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: الملخص
ٝيرجْ ىٍي٠ ليً أؾيرج ئٟ ي،يس١ٌٚ جٌطيحقس جٌدٟح ي٠ ِيٓ أذيرز جٌمكيحٟرجٔي٠ جالٌٕٞٚٛغىً جٌررٔحِؽ ج
ٟىي٠جضيرس جٌٕطيحق ِيٓ جٌؿحٔيد جالِرٚ لٛ قيغٝيس ضررقيص جٌي١ٌٚرجش جٌد١ مح ً ٌٍّطغٚٚ ، جٌطرقٝجضطّىحٌٗ ذػط
ٟٓ ٌىطيد جٌيدىُ ي١جٌؿيٚ ح١ضيٚ ٝيرجْ جٌي٠يص جٙ ميد أضؿ،ج،لطٕيح ٘يٚ ٌٝ جضطّرش ج،ذحشٛذفرـ قسَ ِٓ جٌرم
ٓييرج ً ِيي١ييرجْ ًىّ يح ً ور٠ مييد اللييص أ،ّييحٕٙ١ ضييرضرم ذٟذكىييُ جٌّؿييحٌف جٌّػييطروس جٌطييٚ ،ييس٠ٌٕٚٛح جٙر جٔػييطط٠ٛضطيي
س ضٍه١ٍّ ضٍٝد ى١ ذػأْ جٌطأو،5105 َ ىحٟ س١حتٌٕٙس ج١ جالضفحلٌٝال جٛؾٚ  وح س جٌّؿحالشٟ رز١ٓ جالخ١ٌطٚجٌد
ٚ ميد ذيرز جٌيد،ٓ ك ليرج جش ِؿٍيص جالِيٚ ذحش جٌطحذمسًٛ جٌّطّػٍس ذحٌرمٛ١ع جٌم١ّ ع ؾٌٝ أقح س ج،جالٔػطس
،5102 َيس ىيح١يحش جٌّطكيدز ِيٓ جالضفحل٠الٌٛخحؾيس ذريد جٔطيكحخ جٚ ،ْج جٌػيأ، ٘يٟ جٌيدجىُ يٟٕ١جٌؿٚ ٟضٚجٌر
جؾيٍسِٛ ح١ّج ضيْٛ أىٍٕيٛ١ٕ١جٌؿيٚ شٚ جال أْ جٌر،ًٌٟٚ ف٠ْٛ ضفٚرجْ ذد٠ ئٍٝذحش ىٛجالٔفرجً ذفرـ جٌرمٚ
ّْح ج١ الض،س١ٔرج٠س جال٠ٌٕٚٛ جٌمد جش جٍٝطرز ى١ جٌطٟ ً رج١س جٌطحذمس قممص ٔؿحقح ً ور١ْ جالضفحلٛ و،ْرج٠جٌدىُ ال
. ًٌٟٚ ج كٛ ك ضٚ لرصٚ س١جالضفحل
Abstract:
The Iranian nuclear program was one of the most prominent issues in the international
arena, in light of Iran's insistence on using it in various ways, and according to international
changes, it came under pressure from the American side to impose packages of sanctions, which
continued to our time, as it went to Russia and China to gain support in developing its nuclear
activities. And, by virtue of the common interests that are linked between them, Iran has received
great support from the last two countries in all fields to reach the final agreement in 2015,
regarding asserting the peace of these activities, in addition to lifting all restrictions represented
in the previous sanctions according to the Security Council resolutions, Aldo has emerged The
Russian and Chinese supportive in this regard, especially after the withdrawal of the United
States from the agreement in 2018, and the unilateral imposition of sanctions on Iran without an
international mandate, but the Russians and the Chinese officially announced the continuation of
support to Iran, since the previous agreement achieved great success in controlling Iranian
nuclear capabilities, Especially since the agreement came according to an international
consensus.
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المقدمة :
٠رد جٌررٔحِؽ جٌٕ ٞٚٛجإل٠رجٔ ِٓ ٟأُ٘ جٌمكيح٠ح ي ٟجٌراليحش جٌد١ٌٚيس  ،ميد غيٙدش ٘ي ٖ،جٌمكي١س ضٕيح ص
ٚجخييطاب ذيي ٓ١جٌييدٚي جٌرمّيي ٝجٌّطيي١طرز ىٍيي ٝجٌط١حضييس جٌد١ٌٚييس ٚو١ف١ييس جٌطرحِييً ِرييٗ  ٚييك ِؿر٠ييحش جالقييدجظ
ٚجٌّطغ١رجش جٌد١ٌٚس ،مد ذرز جٌد ٚجٌؿٚ ٟٕ١جٌرٚض ٟذػىً حىً ً ٟىُ ئ٠رجْ  ٟضط٠ٛر ئٔػططٙح جٌٕ٠ٚٛيس،
ذحٌرغُ ِٓ ف جٌٛال٠يحش جٌّطكيدز جالِر٠ى١يس ٌاِيطان ئ٠يرجْ جضيٍكس ٔ٠ٚٛيس ،جٌطي ٟوحٔيص ي ٟجٌطيحذك جٌؿحٔيد
جٌفحىً ٔ ٟػأز جٌررٔحِؽ ،جال جْ أقيدجظ جٌػي ٛز جإل٠رجٔ١يس ذريد ىيحَ  0191غ١يرش ِؿر٠يحش جالقيدجظٌ ،ططكيٛي
جٌرالحش جالِر٠ى١س جال٠رجٔ١س جوػير ىدجت١يس ٔط١ؿيس ضيٍٛن ٚض١حضيس جٌٕميحَ جٌػي ٞ ٛجال٠رجٔيِ ،ٟيح جً ٜجٌي ٝيرـ
ض١حضس جٌكغم ىٍ ٝئ ٠رجْ ِٓ خاي رـ قسَ ِيٓ جٌرمٛذيحش جٌمحضي١س ي ٟوح يس جٌّؿيحالشٚ ،جالذيرز يٌ ٟيه
ذػأْ لك١س جٌررٔحِؽ جٌٕ ٞٚٛجإل٠رجٔ ،ٟميد جضيطّر جٌطيٛضر ي ٟجٌراليحش جٌي٘ ٝي،ج جٌٛليصٌ ،طػيىً جزِيس ٚجضيرس
جٌٕ طحق ٌّٚح ٌٙح ِٓ ضأغ١ر خط١ر ىٍ ٝجٌدٚي جاللٍ١ّ١س ٚجٌد١ٌٚس ،ذحٌّمحذً ٌُ ضّطػً ئ٠يرجْ جٌي ٝجٌكيغم جالِر٠ىيٟ
لٍ١س جٌرم ًٛجال ذرس جٌطحذمس ٚجالؾرج ىٍ ٝجضطىّحي لد جضٙح جٌٕ٠ٚٛسٚ ،جٌٍؿٛء جٌٚ ٝض١ح ٚجٌؿ ٟ ٓ١ضط٠ٛر
ذرٔحِؿٙح ،ذحٌرغُ ِٓ جٌد ٚجٌفحىيً ٌرٚضي١ح ٚجٌؿي ٓ١ي٘ ٟي ٖ،جٌمكي١س ،جال جّٔٙيح أويدٚج ىٍي ٝضيٍّ١س جٌررٔيحِؽ،
قط ٝضٛؾٍٛج ٚذؿ١ًٌٚ ًٛٙس ىٍي ٝجقطيٛجء ضٍيه جالزِيس ِيٓ خياي ىميد جضفحل١يس ( )0+5ي ٟىيحَ  ،5105جال جْ
جٌّطغ١رجش جٌد١ٌٚس ،الضّ١ح ذرد ضطُٕ ( ًٔٚحٌد ضرجِد ) جٌكىُ  ٟىحَ ٚ ،5109ذميرج ِفيحؾة جىٍيٓ جالٔطيكحخ
ِٓ جالضفحل١س ٚقطد جًىحتٗ ذأٔٙح جالضفحل١س قدغص ذػيىً خيحلة ي ٟليرٚب غ١ير ِٕحضيرس ،وي ْٛئ٠يرجْ ضطيطمدَ
ضٍييه جالٔػييطس ىطييىر٠حً٠ٚ ،ؿييد جٌغحء٘ييح ج ٚضرييد ً٠ذًٕ٘ٛييح ذييأوػر ًلييسِ ،ييح جً ٜجٌيي ٝز٠ييحًز جٌطييٛضر ِييٓ ؾد٠ييد ييٟ
جٌطحقس جٌد١ٌٚسٚ ،ذحٌرغُ ِٓ ٌه جال جْ ٚض١ح ٚجٌؿي ٓ١جىٍٕيٛج ضيّ١ح ً ِٛجؾيٍس جٌطريحِ ْٚيع جٌؿحٔيد جإل٠رجٔيٟ
 ٟلً جالضفحل١س جٌطحذمس وٙٔٛح ؾحءش  ٚك ضٛج ك ً. ٌٟٚ
 ٚٚمح ً ٌّح ضمدَ ض٘،د جّ٘١س جٌد جضس جٌ ٝجالؾرج جال٠رجٔ ٟ ٟجِطان جٔػطس ٔ٠ٚٛس ضّىٕٙح القميح ً يٟ
ؾٕع ضاـ ٔ ،ٞٚٛكا ىٓ جالضطرحٔس ذحٌؿٚ ٚ ٓ١ض١ح  ٟجضيطىّحي ذرٔحِؿٙيح ،جٌي ٞ،الليِ ٝرح قيس غيد٠دز
ِٓ لرً جٌٛال٠حش جٌّطكدز جالِر٠ى١س ٚ ،رـ ىمٛذحش ىد٠دز ىٍ ٝئ٠رجْ.
جِح جغىحٌ١س جٌركع ضد ٚقٛي ضطحؤالش ذػأْ جٌد ٚجٌؿٚ ٟٕ١جٌرٚض ٟضؿحٖ جٌررٔيحِؽ جٌٕي ٞٚٛجال٠رجٔيٟ
ٚضمد ُ٠جٌدىُ  ٟضطي٠ٛرٖ ٘يً ضي١طُ جضيطّرج ٖ  ٚيك جٌّطغ١يرجش جٌد١ٌٚيس ،كيا ىيٓ جٌٛليٛب ذؿحٔيد ئ٠يرجْ يٟ
ؾّ١ييع جٌّكح ييً جٌد١ٌٚييسِٚ ،ييح٘ ٟجال ييحق جٌّطييطمرٍ١س ٌٍررٔييحِؽ جٌٕيي ٞٚٛجال٠رجٔييِٚ ٟييح ضيي١إٚي جٌ١ييٗ يي ٟجٌّطييطمرً
جٌمر٠يد ٚجٌرر١ييد ٚ ،ىٍ١يٗ مييد ضيُ ضمطيي١٘ ُ١ىٍ١يس جٌركييع ،كييا ىيٓ جٌّمدِييس ٚجٌمحضّيس يي ٟغاغيس ِكييح ٚت١طيس
ٚوحالض: ٟ
جٚال  :جٌررٔحِؽ جٌٕ ٞٚٛجال٠رجٔ ( ٟجٌٕػأز  ٚجٌططًٚٚ ) ٛج رٗ.
غحٔ١ح ً  :جٌّٛجلف جٌد١ٌٚس ضؿحٖ جٌررٔحِؽ جٌٕ ٞٚٛجال٠رجٔ ( ٟجٌؿٚ - ٓ١ض١ح جالضكحً٠س ) .
غحٌػح ً ِ :ططمرً جٌررٔحِؽ جٌٕ ٞٚٛجال٠رجٔ ٟ ٟلً جٌّطغ١رجش جٌد١ٌٚس .
الكلمات المفتاحية
جٌررٔحِؽ جٌٕ ٞٚٛجال٠رجٔ ،ٟجٌٛال٠حش جٌّطكدز جالِر٠ى١سٚ ،ض١ح ،جٌؿ ،ٓ١جضفحل١س ()0+5
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اوالً  :البرهامج الوووي اإليراهي ( الوشأة و التطور ) ودوافعى.
٠رييي ًٛجلييياق جٌررٔيييحِؽ جٌٕييي ٞٚٛجال٠رجٔييي ٟجٌيييِ ٝرقٍيييس خّطييي١ٕ١حش جٌميييرْ جٌّحقييي ،ٟجٌييي ٞ،ئلٍمطيييٗ
ئ٠رجْ ذّطحىدز جٌٛال٠حش جٌّطكدز جالِر٠ى١س أٔ،جن ،ذٛؾفٗ ؾيس ًء ِيٓ ذرٔيحِؽ ( جٌي ،ز ِيٓ أؾيً جٌطياَ ) ،جٌيٞ،
غح وص  ٗ١جٌٛال٠حش جٌّطكدز ٚجٌدٚي جألٚ ٚذ١س جٌغرذ١س ( ،ّٕ ،)0ىٙد جٌػحٖ دمحم قح جٌرت١ص جال٠رجٔ ٟجٌطيحذك
ضٌٛييد لّييٛـ ج٠رجٔيي ٟذؿرييً ئ٠ييرجْ لييٛز جلٍ١ّ١ييس وريير ٜذّطييحٔدز ٚضرييح ْٚجٌغييرخ ٚالضييّ١ح جٌٛال٠ييحش جٌّطكييدز
جالِر٠ى١س ،ج ىٍّص ىٍ ٝضرس٠س وح س جالِىحٔ١حش ٚذػط ٝجٌطرقٚ ،جال٘يُ ٘ي ٛجِيطان ليد ز ٔ٠ٚٛيس ضّ١س٘يح ىيٓ
جٌييدٚي جاللٍ١ّ١ييس يي ٟجٌّٕطمييس ،كييا ىييٓ ىييدَ جىطييرجـ جٌمييٛز جالِر٠ى١ييس جٔيي،جن ،ذرييد جلحِييس جضييص ىالييحش
جضييطرجض١ؿ١س (جِر٠ى١ييس – ئ٠رجٔ١ييس ) ٚضٛؾ١ييٗ جٌييدىُ جٌىحِييً ٌكىِٛييس جٌػييحٖ ذػييأْ ٌييه ٚ ،يي ٟقييٛء ٌييه جضييطّر
جٌطرحٚ ْٚجٌدىُ جٌغرذ ٟي ٟضطي٠ٛر جٌررٔيحِؽ جٌٕي ٞٚٛجال٠رجٔي ٟلٍ١يس ٘ي ٖ،جٌّرقٍيس ٚالضيّ١ح ِيع جٌيدٚي جٌغرذ١يس
جٌرت١طس جٌػاغس (جٌٛال٠حش جٌّطكدز  ٚرٔطح ٚأٌّحٔ١ح جٌغرذ١س) ( ،)5وٙٔٛح جٔ،جن ٌُ ضػىً ضٙد٠دج ً ال ٞليرب ًٌٚي،ٟ
ٚضأو١دج ً ٌٕٛج٠ح ئ٠رجْ جٌطٍّ١س ٚلرص ىٍِ ٝرح٘دز جٌكد ِٓ جٔطػيح جالضيٍكس جٌٕ٠ٚٛيس ٚ ،ي ٟىيحَ  0162ضيُ ضس٠ٚيد
ئ٠رجْ ذّفحىً جذكحظ ٔ٠ٚٛس ِٓ جٌٛال٠حش جٌّطكدز ٚ ،ي ٟىيحَ ٚ 0195لريص ئ٠يرجْ ىميدج ً ِيع غيروط ٓ١جٌّيحٔ١طٓ١
ٌرٕحء ِفحىً ٠رًّ ذحٌّ١حٖ جٌػمٍ١يسٚ ،ضيحّ٘ص ويٌ،ه جالًج ز جالِر٠ى١يس قٕٙ١يح ي ٟذٕيحء ِفحىيً ٠رّيً ذحٌّيحء جٌػم١يً
ذّطحىدز ٚز٠ر جٌمح ؾ١س جالِر٠ىيٕ٘( ٟير ٞو١طيٕؿر) ،ي ٟضرس٠يس جٌطريح ْٚجٌٕي١ٌ ٞٚٛؿيً لّ١طيٗ الوػير ِيٓ 6
ٍِ١ح ًٚال ورٛجتد ِحٌ١س ٌٍٛال٠يحش جٌّطكيدز ( ،)3جقيح س جٌي ٝجال٘طّيحَ ٚجٌطريحِ ْٚيع ىيدً ور١ير ِيٓ جٌيدٚي ِػيً
جال ؾٕطٚ ٓ١جٌٕٙد ٚأضطرجٌ١ح ٚؾٕٛخ أ ر٠م١ح ،٘ ٟج جٌػأْ.
ِٚع ٌه ضٛجؾً جٌطر ٟجإل٠رجٔ ٟ ٟضط٠ٛر ذرٔحِؿٗ جٌٕ ِٓ ٞٚٛأؾً ضرس٠س جٌّىحٔس جاللٍ١ّ١س ،كيا
ىٓ ضكم١ك ِأ خ جخر ٜضّػٍص ذألرىٍّ١س ٚضىٌٕٛٛؾ١يس ٚجلطؿيحً٠س ٚض١حضي١س ٚخحؾيس جٌطّ١يس ىيٓ ذيحل ٟجٌيدٚي
جاللٍ١ّ١ييس جالخيير ،ٜذٛؾييفٙح لييٛز ىطييىر٠س وريير٠ ٜطيي١ف ٌٙييح جٌم١ييحَ ذييد ٚجٌمييٛز جاللٍ١ّ١ييس جٌّييإغرز يي ٟجٌّٕطمييس،
ٚجضطيح ً٘ ٚيح ىٍي ٝجٌطيحقس جٌد١ٌٚيسٚ ،خحؾيس ِيع جضحقيس جٌفرؾيس ٌٙيح ذٍّية جٌفيرجا جالضيطرجض١ؿ ٟىٍي ٝجِطييدجً
جٌمٍ١ؽ جٌررذٚ ،ٟالضّ١ح ذرد جٔطكحخ ذر٠طحٔ١ح ِٓ ِكّ١حضٙح  ٟذدج٠س جٌطررٕ١حش جٌمرْ جٌّحقٚ ،ٟوٌ،ه ضسجِٕيح
ِع جقدجظ جٌك رخ جالِر٠ى١س ىٍ١ ٝطٕحَ جٌط ٟجضفرش ىٓ جٔطكحخ جٌؿحٔد جالِر٠ىيٚ ٟضىريدٖ خطيحتر ور١يرز ،ج
ً رص ذحٌرت١ص جالِر٠ى ٟجٌطحذك ( ٠طػح ً ٔ١ىط )ْٛئٌي ٝئىياْ ىيٓ ضرٕي ٟىم١يدز ؾد٠يدز قيدً ٙ١يح ً ٚقٍفيحء
جٌٛال٠حش جٌّطكدز ِٓ خاي جالىطّيحً ىٍي ٝأٔفطي ُٙي ٟقّح٠يس ِؿيحٌك ُٙجالضيطرجض١ؿ١س ٚلكيح٠ح جألِيٓ جٌمي،ِٟٛ
كييا ىييٓ جلطؿييح ً ٚجٌٛال٠ييحش جٌّطكييدز ىٍيي ٝجٌّطييحىدجش جٌرطييىر٠س ٚجٌييدىُ جٌط١حضيي ٚ ،ٟيي ٟقييٛء ضٍييه
جٌّإغرجش ضٌٛدش رؾيس ٌػيحٖ جإل٠رجٔيٌ ٟطرس٠يس جٌيد ٚجأللٍّ١يٌ ٟيراًٖٚ ،جٌريسَ جٌطيحَ ذطٛؾيٗ ٔكي ٛجٌرّيً ىٍيٝ

