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تعد إٌران واحدة من اكبر الدول اإلقلٌمٌة فً منطقة الخلٌج العربً إلى جانب العراق والمملكة العربٌة السعودٌة •
ودورها اإلقلٌمً فقد أصبحت محط أنظار واهتمام العالم وهذا األمر مكنها من  الجٌوبولتٌكًوبحكم موقع إٌران 

(  1974)تبوء مركز متمٌز وجعلها تإدي دورا مهما فً النظام اإلقلٌمً فً عهد شاه إٌران محمد رضا بهلوي 
للدفاع عن المصالح األمرٌكٌة فً منطقة الشرق األوسط على حساب ( شرطً الخلٌج)حٌث لعبت إٌران دور 

حالت دون ذلك بل وأدت إلى عزل إٌران ( 1988_1980)جارتها الدول العربٌة غٌر إن الحرب مع العراق عام 
والتً ( 1991_1890)وانقسام الصف العربً وتدهور عبلقاتها مع الدول الغربٌة وتعتبر أزمة الخلٌج الثانٌة عام 

شهور بمثابة الفرصة الهامة لكسر حالة العزلة واالنفتاح اإلٌرانً على الدول العربٌة  7تمثلت باحتبلل الكوٌت لمدة 
والغربٌة تمهٌدا الستعادة إٌران دورها ووزنها على المستوٌٌن اإلقلٌمً والدولً وقد اتسمت العبلقات الخلٌجٌة 
اإلٌرانٌة بالتشابك والتعقٌد بالرغم وجود العدٌد من أوجه العبلقات االقتصادٌة والتجارٌة ذات الوزن الهام بٌن 
الطرفٌن ظلت العدٌد من المسائل العالقة تطبع العبلقة بنوع من التؤزم إذ ظلت قضٌة احتبلل الجزر اإلماراتٌة 

الثبلث احد أهم البنود الثابتة فً البٌانات الختامٌة  الجتماعات المجلس األعلى لدول مجلس التعاون الخلٌجً إال إن 
البرنامج النووي اإلٌرانً طغى فً الفترة األخٌرة على ما عداه من قضاٌا باعتباره ٌعطً إٌران بعدا استراتٌجٌا 

وحٌوٌا وبالتالً موضوعا غٌر قابل للمساومة ألنه ٌمثل مطلبا قومٌا على المستوى الرسمً والشعبً اإلٌرانً فٌما 
شكل للدول الخلٌجٌة مصدر قلق وتوجس للعدٌد من االعتبارات ألنه ٌجعل مٌزان القوى فً صالح إٌران بامتبلكها 

البحرٌن والكوٌت )سبلحا استراتٌجٌا مهما تضم منطقة الخلٌج العربً كبل من دول مجلس التعاون الخلٌجً الست 
إضافة إلى كل من إٌران والعراق وقد تحولت منطقة الشرق األوسط فً ( واإلمارات وعمان وقطر والسعودٌة

اآلونة األخٌرة إلى واحدة من أكثر بإر العالم أهمٌة وذلك بسبب وجود البترول وهو المصدر الرئٌسً إلمدادات 
الطاقة للعالم كما تعتبر العبلقات األمرٌكٌة اإلٌرانٌة والصراع العربً اإلسرائٌلً وما أحدثه االحتبلل األمرٌكً 
للعراق من تداعٌات إقلٌمٌة وداخلٌة فً ظل انتقال مركز هذا الصراع التارٌخً باتجاه أسٌا شرقا وتحدٌدا منطقة 

الخلٌج العربً حدٌثا مع تنامً احتماالت المواجهة العسكرٌة بٌن إٌران والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وإسرائٌل بما 
 ٌهدد بالمقابل وقف تصدٌر النفط من مضٌق هرمز االستراتٌجً

 



 إشكالٍت البحث
 



 إشكالٍت البحث
منذ الشهور األولى النتصار الثورة اإلٌرانٌة وحتى الٌوم تمثل إٌران خطراً حقٌقٌا على أنظمة  

وتنبع مصادر الخطر من شهٌة القادة إلٌرانٌٌن الى . الحكم فً دول او دوٌبلت الخلٌج العربً

تصدٌر ثورتهم الى الخارج وعلى وجه الخصوص البلدان المجاورة ولم تفلح كل القواعد 

العسكرٌة األمرٌكٌة فً دول الخلٌج فً تبدٌد مخاوف زعماء هذه البلدان من الجار الشرقً 

ورغم نفً . السٌما بعد ان أصبح واضحاً للجمٌع ان اإلٌرانٌٌن ٌمتلكون مشروعاً نووٌا جاداً 

ٌضل المشروع النووي . اإلٌرانٌٌن المتكرر للتهم الموجه إلٌهم بالسعً المتاك سبلح نووي

 :  االٌرانً مصدر قلق للخلٌج والسإال الذي ٌسعى هذا البحث الى اإلجابة عنه

 ما هً تؤثٌرات المشروع النووي اإلٌرانً على العبلقات اإلٌرانٌة الخلٌجٌة؟



 منهجٍت البحث
 



 منهجٍت البحث
وفً حٌن ٌعتمد . المنهج الكمً والمنهج النوعً: هناك منهجان رئٌسٌان للبحث فً حقل العلوم اإلنسانٌة 

المنهج الكمً على المعطٌات اإلحصائٌة والرقمٌة التً ٌحاول من خبللها اثبات او نفً فرضٌات تتعلق 

 .بمجال تلك االحصاءات
وباالستناد الى . ٌعتمد المنهج النوعً على نظرٌات وطروحات أكادٌمٌة سبق لها وان تناولت موضوع البحث

وعلٌه . تلك النظرٌات والطروحات ٌحاول هذا المنهج استنباط فرضٌات تثري موضوع البحث بنتائج جدٌدة

فؤن بحثً هذا ٌعد بحثاً نوعٌا وذلك ألنه ٌسعى الى تحلٌل العبلقات اإلٌرانٌة الخلٌجٌة ومد تؤثرها بالمشروع 

وٌحاول البحث، على ضوء هذه . النووي اإلٌرانً على أساس نظرٌة الواقعٌة الجٌدة فً العبلقات الدولٌة

ولتكوٌن . النظرٌة الخروج بتحلٌل شامل للمشكلة والتنبإ بما قد تإول الٌه العبلقات المتوترة بٌن الطرفٌن

المحور : صورة شاملة عن الموضوع وابعاده ارتؤٌت ان ابحث المشكلة من خبلل ثبلث محاور رئٌسٌة وهً

السكر والمحور السٌاسً والمحور االجتماعً وبذا ٌشمل البحث ثبلث مفاصل أساسٌة تجمع بٌنهما فً االخر 
 خاتمة تلخص اهم تؤثٌرات المشروع النووي اإلٌرانً على العبلقات اإلٌرانٌة الخلٌجٌة 



 اإلطار النظزي
 

 



 اإلطار النظزي
تنطلق هذه الدراسة من رإٌة النظرٌة الواقعٌة فً العبلقات الدولٌة إذا إن العبلقات بٌن الدول تبنى على  

