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 ـ أ ـ                                            



 

 إلهداءا                              

 عضاحلب و احلنان اىل رمز احلب و بلسم امشفاء اىل امللب امنا أ رضؼيناىل من 

احلبيبة واىل وادلي امؼزيز اذلي  فنا ش بابو من اجل ايطايل اىل ما وادليت  ابمبياض

 اان ػليو الان . 

 اىل رفيق امؼمر اىل من اكن وراء سداد خطوايت امؼلمية اىل زويج امغايل .

 اىل الارواح اميت سكنت حتت تراب اموطن احلبيب شيداء احلشد امللدس

 اخوايتو امنفوس امربيئو اىل رايحني حيايت  امركيلةاىل امللوب امطاىرة 

ذيت امكرام وال اىل اذلين بذمو لك هجد و غطاء ميك اضل اىل ىذه انلحظو اساث

 س امي مرشفة امبحث الاس تاذه  ) ىدى همدي ضاحل (

 

 

 

 

 

 

                               

 ـ بـ                                       



 

 )) شكر وثلدير ((                                  

 

امحلد هلل رب امؼاملني محدًا يليق جبالل وهجو ػىل هؼمو اميت ال حتىص وال ثؼد وامطالة 

 وامسالم ػىل رسول هللا محمد وػىل اهل وحصبو امطيبيــــــــن امطاىرين ...  

  -أ مـــا بؼـــد :

ىل اماكدر امتدرييس يف لكية املاهون و ام ال أ ن أ ثلدم جبزيل امشكر وامؼرفان ا  ؼلوم ال يسؼين ا 

 امس ياس ية

خراج  وال اس تثين من شكري من اكن دميًل يف اجناز ىذا امبحث واذلي اكن حريطًا ػىل ا 

امبحث يف ىذه امطورة امطيبة واكن ميا امفضل امكبري بؼد امتوفيق مــــــن هللا املؼني فليا 

 جزيـــــــل امشكر وامتلدير والامتنان )) ىدى همدي ضاحل  (( .

ىل زماليئ ومشوع  ضافةا  ىل رفلاء دريب وحالوة ذكراييت أ ىًل طريلي ا  وأ ضدكايئ يف  وأ كاريب ا 

خواين ابهلل ...  هللا واىل لك خملص ورشيف ممن اغرفيم وممن ال اغرفيم فيم ا 
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 ـ ج ـ                                         



 

 أقرار المشرؾ                              

أشهد أن أعداد هذا البحث الموسوم ) السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تجاه الملؾ 

النووي االٌرانً ( قد جرى تحت أشرافً فً جامعة دٌالى / كلٌة القانون والعلوم 

 فً العلوم السٌاسٌة . سل شهادة البكالورٌوالسٌاسٌة وهو جزء من نٌ
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 ـ هـ ـ                                



 

 المقدمة                                  

تحقٌق القدر االمثل من المصالح المشتركة وبقدر تقاس قٌمة العالقات بٌن الدول بمدى 

أهمٌة تحقٌق تلك االولوٌات تتطور العالقة بٌن دولتٌن او اكثر . وهذه االولوٌات والمصالح 

التً عادة ما تضعها الدول ضمن اولوٌاتها فً التعاطً مع الدول االخرى والتً تنحصر 

ٌضٌؾ الموقع الجٌوبولتٌكً للدولة  ضمن نطاق المكاسب السٌاسٌة او االقتصادٌة وعادة ما

والعالقات التارٌخٌة عامالً مهماً ألولوٌات صانع القرار فً ارساء عالقات اٌجابٌة مع دولة 

او اخرى . فالعالقات الروسٌة االٌرانٌة ال تخرج عن نطاق هذا المبدأ فهً عالقات قدٌمة 

ؽرافٌة وخاصة ي ظل تطورت بفعل العوامل التارٌخٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة والج

التطورات المحلٌة واالقلٌمٌة والدولٌة التً طرأت على البٌبتٌن الروسٌة واالٌرانٌة, وعلى 

الرؼم من االختالؾ الواضح على مستوى التجربتٌن الروسٌة واالٌرانٌة واختالؾ نظامٌهما 

فً مرحلة السٌاسً واالٌدلوجً اال ان البلدٌن تمكنا من اٌجاد نمط من العالقات الهامة 

المتؽٌرات المتسارعة . والسٌما بعد انهٌار االتحاد السوفٌتً. فقد شهدت العالقات تعاوناً 

ملحوظاًفً المجال العسكري والتقنً وكذلك المجال االقتصادي كما ان القضاٌا االقلٌمٌة 

والهٌمنة االمرٌكٌة شكلت نقطة االرتكاز فً تطور العالقات مابٌن البلدٌن والتً دفعت 

لعالقات الى التفاهم والتوافق حول تلك القضاٌا بشكل اكبر باالضافة الى ذلك اخذ الملؾ ا

النووي االٌرانً بعدا اخر فً هذا الجانب لتحقٌق قدر اكبر من مصالحها ان كل هذه 

العوامل والمتؽٌرات دفعتنً لدراسة العالقات بٌن البلدٌنومعرفة ابرز مجاالت التعاون بٌن 

 البلدٌن.

 

 

 

 ـ 0ـ    



 

 البحث أهمٌة                              

تنبع اهمٌة البحث من اهمٌة البلدٌن اذ الزالت روسٌا دولة قوٌة لها مكانتها الدولٌة وان لها 

قدرات عسكرٌة فضال عن انها تشؽل منصب العضو الدابم فً مجلس االمن . اما اٌران 

ل اقلٌمً بفعل ماتمتلك من قدرات بشرٌة فهً دولة قوٌة ذات موقع استراتٌجً هام وذات ثق

وامكانات عسكرٌة مما ٌمكنها من البروز بشكل فعال على الساحة االقلٌمٌة والدولٌة . وان 

الدولتٌن تحاوالن التأثٌر فً مجرٌات الصراع الدولً الدابر على مناطق النفوذ وعلى 

ومن ناحٌة اخرى السعً طرٌقة بلورة التحالفات الدولٌة فً مواجهة الهٌمنة االمرٌكٌة 

لتأسٌس عالم متعدد االقطاب التكون فٌه االمم المتحدة هً صاحبة الرأي والفعل فً حل 

النزاعات الدولٌة كما ان الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تحاول فرض عزلة دولٌة على كال 

 البلدٌن لتمنعهما من ممارسة اي دور اقلٌمً او دولً.

 البحث إشكالٌة                            

هناك العدٌد من المشاكل وٌحاول الباحث االجابة عنها فهً تبحث اشكالٌة العالقة بٌن 

دولتٌن متناقضتٌن من حٌث االٌدلوجٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة والدٌنٌة . كما ان العالقات بٌن 

ل ذلك تنبثق عدة تساؤالت  واهم هذه البلدٌن تواجه العدٌد من الضؽوط الدولٌة . ومن خال

التساؤالت التً ٌطرحها الباحث هً: ما االسباب والعوامل التً ادت الى التقارب الروسً 

 االٌرانً ؟ وماهً ابرز اوجه التعاون بٌن البلدٌن؟.

 فرضٌة البحث                            

تنطلق فرضٌة البحث من فكرة اساسٌة مفادها ان العالقات الروسٌة االٌرانٌة  بعد انتهاء 

الحرب الباردة اكتسبت المزٌد من التقارب كما ان المصالح السٌاسٌة واالقتصادٌة 

والعسكرٌة شكلت االولوٌة فً هذه العالقات على حساب العوامل االٌدلوجٌة .فضال عن 

تقاربها مع روسٌا تسعى الى تقوٌة موقعها االقلٌمً وكسب طرؾ ذلك فان اٌران من خالل 

 مؤٌد لها فً المحافل الدولٌة 
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 منهجٌة البحث                                 

هذا بالنظر العتماد البحث على نظرٌات واطروحات اكادٌمٌة مسبقة  ممكن اعتبار بحثً 

بحثا نوعٌا على خالؾ البحوث الكمٌة التً تستند الى احصابٌات وارقام تسلب من الباحث 

حرٌته فً التقٌٌم واالستنتاج وإلحاطة الموضوع بتحلٌل شامل ومتناسق فقد قمت بإستخدام 

 -المنهج التحلٌلً وذلك فً تحلٌل العوامل والمسببات التً ادت الى التقارب الروسً

ذه العوامل اقتصادٌة وسٌاسٌة اضافة الى استخدام المنهج الوصفً فً االٌرانً ومن ه

 االٌرانٌة واثرها على المنطقة . –وصؾ العالقات الروسٌة 

 هٌكلٌة البحث                                 

وبما ان عنوان بحثً وموضوعه هو السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تجاه الملؾ النووي 

ع خطة مفادها مبحثٌن وكل مبحث ٌتضمن مطلبٌن فالمبحث االول االٌرانً لذل قمت بوض

هو الملؾ النووي االٌرانً والمطلب االول هو نشأة الملؾ النووي االٌرانً والمطلب الثانً 

العوامل والمسببات التً التً دفعت اٌران ألنشاء ملفها النووي اما فٌما ٌتعلق بالمبحث 

ي حٌث تناول المطلب االول الدعم الروسً الخارجً الثانً هو الدعم الروسً للملؾ النوو

وٌتناول االسباب والدوافع التً ادت بأن روسٌا تقدم دعمها للملؾ االٌرانً على صعٌد 

السٌاسة واالقتصاد اما المطلب الثانً فهو موقؾ روسٌا من الملؾ النووي االٌرانً تجاه 

 ولٌة.االمم المتحدة وتجاه مجلس االمن الدولً والمحافل الد

 

 

 

 

 

 ـ 6ـ  



 

 المبحث االول                             

 الملؾ النووي االٌرانً                             

حٌث تعود بداٌات العمل فً البرنامج النووي االٌرانً فً منتصؾ الثمانٌات . بعد الؽابه 

بوشهر ؼٌر المكتمل من قبل الجمهورٌة االسالمٌة , والسبب الذي قدم هو ان كلفة مفاعل 

كانت باهضة جداً, االمر الذي كان ٌستوجب عدم السماح بضٌاعها سدًى . وبعد ذلك 

اضٌفت مسألة الحاجة العالقنٌة لتنوٌع مصادر الطاقة من اجل تعزٌز حجة االٌرانٌٌن فً 

 رؼبتهم فً الطاقة النووٌة ووهنا ٌتم الحدٌث عن نشأة الملؾ النووي االٌرانً .

 المطلب األول                             

 الملؾ النووي االٌرانً من حٌث نشأته وتطوره             

فً البرنامج النووي حٌث تعاقدت اٌران مع فرنسا فً  0934لقد استؤنؾ العمل فً عام 

مساعدتها فً عملٌات تركٌز الٌورانٌوم ومع المانٌا حٌث اتفقت مع شركة سٌمنس على 

انشاء مفاعلٌن نووٌٌن بمدٌنة بوشهر اال ان النشاطات النووٌة الحٌوٌة بدأت بعد حرب 

مٌجاوات(  1( استطاعت اٌران ان تنشأ مفعال نووٌا )0996الخلٌج الثانٌة ففً عام )

استهدؾ القٌام بأعمال بحثٌة ودراسة نووٌة وسرعان ما خضع للتفتٌش نتٌجة الضؽوط 

مٌجاوات( قرب  611وافقت الصٌن على انشاء مفاعلٌن نووٌن )0996الدولٌة . وفً عام 

ممارسة الضؽوط على الحكومة بوشهر . وقد حاولت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة من خالل 

وقعت اٌران اتفاقٌة مع  0991الصٌنٌة للحٌلولة دون اتمام االتفاق. وفً كانون الثانً عام 

( مٌجاوات 0111روسٌا تقوم روسٌا بموجبها بتسلٌم مفاعلٌن )
(0)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طموحات اٌران النووٌة ,ترجمة بسام شٌحا, الدار العربٌة للعلوم ناشرون, ش.م شاهرام تشوبٌن , ـ 1

  33ص 2002. , الطبعة االولى ..ل

 ـ 4ـ            



 

تقوم الحكومة االٌرانٌة بتوضٌح ان طبٌعة برنامجها النووي سلمٌة وانه ٌهدؾ الى تأمٌن 

عالٌة وخطط التنمٌة االقتصادٌة والسٌما ان الزٌادة السكانٌة ال% من طاقتها الكهربابٌة 61