()1

By Sam Roe, An atomic threat made in America, Chicago Tribune, PDF P2, JAN 28, 2007.
(  ) 2عمر الشٌخ ،دراسات سٌاسٌة  :البرنامج النووي االٌرانً النشأة والتطور ،المعهد المصري للدراسات ،اسطنبول ،2109 ،ص.0
(  ) 3نمال عن :د.بهاء عدنان السعبري ،االستراتٌجٌة االمرٌكٌة تجاه اٌران  :بعد احداث  00اٌلول عاام  ،2110مركا حماورابً للبحاوث
والدراسات االستراتٌجٌة ،بٌروت ،الطبعة االولى ،2102 ،ص.079
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ٔٙكس غحٍِس ِ ٟؿحي جٌطمدَ جٌرٍّٚ ٟجٌطىٌٕٛٛؾٚ ٟجٌرطىر ٞالخي ،جٌيد ٚجٌفحىيً يٌ ٟيه ،ميد ويحْ جال٘طّيحَ
ذحٌطحلس جٌٕ٠ٚٛس ؾس ًء ِك٠ ٛح ً ِٓ ٘ ٖ،جٌرؤ٠س جالضطرجض١ؿ١س ٌٍػحٖ جٔ،جن (.)4
ٚجضطحلح ٌّح ضركٚ ،الضّ١ح ذرد جقدجظ جٌػ ٛز جالضاِ١س  ٟئ٠رجْ ىحَ ٚ 0191جلحقس جٌػحٖ جإل٠رجٔي،ٟ
ضررـ جٌررٔحِؽ جٌٕ ٞٚٛجال٠رجٔ ٟجٌ ٝقحٌس ِٓ جٌؿّٚ ًٛىدَ جال٘طّحَ ِٓ لرً جٌكىِٛس جٌػ٠ ٛس جٌؿد٠دز ٚجضمح
لحًضٙح ِٛلفح ً ضٍر١ح ضؿحٖ جٌطحلس جٌٕ٠ٚٛس ،جٌي ٞ،ضؿطيد ي ٟضؿح٘يً غيحًِ ٌأػيطس جٌٕ٠ٚٛيسٔ ،ط١ؿيس غي ٛ١لٕحىيحش
ىر٠س ١ٕ٠ًٚس ِكدًز ٌد٘ ٜإالء جٌمحًز ذردَ جىطحء ج٘طّحِح ور١رج ٌٍمكح٠ح جٌّرضرطس ذحٌطحلس جٌٕ٠ٚٛس ،كيا ىيٓ
أْ ٘يي،ج جٌطؿح٘ييً ٔرييع يي ٟجالغٍييد ذرييدَ جالً جن ٌّييد ٜأّ٘١ييس جالِىحٔييحش جٌرٍّ١ييس ٚجالضييطرجض١ؿ١س جٌطيي ٛ٠ ٟر٘ييح
جِطان خررجش ٚلد جش ٘حِٗ ،٘ ٟج جٌّؿحي (.)5
ٚذحالضؿحٖ ٔفطٗٚ ،ضسجِٕح ً ِع جضمحل قىِٛس جٌػحٖ جإل٠رجٔ( ٟقٍ١فيس جٌٛال٠يحش جٌّطكيدز) ميد جضمي ،جٌؿحٔيد
جالِر٠ىيِٛ ٟلفيح ً قييد ِرييحًب جٌػيي ٛز جالضياِ١س ٚض١حضييحضٙح ،ق١ييع رقييص قمييرج غيحِاً قييد ئ٠ييرجْ يي ٟوح ييس
ِؿحالش جٌططٍف ٚجٌغحء جالضفحل١حش جٌط ٟضمؽ ٌيه ،كيا ىيٓ ضريرـ جٌّٕػيتش جٌٕ٠ٚٛيس جال٠رجٔ١يس جٌي ٝلؿيف
جٌؿيي ٞٛىرجليي ٟأغٕييحء قييرخ جٌمٍيي١ؽ جالٌٚيي ٝيي ٟغّحٕٔ١ييحش جٌمييرْ جٌّحقيي ٚٚ ،ٟمييح ٌييٌ،ه ضييُ جىييحًز جٌٕميير ذػييىً
ؾييِ ٞ ،ييٓ لرييً قىِٛييس جٌػيي ٛز جالضيياِ١س جإل٠رجٔ١يس ٚج٠يياء جالّ٘١ييس جٌمؿييِ ٜٛييٓ ؾد٠ييد يي ٟضطيي٠ٛر جٌمييد جش
جٌٕ٠ٚٛيس جال٠رجٔ١ييس ،ج جضيطّرش ذحٌرّييً يِ ٟكطييس ذٛغييٙر جٌٕ٠ٚٛيس ِييٓ خياي ذرييف جٌرٍّيحء جٌيي ،ز جال٠ييرجٔٓ١١
ٌٍكح ظ ىٍ ٝجٌ١ٙىٍ١س جٌٕ٠ٚٛس جالضحض١س ٚضط٠ٛر٘ح لٍ١س طرز ضٕٛجش جٌكرخ جٌػّحٔ١س (ِ ،)6يٓ أؾيً جِيطان ً
جضييطرجض١ؿٌٙ ٟييح ٠ييإِٓ قّح٠طٙييح ِييٓ ج ٞىييدجء خييح ؾٚ ،ٟالضييّ١ح ذرييد خطييح ز قٍ١فطٙييح جالضييطرجض١ؿ١س (جٌٛال٠ييحش
جٌّطكدز جالِر٠ى١س).
 ٟ ٚض١حق ٌه أؾرف جٌررٔحِؽ جٌٕ ٞٚٛجإل٠رجّٔ٠ ٟػيً ٘يد ح ٚجقيكح ٌٍم١يحًز جال٠رجٔ١يس ِٕيٌ ،يه جٌٛليص،
ٚالضييّ١ح أقييك٘ ٝيي،ج جٌٙييدب ٠ػييغً ِطييحقس ور١ييرز ىٍيي ٝخح لييس جال٘طّحِييحش جال٠رجٔ١ييس ،ج غييٙد يي ٟذدج٠ييس
جٌططرٕ١حش جٌمرْ جٌّحقٔ ٟػحلح ً ِىػفح ً  ٟوح يس جٌّؿيحالش ،أؾيركص ئ٠يرجْ ضّطٍيه ذٕ١يس أضحضي١س وح ١يس الؾيرجء
جالذكييحظ جٌٕ٠ٚٛييس جٌّطمدِييس ،كييا ىييٓ ٔػيير ٘يي ٖ،جٌّٕػييتش جٌٕ٠ٚٛييس جالضييطرجض١ؿ١س ىٍييِ ٝطييحقس ٚجضييرس ِييٓ
جال جق ٟجإل٠رجٔ١س ٌكّحْ ىيدَ ضررقيٙح ٌمؿيف ؾي ٞٛي ٟقحٌيس ضيُ جٌىػيف ىٕٙيح ٚضإِٔٙ١يح ذؿحٔيد ور١ير ِيٓ
جٌطر٠س ،وّح ٚىٍّص ئ٠رجْ ىٍ ٝضٕػ١م ٚضرس٠يس ليد جضٙح ي٘ ٟي،ج جٌّؿيحي ذحٌطٛؾيٗ جٌيًٚ ٝالً أخيرِ ،ٜيٓ خياي
جلحِس جضفحل١حش ضرحِ ْٚػيطروس ِيع جٌؿيٚ ٓ١و٠ ٛيح جٌػيّحٌ١س ٚ ٚضي١ح جالضكحً٠يس٠ٚ ،طكيف يٌ ٟيه جْ ئ٠يرجْ ٌيُ
ضٍؿأ ئٌ ٝجٌطرحِ ْٚع ٘ ٖ،جٌدٚي ئال ذرد أْ ػٍص ؾً٘ٛٙيح جٌرجِ١يس ٌٍطريح ْٚي ٟجٌّؿيحي جٌٕيِ ٞٚٛيع ًٚي غيرخ
أ ٚذحٚ ،الضّ١ح ِع ئضرحٔ١ح ٚجٌّحٔ١ح ِٓ أؾً ئؾحٌف ٚئوّحي جٌّفحىاش  ٟذٛغٙر (.)9
(  ) 4د .أحمد إبراهٌم محمود ،البرنامج النووي االٌرانً :آفاق اال مة بٌن التسوٌة الصعبة ومخااطر التصاعٌد ،مركا الدراساات السٌاساٌة
واآلستراتٌجٌة  ،وكالة االهرام للتو ٌع ،الماهرة ، 2115 ،ص .45
(  ) 5المصدر نفسه ،ص.49
(  ) 6د .ممدوح حاماد عطٌاة ،البرناامج الناووي االٌراناً والمتغٌارات فاً أمان الخلاٌج ،الهٌ اة المصارٌة العاماة للكتاا  ،المااهرة ،الطبعاة
االولى ، 2113 ،ص.060
(  ) 7د .دمحم جمال الدٌن مظلاوم ،الفكار االٌراناً فاً تطاوٌر البرناامج الناووي االٌراناً ،البرناامج الناووي االٌراناً والمتغٌارات فاً أمان
الخلٌج ،الهٌ ة المصرٌة للكتا  ،الماهرة ،الطبعة االولى ، 2113 ،ص.063
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ٔٚط١ؿيييس ٌطٍيييه جٌططييي ٛجش جٌكحؾيييٍس ييي ٟجٌررٔيييحِؽ جٌٕييي ٞٚٛجإل٠رجٔيييٚ ٟضؿيييحىد ٚض١يييرز ضيييأزَ جٌراليييحش
جالِر٠ى١ييس جإل٠رجٔ١ييس ،مييد غييىً قحٌييس ِييٓ قييحالش جٌطٙد٠ييد جٌمؿييٌّ ٜٛؿييحٌف جٌٛال٠ييحش جٌّطكييدزٚ ،الضييّ١ح جْ
جٌررٔحِؽ جٌٕ ٟ ٞٚٛضطِ ٛططّر  ٟلً ضرحًٌٚ ْٚي( ٟؾيٚ ٟٕ١ضي )ٟجٌي ٞ،أِيٓ إل٠يرجْ جضيطّرج ٠س جٌرّيً
ٚضطيي٠ٛر ٘يي،ج جٌّؿييحي ،ق١ييع ٌٚييد ٘حؾط يح ً ور١ييرج ٌييدٚي غييرخ جٚ ٚذييح ٚضكد٠ييدج جٌؿحٔييد جالِر٠ىيي ،ٟذييأْ ئ٠ييرجْ
أؾييركص ضػييىً ضٙد٠ييدج ٚجقييكح ً الِٕٙييح ٔٚف٘ ٛييح يي ٟجٌّٕطمييس الِطاوٙييح جٔػييطس ٔ٠ٚٛييس لييد ضييإغر ىٍيي ٝجٌطييٛزجْ
جاللٍّ١ي ،ٟوي ْٛجِيطان ئ٠ييرجْ ٌطياـ ٔي ٞٚٛج ٚقطي ٝجٌمييد ز ىٍي ٝجٔطحؾيٗ  ٚيك ؤ٠ييس ؾيٕح جٌميرج جالِر٠ىييٟ
٠ػىً خطرج ً لحتّح ً ٠ٚؿد جٌطرحًِ ِرٗ ذؿّ١ع جٌٛضحتً جٌّّىٕس ( ٟ ٚ ،)2قٛء ٌه أضطّرش ئ٠رجْ ٚجٌكىِٛيحش
جٌّطرحلرس ٌٙح ذطط٠ٛر أالٔػطس جٌٕ٠ٚٛس جإل٠رجٔ١سٚ ،خحؾس ِكطس ذٛغٙر ٚذرف جٌّٛجلع جالخرِّ ،ٜح جً ٜجٌيٝ
ز٠ييحًز جٌطكيي٠،رجش جٌد١ٌٚييس يي ٟذدج٠ييس جٌمييرْ جٌكييحًٚ ٞجٌرػيير ْٚجٌيي ٞ،ضييُ ضأو١ييدٖ جٌطمر٠يير جٌّٕػيي ٛيي ٟؾييك١فس
ٔ ٛ٠ٛ١ن ضحّ٠س ىحَ  ، 5111ج ٠إود ضك٠،ر ٚوحٌس جالضطمرح جش جالِر٠ى١س ٌٍر١ص جالذ١ف ِٓ لد ز ج٠رجْ ىٍٝ
جٔطحؼ جضٍكس ٔ٠ٚٛس ذطرح ْٚؾٚ ٟٕ١ضِ ٟطٍك  ٟجضطمدجَ جالٔػطس جٌٕ٠ٚٛس ٌرٕحء جضٍكس ٔ٠ٚٛس (.)1
ٔٚمييرج ً ٌاؾيرج جال٠رجٔيي ٟيي ٟجضييطّىحي ذرٔحِؿييٗ جٌٕييٚ ،ٞٚٛالضييّ١ح ذرييد وػييف ِييٛلرٔ ٓ١يي ٓ١٠ٚٛغ١يير
ِريرٌ ٓ١ ٚطمؿي١د جٌ ٛ١جٔ١يي َٛئ ٟحغييحٔسٚ ،جالخير ٌٍّيحء جٌػم١ييً ي ٟج جن ،جٌيي٠ ٞ،إويد ىيسَ ئ٠ييرجْ ِيٓ خيياي
ذرٔحِؿٙح جٌٕ ٞٚٛجٌ ٝضكم١ك ٔٛج٠ح جخرِ ٜمحٌفس ٌاىأٙيح ذيأْ جٌررٔيحِؽ (ضيٍّ ،)ٟجٌي ٞ،جً ٜجٌي ٝخيرق ج٠يرْ
ٌّرح٘دز ِٕع جٔطػح جالضٍكس جٌٕ٠ٚٛس ِٓ خاي جٌر ف ىٍ ٝضٛل١ع جٌررضٛويٛي جالقيح ٌّ ٟرح٘يدز ِٕيع جالٔطػيح
يي ٟج ج  5113جٌيي٠ ٞ،طييّف الىكييحء جٌٛوحٌييس جٌد١ٌٚييس ٌٍطحلييس جٌ٠ ،ييس ذؿييٛالش ضفطيي١ع ذؿيي ٛز ً٠ ٚييس ،جال جْ
جٌّفحٚقحش جٌّططّرز جغّرش  ٟىحَ  5113ضٛل١يع ئ٠يرجْ ىٍي ٝجضفحل١يس ضرٍ١يك ىٍّ١يحش جٌطمؿي١د جٌ ٛ١جٔ١ي،َٛ
 ٟ ٚىحَ ٚ 5114لرص ئ٠رجْ ىٍي ٝجضفحل١يس ذّٛؾرٙيح ضرٙيدش ذريدَ جٔطيحؼ جضيٍكس ٔ٠ٚٛيس ،جال جْ ؾير ًٛجٌيرت١ص
جإل٠رجٔييِ( ٟكّيي ًٛأقّييدٔ ٞؿييحً) ىييحَ  5115جٌيي ٞ،ىريير ىييٓ ض١حضييطٗ جٌطيي ٟضكييّٕص ئ٠يياء جالّ٘١ييس جٌمؿييٜٛ
ٌٍررٔحِؽ جٌٕ ٞٚٛجإل٠رجٔ ،ٟكا ىٓ أ٠محب ؾّ١ع جٌّفحٚقحش جٌطيحذمس ِيع جٌٛوحٌيس جٌد١ٌٚيس ٌٍطحليس جٌ٠ ،يس جٌطيٟ
جضطّرش ِٓ ىحَ ٌٚ 5113غح٠س ىحَ  5115ذؿ ٛز ؾ١دز ،جالِر جٌي ٞ،جً ٜجٌي ٝز٠يحًز جٌطكي٠،رجش جٌد١ٌٚيس ٌّيح
٠ػىٍٗ جٌررٔحِؽ جٌٕ ٞٚٛجإل٠رجٔ ِٓ ٟخطرجً ،مد ضُ جقحٌس جٌٍّف جٌِ ٝؿٍص جالِٓ  ٟىيحَ ٚ ،5116ضيُ يرـ
قسِس ِٓ جٌرمٛذحش ىٍ ٝئ٠رجْ ذحٌمرج ( )0939جٌ ٞ،أود ذّٛؾرٗ جىطحء ٍِٙس غٙرٌ ٓ٠طمٍ ٟج٠رجْ ىيٓ وح يس
أٔػططٙح جٌٕ٠ٚٛس ،جال جٔٙح ٌُ ضططؿ١د ٌٌ،ه ٚٚجؾٍص جٌرًّ ،٘ ٟج جٌّؿحيِّ ،ح جً ٜجٌ ٝز٠يحًز ىمٛذيحش غيد٠دز
ىٍ ٝج٠رجْ ِٓ خاي قغم جٌٛال٠حش جٌّطكدز ىٍ ٝجىكحء ِؿٍص جالِٓ(.)01

(  ) 8عبادة دمحم التامر ،سٌاسة الوالٌات المتحدة وادارة اال مات الدولٌة (اٌران ،العراق ،سورٌة ،لبنان انموذجا) ،المرك العربً لالبحاث
ودراسة السٌاسات ،بٌروت ،الطبعة االولى ،2105 ،ص.088
(  ) 9كٌنٌث آر تٌمرمان ،العد العكسً لال مة  :المواجهة النووٌة الممبلة مع أٌران ،دار العلام للمالٌاٌن ،بٌاروت ،الطبعاة االولاى،2116 ،
ص.262
(  ) 01د .بهاء عدنان السعبري ،المصدر سبك ذكره ،ص.080-081
5

الدور الصيني – الروسي تجاه البرنامج النووي االيراني
ٚضررح ً ٌٌ،ه ،جضطّرش ض١حضس جٌٛال٠حش جٌّطكدز جالِر٠ى١س ذفرـ جٌرمٛذحش ىٍي ٝئ٠يرجْ لٍ١يس جٌطيٕٛجش
جٌطحذمسٚ ،الضّ١ح ِٕ ،ضد٘ ٛجٌرالحش جإل٠رجٔ١يس جالِر٠ى١يس ىيحَ  ( 0191أزِيس جٌر٘يحتٓ جالِر٠ى١يس ذطٙيرجْ )،
جٌ ٞ،ؾريً ِيٓ جٌكىِٛيحش جالِر٠ى١يس جٌّطرحلريس ذحالضيطّرج ي٘ ٟي،ج جٌطي١حق ،جال ٘ٚي ٛضٛؾ١يٗ جٌرمٛذيحش ٚذىح يس
جٌٛضحتً ،كيا ىيٓ جِطاوٙيح جٔػيطس ٔ٠ٚٛيس ٚخيرق ِرح٘يدز ِٕيع جٔطػيح جالضيٍكس جٌٕ٠ٚٛيسٌ ،ي،ج جٔيطٙؽ جٌيرت١ص
جالِر٠ى ٟجالضرك (ؾ ٛؼ ًذٍ ٛ١ذٛظ) ِٕٚ ،ؾيٌٍ ٌٗٛطيٍطس ض١حضيس جوػير ليٛز ىيٓ جالًج جش جالِر٠ى١يس جٌطيحذمس
ضؿحٖ ئ٠رجْ ٚخحؾس ذريد جؾيرج ٘ح ىٍي ٝجِيطان جٌطياـ جٌٕي ،ٞٚٛميد ضٛجٌيص ٚضٕٛىيص جٌرمٛذيحش ىٍٙ١يح ذػيىً
رً ِٓ ٞلرً جٌٛال٠حش جٌّطكدزِٕٙٚ ،ح ذػىً ؾّحى ِٓ ٟلرً ِؿٍص جالِٓ ذكغم أِر٠ى ِٓٚ ،ٟؾٙس جخيرٜ
ٚخحؾس ضر ٟئ ٠رجْ جٌّطٛجؾً  ٟضط٠ٛر أٔػططٙح جٌٕ٠ٚٛس ٚىدَ جٌطسجِٙح ذميرج جش ِؿٍيص جالِيٓ ،ميد جؾيرف
جٌّٛؾٗ جٌرت١ص ٌٍطٍٛن جٌمح ؾ ٟجالِر٠ى١س ٌىرف ؾّحـ لّٛقحش ئ٠يرجْ جٌٕ٠ٚٛيس ٘ي ٛجالقطيٛجء ىرير جٌرمٛذيحش
جٌد١ٌٚس ( ،)00جال جْ ٚؾٛي جٌرت١ص (ذح جن جٚذحِح) جٌ ٝجٌطٍطس ي ٟىيحَ  5111أخيِٕ ،كي ٝؾد٠يد ِٚغيح٠ر ىيٓ
ض١حضس (ؾ ٛؼ ًذٍ ٛ١ذٛظ)  ٟجٌطرحًِ ِع جٌٍّف جٌٕ ٞٚٛجإل٠رجِٔٚ ،ٟيٓ أؾيً ضمٍ١يً جٌطيٛضر ذي ٓ١جٌطير  ٓ١ميد
جضؿٗ جٚذحِح ٔك ٛض١حضس جٌطرحِيً جٌدذٍِٛحضي ٟذفطيف ِؿيحي ٌٍكيٛج ِيع ج٠يرجْ ذيدال ِيٓ جٌطٙد٠يدجش جٌرطيىر٠س يٟ
جٌطحذك جٌطٔ ٟطؽ ىٕٙح جؾرج جٌؿحٔد جال٠رجٔ ٟ ٟجالضطّرج ذحٌرًّ  ٟذرٔحِؿٗ جٌٕي ،ٞٚٛوّيح ٚجضؿٙيص جًج ز
جٚذحِح ،كا ىٓ ض١حضطٗ جٌؿد٠د جٌي ٝجٌطأو١يد ىٍي ٝجٌطريحٚ ْٚجٌّػيح وس جٌد١ٌٚيس ٌكيً ٚضطي٠ٛس جٌررٔيحِؽ جٌٕيٞٚٛ
جال٠رجٔ.)05(ٟ
ٚذيحٌرغُ ِييٓ جٌؿٙي ًٛجٌد١ٌٚييس جٌرجِ١يس ِييٓ أؾيً ضطيي٠ٛس جٌٍّيف جٌٕيي ٞٚٛجإل٠رجٔيٚ ،ٟالضييّ١ح ِيع ض١حضييس
جٚذحِييح جٌدذٍِٛحضيي١س يي ٟجٌكييٛج ِييع ئ٠ييرجْ ،جال جْ جالخ١ييرز ٚجؾييٍص جٌرّييً يي ٟذرٔحِؿٙييح جٌٕيي ٞٚٛذػييىً جوػيير
حىٍ١ييس ىييٓ جٌطييحذكِ ،طؿحٍ٘ييس ؾّ١ييع جٌمييرج جش جالِّ١ييس ٚجالؾييرجءجش جٌّطميي،ز ٚوييٌ،ه جٌكييغٛل جٌد١ٌٚييس ذٙيي،ج
جالضؿييحِّٖ ،ييح جً ٜجٌيي ٝئؾييدج لييرج ( )0151يي ٟىييحَ ِ 5101ييٓ ِؿٍييص جالِييٓ ،جٌيي ٞ،ضييُ ذّٛؾرييٗ ييرـ
ىمٛذحش ِطػدًز ٚجوػير ؾيرجِس ،ج ويس جٌميرج ىٍي ٝيرـ ل١يًٛج ىٍي ٝجالضيطػّح جش جإل٠رجٔ١يس ي ٟجٌميح ؼ،
ٚوّح  ٚرـ ج٠كح ً ٘،ج جٌمرج جؾرجءجش ٚئضمح جٌطدجذ١ر قد جٌرٕٛن جإل٠رجٔ١س جٌؿد٠دز  ٟجٌمح ؼ ٚجٌي٠ ٞ،ػيطرٗ
 ٟؾٍطٙح ذحٌررٔحِؽ جٌٕ ٞٚٛجإل٠رجٔٚ ٟجالٔػطس جالخر،٘ ٟ ٜج جٌّؿحيٚ ،وٌ،ه رـ ل ًٛ١ىٍ ٝؾّ١ع جٌدٚي
جٌطيٌٙ ٟيح ئضييٙحَ ٚجقيف ييً ٟىيُ ئ٠ييرجْ ِيٓ خياي ذ١ييع جالضيٍكس جالضييطرجض١ؿ١س ٚجٌطمٍ١د٠يس( ٚ ،)03يي ٟقيٛء ٌييه
ٔاقظ جْ جٌٛال٠يحش جٌّطكيدز ٚذطريحًٌٚ ْٚيِ ٟػيطرن ،ضّىٕيص ِيٓ جغميحي وح٘يً جٌٕميحَ جإل٠رجٔي ٟذأغيد جٌرمٛذيحش
ٚذىح س جٌّؿحالش جٌؿٕحى١س ٚجٌطؿح ٠س ٚجاللطؿحً٠س ِٕ ،ىحَ  ،5101ذحٌّمحذً أً وص ئ٠رجْ خط ٛز ٌه جالِير
 ٟقحي جضطّرج  ٟضط٠ٛر أٔػطط ُٙجٌٕ٠ٚٛسٚ ،ضررقٙح جٌ ٝىمٛذحش لحض١س ،كا ىٓ ضكؿ ُ١جٌمي ٜٛجٌد١ٌٚيس
جٌدجىّس ٌٙح (جٌؿٚ – ٓ١ض١ح جالضكحً٠س)ٚ ،الضّ١ح ذرد جؾدج جٌمرج ( )0151جٌِٕ ٞ،يع ٚضي١ح ٚجٌؿيِ ٓ١يٓ
ذ١ع أ٠س جضٍكس إل٠رجْ .

