوة الوحيدة في العالم وتميزت هذه  ةيكياألمر الواليات المتحدة بعد الحرب الباردة اصبحت 

وانتصار الثقافة  ةيكياألمر المرحلة في زيادة استعمال القوة العسكرية من قبل الواليات المتحدة 

)رغربي ،  يكياألمر وبطغيان النموذج الليبرالي  يكياألمر الليبرالي  اإلقتصادي سلوبواأل ةيكياألمر 

2013  :16) 

https://bit.ly/3jyGqJ1
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 :لمبحث الثالثا
 ييرانحيال البرنامج النووي اإل ةيكياألمر السياسة 

وخلفه بعد ذلك ولده  إيراناعتلى الشاه رضا بهلوي كمؤسس لساللة بهلوي في  1921في عام  

الشاه محمد رضا بهلوي بزيارة  قام 1949 وفي عام .1941الشاه محمد رضا بهلوي في عام 

وخالل الزيارة تم توقيع اتفاقية تعاون دفاعي متبادل بين الدولتين،  ةيكياألمر للواليات المتحدة 

في منطقة الخليج العربي بعد مساهمتها في  إيرانتعتمد على  ةيكياألمر وأصبحت الواليات المتحدة 

دورا في دعم الكيان الصهيوني  يرانإل ةيكياألمر قمع ثورة ظفار في عمان، وجعلت الواليات المتحدة 

: 2017)عليان،  فلسطين. إلىبالهجرة  إيرانعندما سمحت ليهود  1948ه عام في عهد الشا

102.) 

بعد القضاء على حكومة مصدق  1953الحكم عام إلىومنذ عودة الشاه محمد رضا بهلوي  

ولتحقيق ذلك الهدف توجه نحو الدول الغربية وقد عارض رجال الدين الشاه  إيرانحاول تحديث 

السري هذه المعارضة الدينية استخدم الشاه محمد رضا بهلوي البوليس محمد رضا بهلوي. ولقمع 

وبعد اتفاق  العراق،لى النجف في إ 1964( وقام بنفي آية اهلل روح اهلل الخميني في عام )السافاك

 إلىقامت السلطات العراقية بطرد الخميني  1975 آذار 6العراق مع الشاه محمد رضا بهلوي في 

الخميني نشاطاته في التحريض ضد الشاه محمد رضا بهلوي.ونتج عن  أصلوفي فرنسا و  فرنسا.

ذلك اندالع المظاهرات الحاشدة ونشاط العصابات من قبل القوات الموالية للخميني في انهيار 

شباط  11عاد الخميني من فرنسا وفي  1979حكومة الشاه محمد رضا بهلوي وفي بداية شباط 

 (.156: 2008 )ايمن،. اإلسالمية إيرانرية أعلن الخميني قيام جمهو ، 1979
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 في ظل عهد الشاه محمد رضا بهلوي ةيكياألمر السياسة الخارجية 

السالم  أجلي بدعم من الواليات المتحدة وفقا لبرنامج الذرة من يرانبدأ البرنامح النووي اإل 

م برنامج "ذرة من أجل 1953في عام ” Dwight Eisenhower“الرئيس األميركي  أعلنعندما 

بمفاعل نووي تبلغ قدرته خمسة  إيرانحيث قامت بتزويد (. 6: 2000)هاكان، السالم" الذي أطلقه 

ميغاواط وعدة كيلورغرامات من اليورانيوم المخصب فضال عن المساعدة الفنية. وعلى ضوء ذلك 

لة قوية في المنطقة بانشاء البرنامج بناء دو  إلىباشر الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان يتطلع 

م والتي وبموجبها باعت 1957عام  ةيكياألمر النووي وقد وقع أول اتفاق نووي مع الواليات المتحدة 

)العكلة،  1960الواليات المتحدة لنظام الشاه محمد رضا بهلوي مفاعل ابحاث والذي بوشر به عام 

2012: 44) 

 آذارأيزنهاور. ففي  إدارة( بالنسبة للسياسات النووية عن 1963-1961اختلف نهج كينيدي ) 

في  ةيكياألمر مخاوفه بان تكون الواليات المتحدة  إلىاشار كنيدي في حديثه مع الصحافة  1963

ه ان الرئيس كينيدي كانت لدي إلىنووية". ,وهذا يشير  أسلحةدولة لديها  25 - 15عالم يكون فيه 

تم التوقيع على معاهدة حظر  1963النية بتاخير انتشار الطاقة النووية . وفي اب من عام 

 ( ,2006Sagan) .التجارب النووية

كنيدي بخصوص االنتشار النووي لم تكن  إدارةوعلى الررغم من ان السياسات التي انتهجتها 

تقليل  إلىكنيدي هدفت  إدارةن سياسات أ إال إيران، إلىفي ذلك الوقت موجهة بشكل مباشرة 

ية يراناإل األراضيوفي هذا السياق اقترحت هيئة األركان المشتركة أن تستخدم  إيران.التعاون مع 

لمواجهة النفوذ السوفيتي المتزايد في كوبا. وعلى الررغم من ذلك  ةيكياألمر كموقًع للقنابل النووية 

 ,p 52004 ,, .(Sahimi) إيرانكينيدي التعاون العسكري مع  إدارةفضلت 
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وحدث خالل رئاسته تقارب بين  كينيدي،بعد ارغتيال الرئيس  ةيكياألمر تسلم جونسون الرئاسة 

اتبع سياسات الرئيس  المنصب،ى لجونسون في األولالسوفياتي وفي خالل السنوات  اإلتحادو  إيران

معارضة طلبات الشاه لزيادة المبيعات العسكرية. وعلى الررغم من ذلك تعتبر  أوكينيدي في رفض 

ية حيث تحسنت العالقة يراناإل ةيكياألمر مهمة في تاريخ العالقات  1967 إلى 1965الفترة من 

وقد كانت الواليات . يينيرانبيع المعدات العسكرية لإل ةيكياألمر وتطورت بعد استئناف الواليات 

 إلىبحاجة لالحتفاظ بتاييد أحد حلفائها الرئيسيين في المنطقة، كما كانت بحاجة  ةيكياألمر المتحدة 

 سلحةبيع األ ةيكياألمر لذلك اعتبرت الواليات المتحدة  األوسطحماية مصالحها في منطقة الشرق 

ردات من وا ٪85حوالي  سلحةشكلت مبيعاتها من األ وقد لها. إيرانيعني الحفاظ على تاييد  يرانإل

مفاعل  إنشاءهو  يرانإل ةيكياألمر دعم ومساعدة الواليات المتحدة  أبرزوكان من  العسكرية. إيران

( كيلورغرام 5.585) بـ إيرانالتي تزود  ةيكياألمر أبحاث في جامعة طهران مع شركة الطاقة النووية 

أن الرئيس جونسون كان مستعدا للتعاون  إلى( بالمائة من اليورانيوم المخصب وهذا يشيؤ 93) من

للواليات المتحدة  إيرانبخصوص المبيعات العسكرية والتكنولوجيا النوويةلالبقاء على والء  إيرانمع 

 (2007Johns), األوسط.وللحفاظ على المصالح الغربية في منطقة الشرق  ةيكياألمر 

نيكسون  إدارةفتحت  إذ وكنيدي؛جونسون  إدارةالرئيس نيكسون تحواًل كاماًل عن  إدارةلقد مثلت 

. وقد شجع الشاه محمد رضا بهلوي على متابعة برنامج إيرانصفحة جديدة من التعاون النووي مع 

وافق الرئيس نيكسون  ،1969ففي خالل شهرين من تنصيبه عام  النووية.واسع النطاق للطاقة 

سنوات  10لمدة  1957على تمديد اتفاقية التعاون بشأن االستخدامات المدنية للطاقة الذرية عام 

في  إيران إلىوفقا لما يسمى "مبدأ نيكسون. وقد قام نيكسون بزيارة ون أخرى. وقد تم تنفيذ هذا التعا

يرانو  ةيكياألمر بين الواليات المتحدة والتي تم خاللها تجديد الجهود للتعاون النووي  1972 أيار . ا 
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أنه  إال فورد،قصر فترة رئاسة من وعلى الررغم  الرئاسة،ي نيكسون عن السلطة تولى فورد وبعد تنح  

 جيد،ن التعاون بين سلفه كان في وضع أشجع على التعاون بين البلدين في المجال النووي. حيث 

يرانبين الواليات المتحدة و  1974تم تشكيل لجنة مشتركة في تشرين الثاني من  بهدف تعزيز  ا 

العالقات في مجاالت عدة وانصب التركيز على الطاقة النووية ة. كما تم عقد اتفاقيات مؤقتة 

 سلحةجديدة لبناء ثمانية مفاعالت نووية. وقدعزز بيان اللجنة االلتزام بمعاهدة عدم انتشار األ

 ,(p213,Kibargoulo ,2007) النووية.