سوؾ تزٌد من معدالت استهالك الطاقة فً اٌران لذلك ٌرى البعض بأن هذا المشروع 

من معاهدة الحد من انتشار االسلحة  4ٌجب اال ٌعتبرسلمٌا او حقا مصانا بناءا على المادة 

نً والسٌما رأي النووٌة واحتدام الجدال فً االورقة الدولٌة حول البرنامج النووي االٌرا

ارسل محمد البرادعً المدٌر  6114تشرٌن االول  01الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة وفً 

العام للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة تقرٌرا الى مجلس الحكام فً الوكالة جاء فٌه ان اٌران 

سٌاسة كتمان اسفرت عن جوانب كثٌرة من انشطتها  6116اتبعت قبل تشرٌن االول 

تٌاراتها النووٌة وبخاصة فً مجاالت تخصٌب الٌورانٌوم وتحوٌل الٌورانٌوم وفصل واخ

الٌورانٌوم التً لم ٌجِر اطالع الوكالة علٌها واكتشفت الوكالة عددا من الشواهد التً تكونت 

الزمن والتً تخلفت اٌران عن التزام واجباتها المعنٌة بوسابل  على مدى فترة طوٌلة من

والمتعلقة باالبالغ عن معالجة مواد نووٌة واستخدامها وتخزٌنها وعن المنشأ تالتً الحماٌة 

تم فٌها ذلك كله وكذلك تضمن التقرٌر بان اٌران اخفقت فً ابالغ الوكالة او فً التصرٌح 

لها عن ثمانٌة انشطة نووٌة مختلفة انها اختبارات تحوٌل الٌورانٌوم وتخصٌبه كما مطلوب 

ابل الحماٌة كما انه تضمن ستة شواهد عن تخلؾ اٌران عن تقدٌم بموجبه اتفاق وس

معلومات فً الوقت المناسب عن تصمٌم معلومات محدثة عن منشأت معالجة الوقود 

6114\تشرٌن الثانً  \69النووي وتخزٌنه وتدبر امر نفاٌاته, وفً 
(0)

. اتخذ مجلس حكام  

ى ان ممارسات اٌران قبل تشرٌن االول الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة قرار اشار فٌه ال

. اسفرت عن كثٌر من االنتهاكات التزاماتها للتقٌد بأتفاقاتها لالجرات الوقابٌة   6116

وبالنظر لعدم نجاح المفوضات بٌن اٌران من جهة وفرنسا والمانٌا وبرٌطانٌة من جهة 

 .6112ر جلس االمن فً اذااخرى. فقد تم احالة الملؾ النووي االٌرانً الى م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمٌم هانً خالف ."القدرات النووٌة االٌرانٌة " المنظور الدولً واالقلٌمً "السٌاسة الدولٌة " ـ 1
 .151, ص2000, مؤسسة االهرام . القاهرة ,  142العدد
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6112اذار  61بٌانا فً الذي اصدر 
(0)

طالب فٌه اٌران بوقؾ تخصٌب الٌورانٌوم االمر  

الذي رفضته طهران ,منذ مطلع التسعٌنات كانت الشبهات الحابمة حول وجود برنامج 

ى اعادة اطالق برنامجها نووي عسكري فً اٌران قد ظهرت عندما اعلنت اٌران عزمها عل

النووي المدنً , وباشرت لهذه الؽاٌة مفاوضات مع االرجنتٌن وروسٌا , لكن ماخلؾ هلعا 

. عن وجود مصنع لتخصٌب  6116دولٌا كان بنحو خاص اعالن مجاهدي خلق سنة 

الٌورانٌوم فً نطنز واشؽال لبناء مفاعل فً اراك , هذه المخاوؾ كانت عابدة الى الطابع 

ي لهذا البرنامج الذي ٌمكنه اثارة الشبهات حول االهداؾ العسكرٌة ؼٌر المعلنة السر

 0922والمحظورة بموجب انضمام اٌران منذ 
(6. )

الى معاهدة عدم االنتشار النووي  الى  

ذلك كان تصمٌم اٌران اٌضا على امتالك كل المسار التكنلوجً لتصنٌعها الذاتً للوقود 

)الٌورانٌوم المخصب( الضروري لتشؽٌل المفاعالت طالع شؤم فالوقود المنتج ال ٌمكنه 

 .استعماله فً مفاعل بوشهر الذي ٌعمل على تورٌدات روسٌا

ن ٌمكن التصور انه ٌستخدم لؽاٌات عسكرٌة انطالقا من هذه الشبهات طلبمن كا تالًبو

اٌران فً فترة اولى وتوقٌع بروتوكول اضافً الى معاهدة عدم االنتشار النووٌٌسمح للوكالة 

الدولٌة للطاقة الذرٌة لزٌارة المواقع االٌرانٌة بكل حرٌة فً نهاٌةالمطاؾ ادى تدخل اوربً 

ل وتوافق على وقؾ انً لنشاطاتهافً تخصٌب الٌورانٌوم وفً كانون الى جعل اٌران تمتث

6116االول 
(6.)

مساعدة تقنٌة لتطوٌر الصناعة النووٌة  وبالمقابل تعهد االوربٌون لتقدٌم 

 .الؼراض مدنٌة  اإلٌرانٌة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والتوزٌع للنشر زهران دار,  الباردة الحرب انتهاء بعد النووٌة االستراتٌجٌة,  حقً سعد الدكتورـ 1

 .156.ص.  2003,

 الشٌعً االسالمً المجلس, الدولً القانون ضوء فً االٌرانً النووي البرنامج,  عباس عامرـ 2

 .146ص 2012 االولى الطبعة,  والتوثٌق الدراسات مركز,  لبنان فً االعلى

 .414ص,  سابق مصدر,  توفٌق حقً سعد. دـ 3
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برنامج  اذ واصلت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة واوربا باتهام اٌران بتصمٌمها على متابعة

سري لصنع السالح النووي خصوصا بعد اكتشاؾ الوكالة الدولٌة للطاقةالذرٌة اثار 

%62فً اٌران بنسبة ٌورانٌوم مخصب 
.

مصدرها االت طرد اٌرانٌةمن اصل باكستانً  

, تسمح بالحصول االسهل علىٌورانٌوم لالستعمال العسكري فً  6و)قطع( مصنع طرد باك 

بٌن المانٌا وفرنسا من جهة والمملكة  6114نهاٌة االمر عقد اتفاق جدٌد فً تشرٌن الثانً

ؾ النشاطات االٌرانٌة لتخصٌب الٌورانٌوم المتحدة من جهة اخرى, وألت اٌران الى وق

مقابل مساعدة تقنٌة اوربٌة لتطوٌر الصناعة النووٌة المدنٌة االٌرانٌة , وكذلك مقابل اقامة 

تعاون فً المجاالت التكنلوجٌة واالقتصادٌة واالمنٌة ثم بعد انتخاب محمود احمدي نجاد 

م واضعة لذلك حداً لالتفاق اعلنت اٌران عن اسبناؾ نشاطاتها فً تخصٌب الٌورانٌو

وعلٌه كانت اٌران تعتبر انها لم تحصل على شًء مقابل  6114المعقود فً تشرٌن الثانً 

وقؾ تخصٌب الٌورانٌوم وازاء ذلك ٌشٌر المحللون االمرٌكٌون والؽربٌون الى ان هذه 

ة المفاعالت سوؾ تكلؾ الملٌارات من الدوالرات بالعملة الصعبة وهً لٌست ذات فابد

كبٌرة من الناحٌة االقتصادٌة بالنسبة لدولة مثل اٌران تمتلك مخزوناً ضخماً من النفط 

% من تكلفة كهرباء 61-02والؽاز الطبٌعً ٌمكن استؽالله لتولٌد الكهرباء بتكلفة التتعدى 

النووٌة فً ظل اسعار السوق اضافة الى ذلك ان اٌران قامت بتركٌز انشاء مفاعالتها 

طقة واحدة جنوب البالد بعٌداً عن المدن االٌرانٌة والمنشأت الصناعٌة فً النووٌة فً من

شمال البالد , وهو ماٌقلل االستفادة من هذه المفاعالت فً تولٌد الطاقة لخدمة االحتٌاجات 

االستهالكٌة للمدن والمصانع االٌرانٌة , ان تكالٌؾ البرنامج النووي االٌرانً تظل ؼٌر 

ل تمتلك ثروة ضخمة من النفط والؽاز الطبٌعً حٌث ٌرى البعض بأنه اقتصادٌة بالنسبة لدو

الٌوجد مبرر اقتصادي لقٌام دول نووٌة مبتدبة مثل اٌران لتخصٌب الٌورانٌوم , فلٌس لدى 

اٌران سوى
 

محطة واحدة لتولٌد الطاقة النووٌة تحتاج الى وقود الٌورانٌوم الخفٌؾ 
(0)

. 
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 315ـ تمٌم هانً خلف , مصدر سابق , ص1
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ولعل الجانب االهم فً دور روسٌا ٌتمثل بتورٌدها الوقود النووي الى محطة بوشهر , 

0991تطبٌقاً لالتفاق عام 
(0) ,

, اال ان  6116الذي كان جاهزا للتوقٌع النهابً منذ عام 

الدولٌة , واشترطت على اٌران اعادة الوقود المستنفذ ,  الضؽوطتحت  أرجأتهروسٌا 

وسلمت اخر شحنات الوقود البالؽة  6111\6\63فوافقت اٌران على ذلك وتم التوقٌع فً 

واستمر النهج الروسً ٌرفض استخدام القوة ضد اٌران,  6112\6\62طناً فً  26

ما صاروخٌا دفاعٌا نظا 69واستمرت فً تعاملها العسكري معها , وزودتها مؤخرا ب 

متطورا لحماٌة منشأتها النووٌة , رؼم اعتراضات امرٌكا , صرح وزٌر الدفاع اٌفانوؾ 

"بأن روسٌا مستعدة بتزوٌد اٌران باالسلحة الدفاعٌة اذا احتاجت الى ذلك
(6.)

ؼٌر انها بعد  

تناقضت فٌها التصرٌحات بخصوص صفقة  0969صدور القرار االخٌر فً عام 

س( الدفاعٌة المزمع تورٌدها الى اٌران , وهو ماٌعنً وجود  -611متطورة )الصوارٌخ ال

انقسام كبٌر داخل القٌادة الروسٌة حول الصفقة .وان لموسكو مصالح اقتصادٌة قوٌة فً 

طهران , وتعارض بشدة نهج واشنطن فً التشدٌد بنشاطات طهران النوٌة والتهدٌد بفرض 

اٌران الطبٌعٌة تقوض القوة االمرٌكٌة لٌس على روسٌا عقوبات علٌها وهذا ٌعنً ان موارد 

وحسب وانما على نظام الماللً اٌضاً, وكانت بداٌات االهتمام الكثٌؾ بالطاقة النووٌة فً 

اٌران منذ التسعٌنات, ومن وقتها والتعاون مع روسٌا ٌزداد , حٌث اكملت روسٌا بناء 

ن قبل الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة , اال ان تم اتهام اٌران م 0991مفاعل بوشهر فً 

بالفشل فً تقدٌم المعلومات الالزمة عن انشطتها ومنشأتها العالمٌة فً المجال النووي , 

,  6116وطالبت الوكالة بتوسٌع التعاون فً هذه المجاالت فً موعد اقصاه نهاٌة اكتوبر 

 ها النووي الى مجلس االمنوهذا ماكان ٌعنً انه اذا فشلت اٌران باالستجابة سوؾ ٌحال ملف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .162, ص 2002.روجر هاورد , نفط اٌران ودوره فً تحدي نفوذ الوالٌات المتحدة , ـ 1

ة , القاهر34, مجلد 136.نبٌه االصفهانً , السٌاسة الخارجٌة الروسٌة , السٌاسة الدولٌة , العدد2

 .223, ص 1444مركزالدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة , 
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, والتً تعهدت بموجبها اٌران بالتعاون الكامل وؼٌر  6116اكتوبر 60طهران فً 

المشروط مع مفتشً الوكالة لمعالجة كل قضاٌا الضمانات المؤجلة ذات العالقة بأنشطتها 

النووٌة السابقة وحسمها ,كما وقعت اٌران على البروتوكول االضافً لمعاهدة منع االنتشار 

