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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 (111)طو،  "وق ل ربي زدني علما"
 صدق اهلل العظيم

 

 ق ال الرسول صلى اهلل عليو وآلو وسلم:

"من سلك طريق ا يلتمس فيو علما سيل اهلل  
 بو طريق ا الى الجنة"

 صدق رسول اهلل
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 االىداء
 
 
 

وامي االعزاء    اىدي ثمرة جيدي المتواضع الى ابي
الذين ضحوا من اجلي، واىديو كذلك استاذي  
الدكتور سامي كالوي الذي ساندني. كما واىديو الى  

 ىذه المسيرة العلمية.     إلنجازكل من توجو لي بالدعاء  
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  شكر وتقدير
 

ىذا العمل المتواضع اتوجو    بإتمامبعد ان مّن اهلل عّز وجّل علي  
اذ الدكتور حسن تركي لجيودك المخلصة  بجزيل الشكر الى االست

التي كان ليا االثر الواضح في انياء ىذا    وتوجيياتو وارشاداتو
البحث. وال يفوتني كذلك ان اخص بالشكر جامعة ديالى وكلية  

واداريين على ما قدموه    وأساتذةالق انون والعلوم السياسية عميدا  
   من خدمات لي. 
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 اقرار مشرف
 

عداد ىذا البحث الموسوم )القدرات النووية االيرانية وتأثيرىا على منطقة الخليج اشهد ان ا
جامعة ديالى، وىو جزء من  –العربي( قد جرى تحت اشرافي في كلية القانون والعلوم السياسية 

 متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية. 
 
 
 
 
 

 المشرف: أ. م. د. حسن تركي عمير
  التوقيع:
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 المقدمة:
قيل اف وزير اخلارجية األمَتكي األسبق هنري كيسنجر سأؿ الرئيس الباكستاين الراحل ذو الفقار علي 
بوتو: ملاذا رباولوف امتالؾ سالح نووي. فأجابه بوتو: لدى املسيحيُت أسلحة نووية، ولدى البوذيُت 

ة نووية، ولدى اهلندوس أسلحة نووية، فلماذا ال حيق للمسلمُت اف أسلحة نووية، ولدى اليهود أسلح
 ديتلكوا أسلحة نووية؟ 

نووية يف هناية ذبارب بإجراء وذمحت الباكستاف يف مساعيها المتالؾ سالح نووي وقامت 
التسعينيات من القرف املاضي، وكانت تلك التجارب دبثابة رسالة اىل اهلنود مفادها: رمن ند لكم 

 اننا اف نسًتجع كشمَت. وبإمك
ردود أفعاؿ حادة اال من اهلند اليت وجدت فيه هتديدا ألمنها مل يواجه الربنامج النووي الباكستاين و 

القومي. اما الربنامج النووي اإليراين فانه واجه ويواجه ردود أفعاؿ قوية من دوؿ إقليمية عدة وأخرى 
الربنامج اىل موقع إيراف على خارطة العامل. فهي تطل عاملية. ويعود سبب تلك الضجة اليت أُثَتت حوؿ 

وذباور تركيا، أحد أعضاء ما حيتاجه العامل من النفط.  ُُخسمن  أكثرعلى اخلليج العريب الذي ينتج 
حلف الناتو، والعراؽ حليف امَتكا اجلديد يف املنطقة، واالدهى من ذلك كله اف حدودها الغربية ال تبعد 

 عن إسرائيل، الحليف املدلل ألمَتكا والغرب. وإذ تستطيع إسرائيل وتركيا الدفاع أكثر من ألف كيلومًت
ما، ال يستطيع العراؽ وال دوؿ اخلليج يف الوقت الراهن الصمود ولو لسويعات اماـ هيا بنفسمعن نفسيه

لبيتهم عراقيوف، اىل حد ما، بسبب التماهي املذهيب لغاهجـو إيراين مدعـو بسالح نووي. وإذ يطمئن ال
لق شديد على امنها واستقرارها بسبب التنافر املذهيب مع إيراف ورغبة إيراف، فاف دوؿ اخلليج ينتاهبا ق مع

 اإليرانيُت يف تصدير ثورهتم اىل دوؿ املنطقة. 
تعاظم يف الفًتة األخَتة، ال سيما بعد استيالء الحوثيُت املوالُت إليراف على العاصمة اليمنية هذا القلق 

، واستعادة قوات النظاـ السوري، املقرب من إيراف، للعديد من املناطق اليت كاف قد فقدها على صنعاء
ايدي جماميع ارهابية مدعومة من السعودية ودوؿ خليجية أخرى، وسبكن الحكومة العراقية اليت يقودها 
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من دوؿ اخلليج إرهابيُت يتلقوف العوف زعيم مواؿ إليراف من بسط نفوذها على مدف كانت ربت سيطرة 
هو اتفاؽ جنيف النووي بُت إيراف من جهة لدوؿ اخلليج العريب العريب. ولعل مصدر القلق األكرب 

والدوؿ اخلمس الدائمة العضوية يف جملس االمن إضافة اىل املانيا من جهة أخرى. فقد اعًتؼ االتفاؽ 
وعليه ى التخلي عن صوارخيها املرعبة. حبق إيراف يف تطوير برناجمها النووي ألغراض سلمية، ومل يرغمها عل

 فقد وجد اخلليجيوف يف هذا االتفاؽ ما يزيد من خماوفهم دوف تقليصها. 
الربنامج النووي اإليراين ودوافعه وتأثَتاته على امن واستقرار دوؿ اخلليج العريب هو ما سيتناوله هذا 

 يقود اىل زعزعة االمن العاملي باسر.. البحث الذي تنبع أمهيته من حقيقة اف زعزعة أمن اخلليج العريب
وكي ال يتجاوز البحث مدا.، سَتكز بشكل اساس على تأثَت الربنامج على دوؿ اخلليج العريب دوف 

 من دوؿ املنطقة او العامل.غَتها 
 

 إشكالية البحث:
نيُت يسعوف اىل مل يُثر لغط كالذي أُثَت ويُثار حوؿ الربنامج النووي اإليراين. إسرائيل تصرخ اف اإليرا

امتالؾ قنبلة نووية من اجل القائها على كياهنم وازالته من على خارطة العامل كما قاؿ ذات مرة الرئيس 
وأمَتكا وحلفاؤها الغربيوف يصرخوف اف مصالحهم النفطية يف اخلليج باتت اإليراين السابق امحدي ذماد. 

 تصرخ هي األخرى اف الربنامج يهدد امنها يف خطر بسبب برنامج إيراف النووي. ودوؿ اخلليج العريب
 واستقرارها. 

 حياوؿ هذا البحث اإلجابة على األسئلة التالية:عليه، و 
 ما هي دوافع إيراف من وراء الشروع بربنامج إلنتاج الطاقة النووية؟
 وما هي التهديدات اليت ديثلها هذا الربنامج لدوؿ اخلليج العريب؟

بُت إيراف من جهة والدوؿ الدائمة العضوية يف جملس االمن  5105وهل سيؤدي اتفاؽ جنيف 
 اخلليجية؟ -أخرى اىل التخفيف من حدة التوتر يف العالقات اإليرانيةالدويل إضافة اىل املانيا من جهة 
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 منهجية البحث:

دييز الباحثوف بُت نوعُت من مناهج البحث مها؛ املنهج الكمي واملنهج النوعي. ويقـو األوؿ على 
أرقاـ بغية تأكيد او نفي فرضية يفًتضها الباحث يف مستهل حبثه. اما الثاين فيقـو و احصائيات ساس أ

على أساس نظريات وافًتاضات مسبقة تتعلق دبوضوع البحث ليحاوؿ من خالهلا تفسَت ظاهرة من 
ر. ديكن املنهج النوعي بدو و الظواهر واشتقاؽ افًتاضات جديدة قد تصلح لتعميمها على ظواهر أخرى. 