(  ) 00كرار انور البادٌري ،برادٌغماا للفهام :النظرٌاات الم سساة للسٌاساة الخارجٌاة االمرٌكٌاة ،دار السانهوري ،بٌاروت ،الطبعاة االولاى،
 ،2108ص.096
(  ) 02تشارل كوبشان ،الشراكة ولٌسات الصادارة ،مجلاة افااق المساتمبل ،مركا االماارات للدراساات والبحاوث االساتراتٌجٌة ،اباو ظباً،
العدد ،2101 ،4ص.39
(  ) 03نمال عن  :كرار انور البدٌري ،المصدر السابك ،ص.290
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ٚىٍ ، ٗ١مد أؾركص ئ٠رجْ ِىرٍس ذكسَ ور١رز ِٓ جٌرمٛذحش ٚىسٌس ً١ٌٚس ٚئلٍ١ّ١سٚ ،أؾركص ىحؾسز
ىٍيي ٝضكّييً ضىٍفييس جٌرمٛذييحش جاللطؿييحً٠س ًجخٍ ١يح ًِّ ،ييح ً ييع ذٙييح جٌيي ٝجٌطٛؾييٗ ٔكيي ٛجٌّفحٚقييحش جٌد١ٌٚييس ِييع ًٚي
( )0+5قٛي ٌه ،مد ضُ ىمد جضفحق ِإلص ( ٟ )JCPOAىحَ  ،)(5103جٌٕ٠ ٞ،ؽ ىٍ ٝجٌطسجَ ئ٠رجْ ذمفف
جٔػييططٙح يي ٟضمؿيي١د جٌ ٛ١جٔ١ييٚ َٛجذطييحي جٌىّ١ييحش جٌّمؿييرس ِٕييٗ وييٌ،ه ،كييا ىييٓ ضم١١ييد جالٔػييطس جٌٕ٠ٚٛييس
جٌّطرٍمييس ذررٔحِؿٙييح جٌٕيي ،ٞٚٛذحٌّمحذييً ضرٙييد جاللييرجب جٌّفحٚقييس ذر ييع جٌرمٛذييحش ىٍيي ٝئ٠ييرجْ ٚضطيي ً١ٙجىّييحي
جالضطػّح جش جال٠رجٔ١س جٌمح ؾ١س ٚجال ؾدز  ٟجٌرٕٛن جال٠رجٔ١س ي ٟجٌميح ؼ ٚذػيىً ِإليص٘ٚ ،ي،ج ِيحضُ جٌرّيً
ذٗ  ٟىحَ ٚ 5104جضطّر ٌغح٠س ىحَ  ٟ ٚ ،)04(5105قٛء ٌه غٙد جٌطيٍٛن جإل٠رجٔي ٟجضيطؿحذس ٌيٌ،ه ٚضٕف١ي،
جٌررٚضٛوٛي جإلقح  ٟالضفحل١س قّحٔحش جٌٛوحٌس جٌد١ٌٚس ٌٍطحلس جٌ٠ ،سٚ ،جٌ٠ ٞ،طّف ٌٍّفطػ ٓ١ذحٌٛؾٛي ئٌي ٝأٞ
ِٛلع  ٟأِ ٞىحْ  ٟجال جق ٟجإل٠رجٔ١س ٠ػ١ر جٌػه .
أْ جٌكغم جٌد ٌٟٚجٌّطٛجؾً ضؿحٖ جٌؿحٔد جإل٠رجٔ ٟذػأْ ذرٔحِؿٗ جٌٕ ٞٚٛقميك ٔطيحتؽ ٍِّٛضيس ،ق١يع
ٚج مص ئ٠رجْ ىٍ ٝىدَ جالٔمرجل ي ٟأٔػيطس جٌٕ٠ٚٛيس ،في ٟويحٔ ْٛجالٚي ىيحَ  5105ؾيٛش ِؿٍيص ِكيح مٟ
جٌٛوحٌس جٌد١ٌٚس ٌٍطحلس جٌ٠ ،س إلٔٙحء ضكم١مٙيح جٌّطيطّر ِٕي ،ىميد وحِيً ي ٟجألذريحً جٌرطيىر٠س جٌّكطٍّيس ٌٍررٔيحِؽ
جٌٕ ٞٚٛجإل٠رجٔ ،ٟق١ع جٚقف ِيد٠ر ىيحَ جٌٛوحٌيس (ٛ٠و١يح أِيحٔ )ٛذمٌٛيٗ :ئْ جٌطمر٠ير جٌميحؼ ذحٌررٔيحِؽ جٌٕيٞٚٛ
جإل٠رجٔ ٟوػف ل١يحَ ئ٠يرجْ قطي ٝىيحَ  5113ذؿٙيد ِٕطيك ذػيأْ (ِؿّٛىيس ِيٓ جألٔػيطس جش جٌؿيٍس ذططي٠ٛر
ىرٛز ٔحضفس ٔ٠ٚٛس)ٚ ،جضطّرش ذرف ضٍه جألٔػيطس قطي ٝىيحَ ٌ ، 5111ىيٓ ذريد ٌيه ٌيُ ضىيٓ ٕ٘يحن ِإغيرجش
ِٛغٛق ذٙح ٌطط٠ٛر جألضٍكس ،جال جْ جٌكمر جٌد ٌٟٚض١رمِ ٝططّرج ً ىٍ ٝجإلضيٍكس جإل٠رجٔ١يس جٌرحٌطيط١س ٌّيدز ضؿيً
ئٌ ٝخّيص ضيٕٛجش ٚ ،ي ٟقيحي ىيدَ لٕحىيس جٌٛوحٌيس جٌد١ٌٚيس ٌٍطحليس جٌ٠ ،يس ذيأْ ذرٔحِؿٙيح جٌٕي ٞٚٛضيٍّ ٟضّحِيحً،
ض١رم ٝجٌكمر ضح  ٞجٌّفرٛي ٌّدز ضؿً ئٌ ٝغّحٔ ٟضٕٛجش (.)05
ٚضررح ً ٌاقدجظ ٚجٌّطغ١يرجش جٌد١ٌٚيس جٌكحؾيٍسٚ ،الضيّ١ح ذريد ٔؿيحـ جٌّفحٚقيحش جٌد١ٌٚيس ذػيأْ جٌررٔيحِؽ
جٌٕ ٞٚٛجإل٠رجٔٚٚ ٟقرٗ ضكص جٌرلحذس جٌد١ٌٚسٚ ،ضكم١ك جٌفحتيدز جٌّػيطروس ٌىيا جٌطير ٚ ٓ١الضيّ١ح حتيدز ج٠يرجْ،
ويي ْٛجالضفحل١ييس أضحقييص إل٠ييرجْ رؾييس الضييطمدجَ ئِىحٔحضٙييح جٌٕ٠ٚٛييس ٌمغييرجـ جٌطييٍّ١س ٚأٔم ي،ش جٌّٕطمييس ِييٓ
جٌّٛجؾٙس جٌرطىر٠س ٟ ،قحي جضطٙد ص ئضرجت ً١أ ٚجٌٛال٠حش جٌّطكدز جٌّٕػيتش جٌٕ٠ٚٛيس جإل٠رجٔ١يس ،وّيح ٚأىطيص
جالضفحل١س إل٠رجْ جٌفرؾس ٌطؿيحٚز جٌم١ي ًٛجاللطؿيحً٠س ٚجالؾطّحى١يس جٌطي ٟرقيطٙح جٌرمٛذيحش جٌد١ٌٚيس ،ي ٟجٌّمحذيً
ضحىدش ئ٠رجْ ىٍ ٝجضطرحًز أؾٌٙٛح جٌّؿّدز  ٟجٌمح ؼ ٚضمف١ف جٌكغٛل جٌطٚ ٟجؾٙطٙح ٚجٌط ٟىسٌطٙيح ئلٍ١ّ١يح ً
١ًٌٚٚح ً ،جال جْ ٚؾٛي جٌرت١ص جالِر٠ى ًٔٚ( ٟحٌد ضرجِد) جٌي ٝضيٍطس ،ىيح ـ جالضفيحق جٌطيحذك ذٙي،ج جٌػيأْ ِيع
جٌدٚي (ِ )0+5ع ئ ٠رجْ  ٟلً ِٛج مس جٌٛال٠حش جٌّطكدز جالِر٠ى١س  ٟىٙد جٌرت١ص جالِر٠ىي ٟجٌطيحذك (ذيح جن
( ( Joint Comprehensive Plan of Action ) خطة العمل الشاملة المشاتركة) مساتند اتفالٌاة المراحال ارخٌارة للنماشاات باٌن إٌاران
حول برنامجها النووي ودول ( )0+5الوالٌات المتحدة وروسٌا والصٌن وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانٌا ،استندت هذه االتفالٌة على
االتفاق االبتدا ً فً جنٌف والخاص بالبرنامج النووي اإلٌرانً عام  ،2103بموجبه وافمت إٌران على التخلً عن أج اء من الخطاة
النووٌة االٌرانٌة ممابل رفع العموبات المفروضة علٌها ،وتم العمل بها بشكل فعلً عام  ،2104الذي نتج عنهاا الحماا موافماة أطاراف
النماااع علااى تمدٌااد ماادة المفاوضااات وتحدٌااد أول موعااد نهااا ً لهااا فااً تشاارٌن ال ااانً عااام  ،2104ونظاارا السااتمرار النماشااات مااع
االطراف فمد تم تمدٌد الموعد لغاٌة  0تمو . 2105

) ( 14

Iran nuclear deal : Key details, BBC NEWS, 2019. Link:
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33521655
( ) 15
lbid.
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جٚذحِح) ،و،٘ ْٛج جالضفحق قطد ؤ٠س ضرجِد ٠ؿد جٌغحءٖ ج ٚجىحًز جٌٕمر ٌ ٗ١غرـ ضرد ،ٍٗ٠كا ىٓ ٚقيع
ِكدًجش جخر ٜىٍ ٝجالضفحق جٌٕ ٞٚٛجال٠رجٔ ٟو ٗٔٛلد ٠ػىً خطرج  ٟجٌٛلص جٌمر٠د ٚالضّ١ح ذرد جٔطٙحء جٌّيدز
جٌّكيدًز ٌيٌ،ه جالضفييحق ،جٌي ٞ،لييد ّ٠ىيٓ أ٠ييرجْ ِيٓ ضطيي٠ٛر جٔػيططٙح جٌٕ٠ٚٛييس ٚجِيطان جٌطيياـ جٌٕي ٚ ٞٚٛضرمييُ١
ً٘ ٚح  ٟجٌّٕطمس ٚضٛضي١ع ٔف٘ ٛيح(٘ٚ ،)06ي،ج ٠طٛج يك ِيع جىطميحً جٌيررف ذيأْ يع جٌرمٛذيحش جٌّفرٚقيس ىٍيٝ
ئ٠رجْ ٘ ٛىحًِ ت١ط ٟ ٟضرس٠س لٛضٙح ٚٚؾً٘ٛح  ٟجٌّٕطميس ِيٓ خياي ضٕف١ي ،ؾيدجٚي أىّحٌٙيح ًٚىيُ قٍفحتٙيح
ِٕ ٟحلك جٌطٛضر  ٟجٌّٕطمس ِّح ٠ؿرً جٌٛقع أضيٛأ ذىػ١ير ،في / 2 ٟج٠يح ٚ ، 5102 /ليع جٌيرت١ص جالِر٠ىيٟ
(ًٔٚحٌد ضرجِد) لرج ج ً ذحالٔطكحخ ِي ٓ ؾحٔيد ٚجقيد ِيٓ جالضفحل١يس ٚئىيحًز يرـ جٌرمٛذيحش ىٍي ٝئ٠يرجْ جٌطي ٟضيُ
رٙح ذّٛؾد جالضفحل١سِ ،إودج ً ىٍي( ٝجْ ٘ي،ج جالضفيحق خط١ير ٚويحْ ٠ؿيد جْ ال٠كيدظ) ،ق١يع جً٘ ٜي،ج جٌميرج
جٌ ٝؾدَ ٔمرس ؾٕح جٌميرج ي ٟئ٠يرجْ ،أقيح س ٌيٌ،ه ًىيص جٌٛال٠يحش جٌّطكيدز جٌيدٚي ٚجٌػيروحش ٚجٌرٕيٛن يٟ
ؾّ١ع أٔكحء جٌرحٌُ ئٌ ٝئٔٙحء أىّحٌٙح  ٟئ٠رجْ ٘ٚ ،دًش ئ٠رجْ ذػدز ئ ج ضرص ٌطمؿ١د جٌ ٛ١جٔ.)09(َٛ١
 ٟ ٚضي١حق ٌيهٚ ،الضيّ١ح ّ١يح ٠طرٍيك ذػيأْ ض١حضيحش ضرجِيد جٌدجخٍ١يس ٚجٌمح ؾ١يس جٌؿيح ِس ٚجٔطميحًٖ
جٌّططّر ٚجٌػد٠د ٌاضفحل١س ِٕ ،ؾرٌٍ ًٖٛطٍطس ،ج جًٌ ٜه ئٌ ٝضرح ٟ ٓ٠جٌّٛجلف جٌد١ٌٚيس ،وي٘ ْٛي ٖ،جٌّٛجليف
ضرىص جٌكطحذحش جالضطرجض١ؿ١س ألؾكحذٙح ،مد ىررش ذرف جٌدٚي جألٚ ٚذ١س ىٓ لٍمٙح ذػأْ جٔطكحخ جٌٛال٠حش
جٌّطكدز ِٓ جالضفحل١سِ ،إودز ىٍ ٝأْ ٘،ج ِٓ غيأٔٗ أْ ٠رذيه جٌؿٙيٌّ ًٛرجلريس جٌٍّيف جٌٕي ٞٚٛجإل٠رجٔي ،ٟأقيح س
ئٌٌ ٝه ،ىح قص ذرف جٌدٚي ِػً أٌّحٔ١ح  ٚرٔطح ٚذر٠طحٔ١يح ليرج ضرجِيد ذحالٔطيكحخ ِيٓ جالضفحل١يس ،خحؾيس
ٚأٔ ُٙجضمٚ،ج ِرحً جش ِٓ لرً ٌٛلف جٔطكحذٗ ِٓ جالضفحل١يس ِٚرجؾريس ِكيّ ْٛجالضفحل١يس ،وّيح ٚأىيرخ جالضكيحً
جألٚ ٚذ ٟىٓ أضفٗ ٌأطيكحخ جألِر٠ىي ٟألْ جالضفيحق ويحْ ٔط١ؿيس جٌؿٙي ًٛجٌد١ٌٚيس ٚجٌدذٍِٛحضي١س ،ذ١يد ؾيرقص
جٌؿٚ ٚ ٓ١ض١ح ذػأْ ٘،ج جالٔطكحخ ذأٔٗ غ١ر ِد ٚش ٚالٛ٠ؾد ٌٗ ِرر لحٔٚ ٟٔٛأٔٗ ِكحٌٚس إلقحىس ضيٕٛجش
ِٓ جٌؿ ًٛٙجٌد١ٌٚس ٚجٌرًٛز ئٌ ٝجٌّرذع جألٚي ،ذحٌّمحذً أؾرش ئ٠رجْ ىٍ ٝأْ جالضفحل١س ال ضسجي ضيح ٠س ِيع ذم١يس
جٌػروحءٚ ،جٔٙح ٍِطسِس ذأقىحِٙيح ،كيا ىيٓ جٔٙيح جىطريرش جالٔطيكحخ جألِر٠ىي ٟغ١ير ليحٕٔ٠ٚ ٟٔٛطٙيه ِريح١٠ر
جالضفحل١س ٟ ٚ ،قحي ػً خ١ح جٌطفحٚـ ضطر ًٛئٌ ٝضمؿ١د جٌ ٛ١جٔ.)02(َٛ١
ٚىٍّ٠ ،ٗ١ىٓ جٌمٛي جْ جٌميرج جالِر٠ىي ٟجٌي ٞ،ؾيحء ذريد ىيحِِ ٓ١يٓ ئذيرجَ جالضفحل١يس ،ؾيحء ٔط١ؿيس ٌطم١يُ١
ِطرك ٌطدجى١حش جالضفحق ىٍ ٝضٍٛن ئ٠رجْ جٌمح ؾ ٟضؿحٖ ذ١ثطٙيح جإللٍ١ّ١يس ٚجٌد١ٌٚيسٚ ،جٌطٙد٠يد جٌي ٞ،ضػيىٍٗ ىٍيٝ
ِؿحٌف جٌٛال٠يحش جٌّطكيدز ٚضيدخٍٙح ي ٟىيدز ًٚي جٌّٕطميس ،أقيح س ٌيٌ،ه ويحْ ٕ٘يحن ضم١ي٠ ُ١طرٍيك ذحِطػيحي ئ٠يرجْ
ٌػرٚل جالضفحق ٔفطِٗٚ ،يٓ ؾٙيس غحٔ١يس جٌكيغم جٌي ٞ،ضّح ضيٗ جٌرد٠يد ِيٓ جٌيدٚي جٌررذ١يس ِٙيُ ي٘ ٟي،ج جٌؿيدً،
ٚالضّ١ح جٔ ُٙأذدٚج ِٓ لرً غىٛو ٟ ُٙجٌطسجَ ئ٠رجْ ذأقىحَ جالضفحل١س،ٌ ،ج يأْ ليرج جالٔطيكحخ جالِر٠ىي ٟويس
ذػىً جضحض ٟقٛي ضم ُ١١ضٍٛن ئ٠رجْ جٌردجت ٟضؿحٖ ؾ١رجٔٙح  ٟجٌّٕطمسٚ ،جٌ ٞ،جضطّر قط ٝذرد جالضفحق ،كا
ىييٓ جالٔطٙحوييحش جٌّطرٍمييس ذحِطػييحي ئ٠ييرجْ ٌاضفحل١ييس ٚخحؾييس ّ١ييح ٠طرٍييك ذحضييطمدجَ لييد جضٙح جٌٕ٠ٚٛييس ألغييرجـ
ىطىر٠س.
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ثاهياً  :الدور الدولي تجاه البرهامج الوووي االيراهي ( الصين  -روسيا االتحادية ) .
ضرضرم جٌرالحش ذ ٓ١جٌدٚي ذّد ٜضكم١ك جٌّؿحٌف جٌّػطروس ذّٕٙ١حٚ ،جْ ٔؿيحـ ٌيه ٠يإً ٞجٌي ٝضطيٛ
جٌراليس ذيي ٓ١ليير  ٓ١ج ٚأوػييرٚ ،ىييحًز ً ضكييع جٌييدٚي ييِ ٟمدِييس ج٠ٌٛٚحضٙييح ضٍييه جٌّؿييحٌف يي ٟجٌطرييحلِ ٟييع جٌييدٚي
جالخر ،ٜقّٓ ٔطحق جٌّىحضد جٌط١حض١س ٚجاللطؿحً٠س ،أقيح س جٌي ٝجٌّٛليع جٌؿ١ريٌٛط١ى ،ٟكيا ىيٓ جٌراليحش
جٌطح ٠م١س ذ ٓ١جٌدٚي جٌط ٟضّػً ىحِاً ِّٙح ً ٌؿٕح جٌمرج  ٟئ ضحء ىالحش ج٠ؿحذ١س ِع جٌط ٟضيرضرم ِرٙيح ذٙي،ج
جٌػيييأْٔٚ ،ميييرج ً ال ضريييحل جٌؿيييٚ ٚ ٓ١ضييي١ح جالضكحً٠يييس ِيييع ئ٠يييرجْ ذراليييحش ضرح١ٔٚيييس ِٚؿيييحٌف ِػيييطروس ذىح يييس
جٌّؿيحالشٌ ،يي،ج أؾييركص جالخ١ييرز غيير٠ه ٚقٍ١ييف جضييطرجض١ؿٌ ٟطٍييه جٌييدٚيٚ ،الضييّ١ح يي ٟجٌّؿييحالش جاللطؿييحً٠س
ٚجٌرطىر٠س ،وّح ٚجْ جال ضرحل جٌّػطرن ذ ٓ١ئ٠رجْ ٚ ٚض١ح ٚجٌؿ ٓ١غىً قحٌيس ِيٓ جٌمٍيك جٌيدٚ ٌٟٚخحؾيس ِيع
جٌٛال٠ييحش جٌّطكييدز جالِر٠ى١ييس جٌطيي ٟلحٌّييح وحٔييص جٌرالييس ذ١ييٕ ُٙضأخييِٛ ،جلييف ِطرحٕ٠ييس ّ١ييح ٠طرٍييك ذمكييح٠ح جٌد١ٌٚييس
ٚجالزِحشٚ ،جذرز ضٍه جٌمكح٠ح جٌّرمدز (جٌررٔيحِؽ جٌٕي ٞٚٛجإل٠رجٔيٚ )ٟضريح ٓ٠جٌّٛجليف جٌد١ٌٚيس ضؿح٘يٗ ،ميد ذيرز
جٌيد ٚجٌؿيي ٟٕ١جٌرٚضيي ٟأوػيير ٚقييٛقح ً يي ٟضأ١٠ييد جٌرّييً ذييٗ ،ىىييص جٌطٛؾٙييحش جالِر٠ى١ييس جٌرج كييس ٌييٌ،هٌ ،يي،ج
ضٕطٕحٚي جٌد ٚجٌؿٚ ٟٕ١جٌرٚض ٟضؿحٖ جٌررٔحِؽ جٌٕ ٞٚٛجإل٠رجٔ ٚ ٟك جٌّطغ١رجش جٌد١ٌٚس.