النووي وقررت طواعٌة تعلٌق كافة انشطة تخصٌب الٌورانٌوم واداة معالجة الوقود, اال 

انها لم تحدد امد التعلٌق ونطاقه وكانت الدول الثالث تبنً تفاوضها مع اٌران على مبدأ 

ل الملؾ الى مجلس االمن مادامت اٌران تتعاون مع الوكالة ومستمرة فً التوقؾ عن نق

تعلٌق برامجها اال ان الوصول ألتفاق نهابً تعطل نتٌجة لالزمات التً صاحبت التفاوض , 

ومماطلة اٌران فً الرد على استفسارات الهٌبة الدولٌة للطاقة الذرٌة , فتارة تستجٌب 

ض واخرى تهدد بعودتها ألنشطة التخصٌب . ورؼم ذلك لتهدٌدات التروٌكا وتعود للتفاو

استمرت مفاوضات التروٌكا واٌران الى ان جاء تقرٌر الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة فً 

6112فبرارٌر
(0.) 
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 .2004\ٌونٌو \14تخصٌب الٌورانٌوم , الجزٌرة نت , طهران تتراجع عن تهدٌدها بأستئناف ـ 1
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 المطلب الثانً                             

 عوامل نشأة الملؾ النووي االٌرانً وتطوره               

 الى انشاء ملؾ نووي منها عوامل اقتصادٌة رؼم ذلك كانت هناك عدة عوامل دفعت اٌران

حٌث ان رؼبة اٌران بإمتالك قدرة نووٌة تحقق ؼاٌات عدة منها وسٌلة  العامل االقتصادي

رادعة للحفاظ على النظام , واداة نفوذ اقلٌمً وورقة قوٌة لشرعٌة النظام , وورقة 

لٌد الكهرباء واتان دورة للمساومة حٌث تؤكد اٌران بأنها تطور الطاقة النووٌة من اجل تو

الوقود لكً تصبح مزودا بالوقود النووي فً المستقبل . والحجج التً تسوقها دعما لهذه 

االدعاءات ذات طابع اقتصادي واستراتٌجً فً نفس الوقت . كما ان اٌران واحدة من 

رر الدول المنتجة للنفط وستكون بعد وقت قصٌر دولة منتجة اساسٌة للؽاز اٌضا , وهً تب

اتهامها بالتكنلوجٌا من خالل االشارة الى الحاجة الى تنوٌع مصادرها للطاقة والحفاظ على 

تواصلها مع التكنلوجٌات العصرٌة اسوة بالدول العالمٌة المتطورة حٌث كانت هناك عالقة 

اقتصادٌة بالنسبة لبلد منتج للنفط والؽاز , تدعوه الى تطوٌر صناعة مدنٌة نووٌة . نظرا 

( 2/ 69د حاجات اٌران الى الكهرباء لحصة االنتاج النفطً المستعمل لهذه الؽاٌة من)لتزاٌ

6116ملٌون برمٌل سنة  621, الى 0933ملٌون برمٌل سنة 
(0)

. واذا لم ٌطور مصدر  

فمن الممكن ان تصبح اٌران  ملحوظةاخر للطاقة ولم تطور اٌران انتاجها للوقود بطرٌقة 

لسنوات العشرة القادمة , اضافة الى ان ٌران اذا ٌخصص قسم مستورد للنفط المكرر فً ا

من نفطها النتاج الكهرباء فمن الممكن ان تزٌد قدار صادراتها من هذه المادة االولٌة بالطبع 

ٌنبؽً ان تؤخذ باالعتبار كل االكالؾ بتثمٌر اعادة معالجة النفاٌات. لكً ٌحسب بدقة التأثٌر 

الٌمكن استبعاد الفابدة التً تقدمها تطوٌر صناعة مدنٌة نووٌة االقتصادي لبرنامج كهذا لكن 

 فضال عن ذلك ٌبٌن تارٌخ اٌران الحدٌثة مدى الحاجة الى امتالك التكنلوجٌا الؽربٌة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 440ـ د. سعٌد حقً , مصدر سابق , ص0
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لكن اذا اعتبرنا ان انشاء سالح ذري هو الهدؾ الخفً فهل ٌمكن مع ذلك الكالم على تهدٌد 

صعٌد الدفاع واالمن وهذا بكل ؼرابة عنصر ى نا نرجع الى استراتٌجٌة اٌران علاٌرانً؟ فه

التقوم السٌاسة  اعتقادهؼابب عن السجاالت الجارٌة حول هذا الملؾ خالفا لما ٌمكن 

االٌرانٌة فً هذا المجال على البحث عن المجابهة . صحٌح ان اٌران بلد قوي وؼٌورة على 

استقاللها وتسعى الى لعب دور اهم على المساحة الدولٌة , سٌاستها الدفاعٌة ترمً الى الحد 

محٌطها من المخاطر بنحو خاص . كما ان سعً الوالٌات المتحدة الى عزل اٌران عن 

االقلٌمً, وتخوٌؾ روسٌا من االسالم االٌرانً ومخاوؾ اٌران من الطروحات الوحدوٌة 

للتٌارات القومٌة فً اذربٌجان من اجل انشاء )اذربٌجان الكبرى( مع وجود اقلٌة اذرٌة تقدر 

ملٌون اذري فً اٌران , مما ٌدفعها للتعاون مع روسٌا لحل النزاعات العرقٌة  61بحوالً 

قة اسٌا الوسطى والقوقاز . واعتماد اٌران على روسٌا فً التزود باالسلحة كما ان فً منط

حجم التبادل التجاري بٌن اٌران والجمهورٌات االسالمٌة فً اسٌا الوسطى , واالستفادة 

الى الحصول على  باإلضافةالمشتركة من الثروات الطبٌعٌة والنفطٌة فً بحر قزوٌن . 

لالستفادة من الدعم الروسً فً مواجهة القضاٌا والمشاكل تكنلوجٌا متقدمة والسعً 

االقلٌمٌة  واقرار التسوٌة لها
(0 .)

فالعالقات الروسٌة االٌرانٌة قد وصلت الى مرحلة التعاون 

االستراتٌجً فً كثٌر من المجاالت والقضاٌا ذات االهتمام المشترك بالنسبة الى كل منهما 

لتحدٌات على المستوى االقلٌمً والدولً وان الدول نتٌجة مواجهة الدولتٌن لكثٌر من ا

الكبرى لها حساباتها الجٌوسٌاسٌة . فً مواقفها من هذه الدولة او تلك وهً تسعى دابما الن 

تحقق مكاسب مهمة فً منطقة تعتبرها اكثر حٌوٌة لمصالحها القومٌة مقابل تنازل تقدمه فً 

مكان اخر اقل اهمٌة لها
(6.) 
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د. احمد حسٌن شحٌل , السٌاسة الخارجٌة الروسٌة فً منطقة الشرق االوسط, رسالة ماجستٌر جامعة 
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 العامل السٌاسً                                 

الجمهورٌة االسالمٌة تلعب دورا ربٌسا فً ان الزعماء الدٌنٌن االٌرانٌن ٌعتقدون بانه 

الشوؤن العالمٌة كنقطة اسناد للثورة االسالمٌة وحامٌة للمسلمٌن المضطهدٌن فً كل مكان 

وطبقا .فانهم ٌعتقدون بان العالم االسالمً ٌعتمد على قدرة اٌران لتحوٌل نفسها الى قوة 

عسكرٌة ٌكون بمقدورها الدفاع عن مصالح المسلمٌن
(0 )

هذا االدراك ٌقود اٌظا طهران  .ان

لدعم الحركات االسالمٌة فً الشرق االوسط من اجل تقوٌض التاثٌر االمرٌكً وجعل البٌبة 

االقلٌمٌة والدولٌة مالبمة للمصالح االٌرانٌة ومنح النطام االٌرانً االسالمً مصداقٌة فً 

ً قوة اقلٌمٌة بسبب الداخل والخارج . ان اؼلب االٌرانٌٌن ٌعتقدون اٌضا بأن بالدهم ه

الجؽرافٌة والموارد االولٌة . لذا رحبت طهران بالبادرة الروسٌة من خالل ماظهر فً 

االعالم االٌرانً من جراء زٌارة الوفد العسكري الروسً لبالدهم حٌث وصفت تلك الزٌارة 

. بأنها تارٌخٌة وهو وصؾ قلما ٌلجأ الٌه االعالم االٌرانً فً تؽطٌة مثل هذه االحداث

وربما الٌعد هذا الوصؾ من قبٌل المبالؽة خصوصا اذ ماوجداالٌرانٌٌن فً تلك الزٌارة 

ماٌثلج صدورهم والدلٌل هو الزٌارة التً قام بها الربٌس خاتمً مؤخرا الى موسكو . 

جاءت زٌارة وزٌر الدفاع الروسً فً مثل هذا التوقٌت بمثابة دفعة قوٌة للمساعً االٌرانٌة 

خروج من النفق االمرٌكً المظلم الذي تحاول واشنطن احتجازها فٌه من الرامٌة الى ال

خالل الحصار واالحتواء وبالرؼم من ان الروس لم ٌكونوا اصحاب السبق فً كسر 

الحصار المفروض على طهران , اال ان مبادرتهم التً جاءت بهذا الثقل قد اعطت زخما 

كد فشل سٌاسة االحتواء االمرٌكٌة وتعزز للتفاعالت بٌن طهران والمجتمع الدولً والتً تؤ

مكانة اٌران بوصفها العب اساس على مسرح السٌاسة العالمٌة وتستطٌع اٌران من خالل 

تدشٌن عالقات تعاون سٌاسً استراتٌجً مع روسٌا ان تمأل الفجوة التً ولدت الحصار 

 .الؽربً المفروض على تصدٌر السالح التكنلوجً العسكري المتطور الٌها 
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د. علً مستشاري , اٌران والشرك النووي , مختارات اٌرانٌة , مركز الدراسات السٌاسٌة 
 .51, ص2003, 24واالستراتٌجٌة , باالهرام القاهرة , العدد 
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ففً الوقت الذي تسعى واشنطن جاهدة للحٌلولة ودون تزوٌد طهران بأٌة اسلحة او تكنلوجٌا 

متطورة خصوصا فٌما ٌتعلق بأسلحة الدمار الشامل والصوارٌخ البالٌستٌة . جاءت روسٌا 

ظل عالقة تعاون عسكري . كان الٌران اهداؾ  تعرض منتجاتها العسكرٌة على طهران فً

 توسعٌة حٌث ارادت ان تهٌمن على المنطقة سٌاسٌا واقتصادٌا وعسكرٌا وتجعل منها ان

تجد حلٌؾ لها وكان االنسب هو روسٌا. ان القدرات االٌرانٌة تتطور , وبخاصة من خالل 

البرنامج الصاروخً االٌرانً واكد جلعاد ممثل عن الجٌش االسرابٌلً فً حكومة نتنٌاهو 

ان النظام االٌرانً معاِد السرابٌل وانه عازم على تدمٌر الدولة الٌهودٌة , وان اٌران 

لسلمٌة وانها طورت خطراً ارهابٌا على اسرابٌل من خاالل دعمها لحركة تعارض العملٌة ا

الجهاد االسالمً, وحماس , وحزب هللا , وٌبدو من الناحٌة االٌدلوجٌة واالستراتٌجٌة ان 

اٌران عازمة على تدمٌر اسرابٌل.لذا عملت حكومة اسرابٌل على تحرٌض الوالٌات المتحدة 

ا النووي ضد حكومة اٌران واعاقة برنامجه
(0.)