ففي حُت يذهب االستقراء اىل بناء نظرية على أساس  اف يكوف منهجا استقرائيا او منهجا استدالليا.
(، يذهب االستدالؿ اىل تفسَت ظاهرة معينة على أساس لعاـاىل ا اخلاصظاهرة متكررة )أي االنتقاؿ من 

البحث سيعتمد نظرية الواقعية  نظرية حمددة سلفا )أي االنتقاؿ من العاـ اىل اخلاص(. وطاملا اف هذا
على انه حبث  هاخلليجي، ديكن تصنيف-اجلديدة اليت أسسها كينيث والتز يف تفسَت التوتر والنزاع اإليراين

 نوعي استداليل. 
 اإلطارولرسم صورة واضحة وشاملة للنزاع، مت تقسيم البحث اىل ستة فصوؿ، يتناوؿ األوؿ منها 

الربنامج النووي اإليراين وتداعياته السياسية واألمنية على دوؿ اخلليج  لثالنظري، ويتناوؿ الثاين والثا
اسبة الربنامج، مث اخلالعريب. اما الفصل الرابع فيتناوؿ املفاوضات املاراثونية بُت إيراف والقوى العظمى حوؿ 

 وتؤكد على اهم ما تضمنته من استنتاجات.  اليت توجز فصوؿ البحث
 
 النظري اإلطار. 0

ينفك أنصار املدرسة الواقعية يف العالقات الدولية من ترديد عبارهتم الشهَتة: "علينا اف ننظر اىل ال 
مؤسسو املدرسة الواقعية العامل كما هو، ال كما حيلو لنا اف نرا.". وانطالقا من هذ. النظرة اىل العامل يرى 

. قانوف  ذو طبيعة فوضوية يسَتر النظاـ الدويل الكالسيكية من أمثاؿ "هانس مورغنثاو" و "كيناف" اف
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وحيد وأوحد هو قانوف النزاع واالستئثار باملصاحل الوطنية اعتمادا على منطق القوة وإشباع أنانية اإلنساف. 
ويركز الواقعيوف الكالسيكيوف على االفراد والدوؿ كالعبُت أساسيُت يف ربديد طبيعة العالقات الدولية، 

مضاعفة  بأهنم ذوو نزعة عدوانية ويسعى كل العب منهم اىللئك الالعبُت وغالبا ما تتسم نظرهتم اىل أو 
، وال دور لألخالؽ واملثل يف رسم مصادر قوته املادية ومصالحه الذاتية على حساب غَت. من الالعبُت

 . (08: 0999، أبو خزاـ) السياسات اخلارجية للبلداف
د يف املدرسة الواقعية ُعرؼ باسم "الواقعية ويف أواخر السبعينيات من القرف املاضي ظهر تيار جدي

 Theory of“اجلديدة" ومن أبرز قادته املفكر كينيث والتز صاحب كتاب "نظرية العالقات الدولية" 

International Relations” وفيه حيدد والتز اهم ما دييز مدرسته اجلديدة. ففي الوقت الذي ال ،
قات الدولية، يؤكد باف الدوؿ ال تسعى للقوة كهدؼ هنائي وامنا  ينفي والتز الدور املهم للقوة يف العال

على اف تركيبة  كذلككما ويؤكد  كوسيلة لتحقيق اهداؼ ومصاحل أخرى أمهها املكاسب االقتصادية.  
النظاـ السياسي العاملي هي املسؤوؿ األوؿ عن ربديد السلوؾ اخلارجي للدوؿ وليس العوامل الداخلية 

ب الواقعيوف الكالسيكيوف. وتتلخص اهم افًتاضات الواقعيُت اجلدد حوؿ للدوؿ نفسها كما ذه
 العالقات الدولية يف:

 فوضوية النظاـ السياسي العاملي حيث ال وجود لسلطة مركزية تدير شؤونه. .0
 يًتتب على فوضوية النظاـ العاملي سعي كل دولة اىل اتباع سياسة الدفاع عن النفس .5

 سواء عن طريق القدرة الذاتية او صياغة التحالفات مع االخرين.  وموازنة قوى غَتها من الدوؿ
الحكومة هي الفاعل األهم واالوحد يف سبثيل الدوؿ وال دور مهم للمنظمات غَت  .3

  .(06-05: 5117الدويل )فرج، الحكومية يف اجملتمع 
روع النووي اإليراين اخلليجية يف ظل املش-لدراسة وربليل العالقات اإليرانيةوتصلح هذ. النظرية أساسا 

 وذلك لالعتبارات التالية:
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مازاؿ النظاـ السياسي العاملي يتسم بالفوضوية رغم تعاظم هيمنة الواليات املتحدة  .0
  األمَتكية على هذا النظاـ بعد تفكك االرباد السوفييت. 

بدأ النظاـ السياسي العاملي يتجه من جديد رمو قطبية ثنائية وخصوصا بعد دخوؿ روسيا  .5
بقوة اىل ميداف "الحرب على اإلرهاب" يف جبهة خمتلفة عن تلك اليت تقودها الواليات املتحدة و 

 األمَتكية.
ما تزاؿ معظم دوؿ العامل، وبوجه خاص دوؿ الشرؽ األوسط، تتبع سياسات التحالفات  .3

 وتوازف القوى للحفاظ على وجودها ومصالحها.
   سات الدوؿ.ال تلعب املثل واألخالؽ دورا مهما يف رسم سيا .4

اخلليجية اليت ازدادت -أداة نظرية لتفسَت االزمات اإليرانية أفضلوبذلك تكوف نظرية الواقعية اجلديدة 
 اقًتاب إيراف من امتالؾ سالح نووي. خطورهتا مع 

 
 المشروع النووي االيراني .6

 النشأة والتطور 6.0
ات من القرف املاضي حيث قامت تعود االحالـ اإليرانية يف امتالؾ أسلحة نووية اىل اخلمسيني

ودما  .(90: 5105)عباس،  0957دبفاعل نووي لألغراض البحثية يف عاـ  إيرافالواليات املتحدة بتزويد 
ال شك فيه اف باكورة التعاوف النووي األمَتكي اإليراين تلك جاءت للرد على احملاوالت التوسعية لالرباد 

لحرب الباردة وذلك جبعل إيراف اليت تقع على الحدود اجلنوبية السوفييت يف تلك املرحلة امللتهبة من ا
للسوفييت شرطيا قويا يف املنطقة حيوؿ دوف سبكن حلفاء موسكو من السيطرة على السلطة يف أي من 

اهلادفة اىل  اف تصب يف صاحل سياستهملقدرة النووية اإليرانية داف املنطقة. وهكذا أراد األمريكاف لبل
ورغم اف اإلعالف عن سلمية املشروع النووي اإليراين جاء يف لسوفيتية والتغلب عليها. موازنة القوة ا