 .0الدور الصيوي.
ال٠مفٌٍ ٝؿّ١ع ً ٚجٌٛال٠حش جٌّطكدز جالِر٠ى١س ئ ٟػيأز جٌررٔيحِؽ جٌٕي ٞٚٛجإل٠رجٔي ٟجٔي،جنٚ ،ضٍّ٠ٛيٗ
ذػييىً ور١يير ٚضٛؾ١ييٗ جٌّطييحىدز ذىح ييس جٌٛضييحتً ٌططيي٠ٛرٖ ،جال جْ جالِيير ضغ١يير ييٙٔ ٟح٠ييس جٌطييررٕ١حش ِييٓ جٌمييرْ
جٌّحقٚ ،ٟضغ١١ر جٌّٛلف جالِر٠ى ٟذػأْ ٌه١ٌ ،طكٛي ِٓ جٌيد ٚجٌيدجىُ ٌٍررٔيحِؽ جٌٕي ٞٚٛجٌيِ ًٚ ٝريح ـ
ٌيٌ،ه١ٌ ،أخي ،جٌؿحٔييد جالِر٠ىي ٟيٙٔ ٟح٠ييس جٌّطيحب (ِٛليف ىييدجت )ٟضؿيحٖ ئ٠يرجْ  ٚييرـ جٌرمٛذيحش جٌّطٛجؾييٍس
ٌغح٠س ٚلطٕح ٘،ج ٚ ،ك جالضطرجض١ؿ١س جالِر٠ى١س ٠رطّد ٔمحَ جٌرمٛذحش جٌّفرٚقس ىٍ ٝئ٠رجْ ىٍ ٝجٌؿٙحش جٌد١ٌٚيس
جٌفحىٍسٚ ،جذرز٘ح ٚض١ح جالضكحً٠س ٚجٌٕٙد ٚجٌّحٔ١يح ٚجٌ١حذيحْ ٚو٠ ٛيح جٌؿٕٛذ١يس ٚضرو١يح ،ئ ٠كيح ظ ويً ِيٕ ُٙىٍيٝ
ىالحش ضؿح ٠يس ٚجلطؿيحً٠س ؾ٘ٛر٠يس ِيع ئ٠يرجْ ،كيا ىيٓ أْ جٌفيٛز ذطريح ْٚجٌؿي٠ ٟٕ١ريد ِيٓ أ٘يُ جٌرٕحؾير
جٌك٠ٛ١س  ٟجٌؿ ًٛٙجٌط ٟضرٌٙ،ح جٌٛال٠حش جٌّطكدز ٌػٕ ٟئ٠رجْ ىٓ ضط٠ٛر لد ضٙح ىٍ ٝضط٠ٛر جالٔػطس جٌٕ٠ٚٛس.
ٔٚميرج ً الؾيرج جٌؿحٔيد جإل٠رجٔي ٟي ٟجالضيطّرج ذططي٠ٛر جٔػيططٗ جٌٕ٠ٚٛيسِ ،طؿيح٘اً ؾّ١يع جٌرمٛذيحش
جٌّفرٚقس ىٍ ،ٗ١مد جضؿٙص ئ٠رجْ جًٌٚ ٝالً أخر ٟ ٜضط٠ٛر ذرٔحِؿٙح جٌٕ ،ٞٚٛف ٟجٚي ِرحً ز ٌٙيح غيح وص
 ٟجٌؿ ًٛٙجإللٍ١ّ١س ٌٍطرح ٟ ْٚجٌّؿحالش جٌٕ٠ٚٛس  ٟغّحٕٔ١يحش جٌميرْ جٌّحقي ،ٟق١يع أغيح ش ذريف جٌطميح ٠ر
ئٌِ ٝػح وس ئ٠رجْ ي ٟضأضي١ص ضؿّيع آضيٌٍ ٞٛ١طحليس ،ج ٠كيُ ذريف جٌيدٚي ج٢ضي٠ٛ١س ِػيً جٌؿيٚ ،ٓ١ذحوطيطحْ
ٚجٌٕٙييد ٚجٌ١حذييحْ ٚئٔد١ٔٚطيي١ح (ِ ،)01ييٓ ذرييد٘ح أٔطٍمييص ئ٠ييرجْ ؾييٛخ جٌؿيي ٓ١ذؿييفس ِرحغييرزِ ،ييٓ خيياي ز٠ييح ز
جٌرت١ص جإل٠رجٔ ٟدمحم ىٍ ٟؾحت ٟ ٟقس٠رجْٚ ،0125 /ضٛل١يع جضفحل١يس ذي ٓ١جٌطير  ٓ١ىٍي ٝجٌطريح ْٚي١ِ ٟيدجْ
جالضطمدجِحش جٌطٍّ١س ٌٍطحلس جٌٕ٠ٚٛس ،ئ ذدأش جٌؿ ٓ١ذطيد ٠د جٌىيٛجً جإل٠رجٔ١يس ىٍي ٝجٌطمٕ١يس جٌٕ٠ٚٛيسٚ ،ليدِص
ضؿ١ٙسجش ذكػ١س أ١ٌٚس  ٟجؾفٙحْٚ ،ضس٠ٚدُ٘ ذّفحىاش ٔ٠ٚٛس ٚذحغرجب جٌٛوحٌس جٌد١ٌٚيس ٌٍطحليس جٌ٠ ،يس ،ق١يع
Asian Energy Institute Opens , Nuclear Enginaeering International ,November 1989 ,p 7.
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غييٙد ىييحَ  0110ذدج٠ييس جٌطرييح ْٚجٌٛغ١ييك ذيي ٓ١ئ٠ييرجْ ٚجٌؿيي ،ٓ١مييد ٚلييع جٌرٍييد ٓ٠ىييدز جضفحل١ييحش ٌطس٠ٚييد ئ٠ييرجْ
ذّفحىاش ٔ٠ٚٛس ؾ١ٕ١س ذمٛز ١ِ 59ىحٚجل ٟ ٚ ،ىحَ  0114جضفك جٌطر حْ (جٌؿ – ٟٕ١جإل٠رجٔ )ٟىٍ ٝجٌطرحْٚ
 ٟذٕحء ِفحىً ٔ ٞٚٛذمٛز ١ِ 311ؿحٚجل ذمّ١يس (١ٍِ )5.0يح ًٚال ٠مكيع ٌكيّحٔحش جٌٛوحٌيس جٌد١ٌٚيس ٌٍطحليس
جٌ٠ ،س ،كا ىٓ ضمدِ ُ٠طحىدجش ضىٌٕٛٛؾ١س ًل١مس ٚقمّس ِ ٟؿحي ؤٚش جٌؿٛج ٠خ جٌرحٌ١طط١س ٌى ٟضىْٛ
ِإٍ٘س ٌٍطس٠ٚد ذحٌرؤٚش جٌٕ٠ٚٛس جٌط٠ ٟؿرد ىٍ ٝئ٠رجْ جؾرجؤ٘ح ٚقؿٍص ىٍٙ١ح ؾح٘سز ِٓ جٌؿ ،ٓ١ذحٌّمحذيً
وييس جٌطرييح ْٚجٌؿييِ ٟٕ١ييع ئ٠ييرجْ ىٍيي ٝجالضييطمدجِحش جٌطييٍّ١س ٌٍطحلييس جٌٕ٠ٚٛييس  ٚم يح ً ٌٍطػيير٠رحش ٚجٌٍييٛجتف جٌطييٟ
ضكييرٙح جٌٛوحٌييس جٌد١ٌٚييس ٌٍطحلييس جٌ٠ ،ييس ،وّييح ٚلييد ضييُ ضس٠ٚييد ئ٠ييرجْ ذييأؾٙسز ٌٍفؿييً جٌىٙرِٚغٕحل١طيي ٟخحؾييس
ٌغييرـ جٔطييحؼ جٌٕمييحتر جٌّػييرس ىيياٚز ىٍييِ ٝفحىييً ٔيي ،ٞٚٛوّييح ٚجضفييك جٌطر ييحْ ىٍيي ٝضؿييد٠ر جؾٙييسز خحؾييس
ذحٌطػم١ؽ جٌطر ٟجٌٕٚ ٞٚٛجٌركٛظ ٚجٌف١س٠حء جٌٕ٠ٚٛس ٚجٔطحؼ جٌٕمحتر جٌّػرس ٚجٌطرٍٚ ُ١جٌطد ٠دٚ ،وً ٌيه يٟ
ئلح جٌٍٛجتف ٚجٌطػر٠رحش جٌد١ٌٚس (.)51
 ٚيي ٟضيي١حق ٌييه ،ضٛجؾييً جٌطرييح ْٚجٌؿيي ٟٕ١جإل٠رجٔييِٕ ٟييِٕ ،طؿييف غّحٕٔ١ييحش قطييِٕ ٝطؿييف جٌططييرٕ١حش
جٌمرْ جٌّحقً ٟ ،ٟىُ ٚضط٠ٛر جالٔػطس جٌٕ٠ٚٛس جإل٠رجٔ١س ذػيىً ور١ير ،ذيحٌرغُ ِيٓ يرـ جٌرمٛذيحش جٌد١ٌٚيس
ىٍ ٝئ٠رجْ ،جال جْ ٕ٘حن ضطحؤالش ضطرـ قٛي ٘،ج جٌيدىُ جٌؿي ٟٕ١جٌىر١ير إل٠يرجْ ،ىيٓ ضيرد ضٍيه جٌّطيحىدجش
ٚالضّ١ح  ٟجٌّؿحي جٌٕ ٞٚٛذٙدب ِرٍٓ  ٟضط٠ٛر لد جضٙح ىٍ ٝضؿٕ١ع جالضيٍكس جٌٕ٠ٚٛيس أَ ال ،ياْ جٌػيروحش
جٌؿ١ٕ١س جٌّػح وس ٚجٌكىِٛس جٌؿ١ٕ١س ذٕفطٙح ذّح ويحْ ًج رٙيح ٘ي ٛجال ذيحـ ٚضكطي ٓ١جٌراليحش ِيع جٌؿّ٠ ٛٙيس
جالضاِ١س جإل٠رجٔ١س ذدالً ِٓ أ ٞئىطرح جش جضرجض١ؿ١س ،جال أْ جٌٕط١ؿيس جٌٕٙحت١يس وحٔيص ِطيحىدز ئ٠يرجْ ي ٟجِيطان
جٌمد جش جٌٕ٠ٚٛس .
ٚذحٌرغُ ِٓ جٌؿ ًٛٙجٌرجِ١س ٌٍؿ ٟ ٓ١ضط٠ٛر جٌررٔحِؽ جٌٕ ٞٚٛجإل٠رجٔ ٟخاي جٌفطرز جٌطحذمس ،جال أٔٙيح
 ٟىحَ  ،0119أٚلفص ضس٠ٚد ئ٠رجْ ذحٌدىُ جٌّرحغر  ٟجٌّؿحي جٌٕ ،ٞٚٛجٌ ٞ،لد ٠فطر ذأٔٗ ذحً ز ؾد٠دز قيٛي
ضكط ٓ١جٌرالحش جٌؿ١ٕ١س ِع جٌٛال٠حش جٌّطكدز جالِر٠ى١سٚ ،جٌكؿٛي ىٍ ٝجٌدىُ ّ١يح ٠ميؽ جٌررٔيحِؽ جٌٕيٞٚٛ
جٌؿٔٚ ،ٟٕ١ط١ؿس ٌمرج ذى ٓ١جٌّفحؾة ،مد ضطيرد ي ٟؾيد ي ٟىالطٙيح ِيع ئ٠يرجْ ،جال أْ ٌيه الٕ٠ىير جٌيدىُ
جٌؿ ٟٕ١جٌطحذك  ٟجٌّؿحي جٌٕ ٞٚٛجإل٠رجًٔ ٟ ٚ ٟقر جٌرمٛذحش ىٍ٠ ٝد جٌػروحش جٌؿ١ٕ١س ىٍ ٝجالغٍيد ضيحىد
ئ٠رجْ ىٍ ٝئقرجز ضمدَ ؾ٘ٛرٔ ٞك ٛذرٔحِؽ ٔ ٞٚٛرحي (.)50
ٕ٘ٚييح الذييد ِييٓ جالغييح ز جٌيي ٝجْ جٌطرييح ْٚجٌؿيي ٟٕ١جٌّطٛجؾييً ِييع جٌؿحٔييد جإل٠رجٔيي٠ ،ٟريي ًٛجٌيي ٝلر١رييس
جٌرالحش جٌّػطروس ذ ٓ١جٌطر حْ ،ج ضرذم جٌؿٚ ٓ١ئ٠رجْ ذػرجوس ل٠ٛس ٚجضرس جٌٕطحق جٌطئ ٟػيأش ذّٕٙ١يح ىٍيٝ
ِد ٜجٌرم ًٛجٌػاظ جٌّحقي١س ،كيا ىيٓ جْ جٌطريح ْٚذي ٓ١جٌطر يحْ ٠طرويس ىٍي ٝجقط١حؾيحش جٌؿيِ ٓ١يٓ جٌطحليس
ٚجٌّٛج ً جإل٠رجٔ١س جٌ١ ٛرز ِٕٙح ،وّح ٚأٔٙح ضػًّ وٌ،ه جٌرالحش جاللطؿحً٠س جٌىر١رز ذّٕٙ١ح غ١ير ِؿيحي جٌطحليس،
ِٚر١رحش جالضٍكس ٚجٌطرح ْٚيِ ٟؿيحي جٌيد ح ٚ ،جٌطيٛجزْ جٌؿٛ١جضيطرجض١ؿ ٟقيد جٌٛال٠يحش جٌّطكيدز ،جِيح ذحٌٕطيرس
(  ) 21نمال عن :د .ستار جبار عالي ،السٌاسة الدولٌة للصٌن وتأ ٌرها فً الر ٌة الصٌنٌة للبرنامج الناووي االٌراناً  ،وكالاة أنبااء برا اا،
http://burathanews.com/arabic/reports/354497
.2109
(  ) 20ضىٛش ٘ح ٌٚد ،جٌؿٚ ٓ١ج٠رجْ :جٌرالحش جاللطؿحً٠س ٚجٌط١حضي١س ٚجٌرطيىر٠سِ ،رويس جٌط١حضيحش جٌرحِيس ي ٟجٌػيرق جألٚضيمِ ،إضطيس
جٔد ،5105 ،ؼ.2
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ٌٍٕمحَ جإل٠رجٔ ،ٟأٔٗ ٠د ن أّ٘١س جٌؿٚ ،ٓ١الضّ١ح جٔٙح جقد جٌدٚي جٌىرر ٜجٌّإغرز ي ٟجٌٕميحَ جٌيدٚ ،ٌٟٚضّطٍيه
جِىحٔ١حش ٘حتٍس  ٟوح س جٌّؿيحالش ٚ ،أقيد جالىكيحء جٌيدٚي جٌمّطيس ًجتّيس جٌركي٠ٛس يِ ٟؿٍيص جالِيٓٚ ،جٔٙيح
قيّٓ أىكييحء جٌٕييحً ٞجٌٕيِٕ ٞٚٛيي ،ىييحَ ٌ ،0164ييٌ،ه أضيطػّرش ئ٠ييرجْ وييً ضٍييه جٌّّ١يسجش جٌؿيي١ٕ١س ِييٓ أؾييً
ذمحء٘ح ٚقّح٠طٗ ِٓ جٌكغٛل جٌد١ٌٚسٚ ،ىٍ ٝجٌرغُ ِيٓ ضير ٟئ٠يرجْ ٌاضيطماي ذر١يدج ً ىيٓ جٌيطكىُ جالؾٕري ،ٟجال
ئٔٙح أؾركص ضرطّد ذػدز ىٍ ٝجٌؿ ٓ١جلطؿحً٠ح ً ًٚذٍِٛحض١ح ً ٚجٌ ً ٝؾس ِح ىطىر٠ح ً (.)55
ٔ ٟ ٚطحق جٌّؿحٌف جٌّػطروس ،الضّ١ح جٌؿحٔد جإل٠رجّٔ٠ ،ٟىٓ جٌمٛي جْ ئ٠رجْ أضيطػّرش ضٍيه جٌػيرجوس
ِٓ خاي جالىطّحً ىٍ ٝجٌؿٌ ،ٓ١طؿرف جٌد جٌٛجل ٟقد جٌرمٛذيحش جٌّفرٚقيس ىٍي ٝذرٔحِؿٙيح جٌٕيٚ ،ٞٚٛجْ
٘ ٖ،قم١مس ضٕطرك ضكد٠يدج ً ىٍي ٝجٌؿيٛالش جٌيػاظ جالٌٚيِ ٝيٓ جٌرمٛذيحش جٌطي ٟضيرمص ليرج ِؿٍيص جألِيٓ جٌّيرلُ
(،٘ٚ ،)0151ج ِحضُ ذحٌفرً ٚخحؾس ذرد ضّر٠ر جٌمرج ذفطرز لؿ١رز ،ضح ىص جٌؿ ٓ١ؾٛخ ئ٠رجْ  ٟضرّ١يك
ىالحضٙح جاللطؿيحً٠س ،ق١يع ٠يرؾف ٌيه  ٚيك ىيدً ِيٓ جٌّكٍٍي ٓ١يِ ٟؿيحي جٌط١حضيس جٌمح ؾ١يس جٌؿي١ٕ١س ،ذأٔٙيح
جضطرجض١ؿ١س ِطرّدز ِٓ جٌؿ ٓ١ضؿحٖ ئ٠يرجْ ،ئ ضٙيدب جٌي ٝؾيّ ًٛئ٠يرجْ جِيحَ جإلًجٔيس جٌد١ٌٚيسٚ ،جال٘يُ يٌ ٟيه
ضٛض١ع جٌٕف ٛجٌؿ ٟ ٟٕ١ئ٠رجْ  ٟجٌٛلص ٔفطٗ (ٚ ،)53ذحٌرغُ ِيٓ جٌكيغٛلحش جٌد١ٌٚيس ىٍي ٝجٌؿيِ ٓ١يٓ أؾيً
ضٕف١ي ،جٌمييرج ( )0151جٌمحقي ٟذفييرـ جٌرمٛذيحش ىٍيي ٝئ٠يرجْٚ ،وييٌ،ه ىٍي ٝوييً ًٌٚيس ضطيير ٝجٌي ٝجٌطرييحِ ْٚييع
ئ ٠رجْ  ٟذ١ع جالضٍكس جٌّطط ٛز ٚويٌ،ه جالٔػيطس جٌٕ٠ٚٛيس ،جال جْ جٌّٛليف جٌؿي٠ ٟٕ١فطير ذىٔٛيٗ دِؿيرً جًالء
ؾٛش ِ ٟؿٍص جالِٓد ،وٙٔٛح الّ٠ىٓ جْ ضمطر قٍ١فطٙح جالضطرجض١ؿ١س (ئ٠رجْ).
 ٚيي ٟضيي١حق ٌييه غييٙدش جٌرالييحش ( جٌؿيي١ٕ١س – جإل٠رجٔ١ييس ) يي ٟجالٌف١ييس جٌؿد٠ييدز ضطٛضييع ذػييىً ور١يير،
ٚالضّ١ح جىطّحً جٌؿ ٓ١ىٍِ ٝؿيحالش جٌطحليس جال٠رجٔ١يس ٚٚ ،ميح ً ٌاقؿيحت١حش جٌرضيّ١س ،يأْ ئ٠يرجْ ي ٟجالىيٛجَ
 5109-5106ؾييد ش ئٌيي ٝجٌؿيي١ٍِ )53.0( ٓ١يي ْٛلييٓ ِطييرِ ٞييٓ جٌييٕفم جٌمييحَ ِمحذييً (١ٍِ )35.5يي ْٛلييٓ
ِطر ِٓ ٞأٔغيٛالٚ ،أوػير ِيٓ (١ٍِ )40ي ْٛليٓ ِطيرِ ٞيٓ جٌطير٠ًٛس ،ذيٌ،ه أؾيركص غحٌيع أورير ِيٌٍ ً ٛيٕفم
جٌمحَ ٌٍؿ ،ٓ١وّح ٚجْ جٌرالحش جٌؿ١ٕ١س جإل٠رجٔ١س ٌُ ضمطؿر ىٍٚ ٝج ًجش جٌٕفم كطد ،ئّٔيح غيٍّص جٌراليحش
جٌطؿح ٠س ذّٕٙ١حٚ ،جٌط ٟذٍغص لّ١طٙح  ٟىحَ ٔ 5109ك١ٍِ )55( ٛح ًٚال  ،أقح س ٌٌ،ه ضرد جٌؿِ ٓ١يٓ أورير
جٌّططػّر ٟ ٓ٠لطح جٌٕفم ٚجٌغيحز جإل٠رجٔي ،ٟكيا ىيٓ ٕ٘يحن غريس ِيٓ غيروحش جٌطحليس جٌؿي١ٕ١س ي ٟز٠يحًز
قؿُ جضطػّح جضٙح ِ ٟؿحي ِٕػتش ضىر٠ر جٌٕفم جإل٠رجٔ١س (.)54
ٚىٍّ٠ ،ٗ١ىٓ جٌمٛي جْ لر١رس جٌرالحش جٌؿ١ٕ١س  -جإل٠رجٔ١س ضؿحٚزش جٌّؿيحٌف جاللطؿيحً٠سٚ ،ويٌ،ه ٌيُ
ضمطؿر ىٍ ٝقّح٠س ئ٠يرجْ ِيٓ جٌكيغٛلحش جٌد١ٌٚيس ضيٛجء وحٔيص ّ١يح ٠طرٍيك ذحٌررٔيحِؽ جٌٕي ٞٚٛجإل٠رجٔي ٟج ٚجٞ
ِؿحي أخر ،ذً أخ،ش ِٕك ٝأخر ٙ٠دب جٌ ٝضرّ١يك جٌراليحش جٌػٕحت١يسِ ،يٓ أؾيً ِٕح طيس جٌّٕ١ٙيس جألِر٠ى١يس يٟ
جٌػرق جألٚضم ٚز٠حًز ٔف ٛجالضطرجض١ؿ ٟ ٟجٌّٕطميس ،وّيح ٚضير ٜجٌؿي ٓ١أْ ٔفي ٛئ٠يرجْ ي ٟجٌػيرق جألٚضيم
(  ) 55ضىٛش ٘ح ٌٚدِ ،ؿد ضرك ورٖ ،ؼ.01