 1977في البرنامج النووي.حيث وقع في نيسان  إيرانسار كارتر على نهج سياسة التعاون مع 

 ،1978من كانون الثاني  األول النووية. وفياتفاقية مع الشاه محمد رضا بهلوي لتبادل النكنولوجيا 

ات المتحدة والوالي إيراناتفاق ثنائي آخر بين  إلى وتم التوصلطهران  إلىقام الرئيس كارتر بزيارة 

الدولة "األكثر تفضياًل إلعادة معالجة الوقود النووي  إيران. وبموجب هذا االتفاق اصبحت ةيكياألمر 

مفاعالت نووية تعمل بالماء الخفيف".  8-6المستهلك " كما ان االتفاق نص على ان تقوم بشراء 

ة الطاقة النووية بين تم توقيع، مسودة اتفاقية سميت باتفاقي 1978من عام  األولوخالل النصف 

يرانالواليات المتحدة و  "،  إيران إلى"لتسهيل التعاون وكذلك لتنظيم تصدير ونقل المعدات والمواد  ا 

(,p 72004 Sahimi), 

 اإلسالميةحيال البرنامج النووي في ظل الثورة  ةيكياألمر السياسة 

كثيرا من حيث سياساتها تجاه البرنامج النووي  ةيكياألمر لم تختلف السياسة الخارجية لالدارات 

ريغان بتشديد الخناق على  إدارةدأت ب 1982 أيلول 9ففي  اإلسالميةي بعد قيام الثورة يراناإل

على قائمة الدول التي يحظر  اإلسالمية إيراني من خالل وضع جمهورية يرانالبرنامج النووي اإل

 Craftwork Unionرفض شركة  إلىدى هذا الضغط تصدير التكنولوجيا النووية إليها. وقد ا
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ان ريغان يكن عداء  إلى اإلشارةإلتمام صفقة مفاعل بوشهر وتجدر  إيراناأللمانية التعاون مع 

والدليل على ذلك انه قدم الدعم للعراق لضرب مفاعل بوشهر  اإلسالمية إيرانخاصا لجمهورية 

"دولة  اإلسالمية إيرانجمهورية  1984من عام  ريغان في كانون الثاني وصن فت إدارةي يراناإل

لتفجير ثكنات المارينز في بيروت في  اإلسالمية إيرانردا على دعم جمهورية  "،راعية لإلرهاب

-1980ية العراقية يرانريغان وقفت مع العراق في الحرب اإل إدارة. كما ان 1983تشرين اول 

ريغان كان متذبذبا فعلى الررغم من موقفه المؤيد  إدارةاليه ان موقف  اإلشارةومما تجدر  .1988

القومي  األمن" روبرت ماكفرلين" مستشار  1985ية ارسل في عام يرانللعراق في الحرب العراقية اإل

 اإلسالمية إيرانلجمهورية  سلحةعلى متن طائرة محملة باأل اإلسالمية إيرانجمهورية  إلى يكياألمر 

 إيرانة في لبنان ودفع مليوني دوالر كما تم تزويد جمهورية مقابل إطالق سراح رهينة أمريكي

المضادة  Towمئات من قذائف تاو  ةيكياألمر من خالل الواليات المتحدة  إسرائيلمن  اإلسالمية

كونترا" وبعد ذلك اتبع "ريغان "مواقف  إيران"  أورغيث"  إيرانللدروع وهذا ما اطلق عليه فضيحة " 

ي يران، و إصدار حظر على استيراد البترول اإلاإلسالمية إيرانأكثر تشددا في تعامله مع جمهورية 

 (. 33: 1986 وخليل،)ناجي  .1987في 

قال لقد "كان هدفي إقناع  1986تشرين ثاني  13وفي خطاب وطني للرئيس ريغان في يوم 

كانوا يعملون بتفويض مني إلرسال إشارة بأن الواليات المتحدة مستعدة  طهران بأن مفاوضينا

قال: "لقد اتخذت المبادرة  ،1987 آذار 4عالقة جديدة ". وفي خطاب اخر له في  إلىللتحويل 

ية من أجل تطوير العالقات مع أولئك الذين قد يتولون القيادة في مرحلة ما بعد صلية األيراناإل

 ,(Sahimi 2004) حكومة الخميني



98 

شار في حفل أو  1989في كانون ثاني  ةيكياألمر تم انتخاب بوش االب رئيسا للواليات المتحدة 

أن  إلىمشيرًا  اإلسالمية، إيرانامكانية تحسين العالقات مع جمهورية  إلى 1989تنصيبه عام 

هذه المبادرة فعمل على  إلىي رافسنجاني يران"النية الحسنة تولد حسن النية" وقد استجاب الرئيس اإل

كعادتها  ةيكياألمر ان الواليات المتحدة  إالين في لبنان. يكياألمر تسهيل إطالق سراح الرهائن 

"تفعل الشيء  اإلسالمية إيرانية في االفراج عن الرهائن على أن جمهورية يراناعتبرت المساعدة اإل

 خيانة.ذلك  اإلسالمية إيراناعتبرت جمهورية  خاص، وقدوال تستحق أي شكر  "،الصحيح متأخرا

 إيراناستخدام استراتيجية "االحتواء المزدوج" لكل من جمهورية  إلىكلينتون فقد لجأت  إدارةما أ

كلينتون على تصعيد التوتر بين البلدين حيث حظرت االستثمارات  إدارةوعملت  والعراق. اإلسالمية

وفرضت عقوبات على االستثمار األجنبي في قطاع الطاقة  يةاإلسالم إيرانمع جمهورية  ةيكياألمر 

 (.124: 2018 )المهداوي،ية يراناإل

عندما قام بارسال برسالة مكتوبة  اإلسالمية إيرانحاول كلينتون تهدئة العالقات مع جمهورية 

ي لم يرانان الرئيس اإل إالالرئيس خاتمي يطلب فيه المساعدة في تفجير أبراج الخبر.  إلىبخط يده 

كلينتون في التنسيق مع  إدارةاستمرت  اإليجابية،يرد على الرسالة، وعلى الررغم من هذه المبادرات 

. ولسوء حظ كلينتون فان مبادرته زادت من التوتر مع إيران إلىالحلفاء لمنع نقل اي تقنية حساسة 

 (Pollack,2012, http://www.brookings.edu,. )اإلسالمية إيرانجمهورية 

خاصة بعد ان قامت الواليات  2001 أيلول11ية بعد أحداث يراناإل ةيكياألمر توترت العالقات 

، الناصر)عبدضمن قائمة دول محور الشر.  اإلسالمية إيرانبإدراج جمهورية  ةيكياألمر المتحدة 

1993 :123 .) 
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( تحوال في موقف الواليات المتحدة 2017-2009) أوباماالرئيس باراك  إدارةشهدت فترة 

في  أكدي وقد يرانسادس رئيس أمريكي يتعامل مع البرنامج النووي اإل أوباماويعتبر ةيكياألمر 

يين في حالة ما كانت لديهم يراناإل إلىبأنه سيمد يده  2009كانون الثاني  20خطاب تنصيبه في 

ية أية اهلل )علي يرانالمرشد األعلى للثورة اإل إلىتين رسال 2009في عام  أرسلالررغبة في ذلك فقد 

عملت على اجراء تعديالت على معايير دخول الدبلوماسيين  أوباما إدارةخامنئي(. كما ان 

ين حيث قامت )هيالري كليتنتون( بدعوة يكياألمر يين وكذلك اجراء اللقاءات مع نظرائهم يراناإل

م، في 2009من العام  آذار 31ي حول أفغانستان في يين لحضور مؤتمر دولإيراندبلوماسيين 

نه أم، على 2013شباط من العام  13باراك خالل خطابه في  أكد( كما 2012، الهاي )بارزي

النظر بجدية إيجاد حل دبلوماسي للتوترات الناجمة عن تطوير  اإلسالمية إيرانيجب على جمهورية 

  اإليرانيين.ون تردد مع القادة برنامجها النووي وقد تعهد بالتحدث مباشرة ود

السابقة فانسحب من  دارةكل االتفاقات التي ابرمتها اإل إلىوبتولي ترامب للرئاسة ادار بظهره 

ترامب  يكياألمر واستندت السياسة الخارجية للرئيس  إيراناالتفاقية الشاملة وفرض العقوبات على 

 هي:على ثالثة مرتكزات 

 ييراناالتفاق النووي اإل -1

( ووقع 1+5وهو االتفاق الذي استمر التفاوض عليها حوالي ثالثة عشر عاما مع الدول )

والذي اقره الرئيس  2015كانون الثاني من عام  15ودخل حيزالتنفيذ في  2015االتفاق في تموز 

خالل حملته االنتخابية  أعلن. وقد انتقد الرئيس ترامب سياسة باراك الذي أوباماالسابق  يكياألمر 

 .نه بعد وصوله للرئاسة سينسحب من االتفاقا
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 دولة راعية لالرهاب إيران اعتبار -2

على انها دولة راعية لالرهاب  اإلسالمية إيرانجمهورية  إلىترامب  يكياألمر نظر الرئيس  

ودعم التنظيمات المسلحة مثل الحوتيين  األوسطوتعمل على زعزعة االستقرار في منطقة الشرق 

 (244: 2018)عتيقة،  وحزب اهلل البناني والمليشيات الشيعية في العراق

 يةيرانمنظومة الصواريخ الباليستية اإل-3 

ية وتشكل هذه يرانية عنصرا اساسيا في القوات المسلحة اإليرانتعتبر القوة الصاروخيةاإل 

من انتاج رؤوس نووية، وتدرك  اإلسالمية إيرانذا تمكنت جمهورية إالمنظومة استثمار مستقبلي 

ة ودول الخليج العربي ودولة الكيان الصهيوني القدرات األوروبيوالدول  ةيكياألمر الواليات المتحدة 

 إيرانالنوع. خاصة ان جمهورية  أو ية التي تتطور بسرعة سواء من حيث الكم  يرانالصاروخية اإل

حققت نجاحا في انتاج الصواريخ البعيدة المدى مما ولد المخاوف من قدرات جمهورية  اإلسالمية

 إلىالصاروخية وتقوم هذه المخاوف على افتراض ان الرؤوس النووية تحتاج  اإلسالمية إيران

 (2016)نزار،  حملها.وسائل ايصال لها وقادرة على 

تدور في  اإلسالمية إيرانجمهورية  ويرى الباحث ان مرتكزات سياسة ترامب الخارجية حيال 

ي، ومن المعروف ان هناك دوال اخرى في يراني والتسلح اإليرانمجملها حول البرنامج النووي اإل

المنطقة تقوم بتطوير برامجها النووية واسلحتها بشكل لكبير ، فلماذا لم يتم التركيز عليها كما هو 

ل ترامب للبيت األبيض اخذ بشن حملة ضد فمنذ ان وص اإلسالمية إيرانالحال مع جمهورية 

، واعلن  األوسطفي منطقة الشرق  اإلرهابواتهامها بانها دولة ترعى  اإلسالمية إيرانجمهورية 

وفرض عقوبات اقتصادية على  1+5من االتفاق النووي  ةيكياألمر انسحاب الواليات المتحدة 