مل خيف "أكرب اعتماد" اوؿ رئيس هليئة الطاقة الذرية اإليرانية نوايا انتاج  ،املراحل األوىل لقياـ املشروع
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ى البلوتونيـو اف مركز حبوث طهراف النووي أجري ذبارب عل: "0974سالح نووي وذلك بقوله يف عاـ 
. ومن املعروؼ اف مثل (34: 5100)حسنُت،  املنتزع من الوقود املستهلك باستخداـ عوامل كيمياوية"

بل وذهب اإليرانيوف اىل ابعد من ذلك يف هذ. التجارب تدخل يف جماؿ تصنيع السالح النووي. 
 . (84: 5117قبل )تشوبُت، طموحاهتم النووية فصرحوا بأهنم يسعوف اىل تصدير الوقود النووي يف املست

هي "مركز البحوث النووية"  (0981-0909وكانت اوؿ منشأة نووية بناها الشا. حممد رضا هبلوي )
(Nuclear Research Center)0967 املركز ربت إدارة منظمة الطاقة الذرية اإليرانية ووضع 

طة للطاقة النووية يف )بوشهر( بإنشاء حم” رضا هبلوي“قاـ الشا.  0974يف عاـ و  (44: 5119)الراوي، 
دبساعدة أملانية وتشجيع من الواليات املتحدة والدوؿ الغربية إليراف على ارتياد اجملاؿ النووي. غَت أنه مت 

مثل  امتالؾراء القائلة حبرمة مع اآل اتساقا 0979يف إيراف عاـ إلغاء املشروع مع قياـ الثورة اإلسالمية 
مليارات دوالر يف بناء املنشئات النووية،  6رمو  استثمرأف كاف الشا. قد هذا النوع من األسلحة، بعد 

الفوالذي ألحد املفاعالت  االحتواءوكانت الشركات األملانية قد انتهت من إنشاء البنية التحتية ووعاء 
اقة أو الالمباالة بالط االكًتاثيف )بوشهر(. وسادت القيادة اإليرانية يف أعقاب الثورة حالة من عدـ 

، موقفًا سلبيًا ذبا. الطاقة "آية اهلل اخلميٍت"النووية، حيث ازبذ القادة الثوريوف اإليرانيوف، ويف مقدمتهم 
النووية، يف الوقت الذي رفضت فيه الواليات املتحدة وأملانيا والدوؿ الغربية التعاوف مع إيراف يف اجملاؿ 

 iيح.ت التسلالنووي، وفرضت حظراً شامالً ضد إيراف يف كافة جماال
، بدأت إيراف بالتفكَت بشكل جاد يف 0981وبعد نشوب الحرب العراقية اإليرانية يف سبتمرب من عاـ 

إعادة الحياة اىل برناجمها النووي ال سيما وأهنا وجدت نفسها تقاتل يف حميط إقليمي يزدحم بًتسانات 
رائيلية إضافة اىل مشاريع العراؽ اهلادفة السالح النووي كالًتسانة الروسية واهلندية والباكستانية واإلس

وبذلت القيادة اإليرانية جهودا كبَتة يف هذا اجملاؿ اال اف تلك اجلهود مل المتالؾ أسلحة دمار شامل. 
                                                 

i  ،د. أمحد إبراهيم حممود، الربنامج النووي اإليراين: آفاؽ األزمة.. بُت التسوية الصعبة وخماطر التصعيد، )القاهرة
 .58-55( ص ص.5115، سبتمرب واالسًتاتيجيةمركز الدراسات السياسية 
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تأيت بثمار مرجوة بسبب عدـ اصطفاؼ إيراف يف تلك املرحلة مع أي من القطبُت املتصارعُت على 
ئها الغربيوف من جهة، واالرباد السوفيييت وحلفاء. الشرقيوف من جهة سيادة النظاـ العاملي )امَتكا وحلفا

غَت اف إيراف وجدت ضالتها يف الدوؿ اليت سبتلك سالحا نوويا من خارج الدوؿ األعضاء يف أخرى(. 
حلفي مشاؿ األطلسي )الناتو( الذي تقود. الواليات املتحدة و وارشو الذي يقود. االرباد السوفييت. 

دبساعدة  0984مة اإليرانية بتأسيس مركز أحباث نووية جديد يف جامعة أصفهاف عاـ قامت الحكو ف
، وأعلنت 0987صينية، وشرعت يف إنشاء مركز للبحوث واإلنتاج النووي يف منطقة معامل كاليه عاـ 

. وكاف  الستخالصأف إيراف أنشأت معماًل  0988يف عاـ  ؤولةمصادر إيرانية مس  االتفاؽالبلوتونيـو
ساعدة يف  0986ي وقعته مع باكستاف عاـ الذ

ُ
يقضي بأف تقـو باكستاف بتدريب العلماء اإليرانيُت وامل

للحصوؿ على وقود نووي  0987الربنامج النووي اإليراين، مث وقعت إيراف اتفاقًا مع األرجنتُت عاـ 
خصص لألغراض السلمية، أعقب ذلك اتفاؽ آخر 

ُ
خصب امل

ُ
مع جنوب أفريقيا أرجنتيٍت من اليورانيـو امل

خصب إلجراء التجارب 0989 -0988خالؿ الفًتة من 
ُ
، للحصوؿ على كميات من اليورانيـو امل

 iالنووية.
أف إيراف ” حممود أمحدي ذماد“أعلن الرئيس اإليراين  5116ويف الحادي عشر من إبريل وأخَتا،  

ة على الوصوؿ إىل املستوى الصناعي نضمت إىل جمموعة الدوؿ اليت سبتلك التقانة النووية وأهنا ُمصَمما
، ومن مث اعترب  أف إيراف قد وجلت بالفعل النادي النووي. وهو نفس املعٌت  "ذماد"لتخصيب اليوارنيـو

رئيس جممع تشخيص مصلحة النظاـ يف اليـو ذاته. وأكد. يف اليـو  "رافسنجاين هامشي"الذي أكد. 
كلف دبلف حظر  مساعد وزيرة اخلارجية "ستيفن ريدميكر"التايل 

ُ
النووي، والذي  االنتشاراألمريكية امل
 االستخباراتشهراً. بينما رجح مدير  05أعلن أف طهراف قادرة على صنع القنبلة النووية يف غضوف 

، أف سبتلك إيراف 5116يونيو  5يف حديث هليئة اإلذاعة الربيطانية يف  "جوف نيغرويونيت"القومية األمريكية 
                                                 

i " ،بُت الصعود وهتديد األمن اخلليجي: سيناريوهات مفتوحة"،  إليرايناالربنامج النووي  عزت عبد الواحد سيد
 . 5103فرباير، 07مركز الدراسات السياسية واالسًتاتيجية، القاهرة، 
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الربنامج النووي اإليراين امرا واقعا فرض على امَتكا  أصبحوهكذا  i.5101حبلوؿ عاـ القنبلة النووية 
 على كواحد من املخاطر اليت هتدد مصالحها الحيوية يف منطقة الشرؽ األوسط. وحلفائها اف تتعامل معه 

 
   الدوافع اإليرانية المتالك برنامج نووي 6.6

رغم احاطتها  رية واقتصادية من خالؿ برناجمها النوويتسعى إيراف اىل ربقيق اهداؼ سياسية وعسك
فعلى . (4: 5118رسل، برناجمها بكثَت من الغموض كما فعلت من قبلها اهلند واسرائيل والباكستاف )

الصعيد السياسي، تطمح إيراف اىل تكوف قوة إقليمية عظمى تستطيع الدفاع عن مصالحها بنفسها. كما 
 هتدد دبناسبة وبدوهنا بإزالةا الدينية واملذهبية على املنطقة باسرها. فهي وتسعى إيراف اىل وضع بصماهت
، ولعل أشهر تلك التهديدات هتديد الرئيس اإليراين السابق امحدي ذماد إسرائيل من على خارطة العامل

سوؼ ور و بال جذ يف الدورة السابعة والستُت للجمعية العامة لألمم املتحدة والذي قاؿ فيه اف "إسرائيل
وما الدعم القوي واملتواصل لحزب اهلل اللبناين وحركة محاس الفلسطينية ونظاـ  تزوؿ عن خارطة العامل".