وٌتضح ان اٌران ٌجب ان تصبح قوة  

مهٌمنة فً الخلٌج العربً ألنها اكبر دولة فً الخلٌج , ولها اطول ساحل فٌه , وعندها 

المصالح النفطٌة والؽازٌة , وهذا ٌتطلب قدرة تمكنها ان تهٌمن على الخلٌج العربً عسكرٌا 

قة وللدفاع عن المصالح الحٌوٌة وال تتركها لؽٌرها للتأثٌر على التطورات فً المنط

االٌرانٌة ضد الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والعراق والمملكة العربٌة السعودٌة وهناك فجوة 

كبٌرة مع ذلك فأنه بٌن الصورة الذاتٌة وطموح النظام وبٌن واقع الضعؾ العسكري 

ها العسكرٌة هً االٌرانً . فأن جهود اٌران لتوسٌع وتحدٌث قواتها المسلحة وتعزٌز قدرات

موجهة لردم هذه الفجوة . ان مشاكل اٌران المالٌة , قد منعتها لتحقٌق هدفها لبناء قدرات 

عسكرٌة كبٌرة . بالنتٌجة فانها كرست مزٌدا من مواردها المتاحة للصوارٌخ واسلحة الدمار 

 .الشامل , والتً من المحتمل قد وفرت القدر االكبر من دفاعاتها
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ـ د. علً مستشاري , اٌران والشرك النووي , مركز الدراسات السٌاسٌة واألستراتٌجٌة , باألهرام 1
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نووٌة سوؾ تحول اٌران الى قوة اقلٌمٌة كبٌرة توفر لها مع وفً هذا االطار فأن االسلحة ال

هذه الوسابل تخوٌؾ جٌرانها , وتمكنها من لعب الدور الذي ترٌده كما ان المنافع من وراء 

حٌازة اٌران على االسلحة النووٌة تكمن فً تعزٌز قوة النظام فً عٌون الشعب االٌرانً 

قوٌض ثقتهم بضمانات االمن االمرٌكٌة من اجل واشاعة الخوؾ فً بلدان الخلٌج العربً وت

وضع نهاٌة للوجود العسكري االمرٌكً فً هذه المنطقة وتهدٌد حلفاء الوالٌات المتحدة مثل 

اسرابٌل وتركٌا والسعودٌة من اجل الحصول على قوة خالل االزمات او المواجهات وردع 

ٌق هرمز )على الرؼم من ان االنتقام لمحاولة ضرب ناقالت النفط فً الخلٌج او ؼلق مض

ذلك هو الخٌار االخٌر بالنسبة لطهران , طالما انها تصدر ماٌقارب كل نفطها من 

المضٌق(. واثارة الرعب فً افؽانستان واذربٌجان من خالل اثارة االزمات والحروب . ان 

اؾ االسلحة النووٌة ربما تكون الطرٌق الوحٌد الٌران لكً تصبح قوة عسكرٌة بدون استنز

اقتصادها . ففً الوقت الذي ٌكلؾ فٌه برنامج االسلحة النووٌة الملٌارات , فأن اعادة بناء 

قواتها المسلحة التقلٌدٌة ربما ٌكون عشرة ملٌارات دوالر
(0.)

ان شعور اٌران من تهدٌدات  

محتملة او فعلٌة من قبل الوالٌات المتحدة . وصراعها مع العراق فً ظل النظام السابق 

حد الدوافع التً تشجعها على امتالك الرادع النووي بالرؼم من اختالؾ التهدٌد مابٌن كان ا

 كل حالة من حاالت هذه الدول.
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 , ترٌتا بارزي , حلف المصالح المشتركة , الدار العربٌة للعلوم ناشرون ش. م. ل., الطبعة االولى

 . 62بٌروت , , ص 
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 المبحث الثانً                               

 الدعم الروسً للملؾ النووي االٌرانً                     

انعكس الوضع الداخلً فً روسٌا على عالقاتها فً الخارج , حٌث انحصرت اهداؾ 

كان ٌتبؤها االتحاد السوفٌتً السٌاسة الخارجٌة الروسٌة فً محاولة استعادة المكانة التً 

السابق فً مرحلة الحرب الباردة مع احداث بعض التؽٌرات الجوهرٌة فً هذا التطلع بحٌث 

 ٌتفق مع الوضع الجدٌد لٌمكنها من تحقٌق طموحاتها فً عصر العولمة وحرٌة االسواق.

 المطلب االول                              

 خارجً عسكرٌا وامنٌا واقتصادٌاالدعم الروسً ال             

فقد اعتمدت روسٌا فً سٌاستها الخارجٌة على عدة دوابر تعتمد على مراحل نموها ومدى 

استقرارها السٌاسً واالقتصادي وفً كل هذه الدوابر كان الهدؾ االساسً هو تحقٌق 

االستراتٌجٌة االمنٌة على المدى البعٌد
(0.)

النووٌة  لذلك سعت روسٌا قاصدة تجنب الحرب 

ووضع التهدٌد بحرب عالمٌة جانبا وبناء عالقات تحالؾ وتعاون بٌن الدٌمقراطٌات 

الصناعٌة المتقدمة اضافة الى ان روسٌا تسعى النعاش االقتصاد الروسً وتحسٌن مستوى 

معٌشة الشعب وتعزٌز الدٌمقراطٌة فً روسٌا كما ارادت روسٌا تعزٌز نفوذها فً ضوء 

حاد السوفٌتً سابقا وتمنع انتشار الصراعات السٌاسٌة والعسكرٌة التً الفضاء السٌاسً لالت

تؤدي الى عدم االستقرار فً اسٌا الوسطى , وبعد انتخاب الربٌس بوتٌن اصبحت روسٌا 

تعتمد سٌاسة خارجٌة قابمة على الواقعٌة والعملٌة 
(6.)
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, السٌاسة الدولٌة , 131نبٌه االصفهانً , انطالقة جدٌدة لدبلوماسٌة روسٌا االتحادٌة , العدد ـ 1
 562,ص  1443مؤسسة االهرام , القاهرة , ٌناٌر 

لشرق االوسط , رسالة ماجستٌر , احمد حسن شحٌل , السٌاسة الخارجٌة الروسٌة فً منطقة اـ 2
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كانون االول  62حٌث اعلن الربٌس بوتٌن عن اهم مالمح السٌاسة الخارجٌة الروسٌة فً 

وهً تحقٌق اهداؾ روسٌا القومٌة والدفاع عنها, مؤشرات مهمة فً هذا االتجاه  6111عام 

وبذلك وضع نهاٌة لسٌاسة التنازل العشوابً لصالح الؽرب فً الساحة الدولٌة وهو اهم 

مامٌز مرحلة الربٌس بورٌس ٌلستن واٌضا السعً الى عالقات متمٌزة وتعاون استراتٌجً 

ان والصٌن وكان هذا السابقٌن وخصوصا مع الهند واٌر مع اصدقاء االتحاد السوفٌتً

مالمح هذه المرحلة  باالضافة الى االتفاق مع دول الجوار االقلٌمً حول كٌفٌة اقرار السالم 

واالستقرار فً المنطقة , والتوصل الى تسوٌة عادلة للمشاكل التً تواجه المنطقة , 

اضفاء والبرؼماتٌة والتعاون فً العالقات مع كومنولث الدول المستقلة , باالضافة الى 

الطابع القومً على السٌاسة الخارجٌة الروسٌة والتاكٌد على ضرورة استرداد روسٌا 

المكانة التً افتقدتها منذ قٌامها وانهاء االنفراد االمرٌكً لموقع القمة , وحسب رؤٌة 

الربٌس بوتٌن البد من وضع خطة استراتٌجٌة وعقالنٌة تؤدي الى احالل التعددٌة القطبٌة 

.نفراد وعلى نحو ٌتناسب اكثر مع اتجاهات العالم الجدٌد محل هذا اال
 

لقد سعى بوتٌن فً 

الدور الروسً ومحاولة احٌاء هذا الدور وما احتلته من مكانة الدول الكبرى, تشهد 

 0993العالقات الروسٌة االٌرانٌة انفراجا ملحوظا منذ قٌام الثورة االسالمٌة فً اٌران عام 

سً رفٌع المستوى , قام وزٌر الدفاع الروسً اٌجور , وعلى رأس وفد عسكري رو

سٌرجٌؾ بزٌارة رسمٌة الى اٌران وعلى مدى ثالثة اٌام , تباحث الوزٌر الروسً مع كبار 

المسؤلٌن فً الحكومة االٌرانٌة حول سبل دعم التعاون العسكري بٌن موسكو وطهران , 

االمن والتعاون االقتصادي فً كما ناقش مع الربٌس محمد خاتمً بعض القضاٌا المتعلقة ب

مناطق الخلٌج العربً واسٌا الوسطى والقوقاز 
(0)

 . 
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االٌرانً فً ضوء التقارب االخٌر , مجلة السٌاسة  –نبٌه االصفهانً , مستقبل التعاون الروسً ـ 1
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وقد جاءت تلك الزٌارة بعد مرور شهر واحد تقرٌبا على اعالن موسكو انسحابها من 

بشأن خطى تصدٌر السالح او القٌام  0991االتفاق الذي سبق وان ابرمته مع واشنطن عام 

جور تشٌرنومٌردٌن , ومن بأي تعاون عسكري مع اٌران . وهو ما عرؾ وقتها باتفاق 

جانبه فقد قام الربٌس االٌرانً محمد خاتمً بزٌارة الى موسكو اجرى خاللها مباحثات 

مهمة مع الربٌس فالدٌمٌر بوتٌن وكبار المسؤلٌن العسكرٌٌن فً البالد , ووقع اعالن مبادئ 

بٌانا حول  للعالقات بٌن البلدٌن اعتبره المسؤلٌن فً موسكو وطهران , كما اصدر الطرفان

مبادئ للعالقات والتعاون بٌن البلدٌن اعتبره  مستقبل بحر قزوٌن , وبالرؼم من ان اعالن

المسؤلون فً موسكو وطهران معاهدة , كما اصدر الطرفان بٌانا حول مستقبل بحر قزٌن , 

التً وقعها الربٌسان , خاتمً وبوتٌن تكتفً  وبالرؼم من ان اعالن المبادئ او المعاهدة

زام الطرفٌن بعدم استخدام القوة , او التهدٌد بها ازاء بعضها البعض , وعدم اتاحة بال

اراضٌها ألٌة اعمال عدوانٌة او ارهابٌة تمس امن البلدٌن , فضال عن عدم تقدٌم اٌة 

مساعدات ألٌة جهة تفكر فً االعتداء على اي منهما , اال ان الخبراء العسكرٌٌن فً 

العالقات بٌن البلدٌن قد وصلت الى مستوى التحالؾ , االمر  موسكو وطهران ٌعتبرون ان

الذي اثار جدال وقلقا شدٌدٌن , على المستوٌٌن االقلٌمً والدولً , بشأن مستقبل التعاون 

العسكري بٌن موسكو وطهران من ناحٌة , وانعكاساته على العالقات االقلٌمٌة والدولٌة من 

المبادرة الروسٌة حٌث ٌصعب تفهم ابعاد المبادرة ناحٌة اخرى , اما فٌما ٌتعلق بدوافع 

الروسٌة االخٌرة ازاء اٌران بمنأى عن التؽٌرات والتحوالت التً ألمت بالسٌاستٌن الداخلٌة 

والخارجٌة لروسٌا منذ تبوء الربٌس الحالً فالدٌمٌر بوتٌن مقعد الرباسة فً الكرملٌن , 

بالده على المسرح العالمً بؽٌة استعادة  حٌث ٌبدو الربٌس الجدٌد حرٌصا على تأكٌد وجود

المكانة العالمٌة لها بعد ان تعرضت ألهتزاز ملحوظ على اثر االنهٌار المفاجا والمدوي لما 

كان ٌعرؾ االتحاد 
(0)
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هابلة لالسلحة  ولما كانت المٌزة النسبٌة لروسٌا حالٌا تكمن فٌما تملكه من ترسانة عسكرٌة

التقلٌدٌة , واسلحة الدمار الشامل بكل انواعها وادوات تشؽٌلها وتوصٌلها, فضال عن وجود 

بٌبة مؤسسٌة وعلمٌة وتكنلوجٌا ضخمة لصناعة وتطوٌر انواع شتى من السالح , وذلك فً 

ضوء التردي الواضح الذي شهد االقتصاد الروسً حالٌا , فقد لجأت االدارة الروسٌة 

ٌدة الى دبلوماسٌة صفقات التسلٌح  , وتدشٌن عالقات تعاون عسكري واستراتٌجً مع الجد

القوى االقلٌمٌة , والدول والمناطق التً تعد سوقا رابجة للسالح فً العالم  . باعتبارها 

وسٌلة لترمٌم عالقات روسٌا مع تلك القوى االقلٌمٌة من ناحٌة واكتساب شركاء واصدقاء 

ة وهامة على مستوى العالم من ناحٌة اخرى , وهو ما وضح جلٌا من جدد فً مناطق عدٌد

خالل الزٌارات التً قام بها الربٌس بوتٌن , او كبار المسؤلٌن فً الحكومة الروسٌة الى 