واتبعها بعدد من العقوبات الثانوية أالخرى، وقد هدف ترامب من وراء  اإلسالمية إيرانجمهورية 
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للجلوس على طاولة المفاوضات من اجل سد ثغرات  اإلسالمية إيرانذلك دفع قادة جمهورية 

 ية يراناالتفاق والحصول على المزيد من التنازالت اإل

خالل النصف الثاني من ية بدأت بشكل فعلي يرانان العالقات االميريكية اإل ويرى الباجث

العرش بعد  إلىالشاه محمد رضا بهلوي  ةيكياألمر القرن العشرين بعد ان اعادت الواليات المتحدة 

من دعم  ةيكياألمر ية ، وقد هدفت الواليات المتحدة يرانفراره خالل تولي مصدق رئيس الحكومة اإل

ا الحيوية ، وقد توطدت الشاه محمد رضا بهلوي ليكون شرطيا في المنطقة لتحقيق مصالحه

العالقات خالل فترة حكم الشاه محمد رضا بهلوي واصبحت عالقة استراتيجية ، ولدى قيام الثورة 

حلفائها في المنطقة  أهمانقلبت االمور رأسا على عقب وخسرت الواليات المتحدة  1979 اإلسالمية

حيين صالتأزم ررغم تولي بعض األوتوترت العالقات بين البدين منذ ازمة الرهائن ، واستمرت في ال

، وبعد الكشف عن البرنامج ةيكياألمر الحكم وابدائهم االستعداد الكامل للتعاون مع الواليات المتحدة 

ي خطرا يرانالملف النووي اإل ةيكياألمر ي زادت حدة التوترواعتبرت الواليات المتحدة يرانالنووي اإل

ان الرؤساء  إلى اإلشارة. , وتجدر اإلسالمية إيرانعليها وفرضت عقوبات اقتصادية على جمهورية 

 إيرانين تباينت مواقفهم تجاه البرنامج النووي فقد كان الرئيس جونسون مستعد للتعاون مع يكياألمر 

 ةيكياألمر في كل من المبيعات العسكرية والتكنولوجيا النووية لضمان بقاء والئهم للواليات المتحدة 

 ة في المنطقة امنة.وأن تكون المصالح الغربي
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 :رابعالمبحث ال
 ييراندوليا على البرنامج النووي اإل ةيكياألمر تأثير السياسة الخارجية 

ي جـزءا من سياستها حيال يرانتجـاه البرنامج النووي اإل ةيكياألمر تعتبر السياسـة الخارجية 

في منطقة الشرق  ةيكياألمر والمنطقة وذلك يعود لطبيعة المصالح  اإلسالمية إيرانجمهورية 

في كل من منطقـة الشـرق  ةيكياألمر  هدافومنطقة الخليج العربي بشكل خاص فغالبية األ ،األوسط

 إيرانفي آسـيا الوسطى ترتبط بجمهورية  أومنطقة الخليج العربي الخلـيج العـربي،  أو األوسط

 اإلسالمية إيرانان جمهورية  إذ.، هدافالتي تعتبر دولة معادية معيقة إلنجاز هذه األ اإلسالمية

هدافها النهائية المتمثلة في منع  ةيكياألمر تشكل احـد التحـديات الـتي تواجـه الواليـات المتحـدة 

من امتالك السالح النووي والقضاء على التهديد الذي يمكن أن تفرضه  اإلسالمية إيرانجمهورية 

 .على مصالح الواليات المتحدة في المنطقة

سياسة التصعيد ضد  ةيكياألمر ي اعتمدت الواليات المتحدة يراناكتشاف البرنامج النووي إإلمنذ 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية  األوروبي اإلتحاد، بينما فضلت دول اإلسالمية إيرانجمهورية 

 لحل االزمة التي اإلسالمية إيراناستخدام الدبلوماسية واعتماد خيار المفاوضات مع جمهورية 

والوكالة الدولية  األوروبي اإلتحادوكل من  ةيكياألمر اوجدت خالفات كبيرة بين الواليات المتحدة 

ي يرانللطاقة الذرية والقوى الكبرى االخرى من جهة اخرى حول سبل حل ازمة الملف النووي اإل

متاللك لالسالمية، لكن هناك اتفاق بين الجميع حول منع ا إيرانوخيارات التعامل مع جمهورية 

 (40: 2012، لالسالمية للسالح النووي )العبيدي إيرانجمهورية 

بدءا من  النووي، إيرانقامت الواليات المتحدة بشكل مكثف بسلسلة من الجهود لوقف برنامج و 

السابق بيل كلينتون حتى دونالد ترامب وقد مارس كل رئيس سلسلة من السياسات  يكياألمر الرئيس 
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المتالك سالح نووي وقد تراوحت هذه السياسات بين  إيرانوقف طموح  إلىالخارجية التي تهدف 

وحتى التدخل العسكري. وجميع هذه  الدبلوماسي،الحل  الدولي، اإلقتصادية، الضغطالعقوبات 

النووية. وقد دارت السياسات الخارجية  سلحةيين ووقف برنامج األيرانالخيارت متاحة لكبح جماح اإل

والمشاركات  الجانب،ي حول عقوبات اقتصادية أحادية يرانتهديد النووي اإلتجاه ال ةيكياألمر 

تنفذ طموحاتها بامتالك  اإلسالمية إيرانالدبلوماسية والتعاون الدولي ن كوسيلة لمنع جمهورية 

كان هناك نمط ثابت لسياسة الواليات المتحدة  أوباما،النووية. فمنذ عهد كلينتون حتى  سلحةاأل

. تعمل الواليات المتحدة اإلسالمية إيرانمثال باستخدام "العصا والجزرة" تجاه جمهورية مت ةيكياألمر 

الضغط الدبلوماسي ولكن  أوة اإلقتصاديبطريقة ما تمكنها من فرض الكثير من العقوبات  ةيكياألمر 

العقوبات وتحسن عالقتها مع جمهورية  ةيكياألمر يمكن ان تخفف الواليات المتحدة  نفسه،في الوقت 

حدث تغيير  ذلك،عملت على قف برنامجها النووي لتطوير السالح النووي ومع  إذا اإلسالمية إيران

حيث قرر االنسحاب  ترامب،في عهد دونالد  ةيكياألمر كبير في السياسة الخارجية للواليات المتحدة 

ية. وكان ذلك عالمة واضحة يرانصفقة اإلمن الصفقة وتطبيق أقصى قدر من الضغط للوقف ال

ترامب وجهة نظر متناقضة مع اإلدارات السابقة  إدارةفي عهد  ةيكياألمر على أن للسياسة الخارجية 

كانت هناك  أوباما،عهد  اإلسالمية. ففي إيرانفي افهم جمهورية  أوباما إدارةوعلى وجه الخصوص 

ية يرانتفضل التعامل مع القضيةاإل ةيكياألمر لمتحدة أن الواليات ا إلىسياسة خارجية واضحة تشير 

ترامب انه يجب التعامل مع التهديد النووي  إدارةالمقابل ترى  سلمي وفيمن خالل حل دبلوماسي 

 من أجل شل قدرتها علىتعزيز قدراتها النووي اإلقتصاديي من خالل االجبار يراناإل

2018) White House. 
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 اإلسالمية إيرانحيال جمهورية  ةيكياألمر داة للسياسة الخارجية أالعقوبات ك

 السياسات أنواع مھتعد العقوبات االقتصادية إحدى أدوات السياسة االقتصادية الدولية، ومن أ

 إلى تهدف التي الردعية، الدولية السياسات إطار في تندرج والتي الكبرى، القوى تمارسها التي

 ان إلى اإلشارة وتجدر اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية كانت سواء استراتيجية أهداف تحقيق

يكية األمر سياسة خاصة في توقيع العقوبات االقتصادية فالمواقف  اتبعت ةيكياألمر  المتحدة الواليات

كبديل الاستخدام القوة  اإلقتصاديالترويج لسياسة الحظر  إلىمنذ عهد عصبة األمم تشير 

 اإلستراتيجية اھة باعتباراإلقتصاديالمسلحة، وفي هذا السياق فقدأوصى الرئيس "ويلسن" بالعقوبات 

وصفها في الوقت نفسه أكثر سرعة ونظافة وفعالية من الصراع في  كما األمم، لعصبة يةاألول

 (3: 2013ساحة القتال ) قاسم ،

ة كوسيلة مؤثرة في التعامـل مـع اإلقتصاديالعقوبــات  ةيكياألمر وقد اعتمدت الواليــات المتحــدة  

 إيرانبدال من استخدام الخيـار العسـكري للضـغط علـى جمهورية  اإلسالمية إيرانجمهورية 

بهدف تغيـير سياسـتها ومنعها من تحقيق طموحاتها النوويــة. وتامل الواليات المتحدة ان  اإلسالمية

وفــرض القيــود التجاريــة، وحجب االستثمارات  سلحةة ومنــع توريــد األاإلقتصاديتكون فالعقوبــات 

المتحدة وتعتقد الواليات  ية والحد منها،يرانالخاصة وسائل ناجعة في مواجهة الطموحات اإل

ة ضد إ جمهورية اإلقتصاديانه في رغياب الخيار العسكري يمكن ان تشكل العقوبـات  ةيكياألمر 

 (192: 2006 )فنسان، .رادعا لها اإلسالمية إيران

 إيرانلها تاريخ طويل. فبعد انهيار نظام الشاه وأصبحت  إيرانعلى  ةيكياألمر للعقوبات 

السياسي وتطلعاتها. ففي  إيراناستغلت الواليات المتحدة أي مناسبة لتقييد نشاط  إسالمية،جمهورية 

 إيرانوتم تجميد أصول  المتحدة،ية في الواليات يرانأوائل الثمانينيات تم حظر جميع الممتلكات اإل
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 إلىية يرانمليار دوالر أمريكي على وجه الخصوص. أدى اندالع الحرب العراقية اإل 13المقدرة بـ 