 إلسرائيل.  الرئيس األسد اال دليل واضح على جدية التهديدات اإليرانية
 ورباوؿ إيراف تغيَت اخلارطة السياسية يف شبه اجلزيرة العربية من خالؿ دعم املعارضة الشيعية يف

البحرين وحركة الحوثيُت يف اليمن، والتضامن مع شيعة السعودية والكويت. كما وتتدخل إيراف بشكل 
مباشر يف الشأف العراقي من خالؿ دعم أطراؼ سياسية على حساب أطراؼ أخرى. ويف الشماؿ إليراف 

ياسي ال يكوف قويا ما وانطالقا من حقيقة اف القرار الساالذربيجاين. -اجندات سياسية يف النزاع األرميٍت
مل تسند. قوة عسكرية فعرالة، تعمل القيادة اإليرانية على تعزيز دورها السياسي يف املنطقة عن طريق تعزيز 

 قوهتا العسكرية وتتوجيها بامتالؾ سالح ردع نووي اسوة بباقي الدوؿ اإلقليمية العظمى. 

                                                 
i  يناير  (،059العدد ) الدولية،جملة السياسة  ،”تسوية أـ هدنة اإليرانية:املسألة النووية “، عبد الفتاحبشَت

 .066ص ،5115
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( اليت فرضها العراؽ على 0988-0981اما على الصعيد العسكري، فاف حرب السنوات الثماف )
فعلى الرغم من اف النظاـ اإليراين مل يسقط  إيراف تركت اثارا واضحة يف التفكَت االسًتاتيجي اإليراين. 

، مل تستطع إيراف اف ربسم الحرب لعراقي السابق وحلفاؤ. اإلقليميوف والدوليوفكما حلم النظاـ ا
به يف سوح املعارؾ. واضطرت يف هناية املطاؼ اىل "ذبرع لصالحها رغم الثقل البشري اهلائل الذي القت 

القادة اإليرانيوف اف  أدرؾوبذلك السم" على حد وصف االماـ اخلميٍت لقرار. بقبوؿ وقف إطالؽ النار. 
ال مناص من امتالؾ سالح ردع نووي جيعل من التفكَت بغزو إيراف او االضرار دبصالحها امرا بالغ 

 اخلطورة. 
النووي، ال ديكن ذباهل  برناجمهاعيد االقتصادي، فرغم كل التهم اليت تُثار حوؿ سلمية اما على الص

الكهربائية بواسطة  الطاقةمن  %51فالربنامج يرمي إىل تأمُت رمو من فوائد اقتصادية للبالد.  للربنامجما 
 "حسُت موسوي"هبا وفقًا لتصرحيات أدىل و  .تخفيض استهالكها من الغاز والنفطاملواد النووية، وذلك ل

م نائب رئيس الوفد اإليراين إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أف معدؿ النمو السكاين يف إيراف سُيحتر 
إنتاجها الكامل من النفط، دما سيحـر إيراف فعليًا من دخلها الحيوي من  استخداـعليها مستقباًل 

 iالصادرات النفطية.
 
   ربيإيران "النووية" ودول الخليج الع .3

يثَت الربنامج النووي اإليراين الكثَت من املخاوؼ لدى حكومات دوؿ اخلليج العريب اال اف تلك 
القدرات العسكرية والبشرية لكل دولة والتنوع االثٍت جملتمعها. فمخاوؼ املخاوؼ تتفاوت يف حدهتا مع 

 من خماوؼ السعودية. كربأبكثَت من خماوؼ ُعماف، وخماوؼ الكويت  أكربالبحرين، على سبيل املثاؿ، 
ورغم اف التهديدات اإليرانية النامجة عن برناجمها النووي تشمل مجيع جوانب الحياة يف تلك الدوؿ، 

                                                 
i ،03/4/5116لندف،  جريدة الحياة. 
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واألمٍت وذلك ألمهيتهما البالغة وتأثَتمها على بقية العوامل اليت سَتكز البحث على اجلانبُت السياسي 
 تسهم يف استقرار اخلليج العريب ودوله. 

 
 للخطر االيراني السياسيةيات التداع 3.0

ما يربط بُت السياسة والقوة العسكرية هو اف القرار السياسي يكوف اشد وقعا حُت يكوف صادرا عن 
العب يتمتع بقوة عسكرية قادرة على وضعه موضع التنفيذ. وبدوف ذلك تتحوؿ القرارات السياسية اىل 

اليـو تتابع باهتماـ بالغ كل ما يصدر من طهراف مهاترات ال قيمة هلا. وعليه فاف دوؿ اخلليج العريب 
لعلمها باف هناؾ قوة عسكرية جبرارة تقف وراء قراراهتا السياسية. وهذا هو شأف إيراف مع جَتاهنا 

 اخلليجيُت قبل الثورة اإلسالمية وبعدها. 
ينشد  كاف نظاـ الشا. حممد رضا هبلوي حارسا ألنظمة دوؿ اخلليج الشمولية وقامعا لكل من  فقد

كاف طامعا يف قضم الكثَت من األراضي العربية كما . و i التغيَت فيها، كما حصل مع ثورة ظفرار الُعمانية
. مث 0971الحاؿ مع احتالؿ اجلزر اإلماراتية الثالث )طنب الكربى وطنب الصغرى وأبو موسى( يف عاـ 

فلم . ري خيتلف سباما عن سابقهجاءت الثورة اإلسالمية اليت قادها االماـ اخلميٍت بنظاـ حكم مجهو 
يقتنع قادة إيراف اجلدد بدور الشرطي واعترب. الرئيس اإليراين األسبق علي هامشي رفسنجاين امرا معاديا 

ومل خيف النظاـ اجلديد منذ األياـ األوىل لقيامه أهدافه يف . (050: 0994)النعيمي،  لإلسالـ واإلنسانية
وصدرت عن البلداف اجملاورة. اء العامل اإلسالمي وعلى وجه اخلصوص تصدير ثورته اإلسالمية اىل كل ارم

بعض قادة النظاـ اإليراين اجلديد تصرحيات ال تنم عن حسن نية اإليرانيُت بإقامة عالقات جوار طيبة مع 
، أي 0979دوؿ اخلليج العريب. فقد صرح آية اهلل صادؽ روحاين، على سبيل املثاؿ، يف يوليو من عاـ 

                                                 
i  موسوعة املعرفة  ،

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%B1#.D
8.A5.D9.8A.D8.B1.D8.A7.D9.86 



16 

 

وشهدت العالقات اإليرانية  iعلى انتصار الثورة، باف البحرين هي جزء من إيراف. أشهر فقطة بعد ُخس
على  0987حاج إيراين يف عاـ  575السعودية أزمات حادة لعل اكثرها حدة هو حادث مقتل أكثر من 

ية والكويتية ايدي قوات االمن السعودية، وقياـ حمتجُت إيرانيُت على إثر ذلك باقتحاـ السفارتُت السعود
  iiيف طهراف واحتجاز أحد الدبلوماسيُت السعوديُت.