لتعزٌز الدول قوتها فإنها ( مورغن ثاو)المصالح وان الدول تسعى لتحقٌق مصالحها بامتبلك القوة كما عرفها 
تمٌل إلى انتهاج سٌاسة توازن القوى حتى تحقق المزٌد من قوتها لتحقٌق مصالحها وحٌث إن القوة العسكرٌة 
احد عناصر القوة التً تسعى الدول المتبلكها فان الدول تدخل فً ما ٌسمى بمعضلة األمن حٌث إن محاولة 
دول تقوٌة نفوذها بامتبلك قوة عسكرٌة فان ذلك ٌدفع إلى إن تقوم دول مجاورة أخرى السعً المتبلك قوة 
عسكرٌة تدخل الدول فً سباق تسلح مما ٌدفع إلى التوتر بٌن الدول وان امتبلك القوة العسكرٌة ٌدفع الدول 
النتهاج سٌاسة الردع لمنع الدول التً تمتلك السبلح النووي من استعماله ودول الخلٌج العربً بحاجة إلى 
تبنً سٌاسة ردع مقابلة لمواجهة حصول إٌران على القوة النووٌة وإما حالة توازن القوى فإنها تإدي إلى 
استقرار التفاعبلت السٌاسٌة الدولٌة وعدم توازن القوى ٌإدي إلى نشوب الصراعات والحروب إما لتحقٌق 

مصالح وأهداف توسعٌة أو طلبا الستعادة حالة التوازن لذا فان توازن القوى ٌبدو وكؤنه قانون داخل العبلقات 
الدولٌة وهناك ما ٌسمى بالتوازن النووي وهً حالة ال ٌملك فٌها أي طرف تدمٌر الطرف األخر خوفا من 

التدمٌر المتبادل وال ٌتطلب ذلك تكافإ عددي ولكن وجود الحد األدنى ٌعد كافٌا لحدوث هذا التوازن وقد ٌنشا 
 هذا التوازن فً غٌاب توازن القوى وعلى الرغم من ذلك فانه ٌإدي إلى نوع من االستقرار فً حالة توفره 

 



 فزضٍت البحث
 



 فزضٍت البحث
 

ٌنطلق هذا البحث من فرضٌة مفادها إن 
البرنامج النووي اإلٌرانً ٌهدد امن الخلٌج 
العربً وٌدخل المنطقة فً سباق تسلح فً 
منطقة الخلٌج قد ٌشكل عبئا اقتصادٌا على 

 .هذه المنطقة
 



 المبـــــحث األول
 



 اإلٌزانٍت –الؼالقاث الخلٍجٍت 
 

 



 اإلٌزانٍت –الؼالقاث الخلٍجٍت 
منذ الفتح اإلسبلمً كانت هذه المنطقة وهً منطقة الخلٌج العربً وشبة الجزٌرة  

العربٌة ومنطقة ببلد فارس عبارة عن منطقة جغرافٌة واحدة ضمن الدولة اإلسبلمٌة 
فً كافة العصور فؤصبح هناك تواصل حضاري وثقافً وتجاري بحكم التجاور 
الجغرافً بٌن هذه المناطق وبعد إن انهارت الدولة العثمانٌة والدولة الصفوٌة وتم 
االحتبلل من قبل البرٌطانٌٌن وما خلفه هذا االستعمار من خبلفات حدودٌة إلى هذا 

 . الٌوم بدت مبلمحه ماثلة أمامنا

على الرغم من هذه الخبلفات أال إن العبلقات االقتصادٌة والتجارٌة تشهد انتعاشاً 
كبٌراً كما إن العبلقات السكانٌة بٌن الدول هذه المنطقة حٌث ٌتواجد عائبلت خلٌجٌة 
من أصول فارسٌة وكذلك ضمن النسٌج االجتماعً للمجتمع اإلٌرانً غوائل ذات 

 .أصول عربٌة حالٌاً 



 المطلب األول
 



 قـــىة إٌزان الؼسكــــزٌت
 

 



 قـــىة إٌزان الؼسكــــزٌت
ال تقل ( 30/11/1971)برزت إٌران كقوة عسكرٌة ضاربة أساسٌة لحماٌة استقرار أنظمة دول الخلٌج جنوباً عندما أرسلت لعمان قوات عسكرٌة فً  

 كاتعن خمسة أالف مع طائرات هٌلوكوبتر لمقاتلة ثوار الجبهة الشعبٌة لتحرٌر ظفار مع التهدٌد بؤن إٌران ستحتل إي إمارة تقع تحت سٌطرة حر
 (.2002:18، المبٌض )ٌسارٌة 

إال انه بعد مجً الثورة اإلسبلمٌة ومحاولة إٌجاد مناطق نفاذ إٌرانٌة على الحدود ( 1975)لم تسحب القوات حتى بعد إخماد الثورة فً نهاٌة عام 
 .(2002:34، العٌد روس(السعودٌة والٌمن مثل خلق لدول الخلٌج العربً

ؤمن الخلٌج ة بكانت للشاه عبلقات مشتتة مع األنظمة العربٌة العرٌقة للغرب كاألردن والغرب والسعودٌة وكان ٌتوقف معها فً كثٌر من المواضٌع المتعلق
-1962)وكذلك مع أمرٌكا والغرب وقد قام بمحاربة الشٌوعٌة ونظام عبد الناصر وقد قام بالدعم العسكري للملكٌن فً الٌمن الشمالً ما بٌن عامً 

لنظام م المواجهة القوات المصرٌة إذا إن الشاه لم ٌحترف بالنظام الجمهوري عندما قدم عوناً عسكرٌاً لؤلمام البدر المخلوع الستعارة عرشه واته( 1970
 (1979:116شاكر، )الجمهوري بؤنه ادخل الروس والشٌوعٌٌن الى منطقة الشرق األوسط وأشاع الفوضى فٌها 

د من عد أرادت إٌران إن تتبع سٌاسة توسعٌة فً منطقة الخلٌج العربً مقٌدات تمد نفوذها إلى الخلٌج العربً وبخاصة الكوٌت والبحرٌن وصار ٌنتحل
 (1979:117شاكر، (اإلٌرانٌٌن إلى هاتٌن المنطقتٌن إال إن الكوٌت قد انتبهت إلى هذا الخطط فوقفت فً وجه هذا التوسع 

على  دل وعندما قررت انكلترا االنسحاب من المنطقة رغبت إٌران فً إن تخلخلها فً السٌطرة وتطلعت فً ضم البحرٌن إلٌها لكن االستفتاء الذي جرى
عادت   نهاالرغبة فً االستقبلل و الحرٌة وإعبلن قٌام دولة البحرٌن واضطرت إٌران لبلعتراف بها االستقبلل وكانت بٌن الدولتٌن عبلقات سٌاسة ولك

بٌر فً الكفاحتلت ثبلث جزر فً الخلٌج العربً وهً طنً الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى األخٌرة منها تنتج البترول ولقد كانت لهذا االحتبلل حداة 
نضمام االالببلد العربٌة كافة  فقطعت العراق عبلقاتها السٌاسٌة مع إٌران وسحبت لٌبٌا أرصدتها من المصارف االنكلٌزي ورفضت إمارة رأس الخٌمة 

الخلٌج العربً فً إلى اتحاد اإلمارات العربٌة إال إذا قطعت الدولة الجدٌدة عبلقاتها مع إٌران ولكن عادت وانضمت إلى االتحاد ولم تغٌر إٌران سٌاستها 
 (1979:119، شاكر)

حٌث ٌقع جزء مهم من إٌران جنوبا على الخلٌج ( الجرف القاري)ومن القضاٌا التً عملت على توتر العبلقات اإلٌرانٌة الخلٌجٌات مسؤلة الحدود البحرٌة 
وأبار زر العربً فً مقابل دول الخلٌج العربٌة على الضفة الغربٌة للخلٌج وهناك حدود بحرٌة لكبل الطرفٌن  وهً غٌر محدودة حتى أالن من ضمنها ج