والٌابان , ثم المحطة محل االهتمام  دول عدة مثل الصٌن  والهند وكورٌا الشمالٌة وكوبا

طمحت موسكو من وراء زٌارة فدها العسكري برباسة والتركٌز حالٌا وهً اٌران  والتً 

وزٌر الدفاع اٌجور سٌرجٌؾ الٌها ثم اتخاذ خطوات لالمام نحو التعاون االستراتٌجً معهما 

خالل زٌارة الربٌس خاتمً الى موسكو مؤشرا بعض االهداؾ التً تتمثل فً تعزٌز 

السالح بٌن الطرفٌن ,  التعاون العسكري , بٌن موسكو وطهران بما ٌسمح بتنشٌط تجارة

حٌث تعد اٌران سوقا رابجة للسالح الروسً فً ظل تدهور عالقاتها مع العالم الؽربً , 

كما ٌمكن التعوٌل على عابدات تجارة السالح , بدرجة كبٌرة نظرا لما ٌتمتع به االقتصاد 

قدر معقول االٌرانً حالٌا من استقرار نسبً بسبب النفط , االمر الذي ٌتٌح لموسكو توفٌر 

من السٌولة لمواجهة المطالب واالحتٌاجات االقتصادٌة التً التنتهً فً الداخل بسبب 

االوضاع االقتصادٌة المتردٌة والتً تأتً متزامنة مع كساد تجارة السالح الروسٌة 
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وفً سبٌل تحقٌق ذلك حرص الربٌس بوتٌن على تطوٌر المؤسسة العسكرٌة , ومجمعات 

ٌة بما ٌتماشى مع التوجهات الجدٌدة لسٌاسته الخارجٌة فقام بإٌجاد الصناعة العسكرٌة الروس

صٌػ مؤسساتٌة جدٌدة الدارة وانعاش عملٌات صناعة وتسوٌق االسلحة الروسٌة مثل دمج 

المؤسستٌن المكلفتٌن بتصدٌر منتجات المصانع الحربٌة الروسٌة وزٌادة االعتمادات المالٌة 

ٌا صناعة االسلحة كما قام اٌضا بإجراء طابفة من المخصصة للبحث والتطوٌر فً تكنلوج

التؽٌٌرات واالصالحات داخل اوساط كبار المسؤلٌن المشرفٌن على هذه االنشطة والعملٌات 

بسبب ما اثٌر حولهم من شبهات من جراء الفساد االداري والفضابح المالٌة , وتتطلع روسٌا 

ملٌار دوالر وان تصعد الى  2كثر من حالٌا للقفز . بعابداتها من مبٌعات السالح الى ا

المرتبة الثانٌة بعد الوالٌات المتحدة كثانً اكبر مصدر للسالح فً العالم . بدال من المرتبة 

الرابعة التً تحتلها حالٌا بعد كل من الوالٌات المتحدة, ان الضؽط على واشنطن واجبارها 

الدفاع الصاروخٌة المضادة للصوارٌخ البالٌستٌة حول  على العدول عن فكرة نشر شبكة

العالم . وهو المشروع الذي تعارضه موسكو بشدة كما الٌلقً قبوال وتأٌٌدا كافٌا من الحلفاء 

االوربٌون بواشنطن , ولما كانت موسكو ترى فً هذا المشروع تهدٌدا المنها القومً بعد 

وربا الشرقٌة دول ا بانضمامتوسٌع حلؾ شمال االطلسً شرقا 
(0) 

.
فقد تبنت دبلوماسٌة نشطة خالل العام الماضً , بهدؾ تعببة القوى الدولٌة لمحاصرة  

المشروع , كما هددت باالنسحاب من المعاهدات الخاصة بالحد من االسلحة االستراتٌجٌة 

بٌنهما وبٌن واشنطن , وحذرت من تجدد سباق التسلح مرة اخرى لذلك جاءت المبادرة 

ة ازاء اٌران بمثابة رسالة الى االدارة االمرٌكٌة الجدٌدة التً سبق وان اعلنت عنها الروسٌ

على المضً قدما فً تنفٌذ المشروع , تحمل فً طٌاتها تحذٌرا روسٌا من عواقب هذه 

الخطوة االمرٌكٌة التً لن تقابل اال بتحالؾ استراتٌجً ٌضم كل من روسٌا والصٌن والهند 

 واٌران
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للتقارب مع تلك الدول والتقرٌب  فٌما بٌنها تأهبا وهو مالم ٌعد مستعدا للمساعً الروسٌة 

للدخول فً مرحلة هامة وعالقات اهم . ان روسٌا تستشعر تلك الدرجة الحساسة , 

والتحركات الهادبة من جانب الوالٌات المتحدة واالتحاد االوربً للتقارب , وتعزٌز 

ترى ادارة الربٌس بوتٌن العالقات االقتصادٌة والتجارٌة ,وربما العسكرٌة مع اٌران حٌث 

ان خطوات اوربا والوالٌات المتحدة نحو اٌران وان كانت بطٌبة وؼٌر معلنة حالٌا فإنها 

سوؾ تطور وتصبح اكثر قوة وتعقٌدا فً المستقبل القرٌب لذلك حرصت على ان ٌكون لها 

الى جانب التً تتمتع  –السبق فً تدشٌن عالقات استراتٌجٌة مع تلك الدول الخلٌجٌة المهمة 

بقدرة هابلة على اتاحة الفرصة لروسٌا حتى تنفذ الى  -موقعها االستراتٌجً وثقلها االقلٌمً

اسواق دول الخلٌج , والمٌاه الدافبة فً الخلٌج العربً , تطمح روسٌا الجراء التقارب مع 

اٌران الى قطع شوط اكبر فٌما ٌتصل بمساعٌها النهاء حالة العزلة التً تحاول واشنطن 

فرضها علٌها فمن خالل اٌران تستطٌع موسكو خلق مواطا قدم لها , وتأكٌد وجودها فً 

منطقة وسط اسٌا والقوقاز وهً المناطق التً تتمتع اٌران بتأثٌر حضاري وثقافً مباشر 

علٌها كما ٌتٌح لموسكو اٌضا التنسٌق مع اٌران بشأن االوضاع فً افؽانستان حالٌا , ومن 

ارب الروسً االٌرانً عبر عالقات عسكرٌة واسراتٌجٌة سوؾ ٌساعد ناحٌة اخرىفان التق

تسوٌة الخالؾ بٌن مجموعة دول بحر قزوٌن بشأن توقٌع استؽالل ثروات هذا البحر من 

النفط والؽاز بٌن تلك الدول المتشاطبة لها وهو مابدأ ٌحدث بالفعل عقب زٌارة الوفد 

زراء الروسً عن دعوة بالده للدول العسكري الروسً الى طهران حٌث اعلن ربٌس الو

 المتشاطبة لبحر قزوٌن اٌران , روسٌا ,تركمنستان , اوزبكستان , الى اجتماع على
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مستوى رؤساء الدول للتباحث بشأن وضع خطة او برنامج لتنظٌم عملٌة توسٌع الثروات 

والؽاز فً اقرب وقت حٌث ٌعد بحر قزوٌن ثانً اكبر مناطق فً بحر قزوٌن من النفط 

العالم ثراء بالؽاز والنفط بعد الخلٌج العربً. حٌث لم ٌؽب عن اذهان االدارة الروسٌة 

ومن جانبه   الجدٌدة ذلك المجد الذي كانت تتنعم به بالدهم ٌوما ما على قمة النظام الدولً

لك من القوى ماٌؤهلها للمضً قدما فً طرٌق ٌرى الربٌس بوتٌن ان روسٌا الحالٌة تمت

العودة الى قمة النظام الدولً خصوصا وان بالده الزالت تحتفظ بمقعدها الدابم فً مجلس 

االمن الدولً بحق الفٌتو ولدٌها ترسانة عسكرٌة هابلة من االسلحة التقلٌدٌة وؼٌر التقلٌدٌة , 

عظٌما ٌستند الى قاعدة عرٌضة من  وقاعدة صناعٌة ضخمة كما ان لدٌها برنامجا فضابٌا

العلماء والخبراء الفنٌٌن فً فروع المعرفة والتكنلوجٌا المختلفة ؼٌر ان االنكشافات 

االقتصادٌة الذي تعانً من روسٌا حالٌا وما ترتب علٌه من تدهور االوضاع االجتماعٌة 

فرضها علٌها واالخالقٌة للبالد فضال عن الحصار والعزلة التً تسعى واشنطن جاهدة ل

لتعزٌز هٌمنتها وانفرادها بالسٌطرة على العالم بال منازع , وقد دفعت روسٌا الى البحث 

عن حلفاء وتكوٌن جبهة للتصدي للهٌمنة االمرٌكٌة , وقد وجدت القٌادة الروسٌة ضالتها فً 

الصٌن والهند واٌران بعد مساعً جادة للتقارب منهم وتوثٌق عرى التعاون االقتصادي 

لعسكري معهم من ناحٌة وتنقٌة االجواء وازالة الخالفات فٌما بٌن الصٌن والهند من ناحٌة وا

اخرىوهوماكان ربٌس الحكومة الروسٌة السابق برٌما كوؾ قد طرحه اثناء وجوده فً 

السلطة حٌث طرح فكرة تكوٌن مثلث استراتٌجً اسٌوي ٌضم كال من الصٌن وروسٌا 

التؽلؽل االمرٌكً فً مناطق وسط اسٌا والقوقاز وبحر قزوٌن والهند بؽٌة التصدي للهٌمنة و

باالضافة لمساعٌها الرامٌة الى محاصرة تلك الدول الثالث قبل ان تنظم الٌهم اٌران 
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وقد اكد الربٌس االٌرانً السابق احمدي نجاد ذلك بقوله : " ان ما ٌحدث االن فً العالم 

ٌضر بالمصالح الروسٌة , ألن الجانب الروسً ٌرفض سٌاسة القطب الواحد وهً نفس 

االٌرانً , وهذا ما ٌجعل اٌران وروسٌا فً خندق واحد" .  السٌاسة التً ٌرفضها الجانب

وتتطابق رؤى روسٌا واٌران فً قضٌة االرهاب الى حد بعٌد , وتختلؾ جذرٌا عن 

نظٌرتها االمرٌكٌة و حتى االوربٌة , فمن ناحٌة تدرك روسٌا ان القضاء على االرهاب لن 

رات واكتشاؾ مصادر تموٌله ٌكون بالحرب , ولكن بالتعاون الجادبٌن اجهزة االستخبا
(0)

  .