من  سلحةوقطع الغيار لأل سلحةال سيما فيما يتعلق بمبيعات األ المقيدة،فرض مزيد من العقوبات 

منذ  ةيكياألمر لجأت الواليات المتحدة ي يستخدمها. فقد يرانأمريكي التي ال يزال الجيش اإل أصل

بسبب أزمة احتجاز الرهائن  اإلسالمية إيرانفرض عقوبات على جمهورية  إلى 1980عام 

في طهرانو قد اشتملت هذه العقوبات على العديد من القطاعات،  ةيكياألمر ين في السفارة يكياألمر 

منع  إلىمنها الصادرات النفطية، والتبادالت التجارية، وتجميد األصول، وحظر السفر، باالضافة 

 إيرانتجاه  ةيكياألمر لم تتغير سياسة العقوبات الواليات المتحدة.  إلىية يراندخول الصادرات اإل

على  إيران إلىتنظر  ةيكياألمر  دارةاإل وال تزال 1989حتى بعد وفاة آية اهلل روح اهلل الخميني عام 

كانت العقوبات  رفسنجاني،وخالل رئاسة علي أكبر هاشمي  األوسط،أنها عدو رئيسي في الشرق 

قانون  يكياألمر تبنى الكونجرس  ،1992. في عام 1980أكثر صرامة مما كانت عليه في سنوات 

 التكنولوجيا لكليهما أوية العراقية والذي يعارض أي نقل للسلع يراناإل سلحةحظر انتشار األ

(Ray and Suzanne, 2011: P1297) 

 في عهد الرئيس بيل كلينتون.  إيرانوقد تم تعزيز هذه العقوبات على 

حاول الرئيس بيل كلينتون في عقد التسعينيات من القرن العشرين أيًضا إقناع الحلفاء 

تسندد بشكل كبير  ةيكياألمر  دارة. حيث ان اإلإيرانين بااللتزام بالعقوبات المفروضة على األوروبي

  (Ray and Suzanne, 2011: P1297). ةاألوروبيمع الدول  اإلقتصاديعلى التعاون 

بالفشل.  ةيكياألمر خطة العقوبات  إلىة األوروبيوقد باءت جهود الرئيس كلينتون بجر الدول  

(، الذي حظر 1995)مارس  12957التنفيذي  األمر -وعليه أصدر كلينتون أمرين تنفيذيين 

(، الذي 1995مايو  6) 12959التنفيذي  األمري، و يرانفي قطاع الطاقة اإل يكياألمر االستثمار 
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تبنت الواليات المتحدة قانون  األوامر،لتجارة مع الواليات المتحدة واالستثمار فيها. بعد هذه يحظر ا

ي وهذا يرانوالذي استهدف بشكل واضح االقتصاد اإل 1996وليبيا في عام  إيرانالعقوبات على 

التي لم تلتزم بهذه العقوبات. حيث اقرت الواليات المتحدة  ةيكياألمر بجميع الشركات رغير  أضر

 اإليراني،مليون دوالر أمريكي في قطاع الطاقة  20بمعاقبة أي شركة استثمرت أكثر من  ةيكياألمر 

 (Kozhanov,2011: p164) ةيكياألمر ين مثل الشركات رغير يكياألمر وهو ما استهدف 

 ، اإلسالمية إيرانالمتعاقبة بانتهاج سياسة الحظر ضد جمهورية  ةيكياألمر واستمرت اإلدارات 

 دارةبدات اإل ، حيثأوباما( وزادت هذه العقوبات في عهد الرئيس باراك 95: 2018)الموسوي، 

وبحلول صيف  إيرانبحشد الدعم الواسع بهدف زيادة الضغط على  2010في بداية عام  ةيكياألمر 

 إيرانتي ثمارها من خالل تكثيف الجهود الدولية للضغط على اخذت مثا هذه السياسة تؤ  2010

 إالبقصد ابطاء التقدم في المجال النووي عن طريق فرض عقوبات اقتصادية وهجمات الكترونية 

انها اكتسبت الجهود الدولية ، وفي  إالالنووي  إيرانان مثل هذه العمليات لم تستطع ايقاف برنامج 

العقوبات  إلىباالضافة  2010هذا السياق عملت العقوبات التي اقرتها االمم المتحدة في حزيران 

واستراليا واليابات  األوروبي اإلتحادوكل من  ةيكياألمر االحادية التي فرضتها الواليات المتحدة 

ي وقد عملت هذه العقوبات على خلق األولالعقوبات  من كثر تأثيراً أصبحت أوكوريا الجنوبية والتي 

واالممية  ةيكياألمر كان للعقوبات  وقد  النووي  إيرانمشكالت اقتصادية وعملت على تأخير برنامج 

حظٍر  إلى إيراني وعلى التبادل التجاري مع العالم، فقد خضعت يراناثر كبير على االقتصاد اإل

تجميد أصولها بالخارج ووقف تعام التها المالية من خالل  إلىشبه كامل للتباد ل التجاري، باصافة 

مليون برميل يوميًّا في  2.5البنوك العالمية، كما تم تخفيض صادراتها النفطية حيث كانت تصد ر 

نتيجة العقوبات مليون برميل يوميًّا  1.2 إلىم، وتراجعت صادراتها النفطية لتصل 2011عام 
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ي كما ان يرانوقد الحق هذه العقوبات خسائر فادحة في االاقتصاد اإل)الشديدة المفروضة عليها 

م ارتفع بشكل كبير ليصل  ارتفاع أسعار األرغذية  إلىهذا باالاضافة  %40 إلىمعدل التضخُّ

، %20نسبة األساسية والوقود على وجه الخصوص وكل ذلك أسهم في انخفاض الناتج المحل ي ب

ي) آل يرانوقد انعكست هذه االثار السلبية على البرنامج النووي اإل10.3 إلىوارتفاع معدَّل البطالة 

 (20:  2018سعد ، 

ة اإلقتصاديفان العقوبات  ةيكياألمر راء بعض المسؤولين والخبراء في الواليات المتحدة آل ووفقاً  

 إيرانمن تمدد برنامج وتبطئ البرنامج النووي: تعمل على إبطاء التوسع في  إيرانالمفروضة على 

  .المركزيالنووي بما في ذلك انتاج أجهزة الطرد 
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 :الفصل الخامس
 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 الخاتمة

برنامجها النووي، فمن  حيال إيران تجاه ةيكياألمر تناولت الدراسة موضوع السياسة الخارجية 

كانت    1979في عام  اإلسالمية إيرانقبل  قيام جمهورية  ةيكياألمر المعروف  ان السياسة 

 يكياألمر كانت تسير في الفلك  إيرانان شاه   إذفي عهد الشاه  محمد ضا بهلوي،  يرانداعمة إل

ثبتت الدراسة فريتها التي أسئلتها كما أعلى  اإلجابةها من خالل  فصولها و أهدافوقد حققت الدراسة 

ي من خالل العقوبات التي يرانعلى البرنامج النووي اإل ةيكياألمر نصت على اثر السياسة الخارجية 

 اإلسالمية إيرانولة التأثير على بعض دول العالم  في مقاطعة جمهورية اومح إيرانفرشتها على 

 ييرانمما تسبب في ابطاء انجاز الملف  النووي اإل

إيران حيال جمهورية  ةيكياألمر ما المرتكزات التي تنطلق منها السياسة الخارجية  :األولالسؤال 
 ؟ييرانفي ظل البرنامج النووي اإل اإلسالمية

  أهدافو  أهمجابت الدراسة على السؤال الرئيسي فقد ناقشت الدراسة عبر فصول الدراسة  أ

منذ االستقالل   ةيكياألمر فضال عن  مراحل تطور السياسة الخارجية   ةيكياألمر السياسة الخارجية 

في المنطقة تحكمها  ةيكياألمر وحتى يومنا هذا، كما ان الدراسة وجدت ان السياسة الخارجية 

 إيران جمهوريةوان لهذه السياسة ثوابت ومرتكزات والتي تتمثل في نحجيم قدرة  ةيكياألمر المصلحة 

 أسلحةومنع انتشار  اإلرهابوالمحافظة  على امن الكيان الصهيوني ومحاربة  النووية  اإلسالمية

الدمار الشامل واالبقاء على تدفق الطاقة للواليات المتحدة وحلفاؤها، والهيمنة على العالم وتتفق هذه 

 .2018ودراسة بن عتيقة  2019ودراسة المنتدى  2019النتيجة  مع دراسة الحديثي وعلوان 
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 ي؟  يرانما مراحل تطور البرنامج النووي اإل الثاني:السؤال 

عبى هذا السءال من خالل القاء الضوء على مراحل تطور البرنامج النووي  اإلجابةتمت 

ي نوع من أي منذ منتصف  خمسينات القرن العشرين وحتى قيام الثورة السالمية لم يواجه يراناإل

ن أ إالوبقية  الدول الغربية   ةيكياألمر من قبل الواليات المتحدة  مستمراً  التحديات بل لقي دعماً 

ة  واوقفت دعمها األوروبيعلى عقب فقد  قاطعت الواليات المتحدة وبقية  الدول  ساً أمور انقلبت ر األ

 2002بعد عام  العدائية ةيكياألمر في سياسة الواليات المتحدة  بارزاً  دوراً  للبرنامج وكان للبرنامج

 اإلسالمية إيراندوات في سبيل ثني جمهورية أعلى مختلفها وسائل و  ةيكياألمر رات ادوقد حاولت اإل

 ةضغط اقتصادي إيران واجهت جمهورية. وقد عن نشاطاتها النووية وباءت هذه الجهود بالفشل

 البرنامج.بالموافقة على قيود صارمة على  إيرانالنطاق إلقناع  ةواسع ةدولي

 اإليراني؟مااالتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العالقة بالبرنامج النووي  الثالث:السؤال 

عاهدات الدولية تحكم مالو  استعراض لإلتفاقياتاجابت الدراسة على عذا السؤال من خالل  

وقعت على العديد من االتفاقيات المتعلقة  إيراني وقد بينت الدراسة ان يرانالبرنامج النووي اإل