عبر العصور حتى ٌومنا هذا وقد شابت العبلقات الخلٌجٌة والعربٌة مع إٌران مشكبلت منذ أٌام الشاه  المتشاطئةنفطٌة وثروة سمكٌة وتجارة دولٌة للدول 
اضر ال الحوكان ٌفترض إن تحدد الحدود البحرٌة بعد قٌام الثورة اإلسبلمٌة فً إٌران وان تتم تسوٌة المشكبلت األخرى بٌن الطرفٌن لكن حتى وقتنا 

انب الجتزال المشكلة قائمة تنتظر الحل بالتراخً أو بالتغاضً وتثٌر دول الخلٌج العربٌة هذا الموضوع بٌن الحٌن واألخر دون إن تجد جدٌلة من 
 (2010، التمٌمً )اإلٌرانً 



 المطــــلب الثــــانً



 األطماع اإلٌزانٍت فً الخلٍج الؼزبً فً ػهذ الشاه
 

 



 األطماع اإلٌزانٍت فً الخلٍج الؼزبً فً ػهذ الشاه
لعربٌة ة اٌبدو إن الموقف العربً تجاه األطماع اإلٌرانٌة لم ٌكن من القوة بشكل ٌودع إٌران عن تصرفاتها فعندما عرضت موضوع البحرٌن على الجامع 

وكل ما فعلته الدول لعربٌة هو الدفاع ، فؤن العرب لم ٌتفقوا على رأي موحد وحاسم ضد األطماع اإلٌرانٌة،(1954)وتمت إحالته إلى الجنة السٌاسٌة عام 
وتكذٌب الصٌغ اإلٌرانٌة وذلك بحد تطور ، ومواجهات اإلعدادات اإلٌرانٌة وحدها،عن جزر البحرٌن وعروبتها إمام المنظمات والهٌئات الدولٌة 

(  1974:276، العقاد )وهجومهم  باإلذاعات والوسائل اإلعبلمٌة ضد إٌران وخاصة  ضد تصرفات الشاه العدائٌة  ، الحركات الوطنٌة فً الوطن العربً
أصدرت حكومة طهرات قرار بناء على التعلٌمات الصادرة من الشاه باعتبار البحرٌن اإلقلٌم الرابع عشر ضمن التنظٌمات اإلدارٌة  1957\11\11وفً 

، ٌفسر فٌها وجهة النظر اإلٌرانٌة واألسباب التً اردالنالجدٌدة وتبعه مباشرة مقاالت شدٌدة التعصب نشرها العسكري اإلٌرانً الدكتور علً غولً 
للبحرٌن  ابًدعت إلى المطالبة بالبحرٌن، وبإٌحاء من الحكومة اإلٌرانٌة قامت الصحافة فً إٌران بنشر مقاالت وموضوعات حماسٌة، وكذلك التمثٌل النٌ

، الموسوي )  فً البرلمان اإلٌرانً وتخصٌص مقعد لهذا الغرض باإلضافة إلى تعٌٌن حاكم إٌرانً للبحرٌن واعتبار البحرٌن جزءا من األقالٌم اإلٌرانٌة
وكان لقرار ضم البحرٌن إلٌران صدى كبٌر فً األوساط البرٌطانٌة والسعودٌة ولكن الحكومة البرٌطانٌة ترى إن موضوع البحرٌن قد ( 1982:75

والتً خولت برٌطانٌا شإون البحرٌن، الخارجٌة وإعطائها الحماٌة كما زادت برٌطانٌة من  1971انتهى إلى األبد بعد عقد االتفاقٌة المانعة عام 
،  لونزوسكً)تصرفاتها العدائٌة تجاه الحركة الوطنٌة فً البحرٌن، والتً بدأت تتزاٌد من جراء الوعً السٌاسً وتطالبها باستقبلل البحرٌن  

 وبعد إن ازدادت أهمٌة البحرٌن بالنسبة للوجود البرٌطانً  فً الخلٌج العربً وتقلص النفوذ البرٌطانٌة فً الٌمن الجنوبٌة أرى ذلك إلى( 1961:161
ى نقل قواعدها العسكرٌة من عدن إلى البحرٌن لكً تتمكن من إضعاف الحركة القومٌات العربٌة وقدمت إٌران احتجاجا على الرسوم الجمركٌة عل

جنٌة إسترلٌنً . 6000.000بلغت عائدات الدخل القومً للبحرٌن البترول الخام ( 1965)وفً عام .البضائع وتجارة الترانزٌت التً تمر فً البحرٌن 
جنٌها  إسترلٌنٌا وهو العام  الذي اكتشفت فٌه البترول  لٌس فً البحرٌن فحسب بل فً كل منطقة من ( 1926)علما إن بان دخلها من البترول كان عام 

ونفٌه إلى خارج ( 1941)ومنذ إجبار برٌطانٌا رضا الشاه على التنازل ألبته عام ( 2002:339، العٌد روس )إمارات الخلٌج تم اكتشاف النفط الخام 
لذا لم ٌكن هناك اعتداءات إٌرانٌة على الجزر ، إٌران وحتى االنتهاء من الحرب العالمٌة الثانٌة كانت إٌران بل العالم كله مشغوال بالحرب الكبرى 

ة امعالعربٌة وبعد إسقاط حكومة  مصدق وعودة محمد رضا خان إلى الحكم فً إٌران بدأت االدعاءات اإلٌرانٌة حول الجزر  تظهر فً الستٌنات الج
(  1965)قة العربٌة تهتم باإلمارات العربٌة وتساعدها فً شتى  المجاالت وعندما أنزلت القوات اإلٌرانٌة جنودها فً جزٌرة أبو موسى التابعة للشار

إال إن وزٌر الخارجٌة اإلٌرانً نقى هذه اإلنباء عندما استفسر من قبل السفراء العرب المقٌمٌن فً ،قدمت  احتجاجا  على هذه التصرفات اإلٌرانٌة 
ولكن التحدٌات دلت بعد ذلك على إن إٌران قد أنزلت قواتها فً  (1974:187، قاسم )   1965طهران عن مدى حصة تلك اإلنباء فً شهر ابرٌل عام 

 (2002:344، العٌد روس )هذه المنطقة وغٌرها من الجزر 



 المبحث الثانً



 دوافغ إٌزان المتالك السالح النىوي
 

 



 دوافغ إٌزان المتالك السالح النىوي
 

ابرٌل أنها قد انضمت إلى مجموعة الدول التً تمتلك التكنولوجٌا النووٌة  11أعلنت إٌران فً 
وإنها مصممه على الوصول إلى المستوى الصناعً لتخصٌب الٌورانٌوم على أساس 

 الضوابط الدولٌة وإنها ال تحتاج إلى أسلحة دمار شامل

جهاز طرد مركزي فً منشؤة  164وكان قد تم اإلعبلن عن نجاح عملٌة التخصٌب من 
إلف  54النووٌة وقال نائب رئٌس الطاقة الذرٌة اإلٌرانٌة إن إٌران ستسعى لوضع ( ناتانز)

جهاز طرد موضوع التطبٌق وان إٌران ستعتمد فً القوة القادمة على أجهزة طرد فئة باء 
التً تناسب االحتٌاجات المدنٌة فؤنهم % 3.5فتمكن اإلٌرانٌون من تخصٌب الٌورانٌوم بنسبه 

سوف ٌتمكنون فً نهاٌة األمر من تخصٌب الٌورانٌوم بمعدالت ونسب أعلى لؤلغراض 
العسكرٌة حٌث تبرز الكثٌر من األطروحات النظرٌة لتبرٌر لجوء الدول إلى امتبلك قدرات 