وبما ان االرهاب تهدٌد عالمً فٌجب ان تتضافر جهود كل الدول ي العالم لمقاومته 

والقضاء علٌه وفً مقدمتها اٌران . وقد استحدث الربٌس بوتٌن منصب ممثل الربٌس 

افحة هذا الخاص للشؤن الدولٌة فً مكافحة االرهاب . لذا كان تأكٌد القٌادة الروسٌة على مك

الشر بفاعلٌة وبذل الجهود الالزمة لمواجهته , وتعلم الحدٌث بلؽة واحدة , والتخلً عن 

سٌاسة الكٌل بمكٌالٌن فً تعرٌؾ االرهاب. ان جهود مكافحة االرهاب البد من ان تأتً فً 

اطار الشرعٌة الدولٌة , وٌجب ان تقوم الدول بالدور الربٌسً فً هذا الخصوص, فقد اكد 

الدفاع الروسً فً كلمة اختتام المؤتمر الدولً الثالث برعاٌة مجلس روسٌا الناتو وزٌر 

حول " العسكرٌن فً محاربة االرهاب " ان على االمم المتحدة ان تؤدي دور منظم ومنسق 

للجهود الرامٌة الى مكافحة االرهاب الدولً وان االنتقال الى اعمال احادٌة الجانب فً 

ان ٌعنً انهٌار التحالؾ المناهض لالرهاب وان اٌة اعمال من مكافحة االرهاب ٌمكن 

جانب الدول والمنضمات الدولٌة ضد االرهاب بما فً ذلك االعمال العسكرٌة , ٌجب ان 

تقوم على مبادئ واعراؾ القانون الدولً , وان تناسب االخطار وان تختبر اختبارا دقٌقا 

 .تسقة مع احترام حقوق االنسان من حٌث عواقبها , وان تكون مكافحة االرهاب م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صاروخا نووٌا , الجزٌرة نت 20روسٌا تعزز ترسانتها العسكرٌة ب ـ 1

http://www al jazeera. net \ NR\ exeres\ 16CAEA2A-CC75-4c82-

54\435B82510. Htm>. 23\2\2008 

 ـ 66ـ  

http://www/


 

فقد اكد الربٌس بوتٌن ان مكافحة االرهاب الٌمكن ان تكون حجة لتقٌٌد حقوق االنسان 

وتعرقل التواصل بٌن الشعوب , اال ان االختالؾ الجوهري بٌن روسٌا والوالٌات المتحدة 

لالرهاب, وان  واوربا فٌما ٌتعلق باالرهاب ٌكمن فً ان روسٌا الترى فً اٌران داعٌا

اثبات تورط اي دولة فً دعم االنشطة االرهابٌة تقع مسؤلٌته على االمم المتحدة ولٌس على 

دولة منفردة من دول العالم, وعلى حٌن تدرج الوالٌات المتحدة كال من حزب هللا فً لبنان 

ا ومنظمة حماس فً فلسطٌن ضمن قوابمها للمنضمات االرهابٌة , اال ان روسٌا التعتبره

كذلك , فقد رحبت روسٌا بحكومة حماس واستقبلت خالد مشعل ربٌس المكتب الساسً 

للحركة مرات عدة فً موسكو منذ فوز حماس باالنتخابات البرلمانٌة , وعلى ضوء ذلك 

اٌدت روسٌا الجهود الدولٌة واالقلٌمٌة لمكافحة االرهاب , كذلك استطاع بوتٌن بذكاء ان 

بظاهرة االرهاب , وٌحظى بتفهم الدول االسالمٌة والعربٌة ٌجري فً الشٌشان  ٌربط ما

ومنها اٌران للموقؾ الروسً من القضٌة الشٌشانٌة , والذي ٌرفض تماما اجراء اٌة 

مباحثات مع القادة الشٌشان المنشقٌن والذٌن ٌعتبرهم الكرملن "ارهابٌٌن"  . وعلى الصعٌد 

العالقات االقتصادٌة مع اٌران حٌث ٌرجع االقتصادي هناك عدة اسباب دفعت روسٌا لتقوٌة 

تارٌخها الى الزٌارة التً قام بها الربٌس االٌرانً االسبق رفسنجانً الى موسكو عام 

0929 
(0)

. وتطورت العالقة الحقا بعد انهٌار االتحاد السوفٌتً وحرب الخلٌج الثانٌة  

ومموال مالٌا ألقتصادها وبروز القطبٌة االحادٌة ,ورأت روسٌا فً اٌران شرٌكا اقتصادٌا 

المتهاوي , فتقاربت توجهاتها السٌاسٌة واالمنٌة كثٌرا بعد التؽلؽل االمرٌكً المكثؾ فً 

الخلٌج , واحتالل افؽانستان والعراق , وتوسٌع حلؾ شمال االطلسً لٌشمل دول السوفٌت 

ما ان اٌران بعد المستقلة . واعتبر ذلك من الناحٌة االستراتٌجٌة تطوٌقا وحصارا لها معا , ك

الحصار االمرٌكً والؽربً علٌها لم تجد مخرجا لتطوٌر قدراتها النووٌة والعسكرٌة 
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وساهمت فً تطوٌر برنامجها الصاروخً  0996فعقدت معها اتفاقٌة للتعاون النووي عام 

المتعلقة ببناء محطة بوشهر  0991وكان االنجاز االكبر هو اتفاقٌة عام  0994منذ عام 

االمرٌكٌة اللؽاء الصفقة وانهاء وتزوٌدها بالوقود , وتعرضت روسٌا تلك الفترة للضؽوط 

تعاونها النووي العسكري, اال ان جهود امرٌكا لم تفلح , واستمر التعاون قابما , وازداد هذا 

التعاون مع تولً الربٌس بوتٌن للسلطة , واعلن اثناء زٌارة خاتمً الى موسكو فً اذار 

اق امرٌكا وموسكو عام التً اتفقا فٌها على تعاون نووي واقتصادي شامل , ان اتف 6110

اثناء زٌارة ربٌس  6116بعدم بٌع االسلحة الى اٌران هو اتفاق مٌت , ووقعا عام  0991

الوزراء كاسٌانوؾ إلٌران , اتفاقا تجارٌا وتقنٌا شامال تضمن تطوٌر ابار النفط االٌرانٌة , 

تٌجً الذي والمشاركة بتطوٌر حقل بارس الجنوبً , وتموٌل وتشٌٌد خط االنابٌب االسترا

ٌربط اٌران بالهند , وفً نفس العام اكدت موسكو رؼبتها فً انجاز ماتم االتفاق علٌه سابقا 

, ونظرا لطبٌعة العالقة  6106من تشٌٌد اربع مفاعالت اخرى فً اٌران بحلول عام 

النووٌة الخاصة بٌن اٌران وروسٌا فقد تمثل الموقؾ الروسً طوال االزمة بأستبعاد الخٌار 

كري , وتشجٌع جهود االتحاد االوربً لحلها , وحث اٌران على التعامل بجدٌة مع العس

والمجتمع الدولً ورؼم التأكٌدات الروسٌة المتعددة بشأن سلمٌة البرنامج االٌرانً  الوكالة

المساهمة فٌه واهمٌة دورها , اال ان موقفها لم ٌكن فاعال , فقد عانى من التأرجح بٌن 

ة والسٌاسٌة التً تجنٌها من اٌران , وبٌن خسران عالقاتها الجدٌدة مع المنافع االقتصادٌ

الوالٌات المتحدة , وتعرضها لمشاكل سٌاسٌة الٌمكنها تحمل تبعاتها لذا انتهجت حال وسطا 

 النهاء االزمة داخل الوكالة وخارجها بالطلب الى اٌران التوقٌع على البتروكول االضافً 

وازالة الشكوك عن سلمٌة برنامجها ,دون الموافقة على نقل الملؾ الى مجلس االمن , فبعد 

تعثر المفاوضات االوربٌة االٌرانٌة وتقدٌم اوربا وامرٌكا مشروع قرار بإدانة اٌران واحالة 

 6111ملفها الىمجلس االمن فً اٌلول 
(0) 
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. طلبت روسٌا امهالها فترة اخرى والدخول معها فً مفاوضات , وامتنعت عن التصوٌت 

اضٌها , مع السماح على القرار , كما تقدمت بإقتراح المشاركة بإجراء التخصٌب على ار

الٌران بالتخصٌب الجزبً , اال ان اٌران وامرٌكا رفضتا ذلك , وشاركت مع مجموعة 

+ا بالمفاوضات بعد رفع الملؾ واٌدت  صدور اربع قرارات بالعقوبات , كان اخرها 1

0969القرار الشدٌد 
 (0 )

والذي حظر على الدول تزوٌد اٌران بأٌة  6101حزٌران  9فً  .

معدات عسكرٌة . وتعرضت روسٌا اثناء االزمة للضؽوط االمرٌكٌة بسبب استعداد تعاونها 

مع اٌران الذي اعتبرته امرٌكا خطرا على جهود منع االنتشار , وطلب االمرٌكٌون وقؾ 

فً التشدٌد على اٌران , وصرح  تعاونها , اال انها عبرت عن رفضها لنهج واشنطن

: بأنه " سٌستمر فً دعم  6111الربٌس الروسً عقب لقابه بوش فً واشنطن مطلع اٌلول 

الطموحات النووٌة السلمٌة الٌران , وان الحل الدبلوماسً ممكن" . وعبر وزٌر خارجٌتها 

:"  ردا على االعتراضات والضؽوط االمرٌكٌة , بالقول 6111\01\02سٌرؼً الفروؾ 

الٌستطٌع اي بلد ان ٌجبر روسٌا عن التخلً عن التزاماتها تجاه طهران , والٌران مثل 

الدول االخرى حق فً تطوٌر الكتنلوجٌا السلمٌة , ولٌس للوالٌات المتحدة االعتراض علٌنا 

فً بناء محطة بوشهر " وان اٌران بموقعها الجٌوستراتٌجً , وفرص االستثمار الكبٌرة 

, كانت والتزال تشكل هدفا للدول الكبرى وخاصة روسٌا والتً تجمعها  التً تمتلكها

مصالح بعٌدة المدى مهمة وازدادت اهمٌة وحٌوٌة بعد انحالل االتحاد السوفٌتً وقد ارتقت 

العالقة بٌن البلدٌن ووضعت فً اطارها االستراتٌجً . بعد وصول الربٌس بوتٌن الى 

تقنٌات  وتشٌر والتً كانت تلتزم روسٌا فٌها بعدم بٌعالسلطة فً روسٌا. والؽابه اتفاقٌة ؼ

متطورة الى ٌران وان روسٌا التً تطمح الستعادة دورها كدولة عظمى لها مكانتها الدولٌة 

تجد فً اٌران الدولة االكثر اهمٌة 
(6. ) 
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من حٌث موقعها االستراتٌجً بٌن اؼنى منطقتٌن بالنفط فً العالم . وتشرؾ على مضٌق 

باب المندب وعلى جزء كبٌر من الخلٌج العربً من جهة وعلى حدود جمهورٌات اسٌا 

الوسطى والقوقاز من جهة ثانٌة , وتسعى اٌران دور اقلٌمً وفعال ومؤثر فً المنطقة 

التقاء عدد من مصالحها المشتركة فً المنطقة وللقدرات وتجد فً روسٌا الحلٌؾ االنسب ل

العسكرٌة والتقنٌة التً تمتلكها روسٌا وتحتاجها اٌران فً الوصول ألستراتٌجٌتها المنشودة 

, وتحتاج روسٌا واٌران الى تماسك الجبهة الداخلٌة لكل منها النه روسٌا واٌران تعتبر من 

الجبهة الداخلٌة تستطٌع الدولتٌن تحقٌق اهدافها  اكثر الدول تعددا للقومٌات فعند تماسك

االستراتٌجٌة وهذا ٌعنً لها مصلحة مشتركة فً استقرار المنطقة لما لهذه الدول من 

امتدادات قومٌة داخل كال البلدٌن كما ان التقاء المصالح لهذه الدول فً بحر قزوٌن الذي 

لقانونٌة فٌه ٌدفعهما اكثر للتعاون ٌعتبر مجاال حٌوٌا للبلدٌن وماٌتعلق بشأن المسألة ا

والتنسٌق الٌجاد حل مناسب ٌتوافق مع مصالحهما المشتركة , اما حلؾ الناتو وتوسعه 

فٌعتبر عامل مؤدي الى التنسٌق والتعاون االمنً والعسكري لمواجهة توسعه نحو الشرق 

الطموحات والذي ٌطول عددا من الدول المجاورة لها وهذا له اثار سلبٌة كبٌرة على 

االقلٌمٌة لكل منها وٌتعبر اقتصاد اٌران من اضخم االقتصادات فً الشرق االوسط اذ بلػ 

( ملٌار دوالر 9931461,)  6106الناتج المحلً عام 
(0)

  . 
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% من 21وٌعد قطاع النفط والؽاز اكبر محرك لالقتصاد االٌرانً الذي ٌشكل نسبة كبٌرة 

صادرات اٌران اضافة الى القطاع الصناعً الذي وصل مراحل متقدمة فً نسبة الناتج 

القومً االٌرانً , وتعتبر اٌران عدى ذلك سوقا اقتصادٌا مهما لروسٌا لتصرٌؾ منتاجتها 

اعدتها على حل االزمة االقتصادٌة التً ٌعانً منها المجمع الصناعً العسكرٌة والتقنٌة ومس

العسكري الروسً وتمكٌنها من تطوٌر قدرتها العسكرٌة واالقتصادٌة لمواكبة تطورات 

التقنٌة والنافسة فً االسواق العالمٌة وتمثل اٌران مصدرا مهما من مصادر العملة الصعبة 

, وهً شرٌكتها فً نفط بحر قزوٌن , كما انها ممر  بأتعبارها من زبابن روسٌا االساسٌٌن

محتمل لتصدٌر الحصة الروسٌة من نفط بحر قزوٌن الى موانا بحر العرب مباشرة فً 

 طرٌقها الى افرٌقٌا او الشرق االقصى ) دول االسٌان , والصٌن ,الٌابان (. 