 1968عام  الشامل، فيالدمار  أسلحةانتشار  معاهدة حظرالنووية والمتكثلة في  سلحةبانتشار األ

 (.JCPOAخطة العمل الشاملة المشتركة )النووية و  سلحةوحظر انتشار التجارب النووية وحظر األ

 .2015من عام  تموز 15الموقعة في 

 اإليراني؟السؤال الرابع: ما طبيعة المواقف الدولية واالقليمية تجاهالبرنامج النووي 

تباينت المواقف الدولية بخصوص على السؤال من حيث عرض هذه المواقف فقد  اإلجابةتمت 

النووية  سلحةلأل إيرانيرفض بتاتا امتالك  يكياألمر ان الموقف  إذ اإليراني،البرنامج النووي 

ي من خالل سيناريوهات متعددة يراناجهاض البرنامج النووي اإل ةيكياألمر وتحاول الواليات المتحدة 
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تمثلت في العقوبات والعزلة الدولية والخيار العسكري الذي لم يالقي تشجيعا من المؤسسات 

انه  إال يكيألمر اوعلى الررغم من اتفاقه مع الموقف  األوروبياما الموقف  .ةيكياألمر الدستورية 

الحل السلمي من خالل المفاوضات ويعارض انسحاب الواليات المتحدة من  إلىيفضل اللجوء 

مع عدم ررغبة الدولتين  يرانما الموقفين الروسي والصيني فكالهما مواقف داعمة إلأ االتفاق النووي

عن عدم ررغبة البلدين في امتالك جمهورية  ، فضالً اإلسالمية إيرانبفرض عقوبات على جمهورية 

ي حيث ان يرانكذلك تباينت المواقف االقليمية المتعلقة بالبرنامج النووي اإل .للسالح النووي إيران

يعارض ويحرض على ضرب  اإلسالمية إيرانوالذي يكن العداء لجمهورية  يسرائيلاإلالموقف 

اتسم الموقف التركي باالعتدال اما بينما  ا في ذلك.ية ويهدد بقيامه منفرديرانالمنشات النووية اإل

 اإلماراتمواقف دول الخليج العربي فقد جاءت متباينة من موقف معارض كموقف السعودية و 

. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مواقف معتدلة كموقف سلطنة عمان وقطر والكويت إلىوالبحرين 

Anak, 2020,  2012ودراسة العتيبي. 

 ييرانتجاه البرنامج النووي اإل ةيكياألمر ما السياسة الخارجية  الخامس:السؤال 

تجاه البرنامج  ةيكياألمر  استعراض السياسة الخارجيةعلى السؤال من خالل  اإلجابةتمت 

في عهد الشاه محمد  داعمة إليرانواستمرارية فبعد ان كانت  شهدت تغييرات اإليراني والتيالنووي 

وناصبتها العداء منذ البداية وقطعت  اإلسالمية إيرانبعد قيام جمهورية  بهلوي، اختلفترضا 

المتعاقبة سياسة ثابتة. وقد  ةيكياألمر انتهجت االدارات قد .و 1980العالقات الدبلوماسية منذ عام 

 1979فمنذ ثورة  الشدة، اإلسالمية إيرانبالعدا لجمهورية  يكياألمر السياسة الخارجية اتصفت 

لمصالح  تشكل تهديدا كبيرا اإلسالمية إيرانجمهورية  بانون يكياألمر . حدد المسؤولون اإلسالمية

ة وددول األوروبيوقد تمكنت الواليات المتحدة من التاثير على الدول  وحلفائها،الواليات المتحدة 
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والتي كان من اهمها عدم السماح باستيراد النفط  إيرانة على اإلقتصادياخر في تنفيذ العقوبات 

البرنا مج وهاذ عمل على ابطاء التقدم في البرنلمج فضال  سلبية علىنتائج  إلىي مما ادى يراناإل

الخوالدة النووية وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة  التمويل والتكنوبوجياعن صعوبة الحصول على 

 .2019دودين  ودراسة 2013

 االستنتاجات

ي وان امريكا تكيل يراناإل يكياألمر قضايا الصراع  أهم أحدي يرانشكل الملف النووي اإل -

خرى في المنطقة تمتلك السالح النووي ولم تقف الواليات المتحدة مثل أهناك دول  إذبمكياليين 

 إلىان السياسة الخارجية التركية اتخذت موقفا منحازا  إلىكما توصلت  معها،هذا الموقف 

 .من حيث حقها في امتالك الطاقة النووية السلمية إيران

 أوباما إدارةبيل كلينتون حتى  إدارةمنذ فترة  ةيكياألمر الخارجية للواليات المتحدة  السياسةسارت  -

 ةيكياألمر دونالد ترامب قامت بتغييرات في السياسة الخارجية  إدارةان  إالعلى نمط ثابت 

  .عندما اقدمت على االنسحاب من االتفاقية الشاملةي يرانحيال البرنامج النووي اإل

للسالح النووي هو رفع قدرة االبتزاز  إيرانمن إمكانية امتالك  ةيكياألمر المخاوف  أبرزتتمثل  -

عن تمتعها بإمكانية  فضالً  الصهيوني،، من خالل مهاجمتها للكيان اإلسالمية إيرانلجمهورية 

في المنطقة من خالل استهداف حقول النفط في منطقة الخليج  ةيكياألمر تهديد المصالح 

  .العربي

محطات ي مراحل و يرانشهدت مسيرة المباحثات والمفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي اإل -

من جانب الوكالة الدولية  اإلسالمية إيرانمختلفة سواء المفاوضات التي جرت مع جمهورية 

 (.1+5)للطاقة الذرية أم من مجموعة 
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 إال ،2015موز ت 15توقيع اتفاقية في  إلى 1+5مجموعة الدول  عم إيرانتوصلت جمهورية  -

ة الرئاسة اعاد التوتر للعالقات بعد انسحابه من االتفاقيه، وهذا فاقم سد   إلىان وصول ترامب 

 الطرفين.الوضع بين 

 يسرائيلاإلو  يكياألمر  فالموقفي ، يرانتباينت المواقف الدولية بخصوص البرنامج النووي اإل -

وعلى الررغم من اتفاقه مع الموقف  األوروبياما الموقف ي يرانترفض  بتاتا  البرنامج النوو اإل

الحل السلمي من خالل المفاوضات ويعارض انسحاب  إلىانه يفضل اللجوء  إال يكياألمر 

البرنامج الموقفين الروسي والصيني  وفي المقابل بدعم   الواليات المتحدة من االتفاق النووي

اما مواقف دول - تسم الموقف التركي باالعتدال الموقف التركي فقد ا امأي، يرانالنووي اإل

 إلىوالبحرين  اإلماراتالخليج العربي فقد جاءت متباينة من موقف معارض كموقف السعودية و 

 .مان وقطر والكويتمواقف معتدلة كموقف سلطنة ع  

تعرضت  االقتصاد،التأثير المطلويب ونتيجة لتدهور  إيرانبات المفروضة على حققت العقو  -

 المأزق،البحث عن حل للخروج من  إلىيون يرانثم اضطر القادة اإل شديدة،لضغوط  إيران

  .وبالتالي قرروا التفاوض

 إيرانان جميع السياسات والوسائل المستخدمة من قبل الواليات المتحدة لم تمنع جمهورية  -

من السير قدما في برنامجها النووي وتطالعنا االنباء اليومية باجراءات جريئة تقدم  اإلسالمية

  .ةيكياألمر ضاربة بعرض الحائط كل التهديدات االقليمية و  اإلسالمية إيرانعليها جمهورية 

سدة الحكم تجري في الوقت الحاضر مفاوضات بين  إلىترامب ووصل بايدن  إدارةبعد تغير  -

والواليات المتحدة العادة تنفيذ االتفاق الذي تم توقيعه في عام  اإلسالمية إيرانية جمهور 

2015. 
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 التوصيات

 يلي:توصي الدراسة بما  

ن تطوير برنامجها النووي أالدولية ب طرافعلى اقناع األ اإلسالميةإيران  ةان تعمل جمهوري -

 .ية بحتةمسل رغراضيستهدف استخدامة أل

 التي وقعت عليها   اإلسالمية االلتزام باالتفاقيات والمعاهدات الدولية إيرانعلى جمهورية  -

 .ةيكياألمر رات اداإل محاولة لتغيير مواقفالدمار الشامل في  أسلحةوالمتعلقة ب

مريكية من امتالكها المخاوف األ محاولة تبديدعلى  اإلسالمية إيرانان تعمل جمههورية  -

 .للسالح النووي

النووي  عادة االتفاقإلى األولسلوكها في المفاوضات  اإلسالمية إيرانان تسلك حمعورية  -

 .الجارية حالياخالل المفاةضات  األطراف منحيز التنفيذ من قبل جميع  الشامل إلى

للطاقة النووية  اإلسالمية جمهورية إيرانتعارض امتالك  كسب الدول التيضرورة محاولة  -

 وطمأنتهم.السلمية والتكيز على دول الجوار 

يال البرنامج النووي حي يرانضرورة تدعيم مواقف الدول الدولية واالقليمة المؤيدة للموقف اإل -

 .ييراناإل

العربي محاولة بناء عالقات قوية مع دول الجوار وعلى االخص دول مجلس التعاون الخليجي  -

   .التخل في الشؤون الداخليه لهذه الدول وعدم

 ةيكياألمر بين الواليات المتحدة  لسس االحترام المتبادأعلى ضرورة بناء عالقات قائمة  -

 .ل السلميةئحل القضايا المتنازع عليها باستخدام الوسا إلىواللجوؤ  اإلسالمية إيرانوجمهورية 
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 والمصادر المراجعقائمة 

 وال: المعاجم واالتفاقياتأ

 .ه 1415القاموس المحيط للفيروزابادي 

 بيروت. دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفي، (،1982) ، جميلباصلي