 (24ـ19: 1987، حمدان)نووٌة ومن ابرز هذه الدوافع  

 



 الذوافغ امنٍت: المطلب األول
 

 



 الذوافغ امنٍت: المطلب األول
 

تستند الدوافع العسكرٌة وراء البرنامج النووي اإلٌرانً إلى إن الفكر -: امتبلك القوة العسكرٌة: أوال
االستراتٌجً اإلٌرانً ركز بشدة على الدروس المستفادة من الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة والتهدٌدات 
األمرٌكٌة اإلسرائٌلٌة إلٌران وأبرزها إن إٌران البد إن تستعد ألٌة احتماالت فً المستقبل كما ان 

إٌران استنتجت أنها ٌجب إال تعتمد كثٌرا على القٌود الذاتٌة التً قد ٌفرضها الخصوم على أنفسهم أو 
 على تمسكهم بااللتزامات الدولٌة اتجاه إٌران      

بمعنى تعزٌز المكانة السٌاسٌة سواء على الصعٌد اإلقلٌمً أو -: تعزٌز المكانة السٌاسٌة الدولٌة: ثانٌا
على الصعٌد الدولً إن امتبلك الدول للسبلح النووي ٌساعد فً تقوٌة الدول للحصول علٌها مكاسب 

سٌاسٌة فً تفاوضها مع الدول اإلقلٌمٌة والعالمٌة وبناء علٌه فان امتبلك إٌران للسبلح النووي 
 ٌعطٌها مكانة سٌاسٌة وقدرة تفاوضٌة أكبر لتحقٌق مكاسب سٌاسٌة تحقق األمن واالستقرار والهٌبة 

ترى إٌران نفسها أالن فً مواجهة القوة العظمى الوحٌدة فً العالم : األمن واالستقبلل الكامل: ثالثا
التً تمتلك معظم مشارٌعها ومصالحها فً المنطقة األمر الذي ٌشكل تهدٌدا لؤلمن القوي اإلٌرانً 

 وسٌادته وال ٌمكن مواجهة هذا التهدٌد إال بامتبلك قوة رادعة بحجم السبلح النووي 

 (2006:361، فتحً)
 



 دوافغ سٍاسٍت
 

 



 دوافغ سٍاسٍت
تحقٌق أهداف معٌنة للسٌاسٌة الداخلٌة مثل إرضاء الغرور الوطنً أو رفع الروح المعنوٌة الوطنٌة او إرضاء المإسسة العسكرٌة وان : أوال 

-2004:7دروٌش،)على إٌران إن ٌتضح إن دوافعها هً خلٌط من هذه الدوافع جمٌعا وفً ذات اإلطار ٌمكن اإلشارة إلى عدة اعتبارات 
10  ) 

اعتبارات المكانة اإلقلٌمٌة والدولٌة فإٌران بموقعها االستراتٌجً أخذت فً الحسبان وجود ثبلث قوى على صعٌد المنطقة هً إسرائٌل -1
 وتركٌا وباكستان والهند 

اعتبارات عسكرٌة تعود إلى امتبلك العدٌد من اإلطراق فً المنطقة ألسلحة نووٌة وتمثل هذه اإلطراق فً إسرائٌل وباكستان والهند -2
 فإسرائٌل تمتلك القنبلة النووٌة 

 منان الدوافع االستراتٌجٌة المحتملة وراء النووي العسكري اإلٌرانً ٌمكن رصدها فً مسائل عدة تشمل البقاء، الردع، الهٌبة والمكانة، األ
واالستقبلل الكامل، حالة القوى العظمى حٌث ٌمكن من خبللها وضع كل دافع من هذه الدوافع فً مكانة ٌمكن إن تحصل علٌها إٌران من 

 (361:2006فتحً،)امتبلك السبلح النووي وٌمكن توضٌح هذه الدوافع 

وهو حافز أساسً ومهم المتبلك السبلح النووي وٌستند إلى تصور إن هناك حاجة إلى وسٌلة تضمن بقاء دولة ما أو ثقافة ما : البقاء: أوال
فمن الواضح إن إٌران ال تواجه عدوا أو تهدٌدا مصمما على إزالتها ولكن نجد إن البقاء كدولة دٌنٌة شٌعٌة ذات ثقافة خاصة هو هاجس 

 أمنى قومً مستمر داخل التركٌبة العقائدٌة اإلٌرانٌة 

ٌمثل الردع عقٌدة استراتٌجٌة فً منظومة األمن القومً اإلٌرانً فالجٌش األمرٌكً ٌنتشر فً العراق والخلٌج وٌتمركز فً : الردع: ثانٌا
 دول أسٌا الوسطى والمحٌط الهندي كما تنظر إسرائٌل النووٌة الى إٌران باعتبارها العدو األول لها 

على مر التارٌخ كان امتبلك القوة العسكرٌة القوٌة والمتفوقة كمٌا ٌعد الوسٌلة األساسٌة لترسٌخ هٌبة الدولة وتحدٌث : الهٌبة والمكانة: ثالثا
إٌران لقواتها العسكرٌة وامتبلكها تقنٌات تصنٌعها باإلضافة إلى وجود قوة نووٌة ٌمكن إن ٌضعها فً مصاف القوى اإلقلٌمٌة العظمى 

 وٌزٌد من حضورها الدولً 

  



تمتلك إٌران أرثا إمبراطورٌا عظٌما متمثبل باإلمبراطورٌة : حالة القوى العظمى: رابعا
الفارسٌة التً كان ٌمتد نفوذها إلى وادي النٌل واسٌا الصغرى األمر الذي حفزنا نحو 
بناء قوة عظمى مهٌمنة إقلٌمٌا وحتى دولٌا وخصوصا مع امتبلكها لعمق إٌدٌولوجً ال 

 ٌستهان بهً

وان أهم الدوافع المهمة وراء امتبلك إٌران للقدرات النووٌة هو رغبتها فً لحاق القوى 
اإلقلٌمٌة المجاورة لها كما إن سعً إٌران إلى امتبلك السبلح النووي ٌعبر بشكل أو 
بؤخر عن رفض إٌران لسٌاسة الغرب التً تغض الطرف عن مطالب دول منطقة 

الشرق األوسط بتطبٌق التفتٌش الدولً على المنشاة النووٌة فً إسرائٌل أو على األقل 
مطالبة إسرائٌل بالتوقٌع على اتفاقٌة منع انتشار األسلحة النووٌة إما العوامل الداخلٌة 
فٌبدو إن تؤثٌرها على برامج إٌران النووٌة ضئٌل للغاٌة حٌث ٌحظى برنامج تطوٌر 

القدرات النووٌة وأنظمة نقلها بدعم واسع فً إٌران فاالصطبلحٌون والمحافظون على 
حد سواء ٌتفقون على ضرورة حٌازة أسلحة الدمار الشامل باعتبارها أولوٌة دفاعٌة 
علٌا وان إٌران محاطة بقوى نووٌة مجاورة مثل روسٌا ولباكستان والهند عدا إن 

 إسرائٌل أٌضا تهدد إٌران



 البزنامج النىوي اإلٌزانً ومنطقت الخلٍج الؼزبً: المطلب الثانً
 

 



 البزنامج النىوي اإلٌزانً ومنطقت الخلٍج الؼزبً: المطلب الثانً
الشك فً إن التسلح اإلٌرانً الكثٌف والمستمر ٌثٌر القلق فً إقلٌم منطقة  