( ) 23

Lynn E. Davis, Jeffrey Martini, Alireza Nader, Dalia Dassa Kaye, James T. Quinlivan, and Paul Steinberg, Iran’s
Nuclear, Future: Critical U.S. Policy Choices, Santa, Monica, Calif.: RAND Corporation, MG-1087-AF, 2011.

(  ) 24دمحم النعمانى" ،الموالف الصٌنٌه من اٌران وبرنامجها النووى" ،الحوار المتمدن ،العدد .2101 ،2951

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=208417
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ٚآض١ح جٌٛضيط ٝض١طيحىد٘ح ذيحٌٕٛٙـ ذؿيدٚي أىّحٌٙيح جٌط١حضيٚ ٟجاللطؿيحًٚ ٞجالضيطرجض١ؿ ٟي ٟضٍيه جٌّٕطميس،
كييا ىييٓ جٔييٗ ٠ػييطرن ضٍييه جٌرٍييدجْ أ٠كيح ي ٟج ضرحلييحش ضح ٠م١ييس ٚض١حضيي١س ِّٙييس ،ضطػييىً ِييٓ جٌػييىٛن ضؿييحٖ
جٌغرخٚ ،ضرسز٘ح ضؿرذس جٌرمٛذحش ٚضؿ ٛجٌطدخً جألِر٠ى ٟي ٟض١حضيحض ُٙجٌدجخٍ١يس ( ،)55ويً ضٍيه جٌّإغيرجش
لييد ضّييٕف ٌٍؿيي ٓ١رؾييس ِّ١ييسز ٌّييد ٔف٘ ٛييح يي ٟجٌػييرق جالٚضييم ِييع ئِىحٔ١ييس ِٕح طييس ٔفيي ٛجٌمييٛجش جالِر٠ى١ييس
جٌرطىر٠س  ٟجٌمٍ١ؽ جٌررذ ،ٟجٌ ٞ،لد ٠ؿرد ىٍٙ١ح جٌطكرن ِك٠ ٛح ً ضؿحٖ جٌّك١م جٌٙحً. ٞ
ٚىٍ١ييٗ ،ييأْ ضٛؾٙييحش جٌؿيي ٓ١ؾييٛخ ئ٠ييرجْ ،أخيي،ش أاللييح جٌ يدجىُ يي ٟوح ييس جٌّؿييحالش جاللطؿييحً٠س
ٚجٌطؿح ٠س ٚالضّ١ح  ٟجٌّؿحي جٌرطىرٚ ،ٞضكد٠دج ً (جٌٍّف جٌٕ ٞٚٛجال٠رجٔ ،)ٟجٌ ٞ،ليد ٠فطير ٘ي،ج جٌطريح ْٚىٍيٝ
جالوػر ضرحلفح ً ِع ئ٠رجْٚ ،الضّ١ح جٔٙح ضّػً ضكد٠ح ً ٚجقكح ً ٌا جًز جالِر٠ى١يس ٚض١حضيحضٙح ي ٟجٌطرحِيً ِيع جغٍيد
جٌدٚي  ٟجٌرحٌُ،ٌ ،ج ضّ١س جٌد ٚجٌؿ ٟٕ١ضؿحٖ ئ٠رجْ ذحٌطرب جٌطيحٔد ي ٟجٌّكح يً جٌد١ٌٚيس ،ي ٟليً جالِىحٔ١يحش
جٌط ٟضطّطيع ذٙيح جٌؿيٚ ٓ١جٌطيأغ١ر جٌّرحغير ي ٟجٌٕميحَ جٌيد ،ٌٟٚودٌٚيس حىٍيس ٚجقيد جىكيحء جٌيدٚي جٌمّطيس ًجتّيس
جٌرك٠ٛس ِ ٟؿٍص جالِٓ ،ذحٌّمحذً ضّػً جٌؿ ٓ١غر٠ىح ً ِغر٠ح ً ٌٍٕمحَ جإل٠رجٔ ،ٟوي ْٛجٌؿي ٓ١ىر يص ذأؾيٌٙٛح
جٌػيٛ١ى١س جٌّٕح٘كيس ٌٍغييرخٌٚ ،ي١ص ٌٙيح أ ًٚ ٞئِرر٠ييحٌ ٟضيحذك ي ٟئ٠ييرجٌْ ،ي،ج ىيسَ جٌٕمييحَ جإل٠رجٔي ٟذطم٠ٛييس
أٚجؾيير جٌرالييحش ِييع جٌؿييٌ ٓ١طؿييرف غيير٠ىح ً جضييطرجض١ؿ١ح ً ّ٠ىٕييٗ جٌّطييحىدز يي ٟجٌطمف١ييف ِييٓ ىسٌطييٗ ّٔٚييٖٛ
جاللطؿيحًٚ ٞضس٠ٚييدٖ ذحألضيٍكس ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ييح جٌرؿير٠س ٌطكم١ييك لّٛقحضيٗ جإللٍ١ّ١ييس ي ٟجٌّٕطمييسٚ ،ذيحٌرغُ ِييٓ
جٌد ٚجٌؿ ٟٕ١جٌدجىُ ٌٍٍّف جٌٕ ٞٚٛجال٠رجٔ ،ٟجال جٔٙح ئ ٟفيص جٌٛليص ضكطيرَ جٌرمٛذيحش ٚجٌم١ي ًٛجٌطي ٟرقيص
ىٍ ٝئ٠رجْ ،جٌط ٚ ٟرش ٌٙح رؼ ور١يرز ي ٟىسٌيس أ٠يرجْٚ ،الضيّ١ح جلطؿيحً٠حً ،وّيح ٚجْ جٌؿي ٓ١الضرغيد يٟ
جِطان ئ٠رجْ ٌٍطاـ جٌٕ ٞٚٛضؿٕرح ً ِٓ جٌّٛجؾٙحش جٌرطيىر٠س ٚ ،ذٕيحءج ىٍيٌ ٝيه ضّ١يس جٌيد ٚجٌؿي ٟٕ١ي٘ ٟي،ج
جٌػييأْ ذؿييفس ِمطٍفييس ،الضييّ١ح ٚأٔٙييح ٌييُ ضٙييطُ ذمييد ج٘طّييحَ جٌٛال٠ييحش جٌّطكييدز ذحالٔطػييح أ ٚذطّٛقييحش ئ٠ييرجْ
جأللٍ١ّ١س ،جال جٔٙح ضٕمر جٌ ٝئ٠رجْ ورٍد ِططمر ِٕ ٟطمس ِكطرذس ،جٌي ٞ،ليد ٠طيحىد ٌيه ىٍي ٝقّح٠يس ِؿيحٌف
جٌؿ ٓ١جاللطؿحً٠س ٚجٌؿغرج ١س جالضطرجض١ؿ١سٌٚ ،ىٓ ذحٌرغُ ِٓ أْ جٌؿ ٓ١ضطيطط١ع جالضيطفحًز ذطيرق ِرٕ١يس ِيٓ
جالضفحق جٌٕٚ ٞٚٛجٌطمف١ف ِٓ جٌرمٛذحش ٟٙ ،ضرق ٝذحٌكفحل ىٍ ٝأزِس ِططمرز ِٕٚمفكس جٌّطيطٚ ٜٛذط١ثيس،
جٌ٠ ٞ،دٔ ُ٠فح جٌؿ ٓ١جٌم ٞٛئٌ ٝجالضٛجق ٚضم ضرجؾع ئ٠رجْ جاللطؿحً. ٞ

The Iran Nuclear Issue: The View from Beijing , International crisis group, 2010. Link:
https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/china/iran-nuclear-issue-view-beijing
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 .5الدور الروسي .
ٌمد ٚجؾٙص جٌرالحش جإل٠رجٔ١س جٌغرذ١سٚ ،خحؾس جٌراليحش جإل٠رجٔ١يس جالِر٠ى١يس ِٕي ،ىيحَ  0191جٌرد٠يد
ِٓ جٌطكد٠حش جٌط ٟأٔرىطص ضٍرح ً ىٍٙ١حٚ ،أضّٙص ذػىً ِرحغر  ٟخٍيك جٌطيٛضر ٚجالٔمطيح ي ٟذريف جٌّرجقيً
ِع جٌررف ِٓ جٌدٚي جال ٚذ١سٔ ،ط١ؿس ضرٕ ٟجٌٕميحَ جإل٠رجٔي ٟذريد ىيحَ  0191ج٠دٌٛٛ٠ؾ١يس ٚض١حضيس ِغيح٠رز ىيٓ
جٌكمرس جٌطيحذمس (قىِٛيس جٌػيحٖ جال٠رجٔي ،)ٟميد ىّيً جٌٕميحَ جٌػي ٞ ٛجإل٠رجٔي ٟي ٟض١حضيطٗ ىٍي ٝضكيد ٞجٌغيرخ،
الضيّ١ح جٌٛال٠يحش جٌّطكيدز جالِر٠ى١يسٚ ،الضيّ١ح ي ٟلكي١س جٌررٔيحِؽ جٌٕي ٞٚٛجإل٠رجٔيٚ ٟجالؾيرج ىٍي ٝضطيي٠ٛرٖ
ذػييط ٝجٌطييرقٌ ،ييٌ،ه أؾييرف جٌررٔييحِؽ جٌٕيي ٞٚٛجإل٠رجٔييِ ٟييٓ أ٘ييُ جٌمكييح٠ح جٌطيي ٟغييغٍص ضفى١يير جٌغييرخ ِٕييٌ ،ييه
جٌٛلييصٚ ،ذييحٌرغُ ِييٓ جٌرييدجء جٌيي ٞ،ضٌٛييد ذيي ٓ١ئ٠ييرجْ  ٚجٌٛال٠ييحش جٌّطكييدز جالِر٠ى١ييس ذػييأْ ٌييهٚ ،ضأ١٠ييد جالضكييحً
جال ٚ ٚذٚ ٟجضرجتٌ ً١طٛؾٙحش جٌٛال٠حش جٌّطكدزٔ ،ؿد جٌّٛليف جٌرٚضي ٟال٠مطٍيف ىيٓ جٌّٛليف جٌؿي ٟٕ١جٌيدجىُ
إل٠رجْ  ٟؾّ١ع جٌّؿحالش جاللطؿحً٠س ٚجٌطؿح ٠س ٚجٌرطىر٠س ٚضكد٠دج ذرٔحِؿٙح جٌٕ ،ٞٚٛجال جْ جالذرز ٌ ٟه
٠ييأضٚ ًٚ ،ٟضيي١ح جالضكحً٠ييس جٌطيي ٟضريد غيير٠ىح ً أضييطرجض١ؿ١ح ً ٌٍؿّ٠ ٛٙييس جالضيياِ١س جإل٠رجٔ١ييس ىٍييِ ٝييدج جٌرمييًٛ
جال ذرس جٌطحذمس ،جٌط ٟضٛضرص ذػىً ور١ير ذريد ضفىيه جٌىطٍيس جٌػيٛ١ى١س (جالضكيحً جٌطي١ ٛطٌ ،)ٟطأخيِٕ ،كي ٝؾد٠يد
جضطييُ يي ٟضرميي ُ١جٌرالييحش ذّٕٙ١ييح يي ٟؾّ١ييع جٌّؿييحالش ،قطيي ٝأؾييركص ئ٠ييرجْ ضكييص قّح٠ييس جٌّمٍييس جٌرٚضيي١س
ٚجٌّٕدِؿس  ٟأغٍد ضفحؾ ً١جٌمكح٠ح جإل٠رجٔ١س (.)56
ٚذحٌرغُ ِيٓ ىّيك جٌراليحش جٌرٚضي١س جإل٠رجٔ١يس ،جال جْ ضطي ٛجٌراليحش ذّٕٙ١يح ويحْ غ١ير ِطىيح ة لٍ١يس
جٌطٕٛجش جٌاقمس ذرد ضفىه جالضكحً جٌط١ ٛطٕٙ ،ٟحن لكيح٠ح ويحْ ٙ١يح جٌطٛج يك قٍ١فيح ً ٌٙيحٕ٘ٚ ،يحن لكيح٠ح جخيرٜ
وييحْ ٙ١ييح خا يحًٚ ،ضرييد ذرٚضٛوييٛالش دغو ت ي وويرن ميردند يي ٟىييحَ  0115ذيي ٓ١جٌٛال٠ييحش جٌّطكييدز ٚ ٚضيي١ح
جالضكحً٠س ،خ١ر ِػحالً ىٍ ٝجٌرالحش جٌّطرػرز ذ ٓ١جٌرٍد ،ٓ٠جٌ ٞ،ضُ ذّٛؾرٗ أ٠محب جٌطرح ْٚجٌرطىر ٞذيٚ ٓ١ضي١ح
ٚئ٠رجْٚ ،خحؾس ً ٟىُ لد جش جٌرٍّحء جإل٠رجٔ ٓ١١ذّفحىيً ٔي ٞٚٛالغيرجـ ذكػ١يس( ،)59جال أْ ٘ؿي( َٛجٌٕيحض)ٛ
ىٍٛ٠ ٝغٛضا ١ح غ١ر ِؿر٠حش جٌّٛلف جٌرٚض ٟضؿحٖ جٌٛال٠حش جٌّطكدزٔ ،طؽ ىٕٗ أٔطكحخ ٚض١ح ِيٓ جالضفحل١يس
جٌّ،و ٛزٌ ،طػىً ِرقٍيس ؾد٠يدز ي ٟجٌراليحش جٌرٚضي١س جإل٠رجٔ١يسّٕ ،يٚ ،ؾـيـٛي ( اً١ّ٠ـيـر ذـيـٛض ) ٓ١ئٌـيـٝ
جٌكىـيـُ ـييـٚ ٟضـييـ١ح ىـييـحَ  ،5111وييس يي ٟض١حضييطٗ ىٍيِ ٝرحٌؿييس جالخفحلييحش جٌطييِ ٟيير ذٙييح جٌييرت١ص جٌطييحذك
(ذ٠ ٛص ٍ٠ططٚ ، )ٓ١جذرز٘ح أىيحًز جٌراليحش جٌػٕحت١يس ذيٚ ٓ١ضي١ح ٚج٠يرجٌْ ،طيدخً ِؿيدًج ً ي ٟىميد جضفحل١يحش يٟ
ِؿحالش ىد٠دزٚ ،جّ٘ٙح جٌطريح ْٚي ٟجٌّؿيحالش جٌطىٌٕٛٛؾ١يس جٌّطمدِيس ،كيا ىيٓ جٌطريح ْٚي ٟجٌّؿيحي جٌٕيٞٚٛ
جٌ ٞ،جؾرف ِرضىسج ً جضحض١ح ً  ٟجالضـطرجض١ؿ١س جٌرٚضـ١س ضؿـحٖ ئ٠ـرجْ(.)52