 102 األول صالمجلد  الكويت،منشورات جامعة  ،1994موسوعة العلوم السياسية 

 .االتفاقيات والمعاهدات الدولية

 ثانيا الكتب 

 الروسية: شراكة حذرة تميز حل الضرورة-العالقات اإليرانية .(2014أبو شعير فرح الزمان )
 201.مركز الجزيرة للدراسات 

البرنامج النووي اإليراني آفاق االزمة بين التسوية الصعبة  .(2005) احمد إبراهيم محمود
 182ص واالستراتيجية،مركز الدراسات السياسية  ،القاهرة ،التصعيدومخاطر 

ملف االهرام  ،اإليرانيهالدور الروسى فى االزمه النوويه  .(2007)احمد ابراهيم محمود 
 ي.مركز االهرام الرقم ،القاهره االستراتيجي،

لبنية اتيجية واؿالساو سياسيةويجلا يةؤرلالقاعدة ا تنظيم .(2012) لطباد رم ،ؿلشيشاا
   .تيجيةاؿالسث اولبحاوت سارادللرات إلماا زكرمعية ... ؿالجتا

دراسة نقدية في ظل النظريات  النظرية الواقعية في العالقات الدولية: .(2007) أنور محمد فرج
 المعاصر مركز كردستان للدراسات اإلستراتيجية

مركـز  عمـان:. مشــاريع التغييــر فــي المنطقــة العربيــة ومســتقبلها .(2012بركـات، نظـام )
 دراسـات الشـرق األوسط 

دراسة في عناصر التشخيص واالتجاهات النظرية  الخارجية:( السياسة 2013) حسينبوقارة 
 .2013: دار هومه، للتحليل( الجزائر
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دراسة في عناصر التشخيص واالتجاهات النظرية  الخارجية:السياسة  (،2013) بوقارة حسين
 الجزائر: دار هومه،  للتحليل

على ضوء تحوالت    النفوذ االليراني في المنطقه العربيه .(2016ممدوح بريك محمد ) الجازي،
 –عمان  والطباعه،للنشر  ، األكاديميون2011- 2003السياسة األمريكيه تجاه المنطقه 

   األردن.

، 88، العدد دراسات عالمية( األسلحة النووية والثقافة االستراتيجية اإليرانية، 2009)كنيبر جنيفر 
 .مركز اإلمارات

 ، االوائـلاألوسطالبرنامج النـووي اإليرانـي واثـره علـى منطقـة الشـرق . (2006)الراوي رياض 
  .، دمشـق1للنشـر والتوزيـع ط

: بيت االفكار البحث العلمي أسسه مناهجه وأساليبه إجراءاته .(2001) مصطفى عليان ربحي 
 .عمان الدولية،

االتفاق  اإليراني وحدودتركيا والبرنامج النووي  .(2017)الرشدان عبد الفتاح ا ورنا الخماش 
  واألبحاث.المركز العربي للدراسات  (2016-2002واالختالف )

األمن الخليجي مصادر التهديد واستراتيجية الحماية، ( 2015عبد الفتاح علي سالم ) الرشدان
 .مركز الجزيرة للدراسات، قطر

 ترجمة مالك عباس،األهلية للنشر والتوزيع،عمان، ما وراء السالم، .(1995) ريتشارد نيكسون 

 .دار التالة، طرابلس .الخارجية السياسة. (1999زايد عبيد اهلل مصباح )

 ، مركز الزيتونه للدراسات، بيروتالبرنامج النووي اإليراني .(2015) زهرة، عطا محمد

للدراسات والبحوث  مركز اإلمارات، مواجهة التحدي النووي اإليراني .(2006سامور، جاري )
 االستراتيجية

، سلسلة كتب البرنامج النووي اإليراني وتداعياته االقليمية والدولية( 2009ستار جبار عالي)
 بيت الحكمة العراقي، بغداد 

 ، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرةتحليل السياية الخارجية .(1989سليم محمد السيد )
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 مكتبة النهضة المصرية،  القاهرة:. تحليل السياسة الخارجية. (1997سليم محمد السيد )

 القاهره. ،والعشرينتطور السياسه الدوليه فى القرنين التاسع عشر  .(2002محمد السيد ) سليم،

جامعة  ،اإليراني المشروع النوويرؤية استراتيجية لمجابهة . (2014)عبد اهلل محمود  السهلي،
 .الرياض األمنية،نايف للعلوم 

، طبعـه اولـى ترجمـة بسـام شـيحا ، الدارالعربيـه  طموحـات إيران النوويـه. (2007شاهرام تشـوبين )
 .للعلـوم ناشـرون ،بيـروت

 اإلسكندرية.المكتب الجامعي،  االجتماعية،البحوث  .(1998شفيق محمد )

  .األردن –، عمان مقدمة في العالقات الدولية(2010) هايل عبد المولي  طشطوش،

بغـداد:  ،موقـف الترويكـا األوربيـة مـن البرنـامج النـووي اإليرانـي .(2007عـامر، كامـل أحمـد )
 مركـز الدراسـات الدولية.

مؤتمر  األمن القومي اإليراني من وجهة نظر القدرات العسكرية،. (2008)عبد السالم، محمد 
وحدة األمن اإلقليمي وثقافة  ،2007حول تقييم ومناقشة التقرير االستراتيجي حول إيران 

 القاهرة.السالم، برنامج الدراسات اإليرانية، 

 ،السياسات ،التطورات ،زمة البرنامج النووى اإليرانى: المحدداتأ .(2004) عبد الشافى عصام
 .االسترتيجيهمركز الخليج للدراسات  ،ةالقاهر 

، النشاط النووي اإليراني من النشأة وحتى فرض العقوبات( 2009عبد المنعم محمد نورالدين )
 .مكتبة األنجلو المصرية القاهرة:

 ،العقوبات فرض وحتى النشأة من اإليراني النووي النشاط  .(2009) نورالدين محمد المنعم عبد
 .10ص المصرية، األنجلو مكتبة :القاهرة

    .الثقافيةدار الفاروق لالستثمارات  الجيزة، ،1ط  حسين،صدام ( 2007عبود مصطفى عبود )

ا ھا الداخلية وسياساتھورية الصعبة، إيران في تحوالتھالجم .(2006)عتريسي طالل 
  الساقي، رلبنان، دابيروت: ط، اإلقليمية، 
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 .، العراقتحليلية في االصول والنشأة، دراسة العالقات الدولية .(2010علي عودة ) العقابي،

تحدي نووي إيراني حقيقة أم وهم؟ دراسة علمية قانونية واقع برامج . (2013) العكلة وسام الدين
 ، سوريا: دار سوريا الجديدة للطباعة والنشر،إيران النووي وتداعياته اإلقليمية والدولية

النووي اإليراني، حلقة من حلقات الحرب النفسية الدائرة  الغموض .(2012)العلكة وسام الدين 
 .والدول الغربيةبين إيران 

العالقات اإليرانية األمريكية بعد النصف الثاني من القرن  (.2017عليان محمود عليان. )
 .المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واإلقتصاديالعشرين. 

 .دراسات االستراتيجية، القاهرة، مركز الخليج للالبرنامج النووى اإليرانى .(2004عمر الحسن )

اصول البحث العلمي في العلوم  2015)( نرجس حسين زاير لعقابي، طه حميد حسن واالعنبكي
 .منشورات ضفاف دار األمان السياسية

الوافى للطباعة  دار، العولمي وانهيار االمبراطورية األمريكية اإلرهاب (2006) هارون فررغلي
 .والنشر، القاهرة

 .العربية الوحدة دراسات مركز ،بيروت ،األمريكية اإلمبراطورية مأزق  .(2008) الغريب فنسان

والمحافظيـة السياسة الخارجية األمريكية بـين مدرسـتين: الواقعيـة  (2008)هادي  قبسي،
 للعلوم.الدار العربية  بيروت: ،1ط  .الجديـدة

 الَنووي رؤيةاالتفاق  بعد إيرانالسياسة األمريكية تجاه  .(2018) كناتو حسن يوجلقليج بورغرا 
 .مركز سيتا، تركيا تركية

حيازة إستخدام األسلحة النووية على ضوء أحكام القانون (، 2005محمود حجازي محمود )
 .، القاهرة: مطبعة العشريالدولي

النــووي اإليرانــي آفــاق األزمــة بــين التســوية البرنــامج  .(2005محمــود، إبــراهيم أحمــد )
  .واالستراتيجيةالقاهرة: مركز الدراسات السياسية  ،1ط  الصــعبة ومخــاطر التصعيد.

 ،1. طساسـيةالمفـاهيم والحقـائق األ: االسـتراتيجية والسياسـة الدوليـة .(1985مقلـد اسماعيـل )
  .مؤسسات االبحاث العربية بيروت:



118 

 الكويت  السالسل،دار  ،مقارنةدراسة تحليلية  الدولية،نظريات السياسة ( 1987)مقلد اسماعيل 

ترجمة: حسين حيدر الناشر عويدات للنشر  الخارجية األمريكية السياسة .(2015لوفايفر ) مكسيم
  .األولى الطبعة: بيروت-والطباعة 

. مركز عهد الرئيس أوباما اإليرانية فيالعالقات األمريكية  .(2015)الموساوي عبد الحميد العيد 
 .جامعة بغداد، الدراسات اإلستراتيجية والدولية

الجديدة في سياسة تركيا الخارجية لحزب العدالة  التوجهات. (2008النعيمي لقمان عمر )
 .107ص مركز الدراسات اإلقليمية،: الموصل والتنمية،

السياسة الخارجية األمريكية بين مدرستين: الواقعية والمحافظية الجديدة   .(2008) هادي قبسي
 .للعلومالدار العربية  بيروت:

، اإلسرائيلية من منظور الجدل حول الهوية التركية-العالقات التركية .(2000) هاكان يافوز
 . مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي

 دراسات الوحدة العربية، بيروت، ،1982-1945ة أمريكا والوحدة العربي .(1989هالل، علي )