الخلٌج العربً حٌث إن حجم التسلح  ونوعٌته تعدان عملٌة دفاعٌة 
وأصبح التهافت اإلٌرانً  على شراء السبلح ٌثٌر عبلمات استفهام كبرى 
كما ان برنامج التسلح اإلٌرانً من شانه إن ٌإثر بشكل كبٌر على البٌئة 
االستراتٌجٌة فً كل منطقة الشرق األوسط فهو إضافة إلى نسفه قواعد 

حظر انتشار األسلحة ٌفرض تهدٌدا على مصالح الوالٌات المتحدة 
األمرٌكٌة ومصالح حلفائها فً المنطقة كما ٌهدد أٌضا مصالح حلفائها فً 

الشرق األوسط إما دول الخلٌج العربٌة التً أكدت على عدم نٌتها فً 
الحصول على أسلحة نووٌة فان البرنامج النووي ٌعتبر لها امرأ رعبا 

 رغم ادعاء إٌران أنها تطور البرنامج إلعراض سلمٌة فقط  

 (32:2005، بؤدٌب)

 



 :  تتعدد اآلثار التً ٌمكن إن ٌحدثها البرنامج النووي اإلٌرانً على منطقة الخلٌج سواء كانت بٌئٌة أو أمنٌة كما ٌلً

 زاوٌتٌن  من تهدٌد االستقرار اإلقلٌمً فً منطقة الخلٌج ومما ال شك فٌه إن امتبلك إٌران ألسلحة نووٌة من شانه التؤثٌر على استقرار منطقة الخلٌج

مسارها ان تكرٌس الخلل القائم فً موازٌن القوى حٌث إن حقائق الجغرافٌا السٌاسٌة تشٌر إال إن القوة اإلٌرانٌة الحالٌة إذا ما أرادت إن تتجه ف: األولى
وفً الشمال هناك روسٌا وبالتالً فان إمكانٌة " الهند ولباكستان والصٌن"لت ٌكون الشمال او الشرق ففً الشرق هناك القوى النووٌة األسٌوٌة الكبرى 

 (131:2007ألخالدي،)التمدد المتاحة إلٌران هً فً الغرب  

ٌرانً ٌسهم اإلإما الخوف األكبر لدى دول مجلس التعاون الخلٌجً فهو كما وضحه األمٌن العام السابق للمجلس عبد هللا بشار مبٌنا إن البرنامج النووي 
 اونفً زعزعة توازن القوى فً المنطقة جاعبل من إٌران القوى الرئٌسٌة واألكثر قوة وهٌبة فً الوقت الذي ٌإمن فٌه بان موقف دول مجلس التع

 (43:2005محمود،)الخلٌجً ٌنبغً إن ٌكون موحدا وقوٌا وواضحا 

ت المتحدة ٌاوالجدٌر بالذكر إن موقف دول مجلس التعاون الخلٌجً من البرنامج النووي اإلٌرانً ٌجمع بٌن تؤٌٌد هذا البرنامج والوقوف إلى جانب الوال
مج النووي رنافً إٌقاف هذا البرنامج والحد منه وذلك بسبب خوفها وقلقها الناجم عن تبنً إٌران لهذا المشروع وٌمكن القول إن التعبٌر العام حول الب

  (57:2005القادر،)اإلٌرانً ٌتضمن ما ٌلً  

 تكرار االعتراف بحق إٌران للحفاظ على التكنولوجٌا النووٌة لبلستخدامات السلمٌة والدعوة لفرض حظر إقلٌمً على األسلحة النووٌة : 1

 [أسلحة الدمار الشامل]

 ة دعم التوصل إلى حل دبلوماسً لبلزمة النووٌة اإلٌرانٌة واألعراب عن الرغبة فً القٌام بدور نشط فً ذلك جنبا إلى جنب مع الدول الغربٌ: 2

 حث إٌران على التعاون مع المجتمع الدولً وضمان التحقق من قبل الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة : 3

ٌة االعراب عن قلقها إزاء أي عمل عسكري ضد إٌران مع التشدٌد على العواقب المدمرة لمثل هذا الهجوم والذي ٌشكل خطرا على األقطار الخلٌج: 4
 فً حالة حدوث ذلك 

فٌة فً خبلومن اآلثار المهمة بالنسبة المتبلك إٌران سبلحا نووٌا صعوبة التوصل الى صٌغة مشتركة ألمن الخلٌج حٌث تعد تلك القضٌة من القضاٌا ال
مسإولٌة دولٌة هو العبلقات اإلٌرانٌة الخلٌجٌة فإٌران تطالب دوما بان ٌكون لها دور فً الترتٌبات األمنٌة الخاصة بالمنطقة انطبلقا من إن امن الخلٌج 

 رحتاألمر الذي ٌتعارض مع رإٌة دول المجلس الست لتلك القضٌة التً ترى فً الوجود األجنبً عامبل مهما لضمان أمنها وفً ظل هذا االختبلف ط
بلٌة ستقعدة صٌغ ألمن الخلٌج من جانب إٌران إال إن إصرار إٌران على امتبلك السبلح النووي من شانه إن ٌعوق إمكانٌة التوصل الى صٌغة أمنٌة م

 ألمن الخلٌج وذلك لعدة اعتبارات 

ي إمكانٌة قٌام سباق نووي لٌس فً منطقة الخلٌج فحسب وإنما فً المنطقة العربٌة كلها حٌث ستعمل الدول العربٌة جاهدة من اجل دخول الناد: أولها
ة اثلالنووي وهو األمر الذي عبر عنه األمٌر تركً الفٌصل بإقدام الرٌاض عادى اتخاذ قرار بامتبلك أسلحة نووٌة حال امتبلك إٌران ألسلحة مم

 (2011آلٌان،)

 



ـ إن دول مجلس التعاون الخلٌجً فً سعٌها إلقامة صٌغة أمنٌة مشتركة فً الخلٌج البد وان تحصل : وثانٌها
على ضمانات دولٌة ملزمة من المجتمع الدولً بشؤن إجراءات بناء الثقة مع االطراف اإلقلٌمٌة ومنها إٌران 

 وأول هذه المتطلبات عدم تهدٌد امن تلك الدول سواء بامتبلك األسلحة النووٌة أو غٌرها 

 (5:2011تقً الدٌن،)

ـ امتبلك إٌران لسبلح نووي من شانه إن ٌقود كافة الخطوات التً بذلها الجانبان الخلٌجً واإلٌرانً :وثالثها
واستهدفت حسن الجوار وتعزٌز الثقة والمنافع المتبادلة وصوال إلى إٌجاد منظومة أمنٌة وإقلٌمٌة تقوم على 
أسس عدة ٌؤتً فً مقدمتها نبذ اللجوء إلى القوة وحل كافة القضاٌا العالقة بالحوار والتفاوض وبالتالً فان 
امتبلك إٌران للسبلح النووي ٌساعد فً تحسٌن العبلقات التً ٌشوبها توتر بالفعل نتٌجة اإلصرار اإلٌرانً 
على احتبلل الجزر اإلماراتٌة الثبلث واعتبار القضٌة شانا إٌرانٌا داخلٌا بالرغم من كونها إحدى أهم القضاٌا 

إما بالنسبة لآلثار البٌئٌة المباشرة ( 6:2006األنصاري ،)الثابتة على جدول إعمال القمم الخلٌجٌة السنوٌة 
تعد دول مجلس التعاون الخلٌجً فً مقدمة الدول التً سوف تصاب بالضرر المباشر من جراء األسلحة 
النووٌة اإلٌرانٌة حٌث ٌقع مفاعل وبشهر الذي ٌمد أحد أهم مرافق المشروع النووي اإلٌرانً على بعد 