(  ) 26د .وسٌم خلٌل للعجٌة ،روسٌا االوراسٌة  :من الر ٌس فالدٌمٌر باوتٌن ،الادار العربٌاة للعلاوم الناشارون ،بٌاروت ،الطبعاة االولاى،
 ،2106ص.352
(  ) 27نماال عان :الناا راونادي ،تاارٌخ العاللاات الروساٌة االٌرانٌاة واتفااق فٌٌناا الناووي ،المركا ي العرباً لالبحااث ودراساة السٌاساات،
الدوحة ،2105 ،ص.2
(  ) 28د .وسٌم خلٌل للعجٌة ،المصدر السابك ،ص.355
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أضطّص جٌط١حضس جٌمح ؾ١س جٌرٚض١س ِٕي ،ؾير( ًٛذيٛض )ٓ١ي ٟجالىطّيحً ىٍي ٝجٌٛجلر١يس ٚجٌرٍّ١يسٚ ،الضيّ١ح
ٚقيع ِٕطمييس جٌػييرق جال ٚضيم يي ٟقطييحذحضٙح جالضيطرجض١ؿ١س ،جٌّٕطمييس جالوػيير ق٠ٛ١يس يي ٟجٌرييحٌُ ،جٌطي ٟوحٔييص ييٟ
جٌّحقيي ٟج ٚجٌكحقييرٚ ،الضييسجي  ٚييك جالضييطرجض١ؿ١س جٌرٚضيي١س ِىييحْ ضٕييح ص ق١ييِ ٞٛييع جٌغييرخٚ ،خحؾييس ِييع
جٌٛال٠حش جٌّطكدز جالِر٠ى١س ،كا ىٓ ٕ٘حن ىدً ِٓ ًٚي جٌّٕطمس ِطط ٓ٠ً ٛأضحضيٌٍ ٓ١١ؿيحً جش جٌرطيىر٠س
جٌرٚض١س،ٌ ،ج ؾرٍص ِٓ ٔف٘ ٛح ِطأٌس ت١طس ِٓ ٔحق١يس ِىحٔطٙيح جٌد١ٌٚيسٚ ،ؾيسءج ً ِيٓ جٌؿٙيد جٌي ٞ،ضرٌ،يٗ ٚضي١ح
ٌطػىِٕ ً١مِٛس قٍفحء ٌٙح  ٟجٌّٕطمس ،ضػىً لحىدز ج ضىيحز ٌّىحٔطٙيح ي ٟأليح جٌطٕيح ص ِيع جٌٛال٠يحش جٌّطكيدز،
 ٚٚم يح ً ٌطٍييه جٌطٛؾٙييحش ؾييٛخ جٌّٕطمييس ،أؾييركص ٚضيي١ح جٌمييٛز جٌطييحٔدز ٌٍٕمييحَ جال٠رجٔيي ٟجٌيي٠ ٞ،طيير ٝالٔؿييحز
ذرٔحِؿٗ جٌٕٚ ،ٞٚٛجٌٕمحَ جٌط ٞ ٛجٌٛ٠ ٞ،جؾٗ خطر جٌػ ٛز جٌدجخٍ١س (.)51
 ٟ ٚض١حق ٌهٔٚ ،مرج ً ٌطّ١س ٚض١ح ذطؿٕ١ع جٌطىٌٕٛٛؾ١حش جٌٕ٠ٚٛس ٚضؿد٠ر جٌّفيحىاش جٌٕ٠ٚٛيس ٚٚ ،ميح ً
ٌطٛؾٙحش ٚض١ح جالضكحً٠س ٚالضّ١ح ٚؾي ًٛجٌٍيٛذِ( ٟؿّٛىيس جٌكيغم) ٠ٚطّطيع ذميٛز ور١يرز ي ٟجٌطيأغ١ر جٌط١حضيٟ
جٌرٚض٠ٚ ،ٟطر ٝجٌ ٝجٌطمدَ ،٘ ٟج جٌّؿيحيٚ ،ضسجِٕيح ِيع جٌطّيٛـ جإل٠رجٔي ٟي ٟضطي٠ٛر ذرٔحِؿيٗ جٌٕي ،ٞٚٛميد
ذييرز جٌييد ٚجٌرٚضيي ٟييً ٟىييُ ٚضطيي٠ٛر جٌررٔييحِؽ جٌٕيي ٞٚٛجإل٠رجٔييِ ،ٟييٓ خيياي ٔمييً جٌّرٍِٛييحش جٌطىٌٕٛٛؾ١ييس
ذؿ ٛز ِرحغرز ج ٚغ١ير ِرحغيرزٚ ،ضس٠ٚيدُ٘ ذحٌّفحىيً جٌي ٞ،أٔػية يِ ٟكطيس ذٛغيٙر( ،)31أضيطّرش جٌراليحش
جٌػٕحت١س ذ ٓ١جٌرٍد ٓ٠ذؿ ٛز ؾ١دز ،قط ٝأؾركص ئ٠رجْ ِكطس جال٘طّيحَ ٚجٌطرو١يس جٌرٚضي ٟي ٟجٌّٕطميس ،كيا
ىٓ أٔمرجل ٚض١ح  ٟجغٍد جٌمكح٠ح جإل٠رجٔ١سٌ ،طؿرف غر٠ىح ً جضطرجض١ؿ١ح ً ضيرذطِ ُٙؿيحٌف ِػيطروس ي ٟؾّ١يع
جٌّؿحالش .
ٚذؿدً جٌػرجوس جالضطرجض١ؿ١س جٌط ٟضرذم جٌرٍدٚ ،ٓ٠جٌدىُ جٌرٚض ٟإل٠يرجْ ي ٟأ٘يُ جٌمكيح٠ح جٌطي ٟضطيرٝ
ٌٙحٚ ،أّ٘ٙح (ذرٔحِؿٙح جٌٕ ،)ٞٚٛمد ضٌٛد لّٛـ ٚض ٟ ٟضرّ١ك ٘،ج جٌطمح خ ٚضٛل١ف ٘ ٖ،جٌرالس ِٓ أؾيً
ضكم١ك ِطحىٙ١ح ٚجالذرز ٌ ٟه ،ئٔٙحء جٌرسٌس جٌط ٟضكحٚي جٌٛال٠حش جٌّطكدز رقٙح ىٍٙ١ح  ٟجٌّٕطميس ،كيا
ىٓ ضأو١يد جٌٛؾي ًٛجٌرٚضي ٟي ٟأضي١ح ٚجٌمٛليحز ،وي ْٛضٍيه جٌّٕيحلك ضيرضرم ِيع ئ٠يرجْ ذطيح ٠خ قكيح ٚ ٞغميح ٟ
ِرحغرٔ ِٓٚ ،حق١س أخر ٜأْ جٌطمح خ جٌرٚض ٟجإل٠رجٔ ٟ ٟجٌرالحش جٌرطىر٠س ٚجالضيطرجض١ؿ١س  ٚيك جٌّٕميٛ
جٌرٚضي ٟضيٛب ٠طيحىد ىٍي ٝضطي٠ٛس جٌمياب ذيًٚ ٓ١ي ذكير ليسٚ ،ٓ٠ٚالضيّ١ح ذػيأْ قيّحْ أضيطغاي جٌػيرٚجش
جٌمس١ٕ٠ٚس ِٓ جٌٕفم ٚجٌغحز ذ ٓ١ضٍه جٌدٚي جٌّطػحلثس ٌٗ ،وّح ٚجْ ٚض١ح جالضكحً٠س ضٕمر جٌِ ٝحقي ٟجٌي ٞ،ويحْ
٠طّطيع ذييٗ (جالضكييحً جٌطيي١ ٛط )ٟضيحذمح ً يي ٟجٌٕمييحَ جٌييدٚ ،ٌٟٚذؿيفطٙح جٌ٠ ٛييع جٌػييرىٌ ٟييٌٗ ،ي،ج ضطييرِ ٝييٓ خيياي
ِحضّطٍىٗ قحٌ١ح ً ِٓ ِمِٛحش جٌمٛز جٌػحٍِس ي ٟوح يس جٌّؿيحالش (جاللطؿيحً٠س  ،جٌرطيىر٠س ،جٌطىٌٕٛٛؾ١يس) ي ٟضريٛء
ِىحٔييس ً١ٌٚييس ِٚييإغرز يي ٟجٌٕمييحَ جٌييد ،ٌٟٚكييا ىييٓ ضّطرٙييح ذّمرييد ًجتييُ ييِ ٟؿٍييص جالِييٓٚ ،جِييطان ضرضييحٔس
ىطىر٠س ٘حتٍس ِٓ جالضٍكس جٌطمٍ١د٠س ٚغ١ر جٌطمٍ١د٠س ،مد أضؿٙص قّٓ جضطرجض١ؿطٙح جٌ ٝضٛض١ع لحىيدز جٌطكحٌفيحش
ٌطكم١ك ِؿحٌكٙح ،كا ىٓ ضؿدِٛٚ ٞجؾٙس جٌٕف ٛجالِر٠ى ٟ ٟجٌرحٌُ .

(  ) 29تسفً ماغٌن ،روسٌا فً الشرق االوسط ،باحث للدراسات الفلسطٌنٌة واالستراتٌجٌة  ،بٌروت ،2103 ،ص.8
(  ) 31المصدر نفسه ،ص.46
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ٚضررح ً ٌّح ضركٚ ،خحؾس ذػأْ جٌدىُ جٌرٚض ٟإل٠رجِْٚ ،يع ىيسَ ئ٠يرجْ جٌّطيطّر ي ٟضطي٠ٛر ذرٔحِؿٙيح
جٌٕٚ ،ٞٚٛضؿحً٘ وح س جٌرمٛذحش جٌط ٟضررقص ٌٙح ِٓ جٌٛال٠يحش جٌّطكيدز ،جٌيٌٚ ٞ،يد لٍميح ً ور١يرج ً ٌٍيدٚي جاللٍ١ّ١يس
ٚجٌد١ٌٚييس ،مييد ٚؾٙييص جٌٛال٠ييحش جٌّطكييدز قييّٓ ض١حضييس جٌكييغم ىٍيي ٝئ٠ييرجْ جضٙحِييحش ضف١ييد ذأٔٙييح ًٌٚييس جى١ييس
ٌا ٘حخ ،جال جْ ٚض١ح أضطغٍص ٌه ِٓ خاي ض١حضس و١س  ٟوطد ئ٠رجْ ٌؿحٌكٙح ،مد ىٍّص ىٍ ٝضكطيٓ١
ؾ ٛز ئ٠رجْ  ٟجٌّؿطّع جٌدٚ ،ٌٟٚضسجِٕح ً ِٓ جقيدجظ جالٌف١يس جٌؿد٠يدز ٚضٛؾيٗ جغٍيد ًٚي جٌريحٌُ ي ٟجٌّػيح وس
ِ ٟكح ذس جال ٘يحخ جٌيد ،ٌٟٚيأْ ٚضي١ح ضيد ن جْ جٌمكيحء ىٍي ٝجال ٘يحخ ٌيٓ ٠ىي ْٛذيحٌكرخ ،جّٔيح ذحٌطريحْٚ
جٌي د ٌٟٚذيي ٓ١أؾٙييسز جالضييطمرح جش ٚجوطػييحب ِؿييحً ضٍّ٠ٛييٗ ،ويي ْٛجال ٘ييحخ ٙ٠ييدً جٌرييحٌُ ٚىٍيي ٝؾّ١ييع جٌييدٚي
ِمحِٚطٗ ٚجٌمكحء ىٍِ ٟ ٚ ٗ١مدِطٙح ئ٠يرجِْٚ ،يٓ ٔحق١يس أخير ٜميد أويد جٌيرت١ص جٌرٚضي( ٟذيٛض )ٓ١جْ ِىح كيس
جال ٘ييحخ الّ٠ىييٓ جْ ضىيي ْٛقؿييس ٌطم١١ييد قمييٛق جالٔطييحْ ٚضررلييً جٌطٛجؾييً ذ ي ٓ١جٌػييرٛخ ،جال جْ جالخييطاب
جٌؿ٘ٛر ٞذٚ ٓ١ض١ح ٚجٌٛال٠حش جٌّطكدز ٚجٚ ٚذح ّ١ح ٠طرٍك ذحال ٘حخ٠ ،ىّٓ ي ٟجْ ٚضي١ح الضير ٜي ٟئ٠يرجْ
ًجى١ح ً ٌا ٘حخ (.)30
جْ جالضييطرجضؿ١س جٌرٚضيي١س ضٙييدب ِييٓ خيياي ضكروحضٙييح ؾييٛخ ئ٠ييرجْ ،ذطكم١ييك أوريير لييد ِييٓ جٌّىحضييد،
الضييّ١ح يي ٟجضييطغاي جٌطّييٛـ جال٠رجٔيي ٟيي ٟضطيي٠ٛر ذرٔحِؿييٗ جٌٕيي ،ٞٚٛجٌيي٠ ٞ،ػييىً ِٕطٍم يح ً ِ ّٙيح ً ٔكيي ٛييرـ
ض١طرضٗ  ٟجٌّٕطمس ذحِطاوٗ ضاقح ً ٔ٠ٚٛحً،ٌ ،ج أضطّرش ٚض١ح ذدىُ جٌؿ ًٛٙجال٠رجٔ١س ،مد ٚلرص ٚض١ح جضفحلح ً
ِػطروح ً ِع جٌؿّ٠ٛٙس جالضاِ١س جإل٠رجٔ١يس ي ٟىيحَ  ،5115ىٍي ٝغيرجء ِٕ 51مِٛيس ً يح ؾي( ٞٛضي)M1- ٛ
ذمّ١ييس ئؾّحٌ١ييس (١ٍِ )0.4ييح ًٚال ٌ ،غييرـ قّح٠ييس ِٕػييتش جٌطحلييس جٌٕ٠ٚٛييس يي ٟذٛغييٙر ٔٚحضييحٔس ،وّييح ٚج مييص
ٚض١ح أ٠كح ً  ٟىحَ  5119ىٍ ٝضس٠ٚد ئ٠رجْ ذمّطس أٔمّس ً ح ؾِ ٞٛكحًز ٌٍطحترجش ِطٛضطس جٌّدِٓ ٜ
ٔييي( ٛئش ،)311-ضؿيييً لّ١طٙيييح ِح٠ميييح خ (١ٍِ )211يييًٚ ْٛال ( ٚ ،)35ييي ٟقيييٛء ٌيييه ٠طكيييف ئْ جٌطريييحْٚ
جٌرٚض ٟجإل٠رجٔٚ ،ٟخحؾس  ٟجٌّؿحي جٌٕ ٞٚٛضح ذمٛز ىحٌ١س لٍ١س ٘ ٖ،جٌطٕٛجش .
ذييحٌرغُ ِييٓ أؾييرج جٌؿحٔييد جإل٠رجٔيي ٟذييأْ ذرٔحِؿٙييح جٌٕيي( ٞٚٛالغييرجـ ضييٍّ١س) ،جال أْ جٌطٛؾٙييحش
جاللٍ١ّ١يس ٚجٌد١ٌٚيس كيص ٌيه جالًىيحءٚ ،الضيّ١ح ذريد جوطػيحب ِٛجليع ضير٠س ٔ٠ٚٛيس ٌطمؿي١د جٌ ٛ١جٔ١ي َٛيٟ
ٔحضحٔسٚ ،جالخر ٌٍّحء جٌػم ً١ي ٟج جن ،جٌي ٞ،ضيُ ذّٛؾريٗ جقحٌيس جٌٍّيف جٌٕي ٞٚٛجال٠رجٔي ٟجٌيِ ٝؿٍيص جالِيٓ ىيحَ
١ٌ ،5116أخ ،ق١سج ً ور١رج ً  ٟجٌّؿطّع جٌد ٌٟٚذٛؾفٗ (جزِس ٔ٠ٚٛس) ،ق١ع ضّ١س جٌّٛلف جٌرٚضي ٟذحٌّرح قيس
 ٟرـ ىمٛذحش غد٠دز ىٍ ٝئ٠رجْ ،وٙٔٛح ضر ٜجٔٗ ِٓ غ١ر جٌّٕحضد رـ قمر غيحًِ قيد ئ٠يرجْ ،جالِير
جٌ ٞ،لد ٠إً ٞجٌ ٝضرم١د أوػر ٌٍّٛلف ،وّح ٚضير ف ٚضي١ح جالضكحً٠يس ج ٞضٍي٠ٛف ذحضيطمدجَ جٌميٛز ٚجٌطٙد٠يد قيد
ئ٠رجْ ،و ْٛجٌكىِٛس جٌرٚض١س ضؿد ذأْ جٌرمٛذحش ٌٓ ضكً جٌّػىٍس ،ذً جٔٙح جًجز قغم ٌػٕ ٟئ٠يرجْ ىيٓ جٌّكيٟ
لدِح ً  ٟضط٠ٛر لد جضٙح ىٍ ٝضمؿ١د جٌ ٛ١جٔ َٛ١جٌّٕ٠ ٞ،كٙح ىٍ ٝجٌّد ٜجٌط ٟ ً٠ٛضطي٠ٛر جٌطياـ جٌٕي،ٞٚٛ

(  ) 30ؾـييـّ١ص ذ١ـييـً ،ض١حضـييـس جٌّٕ١ٙـييـس جٌٛال٠ـييـحش جٌّطكـييـدز جألِر٠ى١ـييـس ٚئ٠ـييـرجْ ،ضٍـييـطٍس ً جضـييـحش ىحٌّ١ـييـس ،أذـييـ ٛلرـييـِ ،ٟروـييـس
جإلِــح جش ٌٍد جضــحش ٚجٌركــٛظ جإلضطرجض١ؿ١س ،5119 ،ؼ.05
(  ) 35جقّد جذرجِ٘ ُ١كّ ،ًٛجالزِس جٌٕ٠ٚٛس جإل٠رجٔ١س :ضكٍ ً١جالضطرجض١ؿ١حش ي ٟجًج ز جٌؿيرج ِ ،رويس جٌد جضيحش جالضيطرجض١ؿ١س ٚجٌط١حضي١س،
جٌمح٘رز ،جٌردً  ،5111 ،050ؼ.01
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ٚجٔٗ ٕ٠رغ ٟجْ ضى ْٛجٌرمٛذحش جٌم١ح جالخ١ر ذرد جضطٕفح ؾّ١يع جٌؿٙي ًٛجٌدذٍِٛحضي١س(ٌ ،)33ي،ج ميد ضّ١يس جٌّٛليف
جٌرٚض ٟ ٟأِر ،ٓ٠جالٚي ضطإ٠د رـ ىمٛذحش جًىس ىٍ ٝئ٠رجْ  ٟقيحي غريٛش جْ ذرٔحِؿٙيح جٌٕيٌ ٞٚٛي١ص
الغرجـ ضيٍّ١س ،جٌي ٞ،ليد ٠يإغر ِطيطمرا ىٍيِٕ ٝيحلك جٌٕفي ٛجٌرٚضي ٟي ٟقيحي جِيطان ئ٠يرجْ جضيكٍس ٔ٠ٚٛيس،
ٚجٌػحٔ ٟضطرح ـ رـ ىمٛذحش ٌِ،س ذكك ئ٠رجْ ج ٚجٌطر ٟالقرح ٙح جلطؿحً٠ح ً ،وٙٔٛح جٌطرب جٌّططف١د ِحٌ١يح ً
،٘ ٟج جٌػأْ ،كا ىٓ جٔٙح ضطؿٕد جٌؿدجَ جٌّرحغر ِع جٌٛال٠حش جٌّطكدز جالِر٠ى١س ٚقٍفحتٙيح ،جٌي ٞ،ليد ٠يإغر
ىٍ ٝضٛؾٙحش جٌٕف ٛجٌرٚض ٟ ٟجٌّٕطمس.
ضؿٍ ٝجٌّٛلف جٌرٚض ٟضؿحٖ جالزِس جٌٕ٠ٚٛس جإل٠رجٔ١س ،ذحٌّرح قس ٌٍّٛجليف جٌد١ٌٚيس ق١يحي آٌ١يس جٌطرحِيً
جٌػيد٠د ِييع جٌٍّييف جٌٕي ٞٚٛجإل٠رجٔيي ٚ ،ٟييك ِطيأٌطّ٘ ٓ١ييح ً ئ٠ييرجْ ذرمٛذيحش غييد٠دز ضيي١إً ٞجٌي ٝضػييدً٘ح ييٟ
جٌّك ٟلدِح ً ٔك ٛضط٠ٛر جٔػططٙح جٌٕ٠ٚٛسٚ ،جٌّطأٌس جالخرً ٜىص ٚض١ح وح س جٌؿٙي ًٛجٌد١ٌٚيس ذطمف١يف ٚض١يرز
جٌّٛلف ِع ئ٠يرجْ ٚقػٙيح ىٍي ٝجٌطريحِ ْٚيع جٌّؿطّيع جٌيدِ ٌٟٚيٓ أؾيً ئ٠ميحب جالٔػيطس جٌّػ١يرز ٌٍػيىٛن ٚ ،يٟ
قٛء ٌه ضّىٕص ٚض١ح  ٟضردِ ً٠ػح ٠ع جٌمرج جش جٌّمدِس جٌِ ٝؿٍص جالِٓ ،قط ٝأؾيركص ضٍيه جٌميرج جش
جلً قدز ِّح وحٔص ىٍٔ ِٓ ، )34( ٗ١حق١س أخر ٜكص ٚضي١ح ضطر١يك ج ٞىمٛذيحش ً١ٌٚيس أقحً٠يس ضفيرـ ىٍيٝ
ئ ٠رجْ ِٓ لرً ِؿٍص جالِٓ ،الضّ١ح قغم جٌٛال٠حش جٌّطكدز ذػأْ ٌهٚ ،قطد لٕحىس جٌرت١ص جٌرٚض ٟجٌطحذك
(ً١ّ٠طيير١ِ ٞد ١ييد٠ف) ٕ٠رغيي ٟجٌرّييً ذؿيي ٛز ؾّحى١ييس ِٚػييطروسٚ ،جٌطيير ٟىٍيي ٝضٕميي ُ١قييٛج ذٕييحء ِييع جٌٕمييحَ
جإل٠رجٔ ،ٟأقح س جٌِّ ٝح ضس جٌكغم ىٍ ٗ١ىٕد جٌكر ٚزِ ،إودج ً ىٍ ٝىدَ جالٔميرجل ذّٛجؾٙيحش لحضي١س ضيإغر
ىٍ ٝق١حز جٌطىحْ جٌّدٔ ٓ١١جال٠رجٔ.)35( ٓ١١
ٚضرريح ً ٌيٌ،ه ،غيٙد جٌّٛلييف جٌرٚضي ٟضغ١١ير ضؿييحٖ جٌؿحٔيد جإل٠رجٔيٚ ،ٟضأ١٠ييد جٌرمٛذيحش جٌّفرٚقيس ىٍييٝ
جٌٕمييحَ جإل٠رجٔيي ٟيي ٟقييٛء جٌمييرج ( )0235يي ٟىييحَ  ،5112ذطييرد ِٛجؾييٍس ئ٠ييرجْ جٌرّييً يي ٟضمؿيي١د
جٌ ٛ١جٔٚ َٛ١ضؿحً٘ ؾّ١ع لرج جش ِؿٍص جالِٓ ٚجٌرمٛذحش جٌّفرٚقس ىٍٙ١ح ذػيأْ ٌيه(ِ ،)36يح جً ٜجٌي ٝضيدٟٔ
جٌرالحش جٌػٕحت١س ذ ٓ١جٌرٍد ٓ٠ىٍ ٝأغر جٌّٛلف جٌرٚض ٟ ٚ ،ٟىحَ  5111أىحًش جٌرالحش ذ ٓ١جٌرٍد ِٓ ٓ٠ؾد٠د
ضسجِٕح ً ِع ٛز جقّد ٔؿحً ٌد ٚز جٌػحٔ١س ٌٍكىُ ،جٌ ٞ،ؾرـ ذريد يٛزٖ ىيٓ ىسِيٗ جٌي ٝز٠يح ز ِٛضيىِ ٛيٓ أؾيً
ضٛل١د جٌرالس ذّٕٙ١ح ،جالِر جٌ ٞ،جً ٜجٌ ٝضغ١١ير جٌّٛليف جٌرٚضي ٟؾيٛخ ئ٠يرجْٚ ،الضيّ١ح ي ٟغيأْ جِطاوٙيح
جٔػييطس ٔ٠ٚٛييس ،ج ؾييرـ جٌييرت١ص جٌرٚضيي١ّ٠ً( ٟطيير١ِ ٞد ١ييد٠ف) ييِ ٟييإضّر ؾييكف ٟىييحَ  ،5111ذمٌٛييٗ :أْ
جٌررٔحِؽ جٌٕ ٞٚٛجإل٠رجٔ ٟال٠ػىً لٍمح ً ٌٍّؿطّع جٌدِ ٌٟٚمح ٔس ذررٔحِؽ و٠ ٛح جٌػّحٌ١سِ ،إويدج ذيأْ ئ٠يرجْ ىٍيٝ
ضٛجؾييً ضييحَ ِييع جٌّؿطّييع جٌييدٌ ٌٟٚطريير ضييٍّ١س ذرٔحِؿٙييح جٌٕيي ،ٞٚٛىىييص و٠ ٛييح جٌػييّحٌ١س جٌطيي ٟلطرييص ؾّ١ييع
جالضؿحالش ِع جٌّؿطّع جٌد.)39( ٌٟٚ

) ( 33

John w. parker, Russia and Iranian Nuclear program : Replay or Breakthrough? Strategic perspectives, No.9,
Washington D.C, March 2012, p9-10.