 ثالثا: الرسائل واالطروحات

 اإلماراتموقع مركز  ؟“ األوسطما الذي يجري في الشرق ( ” 2008سف احمد ),احمد يو
  .للدراسات والبحوث االستراتيجية

 دكتوراه، جامعة القاهرة ، رسالةاالزمة إدارةدور المفاوضات في (. 2010) والءالبحيري، 

ترامب تجاه الشرق  دارةالتوجهات المحتملة للسياسة  الخارجيةإل .(2016ابراهيم ) ،حسام
 ، المستقبل لالبحات والدراسة المتقدمةاألوسط

على عملية صنع القرار في  ةيكياألمر تأثير السياسة الخارجية   .(2012رياض ) حمدوش
رسالة دكتوراه في العالقات الدولية ،   2001.سبتمبر 11بعد أحداث  األوروبي اإلتحاد

 جامعة مستوري، قسنطينة 

ية تجاه دول مجلس التعاون يرانالسياسة الخارجية اإل". (2014) نمر فهد أحمد الخزاعلة
 رسالة ماجستير،جامعة آل البيت: معهد بيت الحكمة،  "،الخليجي العربي



119 

-1991ي يراناتجاه أزمة البرنامج النووي اإل ةيكياألمر السياسة  .(2013، هاشم أجريد )الخوالدة
  .، عماناألوسطرسالة ماجستير جامعة الشرق  .(2012

 .عمان األهلية للنشر والتوزيع، ترجمة مالك عباس، ما وراء السالم، .(1995) نيكسونريتشارد 

القومي  األمن وانعكاسات علىي يرانالبرنامج النووي اإل .(2011)حسين  ،الهاديعبد 
  .جامعة رغزة ماجستير،رسالة  ،اإلسرائيلي

يه وانعكاساتها على امن الخليج العربي يرانه اإليكياألمر زمه األ  .(2012عبداهلل سعد ) العتيبي
 .األوسطرسالة ماجستير جامعة الشرق  (،1997/2011)دولة الكويت دراسة حاله )

ي، حلقة من حلقات الحرب النفسية الدائرة يرانالغموض النووي اإل. (2012)العلكة وسام الدين 
  .والدول الغربية إيرانبين 

: دراسة حالة البرنامج النووي إيراناتجاه  ةيكياألمر السياسة الخارجية  .(2013رغربي مريم )
  .رسالة ماجستير، جامعة الجزائر .ييراناإل

ي وانعكاساته على العالقات يرانالملف النووي اإل .(2016) وقمادي، نوال عمار، فرحاني  
، رسالة ماجستير منشوره، جامعة العربي التبسي /تبسه، كلية الحقوق ه السعوديهيكياألمر 

 .السياسيةوالعلوم 

وانعكاساتها  إيرانتجاه  ةيكياألمر التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية  .(2014قاسـم أمينة )
 .الجيلبلي بونعامةخميس مايانة، الجزائرجامعة  رسالة ماجستير، على دول المنطقة،

، ييرانوازمة الملف النووي اإل إيرانتجاه  ةيكياألمر السياسة الخارجية  .(2007القرم، امنة )
 .رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين

الملف النووي  إدارة"دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في  .(2013) عبد الوهاب لوصيف
 الجزائر.جامعة لخضر باتنة،  ،رسالة ماجستير، ي"يراناإل

احداث للحادي عشر من سبتمبر على السياسة الخارجية  أثر .(2007)مروة  مصطفى،
 اإلسكندرية.جامعة  ماجستير،رسالة  ،األوسطفي منطقة الشرق  ةيكياألمر 



120 

رسالة ماجستير،  ،ييراناإلامن الخليج العربي والتحدي النووي  .(2011، عبد اهلل )المطيري
 .عمان ،األوسطجامعة الشرق 

-2001ة يسرائيلاإلالمشروع النووي على السياسة الخارجية  أثر .(2013) الخريشيندين 
 .اربد ، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك،2012

ي وأثره على توجهات السياسة يرانالبرنامج النووي اإل .(2012) فالح سعد مجبل ،الهبيدة
 .، عماناألوسطجامعة الشرق  رسالة ماحستير، ،2012-2003ة الكويتيالخارجية 

بعد  ةيكياألمر التوظيف السياسي لالرهاب في السياسة الخارجية  .(2012وئام محمود سليمان )
 .رغزة االزهر،رسالة ماجستير، جلمعة  ،2008-2001احداث الحادي عشر من سبتمبر 

 الدوريات رابعا:

ة"، يسرائيلاإلي بين العقوبات الغربية والتهديدات يران"الملف النووي اإل .(2012سعد ) ابن نامي،
 .93-91، ص16، المجلد 59، العدد دراسات شرق أوسطيةمجلة  األردن:

، القاهرة، يةإيرانمجلة مختارات حساباتها مع إسرا ئيل  إيرانهل تعيد  .(2003) أبو الفضل، محمد
 .4مجلد،30العدد،

مجلة  ية والموقف المتناقض للغرب"،يران( "التكنولوجيا النووية السلمية اإل2010)أبو ناصر عدنان 
 .101العدد ، اإلسالميةالوحدة 

ي في اإلقليم، مركز الخليج للدراسات يرانقمة الرياض وآفاق الدور اإل .(2017) سيد أحمد أحمد
 ى، العدد الثالث، األول، السنة يةيرانمجلة الدراسات اإلية، يراناإل

المركز العربي لألبحاث ودراسة ية. يران(. محد دات السياسة الخارجية اإل2018) عائشةسعد، آل 
 نوفمبر. -29. السياسات

الشرق  إلىمن االحتواء المزدوج  ةيكياألمر في الحسابات االستراتيجية  إيران .(2008) يوسفايمن 
-149ص ص  11عدد 9مجلد  مجلة اتحاد الجامعات العربية لالبحاث،الجديد،  األوسط
181 



121 

بين  ترامب:ية في عهد الرئيس دونالد يراناإل ةيكياألمر ازمة العالقات  .(2018)، محمود البازي
 .األولالعدد  يةإيرانمجلة مدارات احتمالية المواجهة والنزعة نحو التفاوض 

ي وأمن يرانالنووي اإلالبرنامج . (2009رغــازي صالــح والصمادي فايز عبد المجيد) ملحـــمبنـــي 
 3عدد  15مجلد  ،مجلة المنارة ،)دراسة تحليلية( الخليج العربي

، 88، العدد دراسات عالميةية، يرانالنووية والثقافة االستراتيجية اإل سلحةاأل .(2009) جنيفر كنيبر
 .اإلماراتمركز 

 الباحث جلةموتداعياتها االقليمية  إيرانتجاه  ةيكياألمر فاق السياسة  (2013علي حسين ) حيدر
   4عدد  3مجلد  ،والسياسية القانونية العلوم في االكاديمي

 مجلة العلوم  السياسةـترانب /  إدارةفي ظل  الخارجية األمريكيةالسياسة  .(2018جمال ) خالد،
  7عدد  3مجلد

مجلة ، 2019-2000ي "يرانتجاه الملف النووي اإل ةيكياألمر السياسة  .(2019هالة ) دودين،
 2عدد  14، مجلد النهضة

 العدد،، السياسة الدوليه.. تفاعالت بال تقدم، .ي يران( الملف النووي اإل2010راشد، سامح )
 126ص45المجلد ، 179

 حزيران  15عدد  مجلة الفكر،االتفاق النووي في االستراتيجية التركية،  .(2017اسماعيل ) زروقه

المستجدات  والتطور ،النشاه ى،يراناإلالنشاط النووى ( “2005عبد المنعم محمد نور الدين )
  .جامعة القاهره( ،)مركز الدراسات الشرقيه ،العدد السابع ،يهإيرانسلسلة قضايا  ،“السياسيه 

مركز ي، الملف السياسي، يرانواوربا والملف النووي اإل إيران(، 2012العبيدي سرمد عبد الستار )
 .أيار 1، جامعة بغداد، عدد دراسات دولية

 مجلة، دونالد ترامب إدارةفي ظل  إيرانتجاه  ةيكياألمر السياسة الخارجية  .(2018) يحي بن عتيقة
 259-244ص ص  2عدد 4مجلد  ـالسياسية والعلوم الحقوق في البحوث

 ،مجلة السياسة الدولية، ”المواجهة إلى.. من المهادنة إيرانأمريكاـ   .(2018) عبد العاطي عمرو
 .214العدد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/668
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/668
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/668
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/668
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/668
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/668
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/668
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/668
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/668
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/668
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/668
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/668
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/668
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/668
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/67538#72769
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/67538#72769
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/67538#72769
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/67538#72769
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/67538#72769
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/187
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/187
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/187
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/187
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/187
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/187
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/187
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/187
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/187
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/187
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/187
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/187


122 

 الرشيد.، دراسات خاصة لموسوعة ية العسكرية التقليديةإيرانالقدرات  .(2020علي ) الغالب

  .األولالعدد  ،يةإيرانمجلة مدارات ، األوروبي دبلومساية التقارب إيران .(2018) هية ،رغربي

مجلة السياسة ، ”يرانمواقف وخيارات القوى الكبرى الحليفة إل“  .(2018الغنيمي عبد الرؤوف )
  .214، العدد الدولية

ستراتيجية اليد الممدودة للرئيس  .(2009) اللند نيكوالس مارتين مجلة  ،أوباماواشنطن طهران وا 
 كلية العلوم السياسية جامعة بغداد. (،39-38) العدد العلوم السياسية،

، والدوافع والدالالت االستراتيجيةي: التطورات يرانالبرنامج النووي اإل .(1998)احمد ابراهيم  محمود
 .131، القاهرة عدد الدولية مجلة السياسة

أ  مجلة النهرين النووي،يةبعد توقيع االتفاق يراناإل ةيكياألمر العالقات  .(2018)، مثنى المهداوي
 6العدد 

، يةإيرانمختارات  الخليج،ي متغير جديد في معادلة امن يرانالملف النووي اإل. (2007) سامح همام
 .76د األهرام العد مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية

، جامعة مجلة العلوم السياسيةالبنيوية العصرية في العالقات الدولية،  .(2008) نوري النعيمي
 2871، 99بغداد، العدد 

 المراجع باللغة االنجليزية خامسا: 

Adam Tarock (2016) The Iran nuclear deal: winning a little, losing a lotThird World 

Quarterly Volume 37, - Issue 8 

Anak Agung Banyu Perwita)2020) U.S. Foreign Policy Towards Iranian Nuclear Threat 

from Bill Clinton to Donald Trump Administration Insignia Journal of 

International Relations Vol. 7, No.1, pp, 17-44 

Ariyawansa, H.L.R. (2017). The US policy towards Iran’s Nuclear Enrichment. 1st 

International Studies Students’ Research Symposium-2017 (ISSRS 2017) 

,Department of International Studies, Faculty of Social Sciences, University of 

Kelaniya, Sri Lanka. p.25. 

https://www.tandfonline.com/author/Tarock%2C+Adam
https://www.tandfonline.com/toc/ctwq20/current
https://www.tandfonline.com/toc/ctwq20/current
https://www.tandfonline.com/toc/ctwq20/37/8


123 

China's Five Principles for a Comprehensive Solution of the Iranian Nuclear Issue, 

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 19/2/2014. (A: 

10/9/2015) 

Dabbous Aldasam(2013), Relations Between the U.S. and Iran. Master, U.S. Army 

War College 

Garver, JW (2013) China–Iran relations: cautious friendship with America’s 

nemesis. China Report 49(1): 69–88 

Hill.Christopher  (2003 The Changing Politics of Foreign Policy) Hampshire, UK: 

Palgrave Macmillan, . 

lrisn Marian, Elue Frank. ( 1995)U. S. Foreign Policy, (New York Chieago 

Sanfranseiseco Atinta),   

Joseph Cirincione, Jon Wolfsthal and Miriam Rajkumar,(2005) "Iran," in Deadly 

Arsenals: Nuclear, Biological, and Chemical Threats (Washington, DC, Carnegie 

Endowment for International Peace, 2005), p. 298 

Karakaya , M.( 2013) Iran’s Nuclear Programme and Its implication  on 

International Security, MSC, Dokuzeylul University , Turkey 

Katzman Kenneth & Kerr, Paul (2018( Iran Nuclear Agreement and U.S. Congressial 

Report. 

Kenneth Katzman(2019) Iran: Internal Politics and U.S. Policy and Options, CRS. 

Kenneth Katzman, (2014)«Iran: U.S. Concerns and Policy Responses, Congressional 

ResearchService» ,. 

Kenneth Katzman,Kathleen J. McInnis &Clayton Thomas (2020) U.S.-Iran Conflict and 

Implications for U.S. Policy, Congressional Research Service  

Kerr,Paul (2009) Iran’s Nuclear program :Status ,Congressional Research Service 

Kibariglu Mustafa ( 2007( Iran’s Nuclear Ambitions from a Historical Perspective and 

the Attitude of the West Middle Eastern Studies, Vol. 43, No. 2, ,  



124 

Kozhanov Nikolay A. (2011) U.S. ECONOMIC SANCTIONS AGAINST IRAN: UNDERMINED 

BY EXTERNAL FACTORS , Middle  East Policy , Vol 18 No. 

Lal, Shohan (ed), 2006, Perspectives on current Affairs, New Delhi: Natraj 

Publishers, Publication Division, Dehradun. 

Matthew Kroeni  ( 2018) The Return to the Pressure Track: The Trump Administration 

and the Iran Nuclear Deal, Diplomacy & Statecraft  

McCain, Chase,(2015) "The History of US-Iran Relations and its Effect on the JCPOA 

Negotiations"Independent Study Project (ISP) Collection. 2241.  

Milner HV ,  Tingley D  ( 2015)The domestic politics of American foreign policy  

American foreign policy   books.google.com 

Naji Saeid & Jayum A. Jawan( 2011), US-Iran Relations in the Post-Cold War 

Geopolitical Order, Asian Social Science Vol. 7, No. 9; 

Nazir Hussain (2015) ‘US-Iran Relations: Issues, Challenges and Prospects’ Policy 

Perspectives, vol.12, no.2, 2015, pp.29-47.  

Paul K. Kerr and Kenneth Katzman  ( 2019)Iran Nuclear Agreement and U.S. Exit 

African Journal of Law, Political Research and Administration Volume 2, Issue 

2.pp. 1-15 

Robert Einhorn, R. N. (2019,).Constraining Iran's Future Nuclear 

Capabilities. Retrieved April 30,2021, from Brookings University: 

https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2019/03/FP_201903 

21_nuclear_capabilities_WEB.pd 

Paul K. Kerr and Kenneth Katzman  ( 2019)Iran Nuclear Agreement and U.S. Exit 

African Journal of Law, Political Research and Administration Volume 2, 

Issue 2.pp. 1-15 

Sagan, S. (2006) How to keep the Bomb from Iran  Foreign affairs, Vol 100 No. 163 

Sahimi Muhammad. (2004)“Iran’s Nuclear Program, Part-V” Payvand’s Iran News, 

December 22,  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kozhanov%2C+Nikolay+A
https://www.tandfonline.com/author/Kroenig%2C+Matthew
https://www.tandfonline.com/toc/fdps20/current
https://scholar.google.com/citations?user=y-Vnb9cAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=QC5BwP0AAAAJ&hl=en&oi=sra
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=urtKCAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Milner+%26+Tingley,+2015++foreign+policy&ots=PR2rrX8MU8&sig=DDPoLRHYgP7b7c9tx0tAG4iEfDQ
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=urtKCAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Milner+%26+Tingley,+2015++foreign+policy&ots=PR2rrX8MU8&sig=DDPoLRHYgP7b7c9tx0tAG4iEfDQ
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=urtKCAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Milner+%26+Tingley,+2015++foreign+policy&ots=PR2rrX8MU8&sig=DDPoLRHYgP7b7c9tx0tAG4iEfDQ
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=urtKCAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Milner+%26+Tingley,+2015++foreign+policy&ots=PR2rrX8MU8&sig=DDPoLRHYgP7b7c9tx0tAG4iEfDQ
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=urtKCAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Milner+%26+Tingley,+2015++foreign+policy&ots=PR2rrX8MU8&sig=DDPoLRHYgP7b7c9tx0tAG4iEfDQ


125 

Sahimi, M (2004). Iran's Nuclear Program. Part I: Its History, Online Article, Payvand 

Iran News. 

Samuel-Azran, Amit Lavie-Dinur and Yuval Karniel (2013) Narratives used to portray 

in-group terrorists: A comparative analysis of the Israeli and Norwegian 

press,Media, War & Conflict, Vol. 8(1) 3–19 

Pieper, Moritz Alexander (2015) Perspectives on the Iranian Nuclear Programme: 

Analysing Chinese, Russian, and Turkish Foreign Policies. Doctor of Philosophy 

(PhD) thesis, University of Kent, Brussels School of International Studies 

Quillen  Chris (2002)  Iranian Nuclear Weapons Policy: Past, Present  and possible 

future , Middle East Review of International Affairs, vol6 No. 

 سادسا: المواقع االلكترونية

متاح على  "،األولي الجزء يرانوالبرنامج النووي اإل إسرائيل" معتز قطب،
 http://group73historians.com الرابط،

على  ،الخليجكيف سيؤثر انسحاب ترامب من االتفاق النووي على امن ( 2018االشايع خالد)
 /http// raseef22.com/politicsالرابط االتي :

ي رهن بكفاءة إيران"بعد انسحاب أمريكا: مستقبل االتفاق النووي ا (2018)فاطمة  الصمادي 
 http://studies.aljazira.net ة"، متاح على الرابط،األوروبياإلجراءات 

الخليجي،  األمني .. بين الصعود وتهديد يران( البرنامج النووي اإل2013لواحد سيد)عزت عبد ا
 .http;// www. Moheet االتي:على الرابط  مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية،

Com 

ية: تطوره وتأثيره على موازين القوى اإلقليمية، يران(: برنامج الصواريخ اإل2016) القادر عبدنزار 
 http://cutt.us/QJWTR.2016يوليو  7الدفاع الوطني اللبناني، مجلة 

Pollack, Kenneth M.. (2012) Security in the Persian Gulf: New Framework for the 

Twenty-first Century. Brookings Middle Eas 

thttp://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2012/6/middle-

eastpollack/middle_east_pollack.pdf. Accessed on 24 March 2021 

http://group73historians.com/
http://studies.aljazira.net/


126 

Sahimi, Muhammad. (2004) Iran’s Nuclear Program. Part V.” Payvand’s Iran News.  

http://www. ayvand.com /news/04/dec/1186.html (accessed Jan. 23, 2021). 

Wang Yi  (2015) Raises Four-point Proposal on Negotiation on Iranian Nuclear Issue, 

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 

www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/jks_665232/jkxw_665234/t112

9941.shtml 

Harold Pachios,(2015)Let’s look at China’s role in the Iran nuclear deal, The Hill, 

21/8/2015. (A:10/9/2015) 

http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/251657-lets-look-at-chinas-role-

in-the-iran-nuclear-deal 

Sahimi, Muhammad. (2004) Iran’s Nuclear Program. Part V.” Payvand’s Iran News.. 
http://www. ayvand.com /news/04/dec/1186.html (accessed July 23, 2020). 

بين الثابت والمتغير في  األوسطفي الشرق  ةيكياألمر اإلستراتيجية ( 2019) خالد هاشم محمد
من خالل الرابط الديمقراطى العربى، برلين، المركز  عهد ترامب،

 https://bit.ly/3jyGqJ1 التالي:

 

http://www/
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/jks_665232/jkxw_665234/t1129941.shtml
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/jks_665232/jkxw_665234/t1129941.shtml
http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/251657-lets-look-at-chinas-role-in-the-iran-nuclear-deal
http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/251657-lets-look-at-chinas-role-in-the-iran-nuclear-deal
http://www/
https://bit.ly/3jyGqJ1