كم من مدٌنة الكوٌت وٌعتمد هذا المفاعل بصفحة أساسٌة على تقنٌات مستوردة من روسٌا التً ( 280)
 ألتملك عناصر األمان النووي المضمونة



 وػلى الصٍذ االقتصادي
 

 



 وػلى الصٍذ االقتصادي
 

فعبل الرغم من التباٌنات السٌاسٌة بٌن إٌران والدول الخلٌجٌة إال إن التعاون االقتصادي كان احد أهم عوامل 
التقارب بٌن الجانبٌن حٌث تعد تلك الدول اكبر الشركاء التجارٌٌن إلٌران وتشٌر اإلحصاءات إلى إن حجم 

فً حٌن كان ال ( 2003)ملٌون دوالر فً عام ( 180)التبادل التجاري بٌن إٌران ودولة الكوٌت قد بلغ 
ملٌون دوالر كما ارتفع حجم التبادل التجاري بٌن المملكة العربٌة السعودٌة وإٌران من ( 40)ٌتعدى 

إما حجم التبادل التجاري بٌن ( 2004)إلى بلٌون لاير خبلل عام ( 2003)ملٌون لاير خبلل عام ( 1218)
إلف دوالر إما بالنسبة لدولة ( 250)ملٌونا و ( 68)حوالً ( 2003)مملكة البحرٌن وإٌران فقد بلغ فً عام 

اإلمارات فعلى الرغم وجود النزاع اإلماراتً اإلٌرانً حول قضٌة الجزر اإلماراتٌة الثبلث إال إن 
اإلحصاءات اإلٌرانٌة تشٌر إلى إن اإلمارات العربٌة المتحدة تعد ثالث أهم األسواق بالنسبة إلٌران فً الوقت 

سجل التبادل التجاري بٌن ( 2003)الراهن كما أنها خامس اهم دولة فً تزوٌد إٌران بالبضائع ففً عام 
من مجموع ( 5%.13)بما ٌعادل ( ملٌار دوالر4.4)ملٌار درهم ( 16.10)البلدٌن اعلً المعدالت إذا بلغ 

كما تعد إٌران أهم األسواق ( ملٌار دوالر 32.5)درهم  ( 118.95)التبادل بٌن إٌران ودول العالم والبالغ 
 (5:2005، كشك)على اإلطبلق بالنسبة لئلمارات فً مجالً االستٌراد وإعادة التصدٌر  

 



 وػلى الصؼٍذ السٍاسً
 

 



 وػلى الصؼٍذ السٍاسً
على الرغم من إن العبلقات اإلٌرانٌة الخلٌجٌة قد شابها بعض التوتر منذ قٌام الثورة اإلٌرانٌة وما تبعتها من  

قطر )تداعٌات حٌث كان التوتر هو السمة السائدة فً العبلقات بٌن الجانبٌن إال إن بعض الدول الخلٌجٌة 
قد حافظت على عبلقة قوٌة مع إٌران خاصة وان مضٌق هرمز فرض بعضا من خصوصٌة التعاون ( وعمان

العسكري واألمنً بٌن إٌران وعمان تحدٌدا ثم انضمت إلٌها الحقا دولة الكوٌت وان كان بدرجة اقل مع 
(  27:2005بؤدٌب، )استمرار العبلقات متوترة مع دولة اإلمارات العربٌة المتحدة وبدرجة اقل من البحرٌن

وان إٌران حاولت جاهدة فً السعً للحصول على زٌادة قدراتها العسكرٌة والسٌاسٌة وذلك فً ظل نظرتها 
للوضع اإلقلٌمً والدولً المحاطة بهً إٌران من دول مجاورة لها تمتلك القدرات النووٌة مثل الصٌن روسٌا 
باكستان وكذلك إسرائٌل كما إن الوجود العسكري األمرٌكً الموجودة فً أفغانستان والعراق والخلٌج العربً 
قدحا بإٌران بالتفكٌر والعمل على امتبلك مثل هذا السبلح لتحقٌق التوازن فً مٌزان القوى فكان إن وجهت 

األنظار إلى منطقة الخلٌج العربً بحكم موقعها على الضفة الشرقٌة للخلٌج العربً وتحكمها بجانب عمان فً 
 مضٌق هرمز والذي ٌمر به خط إنتاج النفط والغاز والممر التجاري الدولً 

وان استراتٌجٌة إٌران تهدف إلى امتبلك القوة وان تصبح إٌران هً المرجعٌة الدٌنٌة لكل الطوائف الشٌعٌة 
 وهً الحاضنة والراعٌة لكل القوى واألحزاب الشٌعٌة فً العالم الستخدامها لتحقٌق أهدافها 

 



 المبحث الثالث



 المىقف الخلٍجً واإلقلٍمً والذولً تجاه البزنامج النىوي
 

 



 المىقف الخلٍجً واإلقلٍمً والذولً تجاه البزنامج النىوي
 

ال شك إن التسلح اإلٌرانً المستمر ٌثٌر القلق فً إقلٌم منطقة الخلٌج حٌث إن حجم التسلح ونوعٌته تعدان 
عملٌة دفاعٌة وأصبح التهافت اإلٌرانً على شراء السبلح ٌثٌر عبلمات استفهام كبرى إن برنامج التسلح 

اإلٌرانً من شانه إن ٌإثر بشكل كبٌر على البٌئة االستراتٌجٌة فً كل منطقة الشرق األوسط فهو إضافة إلى 
نفسه قواعد حظر انتشار األسلحة ٌفرض تهدٌدا مباشرا على مصالح الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ومصالح 

 حلفائها فً المنطقة كما ٌهدد أٌضا امن القوات األمرٌكٌة المنتشرة فً الشرق األوسط 

إما دول الخلٌج العربً والتً كررت عدم نٌتها فً الحصول على أسلحة نووٌة فان البرنامج النووي اإلٌرانً 
ٌعتبر بالنسبة لها امرأ مرعبا ورغم ادعاء إٌران أنها تطور البرنامج ألغراض سلمٌة فقط إلى إن ادعاءات 

األمرٌكٌٌن والوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة قد أشاعت المخاوف والشكوك حول ما إذا كانت إٌران تنوي تطوٌر 
البرنامج إلعراض عسكرٌة أٌضا وإذا كانت إٌران تؤمل فً امتبلك السبلح النووي فان هذا الوضع سوف 

 (.27:2005، بادٌب)ٌمهد الطرٌق إمام سباق محموم المتبلك األسلحة النووٌة   



 وسىف نستؼزض فً هذا المبحث المىقف الخلٍجً والؼزبً الذولً



 المىقف الخلٍجً اتجاه البزنامج النىوي
دورا رئٌسا فً مفاوضاتها مع إٌران والتً تهدف إلى إقناعها ( المملكة العربٌة السعودٌة، قطر، البحرٌن، اإلمارات، الكوٌت، عمان)كان من المفترض إن تلعب دول مجلس التعاون الخلٌجً وهً • 

تحرك السلبً من قبل قادة مجلس التعاون ٌشوبه نوع من ال بالتخلً عن فكرة استكمال دورة تخصٌب الٌورانٌوم ولكنها حتى أالن الٌزالون على هامش تنفٌذ هذا الهدف وٌبدو لنا من الوهلة األولى إن
 (.54:2006إنطاكً، )لعربً ج اعدم الصحة والصواب إال انه من خبلل التحلٌل الدقٌق ٌتكشف لنا قسم من العقبلنٌة والمنطق فً هذا التصرف والذي ٌبررا لصمت لدول الخلٌ