ويف ظروؼ كهذ. يأيت قياـ إيراف بتطوير برناجمها النووي دبزيد من القلق واملخاوؼ لدوؿ اخلليج العريب 
بشكل عاـ وللسعودية بشكل خاص. فقد فرض التفوؽ العسكري اإليراين على السعودية وحلفائها 

وقامت اململكة بإعادة  .املتناميةياسة هتدؼ بالدرجة األساس اىل موازنة القوة اإليرانية اتباع س اخلليجيُت
وعمال دببدأ أولويات وثوابت سياستها اخلارجية على ضوء خماوفها من تنامي قوة إيراف العسكرية. ترتيب 

، وخصوصا السعودية، يدها بيد كل من"عدو عدوي صديقي"  يعادي  تضع دوؿ اخلليج العريب اليـو
فلم تعد اسرائيل الصهيونية العدو األوؿ للسعودية، كما كانت تعلن من إيراف واف كاف العدو إسرائيل. 

ففي خطبة اجلمعة . هم اعداؤها ، بل الشيعةالسعوديةقبل، بل إيراف "الصفوية". ومل يعد اليهود أعداء 
استنقاذ اليمن  احل آؿ طالب: "قاؿ اماـ الحـر املكي الشيخ ص على سبيل املثاؿ، (5105-4-3)ليـو 

من براثن االحتالؿ الصفوي واجب شرعي، والقتاؿ يف سبيله جهاد يف سبيل اهلل، والدفاع عن اليمن هو 
الدفاع عن الركن اليماين الذي جياهر األعداء باحتالله ويهددوف أمن الحرمُت الشريفُت وقبلة 

. اجلهاد ضد إسرائيل  أعلنومل يسبق لرجل دين سعودي قط اف  iii".املسلمُت  منذ قيامها وحىت اليـو
حة لواليـو تلقي دوؿ اخلليج العريب بكل ثقلها يف الصراع الدائر يف سوريا اىل جانب الفصائل املس

دبحاولة القضاء على حكم األسد املعارضة لنظاـ الرئيس األسد. وال ديكن تفسَت املوقف اخلليجي اال 
 األساسيُت إليراف يف املنطقة. وال تدخر تلك الدوؿ جهدا يف بلوغ ومعه حزب اهلل اللبناين الحليفُت

                                                 
i   ،5116أيار  05حسُت راشد الصباغ، "استقالؿ البحرين الناجز"، جريدة الوسط، املنامة 

ii  "السعودية وإيراف.. ت ،  4.0.5106اريخ أسود من الكراهية تغذيها الطائفية والعرقية"، روسيا اليـو

iii  ،4.4.5104جريدة القدس العريب 
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هدفها هذا رغم علمها باف اسقاط نظاـ األسد واضعاؼ حزب اهلل ال يصب اال يف مصلحة إسرائيل، 
وهبذا تصطف دوؿ اخلليج العريب مع إسرائيل )عن وعي او بدونه( من اجل درء اخلطر اإليراين على 

 أنظمتها. 
، فاف السياسة اخلارجية لدوؿ اخلليج هتدؼ اىل رفع تكاليف التسلح اإليراين اىل وعلى ما ي بدو اليـو

درجات عالية جدا دما يزيد من االزمات االقتصادية إليراف ومن مث تصاعد السخط الشعيب الذي قد 
ي. وتندرج تراجع القادة اإليرانيوف عن املضي يف انتاج سالح نوو يؤدي، على ما يعتقد اخلليجيوف، اىل 

الحرب اخلليجية على الحوثيُت يف اليمن، والدعم غَت احملدود ألعداء إيراف يف سوريا والعراؽ، واإلصرار 
على معدالت عالية إلنتاج النفط بغية الحفاظ على أسعار. املتدنية، تدخل مجيعها يف إطار الحرب 

 إدارة ملف املفاوضات مع الغرب ولكن إيراف ليست بالعدو اهلُت. فقد ذمحت يفاخلليجية على إيراف. 
بشكل ينم عن حذؽ دبلوماسي عاؿ، وذمحت يف صياغة حلف سياسي وعسكري يساند نظاـ األسد 

ديٍت يصعب اخلروج منه بنصر. كما ويعمل اإليرانيوف يف سوريا، وادخلت السعودية وحلفائها يف مأزؽ 
حد ما يف الكويت، يف زعزعة االستقرار  على استغالؿ االحتقاف املذهيب يف السعودية والبحرين، واىل

دليل على مقدرة إيراف على اثارة النعرات اجملتمعي يف تلك البلداف، وتداعيات اعداـ الشيخ باقر النمر 
 الطائفية يف جمتمعات اخلليج العريب.

ودما جيعل من ذماح الدبلوماسية السعودية يف تشكيل جبهة سياسية معادية إليراف مهمة صعبة هو 
اخلليجية يف الوقت الحاضر. ولعل من أسباب هذا الفتور هو -لفتور الذي تشهد. العالقات األمَتكيةا

التورط السعودي يف دعم العديد من املنظمات اإلرهابية اليت طاؿ ارهاهبا العديد من املواطنُت االمَتكيُت 
ويعمل جملس العاملي. وتسبب يف نفور شعيب أمَتكي من سياسات النظاـ السعودي الداعمة لإلرهاب 

، 5100الشيوخ األمَتكي حاليا على اصدار وثيقة تدين السعودية يف هجمات الحادي عشر من سبتمرب 
 وصفمليار دوالر من الواليات املتحدة. وقد  751فيما يهدد السعوديوف بسحب استثمارات تزيد عن 

الواليات ي اذبا. بالد. قائال: "السفَت السعودي السابق يف واشنطن، تركي الفيصل، الفتور األمَتك
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ية وحلفاؤها ويف حاؿ صحت توقعات الفيصل، ستكوف السعود iاملتحدة تتحوؿ تدرجييا باذبا. إيراف".
 اخلليجيوف ربت ضغط إيراين يغلي يف مرجل نووي. 

 
 اإليرانيالتداعيات األمنية للخطر  3.6

باسرها اىل حلبة سباؽ لبناء اجليوش لعل من اهم تداعيات برنامج التسلح اإليراين هو دفع املنطقة 
فسياسة توازف القوى اليت تتبعها دوؿ اخلليج العريب املتطورة وتسليحها بأحدث آالت القتل والدمار. 