دا اخر على انتقاء االٌرانٌة  ٌضفً بع -كما ان الملؾ النووي وبعده فً العالقة الروسٌة

اٌران كأحد طرفً شراكة مستقبلٌة , وتعد العالقة مابٌن روسٌا واٌران ذات انعكاسات 

متداخلة : فمن جهة , تستفٌد روسٌا من عابدات مبٌعاتها من االسلحة الى اٌران , التً تعتمد 

, فضال على روسٌا فً هذا المجال بدرجة كبٌرة بسبب المقاطعة والعقوبات الؽربٌة علٌها 

عن توظٌؾ الٌد العاملة الروسٌة : وتعد هذه المسألة االن لروسٌا االكثر اهمٌة فً تبرٌر 

اصرارها على التعاون مع اٌران , حٌث حاجاتها الشدٌدة الى العمالت الصعبة وزٌادة 

وارداتها منها , فضال عن تأمٌن فرص عمل لعشرات االالؾ من الخبراء والمتخصصٌن 

سٌتمخض عنه ورود عمله اجنبٌة ٌمكن اعتماد علٌها فً تحدٌث القاعدة  الروس , وهو امر

الصناعٌة الحربٌة الروسٌة , وتؽطٌة جزء من استثمارات وزارة الدفاع فً مجال تورٌد 

, تم االعداد لعقود صفقات  االسلحة الى القوات المسلحة الروسٌة , وفً هذا االطار مثال

اتالت ومنظومات الدفاعات المضادة لالهداؾ الجوٌةوالمق الؽواصاتو جدٌدةمن الدبابات
(0)
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ان العدٌد من التحركات والتوجهات الروسٌة تجاه اٌران تعد نوعا من المناورات 

والمساومات السٌاسٌة الرامٌة الى الضؽط على الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والدول الؽربٌة 

المطالب السٌاسٌة واالقتصادٌة عموما للحصول منها على اكبر قدر من التجاوب مع 

والتجارٌة الروسٌة من خالل السعً الى فتح مجاالت جدٌدة للعالقات مع الدول المناهضة 

والرافضة لسٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وذلك لمجرد الضؽط على الوالٌات المتحدة 

دٌة والمالٌة فضال االمرٌكٌة وحلٌفاتها الؽربٌات النتزاع قدر اكبر من المساعدات االقتصا

عن السٌاسٌة وبالطبع فأن التقارب بٌن روسٌا والدول ذات السٌاسات المضادة لسٌاسات 

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ٌندرج فً اطار السعً الروسً المذكور, اي ان هذا التقارب 

ل لٌس مقصودا لذاته فقط , ولكنه ٌمثل اٌضا اداة روسٌة نجحت بها الى حد ما , فعلى سبٌ

المثال , حث ربٌس مجلس سٌاسة الدفاع االمرٌكً رٌتشارد بٌرل على اعفاء روسٌا من 

دٌونها المتخلفة من الحقبة السوفٌاتٌة كوسٌلة القناع موسكو بوقؾ تعاونها النووي مع اٌران 

وقال بٌرل الذي ٌقدم المشورة للقٌادة المدنٌة فً وزارة الدفاع االمرٌكٌة ان على واشنطن 

سٌلة )لتقاسم االعباء( اذا قٌدت موسكو التجارة مع طهران الذي سٌكون لها تأثٌر ان تجد و

بالعالقات الروسٌة ن ان مشكالتنا مع روسٌا تتعلق اال خطٌر فً االقتصاد الروسً مضٌفا "

مع بلدان ثالثة , وهً تركز بشدة كذلك على التقاء المصالح االقتصادٌة والتجارٌة 

ة عن ذلك " . وشدد على انه البد من تسوٌة تلك القضاٌا االن اذ والمخاوؾ االمنٌة الناجم

ذكر : " اعتقد اننا بحاجة الى ان نعٌر انتباهنا ونحن نفعل ذلك الى الوضع االقتصادي 

لروسٌا . علٌنا الؽاء دٌون الحقبة السوفٌاتٌة النه لٌس هناك ماٌدعو الى تحمٌل اناس 

ولً" ٌكافحون لبناء مجتمع حر دٌون مجتمع شم
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 المطلب الثانً                               

 الموقؾ الروسً من الملؾ النووي االٌرانً                    

هاك الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة استٌراتٌجٌا عن طرٌق مزاحمتها فً تتعمل روسٌا على ان

المنطقة وذلك من خالل استدراج واشنطن فً مشاؼبات على اكثر من ساحة , والشرق 

راك القٌادة الروسٌة انه حٌنما ٌأتً الوقت وهذا نابع من اد –االوسط احدها بطبٌعة الحال 

على الرؼم من معرفة موسكو التامة بأنها التستطٌع  –العادة حساب موازٌن القوة العالمٌة 

فانه ٌمكنها  –معادلة القوة االقتصادٌة او العسكرٌة االمرٌكٌة فً اي وقت قرٌب شاءت 

ار على ضرورة اعادة تشكٌل حٌنبذ رفض بقابها كقوة عالمٌة من الفبة الثانٌة واالصر

مٌزان القوى العالمً واحدى وسابلها الى ذلك هً المشاؼبة المستمرة والمنهكة للوالٌات 

 9المتحدة , حٌث جاء على لسان قابد االسطول الروسً االدمٌرال فالدٌمٌر موسرن فً

من االعالن عن دراسة تقضً بإعادة االسطول الروسً من جدٌد الى  6113اؼسطس 

ر المتوسط مدعوما بقاعدة عسكرٌة روسٌة تفضل ان ٌكون مقرها سورٌا , وذلك ردا البح

,  6101على اعالن الوالٌات المتحدة عن نٌتها بناء نظام جدٌد للدفاع الجوي بحلول عام 

اضافة الى هذا , فأن روسٌا تسعى الى استؽالل حاالت الفشل العسكري االمرٌكً فً 

راق , فً زٌادة مكاسبها ونفوذها فً المنطقة وذلك دعما الشرق االوسط وعلى رأسها الع

لحلٌفتها اٌران وسورٌا من ناحٌة , وتقوٌة التقارب الروسً مع دول المنطقة خصما من 

حساب الوالٌات المتحدة بالطبع من ناحٌة اخرى وتخفٌفا من قوة التواجد االمرٌكً 

وسطى االقتصادي والتجاري الكبٌر فً منطقة القوقاز واسٌا ال
(0)
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نظام جدٌد بزعامة كما شعرت روسٌا بتقلٌص دورها عقب انهٌار االتحاد السوفٌتً ووالدة 

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة التً تصرفت ومازالت باعتبارها القوة العظمى الوحٌدة فً 

العالم حتى االن وقد بدت هذه التفردٌة جلٌة السٌما بعد ظهور روسٌا بمظهر العجز عن 

التأثٌر فً مجرى االحداث الدولٌة كما ترؼب خاصة خالل التسعٌنات من القرن الماضً 

 عن انها لم تباِل كثٌرا بتلك االحداث بسبب انشؽالها فً ازمتها الداخلٌة واالقتصادٌة فضال

واالجتماعٌة . بٌد انه منذ بدأ القرن الحالً , ومع تولً بوتٌن السلطة بدأت تنجلً الؽٌوم 

عن الطموحات الروسٌة التً لم ٌعد من المناسب اخفابها وال التراجع عنها فهناك المصالح 

ة الروسٌة العلٌا التً الٌجوز التساهل حٌالها كما ان تم العدٌد من الملفات والقضاٌا القومٌ

 الدولٌة التً ترتبط بأمنها ومكانتها الخارجٌة , وبالتالً اصبح دور النفوذ االمرٌكً

المتزاٌد فً منطقة الشرق االوسط على مدى عقود ماضٌة ٌمثل حافزا للسٌاسة 

مزٌد من النفوذ والتاثٌر كقوة امام الوالٌات المتحدة الخارجٌة الروسٌة لتحصٌل ال

االمرٌكٌة , ولذا فقد تحركت السٌاسة الروسٌة لتحصٌل المزٌد من النفوذ والتأثٌر كقوة 

عالمٌة امام الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ولذا فقد تحركت السٌاسة الروسٌة من منطلق 

ت والتحالفات مع الدول الربٌسٌة فً المشاركة االقلٌمٌة وذلك من خالل تعزٌز الشراكا

اوربا واسٌا من اجل تخقٌق توازن امام الطموحات االمرٌكٌة وحلؾ شمال االطلسً 

ولتأكٌد قدرتها اي روسٌا على ادارة عالقة تنافسٌة مع الوالٌات المتحدة بل واخضاع 

اوربا الؽربٌة لدابرة النفوذ الروسً فً الشرق
(0 )

. ان امكن , وكانت منطقة الشرق 

االوسط المهمة فً مقدمة المناطق التً عملت روسٌا على عدم التخلً عن التأثٌر فٌها , 

ومساواة االحادٌة القطبٌة 
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فلم تعد السٌاسة الروسٌة تجاه المنطقة الشرق اوسطٌة ترتكز على اسس تعاقدٌة قانونٌة 

ثابتة وواضحة كما انها التملك استراتٌجٌة واضحة وانما تمارس خلٌطا من التصرفات 

المزعجة للوالٌات المتحدة حٌناً ولدوافع اقتصادٌة حٌنا اخر ولذلك فلٌس بمستؽرب ان 

سط الساخنة تباٌنا واضحا فً المواقؾ بٌن روسٌا من جهة تشهد ملفات الشرق االو

والدول الؽربٌة بزعامة الوالٌات المتحدة من جهة ثانٌة السٌما ملفات اٌران النووٌة 

والعراق ولبنان وفلسطٌن وما استجد من ملفات مثل الملؾ السوري الذي  ٌظهر تأٌٌد 

وحماٌتها فً مجلس االمن  روسٌا واضحا لهمن خالل دعم روسٌا وتسلٌحها لسورٌا ,

من فرض عقوبات علٌها جدٌدة , كذلك عالقاتها ؼٌر المباشرة مع حزب هللا اللبنانً 

واستقبالها لقٌادات حماس ودعمها الواضح للسلطة الفلسطٌنٌة وموقفها الحامً الٌران 

فً مساعها لدخول النادي النووي 
(0)

فً الشأن الروسً ان دولة روسٌا  , ولعل ماٌالحظ

االتحادٌة لم تنجر الى اي حرب بالمنطقة , ولم تستخدم القوة فً الشرق االوسط ابدا, اال 

ان العرب ٌلجأون الٌها باستمرار فً كل االزمات التً تحدث لهم , وذلك للمساهمة فً 

اٌقاؾ العدوان , واٌجاد حلول لتلك االزمات , وبالتالً فان موسكو معروؾ عنها لجؤها 

لٌب السلمٌة فً مساعٌها دون ؼٌرها من االسالٌب الى انتهاج االسا
(6 )
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اطلسٌة على مجرٌات  -فرنسٌة او امرٌكٌة–وتأبى روسٌا وجود سٌطرة امرٌكٌة 

االحداث بمنطقة الشرق االوسط وقد ترجم الربٌس بوتٌن هذا الموقؾ الرافض للسٌطرة 

الؽربٌة على المنطقة فً رسالته التً وجهها الى اجتماع القمة العربٌة الذي عقد بمدٌنة 

ن لهما عدو مشترك هو الوالٌات المتحدة وان روسٌا واٌرا6112\4\69دمشق 

االمرٌكٌة فأمرٌكا الداعمة السرابٌل والتً تحاول مد نفوذها وتعزٌزه فً الشرق وهً 

حامٌة السرابٌل وتحاول ان تجعل العالم احادي القطبٌة وتبقى القوة المهٌمنة على العالم 