إلعبلن إٌران تخصٌب الٌورانٌوم فالمإٌدون بنو  رفضأحدثت مفاجآت إٌران النووي المتتالٌة انقساما على مستوى الرأي العام العربً عامة والخلٌجً خاصة حٌث كان هذا التفاوت وضح تؤٌٌد وال•
فً المائة وهذا النسبة ال تمكنها بؤي حال من األحوال من إنتاج  4إلى ( 3.5)موقفهم استنادا إلى حقائق عدٌدة منها إن إٌران لم تمتلك أسلحة نووٌة بعد فكل ما فعلته إٌران هو تخصٌب الٌورانٌوم بنسبة 

له على الجانب األخر من الخلٌج لكنه قد ٌسبب إخطارا فً حالة حدوث تسرب إشعاعً منه أو تعرضه  المشاطئةالقنبلة الذرٌة كما إن مفاعل إٌران النووٌة ال ٌمكن  استخدامه وسٌلة لتهدٌد الدول 
 للعدوان الخارجً وأكثر من ذلك سعً إٌران إلى طمؤنة دول الخلٌج العربً بان البرنامج اإلٌرانً ال ٌشكل تهدٌدا لها 

صحة هذه الفكرة وٌبدو إن الدول المجاورة إلٌران واألكثر لى حاول المسئولون اإلٌرانٌون تكرار التؤكٌد على سلمٌة نواٌاهم وهو ما بدا جلٌا فً قٌامهم بزٌارات دورٌة لدول الخلٌج العربً للتؤكد ع•
إلى اعتمادهم الكلً على الوالٌات المتحدة باعتبارها فة قربا منها لن ترضى إن تقف موقف المشاهد وفً الوقت نفسه فات تراخً وتكاسل دول الخلٌج العربً ٌعكس كبل من عدم ثقتهم فً إٌران باإلضا

 (2006:58،الزٌات)الضامن الوحٌد ألمنهم 

حٌث استقطبت هذه (2005)بً  فً دٌسمبرو ظكما تصدرت قضٌة التسلح اإلٌرانً وخصوصا البرنامج النووي أجندة عمل مجلس التعاون الخلٌجً فً قمته السادسة والعشرٌن التً عقدت فً أب•
مجلس التعاون ال ٌرٌد سباقا نووٌا فً هذه المنطقة والمجلس فزع بشدة من ذلك لكن "القضٌة اهتمام الدول الخلٌجٌة كافة خبلل هذه القمة وهو ما عبر عنه أمٌن عام مجلس التعاون الخلٌجً بالقول 

باالنضمام إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووٌة  ئٌلالمفارقة من البٌان الختامً لم ٌترجم هذه المخاوف بشكل مباشر بل انه أشار إلى إسرائٌل تحدٌدا والمنطقة عموما حٌث طالب المجلس إسرا
بجعل منطقة الشرق األوسط خالٌة من أسلحة الدمار الشامل بما ته وإخضاع كافة منشاتها النووٌة لنظام التفتٌش الدولً التابع للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة وجدد المجلس األعلى للقمة الخلٌجٌة مطالب

 (2006:659البداوي،)وهذه الصٌاغة التً عكست فجوة كبٌرة بٌن ما أثٌر قبٌل االجتماعات وما نص علٌة البٌان تعزى لعدة أسباب " فٌها منطقة الخلٌج العربً 

ٌة وهً سمة تمٌز العبلقات اإلٌرانٌة الخلٌجٌة فهً وان صادـ رغم إجماع للدول الخلٌجٌة الست على المخاطر النووٌة اإلٌرانٌة فإنها تتمتع مع األخٌرة بعبلقات طٌبة على األصعدة السٌاسٌة واالقت:أوال•
كما بلغ حجم التبادل التجاري بٌن (2003)ملٌون دوالر عام (180)توترت على المستوى السٌاسً فإنها تشهد نموا واضحا على المستوى االقتصادي فحجم التبادل التجاري بٌن الكوٌت وإٌران بلغ 

وتعد دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ثالث أهم األسواق بالنسبة إلٌران حالٌا كما إن اإلمارات العربٌة تعد خامس دولة فً تزوٌد (2004)إٌران والمملكة العربٌة السعودٌة بلٌون لاير سعودي خبلل عام 
 .إٌران بالبضائع 

ملٌون نسمة وهً جار ابدي لدول المجلس ولدٌها برامج عسكرٌة متطورة خاصة وان دول الخلٌج ال (70)ـ ٌبدو إن الدول الخلٌجٌة لم تشؤ إن تنتهج خٌار التصعٌد مع إٌران تلك الدولة ذات إل:ثانٌا •
دول المجلس قد أخذت فً اعتبارها الرسالة التً بعث بها  إن تزال تعانً من تداعٌات الملف العراقً وتدرك جٌدا مدى النفوذ اإلٌرانً فٌه وبالتالً فان التصعٌد ضد إٌران لم ٌكن خٌارا صحٌحا وٌبدو

مخاوفها على البرنامج النووي اإلسرائٌلً وتجنب التصعٌد مع ٌز أمٌن عام الجامعة العربٌة للمجلس بالرغم من االنتقادات التً أبداها تجاه هذه الرسالة مسئولون باإلمارات طالب فٌها دول الخلٌج بترك
ل االتصاالت بٌن اإلدارة األمرٌكٌة وبعض الدول خبلإٌران بشان الملف النووي وهً النصٌحة التً حظٌت باهتمام الدول الخلٌجٌة إضافة إلى عداها من نصائح أخرى ومنها الرغبة األمرٌكٌة من 

 .الخلٌجٌة فً ان تتخذ دول المجلس موقفا جماعٌا ضد البرنامج النووي اإلٌرانً 

الهند، )حت محاطة بدول ذات طموحات نووٌة أض ـ ٌوجد لدى دول الخلٌج العربٌة إدراك جماعً بخطورة الملف النووي اإلٌرانً بالنسبة ألمنها القومً ولهذه المخاوف ما ٌبررها سٌما وان: ثالثا•
 .ن أسلحة الدمار الشاملة مومن ثم فان الموقف الخلٌجً لم ٌتجاهل اإلشارة إلى القضٌة النووٌة ولم ٌشر إلى إٌران تحدٌدا وإنما أشار إلى ضرورة جعل المنطقة خالٌ( باكستان، إسرائٌل، إٌران

شتركة ومصلحة علٌا موحدة فً دعم سٌاسة ة موهناك توافق بٌن دول المجلس حول مبادئ عامة حاكمة للموقف الخلٌجً من الملف النووي اإلٌرانً وعلى األخص قناعة هذه الدول بوجود أرضٌ•
 (2006:101إدرٌس ،( )الكامنة أو المحتملة)الدول الغربٌة الهادفة إلى تجرٌد إٌران من قدراتها النووٌة التدمٌرٌة الراهنة أو المستقبلٌة 

 



والذي كشف عن قٌام إٌران ( 3/12/2007)وجاء فً تقرٌر وكالة المخابرات المركزٌة األمرٌكٌة األخٌر الصادر فً 
لٌزٌل اللثام عن حقائق جدٌدة تفرض ( 2003)بإنهاء برنامجها وأنشطتها النووٌة ذات الجانب العسكري فً عام 

نفسها فٌما ٌتعلق بؤزمة الملف النووي اإلٌرانً وٌضع فً نفس الوقت عبلمات استفهام كبٌرة إمام موقف اإلدارة 
 األمرٌكٌة من هذا التقرٌر 