لدرء اخلطر اإليراين القادـ من الشرؽ تكلف هذ. الدوؿ عشرات املليارات من الدوالرات سنويا. ورغم 
ي لدوؿ جملس التعاوف اخلليجي ربظى بسرية كبَتة وتعترب من اف املعلومات املتعلقة باإلنفاؽ العسكر 

املنظمات غَت الحكومية هذا االمر مل دينع الحكومي، اجلوانب اليت ال يفصح عنها كباقي اوجه االنفاؽ 
مثل معهد الدراسات االسًتاتيجية يف لندف من وضع تقديرات إلنفاؽ هذ. الدوؿ على التسلح 

 كليملعهد فاف االنفاؽ العسكري الاىل االرقاـ اليت وردت يف تقديرات ا ناداة. واستواملصروفات الدفاعي
من الناتج احمللي االمجايل االمسي  %7او ما يوازي  5014مليار دوالر يف عاـ  004لدوؿ اخلليج بلغ 
 ستوكهوملتوصل اىل التقديرات ذاهتا معهد و   .5103عما كاف عليه يف عاـ  %03هلا، مرتفعا بنسبة 

ومن استقراء االرقاـ الواردة يف  .اث السالـ الدويل برغم اف تقديراته استثنت كال من الكويت وقطرألحب
ر. مليار دوال 053تقديرات املعهدين ديكن القوؿ اف االنفاؽ العسكري االمجايل لدوؿ اخلليج يقارب 

لث يف العامل من حيث االنفاؽ اعتربنا دوؿ اخلليج منطقة موحدة او دولة منفردة فإهنا ربتل املركز الثا إذاو 
وباملقارنة . مليار دوالر 506مليارات دوالر والصُت بواقع  619العسكري بعد الواليات املتحدة بواقع 

ويعتقد  ii.مليار دوالر 05.7ما يصل اىل  5104انفقت على النواحي العسكرية خالؿ عاـ  إيراففاف 
ح على األرجح الدولة األوىل اليت ستسعى للحصوؿ على قد تصب السعوديةلكة العربية مامل ألوف بامنَت أف

                                                 
i   51.4.5106عريب، -، "ما هي درجة التوتر يف العالقات األمَتكية السعودية؟"، يب يب سينرغاردفرانك 

ii  ،5105سبتمرب  04جريدة االنباء الكويتية  
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أسلحة نووية دوف الضرورة للدخوؿ يف عملية لتطوير برنامج نووي ألف السعودية حباجة المتالؾ قدرات 
ردع نووية خالؿ فًتة قصَتة جداً من الوقت إذا أصبحت إيراف قورة نووية. وللوصوؿ إىل هذا اهلدؼ، من 

ديوف أسلحة نووية "جاهزة الصنع" من الدولة اإلسالمية الشقيقة باكستاف. املرجح أف يشًتي السعو 
واملاؿ على ما يبدو بالنسبة للسعوديُت ليس مشكلة إذ أف بإمكاهنم صرؼ مليار دوالر أو مليارين لحيازة 

هي . وال يستبعد بامنَت اف تسعى مصر قدرات ردع نووية كاملة دبساعدة علماء وفنيُت نوويُت باكستانيُت
مكانتها وحيفظ هيبتها يف املنطقة، وبذلك يتحوؿ الشرؽ األوسط األخرى المتالؾ سالح نووي يُعيد هلا 

 iاىل ترسانات من أسلحة الدمار الشامل.
ويف الوقت الذي يتفق فيه مجيع احملللُت على اف استخداـ السالح النووي يف معارؾ إقليمية هو ضرب 

دمار حىت على مستخدميه، يكوف اهدار هذ. املبالغ والثروات ضرب من املستحيل ألنه يعود بالضرر وال
ويف أحياف كثَتة ال جيد املرء تفسَتا حملاوالت دوؿ صغَتة جدا، كالكويت والبحرين على من اجلنوف. 

حصوؿ أسلحة متطورة وانفاقها املليارات من الدوالرات هلذا الغرض وهي تعلم علم اليقُت اف ال طاقة 
 ت عظمة أسلحتها، على الصمود لسويعات قليلة اماـ قوى إقليمية كإيراف والعراؽ. هلا، مهما بلغ

وباإلضافة اىل هدر املاؿ والثروات ونشر القلق والرعب بُت شعوب املنطقة، يشَت ألوف بامنَت اىل 
القذرة"  "القنابل بػػػػػػػػ كاليت ُتسمىبعض الًتكيبات النووية،  مسألة يف غاية اخلطورة وهي احتماؿ وقوع 

)وهذ. عبارة عن ارباد مواد مشعة مع متفجرات تقليدية( يف األيدي اخلاطئة أو حىت تزويدها عمداً 
هذا يعٍت كلرما زاد انتشار األسلحة واملواد النووية يف املنطقة، زاد معه خطر  .جملموعات إسالمية متطرفة

بصرؼ النظر إف كانوا سنيرُت أو شيعة أف تقـو مثل هذ. اجملموعات باستخداـ هذ. املواد ضد أعدائها، 
أو إسرائيليُت. فما ديكن تصور. أو زبيله هو أف تقـو إيراف بتزويد مثل هذ. األسلحة لحزب اهلل لكي تردع 

وتزداد قد تقـو جمموعات إرهابية بسرقة مثل هذ. األسلحة. أو هبا إسرائيل عن مهامجة منشآهتا النووية. 

                                                 
i  " ،خماطر إيراف النووية وتداعياهتا على السعودية وإسرائيل"، ألوف بامنَتCNN    ،5104آذار  07العريب. 
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القوى اإلقليمية املتناحرة، كإيراف والسعودية وتركيا وإسرائيل، كثَتا ما واف املشكلة تعقيدا وخطورة ال سي
  iما زبوض حروبا بالوكالة على غَت أراضيها كما هو الحاؿ اليـو مع حريب سوريا واليمن.

عسكرية تؤدي بدورها اىل  حماوروليس آخرا، فاف سباؽ التسلح يقود اىل قياـ احالؼ و  وأخَتا،
 تكتالت متناحرة ومتحاربة تسهم يف إحالؿ الفوضى وإيقاؼ عجلة التقدـ. ىل تقسيم املنطقة ا

 
 الغربي-ق النووي اإليرانيوضات واالتفااالمف .4

 الوصول الى االتفاق  4.0
منذ اف شعر االمَتكيوف وعدد من حلفاؤهم الغربيوف دبحاوالت إيراف للحصوؿ على تكنولوجيا انتاج 

وا من قوة دبلوماسية على منع اإليرانيُت من املضي يف مسعاهم رمو الطاقة النووية عملوا بكل ما اوت
امتالؾ سالح نووي. ومل تكن ردود األفعاؿ األمَتكية على مساعي اهلند والباكستاف النووية كردود افعاهلا 

 على املشروع النووي اإليراين، ومن اهم أسباب التباين يف املواقف األمَتكية إزاء الحالتُت هي:
ملشروع النووي اإليراين هتديدا مباشرا ألمن إسرائيل الذي تعترب. الواليات املتحدة ديثل ا .0

الواليات املتحدة أعربت عن تفهمها لدور إيراين يف  رغم اف من اهم أولويات سياستها اخلارجية
املنطقة إدراكا لوزهنا السياسي ولكن دوف اف يؤثر ذلك الدور على االمن القومي اإلسرائيلي 

   (.40: 5105، )زهرة
اف امتالؾ إيراف لًتسانة نووية ديكنها من بسط سيطرهتا على املنطقة اليت تزود العامل   .5

 ما حيتاجه من الطاقة.  خُبمس
 خيتلف النظاـ السياسي اإليراين بشكل كبَت عن نظامي اهلند والباكستاف حيث يسعى .3

   دوف استثناء.بلداف املنطقة اإلسالمية اىل  ماىل تصدير ثورهت االيرانيوف

                                                 
i .ألوف بامنَت، مصدر سبق ذكر 
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حملاصرة إيراف سياسيا ذريعة امللف النووي اإليراين  تخذ منويرى بعض الباحثُت اف الواليات املتحدة ت
واقتصاديا من اجل فرض سيطرهتا الكاملة على املنطقة وتغيَت خارطتها السياسية دبا خيدـ مصالحها 