(  ) 34احمد ابراهٌم محمود ،مصدر سبك ذكره ،ص.6
(  ) 35نمال عن :دمحم سالم احمد ،سٌاساة روساٌا االتحادٌاة تجااه تطاورات الملاف الناووي االٌراناً ( )2105-2119دراساة تارٌخٌاة ،الرن
للفلسلفة واللسانٌات والعلوم االجتماعٌة ،العدد  ،2108 ،31ص.064
(  ) 36المسألة النووٌة اإلٌرانٌة المرار ( )0835فً عام  ،2118االمم المتحدة – مجلس االمن .عبر الرابط االلكترونً :
(  ) 37دمحم سالم احمد ،المصدر السابك ،ص.065

https://www.un.or g/securitycouncil/ar/content/1835/background
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الّ٠ىٓ جخفحء قم١مس ضمٍرحش جٌّٛلف جٌرٚض ٟذ ٓ١جٌدىُ ٚجٌر ف الِطان ئ٠رجْ ٌأػطس جٌٕ٠ٚٛسِ ،يٓ
ؾٙيس ضييدىُ جٌؿٙيي ًٛجٌرجِ١ييس إل٠ييرجْ ذػييأْ ذرٔحِؿٙييح جٌٕيي ٞٚٛذػييرل جٌطييٍّ١سِ ،ييٓ أؾييً جٌكفييحل ىٍيي ٝجٌرالييحش
جٌّػطروس ذّٕٙ١حٚ ،ىدَ خطح ز (ئ٠رجْ) جٌكٍ١ف جالضطرجض١ؿ ٟ ٟجٌّٕطميس (جٌػيرق جالٚضيم)ِٚ ،يٓ ؾٙيس غحٔ١يس
الضرغد ٚض١ح  ٟجٌدخٛي ذّٛجؾٙس ىٍٕ١يس ِيع جٌيدٚي جٌغرذ١يس  ،الضيّ١ح ِيع جٌٛال٠يحش جٌّطكيدز جالِر٠ى١يس ذػيأْ
جالزِس جإل٠رجٔ١س،ٌ ،ج أخ،ش جٌد ٚذ ٓ١وفط ٚ ٓ١ك جٌّطغ١رجش جٌد١ٌٚس  ،جال جْ جٌػىٛن جٌرٚضي١س ٌيُ ضٕطٙي ٟقيٛي
ضٛؾٙحش جٌؿحٔد جإل٠رجٔٚ ،ٟالضّ١ح  ٟلً أؾيرج ج٠يرجْ ىٍي ٝجضيطّىحي جٌّفحىيً جٌٕي ٞٚٛيِ ٟكطيس ذٛغيٙر
ِ ٟدز الضطؿحٚز ِٕطؿف ىحَ  ،5101جٌٔ ٞ،طؽ ىٕٗ ضغ١١ير جٌّٛليف جٌرٚضيِ ٟؿيدًج ً ؾيٛخ ئ٠يرجْ ٚجٌطرجؾيع
 ٟضس٠ٚد٘ح ذّٕمِٛس ؾٛج ٠خ ج ـ ؾٚ ٛض١س ( ،)S-300جٌ ٞ،طر  ٚك جخطاب جٌطر  ٓ١قٛي ضمؿي١د
جٌ ٛ١جٔ ٟ َٛ١جال جق ٟجإل٠رجٔ١س ،ذدال ِٓ ضمؿ١رٗ  ٟجال جق ٟجٌرٚض١سٚ ،جؾرج ئ٠رجْ ىٍيٌ ٝيه ،كيا
ىٓ ِٕع ِفطػ ٟجٌٛوحٌس  ٟىٍّ ُٙجٌرلحذٌ،ٌ ،ٟه ج٠دش ٚض١ح لرج جٌٛوحٌس ي ٟج٠ميحب ضمؿي١د جٌ ٛ١جٔ١ي َٛيٟ
جال جق ٟجإل٠رجٔ١س ،ذحٌّمحذً جىرذص جٌكىِٛس جإل٠رجٔ١س ىٓ كٙح ٌّٛجلف ٚض١ح جٌّطمٍرس (.)32
ٔٚمرج ً ٌػىٛن جٌٛال٠يحش جٌّطكيدز قيٛي ِيد ٜضيٍّ١س جٌررٔيحِؽ جٌٕي ٞٚٛجإل٠رجٔي ،ٟذيدأش ضريد ٌميرج ؾد٠يد
ٌطٛؾ ٗ١ىمٛذحش ً١ٌٚس ،ذحٌّمحذً جضؿٙص جٌم١حًز جإل٠رجٔ١س  ٚيك قطيحذحضٙح ىٍي ٝأْ جٌّرح قيس جٌرٚضي١س ٚجٌؿي١ٕ١س
ٌّػً ٘ ٖ،جٌرمٛذحش ضطؿٙف جٌّمطم جألِر٠ى ،ٟق١ع غٙدش جألضحذ١ع جٌمٍٍ١س ِٕ ،ؾد ٚجٌمرج ( )0151يٟ
ىحَ ٔ ،5101ػحلح ً ئ٠رجٔ١ح ًذٍِٛحض١ح ٍِكٛلح ضؿحٖ ٚض١ح ٚجٌؿٌ ،ٓ١ىيٓ جٌّفحؾيأز وحٔيص ي ٟضؿي٠ٛص ويً ِيٓ
ٚض١ح ٚجٌؿٌ ٓ١ؿحٌف ِػر ٚجٌمرج جألِر٠ى ،ٟكا ىٓ جْ جٌّٛلف جالِر٠ى ٚ ٟيك جٌيرؤ ٜجإل٠رجٔ١يس ويحْ
ِإغرج ً ٚجقكح ً ذأْ ج ًج ز جٌرت١ص جالِر٠ى ٟجالضرك (ذح جن جٚذحِح) ضطؿٗ ٔك ٛجٌطؿير١د ِيع ئ٠يرجْٚ ،جْ ِٛلفٙيح
ِٓ جٌٍّف جٌٕ ٞٚٛجإل٠رجٔ٠ ٌٓ ٟىي ْٛجليً ضػيدًج ً ِيٓ ِٛليف جالًج جش جالِر٠ى١يس جٌطيحذمس( ٚ ،)31ي ٟقيٛء ٌيه
ؾرـ ِطإٌٛج جٌرٚش ،جْ جٌرمٛذحش جٌؿد٠دز ٌٓ ٠ىٌٙ ْٛيح أغيرج ً ىٍي ٝئ٠يرجًْٚ ،ىيٛج ئٌي ٝجضيطثٕحب جٌّفحٚقيحش
ذ ٓ١جٌدٚي جٌغرذ١س ٚئ٠رجٌْ ،ىٓ ذرد ِدز لؿي١رز ىٍي ٝؾيد ٚجٌميرج  ،أؾيد ش ئًج ز (ذيح جن أٚذحِيح) ذؿي ٛز
ِٕفييرًز لييرج ج ً ذفييرـ ىمٛذييحش ئقييح ١س ىٍيي ٝئ٠ييرجْ لحٌييص ٘يي ٖ،جٌّييرز جٌرٕييه جٌّروييس ٞجإل٠رجٔييٚ ٟىييدًج ً ِييٓ
جٌػروحش ٚجٌّإضطحش جإل٠رجٔ١س جٌّّٙس ،كا ىيٓ ٌيه أىٍيٓ ٚز جء خح ؾ١يس جالضكيحً جألٚ ٚذي ٟىيٓ جضفيحلُٙ
ىٍي ٝضطر١يك ىمٛذييحش ِػيحذٙس ،أىرذيص ٚضيي١ح ىيٓ لٍمٙييح ِيٓ جإلؾيرجءجش جألِر٠ى١ييس  -جألٚ ٚذ١يس جالٔفرجً٠ييس،
ٚجًىص أْ ٘ ٖ،جإلؾرجءجش ضمحٌف ِح جضفك ىٍ ٗ١قيّٕح ً قيٛي ىيدَ ضطر١يك ىمٛذيحش ئقيح ١س ٌطٍيه جٌطي ٟضكيّٕٙح
جٌمرج ( ًْٚ )0151ضٛج ك جٌدٚي ًجتّس جٌرك٠ٛس ِ ٟؿٍيص جألِيٓ ،أِيح جٌؿحٔيد جإل٠رجٔي ٟأويد ىٍي ٝأْ ليرج
جٌرمٛذحش جٌؿحً قد٘ح ٌٓ ٠ػٕٙ١ح ىٓ قمٛلٙيح جٌّػيرٚىسٚ ،قطيد ضؿير٠ف جٌيرت١ص جإل٠رجٔي( ٟأقّيدٔ ٞؿيحً)
قييٛي ضرٕييِ ٟؿٍييص جألِييٓ جٌييدٌٍ ٌٟٚمييرج  ) 0151ذ ياْ لييرج جٌرمٛذييحش جٌؿد٠ييد ٠طييطكك أْ ٠رِيي ٝيي ٟضييٍس
جٌّّٙاش) ِك ،ج ي ٟجٌٛليص ٔفطيٗ ِيٓ أْ ذياًٖ ضيطغٍك ذيحخ جٌطفيحٚـ قيٛي ذرٔحِؿٙيح جٌٕيً ٞٚٛجى١يح ً جٌيدٚي
جٌىرر ٜئٌ ٝئىحًز قطحذحضٙح ،٘ ٟج جٌػأْ(.)41

John w. parker, Ibid, p15.

( ) 38

(  ) 39وسام الدٌن العكلة ،التحدي النووي االٌرانً :حمٌمة ام وهم؟ ،دار سورٌا الجدٌدة للطباعة والنشر ،ساورٌا ،الطبعاة االولاى،2103 ،
ص.79
(  ) 41المصدر نفسه ،ص.81-79
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ذحٌرغُ ِٓ أالضط١حء جٌ ٞ،أؾحخ ئ٠رجْ ذطرد جٌّٛلف جٌرٚض ٟجٌّإ٠د ٌمرج ( ،)0151جٌي ٞ،جً ٜجٌيٝ
أؾيحذس ىالييحش جٌرٍييد ٓ٠ذطرجؾييع ٍِكييٛل ،جال جْ جٌّؿييحٌف جٌّػيطروس ًجتّييح ضىييً ْٛج ريح ً ييِ ٟرحٌؿييس جٌرالييحش،
ٚجؾً جٌؿحٔد جٌرٚض ٟضرحِ ٗٔٚيع ئ٠يرجْ ،كيا ىيٓ ضأو١يد٘ح ىٍي ٝجٌطيسجَ ئ٠يرجْ ذطيٍّ١س جٌرّيً ي ٟذرٔحِؿٙيح
جٌٕ ٚ ٞٚٛك جٌّرح١٠ر جٌد١ٌٚسًٚ ،ىٛز ئ٠رجْ جٌ ٝجٌطرحِ ْٚع جٌؿ ًٛٙجٌد١ٌٚس ذػأْ ٌه ،مد ذدأش ِرقٍس ؾد٠يدز
ِٓ جٌّفحٚقحش جٌد١ٌٚس ذريد ِرقٍيس يرـ جٌرمٛذيحش جٌؿيح ِس ،جٌطي ٟأغيرش ذػيىاً ور١ير ىٍي ٝجٌٛجليع جٌيدجخٍٟ
ٚجٌمح ؾ ٟجإل٠رجٔ ،ٟف ٟىحَ  5105أىٍٕص جٌؿّ٠ ٛٙس جالضاِ١س جال٠رجٔ١يس ىيٓ ضرحٙٔٚيح ِيع ِؿّٛىيس جٌيدٚي
( ) 0+5ذػأْ ٍِفٙح جٌٕٚ ،ٞٚٛذدأش ؾٛالش جٌطفحٚـ ذي ٓ١جٌطير ٌ ٓ١طٕطٙي ٟذأضفحل١يس ؾٕ١يف ىيحَ ٚ ،5103الذيد
جالغح ز ٕ٘ح ضح ش جٌؿٛالش جٌطفحٚق١س ذؿ ٛز ؾ١دز  ٟليً قىيُ جٌيرت١ص جالِر٠ىي ٟجالضيرك (ذيح جن جٚذحِيح)
جٌّررٚب ذحىطدجٌٗ ٚضفك ٍٗ١جٌ ٝجٌم١ح جٌدذٍِٛحض ٟ ٟجٌطرحًِ ِع جٌٍّيف جٌٕي ٞٚٛجإل٠رجٔي ،ٟميد قمميص ٔؿحقيح ً
ور١ر  ٟجٌط١طرز ىٍ ٝضدجى١حش جالزِسٚ ،جٌطٛؾً جٌ ٝجضفحل١س ٔٙحت١س  ٟىحَ (ضّٛز )5105/جٌٔ ٞ،يؽ دىٍيٝ
ع جٌرمٛذحش جٌد١ٌٚس ىٍ ٝئ٠رجْ ِمحذً ضمٍ ٟئ٠رجْ ىٓ جٌؿحٔد جٌرطىر ِٓ ٞذرٔحِؿٙح جٌٕٞٚٛد (.)40
 ٚٚميح ً ٌٍّطغ١ييرجش جٌد١ٌٚيس ،الضييّ١ح ضٛؾٙيحش جٌييرت١ص جالِر٠ىئًٚ( ٟحٌييد ضرجِيد) ِٕيي ،ؾيرٌٍ ًٖٛكىييُ،
جٌ ٞ،جٚقف  ٚك ض١حضطٗ ضؿحٖ جٌٍّف جٌٕ ٞٚٛجإل٠رجِٔ ،ٟإويدج ً ىٍي ٝجْ جالضفحل١يس جٌطي ٟقيدغص ي ٟىٙيد (ذيح جن
جٚذحِح) وحٔص ِططرىس ٠ٚؿد ضرد ً٠ذًٕ٘ٛح ذأوػر ٚجلر١س ٚىٍّ١س ،كا ىٓ جٌطّٛقحش جإل٠رجٔ١س جٌطي ٟالضيسجي
ضطر ٝجٌ ٝضط٠ٛر أٔػططٙح جٌٕ٠ٚٛس ،جٌ ٞ،لد ٠إغر ىًٍٚ ٝي جٌّٕطمس جاللٍ١ّ١س  ٟلً ض١حضطٙح جٌكحٌ١يس ٚضيدخٍٙح
يي ٟجٌػييإ ْٚجٌدجخٍ١ييس ٌييررف ًٚي جٌّٕطمييس ،كييا ىييٓ جْ جِطاوٙييح الضييٍكس ٔ٠ٚٛييس ضييٙ١دً ِؿييحٌف جٌٛال٠ييحش
جٌّطكدز جالِر٠ى١س  ٟجٌرحٌُٚ ،ذحٌٕمر ٌطح ٠خ جٌرالحش جٌّطٛضرز ذي ٓ١جٌرٍيد ،ٓ٠يأْ ٘ي،ج ِإغيرج ً ٚجقيكح ً ضي١ىْٛ
جٌٙدب جٌرت١ص إل٠رجْ ٘ ٛجٌٛال٠حش جٌّطكدز ٚقٍفحء٘يح ي ٟجٌّٕطميس  ٚ .ي ٟقيٛء ٌيه ٚذميرج ِفيحؾة ي ٟىيحَ
 5102أىٍييٓ (ضرجِييد) جالٔطييكحخ ِييٓ جالضفحل١ييس جٌٕٙحت١ييس جٌطييٚ ٟلرييص ىييحَ ِّ ،5105ييح ضطييرد ذؿييدٚ ٜجضييرح ً
جلٍ١ّ١ح ً ١ًٌٚٚح ًٚ ،جٌطرر١ر ىٓ جالضط١حء ِٓ ٘،ج جٌمرج جٌّفحؾة ،جٌ ٞ،لد ٠إً ٞجٌ ٝق١ح جٌؿ ًٛٙجٌد١ٌٚيس جٌٕحؾكيس
 ٟجٌط١طرز ىٍ ٝضدجى١حش جالزِس جٌٕ٠ٚٛس جإل٠رجٔ١سٚ ،ىٍ ٝأغر ٌه ىررش جٌكىِٛس جٌرٚضي١س ىيٓ خ١ريس جألِيً
ِٓ ٘،ج جٌمرج ٚ ،أودش ىٍ ٝأٔٗ الضٛؾد ِرر جش ِمٕرس ٌ،ٙج جٌمرج  ،و ْٛجالضفحق لد أذيرَ ذؿٙي١ًٌٚ ًٛيس حىٍيس
ٚلد ألٙر حىٍ١طٗ ذػىً ؾ١د ،وّح ٚأودش ٚض١ح ٌٓ ضطمٍ ٝىٓ غر٠ىطٙح جالضطرجض١ؿ١س ئ٠رجْ ٚىٍ ٝجضطردجً ضحَ
ً
كيا ىيٓ ِٛجؾيٍس ضطي٠ٛر ىالحضٙيح ِيع ئ٠يرجْ،
ِٛ ٟجؾٍس جٌطرحِ ْٚع جأللرجب جألخر ٜذحالضفحق جٌٕ،ٞٚٛ
ذحٌرغُ ِٓ أْ أ٠رجْ ضد ن ذطر١رس جٌكحي ،جٌٕٛج٠س جٌرٚض١س ِٓ ضّٕ١يس جٌطريحِ ْٚرٙيح ،الضيّ١ح ِيٓ خياي جالضفيحق
جٌٕ ،ٞٚٛجال جٔٙح ضمرٍص ٌه جالِر و١٘ ٗٔٛأ ٌٙح رؾيس ِٕحضيرس ٌطكيد٠ع ئِىحٔ١حضٙيح جٌرطيىر٠س جٌطمٍ١د٠يس ،ذحٌّمحذيً
ضطّف ٚض١ح  ٟقٛء جٌطرح ْٚجٌرطىر ٞجٌّػطرن ِع ئ٠رجْ ذأْ ضؿيرف جألضيٍكس جٌرٚضي١س جٌؿيسء جألورير ِيٓ
ِػطر٠حش جألضٍكس جإل٠رجٔ١س ،ىرر ضٛل١ف ِثحش جٌٍّ١يح جش جٌطي ٟضطكؿيً ىٍٙ١يح ِيٓ ىحتيدجش جٌيٕفم أ ٚأِٛجٌٙيح
جٌط ٟوحٔص ِؿّدز ٚجٌط ٟضُ جال رجؼ ىٓ ؾسء ور١ر ِٕٙح ،أ ِٓ ٚجألِٛجي جٌط ٟضطؿٕٙ١ح ِيٓ يطف جلطؿيحً٘ح ىٍيٝ
جالضطػّح جش جٌمح ؾ١س ٚجٌطؿح ز ِع ذم١س جٌدٚي .