والشك إن صدور ذلك التقرٌر بهذه الصورة ٌجعل الكثٌرٌن ٌستعٌدون من ذاكرة الماضً المرحلة التً سبقت الغزو 
واالحتبلل األمرٌكً  للعراق حٌث لعبت المخابرات األمرٌكٌة بالتعاون مع االستخبارات البرٌطانٌة الدور األهم فً 
اتخاذ قرار الغزو عندما قدمت أدلة وتقارٌر بناء على ضغوط من اإلدارة تثبت زٌفها فٌما بعد على امتبلك العراق 

ألسلحة دمار شامل أرادت المخابرات األمرٌكٌة بتقرٌرها األخٌر إن تنؤى بنفسها عن التورط فً تقدٌم أٌة تقارٌر أو 
أدلة مشبوهة ضد طهران ٌمكن إن تشتغل فً تبرٌر القٌام بعمل عسكري ضدها ومن ثم تورٌط الوالٌات المتحدة فً 

 مستنقع جدٌد مثلما حدث فً العراق من قبل 
لقادة دول مجلس التعاون ( 2010)كما عكس البٌان الختامً الحادي والثبلثٌن لمجلس التعاون الخلٌجً فً أبو ظبً 

الخلٌجً العربً الست ضرورة إبداء حسن النواٌا تجاه إٌران والحث على استمرار المشاورات بٌن الدول الغربٌة 
وطهران بهدف التوصل إلى حل سلمً للملف النووي اإلٌرانً كما عبر المجلس عن أمله فً إن تسعى كافة 
االطراف المعنٌة إلى التوصل إلى تسوٌة سٌاسٌة تبدد المخاوف والشكوك حول طبٌعة هذا الملف وتحقق امن 

واستقرار المنطقة وتكفل حق دول المنطقة فً استخدام الطاقة النووٌة لؤلغراض السلمٌة فً إطار االتفاقٌة الدولٌة 
ذات الصلة ووفق معاٌٌر وإجراءات الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة تحت إشرافها وتطبٌق هذه المعاٌٌر على جمٌع دول 

المنطقة دون استثناء بما فٌها إسرائٌل كما تضمن البٌان اإلقرار بحق المنطقة فً امتبلك الخبرة فً مجال الطاقة 
النووٌة السلمٌة لبلستخدام السلمً التً ستشكل تحدٌا للمنطقة خبلل السنوات المقبلة مع استخدام كافة وسائل الضغط 
السلمٌة إلخبلء منطقة الخلٌج من أسلحة الدمار الشامل للجزر اإلماراتٌة الثبلث التً تحتلها إٌران ودعوة إٌران إلى 
االستجابة لمساعً اإلمارات والمجتمع الدولً لحل القضٌة عن طرٌق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة 

 العدل الدولٌة والتؤكٌد على أهمٌة االلتزام بمبادئ الشرعٌة الدولٌة وحل النزاعات بالطرق السلمٌة
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 المىقف الؼزبً والذولً
ٌمكن اختصار الموقف العربً اتجاه البرنامج النووي اإلٌرانً بالرفض وعدم التؤٌٌد ذلك إن هذا  

البرنامج ٌشكل تهدٌدا لدول الخلٌج والدول المجاورة حٌث إن من شانه التؤثٌر على مدى نفوذ هذه 
الدول فً المنطقة فامتبلك إٌران للسبلح النووي ٌجعل منها القوى األولى فً المنطقة كما وٌجعل 
منها مصدرة هٌبة الدول األخرى التً ستسعى تبعا لذلك جاهدة لكسب والء إٌران وأرضاها كً ال 

 تتؤثر مصالحها 

بان  21/1/2010فً " نٌوز ترٌند"وقد صرح األمٌن العام للجامعة العربٌة عمرو موسى لصحٌفة 
منطقة الشرق األوسط خالٌة من األسلحة النووٌة وقم قامت الجامعة العربٌة باتخاذ خطوات جدٌدة 
فً هذا الشؤن من خبلل إنشاء مجلس السلم واألمن العربً وقامت الجامعة باتخاذ عدة خطوات من 
شانها ترتٌب وتعزٌز األمن القومً العربً وانضمت كل الدول إلى اتفاقٌة منع االنتشار وكذلك 

 إٌران وتركٌا 

إما بالنسبة للبرنامج النووي اإلٌرانً فلنا منة موقف واضح فإٌران كؤٌة دولة أخرى فً المنطقة 
لها الحق فً استخدام الطاقة النووٌة والجامعة العربٌة لم تتخذ أي قرار ضد البرنامج السلمً 

 النووي



 الخاتمت
 

 



 الخاتمت
توصلنا فً هذه الدراسة إلى إن الفرضٌة التً تقوم علٌها هذه الدراسة قد أدت إلى صدق فرضٌتنا وهً العبلقة بٌن امن الخلٌج العربً  

والمشروع النووي اإلٌرانً وهما مرتبطان سلبا وإٌجابا فً استقرار المنطقة من عدمه والمتتبع للدور اإلٌرانً من خبلل تصرٌحات 
 الحالمسئولٌن اإلٌرانٌٌن على كافة المستوٌات ٌعتقد تمام االعتقاد بان القٌادة اإلٌرانٌة تسعى إلى الهٌمنة والتوسع دون االكتراث بالمص

 .واألمن الخلٌجً واستقرار المنطقة وخٌر مثال على ذلك ما ٌحدث أالن فً البحرٌن وكذلك العراق ولبنان

 ـ: ومن خبلل هذه الدراسة فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج هً

 .ـ عدم وضوح الرإٌة االستراتٌجٌة المشتركة لدول الخلٌج وتناقض األولوٌات فٌما بٌنهم1

 .ـ ان عدم حل هذه الخبلفات الحدودٌة سوف ٌبقى هذا الملف عائقا دون تحسن العبلقات الخلٌجٌة اإلٌرانٌة2

ـ استمرار إٌران فً تحدٌها واستمرارها فً برنامجها النووي والمثٌر للجدل بما ٌإدي إلى مزٌد من سباق التسلح فً المنطقة وعدم 3
 .استقرارها

 .  ـ اصرار الطرف اإلٌرانً على التدخل فً الشؤن الداخلً الخلٌجً وكذلك فً األوضاع العربٌة واستقبللها4

 .ـ تتؤثر منطقة الخلٌج العربً كغٌرها من األقالٌم الدولٌة بما ٌحٌط بها من إحداث حٌث أصبح أمنها اإلقلٌمً مرتبطا باألمن الدول5ً

مما ٌجعلها عرضة لتدخبلت ( والغاز_ النفط )ـ تكتسب منطقة الخلٌج أهمٌة لسبب موقعها الجغرافً وامتبلكها ألكبر مصادر الطاقة 6
 .الدول الكبرى

 .ـ انعدام وفقدان الثقة بٌن دول الخلٌج وإٌران بما ٌإدي إلى اإلخبلل باألمن الخلٌج7ً

ـ ضعف الجهود الخلٌجٌة وعدم توحدها فً الدفاع عن مصالحها ٌإدي إلى التدخبلت المباشرة للدول الكبرى لحماٌة مصالحها والتذرع 8
 .فً هذا الوضع

 .ـ إصرار الطرف اإلٌرانً على تحدي المجتمع الدولً عبر التصرٌحات االستفزازٌة والتحدي الصارخ للقرارات9

 .ـ محاولة دول الخلٌج لعب دور سٌاسة االحتواء للطرف اإلٌرانً دون التورط فً نزاع مسلح ال تحمد عواقبه10

 