لغربية فاف إيراف أصبحت تواجه معارضة ومهما تكن النوايا ا (. 566: 5103 ،)حمافظةومصاحل إسرائيل 
فقد عمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اىل  ي منذ مطلع االلفية الثالثة.و عاملية شديدة لربناجمها النو 

ذبارب نووية دوف ابالغ الوكالة، والقياـ بأنشطة حمظورة يف  بإجراءاظهار سلسلة تقارير حوؿ قياـ إيراف 
ال عن تزويد املفتشُت دبعلومات خاطئة ودمارسة الكثَت من اعماؿ التضليل يف جماؿ زبصيب اليورانيـو فض

انضمت ثالث دوؿ اوربية هي بريطانيا وفرنسا  5116ويف عاـ  (.54-53: 5105هذا اجملاؿ )وردية، 
 من اجلالدويل بإحالة ملف إيراف النووي اىل جملس االمن للمطالبة وأملانيا اىل جانب الواليات املتحدة 

  (.90: 5117صدار عقوبات حبق إيراف )هاورد، ا
ومل يكن اماـ اإليرانيُت خيارا غَت حصار اقتصادي قاس ونذر حرب مدمرة اف مل تلجأ اىل طاولة 
املفاوضات مع الدوؿ العظمى بشأف برناجمها النووي. وذهب فريقها املفاوض اىل جنيف ليخوض 

دويل لدوؿ اخلمس الدائمة العضوية يف جملس االمن الجوالت طويلة من مفاوضات ماراثونية مع جمموعة ا
إضافة اىل املانيا. وسبحور الصراع التفاوضي بُت املوقفُت املتضادين للواليات املتحدة من جهة وإيراف من 
جهة أخرى. ففي حُت أصر اإليرانيوف على حقهم الطبيعي يف زبصيب اليورانيـو واملضي بربناجمهم 

ج الطاقة النووية ألغراض سلمية، واالحتفاظ بصوارخيهم الباليستية ألهنا خالية من النووي اهلادؼ اىل انتا 
االمَتكيوف على اهناء الربنامج النووي  باألزمات، أصرالرؤوس النووية وتوفر محاية للبالد يف حميط يعج 

ىل حد بعيد مع الحديثة، وهذا املوقف يتناغم ااإليراين برمته وذبريد اإليرانيُت من كل أنواع األسلحة 
وباإلمكاف تفسَت كال متطلبات السياسة اإلسرائيلية يف املنطقة واليت تسعى اىل تفوؽ عسكري واضح. 

املوقفُت على أساس نظرية الواقعية اجلديدة. فقد كاف اإليرانيوف يهدفوف اىل توفَت سبل الدفاع عن النفس 
إيراف من اجل تعديل ميزاف القوى لصاحل يف عامل يتسم بالفوضى، بينما كاف هدؼ االمَتكيُت اضعاؼ 

 حليفتهم إسرائيل وكذلك لدرء كل املخاطر اليت هتدد مصالحهم الحيوية يف منطقة اخلليج العريب. 
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كاف اىل جانب الواليات املتحدة املفاوضات  ودما ال شك فيه اف موقف الربيطانيُت والفرنسيُت اثناء 
كري واحد هو الناتو ولتشابه سياساهتم اخلارجية وذلك لكوف الدوؿ الثالث أعضاء يف حلف عس

ومصالحهم النفطية. اما موقف روسيا والصُت فكاف دييل اىل كفة اإليرانيُت وذلك ملسامهة القوتُت 
العظمتُت يف املراحل األوىل من انشاء الربنامج النووي ولسعة التبادؿ التجاري بينهما من جهة وبُت إيراف 

 هيمنة األمَتكية على مقدراتعن رغبة الروس والصينيُت يف وضع حدود للفضال من جهة أخرى. هذا 
 العامل بشكل عاـ والشرؽ األوسط بشكل خاص. 

 . 5105يوليو  04يف جنيف يف وأخَتا مت توقيع اتفاؽ جنيف حوؿ املشروع النووي اإليراين 
 

 ما بعد االتفاق 4.6
دبعٌت أفر إيراف ستبقى حمتفظة ببنيتها التحتية  على إيراف تفكيك منشآهتا النووية؛ ال يفرض االتفاؽ

النووية، ما يعٍت االحتفاظ بقدرهتا على التحوؿ إىل قوة نووية، بعد انتهاء مدة االتفاؽ، إذا قررت ذلك.  
زبفيض" خمزوف إيراف من اليورانيـو املخصرب، وليس شحنه إىل "كما وافقت إدارة الرئيس أوباما على 

 من قبل. وتعدر هذ. النقاط اليت تُبقي على املعرفة النووية اإليرانيةاخلارج، كما كانت تصر 
(Knowhow)  وبنيتها التحتية قائمتُت، أكثر ما يقلق معارضي االتفاؽ. وذبادؿ إدارة الرئيس أوباما

ىل بأفر تفكيك البنية التحتية النووية اإليرانية كلًيا يعدر أمرًا غَت واقعي، وديكن أف يفجرر فرص التوصل إ
اتفاؽ، خصوًصا أفر األمر يعدر مسألة كرامة وطنية، وهو حمل إمجاع يف إيراف؛ وأي عمل عسكري إلرغاـ 
إيراف على تفكيك برناجمها كلًيا سيكوف غَت مضموف النتائج، ويف أحسن الحاالت، سيؤخر الربنامج 

 i .ن نفسها مستقباًل سنوات قليلة فحسب، بل قد يؤدي إىل تعجيل إيراف ببناء قنبلة نووية للدفاع ع
وعليه فاف االتفاؽ مل يقض على الحلم اإليراين يف امتالؾ سالح نووي وامنا اجله اىل بضعة سنوات او 

                                                 
i   االتفاؽ النووي اإليراين: املضامُت والنتائج واالعًتاؼ املتبادؿ بالفشل"، املركز العريب لألحباث ودراسة"

 5105يوليو  04، جريدة العربي الجديدالسياسات، 
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شهور. ومل يتطرؽ االتفاؽ اىل األسلحة الباليستية اإليرانية اليت يصل مداها وبسهولة اىل أية بقعة يف شبه 
رانيُت حصارا اقتصاديا أرهق مؤسسات دولتهم بشكل اجلزيرة العربية. وازاح االتفاؽ عن كاهل اإلي

ومن مث استئناؼ سبويل الربنامج النووي. وعليه فال واضح، وهذا ما سيؤدي اىل ربسن االقتصاد اإليراين 
 غرابة اف يعرب اخلليجيوف عن خيبة أملهم هبذا االتفاؽ.