(  ) 40عمر سعدي سلٌم ،االتفاق الناووي باٌن أٌاران و دول ( )0+5دراساة تحلٌلٌاة ،المركا الادٌممراطً العرباً للدراساات االساتراتٌجٌة
والسٌاسٌة وااللتصادٌة ،برلٌن ،2108 ،ص.31
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ثالثاً  :مستقبل البرهامج الوووي االيراهي في ظل المتغيرات الدولية .
ٔمرج ً ٌٍّطغ١رجش جٌد١ٌٚس جٌط ٟقدغص ِٕٔ ،ػأز جٌررٔحِؽ جٌٕ ٞٚٛجإل٠رجِٔٚ ٟرِ ٟ ٖ ٚرجقً وػ١رز ِيٓ
ضأ١٠د  ٚف ِٓ لرً جاللرجب جٌد١ٌٚس ،الضّ١ح ِع جٌٛال٠حش جٌّطكدز جالِر٠ى١س  ،جال جْ ِؿر٠حش جالقيدجظ ذريد
ىحَ  ، 0191غٙدش ضغ١١ر  ٟض١حضيس ٚج٠دٌٛٚؾ١يس جٌكىِٛيس جإل٠رجٔ١يس ،جٌي ٞ،ضطيرد ذمٍيك قحٌيس ِيٓ جٌريدجء ِيع
جٌٛال٠ييحش جٌّطكييدزِّ ،ييح جً ٜذييحالخ ١رز ِييٓ جضييطمدجَ جٌكييغم جٌّطٛجؾييً ذفييرـ ىمٛذييحش ٚجضييرس جٌٕطييحق ىٍييٝ
جٌٕمحَ جال٠رجٔ ،ٟجٌ ٞ،ضؿح٘يً ؾّ١يع ضٍيه جٌكيغٛلحش جالِر٠ى١يس ٚجٌّكي ٟليدِح ً ي ٟضطي٠ٛر جٔػيططٙح جٌٕ٠ٚٛيس،
جٌط ٟاللص ضأ١٠د ًٚىُ ِٓ لرً ٚض١ح جالضكحً٠س ٚجٌؿ ٚٚ . ٓ١مح ً ٌّح ضميدَ ٕ٘يحن ضطيحؤالش ِّٙيس ِيٓ خياي ٘يٖ،
جٌد جضس جٌطكٍ١ٍ١س قٛي ِططمرً جٌررٔحِؽ جٌٕ ٞٚٛجال٠رجٔ ٟ ٟلً جٌدىُ جٌرٚض – ٟجٌؿٚ ،ٟٕ١جٌر ف ِٓ لريً
جٌغرخ ،الضيّ١ح جٌٛال٠يحش جٌّطكيدز جالِر٠ى١يس  ٚ .يك ِػيٙد ،ٓ٠جالٚي٘ :يً ضي١ىطف ٟجٌٕميحَ جإل٠رجٔي ٟذٙي،ج جٌميد
جٌ ٞ،ضٛؾً ٌٗ  ٟضرم ُ١لد جضٗ جٌٕ٠ٚٛس ٚجضطمدجِٗ الغرجـ ضيٍّ١س ؟ ٠ٚي٘،د جٌّػيٙد جٌػيحٔ٘ :ٟيً جْ جٌٕميحَ
جإل٠رجٔ ٟضّ١ك ٟلدِح ً  ٟضط٠ٛر ذرٔحِؿٗ جٌٕ ٞٚٛىطىر٠ح ،جٌ ٞ،لد ٠إغر ىٍ ٝضٛؾٙحضٙح ي ٟجٌّٕطميس ،ضسجِٕيح ً
ِع جٌردجء جٌطح ٠مِ ٟع جٌؿحٔد جالِر٠ى ٟ؟

 .1المشهد االول .
جْ جٌطّٛقحش جإل٠رجٔ١س ِٕٔ ،ػأز ذرٔحِؿٙح جٌٕي ،ٞٚٛوحٔيص ضطير ٚ ٝيك جًىحتٙيح جٌي ٝجِيطان جٌميد جش
جٌٕ٠ٚٛييس الغييرجـ ضييٍّ١سٚ ،ىٍييِ ٝييدج جٌطييٕٛجش جٌطييحذمس ٚجٌّيير ٚذرييدز ِرجقييً ِمطٍفييس ذػييأْ ٌييه ،ضّىٕييص
ذحٌطرحِيً ِييع ِؿر٠يحش جالقييدجظ ٚجٌّطغ١ييرجش جٌد١ٌٚيس ٚضكم١ييك جٔؿيحزجش ضطرٍييك ذحٔػييططٙح جٌٕ٠ٚٛيس ضكييص جٌّمٍييس
جالِر٠ى١س ،جال أْ جٌدٚج ع جإل ٠رجٔ١س جٌؿحِكس  ٟضرٛء ِىحٔس ِططمٍس  ٟجٌّٕطمس غ١يرش ِؿر٠يحش جالقيدجظ ،ميد
غٙدش ٔٙح٠س ضررٕ١حش جٌميرْ جٌّحقيٚ ،ٟالضيّ١ح ذريد جلحقيس قىِٛيس جٌػيحٖ جال٠رجٔي ،ٟضغ١١ير ي ٟض١حضيس جٌٕميحَ
جال٠رجٌٔ ٟطأخ ًٚ ،جوػر ىدجء ِع جٌؿحٔد جالِر٠ى ،)(ٟضّمف  ٚك آٌ١س جٌفرً  ً ٚجٌفرً ذ ٓ١جٌطير  ٓ١أوػير
ىدجت١يس ٌىييً ِرقٍييس ِٚ .ييٓ جذييرز ضٍيه جٌمكييح٠ح جٌطيي ٟضطييررص ذطييأزَ جٌراليحش جإل٠رجٔ١ييس ِييع جغٍييد ًٚي جٌّؿّطييع
جٌدٚ ،ٌٟٚخحؾيس ِيع جٌٛال٠يحش جٌّطكيدز جالِر٠ى١يس ،لكي١س (جٌررٔيحِؽ جٌٕي ٞٚٛجإل٠رجٔي ،)ٟجالِير جٌي ٞ،جً ٜجٌيٝ
خٍك ىدجء ور١ر ،الضّ١ح ضّطه جٌٕمحَ جإل٠رجٔ ٟذطط٠ٛر ذرٔحِؿٗ جٌٕ ،ٞٚٛجٌيٚ ٞ،جؾيٗ كيح ً ور١يرج ِيٓ جٌفحىيً
جٌرت١ط ٟ ٟجٌمك١س (جٌٛال٠حش جٌّطكدز)ٚ ،جضيطمدجَ جٌكيغم ِيٓ خياي يرـ قيسَ ِيٓ جٌرمٛذيحش ىٍي ٝئ٠يرجْ
الؾرييح ٖ ىٍيي ٝجٌطمٍيي ٟىييٓ جٔػييططٙح جٌٕ٠ٚٛييس ،ذحٌّمحذييً أؾيير جٌؿحٔييد جإل٠رجٔيي ٟىٍيي ٝجٌّكيي ٟلييدِح ً يي ٟضطيي٠ٛر
ذرٔحِؿٗ ذحٌرغُ ِٓ جٌرمٛذحش جٌمحض١س جٌط ٟضررـ ٌٙح ذػأْ ٌه.
(  ) شكل الملف النووي االٌرانً واحدا من أبر الملفات على الساحة الدولٌة  ،السٌما بعد احداث ال ورة االسالمٌة االٌرانٌة عاام 0979
وخسارة أٌران للفاعل الر ٌسً (الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة) فً نشأة برنامجها النووي منذ خمسٌنات المرن الماضً ،لتشاكل منعطفاا
جدٌد فً العاللات االمرٌكٌة االٌرانٌة ،تحولت الى عداء بٌن الطرفٌن ،فضال عن إ ار ذلن صاراعا حاادا باٌن باٌن مختلاف االطاراف
الدولٌة المعنٌة  ،الذي اتجه نحو تعمٌد وتشاابن فاً االسابا والادوافع االٌرانٌاة فاً اماتالن االنشاطة النووٌاة  ،ماا ساب مخاوفاا علاى
المنطمة ومدى تأ ٌره علٌها ،الساٌما اناه ٌهادد المصاالم االمرٌكٌاة وحلفاءهاا فاً المنطماة  .للم ٌاد أنظار الاى المصادر( :وساام الادٌن
العكلة ،التحدي النووي االٌرانً :حمٌمة ام وهم؟ ،دار ساورٌا الجدٌادة للطباعاة والنشار ،ساورٌا ،الطبعاة االولاى )2103 ،والمصادر:
(عمر الشٌخ ،دراسات سٌاسٌة  :البرنامج النووي االٌرانً النشأة والتطور ،المعهد المصري للدراسات ،اسطنبول. )2109 ،
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ضّىٓ جٌٕمحَ جإل٠رجٔ ٟلٍ١س جٌطٕٛجش جٌطحذمس  ٟضطي٠ٛر جٔػيططٗ جٌٕ٠ٚٛيس ذحالىطّيحً ىٍيًٚ ٝالً أخير،ٜ
ضكد٠دج ً ِع ٚض١ح ٚجٌؿ ،ٓ١وّٙٔٛح ٠رجْ جْ جٌررٔحِؽ جٌٕ ٞٚٛجإل٠رجٔ ٟضٍّ١حًٚ ،جْ ئ٠رجْ ٌٙح جٌكيك ي ٟجِيطان
ٌه ،ذغف جٌٕمر قٛي جٌطٛؾٙحش جالِر٠ى١س جٌط ٟضر ف جِيطان ئ٠يرجْ جٔ ٞػيحل ٔيٚ ،ٞٚٛذٕيحءج ً ٌّيح ضميدَ يٟ
٘يي،ج جٌطييٕ١ح  ،ٛ٠قمييك جٌٕمييحَ جإل٠رجٔييِ ٟييٓ خيياي ض١حضييس جٌّّحلٍييس يي ٟضطيي٠ٛر ذرٔحِؿييٗ جٌٕيي ،ٞٚٛذييحٌرغُ ِييٓ
جٌطرػرجش جٌطٚ ٟجؾٙطٙحٚ ،ضدخً جٌطر  ٓ١جٌرٚضٚ ٟجٌؿ ٟٕ١جٌدجىُ ٌٍؿ ًٛٙجإل٠رجٔ١س ٚجٌٛليٛب ِرٙيح ي ٟؾّ١يع
جٌّكح ييً جٌد١ٌٚييس  ٚكييّٙح ج ٞقييغم غرذيي( ٟجِر٠ىيي )ٟذػييأْ ٍِفٙييح جٌٕييٚ ،ٞٚٛؾييٛال جٌيي ٝجالضفحل١ييس جٌٕٙحت١ييس
( ٟ )0+5ىحَ  ،5105جٌطي ٟقمميص ذكيح ً ور١يرج ٌٍؿحٔيد جإل٠رجٔيٕ٠ ٟطيؿُ ِيع لّٛقحضيٗ جٌٕ٠ٚٛيس ،كيا ىيٓ
جٌغحء ؾّ١ع جٌم ًٛ١جٌط ٟرقيص ىٍٙ١يح (جٌرمٛذيحش) ٚجال يرجؼ ىيٓ وح يس أٔػيططٙح جٌمح ؾ١يسٌ ،طيطّىٓ ِؿيدًج ِيٓ
وطد غمس جٌّؿّطع جٌد. ٌٟٚ
ٚذٕحءج ً ىٌٍ ٝه ضطىطف ٟئ٠رجْ  ٚك ٘،ج جٌطٕ١ح  ٛ٠ذطٛل١ف لد جضٙح جٌٕ٠ٚٛس  ٟجالضطمدجِحش جٌطيٍّ١س،
ذردِح وطرص غمس جٌّؿطّع جٌد ِٓ ٌٟٚخاي ضرحٙٔٚح ِع ِؿّٛىس ًٚي (ٚ )0+5جالضفيحق ىٍي ٝذٕي ًٛضميدَ ؾّ١يع
جاللرجبٚ ،جالُ٘ ٌ ٟه قممص ِحضطّف جٌ ٟ ٗ١جٌّك ٟلدِح ً  ٟجضّحَ ضمؿ١د جٌ ٛ١جٔ١يٚ ،َٛذيٌ،ه ضطكيّٓ
ئ٠رجْ جٌدىُ جٌرٚض ٟجٌؿ ٟٕ١جٌّططّرٚ ،ضم٠ٛف جالٔفرجً جالِر٠ى ٟ ٟجٌّٕطمس  ،كيا ىيٓ ضٛؾٙيحش ٚضي١ح
جالضكحً٠س ٚجٌؿِٚ ٓ١ؿحٌك  ُٙجٌّػطروس ِع ئ٠رجْ جٌٚ ٞ،قع ِٛلة ليدَ ٌىٍطيح جٌيدٌٚط ٓ١ي ٟجٌّٕطميسٌ ،طؿيرف
ضحضرج ً ٌكّح٠س ئ٠رجْ ٚلّٛقحضٙح،٘ ،ج ٚذحٌّمحذً الّٕ٠ع جٌٛال٠حش جٌّطكدز جالِر٠ى١س ِيٓ جالضيطّرج ي ٟض١حضيطٙح
ضؿحٖ ئ٠رجْٚ ،خحؾس ذرد جٔطكحذٙح ِٓ جالضفحل١س ىحَ  ،5102ذػأْ ىدَ ضٍّ١س جٌررٔحِؽ جٌٕ ٞٚٛجال٠رجٔٚ ٟضٕف،١
ض١حضس جٌكغم ذحٌرمٛذحش جالقحً٠س ً ْٚجٌرؾ ٛجٌ ٝضف٠ٛف ً. ٌٟٚ

 .2المشهد الثاهي.
ذحٌرغُ ِٓ جٌدىُ جٌرٚضي ٟجٌؿي ٟٕ١إل٠يرجْ ي ٟوح يس جٌّؿيحالش ،الضيّ١ح ذرٔحِؿٙيح جٌٕي ،ٞٚٛجال جّٔٙيح
أودٚج ىٍ ٝجٌطسجَ ج٠رجْ ذحٌّرح١٠ر جٌد١ٌٚس ٚجضطمدجَ جٌمد جش جٌٕ٠ٚٛس الغرجقيح ً ضيٍّ١سٌ ،ىيٓ ٕ٘يح ٠طيرـ ضطيحؤال
 ٟغح٠س جالّ٘١س قيّٓ ٘ي،ج جٌطيٕ١ح ٘ ،ٛ٠يً جْ ئ٠يرجْ ضيطٍطسَ ذيٌ،ه؟ ئْ ضٛؾٙيحش جٌٕميحَ جإل٠رجٔيٚ ٟلّٛقحضيٗ
جٌؿحِكس  ٟجٌّٕطمس ،خحؾس ٚضدخاضٙح  ٟجٌػإ ْٚجٌدجخٍ١س ٌررف ِٓ جٌدٚي ٚ ،رـ و١حٔٙح ٠ططٍد جِطاوٙيح
لٛز ِإغرز  ٟجٌّٕطمس ضّ١س٘ح ىٓ ذحل ٟجٌدٚي جالخر ،ٜجالِر جٌ ٞ،لد ٠غ١ر جٌطٍٛن جإل٠رجٔي ٟذريدِح وطيد غميس
جٌّؿطّييع جٌييد ٚ ٌٟٚييك جضفحل١ييس (ٚ )0+5ضكر٠ييرٖ ِييٓ جٌم١يي ،ًٛجٌطيي ٚ ٟييرش إل٠ييرجْ جىييحًز ٔػييحلٙح يي ٟجٌييدجخً
ٚجٌمح ؼ ،كا ىٓ قّح٠طٙيح ِيٓ لريً ٚضي١ح ٚجٌؿي٠ٚ . ٓ١رٕيٌ ٟيه ئْ ئ٠يرجْ ضططيطغً ويً ٘ي ٖ،جٌفيرؼ يٟ
ضط٠ٛر لد جضٙح جٌٕ٠ٚٛس ذػىً ضرِٕ ٟ ٚ ٞحلك ِمطٍفس  ٟج جقيٙ١حٌ ،طيطّىٓ ِيٓ جٔطيحؼ ضياقح ً ٔ٠ٚٛيح ً وٛضيٍ١س
ً ىطييىر ٞيي ٟقييحي ضررقييٙح جٌيي ٝج ٞىييدجء خييح ؾٚ ،ٟىٍيي ٝجالوػيير قييد جٌٛال٠ييحش جٌّطكييدز جالِر٠ى١ييس
ٚجضطرجض١ؿ١طٗ جٌّططّرز  ٟرـ جٌرمٛذحش جالقحً٠س ىٍ ٝجٌٕمحَ جإل٠رجٔ. ٟ

20

الدور الصيني – الروسي تجاه البرنامج النووي االيراني

جال أْ ٘،ج جٌّإغر ض١ػرص خرق ئ٠رجْ ٌاضفحل١يس جالخ١يرزٚ ،ضي١إً ٞقطّيح ً جٌي ٝضرجؾيع ٔطير ٟي ٟضأ١٠يد
ٚض١ح ٚجٌؿٌٙ ٓ١حٚ ،ضؿحىد جٌكغٛل جالِر٠ى١يس ٚخحؾيس ذريد جٔطيكحذٙح ِيٓ جالضفحل١يس ،كيا ىيٓ أْ ٚضي١ح
ٚجٌؿ٠ ٓ١رضرطحْ ذّؿحٌف ق٠ٛ١يس ٚجضيطرجض١ؿ١س ج٠كيح ً ِيع جٌٛال٠يحش جٌّطكيدز جالِر٠ى١يس ًٚٚي جالضكيحً جال ٚذيٟ
ضفٛق ضٍه جٌط ٟضرذطّٙح ذا٠رجْ ،خحؾس ذرد زٚجي جٌػرى١س ىٓ جٌٍّف جٌٕي ٞٚٛجإل٠رجٔي ،ٟي ٟقيحي غريٛش ىيدَ
ضيٍّ١طٗ ٚجٔييٗ ٠طيطمدَ الغرجقيح ً ىطييىر٠سِ ،يٓ جٌرييد ٟٙ٠ضيطمف ٚضيي١ح ٚجٌؿيي ٓ١قيد ئ٠ييرجْ ي ٟلييً جٌّؿييحٌف
جٌّػروس ِع جٌطرب جالِر٠ى ،ٟوّح رٍص ِطرمح ً  ٟضأ١٠د جٌرمٛذحش جٌد١ٌٚس ىٍ ٝئ٠رجْ  ٟىحَ .5101
وختاما ٌّح ضمدَ  ٖ،٘ ٟجٌد جضس جٌطكٍ١ٍ١س ّ١ح ٠مؽ جٌٕػأز ٚجٌططٌٍ ٛررٔحِؽ جٌٕي ٞٚٛجإل٠رجٔي ٚ ٟيك
جٌّطغ١رجش جٌد١ٌٚس ٚج حلٗ جٌّططمرٍ١س ٘،٠ ،د جٌ ٝأِر ٓ٠أضحض،٘ ٟ ٓ١١ج جٌد جضس :
 ٟ .0جٌٛلص جٌكيحٌ ٟضيطرًّ ئ٠يرجْ  ٚيك الم ود االول واالكثور يريياوا ي ٟجٌّطيطمرً جٌّٕمي ٛي ٟضطي٠ٛر
لييد جضٙح جٌٕ٠ٚٛييس الغرجق يح ً ضييٍّ١سٌ ،طرض١ييد جٚقييحىٙح جٌدجخٍ١ييس ٚجٌمح ؾ١ييس ٚخحؾييس ٚقييرٙح جاللطؿييحًٞ
جٌّطدٔ ،ٟالضّ١ح ٚجٔٙح ذحٌٛليص جٌكيحٌ٘ ٟيد ح ً الضيطرجض١ؿ١س (ًٔٚحٌيد ضرجِيد) ي ٟيرـ جٌرمٛذيحش جٌّطيطّرز
ىٍٙ١ح ،كيا ىيٓ ٌيه الضرغيد ئ٠يرجْ ذطرجؾيع ىالحضٙيح ِيع ٚضي١ح ٚجٌؿي ٓ١جٌطر يحْ جٌطيحٔدجْ ٌٙيح يٟ
جٌّؿطّع جٌد ٟ ٌٟٚوح س جٌٕٛجق( ٟجٌط١حض١س ٚجاللطؿحً٠س ٚجٌطؿح ٠س ) .
 .5جِح  ٟجٌّططمرً جٌرر١د ٚخحؾيس ذريد جٔطٙيحء ِيدز جٌكمير جٌػيحًِ ىٍي ٝئ٠يرجِْ ،يٓ جٌّكطّيً جْ ٔي٘،د جٌيٝ
الم د الثاني ،جٌ٠ ٞ،فطر جٌطّٛقحش جال٠رجٔ١يس ي ٟليً جٌريسَ جٌّطٛجؾيً ىٍي ٝضطي٠ٛر ليد جضٙح جٌٕ٠ٚٛيس
ىٍِ ٝيدج جٌرمي ًٛجٌطيحذمس ٚضررقيٙح جٌي ٝىمٛذيحش جٔٙىطٙيحٚ ،الضيّ١ح ًجخٍ١يح ً ،ذحٌّمحذيً ضطّكي ٟليدِح ً يٟ
جِطان ضاقح ً ٔ٠ٚٛحً ِٓٚ ،جٌرد ٟٙ٠جْ جِطان جٌطاـ جٌٕ١ٌ ٞٚٛص ٌٍكرٚخ ٚجّٔح ٘ٚ ٛضٍ١س ً  ،كيا
ىٓ جٔٗ ِؿد ج ً ٌٍّىحٔس جٌّإغرز  ٟجٌطحقس جٌد١ٌٚسٚ ،جْ ئ٠رجْ ضطر ٝجٌ ٝجِطان جٌطاـ جٌٕ ِٓ ٞٚٛأؾً
ضرم ُ١لد جضٙح جٌػحٍِس ِٚىحٔطٙح جاللٍ١ّ١س ٚجٌد١ٌٚس ،جضٛز ذحٌدٚي جالخر ٜجٌط ٟضّطٍه ٘ى،ج أضٍكس .
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