لخارجٌة االمرٌكٌة وحدها وابعاد روسٌا عن طرٌقها هذه السٌاسات المتبعة من قبل ا

تدفع كل من اٌران وروسٌا الى التعاون معا ضد امرٌكا , حٌث حذر الربٌس بوش 

من انه اذا ارٌد ٌتجنب اندالع  6113\01\03االمرٌكً فً مؤتمر صحفً عقده ٌوم 

الحرب العالمٌة الثالثة ٌجب منع اٌران فً استٌعاب المعارؾ الضرورٌة بشأن االسلحة 

صرٌح الذي ادلى به بوش الٌنطلق من لحظة اندفاع , لذا ان كبح جماح النووٌة , هذا الت

اٌران ٌشكل نقطة ربٌسٌة من السٌاسة االمرٌكٌة فً الشرق االوسط وان تنفٌذ الهجوم 

العسكري ألجل انهاء الملؾ النووي االٌرانً ظل خٌار الوالٌات المتحدة , وسبب تمسك 

لنظر عن المعارضة حٌث وقع مع نجاد الربٌس الروسً بوتٌن لزٌارة اٌران بؽض ا

, وصرح بأن  66-محركا لطابرة اردى  11ربٌس اٌران على اتفاق بشأن اكثر من 

اٌران التستعدالنتاج االسلحة النووٌة حٌث زاد من حدة التوتر بٌن الوالٌات المتحدة 

وروسٌا 
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كذلك اتحدت االدارة االمرٌكٌة مع نظٌراتها االوربٌة للمطالبة باصدار قرار من الوكالة 

اٌران الى مجلس االمن الدولً  –التهدٌد بتحوٌل او  –الدولٌة للطاقة الذرٌة لتحوٌل 

,فٌما اصرت موسكو على انها لن تدعم اي برنامج اٌرانً لالسلحة النووٌة , وانها 

مستعدة فقط للمساعدة فً بناء برنامج سلمً للطاقة النووٌة الذي تدعً انه الٌشكل اي 

ت المتحدة , وقبل بداٌة خطر على العالم الخارجً , بدأ توتر جدي بالتصاعد مع الوالٌا

الخطوات  اجتماع مجلس ادارة الوكالة , ادان وزٌر الخارجٌة سٌرؼً الفروؾ مثل تلك

وقال انه " طالما ان اٌران تتعاون مع الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة , وال تقوم بتخصٌب 

.  الٌورانٌوم فً اٌران سٌكون لهذا التحوٌل الى مجلس االمن الدولً اثار عكسٌة "

وادعى اٌضا ان " ذلك سوؾ ٌقود تسٌٌس ؼٌر ضروري للموقؾ , واٌران ال تخرق 

تعهداتها , كما ان افعالها التهدد معاهدة منع انتشار االسلحة النووٌة " . واستمر قابال ان 

االمتثال االٌرانً ٌبقى قضٌة خاصة بالوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة , وان اي تدخل لالمم 

على االرجح الى " ردود افعال الٌمكن توقعها" . والتً ستطلق شرارة "  المتحدة سٌقود

المشاعر المتشددة فً اٌران " . وحالما بدأت التحضٌرات لالجتماع الخاص للقضٌة 

النووٌة , اخفق المفاوضون الروس مباشرة فً التواصل الى اتفاق مع نظرابهم 

فٌة التعاون مع القضٌة االٌرانٌة االوربٌون واالمرٌكٌٌن , ولم ٌتفق الجمٌع على كٌ

واصبحت كل من فرنسا وبرٌطانٌا والمانٌا مجبرة انذاك , نتٌجة للضؽط الروسً 

والصٌنً , على التخلً عن مطالبها بتحوٌل اٌران الى مجلس االمن الدولً , وعرضت 

عوضا عن ذلك مسودة قرار مخفؾ ٌعلن بأنه اٌران )لم تمتثل (
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لبنود معاهدة منع انتشار االسلحة النووٌة . لكن الروس رفضوا اٌضا هذه النسخة الثانٌة 

القضٌة الى مجلس االمن , وقد او ضح البٌان من القرار , وان موسكو سترفض تحوٌل 

الروسً امام مجلس الوكالة ان موسكو تعارض بشكل قاطع اي تصعٌد للموقؾ بما فً 

ذلك تحوٌل الملؾ الى مجلس االمن الدولً ومع استمرار الخالفات بٌن روسٌا 

ورانٌوم والوالٌات المتحدة واالوربٌون , ابدى الروس منح االٌرانٌٌن مجاال لتخصٌب الٌ

اوسع مما ٌرٌده االوربٌون وان روسٌا تعارض بشدة فرض اي عقوبات ضد اٌران وان 

موسكو قدمت عرضا ٌسمح الٌران بتصنٌع كمٌات صؽٌرة من الوقود النووي , مما 

قوض محاوالت الوالٌات المتحدة بعرض الملؾ االٌرانً على مجلس االمن , ووعدت 

المخصب الذي تحتاج الٌه لمدى العمر الكامل  روسٌا بتزوٌد اٌران بكل الٌورانٌوم

لمفاعلها . وبمعزل عن مسألة جدارة اٌران بالثقة ) حتى بعد عامٌن من التحقٌقات 

المكثفة ( لم تتمكن الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة حتى االن من التأكد مما اذا كانت اٌران 

صٌب الٌورانٌوم لٌس قابال تعكؾ على صناعة قنبلة نووٌة , فان تشؽٌل اٌران لصنع تخ

لتطبٌق اجراءات الحماٌة علٌه او مبررا من االقتصادٌة , اذا كانت موارد اٌران 

الطبٌعٌة تسبب صدعا بٌن واشنطن وحلفابها العالمٌٌن , فكٌؾ تؤثر على عالقة امرٌكا 

ك الن هنا مع منافسٌها , او مع تلك البالد التى تسمى بدول عدم االنحٌاز؟ الجواب مهما

حالٌا ثالث دول تستورد النفط والؽاز االٌرانً بكمٌات كبٌرة , ولدٌها عالقات تجارٌة 

وسٌاسٌة وعسكرٌة مع طهران وهً مرشحة للنمو بأضطراد فً المستقبل القرٌب, 

اثنتان من تلك الدول هما روسٌا والصٌن , واللتان تعتبران على نطاق واسع منافستٌن 

للوالٌات المتحدة 
(0 )

 . 
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هناك ثالث طرق مختلفة تعمل بها عالقة تلك الدول مع اٌران على الحد من نفوذ امرٌكا 

حتى العالمً , من ناحٌة ٌمكن إلمداداتها من النفط والؽاز ان تلعب دورا مهما او 

محورٌا فً تؽذٌة النمو االقتصادي لبلد ٌشكل تحدٌا استراتٌجٌا للوالٌات المتحدة  وان 

نفوذ موارد اٌران الطبٌعٌة ٌشكل تحدٌا للقوة االمرٌكٌة بنفس الطرٌقة التً تقوض بها 

عالقات واشنطن مع حلفابها , وهكذا عوضا عن االنحاء للرؼبات االمرٌكٌة او التوصل 

ا , تتجه روسٌا والصٌن والهند فً السنوات االخٌرة وبشكل متزاٌد , الى تسوٌات معه

لعقد كل صفقة مع طهران تحاول واشنطن منعها , وتسمح بالتالً بظهور تحالفات 

جدٌدة منافسة او حتى معادٌة تجاه واشنطن , وبوجود مثل تلك الكمٌات الهابلة من النفط 

صالح مختلفة عن تلك التً تعمل على ابقاء والؽاز االٌرانً, تمتلك هذه الدول ببساطة م

اخرٌن عن دولة الماللً . من بٌن االخطار التً تهدد العالم الٌوم , ٌلوح شبح البرنامج 

النووي فوقها جمٌعا وهذا طبٌعً , الن اٌران اذ ما تمكنت من حٌازة سالح نووي فقد 

الدول الصؽٌرة وتبتز  –التً التعترؾ بوجودها اصال  –تشكل خطرا على اسرابٌل 

المجاورة لها , وربما قدتمنع الوالٌات المتحدة من االٌفاء بوعدها بتوفٌر ضمانات امنٌة 

لدول المنطقة او حتى بسط نفوذها على الخلٌج العربً , وتشجع اٌران النووٌة كذلك 

على اثارة قالقل سٌاسٌة فً مختلؾ ارجاء الشرق االوسط
(0) 
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 الخاتمة                                         

قوة اقلٌمٌة  تطورت العالقات الروسٌة االٌرانٌة فً مختلؾ المجاالت لكون اٌران تشكل

مؤثرة فً المنطقة نسبة الى احتٌاطها من الطاقة والبترول و الؽاز .وموقعها االسراتٌجً 

.وادركت روسٌا واٌران تطوٌر عالقتهما فً مختلؾ المجاالت لذا وقعوا العدٌد من 

االتفاقٌات السٌاسٌة واالقتصادٌة والتكنلوجٌة والتجارٌة بٌن البلدٌن ,اضافة الى مجاالت 

عاون العسكري .والتً اسست لشراكة استراتٌجٌة بٌنهما حٌث ادى هذا التطور الى الت

الحدٌث عن هذا التحالؾ الذي ٌمثل احد المظاهر سٌاسة المحاور االستراتٌجٌة فً مواجهة 

الهٌمنة االمرٌكٌة فً ظل النظام الدولً الجدٌد فً منطقة الخلٌج العربً وبحر قزوٌن 

التحالؾ الى خلق شراكة استراتٌجٌة فً المجاالت الثالث او .وسعت الدولتان من خالل 

ربما اكثر التعاون االقتصادي خاصة التعاون فً مجال التجارة والنفط والؽاز . والتعاون 

العسكري الذي ٌشتمل على تطوٌر الترسانة العسكرٌة االٌرانٌة , والحصول على التكنلوجٌا 

ً مجال مكافحة االرهاب واثار هذا التعاون جدال العسكرٌة الحدٌثة , والتعاون السٌاسً ف

فً كثٌر من القضاٌا حول طبٌعة واهداؾ ذلك التعاون النعكاس اهمٌته على المستوى 

االقلٌمً والدولً , الهمٌة المنطقة جؽرافٌا واقتصادٌا كمنتج ربٌسً للطاقة على المستوى 

 العالمً .
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 االستنتاجات                           

لعبت مجموعة من العناصر دورا فعاال فً اعادة دفع القوة الروسٌة الى النهوض . ـ 0

كانت بداٌتها ,بوصول فالدٌمٌر بوتٌن الى سدة الحكم , وتأثٌره القوي على السٌاسة الروسٌة 

حٌث استفاد من خبراته المهنٌة والشخصٌة بعد عمله بجهاز المخابرات السوفٌاتٌة الذي 

 ه خبرة واسعة فً مجال السٌاسة الدولٌة والعالقات الخارجٌة .منح

ساعد النمو االقتصادي الذي شهدته روسٌا اٌضا فً انتهاج سٌاسة خارجٌة اكثر نشاطا ـ 6

خاصا من خالل السٌاسات الطاقوٌة فً ظل ارتفاع اسعار النفط والؽاز , مما ساعد على 

تجدٌدها لتدر عوابد كبٌرة على الخزٌنة تموٌل القطاعات االخرى كالصناعة الحربٌة و

الفٌدرالٌة , وهو ماٌجعل السٌاسة الخارجٌة تعرؾ نوعا من االستقاللٌة , وتوفر موارد 

 الالزمة لتنفٌذ القرارات الخارجٌة للدولة .

شكلت مجموعة من المتؽٌرات المختلفة الدافع االساس لتوجٌه السٌاسة الخارجٌة ـ 6

االوسط , فعلى الصعٌد الدولً , عملت الوالٌات المتحدة  الروسٌة نحو منطقة الشر

من خالل بلورة  9\00االمرٌكٌة على ترسٌخ وجودها فً منطقة اسٌا الوسطى بعد احداث 

سٌاسٌة امرٌكٌة جدٌدة ترجمتها مجموعة من الحروب فً اطار ما ٌسمى " الحرب على 

ار هذا التواجد مخاوؾ روسٌا االرهاب" , حٌث احتلت افؽانستان ثم العراق , فً حٌن اث

 التً اعتبرته تطلعا امرٌكٌا للحصول على ثروات المنطقة , وابعاد روسٌا منها .

كان توسع حلؾ الناتو امر مثٌر للقلق بالنسبة لروسٌا التً اعتبرته محاولة لتطوٌقها ـ 4

الوسطى ومحاصرتها , لذلك رأى صناع القرار الروس ان عملٌة الدفاع عن النفوذ فً اسٌا 

 والقوقاز ٌنطلق من العالم العربً عموما ومنطقة الشرق االوسط خاصة .
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