ألمريكية دوف مراعاة هواجس إف مبعث قلق بعض دوؿ اخلليج يتمثل يف تركيز االتفاؽ على املصاحل ا
، السيما فيما يتعلق بتعاظم نفوذ إيراف دوف ضمانات ألمن دوؿ جملس التعاوف اخلليجي حبيث دوؿتلك 

دييل ميزاف القوى لصاحل طهراف يف الشرؽ األوسط بعد ثالثة أعواـ من االضطرابات اليت أضعفت الدوؿ 
قاؿ رئيس جلنة  فقد . عنه تصرحيات رمسية سعوديةالعربية الكربى )مصر وسوريا والعراؽ(، وهو ما تعرب

نوفمرب املاضي "إف النـو سيجايف  54الشئوف اخلارجية دبجلس الشورى السعودي عبداهلل العسكر يف 
 شيءعن قد زبلت سكاف منطقة الشرؽ األوسط بعد االتفاؽ النووي، وأضاؼ "أخشى أف تكوف إيراف 

من القوى الكربى على صعيد السياسة اإلقليمية. أشعر  يف برناجمها النووي لتحصل على شيء آخر
  iقة." يدها أكثر يف املنطبالقلق بشأف إتاحة مساحة أكرب إليراف أو إطالؽ 

وتشَت تلك التصرحيات من كبار املسئولُت يف أكرب دولة خليجية اىل اهنا غَت مقتنعة باالتفاؽ النووي 
نُت بُت إيراف والقوى الغربية العظمى. وتشَت الذي اسفرت عنه مفاوضات دامت أكثر من عشر س

حروب الوكالة اليت زبوضها إيراف من جهة وبعض دوؿ اخلليج، وطليعتها اململكة العربية السعودية، من 
جهة أخرى يف سوريا واليمن والعراؽ ولبناف اىل اف اتفاؽ جنيف النووي مل جيلب االستقرار اىل املنطقة 

السعودي الذي أعقب تنفيذ -كما ويشَت التوتر اإليراين اقطاهبا املتصارعة.  ومل خيفف من حدة التوتر بُت
حكم اإلعداـ بالشيخ منر باقر النمر يف مطلع العاـ الحايل اىل اف إيراف ال هتدد بالسالح فقط بل وبإثارة 

ك اليت اإلحتقانات الطائفية يف الدوؿ اخلليجية اليت تسكنها أقليات شيعية كالسعودية والكويت او تل

                                                 
i " ،5105نوفمرب  56"، جريد اخلليج، الخليج وتداعيات االتفاق اإليراني الغربيأمحد املنصوري 
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ديثل الشيعة فيها غالبية سكانية كالبحرين. وعليه ديكن االستنتاج باف زعزعة االستقرار يف الشرؽ األوسط 
ترسانات نووية وحسب بل وعن توظيف بشكل عاـ ويف دوؿ اخلليج العريب بشكل خاص ال ينتج عن 

 طقة.ناخلالفات االثنية يف صراع املصاحل بُت دوؿ امل
 
 الخالصة .5

حث دراسة وربليل األسباب اليت دفعت إيراف اىل الشروع بربناجمها النووي ومدى تأثَت. على تناوؿ الب
إيراف مع جمموعة الدوؿ اخلمسة بلداف اخلليج العريب، وما هي العوامل اليت أدت اىل تعقيد مفاوضات 

النووي يف إحالؿ الدائمة العضوية يف جملس االمن الدويل إضافة اىل املانيا، وما هي فرص ذماح االتفاؽ 
السالـ يف منطقة اخلليج العريب. وقد اعتمد البحث على نظرية الواقعية اجلديدة يف اإلجابة على األسئلة 
اليت أُثَتت يف بداية البحث. وقد استخلص الباحث اف شعور إيراف باهنا حماطة بدوؿ قوية وفَت منسجمة 

ضماف وجودها واستقرارها. كما واف سنُت  معها أيديولوجيا جعلها تفكر باالعتماد على نفسها يف
مت اإليرانيُت اف ال مناص من امتالؾ الحرب الطويلة مع العراؽ واخلسائر اهلائلة اليت ذممت عنها علر 

اىل ذلك، اف  أضفقدرات عسكرية فعرالة ومتطورة اف أرادوا ردع اآلخرين عن التفكَت بغزو بالدهم. 
ورهتم اىل بلداف املنطقة وربرير القدس من احتالؿ إسرائيل ذات أحالـ القادة اإليرانيُت يف تصدير ث

القرارات السياسية اىل وقائع على  ترمجة السالح النووي، ال يتم اال بامتالؾ سالح نووي قادر على
وال أحد يستطيع اف ينكر اف الربنامج النووي، مهما كانت النوايا من ورائه، يتيح إليراف إمكانية األرض. 
 قات تستخدـ ألغراض سلمية ربسن من أداء االقتصاد اإليراين يف املستقبل. انتاج طا

 0979اال اف التوتر الذي ساد عالقات إيراف بدوؿ اخلليج العريب منذ انتصار الثورة االسالمية يف عاـ 
ؿ ، وحماوالت إيراف املستمرة للتدخل يف شؤوف املنطقة، والعزؼ على أوتار الطائفية جعل دو وحىت اليـو

اخلليج العريب تشعر بقلق بالغ إزاء الربنامج اإليراين النووي، وقد دفعها ذلك القلق اىل الدخوؿ يف 
القادـ من الشرؽ. وقد ازبذت ردود األفعاؿ ربالفات إقليمية ودولية هتدؼ من ورائها درء اخلطر 
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أسها السعودية، اىل . فعلى الصعيد السياسي سعت دوؿ اخلليج، وعلى ر أمٍتاخلليجية طابعُت؛ سياسي و 
تشكيل ربالفات سياسية واسعة لعزؿ إيراف إقليميا ودوليا. كما ووظفت كمًا هائال من امكانياهتا حملاربة 

فقد اهنمكت دوؿ اخلليج العريب يف صراعات مسلحة  األمٍتإيراف مذهبيا وايديولوجيا. اما على الصعيد 
ن والبحرين، وسعت اىل تشكيل احالؼ عسكرية واسعة ضد القوى املوالية إليراف يف العراؽ وسوريا واليم

 جلعل التدخل اإليراين يف تلك الدوؿ مرتفع التكاليف وغَت مضموف النتائج. 
من عقد ونصف من الزماف مت  أكثردامت  وإيرافوبعد مفاوضات ماراثونية بُت القوى العظمى الغربية 

الستمرار دبشروعها النووي السلمي وحيد من التوصل يف جنيف اىل اتفاؽ نووي يعطي إيراف الحق يف ا
تطوير. باذبا. انتاج أسلحة نووية. وقد منح االتفاؽ اإليرانيُت الحق باالحتفاظ دبا خصبرو. من اليورانيـو 

الصاروخية اإليرانية. ولذلك مل ينل دوف انتاج كميات إضافية. ومل يسع االتفاؽ اىل الحد من القدرات 
الذين اعتربو. اشبه بصفقة مصالحة بُت امَتكا وإيراف على حساب مصالحهم االتفاؽ رضا اخلليجيُت 

وامنهم. اما اإليرانيوف فرأوا يف االتفاؽ انتصارا تارخييا هلم اذ اعًتؼ العامل حبقهم يف املضي بأحباثهم 
حد النووية السلمية وبالحفاظ على قدراهتم العسكرية التقليدية. وبذلك مل يوفق اتفاؽ جنيف يف وضع 

للتوتر يف منطقة اخلليج العريب وال يف الشرؽ األوسط باسر.. فحروب الوكالة مازالت مستعرة بُت حلفاء 
أخرى، وتبادؿ التهم وخطابات التهديد مازالت إيراف من جهة وحلفاء دوؿ اخلليج العريب من جهة 

   هذ. املنطقة من العامل.ُتطلق يف وسائل االعالـ وال احد، غَت اهلل، يعلم دبا ستؤوؿ اليه األوضاع يف
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